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Märtsis 2020, mil õppurid 
esimest korda distantsõppele 
suruti, üritas Markus esime-
sel nädalal veel sammu pida-
da, kuid sestpeale jäi aina roh-
kem asju tegemata. "Mingil het-
kel ta lihtsalt istus arvuti ees 
ja juhe jooksis kokku," mee-
nutas Helve. "Väikesed tervi-
seprobleemid ja väsimus õp-
peaastast kimbutasid Markust 
juba varem. Kui õpilased koju 
saadeti, pusis ta esmalt ise õp-
pida. Kui küsisin, kas koolias-
jad on tehtud, vastas ta umb-
määraselt, et üht-teist on teh-
tud, midagi tegemata. Esial-
gu hindeid ei pandud ja kool 
suhtus üsna mõistvalt. Klassi-
juhataja arvas, et ehk Marku-
sele sobib selline õppeviis, aga 
kuu aja pärast oli siiski näha, 
et poisil jääb 10. klass lõpeta-
mata – motivatsioonipuudus ja 
võlad andsid tooni. Kui lapsed 
enne õppeaasta lõppu mais veel 
korraks kooli lubati, oli Mar-
kus juba käega löönud."

Alguses läks hästi
Sügisel kolis Markus teise 

linna ja asus kutsekoolis IT-ala 
õppima. "Poiss leidis, et talle 
gümnaasium ei sobi, tahaks 
õppida midagi praktilisemat," 
lausus Helve. "Esimesed kolm 
kuud läksid väga hästi. Kui sü-
gisel algas distantsõpe, jäi poiss 
jälle omapäi. Enne olid hinded 
korras, kuid distantsõppe ajal 
hakkasid võlgnevused kuhju-
ma. Markusele ei sobi distant-
sõpe üldse. Pime aeg süvendas 
väsimust ja lootusetust oma-

korda." Helve paneb üksjagu 
imeks kutsekoolide ranget süs-
teemi, et isegi viite-neljade ning 
kahe võlgnevuse puhul pandi 
hindeks ikkagi puudulik ning 
kool ei muutnud nõudmisi dis-
tantsõppe ajal kuidagi leebe-
maks. "Mingil ajal Markus ise-
gi enam ei teadnud, mis asjad 
tal tegemata olid," rääkis Hel-
ve. "Võlgnevuste arv läks nii 
suureks, et ta ei suutnud enam 
järge pidada. Nii õppimine kui 
ka hinnete parandamine toimu-
sid distantsilt ja see ajas sega-
dusse. Kuna ka sõpradega lä-
vida ei saanud, tekkisid suht-
lemisvaegus ja üksildus." 

Nüüd on Markus järg-
misel katsel uues kutse-
koolis ning õppeaas-
ta algul hästi moti-
veeritud. "Poiss ta-
hab väga koolis käia 
ning ka eriala tundub 
põnev," ütles Helve. 
"Markus on koroo-
naviiruse vastu vakt-
sineeritud ja loodab, et 
distantsõpet enam ei tu-
le. Tema puhul oleks väga 
suur tõenäosus, et ta ei saaks 
ka nüüd hakkama – Markus 
on seda tüüpi noor, kel ei ole 
lihtne end distantsõppeks mo-
tiveerida. Küsimus ei ole nuti-
kuses, vaid selles, et motivat-
sioon kaob, kui ei saa sõprade-
ga suhelda ja jääd üksi oma ar-
vuti taha." Helve meelest võiks 
gümnaasiumis rohkem õpeta-
da metoodilisi õpiharjumusi – 
ta on paljudelt tuttavatelt kuul-
nud, et kui kontaktõpe kadus, 
jäi lastel puudu oskusest ise as-
ju teha. "Nii kaob distantsõppe-
ga pind jalge alt isegi neil, kes 
enne kergesti hakkama said," 
nentis Helve.

"Kindlasti ei saa väita, et 
noorte vaimne tervis on vaid 

KOOLIÕDE: Depressioon ja ärevus 
meie noorte hulgas üha kasvab
Tallinlanna Helve ja tema 17-aastane poeg Markus hoia-
vad hinge kinni, et alanud kooliaasta taas distantsõppes-
se ei suubuks. Esimese koroonalaine ajal kukkus Markus 
välja 10. klassist ning aasta hiljem ka kutsekoolist. "Poiss 
väga põeb ja süüdistab ennast," ütleb Helve nukralt. Iga 
neljas noor kannatab ärevuse või depressiooni all, tüdru-
kutest on igal neljandal ka enesetapumõtted. Eesti laste 
vaimne tervis hakkas halvenema juba üle kümne aasta ta-
gasi, kuid koroona halvendas olukorda veelgi.

koroona tõttu halvenenud – 
see oli ka enne murekoht," 
lausus Südalinna kooli kooli-
õde ja vaimse tervise õde Elis 
Singh Sunar. "Koroonakriis ja 
distantsõpe lihtsalt süvenda-
sid probleemi. Depressioon ja 
ärevus on noorte hulgas ühed 
enim levinud psüühikahäired. 
Depressioon on 15-24-aastaste 
noorte seas teisel kohal haigus-
te põhjustajana. Vanuse tõustes 
suureneb teismelistel nii kurva-
meelsuse kui ka depressiivse-
te episoodide sagedus. Kurva-
meelsus on 15-aastastel 6,5% 
kõrgem ja depressiivsete epi-
soodide sagedus 9% võrra kõr-
gem kui 13-aastastel. Lisaks on 
näha, et teismelistel kerkivad 
esile juba soolised erinevused: 
tüdrukutel on depressiivsuse-
le osutavate näitajate osakaal 
tunduvalt kõrgem kui poistel."

Sotsiaalministeeriumi rah-
vatervise osakonna nõunik 
Käthlin Mikiver lisas, et laste 
vaimse tervise probleemide tõs-
tatusid juba kaua enne koroona-
aega.  "Koolinoorte tervisekäi-
tumise uuringud on ka varem 
näidanud, et järjest on halve-

nenud 13-15-aastaste vaim-
ne tervis," rääkis Mikiver. 

"Soolise erinevusena 
paistab silma, et sel-
les vanuses on kur-
bust ja depressioo-
ni just tüdrukutel, 
ning see sageneb 
vanuse tõustes. 
Kui vaadata ene-

sevigastuste statis-
tikat, on raskemad 

ajad august-september 
ja mai-juuni, mis on suu-

resti seotud kooliaasta alus-
tamise ja lõpetamisega."

Tüdrukute kurvameelsuse ja 
depressiivsete episoodide sage-
dus 2010. aastast 2018. aastani 
on mõlema näitaja osas võrd-
selt 8% võrra tõusnud. Kurva-
meelsuse näitaja tõusis 25%-lt 
33%-ni, depressiivsete episoo-
dide osakaal oli aga kõrgem, 
tõustes 32%-lt 40%-ni. 

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

Ennast kahjustav käitumine
Koroonaaeg on Singh Sunari 

sõnul noorte vaimse tervise mu-
redele vaid hoogu lisanud. "Dis-
tantsõpped ja sõpradest kauge-
nemine tõid kaasa sotsiaalsete 
suhete vähenemise, vaba aja 
veetmise võimaluste kadumise 
ning tülid ja pinged vanema-
te vahel," ütles ta. "Isoleeritus 
tekitas üksildustunnet ja mu-
remõtteid ning mõistagi anna-
vad praegused uued piirangud 
ja pinged hoogu juurde eri sõl-
tuvuste tekkele. Selline pikaaja-
line pinge ja stress soodustab 
psüühikahäirete tekkimist või 
süvenemist. Eriti mõjub prae-
gune kriisiolukord halvasti teis-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

melistele, sest nad on niigi haa-
vatavad ning hellad murdeea-
ga kaasnevate muutuste tõttu."

Pikemaajalise depressiooni-
ga võib kaasneda ennast kah-
justav käitumine, seda ka ene-
setapumõtete ja -katseteni väl-
ja. 13-15-aastastest noortest iga 
viies on aasta jooksul mõelnud 
enesetapule. 13-15-aastastel 
tüdrukutel oli suitsiidimõtteid 
26% ja poistel 13%, seega esi-
neb suitsiidimõtteid tüdrukutel 
kaks korda rohkem kui poistel.

Aina rohkem  
enesetapukatseid

Sotsiaalministeeriumis on 
loomisel suitsiidiennetuse ka-
va, mis annab nõu, kuidas luua 
noorele suitsiide ennetada ai-
tav turvavõrgustik. "Võrgus-
tikutöö on oluline võti iseära-
nis laste ja noorte vaimse ter-
vise probleemide lahendami-
sel," kinnitas  Mikiver. "Tugi-
võrgustik välistab, et laps ku-
kuks n-ö halli alasse, kus kool 
ütleb, et see ei ole meie teema 
ja sotsiaalvaldkond leiab  sama. 
Siiski võiks esmane võrgustik 
olla paigas, et laps saaks vaja-
dusel koolis minna sotsiaalpe-
dagoogi või koolipsühholoo-
gi juurde (kui ta vanematega 
rääkida ei soovi)."

WHO uuringu järgi esineb 
enesetapukatseid kõige roh-
kem 15-19-aastaste hulgas. 

2009. aastal oli kordaja 236 
ning 2019. aastal 441. Seejuu-
res on nooremates vanusgrup-
pides kuni 24. eluaastani  nais-
tel enesetapukatse kordaja olu-
liselt kõrgem kui meestel (aas-
tal 2009 keskmiselt 1,5 korda 
kõrgem ja aastal 2019 keskmi-
selt 2,4 korda kõrgem). Trend 
on olnud stabiilselt tõusev.

Alaealiste enesetapukatse-
te arv aastas on alates aastast 
2015 järsult kasvanud peaaegu 
kahekordseks. Alaealiste hul-
gas on tüdrukute suitsiidikat-
sete tase poiste omast üle ka-
he korra kõrgem. Suitsiidikatse 
on läbi teinud 60% kuni 17-aas-
taseid noori, kel on juba vaim-
sed mured. 

Lastepsühhiaater Ere Vasli 
nentis, et parimal juhul võiks 
abi noore muredele alata ko-
dus ära kuulamisest. "Para-
ku võib siit välja tulla, et  va-
nematel on oma lapse nii suu-
ri probleeme ränk taluda," tõ-
des dr Vasli. "Siit tekibki mu-
re, kuidas leida kuulajaid nende 
noorte inimeste ümber."

Lastehaiglasse pöördub iga 
kuu kuni 10-14 suitsiidikatse 
teinud noort. Eestis sureb suit-
siidi tõttu igal aastal üle küm-
ne noore. "See tähendab, et on 
väga palju noori, kel on väga 
raske olla ja keda valdab elutü-
dimus," nentis Ere Vasli. 

Masendusmõtteid ja ka suitsiidikatseid on rohkem just teismeliste tüdrukute seas. Scanpix

Linnal oma vaimse tervise keskus

• Tallinna lastehaigla laste vaimse tervi-
se keskus (Tervise 28, tel 678 7400)

• Tallinna laste turvakeskus (Nõmme 
tee 99, tel 674 4514) osutab lastele 
ööpäev läbi sotsiaalprogrammi. Tugi-
programmi/kompleksteenuse ees-
märk on pakkuda noortele ja perede-
le traumateadlikku terviklikku lähene-
mist, milles on ühendatud psühholoo-
giline abi ja pere-
teraapia; teraapia 
tugigrupid noor-
tele (sh pere-, 

kunsti-, kirjandus-, tegevusteraapia); 
õpiabi; sobiva huvitegevuse leidmise 
ja vajadusel tasumise toetamine; tu-
giisik/mentor; karjääri planeerimine ja 
tööharjutuste tegemise võimalus. Li-
saks on lastele, kes ei saa olla kodus, 
ajutise teenusena turvakoduteenus.

• Tallinna perekeskus (Asula 11, tel. 
655 6970) pakub lastele ning lastega 

peredele psühho-
loogilist abi ja 
sotsiaalteenu-
seid.

Tüdrukute  
masenduse näitaja 

tõusis 25%-lt  
33%-ni.
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Uus keskus hakkab kesk-
konnasõbraliku tootmise-
ga alustada soovivatele fir-
madele nõu ja tuge andma. 
Hoone esimesel korrusel 
leiavad koha näituse- ja 
koolitusruumid ning ülemi-
sel korrusel töö- ja 
nõupidamisruumid.

Tallinn aitab oma ettevõt-
lusinkubaatorites nõu ja ruu-
midega jalule nutikaid väike-
ettevõtteid. "Üks ettevõte, kes 
tuli meile kaks aastat taga-
si, hakkas tegema saapaid ja 
muid jalanõusid, kasutades sel-
leks vanu autorehve ja kokku 
korjatud plastpudeleid," lau-
sus  loomeinkubaatori juhata-
ja Anu Lõhmus. "Toetame näi-
teks  selliseid ettevõtteid na-
gu My Creen, mis loob seene-
materjalist tooteid, KIRA, mis 
arendab vanadest autorehvi-
dest jalanõusid, ning RAIKU, 
mis loob uuenduslikku, puidu-
tööstuse jääkidest tehtud pak-
kematerjali. See näeb välja na-
gu kile, aga ei ole plastist. Me 
tutvustame kõigile huviliste-
le ringmajandust ja anname 
nõu, kuidas seada oma toot-
mine vastavusse juba tänase 
päeva nõuetega."

Paari aasta pärast avab SA 
Tallinna Ettevõtlusinkubaato-
rid (TEI) aadressil Poldri 3 
uue loome- ja ringmajandus-
keskuse. 

See hakkab samuti pakku-
ma tugiteenuseid alustavale et-
tevõtjale, arendama loomeet-
tevõtteid ning nõustama ette-
võtteid ja organisatsioone ring-
majanduses. Keskus loob en-
da ümber tugeva kogukon-
na eraisikutest, ettevõtetest ja 
organisatsioonidest, kes oma 
tegevusega loovad säästlikult 
majandavat ja inimsõbralik-
ku linna.

Päästis vana hoone  
lammutamisest

Keskus hakkab asuma heas 
paigas, sest lähedal on ka sa-
dam, mererand, Rotermanni 
kvartal ja Reidi tee. Ühtlasi 
päästab loodav keskus vana 
paekivist laohoone lammuta-
misest. Nüüd ehitatakse see 
kahekorruseliseks ning luuak-
se selle ümber mõnus rohe-
lusse uppuv puhkamise paik. 
Hoone esimesel korrusel leia-
vad koha näituse- ja koolitus-
ruumid, ülemisel aga töö-, ren-
di- ja nõu-
pidamis-
ruumid. 
Hoone ka-
vandatak-
se ja pro-
jekteeritak-
se moel, mis 
võimaldab 
sellele mit-
meotstarbe-
list, sh ava-
likku kasu-
tust. Hoone 
renoveeritakse ja võetakse 
kasutusele Tallinna linna toel.

Lõhmus kinnitas, et loome-
ettevõtjad on väga tundliku 
sotsiaalse närviga. "Neil on 
olnud huvi valmistada too-
teid nii, et tootmise jalajälg 
loodusele oleks väiksem," sel-
gitas ta. "Nad arvestavad, et 
tekiks vähem jäätmeid, et ka-
sutatavad materjalid oleksid 
inimsõbralikud ja ei sisaldaks 
kahjulikke koostisosi. Koroo-

na ajal tekkis ka tootjatel 
rohkem aega mõelda ja rin-
gi vaadata, nii sai kogu see 
ringmajanduse teema suure-
ma hoo sisse." 

Et firmad ei jääks hätta
Lõhmus lisas, et inkubaato-

rid aitavad ettevõtetel mõista, 
mis on ringmajandus ja kuidas 
seda oma ärimudelites rakenda-
da. "Oluline on toodete ringlus, 
et nad ei satuks pärast esimest 
kasutustsüklit kohe prügimäe-
le," selgitas ta.  "Nüüd oleme 
me juba kindlad, et sellise lä-
henemisviisiga saavad ettevõt-
ted endale konkurentsieelise. 
Iga päev tuleb maailmas juurde 
mõni ringmajanduse tingimus-
tele vastav kaubamärk või too-
de. Kui ettevõtted praegu ei lä-
he keskkonnasäästliku lainega 
kaasa, siis ühel hetkel tabavad 
neid nii Euroopa kui ka Eesti 
regulatsioonid ja nad võivad ol-
la suurtes raskustes, kuna po-
le õigel ajal oma tootmist üm-
ber korraldanud. Kui ettevõt-
ted pannakse vastutama ka sel-
le eest, mis saab nende toode-

test pärast ka-
sutusaja lõppu, 
siis jäävad need, 
kes sellele juba 
praegu ei hakka 
mõtlema, suur-
de hätta."

TEI on 
oma tegevus-
aja jooksul ai-
danud kaasa 
enam kui tu-
hande mik-
ro- ja väike-

ettevõtte arengule ja kasvule 
ning pälvinud ka mitmeid rah-
vusvahelisi ettevõtlusauhindu. 
Aadressil Veerenni 24C asub 
TEI loomeinkubaator. 

Sihtasutusele kuulub ka loo-
memajanduse arenduskeskus, 
mis tegutseb Rotermanni 14 
kaubamärgi Tallinn Design 
House all.  

TEI pakub ettevõtlusega 
alustamisel konsultatsiooni- ja 
mentortuge, ettevõtlusteemalisi 
koolitusi, abi välisturgudele si-

senemisel ning paindlikku äri-
ruumiteenust. Tallinn Design 
House osutab turul tegutsevate-
le disainerbrändidele loomema-

jandusalast nõustamis-, aren-
dus-, ühisturundus- ja ekspor-
diplatvormi teenust. 

Ettevõtte KIRA loojad jälgivad, kuidas 
sünnivad nende jalatsid, mille tald on val-

mistatud vanade rehvide kummist.

Riisalu: Soovime vältida  
prügi tekkimist
"Tahame, et inimesed 
tekitaksid vähem jäät-
meid ja me oskaksime 
sellest välja korjata ma-
terjale, mida saab  taas-
kasutada," lausus abi-
linnapea Aivar Riisalu.

"Mõni aeg tagasi 
võtsime vastu Tal-
linna arengust-
rateegia 2035. 
aastani ja sä-
testasime sel-
les dokumen-
dis väga täp-
selt ära, milline 
peaks olema Tal-
linn nüüdisaegses 
maailmas," märkis Riisalu. 
"Usume endiselt, et täituvad 
meie püüdlused saada ro-
heliseks pealinnaks, sest te-
gelikult on meie linn ju väga 
armas ja ilus – Tallinnas on 
võimalik kümneminutilise  
jalutuskäiguga jõuda rohe-
lusse, ükskõik kus sa ka ei 
ela.  Meie rohepöörde alus-
talad on energiatõhusus, al-
ternatiivsed energiaallikad, 
säästlik liikuvus ja kliima-
muutustega kohanemine 
ning ringmajanduse arenda-
mine. Sellel majal saab sel-
les suhtes olema väga suur 
ja ilus tulevik." 

Riisalu ütles, et kõige ras-
kem on muuta inimeste mõt-
temaailma. "Meil tuleb teha 
selgeks, et keskkond meie 
ümber on planeedile oluline," 
selgitas ta. "Ma soovin sellel 
raskel teel, mille alguses me 
seisame, meile kõigile ühiselt 
edu. Usun, et saame nende 
ülesannetega väga kenasti 
hakkama, sest me usume 
sellesse, mida ma teeme."

Ringmajandus ehk vanas 
mõistes jäätmemajandus ei 
ole Riisalu hinnangul kommu-
naalteenus. "Jäätmemajan-
dus on ettevõtlus, jäätmema-
jandus on võimalus ja jäät-
memajandus on üks olulise-
maid aspekte, mis meie rohe-

pöördes rolli omavad," 
lausus ta. "Kujuta-

me endale ette, 
et nädal aega ei 
tegele selle 
teemaga mitte 
keegi. Sel juhul 
saabub ühis-

konda selge 
kaos. Ma vahel ik-

ka kolleegidega nae-
ran, et maakodus, kui lõkke 
põlema paned, siis sinna on 
ilmselt aegade jooksul lenna-
nud mida iganes. Ma nimetan 
seda Tansaania jäätmekäit-
lusmeetodiks, ja seesama 
meetod peaks meie elust ära 
kaduma. Täna kasutame se-
da tegelikult energiamajan-
duses, kui Irus valdavalt ol-
meprügi ära põletame. Saa-
me küll elektri ja sooja vastu, 
mis on väga oluline, samas 
tahame, et inimesed üleüldse 
tekitaksid vähem jäätmeid ja 
me oskaksime sellest välja 
korjata materjale, mida saab  
taaskasutada." 

Ka biojäätmed võiksid Rii-
salu hinnangul jõuda uuesti 
ringlusesse, sest neist saaks 
toota gaasi, komposti ja seda 
kõike uuesti ära kasutada. 
"Gaasitootmisega koos tekib 
ka väga hinnalist põllumajan-
dusväetist ja kui me suuda-
me oma linnaaiandust aren-
dada, siis võiks seda sama 
asja ju linnakeskkonnas ka-
sutada," mainis Riisalu.

Uues loomekeskuses 
sünnivad vanadest rehvidest 
moodsad jalanõud

BEŠKINA: Meie asjatundjad  
annavad tasuta nõu
Linn andis tänavu ligi 108 000 
eurot juurde, et lapsed ja pe-
red saaksid psühholoogilist 
nõu kiiremini.

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul väärtustab linn laste 
vaimse tervise edendamist. 
"Näiteks pakub Tallinna pere-
keskus lastega peredele 
psühholoogilist nõustamist ja 
toetavaid sotsiaalteenuseid," 
selgitas ta. "Perekeskuse poo-
le saavad pöörduda Tallinna 
linnas elavad pered, kõik kes-
kuse teenused on peredele 
tasuta ning 
psühholoogi 
juurde pöör-
dumiseks ei 
ole vaja suu-

namiskirja. Lastekaitsetööta-
jad saavad suunata peresid ka 
linna lepingupartneri EELK 
perekeskusse jt juurde. EELK 
perekeskuses näiteks paku-
takse lastele ja peredele pere-
nõustamist, psühholoogilist 
nõustamist, vanemluskoolitusi 
ja loovteraapiat. Kuni 18-aas-
tased sõltuvus- ja käitumis-
häiretega lapsed ja noored 
saavad statsionaarset ja am-
bulatoorset ravi- ja rehabilitat-
siooniteenust Tallinna laste 
vaimse tervise keskuses, mis 

on Tallinna 
lastehaigla 
hallatav psüh-
hiaatriaklii-
nik."

Aita ennast ja teisi!

• Ära jää üksi! Kui sul on mu-
re, otsi keegi, kes võiks kuu-
lata. Kui esimene inimene ei 
ole valmis kuulama, leia 
järgmine.

• Vanemana ära tunne vale-
häbi. Kui tunnetad, et vajad 
abi, pöördu perearsti või ko-
haliku omavalitsuse laste-
kaitsetöötaja poole.

• Täiskasvanuna tegele tead-
likult oma vaimse tervisega 
ja kanna hoolt, et su tass 
vanemana oleks täis – siis 
suudad ka lähedasi toetada.

• Loo endale ja lapsele tugev 
vundament, millele toetuda. 
Selleks on vaimse tervise vi-
tamiinid: tasakaalustatud 
toitumine, piisav magamine, 
värskes õhus viibimine ja 
füüsiline liikumine.

• Hoolitse selle eest, et lapsel 
oleksid sotsiaalsed suhted 
eakaaslastega ja hobid, mil-
lega tegeleda.

• Loo lapsele nädalaplaan, ta-
ga talle piisav füüsiline ak-

tiivsus ning võimalusel piira 
ekraaniaega.

• Ürita last rohkem kuulata 
ning teda mõista, mitte ko-
he lapse muresid, soove või 
ideid hukka mõista. Ole ava-
tud ning valmis kompromis-
sideks keerulisel perioodil. 

• Kiida ja tunnusta last – see 
tõstab tema meeleolu ning 
suurendab heaolutunnet.

• Ole enda vastu leebe ja lah-
ke – anna endale aru, mida 
sa ei jaksa ning luba endale 
aega kohaneda! Ära esita 
iseendale liiga suuri ootusi 
lapsevanemana ning liiga 
kõrgeid ootusi lapsele.

• Ole lapse jaoks lihtsalt ole-
mas! Räägi lapsega, loo 
usalduslikud suhted, tunne 
huvi, mis lapse elus toimub, 
kes on tema sõbrad, mida 
neile meeldib koos teha, kus 
nad käivad – ole osa lapse 
elust.

(Allikad: Käthlin Mikiver,  
Merike Sisask, Elis Singh Sunar)

Mure korral lihtsalt helista!

Kui tegemist on pakilise 
murega, pöördu nõuandelii-
nidele:
• Usaldustelefon 646 0770 

töötab esmaspäevast ree-
deni kl 10-18. 

• Tasuta koolipsühholoogide 
nõuandetelefon 1226, kuhu 
on oodatud helistama kõik 
laste ja noortega töötavad 
inimesed, lapsevanemad, 
õppijad ning lapsed ise. 

• Lasteabi: tel 116111 (24h) 
või lasteabi.ee

• Ohvriabi: tel 116006 (24h)
• Eluliin: iga päev 

kl 19-7 tel 655 
8088

• Hingehoid: tel 
11 6123 (24h)

• Psühhiaatri-

akliiniku valvetuba Tallinnas: 
617 2650 (24h)

• Koolipsühholoogide nõuan-
detelefonil 1226 on esmas-
päevast reedeni kl 16-20 
oodatud helistama laste ja 
noortega töötavad inime-
sed, lapsevanemad, õppijad 
ning lapsed. Nõuandeliin 
pakub võimalust rääkida 
kvalifitseeritud koolipsüh-
holoogiga mugavalt, ano-
nüümselt ja tasuta.

• Peaasi.ee noortekeskus 
(vaimse tervise nõustamine 

vanusele 16-26)
• tarkvanem.ee
• enesetunne.ee
• lahendus.net
• palunabi.ee

KIRA saapad.
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17-aastane flöödimängi-
ja Susanne ja tema kaksikõde, 
harfimängija Lisanne Rull tee-
vad muusikat sageli koos. Nii 
ka äsja lõppenud Tallinna ta-
lendikonkursil. Susanne sõnul 
on  kaksikõega koos muusika 
tegemine suur pluss. "Meil on 
lapsest saadik koos musitsee-
rimine hästi välja tulnud, me 
hingame ühes rütmis," kinni-
tas neiu. "Kui tihti tehakse tööd 
selle nimel, et koostöö sujuks, 
siis meil tuleb see iseenesest. 
Me ei pea selle peale mõtlema, 
sest tunneme ja tunnetame tei-
neteist hästi."

"Juba väiksena ei pidanud 
me teineteisele otsagi vaatama, 
kui tahtsime hakata koos män-
gima," lisas Lisanne. "Me liht-
salt mõistame teineteist ja see 
aitab paremini kokku mängida."

Kõik toetasid üksteist
Lõppenud konkurss oli kak-

sikute jaoks tore esinemisvõi-
malus. "Selle viiruse pärast po-
le saanud viimasel ajal kusagil 
esineda," ütles Susanne. "Kõik 
kontserdid on jäänud ära. Kon-
kurss andis võimaluse koos esi-
neda, ja miks mitte seda ära ka-
sutada. Ega me midagi väga saa-
vutada ei lootnud. See konkurss 
oli tore ettevõtmine, kordagi ei 
tekkinud tunnet, et keegi hul-
lult konkureerib teistega. Lava 
taga valitses toetav meeleolu." 

"Sellel konkursil oli hästi mu-
gav mängida, sest mingit pinget 
ei olnud," mainis Lisanne.

Talendiotsingu voorud toi-
musid Mustpeade majas ja Hop-
neri majas. Otsust, kes finaa-
li saavad, ei olnud lihtne lan-
getada, kuna andekaid oli üle 

ootuste palju. Laulja ja žürii lii-
ge Inga Tislar tunnistas, et kõi-
ge keerulisem oli žürii otsuseid 
kokku panna, sest paratamatult 
on igaühel oma maitse. "Mina 
otsisin ja vaatasin  noorte pu-
hul musikaalsust.  Otsisin min-
git uudsust," rääkis ta. "Mind 
alati köidab, kui noor või üld-
se keegi saab pakkuda midagi 
värsket.  Ma ütlen ausalt, et vä-
ga palju üllatusi oli! Olen varem 
seda tööd teinud, aga seekord oli 
tase palju tugevam. Väga palju 
andekaid noori on Tallinnas!"

Andekaid üle ootuste palju
Susanne sõnul läheb publikule 

korda muusika, mis on hästi läbi 
mõeldud. "Kui me mängime lu-
gu, mis meid endid kõnetab, siis 
kõnetab see ka teisi," ütles ta. 
"Kui on kuulda, et me teame, 
mida tahame muusikaga öelda, 
siis see läheb ka teistele hinge."

Rullide peres on kõik muusi-
kud ja ka õdede ema mängib har-
fi. "Meil on üks laulja, kes mei-
le meeldib, ta mängib ka viiu-
lit. Niisiis mõtlesime alguses, et 
tahame samuti viiulit mängida," 
selgitas Susanne. "Aga ema ütles, 
et siia majja seda kääksutamist 
ei tule. Siis mu õde valis ema 
järgi harfi ja mina vaatasin, et 
flööt on ilusa kõlaga pill. Võib-
olla mind natuke suunati ka sel-
les suhtes. Harf ja flööt on pil-
lid, mida on hea koos ansamb-
lis mängida. Minu pilli eelis on 
selle väiksus, võtan flöödi koos 
kotiga alati selga. Õe harfi liigu-
tamiseks on alati suurt sõidukit 
ja logistikat vaja. Õnneks mina 
teda aitama ei pea, selleks on 
suured, täiskasvanud mehed."

Susanne tunnistas, et ta po-
le kunagi mõelnud pillimängu 
pooleli jätta. "Muusikaga tege-
lemine on olnud alati mu kin-
del soov ja unistus," kinnitas 
ta. "Raskemal hetkel olen en-
dale meelde tuletanud, et see 
läheb ju üle. Vahel aga on nii, 
et kui kõik ei tulegi nii kergelt, 

"Tippmuusikuid ja tuntud 
nimesid on tänapäeval väga 
palju. Noor muusik vajab sil-
mapaistmiseks palju toe-
tust ja julgustust," kinnitas 
samuti "Tallinna talendi" 
konkursil osalenud 17-aas-
tane Theodor Teppo, lisa-
des, et õnneks on palju ka 
konkursse ja kontserte, kus 
silma paista.

Teppo on klaveril lugusid 
mänginud nelja- ja pilli põhjali-
kumalt õppinud kuueaastasest 

peale. "Läksin muusikakooli 
oma ema juurde õppima ja po-
le kunagi valikus kahelnud," sel-
gitas ta "Olen alati mõelnud, et 
see, mis ma teen, on hea, see on 
mingi eesmärgi nimel ja nõuab 
palju tööd. Pean ikka klaveriga 
jätkama. Olen jõudnud siis järel-
duseni, et muud moodi ei saa."

Noormees ei ole mänginud 
vaid klassikalist muusikat, vaid 
tema südames on ka jazz. "Män-
gisin meie muusikakoolis õppi-
nud eri  vanuses inimestega ne-
li aastat jazzbändis," rääkis ta. 

"See oli väga tore kogemus. Kah-
juks ühel hetkel pidin loobuma, 
sest muu elu nõudis oma osa."

Teppo sõnul on harjutades 
tähtis järjepidevus. Kui muidu 
harjutab ta kolm tundi päevas, 
siis enne kontserte või konkurs-
se soovitab just aja maha võtta 
ja lihtsalt mõelda esitamisele tu-
levate lugude peale. "Muidu ei 
jätku kontserdil enam energiat 
ega loomingulisust," märkis ta. 

Teppole meeldis lõppenud 
konkurss muuhulgas seetõttu, 
et ta sai valida oma lemmikhe-

lilooja Frédéric Chopini ballaa-
di, mida ta juba hästi mängida 
oskas. "See konkurss oli meel-
divalt lühikese kavaga, nii et 
selleks valmistumine ei olnud 
eraldi suur ettevõtmine," rää-
kis ta. "Samuti meeldis, et mul-
le oli antud piisavalt vabadust. 
Konkursil nõuti üheksaminuti-
list vabakava." 

Noormehe hinnangul on 
noorte muusikute põhiline mu-
re tänapäeval, kuidas üldse ha-
kata silma paistma. "Noor muu-
sik vajab väga palju toetust ja 

julgustust," märkis Teppo. "Jah, 
konkurents on tänapäeval suur, 
aga samas ka kohti, kus end näi-
data ehk konkursse ja kontserte 
on palju. Tippmuusikuid ja tun-
tud nimesid on kõvasti rohkem 
kui ehk mõni aastakümme ta-
gasi, ja nende hulk kasvab. See 
on ka hea, sest ei saa öelda, et 
klassikaline muusika oleks väl-
ja suremas. Standardid on tõus-
nud ja konkurents on tõusnud. 
Samas olen kindel, et leian koh-
ti, kus kunagi töötada ja päris 
hätta ikka ei jää."

"Meil on koos musitseerimine alati hästi 
välja tulnud, me hingame ühes rütmis," kin-
nitas Tallinna talendikonkursi üks parema-
test, kaksikõega koos esinenud Susanne 
Rull. "Juba väiksena ei pidanud me teine-
teisele otsagi vaatama, kui tahtsime haka-
ta koos mängima," lisas ta õde Lisanne.

paneb see just rohkem tööd te-
gema. Siis jälle tulevad kerge-
mad ajad ja mõistan, miks ma 
teen seda, mida teen."

Lisannegi sõnul on tal kogu 
aeg olnud tunne, et ta teeb õi-
get asja. "Kui lugu on raske, tu-
leb lihtsalt rohkem harjutada," 
tähendas ta. 

Nagu tippsportlase elu
Ehkki muusikakeskkoolis õp-

pivad neiud harjutavad vahel ka 
viis tundi päevas, on Susanne 
sellega harva rahul. "Alati võiks 
rohkem harjutada," märkis ta. 
"Aga oluline on ka see, kuidas 
ja mille jaoks harjutada. Kas sel-
leks, et saada tunnid täis, või ik-
ka mingi eesmärgi ja mõttega."

Susanne sõnul saab klassikali-
se muusika harjutamist kindlasti 
võrrelda tippspordiga. "Seda on 
kohe tunda, kui jääb nädal või 
isegi paar päeva harjutamisel va-
hele," selgitas ta. "Suvel olen võt-
nud teinekord terve kuu vabaks 
ja siis peab hakkama harjutustest 
pihta, et saada flöödist õiget kõla 
kätte. Eriti raske on mu õel, kui 
ta ei harjuta. Sest siis muutub ta 
sõrmeotsa nahk hellaks ja sinna 
tulevad villid. Niisiis peab ta pä-
rast pikemat pausi algusest pihta 
hakkama ja palju trenni tegema." 

Tüdrukud mõtlevad ka oma 
tulevikule. "Eestis neid töökoh-

ti palju ei ole, kuid tuleb lihtsalt 
minna edasi mõttega, et ma saan 
ikkagi hakkama," lausus Susan-
ne. "Tuleb leida võimalikult pal-
ju esinemisvõimalusi, et ennast 
näidata, ja ka ise juurde uurida 
ja õppida, käia eri kursustel." 

Lisanne sõnul on noortel muu-
sikutel võimalik silma paista. 
"Võib-olla koroona ajal on ol-
nud esinemisvõimalusi vähem, 
kuid tavaliselt neid ikka jagub.  
Tuleb ise ka aktiivselt otsida ja 
leida kontserte ja konkursse, kus 
silma paista saaks."

Tänapäeva klassikalise muu-
sika maailm erineb Susanne hin-
nangul vanemate õpinguaegsest 
tublisti. "Tehnilised võtted on 
teistsugused ning ka õpetamis-
viisid on muutunud," lausus ta. 
"Tunda on, et muusikute tase on 
maailmas tohutult kasvanud ja 
muusikult nõutakse rohkem. Ka 
ülikooli pole muusikaerialasid 
õppima pääseda nii kerge, kui 
see varem võis olla. Muusikud 
mängivad eri pille eri valdkon-
dades. Ei ole enam nii, et män-
gitakse ainult klassikat, vaid te-
hakse kõrvalt ka popmuusikat. 
Meie õega näiteks oma pillide 
mängimise kõrvalt laulame ju-
ba väiksest peale."

Linnapea ja konkursi patroo-
ni Mihhail Kõlvarti kinnitusel 
saab linn noori andekaid muu-

THEODOR TEPPO: Olen klaveril lugusid mänginud nelja-aastasest peale

17-aastane flöödimängija Susanne ja tema kaksikõde, harfimängija Lisanne Rull kiitsid, et konkurss "Tallinna talent" andis neile esinemisvõimaluse, 
mida praegusel koroonaajal on väheks jäänud. Fotod: Aleksandr Gužov

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Konkursil osalesid nii mudilased 
kui ka gümnasistid
• Konkursil osalesid solistid 

kolmes vanusegrupis: 
7-11-aastased, 12-15-aasta-
sed ja 16-19-aastased. An-
sambliliikmete vanus võis 
olla 7-19 aastat. Eraldi hin-
nati klassikalise ja popmuu-
sika artiste.

• Tallinna talendiks klassikali-
ses muusikas pärjati tänavu 
10-aastane pianist Ingmar 
Poll, 11-aastane viiuldaja 
Heimar Martin Melsas, 
17-aastane pianist Theodor 
Teppo, 17-aastane laulja 
Annabel Soode, 16-aastane 
viiuldaja Ingmar Erik Kiviloo, 
16-aastane viiuldaja Katarii-
na Tammemägi, 17-aasta-
sed õed Lisanne ja Susanne 
Rull, kellest üks mängis harfi 
ja teine flööti, 14-aasta-
ne pianist Jana Potš-
tarjova, 12-aastane 
saksofonist Uku 
Gross ning 
16-aastane trum-
mar Richard Dži-
kia.

• Talentideks pop-
muusikas osutu-
sid 9-aastane 

laulja Aleksia Normann, 
16-aastane laulja Claudia 
Pihlak ja 17-aastane laulja 
Lennart Joosep Lumi, 
15-aastane lõõtsamängija 
Ando Temmo Torm, 10-aas-
tane laulja Mirtel Kollo, 
13-aastane laulja ja ukulele-
mängija Mattias Veskimäe, 
9-aastane laulja Emma So-
fia Klaos Tutti Studiost, 
17-aastane kitarrist Richard 
Raun, 11-aastane laulja Lèra 
ehk Valerija Savtsuk, 

12-aastane laulja 
Raimond Vei-
per ning 
10-aastane 
laulja Lilian 

Sauvola.

TALENDIKONKURSI PARIMAD: Unistame 
suurest publikust ja Estonia laval säramisest
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Kai Maran
kai.martan@tallinnlv.ee

Tänavu võivad huvilised 
kaasa teha nii tavajooksul 
kui ka virtuaaljooksu dis-
tantsil, medalid ja meened 
on seekord  
mereteemalised. 

Tallinna Maratoni joostak-
se tänavu 11. ja 12. septemb-
ril, start antakse lauluväljakult. 
"Võistluskeskus ja stardipaik 
asuvad esmakordselt lauluväl-
jakul, mis võimaldab ürituse lä-
bi viia ohutult ning kõiki keh-
tivaid nõudeid arvestades," üt-
les Tallinna Maratoni peakor-
raldaja Mati Lilliallik. "Tervi-
seameti soovitatud piirarve jär-
gides ning kõiki riske maanda-
da püüdes sel korral osavõture-
kordeid kahjuks püüda ei saa, 
aga korraldajatena anname ik-
ka endast parima, et pakkuda 
osavõtjaile meeldivaid sport-
likke elamusi Eestimaa pealin-
nas ning olla Tallinna Marato-
ni väärilised."

Kiirtesti saab  
teha kohapeal

Võistlusprogrammis on kolm 
põhidistantsi. Laupäeval, 11. 
septembril kell 9 antakse start 
poolmaratonile (21,1 km) ning 
kell 17 on sügisjooksu 10 km 
distantsi start. Täispikast ma-
ratonist (42,195 km) osavõtjad 
lähevad rajale pühapäeval, 12. 
septembril kell 9. Tallinna Ma-
ratoni raames selgitatakse pü-
hapäeval ka Eesti ning Tallin-
na meistrid maratonijooksus. 

Võistlustrass on koosta-
tud pikematel jooksudel Piri-
ta tee, Merivälja tee ja Reidi 
tee alal asuvaid tä-
navaid ja kerg-
liiklusteid ka-
sutades. RI-
MI sügis-
jooksu 10 
km rada 
viib osa-
lejad lau-
luväljaku 
ümbruse, 
Maarja-
mäe ja Lil-
lepi pargi tee-
dele.  

Osavõtja nak-
kusohutust 

kontrollitak-
se nii stardi-
materjalide 
väljasta-
misel kui 
ka võist-
luspäeval 
lauluvälja-

kule saabu-
des. Koha-

peal on võima-
lik teha kiirtesti.

Eesti suurima jooksusünd-
muse osavõtumedalid kujuta-
vad tänavu Eesti pealinna klas-
sikalise panoraami taustal lai-
netavat merd. Tallinna Marato-
ni ametlik T-särk on sel aastal 
samuti merest inspireeritud. Sü-
gavsinisel taustal on kujutatud 
hoogsalt rulluvaid laineid sarna-
selt medalitel kujutatuga. "Es-
makordselt on ju Tallinna Ma-
ratoni ja RIMI sügisjooksu star-
dipaik eksklusiivse merevaate-
ga lauluväljakul ning ka valdav 

osa võistlustrassist kulgeb see-
kord mereäärsetel teedel, see-
tõttu iseloomustab medalitel ku-
jutatu jooksusündmust suurepä-
raselt," rääkis medalite autor 
Priit Verlin. "Samuti on ju me-
ri oma variatsioonides pea sa-
ma kirju ja ettearvamatu, nagu 
tänavune piiranguterohke aas-
tagi. Maratonijooks on võrrel-
dav katsumusterohke teekon-
naga tormisel merel, mistõttu 
kõik maratoni lõpetajad saa-
vad finišis kaela kuldse tooni-

ga kaarja medali, mille esikül-
jel võib aimata vahutavate lai-
netega tormist merd. Sarna-
se motiiviga hõbedane medal 
antakse kõigile poolmaratonil 
osalenutele."

Kohalikud pääsevad koju
Kümnekilomeetrise RIMI sü-

gisjooksu läbijatele antakse veidi 
väiksemas mõõdus pronksikar-
va, suuri sügavaid laineid kuju-
tav medal. Samasugused meda-
lid saavad ka kõik virtuaaljook-
sudel samad distantsid läbinud. 

30. septembrini toimuv Tal-
linna Maratoni virtuaaljooks tu-
leb läbida septembrikuu jooksul 
osade kaupa. Lustakate lainete-
ga medali saavad ka kõik vir-
tuaalsetest distantsidest ja las-
tejooksust osavõtjad. 

Võistlustrassil ja selle lähi-
ümbruses on liiklus suletud või 
häiritud. 

Ürituse ajal korraldavad liik-
lust reguleerijad. Jooksu julges-
tavad liiklusreguleerijad, turva-
töötajad ja rajakohtunikud. Ela-
nikud, operatiivautod ja koha-
like asutuste transport lastak-
se läbi vastavalt reguleerijate 
hinnatud olukorrale ning teh-
tud otsustele ja märguannetele.

"Tallinna Maraton on tra-
ditsiooniline Tallinna esindus 
spordisündmus," lausus abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev. 
"Lisaks pealinlastele ja kõigi-
le eestimaalastele annab see 
toreda liikumisvõimaluse ka 
välismaalastele ning tutvustab 
Tallinna ka väljaspool Eestit. 
Jooks on toonud kohale arvu-
kalt väliskülalisi. Koroona ajal 
on nende hulk mõnevõrra vä-
henenud, kuid olen kindel, et 
tegemist on ajutise olukorraga."

THEODOR TEPPO: Olen klaveril lugusid mänginud nelja-aastasest peale

sikuid toetada. "Iga talent vajab 
ressurssi," märkis ta. "Peab ole-
ma hea juhendaja, peab olema 
võimalus esineda. Aga kindlas-
ti peab olema ka rahaline res-
surss. Rõõm on tõdeda, et meie 
idee on väga hästi vastu võetud. 
Anne on miski, mida saab aren-
dada järjepideva ja visa tööga, 
kuid muusikaline anne on siis-
ki midagi unikaalset. Minu ar-
vates võib muusikalist talenti 
võrrelda lausa imega."

1000 eurot stipendiumiks
Konkursi korraldustoimkon-

na juhi Maire Vaske kinnitusel 
oli  auhinnafond enneolema-
tu isegi suurte inimeste maa-
ilmas. "Meil on igale finalisti-
le tuhandeeurone stipendium," 
mainis ta.

Linn soovib "Tallinna talen-
dist" teha traditsiooni, et noo-
red saaks igal aastal silma pais-
ta. "Suurepärased etteasted, mi-
da Estonia kontserdilaval näha 
saime, olid lihtsalt briljantsed," 
kiitis abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev. 

Neiud unistavad suures or-
kestris esinemisest. Susanne ta-
haks kindlasti Eestisse jääda. 
"Unistus oleks saada kuhugi Ees-
ti orkestrisse mängima," lausus 
ta. "Jah, välismaal peaks ka va-
hepeal käima, õppima seal ja nä-
gema, mis mujal maailmas toi-
mub, kuid seejärel tahaks kind-
lasti tagasi tulla. Eks põhjus ole 
kodumaa-armastus. Eestis kõik 
muusikud tunnevad üksteist ja 
see on tore! Oma suhtlusring-
kond on alati meeldiv. Välismaal 
on kõik alati hästi suur, keegi 
seal kedagi ei tunne."

Lisannegi tahab oma tulevi-
ku Eestiga siduda. Tema unis-
tus on mängida kunagi Estonia 
teatri orkestris.

Aasta alguses välja kuuluta-
tud talendiotsing "Tallinna ta-
lent" tipnes 29. augustil võim-
sa kontserdiga Estonia kontser-
disaalis.  Tiitli nimel võistles 175 
solisti ja 35 ansamblit, kellest fi-
naali pääses 20 parimat noor-
muusikut. Linn otsustas, et kõik 
20 finalisti ongi konkursi võit-
jad ning nende vahel enam pin-
gerida tekitama ei hakata. Kon-
kursil osalemine andis noorte-
le võimaluse saada tagasisidet 
professionaalsetelt muusikutelt 
ja esinemiskogemust.

Lõpetajad  
saavad medali,  
millel kujutatud  

tormine meri.
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Tallinna Maratonil 
saab osaleda ka 
virtuaalselt

TALENDIKONKURSI PARIMAD: Unistame 
suurest publikust ja Estonia laval säramisest

Ka salvestustehnika on tä-
napäeval paremaks muutunud. 
"Kõrvaklappidega mõnda lugu 
kuulates kuuleb sealt rohkem 
detaile kui kontserdisaalis istu-
des," kinnitas noormees.

Teppo lähiaja unistus on osa-
leda Chopini kontserdil Poolas. 
"Olen mõelnud, kas saaksin seal 
nõutava kavaga hakkama. Eks 
selle nimel peab palju tööd tege-
ma. Minuvanused noored käivad 
juba ka suurematel konkurssidel 
ja Poola minek tundub mulle ju-
ba päris realistlik."

Tallinna Maraton on olnud nii meie oma  
inimeste kui välismaalaste seas väga  
populaarne. Enne koroonaaega osales  
sellel üle 20 000 inimese.
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Milliseid muutusi toob Tallinna Maraton liikluses?
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Pirita tee linnast väljuv sõidu-
suund on muudetud kahesuu-
naliseks.

Merivälja tee linnast väljuv 
sõidusuund on muudetud 
kahesuunaliseks.

Pirita tee linnast väljuv (maa-
poolne) sõidusuund on jooksu 
stardihetkeks liiklusele suletud 
kella 8.55-9.10.

Pirita tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund on liiklusele
 suletud kella 8-13. Linna liikuv 
ühistransport on suunatud eraldus-
saare äärsele 3. sõidurajale;

Merivälja tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund (Pirita sild - 
Ranniku tee) on liiklusele suletud 
kella 8-15, v.a. ühistransport. 
Liiklus on ajutiselt ümber suunatud 
Merivälja tee maapoolsetele sõidu-
radadele.

Reidi tee ja Pirita tee merepool-
sed kergliiklusteed(Petrooleumi tn 
kuni Pirita sild) on suletud kella 8-16.

Pirita rannaala mereäärne kergliik-
lustee on suletud kella 8-16.

Terve päev on suletud Pirita tee 
kõrval Russalka mälestusmärgi 
juures asuv parkla.

• Buss nr 5 suunatakse ümber-
sõidule kella 17-19
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Pirita tee linnast väljuv sõidu-
suund on muudetud kahesuu-
naliseks.

Merivälja tee linnast väljuv 
sõidusuund on muudetud 
kahesuunaliseks.

Pirita tee linnast väljuv (maa-
poolne) sõidusuund on jooksu 
stardihetkeks liiklusele suletud 
8.55-st kuni 9.10-ni.

Pirita tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund on liiklusele 
suletud kella 8-13. Linna liikuv 
ühistransport on suunatud eral-
dussaare äärsele 3. sõidurajale.

Merivälja tee linna suunduv 
(merepoolne) sõidusuund 
(Pirita sild - Ranniku tee) on 
liiklusele suletud kella 8-13, 
v.a. ühistransport. Liiklus on 
ajutiselt ümber suunatud Meri-
välja tee maapoolsetele sõidu-
radadele.

Reidi tee ja Pirita tee merepool-
sed kergliiklusteed (Petrooleumi tn
kuni Pirita sild) on suletud kella 8-13.

Pirita rannaala mereäärne kerg-
liiklustee on suletud kella 8-13.

Terve päev on suletud Pirita tee 
kõrval Russalka mälestusmärgi 
juures asuv parkla.

Vana Pirita tee (Lauluväljakust 
Ajaloomuuseumini) on liiklusele 
suletud kella 16.55-18.30.

Pirita tee Lauluväljaku poolne
kergliiklustee on suletud kella 
16.55 - 18.30.

Lillepi pargi kergliiklusteed on 
suletud kella 17 kuni 19.

Kose tee (Pirita tee - Urva tn) 
on liiklusele suletud kella 17-19.

Tuulenurga tn, lepa tn ja Lepa põik 
on liiklusele suletud kella 17 kuni 19.

Maarjamäe tn on liiklusele suletud 
kella 17-19.30. 

12. septembril11. septembril

Ühistranspordi muudatused:

Pirita tee linnast väljuv sõidu-
suund on muudetud kahesuu-
naliseks.

Merivälja tee linnast väljuv 
sõidusuund on muudetud 
kahesuunaliseks.

Pirita tee linnast väljuv (maa-
poolne) sõidusuund on jooksu 
stardihetkeks liiklusele suletud 
kella 8.55-9.10.

Pirita tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund on liiklusele
 suletud kella 8-13. Linna liikuv 
ühistransport on suunatud eraldus-
saare äärsele 3. sõidurajale;

Merivälja tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund (Pirita sild - 
Ranniku tee) on liiklusele suletud 
kella 8-15, v.a. ühistransport. 
Liiklus on ajutiselt ümber suunatud 
Merivälja tee maapoolsetele sõidu-
radadele.

Reidi tee ja Pirita tee merepool-
sed kergliiklusteed(Petrooleumi tn 
kuni Pirita sild) on suletud kella 8-16.

Pirita rannaala mereäärne kergliik-
lustee on suletud kella 8-16.

Terve päev on suletud Pirita tee 
kõrval Russalka mälestusmärgi 
juures asuv parkla.

Buss nr 5 suunatakse ümber-
sõidule kella 17-19

Pirita tee linnast väljuv sõidu-
suund on muudetud kahesuu-
naliseks.

Merivälja tee linnast väljuv 
sõidusuund on muudetud 
kahesuunaliseks.

Pirita tee linnast väljuv (maa-
poolne) sõidusuund on jooksu 
stardihetkeks liiklusele suletud 
8.55-st kuni 9.10-ni.

Pirita tee linna suunduv (mere-
poolne) sõidusuund on liiklusele 
suletud kella 8-13. Linna liikuv 
ühistransport on suunatud eral-
dussaare äärsele 3. sõidurajale.

Merivälja tee linna suunduv 
(merepoolne) sõidusuund 
(Pirita sild - Ranniku tee) on 
liiklusele suletud kella 8-13, 
v.a. ühistransport. Liiklus on 
ajutiselt ümber suunatud Meri-
välja tee maapoolsetele sõidu-
radadele.

Reidi tee ja Pirita tee merepool-
sed kergliiklusteed (Petrooleumi tn
kuni Pirita sild) on suletud kella 8-13.

Pirita rannaala mereäärne kerg-
liiklustee on suletud kella 8-13.

Terve päev on suletud Pirita tee 
kõrval Russalka mälestusmärgi 
juures asuv parkla.

Vana Pirita tee (Lauluväljakust 
Ajaloomuuseumini) on liiklusele 
suletud kella 16.55-18.30.

Pirita tee Lauluväljaku poolne
kergliiklustee on suletud kella 
16.55 - 18.30.

Lillepi pargi kergliiklusteed on 
suletud kella 17 kuni 19.

Kose tee (Pirita tee - Urva tn) 
on liiklusele suletud kella 17-19.

Tuulenurga tn, lepa tn ja Lepa põik 
on liiklusele suletud kella 17 kuni 19.

Maarjamäe tn on liiklusele suletud 
kella 17-19.30. 
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Liisa Tupits, 
Priit Liiviste
pealinn@tallinnlv.ede

"Eriti palju on lasteaia ko-
hatasu toetusest abi mitme 
lapsega peredele, kes pa-
nustavad tugevalt meie 
ühiskonda just laste kasva-
tamisega," ütles Tallinna ja 
Harjumaa lasterikaste pe-
rede liidu juhatuse liige Karl 
Laas. Linn lõi elanike ja fir-
made koroona ajal toetami-
seks abipaketi.

Kui lasteaias käib rohkem kui 
kaks last, siis alates teisest lap-
sest kohatasu enam maksma ei 
pea. Aastas aitab see perel sääs-
ta üle 800 euro.

"Eriti on sellest abi mitme 
lapsega peredele, kes panusta-
vad tugevalt meie ühiskonda 
just laste kasvatamisega," üt-
les Tallinna ja Harjumaa las-
terikaste perede liidu juha-
tuse liige Karl Laas. "Ühis-
konna jätkusuutlikkuse taga-
miseks on ülioluline, et meil 
oleks rohkem ennekõike just 
kolmandaid lapsi. Usun, et lin-
na praegune otsus aitab ka sel-
lele kaasa." 

Aitab kooliks valmistuda
"Kindlasti on see abiks, iga-

sugune rahaline kokku-
hoid aasta lõikes on 
hea," lisas lapseva-
nem Priit Meier. 
"Pered, kus on 
rohkem kui 
kaks last, 
võidavad 
sellest kind-
lasti kõige 
rohkem."

"Lastega 
seoses on nii 
palju väljamine-
kuid! Maksavad rii-
ded ja kõik muud as-
jad sinna juurde, nii et sellest 
on väga suur abi," lausus pere-
ema Kaisa Meier.

"See meede on kindlasti vä-
ga hea algatus! Kolme ja ena-
ma lapse meede, mis oli kasu-
tusel juba eelmisel aastal, tõi 
abi paljudele ja kindlasti mõju-
tas ka lasteaedadesse registree-
rimist," ütles Laagna Rukkilille 
lasteaia direktor Merike Plutus. 
"Tervitatav on kõik, mis aitab 
perel toime tulla."

Linn võttis vastu abimeet-
med, mis pakuvad elanikele ja 
ettevõtetele aasta lõpuni toetu-
si. "Võitlus epideemia mõjudega 
peab olema mitmekülgne," ütles 
linnapea Mihhail Kõlvart. "See 

tähendab, et lisaks tervis-
hoiualastele tegevus-

tele tuleb rakenda-
da ka sotsiaal-

seid meetmeid. 
Linn tuli ju-
ba koroona 
esimese lai-
ne ajal väga 
kiiresti väl-
ja toetuste-

ga linlastele 
ja ettevõtete-

le. Tänaseks on 
lisandunud teisigi 

toetusi, millega soovi-
me tallinlaste jaoks koroona ne-
gatiivseid mõjusid vähendada."

Toetuste hulka kuulub seegi, 
et linn maksab nüüd 320-eurost 
ranitsatoetust välja ühe makse-
na senise kahe asemel. "Uudis, 
et ranitsatoetus makstakse nüüd 
korraga välja, tuli ikka väga 
suure üllatusena. Ma arvan, et 
just sügisel ongi seda suuremat 
toetust vaja, mitte siis, kui laps 
on juba esimese klassi ära lõpe-
tanud," leidis kolme lapse ema 

Liis Hinno. "Kvaliteetne ranits 
juba maksab päris palju, korra-
likud riided, jalanõud, võimle-
misriided pluss kooliasjad. Kõik 
see kokku teeb päris märkimis-
väärse summa." 

Kui seni maksis Tallinna linn 
esimesse klassi mineva lapse ra-
nitsatoetust kahes osas, siis ala-

tes sellest õppeaastast makstak-
se kogu summa ehk 320 eurot 
korraga välja. See on paljudele 
peredele suureks abiks, sest just 
kooliaasta alguses on väljamine-
kud reeglina kõige suuremad.

Ranitsatoetuse kättesaami-
ne ühe maksega on Laasi ar-
vates tänuväärne samm. "Pere-

del on kooli algusega niigi kulu-
sid ja muresid palju ning toetus 
teeb kooliks valmistumise ker-
gemaks," selgitas ta. "Ilmselt 
on see väike samm Tallinnale, 
kuid suur asi peredele. Jällegi 
on mõju just suurtele peredele 
väga oluline. Näiteks oleme ar-
vestanud, et kolme-nelja lapse-

ga suurpere kulud seoses koo-
li algusega võivad jääda vahe-
mikku 600-800 eurot, olene-
valt sellest, mis vanuses laste-
ga on tegu." 

Taotle novembri lõpuni
Linna jaoks on ranitsatoetu-

se maksmise kulu aastas kok-
ku peaaegu 2 miljonit eurot. 
See makstakse välja 30 päeva 
jooksul pärast taotluse esitamist. 
Taotlusi hakatakse vastu võtma 
alates 13. septembrist. "Taot-
lust saab esitada kuni novemb-
ri lõpuni, muidugi me räägime 
siinkohal lastest, kes on ametli-
kult Tallinna elanikud," täpsus-
tas abilinnapea Betina Beškina. 
"Samamoodi peab olema vähe-
malt üks lapsevanem Tallinna 
elanik. See vanem, kes esitab 
taotluse, peab olema registree-
ritud lapsega samale aadressile."

Beškina lisas, et iga lapse-
vanem teab, kuidas lapse koo-
litee algus toob kaasa märki-
misväärseid kulusid. "Esimes-
se klassi astuval lapsel on va-
ja ju kõike uut alates pinalist 
ja pliiatsitest, lõpetades ranit-
sa ja spordiriietega," lausus ta. 
"Kindlasti on lapse esimesse 
klassi minek perekonnale erili-
ne aeg, ent ka suur väljaminek. 
Seega on Tallinna linn otsusta-
nud ranitsatoetust korraga väl-
ja maksma hakata, et lapseva-
nemate rahalist koormust koo-
li alguses leevendada."

Esimene osa maksest on teh-
tud septembrist novembrini esi-
tatud taotluste alusel ning teine 
osa kooliaasta lõpus ehk järgmi-
se kalendriaasta juunis.

Alanud õppeaastal saavad 
lapsevanemad esitada ranitsa-
toetuse taotlust 13. septembrist 
30. novembrini aadressil www.
tallinn.ee/Esmakordselt-kooli-
mineva-lapse-toetus-koolitoe-
tus. Toetuse taotlemiseks pea-
vad nii laps kui ka vähemalt 
üks lapsevanem olema Tallin-
na elanikud vähemalt käesole-
va kalendriaasta 1. jaanuarist 
ning laps olema kantud ühe 
Tallinnas tegutseva kooli õpi-
laste nimekirja. Taotluse saab 
esitada lapsega samal aadres-
sil elav vanem. Ranitsatoetuse 
korra muudatuse peab heaks 
kiitma ka volikogu.

KOLME LAPSE EMA: Ranitsatoetuse 
uudis tuli ikka väga hea üllatusena

"Peredel on kooli algusega niigi kulusid ja muresid palju ning ranitsatoetus teeb kooliks valmistumise kergemaks," selgitas Karl Laas. "Ilmselt on see 
väike samm Tallinnale, kuid suur asi peredele." Scanpix

Kooliasjade  
ostmisele  

võib kuluda  
600-800 eurot.

Milliseid toetusi linlased saavad?

• Linn pakub aasta lõpuni linna 
ruumides tegutsevatele ette-
võtjatele üürisoodustusi. 
Kesklinnas tegutsevad ette-
võtted saavad üürilt 80% alla, 
kui nad kasutavad linna ruu-
me toitlustuse, kaubanduse, 
teeninduse ja meelelahutuse 
pakkumiseks. 

• Kogu linnas asuvate väliter-
rasside eest linn firmadelt 
aasta lõpuni renti ei küsi.

• Linn jätkab aasta lõpuni esi-
mese haiguspäeva toetuse 
maksmist, et haigestunud ini-
mene saaks kohe koju jääda. 

• Linnaosavalitsused jagavad 
maske paljulapselistele pere-
dele, üksikvanematele, sisse-
tulekust sõltuvat toetust saa-
vatele linlastele ja pensionäri-

dele. Maskidele järele minnes 
palutakse kaasa võtta isikut 
tõendav dokument ja pensio-
näridel pensionitunnistus.

• Lapsevanem, kelle kaks või 
enam last käivad linnalaste-
aias, peab maksma kohatasu 
vaid ühe lapse eest. Soodus-
tus laieneb ka eralasteaias 
käivate laste vanematele ja 
lapsehoiu kasutajatele. 

• Eralasteasutuses käivate las-
te vanemaid plaanib linn toe-
tada õppemaksu tasumisel 
juhul, kui lasteaias käib pere 
kaks või enam last.  Toetuse 
suurim määr ühe lapse kohta 
on võrdne linnalasteaia koha-
tasuga, mis käesoleval aastal 
on 71,25 eurot kuus.

• Tallinn pakub oma lasteaeda-

des käi-
vatele 
lastele 
ka tasuta 
toitu. 
Samuti 
söögi-
raha 
soodus-
tust ka eralaste-
aia lastele. 

• Möödunud aasta 1. septemb-
rist hakkas linn toetama eri-
vajadustega laste vanemaid 
eralasteasutuse õppemaksu 
tasumisel, kui laps käib era-
lasteasutuses koolivälise 
nõustamismeeskonna soovi-
tusel. Toetuse ülemmäär lap-
se kohta on võrdne linnalas-
teaia kohatasuga.

"Juba pandeemia esimese 
laine ajal mõistsime, kuidas 
inimesi tuleb aidata, ning 
nüüd saame rääkida juba 
toetuste struktuurist," lau-
sus linnapea Mihhail 
Kõlvart. "Ei ole vaja oodata 
toetustega kriisi 
süvenemiseni."

Kõlvart meenutas, et juba 
eelmisel aastal olid lasteaia ko-
hatasust vabastatud haridusli-
ku erivajadusega lapsed. "Tä-
navu otsustasime, et kohata-

sust peavad olema alates tei-
sest lapsest vabad ka pered, kus 
lasteaias käib mitu last," ütles 
ta. "Kui laps käib eralasteaias, 
saab ta samamoodi toetust ko-
hatasu mahus."

Kergemaks läheb ka kooli-
laste vanematel. "Ranitsatoe-
tuse puhul oli meil palju aas-
taid süsteem, kus see toetus 
jagati kaheks," lausus Kõl-
vart. "Tegelikult oleks koo-
li minevate lastega peredel 
tervet seda summat vaja ko-
he õppeaasta alguses. Niisiis 

maksame toetuse välja ühe 
summana."

Linnapea lisas, et linn sei-
sab ka selle eest, et inimesed 
ei käiks raha kaotamise hir-
mus haigena tööl. "Kevadel nä-
gime, et paljud tallinlased soo-
visid esimese haiguspäeva hü-
vitist," ütles Kõlvart. "See tä-
hendab, et inimesed olid moti-
veeritud jääma kohe koju, kui 
nad tundsid, et hakkavad hai-
geks jääma. On ju tähtis reegel 
pandeemia ajal, et tuleb püsi-
da kodus."

Kõlvart lisas, et peab toeta-
ma ka hädas ettevõtjaid. "Me ju 
näeme, kui vähe käib vanalinnas 
praegu turiste. Neid pole ka lä-
hiajal suuremal hulgal tulemas," 
märkis linnapea. "Seetõttu pi-
kendame eelkõige kohvikutele 
ja restoranidele mõeldud toetu-
si aasta lõpuni. Ehk siis kesk-
linnas linna ruumides tegutse-
des peavad nad maksma üüri-
summast vaid 20%. Terrasside 
pidamise eest me aasta lõpuni 
raha ei küsi sõltumata sellest, 
millises linnaosas need asuvad."

KÕLVART: Linlasi ja firmasid tuleb toetada enne kriisi süvenemist
Kesklinna koh-
vikud, mis te-
gutsevad linna 
ruumides, saa-
vad 80% üüri-
soodustust.
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Õnne Puhk
onne.puhk@gmail.com

Kirjandustänava festivalil 
saab nautida õhtuhämaru-
ses toimuvat luulepiknikku 
ja valgusmängu Luigetiigil, 
käia raamatuesitlustel, kuu-
lata vestlusringe ja kontser-
te, kohtuda kirjanikega jne.

Laupäeval, 11. septembril 
muutub Koidula tänav Kadri-
orus suureks kirjandusmagist-
raaliks: toimub viies kirjan-
dustänava festival, mille prog-
ramm toob inimesteni päeva 
jooksul üle 60 põneva kirjan-
dusega seotud sündmuse. 

Tänavu avatakse C. R. Ja-
kobsoni mälestustahvel Poska 
35 hoonel. "Selles majas elas 
Jakobson 1871. aastal. Küll na-
tuke alla aasta, kuid samas oli 
see väga oluline periood, kir-
jatööde poolest väga viljakas," 
selgitas Tallinna kirjanduskes-
kuse direktor Maarja Vaino. 
"Tema kirjavahetusest ja mä-
lestustest on tore lugeda, et Ja-
kobsonile väga meeldis Tallinn 
ja ta plaanis siia elama jääda. 
Paraku ei saanud ta oma aja-
lehe väljaandmiseks luba ja ko-
lis seetõttu ära Vändrasse, Ta 
kirjeldab toredalt, kuidas tal-
le meeldib Kadriorus jalutada 
ja kontserte kuulata, kuidas ta 
käib öösiti istumas ja kuuval-
gust vaatamas ning igal hom-
mikul suplemas ja oma keha 
karastamas."

Traditsiooniliselt on tähe-
lepanu keskpunktis mitmesu-
gused tähtpäevad. "Ma tahan 
kindlasti esile tõsta kirjaniku-
le, luuletajale ja mõtlejale Jaan 
Kaplinskile pühendatud mäles-
tusakti," ütles Vaino. "RMK is-
tutab septembri teisel poolel 
Põlvamaale Lukalaande, Ka-
plinski kunagise kodutalu lä-
hedale 20 tamme ja 60 kuus-
ke, ning see metsatukk hak-
kab kandma Jaan Kaplinski ni-
me. Ma arvan, et sellist asja ei 
ole enne tehtud – meie toome 
nendest puudest, mis sinna is-
tutatakse, Kadriorgu füüsiliselt 
kohale need 20 tamme. Ja sel-
les metsatukas, mille me süm-
boolselt loome, saab festivalil 
Kristo Viidingu esituses kuu-
lata Kaplinski luulet." 

Kirjanduslik tänavakunst
Teise natuke ootamatu sünd-

musena, mida Tallinna kirjan-
duskeskus ise korraldab, tõi 
Vaino välja tänavakunstnike 
Vahur Agari ja Helena Hanni 
projekti. "Meil on Tamm-
saare muuseumi ae-
da ulatuv alajaa-
ma sein, selli-
ne hall, tava-
line kroh-
vitud igav 
sein, mis 
on mind 
juba aas-
taid häiri-
nud," lau-
sus Vaino. 
"Ma ol in 
mõelnud, et 
selle peal võiks 
olla mingi äge kir-
janduslik kunstiteos. Lõpli-
kult ei ole veel paika pandud, 
mis sinna tuleb, aga ma usun, 
et see muudab meie aia tagumi-
se osa huvitavamaks ja tõmbab 
muuseumile tähelepanu." Tä-
navakunstiteose viimistlemi-
ne toimub otse vaatajate silme 
all ja kunstnikega saab koha-
peal suhelda ning uurida, mi-

da ja kuidas üks tänavakunst-
nik mõtleb.

155 aastat tagasi ilmusid Fr. 
R. Kreutzwaldi "Eesti rahva 
ennemuistsed jutud" ning sealt 
loeb lastele lugusid ette näitleja 

Mirtel Pohla. "Sinna juur-
de kuulub joonista-

mine. Kunstnik 
joonistab ja 

reaalajas ku-
vatakse see 
ekraanile, 
nii et lap-
sed saa-
vad jäl-
gida, mi-
da ta en-

da ees ole-
vale paberi-

le visandab," 
rääkis Vaino. 

Toimub ka nuku-
teatrimuuseumi töötuba, 

kus A. H. Tammsaare minia-
tuurist "Poiss ja liblik" inspi-
reerituna saab meisterdada lil-
li ja liblikaid. 

Mängulisel ringkäigul "Kad-
riorg laste silmade kõrguselt"  
otsitakse aga pargi ümbruses 
asuvaid huvipunkte. "Lastele 
on plaanis kringlisöömine, nii 

et saab ka natuke midagi su-
hu pista,  see on lastele väga 
tähtis," lisas Vaino. "Vanemas 
teismeeas aga võiks huvi pak-
kuda raamatuesitlus "Seks ja 
sotsiaalmeedia"." 

"Kalevipoeg" ja  
luulepiknik

Noorsooteatri koor esitab 
õhtul katkendeid džässilikust 
koorilauluteosest "Kalevi-
poeg", mis Vaino sõnul hak-
kab õhtuhämaruses päris mõ-
juvalt mängima. "Sealt kutsu-
me inimesed edasi Luigetiigi 
juurde, kus tähistame Viivi 
Luige saabuvat juubelit luule-
kava ja valgusmänguga," lau-
sus ta. "Ma ise ootan väga ka 
luulepiknikku Mehis Heinsaa-
re ja Peedu Kassiga Tammsaare 
muuseumi hoovis. Toome ko-
hapeale ka ühe 70ndatest pärit 
mootorratta, mis seostub Mati 
Undi loominguga."

Vaino nentis, et kirjandustä-
nav ootab väga ka neid, kes 
ennast suureks raamatuluge-
jaks ei pea. "Kindlasti kut-
suks ka inimesi, kes võib-ol-
la pole suuremad kirjanduse 
lugejad, aga kui tuled ja jalu-

tad läbi, siis võid avastada, et 
oled tegelikult lugejainimene 
küll," sõnas ta. "Paar aastat 
tagasi ütles üks inimene, et 
ta jõudis siia kohale ja on tä-
nava peal seni liikunud vaid 
paar meetrit, sest kohtab kogu 
aeg mõnda tuttavat. Nii et see 

festival on juba tuntud kohtu-
mispaigaks saanud – kui muul 
ajal ei näe, siis seal ikka, See-
ga võib tulla ka lihtsalt selts-
konna mõttes."

Ka sel aastal saab osaleda raamatu-
esitlustel ning raamatuid kaasa osta. 

Albert Truuväärt

20 tammest  
sünnib metsatukk, 
kus saab kuulata 
Kaplinski luulet.

Lilleküla güm-
naasiumi jalg-
palliväljak läbis 
uuenduskuuri
Juunist augustini kestnud 
uuenduskuuri käigus vahetati 
välja kunstmurukate, lisaks sai 
väljak uued väravad ja pingid. 
Kuna pärast õppetööd kasu-
tavad väljakut ümbruses ela-
vad lapsed, on väravad kogu 
aeg avatud. Tööde maksumus 
koos käibemaksuga oli 123 
489 eurot. Lilleküla gümnaa-
siumis õpib sel kooliaastal 
930 last.

 

Tuvi pargis avati 
sõbrakaru kuju

Saksamaa ja Eesti tähistavad 
tänavu diplomaatiliste suhete 
100. ja nende suhete taasta-
mise 30. aastapäeva, sel pu-
hul kinkis Saksamaa Liitvaba-
riigi suursaatkond Tallinnale 
sõbrakaru (Buddy Bear) kuju, 
mille kujundas kunstnik Julia 
Valtanen. Tuvi Karu nime kan-
dev kuju avati 31. augustil.

 

Põhja-Tallinna 
ja Haabersti  
linnaosal uus 
vanem
Linnavalitsus nimetas ametis-
se uue Põhja-Tallinna ja Haa-
bersti linnaosa vanema. Põh-
ja-Tallinna vanema ametiko-
hale nimetati Manuela Pihlap 
ning Haabersti linnaosa vane-
ma ametikohale Oleg Silja-
nov. Mõlemad linnaosavane-
mad jäävad ametisse praegu-
se linnavalitsuse volituste 
ajaks. Manuela Pihlap on 
2002. a  lõpetanud Tartu Üli-
kooli bioloogia-geograafia-
teaduskonna,  linnaosavane-
ma asetäitja ametikohal töö-
tab ta juulist 2020. Oleg Silja-
nov on omandanud 2015. a 
Tallinna Ülikoolis magistri-
kraadi avaliku halduse erialal, 
Haabersti linnaosa valitsuses 
eri ametikohtadel töötab ta 
2011. aastast.

Vestlusring Andrus Kivirähkiga ja 
Liisi Koiksoni kontsert verandal
Kl 12 
• Festivali avalöök. C. R. Ja-

kobsoni mälestustahvli ava-
mine, esineb pärimusmuu-
sik Lauri Õunapuu. Poska 
35.

• Nukuteatrimuuseumi 
töötuba. A. H. 
Tammsaare minia-
tuurist "Poiss ja lib-
lik" inspireerituna lil-
lede ja liblikate meis-
terdamine.

• "Ühe joonega". Tallinna "ki-
lukarbisilueti" joonistamine.

• Luulehommik. Lastele ja pe-
redele loevad luuletusi Jaa-
nus Vaiksoo ja Ilmar Trull.

Kl 12.30 
• Aile Alavee luulekogu "Ongi 

minu olemine" esitlus.
• Vestlusi kirjandusest: Harri 

Tiido ja Krista Kaer,
• Raamat päästab maailma. 

Viivi Luige "Seitsmes rahu-
kevad". Kõnelevad Viivi Luik, 
Maarja Vaino, Joonas Hel-
lerma ja Sirje Endre. 

Kl 13.15 
• Eva Toulouze räägib koos 

sõpradega oma raamatust 
"Minu Udmurdimaad". 

Kl 14 
• "Juudit", vestlusring, Andrus 

Kivirähk ja Aare Toikka.
• Liisi Koikson (pildil), veran-

dakontsert "Kohtume Vilde 
akendel".

• Katrin Tiidenberg ja Emily 
van der Nagel, "Seks ja sot-
siaalmeedia". 

• Pisiteadusest rää-
gib Soome laste-

kirjanik Laura 
Ertimo. Töötoas 
uuritakse näh-
tamatuid asju!

• "Raamatubingo", 
lülitutakse taaska-

sutuse lainele.
• "Kuidas tõlkida luulet?", 

vestlevad Doris Kareva, 
Hasso Krull ja Rein Raud.

• Mihkel Mutt Mati Undist.
Kl 14.30
• "Kadriorg laste silmade kõr-

guselt"
Kl 15 
• Mati Unt "Lehekülgi eesti 

kultuuri ajaloost", T-Teatri 
lavastus.

• "Eesti rahva ennemuistsed 
jutud", loeb näitleja Mirtel 
Pohla, pilte joonistab Marja-
Liisa Plats.

• Vestlusi kirjandusest: Anu 
Lamp ja Jan Kaus.

Vaata kogu programmi:  
https://kirjanduskeskus.ee/
kirjandustanavafestival/#

Telki sisse pääseb käepaelaga

Tänavaalal keegi festiva-
likülastajalt koroona-
tõendit ei küsi, sest 
Koidula tänav on 
avalik tänavaruum. 

"Selleks, et mitte 
hakata seal telgi 
serva peal kõikidelt 
tõendit küsima, on 
mõlemal pool tänava ot-
sas registreerimistelgid, kus 
tõendit esitades saab käepae-

la, millega tohib telki 
siseneda," selgi-

tab Maarja 
Vaino festivali 
korralduslik-
ku poolt.
 

Jälgi infot Tal-
linna kirjandus-

keskuse kodulehel 
kirjanduskeskus.ee ning 

tule festivalile tervena!

Kirjandustänava festivalil 
ilmutab end rahvale Carl 
Robert Jakobsoni vaim
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Lähiajalukku kaevudes tundub hämmastav, mida kõike 
pole meil tasakaalus riigieelarve nimel kärbitud. Kui 
2001. a kehtestati riiklike peretoetuste seadusega igale 
õppeaastat alustavale lapsele koolitoetus, siis 2008. a 

lõpetati see suure kärpega. Miks otsustas riik toona nuhelda 
rahvusvahelise majanduskriisi ja Eesti põllupealsete kipsma-
jade kinnisvaramulli just laste kaela, võib aimata. Kõige nõr-
gematelt on ju ikka kõige lihtsam ära võtta. Aastaid tagasi oli 
riigikogus kaalumisel üle-eestilise nn ranitsatoetuse taastami-
ne, kuid vastuvõtmiseni see seadus ei jõudnud. Lapsi toeta-
vad kooli mineku puhul juba ammu omavalitsused – igaüks 
omamoodi. Mõnes kingitakse kõigile 1. klassi minejatele ra-
nits ja koolitarbed, mõnes saab toetust vaid raskustes pere. 
Eri valdades-linnades on lastel justnagu erinevad hinnalipi-
kud küljes. Ja ei saa eitada, et tallinlased on siin eelisseisus.

Nüüd, kui suurest kriisist on möödas üle kümne aasta, 
võiks ikkagi järgida Tallinna eeskuju ja asuda üle riigi üht-
set vähemalt 320-eurost ranitsatoetust maksma. See oleks 
peredele tuntav abi, sest teatavasti on väljaminekud just 
kooliaasta alguses kõige suuremad. Kolme-nelja lapsega pe-

re kulud seoses kooliga või-
vad küündida 600-800 eu-
ro ligi. Lisaks on Tallinnas 
nüüd kaotatud ka lasteaia 
kohatasu alates teisest lap-
sest. Samuti nähakse ette 
eralasteaia kohatasu toetus 

alates teisest lapsest jpm. See võiks olla vähim, mida  ko-
roonaaja raskustes, mil paljud vanemad on kaotanud töö, 
laste heaks teha. 

Vaesus ei esine teatavasti enam ammu sellisel kujul, et 
pole midagi süüa või selga panna. Praegusel ajal tähendab 
vaesus näiteks trennist või kaugemast koolireisist ilmajää-
mist. Ehk tasuks edaspidi veel astuda kogu Eestis ühtemoo-
di samm ja lasta lapsevanematel endil kaasa rääkida. 

Eesti lastevanemate liit on juba ammu ette pannud, et 
riigilt või omavalitsuselt saadud koolitoetusi 

võiks lastele hakata jagama koolikogukond 
ise. Praegu jagavad niikuinii omavalitsused 
ühel või teisel moel toetust. Lihtsalt süs-
teem tuleks üle Eesti ühtlustada ja lapse-
vanemad kaasa haarata. Kooli juhtkond ja 

hoolekogu võiks koos lastevanematega 
otsustada, millist laadi need toetu-
sed võiksid olla. Kas kool kulutaks 
raha ranitsate vm koolitarvete os-
tuks või hoopis näiteks treenerite 
palkamiseks. Loodaks n-ö lapse-
vanema ranits. Kool saaks oma-
korda toetusraha vastavalt pere-
de hulgale. Nõnda kaoks ühtla-
si võimalus, et nn ranitsatoetus 
kaoks mingite muude, aga mitte 
lapsega seotud kulude katmiseks. 

Ütleks, et see on täiesti Lut-
su-kevadelik idee. Igale lapsele 
võib-olla pole vaja ranitsa ost-
mise toetust, mõnele oleks tar-
vis hoopis viiulit. Nagu õpeta-
ja Laur Arnole kinkis. 

Võtkem laste küljest 
hinnalipikud ära

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

Ehk tuleks luua ka 
vanemate ranits.

Tallinna valimiskomisjon 
võtab 7. septembrini vastu 
linnavolikogusse ja linna-
osakogudesse kandideeri-
da soovijate avaldusi.

"Linnavolikogusse võivad 
seaduse järgi kandideerida 
hääleõiguslikud Eesti koda-
nikud ja teiste Euroopa Liidu 
riikide kodanikud, kes on 12. 
septembriks saanud 18-aas-
taseks ja kelle püsiv elukoht 
oli hiljemalt tänavu 1. augus-
til Tallinnas," selgitas Tallinna 
valimiskomisjoni esimees, lin-
nasekretär Priit Lello. Voliko-
gu ja linnaosakogu kandidee-
rimisdokumente saab esitada 
elektrooniliselt aadressile val@

tallinnlv.ee või paberkandjal 
Tallinna linnavalitsuse majja 
Vabaduse väljak 7 (tuba 415).

Valimiskomisjon töötab 6. 
septembrini tööpäevadel kella 
9-12 ja kella 13-16. Kandidaa-
tide registreerimiseks esitamise 
viimasel päeval, 7. septembril 
ja kandideerimisdokumentides 
võimalike vigade parandamise 
viimasel päeval, 9. septembril 
on valimiskomisjon avatud kella 
9-12 ja kella 13-18. Täpsustava-
te küsimustega saab valimisko-
misjoni poole pöörduda e-posti 
aadressil val@tallinnlv.ee ja tel 
640 4497 või 640 4175.

Rohkem infot leiab veebi-
lehelt www.tallinn.ee/est/va-
limised.

Juba 18. korda toimuva et-
tevõtluskonkursi eesmärk 
on tõsta esile ja tunnusta-
da kohalikke tublisid 
tegijaid. 

Traditsiooniliselt valitak-
se parimad välja ettevõtete 
seast, kes on aasta jooksul oma 
valdkonnas midagi mär-
kimisväärset korda 
saatnud, näiteks 
loonud kõige 
rohkem töökoh-
ti, teinud teoks 
oma innovaati-
lise ja keskkon-
nasõbraliku idee, 
toonud turule põ-
neva toote või tee-

nuse, lisanud oma tegevusega 
ühiskonnale lisaväärtust või 
oma koostööprojektiga maa-
ilma muutnud. 

Oma kandidatuuri saab 
üles seada Tallinna ettevõtlus-
päeva kodulehel kuni 10. sep-
tembrini. Lähem info http://
ettevotluspaev.tallinn.ee/au-

hinnad/ Igas kategoo-
rias valitakse välja 

kolm nominenti, 
kelle seast sel-
gub kategooria 
võitja. Võitjad 
kuulutatakse 
välja 29. sep-

tembril ettevõt-
luspäeva piduli-

kul vastuvõtul. 

Valimiskomisjon 
ootab volikogusse 
kandideerijate avaldusi

Tallinn otsib parimaid 
ettevõtjaid ja ettevõtluse 
arendajaid

Linna ühistransport läks sep-
tembrist üle talvisele töökor-
raldusele, mistõttu muutusid 
paljude bussiliinide ning tram-
mi- ja trollibussiliinide sõidu-
plaanid. Liinile tulid taas koo-
libussid. Bussiliinidele nr 9 ja 
13 lisandus Kadaka teel Aka-
deemia tee ja Ehitajate tee va-
hel uus bussipeatus Pilvetee, 
liin nr 63 rakendatakse tööle 
ka pühapäeviti. Bussiliinidele 
nr 4, 20, 20A, 21, 21B, 37, 41, 
41B, 49 ja 57 lisati väljumisi. 

Sõiduplaanidega, sh liinide lii-
kumisteede ja peatustega saab 
tutvuda  transport.tallinn.ee. 
Seoses alanud kooliaastaga 
teenindavad õpilasi koolibus-
sid liinidel Viimsi keskus–Balti 
jaam, Tammneeme–Balti jaam 
ning Tiskre–Balti jaam. Koo-
libussiliinide liikumisteedes ja 
sõiduplaanides muudatusi ei 
esine. Kogu info koolibusside 
kohta (sh sõiduplaanid) leiab 
www.tallinn.ee/est/koolibuss

Häirekeskuse 112 juht Heiko 
Leesment kirjutas ERR-is vajadu-
sest sotsiaalse kiirabi järele. Näi-
teks 5. juunil reageeris 716 sot-
siaalse abivajadusega seonduva-
le juhtumile 444 politseiüksust, 
161 kiirabibrigaadi ja kuus pääs-
temeeskonda. Teemade palett on 
neis kõnedes Leesmendi väitel 
kirju, kuid umbes 70% sotsiaalse 
abivajadusega seonduvate kõne-
de puhul käib jutt sõltuvusprob-
leemidest. Täiskasvanute kõrval 
vajas abi 57 last, kellest 11 oli ko-
dust ära jooksnud, kümme käitus 
agressiivselt ja vanemad ei suut-
nud nendega enam toime tulla. 
Üheksa puhul oli probleemiks 
narkootikumide tarvitamine ja 
kuus teadet puudutas suitsiidi või 
suitsiidikatset. Umbes paarisajal 
juhul aga ei saanud Häirekeskus 

aidata, sest ööpäevast sotsiaala-
biteenistust meil ei ole. Leesmen-
di mõtete taustal tulebki küsida, 
et kuidas siit edasi minna. Kas 
sotsiaalses mõttes kimpus olemi-
ne on defineeritav hädaolukorra-
na ning kui jah, siis kas oleme 
nõus 112-le ressurssi juurde eral-
dama? Ja kas me peame oluli-
seks saata järjepanu kiirabi välja 
vanainimesele, kellel hakkab ras-
ke poekoti tõstmisest  pea ringi 
käima? Ja kes on juba harjunud, 
et kiirabi tal pärast iga poeskäiku 
tervist kontrollib ja koju sõidutab. 
Omaette teema on vaimuhaiged, 
kellel samuti on kahtlemata õigus 
abi saada ja riigil kohustus seda 
osutada. Kui sotsiaalhädas ini-
mestel ei olegi kuhugi mujale 
pöörduda kui 112, ehk siis tuleks 
luuagi sotsiaalkiirabibrigaadid.

Kohtutäitur on pannud kahju-
nõuete katteks 15 000-eurose 
alghinnaga müüki Lihula roimari 
Mikk Tarraste maamaja. Tänavu 
mais mõisteti kaks inimest tap-
nud ning paljusid, sealhulgas po-
litseinikke tulistanud Tar-
raste 20 aastaks 
vangi. Tõenäoli-
selt ei pruugi nii-
võrd sünge 
taustaga hoo-
ne, mis ei asu 
pealegi just 
atraktiivses 
asukohas, vaid 
kusagil metsas, 
niipea ostjat lei-
da. Kes sellest ikka 
tahaks kujundada nun-
nut suvekodu perele? Siit edasi 
võiks aga kaaluda, kas üldse ei 
peaks tegema kinnisvara müüja-
le kohustuslikuks maaklerile või 
ostjale negatiivsest foonist tea-
tamise. Tarraste juhtum on nii-
võrd laia kõlapinnaga, et seda 
maja n-ö vaikselt müüa poleks 
kuidagi võimalik. Teisalt jääksid 
aga ehk mõnedki kinnisvarate-

hingud toimumata või muutuks 
hind, kui teataks, mis korteri või 
maja seinte vahel on enne toimu-
nud. Soomes on näiteks kohus-
tus teatada ostjale enne tehingu 
sõlmimist, kui korteris on keegi 

kunagi tapetud. Üürimi-
sel seda ei nõuta. 

Samas aga ei tea 
need, kes tege-

levad Soo-
mes kurjate-
gijatelt ära 
võetud vara 
müügiga, ül-

diselt seda, 
mis võib olla 

korteris või ma-
jas juhtunud. Kuid 

siis on ka n-ö ostja risk, 
sest ta teab, et tegu  oli kurjate-
gija varaga. Tõenäoliselt võib aga 
negatiivne taust nagu mõni ras-
ke kuritegu või varasem kuulumi-
ne kurjategijale kinnisvara hinda 
seega üsnagi palju mõjutada. Vä-
hemalt võiks kujuneda kui mitte 
seaduseks, siis heaks tooniks 
sellest võimalikule ostjale varem 
teada anda.

Eesti Ekspressi teatel lõppes 
täieliku läbikukkumisega Tallin-
na Sitsi 28 elanike võitlus majas 
tegutseva narkomaanide nõus-
tamiskeskusega. Otsus lubab 
keskusel ja süstlavahetuspunktil 
elamus edasi tegutseda. Maja-
elanike kaebust arutati viis aas-
tat ja ei leitud tõendeid, et punk-
ti tegevus oleks elanikke kuidagi 
märkimisväärselt häirinud. Kes-
kuse nn kliendid polnud maja-
elanikke tülitanud ja üksikuid 
kellahelistamisi valede uste taga 
ei lugenud kohus oluliseks. Kogu 
see saaga läks majaelanikele 
kohtukuludena maksma suure 
summa, üle 16 000 euro. Tuntud 
narkoennetuse eest võitleja Nel-
li Kalikova märkis Pealinnale 
kohtuasja kohta, et väga head 
kirik-keset-küla lahendust on 
võimatu välja pakkuda. Olukor-

ras, kus keegi süstlava-
hetuspunkti oma hoovi 
ei taha, aga linnas on rohkesti 
narkomaane, tuleb püüda valida 
kohti, kus majaelanike ja süstla-
vahetajate teed kõige vähem 
ristuksid. Kas kasutada ehk min-
geid rahalisi kompensatsioone 
või nn talumistasusid? Kalikova 
püüab ikka rõhuda rohkem ini-
meste südametunnistusele. Kõi-
gi jaoks on turvalisem, kui käiak-
se kindlas kohas süstlaid vahe-
tamas. Tõenäosus süstlavahe-
tuspunkti juures kuriteo ohvriks 
langeda on sama suur kui üks-
kõik kus mujal linnatänaval või 
hoovis. Just sedasama äsjane 
kohtuotsus tõestabki. Kaotajaks 
jäid muidugi tegelikult mõlemad 
pooled, sest süstlavahetus- ja 
nõustamispunkt ei saanud sa-
muti täielikult tööle pühenduda.

Teisest sambast raha väljamaks-
mine on pidupäev nii kohtutäitu-
ritele kui võlausaldajatele, sest 
hinnanguliselt peaks 1,34 miljar-
dist välja makstud eurost 70 mln 
minema võlgade kustutami-
seks. Kokku peaksid 
saama kustutatud või 
vähemalt vähene-
ma 13 600 isiku 
võlad. See on aga 
vaid teooria. Kui 
võlgnik on taiba-
nud kusagil välisrii-
gis konto avada ja 
pank raha sinna suunab, 
jäävad täiturite käed muidugi 
lühikeseks. Tegemist on ka laie-
mas plaanis võlglaste ja võla-
usaldajate pühaga, sest kindlasti 
kustutatakse pensionisäästude 
abil tarbimislaene. Samas pole 
aga kusagil märganud kampaa-
niat, mis kutsuks teisest sambast 
välja võetavat raha kasutama 
ennekõike just selleks ehk röö-
vellike kahekohaliste arvuga int-

ressiga tarbimislaenude tagasi 
maksmiseks. Tarbimiskrediite 
välja andvatele rahandusasutus-
tele on aga tegemist pigem lei-
napäevaga. Kindlasti ei ole kiire-
mini tagasi makstavad laenud 

nende jaoks kasulikud. 
Kui arvestada, et 

keskmine välja võe-
tav hoius jääb ku-
hugi 9000 euro 
kanti, on rahval 
siiski üsna tõhusalt 

võimalik enda võla-
koormat kergendada. 

Finantsjärelevalvega te-
gelevatele ametnikele tuleb 

aga au anda. Lõpuks ometi on 
käima lükatud petturite eest 
hoiatav kampaania, et inimesed 
täiesti suvaliste telefonikõnede 
peale võhivõõrastele oma paroo-
le jm andmeid ei usaldaks. Teise 
samba raha mõju kinnisvaraturu-
le jääb aga pigem marginaalseks 
ning turg kevadega võrreldes 
praegu rahulikum.

Linna ühissõidukid läksid 
üle talvisele sõiduplaanile

Rahvas vajab sotsiaalkiirabi

Ostja peaks teadma soetatava 
kinnisvara halvast kuulsusest

Kohus: süstlavahetuspunkti 
ümber kurja ei tehta

Teise samba raha kui võlgnike 
ja võlausaldajate pidu
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Koroonakriisi eelsed rajud 
peod on vanalinnas tagasi 
ning seetõttu on sealsed 
elanikud rõõmsad, et sep-
tembri algusest rakendusid 
öise alkomüügi piirangud 
baarides ja lokaalides.

Tallinnas ei tohi alates sep-
tembri algusest lõbustuskohta-
des alkoholi müüa argipäeva öö-
sel kella kahest kuueni ja näda-
lavahetustel kolmest seitsmeni. 
Ööklubides on see lubatud tunni-
kese võrra kauem: kolmest kuue-
ni ja neljast seitsmeni. 

Tallinna volikogu võttis selli-
se otsuse vastu juba möödunud 
aasta septembris. Seega oli et-
tevõtjatele antud aasta aega ko-
hanemiseks. Otsuseni alkomüü-
gi aega kärpida jõuti pärast um-
bes kolm aastat kestnud arutelu-
sid ja asja vaagimist koos kõigi 
huvirühmade esindajatega ehk 
siis peamiselt kohalike elanike 
ja ettevõtjatega. Piirang ei puu-
duta mitte ainult vanalinna, kus 
olukord kõige tõsisem, vaid ko-
gu Tallinna. 

Ühistud koristavad  
peoliste jääke

Ühe etteheitena on kõlanud, 
et alkomüügi aja lühendamine 
peletab turiste. Ometi kurdavad 
vanalinlased, et lärmakad peod 
on tagasi ja kriisiaegne vaikus ju-
ba ammu kadunud. Seda vaata-
mata tõsiasjale, et turiste liigub 
endiselt vähe. "Need on mingid 
kindlad tallinlaste seltskonnad, 
mis nädalavahetustel lõbutsema 
kogunevad," märkis vanalinnas 
ühe Sauna tänava maja korteri-
ühistut juhtiv Sergei Suits. "Tu-
rismi öine alkomüügi kärpimine 
minu arvates ei pärsi."

Nii Suits kui ka mitmed tei-
sed vanalinlased ütlevad, et ku-

na piirangud sündisid pikalt kaa-
lutud kompromissina, ei tohiks 
need ettevõtjate elu halvendada. 
Veel enne kevadel 2020 alanud 
viirusekriisi pidasid linnaamet-
nikud kohalike elanike ja lõbus-
tuskohtade pidajatega pikalt aru, 
kuidas teha nii, et lärmi ja kuri-
tegevust oleks vanalinnas öösi-
ti vähem, teisalt aga jääksid el-
lu ka ettevõtted. 

Ühelt poolt on öist alkomüü-
ki juba kärpinud seoses viiruse-
kriisiga kehtestatud üldriiklikud 
piirangud. Need on aga juuni al-
gusest kaotatud. Enne Tallinna 
kehtestatud piirangute jõustu-
mist äsja, septembri alguses mee-
nutas öine elu mõnel vanalinna 
tänaval oma lärmakuse poolest 
taas koroonaviiruse eelset aega. 

"Korteriühistu juhina võin 
öelda, et enne viirusekriisi kü-

siti meie maja turvakaamera sal-
vestusi keskmiselt korra kvar-
talis," ütles vanalinna elu häs-
ti tundev Sergei Suits, lisades, 
et politseile tekitas lausjoomi-
ne tänavatel tööd juurde. "Nii-
pea kui tulid koroonakriisi pii-
rangud ja öised peod lakkasid, 
pole salvestisi enam küsitud."

Juhtumipõhine  
lähenemine ei aidanud

Nüüd, kui peod on tagasi, pea-
vad mitme maja elanikud Sauna 
tänaval taluma öist tümpsmuusi-
kat ja purjus inimeste laaberda-
mist. "Eriti on hädas meie ühis-
tu koristaja majaesisega esmas-
päeva hommikuti," mainis Suits. 

Mõnedki ettevõtjad, kelle 
baarid asuvad elamutest eemal, 
näiteks sadamas, on pahased, et 
neidki n-ö karistatakse. 

Teisalt, kui piirangu kehtes-
tamise üle alles arutleti, viita-
sid nii vanalinna elanikke esin-
dav Vanalinna Selts kui ka po-
litseiametnikud, et müügikeeld 
peaks kehtima üle linna. Seda 
ennekõike põhjusel, et vältida 
ebavõrdset kohtlemist. Teiseks 
valitsenuks ainult vanalinna pii-
rangu alla seades oht, et lõbut-
sejad oleksid lihtsalt liikunud 
ühest piirkonnast teise.

Meelelahutusettevõtja Vallo 
Palvadre sõnul pöördusid lõbus-
tuskohad linna poole, et piiran-
gute jõustumist seoses kriisiolu-
dega veel aasta võrra edasi lü-
kataks. Sellele vastu ei tuldud. 
"Piirangud mõjuvad niigi raskel 
ajal valusalt ja vanalinnas lei-
dub juba niigi palju kriisi tõt-
tu tühje rendipindu," ütles Pal-
vadre. "Turistide voog ju taastu-

nud ei ole. Müügiaega võiks lu-
bada laupäeval-pühapäeval kõi-
gi jaoks ühtemoodi kella nelja-
ni hommikul."

Hotellide fuajeebaare ning 
sadamate ja lennujaama reisi-
jate alasid piirangud ei puu-
duta.

Täna, 6. septembril alustab 
Lasnamäel taas tegevust 
vaktsineerimisbuss, kus 
saab ennast Covid-19 vastu 
vaktsineerida Moderna 
vaktsiiniga. Vaktsineerimis-
buss peatub paarikümnes 
kohas üle terve linnaosa 
ning eelregistreerimine po-
le vajalik.

"Vaktsineerimine pidurdab 
koroonaviiruse levikut. Soovi-
me, et vaktsineerimine oleks 
võimalikult mugav, ning see-
pärast kutsun elanikke vakt-
sineerimisbussi," ütles Lasna-

Septembris 
tiirutab Lasnamäel 
vaktsineerimisbuss

VANALINLANE: Piirangud 
ohjavad taas tärganud pidusid

Sauna tänava elanikud loodavad, et korrale kutsuvad sildid pisutki pidulistele mõjuvad. Albert Truuväärt

Piirangud hoiavad kokku politsei 
ja kiirabi ressurssi
• Enne kui viirusekriis lõbus-

tuskohtadel stepsli seinast 
välja tõmbas, oli Põhja pre-
fektuuri andmetel vanalin-
nas üle poole väljakutsetest 
seotud alkoholiga. 

• Kriisieelse kahe aasta jook-
sul ehk 2018-19 oli üldse 
kasvanud joobes isikute ja 
kaklustega seotud väljakut-
sete arv kümnendiku võrra, 

vanalinnas veerandi jagu. 
Seetõttu soovitasid ka polit-
seiametnikud linnal Tallinna 
meelelahutusasutuste alko-
holimüügiaega piirata. Tallin-
na Kiirabi statistikast selgub 
aga, et enne 2020. a kevadel 
alanud viirusekriisi oli umbes 
12% kesklinnas, sealhulgas 
vanalinnas avitatud patsien-
tidest alkoholijoobes. 

SA SAAD HAKKAMA:  
Pea septembris alkoholiga pausi
Juba kuu aega alkoholita 
toob märgatavalt parem ter-
vise, sügavama une, väikse-
ma ärevuse, paremad suhted 
oma lähedastega ja väiksema 
kehakaalu.

Eestis käivitus kampaania 
"Septembris ei joo". Kuu aega 
karsklust olevat spetsialistide 
väitel piisav periood, mil juba 
võib olla saavutatud märgata-
valt parem tervis, parem uni, vä-
hem ärevust või lausa ka väik-
sem kehakaal. "Samamoodi pa-
ranevad inimsuhted. Kui alkoholi 
tarvitamist vähendada, siis kind-
lasti peres nii naine-lapsed kui 
ka mees tunnevad, et pingeid on 
vähem," ütles tervise arengu 
instituudi alkoholi ja tubaka 
valdkonna juht Anneli Sammel. 
Kuu aega kestev paus alkoholist 
aitab selle tarvitamist piirata 
veel ka hiljem. "Uuringutega on 
tõestatud, et sellised kampaa-
niad mõjutavad inimeste alko-

holi tarvitamise harjumust veel 
ka kuus kuud hiljem," sõnas 
Sammel. 

Kuid kes alkoholi juba kuri-
tarvitab, sellel tasub piir tõm-
mata ennekõike seepärast, et 
märkamatult võib kujuneda sel-
lest tõsine sõltuvushäire ning 
sel puhul pole kuu kestev paus 
enam sugugi piisav ravi. "Alko-
holisõltlasest ei ole kunagi või-
malik teha normaalset tarbijat," 
ütles sõltuvusnõustaja Kaja 
Heinsalu. "Selle mõttega tuleb 
leppida, et tahtejõuga ei saa al-
koholi tarbimist kontrollida, aga 
on võimalik toimida nagu terve 
inimene, kui pean meeles seda 
ühte piirangut, et terve olek 
kestab seni, kuni ma ei võta ka 
mitte seda ühte pitsi."

Tasuta ravi ja tugigrupid sõl-
tuvushäire puhul on täiesti saa-
daval, tasuta ja ilma järjekorda-
deta. Rohkem infot leiab aad-
ressilt  alkoinfo.ee.

mäe linnaosa vanem Vladimir 
Svet. "Vaktsineerimisbuss pea-
tub kaubanduskeskuste parkla-
tes ja teistes rahvarohketes asu-
kohtades, nii on selle külastami-
ne ühildatav tavapärase poeskäi-
guga. Kui olete ise juba kaitse-
süsti saanud, siis palun rääkige 
riskirühma kuuluvatele jt  lähe-
dastele vaktsineerimisbussi või-
malustest." 

Vaktsineerima on oodatud 
kõik Eesti elanikud alates 12. 
eluaastast. Teise kaitsesüsti aja 
ja koha saab teada esimese doosi 
tegemise ajal. Vaktsineerima tul-
les peab kaasa võtma ID-kaar-

di või passi, eelnev registreeri-
mine ei ole vajalik. Vaktsinee-
rimisele pääseb elavas järjekor-
ras, kuid soovi korral on võima-
lik vaktsineerimisbussi eelne-
valt registreerida ja panna aeg 
kinni digilugu.ee kaudu. Vakt-
sineerimisbuss tegutseb Lasna-
mäel koostöös Confido medit-
siinikeskusega.

Lisainfo vaktsineerimise ja vakt-
siinide kohta www.vaktsineeri.
ee, telefonil 1247 (iga päev kell 
8-20 eesti, vene ja inglise keeles) 
ja 605 1529 (E-R kella 8-17).
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Oktoobris hakkab Tallinnas 
kooliõpilasi sõidutama  
kolm spetsiaalset 
koolibussi.

Linnapildis eristuvad uued 
bussid oma välimuse poolest, 
mis valiti välja ideekonkursil 
ning on inspireeritud turvaliselt 
koos reisimisest.

Tallinna Linnatranspordi AS 
(TLT) toob uued koolibussid Sca-

nia Irizar i4 lii-
nile oktoob-
rist. Ühtekok-
ku laekus kon-
kursile  24 ku-
jundust, seits-
meliikmeline 
žürii hindas nende so-
bivust koolilastele ning linnapilti.  
Žüriisse kuulusid Eesti õpilasesin-
duste liidu, linna ja TLT esinda-
jad. Žürii esimees, Tallinna abi-

linnapea Andrei Novikov 
ütles, et liinile jõuavad üks 63-ko-
haline ja kaks 55-kohalist kõigi 
mugavustega bussi, mis vastavad 
kõikidele turvanõuetele ning ta-

gavad liikumisvõimalu-
se ka ratastooliga sõit-
jatele.  "On oluline, 
et koolibussid olek-
sid vahva välimu-
sega ning vastaksid 
õpilaste soovidele," 

lisas Novikov.
Tavapärasel kooliajal sõidab 

iga päev pealinnas koolibuss 
kolmel liinil: Viimsi keskus – 
Balti jaam, Tammneeme – Bal-

ti jaam ja Tiskre – Balti jaam. 
Lisaks saavad koolid busse tel-
lida ka näiteks õpilaste laagri-
tesse viimiseks või ekskursioo-
nidele sõiduks. Koolibussi kasu-
tamine on õpi lastele tasuta, sel-
leks peavad nad bussi sisenemi-
sel näitama juhile oma õpilaspi-
letit. "Lisaks on koolibuss tur-
valine, sest sinna peale õpilaste 
teisi sõit jaid sisse ei lasta," sel-
gitas Novikov. 

Koolibusse hakkavad ehtima lõbusad pildid

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV: 
Korterit ostes jälgi, et naabrid ei 
muuda maja lärmakaks hotelliks

Tammsaare 
pargis rõõmus-
tab koolilapsi 
hiigelaabits
Tammsaare parki seati kooli-
aasta alguse puhul üles aabit-
sa installatsioon, mis jääb 
möödujaid rõõmustama 8. 
septembrini. Installatsioon 
tehti ACP plaatidest ehk alu-
miiniumlehtedest ja see  on il-
mastikukindel. Sel aastal 
Kesklinna valitsus kooliaasta 
alguse puhul suuremaid pi-
dustusi ei korraldanud, et tä-
histada päeva hajutatult ja 
turvaliselt, varasematel aasta-
tel on korraldatud tarkuse-
päeva puhul Vabaduse välja-
kul suur aabitsapidu.

 

Lasnamäe las-
tekeskus jätkab 
uutes ruumides
Lasnamäe lastekeskus tegut-
seb septembrist põhjaliku 
uuenduskuuri läbinud Lasna-
mäe põhikooli ruumides aad-
ressil Ümera 48, sinna on oo-
datud on nii uued kui ka varem 
kohal käinud lapsed. Huviringe 
on mitmeid: käsitöö, kokandus, 
huvitav matemaatika, seiklus-
klubi, infotehnoloogia, tantsu- 
ja kunstiringid, lisaks eesti ja 
inglise keele klubid, uuendatud 
ruumides alustab robootika. 
Huviringid toimuvad väikese 
hinna eest. Lisaks osutatakse 
keskuses sotsiaalteenuseid 
sotsiaalhoolekandeosakonna 
suunamisel, need on linnaelani-
kele tasuta. Rohkem infot tel 
635 6828, 551 1977 või kodu-
lehel llk.tln.edu.ee.

 

Kesklinna lisan-
dus avalikke 
veekraane
Kesklinna linnaossa lisandus 
kaasava eelarve projekti raa-
mes kaheksa avalikku joogi-
veekraani. Nüüd saab puhast 
ja kvaliteetset joogivett lisaks 
juba varem tegutsenud kraa-
nidele ammutada järgmistes 
kohtades: Tornide väljaku hal-
jasala Snelli tiigi poolses ot-
sas (Nunne 18), Russalka ja 
mereranna vahel, Lootsi täna-
va ja Reidi tee ristumiskoha 
lähedal (Lootsi 8/1), Maarja-
mäe memoriaali lähedal Pirita 
teel, Tiigiveski pargi koerte ja-
lutusväljaku kõrval, Järvevana 
tee ääres Filtri tee bussipea-
tuse lähedal (Järvevana tee 
3d) ning Järve metsa lähedal 
parklas (Järvevana tee 9g). 

Linn ootab kuni 1. oktoobri-
ni linlaste ettepanekuid, milli-
seid projekte võiks rahastada 
kaasavast eelarvest 2022. 
aastal. Täpsem info veebile-
hel https://www.tallinn.ee/
kaasaveelarve/

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Kui Euroopa netipoest oste-
tud kaupa saab tagastada 
14 päeva jooksul, siis nt 
Malaisia ja Ühendkuningriigi 
kaupade puhul ei pruugi see 
kehtida, selgub sel nädalal 
algaval tasuta tarbijaõigus-
te päeval.

Eesti E-kaubanduse liidu te-
gevjuhi Tõnu Väädi sõnul on e-
poodlemine tõusutrendis, sest 
pandeemia ajal on sel viisil üha 
rohkem ka toitu ja ravimeid ko-
ju kätte tooma hakatud. "Toidu 
ja ravimite koju tellimine on sel-
le aasta uus trend," lausus Väät. 
"Eriti hoogustas pandeemia toi-
du e-tellimist Tallinnas ja Har-
jumaal. Ravimid on e-kanalites 
suhteliselt uus kaup, nende pu-
hul jagub kasvupotentsiaali roh-
kemgi. Rõivaste müük on lan-
genud ilmselt seetõttu, et ko-
dukontoris vajatakse uusi rii-
deid vähem. Seevastu vaba aja 
ja sporditarvete kaupade ost on 
suurenenud, sest kodus töötades 
jääb inimestel sportimiseks roh-
kem aega." 

E-kaubandus kasvab Väädi 
hinnangul iga kuu 25-30%. Kogu 
jaekaubandusest langeb e-pood-
lemise arvele 15-20%, nii et kas-
vuruumi veel jagub. E-poodle-
mine võiks kasvada lähiaastail 
30-40%-ni.

Seltskonnad pidutsevad  
vanalinnas öö läbi

Pandeemia aeg on aga vana-
linna elaniku Ville Jehe sõnul 
süvendanud eluruumide üürile 
andmisega kaasnevaid muresid. 
"Turiste on vähem, aga noored 
kasutavad lühiajalisi rendikorte-
reid peokohtadena," rääkis Je-
he. "130 euro eest võib näiteks 
Raekoja platsi lähedases korte-
ris kolmkümmend inimest öö lä-
bi pidutseda! See on suhteliselt 
soodne hind ajal, mil ööklubid 
kinni peaksid olema."

Majaelanikele võib selline 
päev-päevalt üürilisi vahetav 
korter  Jehe sõnul tõsiselt mu-
ret valmistada. "Lühimajutused 
võivad rikkuda kõigi majaelani-
ke öörahu. Kõige rohkem häiri-
vad elanikke ühepäevased ma-
jutused, mida enamasti võetak-
segi peo asenduspinnana," tõdes 

Jehe. "Muidugi on inimesel õi-
gus oma kodu üürile anda, kuid 
seadust tuleks muuta just elamis-
pinna lühiajalise hotellina välja-
üürimise suhtes. Lühimajutusena 
vajakski reguleerimist ühe- või 
kolmepäevane üürilevõtt. Näda-
la või kuu pikkune periood po-
le kindlasti häiriv."

Jehe hinnangul on seadused 
kiiresti arenevas internetimaa-
ilmas ajale jalgu jäänud. "Eesti 
perekond ostab endale kodu üld-
juhul korra elus, see on suur in-
vesteering," nentis ta. "Siis peaks 
olema ka teatud garantii, et ostad 
kodu elamusse ja mitte hotelli. 
Riik peaks suutma sellist inves-
teeringut kaitsta! Kui hotellide, 
kaupluste ja kontorite kohta on 
väga selged regulatsioonid, siis 
elamispinna lühiajalise hotelli-
na üürimise kohta regulatsioo-
ni pole. Varem ei osatud ju et-
te näha, kui lihtne on lühiajalist, 
ühe-   kuni kolmepäevast üüri-
pinda interneti kaudu tellida."

Kiired ja mõtlematud tehingud 
on ka e-poodlemise mure. "Ees-
ti netipoed on üldjuhul usaldus-
väärsed, mida paraku ei saa öel-

da tundmatute välismaiste kaup-
lejate kohta," rääkis Väät. "Tihti 
vaatab ostja teraselt reklaamitud 
kaupa, kuid ei vaata müüjat ega 
seda, kus pood on registreeritud. 
Näiteks sotsiaalmeedias võib vä-
lismaine kaupleja end reklaami-
da ka eesti keeles. Euroopa Lii-
dus on tarbijal õigus kaup 14 päe-
va jooksul põhjust avaldamata ta-
gastada, teiste riikide, nt Malai-
sia ja nüüd ka Ühendkuningrii-
gi kaupade kohta ei pruugi see 
kehtida. Euroopa Liidu kaupme-
hel on kohustus ostjale raha ta-
gastada 14 päeva jooksul."

Riknevat kaupa 
 tagastada ei saa

Tagastada ei saa aga kiiresti 
riknevat kaupa nagu näiteks toit 
ja lilled, samuti ajalehed. "Ja ka 
eritellimusel tehtud kaupa nagu 
enda pildiga T-särke või init-
siaalidega mansetinööpe," sõ-
nas Väät. "Kui aga kaupmehed 
väidavad, et oma valitud kan-
gavärviga diivan on samuti eri-
tellimus, siis nii see siiski pole."

Tarbijaõiguste päeva mode-
reerib Eero Reinu. Osalemine 

on tasuta, registreerimisvormi 
leiab https://taotlen.tallinn.ee/
teenus/tallinna-tarbijaoiguste-
paev-2021/registreering/isiku-

andmed Huvilised saavad aru-
telusid jälgida ka veebis otseüle-
kande vahendusel.

Arutlusel ruumide üürimine  
ja e-kaubandus
• Tallinna tarbijaõiguste päe-

va "Targad tehingud" avab 
7. septembril kell 11 Viru 
konverentsikeskuses abilin-
napea Aivar Riisalu. 

• Järgneval arutelul "Tuleviku 
pension otsusta targalt!" 
annavad sotsiaalministee-
riumi töö- ja pensionipoliiti-
ka osakonna pensionipoliiti-
ka juht Kristiina Selgis ning 
aasta investor, investeeri-
miskoolitaja ja investeeri-
misraamatute autor Kristi 
Saare ülevaate pensioni-
süsteemist ja pensioni kuju-
nemisest. Samuti jagatakse 
soovitusi investeerimise või-
maluste ja ohtude kohta 
ning arutletakse II pensioni-
sambast raha välja võtmise 

ja selle omal 
käel in-
vesteeri-
mise 
mõistlik-
kuse üle. 

• Päev kes-
kendub tä-
navu tarkadele 
tehingutele  tulevikku inves-
teerimisel, ruumide üürimi-
sel ja e-kaubanduses. Juttu 
tuleb sellestki, kuidas tarbi-
jakaitse kliendile abiks on. 
Kogu päeva ajakava leiab 
linna kodulehelt  
https://www.tallinn.ee/est/
ettevotjale/Uudis-Tallinna-
tarbijaoiguste-paev-Targad-
tehingud-7.-septemb-
ril-2021

Samal ajal, kui mõni suur kaubanduskeskus on pankrotis, õitseb netikaubamajade äri nii, et kullerid ei jaksa kõiki tellimusi kohalegi kanda. Scanpix
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"Mul on praegu tunne, nagu 
oleksin välismaal. Esiteks 
pole Eestis kusagil nii suurt 
betoonparki, 1600-ruut-
meetrist. Ja ka muidu on 
siin väga lahe, emotsioonid 
on kindlasti laes!" kommen-
teeris vastavatud 
Tondiraba parki tuntud 
tõuksiguru Mikael Parman.  

29 hektaril laiuvas Tondiraba 
pargis leiab igaüks endale põne-
vat tegevust. Kulturist Ott Kii-
vikase juhendamisel kujunda-
ti sinna ka selline välijõusaal, 
mis peaks tegema silmad ette 
mitmetele linna tasuliste spor-
diklubide jõusaa-
lidele. "Välijõu-
saalide tehnoloo-
gia areneb ja sead-
med selles pargis 
on kõige lähemal 
neile, mida me si-
sejõusaalides näe-
me," kinnitas Kii-
vikas. "Varem ei 
ole suudetud toota 
neile nii sarnaseid 
trenažööre. Nen-
de juures siin saab 
raskust hõlpsasti 
ukselingi liigutuse-
ga muuta, ilma et 
peaks kettaid maha võtma. Sa-
muti sobivad need treenimiseks 
eri tasemega inimestele."

BMX-i rattur Villiam Kass 
jäi pärast esimesi hüppeid par-
gi trikitamispaigaga rahule. "Ma 
ise olen harjunud Austraalias ja 
Uus-Meremaal sõitma, kuid Ees-
ti parkidest on see siin parim," 
mainis ta. 

"Mul on praegu selline tun-
ne, nagu oleksin välismaal. Esi-
teks pole Eestis kusagil mujal 
nii suurt, 1600-ruutmeetrist be-
toonist trikiparki," lisas tuntud 
tõuksiguru Mikael Parman. "Ja 

muidu on ka 
siin väga la-
he. Emotsioo-
nid on kindlas-
ti laes."

Kõigi laste-
le mõeldud at-
raktsioonide 
läbikäimiseks 
kulub ilmselt 
päevi. Tondir-
aba parki ker-
kis Baltimaa-
de suurim, 
enam kui 5,7 
hektari suu-
rune spordi- 
ja mänguväl-
jak. Jooksu- 
ja metsara-

du ning jalg-
teid on kok-
ku 10 kilo-
meetrit, li-
saks veel 2,5 
kilomeetrit 
ainult jalgrat-
taga sõitmi-
seks mõeldud 
radu. Külas-
tajaid ootavad 
ees ka koera-
pargid, võrk-
kiiged, grilli-
miskohad ja 
jalgratta tee-
ninduspunkt.

Puutumatu 
loodus

Mööda kit-
said oksapuruga 
kaetud radu par-
gi keskele kõn-
dides leiab aga 
eest puutuma-
tu looduse, mis 
pakub vaid viie 
minuti kaugu-
sel paneelmaja-
dest veesulinat 
ja linnulaulu. 
Tondiraba par-
gi rajamisel säi-

litati maa-ala looduslik osa, mida 
on enam kui 85% kogu territoo-
riumist. "Spordipaigad, nt ratta- ja 
rulapargid rajatakse parki nii, et 
need olemasolevat metsa ja liikide 
mitmekesisust ei rikuks," märkis 
linnapea Mihhail Kõlvart. "Ole-
me arvestanud kergliiklejatega 
ning lisaks ekstreemspordialale 
tuleb parki ka mugav rattatee 
ja eraldi maastikurada."

Alles jäid mets ja väikesed 
veekogud, samuti loomastik ja 
taimestik. Juurde istutati 32 liiki 
puid ja põõsaid. Pargis olev ehi-
tusprügi, mis oli seal enne ehi-
tustööde alustamist ja on osaks 
pargi ajaloost, jääb samuti al-
les, sest sellest on ajapikku ku-
junenud elukeskkond sisalikele.

Lasnamäe elanike endi parki 
rajatud sillakesed ja purded jää-
vad alles. Neile lisandus kolm 
silda, millelt saab vaadelda loo-
mi ja taimi nende loomulikus 
keskkonnas. Kahepaiksete eks-
pert Triinu Rannap tõi välja, et 
kevadel näiteks saab pargis jäl-
gida tähnikvesilike tegutsemist. 
"Tähnikvesilik on sabakonnali-
ne, kes näeb välja natuke nagu 
sisalik, aga on tegelikult konn," 
rääkis Rannap. "Siit on leitud 
ka arusisalikke ning isegi nas-

tikuid."
Lisaks met-

saradadele, uh-
ketele mängu- 
ja spordivälja-
kutele ootavad 
külastajaid ees 
koerapargid, 
grillimiskohad, 
jalgratta tee-
ninduspunkt ja 
võrkkiiged. 

Rajati 40 000 
m2 jagu niite, 
kuhu on külva-
tud ligi 50 lii-
ki aasataimi. 
Tondiraba par-

gi projekti autor, 

maastikuarhitekt Merle Karro-
Kalberg ütles, et klassikaliste lil-
lepeenrade asemel näeme pargis 
looduses vabalt kasvavaid taime-
liike. "Kõikide siin kasvavate tai-
mede seemned on pärit Eestist ja 
me püüame kodumaiste taimede 
genofondi niimoodi ka säilitada 
ning levitada," selgitas arhitekt.

Haruldased taimed
Niitudele külvatakse näiteks 

harilikku koldrohtu, keskmist 
väriheina, angerpisti, süstlehist 
teelehte jne. Praegu on niidu-
taimed alles tärkamas, mistõttu 
tuleb esialgu hoiduda neile pea-
le astumisest, et noored taimed 
saaksid kosuda.

Tondirabas kasvab juba ka 
looduslikult palju haruldasi 
taimi, nende seas näiteks Bal-
ti sõrmkäpp. "Tema teeb uni-
kaalseks asjaolu, et seda taime 
leidub peamiselt ainult Kagu-
Eestis, Põhja-Eestis haruharva," 
selgitas Kadrioru pargi direktor 
Ain Järve. "Talle meeldivad niis-
ked metsatiigid ja vähe soostu-
numad alad. Me ei teadnud, et 
seda taime üldse siin on! Selle 
liigi eripära on, et tema õied ei 

erita nektarit ja teda ei paljunda 
putukad, tema paljuneb ise, igal 
aastal ühe uue mugula kasvata-
des. See taim tahab saada val-
gust. Enne oli siin võsa, aga nii-
pea kui võsa maha võtta, hakka-
vad kasvama need taimed, mis 
on siin ennegi olnud."

Puudest istutatakse parki 
suurelehist pärna, musta leppa, 
Amuuri toomingat, eri vahtra- 
ja remmelgaliike, iluõunapuid, 
Sahhalini kirsipuud ning harilik-
ku pihlakat. Okaspuudest Euroo-
pa lehist, musta kuuske ja mägi-
männi liike. Samuti eri ajal õit-
sevaid ilupõõsaid: arvukalt sire-
leid, harilikku ebajasmiini, ha-
rilikku lumimarja, tuhkurene-
last, magesõstart, Siberi kont-
puud, punast leedrit ja punapaju.

Istutada on kavandatud ka 
söödavate viljadega taimi, näi-
teks sarapuid ja vaarikaid. Mus-
takivi tee poolsesse osasse jääb 
pohlamets. Selle teeb eriliseks, 
et pohlad kasvavad lehtpuude 
all, kuigi enamasti on pohlamets 
männik. Looduses sellist koos-
lust ei eksisteeri. 

Tondiraba pargi rajamine 
maksis 6,7 miljonit eurot.

Tondiraba park pakub:

• suurimat oma-
taolist spordi- 
ja mänguväl-
jakut Balti-
maades,

• korvpalli- ja 
võrkpalliplatse 
ning väliharjutus-
te väljakut,

• seiklusrada,
• koerte jalutusväljakut,
• oivalisi jalgrattaradu, ka 

maastikurada,
• uhket ekstreemspordiala 

rulapargiga,
• vaikseid metsaradu jaluta-

miseks,
• veesilmi ja sealseid 

elanikke, aga ka 
näiteks siile ja jäne-
seid,

• talvel liuvälja,
• erakordselt liigirikast 
taimestikku,

• sobivaid alasid linnuvaat-
lusteks.

• grillimiskohti, jalgratta tee-
ninduspunkte ja võimalust 
võrkkiiges puhata 

• kohvikuid mõnusate suupis-
tete ja karastavate jookide-
ga

Tule avastusretkele 
Skandinaavia suurimasse parki!

Tondiraba parki kerkis Baltimaade suurim, enam kui 5,7 
hektari suurune spordi- ja mänguväljak. Kõigi lastele mõel-
dud atraktsioonide läbikäimiseks kulub ilmselt päevi.

Park on täis ka metsi-
kut loodust. Kolmelt 
sillalt võib jälgida näi-
teks vesilike elu.

Rulatajad, tõuksisõitjad ja rulluisutajad võivad rahule jääda, sest neid 
ootab Eesti suurim, 1600-ruutmeetrirne trikipark.

Linnapea Mihhail Kõlvart käis pargi avamisel elanikega muljeid jagamas

Kuidas parki pääseb?

• Tondiraba park asub Katleri 
asumi, Mustakivi tee, Tähe-
saju tee ja Varraku tänava 
vahel. Läheduses asuvad 
Tondiraba jäähall ja Lasna-
mäe tervisemaja.

• Parki pääseb nt bussidega 
19, 44, 51 ja 65. Maha tuleks 
tulla Virbi peatuses, mis asub 
Tondiraba jäähalli kõrval. Sa-
muti peatub pargi lähedal 
Kurina peatuses buss nr 54.
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Koržets on tuntud oma naljade 
ja kalapüügi, aga ka loodust puu-
dutavate väljaütlemiste ja looduse-
saate pikaajalise juhtimise poolest. 
Kuna Tallinn pürib taas Euroopa 
roheliseks pealinnaks, sobis Kor-
žetsi lähenev sünnipäev mehega 
intervjuu tegemiseks hästi.

Mille üle  viimati südamest naer-
site?

See ürgne või kummaline naer 
võib tulla üsna banaalsete asjade 
peale. Klassikaline nali on see, 
kui kellelgi tort näkku visatak-
se. Noh, see kinonali.

Pikri toimetuses töötanud 
kunstnik Rein Lauks nägi ku-
nagi, kuidas kohvikust tuli nai-
ne tordiga, komistas ja kukkus 
näoga läbi tordikarbi. Siis tõusis 
püsti ja oli üleni tordine. Noh, ja 
kolleeg ütles, et ta pole elus mi-
dagi naljakamat näinud. Kui ta 
seda mulle jutustas, hakkasin mi-
na ka naerma. Kui see asi lavas-
tatakse, siis tundub äärmiselt la-
bane, aga kui tegelikus elus mi-
dagi sellest juhtub, võib see olla 
äärmiselt naljakas. 

Kunagi oli mul Võrtsjärve ää-
res üks kokkamine rahvaga, keet-
sin suppi, seal oli kohal ka cate-
ringi firma. Äkki tuli tuulehoog, 
tõstis telgi üles ja see maandus 
lõpuks puhkebaasi katusel. Cate-
ringi inimestel jube jama, kuidas 
telk sealt kätte saada, aga mina 
seisin ja naersin. Ei ole ilus teiste 
õnnetust naerda, aga mis sa ära 
teed, kui naer peale tuleb. Vaa-
tepilt oli ju koomiline.

Võib-olla see ongi naljakas, 
kui asjad ei lähe nii, nagu ini-
mesed on ette näinud ja planee-
rinud. Kui me suudame kõrvalt 
näha oma püüdluste koomilist 
poolt, siis tuleme oma hingeke-
sega paremini toime. Muidu lä-
heme suurest muretsemisest ja 
ka teadmisest, et oleme sureli-
kud ja kõigil pole vedanud, lol-
liks. Tuleb näha ka oma püüd-
luste tühisust, ühtepidi võib see 
võtta inimesel jalad alt ära, aga 
teisest küljest annab hea võima-
luse naeratades läbi elu minna.

Kas avalikes meediakanalites so-
bib näiteks koroona üle nalja te-
ha?

 Ikka sobib. Sellel, et üks ti-
batilluke, nähtamatu ollus muu-
dab kogu vägeva inimkonna elu, 
on ka koomiline külg. Samas on 
osa naljana serveeritavaid asju 
vaid vahendid oma üleolekutun-
de õhutamiseks, enese kõrgemale 
tõstmiseks ja õelutsemiseks. Sel-
lega tahetakse enese tähtsust tõs-
ta, aga kas see on nali? Kui na-

li pole sõbralik, on torkiv ja õel, 
siis tekib ju see küsimus ikka. On 
olnud elus ka selliseid juhtumeid, 
kui keegi on minu nalja tõttu vä-
ga mossis, ja siis ma olen tund-
nud end väga kehvasti. Seepärast 
tasub alati enne mõelda, kui te-
ravmeelitsema kukkuda, ja see-
pärast kõige rohkem nalja olen 
ma teinud ikka iseenda kohta. 
Ma tõesti ei taha, et minu nal-
jade pärast solvutakse. 

Samas mõnele kohe meeldib-
ki solvuda. See on jälle teistpidi 
mingi hoiak, või ka kaitse, ma ei 
tea. Noh, et kuri maailm ja õe-
lad inimesed on kõikjal mu üm-
ber. Vandenõuteooriaid liigub ka, 
et kusagil on mingi kuri jõud ja 
kohe jätkub neid, kes teavad, et 
nii ongi. Stiilis, et küll mina ju-
ba tean, et raha pärast on nad 
kõigeks suutelised. 

(Võtab uue suitsu ja paneb 
põlema – toim.) 

Kas olete üritanud ka suitsetami-
sest loobuda?

 Eks ma olen üritanud, kaks 
aastat olin ilma suitsuta. Aga ei 
saanud, see on sõltuvus. Samas 
praegu hoian end ka tegelikult 
tagasi. Kui ma end ei talitseks, 
siis oleksin päris ahelsuitsetaja. 
Aga mis juhtus, kui suitsetami-
sest loobuda püüdsin? Ma hak-
kasin õgima. Sõltuvus kolib ko-
he teise koha peale. 

Aga hommikune konjakijoomi-
ne, kuidas sellega on?

No see pole enam ammu 
teema. Olen üle veerandsajan-
di täiesti ilma alkoholita elanud 
ja väga hea on! Samas, kellele 
napsu võtmine meeldib ja kelle-
le see ei muutu probleemiks, ei 
pea end piirama. Miks eneselt 
rõõme ära võtta? 

Aga ühel hetkel 
võib see napsivõtmi-
ne muutuda sundte-
gevuseks, mis käib 
sinust üle. Nagu üt-
leb eesti vanasõ-
na: kõigepealt võ-
tab mees pitsi, siis 
võtab pits mehe. Ja 
vaat siis on kuri kar-
jas... Mind ta võttis...

Nõukogude ajal õpetas 
ajakiri Pikker, mille toimetuses 
olete kaua aega töötanud, mõt-
teid ridade vahel välja ütlema...

See ridade vahele kirjutamine 
ja kahemõttelisuse ning tõlgen-
damisvõimaluste sisse kirjutami-
ne käis asja juurde. See kuulus-
ki humoristi ja satiiriku oskuste 
juurde. Kõige paremad humorist-
likud teosed, kasvõi Švejk, sün-
disid seal, kus ei olnud sõna va-
ba ja ei saanud kirjutada, millest 
tahad. Pikril oli nõukogude ajal 
voli ja võimalusi lubatava piire 
laiendada. Tihti said ju parteiju-
hid ja muud tegelased suurepä-
raselt neist kahemõttelistest asja-

VLADISLAV KORŽETS: Lõõp enda üle aitab naeratades läbi elu minna
"Ühel üritusel viis tuul peotelgi maja katusele, aga  
mina seisin ja naersin. See ongi naljakas, kui asjad ei lä-
he planeeritult. Huumor aitab muredest üle saada," lau-
sub neljapäeval oma 70. sünnipäeva tähistav saatejuht, 
kirjanik, hobikalamees ja matemaatikaõpetaja  
Vladislav Koržets. Praegu on ta lõpetamas näkkidest  
ja rändavatest järvedest pajatavat Eesti kalaluule  
antoloogiat.

dest aru, itsitasid ise samamoodi, 
aga hoidsid oma suu kinni. Kär-
kimist tuli harva ette.

Kas Pikris esinenud tegelane, 
kodanik Männike, oli siis Švejki 
väike Eesti variant?

Eks ta natukene oli selline 
imelik tegelane. Švejk on ju ka 
poolenisti idioot. Kui sa vaatad 
tema hoiakuid ja tegusid, siis 
need olid ikka absurdini aetud. 
Totakad. Männike oli ka. Kõik 
see  Männikese lugudes toimuv 
oli tibake totakas. Selle sarja au-
tor oli ikka Pikri tookordne pea-
toimetaja Harri Lehiste. 

Aga kust ta need lood võttis, 
kas Koržets oli doonor?

Mitte alguses. Kui ta alustas 
seda sarja, siis polnud seal Kor-
žetsist õhkugi. Aga eks ta istus 
tihti ka minu kabinetis, eriti kui 
mul sõbrad külas olid ja tolle aja 
kombe kohaselt võeti natuke vei-
ni või ka midagi kangemat. Kuu-
las meie jutte ja hakkas neid kir-
ja panema. Neis juttudes olid ka 
teiste Pikri töötajate lood sees, 
kõik, mis toimus, selle ta fiksee-
ris ja kasutas ära. Muidugi vää-
nas ta neid juhtumisi oma tah-
te järgi ja lasi need trükki. Aga 
mingil hetkel selgus, et koda-
nik Männikese eesnimi on Vla-
dislav ja ta elab Serva tänaval. 
Lehiste hakkas mõnuga neid asju 
oma kujutatavale persoonile kül-
ge pookima.  See oli omamoodi 
lõõpimine. Kolleegid ikka lõõbi-
vad üksteise kallal ja ka see on 
huumor. Ei tasu võtta ennast sel-
les maailmas jah liiga tõsiselt. 

Tulevad meelde luuleread teie 
kogumikust "Inglijaht". Et juhtu-
gu mis tahes, kui kala ei võta, 
mina ei jäta. Kas see on Koržet-
si elu moto?

Jah, inimeses on ju ikkagi 
püüd olemas olla. Seda ka keset 
saavutamatut, keset oma ideaa-
lide täitumatust. Tihti näed küll, 
et ei ole su eesmärgid kõik teos-
tatavad, aga tasub siis jätta püüd-
lemine katki või?

Ei jäta, kuni veel jõudu on ja 
mõte peas liigub! 

Mis meenub veel seoses tsensuu-
ri ja piirangutega nõukogu-

de ajal? 
Meenub Heiki Ernitsa 

karikatuur, millel istus 
vanamees, tema üm-
ber perekond ja kvali-
teedimärk oli neil kõi-
gil rinnas. Siis tähista-
ti kvaliteedimärgiga 
eriti kvaliteetset too-

dangut. See pilt ilmus 
ajakirjas rahulikult ära, 

aga Ernits lobises ise ku-
sagil välja, et ta oli kogu selle 

pildi kompositsiooni võtnud ma-
ha Vladimir Iljitš Uljanovi (Le-
nini) perekonna portredelt. No 
muidugi läks jamaks. Vaat, see 
oli pühaduseteotus ja seda pere-
konda ei tohtinud puutuda. Tege-
likult ju polnud selles midagi hul-
lu, kui vaatame tagasi, aga mil-
line skandaal sellest tookord tu-
li! Pikri peatoimetajat Harri Le-
histet solgutati, kiusati ja sõima-
ti nagu poisikest partei keskko-
mitees. Eks need Harri infarktid 
ja varajane äraminek meie seast 
ongi sellega seotud. Kui sinuga 
käitutakse nagu mingi nartsuga, 
siis kaua vastu ei pea. 

Aga neid kärgatusi Lehiste al-
lapoole edasi ei andnud?  Jäi ta 
toimetuses ikka rahulikuks?

Toimetus ei saanud kuidagi 
tunda seda alandust, mis temale 
kõrgemalt poolt osaks sai. Ta oli 
väga hea filter. Ütles vahel ainult, 
et seda ei saa ajakirja panna ja 
kõik. Ta võttis kõik need matsud 
enda sisse ega andnud edasi alla-
poole. Selge oli ka see, et mingi 
aja jooksul ei saanud Heiki Ernit-
sa asju avaldada. Aga Harri suh-
tumine polnud isiklik, et me ku-
nagi enam seda Ernitsa poissi ei 
avalda. Vastupidi. Tema hoiak oli 
selline, et me peame kõiki Ees-
timaa andekaid inimesi hoidma 
ja proovima nende eest seista. 

Te olete sündinud Siberis. Kaua 
seal elasite? Ja kas seal Siberi 
eestlaste külades hoiti ikka keelt 
alles?

Olin üksteist kuud vana, kui 
ema koos minuga siia Eestisse tu-
li. Isa oli juba varem tulnud. Ma 
olen ka korra neis paigus käinud, 
kust on pärit mu ema. Tema va-
nemad rändasid siit välja.

Keelt hoiti, aga ega ma aru 
ei saanud, mida nad seal rääki-
sid. Nad panid murret, emapool-
ne suguvõsa olid setukesed. Ik-
ka "mõskma" pesemise asemel ja 
nii edasi. Ma pidin paluma kaks 
korda neil rääkida ja aeglasemalt, 
et aru saada, mida mu tädid ja 
onud räägivad.  (Naerab.) Mu va-
naema, kes sinna juba plikatirtsu-
na läks, oli sel ajal, kui mina te-
da nägin, juba üle kaheksaküm-
ne. Tema ei rääkinud vene keelt. 
Ta sai aru küll, aga ei rääkinud. 
Seal olid ju ka eesti koolid. Mi-
nu isapoolne vanaema oli kooli-
õpetaja. Ka nõukogude ajal koo-
litati Peterburis eesti keele õpe-
tajaid. Nad läksid eesti asundus-
tesse Nõukogude Liidus. 

Kaude on see Siber mind ik-
ka mõjutanud, ehkki ma olin seal 
vähem kui aasta. No kulinaaria. 
Pirukate küpsetamise komme. 
Vene köögi eripärad. Pelmeenid. 
See kokanduse värk on minus-
se tulnud küll sealt Siberi köö-
gist. See ongi väga paljude rah-
vaste köök. 

Mis tunne oli Siberis elanud va-
nemate lapsena taotleda Eesti 
Vabariigi kodakondsust?

Sitt tunne oli. Ei meeldinud 
mulle see. Ma olin oma hoiaku-
telt ja mõtetelt läbi-lõhki eestla-
ne. Ja siis tuli äkki hakata taot-
lema kodakondsust. See ajas 
mind sisemiselt turri. Selle tõt-
tu see asi veniski. Vahepeal ta-
heti mulle eriteenete eest ha-
kata kodakondsust andma, siis 
selgus, et tegelikult on see väga 
lihtne, tegin oma avalduse ära. 
On arusaadav, et kõiki erijuhtu-
meid pole mingite seaduste te-
gemise juures võimalik arvesse 
võtta. Sinna vahele ma kuida-
gi omadega jäingi. Minu vane-
mad ei olnud jah Eestis sündi-
nud, ja kogu lugu. Nad olid mõ-
lemad Siberis sündinud. Maailm 
on kummaline ja ma ise ka. Sa-
mas võib-olla ma isegi nautisin 
seda okast sees, et ma olen hal-
lipassimees...

Mühavas metsas on mulle et-
te sattunud suur plakat Koržet-
si näoga ja juures tekst, mis ma-
nitseb mitte lõugama, sest te po-
le linnas… Kas meie rahvas on 
viimastel aastatel muutunud lär-
makamaks?

Tegelikult on meie rahvas 
muutunud hoopis loodushoidli-
kumaks ja säästvamaks. Ka see 
haiku – mets aina mühab – oli 
tellimustöö. Küsiti, et kas mul 
oleks paar rida RMK jõuluter-

Koržets rää-
gib, et käib ka-
lal korra kuus. 
Ta on tuntud 
kalatoitude 
propageerija.
Scanpix

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Mida  
andekam inimene, 

seda ludrimaks  
ta võib  

muutuda.
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vituse jaoks. Kirjutasingi need 
kaks rida. 

Alguses ju RMK puhkepaiku 
rüüstati ja sinna jäeti prahti ma-
ha. See on tänaseks väga palju 
muutunud. Metsas olevad puhke-
rajad ja rajatised on nüüd hoopis 
paremas seisus kui aastaid taga-
si. Tuli teha lihtsalt järjepidevat 
tööd. Inimese loomuses juba kord 
on, et kus prahti näeb maas, sin-
na viskab juurde. Kus on puhas, 
sinna ta naljalt ei pane. 

Ka kalamehi kutsusime üles, et 
võtke oma prügi kaasa. Ja enamgi 
veel, teiste prügi ka. Kui veeko-
gu kaldad on puhtad, siis ei sigi 
sinna nii hõlpsasti tühje kilepak-
ke ja muud rämpsu juurde. Üks 
mu tuttav võttis noored hääleta-
jad tee äärest auto peale. Need 
istusid tagapingil ja jõid seal mi-
dagi. Kui purk sai tühjaks, tegid 
nad akna lahti ja purk lendas 
aknast välja. Juht ei öelnud sõ-
nagi. Pidas auto kinni, sõitis ta-
gasi, peatus ja korjas selle purgi 
üles. Tuli tagasi autosse ja sõitis 
noortega edasi. Muud midagi. Ei 
mingit etteheidet. Selline asi töö-
tab. (Muheleb.)

Asi on ka selles, et küll on hea 
ennast õiendades paremini tun-
da. Õiendamine ei muuda mida-
gi. Tegutsema peab natukenegi. 
See toimib. 

Kas metsi võetakse liiga palju 
maha?

Väga tihti kuulen seisukoh-
ti, mille põhjendatus on minu 
jaoks väga kahtlane. Need on 
emotsionaalsed ja usupõhised. 
Mets on muutunud meie tead-
vuses viimasel ajal üheks reli-
gioosseks asjaks. Kusjuures vä-
ga paljud metsakaitsjad on lin-
navurled, nagu minagi. Neil 
puudub tegelik side metsaga. 
Nad ei ole metsa sisse ise läi-

nud ega süvenenud asja olemus-
se.  Ka see on usupõhine tun-
ne, et maal on meie mets ja me 
oleme metsarahvas. Mis metsa-
rahvas? Me oleme ammu met-
sast välja kolinud. Metsas elada 
on ikka parasjagu õudne. Ega 
me muidu poleks sealt külades-
se, alevitesse ja linnadesse ha-
kanud tulema.

Kui keegi hakkaks neid üle tee 
mände teie kodu ees maha raiu-
ma, siis vist oleksite esimeste 
protesteerijate seas?

Aga muidugi! (Naerab.) See on 
nii inimlik. Kui palju õiendamist 
on meil ju iga väikese metsatu-
ka pärast olnud. Meil kuulatak-
se rahva häält ka ikka. Paraku 
siiski ka liiga palju seal, kus po-
le alati vaja. Mõned puud linnas 
ongi ohtlikud, dendroloogid üt-
levad, et iga hetk ümber kukku-
mas. Need tulebki maha võtta ja 
nende asemel uued istutada. Sel 
juhul ei saa eeldada, et protestija-
te hääl oleks kõige targem hääl. 
Kõike ei saa ainult emotsioonide 
pinnalt otsustada. 

Peab rohkem kuulama teadlas-
te häält?

No kui tahetakse kuulata. Aga 
tihti on teadlaste seisukohad ka 
vastukäivad. Võtame või sellesa-
ma metsa. Ei ole ühest seisukoh-
ta, kuidas peaks selle metsama-
jandamisega toimetama. Või võ-
tame kliimaküsimuse. Teadlased 
pole kaugeltki ühel arvamusel. 
Kadunud akadeemik Anto Rau-
kas ütles, et see inimtekkeline 
kliimasoojenemine ei vasta tõe-
le. Ja ta jäi surmani selle seisu-
koha juurde. 

Kujutame ette nüüd, et Vladislav 
Koržets on keskkonnaminister ja 
tal tuleb lahendada põlvkivi kae-
vandamise küsimus. Mismoodi 
peaks toimima?

(Mõtleb tükk aega.)
Kui ma veel tudeng olin ja te-

gelesin tudengiteadusega, olin ka 
pedas üliõpilaste teadusliku ühin-
gu esimees. Siis tehti tudengitead-
lastele kohtumine Teaduste Aka-
deemia presiidiumis akadeemi-
kutega. Mina küsisin, mida teha 
põlevkiviga. See, mis küsimuse 
peale presiidiumis hakkas juhtu-
ma, oli päris tuline värk. Kuidas 
kaks akadeemikut, üks neist En-
del Lippmaa, vaidlesid tuliselt sel-
le üle, kas kogu põlevkivi tuleks 
konserveerida, mitte kaevanda-
da, mitte sellest elektrit ja muud 
toota või mitte.  Meie, tudengid, 
enam suurt midagi seal rääkida 
ei saanudki. Põhimõtteliselt kes-
tab  see vaidlus tänase päevani. 
Peab mõtlema sellele, et kaevan-
damise lõpetamisel kaotab töö 
mitu tuhat inimest. Samas tuleb 
leida teised energiatootmise vii-
sid. Väga raske oleks mingit ot-
sust vastu võtta. Ainus, mida te-
ha saab, on paluda teadlastelt, et 
need arendaks kiiresti vesinikust 
või millestki muust elektri tootmi-
se värki. Või … või tuumajaam? 
Ma hakkaksin väga tõsiselt kaa-
luma versiooni tuumajaama ots-
tarbekusest. Kuid siin tekib jäl-
legi vastuseis ja väga keerulised 
küsimused. Nii ongi. 

Olete õppinud matemaatikaõpe-
tajaks. Luule ja matemaatika  
paistavad teineteisest üsna kau-
gel olema.

Ei ole mina esimene ega vii-
mane, kes on tegelenud täppis-
teadustega ja samas ka luuletab. 
Ega üks ei välista teist. Ma sain 
kuidagi lenneldes ja isegi möö-
daminnes matemaatika asjadest 
aru. Oli lihtsalt sedasorti taipu. 
Aga nii palju mul matemaati-
list kujutlusvõimet polnud, et ma 
oleksin hakanud kohe matemaati-
kuks, päriselt. Matemaatika pole 
ainult loogika rida. Kõik avastu-
sed ja äratundmised tulevad teist-
moodi. Peab olema ka matemaa-
tika kujutlusvõime, mis on väga 
spetsiifiline. Matemaatikute seas 
ju levib müüdikene, et üks mate-
maatik loobus matemaatikast ja 
temast sai tunnustatud helilooja, 
sest matemaatika jaoks oli tal ku-
jutlusvõimet vähevõitu...

Mäletan oma kooliajast, et kõige 
kurjemad tundusid matemaatika-
õpetajad. Miks see nii on? 

Võib küll olla, et matemaa-
tikud muutuvad koolis kurjaks. 
Konflikt küpseb materjali rasku-
se tõttu. Paljudele on matemaa-
tika omandamine raske, ja tea-
tud etappidel see ongi raske. Sa 

pead oma kujutlusvõimet arenda-
ma, sul peab  sees midagi muu-
tuma, osa asju on vaja lihtsalt 
selgeks saada. Olgu või murrud, 
millega lapsed alati koolis vaeva 
näevad. Lihtmurrud ja kümnend-
murrud ja tehted nendega. Seal 
tahab see läbi puremist. 

Aga mõelgem oma kooliaja-
le. Millistele õpetajatele me ole-
me tänulikud? 

Ilmselt nõudlikumatele...
Nõudlikele oleme tänulikud. 

Võib-olla polegi see kurjus, vaid 
hoopis nõudlikkus? See on ini-
mesena kasvamisel väga oluline, 
et keegi su vastu nõudlik oleks. 
Ja nõuetele vastata suutmi-
ne, oma kohustuste 
täitmine näitabki, 
et kõik ei lähe 
ludinal. Sel-
lepärast on 
nõudli-
kud õpeta-
jad ja õp-
pejõud te-
retulnud. 
Nad sunni-
vad pinguta-
ma, sunnivad 
ennast arenda-
ma. Nad sunni-
vad õppima pinguta-
mist. See on väga hinnaline asi. 
Mida andekam inimene, seda lud-
rimaks ta võib muutuda. Kui liiga 
kergelt omandatakse kõiki asju, 
kaob harjumus pingutada, vae-
va näha, ja ei tõustagi kõrgema-
le. Tundsin seda oma naha peal. 
Kõik tuli kätte väga kergelt ja töö 
tegemise harjumust oli liiga vä-
he. Mul tekkis ka muid problee-
me ja ma lõpetasin hoopis kaug-
õppekeskkooli. Aga ma hakka-
sin tõsiselt õppima alles siis, kui 
pidin ise kõik endale selgeks te-
gema. Alles siis ma leidsin õppi-
mise rõõmu. Oi kui tore oli as-
jadele pihta saada! Ma hakka-
sin sellest õppimisest naudingut 
tundma. Tavakoolis ma seda ei 
tundnudki. 

Kuidas tekis huvi kala-asjandu-
se vastu?

Sellega on nii, et vahepeal oli 
see nagu pausil. Poisikesena juba 
sai käidud kalal. Ma teadsin seda 
tunnet, seda erakordset adrena-
liini, mis tekib siis, kui kala on 
õnge otsas ja sa ei tea veel, kas 
saad ta kätte. Vahepeal olid tei-
sed emotsioonid, mis käisid üle 
pea, nooruse tungi ajad, tüdru-
kud, abiellumine. Siis olid väik-
sed lapsed, Ja kui ma juba kolm-
kümmend sain, siis kukkusin äk-
ki sellesse kalapüüki tagasi. Käi-
sime sõpradega kalal ja siis olingi 
pääsmatult selle hobi juures. Va-
hepeal proovisin ikka igal näda-
lal kalal käia. Vahel isegi kaks ja 
kolm korda nädalas. Aga nüüd on 
nii, et kui korra kuus saan kala-
le, on täitsa hästi. 

Kas näiteks  Pirita jõe autosild 
on sobiv koht kalapüügiks või 
peaks seal selle asja ära keela-
ma? 

Miks seal keelama peaks? Ei, 
ei peaks. Vaatame teisi linnu. 
Stockholmis või Helsingis on ju 
nii, et kus on mingi sild või kai 
või kus iganes ikka kala püüda 
annab, seal ka püütakse. Ja po-
le häda midagi. Stockholmi süda-
linnas tõmmatakse lõhesid välja. 
Harva, aga siiski. On ju parem, 

kui inimene seal silla peal seisab 
ja õngitseb ja on loodusega min-
giski seoses, selle asemel et ko-
nutada kusagil baariurkas ja ene-
sele midagi sisse valada. Pärast 
koju jõudes sõimleb veel naise-
ga. Mis siis parem on? 

Mis peale hobide veel peresuh-
teid korras hoiab?

See puudutab eriti nooremaid 
inimesi, kes esimesi aastaid koos 
elavad – õppige oma kaaslaselt 
vabadust andma. See peremudel, 
et me teeme absoluutselt kõike 
koos ja istume käest kinni kami-
na ees ei tööta kaua. Mingil het-
kel on see lõhki. Kõigil peab ole-

ma hingamise ja hobidega te-
gelemise ruumi. Siis on 

see kooselu hoo-
pis kestvam ja 

parem. Meie 
peres on 
see nii. Ja 
kui Jumal 
veel ikka 
päevi an-
nab, ei ole 
paari aasta 

pärast kau-
gel ka meie 

kuldpulmad. 
Kire periood 

saab abielus varem või 
hiljem otsa. Siis on vaja tar-

kust, et pere koos hoida. Kui ei 
teki vastastikku sügavat austust, 
lugupidamist ja teise inimese hin-
damist, kui kirest ei saa ligime-
searmastust, siis hakatakse otsi-
ma uut kaaslast, kellega on jälle 
kirg. Abiellutakse viis-kuus korda 
uuesti. Elatakse kolm-neli aastat 
suures kirelõõmas ja siis on jäl-
le uut partnerit vaja ja siis jälle…

Nii kannatavad lapsed, lõpuks 
leitakse, et vanaduses polegi ke-
dagi, kellega koos olla. Ei ole 
sõpra su kõrval, ei ole kaaslast. 
Aga see tarkus tuleb ju aastatega. 
Võib ju unistada kogu elu kogu 
aeg armumisest ja printsist val-
gel hobusel, või kaunist kuninga-
tütrest, aga nässu lähevad kuida-
gi need unistused. 

Mis praegu, 70. sünnipäeva ajal 
loomingulise poole pealt kä-
sil on?

Ma olen lõpetamas Eesti ka-
laluule antoloogiat. Olen sobra-
nud läbi kogu meie luulepäran-
di, ütleme üheksakümne protsen-
di ulatuses, ja otsinud seda, mi-
da on kirjutatud kalapüügist või 
sellele lähedastest asjadest. Näk-
kidest ka, kui nad on vees ja ka-
lamees neid kohtab. Või rändava-
test järvedest, kui neis ikka ka-
lu ka on. No näiteks Underil on 
selline ballaad. Luuletuste leidmi-
ne ja sorteerimine hakkab lõpu-
le jõudma. See tuleb üsna paks 
raamat, Olen sellelde päris palju 
aega kulutanud. 

On suur õnn teha seda, mis 
pinget pakub. Nende kalaluu-
letuste leidmine on olnud nagu 
kalapüük...

Kas vaikselt sünnivad ka uued 
luuleread?

Vaikselt jah. Tasapisi sünni-
vad, aga ma ei võta luuletamist 
kui kohustust. Kuus-seitse luu-
letust aastast, see on minu pa-
ras tempo.

VLADISLAV KORŽETS: Lõõp enda üle aitab naeratades läbi elu minna

Kui mets  
ja kaldad on  

puhtad, ei jäta keegi 
sinna prügi.

Pälvinud Lutsu huumoripreemia ja 
Valgetähe teenetemärgi
• Sündis Siberis 

Krasnojarski 
krais kunagiste 
väljarändajate 
järeltulijate lap-
sena 9. sep-
tembril 1951.  

• Enne Vladislavi 
aastaseks saamist 
kolis ema tema-
ga Eestisse, kus 
isa juba ees oo-
tas. Õppis Tal-
linna 44. kesk-
koolis, kaugõp-
pekeskkoolis  ning 
ehitus- ja mehaanikatehni-
kumis.  Kõrghariduse oman-
das Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis, saades  mate-
maatikaõpetajaks.

• Koržetsi esimene naljapala  
avaldati 1974.  aastal Noor-
te Hääles. Kaks aastat hil-
jem asus ta juba tööle aja-
kirjas Pikker, 1992-1995 oli 
selle peatoimetaja. 

• Lisaks humoreskidele on ta 
kirjutanud estraadipalu, näi-

dendeid, kuuldemän-
ge, laulusõnu ja luu-
letusi jm. 

• Koržets on kirglik ka-
lamees ning tuntud 
nii loodushoiu, kala-
püügi kui ka kalatoi-

tude populariseerijana. 
Ta on 2008. aasta jaa-

nuaris asutatud hu-
vikalastajate 
ühenduse Koos 
Kalale juhatuse 
esimees. 2002. 

aastani oli Koržets 
ajakirja Kalastaja pea-

toimetaja.  Ta oli aastaid 
Eesti Televisiooni keskkon-
nasaate "Osoon " saatejuht. 

• Koržets on pälvinud 1988. 
aastal Oskar Lutsu huumo-
ripreemia, 2011 Valgetähe V 
klassi teenetemärgi, 2016 
Eesti Kultuurkapitali kirjan-
duse sihtkapitali aastapree-
mia  luulekogu "Laulud või 
nii" eest ja 2017. aastal Eesti 
looduskaitsemärgi.

Loe pikemat intervjuud  
pealinn.ee
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"Arvestades ürituse korral-
daja kahetsust tekkinud se-
gaduse pärast ning paha-
tahtlikkuse puudumist, on 
linnakantselei otsustanud, 
et ei tee avaldust väärteo-
menetluse alustamiseks," 
ütles linnasekretär Priit 
Lello.

Ekspert Aldur Parts kontrol-
lis linnahalli konstruktsioonide 
tugevust ja leidis, et jalutajate-
le ligipääsu ehitisele ei ole va-
ja piirata. Parts kinnitas, et ka-
tusel kõndida on ohutu. "Need 
vähesed inimesed, kes siin üle 
käivad, mingit probleemi ei te-
kita, ja probleemi ei ole ka, kui 
mingi grupp sealt üle käib," lau-
sus ta. "Ma ei näe küll, et siin 
mingi kriitiline juhtum võiks 
aset leida."

Viimati hinnati jäähalli ka-
tuse vastupidavust 2019. aastal 
seoses toona ees oodanud "Te-
neti" filmi võtetega. Oli ju too-
na jäähalli katusele vaja võtete 
tarvis tuua suuri raskusi. Eksper-
did leidsid siis, et lisatugevdusi 

vaja ei ole. Küll aga on linna-
halli juhatuse liikme Anu Liin-
soo sõnul nüüd plaanis hoone 
põhjalikum uurimine.

27. augustil toimunud droo-
nietenduse jaoks esitasid kor-
raldajad linnale jt ametkonda-
dele info, et linnahalli katusele 
tuleb ligikaudu tuhat inimest. 
Sissepääs oli planeeritud kutse-
te ja Covid tõendi alusel. Korra 
eest pidi hoolitsema turvafirma, 
antud juhul G4S. Ometi oli ini-
mesi lubatust kaks korda roh-
kem ning toimus hoopis kont-
sert, millele kaasaelajad tund-
sid peagi jalgade all linnahalli 
lae vappumist.

Kontserdiks luba ei olnud
Linna, politsei- ja päästeame-

ti, terviseameti ja linnahalli esin-
dajad kohtusid hoone katusel 
toimunud üritust korraldanud 
ettevõtetega Hamburg & Part-
nerid, üritusturundusagentuuri-
ga Frank Events ning turvafir-
maga G4S.

Koos jõuti järeldusele, et kor-
raldaja ei viinud 27. augusti õh-
tul linnahalli katusel läbi üritust, 
millele olid saanud avaliku üri-

tuse loa ja kooskõlastused. Lin-
nahall ei andnud luba kontser-
di korraldamiseks oma katusel. 
Linnahall oli andnud loa poole-
tunnisele droonide ilutulestiku-
le koos taustamuusikaga. Lepin-
gu järgi pidigi katus jääma ai-
nult vaateplatvormiks. Kont-
serdi korraldamist ka-
tusel ei oleks lin-
nahall luba-
nud. Ka lin-
nakantselei, 
politsei- ja 
pääste-
amet, ter-
viseamet 
ega üri-
tust tur-
vanud G4S 
ei teadnud 
kontserdi kor-
raldamise plaa-
nist. Seetõttu koosta-
ti ka turvaplaan teistel alus-
tel. Sellegipoolest toimus katu-
sel 40-minutiline tasuta kont-
sert. Nii jäid ohutusmeetmed  
rakendamata ja halvima stse-
naariumi korral poleks  opera-
tiivsõidukid linnahallile ligi pää-
senud. Turvatöötajaid ei olnud 

selle rahvahulga jaoks piisavalt, 
osa inimesi sisenes omavoliliselt 
piiratud alale vaktsiinipassi näi-
tamata. Õnneks siiski hoolitsesid 
topeltpiirded, et taolised sisse-
tungijad ei puutunud kokku ter-
visetõendi esitanud publikuga. 

Korraldaja ei tegelenud liik-
luse reguleerimisega, 

mistõttu tekkisid 
piirkonnas um-

mikud.
Üritu-

se korral-
dajad kin-
nitasid, et 
nad ei ek-
sitanud lin-
nahalli ega 

ametkon-
di tahtlikult. 

"Mõistame, et 
oleksime pidanud 

esitama detailsemat ja 
täiendavat infot, mis oleks ol-

nud linnale ja teistele osapoolte-
le oluline loa väljastamisel," üt-
les ürituse korraldusmeeskonna 
esindaja, Hamburg & Partne-
rid konsultant Mihkel Lendok. 
"Kinnitame, et me tahtlikult ek-
sitavat infot ei andnud, ning va-

bandame, et ürituse ettevalmis-
tusel jäi edastamata täielik info 
etenduse formaadi ja mastaabi 
kohta. Vabandame kõigi nende 
ees, kellel oli üritusel ebamugav 
või kelle jaoks oli tekkinud olu-
kord ehmatav." 

Taotlemine põhjalikumaks
Taavi Puuorg ürituskorraldu-

sagentuurist Frank Events lau-
sus, et sellest juhtumist on palju 
õppida. "Vabandame, et ürituse 
ettevalmistamisel tekkis mööda-
rääkimisi," ütles ta. "Katkesta-
sime ürituse kohe, kui esime-
ne info vibratsiooni kohta lae-
kus. Samuti suutsime korralda-
da nii, et tervisetõendita inime-
sed ei pääseks topeltaiaga piira-
tud alale, ning linnahalli katu-
sel ei viibinud üle 2000 inimese. 
Aitäh kõigile inimestele, kes te 
reageerisite hajutamise palvele 
mõistvalt ja rahulikult ning te-
gite igakülgset koostööd!"

"Arvestades ürituse korral-
daja kahetsust tekkinud sega-
duse pärast ning pahatahtlik-
kuse puudumist on linnakant-
selei otsustanud, et ei tee aval-
dust väärteomenetluse alustami-

seks," ütles linnasekretär Priit 
Lello. "Meie eesmärk ei ole üri-
tuse korraldajaid karistada, vaid 
edaspidi selliste olukordade kor-
dumist vältida. Kavatseme nüüd 
täiendada avaliku ürituse luba-
de menetlusi, et ürituste korral-
dajad selgitaksid veelgi detail-
semalt, milliseid tegevusi tege-
likult kavandatakse. Nii saame 
põhjalikumalt hinnata üritus-
te sobivust."

Lello lisas, et avaliku ürituse 
loa taotlemisel tuleks kavanda-
tava ürituse iseloom, eesmärk ja 
sisu võimalikult detailselt lahti 
kirjutada. "Nii saavad erinevad 
kooskõlastust andvad ametkon-
nad jagada oma soovitusi, et üri-
tus saaks toimuda turvaliselt," 
märkis ta. "Sel juhul saab ka 
korraldaja olla kindel, et ta on 
teinud kõik endast olleneva, et 
vajadusel oleksid politsei, pääs-
te ja terviseamet valmis kiiresti 
reageerima."

Avaliku ürituse loa taotlemi-
se tingimused ja info on Tallin-
na kodulehel https://www.tal-
linn.ee/Teenus-Avaliku-uritu-
se-luba.

"Uue ekspressbussiliiniga 
saavad mugavamalt 
Ülemistele seal töötavad 
või oma igapäevaseid toi-
metusi tegevad inimesed 
Väike-Õismäelt ja 
Mustamäelt," ütles Tallinna 
abilinnapea Andrei Novikov. 

"Ühistranspordiliini loomine 
aitab vähendada linnaku arene-
des üha suuremaks muutuvat 
liikluskoormust teel Ülemiste 
linnakusse. Ootame uut bussi-
liini kasutama kõiki, kelle tee 
Ülemistele viib," ütles Novikov.

Bussiliin kulgeb Õismäe teelt 
Ehitajate tee kaudu Tammsaa-
re teele ja sealt edasi Järveva-
na teed pidi Suur-Sõjamäe, Ää-
si, Valukoja ja Lõõtsa tänavale.

"See hakkab kulgema piki 
Tammsaare teed ja tegelikult 
Tammsaare teel on seda võime-
kust küll, et läbi lasta uued bus-
siliinid," kinnitas Mustamäe lin-
naosa vanem Lauri Laats. "Ela-
nikud ise on tihti meie poole 
pöördunud küsimusega,  kuidas 
saaks paremini korraldada bus-
siliiklust ka Tammsaare teel."

"Need inimesed, kes plaani-
vad minna näiteks Ülemiste kes-
kusse ostlema, võiksid auto jät-

ta koju ja tulla siia number 64 
bussiga. Ma arvan, et see on 
väga mugav," lausus Haabers-
ti linnaosa vanem Oleg Siljanov

Mainor Ülemiste juhatuse esi-
mees Ursel Velve ütles, et Üle-
miste City ja terve Ülemiste piir-
konna arengu jaoks on ülioluli-
ne teede ja ühistranspordi aren-
damine. "Nii saame areneda au-
tostumist suurendamata," rää-
kis ta. "Soovime järgneva viie 
aastaga autode hulka Ülemiste 
Citys poole võrra vähendada 
ning uue bussiliini avamine ai-
tab kaasa inimkesksema ja ro-
helisema keskkonna loomisele."

Uus bussiliin aitab piirkonna 
arengule kaasa

Velve sõnul aitab uus bussi-
liin kiiresti kasvava Ülemiste 
City arengule märkimisväär-
selt kaasa, kuna arvestatav osa 
linnaku töötajatest elab Haa-
berstis (uuringute järgi 10%) 
ja Mustamäel (9%). "Ülemiste 
City ja terve Ülemiste piirkon-
na arengu üks võtmeküsimusi 
seisneb igakülgsete ligipääsuvõi-
maluste loomises," selgitas Vel-
ve. "Ehkki lennujaama tramm 
on kesklinnale lähenemist pa-
randanud ja lisandumas on veel 

trammiliine, on oluline, et kõi-
kidest Tallinna piirkondadest 
oleks kiire ja mugav ühistrans-
pordiühendus. Kuigi juba varem 
sõitis Õismäe ja Ülemiste mars-
ruudil buss nr 45, hõlmab uus 
liin rohkem inimesi ja ühendus 
on oluliselt kiirem, sest liin nr 
45 läbib ka Nõmmet." 

Kuna tulevikus tuleb piir-
konda lisaks lennujaamale Rail 
Balticu rongiterminal, kauge-
mas perspektiivis ka Tallinna–
Helsingi tunneli sissepääs, pea-
vad transpordiühendused Velve 
sõnul arengut toetama. 

95% Ülemiste piirkonna töö-
tajatest kasutab vähemalt kolme 
erinevat liikumisviisi, mis tähen-
dab, et suur osa inimestest va-
hetab neid vastavalt olukorra-
le. Alternatiivne valik tööle ja 
koju liiklemiseks on Velve hin-
nangul oluline ka uusi arendus-
projekte silmas pidades.  Samu-
ti rõhutas ta autovabama kesk-
konna suunas liikumise tähtsust. 
"Ligi pooled Ülemiste City töö-
tajad tulevad praegu linnakusse 
autoga," märkis Velve. "Enneta-
valt rohelisele mõtteviisile rõhu-
mine ja eri meetmete abil autos-
tumise taseme vähendamine lin-
nakus 30%-ni toetab inimkesk-

sema ja rohelisema keskkonna 
loomist. Uue bussiliini avami-
ne märgib ses suunas liikumi-
sel olulist sammu."

Sõidab tipptundide ajal
Ekspressbuss sõidab tööpäe-

va tipptundidel, täpsemalt kella 
6-11 ja 15-20. Buss väljub 16-
18 minuti tagant. Liinil hakkab 
sõitma viis madalat tavabussi.

Buss peatub teel Väike-Õis-
mäelt Ülemiste poole järgmistes 
peatustes: Väike-Õismäe park-
la, Väike-Õismäe, Rukkilille, 
Meelespea, Sinilille, Karikakra, 
Meistri, Autobussikoondise, La-
kiotsa, Mustamäe tee, Sipelga ja 
Retke tee. Ülemistel peatub bus-
siliin Ülemiste jaama, Dvigate-
li, Kaubajaama, Valukoja, Lõõt-
sa ja veel kord Dvigateli ja Üle-
miste jaama peatuses. Teel Üle-
mistelt Väike-Õismäe poole on 
peatused järgmised: Retke tee, 
Sipelga, Mustamäe tee, Karja-
välja, Lakiotsa, Autobussikoon-
dise, Meistri, Karikakra, Sinilil-
le, Meelespea, Rukkilille, Väike 
Õismäe ja Väike-Õismäe parkla.

Sõiduplaaniga, sh liini liiku-
mistee ja peatustega on võima-
lik tutvuda Tallinna linna veebi-
lehel transport.tallinn.ee

EKSPERT:  
Linnahall on  
jalutajatele  

turvaline

Ülemistele sõidab nüüd uus ekspressbussiliin nr 64

Uue bussiliini esimene sõit Ülemiste linnakus.

Suure  
kontserdi  

korraldamisest  
meile keegi  
ei rääkinud.

Linnahallii katus oleks pidanud jääma ainult ilutulestiku vaatamise kohaks, mitte  
muutuma kontserdipaigaks, kus 2000 inimest kaasa elades hüppasid.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Mähe tee 17 projekteerimis-
tingimuste  eelnõu    avaliku väl-
japaneku. Projekteerimistingi-
muste eelnõuga  saab tutvuda   
20.septembrist 4.oktoobrini 
2021 Pirita Linnaosa Valitsuses 
Kloostri tee 6 toas 128, tööpäe-
vadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. Hu-
vitatud isikuil on samal ajavahemi-
kul võimalik  ka kirjalikke ettepa-
nekuid ja vastuväiteid esitada. Kui 
nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Mähe tee 17  kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 
1748 m² ning kinnistul asub abi-
hoone.
Mähe tee 17  paikneb Võsa tee 26 
krundi ja lähiala detailplaneeringu 
alas, milles kavandati kinnistule 
ehitusõigus üksikelamu ja abihoo-
ne püstitamiseks ehitisealuse 
pindalaga kuni 870 m² ja suletud 
brutopinnaga kuni 1740 m² ning 
määrati hoonestusala. Kahekorru-
selise üksikelamu kõrguseks ka-
vandati 8m katusekaldeks 0 kuni 
5 kraadi. Taotluse kohaselt soovi-
takse kinnistule püstitada üksike-
lamu,  suurendada hoonestusala 
ning täpsustada detailplaneerin-
gus käsitletud arhitektuurilisi, ehi-
tuslikke ja kujunduslikke tingimusi, 
kavandades üksikelamu kõrgu-
seks 8,8m ja  abihoone kõrguseks 
5m ning katuse kaldeks 0 kuni 10 
kraadi. Projekteerimistingimuste 
taotluse ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP011040  Võsa tee 26 krundi ja 
lähiala detailplaneering (doku-
mentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Nõmme linnaosas 0,19 
ha suuruse maa-ala kohta koos-
tatud Rohula tn 18 kinnistu de-
tailplaneeringu (Uibo Arhitek-

tuuribüroo OÜ töö nr 2012/5).
Rohula tn 18 kinnistu detailpla-
neering on vastu võetud Tallinna 
Linnavalitsuse 28. juuni 2021 kor-
raldusega nr 762. 
Planeeritud ala asub Nõmme lin-
naosas Pääsküla asumis. Vasta-
valt Nõmme üldplaneeringule 
asub kinnistu pereelamute alal. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on muuta Rohula tn 18 
sihtotstarbeta maa sihtotstarve 
elamumaaks ning määrata krundi-
le ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega üksikela-
mu ning ühe abihoone rajamiseks. 
Lisaks antakse detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, parki-
mise ja tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringuga saab tutvuda 
alates 24. septembrist 2021 kuni 
11. oktoobrini 2021:
Tallinna Linnavalitsuse teenindus-
büroos, Vabaduse väljak 7, I korru-
se infosaalis;
Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumi-
des, Valdeku tn 13, I korruse fua-
jees;
elektrooniliselt Tallinna planeerin-
gute registris
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP034980
Avaliku väljapaneku jooksul on õi-
gus avaldada detailplaneeringu 
kohta arvamust.
Lisainfo telefonil 640 4272 ja 645 
7300.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
26. augusti 2021 istungil:
otsusega nr 92:
algatada Lasnamäe linnaosas J. 
Smuuli tee 1 // Narva mnt 144 // 
Vana-Kuuli tn 2 ja VanaKuuli tn 14 
kinnistute detailplaneering (edas-
pidi ka detailplaneering). Planeeri-
tava maa-ala suurus on 18,03 ha. 
Maa-ala piiride kirjeldus on esita-
tud otsuse lisas. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk on J. 
Smuuli tee 1 // Narva mnt 144 // 
Vana-Kuuli tn 2 ja Vana-Kuuli tn 
14 kinnistutest moodustada äri- ja 
elamumaa, elamumaa, ärimaa, äri-
maa ja/või elamumaa ja/või ühis-

kondlike ehitiste maa, transpordi-
maa ja üldkasutatava maa krundid 
ning määrata moodustatud krun-
tidele ehitusõigus kuni 8-korruse-
liste äripindadega korterelamute, 
kuni 8- korruseliste korterelamute, 
kuni 8-korruseliste ärihoonete ja 
kuni 5-korruselise ärihoone ja/või 
korterelamu ja/või ühiskondliku 
hoone ehitamiseks ning määrata 
avalikult kasutatavad tänavad ja 
haljasalad.
1.2 Algatatavas detailplaneerin-
gus tehakse ettepanek muuta Tal-
linna Linnavolikogu 21. oktoobri 
2010 otsusega nr 238 kehtesta-
tud Lasnamäe elamualade üldpla-
neeringu kohane maakasutuse 
juhtotstarve keskusealast Narva 
maantee poolsete kvartalite osas 
korterelamute ala kõrvalotstarbe-
ga ettevõtlusalaks ning ülejäänud 
osas ettevõtlusala kõrvalotstar-
bega korterelamute alaks.
1.3 Detailplaneeringu koostamise 
korraldaja on Tallinna Linnapla-
neerimise Amet (aadress Vabadu-
se väljak 7, 15198 Tallinn), koosta-
ja on K-Projekt Aktsiaselts (aad-
ress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja 
detailplaneeringu kehtestab Tal-
linna Linnavolikogu (aadress Va-
na-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
1.4 Mitte algatada J. Smuuli tee 1 
// Narva mnt 144 // Vana-Kuuli tn 
2 ja Vana-Kuuli tn 1 kinnistute de-
tailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilist hindamist. Keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
eelhinnangu põhjal ei ole detail-
planeeringu koostamisel keskkon-
namõju strateegiline hindamine 
vajalik järgmistel põhjustel ning ju-
hul kui detailplaneeringu koosta-
misel täidetakse järgmisi tingimu-
si:
1.4.1 detailplaneeringuga ei kavan-
data eeldatavalt olulise keskkon-
namõjuga tegevust, millega kaas-
neks keskkonnaseisundi või loo-
duslike alade kahjustumist, sh vee, 
pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmetekke või mürataseme suu-
renemist;
1.4.2 lähtudes planeeringuala ja 
selle lähiümbruse keskkonnatingi-

mustest ja maakasutusest, ei põh-
justa uute elu- ja ärihoonete ehi-
tamine ning sihtotstarbeline kasu-
tamine antud asukohas olulist 
keskkonnamõju. Tegevusega 
kaasnevad võimalikud mõjud on 
kestuselt ehitusaegsed, nende 
ulatus piirneb peamiselt planee-
ringualaga ning avariiolukordade 
esinemise tõenäosus on väike, kui 
detailplaneeringu elluviimisel ar-
vestatakse detailplaneeringu ja 
ehitusprojektide tingimusi ning õi-
gusaktide nõudeid;
1.4.3 detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek muuta Lasnamäe ela-
mualade üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve kesku-
sealast Narva maantee poolsete 
kvartalite osas korterelamute ala 
kõrvalotstarbega ettevõtlusalaks 
ning ülejäänud osas ettevõtlusala 
kõrvalotstarbega korterelamute 
alaks, kuid sellega ei kaasne olu-
list keskkonnamõju. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärgiks on 
määrata moodustatavatele krun-
tidele ehitusõigus kuni 8-korruse-
liste äripindadega korterelamute, 
kuni 8-korruseliste korterelamute, 
kuni 8- korruseliste ärihoonete ja 
kuni 5-korruselise ärihoone ja/või 
korterelamu ja/või ühiskondliku 
hoone ehitamiseks, millega samuti 
ei kaasne olulist keskkonnamõju;
1.4.4 Lasnamäel Narva mnt ja 
Smuuli tee vahelisel alal paikneval 
planeeringualal ega lähialal ei 
paikne kultuuriväärtusi, kaitseala-
sid, Natura 2000 võrgustiku alasid 
ega teisi maastikuliselt ja ökoloo-
giliselt väärtuslikke või tundlikke 
alasid, mida planeeringuga kavan-
datav tegevus võib mõjutada. 
Kaitstav looduse üksikobjekt 
Maarjamäe paekallas jääb pla-
neeringualast vähemalt 400 m 
kaugusele teisele poole Narva 
mnt ja planeeringuga kavandatav 
tegevus sellele mõju ei avalda. 
Planeeringualal tuleb pöörata tä-
helepanu kaitstavate taimeliikide 
võimalikule esinemisele ja teha 
taimestiku inventuur. Samuti tuleb 
planeeringulahenduses arvesta-
da, et lindude kokkupõrgete välti-

miseks hoonetega peab kasuta-
ma lahendusi, mis muudavad 
klaaspinnad lindudele nähtavaks;
1.4.5 detailplaneeringu elluviimi-
sega ei avaldata olulist mõju kõrg-
haljastusele, kui säilitatakse väär-
tuslik ja võimalusel oluline kõrg-
haljastus ning tagatakse säilitata-
vate puude kasvutingimused. Lik-
videeritav haljastus 
kompenseeritakse asendusistu-
tustega vastavalt Tallinna Linna-
volikogu 11. veebruari 2021 mää-
rusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõi-
kusloa andmise kord“. Alale nä-
hakse ette uut haljastust (vähe-
malt 20% ulatuses), sh tiigiga 
park, alleed, katusehaljastus ning 
vastavalt kehtestatud Lasnamäe 
elamualade üldplaneeringule läbib 
detailplaneeringuala lõunaosa ro-
hekoridor, kuhu kujundatakse al-
varikooslused;
1.4.6 detailplaneeringuga kavan-
datav tegevus ei kahjusta inimese 
tervist, heaolu ega vara ning ei 
põhjusta eeldatavalt olulist mõju 
elanikkonnale. Uute äri- ja eluhoo-
nete rajamine suurendab planee-
ringuala piirkonna liikluskoormust 
ning sellega kaasnevat müra ja 
õhusaastet. Samuti on planeerin-
guala kontaktvööndis kavandatud 
mitmeid arendusi, sh Tallinna 
haigla ja uus elamurajoon, mistõt-
tu võivad liikluskoormuse muutu-
sega seotud mõjud olla kumula-
tiivsed. Detailplaneeringus tuleb 
lahendada liikluskorraldus ja 
prognoosida liiklusolukorra muu-
tusi ja mõju. Müra modelleerimise-
ga selgitatakse autoliiklusest tule-
nevad müratasemed ning selle tu-
lemusel selguvad konkreetsed 
müraleevendusmeetmed, millest 
hoonete projekteerimisel juhindu-
da. Tallinna radooniriski kaardi ko-
haselt on piirkonna pinnases kõr-
ge radooni sisaldus. Seetõttu tu-
leb teha radoonitaseme mõõtmi-
sed või ehitada radoonikindlad 
hooned, et tagada ohutu radooni-
tase hoonetes; 5
1.4.7 planeeringualal selgitatakse 
reostusuuringuga võimaliku reos-
tuse olemasolu. Kui võimalik reos-

tus likvideeritakse alalt enne ehi-
tustööde algust nõuetekohaselt, 
ei kaasne planeeringu elluviimisel 
jääkreostusest olulist mõju kesk-
konnale ega inimese tervisele;
1.4.8 detailplaneeringuga kavan-
datava tegevusega ei kaasne olu-
list mõju veekeskkonnale, kui vä-
listatakse reostusohtliku sademe-
vee pinnasesse imbumine, kuna 
alal on põhjavee ülemine kiht loo-
duslikult reostuse eest kaitsmata. 
Kuna planeeringuala asub põhja-
vee toitealal, tuleb minimaalselt 
projekteerida vett mitteläbilask-
vaid pindasid ning puhas sademe-
vesi immutada võimalikult suures 
ulatuses pinnasesse ja sademe-
vee käitlemisel kasutada innovaa-
tilisi lahendusi. Lisaks tuleb detail-
planeeringu staadiumis anda hüd-
rogeoloogiline eksperthinnang 
vundamendikaevistest väljapum-
batava vee koguste ja pumpami-
sest tingitud põhjaveekihi 5 alan-
duslehtri sügavuse ja ulatuse koh-
ta, samuti kaevisest väljapumba-
tava vee ärajuhtimise võimaluste 
kohta. Kirjeldada põhjavee alan-
dusest tingitud võimalikke mõju-
sid naaberhoonetele ja kõrghal-
jastusele ning meetmeid hoonete 
püsivuse ja kõrghaljastuse kasvu-
tingimuste tagamiseks;
1.4.9 tavapärasest suuremas ko-
guses jäätmeteke on seotud pea-
miselt ehitustöödega, mille käigus 
jäätmed käideldakse vastavalt 
nõuetele. Planeeringus käsitletak-
se jäätmete liigiti kogumise vaja-
dust ja olmejäätmete kogumis-
kohtade võimalikke lahendusi. 
Planeeritavate hoonete projek-
teerimisel on soovitav lähtuda 
energiasäästlikest lahendustest.
1.5 Detailplaneeringu algatamise 
ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmise ot-
susega saab tutvuda Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalametis, 
Harju tn 13 ning Tallinna õigusak-
tide registris aadressil https://oi-
gusaktid.tallinn.ee/.
otsusega nr 93:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
28. juuni 1995 otsusega nr 94 

E l a m u m a j a n d u s k o n v e r e n t s

11. septembril,  kell 12.00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Haljastus kortermajade ümbruses
Rattamajad vs autoparklad

Sisekliima kortermajades
Korteriühistu igapäevased mured ja rõõmud

Võta kaasa Covid digitõend
Rohkem infot: tallinn.ee/korteriuhistu

tASUTA

30. augusti Pealinna leht aval-
das foto vastrenoveeritud Piri-
ta perearstikeskuse trepist lap-
sevankriga üles minevast Kät-
lin Kuznetsovist. 

Kolisime majja tänavu 23. 
augustil ja polnud jõudnud veel 
suunaviitasid üles panna. Tea-
vitame, et liikumispuuetega ja 
lapsevankritega liikuvatele ini-
mestele  on sissepääs Pirita pe-

rearstikeskuse hoovipoolsest   
peauksest, kuhu fuajeesse 
saab jätta ka lapsekäru ja 
kasutada lifti.

Lähiajal  paigaldame 
ka tellitud juhteteed lii-
kumispuudega  inimes-
tele ja sildid. Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiu-
amet on majale heakskii-
du andnud. Täiendava info 

VASTULAUSE: Pirita arstikeskusse  
pääseb hoovi poolt ka lapsevankriga

saamiseks võib  pöörduda 
meie poole.  

Pirita PAK kollek-
tiivi nimel perearstid  
Kaja Arbeiter  ja Aili 
Tabri (aili.tabri@pi-
ritaarst.ee , kaja.ar-

beiter@piritaarst.ee)
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Lennusadamas  
näitus Juminda  
meretragöödiast

Meremuuseum avas Lennusadamas 
näituse "Põrgu Läänemerel. Juminda 
meretragöödia 1941", see põhineb ini-
meste ja laevade lugudel ning valmis 
koostöös Eesti filmimaailmast tuntud 
loojatega. Maailma üht suurimat mere-
katastroofi kajastav näitus jutustab 
ähvardavate öiste lainete vahel loo ala-
tes traagiliste sündmuste eelõhtust ja 
ööst miiniväljal kuni dramaatiliste pää-
semisteni. Näitus jääb avatuks 15. jaa-
nuarini 2023. Lennusadam on avatud 
T-R kl 10-17 ja nädalavahetusel kl 10-
19. Lisainfo: https://meremuuseum.ee/
lennusadam/porgu-laeaenemerel-ju-
minda-meretragoeoedia-1941/

 

Andrus Kivirähk  
paneb Panso soni 
kõnelema
7. septembril jõuab publiku ette Andrus 
Kivirähki audiolavastus "21 mälestust", 
kus teatri- ja muusikainimeste isiklikud 
asjad räägivad oma lugu Eesti tuntud 
näitlejate häältega. Nii saavad meenu-
tusteks sõna Voldemar Panso soni, 
Ants Lauteri mootorratas, David Otto 
Wirkhausi kornet ning hülgemaost 
tehtud torupill. Etendus, mis algab kü-
lastajale sobival ajal, tingimuseks vaid, 
et teatri- ja muusikamuuseum oleks 
avatud. Audiolavastus avatakse 7. sep-
tembril kl 16, pakutakse torti, kohvi ja 
pits viina.

Muusikute fond  
otsib talente
Eesti kultuuri koda ja muusikute fond 
PLMF otsib Eesti eredamaid andeid 
konkurss-festivali Annetekoda kaudu. 

Talendikonkursi finaal toob 19. sep-
tembril kell 18 Alexela kontserdimajja 
kokku üleriiklike eelvoorude parimad. 

Eri maakondades osales 250 inimest 
vanuses 3-76 eluaastat, esindatud olid 
eesti, vene, juudi, neenetsi, kirgiisi, tad-
žiki, ukraina, valgevene, hiina rahvus, ka  
välismaal elavad eestlased. Kunstiloo-
mingu kujutamis- või esitamisvorm ula-
tus lauljatel räpist ooperini, tantsijatel 
breigist balletini, lisaks akrobaadid, rah-
vusansamblid, leiutajad, kunstnikud, 
moeloojad, koomikud jpt.  Pärast eel-
voorude läbimist valiti žürii poolt välja 
26 parimat finaalesitust.

TAHAD TEADA, MIS  
TALLINNAS SÜNNIB?
• Tasuta Tallinna uudised igal argipäeval 

kell 18.45 kanalis Duo5
• Pikem ülevaatesaade "Tallinna pano-

raam" pühapäeviti kell 18 kanalis 
Duo4

• Neljapäeviti kell 21.30 kanalis Duo4 
vestlussaade "Siin Tallinn"

Minu  
TALLINN

Endla viadukti all oleks  
rattur mu surnuks sõitnud
Laulja ja muusikapedagoog Heidy Tamme  
 
Olen terve elu eelistanud autosõidu asemel kõndida ja ühis-
transpordiga sõita. Mulle meeldib bussis – näen, kuidas 
inimesed elavad ja tegutsevad. Inimeste jälgimine on huvi-
tav, ammutan nii artistina mõtteid ja tundeid. Jalakäijail on 
aga senisest rohkem muret, sest nende liikumisruumi on 
tunginud eri kiirust arendavad kergliikurid. Kas aga ei 
peaks enne olema reeglid täpsemalt paika pandud, 
kes kellele teed peab andma?  Endla viadukti alu-
sel kitsal teel oleksin tänavu peaaegu surma 
saanud! Kõnniteel, kus kaks inimest kõrvuti 
kõndima ei mahu, kihutas mulle Mustamäe 
poolt vastu jalgrattur. Hea, et jäin seisma 
ega astunud kõrvale, sest hetke pärast 
möödus minu tagant veel kiiremalt tõukur. 
Kõnniteel kõndimine on mõneti päris julgus-
tükk. Või peaks jalakäijadki kiivreid ja skafandreid 
kandma hakkama? Ratturid on uljad, kuid kõnni-
teel jalutavad ja hüplevad ju väikesed lapsedki.

• Äsja tähistas Tallinn autovaba päeva, mille käigus suleti osa Estonia puiesteest.  
Pealinn küsis tuntud inimestelt, kas auto on ikka linnas liiklemiseks tingimata vajalik.

ARHITEKT: Automöll kooliukse 
juures peaks jääma minevikku

Bussid sõidavad  
nii täpselt, nende  
järgi võiks kella 
kontrollida!
Lastearst Adik Levin 
 
Meil on pere peale üks auto 
ja kesklinnas ei käi me auto-
ga kunagi. Juba sellepärast, 
et parkimine on seal väga 
keeruline. Eelistame sõita ühis-
transpordiga, ja kui on väga kiire, 
siis võtame takso. Ühistransport on 
Tallinnas organiseeritud superhästi! See 
käib täpselt kellaaja järgi, nii et sellega 
võib oma kella kontrollida. Ma ei mäletagi 
korda, kui mõni buss vahele oleks jäänud. 
Olen suur ühistranspordi kasutaja. Mõnel 

pool võiks bussigraafik küll tihedam olla, 
näiteks Harku järve kandis. 

Koolilapsedki võiksid 
isa-ema auto asemel 

kooli jõuda pigem 
ühistranspordiga. 
Me aga elame ju-
ba mugavas 
heaoluühiskon-
nas, kus autod 
liikumisharjumusi 

piiravad. Lapsed 
vajavad liikumist 

nagu me kõik. Me po-
putame lapsed neid au-

toga kooli sõidutades liiga ära! 
See on vale lähenemine, sest laps peab 
ise käima. Eesti ja Tallinn on ju väga tur-
valised paigad, kus tänavail bandiite kar-
ta pole vaja.

Mu tütar sai  
tänu eksootilisele 
bussisõidule popiks

Folklorist ja kirjanik Loone  Ots
 
Minul auto puudub ja sõidan Tallinnas 
ainult ühistranspordiga. Liinid on korra-
likud, info on võrgus olemas ja ümberis-
tumistele ma palju aega ei kaota. Tõsi ta 
on, et kuna ühistranspordil on palju 
peatusi, on sõit autost mõnevõrra 
aeglasem, aga meile ongi vahel 
vaja sellist aega – lihtsalt istu-
da ja aknast välja vaadata. 
Minu jaoks on see lisaväär-
tus! Kui pere elab linnast väl-
jas, siis on lapse autoga kooli 
toomine mõnikord mööda-
pääsmatu. Võimalusel aga 
peaks laps õppima iseseisvust. 

Paaril esimesel nädalal peaks kooliteed 
käima vanematega, et see hästi meelde 
jääks, ning õpetama last bussi- ja tram-
misõiduga hakkama saama. Kindlasti 
kasvataks see lastes iseseisvust. Minu 
tütar oli klassikaaslaste seas väga po-
pulaarne, sest tema juurde sai bussiga 
sõita. Paljudele oli see eksootiline! Jala-
käijate alad on toredad, kuid soovitav 
oleks jalgrattateed nende juures selge-

malt märgistada. Kui jalgra-
tas sõidab keset ini-

mesi, on väikelap-
sega emal kiirus-

tava-vingerdava 
jalgratta lähe-
duses kõhe 
kõndida. Otsa-
sõite oleks vä-

hem, kui jalgrat-
turitel oleks oma 

teelõik.

Lapsed võiks  
pigem iseseisvalt 
kooli minna

Arhitekt Indrek Peil

Linna üldine transpordivõrk 
on minu arvates hea! 
Ühistransporti toetan 
igal juhul. Jalgratturina 
meeldib mulle kasuta-
da rongi, sõidan rat-
taga aasta läbi. Oluli-
ne on ühistranspordi 
eri liikide nagu rongi ja 
bussi liikumist reisijale 
sujuvalt kombineerida. 
Piletihind pole probleem, 
võiksin osta rongis aastapileti 
koos rattapiletiga. Iga kord eraldi pi-
letit osta on aga suhteliselt tülikas. 

Olen seda meelt, et rattateed peaksid 
linnas olema teistest teedest eraldi. 
See muudaks liikumise ohutumaks ja 
sujuvamaks kõigile. Kus teedevõrk on 
korras, pääseb rattaga kesklinna kiire-
mini kui autoga. Näiteks Kalamajast. 

Ise olen pärit Nõmmelt ja 
omal ajal käisime kõik 

kooli jalgsi. Praegugi 
võiksid lapsevane-

mad autosõidu 
asemel algul kooli-
tee koos lastega 
läbi käia, siis on 
neil edaspidi kind-
lam iseseisvalt 

käia. Praegu on nä-
ha, et kooli alguses 

on koolimajade esised 
autosid täis. Automöll koo-

liukse juures peaks olema roh-
kem minevikuteema.

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Kokku pakkusid elanikud 
Lasnamäe uuele vee- ja spordi-
keskusele 576 nimevarianti.

Uus keskus valmib 2024. aastal Ton-
diraba jäähalli kõrval. Selles on olüm-
piamõõtmetes ujulale lisaks vee- ja sau-
nakeskus, universaalne pallimänguplats  
ning majutusasutus. Ehitatavale kesku-
sele nime leidmiseks kuulutati augusti 
keskel välja avalik konkurss, mis lõp-
pes 1. septembril.

"Konkursi venekeelse vormi kaudu 
laekus 368 ning eestikeelse vormi kau-

du 207 nimepakkumist," ütles Tallin-
na strateegiakeskuse kommunikatsioo-
niosakonna peaspetsialist Tiina Erik. 
"Üks autor võis esitada kuni kolm ni-
me ja seda võimalust kasutati palju."

Võitja selgitab lähiajal välja žürii, ku-
hu kuulub keskuse aren-
daja Capital Mill OÜ kaks 
esindajat ning linnavara-
ameti ja Lasnamäe linna-
osa esindaja. Valitakse I, 
II ja III koht, esikolmikut 
tunnustavad Capital Mill 
OÜ ja linn kingitustega.

Nimedest kõlasid Vigri 
ja LaSpo. Eriku sõnul pa-
kuti mitmeid vee ja mü-

toloogiaga seotud nimesid. Samas oli ka 
asukohast (Tähesaju ja Tondiraba) lähtu-
vaid variante. Mõne näitena olgu välja 
toodud Jäälind, Regatt, Vigrila, Veeliilia, 
Lootos, Komeet, Star, Tervis, Vesi, Tilk, 
Vesineitsi, Sulin, Sulps, Nautilus, Aquali-

fe, Vabala, Laguun, Mägede Vesi, aga ka 
Lasnasport, Lasnamäe Heaolukeskus ehk 
LaHe, Sporta Keskus, Olümpose vee- ja 
spordikeskus, Lasnahall, Lasnamäe Vesi-
la, Babyloni Pool Center, Lasna-Spa, Ra-
baveepark, Tondiraba Veekeskus, Tähe-

saju Spa, Lasporta Keskus, Ida-
kaare veekeskus, Pae veekeskus, 
Aquarium, Areen, Lurich Hall, 
Tondiraba Veehall, SporTal. Sa-
geli kordusid nimepakkumised 
Laine, Vesila, Lasnatervis, Vig-
ri, Regatt, Sulps, VeSpo, Posei-
don, Delfiin, LaSpo.

Pakuti veel mitmeid H2O või 
Aqua liitega nimekombinatsioo-
ne.

Elanikud soovivad uuele ujulale nimeks Sulin või Sulps

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616


