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Nakkuskliiniku koridorid jä-
tavad rahuliku mulje. Vaid har-
va vilksatab mööda mõni õde, 
kes palati ukse taga seisatab ja 
end kaitseriietesse seab, et siis 
viirusega võitlusse asuda. "Ko-
ridoris jooksmine ei aita keda-
gi. See, et koridorid nii rahuli-
kud tunduvad, tähendabki, et 
inimesed teevad tööd," lausub 
õendusjuht Ivar Käsper – vii-
sakas, rahulik ja pika kanna-
tusega mees. "Personal on kas 
ravimeid ette valmistamas, do-
kumente vormistamas või hai-
geid jälgimas."

Nakkushaigla personalil 
tööd jagub, sest juba praegu 
on seal koroonapatsientide-
le 84 voodikohta. "Laupäe-
val ja pühapäeval saab meil 

maja enam-vähem täis," mai-
nib Käsper.

Nakkushaiga 1. osakonna 
kolmandal korrusel on vaid 
paar vaba kohta. Teisel kor-
rusel on 24 voodikohast täis 
20. "Neli kohta on igaks ju-
huks, et kui öö jooksul lisan-
dub patsiente," selgitab Käs-
per. "Praegu teeme arstidega 
tugevat tööd, et päeva jook-
sul vabaneks veel kasvõi mõni 
koht. Me ei tea, mis meid öö-
sel ees ootab. Tavaliselt öösi-
ti inimestel seisund halveneb 
ja nad kutsuvad endale kiir-
abi. Me ei tea, kas tuleb viis, 
10 või 15 patsienti aga pea-
me selleks valmis olema. See 
on keeruline."

Esimesel korrusel on kõige 
raskemas seisundis patsiendid, 
kes vajavad ka intensiivravi. 
"Seal meil kohti pole," nendib 
Käsper. "Ainus võimalus on te-
ha karme valikuid. Näiteks kui 
ülemistel korrustel mõne pat-
siendi seisund halveneb, tuleb 
esimesel korrusel valida väl-

NAKKUSKLIINIKU ÕDE: Vaktsineeritud patsient lahkub 
haiglast omil jalul, vaktsineerimata aga tihti kotti panduna 

"Viirus üldjuhul ei taha inimest tappa, vaid soovib hoopis, et organism elaks võimalikult kaua ja viirus saaks seal hästi paljuneda," lausus Ivar Käsper. "Inimese tapavad organismi reageeringud sellele 
viirusele, kasvõi seesama kopsupõletik. Hingamispuudulikkus võib jääda ka pärast tervenemist. Inimesed ei suuda siis treppi mööda teisele korruselegi minna." Tallinna linnameedia

"Meile on inimesed raha pakkunud, et me nakataksi-
me neid Covidiga ja nad saaks niiviisi  maailmale tões-
tada, et seda haigust ei ole olemas,"  ütles Lääne- 
Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku õendusjuht Ivar 
Käsper. "Samal ajal tuleb hoida haigestunuid hinga-
misaparaatide all, sest nende kopsudesse on kogune-
nud justkui tapeediliim. Ka kõige tugevamad  inimesed 
ei jaksa lõpuks läbi selle  hingata."

ja keegi, kelle seis pole hetkel 
nii halb, tema saadetakse siis 
tavaosakonda."

Esimesele korrusele viivas 
liftis hakkavad silma  kahe 
poolega sildid. Kui lifti saab 
kasutada ja kõik on ohutu, on 
pealpool lugemiseks sõna "pu-
has". Kui aga liftiga on haig-
lasse toodud nakatunud pat-
sient, keeratakse sildil teine 
pool, kus seisab "saastunud". 
Seda niikaua, kuni lift on de-
sinfitseeritud. 

Käsper räägib intensiivra-
vist lähemalt. "Seal kasutatak-
se hingamisaparaate, sest hai-
gestunud inimeste kopsudesse 
koguneb sekreet, mis meenu-
tab tapeediliimi," selgitab ta. 
"Ka kõige tugevamad  inime-
sed ei jaksa lõpuks sellest jõu-
ga läbi hingata. Valikut tehes 
tuleb siis mõnel inimesel loo-
buda hingamisaparaadist kel-
legi kasuks, kes enam ise hin-
gata ei saa. Selliseid raskeid 
otsuseid tuleb teha sagedasti. 
Imetlen väga arste, et nad suu-
davad seda teha."

Uroloogia peab taanduma 
Covidi ees

Lääne-Tallinna Keskhaigla 
juhatuse esimehe Arkadi Po-
povi kinnitusel on olukord ko-
roonaga juba nii halb, et haig-
la avab uue Covidi-osakon-
na. Seal on esialgu 11 voodi-
kohta, aga peagi lisandub veel 
kolm. Siis on koroonaosakon-
nas kuus intensiivravi kohta ja 
kaheksa tavapalatit. "Kevadel 
asus meil Covidi-osakond or-
topeediaosakonnas, nüüd ava-
me selle uroloogiaosakonnas," 
lausub Popov. "Kui tulevikus 
vaja, avame ortopeedias veel 
ühe osakonna."

Käsperi sõnul ei kummi-
ta ülekoormatuse tõttu haig-
lat siiski oht, et osa patsien-
te tuleb koridori tuua. Hoo-
pis suurem mure on töötajate 
puudus. "Koroonakriis on kur-
nanud meie süsteemi liiga pi-
kalt," nendib ta. "Kui eelmise 
laine ajal sai inimesi motivee-
rida lisatasudega, siis nüüd ra-
ha enam ei aita. Inimesed on 
tühjad, kulunud ja õnnetud. 
Kui vahel koridoris küsid  kel-
legi käest, et kuidas läheb, 
puhkeb inimene vastami-
se asemel lihtsal nut-
ma. Minu kui õendus-
juhi töö on praegu 
ka neid ülekeevaid 
emotsioone rahusta-
da. Meie töötajad on 
üle koormatud ja iga 
pisimgi asi võib tun-
duda neile hetkel isik-
liku solvanguna. Su-
vel oli veidi rahulikum, 
osa inimesi  sai puhkusel 
käia. Tagasi tulles jätkus siin 
aga kõik endistviisi. Läbipõle-
mise tunnus on ka töövõime-
tuslehtede võtmine."

Käsperi jutu järgi on ka te-
ma ise õnnetu. "Tahaksin väga 
puhata!" tunnistab ta. "Viima-
sed kuud pole mul vabu päe-

Kristiina 
Kröönström
kristiina.
kroonstrom@
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Vaktsiinivastastele on haiglas toimuv  
lavastus ja voodis lebamas näitleja
"Ühe päevaga lasid inimesed teha 
pea 1600 esimest kaitsesüsti," lausus 
Lääne-Tallinna Keskhaigla ju-
hatuse esimees Arkadi Po-
pov (pildil). "Minu mee-
lest see on rekord vii-
mase kuu jooksul. 
Stressirohke info 
soodustab vaktsi-
neerimist ja aitab ära 
hoida kõige hulle-
mat."

Niisiis on Popovi kinni-
tusel valitsuse piirangud 
vaktsineerimata inimestele, mis 
möödunud esmaspäeval kehtima hak-
kasid, mõjunud. Nakkuskliiniku õendus-
juhi Ivar Käsperi sõnul ei tohiks keegi, 
ka noored ja tugevad inimesed, suhtuda 
vaktsineerimisse egoistlikult.  "Inimene 
võib mõelda, et maailm keerleb ümber 
tema, kuid alati ju peab mõtlema teiste 
peale ka. Vaktsineerimisvastased rõhu-
vad oma põhiseaduslikele õigustele – 
et neil on õigus elule ja tervisele. Aga 
miks ühe inimese põhiseaduslikud õigu-
sed on suuremad kui teise omad? Kõik 
ei ole ju noored ja tugevad ja krooniliste 
haigusteta. Ja samas haigestub fataal-
selt ka noori inimesi."

Popov rääkis 30-aastasest naisest 
kes haiglas pikalt koroonat põdes. 
"Vaktsineerimata inimestel on see nagu 
loterii, ka noorelt võib haigestuda, kui 
on geneetiline suundumus. Inimene ise 

seda tavaliselt ei tea ja ka meie ise ei 
oska seda ennustada, sest märgatavad 

geneetilised markerid selleks puu-
duvad."

Vanemad inimesed saa-
vad olukorra tõsidusest 

Popovi sõnul paremini 
aru ja ka mõistavad ter-
visetöötajaid paremini. 
"Nad kujutavad ette, mis 
juhtub, kui nad haigeks 

jäävad," lausub ta. "Eaka-
mad käivad rohkem arsti juu-

res ja teavad, mida arstiabi tä-
hendab."
Käsperi hinnangul süveneb ajaga lõ-

he vaktsineerimise vastaste ja poolda-
jate vahel. Paljud ei sa aru, mida haigla-
töötajad läbi elavad. "Elatakse justkui 
täiesti erinevates maailmades," lausus 
ta. "Kui meilt mõni vaktsineerimata pat-
sient tervenenuna lahkub ja küsid te-
malt, kas ta mõni aeg pärast läbipõde-
mist laseb end ka vaktsineerida, kuuled, 
et ei, ta ei tee seda. Ei tea, mis nende 
arvamust muudaks. Olen aru saanud, et 
usuga väga ei võitle.

Vaktsineerimisvastasele võib näidata 
ka meie raskes seisundis haigeid, aga 
ta teatab ikka, et see on lavastus ja 
voodis lebab näitleja. Meil on olnud ise-
gi inimesi, kes on pakkunud raha selle 
eest, et me nakataksime neid Covidiga. 
Nad tahavad maailmale tõestada, et 
seda haigust pole olemas."

vi olnud, isiklik elu puudub, 
elangi tööl. Õendusjuhi päev 
peaks kestma kaheksast nel-
ja-viieni õhtul. Praegu aga är-
kan enne kuut hommikul ja ei 
tea kunagi, kaua mu tööpäev 
kestab. Vahel jõuan koju küm-
nest õhtul."

Tapab organismi reakt-
sioon, mitte viirus ise

Reeglid ütlevad, kui palju to-
hib olla iga õe ja hooldustöötaja 
kohta haiglas patsiente. Inten-
siivravis on see arv kolm ühele, 

tavaravis kaheksa. "Kui aga 
praegusel kriisiajal teatab 

neli õde, et nad on hai-
gestunud, tekib olu-
kord, kus üks õde 
peab teenindama 
üle kümne pat-
siendi," selgitab 
Käsper. "See teki-
tab lisakoormust 
ja stressi, aga meil 

on teatud standar-
did, millest allapoo-

le töötajad latti lasta ei 
saa. Nõuded ei sõltu meie 

töötajate seisundist. Kas kee-
gi tehaks saada ravi läbipõle-
nud ja füüsiliselt kurnatud ini-
mestelt?"

Popovi sõnul võib raskei-
ma stsenaariumi korral stan-
dardeid lõdvendada. "Kui aga 
koroonaosakonnas on õe koh-

ta üle nelja patsienti, tähendab 
see võimatut  olukorda," mär-
gib arst. "Langetades tavaosa-
konnas standardeid nii, et õe 
kohta tuleb 10-12 patsienti, tä-
hendab see neile veelgi suure-
mat koormust ja ravikvalitee-
di langust."

Popov nendib, et kevadel 
vaevlesid suured haiglad krii-
si ja katastroofi piiril. "Katast-
roof tähendab, et plaanilist ra-
vi ei toimu ja erakorralised ko-
roonapatsiendid hakkavad kon-
kureerime teiste erakorraliste 
patsientidega. Siis peab hakka-
ma haigete vahel valikuid tege-
ma," lausub ta. "Kui nüüd te-
kib olukord, kus haiglates on-
gi vaid erakorralised patsien-
did, tekib küsimus, kuhu pai-
gutame teised nakkusohtlikud 
haiged. Kõige masendavam on, 
kui me ei suuda enam lahus 
hoida nakkusohtlikke ja mit-
te-nakkusohtlikke haigeid. Me 
teame, et kui tavapalatis jääb 
keegi koroonasse, haigestuvad 
isegi patsiendid kõrvalpalati-
tes. Niisiis ei ole Covidi-pat-
siendi paigutamine ruumipuu-
dusel mitte-Covidi  osakonda 
hea stsenaarium. Praegu suu-
name koroonasse haigestunud 
patsiendi kohe Covid-osakon-
da, kuid katastroofi tingimus-
tes kujuneb selline sorteerimi-
ne väga raskeks."

Vaktsineerimine on 
tuhat korda ohutum 

kui Covid ise.
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Popovi sõnul hirm, et nende-
ga juhtub midagi peale vaktsi-
neerimist. "Samas näitab  sta-
tistika, et tüüpiline kõrvaltoime, 
eluohtlik allergiline reaktsioon 
tekib korra 100 000 süsti koh-
ta. See on sisuliselt 10-13 ini-
mest Eestia. Aga inimesed sa-
mal ajal ei mõtle, kui paljud su-
revad koroonasse ja millised on 
haigestumise riskid. 31-aastane 
päästja suri pärast Astra Zeneca 
manustamist, see on Eestis ai-
nus kinnitatud juhtum. Lisaks 
on veel kolm kinnitamata juh-
tumit kogu selle aja peale, mil 
Covid on levinud. Ja see on 
kõik. Koroonasurmasid on aga 
juba pea poolteist tuhat. Vaktsi-
neerimine on tuhat korda ohu-
tum kui Covid ise."

Käsperit ärritab isegi poes-
käimine, kui tal üldse selleks 
aega on. "Inimesed pole piisa-
valt aru saanud, miks distant-
si hoidmist ja maske vaja on. 
Nad elaks just nagu kahe aas-
ta taguses ajas."

Käsperi sõnul on kõigil hirm, 
et kui palju saab olukord veel 
hullemaks minna. "Kui me vaa-
tame praegu seda jõulist naka-
tanute arvu kasvu ja suudaksi-
me tõmmata mingit imepidurit, 
et nakatunuid juurde ei tuleks, 
siis praegune lumepall veereb 
tahes-tahtmata kaks kuni kolm 
nädalat edasi. Olukorra eska-
leerumisest ei pääse me ikka. 
Praegu oleme olukorras, kus 
haiglakohad saavad peagi ot-

sa. Kõik haiglad saadavad 
välja appikarjeid."

On haiglaid, kus 
mingi osa tehakse 
nn mustaks tsoo-
niks, kuhu pääseb 
vaid kaitseriietuse-
ga. "Meil on aga 
nakkuskliinik, kus 
iga palat eraldi on-

gi must tsoon," rää-
gib Käsper. "See tä-

hendab, et palatist väl-
judes, enne teise patsiendi 

juurde minekut  vahetatakse 
kogu varustus ära. See pidev 
riiete vahetamine küll väsitab 
rohkem meie töötajaid, kuid an-
nab õiguse tulla vahepeal ohu-
tusse koridori hinge tõmbama."

Käsper tunnistab, et samas 
pole halba ilma heata. Maskide 
kandmise ja käte desinfitseeri-
mise tagajärjel on ühiskonnast 
taandunud mitmed teised nak-
kushaigused.

Samuti aitab koroona kaa-
sa üliõpilaste saamisele koge-
nud arstideks. Nakkuskliinik on 
nõu pidanud Tallinna tervishoiu 
kõrgkooliga, et olukorra hal-
venedes sealt õetudengeid ap-
pi saada. "Meil on koolis kuu-
lutusedki väljas, et tulge, oota-
me teid," märgib Popov. "Loo-
dan, et meil õnnestub koostöö 
ka Tartu Ülikooliga arstituden-
gite saamiseks. Meil saab prak-
tikat. Koroona ajal toimuv on 
elukool, siit saadavad teadmi-
sed on asendamatud."

Käsper ütleb, et vaktsinee-
ritud inimesed, kui nad üldse 
haigestuvad, põevad kergemi-
ni. Nad kas ei jõuagi haiglasse 
või veedavad seal palju vähem 
aega. "Erinevus võib olla niisu-
gune, et vaktsineeritud inimene 
viibib haiglas neli päeva, vakt-
sineerimata inimene aga kuu. 
Erinevus võib olla ka selline, et 
vaktsineeritud inimene lahkub 
siit koju taastuma, vaktsineeri-
mata inimene kotti panduna."

Popovi kinnitusel võib prae-
gu kõik korduda kevadise stse-
naariumi järgi, mil tippajal oli 
haiglas peaaegu 700 koroona-
patsienti. "Me kõik ootasime, 
et vaktsineerimine mõjub nii 
palju, et oleme nüüd paremini 
kaitstud," lausub arst. "Mõtlesi-
me, et kui kolmas laine peaks-
ki tulema, pole see nii drasti-
line, kui senised. Aga deltatü-
vi tõi meile täiesti uue reaal-
suse. Vaktsineerituid on vaid 
68%, mis on masendav. Haig-
lates on vaktsineerimata inime-
sed ja piirangud on olnud taga-
sihoidlikud."

Vaktsineerimisvastased saa-
vad arstiabi olulisusest aru vaid 
vimases hädas. "Mõistmine te-
kib tavaliselt siis, kui inimene 
ise puutub kokku oma problee-
miga,"  ütleb Popov. "Kui vakt-
sineerimata inimene hingeldab, 
ei jaksa midagi teha ja tal te-
kib kõrge palavik, läheb ta ko-
he haiglasse abi otsima. Ma po-
le näinud ühtki vaktsineerimata 
inimest, kes siis ütleks, et haig-
la ja rstiabi on jama. Nii tekib 
neil arusaamine ja enamik  üt-
leb, et pärast paranemist poo-
le aasta pärast lasen ka ennast 
vaktsineerida. Aga tahaks kü-
sida, kus olid need inimesed 

varem, miks oli tõe nimel va-
ja haigus läbi põdeda? Milleks 
oli vaja kallist ja pikka ravi, et 
see lihtne otsus tekiks."

Popov meenutab vestlust 
vaktsineeritud kolleegiga, 
kes ütles, et tema tun-
neks end küll ahistatu-
na, kui ta poleks vakt-
sineeritud ja teda ei 
lastaks seetõttu ku-
hugi. "Vastasin tal-
le, et kui diskrimi-
neerituna sa tun-
neks end siis, kui 
vaktsineerimata ini-
meste pärast ei pää-
seks kuude kaupa põlve-
proteesi paigaldama?" rää-
gib arst. "Eriti kui sa lonkad, 
pead tarvitama valuvaigisteid ja 
elu on vaevarikas, koroonahai-
ged aga pääsevad kohe ravile. 
Siis mu oponent tunnistas, et 
ta ilmselt tunneks ebaõiglust."

Koroonapatsient vajab era-
korralist abi, ja see on elu ja 
surma küsimus. "Me peame 
neid igal juhul aitama," lausub 
Popov. "Aga plaaniline ravi on 
elukvaliteedi küsimus. Kriisi ja 
katastroofi olukorras tuleb res-
sursi puudumise tõttu kvalitee-
dist teinekord loobuda."

Hapnikupuudust 
 ise ei märka

Leidub ka nn viimase mi-
nuti vaktsineerijaid. "Juba vä-
ga raskes seisus, hingamisapa-
raatide all olles ütlevad nad, et 
hea küll, tehke mulle siis süst," 
märgib Käsper. "Aga siis on ju-
ba hilja, sest raskekujuline hai-
gus on juba kallal, viirus juba 
kehas."

Tüüpiline põhjus, miks ini-
mesed vaktsiini väldivad, on 
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Nüüdsest mask kinos ja teatris kohustuslik

• Eelmisest reedest tuleb kanda maski 
kõigis kontrollitud tegevustega koh-
tades. 

• Ka nendes kohtades, kus küsi-
takse vaktsiinipassi või lä-
bipõdemise tõendit ja 
maski kandmine oli se-
ni rangelt soovituslik, 
tuleb nüüd kohustus-
likult kanda maski. 
See puudutab mee-
lelahutuskohti ja 
sündmusi nagu teater, 
kino ja kontsert. Ka pä-
rast oma vaktsiinitõendi näi-
tamist tuleb mask ette panna.

• Käesolevast nädalast algavad tervi-
seameti ja politsei ühisreidid suure-
mates Eesti linnades, et tabada ette-
võtteid ja inimesi, kes vilistavad reeg-
litele. 

• Rikkujaid ootavad karistused. Kui ini-
mene ütleb avalikus kohas, et tal 
ununes mask maha, saab ta ettekir-
jutuse, ja võimalik, et ka trahvi. Kui ini-
mene ütleb, et ta ei kavatsegi maski 
ette panna, saab ta mõlemad korra-
ga, ja kui ta ei kavatse avalikust ruu-
mist lahkuda, viiakse ta sunniviisiliselt 
välja.  

• Mask peaks olema meditsiiniline või 

poest ostetud kolmekordse kaitsega. 
Maski ei pea kandma vaid need, kellel 
on selleks tervislikud põhjused, ja as-

jakohase tõendi peab olema 
välja andnud eriarst. See 

tõend peab kaasas ole-
ma, vastasel korral oo-
tab inimest trahv.

• Üle 12-aastased 
noored pääsevad 
üritustele kas vaktsii-

nipassi või testi nega-
tiise tulemuse tõendi 

alusel, huviharidusele ja 
treenimisele see nõue ala-

ealiste puhul ei kehti.
• Koroonatõend kehtib edaspidi vaid 

koos isikut tõendava dokumendiga
• Tõend tuleb esitada teatris, kontser-

dil ja kinos, meelelahutusteenustel, 
muuseumites ja näitustel, toitlustus-
asutustes kohapeal söömiseks; sa-
muti saunades, spaades, veekeskus-
tes jm.

• Avalikes siseruumides hakkab kehti-
ma liikumiskeeld kella 23-6. Toitu 
saab kaasa osta aga ka pärast kella 
23.

• Ka kõik spordi- ja meelelahutusüritu-
sed tuleb uuest nädalast lõpetada 
kell 23.

Tihti arvatakse, et ega ko-
roonahaigeid haiglas ei ravita, 
vaid lihtsalt hoitakse neid seal. 
"Tegelikult ongi toetav hapni-
kuravi peamine," selgitab Käs-
per. "Lisandub antibiootikumi-
ravi ja hormoonravi, et immuun-
süsteem üle ei reageeriks hai-
gusele. Viirus üldjuhul ei taha 
inimest tappa, soovib hoopis, 
et organism elaks võimalikult 
kaua ja viirus saaks hästi pal-
juneda. Inimese tapavad orga-
nismi reageeringud sellele vii-
rusele, kasvõi seesama kopsu-
põletik. Hingamispuudulikkus 
võib jääda ka pärast tervene-
mist. Inimesed ei suuda treppi 
mööda teisele korruselegi min-
na, kopsed ei suuda enam ke-

ha piisavalt hapnikuga varus-
tada ja see loob pinnase uute-
le kroonilistele haigustele. Las-
tel võivad tekkida seedekulgla 
häired. Ja kuna organism on 
habras, võimenduvad kõik ini-
mesel juba enne olnud puudu-
likkused. Kroonilised haigused 
ägenevad ja see võib samuti sur-
maga lõppeda. Meil pole tab-
letti, mille sissevõtmisel Covid 
kaob nagu nõiaväel."

Käsperi hinnangul on haigla-
ravil olevatest inimestest umbes 
20% vaktsineeritud või poole-
li oleva vaktsineeritusega, 80% 
aga vaktsineerimata. Kõige ras-
kematest haigetest oli linnamee-
dia külaskäigu ajal vaktsineeri-
tud vaid üks inimene.

Kui  
vaktsineerimata 

inimene enam hin-
gata ei saa, ei kaht-
le ta enam arstiabi 

vajalikkuses.
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pealinn@tallinnlv.ee

Pärast koolivaheaega on 1.-
5. novembrini kodusel õp-
pel 4.-8. klassid, koolis jät-
kavad 1.-3. ja 9.-12. klassid 
ning hariduslike erivajadus-
tega õpilased.

Linnapea Mihhail Kõlvart üt-
les eelmisel kolmapäeval, et prae-
guse kõrge nakatumise juures on 
vaja kindlaid samme, et hoida ära 
tervisekriisi süvenemist. "Otsuse 
minna pärast koolivaheaega osa-
lisele distantsõppele võtsime vas-
tu nõupidamisel pealinna  kooli-
juhtidega," lausus ta. "See ei tul-
nud kergelt, kuid praegust olu-
korda arvestades ei saa me jät-
ta  reageerimata ja meetmeid ra-
kendamata. Tallinna koolides on 
ligi 50 kollet ning statistika järgi 
on kõrgeim nakatumismäär just 
10-14-aastaste seas, kuid levik on 
ühtlaselt kõrge enamikus kooli-
des ja kõikides vanuseastmetes, 
sh personali hulgas."

Kristiine gümnaasiumi direk-
tor Tiina Pall ütles, et praegust 
olukorda arvestades valmistus 
nende kool võimalikuks kodu-
õppeks varakult. "Oleme pikalt 
harjutanud, kogu aeg valmista-
me ette lapsi ja lapsevanemaid," 
lausus ta. "Me nägime ette sellist 
olukorda ja oleme õpetajaid koo-
litanud. Oleme septembrist ala-
tes ka lapsi veebipõhisteks tundi-
deks uuesti ette valmistanud, asju 
meelde tuletanud – nii et oleme 
valmis, kuigi see ei ole muidugi 
kerge kellelegi. Anname täien-
davat tehnikat koju kaasa õpe-
tajatele. Meil on ka arvutid, mi-
da laenutame lastevanematele, 
kui lapsed jäävad distantsõppele. 
Kusjuures me oleme seda teinud 
juba alates septembrist, kui lap-
sed on jäänud eneseisolatsiooni."

Kiirtestid alanud nädalast
Kõlvart nentis, et koolid on 

olnud tegelikult suurem ohual-
likas juba 1. septembrist. "Koo-
lid ja pered on seotud ja tervise-
ameti andmetel levib viirus kiires-
ti  mõlemas. Praegu lõppes just 
koolivaheaeg ja eelnevast koge-
musest teame, et pärast seda kas-
vab nakatumine veel kiiremini. 
Inimesed on palju reisinud, tek-
kinud on uued kontaktid ja see 
kõik tuuakse kooli."

Alanud nädalast hakatakse 
koolides kaks korda nädalas ka 
kiirteste tegema.  ütles, et neil 
Paraku me ei tea, kuidas näiteks 
tuhande õpilasega koolis testida 
hommikul kõiki õpilasi," ütles 
Kõlvart. "Distantsõpet rakenda-
des saame ka vähendada kooli-
juhtide koormust, et anda aega 
uue süsteemi käivitamiseks poo-
le väiksema arvu õpilastega."

Palli sõnul oli neil koolis juba 
praegu mitmeid klasse, kus õpila-
sed ei saanud kohal käia, ja see-

Nüüd saab vaktsineerida ka 
Vabaduse väljakul või tellida 
süsti koju

Järgmisest nädalast saavad 
kõik, kellele see on hädavajalik, 
tellida vaktsineerimise oma koju.

"See pole kiirabi, kuid neile, 
kellel tõesti vaja, võimalust pa-
kutakse," ütles linnapea Mihhail 
Kõlvart ja lisas, et vastav telefoni-
number avalikustatakse lähiajal.

Samuti tuleb Vabaduse väl-
jakule vaktsineerimispunkt, kus 
saab teha ka PCR-testi. "Olukord 
halveneb jätkuvalt," nentis linna-

pea. "Vaatamata sellele, et Tal-
linnas on olukord võrreldes teis-
te omavalitsustega veel stabiilne, 
tuleb arvestada, et kolmas laine 
jõuab ka pealinna. Tallinn on ju 
jätkuvalt suurim omavalitsus. Me 
peame olema valmis selleks, et 
linnas olukord halveneb, vaata-
mata sellele, et oleme siin tege-
lenud ennetusega nii suvel kui 
ka sügisel, pakkudes vaktsinee-
rimist ja ka teisi meetmeid. Sep-
tembri alguses alustasime kol-
mandat korda isikukaitsevahen-
dite jagamist ning toimus aktiivne 
vaktsineerimine koolides. Pärast 

valimisi tulid aga vaktsiinitelgid 
– on positiivne, et seal kaitsesüsti 
saanute arv iga päevaga kasvab. 
Otsustasime, et jätkame vaktsi-
neerimist telkides, vaatame, ku-
hu neid veel juurde panna, et see 
tooks vaktsineerima rohkem ini-
mesi ja juhiks tähelepanu. Näe-
me, et vaktsineerida soovijate 
arv iga päevaga kasvab."

Linnapea sõnul võiks riik ha-
kata kohe praegu pakkuma tõ-
hustusdoosi kõigile, kellel on vii-
masest kaitsesüstist möödas vä-
hemalt pool aastat. "Meil on riigi-
le tähtis ettepanek tõhustusdoo-

side osas," ütles ta."Praegu saa-
vad neid õpetajad ja riskirühma-
de esindajad, teised peavad aga 
ootama. Samas need aktiivsed, 
kes said vaktsiini juba kevadel, 
on kaitset kaotamas, eriti need, 
kes said AstraZeneca vaktsiini. 
Mina ja minu kolleegid linnava-
litsusest ei saa aru, miks me as-
tume sama reha peale. Miks me 
teeme tõhustusdoose jälle min-
gis järjekorras, kui meil on ole-
mas võimalused kõigi  soovi-
jate jaoks? Anname inimeste-
le, kes seda soovivad, võimalu-
se vaktsineerida end kolmanda 

doosiga, sellised inimesed on näi-
teks paljud linnateenistujad, keda 
riik pole eesliinitöötajateks liigi-
tanud. Ma usun, et seda mõtet 
toetavad ka teised omavalitsus-
juhid, kes teavad, kuidas avalik 
sektor töötab. Teisalt soovime, 
et ka õpetajatele tehtava tõhus-
tusdoosi järel hakkaks selle mõ-
ju toimima. Õpetajad said vakt-
sineerida üle poole aasta tagasi 
AstraZenecaga ja see kaitsetase 
on nüüdseks madal. Kolmanda 
doosi võimalus avanes hiljuti, 
süstimine käib praegu, aga nagu 
me teame, ei teki kaitse üleöö."

Nüüd saab vaktsineerida ka Vabaduse väljakul või tellida süsti koju

Järve tervise-
raja algus läbis 
värskendus-
kuuri
SA Eesti Terviserajad koos 
sihtasutuse ühe asutaja ja 
toetaja Merkoga paigaldas 
Järve terviseraja äärde ise-
teenindusliku jalgratta remon-
dipunkti. Ühtlasi loodi Merko 
kontori poolsest parklast uus 
puiduhakkega kaetud sisene-
mistee koos rajakaardiga, Tal-
linna Vesi aga paigaldas joo-
giveekraani. Pärnu mnt ja Üle-
miste järve vahel männimetsa 
all looklev Järve terviserada 
on üks linna populaarsemaid. 
Iseteeninduslikus jalgratta re-
mondipunktis saab pumbata 
rehve, kohendada sadulat 
ning sättida ratas paremasse 
sõidukorda. Remondipunktis 
on universaalse pumbaotsiku-
ga pump koos manomeetriga 
ning eri võtmed, võtmekomp-
lektid, kruvikeerajad ja kum-
miheeblid ratta korrastami-
seks.
 

Linnavaraameti 
juhataja lahkus 
ametist

Linnavaraameti juhataja Eini-
ke Uri esitas avalduse teenis-
tusest vabastamiseks 1. no-
vembrist, ta juhtis ametit üle 
kümne aasta. Kuni uue juha-
taja  nimetamiseni täidab te-
ma ülesandeid linnavaraameti 
arendusosakonna juhataja 
Hardi Alliksaar. 
 

Infopäev tule-
vastele kasuva-
nematele
Kasuvanemluse teemast huvi-
tatuid oodatakse 6. novembril 
kl 11-16 toimuvale infopäevale 
"Millised lapsed vajavad pere-
konda?". Kutsutud on vane-
mad, kes on juba astunud esi-
mesi samme kasupereks saa-
misel või alles mõlgutavad 
neid mõtteid. Oma kogemusi 
ja nõuandeid jagavad oma ala 
professionaalid lastekodust, 
turvakodust, sotsiaalkindlus-
tusametist, kohalikust omava-
litsusest, tervise arengu insti-
tuudist jm. Registreerimine 4. 
novembrini või kuni kohtade 
täitumiseni. Kohtumine toi-
mub Tallinna lastekodu Mus-
tamäe üksuses (Sõpruse pst 
248). Lisainfo  sigrd.petof-
fer@tallinnalastekodu.ee või 
tel 509 0852.

Koduõpe on mõistlik, viirus  
muutumas agressivsemaks
Südalinna kooli direktor Vei-
ko Rohunurm (pildil) peab 
kodusõppele üleminekut õi-
geks, sest vaheajal on õpila-
sed külas ja reisil käinud.

Ma arvan, et otsus on 
mõistlik – see annab koolile 
võimaluse natuke lihtsamalt 
toimetada, sest lapsi on vä-
hem ning pärast saame anda 
hinnangu, kuidas edasi liikuda. 
Viirus on ju väga nakkav ning 
on parem, kui 4.-8. klassid 
saavad nädala kodus õppida, 
enamikule ei ole see enam uus 
asi. Tõsi küll, mõni õpib pare-
mini, teine kehvemini, aga sel-
les valguses ehk õpib mõni 
kodus rohkem kui koo-
lis, kus päevad läbi 
peab testima.

Nõutav õpilaste 
testimine on kind-
lasti suur väljakut-
se, kuid usun, et dis-
tantsõpe ei ole ühelegi 
koolile enam vast nii suur 
pähkel. Seda on ju kaks aastat 
juba tehtud ja meiegi oleme 
ammu praktiseerinud kas kord 
trimestris või paar korda pool-
aastas distantsõppe päeva, 
mida nimetame digiõppe päe-
vaks. Nüüd on distantsõpe 
taas päevakorral.

Oleme viiruse toodud vigu-
ritega nagu distantsõpe ja lä-
hikontaktsed juba toime tul-

nud, ning nii õpetajatel kui ka 
juhtkonnal on meie koolis iga-
ühel oma roll, kes millega te-
geleb. Kes tuvastab lähikon-
taktseid, kes kirjutab vanema-
tele, kes tellib teste. Muidugi 
võiks saada rohkem õppetöö-
le pühenduda, aga kui riigi 
soov on hoida koolid lahti, eks 
tulebki kuldne kesktee leida. 
Küllap me hakkama saame!

Koolis ei ole võimalik panna 
kõiki eraldi ustest käima, nii et 
keegi kedagi ei näe. On teatud 
kitsaskohad – sööklasse mi-
nek, garderoobist läbiminek 
või riiete võtmine –, eks selle 
nimel tegigi linnapea koos di-

rektoritega praegu ot-
suse, et 4.-8. klassid 

lähevad nädalaks 
distantsõppele. See 
oli mõistlik otsus, 
kuna argumente on 

palju: pärast kooliva-
heaega tullakse palju 

reisidelt ning võib-olla ollakse 
sugulastega kokku saanud. 
Viirusetüvi on nii palju agres-
siivsemaks muutunud, et n-ö 
korjab ära ka inimesed, kes on 
end kahe süstiga vaktsineeri-
nud, seega nüüd tuleb rohkem 
testida. Olen ise koroonaviiru-
se läbi põdenud ja vaktsinee-
ritud, eile lasin teha veel ühe 
süsti, kuna pool aastat sai 
mööda.

Kus saab lasta end vaktsineerida?

Haabersti
• Confido kiirkliinik Rocca Al 

Mare keskuses, Paldiski 
mnt 102, 1330, Pfizer, 
Moderna.

• Rocca al Mare 
keskuse apteek, 
Paldiski mnt 102, 
tel 614 6000, 
vaktsineerida 
saab T, K ja R kl 17-
20, L 11- 15, Pfizer.

Kesklinn
• Tallinna linnaapteek Solari-

ses, Estonia pst 9, tel 614 
6000, Pfizer, Vaktsineerida 
saab K, N ja R kl 16-19, L 11- 
15.

• Confido kiirkliinik Nautica 
keskuses, Ahtri 9, 1330, 
Pfizer, Moderna.

• Confido vaktsineerimiskes-
kus Veerenni 53a, 1330 E-P 
kl 8.30-21, REGISTREERI-
MISETA, 1. detsembrini, 
Pfizer, Moderna, Janssen.

• Ida-Tallinna Keskhaigla, Ra-
vi 18, 666 1900, 30. det-
sembrini, Moderna.

Lasnamäe
• Confido kiirkliinik Lasnamäe 

Centrumis, Mustakivi tee 13, 
1330, Pfizer, Moderna.

• Kivila Südameapteek, Kivila 
26, T, N kl 16-19, L,P 11-17, 
13. novembrini, Pfizer. • Üle-
miste Südameapteek, Suur-
Sõjamäe 4, 1330. T, N kl 16-
19, L, P 11-17, 13. novembrini, 

Pfizer
• Idakeskuse Ärimaja, Puna-

ne 14a, tuba 405, tel 5560 
4787, tööpäevadel kl 

9-19, 31. detsembri-
ni, Pfizer.

• CitoMed Kliinik, 
Punane 18, tel 
5609 9077, 25. 

novembrini, 
Pfizer, Moderna.

Mustamäe
• Magistrali Südameapteek, 

Sõpruse pst 201/203, 1330, 
T, N 16-19, L,P 11-17, 13. no-
vembrini, Moderna.

• Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la, Sütiste tee 19, tel 617 
1049, E-R 8.15-15.15, 28. 
detsembrini, REGISTREE-
RIMISETA, Pfizer.

Nõmme
• Netiapteek, Pärnu mnt 238, 

tel 614 6000, T ja N kl 17- 
20, P 11-15, 31. detsembrini, 
Pfizer.

• Männiku Rimi apteek, Män-
niku tee 100, tel 614 6000, 
E kl 16-18.30, 31. detsemb-
rini, Pfizer. Pirita

• Pirita Südameapteek Meri-
välja tee 24, 1330, T,N kl 16-
19, L-P 11-17, 13. novembrini, 
Moderna. Põhja-Tallinn

• Nakkuskliiniku polikliinik, 
Paldiski mnt 62, tel 626 
1314, E-R, 31. detsembrini, 
Pfizer.

KODUÕPPEGA KOROONA VASTU: 
Vaheaja reisilt tuuakse palju viirust

Osa õpilasi peab taas minema 
koduõppele. Fotol Tallinna ja 
Harjumaa lasterikaste perede 
liidu liikme Karl Laasi pere.
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ga pidi kool  neile kodusõpet pak-
kuma. "Need lapsed tahtsid küll 
koolis käia, aga vanemad ei luba-
nud neil end vaktsineerida ja nii 
õppisid nad õnnetult ko-
dus. Vaktsineerimi-
ne on perede ot-
sustus, siin mi-
dagi teha ei 
saa, aga sel-
ge on see, et 
teiste tervise 
huvides jää-
vadki need 
lapsed ka tu-
levikus sama-
moodi koju. Osa 
inimeste tegema-
ta töö mõjutab väga 
paljusid."

Haigestunud tuleb  
koolil välja selgitada

Koroonakoldeid oli möödunud 
nädalal 48 Tallinna koolis 57-st, 
nakatunuid kokku ligi tuhat. Kol-
ded puudutavad 92 klassikomp-
lekti ning ligi 70 õpetajat on hai-
ged või eneseisolatsioonis. Ühtlasi 
tõdes linnapea, et koolid on juba 
praegu võtnud osaliselt enda kan-
da terviseameti funktsioonid, sest 
koolid ei tea haigestunud õpilase 
nime, vaid peavad selle ise väl-

ja selgitama. "Nii ei saa ka pal-
judel juhtudel operatiivselt välja 
selgitada lähikontaktseid õpilasi 
ja õpetajaid, et sel viisil tõkesta-

da efektiivselt nakkuse le-
vikut koolis," lausus 

Kõlvart.
Pall on en-

da sõnul ko-
gu aeg arva-
nud, et pole 
mõtet viri-
seda, see ei 
päästa olu-

korda. "Kõi-
ge hullem on 

tegutsematus ja 
otsustamatus. Meil 

on õpetajad peaaegu 
kõik vaktsineeritud, meil on 

palju lapsed vaktsineeritud, sest 
nende vanemad on seda toeta-
nud," selgitas ta. "Me saame nor-
maalselt töötada. Nendega, kes 
vastu töötavad, pole midagi te-
ha – siis teised kannatavad. Aga 
virisemine ja hädaldamine ei ai-
ta,  pigem tuleb leida lahendusi."

Distantsõppe ajal on piiratud 
ka õpilaste tegevus linna huvi-
koolides ja koolid jagavad soo-
vijatele nädala peale toidupakke.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Valmimas on uus ühis-
transpordi uuring, mis pa-
neks bussid ja trollid sõit-
ma nii, nagu rahvas seda 
ootab.

Läinud teisipäeval vuras 
esimest korda Vabaduse välja-
ku bussipeatusse tavapäratult 
pikk troll, et teha  ajakirjani-
kele tutvustussõitu. See mee-
nutas pigem väikest metroo-
rongi, mitte enam lõõtsaga 
bussi. Uudne troll ei sõitnud 
ka tavalisel Mustamäe trol-
li marsruudil. Kaarli kiriku 
juurest keerati küll paremale 
Toompuiesteele, kuid jätkati 
ikka kõige parempoolsemal 
rajal, kus ühel hetkel trolli 
kontaktliin vasakule ära pöö-
rab. Kuid bussil polnud sel-
lest midagi. Ta lasi sarved al-
la ning jätkas teekonda elekt-
riakult voolu võttes.

Juht tegi isegi väikese pea-
tuse, et reisijad saaksid imet-
leda, kuidas sõiduk oma sar-
ved maha laseb. Trolliga kaa-
sa sõitnud abilinnapea And-
rei Novikov selgitas, et kui 
see sõidaks juba liinil, siis ei 
saaks keegi sees arugi, et sarvi 
enam kontaktliini küljes pole 
ning sõit läheb edasi aku peal. 

Ringliin või pikk  
linna läbiv liin?

"Automaatselt käib nii sar-
vede allalaskmine kui ka üles-
tõstmine," selgitas ta. Selleks, 
et sarved automaatselt üles 
tõuseksid, on liinil vaja spet-
siaalseid püüdureid, mida meie 
ühe sõidu jaoks polnud mõtet 
panna, kuid mis saavad kind-
lasti olema, kui sõitma hak-
kab regulaarselt mitu bussi. 
Kujutasin ette ringliini, mille 
üks haru kulgeb päripäeva ja 
teine vastupäeva meie mars-
ruudil, mis läheb Balti jaama 
juurest edasi Mere puiesteele, 
sealt Viru väljaku järel Laik-
maa tänavale ja edasi möö-
da Gonsiori kuni Kreutzwaldi 
tänavani. Siis tuli väga järsk 
pööre kitsalt tänavalt Tartu 
maanteele, aga meie metroo-
sõiduk ei teinud selle peale 
teist nägugi. Sõit jätkus sa-
ma sujuvalt nagu kogu aeg. 

"Pealtnäha võib tundu-
da, et see buss on kohma-
kas, aga huvitaval kombel 
on tema manööverdamisvõi-
me isegi parem kui liigend-
bussil. Meie katsetused näi-
tasid seda," lausus abilinna-
pea Novikov.

Edasi jätkus teekond juba 
mööda Rävala puisteed, kust 
keerati – jällegi väga sujuvalt 
– Teatri väljakule ja sealt oma-
korda Estonia puiesteele.

Miks ei võikski meil olla sel-
line ringliin? Iseasi, kas sellel 
peaks just nii pikk hübriidtroll 
sõitma – ehk aitaks väikse-
matestki? Selle küsimuse esi-
tasin juba linna transpordi-
ameti juhataja asetäitjale rei-
sijateveo alal Udo Otsale. Ta 
ütles, et ringliini üle on arut-
letud ju päris palju, aga pole 
olnud täit kindlust, kui va-
jalik see on. Sama palju on 

mõeldud sellele, kas ei peaks 
olema rohkem linna läbivaid 
liine, millel sõitmiseks selli-
ne paarsada reisijat mahutav 
hübriidbuss väga sobiks. Mus-
tamäele sõidaks see kesklin-
nas trollivõrgus ja Kaubama-
ja juurest jätkaks kuni Laag-
na tee lõpuni juba aku pealt. 

"Kõik need võimalikud 
uued marsruudid kaalutakse 
jälle läbi, kui oleme saanud 
lõpule ühe suurema uurimis-
tööga," märkis Ots. "See võ-
tab arvesse väga paljusid tegu-
reid, millega tänapäevase lin-
na transpordisüsteemide pu-
hul peab arvestama." 

Ots lükkas ümber jutud, na-
gu pärineks kõik meie bussi-
liinid nõukogude ajast. "Lii-
nivõrku muudetakse vasta-
valt vajadusele kogu aeg. Linn 
areneb ja pidevalt muudetakse 
ka ühistranspordiliine. Prae-
gu me uurimegi, milliseid lii-
ne on vaja, aasta lõpuks saab 
see andmestik kokku."

Uus transpordikorraldus
Siis peaks olema juba ka 

selgem pilt, et otsustada, mil-
liseid liine tasuks veel teha 
kiirete, oma rada kasutavate 
pikkade busside jaoks, mille-
ga me sõitmas käisime ja mi-
da nüüd hakatakse järgemöö-
da kõikidel trolliliinidel kat-
setama.

Liiklusekspert Grigori Par-
fjonov, kes koordineerib Tal-
linna liikluse uuringuid, rõhu-
tas, et vaatamata suurtele ko-
gemustele, mida ta on saanud 
teistest maailma linnadest, ei 
saa neist midagi üks-ühele üle 
võtta. "Kui linna ühest otsast 

teise saaks sõi-
ta ühissõiduki-
ga kiiresti ja 
mugavalt, siis 
see teeks meie 
ühistranspor-
di kahtemata 
palju atrak-
tiivsemaks,"  
nentis ta. 
"Üks tõsi-
ne probleem 
ongi see, et 
bussid ei saa 

ka oma radadel ilma takistus-
teta sõita. Praegu koostamegi 
sellist transpordimudelit, mis 
vastaks sõitjate ootustele. See 
on Tallinna transpordi korral-
damise mudel, mis arvestab 
andmetega inimeste paikne-
misest, rahvastiku struktuurist, 
töökohtadest, teedevõrgusti-
kust ja nii edasi.  Niisugused 
andmed aitavad meil planeeri-
da lähituleviku ühistranspordi-
võrgustikku. Uus progaramm 
aitab kõiki muutujaid korraga 
arvestada. Tegemist pole ai-
nult sellega, et seal, kus en-
ne inimesed töötasid, on nüüd 
elumajad. On palju muidki as-
jaolusid, mis liikumisvajadusi 
mõjutavad. Me panustame, et 
saadavaid lahendusi oleks või-
malik ellu viia nii kiiresti kui 

võimalik."
Abilinnapea Novikov rõ-

hutas sedagi, et kogu lin-
natransport peab töötama 
ühises rütmis. Linna läbi-
vad liinid peavad ühilduma 
teiste liinidega. "Et kui buss 
tuleb, oleks võimalik trammi 
pealt sinna kohe ümber istu-
da ja et ajakulu oleks võima-
likult väike. Ühistranspordi 
põhiprobleem ongi see, kui-
das saada punktist A punkti 
B võimalikult kiiresti."

24 m pikkune metrootroll 
saab sõita ka sarvedeta

Nüüd saab vaktsineerida ka Vabaduse väljakul või tellida süsti koju

Trolli mahub 200 
inimest.

Troll sätib oma sarved alla või üles automaatselt. See teeb ka juhi töö mugavaks.

Troll saab sõita ka sarvedeta, aku abil, pääsedes nii kohtadesse, kuhu muidu trolliliinid ei ulatu. Mats Õun
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Koju saab vaktsineerijaid tellida 
tulevast nädalast
• Linn loob inimeste kodu-

desse vaktsineerima mine-
va brigaadi 8. novembrist. 
Samal ajal käivad ka ette-
valmistused statsionaarse 
nõustamis-, vaktsineerimis- 
ja testimispunkti avamiseks 
novembri esimesel poolel 
Vabaduse väljakul.

• Kodus vaktsineerimine on 
mõeldud eeskätt neile, kes 
liikumisraskuste tõttu ei saa 
ise vaktsineerima minna, 
kuid brigaadi saaksid tellida 
ka kõik teised soovijad. Bri-
gaad tuleb inimesele koju, 
nõustab ja vaktsineerib ning 
jääb 15 minutiks jälgima te-
ma seisundit.

• Kahe nädala eest avati nel-
jas linnaosas Covid-19 
nõustamis- ja vaktsineeri-
mispunktid. Kuna teenus on 

populaarne, otsustati kolme 
aktiivsema külastusega tel-
gi lahtiolekut pikendada vä-
hemalt nädalaks ning pak-
kuda sama teenust ka Las-
namäe elanikele Lindakivi 
kultuurikeskuses. Seal avati 
nõustamisja vaktsineerimis-
punkt 30. oktoobrist.

• Eesti keskmine nakatunute 
arv 100 000 elaniku kohta 
viimase seitsme päeva 
jooksul on 828, Tallinnas 
674. Tallinna linnaosadest 
on kõige kõrgem nakatumi-
se näit viimase seitsme 
päeva jooksul Nõmmel, kus 
on 966 nakatunut 100 000 
elaniku kohta, järgneb Pirita 
755-ga. Enamik linnaosi 
jääb nakatumise poolest 
veel alla Eesti keskmise.

Tulevik on elektri ja  
vesiniku päralt
 • Tänasest katsetamiseks 

liinile minev ülipikk,  Solari-
se tehases toodetud Trol-
lino 24 MetroStyle mahu-
tab ligikaudu 200 reisijat 
ehk neli korda rohkem kui 
tavaline buss. Kahe liigendi 
ehk lõõtsaga trollil on kok-
ku viis ust ja see sõidab ka-
heksa rattaga neljal teljel.

• Nagu testitavatel ühissõi-
dukitel ennegi, pole ka sel-
lel pikal  bussil validaato-
reid,  kõik soovijad saavad 
seal tasuta sõita.

• Troll laeb oma akusid kon-
taktvõrgu kaudu, saab sar-
ved liinidest automaatselt 
lahti ühendada ning sõita 
akutoitel järjest kuni küm-
me kilomeetrit. Suuremate 
akudega aga palju pike-
malt, isegi kuni neliküm-
mend kilomeetrit.

• Uus troll saaks sõita nn 
metroobussi kiirveo liinidel, 
tipptundidel kesklinna teis-
te suuremate linnaosadega 
ühendavatel magistraali-
del. Metroobussi kiirveo lii-
ne saab käiku panna kiire-
mini ja odavamalt kui uusi 
trammiliine, kuna nende 
jaoks pole tarvis rajada 
rööpaid. Samas saab troll 
sõita ka kohtadesse, kus 
trolliliine ja trammiteid po-
le.

• Tallinn on seadnud ees-
märgi, et 2025. aastaks 
kaovad liinidelt kõik diisel-
bussid, mis asendatakse 
gaasi- ja elektribussidega. 
Aastaks 2035 aga peaks 
kogu linna ühistransport 
olema kas elektri- või vesi-
nikutoitel.

KODUÕPPEGA KOROONA VASTU: 
Vaheaja reisilt tuuakse palju viirust

Koolid  
jagavad soovija-
tele nädala peale  

toidupakke.
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Tallinna pensionäride ühen-
duse juht Andres Ergma, kas 
pensionärid on Nord Pooli kodu-
lehekülje jälgimise ja sealt oda-
vama hinnaga elektritundide 
otsimise juba selgeks õppinud? 

Ergma vaid ohkab küsimu-
se peale raskelt, sest esimesed 
suuremad elektriarved on juba 
tulnud. "Siis kui inimesed te-
gutsevad ehk hommikul ja õh-
tul on elekter just kõige kallim. 
Pensionäre tuleks abistada, aga 
konkreetse otsuseni pole jõutud, 
et millal täpselt, kuidas ja kelle 
käest raha nendeni jõuab. See 
on väga väike osa Tallinna 90 
000 pensionärist, kes kvalifit-
seerub praeguse toimetuleku-
toetuse saamisele."

250 mln rohkem arveteks 
Eelmisel nädalal saabus vei-

di lohutust: valitsus lubas abi 
vajavaid leibkondi aidata kok-
ku 37 mln euroga. Mehhanism 
ise on veel väljatöötamisel, kuid 
ilmselt saab vahemeheks oma-
valitsus. Elektri, gaasi ja kaug-
kütte hinnatõusust hüvitatak-
se 80 protsenti – septembrist 
maikuuni. 

Toetust saab taotleda, kui ük-
si elava täiskasvanu netosisse-
tulek on väiksem kui 673 eurot 
kuus. Kahekesi elavate täiskas-
vanute puhul oleks see piir kok-
ku 1009 eurot kuus ning kahe 
lapsega perel kokku 1413 eu-
rot. Millal ja kus avaldusi vas-
tu võtma hakatakse, pole näi-
teks Tallinna puhul veel teada.

Lisaks kavatseb valitsus tar-
bijate arvetelt oktoobrist kuni 
maikuuni maha lõigata poole 
võrgutasust. Reaalsuses tähen-
dab see väikest kokkuhoidu – 
näiteks 70-eurose elektriarve 
puhul on võrgutasu kümme-
kond eurot ja sääst oleks see-
ga viis eurot. 

Seoses kallimaks läinud 
elektriga on Eesti tarbijad prae-
guseks pidanud ühe aasta jook-
sul varasemast rohkem maksma 
kokku 250 mln eurot. Septemb-
ri keskmiseks hinnaks kujunes 
elektribörsil 122,4 eurot mega-
vatt-tunni eest. Seda on üle kol-
me korra enam kui aasta taga-
si, mil kuu keskmine börsihind 
oli 39,6 eurot. 

Kui palju energiavaeseid 
elektrihinna järsk tõus juurde 
tekitab, võib vaid oletada. Se-
da küsimust on Eestis üsna vähe 
uuritud. Suur osa kehval järjel 

inimestest jäävad ka praegus-
test toetuskriteeriumitest välja. 
Enne koroonakriisi võis nende 
inimeste suurusjärguks, kes ei 
saanud endale lubada piisavalt 
sooja tuba, ühe analüüsi järgi 
hinnata 10-12% leibkondadest. 

Samal ajal hoiatab Euroopa 
Komisjoni tööhõive ja sotsiaal-
õiguste volinik Nicolas Schmit 
kogu Euroopas leviva energia-
vaesuse eest – eriti ees oota-
val talvel. Brüsselis on koosta-
tud kokku kuuest soovitusest 
nimekiri EL liikmesriikide va-
litsustele, et väiksema sissetule-
kuga rahvast virelusest ja ette-
võtteid pankrotist päästa. 

Midagi originaalset on neist 
raske leida. Soovitatakse mak-
susoodustusi haavatavatele leib-
kondadele või inimestele ning 
toimetulekutoetusi. 

Tallinn kui omavalitsus saaks 
toetada abivajajaid juba prae-
gu toimetulekutoetuse kaudu. 
Praegu on selle piir pere ain-
sale või esimesele liikmele 150 
eurot. Selle suuruse kehtestab 
vabariigi valitsus. 150 eurot 
on toetuse määr alates 2019. 
a algusest. 

Lihtsalt öeldes on tegemist 
summaga, mis peab jääma ini-
mesele kätte pärast eluaseme-
kulude maha arvamist. Näi-
teks kui kellegi sissetulek on 
500 eurot kuus ja eluaseme-
kulud moodustavad sellest 400, 
oleks tal õigus taotleda 50 eu-
rot toetust, sest elamiseks ehk 
söögiks ja riieteks peaks jääma 
kokku 150.

Hinnatõus  
toiduainetööstuses

Veidi vähem kui kuu aega 
tagasi kirjutas Tallinna abilin-
napea Betina Beškina sotsiaal-
kaitseminister Signe Riisalole 
vajadusest tõsta toimetule-
kutoetuse piiri. 

"Teatavasti on elekt-
rihind hüppeliselt kas-
vanud, mis mõjutab 
omakorda kõiki elu-
valdkondi ja kogu 
elanikkonda," mär-
kis Beškina. "Eri-
ti valusalt puudutab 
see aga toimetuleku-
raskustes või selle pii-
rimail olevaid inimesi ja 
nende igapäevast toimetu-
lekut."  

Riisalo on möönnud, et toi-
metulekutoetuse piiri tuleks 
tõepoolest tõsta, kuid parimal 
juhul jõutakse selleni alles 2022. 
aastal. Samas on tarbijad juba 
mitu kuud suuremaid arveid 
maksma pidanud.

Veelgi järsemat lõiget ehk 
elektrihinnalt käibemaksu ma-
ha võtmist on poliitringides küll 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Kujutage ette, 21. sajandi Euroopa probleem on ener-
giavaesus!" tõdeb ekspert Raivo Vare, et nii Eesti kui 
laiemalt Euroopa elektrikriisi on tekitanud börsi- 
spekulandid. Kuni Euroopa juhid päästeotsuseni  
jõuavad, peab igaüks ennast ise pankrotist päästma – 
elektribörsi Nord Pooli kodulehekülge passima ja  
tarbimist odavamale ajale sättima.
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Isegi nii suur spetsialist nagu 
Viru Keemia Grupi regulaator-
suhete juht Viljar Kirikal möö-

nab, et on raske leida mõn-
da EL või Eesti õigusakti, 
kes taoliste vahendajate 
turul askeldamist kuida-
gi põhjendaks. Loomu-
likult sõltub aga VKG 
neist kvootidest vägagi. 

Tegemist on seega 
halli alaga. Hämmastu-

nult oma suuremat elekt-
riarvet vaatavat pensionär 

Maalit aitab aga üsna vähe tead-
mine, et kvoodikaubandusega 
tegelevad lisaks suurtele aktsia-
fondidele ka suured energia- ja 
kaubandusettevõtted, nagu kas-
või Hollandi Vitol. 

Igal juhul ei osanud ei Eu-
roopa Komisjon ega Eesti ja ka 
teiste Euroopa riikide valitsused 
uneski näha, kui kõrgeks kvoo-
di hind tõuseb – ehk mõne aas-
taga kordades. 

Kui algul prognoositi, et 
kvooditulu Eesti riigile on tä-
navu 80 mln eurot, siis nüüd 
tuleb seda ligi 200 mln. Ühest 
küljest võiks rõõmust käsi hõõ-
ruda. Pool tulust peaks minema 
EL reeglite järgi roheprojekti-
de toetuseks. Kui aga ka kõik 
ülejäänu ehk 100 mln kulutada 
hinnatõusu kompenseerimiseks, 
on see siiski vaid piisk kerki-
vate kulude meres, sest elekter 
kasvatab nagu pärmi peal kõi-
kide kaupade ja teenuste hindu. 

Lehman Brothersi väiksem 
versioon

"Kvoodi mõte ei olnud kind-
lasti spekulatiivse turu loomi-
ne," ütleb ekspert Raivo Va-
re. "Valitses lootus, et kvoo-
di hind kasvab mõõdukalt sel-

le kaudu, et Euroopa Liit ko-
gu aeg vähendab neid kvoote. 
Kuna hind vastavalt tõuseb, siis 
selle kaudu survestatakse töös-
tureid ja energeetikuid "roheli-
seks minema"."

Plaan oli niisiis väga tore. Te-
gelikkus osutus teiseks. Leidub 
teatav sarnasus 2008. a üleilm-
se finantskrahhiga, kui tekita-
ti börsimull, mis lõhkedes krii-
si tekitas. Toona Lehman Brot-
hersist alanud kriisi ja praeguse 
energiakriisi ühiseks nimetajaks 
on spekuleerimine. Lihtsalt öel-
des võtab keegi jõukas Euroo-
pa mees ehk investor meie tädi 
Maalilt tema leivaraha.

Eesti riiklikus energia- ja klii-
makavas aastani 2030, mis ülli-
tati detsembris 2019, nähti 2025. 
aastaks süsinikukvoodi tonni 
hinnaks 23 eurot. 2030. aastaks 
aga 34 eurot tonn. Tõenäoliselt 
tuleb leppida, et see vähemalt 
lähiajal alla 60 euro ei lange, 
pigem jääb 70 kanti ning tõu-
seb edasi.

"Ei kujutatud ette, et see süs-
teem jookseb nii kiiresti kok-
ku ja spekulatiivse turu osa-
kaal muutub niivõrd suureks," 
resümeerib Vare. 

Sellele lisandus veel üks 
halb kokkusattumus. Tänavus-
te kvootide jagamine venis pool 
aastat, sest Euroopa Komisjonis 
ei saadud suuremate riikidega 
kokkuleppele. Kõik tirivad tek-
ki muidugi end poole.

"Pool aastat valitses olukord, 
kus turul jagatud kvoote tehni-
lises mõttes ei olnud," ütleb Va-
re. "Tööstustel- elektrijaamadel 
tuli osta seda, mida oli. See viis 
loomulikult hinna üles. Finant-
sinvestorid spekulatiivsel turul 
asusid muidugi või sees. Tööstu-

arutatud, kuid selleni ilmselt ei 
jõuta. Tööstuste arvates oleks 
aga vaja reguleerimist laial põh-
jal ehk maksude kaudu, ja üld-
se laiemaid kompensatsiooni-
võimalusi. Näiteks on elektri jt 
energiakandjate hinnatõus juba 
käivitanud hinnatõusu toiduai-
netetööstuses.

"Gaasi hind on kallinenud 
kolm-neli korda, elekter kaks ja 
pool, pakendid 30-35%, palgad 
10%," loetleb toiduainetööstu-
se liidu juhataja Sirje Potisepp 
hinnatõusu põhjusi. "Ja varem 
hindu tõstetud veel ei ole. Sta-
tistika järgi on Eesti toiduai-
netööstuses kasumid langenud 
40%, kusjuures kasumlikkuse 
poolest pole ennegi midagi hõi-
sata. Lihatööstuste kahjum on 
esimesel poolaastal moodusta-
nud 600 000 eurot."

Hinnatõusu keskmist prot-
senti on raske välja tuua. Ilm-
selgelt on tegemist kahekohali-
se numbriga. Kõigepealt muutu-
vad kallimaks lihatooted, järg-
nevad piim ja teravili. 

Toidu ja ilmselt tarbekau-
pade kallinemist enam ära ei 
hoia. Küsimus on ainult, mis 
saab edasi. Majandust pärsib 
lisaks elektri, gaasi jt kütuste 
hinnatõusule järjekordne ko-
roonalaine. Ekspertide väitel 
saab Eesti praeguses energia-
kriisis ette võtta üsna vähe, 
ainult abivajajaid toetada. Põ-
himõttelisi vigu on tehtud Eu-
roopa Komisjonis. 

Kvoodisüsteemi  
läbikukkumine

Energeetikaekspert 
Raivo Vare (pildil) 
näeb, nagu paljud te-
ma kolleegid, elektri-
hinna tõusu taga ni-
melt kogu Euroopa 
Liidu süsinikukvootide 
kaubanduse süsteemi lä-
bi kukkumist. Osa kvoote 
jagab iga riik otse ettevõtete-
le vastavalt turuhinnale. Osa 
kvoote on riigid lasknud va-
baturule. Kvoodist on saanud 
börsikaup. See ongi kurja juur.

Hangeldamise allikas on saa-
nud kvootidest juba aastaid ta-
gasi. Viru Keemia Grupi and-

metel, kelle tootmine kvooti-
dest mõistagi sõltub, võis 

nende järsemat kalline-
mist märgata alates 

2017. aastast. Eri-
line kiirendus saa-
vutati tänavu.

Tööstustele 
kvoote vahen-
davad finants-
ettevõtted püüa-

vad neid turult os-
ta võimalikult oda-

valt ja müüa võimali-
kult kallilt. Põhimõte on 

sama mis kinnisvara puhul. 
Nõnda nagu kvooti, on ka kor-
terit lihtsam osta-müüa maak-
leri abil kui endal otse. Ainult 
et kui paralleeliga jätkata, siis 
kinnisvara ehitatakse kogu aeg 
juurde, aga kvooti leidub turul 
kindel kogus. Nõnda võib se-
da kokku ostes, kinni hoides 
ja kallilt edasi müües mõnu-
salt teenida. 

Varem muuhulgas sokke tootva ettevõtjana tegutsenud Andres Ergma, kes nüüd pensionäre esindab, mõistab hästi nii tehasejuhtide kui ka vähekindlustatute muresid. Elektri jm 
energia hinnatõus teeb kõigile ühtmoodi peavalu. Scanpix

Elektrihinna 
tõus kergitab ka 

kõige muu hinda ja 
mõjub eriti karmilt 

raskustes  
peredele.
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sed jäid hätta, olid valmis maks-
ma mida iganes, sest nad pi-
did ju tootma. Samal ajal hak-
kas majandus kiiremini taastu-
ma ja nõudlus kasvas. Kolmas 
asi, mis juhtus – gaas muutus 
defitsiidiks. Kuna gaas ja elek-
ter on omavahel seotud, teki-
tas see elektri hinnale täienda-
va surve."

Vare sõnul ei jää EL riikide 
energeetikaministritel muud üle 
kui kaasa minna majandusmi-
nister Taavi Aasa ettepaneku-
ga Euroopa Komisjonile külmu-
tada CO2 kvoodi hind 25 euro 
juures. Ja seejärel tuleks hakata 
kogu süsteemi disainima.

"EL energiaministrite koh-
tumisel ühines Taavi Aasaga 
veel mitu riiki, aga see praegu 
läbi ei läinud," räägib Vare. "Ja 
miks ei arutatud lõpuni – pea-
miselt sellepärast, et moodus-
tada koalitsiooni hoopis gaasi-
teemadel, mis on veelgi valu-
sam küsimus."

Vare ennustab, et peatselt 
jõuab kvoodi hinna külmuta-
mine EL energiaministrite juu-
res "nagu kõpsti laua peale ta-
gasi", sest talv on tulekul. 

"Kujutage ette: 21. sajandi 
Euroopa probleem on energia-
vaesus!" tõdeb ta. "Kõige hul-
lem lugu valitseb tööstustega, 
sest EL-s on need maailma teis-
te osadega võrreldes niigi tuge-
va obaduse saanud. Energiama-
hukamad tööstused panevad en-
nast kinni, mis tähendab, et ta-
gasilöök tuleb suur ka sotsiaal-
ses plaanis."

Kuidas edasi?
Asi on selles, et tööstustel 

on tootmist võimatu kavanda-
da, kui ei tea arvestada kulu-

de suurusega. Ei saa planeerida 
töötajaskonda, investeeringuid, 
sõlmida pikemaajalisi lepinguid 
– mitte midagi, sest loetud kuu-
de pärast võib kogu plaan vas-
tu taevast lennata. Selles mõt-
tes vaevab nii pensionär Matit 
kui ka suurt Viru Keemia Grup-
pi üks ja sama küsimus: kuidas 
edasi elada? 

Ilmselt pole kunagi varem 
kõik ühtemoodi, lihtinimesest 
töösturini, Brüsseli suunas pal-
vetanud. Mõlemale oleks õnnis-
tuseks, kui Euroopa Liidus jõu-
taks CO2 kvoodi hinnalae keh-
testamiseni.

VKG regulaatorsuhete juhi 
Viljar Kirikali sõnul tuleks keh-
testada kvoodile 25-eurone hin-
nalagi – nagu Taavi Aas ette pa-
ni. "Nimelt on Euroopa Komis-
jon näinud tänast hinda ette al-
les aastaks 2040," ütleb ta. "Siis 
peaks süsteemi regulaator ehk 
Euroopa Komisjon sekkuma, et 
hinda alla tuua. Praegune ligi 
kolm korda kõrgem hind võr-
reldes eelmise aastaga on Eu-
roopa Komisjoni tegematajät-
mine, sest hinnalagi ei ole sea-
tud piisav."

Kirikali sõnul tuleks ka CO2 
muuta põhimõtteliselt praegu-
sest hangeldamisobjektist mak-
suks ja fikseerida siis selle tõus-
mise trajektoor järgmisteks aas-
tateks. Põhimõtteliselt oleks te-
gemist energiamaksuga, ja see 
süsteem oli kunagi ka EL aru-
tusel. 

"Euroopa roheleppe elluvii-
mine ei peaks olema finants-
spekulatsioonide platvorm, vaid 
võimaldama teadlikult liikuda 
puhtama Euroopa poole," li-
sab ta.

"Meie hinnangul oleks ol-
nud mõistlikum tõsta ajale 
jalgu jäänud toimetulekupii-
ri," ütleb Tallinna abilinna-
pea Betina Beškina vabarii-
gi valitsuse kava kohta ha-
kata väikse sissetulekuga 
inimestele energiahinna 
tõusu kompenseerima. 
Tema sõnul tekib toimetule-
kutoetuse kõrvale nüüd 
veel üks – paralleelne ja sa-
malaadne. Tallinn kui oma-
valitsus pole aga saanud rii-
gilt suuniseid, sõnumeid 
ega ajalist raami, kuidas tu-
leks seda uut toetust haka-
ta inimestele välja maksma.

"Jätkuvalt ühiskonda laas-
tava Covid-19 pandeemia tõt-
tu oleme kõik väsinud, sest see 
on mõjutanud kõigi inimeste iga-
päevaelu ja meie turvatunnet," 
lausus Beškina. "Väga paljudel 
inimestel on koroonapandee-
miast tingituna langenud sisse-
tulek ja tekkinud mure, kuidas 
selle kõigega toime tulla. Li-
saks mõjutab ja puudutab igaüht 
gaasi- ja elektrihinna hüppeline 
kasv. Leidub neid, kel läheb küll 
raskemaks, ent kes saavad siiski 
veel oma eelarves korrektuure 
teha ning suurenenud kulud ta-
suda. Ent on ka neid, kel puudub 
igasugune võimalus oma eelar-
vet kokku tõmmata ja kokku-
hoiu kohti leida, sest eelarve on 
juba niigi pingul. Sellises olu-
korras peabki riik oma inimes-
tele appi tulema ning me tervi-
tame seda lähenemist, et riik 
hüvitab inimeste võrguteenus-
te kulust osa otse teenuse osu-
tajale. See on mõistlik lähene-
mine, mis ei koorma ei inime-
si ega kohalikke omavalitsusi."

Linnas saaks energiatoe-
tust 15 400 peret

"Lisaks tuli vabariigi valit-
sus välja plaaniga hakata vä-
hekindlustatud peredele täien-
davalt kompenseerima elektri-
kulu tõusu 80% ulatuses. Kuid 
omavalitsuse vaatest oleks saa-
nud probleemi lahendada mõist-
likumalt, ja seda juba olemas 
oleva toimetulekutoetuse süs-
teemi kaudu. Hetkel on olnud 
aga riigi plaan, et kuivõrd toi-
metulekutoetuse raames hüvi-
tatakse eluasemekulude hulgas 
ka elektri, gaasi ja küttega seo-
tud kulusid, siis toimetulekutoe-
tuse saajatel sellele uuele toetu-
sele enam õigust ei teki.

Oluline on toonitada, et see-
ga hakkab paralleelselt toimima 

kaks toetust, mis mõlemad on 
vajaduspõhised ehk hinnatakse 
sissetuleku suurust, kuid erine-
vate kriteeriumitega.

Kui võtta paralleeliks toime-
tulekutoetus, mida 2020. aastal 
sai Eestis kokku 10 500 peret, siis 
on see märkimisväärselt väik-
sem sihtgrupist, keda on näh-
tud kõnealuse elektrihinna toe-
tusmeetme saajana. Riigi esin-
dajate hinnangul on juttu um-
bes 70 000 perest. Samas kõi-
kidest peredest, kes 2020. aas-
tal toimetulekutoetust said, elas 
Tallinnas 22%. Selle loogika ko-
haselt lisanduks uue toetuse saa-
jaid linnas u 15 400 pere jagu. 
Seda on Tallinnale rohkem kui 
toimetulekutoetust saavaid pe-
resid Eesti peale kokku. Lisaks 
saab toetust taotleda korduvalt.

Peame oluliseks, et mis ta-
hes lahenduse riik oma inimes-
te aitamiseks ja toetamiseks väl-
ja pakub – see peab olema sel-
ge ja kaalutletud. Tuleb arvesse 
võtta ka kohalike omavalitsuste 
võimalusi ja võimekust. Samu-
ti on vaja realistlikku ajaraami 
ning kõike seda peaksid toeta-
ma selged suunised ja sõnumid. 
Kõnealuse meetme osas on see 
kahjuks puudu.

Toimetulekupiiri ei tõstetud
Meie hinnangul oleks mõist-

likum olnud seega tõsta aja-
le jalgu jäänud toimetulekupii-
ri. Praegusest ehk 150 eurost 
peab jätkuma nii ravimite, toi-
du, majapidamistarvete, riiete, 
sideteenuste jm esmatarbekau-
pade eest tasumiseks. Samas on 
selge, et kallinenud elektrihind 
mõjutab neist iga kuluartiklit. 
Nõnda muutub inimestel toi-
metulek veelgi keerulisemaks. 
Riik peaks seda toimetuleku-
piiri adekvaatsuse hindamisel 
silmas pidama.

Oleme sellele püüdnud ka rii-
gi tähelepanu pöörata ja me te-
geleme küsimusega edasi. Para-
ku vastas Sotsiaalministeerium, 
et 2022. aastaks puudub neil või-
malus toimetulekupiiri tõstmist 
taotleda, kuid järgmisel aastal 
plaanivad nad selle võimalust 
detailsemalt analüüsida. See on 
tervitatav, kuid jätkuvalt vaevab 
meid mure, et mis saab hädas 
inimestest 2022. aastal? Oleme 
antud küsimuses pöördumas ka 
riigikogu sotsiaalkomisjoni poo-
le, sest ka nemad seisavad  ini-
meste heaolu eest ja ka nende 
kaudu teema tõstatamine võib 
mõju avaldada."

Varem muuhulgas sokke tootva ettevõtjana tegutsenud Andres Ergma, kes nüüd pensionäre esindab, mõistab hästi nii tehasejuhtide kui ka vähekindlustatute muresid. Elektri jm 
energia hinnatõus teeb kõigile ühtmoodi peavalu. Scanpix

Kvoodikaubandus muudab  
laevapileti kallimaks
Energeetikaeksperdi Raivo 
Vare sõnul viiakse kvoodi-
kaubandus sisse ka 
laevandusse, mis 
tõstab mere-
veo hinda – 
seda nii 
kaupade kui 
reisijate pu-
hul.

Laevandu-
sele toob see 
kaasa suuri investee-
ringuid, mille peavad kinni 
maksma tarbijad. Põhimõtteli-
selt tähendab see, et nad pea-
vad hakkama kvooti soetama 
samamoodi nagu tööstuses ja 
energeetikas. Kaubaveo hind 
kerkiks selle tulemusena kas-
või Tallinkil kolm korda. Kvooti 
tuleks soetada vastavalt ka-
sutatava  laevakütuse hulgale. 

Näiteks Tallinki laevad põleta-
vad aastas umbes 100 mln 
euro eest kütust. See tekitab 

muidugi kiusatuse tankida 
EL välistes riikides.

Euroopa Komisjoni 
kliimaettepanekute pa-
ketis "Fit for 55" öel-
dakse, et 2030. aas-
taks tuleb vähendada 

kasvuhoonegaaside ne-
toheidet vähemalt 55 prot-

senti võrreldes 1990. aasta ta-
semega. Raivo Vare sõnul ei 
tähenda see, et kvoote turule 
juurde toodaks – ehk siis 
kvoodi hinda survestab see 
omakorda tõusule.

Lisaks on EL-s arendatud 
mõtet nn leibkondade kvooti-
dest, ehk siis inimesed peak-
sid seda soetama vastavalt 
oma nn CO2 jalajäljele.

Valitsus võtab elektriarvetelt  
poole võrgutasust maha ja  
maksab kehvemal järjel inimestele 
energiatoetust

• Vabariigi valitsuse ot-
suse kohaselt 
kompenseeri-
takse kõigile 
tarbijatele võr-
guteenuse ta-
sust 50%. 
Soodustus 
kehtib oktoobrist 
märtsini tarbitud 
elektri kohta ja selleks 
kulub üle 88 miljoni euro. Ini-
mesed ise ei pea selleks mi-
dagi tegema: nad saavad liht-
salt selle võrra väiksemad ar-
ved ja esimese neist novemb-
ris – oktoobrikuu elektri eest.

• Valitsus otsustas elektri-
energia hinnatõusu mõjude 
leevendamiseks hüvitada 
vähemkindlustatud perede-
le elektri-, gaasi- ja kütte-
hinna tõus. Omavalitsuste 
kaudu hüvitatakse peredele 

esialgu septembrist 
märtsini 80% elekt-

ri-, gaasi- ja 
kaugkütte hin-
natõusust. 
Plaani kohaselt 
peaksid inime-

sed toetuse saa-
miseks alates det-

sembrist omavalit-
susse pöörduma ja siis 

peaks saama hüvitist ka va-
rasemate kuude eest ehk 
alates septembrist.

• Hüvitist saavad  leibkonnad, 
kelle netosissetulekud on 
allpool suhtelise vaesuse 
piiri. Suhtelise vaesuse piiri 
arvestatakse pere ühe ini-
mese kohta 673 eurot kuus.

• Valitsus ootab, et omavalit-
sused töötavad ise välja 
korra, kuidas toetuse maks-
mine ellu viiakse.

Rakendus laseb kasutada vaid 
odavat energiat
Energiakriisist on võimalik 
ka võita – nii pakub Eesti 
Energia endise juhi San-
dor Liive rajatud ette-
võte tarkvara, mis tea-
tab, millal on elektri 
hind odav ja lülitab näi-
teks automaatselt  
elektriauto laadima või 
paneb pesumasina tööle.

Liive lõi kaaslastega selle et-
tevõtte juba 2016. aastal – nä-
gemata muidugi ette praegust 
drastilist elektri hinnatõusu. 
"Hindade muutlikkus on ja jääb, 
tuleb lihtsalt õppida targalt tar-
bima," ütleb ta. Teisisõnu, keda 
Nord Pooli kodulehekülje kribu-
krabu uurimine, et soodsat 
energiahetke välja selgitada, 

kurnama hakkab, võiks 
vaadata ringi liht-

samate lahen-
duste järele, 
mis inimesele 
kõik ette ütle-
vad. Näiteks 

võib hind eri-
neda päevas 

94%. Tarkvara ütleb 
selle küll ette isegi mitte ainult 
inimesele, vaid ka targale kodu-
masinale, lülitades seadme töö-
le vaid soodsaima hinnaga ae-
gadel. Eesti turul pannakse kõi-
gepealt kand maha elektriauto-
de laadimisvõrgu abil. Pikemas 
perspektiivis päästaks meid Ve-
ne gaasist Liive arvates ainult 
tuumajaama loomine.

BETINA BEŠKINA: 
Toimetulekutoetuse 
kaudu oleks inimesi 
lihtsam aidata

Inimesi tuleb  
aidata kohe, selle-
ga ei tohi eri põh-

justel viivitada, 
leiab abilinnapea 

Betina Beškina.
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E lektri kokkuhoiu võimaluste otsimisest on saanud 
omamoodi sport, mille nippe sotsiaalvõrgustikes ja-
gatakse. Asi polegi kohati niivõrd rahas, kui et uus 
hobi on meeldima hakanud. Visamad passivad öösi-

ti Nord Pooli elektribörsi kodulehekülge, et soodsamal het-
kel mõni kodumasin tööle lülitada.

Valitsus omakorda lõikas maha poole meie elektriarvetel ka-
jastuvast võrgutasust ja maksab väikese sissetulekuga inimes-
tele kinni 80% kaugkütte või elektri hinna tõusust. Näiteks 
pensionär, kes on juba mitu kuud suuremaid arveid maksnud 
ja kel iga sent arvel, võib end lohutada teadmisega, et jõuluks 
on vast lootust tuge saada.

Kuid see kõik on tegelemine tagajärgedega. Neid kehvemalt 
elavaid inimesi, keda hinnatõus eriti räsib, aitab vähe teadmi-
ne, et energiakriisis vaevlevad kõik Euroopa riigid. Elektrihinda 
tõukab muuhulgas üles gaasidefitsiit. Euroopa sõltub teatavasti 
Vene gaasist. Just gaasi on Euroopa Liit valinud nn ülemine-
kukütuseks rohelisele energiale. Venemaal on kasulik tarneid 
vähendada ja hinda kasvatada. Lisaks valitseb suur nõudlus 
gaasi järele Aasias. Kui siia lisada CO2 kvooditurg, mis käi-

tub nagu hullunud Fran-
kenstein, ähvardades oma 
loojat ehk EL riike nah-
ka pista, siis saamegi selli-
se hinna, nagu praegu on.

Praegu võiks süsinikuk-
voodi tonni hind olla mitte 
enam kui 25 eurot, nagu 

süsteemi luues plaaniti. Loetud aastate pärast võib see tõusta 
nüüdselt 60-70 eurolt 90-ni. On, mille üle mõelda. Suure pa-
nuse on andnud finantsspekulandid ehk finants- ja energiava-
hendusettevõtted, kes spekuleerivad selle kvoodi hulgaga, mis 
lastud vabaturule. Samas pole nende tegevust lubatud üheski 
EL ega ka mitte Eesti õigusaktis.

Vahepealsetel aastatel olid riikide valitsused unustanud, 
et kvoodisüsteemi eesmärk ei olnud tuua veel ühte nn akt-
siat börsile, vaid edendada rohemajandust. Mida rohelisemalt 
toodad, seda vähem pead raha kulutama kvoodi jaoks, mil-
le hulk niikuinii aastatega väheneb. Kõik näis tore kuni tä-
navuse krahhini.

Kui nüüd majandusminister Taavi Aas räägib kirjas Euroo-
pa Komisjonile vajadusest kvoodile 25-eurone hinnalagi keh-
testada, siis ongi see meie üks peamisi pääseteid, mis Fran-
kensteini puuri pistaks. Näiteks Viru Keemia Grupis soovita-
takse kvoot asendada süsinikumaksuga – nõnda nagu seda 
EL-is ka arutatud. Miks peaks roheenergiale üleminek täit-
ma spekulantide kaukaid? Lisaks on kvoodimajandusse kir-
jutatud vastuolu: ühest küljest tähendab kvoodi kõrgem hind  
suuremat tulu riigikassasse. Teiselt poolt – mida kõrgem hind, 
seda kehvemas seisus on kohalikud ettevõtted.

Elektri ja gaasi kõrge hind tähendab veelgi lisanduvat raie-
survet metsadele. Puiduküte on ju arvestatav alter-

natiiv. Nii näemegi, kuidas õilsana mõeldud kvoo-
dimajandus on asunud tegutsema vastupidiselt: 
pannud põlevkivi- ja söejaamad defitsiidi kat-

teks huugama ja ahvatleb metsa poole vaada-
tes kirvest haarama.

Kui näha positiivsemat külge, siis ilm-
selt jõuab järjest enam turule tarkvarala-
hendusi, millega saab kodumasinate tööd 
odava energia ajale sättida. Päikesepanee-
lid ja väikesed tuulegeneraatorid – kel ma-
japidamine ja sissetulek võimaldab, peak-
sid püüdma neid soetada. Energiadefitsiit 
on aga veel üks uus reaalsus – lisaks ko-
roonakriisile, millega me oleme pidanud 
harjuma toime tulema. Ei maksa end 
petta lootusega, et see niipea taandub.

Frankensteini 
alistamine elektriturul

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

Elektri ja gaasi  
kõrge hind tähendab 
veelgi lisanduvat raie-
survet metsadele.

Rannamõisa tee remont 
Haaberstis ja Kõivu tee kor-
rastamine Pirital on lõppe-
nud ning tänavad taas liiklu-
sele avatud.

Abilinnapea Kalle Klandorf 
selgitas, et Rannamõisa teel  val-
misid 220 meetri pikkune eral-
datud sõidusuundadega teelõik 
ja uued sillad Tiskre oja koha-
le. "Tallinna ja Harku valla piiril 
kulgeva Tiskre oja kohale ehitati 
kaks ligi kümne meetri pikkust 
silda," lausus ta. "Korrigeerisi-
me ka Tiskre oja sängi ning ra-
jasime silla alla 1,2 meetri laiu-
se kallasraja kalameestele ja ja-
lakäijatele."

Tehtud töö andis võimaluse 
ka Rannamõisa tee edaspidiseks 
korrastamiseks. "Riigihange on 
ettevalmistamisel ning selle tule-
musena valmib pealinna naaber-
vallaga ühendav 1,5 kilomeetri 

pikkune, eraldusribaga 2+2 sõi-
durajaga teelõik täies mahus," 
selgitas Klandorf.

Merivälja asumis Kõivu teel 
rajati Kesktee ja Ranniku tee 
vahelisel lõigul 2,75 m laiune 

asfalteeritud sõidutee ning ää-
rekividega sõiduteest eraldatud 
jalg- ja jalgrattatee. Sillutisega 
kergliiklustee laius olenes alles 
jäävatest puudest ning see jääb 
2-2,5 m vahele. Remondi käigus 

uuendati ka tänava all paikne-
vaid vee- ja kanalisatsioonito-
rusid ning paigaldati uusi täna-
vavalgusteid.

Kõivu tänava liikluskorraldus 
jäi suures osas samaks – autoliik-
lus tänaval on jätkuvalt ühesuu-
naline ja piirkiiruseks on õuealal 
lubatud sõidukiirus. Liikluse ra-
hustamiseks tõsteti Kesktee ja 
Ranniku teeristmikena ning sõi-
duteele tuli ka kolm täienda-
vat teekünnist. Merivälja laste-
aia sissepääsu juurde rajati ka-
heksa parkimiskohta sõiduau-
todele ning kergliiklustee äär-
de tehti jalgrattaparkla.

Kõivu tänavat remontis TREF 
Nord AS 432 000 euro eest, sel-
lest 162 000 eurot tasus Tallin-
na Vesi AS.

Rannamõisa teed remontis 
samuti AS TREF Nord. 994 400 
euro eest.

Rannamõisa ja Kõivu tee taas liiklusele avatud

Bussiliinide 20 ja 20A sõidu-
plaan muutub tänasest, 1. no-
vembrist. Muu hulgas lisandub 
liinile 20A  pühapäeviti kaks 
väljumist, buss hakkab Viru 
keskusest sõitma ka kell 8.55 

ja kell 20.35. Mõnevõrra muu-
tuvad ka mõlema bussiliini se-
nised väljumisajad. Sõiduplaa-
nidega on võimalik tutvuda 
Tallinna linna veebilehel: htt-
ps://transport.tallinn.ee/

Riigihalduse minister Jaak Aab 
tutvustas eelmisel nädalal valit-
susele Tallinna ringraudtee raja-
mise kavasid, mille täpsem ra-
hastusplaan peaks selguma 
aasta lõpuks. Suuremas osas tu-
leks raudtee ehitamise raha riigi-
eelarvest, kuid ka oma-
valitsustelt ja erain-
vestoritelt. Kulub 
veel aastaid, 
enne kui pärast 
projekteeri-
mist ükskord 
ehituseni jõu-
takse, kuid 
raudtee on hä-
davajalik kasvõi 
valglinnastumise ja 
sellega kaasneva autostu-
mise pidurdamiseks. Kuigi tras-
sikoridori pole veel päriselt paika 
seatud,  on selge, et inimesed 
pääseksid mugavamalt rongiga 
liikuma nii Paldiski, Haapsalu kui 

ka Tapa suunas.  Lisaks tekib 
veel üks võimalus pääseda ühis-
transpordiga Ülemistele, mh len-
nujaama. Kindlasti on pluss, et 
Paldiski-suunalise kaubaliikluse 
saab ühtlasi kesklinnast minema 
suunata. Loodetavasti saab sel-

le projekti elluviimine järg-
mistel aastatel kiirema 

hoo. Perspektiiv 
alustada ehitust 

alles seitsme 
aasta pärast ja 
avada rongiliik-
lus 2032 tundub 
liiga kaugena. 

Autostumist ei pi-
durda vaid jalgratta-

teedega. Kiirustama 
peaks sellegi pärast, et mida 

aasta edasi, seda rohkem või-
malikke trassikoridore täis ehita-
takse  ja üha keerulisem on 
maad raudtee alla saada.

Koolimaja nurga taga salaja 
suitsu kõhvimine või napsi võt-
mine saab järjest enam ajalooks. 
Seda näitab muuhulgas huule-
tubaka jätkuv populaarsus 
noorte hulgas. Kui Soome polit-
sei hiljuti purustas huuletubaka-
ga tegeleva salakaubandusahe-
la, siis oli konfiskeeritud paar tu-
hat kilo huuletubakat ilmselt 
mõeldud ennekõike noortele. 
Tubakat sisaldavat huuletubakat 
ehk rootsi keeles snusi tohib Eu-
roopa Liidus legaalselt müüa 
vaid Rootsis. Salakaubaveoga 
oli seotud 53 inimest nii Soo-
mest kui ka Baltimaadest, sh 
Eestist. Rootsis valmistatud tu-
bakas veeti Soome kaudu Balti 
riikidesse ja Soome jäi seejuures 
ilma 5 mln eurost maksudest. 
Kuid see on kõigest rahaline 
pool, sest tervise rikkumisest 
päästeti tuhanded lapsed. Li-
saks on tubaka kvaliteet leebelt 

öeldes kaheldav, mis lubaks neid 
hangeldajaid seadusega karmi-
malt karistada. Kõikide tubaka-, 
aga ka tubakalaadsete toodete 
omamine ja tarvitamine on ala-
ealistel Eestis keelatud. Kui ala-
ealine jääb mokatubakaga va-
hele, teda kuidagi ka ei karistata. 
Huuletubaka müügimeeste järgi 
pakkuvat see ohutumat alterna-
tiivi suitsetamisele. Teisalt on 
huuletubakas siiski käsitletav 
n-ö turu sisse söötmisena kõik-
võimalikele mõnuainetele. Huu-
letubakas sisaldab lisaks sõltu-
vust tekitavale nikotiinile ligi 
2000 keemilist ühendit ja 28 
vähki tekitavat ainet. Lisaks on 
selle tarvitamist lapsevanematel 
ja õpetajatel üsna keeruline 
märgata. Huuletubaka kõrval on 
noorte hulgas popid uinutid, ra-
hustid ja e-sigaretid ning nikotii-
nipadjakesed. Kanepi suund on 
pigem langev.

Hispaanias on otsustatud ära 
keelata lastele suunatud reklaa-
mid, milles meelitatakse ostma 
kõrge suhkrusisaldusega 
maiustusi ja jooke. 
Jutt käib siin enne-
kõike šokolaadi-
kommidest, jääti-
sest, limonaadist 
jpm. Vältimaks 
vaidlusi on võetud 
aluseks maailma ter-
viseorganisatsiooni ana-
lüüsid kõrge suhkrusisaldusega 
toodete kohta.  Järgmise aasta 
algusest kehtima hakkav keeld 
hõlmab kõiki teabekanaleid – 
internetist raadio ja mobiilira-
kendusteni. Hispaania pole siin 
pioneer, vaid taolisi samme on 
rakendatud kasvõi Portugalis. 
Hispaanias on laste ülekaaluli-

sus tõsine mure, sest 
selle tunnused on igal 
kolmandal lapsel. Maailma tervi-

seorganisatsiooni andme-
tel oli 1975. a  5-19- aas-

taste laste-noorte 
hulgas 4% ülekaaluli-
si, nüüd aga 18%. 
Eestis on aeg-ajalt 
mängitud suhkru-

maksu mõttega, mis 
tõenäoliselt praeguses 

keerulises ja kalli energiaga 
majandusolukorras ei tuleks 
kõne alla. Lastele suunatud nn 
kommikaubanduse reklaami 
pärssimise osas võiks küll His-
paania jt riikide eeskuju järgida. 
Kui 2000. aastate alguses oli 
Eestis ülekaalulisi lapsi umbes 
10%, siis praegu ulatub see  
protsent u 20-ni.

Kõikvõimaliku igapäevareostuse 
kõrval, mis avaldub nn tavaprü-
gis, aga ka müras, räägitakse 
järjest enam digitaalse prügist. 
Nõnda nagu kirjutas ERR-is et-
tevõtja Kalev Pihl, on prügiga 
tegemist alati, kui kus-
kil salvestuvad ja 
liiguvad bitid, 
mille olemas-
oluks puudub 
bittide toot-
jal tegelikult 
õigustus. 
Selliseid bitte 
leiab kõiki-
dest arvutitest 
ja telefonidest, 
kuid eriti ohtralt just 
"pilves", failiserveris või 
e-postkastis. Inimesed elavad 
seejuures illusioonis, nagu oleks 
digitaliseerimine odav ja kesk-
konna mõttes puhas. Teel hel-
gesse tulevikku unustatakse 
aga, et muuhulgas võtavad and-
mekeskused, mis neid pealtnäha 
ohutuid pilvekesi haldavad, um-

bes protsendi maailma elektri-
toodangust. Kui lisada siia juur-
de päevast päeva korduva aju-
pesu vahetada oma telefonimu-
del kiiresti uue vastu, siis võime 

tõdeda, et tehnoloogilise 
maailma tekitatava 

prügi hulk kurnab 
planeeti järjest 

enam. Sageli 
ei jõua need 
telefonid 
ümbertööt-
lusse, vaid 
prügikasti. 

Kuidas aga 
muuta digiprü-

gi vähendamine 
rohepöörde osaks 

– see on tehnoloogiahii-
dude kasuminumbrite ja mõju 
taustal küsimuste küsimus. Iga-
üks saab aga ise digiprügi vä-
hendamisele kaasa aidata, püü-
des salvestada vaid olulist ja va-
jalikku ja mõeldes, kas uus tele-
fonimudel on tingimata palju pa-
rem kui vana.

Busside 20 ja 20A 
sõiduplaan muutub

Ringraudtee: väikesed  
sammud suure eesmärgi poole

Huuletubakaketi purustamine 
päästis hulga lapsi

Magusareklaamid  
põlu alla

Millal saab digiprügi vähenda-
mine rohepöörde osaks?
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"Ringraudtee avardab 
Harjumaa inimeste liikumis-
võimalusi, kuna sellega te-
kib uus ühistranspordi-
ühendus Lagedi-Ülemiste-
Paldiski liinil," selgitas riigi-
halduse minister Jaak Aab. 
"Samuti soodustab ring-
raudtee igakülgselt Tapa-
Tallinna-Paldiski suunalist 
liikumist."

Aab tutvustas valitsuse nelja-
päevasel nõupidamisel Tallinna 
ringraudtee riigi eriplaneeringu 
koostamise algatamise analüüsi 
ja ettepanekuid – plaani kohaselt 
suunatakse tulevikus uue raud-
teetrassi kaudu Tallinna kesklin-

nast ja Ülemiste rahvusvaheli-
sest Rail Balticu  reisitermina-
list ümber Paldiski poole liiku-
vad kaubaveod ning täiendust 
saab sellesuunaline ühistrans-
pordiühendus, vahendab BNS.

Ministri sõnul on kavandata-
va ehitise otstarve avalik raud-
tee, mis tähendab, et see ei tee-
ninda mitte ainult kaubavoogu-
sid, vaid võimaldab teenindada 
ka reisijaid.

Ringraudtee riigi eriplanee-
ringu ja eelprojekti eeldatav 
maksumus on 3 375 000 eu-
rot ning selle rajamise vajadust 
näevad nii Harjumaa omavalit-
suste liit, kohalikud omavalitsu-
sed kui ka ettevõtjad. Läbirää-

kimised rahastamise osas veel 
käivad ja  huvitatud osapoolte 
täpsed panused peaksid selgu-
ma selle aasta lõpuks.

Tallinna ringraudtee võima-
likud perspektiivsete koridoride 
variandid on kajastatud Harju 
maakonnaplaneeringus 2030+, 
uue eriplaneeringuga otsitakse 
trassile sobivaim lahendus. Ko-
gu protsessi läbiviimine planee-
ringust projekteerimiseni kestab 
orienteeruvalt seitse aastat ehk 
aastatel 2022-2028.

Ringraudtee riigi eriplanee-
ringu koostamise analüüsi ja 
ettepanekute tegemine on et-
te nähtud valitsuse 2021. aas-
ta tööplaanis.

Kavandatav ringraudtee suunab tulevikus kaubaveod ümber Tallinna

Tallinnas esime-
ne asfaldisse 
mõeldud plas-
tikgraanulite 
tootmise tehas
Šoti päritolu ettevõte MacRe-
bur avas Tallinnas Põhja- ja 
Ida-Euroopa esimese tehase, 
mis töötleb plastikjäätmed 
ümber spetsiaalseteks asfalt-
segusse mõeldud graanuli-
teks. Eesti teedeehituses ai-
taks graanulite kasutamine 
kokku hoida aastas 3700 ton-
ni CO2 heidet. MacReburi te-
has hakkab ümber töötlema 
kohalike ettevõtete plastik-
jäätmeid, mis muidu läheks 
kas põletamisele või pinnase-
täiteks. Keskkonnasääst saa-
vutatakse asfaldisegus bituu-
meni asendamisega graanuli-
tega 3% ulatuses.

Kristiines jät-
kub tasuta mas-
kide jagamine 
kahes kohas
Kristiine linnaosa jätkab tasu-
ta meditsiiniliste maskide ja-
gamist paljulapselistele pere-
dele, üksikvanematele, pen-
sionäridele ja sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele lin-
lastele. Maski saamiseks 
peab ametlik elukoht olema 
Kristiine linnaosa. Paljulapse-
listele peredele (kolm ja enam 
last) jagatakse kaks pakki, ük-
sikvanematele, sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele lin-
lastele ja pensionäridele üks 
pakk meditsiinilisi maske (pa-
kis on 50 maski). Maskidele 
järele tulles peab kaasa võt-
ma isikut tõendava dokumen-
di, pensionärid pensionitun-
nistuse. Maskid saab kätte 
linnaosavalitsusest (Metalli 5) 
E kl  8.15-18, T, K, N kl 8.15-17  
ja R kl  8.15-16 (lõunavaheaeg 
kl 13-14). Kristiine tegevus-
keskusest (Sõpruse pst 5) 
saab maske E-R.

Noortevolikogu 
ootab valijaid
Noortevolikogu valimised toi-
muvad 8.-14. novembrini, kokku 
valitakse sinna 26 liiget ning 
mandaadid jaotatakse linna-
osas elavate noorte arvu alusel. 
Nii saab Haabersti kolm man-
daati, Kesklinn neli, Kristiine 
kaks, Lasnamäe viis, Musta-
mäe neli, Nõmme kolm, Pirita 
kaks ning Põhja-Tallinn kolm 
mandaati. Oma piirkonna kan-
didaatidega saab tutvuda 1.-7. 
novembrini. Noortevolikogu 
liikmete valimise õigus on 
14-21-aastastel Tallinna noorel. 
Hääletada saab elektrooniliselt 
ja valimiskomisjoni hääletus-
punktides ning ainult enda lin-
naosa kandidaadi poolt. Info  
www.tallinn.ee/noortevolikogu

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Majast väljas aknalauale 
ööseks põlema sätitud küü-
nal on tekitanud aknaraami 
süüdates päris tõsise tule-
kahju," rääkis päästeameti 
Põhja päästekeskuse ohu-
tusjärelevalve büroo nõunik 
Ants Aguraiuja. "Toidu-
kõrbemised on igapäeva-
sed, sageli minnakse süüa 
tehes koguni poodi." Kuigi 
naabrite rumaluste eest po-
le keegi kaitstud, on võima-
lik muuta maja tulekindla-
maks. Korteriühistud saa-
vad selleks linnalt toetust.

 
Pimedail õhtuil muutub mõ-

te kamina- või küünlatulest 
üha ahvatlevamaks. Ei tohi aga 
unustada, et küünlad tuleb sät-
tida tulekindlale alusele ja ko-
gu maja tuleohutuse suhtes üle 
vaadata. "Küünal tuleb panna 
ka kangastest kaugemale. Tei-
se tuppa pikemalt tegutsema 
minnes on õige küünal ära pu-
huda," lausus Aguraiuja. "Se-
da enam, kui korteris on kass 
või koer, kes selle kogemata 
ümber ajada võivad. Eriti olu-
line on ohutust silmas pidada 
hingedepäeva eel, mil küün-
laid süüdatakse tavapärasest 
enam. Küünlapakkidel on reeg-
lina juhendid, millist kaugust 
teistest asjadest küünla põle-
tamine eeldab."

Mullu sai ühes 
Tallinna korte-
ris tulekahju 
alguse vii-
rukist, mil-
le kuum 
tuhk süü-
tas ma-
gamis-
toas pad-
ja.  Toidu-
kõrbemi-
sed aga on 
päästeametile 
suisa igapäevane 
teema. "Sageli min-
nakse süüa tehes koguni poo-
di," mainis Aguraiuja. 

Kui pliidi lähedusse unus-
tatud köögirätik tuld võtab, 
võib ohust märku anda töö-

korras suitsuandur. "Paraku 
oleme oma kontrollkäikudel 
avastanud, et paljudes kor-
terites suitsuandur puudub," 
tõdes Aguraiuja, kelle sõnul 
möödub suitsuanduri kohus-
tuslikuks muutmisest üksteist 
aastat. "Suitsuanduri keskmi-
ne eluiga on kümme aastat, 
mistõttu vajavad nüüd paljud 
neist uuendamist."

Aja möödudes võivad 
anduri suitsule rea-

geerivad senso-
rid tundlik-

kust kaota-
da. Sead-
me töö-
kindlust 
kahjusta-
vad tolm, 
putukad, 
niiskus 

jpm. Andu-
ri väljavahe-

tamise vajadu-
sest annab märku 

seegi, kui seade rea-
geerib põhjuseta, või vastupi-
di, selle reageerimise aeg pi-
keneb kordades. 

Järgmisel aasta alul muutub 
puuküttel ahju, pliidi või kami-

naga hoonetes kohustuslikuks 
ka vingugaasiandur. "Vingu-
gaasi, mis on eluohtlik, näh-
tamatu ja lõhnatu, suudab tu-
vastada ainult andur," ütles 

G4Si standardlahenduste di-
visjoni direktor Tarmo Pärja-
la. "Seega on ta äärmiselt olu-
line ka siis, kui inimene vii-
bib kodus. Suuremates maja-

des soovitame võimalusel pai-
galdada isegi mitu andurit eri 
tubadesse, et need oleks ohu-
koldele võimalikult lähedal. 
Materiaalne kahju põlengute 
puhul on suur, kuid emotsio-
naalne kahju, kui teie kodu 
või mälestusesemed ära põle-
vad, on korvamatu."

Vingumürgituse vältimi-
seks muutub vingugaasian-
dur kohustuslikuks uue aas-
ta 1. jaanuaril. 

Aguraiuja sõnul helistatak-
se päästeametisse sageli ka 
gaasilõhna pärast. "Alati po-
legi see pliidist või boilerist 
tingitud, ka torustik ja kraa-
nid võivad lekkida," mainis 
ta. "Kui elamu ehitustöödel 
on ummistunud ventilatsioo-
niavad, pole samuti gaasisead-
med turvalised."

Tuletõrjujaile vaba ligipääs
Tuletõrje saabumisel on elu-

liselt oluline hoida trepikojad 
ja sissesõiduteed lagedad. As-
jadest ummistunud koridorid 
takistavad tule eest väljapääsu 
ja liikurid võivad ka ise tule-
kahjude põhjuseks saada. Kor-
termaja koridoris on patareist 
põlema süttinud isegi jalgrat-
talamp. "Trepikojad on ikka-
gi inimeste liikumiseks ette 
nähtud, asju tuleb hoida pa-
nipaikades või korteris," sõ-
nas Aguraiuja. "Eriti magala-
rajoonides tuleb aga jälgida, 
et autod saaksid pargitud nii, 
et operatiivsõidukid läbi pää-
sevad. Talvel lumega muutu-
vad siseteed eriti kitsaks. Lu-
melükkamisel tuleks silmas pi-
dada, et tuletõrje veevõtuko-
had jääksid kasutatavaks. Hüd-
randid on märgistatud puna-
se kattega."

Korteriühistu mure on sa-
muti õigeaegselt uuendada ma-
ja üldpindadele nagu trepiko-
jad ja koridor, kelder ja pöö-
ning elektripaigaldistele teh-
tud audit. Enne 2000. aastat 
ehitatud majade ühistud va-
javad auditi uuendamist iga 
viie aasta tagant, uuemad iga 
kümne aasta tagant. Pädevad 
firmad on saanud selleks teh-
nilise järelevalve ameti tun-
nustuse.

Toetus aitab kortermaju 
tuleohutuna hoida

Kümne- ja enamakorruseliste kor-
termajade toetus senisest suurem 
"Tallinnas tegutseval korte-
riühistul on võimalik taot-
leda päästeameti et-
tekirjutuse täitmi-
seks linnalt tuleo-
hutustoetust," 
ütles abilinnapea 
Eha Võrk. 

Tuleohutustoe-
tuse eelarve on 
200 000 eurot, taot-
lusi võetakse vastu aasta 
ringi. Toetuse ülemmäär on 
50% tööde maksumusest, 
kuid maksimaalselt 5000 eu-
rot korterelamu kohta ja 10 
000 tornelamu kohta.

Tuleohutustoetust saab 
taotleda kuue kuu jooksul pä-
rast seda, kui päästeameti et-
tekirjutuses nõutud tööd on 
tähtajaks tehtud. "Kõrgmajade 

tuleohutuse tagamine on töö-
mahukas ettevõtmine. Lin-

na toetus on seetõttu 
väga tänuväärne," 

lisas Ants Agu-
raiuja. "Tuleohu-
tussüsteeme, 
mida korras hoi-
da tuleb, on 

kõrgmajadel võr-
reldes teiste korrus-

elamutega tunduvalt 
rohkem. Vajalikud on näiteks 
automaatne signalisatsiooni-
süsteem, turvavalgustuse ja 
suitsueemalduse süsteemid 
ning piksekaitse. Süsteemid on 
üsnagi kulukad ja vajavad järje-
pidevat hooldust. Majades, kus 
kelder on ühendatud trepikoja-
ga, on nõutav neid eraldav tule-
tõkkeuks."

Kõrbema läinud toidust võib kiiresti tulekahju tõusta. Scanpix

Vingu- 
gaasiandur saab 

uuel aastal kohus-
tuslikuks.
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Krista Kiin
krist.kiin@tallinnlv.ee

"Muutsime menüüd, tegime 
igasugu trikke ja imesid, et 
ellu jääda. Vaktsineerige ja 
käige  restoranides, me ole-
me selle eest väga tänuli-
kud," kutsub kolme restora-
ni peakokk Roman 
Zaštšerinski restoranide 
nädalale. Tema enda söögi-
kohtades saab soodsa hin-
na eest maitsta näiteks hiid-
kreveti ravioolisid homaari-
kastmega,  sidruni-võikree-
mi ja mustika tartaletti.

Täna algav Tallinna resto-
ranide nädal toob koroonalai-
nesse mattuvas sügises rõõm-
sate elamustega vaheldust ning 
aitab ka söögikohtade pidaja-
tel karmil ajal külalistest rõõ-
mu tunda. "Kasutage võima-
lust restoraninädalat nautida," 
kutsus üles toitlustuskohtade 
Moon, Kolm Sibulat ning Man-
tel & Korsten kaasasutaja ja 
-peakokk Roman Zaštšerinski, 
kes pälvis Eesti toidukultuuri 
edendamise eest veebruaris va-
bariigi presidendilt  Valgetähe 
V klassi teenetemärgi. "Res-
toranid teevad sel nädalal vä-
ga häid allahindlusi ja enamus 
toidukohti, keda ma nimekir-
jas näen, pakuvad oma pari-
maid toite tavapärasest märk-
sa soodsamate hindadega. See 
on suurepärane võimalus nä-
ha, mida eri restoranid kas lõu-
nal või õhtul pakuvad. Vaktsi-
neerige ja käige mööda resto-
rane, me oleme selle eest vä-
ga tänulikud!"

Poska tänavas asuv resto-
ran Mantel & Korsten on res-
toranide nädala õhtumenüüs-
se sättinud suitsutatud forelli 
sõstra stracciatella, juustu ja 
fermenteeritud tomatikastme-
ga, veise hanger-steik'i veini-
kastmega ning desserdiks sid-
runi-võikreemi ja mustika tar-
taletti 30-eurose komplekti-
hinnaga. "Lõunasöögipakku-
mise teeme ainult laupäeval 
ning siis on menüüs hiidkreveti 
ravioolid homaarikastmega ja 
Valhrona šokolaadikook rohe-
lise pistaatsia jäätisega, mille 
hind on 15 eurot," jätkas tipp-
kokk, kelle sõnul kõlab lõuna-
menüü ehk isegi põnevamalt 
kui õhtune.

Paik õhtu nautimiseks
"Mantel & Korsten on õh-

turestoran ja meie tavapärane 
menüü ei ole väga pikk, kuna 
oleme pigem koht, kuhu on hea 
tulla õhtut nautima või mõnd 
sündmust tähistama, olgu sel-
leks sünnipäev või ärikohtumi-
ne," lausus Zaštšerinski. "Üht-
lasi on meil korralik veinivalik, 
mis sobib igale veiniarmastaja-
le. Me ise nimetame oma me-

nüüd Vahemere suunaga au-
toriköögiks – selles on kok-
ku pandud meie kõigi koge-
mused. Lisaks minule toime-
tavad menüü kallal  mu vend 
Igor Andrejev ja peakokk Jü-
ri Vainküla."

Zaštšerinski kinnitusel on 
klientide seas üheks hitiks saa-
nud trühvli risoto arancini suit-
sutatud pardi ja pudelkõrvitsa 
püreega, mille leiab eelrooga-
de menüüst. "Samuti on ülipo-

pulaarseks osutunud ka resto-
ranide nädalal pakutavad hiid-
kreveti ravioolid homaarikast-
mega," lisas ta.

Olulised on kohalikud  
inimesed

Koroonaajal pole kõrgklassi 
restorani pidamine lihtne. Nõn-
da ütleb ka Zaštšerinski, et esi-
mene eesmärk on raske aeg üle 
elada. "Väga suuri plaane me 
ei tee,  püüame võtta suuna 

mitte torma-
ta; põhiees-
märk on mitte 
kaotada per-
sonali, kes on 
meie tugevus 
ja kõige ras-
kema töö te-
gijad," rääkis 
ta. "Õnneks on 
vähemalt meie 
kolmes resto-
ranis kümnest 
külastajast 9,5 
vaktsineerimis-
tõendiga. Ostsi-
me varuks küll 
hulga kiirteste, 
kuid neid on ku-
lunud vähe, ena-
mik söömatulija-
test omab vaktsii-
nipassi. Mul on hea 
meel, et inimesed 
suhtuvad asjasse 
mõistlikult ja tea-
vad, et  kui nad ta-
havad, et ühiskond 
jääks avatuks, tu-
leb reegleid järgi-
da."

Turistide hul-
ga vähenemine 
restoranide näda-

lal osalevaid toidukohti Moon, 
Kolm Sibulat ning Mantel & 
Korsten kuigivõrd ei häiri, sest 
need on orienteeritud eeskätt 
kohalikele inimestele. "Et muu-
tuvate oludega kohanduda, asu-
tasime Moon Deli, mis toimetas 
lihtsaid, kvaliteetseid ja maits-
vaid tippklassi hõrgutisi klien-
tideni," meenutas Zaštšerins-
ki. "Muutsime menüüd, tegi-
me igasugu trikke ja imesid, 
et ellu jääda." 

Nüüd loodetakse, et aasta 
alguse keerukad olud ei kordu. 
"Oleme valmis edasi võitlema 
– nüüd on koroonalaineid juba 
nii mitu olnud, et me juba tea-
me, milline stsenaarium võtta," 
mainis Zaštšerinski. "Meie põ-
himure on säilitada personali, 
sest väga paljud lahkusid pärast 
viimast lockdown'i ametist ning  
kulus palju aega ja vaeva, et lei-
da ja koolitada uusi inimesi."

Restoranides Moon, Kolm Si-
bulat ning Mantel & Korsten toi-
dutrende väga ei jälgita. "Tren-
did tulevad ja lähevad, kuid mõ-
ned asjad jäävad, ja ma väga 
loodan, et me ise oleme trendid 
oma klientide jaoks," sõnas Za-
štšerinski. "Kõigil meie kolmel 
restoranil on oma nägu, mida 
püüame hoida. Nii on 13-aasta-
seks saavas Moonis domineeri-
nud kogu aeg modernne slaavi 
köök, mida järgime ka edaspi-
di. Kolmes Sibulas oleme juba 
üheksa aastat trende järgimata 
valmistanud Aasia autorikööki, 
sh nuudleid. Restoranis Mantel 
ja Korsten valitseb rohkem peen 
restoraniköök, milles saame ka-
sutada oma reisiideid mööda Va-
hemerd, et sulatada kokku Itaa-
lia, Hispaania, Prantsusmaa ja 
Põhja-Aafrika ranniku kööke." 

Kokkade enda  
lemmikroad

Kui restorani Kolm Sibu-
lat võib pidada Mooni ven-
naks, siis ligemale neli aastat 
tegutsenud Mantel & Korsten 
on nende väike õde ehk pe-
samuna. "Valmistame rooga-
sid, mis meile endale mait-
sevad," kinnitas Zaštšerins-
ki. "Burgereid ja pitsasid me 
teha ei plaani, selle ala kõ-
vad tegijad on Tallinnas ole-
mas niigi!" 

Tallinna restoranide nä-
dal sai algu-
se kümme 
aastat tagasi 
kahe restora-
nipidaja eest-
vedamisel, 
kes otsusta-
sid, et on vii-
mane aeg tut-
vustada pea-
linna resto-
ranide kõrget 
taset laiemale 
avalikkusele.

Restoranide nädal viib 
maitsete abil kodulinnas 
maailmareisile

Külastajaid ootab 51 restorani

• Tallinna restoranide nädalal 
ootab 1.-7. novemb-
rini külastajaid 
51 restorani.

• Söögikor-
rad paku-
takse välja 
komplekt-
menüüde-
na, mis pä-
rinevad res-
toranide ta-
vapärasest à la 
carte menüüst ning 
esindavad iga restorani ole-
must parimal moel.

• Lõuna- ja õhtusööke paku-
takse kahes hinna-

kategoorias:  
lõunasöök 

10 eurot ja 
õhtusöök 
20 eurot 
lõuna-
söök 15 
eurot ja 

õhtusöök 
30 eurot

• Reserveerimi-
ne ja lähem info  

www.tallinnrestaurantweek.
ee 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet ja Tallinna Kesklinna Valitsus tea-
tavad Tallinnas Tartu mnt 84c kinnistu 
detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) aruande 
eelnõu avalikust väljapanekust ja ava-
likust arutelust.
KSH aruande eelnõuga on võimalik tut-
vuda ajavahemikul 15.11.2021 kuni 
14.12.2021 veebilehel https://www.tal-
linn.ee/est/keskkond/Trtu-mnt-84 ning 

paberkandjal Tallinna Kesklinna Valitsu-
ses (Nunne 18, hoovimaja tuba nr 32, tel. 
645 7200, kesklinn@tallinnlv.ee).
Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu 
KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 
16. detsembril 2021 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18) algusega 
kell 14.00, kuhu tuleb eelnevalt registree-
ruda. Osalemine on võimalik ka Teamsi 
vahendusel.

Detailplaneeringu materjalidega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP040040.  
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
KSH aruande eelnõu kohta saab esitada 
avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tal-
linna Keskkonna- ja Kommunaalametile 
aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-
posti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

on  määrata ala sihtotstarbeks äri-  ja 
elamumaa, ning ehitusõigus kuni 14-kor-
ruseliste (kuni 50 meetri kõrguste) elu-
ruumidega ärihoonete ehitamiseks ja 
maakasutuse tingimused. Detailplanee-
ringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest 
mõju.
KSH eesmärgiks on tuvastada detailpla-
neeringu elluviimisega  kaasnevad  oluli-
sed  keskkonnamõjud, selgitada välja  al-
ternatiivsed võimalused  ning  leida  so-

bivad  meetmed   ebasoovitava mõju lee-
vendamiseks.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 
KSH aruande koostaja on AS KOBRAS 
ning detailplaneeringu kehtestab Tallin-
na Linnavolikogu. KSH koostamise kor-
raldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet.

Restoran 
Mantel ja 
Korsten asub 
Poska täna-
val ühes 
Kadrioru va-
nimas puu-
majas, mis 
mõne aasta 
eest korda 
tehti.

Peakokk Jüri 
Vainküla valis 

koos kolleegide-
ga restoranide

nädala õhtume-
nüüsse klientide 
lemmikud: suit-

sutatud forelli 
ning

desserdiks mus-
tika tartaleti.
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Laupäeval suleti viieks aas-
taks rahvusraamatukogu 
lugemissaalid remondiks 
valmistuvas Tõnismäe hoo-
nes, raamatukogu kolib 
Narva mnt 11 
asenduspinnale.

Asenduspinnale saab kaa-
sa pakkida olemasolevast 51 
km vaid 2 km jagu raamatuid, 
ülejäänud viiakse hoiule logis-
tikakeskusesse. Tegu on kee-
ruka ja mahuka ettevõtmise-
ga, sest kõik raamatud tuleb 
turvaliselt pakkida ja ümber 
paigutada.

Aasta lõpuni saab raama-
tuid tellida ja tagastada raa-
matukappidesse või pakiau-
tomaati. 

Novembrist on võimalik 
rahvusraamatukogust raama-
tuid tellida esialgu vaid e-ka-
taloogide kaudu ning kätte-
saamise kohtadeks on raama-
tukapid või saatmistasu maks-
tes ka Omniva pakiautomaa-
did üle Eesti.

Kolimisperiood vältab küll 
kokku neli kuud, aga juba jaa-
nuari alguses on rahvusraa-
matukogu valmis avama oma 
asenduspinna Narva mnt 11.

Digitaalsete teenuseid ko-
limine ei puuduta. Säilib ot-
singuportaal www.nlib.ee/et/
andmebaasid, mille kaudu 
pääseb sadadesse Eesti ja vä-
lismaa andmebaasidesse. Al-
les jääb infopäringu ja -nõus-
tamise teenus, mis on suureks 
abiks olnud nii tudengitele kui 
ka teaduritele.

Rekonstrueerimise ajal on 
kavas e-teenuseid arendada 
ja nende arvu ka kasvatada.

Rahvusraamatukogu lugemissaalid viieks aastaks suletud

Legendaarne  
lillepaviljon  
läheb remonti

Pirital algasid Eesti ühe tuntu-
ma arhitektuuriteose, Valve 
Pormeistri projekteeritud lille-
paviljoni restaureerimistööd 
300-kohaliseks peo- ja üri-
tustekohaks. 1960. a valmi-
nud hoone restaureerib 
1Partner Ehitus, mille juhi Ül-
lar Hinno sõnul taastatakse 
kõik ajastutruult ning võimali-
kult palju originaaldetaile säi-
litades. Pirita tee 26 asuvale 
lillepaviljonile rajati 1964-
1966 kõrvale kohvik Tuljak 
ning kaks hoonet moodusta-
vad ühtse arhitektuurse an-
sambli. Lillepaviljoni peab 
saama korda 2022. aasta lõ-
puks.

Kesklinna  
lasteaiad  
saavad uued 
liikluslinnakud
Kümme Kesklinna lasteaeda 
saab uued liikluslinnakud – 
kaheksas neist on tööd juba 
lõpetatud ning kahes lõpusir-
gel. Rajatavad liikluslinnakud 
arvestavad iga lasteaia ruu-
miga ja tulevad erinäolised, 
kuna nende väliala ja võimalu-
sed on erinevad. 

Sitsi tänav on 
remondi tõttu 
liiklusele  
suletud

Põhja-Tallinnas asuv Sitsi tä-
nav on alates 1. novembrist 
rekonstrueerimise tõttu liiklu-
sele suletud, samuti suuna-
takse ümber bussiliinid 3, 26 
ja 26A.

Sitsi tänava piirkonna ela-
nikele on tagatud juurdepääs 
kinnistutele, jalakäijatele on 
loodud liikumiskoridor, mis 
võib muutuda vastavalt ob-
jekti olukorrale.

Bussiliinide nr 3, 26 ja 26A 
liikumisteed ja peatused on 
muudetud kuni 31. juulini 
2022. Bussid nr 26 ja 26A 
sõidavad Sõle tänavalt Pal-
jassaare teele Kopli t kaudu 
tavapärase Sitsi t asemel. 
Ära jääb Niidi peatus, ajuti-
sed peatused asuvad Kopli t 
ja Paljassaare teel. Mõlemale 
liinile lisandub täiendavalt 
Madala, Lõime ja Maleva 
peatus. Bussiliin  nr 3 sõidab 
Tööstuse tänavale Kopli ja 
Sõle t kaudu. Ära jääb Sitsi 
peatus ja lisanduvad Tööstu-
se, Maleva, Lõime ja Madala 
peatus.

Krista Kiin
krist.kiin@tallinnlv.ee

Lennuakadeemia juhenda-
misel saab igaüks ise roboti 
ehitada ning proovida, kui-
das see ette antud ülesan-
deid lahendab.

Robootikafestival Robotex 
International toimub sel aastal 
5.-7. novembrini Tallinnas Sa-
ku suurhallis, kus kolme päe-
va täidavad kaasahaaravad 
võistlused ja põnevad roboo-
tikatöötoad. Ühtlasi saab näha 
traditsioonilist tehnoloogia-
näitust, kus seekord on foo-
kus autonoomsetel masinatel 
ja elektromobiilsusel. Esinda-
tud on nii Eestis kui ka vä-
lismaal arendatud ja toode-
tud liikurid. 

"Autonoomsete masinate 
areng on viimastel aastatel 
teinud olulise hüppe, mistõt-
tu otsustasime eri seadmed ja 
masinad kokku tuua ja neid ka 
publikule näidata," ütles Robo-
texi korraldusjuht Siim Hovin-
talo. "Mõne seadme puhul pa-
neb ennastki imestama, et se-
da arendatakse just siinsamas 
Eestis. Näiteks toob Cleveron 
Robotexile moodsa isesõitva 
robotkulleri, mille juhtimis-
keskust saab kohapeal proo-
vida, TalTechi noored esitle-
vad juhita vormelautot, lisaks 
näeb kõikvõimalikke iseliiku-
vaid pesureid, imureid ja nii-
dukeid."

Hovintalo soovitab kind-
lasti vaatama tulla väga eri-
list humanoidrobotit Sophiat. 
"Maailmas mitmetel rahvusva-
helistel näitustel esitletud hu-
manoid suhtleb ja liigub nagu 
inimene ning suudab väljenda-
da tundeid," kirjeldas Hovin-
talo. "Sophial on huumorimeel 
ja tema välimus põhineb näit-
leja Audrey Hepburnil." 

Roboti looja Machani Group 
on 90-aastane pereettevõte, 
mis tegeleb tehisintellekti ja 
robootikaga. Peagi toob Mac-
hani Robotics turule ka täius-
tatud Sophia 2.0.

Koolid kutsuvad robooti-
kat õppima

Tehnikahuvilistel tasub ro-
bootikafestivalile minna ju-
ba sellepärast, et tehnoloogia-
näitusel saab seekord tutvu-
da Eesti suuremate ülikoolide 

väljapanekutega kõikvõimali-
kest uusimatest robootikala-
hendustest, aga ka eriala õp-
pimisvõimalustega. Ettevõtted 
tutvustavad oma tegemisi teh-
noloogia ja inseneeria vald-
konnas, ning nii mõnigi neist 
pakub külastajaile võimalust 
kohapeal käed külge panna, 
et selle kogemuse pealt juba 
hõlpsamini tuleviku karjääri-
valikuid teha.

Robotexi keskmeks on ik-
ka olnud võistlused. "Seekord 
on rohkem mõeldud ka pealt-
vaatajaile ning muudetud ro-
botite jõukatsumisi publikule 
vaatemängulisemaks, et kõik 
saaksid finaalidele kaasa ela-
da ja oma lemmikutele pöialt 
hoida," lausus  Hovintalo. "Ka-
vas on näiteks robotite sumo-
võistlused ja lennuakadeemia 
droonide takistussõit, jätkub 
ka tüdrukutele mõeldud tule-
tõrjumise võistlus."

Ka töötoad on alati olnud 
Robotexi lahutamatuks osaks. 
"Nii väikseid kui suuri ro-
bootikahuvilisi ootavad kol-
me päeva jooksul lahedad teh-
noloogia- ning robootikatöö-
toad, mille on kokku pan-
nud head koostööpartnerid," 
märkis töötubade koordinaa-
tor Maire Iro. Näiteks lennu-
akadeemia juhendamisel saab 
ehitada roboti ning proovida, 

kuidas äsja ellu ärganud ro-
bot ette antud ülesandeid la-
hendab.

Selgeks saab jootmine
Mõõtu võetakse paberlen-

nukite disainimisel. "Pabe-
rist lennukeid meisterdati ju-
ba 1930ndatel, et testida ideid 
päris lennukite disainimiseks," 
rääkis lennuakadeemia turun-
dusjuht Silver Bohl. "Meie töö-
toas õpid valmistama paber-
lennukit, mis teistele tuule al-
la teeb."

Õhulendude teemal võib 
jätkata avastamist TalTechi 
droonide lennutamise töötu-
bades. "Lisaks saab mängida 
liitreaalsuses toimetavate ro-
botitega ning arendada oma 
äriideid," tutvustas Tallinna 
tehnikaülikooli üritusturun-
duse valdkonnajuht Sten Kal-
der TalTechi mitmekesist töö-
tubade programmi. "Meie tu-
dengid õpetavad festivalil veel 
Folkrace roboti ehitamist, mil-
lega saab Robotexil ka võist-
lustulle astuda."

Kohal on haridus- ja noor-
teameti ProgeTiigrid, kellega 
koos saavad huvilised katse-
tada põrandaroboteid, peris-
koobi tegemist ning avasta-
da ka virtuaalreaalsuse maail-
ma. Põnevat tegutsemist pakub 
töötubade alal Digipurk, kes 
keskendub selle aasta Robote-
xil asjade ehitamisele. Töötu-
bades saab selgeks, mis asi on 
trükkplaat, komponendid ning 
jootmine – tegevus, mida tõe-
line robootikahuviline ohtralt 
praktiseerib. Digipurgi juhen-
damisel valmivad ka joont jär-
givad autod ning jõulumeele-
olu loomiseks väike vilkuva-
te tuledega kuusepuu.

Robotexi töötubade prog-
rammist leiab vahvat tegut-
semist ka Tallinna Ülikooli ja 
Venemaalt kohale tulnud First 
Tech Challenge meeskonna ju-
hendamisel.

Köitvate töötubadega on ko-
hal veel Edukoht, kes jagab 
praktilisi teadmisi program-
meerimisest ning pakub noor-
tele osalejatele rohkelt katse-
tamisrõõmu.

Robotex kutsub tehisinimese huumorit 
kuulama ja masinate sumot vaatama

Robotexi töötuba. Robotex

ROBOTEXI kava:

5. november
• Lennuakadeemia droonide 

takistussõit
• TalTech Folkrace
• Lego sumo
• Comodule Lego joonejärgi-

mine
• Labürint

6. november
• Mega sumo
• Mini sumo
• Comodule Lego joonejärgi-

mine 14+

• Taltech Folkrace 16+
• Joonejärgimine

7. november
• 3 kg Lego sumo
• Lego sumo 13+
• Tuuletakistustega joonejär-

gimine
• Lennuakadeemia droonide 

takistussõit -16
• Tüdrukute tuletõrjumine

Robotexi programmi, võistluste 
ning ajakavaga saab tutvuda 
kodulehel robotex.international

Üritusele pääseb see, kes täidab 
koroonatingimusi:
• Noortel vanuses 12-18 peab 

olema sissepääsemiseks 
ette näidata negatiivne ko-
roonatest või vaktsineeri-
miskuuri läbimise tõend ehk 
Covid pass.

• Alla 12-aastased saavad 
sisse ilma tõendita ja passi-
ta.

• Saku suurhalli ees on kor-
raldaja taganud lisatasu 
eest testi tegemise võima-
luse. Testimist viib läbi Busi-
next Eesti OÜ. Kiirtest mak-

sab külastajale 5/15 eurot ja 
vastused saab teada koha-
peal 10-15 minutiga. 5-eu-
rone test tagab üritusele 
pääsu kaheks päevaks, väl-
jastatakse käepael.

• Enda tehtud kiirtestiga pa-
lutakse mitte tulla. Ainus 
aktsepteeritav test on me-
ditsiinitöötajate tehtud.

• Robotexil on maskikandmi-
se kohustus! Ürituse korral-
daja jagab vajadusel koha-
peal tasuta maske.
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12. novembril algav iga-aas-
tane filmimaailma suursündmus 
pakub seekord 212 filmi. Viiru-
seajale vaatamata on kavas kuus 
maailma-, 11 rahvusvahelist ja 
kaks Euroopa esilinastust kõik-
jalt maailmast. Pealinn uuris Lo-
kilt, kuidas tal koroonatingimus-
tes õnnestus ikkagi nii uhke fes-
tival korraldada.

Oli kuulda, et eelmisel aastal  
tahtsite PÖFF-i korraldamise 
vaevade pärast lausa aknast al-
la  hüpata. Kuidas on läinud tä-
navuse, 25. festivali  ettevalmis-
tused?

No kas nüüd lausa aknast väl-
ja hüpata... Aga mäletan, et kui 
jõulu ajal lapsed küsisid, et mil-
line oli sinu tänavune kõige õn-
nelikum päev, siis vastasin, et kui 
oli PÖFF-i lõputseremoonia. Va-
hetult enne lavale minekut sain 
sõnumi, et olen kokku puutu-
nud koroonaviirust kandva ini-
mesega. See oli väga närvesööv 
festival, aga tänavune vist tuleb 
veel hullem.

Covid näikse ähvardavat teie tä-
navuste plaanide teostamist – 
milline on sisetunne, kas kõige-
vägevam laseb seekord festiva-
li ära teha?

Mul on selline lootus, et ta 
laseb ära teha. Seda nii suure 
rahvusvahelise tähtsusega  fes-
tivali pole lihtsalt võimalik eda-
si lükata, nagu on tehtud mõne 
teise üritusega. Nii paljud tegi-
jad kogu maailmast on sellega 
seotud ja neile on väga oluli-
ne, et Tallinna festival toimuks, 
sest mis saab muidu nende fil-
midest. Pealegi on teised suu-
red A-klassi festivalid oma ka-
vad juba sulgenud, neid filme 
pole võimalik muudele festiva-
lidele üle kanda. Kas me mõis-
tame need filmid suremisele? 
Ei, seda küll ei saa teha! Nii-
siis ongi tarvis festival igal ju-
hul ära teha, vaatamata selle-
le, kui palju saab saalides rah-
vast olema. Kui publikut pole, 
siis on sellest väga kahju, sest 
tänavune programm on ikka 
väga hea. Võin seda kinnita-
da, sest olen kõiki osalevaid fil-
me näinud. Võin kinnitada, et 
PÖFF-i filmid lähevad iga aas-
taga järjest paremaks.

Kõik tänavused rahvusvahe-
lised festivalid on toimunud ja 
PÖFF-i ärajätmist küll keegi ei 
mõistaks. Mind vist nüsitakse sel 
juhul elusalt. Ega keegi ei saa aru 
sellest, mis Eestis toimub.

Kui festival ei toimu, siis jää-
me ilma paljudest toetustest, ole-
me seotud ju lepingutega.

Te olete öelnud, et PÖFF ei kar-
da teravaid, ka valulisi teema-
sid. Millised filmid siis tänavuses 
programmis neid valukohti kõi-
ge eredamalt kajastavad?

Me oleme ju päriselt kursis 
maailma eri paikade elu ja va-
ludega. Ja eks me võtame prog-
rammi ka selliseid filme, mis on 
ühelt poolt hea kunstilise tase-
mega – see on muidugi esimene 
eeldus –, aga kui teema on vä-
ga  tundlik mõne maa jaoks, siis 
pakub ta kindlasti huvi ka meie 
vaatajale. Ja kui üldse vaadata ka 
teiste filmifestivalide programme, 
siis sa saad neist igaühe puhul aru, 
millest see maailm hingab ja kus 
ta süda tuksub. Tean inimesi, kes 
vaatavad meil ära kuni neliküm-
mend filmi – kes võtavad PÖFF-
i ajaks endale lausa puhkuse –, 
aga piisaks ka juba poole väikse-
mast arvust filmidest, et aru saa-
da, mis on tänase maailma valu-
punktid. Muidugi oleneb ka pal-
ju siin filmide valikust. Me 
pole ju poliitiline filmifes-
tival, seda teavad osavõt-
jad väga hästi, aga me 
ei tõrju sugugi ka vä-
ga tundlikke teemasid.

Neid on teil vist palju 
ka laste- ja noortefil-
mide kavas?

Jah, seda küll. Noor-
te ja laste puhul me ei pää-
se üldse tundlikest teemadest. 
Ja paljudes filmides on juba ka 
sees Covid.

Muidugi on igas filmis sees 
mingid suhtedraamad. Mulle jäi 
tänavuste  noortefilmide puhul 
silma, et väga oluliseks on pee-
tud laste ja vanemate suhet. Mu-
ret teeb nende omavaheline võõ-
randumine. Küsimus on siis sel-
les, kuidas ehitada sildu laste ja 
vanemate vahele.  Noorele on 
ju ülioluline, et ta saaks ennast 
identifitseerida. Kui täiskasva-
nute maailm hakkab tema prob-
leeme peitma, siis ta tunneb ko-
he, et see on vale. Sel korral on 
meil kavas just sellest rääkivad 
väga tugevad Venemaa filmid.

Tuuakse esile ka narkosõltu-
vust ja noorte enesetappe. Need 
on väga karmid asjad tegelikku-
ses ja ka linastuvates filmides. 
Aga need filmid on ikka väga 
hästi tehtud.

Meil on õpetajatega väga tu-
gev side. PÖFF-il on õpetajate 
filmiklubi ja meil ongi kokku-
lepe, et õpetajad aitavad neid 
probleeme analüüsida. Noor ei 
lähe ju õpetajale rääkima  nen-
dest asjadest. Aga kui ta näeb 
filmi, mis tema elus toimuvat 
peegeldab, ja kui siis veel õpe-
taja seda sõbralikult analüüsib 
ka, saab noor mõelda omaenda 
samasugusele probleemile. Terve 
klass võiks koos õpetajaga neid 
asju analüüsida. Ja tean, et seda 
ka tehakse ja otsitakse lahendu-
si. See on ju ülioluline. Meil on 
see juba üsna pika traditsiooni-
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"Tänavused  noortefilmid peavad oluliseks laste ja va-
nemate suhet – muret teeb nende võõrandumine. Kü-
simus on siis selles, kuidas ehitada sildu laste ja va-
nemate vahele," räägib PÖFF-i juht Tiina Lokk. "Pan-
deemia ajal oleme hakanud ka noorte enesetappudest 
rohkem rääkima.  Neid teemasid ei tohi mingil juhul lii-
va alla peita!" 

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

ga, et niisugused arutlused kuu-
luvad lausa ka PÖFF-i program-
mi. Loomulikult me ei saa keda-
gi sundida, et tehke. Aga õpeta-
jad ise on sellest väga huvitatud. 
See annab neile parema võima-
luse leida oma klassiga kontakti. 
See on väga populaarne.

Noorte narkoprobleemidele on 
pühendatud kaks filmi teie prog-
rammist. Kuidas teile tundub, 
kas meie igapäevaelus Tallinnas 
on see suur probleem?

Muidugi ma olen kokku puu-
tunud kõigega, mis meie linnas 
toimub. Ja selleks, et seda teada, 
ei pea oma lapsed tingimata nar-
komaanid olema. Praegu on koo-
liõpilaste seas väga levinud ka-
nepi suitsetamine. Aga ega kee-
gi eriti ei reageeri ega mõtle, kui 
ohtlik see tegelikult võib olla.

Ja me valime oma program-
mi ikka ju neid filme, mis kõlk-
suvad meie eluga kokku. Võta-
me või enesetapud. Pandeemia 
ajal oleme hakanud sellest roh-
kem rääkima. Muidugi, meie fil-
mid just seda veel ei analüüsi, 
aga küllap seegi tuleb. Ja neid 
teemasid ei tohi mingil juhul lii-
va alla peita.

Noorteprogramm on meil ol-
nud alati üks populaarsemaid. 
Tulevad terved klassid, noorte-
filmide seansid on ikka olnud 
puupüsti täis.

Mõned filmid, nagu näi-
teks "Aju", käsitlevad te-
hisintellekti. Kas tehis-
mõistus hakkab peagi 
ületama inimese oma?

Küllap filmi loojad 
tahavadki meid eelkõi-
ge selle küsimuse üle 

mõtlema panna. Ja mõt-
lema paneb kogu meie 

dokumentaalfilmide kava, 
kus me tõstatame näiteks kesk-

konnateemasid. Temaatiliselt po-
le meie programm sugugi ühe-
külgne, vaid kajastab seda, mi-
da filmiloojad on oluliseks pida-
nud just praegu.

Naljakas on see, et alati küsi-
takse, mis läbib punase joonena 
teie programmi. Üks normaalne 
filmifestival peab ikka püüdlema 
selle poole, et anda adekvaatne 
pilt kõigest, mis loomingulisi ki-
neaste erutavad. Me peame siin 
nägema kõiki tendentse ja muu-
tusi, mis aasta jooksul on filmi-
kunsti maailmas toimunud. Ja 
nagu ma ennist ütlesin, peegel-
dab ju filmikunst ikka elu en-
nast oma vahenditega.

Jah, võtame filmi "Las Saatan 
naerab", see on nagu peegeldus 
tänasest maailmast, mida seal 
kehastab ebaõiglust täis pisike 
külake.

See film uurib, mis käivitab 
inimeses saatanliku õeluse. ja 
küsib, miks see nii on, et teatud 
olukorras muutub inimene vägi-
valdseks. Nagu väike psühhoana-
lüüs, mis otsib vastust, kuskohast 
kogu see kurjus alguse saab. Nii-
sugune on selle filmi alltekst. Pi-
gem mõjutavad mõlemad asjad. 
See on nagu kahesuunaline liik-
lus. See küla on jah nagu ühis-
konna mudel, mitte konkreetne 
küla. Ühiskond saab väga palju 
reguleerida, millised tungid ini-
meses käivituvad. Inimeses on 
olemas mõlemad poolused, nii 

headus kui kurjus ehk nii Saa-
tan kui Jumal.

Sõltuvalt sellest, kes ja kui-
das inimesi manipuleerib, aval-
dub inimese üks või teine pool.

On ka film tänavalastest, "Mu-
tid". Kas meil on tänavalapsed 
väga suur probleem teie mee-
lest?

Tallinnast on minu meelest 
sellised klassikalised tänavalap-
sed, kes kusagil nurga peal kerja-
vad, küll kadunud. Üheksaküm-
nendatel neid veel kindlasti oli. 
Aga kui nad on ka kuidagi pei-
dus, siis see film mõjub igal ju-
hul hoiatusena. Näitab, kuhu me 
võime jõuda. Me võime ju hom-
me uuesti tänavalaste probleemi-
ga silmitsi seista ka Tallinnas. Kui 
ikka kõik hinnad järjest nii jõuli-
selt tõusevad, siis võivad ka lap-
sed jälle tänavale sattuda ja seal 
kerjama hakata.

Te olete Eesti filmiprogrammist 
esile tõstnud just dokumentaal-
filme. Vaino Vahingu päevaraa-
mat, Manfred Vainokivi auto-
portree, Uku Kuudi elu jne. On 
see mingi omamoodi dokumen-
taafilmide buum, mis meid on 
tabanud? Nagu vahepeal oli 
elulooraamatute buum ja ilu-
kirjandust nii palju ei loe-
tud?

Ei, see pole küll praegu 
nii. Elulooraamat  ja  elu-
loofilm pole üks ja seesama 
asi. Pigem on asi selles, et 
dokumentaalfilm ki-
ratses meil pikki 
aastaid. Kanna-
tas nende filmide 
dramaturgia ja ka 
vorm ning temaa-
tika oli ühekülg-
ne. Kitsas käsitlus 
ei anna filmile tii-
bu, et lennutaks ta 
Eestist kaugemale. 
Aga viimastel aas-
tatel on hakanud tu-
lema tõesti huvita-
vaid dokumentaalfil-
me. Ja nad jõuavad ek-
raanile ka Eestist väljas-
pool. Meie dokumentaal-
filmide programmi jälgi-
takse mujal väga suure 
tähelepanuga.

Meie festivali prog-
rammi vastu võetavate 
filmide üle otsustab teata-
vasti rahvusvaheline ko-
misjon.

Teie programm lõhub pii-
re filmikunsti, muusika 
ja etenduskunstide va-
hel. Kultuurikatlas näe-
me Tarkovskile pühen-
datud kontsert-etendust, 
mida on ka ooperiks 
nimetatud.

Filmikunst on juba 
ammu oma kitsastest 
raamidest välja tul-
nud. Aga see on see, 
mis mulle meie fes-
tivalil väga meeldib. 
Esiteks meeldib Tar-
kovski ja tema igavesti 
kõnetav "Solaris", aga 
ka "Stalker", mis mõ-
lemad on Eestiga kok-
ku köidetud. Peab üt-
lema, et võrdselt "Te-
neti" võttepaikadega 
tullakse ikka ning jäl-
le vaatama "Stalkeri" 

võttekohti. Ei teagi, kummad on 
populaarsemad. Tarkovski oli 
üks neid Vene filmilavastajaid, 
kes vaatamata kitsastele nõuko-
gude oludele suutis ennast maa-
ilmanimeks teha juba enne oma 
emigreerumist. Tema filmid on 
üks osa maailmakinost. Ja ta on 
üks neist, kes astus üleilmses-
se filmimaailma kuuekümenda-
tel. See oli muidugi tohutult ri-
kas ja loominguline aeg. Nime-
kiri neist tema kaasegsetest lä-
heks väga pikaks, kui seda siin 
ette lugema hakkaks. See ongi 
väga tore, et meil on ühelt poolt 
Tarkovskile pühendatud asi, ul-
me, intrigeeriv, ja mis mulle eri-
ti hõrk – tavapäraste kunsti pii-
ride ületamine. Sümbioos. Seal 
on väga modernne, tehnoloogi-
line muusika, mis pole sugugi 
klassikalise ooperi moodi. See 
on väga huvitav kunstisündmus. 
Tegevus toimub nii kinolinal kui 
ka saalis kohapeal, kus tehakse 
ka moodsat muusikat. See pole 
ju mingi ooperi ülekanne, vaid 
kõik toimub Kultuurikatlas. Ko-
gu etendus on dramaturgiliselt 
läbi komponeeritud.

Millistele uutele Fellinidele ja 
Tarkovskitele PÖFF  2021 
tuule tiibadesse võib anda?

Kui  
hinnad tõuse-

vad, võivad jälle  
tänavalapsed  

tekkida

"Jõulu ajal lap-
sed küsisid, et 
milline oli sinu 
tänavune kõi-
ge õnnelikum 
päev, siis vas-
tasin, et kui oli 
PÖFF-i lõpu-
tseremoonia. 
See oli väga 
närvesööv fes-
tival, aga täna-
vune vist tuleb 
veel hullem," 
räägib Tiina 
Lokk koroona-
aegsest festi-
valikorraldu-
sest.
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Vaadake hoolega meie debüüt-
filmide programmi ja saategi sel-
lele küsimusele vastuse. Meie de-
büüdid on ka PÖFF-i üks lipu-

laev olnud algusest peale. Meie 
põhivõistlusprogrammi on väga 
raske saada ja seal figureerivad 
juba tuntud tegijad. Aga vaada-
ke debütante. Juba eelmisel aas-
tal oleksime võinud rahuga veel 
kümme nime juurde panna, il-
ma et oleks pidanud muretsema 
taseme languse pärast. Noored 
tulevad peale. Me oleme debüü-
tide poolest ikka väga hinnatud 
festival. Mulle tundub, et noo-
red tegijad usaldavad meid väga.

On olemas tõsine plaan käivi-
tada Paljassaares filmilin-

naku ehitamine. PÖFF-i 
park on seal kõrval juba 
tõsisasi. Mis tunde see 
tekitab?

Jah, ühelgi teisel fil-
mifestivalil sellist oma 
parki minu teada ei ole. 
Paljudel teistel A-klassi 
festivalidel nad jäädvus-

tavad oma võitjate käe- 
või jalajälgi.

Meie otsustasime – lähtu-
des rohelisest mõtteviisist – 

istutada puid. Puud on need, 
mis seovad CO2 kõige roh-
kem. Me tahame tallinlas-
tele kinkida pargi, kus igal 
puul on oma lugu. Need on 
ka meie festivali võitajate, 
PÖFF-i  ümber koondunud 
filmi- ja kultuuritegelaste 
lood. Kunagi aastate pä-

rast, kui see park seal on 
juba ilmet võtnud, siis jääd-
vustub seal ka PÖFF-i kan-
gelaste lugu. Parem panusta-
da kasvavatesse puudesse kui 
kividesse.

Mida filmilinnak Eesti filmi-
kunstile annaks? Kas sellest 
kujuneb ka lähiriikide jaoks 
kohalik Hollywood?

Eesti filmile ja majandusele 
annaks filmilinnak väga pal-
ju. Meie mõningad õnnestu-
nud suurüritused, nagu Rally 
Estonia, Tallinn Music Week 
ja PÖFF, toovad riigile nii ot-
sest kui ka kaudset tulu. Sa-
ma saab olema ka kavandata-
va filmilinnakuga. Näiteks Is-
landil on üheks suureks majan-
dusalaks filmitegemise teenin-
damine. Seal tehakse väga pal-
ju Ameerika filme. See tähen-
dab, et väga palju raha jääb ka 
ringlema riigi majandusse. Nii-
sugune on asja üks pool. Teine 
pool aga seisneb terves oskuste 

kaskaadis, mille niisugune filmi-
keskus endaga kaasa toob. Lühi-
dalt – o skus teha paviljonis fil-
mi. See hõlmab nii tehnoloogi-
list kui kunstilist külge, mille al-
la käivad ka kostüümid ja muu 
butafooria, valgustus – me ole-
me sisuliselt kõik need oskused 
juba kaotanud. Meil puudub või-
malus seda kõike teha. Lõpuks 
tekitab selline keskus meile pii-
savalt suure filmiasjanduses te-
gutsejate  hulga, kes on profes-
sionaalsed ja oskavad filmimaa-
ilma nõudlikes lõikudes tegutse-
da. Ega ainult lavastajad ei tee 
filmi. Nad vajavad enda kõrvale 
asjatundlikke professionaale, kel-
le read on meil muutunud aina 
hõredamaks, eriti nüüdse Covi-
di pandeemia ajal. Inimesed on 
olnud sunnitud otsima tööd ja 
tegevust kusagil mujal. Kui tu-
leb filmilinnak, siis saame oma 
filmivaldkonna ka päriselt välja 
arendada. Aga filmitegemine on 
ala, kus ristuvad looming ja ma-
jandus.  Ja see toob kasu kõigi-
le. Mõtleme või nende turistide 
peale, kes käivad praegu vaata-
mas filmide võttekohti. Filmimaa-
ilm on kogu loomingulise maa-
ilma suur vedur, mis tõmbab ka 
kõik ülejäänud kunstihammas-
rattad käima. Näiteks meie fes-
tivaliga on kaasatud üle 500 et-
tevõtte. Need on enamjaolt pro-
jektipõhised. Kui PÖFF ära ku-
kuks, siis kukuvad ka need kõik 
ära. Filmimaailm on väga suure 
majandusliku mõjuga.

Kas suured lääne stuudiod tun-
neksid huvi siin filmimise vastu?

Nad tunnevad väga suurt hu-
vi üldse Ida-Euroopas filmimise 
vastu. Lääne stuudiod tegutsevad 
praegu Leedus, Rumeenias, Uk-
rainas, neid on veel väga palju 
igal pool endises idablokis. Kus-
juures ega neil seal enam nii väga 
palju odavam tööd teha ei olegi. 
Nad otsivad värsket verd ja uu-
si võimalusi, uusi impulsse, värs-
ket keskkonda. Ja sellest võida-
vad need maad, kus filme tehak-
se väga palju. Sest pole mit-
te ühtegi paremat tut-
vustavat visiitkaar-
ti kui see, et üks 
kuulus lavastaja 
on teinud me-
nuki just selles 
linnas, selles 
riigis. Turismi 
jaoks on see 
tõeline kuld-
kalakene. Ai-
nult  palveta, et 
nad tuleksid filmi-
ma. Aga eks igal pool 
käiakse filmimas, mitte ainult 
Ida-Euroopas,  selles osas on maa-
ilmas samuti konkurents. Eesti on 
siiamaani nendest filmimarsruuti-
dest kõrvale jäänud. Meil on vä-
he raha olnud nendesse projekti-
desse panustamiseks ja meil po-
le filmitaristut. Me oleme olnud 
kerjajad ja vaeslapsed.

Kas Eesti filmides on midagi sel-
list, mis eristab neid  teiste maa-
de filmidest?

Ei, ma seda küll ei ütleks, Mui-
dugi, mingid tempod ja rütmid 
on aeglasemad, räägitakse vä-
hem kui Itaalia kinos. Aga see 
on kõik väline külg. PÖFF ongi 
Eesti filmi jaoks privileeg, kuna 
siis saab teda võrrelda õiges kon-
tekstis. Kui 90ndatel pandi Eesti 

filmid kõrvuti Hollywoodi filmi-
dega, siis olid nad vales konteks-
tis. Ei saa panna tööstuslikke ja 
autorifilme kõrvuti. Need on võr-
reldamatud suurused. Aga otsus-
tage ise. Vaadake PÖFF-i prog-
rammi ja pange sinna sisse Ees-
ti film. Tulebki õige võrdlusalus.

Kas koroona on mõjutanud filmi-
de valikut või kvaliteeti?

Ei ole. Kvaliteeti ei ole mõju-
tanud, meil on väga head filmid 
tulemas, lausa supertase. Küll aga 
võib mõjutada vaatajate hulka, 
ja sellest on kahju, sest tulemas 
on tõesti head filmid. Aga me 
oleme teinud kõik, et täita iga-
suguseid nõutavaid turvareeg-
leid. Kuni selleni välja, et kino-
de ventilatsioon on parem kui 
kunagi varem.

Kui rääkida üldse filmide ar-
vust ka teistel festivalidel, siis 
see on tänavu olnud mõnevõr-
ra väiksem kui eelmistel aasta-
tel, aga kvaliteet on ikka korra-
lik. Mine tea, võib-olla oligi va-
hepeal ületootmine! Umbes kol-
mandik maailmas toodetud filmi-
dest ei jõudnud aastaid mitte ku-
nagi kinodesse.

Seega on väärtfilmide osakaal 
isegi kasvanud, kui filme vähem 
tehakse?

Proportsionaalselt muidugi. 
On veel igasuguseid mõjusid, mi-
da kohe käigu pealt oleks raske 
hinnata. Eks mõne aasta pärast 
näeme selgemalt, mis see pandee-
miaaeg tegelikult tähendas ja ku-
hu filmimaailm lõpuks suundub.

Muide, ma pole kunagi ar-
mastanud terminit väärtfilm. Mi-
nu jaoks on kunstiliselt õnnes-
tunud filmid eelkõige autorifil-
mid. Aeg-ajalt satub ka suurte 
stuudiote võimsate kommertsli-
ke lavastuste sekka häid autori-
filme. Muidugi tehakse filme ik-
ka kollektiivselt, aga prevaleerib 
režissööri kunstiline eneseteos-
tus, tema ettekujutus. Aga Hol-
lywoodis on filmilavastaja terve 
suure filmitööstuse üks osa ai-

nult. Eks see erinevus tuleb 
sellest. PÖFF orientee-

rub muidugi enne-
kõike autorikino-

le. Ja autoriki-
no ise on sa-
muti väga eri-
nev. On suu-
ri ja väikseid 
filme. Ja meie 

üritame kajas-
tada seda kõike.

PÖFF on teie elu-
töö. Kui kaua soovite 

neid festivale veel ise korral-
dada ja kas muretsete ka mantli-
pärija leidmise pärast?

Selle festivali tulevik sõltub-
ki sellest, kas saadakse aru, et 
niisugust suurt festivali tuleb ka 
vastavalt toetada. Ma ei saa en-
ne lõpetada oma tööd ega kelle-
legi üle anda, kuni mul on kind-
lus, et see on ka rahaga kindlus-
tatud vastavalt oma tähenduse-
le ja tähtsusele. Praegusel kujul, 
kardan, ei taha seda korralda-
mistööd mitte keegi ebakindluses 
üle võtta ja festival lihtsalt sureb.

Meie potentsiaalne jälgijas-
kond internetis oli 9,1 miljardit 
inimest 70 riigis.

Alguses ei olnud meil min-
git muud mõtet, kui ainult el-
lu jääda. A-kategooriast ei osa-

nud siis veel unistadagi. Ja pol-
nud ka teada, kas eestlane üld-
se vajab sellist filmide tulevärki. 
Eesti kohalikud võimud alguses 
rõõmust käsi kokku ei löönud. 
Aga välissaatkonnad meid toe-
tasid, nad said aru, mida tähen-

dab ühe sellise festivali toomine 
Tallinna. See oleks, nagu reisik-
sid ringi maailmas kodunt tege-
likult lahkumata. Nad mõistsid, 
et see on suletud ühiskonna ava-
nemisele kaasa aitamine.

PÖFF-i   
ärajäämisel  

nüsitaks mind 
elusalt.

Mõned filmisoovitused

• Põhivõistlusprogrammi film 
"Las Saatan naerab". 
Lavastaja Ryuichi Mino (Jaa-
pan) 
Coca Cola Sense saal,  25. no-
vembril kell 18

• Noortefilmide võistlusprog-
rammi ja lapse õiguste prog-
rammi film "Vanem". 
Lavastaja Vlad Furman (Vene-
maa) 
Kino Solaris, 3. saal, 16. no-
vembril kell 19.15

• Rahvusvahelise noortefilmide 
programmi ja lapse õiguse 
programmi film "Metsikud juu-
red". 
Lavastaja Hajni Kis (Ungari). 
Kino Solaris, 3. saal, 17. no-
vembril kell 15.45

• Rahvusvahelise noortefilmide 
programmi ja lapse õiguse 
programmi film "Mutid". 
Lavastaja Carlos Zapata (Ko-
lumbia). 
Kinos Solaris, saal 4, 17. no-
vembril kell 16.45

• Programmi Teadus 360 kraadi 
film "Aju". 
Lavastaja Jean-Stéphane 
Bron (Prantsusmaa, Šveits). 
Kinos Coca Cola Plaza, saal 7,  
18. novembril kell 14.15

• Debüütfilmide programmi film 
"Metsa tume süda". 
Lavastaja Serge Mirzabe-
kiantz  (Belgia, Prantsusmaa) 
Kinos Coca Cola Plaza, saal 2, 
20. novembril kell 15.45

• Võistlusväline film "Astrid Lin-
dgreni rääkimata lugu". 
Lavastaja Pernille Fischer Ch-
ristensen. 
Kinos Solaris, saal 4, 14. no-
vembril kell 15.

Kogu PÖFF-i programmi ja linastuvate filmide kirjaldusi vaata 
festivali koduleheküljelt: https://poff.ee/

Loki lemmikfilm on  
"Kodanik Kane"
• Tiina Lokk on lõpetanud üleliidulise riikliku kinematograafia 

instituudi Moskvas filmiteooria ja kriitika alal.
• 1997. aastast on ta PÖFF- i direktor, hiljem sai temast ka Eu-

roopa Filmiakadeemia liige.
• Enne PÖFF-i töötas Lokk kümme aastat Tallinnfilmis stsenaa-

riumide toimetaja, stsenaristi ja kunstinõukogu liikmena, sa-
mas ka vabakutselise ajakirjanikuna. Seejärel asutas ja juhtis 
ta filmilevifirmat FilmiMAX, olles üks selle omanikke.

• Lokk on olnud kultuurikorralduse õppejõud muusika- ja teatri-
akadeemias ja Balti filmi- ja meediakoolis (BFM). 2012 valis 
Tallinna Ülikooli senat ta BFM-i filmikunsti professoriks.

• Lokk on saanud 2002. a  Valgetähe V klassi teenetemärgi, 
2010. a välisministeeriumi kultuuripreemia, 2010. a kultuurka-
pitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia PÖFF-i 
vedamise eest ja 2020. a  Eesti Vabariigi kultuuripreemia.

• Tiina Loki lemmikfilmide hulka kuuluvad näiteks "Lendas üle 
käopesa", "Kodanik Kane", "Amarcord" ja "Pulp Fiction".

Linn suurendab PÖFFi  
peaauhinda 20 000 euroni

Tallinna välja an-
tav Pimedate 
ööde filmifesti-
vali grand prix´ 
väärtus on tä-
navu  
20 000 eurot ja 
publikupreemia 
väärtus 5000 eurot.

"Tallinna pimedate ööde 
filmifestival on selle korral-
dusmeeskonna imetlusväär-
selt väsimatu töö kaudu täna-
seks kasvanud rahvusvaheli-
seks tippfestivaliks," lausus 
Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev. "Käesolevast 
aastast on linn otsustanud 
auhinnafondi märkimisväär-
selt suurendada, et tagada 

sedavõrd pikaajali-
ne ja rahvusvahe-
line A-kategooria 
festival saaks 
parimaid linateo-
seid väärikalt 

tunnustada."
Festivali grand 

prix on Tallinna linna 
peaauhind, mille pälvib igal 
aastal parim põhivõistlus-
programmi film.

PÖFFi publikupreemia an-
navad välja Tallinna linn ja Pi-
medate Ööde filmifestival 
ning selle pälvib publikult 
enim hääli kogunud linateos.

Varem oli grand prix´ väär-
tuseks 10 000 ja publikupree-
mia väärtuseks 2000 eurot.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Poska tänava remontimisel 
säilitati Eesti vanim, ligi saja 
aasta vanune betoonist 
elektripost, mis sai äsja 
juurde ka teabetahvli. Reidi 
tee ehitamisel leitud haua-
kivid, mis nõukogude ajal 
surnuaedadelt kaldakind-
lustuseks veeti, leidsid ning 
leiavad koha oma endises 
asupaigas Kopli pargis ja 
vanal juudi kalmistul.

"Kui eeldame, et remondita-
val teelõigul võib esineda arheo-
loogilisi leide, juhime sellele ju-
ba võimalikult varakult projek-
teerija tähelepanu," lausus  lin-
naplaneerimise ameti muinsus-
kaitse osakonna arheoloog Rag-
nar Nurk. "Ajalooliselt huvita-
vates  piirkondades on arheo-
loogide osalus nõutav. Leidude 
korral otsustame koos, kas on 
vaja põhjalikumaid väljakaeva-
misi või tuleb koguni projekti 
muuta. Näiteks kas panna vee-
toru leiust ülespoole või kõrvalt 
kulgema."

Nii oli ka hiljutisel Roosi-
krantsi tänava uuendamisel. OÜ 
Arheox arheoloog Keiti Rand-
oja sõnul tulid sealsed muinas-
ajani ulatuvad leiud suure ülla-
tusena. "Eelmisel suvel kaevasi-
me Roosikrantsi tänava põhja-
poolses osas, suurema uuringu 
tegime tänavu jaanuarist mai-
ni," ütles Randoja. "Kaevasi-
me käsitsi läbi ligi 350-meet-
rise lõigu. Kõige suurem ülla-
tus oli muinasaegse kultuuriki-
hi leidmine. Avastasime loodus-
likul tumenenud liival lohuke-
sed, võimalikud kunagised tu-
leasemed. Ringikujulised augud 
viitavad puidust postidele toe-
tunud majapõhjale. Leidsime ka 
tõenäoliselt varasest rauaajast 
pärinevat keraamikat.  Laias 
laastus esimesest aastatuhan-
dest enne Kristust. See oli vä-
gagi väärtuslik avastus! Tule-
asemetest kogusime sütt, mille 
saatsime Poola laborisse datee-
rimisele – Eestis selliseid ana-
lüüse ei tehta. Söe dateerimise-
ga saab leida aja saja-paarisaja 
aastase täpsusega. Tulemused 
loodame saada uue aasta algu-
ses, ootame neid põnevusega!"

Roosikrantsi tänaval tuli päe-
vavalgele ka eri  teesillutisi ala-
tes 14.-15. sajandist kuni 19. sa-
jandini välja. "Põhiliselt paeki-
videga sillutatud tee oli rajatud 
mullapinnasele, lisaks paekivi-
tükkidele oli pinnase täiteks too-
dud ka ehitusrususid ja prahti," 
selgitas Randoja.

Ainsana oma ajast säilinud
Randoja sõnul näitavad leiud, 

et muinas-Eesti asustus Toom-
pea külje all on olnud küllalt-
ki laialdane. "Vabaduse väl-
jaku piirkonnast leiti praegu-
se linnaväljaku ehituse käigus 
kiviaegset kammkeraamikat. 
Nooremast kiviajast pärit ese-
meid oleme leidnud veel Pärnu 
mnt kaevamistel," ütles Rando-
ja. "Oleme leidnud arvatavasti 
ligi 6000 aastat vanu üksikese-
meid, näiteks lausa õpikunäite-
na ilusa kivist nooleotsa ja kir-

velaadse tööriistana talva. Need 
leiud näitavad, et praegusel Tal-
linna alal on meie esivanemad  
tegutsenud ja toimetanud aas-
tatuhandeid."

Poska täna-
va sel kuul lõp-
penud remon-
di käigus uuen-
dati  kõik teh-
novõrgud ja 
tänavavalgus-
tus, kuid üks 
endisaegne tä-
navapost jäi 
originaalku-
jul siiski alles.

"Poska tä-
nav asub mil-
jööväärtusli-
kus piirkon-
nas, olles 
samas olu-
liseks ühen-
dusteeks 
kahe suu-
re peatäna-
va vahel. 
Seepärast 
oli ühtviisi 
oluline ar-
vestada nii 
kõigi liik-
lejate va-
jaduste ja 
piirkon-
na elani-
ke ootus-
te kui ka 
ajaloo- ja 
kultuu-
ripäran-
di hoid-
misega," 

Tee-ehitused on toonud päevavalgele 
muistse paekivisillutise, inimluud ja adrajäljed

lausus abilinnapea Kalle 
Klandorf. "Ühe huvitava-
ma näitena ajalooväärtus-
te säilitamisest võiks esi-
le tuua 1928.-1929. aastast 
pärit tänavavalgustusposti, 

mida tänaval enam otse-
selt vaja ei olnud, kuid 
mis Enefit OÜ ning lin-
na koostöös siiski vää-
rikalt välja pandud sai."

Poska tänava ajaloolise 
raudbetoonist elektriposti 
juurde on nüüd paigalda-
tud ka infotahvel. "Tegu on 
vanima betoonelektriposti-
ga Eestis," mainis  Elekt-
rilevi kommunikatsiooni-
juht Liis Veersalu. "Tallin-
na linna elektrijaama paigal-
datud post on sellest perioo-
dist tänapäevani ainsana säi-
linud. Analoogne õõneskonst-
ruktsiooniga post paiknes kuni 
eelmise sajandi viimase küm-
nendini veel Koidula ja Poska 
tänava ristmikul Kadri-oru par-
gi servas."

Laevavrakk ootamatust  
kohast

Reidi tee ehituse käigus ülla-
tas arheolooge laevavraki leidmi-
ne. Kuigi piirkonnast on laevav-
rakke varemgi leitud, oli uue leiu 
tegelik asukoht siiski ootamatu. 
"Kui me sadama piirkonnas toi-
metasime, võisime laevavraki lei-
du juba eeldada – tööd toimusid 
ju kunagiste sadama kaitseraja-
tiste piirkonnas," rääkis Rando-
ja. "Seetõttu uurisime enne piir-
konda põhjalikult georadariga, 
mis maapinnas leiduvad ano-

maaliad välja joonistab. 
Töid alustades tegime vraki leid-
miseks ligi paarkümmend sur-
fi ehk prooviauku. Üllatu-
sena tuli laevavrakk väl-
ja aga kohas, kus me 
seda oodatagi ei osa-
nud! Vrakki oli ilm-
selt millalgi üritatud 
nihutada, selleks oli 
isegi metallist tross 
külge pandud."

Nurk lisas, et vra-
ki leidmise tõttu muu-
deti projekti ja leiule 
jäeti peale paksem lii-
vast puhverkiht, et see saaks 
omal kohal säilida. "Vrakk avas-
tati Reidi tee promenaadi ja kal-
dakindlustuse ehitamisel alal, 
kus rannajoon sadama poole 
pöörab," selgitas ta.

Nurga sõnul paljastusid Rei-
di tee ehituse käigus hauakivid-

ki. "Kaldakindlustuste täitena 
kasutatud hauakivid olid suu-
res osas üsnagi purustatud," 
ütles Nurk. "Nüüd on kivid 
viidud hoiustamiseks Kopli 
parki endise kalmistu alale. 
Lisaks leiti kive vanalt juudi 
kalmistult, need on viidud 
ajutiselt uuele juudi kalmis-
tule Rahumäel. Tulevikus on 
kavas eksponeerida neid va-
nal juudi kalmistul Magasi-
ni tänaval, linn on memo-
riaalala korrastamise pro-
jekti juba tellinud."

Vanade plaanide põhjal 
oskasid arheoloogid Reidi 
tee ehitusel ka suurtükipa-
tarei jälgi otsida. "Leitud 
põrandalaadne laudadest 

konstruktsioon, kuhu suurtükk 
peale läks, on seotud kunagise 

mereäärse kaitsesüsteemiga," 
mainis Rand-oja. "Suurtü-

kid olid osa Peeter Suu-
re kaitserajatistest. 
Nii puidust platvor-
mist kui ka laeva- 
vrakist on valmi-
nud põhjalikud 3D 
mudelid."

Nurga sõnul on 
paljud asjad välja 

tulnud tänu hoolsa-
tele ehitusmeestele. 

"Tatari tänavalt avas-
tasid ehitajad küttetrassi 

ehitusel Põhjasõja-aegse kal-
mistukoha," ütles ta. "Vene tä-
naval aga avastati küttetrassi 
ehitades muistsed adrajäljed, 
see näitab, et sadamasse viiva 
tee ääres oli kunagi põllumaa."

Mõne aasta eest kaevasid arheoloogid Pärnu maanteelt kesklinnas välja kivist veejuhtme, mis keskajal Ülemiste järvest vett linna tõi.   Albert Truuväärt

Ragnar Nurk näitab, et veejuhe on nüüd ka korralikult ära 

märgitud.  
Rene Suurkaev

1928.-1929. aastast pärit tänavaval-gustuspost.

Kui  
arheoloogid 

nõuavad, nihutatak-
se leiukohta kavan-

datud torusid  
veidi eemale.
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www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV

Argipäeviti kl 18.45
Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA      UUDISED

Saa esimesena teada, 
mis Tallinnas sünnib!
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Tasuta sügis- 
kontsert rahvus- 
raamatukogus

Rahvusraamatukogu konverentsisaal 
ootab huvilisi maestro Vello Loogna 
(pildil)  80+ sügiskontserdile "Põhja-
maa, mu sünnimaa" 19. novembril kl 18. 
Kaasa teevad helilooja Avo Tamme, 
PPÜ puhkpilliorkester ja segaansam-
bel, vokaal- ja instrumentaalsolistid 
ning rivitrummarite rühm, K. Türnpu 
meeskoor, naiskoor Nõmme. Õhtujuht 
Arno Kannike, sissepääs tasuta!

 

Kalamaja muuseu-
mis loengusari

Novembris algab Kalamaja muuseu-
mis 2022. a  kevadeni kestev loengu-
sari, milles eri valdkondade asjatund-
jad tutvustavad asumi aja- ja kultuuri-
lugu arheoloogiast ja arhitektuurist ku-
ni selle kandi soengumoodideni. 10. 
novembril kl 18 kutsub Jaak Juske va-
nade piltide abil virtuaalsele rännakule, 
kõneledes Kalamaja ehk Tallinna ühe 
vanima eeslinna sünniloost. Osalemine 
muuseumipiletiga, piletid müügil koha-
peal. Oma tulek palutakse registreeri-
da.

8. detsembril räägib keskaegsest 
Kalamajast  ajaloodoktor Inna Põlt-
sam-Jürjo. Lähem info www.linnamuu-
seum.ee/kalamaja

Hingedepäeval  
tasuta kontsert
Tõnu Kaljuste, Eesti filharmoonia kam-
merkoor ja Tallinna kammerorkester 
annavad 2. novembril kell 19 Jaani kiri-
kus tasuta kontserdi, esitades Martin 
Lutheri tekstidele loodud Johann Se-
bastian Bachi kantaate, Bachi ühe tun-
tuma Brandenburgi kontserdi (nr 4) 
ning Arvo Pärdi teose Kollaaž teemal 
B-A-C-H.

Otseülekannet kuuleb Klassikaraa-
dio vahendusel.

HUVILISED ON OODATUD NÕMME-
MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALA 
TEEMAL ARUTLEMA
4. novembril kell 16 tutvustab keskkonnaamet Nõmme linnaosa valitsuse 
saalis avalikkusele Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja 
muutmise plaani. Kuna ala kaitsekorraga kehtestatud piirangud võeti vastu 
enne looduskaitseseaduse jõustumist, tuleb nimetatud eeskirja uuendada. 
Kaitseala hoiab Mustamäe nõlva ja Nõmme liivikuid, samuti Glehni pargi alli-
kaid, sh Rõõmuallikat, Õpiringi kive, nõmmnelgi kasvukohti ja kanakulli elu-
paiku, vahendab BNS. Praegu on kaitse all 200,9 ha, kaitseala pindala on 
plaanis viia vastavusse maaüksuste piiridega.

Minu  
TALLINN

Koroonahaigetele võiks olla eraldi haiglad,  
et teised saaks jätkata normaalset tööd
Arst ja ühiskonnategelane Nelli Kalikova

Usun rohkem präänikusse kui piitsa. Kuid on 
kohti, kus sajaprotsendiline vaktsineeritus 
peaks olema nõutav. Näiteks hooldekodude 
töötajate ja patsientide hulgas. Epideemia ajal 
võiksid olla koroonaravile profileerunud  haig-
lad, kus kõik vajalik olemas, kaasa arvatud inten-
siiv ja reanimatsioon. Teised haiglad saaksid 
siis  jätkata oma normaalset tööd. Omaaeg-
sed nakkushaiglad olid paviljonitüüpi, sest 
nakkus levib läbi ventilatsiooni, seinte ja 
akendegi. Olen hariduselt ka pediaater ja 
laste vaktsineerimise üle ma väga õnne-
lik ei ole. Koroonavaktsiinid on veel 
suhteliselt noored, nende täiustamine 
võtab paratamatult aega. Praegu me 
veel ei tea, mis võib juhtuda viie või 
kümne aasta pärast. Teatud olukorda-
des on vaktsineerimine aga siiski parim 
lahendus.

• Arstide liit tegi hiljuti pöördumise, mis nõuab karistusi neile, kes keelduvad esitamast COVID-i tõendeid, kand-
ma maski ja ei jää haigega kokku puutudes eneseisolatsiooni. Pealinn küsis, kas karistused võiks panna inimesi 
vaktsineerima ja koroonareeglitega arvestama.

JÜRI MÕIS: Vaktsineerimata  
inimeste elu tulebki keeruliseks teha!

Koroonatõend  
baaris ja tervisekes-
kuses on vajalik

Võistlustantsija ja 
treener Olga  
Kosmina-Lõsjuk
Pooldan rohkem 
konkreetseid 
nõudmisi ja 
reegleid kui 
leebeid soovi-
tusi. Olen näi-
teks täiesti pä-
ri, kui restorani-
des, baarides või 
tervisekeskustes 
koroonatõendit nõu-
takse. Mul on see ole-

mas ja mingeid probleeme uute piiran-
gutega pole mul ette tulnud. Mida 
massilisemalt vaktsineerida, seda tõe-
näolisem on minu arvates epidee-

miast võitu saada. Ma muidu-
gi saan aru, et mitmesu-

gused riskid on ole-
mas näiteks vanu-

sest või üldisest 
seisundist sõltu-
valt. Võib-olla on 
aga olukordi, kus 
riskida on parem 
kui liigselt ette-
vaatlik olla. Kui 
me nüüd ei riski, 

siis on vähem või-
malusi viirusepu-

hangust jagu saada!

Sunnimeetmed  
tulemusi ei anna 
Haridustegelane ja sotsiaalteadlane  
Ülo Vooglaid

Sundimine tulemusi ei an-
na. Pedagoogikaski on 
sunnimeetmed üsna 
kõlbmatud. Me 
kõik, nagu ka va-
litsus, tahame 
hoida inimeste 
tervist. Kuidas 
aga tervist de-
fineerida, mis 
see õigupoo-
lest on? Rah-
vusvaheline tervi-
seorganisatsioon 
WHO määratleb ter-
vise füüsilise, vaimse ja 

sotsiaalse heaolu seisundina. Tervis on 
tervik! Mina arvan, et vaktsineerimine 
on iga inimese isiklik asi. Liiatigi, et vakt-
siinid on eksperimentaalsed. Igaühel on  
individuaalsed iseärasused, mida arves-

tada tuleb. Põetud haiguste ta-
gajärjed ja sünnipärased 

eeldusedki on erine-
vad.  Immuunsus-

süsteem kujuneb 
välja juba vara-
ses lapseeas. 
Kui üks laps on 
kasvanud maal 
õues mängi-
des, kus enne 
seda kanad ja-

lutanud, siis tei-
ne on hoitud ste-

riilses keskkonnas 
igast tolmukübemest 

eemal.

Seltskonda ei peaks 
praegu väga kippuma
Ettevõtja Jüri Mõis

Mina olen ikka piitsa 
meelt! Pean end roh-
kem raskete aega-
de juhiks ja ar-
van, et distsip-
liin ja kord on 
see, mis hä-
das aitab. 
Vaktsineeri-
mata inimes-
te elu tuleks 
võimalikult 
keeruliseks 
teha! Olen sa-
mas ka seda 
meelt, et ahelaisse 
panna ja kedagi vägi-

si vaktsineerida siiski ei saa. Ise olen 
küll vaktsineerimise pooldaja ja vaktsi-
neerinud, ees seisab kolmas doos. Li-
saks pean oluliseks tervist tugevda-

vaid abinõusid. Vitamiinid ja 
korralik eluviis on samuti 

tähtsad. Puhkusel 
tuleb käia, kuid 

avalikesse 
seltskonda-

desse ei 
peaks väga 
kippuma. 
Mina võtan 
epideemia 
algusest 
alates iga 

päev C- ja  
D-vitamiini  

ning külastan 
ka spaad.

Tallinn on kolmandiku tänavaval-
gustusest jõudnud välja vahetada 
leedtulede vastu. Energiahindu 
arvestades on see ainuvõimalik 
samm, sest juba praegu maksab 
linn elektri eest kaks korda roh-
kem kui mullu.

Tänavate uuendamisega on tekki-
nud paradoksaalne nähtus – valgusteid 
on rohkem kui enne. Näiteks Kada-
ka teel oli enne selle remonti 17 val-
guspunkti, pärast tänava uuendamist 
aga 129. Sellegipoolest on saavutatud 
kokkuhoid – praegu on 65 000 val-

gustist 22 000 leedvalgustid. Praegu-
ne elektri hinnatõus on siiski viinud 
selleni, et võrreldes aastatagusega tu-
leb Tallinnal valgustuse eest maksta 
ligi kaks korda enam. Osa tänavaval-
gustite väljalülitamine ei ole linlaste-
le hea lahendus, teisalt ei kuivata nö 
seisvad valgustid endast niiskust välja 
ja sisuliselt tuleb need minema visata.

Tallinn jätkab valgustite asenda-
mist uutega, ehkki selle tempot võ-
tab alla vajadus vahetada välja kogu 
valgustuse taristu – postid, juhtmes-
tik jm. Säastlikele leedvalgustusele 
hakati järjärgult üle minema kolm 
aastat tagasi.

Vanad tänavavalgustid asenduvad leedlaternatega

Loe Pealinna  
veebis:   
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