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hääletamisel vaktsiinipassi ei nõuta.

IRU HOOLDEKODU: 
Uus õendusabi maja 
pakub turgutavat kodu-
tunnet. LOE LK 5

PREFEKT: Covid 
tõi kuritegevuse ja 
joomise tänavalt 
tuppa. LOE LK 12-13



2  •  11. oktoober 2021  •  PEREVÄGIVALD 

Perevägivallal on eri vor-
me. Politsei juhtivkorrakait-
seametniku Kati Arumäe sõ-
nul levib  viimastel aastatel 
üha rohkem ahistav jälitami-
ne, sest paarid ei oska lahku 
minna. "Näiteks otsustas nai-
ne mehe juurest lahkuda, aga 
mees ei suutnud sellega leppi-
da: ta jälitas naist pidevalt ko-
du juures ja helistas võõrastelt 
numbritelt, kuigi naine ei soo-
vinud temaga enam tegemist 
teha," rääkis  Arumäe. "Mees 
tahtis rääkida, aga naine keel-
dus, mispeale mees muutus ag-
ressiivseks, võttis noa ja hak-
kas sellega vehkima. Kui nai-
ne politseisse helistas, mees 
küll põgenes, kuid helistas mit-
meid kordi uuesti, ja seda ko-
guni ajal, mil naine veel polit-
seiga rääkis." 

Teise sagedase näite raames 
tülitab naist pidevalt endine 
abikaasa, kellega lahutati abi-
elu eelmise aasta lõpus. "Mees 
ronib vahel rõdule ja vaatab 
naist," selgitas Arumäe. "Kui-
gi füüsiliselt ei ole mees midagi 
teinud, on tema käitumine nai-
sele vaimselt hävitav. Eelmisel 
aastal oli ka juhtum, kus polit-
seil varasemaid teateid vägival-
last ei olnud, kuid joobes mees 
tappis oma naise – käsil oli la-
hutus, mille tulemusena mees 
pidi järgmisel päeval välja ko-
lima, ja sellega ta ei leppinud."

Sotsiaalkindlustusameti vä-
givallast loobumisest toetamise 
teenuse juhi Heldi McCaskilli 
sõnul on võimatu eristada, mil-
line inimene rohkem vägival-
latsema kipub. "Leidub neid, 
kel on kodus muldpõrand, ja 
teisi, kes sõidavad Porschede-
ga," tõi McCaskill välja. "Vä-
givald vohab kogu Eesti ühis-
konnas."

Vägivallani viivad mitmete 
tegurite koosmõju ja eri riski-
de kombinatsioon, mitte ainu-
üksi alkohol, uimastid ega raske 
majanduslik olukord, kinnitas 
siseministeeriumi korrakaitse- 
ja kriminaalpoliitika osakonna 
nõunik Kadri-Ann Lee. "Loe-
vad kogemused, mis agressoril 
endal vägivallaga on – kas ta 
on lapseeas vägivalda pealt näi-

nud, seda ise kogenud, milline 
suhtumine on olnud kiusamis-
se koolis ning palju on räägitud 
vägivallast peres. Ühiskondli-
kud hoiakud tulevad kaasa ko-
dunt. Palju sõltub ka hoiaku-
test, suhtumisest ja arusaami-
sest, mis üldse on vägivald."

Vägivallatsejad enamas-
ti mehed

Vägivallatsejateks on reeg-
lina mehed ning vägivalla all 
kannatavad ohvrid peamiselt 
naised. Eelmisel aastal olid   
81% vägivalla ohvritest nai-
sed ja 88% toimepanijatest me-
hed. "Kõikidest vägivallajuh-
tumitest 68% ehk enamiku 
oli toime pandud praegu-
ne või endine abikaasa 
või elukaaslane," sel-
gitas Lee. 

Iga kolmanda 
juhtumi juures on 
laps, kes näeb vä-
givallatsemist pealt 
või on ise ohver. Ka-
ti Arumäe meenutas 
juhtumeid, mil polit-
seisse helistab näiteks 
teismeline poiss ja kur-
dab, et isa on joobes ja äh-
vardab ema, kellele ta ka kal-
lale läks. "Ainuüksi vägivalla 
nägemine mõjub lapse ajule ja 
tema arengule väga kahjusta-
valt," lisas Lee. 

Lee tõi näite perekonnast, 
kus kasvas ka laps, mehele aga  
meeldis juba kooselu algusest 
pidev võimu- ja kontrollimäng. 
"Manipulatsioon, isolatsioon 
ja alavääristamine viisid ühel 
hetkel selleni, et naine hakkas 
alkoholi tarvitama ja temast 
sai tugev sõltlane," rääkis ta. 
"Mees ise alkoholi ei tarvita-
nud, küll aga rakendas ta nai-
se suhtes tugevat füüsilist vä-
givalda, vigastades naist seal-
juures alati sellistel viisidel – 
näiteks toppis näppe kurku –, 
mis ei jätaks jälgi. Kuna naine 
oli neis olukordades oma alko-
holitarvitamise tõttu ebaadek-
vaatne, siis abi küsimiseni ta ei 
jõudnud, see juhtum ei sattu-
nud kunagi politsei vaatevälja. 
Naine arvas 20 aastat, et ta on 
ise süüdi, ja et süü- ja häbitun-
net vähendada, hakkas ta al-
koholi tarvitama, kuni suri al-
koholimürgistusse."

Arumäe lisas, et sagedased 
on vägivallatsemised ka oma 
eakate vanemate kallal. "Näi-
teks helistab eakas ema, et te-
ma täisealine joobes poeg laa-
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"Leidub neid, kel on kodus muldpõrand, ja teisi, kes 
sõidavad Porschedega, võimatu on eristada, milline 
inimene rohkem vägivallatsema kipub," tõdes vägival-
last loobumise spetsialist Heldi McCaskill.   "Vägivald 
vohab kogu Eesti ühiskonnas." Kui vahepeal hakkas 
perevägivald vähenema, siis koroonaaegne sunnitud 
kojujäämine andis sellele taas hoogu juurde. Kannata-
jatele terendab järgmisest aastast lootusekiir neile ja-
gatava häirenupu näol.

mendab, ning kuigi kallale ei 
ole veel tulnud, on ta ema suh-
tes verbaalselt agressiivne, pro-
votseerib ja ähvardab," kirjel-
das ta. Lapsed väärkohtlevad 
oma eakaid vanemaid füüsili-
selt, võtavad neilt pensioni ära 
või kirjutavad nende kinnisva-
ra enda nimele.

Põhjusteks alkohol  
ja koroona

Lee ütles, et kuigi vaimse 
vägivalla puhul vigastusi ot-
seselt tuvastada ei saa, suh-
tutakse ka sellesse väga tõsi-
selt: "Politsei on saanud välja-
õpet – nad teavad hästi, mis on 
vaimne vägivald ja kuidas se-
da ära tunda. Abita ei jää oh-
ver ka siis kui tal füüsilisi vi-
gastusi ei ole."

Et lähisuhtevägivalda, k.a 
vaimset terrorit ei peeta enam 
pelgalt pere siseasjaks, kinnitas 
ka Arumäe. "Kakskümmend 
aastat tagasi, kui patrullis sõit-
sin ja käisime väljakutse peale 
kodudes, siis midagi suurt teha 
ei olnud," meenutas ta. "Väik-
sema kehalise vigastuse puhul 
pidi ohver erasüüdistuse esi-
tama, probleemi ei teadvusta-

nud politsei ega ühiskond, 
paragrahvi ei olnud, ku-

hugi abi saama suuna-
ta ei saanud. Nüüd lä-
heb patrull igal ju-
hul kohale ja häi-
rekeskus ei tühis-
ta kutset isegi siis, 
kui helistaja ütleb, 
et kõik on korras. 

Et politsei kutsuda, 
ei pea kannatanul sel-

leks olema tõendeid. 
Politseil ei ole vahet, mis 

vägivald on toime pandud 
– me reageerime igale vägival-
lateole, olgu teatajaks kanna-
tanu ise, lähedased või naab-
rid. Hindame riske ja abivaja-
dust ning kaasame teisi osa-
pooli nagu Ohvriabi või koha-
like omavalitsuste lastekaitse."

Alles viimasel kümnendil 
oleme kuulnud inimesi jõuli-
selt ütlemas, et perevägivald 
ei ole peresisene asi ja sellesse 
tuleb sekkuda. Lee sõnul koh-
tab meil kohati väga kergekäe-
list suhtumist vägivallatsemis-
se: "Teame uuringutest, et võr-
reldes Põhjamaadega on Eestis 
näha liialt soosivat hoiakut vä-
givalla suhtes – ja seetõttu esi-
nebki vägivalda palju. Seetõt-
tu on väga oluline kujunda-
da inimeste hoiakut vägival-
la suhtes."

Rasked vaimse  
vägivalla juhud

Enamik ohvritest, kes kan-
natavad füüsilise või seksuaal-
se vägivalla all, on Lee sõnul 
pidanud ühtlasi taluma  emot-
sionaalset vägivalda. "Suur osa 
politsei väljakutseid ongi tege-
likult seotud vaimse vägivalla-
ga, millel on väga raskeid vor-
me," selgitas Lee. "Kui kanna-
tanud oma kogemustest räägi-
vad, rõhutavad nad, et kõige 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

raskem on taluda isolatsiooni, 
manipulatsiooni, alaväärista-
mist, süüdistamist ja kontrolli."

Politseil on teada ka lugu-
sid, kus inimene on enne olnud 
kannatanu rollis, kuid mingist 
hetkest muutub ise vägivallat-
sejaks. Juhtub aga ka vastu-
pidi. "Kui lähisuhtes kord on 
vägivallani juba jõutud, läheb 
see pigem hullemaks," nentis 
Arumäe.

Perevägivalla tõttu hukkus 
2020. aastal 16 inimest. Kui 
vahepeal perevägivald vähe-
nes – 9122 teatelt 2017. aastal  
8428 teatele 2018. aastal –, siis 
inimesi koju lõksu surunud ko-
roona tõi taas vägivalla tõusu. 
Juba üheksa kuuga laekus po-
litseile 8948 perevägivalla tea-
det. Koroonapiirangute ajal te-
gid paljud ühel ajal kodus tööd 
ja koolitasid lapsi.

Eesti on perevägivallaga Eu-
roopa tipus. "2020. aastal võis 
täheldada raskete perevägival-
lajuhtumite kasvu," tõi ka Lee 
välja. "Lähisuhtevägivalla ras-
kete kuritegude ja hukkunute 
arvu sagenemist võib seosta-
da rohkema alkoholi tarvita-
mise ja olmekonfliktide kas-
vuga. Kindlasti on selles oma 
mõju ka koroonapandeemial."

Kui tänavune aasta tõi lõd-
vemad koroonaolud, avaldus 

see kohe ka perevägivalla sta-
tistikas. Praeguse seisuga on 
õnneks lähisuhte vägivalla ta-
gajärjel hukkunud vaid kolm 
inimest. 

Alkohol ja uimastid
Vägivallaga võitlemisel ei 

saa Heldi McCaskilli kinnitu-
sel toetada ainult ohvreid, te-
geleda tuleb ka vägivalla toi-
mepanijaga. "Ei piisa sellest, 
et tuua ohver ära vägivaldsest 
keskkonnast, sest väga tihti on 
neil agressoriga ühised lapsed 
ja suhtlus jätkub, või leiab vä-
givallatseja teise suhte ja kor-
dab seal samu mustreid," lau-
sus ta. "Niisiis on vaja mida-
gi enamat kui esmaabiplaast-
ri pealepanek."

Vägivallast loobumise teenu-
se esimesest aastast joonistusid 
välja sagedasemad tegurid, mis 
vägivaldsetes lugudes figureeri-
sid. "Tõsi küll, 80% teenusele 
pöördujatest olid mehed ning 
tavapäraselt oli kasutusel füü-
siline vägivald, kuid väga pal-
ju tuli ette ka vaimset vägival-
da," märkis McCaskill. "Tüüpi-
lisemaks faktoriks osutus alko-
hol, kuid üksjagu kohtas ka ui-
mastite mõju." 

Kuna vägivallast loobumise 
teenus on üle-eestiline, tõusis 
esile teatud piirkondade suur 

Kodust  
peab lahkuma  
vägivallatseja,  

mitte ohver koos 
lastega.
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Lasteaiad  
saavad linnalt 
liiklusvankri

Lasteaiad said ka tänavu ohu-
tu liiklemise õppimiseks liik-
lusmärkide komplektid, nn liik-
lusvankrid, mis võimaldavad 
luua lasteaia õuealale väikese 
liikluslinnaku. Liiklusvanker on 
linna ja transpordiameti koos-
tööprojekt, mis mõeldud abis-
tama lasteaiaõpetajaid liiklus-
ohutuse käsitlemisel. Liiklus-
märkidest koosnev mängu- ja 
õppekomplekt toetab ohutult 
liiklemise oskuste kujunda-
mist jalakäija ja jalgratturina. 

 

Kristiines  
viiakse leheko-
tid tasuta ära
Kristiine linnaosa valitsus kor-
raldab juba 15. aastat lehe-
kottide tasuta vedu, kinnistu-
omanikud, kes soovivad neid 
ära anda, peavad registreeru-
ma 31. oktoobrini. Kampaania 
raames viiakse elanikelt ära 
kuni kümme kotti aia- ja hal-
jastusjäätmeid. Iga kinnistu 
kohta saab registreerida kuni 
kümme 150-liitrilist lehekotti 
kaaluga kuni 20 kilo. Regist-
reerimine https://www.tallinn.
ee/est/Vorm-Lehekotid-2021 
Lehekotivedu algab 15. no-
vembril ja kestab 20. det-
sembrini. Kui kotte on rohkem 
kui kümme, tuleb need ise viia 
linna jäätmejaamadesse, kus 
elanikelt võetakse tasuta vas-
tu aia- ja haljastusjäätmeid. 
Kristiine linnaosa lähim 
jäätmejaam asub Rahumäe 
tee 5a.

 

Linnamuuseum 
kutsub jalutus-
käikudele  
kalmistutel

Läheneval hingedeajal kutsub 
linnamuuseum  jalutuskäiku-
dele linna kalmistutel. Jalutus-
käik Kaitseväe kalmistul 17. ja 
24. oktoobril pakub ülevaadet 
kalmistu ajaloost, selle aren-
gust läbi 20. sajandi ning täht-
samatest monumentidest ja 
hauatähistest. Jalutuskäigul 
Rahumäe kalmistul 23. ok-
toobril räägitakse selle rahu-
paiga loost ja ajaloosündmus-
test. Retked algavad kl 15. Pi-
letid Piletilevist. Infot leiab ka 
www.linnamuuseum.ee

Kust saab perevägivalla all kannataja abi?

• Ohvriabi tasuta kriisitelefon 116 006 
on ööpäev läbi avatud, võib pöörduda 
ka anonüümselt. Abi osutatakse ees-
ti, vene ja inglise keeles.

• Veebinõustamine www.palunabi.ee 
ööpäev läbi eesti, vene ja inglise kee-
les.

• Tugitelefon 1492 on ööpäev läbi te-
gutsev tasuta lühinumber naistele, 
kes on kogenud füüsilist, vaimset, 
majanduslikku ja/või seksuaalset vä-
givalda.

• Vägivallast loobumise tasuta tugiliini-
le 660 6077 saavad helistada nii vä-
givallast loobujad, nende lähedased 
kui ka vägivallatsejatega kokku puu-
tuvad spetsialistid. Kõnedele vasta-
takse tööpäeviti kl 10-16, abi osuta-
takse eesti, vene ja inglise keeles. 
Pöördudes saab jääda anonüümseks, 
kuid kui kõne käigus selgub hädaohu-
olukord, edastab nõustaja info numb-
rile 112.

• Nõu saab küsida ka e-posti teel tugi-
liin@sotsiaalkindlustusamet.ee.

• MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu, tel 
526 4697 ja 5396 9834 (24 tundi), 
www.naisteabi.ee, e-post tallinn@
naisteabi.ee

• Eesti naiste varjupaikade liidu Tallinna 

naiste tugikeskus, tel 
5757 0911, www.
naisteliin.ee, e-
post tallinnanais-
tetugi@gmail.
com

• Seksuaalvägi-
valla kriisi-
abikeskus: 
Lääne-Tal-
linna 
Kesk-
haigla 
nais-
teklii-
niku 
era-
korraline 
vastuvõtt Sõle 23, tel. 
5342 4724 https://www.synnitusma-
ja.ee/osakonnad/naise-tervis/abi-
seksuaalvagivalla-korral/

• Hingehoiutelefon 116123 ootab helis-
tama kõiki inimesi sõltumata religioo-
nist ja maailmavaatest, et saada tuge 
haigustest, õnnetustest või elusituat-
sioonist põhjustatud psüühilise kriisi 
leevendamiseks ja turvatunde loomi-
seks.

Oleme ka ohvritele mõeldud  
häirenupust huvitatud
Abilinnapea Betina Beškina

Tallinnas on häirenupp praegu ea-
katele ning puuetega ini-
mestele, kuid perevägi-
valla juhtumiteks seda 
veel kasutusel ei ole. 

Lähtuvalt teiste rii-
kide kogemusest võib 
see lähisuhtevägivalla 
juhtumite puhul samuti 
efektiivne praktika olla. 
Kindlasti tuleb enne häi-
renupu kasutusele võtmist 

hoolikalt läbi kaaluda selle plussid ning 
ka võimalikud riskid ja nende maanda-

mine, nagu näiteks, et ohver ei sa-
tuks veelgi suuremasse vägi-

vallaohtu.
Hea, et riik häirenupu 

rakendamist kaalub. 
Linn on andnud omalt 
poolt märku huvist olla 
selle teema riigi tasan-

di  arengutesse kaasa-
tud. Kui häirenupp osu-

tub sobivaks, võiks seda ra-
kendada ka Tallinnas.

Põhiline on peks ja ähvardamine

• 2019. aastal registreeriti 4119 pere-
vägivallakuritegu, võrreldes 2018. 
aastaga 14% rohkem.

• 2020. aastal registreeriti 3987 pere-
vägivallakuritegu, 2019. aastaga  võr-
reldes 3% vähem. Kuritegudest moo-
dustas suurima osa paarisuhtevägi-
vald. Perevägivalla toimepanijatest 
ülekaalukas osa (88%) olid mehed, 
ohvriteks 81% juhtudest olid naised. 
Perevägivalla toimepanijatest 56% 
oli abikaasa või elukaaslane, 
16% (kasu)isa või -ema 
ning 12% endine abi-
kaasa või elukaasla-
ne.

• Perevägivallaga 
seotud tapmisi 
(koos katsetega) 
oli 2020. aastal 14.

• Perevägivallakuri-
tegudest moodusta-
sid 2020. aastal val-

dava osa kehaline väärkohtlemine 
(84%) ja ähvardamine (11%). Sek-
suaalkuritegusid esines 3% juhtu-
dest.

• Maakondadest registreeriti perevägi-
vallakuritegusid 10 000 elaniku kohta 
kõige rohkem Ida-Virumaal (61), Val-
gamaal (39) ja Lääne-Virumaal (34), 
Tallinnas 30 juhtu ning Harjumaal (v.a 
Tallinn) 27.

• 2020. aastal registreeriti 225 
ahistava jälitamise ku-

ritegu, mille kasv oli 
11%. Ahistava jä-

litamise kurite-
gudest oli 
77% seotud 
perevägival-
laga. Regist-
reeriti 79 lä-
henemiskee-

lu rikkumise 
kuritegu.

murekoht: tööpuudus. "On ini-
mesi, kelle kuusissetulek paari-
suhte peale on 300 eurot kuus," 
nentis McCaskill. "Töötunnid 
on pikad, töökoormus suur ning 
ülemustel suured ootused, mi-
da ei suudeta täita." 

Vägivallast loobumise tee-
nuse vanimad kliendid on üle 
80-aastased, kes ei saa oma 
emotsioonidega hakkama mee-
letu kurnatuse tõttu oma kaa-
sasid hooldades, tõdes McCas-
kill. "Pingelised olukorrad tek-
kisid veel sotsiaalselt ja majan-
duslikult keerukates piirkon-
dades (Lasnamäe, Mustamäe 
ja Maardu) kitsastel pindadel 
mitmekesi koos elades," lau-
sus ta. "Ka osutusid vägival-
la teguriteks eri hoiakud soo-
rollide osas, ootused suhetele 
ning vanemlikud oskused. Lei-
dus vanemaid, kes kasutavad 
vägivalda oma laste peal, õi-
gustades seda kui distsipliini 
ja ennast austama õpetamise 
vahendit."

Abi juba järgmisel aastal
Järgmistel aastatel on rii-

gil perevägivalla vastu plaa-
nis terve hulk edasiminekuid. 
Töös on vägivalla ohvritele ja-
gatava häirenupu arendamine, 
millega tehti algust juba enne 
koroonapandeemiat. 

Sarnane nupp on olemas 
Rootsis ja Šotimaal, tegelikult 
pea kõikides arenenud riiki-
des. Häirenupu saamise üheks 
sihtrühmaks on inimesed, kes 
on oma vägivaldsest paarili-
sest lahku läinud ja ei ela enam 
koos. Uuringud ja praktika näi-
tavad, et kõige kõrgem risk elu-
le ja tervisele tekibki sel ajal, 
kui kannatanu otsustab vägi-
valdsest suhtest lahkuda.

Seoses koroonapandeemia-
ga on mõned arendused küll 
edasi lükkunud, kuid 2022. aas-
tal saavad esimesed abivajajad 
oma häirenupu kätte. "Kui sig-
naal jõuab häirekeskusse, saa-
detakse patrull automaatselt 
välja," kirjeldas Lee. "Pääste-
korraldaja saab ka kuulata, mis 
sündmuskohal toimub, tegemist 
on ühepoolse häälsidega."

Viimastel aastatel on arene-
nud ka spetsialistide koolitami-
ne, töö vägivalla toimepanija-
tega, üleriigiliste andmete sei-
ramine ja analüüsimine ning 
kannatanute taastumise ja tur-
valisuse toetamine. "2018. aas-
ta lõpus moodustati riiklik eks-
pertrühm," selgitas Lee. "Te-
gutsetakse ühiselt, et alati vii-
daks minema kodunt vägivald-
ne pool, et vägivalla toimepa-
nijad saaks esimest nõustamist 
juba arestimajades."
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"Inimestele tuleb anda või-
malus aasta ringi värskes 
õhus liikuda, nii jõuab ka 
Eesti tervelt elatud aastate 
poolest vähemalt Euroopa 
keskmisele tasemele," lau-
sus SA Eesti Terviserajad 
juhataja Ardi Lõoke linna 
uusi tervisespordiradu tut-
vustades. Kaks tunnelit 
ühendavad kergliiklusteed 
kogu  linna ümbritsevaks 
ringiks ning spordikeskus-
tes saab peagi ka lumevae-
sematel talvedel mugavalt 
suusatada. 

Oktoobri lõpus valmib Vil-
jandi maantee äärsete kergliik-
lusteede ühendus Pärnu maan-
teeni. Tänu täiesti uuele lõigu-
le, mis läbib ka tunneleid Liiva 
raudteejaamas ja Männiku teel, 
saab mugavalt rattaga sõita või 
joosta linna äärest kuni Pärnu 
maanteeni. See tähendab ka, et 
Järvevana tee äärne jalgrattara-
da ja kõnnitee saavad ühenduse 
Nõmme-Mustamäe terviserada-
dega. Lõoke selgitas, et kerg-
liiklusteede rajamisel 
Tallinna on olnud 
kaks suurt ees-
märki. "Üks 
on see, et 
me saak-
sime lin-
nas suu-
re kerg-
liiklustee-
de ringi, 
mis ühen-
dab tervise-
radu," märkis 
ta. "Ja teine ees-
märk on olemasoleva-
te terviseradade parendamine 
ja uute radade rajamine." 

Pikka aega on unistatud ja 
räägitud sellest, et linna ümber 
tekiks autovaba ringtee, mida 

mööda on võimalik suure liik-
lusega tänavaid ja magistraa-
le vältides ohutult rattaga sõi-
ta või jalgsi minna ühest linna-
osast teise. Kohe on see võima-
lus olemas.

Lõokese kinnitusel ongi see 
oktoobri lõpul valmiv lõik vii-
mase aja kõige olulisem uuen-
dus. "See on  tähtis ühenduslüli  
Viljandi maantee kergliiklustee-
delt Pärnu maanteeni, kust saab 
edasi juba kas Hiiu kergliiklus-
teele või Mustamäe terviserada-
dele.  Niimoodi tekib uus kerg-
liiklustee ühes kahe tunneliga, 
millest üks läheb Liiva raudtee-
jaamas raudtee alt läbi ja teine 
Männiku tee all, kohas, kus al-
gab ka Vabaduse puiestee," sel-
gitas Lõoke. "Ja võimegi öelda, 
et Järvevana tee kergliiklustee 
saab olema ühendatud Nõmme-
Mustamäe kergliiklus- ja tervi-
seradadega. Sealt pääseb juba 
edasi Õismäele, Stroomi randa 
ja ka mujale linnas." 

Jooksjatele eraldi ribad
Tekkiv ringtee saab ilmselt 

popiks ka jalutajate, jooksjate, 
rulluisutajate, rulatajate ja lapse-

vankriga liikujate seas. See-
pärast on rajale teh-

tud eraldi jooksu-
ribad. "Ainult 

rullisutajate-
le ja rull-
suusataja-
tele mõel-
dud kinni-
seid ringe, 
nagu on 

Pirital Lil-
lepi pargis,  

meil siiski na-
pib, neid oleks 

kindlasti juurde 
vaja," mainis Lõoke.

Eri liiklejad peavad teele ära 
mahtuma ja üksteisega arves-
tama. "Suur ring annab nüüd 
rohkem võimalusi ja kindlas-
ti hajutab see liikujaid paremi-

ni," ütles Lõoke. "Ühtlasi saab 
ette võtta pikemaid otsi, mille 
vältel ei pea seisma kogu aeg 
valgusfooride taga. Rullidel lii-
kujad on leidnud endale kohad, 
kus jalutajaid ja teisi liiklejaid 
on praegu vähem. Näiteks Jär-
vevana teel Ülemiste järve lä-
hedal on vähem saginat."

Linna terviseradade puhul on 
tulemas teinegi oluline uuendus. 
"Me saime just ehitusloa Nõm-
me spordikeskuse juures oleva 
viiekilomeetrise terviseraja re-
noveerimiseks," mainis Lõoke.  
"Juba sel aastal üritame koos 
linna kultuuri- ja spordiameti-
ga paigaldada Mustamäe bas-
seinide juurest algavale suusa-
rajale kunstlume trassi." 

Lumekahurid on selleks juba 
valmis pandud. Raja ääres on 
iga 80-100 meetri tagant vee-
võtukohad ja elektrikilbid, et 
saaks kahuritega liikuda mööda 
rada ning lund toota. Kui viie-
kilomeetrine ring saab lumega 
kaetud, siis on aega hakata ju-
ba tootma lund hunnikusse va-
ruks, et vedada see lõpuks üles 
Glehni pargi ringile.

Sütiste teele terviserada
Ja veel üks projekt peaks 

harrastussportlasi rõõmustama. 
"Sütiste uue terviseraja ehituse 
projekt on nüüd ka olemas," üt-
les Lõoke,  "linnal tuleb see val-
mis ehitada."

Ka Sütiste rada hakkab kuu-
luma ühendatud ringi juurde. 
Ehitajate tee alt jookseb tunnel 
ja Sütiste rajalt pääseb sealtkau-
du edasi Harku ja Õismäe poole. 
Kuni Nõmme suusahüppemäeni 
on kergliiklustee ja sealt edasi 
on praegu projekteerimisel väi-
ke jupp kuni Trepi tänavani, nii 
tekiks ühendus ka Nõmme spor-
dikeskuse 5 km suusaringiga. 
Seega saavad Nõmme ja Musta-
mäe ka omavahel tugevasti ter-
viseradadega ühendatud. 

Iga uue raja või lõigu tegemi-
sel mõeldakse eelkõige, et see 
inimestele meeldiks, et nad need 
heaks kiidaks ja hiljem rohkelt  
kasutama hakkaks. "Viimane ra-
da, mis avati – Õismäe tervisera-
da –, on minu meelest hea näi-
de sellisest koostööst," tõi Lõoke 
välja. "Seda külastatakse palju 
ja see on omaks võetud. Huvi-
tav oli ka õismäelaste esialgne 
tagasiside – et terviseraja äärde 
ei taheta nii palju pinke ja par-
kimiskohti, kui oli projekteeri-
tud. Aga nüüd näeme, et reaal-
sus osutus siiski selliseks, nagu 
me algul arvasime ehk et pin-
ke ja parkimiskohti on väga va-
ja ja neid kasutatakse kogu aeg. 
Meie järgmine suurem eesmärk 
on, et kõikide terviseradade juu-
res oleksid ka tualetid ja et vee-
kraane oleks rohkem. Neid juba 
on, aga teeme juurde."

Nõmme spordikeskuse suu-
sarada Mustamäe nõlva all ka-
sutatakse rohkem kui kõiki tei-
si Eesti suusaradasid, ka suusa-
laenutusi on seal rohkem kui 
mujal Eestis kokku. See annab 
Lõokese hinnangul tunnistust 
tallinlaste suurest spordilembu-
sest ja võib öelda, et tallinlased 
on suusarahvas. Ka Pirita pais-
tab suusatamise mõttes silma. 
"Samas tööd on veel küllaga," 
märkis Lõoke. "Inimestele tuleb 
anda võimalus värskes õhus aas-
ta ringi liikuda. Nii jõuab  Ees-
ti tervelt elatud aastate poolest 
vähemalt Euroopa keskmisele 
tasemele. Praegu oleme selles 
osas teistest veel kõvasti maas. 
Ei ole inimest, kellele liikumi-
ne halba teeks." 

Keldrimäele  
rajatakse  
välijõusaal
Imanta tänava äärde rajatak-
se kevadeks nüüdisaegne vä-
lijõusaal, täiendamaks ole-
masolevat mänguväljakut. 
Rajatava välijõusaali varustus 
sobib igale  vanuserühmale, li-
saks on üks treenimisvahend 
mõeldud erivajadustega ini-
mestele. Välijõusaal sisusta-
takse kokku üheksa treening-
seadmega, mis sobivad nii eri 
lihasgruppide treenimiseks 
kui ka  üldtugevdavate võim-
lemisharjutuste tegemiseks.  
Lisaks korrastatakse ala ümb-
rus ja istutakse juurde puid. 
Tänavu kevadel rajati Kesklin-
na valitsuse tellimusel mitme-
otstarbeline välijõusaal ka Tu-
vi parki.
 

Kristiines  
lõppes kolme 
tänava remont
Augustist oktoobrini toimusid 
Kristiine linnaosas Elektroni 
tänava, Tervise tänava Elekt-
roni ja Energia tänava vahelise 
lõigu ja Kajaka tänava Nõmme 
tee ja Käo vahelise lõigu taas-
tusremonditööd, nüüdseks on 
need lõpetatud ja tänavad 
taas liiklusele avatud. Sõidu-
tee sai uue asfaltkatte, välja 
vahetati äärekivid ja kaevupäi-
sed ning korrastati haljastus. 

Pirital saab  
ära anda  
kasutatud asju
Uuskasutuskeskuse kaubi-
kusse saab 12. oktoobril kl 16-
18 Pirita Selveri parklas tuua 
rõivaid, raamatuid, mänguas-
ju, köögitarbeid, jalatseid, 
nõusid. Kõik asjad peavad 
olema puhtad ja terved, et 
neid saaks kohe uuesti kasu-
tada. Samuti võetakse vastu 
väiksemaid kodumasinaid ja 
sisustusesemeid. Ära ei saa 
anda mööblit, turvatoole ja 
-hälle, gaasipliite ja kines-
kooptelereid, samuti katkisi ja 
määrdunud esemeid. Tallinnas 
on võimalik kutsuda korraliku-
le mööblile tasuta järele kau-
bik, helistades tel 5553 3001 
või veebilehe kaudu uuskasu-
tus.ee/kaubik. Uuskasutus-
keskus saadab kõik heas kor-
ras esemed uuesti ringlusse 
oma kaupluste ja koostöö-
partnerite kaudu.

Soovime,  
et kõikide  

terviseradade  
juures oleksid ka 

tualetid ja rohkem 
veekraane.
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Kunstlumega rada plaanis  
ka Pirita spordikeskuses
• Pirital suusaraja lai lõik kuni 

laskumiseni on plaanis katta 
talvel  kunstlumega. Esialgu 
oleks seal kahepoolne liikle-
mine, kuni ülejäänud ringi 
jaoks on aega lund toota. 

• Nõmme ja Pirita spordikes-
kus on juba kunstlume toot-
miseks valmis. Pirital käib 
suur lumekahurite ja pum-
pade testimine. 

• Eelmisel talvel olid nii Mus-
tamäel kui ka Nõmmel head 

suusarajad. Ainuke mure oli 
sellega, et jalutajad ei tram-
biks klassikajälje peal ega 
lõhuks seda. Jalutajatele tu-
leb ka talvel jätta oma riba, 
aga nii, et nad suusarada ei 
rikuks. 

• Kuna lapsed tahavad ka 
kelgutada ja mäest alla las-
ta, peab rohkem kelgurada-
sid tegema suusaradade 
kõrvale ja need ka valgusta-
ma, ütles Ardi Lõoke.

NOVIKOV: Ühendame ehitatud 
rattateejupid tervikuks
Abilinnapea Andrei Novikov 
selgitas, et iga tee-uuen-
dusega mõeldakse 
ka jalgratturitele 
ja järk-järgult 
tuleb juurde 
täiesti uusi 
jalgrattateid. 

"Paljud 
neist on oluli-
sed, sest või-
maldavad ju eri 
linnaosade vahel 
rattaga liigelda," lau-
sus ta. "Kohe on valmimas 
Viljandi maantee äärsete jalg-
rattateede ühendus kahe tun-
neli kaudu Nõmmel sealsete 
terviseradega ja kergliiklus-
teedega, mis annab uusi või-
malusi liikuda eri linnaosade 
vahel päris turvaliselt. See on 
juba jalgrattataristu, mis 
peaks rahuldama ka kõige 
nõudlikumaid rattureid. Kohe 
lõpetatakse ka Majaka tänava 
juures kergliiklustaristu raja-
mine." 

Novikov tõdes, et kogu linna 
kergliiklusteede võrgu välja-

ehitamine võtab aega. "Tükk-
haaval on need lõigud val-

mimas ja oleme 
jõudnud sinna-

maani, kus me 
need tükid 
juba kokku 
seome," sel-
gitas ta. "Nii 
tekib kohe 

terviklik ring 
ümber kogu 

linna. Näiteks 
Poska tänav ei saa 

mitte ainult uuendatud 
autotee, vaid ka uue kergliik-
lustaristu. Sadama kandis jät-
kub Reidi teed ja Kalamaja 
kanti ühendava kergliiklustee 
ehitus." 

Abilinnapea rõhutas, et Tal-
linna jaoks on alati olnud eelis-
tatud kõik liikumisviisid ja kõik 
liiklejad, nii jalgratturid, jalakäi-
jad kui ka autojuhid. "Kõik nad 
on meie jaoks omaette priori-
teet," selgitas Novikov. "Seda 
peaks tõestama ka hiljaaegu 
avatud Reidi tee, kus on mõel-
dud kõigile liiklejaile." 

Kohe-kohe valmib 
kergliiklustee ümber 
terve Tallinna

Linna terviserajad on popid nii ratturite 
kui ka perega jalutajate seas.
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"Põhilised probleemid, mil-
lega korteriühistukomisjoni 
poole pöördutakse, on 
naabrite omavahelised tü-
lid," ütles abilinnapea Eha 
Võrk. "Lisaks küsimused 
selle kohta, kes kannab ku-
lud, kui näiteks remonditak-
se terve maja 
veetorustikku."

Linnavolikogu esitas sep-
tembris vabariigi valitsusele 
korteriühistute vaidlustuste la-
hendamise seaduse eelnõu alga-
tamise ettepaneku. See annaks 
omavalitsustele õiguse luua kor-
teriühistute probleemide lahen-
damiseks kohtuväline komisjon. 

"Sinna avalduste esitamisega 
ei tohiks kaasneda rahalisi ku-
lusid," selgitas Võrk. "Komisjoni 
otsus oleks täitedokument, mida 
saab esitada kohtutäiturile täit-
miseks, ja avalduse esitamisest 
otsuse saamiseni peab kuluma 
vähem aega kui kohtust lahen-
di saamiseks." 

Selle aasta juuli seisuga on 
Tallinnas 6525 korteriühistut. 
Lasnamäel asuvad väga suu-
red ühistud, näiteks 16 korte-
relamuga Masti ja 18 korterela-
muga Loo. 

Võrgu sõnul pakub linn linna-
valitsuse infosaalis ja Lasnamäe 
linnaosa valitsuses tasuta nõus-
tamist. "Eelmisel aastal nõustati 
1405 ja selle aasta kuue kuuga 
745 korteriomanikku ja ühistu 
juhatuse liiget," lausus ta. "Mul-

lu  septembrikuust hakati osu-
tama telefonitsi tasuta nõusta-
misteenust korteriühistu juha-
tuse liikmetele."

Linn asutas kohtuvälise ajuti-
se korteriühistukomisjoni, mille 
tööd korraldab linnavaraamet. 
Võrk ütles, et komisjon lahen-

dab korteriühistutes tekkinud 
vaidlusi ja annab soovitusi ühis-
tu töö paremaks korraldami-
seks. Tema sõnul esitati mullu 
komisjonile 42 pöördumist ja 
avaldust ning selle aasta ühek-
sa kuuga on neid laekunud ju-
ba üle 30.

Inimesi huvitab muuhulgas, 
mida teha, kui ühistu juhatus 
ei vasta korteriomanike pöör-
dumistele. Palju on ka parki-
miskohti puudutavaid küsimu-
si ning probleeme. 

Korteriühistute 24. foorumil 
arutleti teemal korteriühistud 
ja innovatsiooni aeg. Vaielda-
matult suurima korteriühistute 
hulgaga Tallinn on innovatsioo-
ni mõttes alati esirinnas olnud, 
linn jagab ühistutele igakülgset 
abi ja toetust. 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee 

Uues õendusabi pakkuvas 
ja dementsetele mõeldud 
hoones on ka lava, kus muu-
sikud, laulukoorid ja teatri-
tegijad saavad eakatele 
esineda. 

Praeguseks juba korda teh-
tud kaheksa Iru hooldekodu ük-
sust on mugavalt seotud ja sa-
mas krundil niimoodi hajutatud, 
et säiliks võimalus nautida Piri-
ta jõe kauneid loodusvaateid ja 
privaatsust. Kõikvõimalikud tee-
nused on püsivalt kohapeal ole-
mas. Septembri lõpus täiskõrgu-
seni jõudnud õendusabi üksuse 
uuel hoonel on kaks maapealset 
korrust ja see ühendatakse sa-
muti praeguse ehitisega. Hoones-
se on projekteeritud 51 voodi-
kohaga iseseisev õendusabi osa-
kond, kümne voodikohaga hos-
piitsosakond ning 34 voodikoha-
ga osakond dementsetele. 

Kuigi õendusabi pakub hool-
dekodu praegugi, avab uus maja 
asutuse direktori Jaanika Luusi 
sõnul selleks märksa avaramad 
võimalused. "Praegu on meil 
haigekassaga õendusabi leping, 
lisaks aitab linn veel kaheksa 
õde palgata," rääkis Luus. "Õen-
dusabi saab meil kasutada 24/7. 
Uus hoonekorpus võimaldab aga 
pakkuda statsionaarset õendus-
abi, näiteks on valmivas ma-
jas hapnikuravi 
võima-

lused. Rahvakeeli öeldes täie-
neb koduõendus õendushaigla 
võimalustega, kus suurem on 
nii tehniline valmidus kui ka 
õdede arv. Arstile pääseb sa-
muti kiiremni."

Muuhulgas on Iru hool-
dekodul moodne 
köök, söökla ja 
kohvik. "Ühis-
kond on täp-
selt nii tu-
gev, nagu 
on tema 
kõige nõr-
gem lüli. 
Kahtlema-
ta vajavad 
meie ühis-
konnas tu-
ge eakad ja lap-
sed," ütles abilinna-
pea Eha Võrk. "Tallinna 
linn on alati seisnud selle eest, et 
meie nõrgemad inimesed olek-
sid kaitstud ja hoitud."

Akvaarium ja raamatukogu
Sisekujunduse autori Elina 

Steinpilmi sõnul tuli ruume ku-
jundades leida tasakaal esmapil-
gul erilaadsete nõudmiste vahel. 
"Tegemist oli üsna raske ülesan-
dega – soovisime luua kodutun-
net, samal ajal tuli arvestada me-
ditsiiniasutusele sobivate mater-
jalidega," rääkis 

Steinpilm. "Koos Jaanika Luu-
siga püüdsime leida mõneti vas-
tuoluliste vajaduste vahel tasa-
kaalu. Eesmärk oli muuta asutus 
tavapärasest hubasemaks. Nii 
valisime põrandakatteks puidu-

toonides PVC materjali, 
tubadesse soojemad 

ja koridori, kus 
aknad puudu-

vad, heleda-
mad toonid. 
Uksed tu-
levad tam-
mespoo-
niga. Tei-
se korru-

se suur ka-
tuseakna-

ga avar jalu-
tusaatrium saab 

elektrikamina taus-
taks kodused tapeedid. 

Meeleolu lisavad akvaarium ja 
raamatukogunurk. Projekteeri-
sime uude korpusse ka lava, ku-
hu muusikuid ja laulukoore esi-
nema kutsuda ning teatrieten-
dusi anda."

Sisearhitekti sõnul tulevad 
ka toad tuttavlikult kodused. 
"Akna ette valime tüll- ja pak-
semad pimendavad kardinad," 
selgitas ta. "Kujundasime mee-
leoluka oliivrohelise või terrako-
ta toonides kontrastse toaseina. 
Fuajeedes saab koos aega vee-

ta puhkenurkades, kust ei 
puudu ka tamme- 

spoo-

niga köök ja kõrge seljatoega, 
lahtikäiva kangaga tugitoolid. 
Majakorpuste vahele tekib si-
seõu, mis samuti sobib turvali-
seks ajaveetmiseks."

Unistuse täitumine
Kui lähedane vajab abi öö-

päev läbi, tuleks sellest teada 
anda oma linnaosa valitsusele. 
"On olukordi, kus pole võimalik 
inimest kodus hooldada," nentis 
Luus. "Tuge otsida ei tohiks ol-
la häbiasi! Abivajaduse hinda-
mise teevad linnaosavalitsuste 
sotsiaalhoolekande osakonnad. 
Otsuse vormistab linna sotsiaal- 
ja tervis-
hoiu-

amet, kes saadab dokumendid 
meile. Üldjuhul tasub Tallinna 
elanik kuutasuks oma pensio-
nist kuni 95%, ülejäänu mak-
sab linn."

Iru hooldekodus on praegu 
334 kohta inimestele, kes ei suu-
da iseseisvalt toime tulla ning 
vajavad hoolt ja abi. Hooldeko-
du laiendust on Võrgu sõnul ette 
valmistatud pikka aega. "Nüüd 
on unistus kohe-kohe teoks saa-
mas ja juba kevadel võivad ini-
mesed uude kohta sisse kolida," 
lausus ta.

Iru hooldekodu uus maja 
pakub turgutavat kodutunnet

Komisjon lahendab naabrite tülisid remondist parkimiskohtadeni

Pirita jõel töö-
tab hõljukniiduk
Kaks korda aastas niidab Piri-
ta jõe kaldaäärtes pilliroogu 
hõljukniiduk, tulemuseks on 
avaram veteväli ja puhtam 
jõevesi. Linnaosavanem Tõnis 
Liinat ütles, et kui üle-eelmisel 
kevadel poleks pilliroo niitmi-
sega jõe suudmealal alusta-
tud, ei olekski jõel enam või-
malik paadiga sõita – seda-
võrd suure hooga olid kaldad 
hakanud kinni kasvama. Niit-
miseks kasutatakse pontoon-
roomikul liikuvat hõljukniidu-
kit, mis lõikab veetaimi kuni 
pooleteise meetri sügavuselt. 
Samuti korjatakse hõljukiga 
kokku niidujäätmed.  Tööde 
tähtaeg on 30. oktoober ja 
need lähevad maksma 3800 
eurot (koos käibemaksuga).
 

Raekoja plats 
ootab jõulupuud
Kesklinna valitsus ootab Rae-
koja platsi jõulukuuse pakku-
misi oktoobri lõpuni. Kuusk 
püstitatakse novembri keskel 
ja seejärel algavad ettevalmis-
tused jõuluturu avamiseks. 
Kuusk peab olema vähemalt 
15 m kõrge, kahar ja ühtlaselt 
tihe, kasvama ligipääsetavas 
kohas mitte kaugemal kui 150 
km Tallinnast. Kesklinna valit-
sus ootab kuuse pakkumisi 
(koos fotoga) kuni 31. oktoob-
rini e-aadressile kylly.annus@
tallinnlv.ee. Puu lähedal ei tohi 
olla elektriliine, mis takistavad 
kraana tööd. Pakkujaks võib 
olla maaomanik või tema 
esindaja.
 

Kunstihoone 
pakub põhikoo-
lidele tasuta ha-
ridusprogrammi

Kunstihoone ja Sally Stuudio 
koostöös sündis põhikooliõpi-
lastele ja õpetajatele tasuta 
haridusprogramm "Vaatamise 
kool". Õpilane saab igast tun-
nist kaasa töövihiku, millest 
moodustub talle eriline kunsti 
käsiraamat. Esimesel hooajal 
on tähelepanu keskmes 1.-3. 
klassi õpilased. Programmi 
iga osa koosneb virtuaalsest 
eeltunnist, kunstihoone külas-
tusest ja tegevusest seal ning 
loovast järelülesandest koolis. 
Lisainfo www.kunstihoone.ee

Olemas  
on ka moodne  
köök ja kohvik.

Aitab väärikalt vananeda

"Loomulikult on 
ideaalne, kui abi 
vajavad eakad 
saavad elu lõpuni 
olla oma kodus, ja 
linn panustab pal-
ju koduteenuste 
arendamisse, et see 
oleks võimalik. Aga kui 
muud moodi enam toime ei 
tule, peab väärikat vanane-
mist toetama," ütles abilin-
napea Betina Beškina.

"Uue õendusabi hoone näol 
saab Iru hooldekodu juurde 
väga vajalikku ressurssi, et ai-

data neid, kes end ise 
enam aidata ei 

suuda," lisas abi-
linnapea. 

Uues korpuses 
saavad abi ka 

need täisealised 
tallinlased, kes vaja-

vad väga palju hoolt. 
Liikumispuudega inimesed 
pääsevad hõlpsasti eri korrus-
tele. Maja juures asub parkla 
20 autole. Õendusabi hoonet 
ehitab Ehitus5ECO OÜ, see 
läheb maksma 7,7 miljonit eu-
rot. 
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Priit  Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Tänavu on Tallinnas uue 
ventilatsiooni saanud Arte 
gümnaasium, Lasnamäe 
põhikool, Mustjõe gümnaa-
sium, Tõnismäe reaalkool, 
Merivälja põhikool ja Pirita 
majandusgümnaasium.

Linna eesmärk on üle vaada-
ta kõikide koolide ventilatsioo-
nisüsteemid ja ajale jalgu jäänud 
süsteemid välja vahetada. Linn 
annab selleks oma eelarvest ra-
ha ka järgmisel aastal ning riik 
plaanib omalt poolt toetada Tal-
linna ligikaudu 800 000 euroga. 

"Kindlasti on pandeemia tõt-
tu oluliselt rohkem tähelepanu 
pööratud ventilatsioonide toimi-
vusele ja selle parendamisele," 
tõdes linna haridusameti üldosa-
konna juhataja Rainer Ranna-
la, kelle sõnul hakkas linn koos 
oma koolidega juba mullu venti-
latsioonile tähelepanu pöörama.

Suurematest mullustest töö-
dest võib Rannala sõnul maini-
da Lasnamäe vene gümnaasiumi 
ventilatsiooni automaatika, Pi-
rita majandusgümnaasiumi ar-
vutiklassi õhuvahetuse ja jahu-
tussüsteemi, kunstigümnaasiu-
mi ventilatsiooni automaatika 
ja reaalkooli ventilatsioonisüs-
teemi elektroonika uuendamist. 

Et mõte paremini liiguks
Tänavu on Tallinnas uue ven-

tilatsiooni saanud Arte güm-
naasium, Lasnamäe põhikool, 
Mustjõe gümnaasium, Tõnis-
mäe reaalkool, Merivälja põhi-
kool ja Pirita majandusgümnaa-
sium. Ventilatsiooni parendus-
töid on juba tehtud reaalkoolis, 
Pae gümnaasiumis, Mustamäe 
gümnaasiumis, tehnikagümnaa-
siumis ja Vanalinna hariduskol-
leegiumis. Tõnismäe reaalkooli 
hoone lõunapoolsetesse klassi-

ruumidesse paigaldatakse lisaks 
jahutus, et vältida kevadkuudel 
klassiruumide ülekuumenemist.

Ka lasteaedade õhuvahetu-
se parandamisega tegeleb linn 
jõudsalt – sel aastal on 
teostatud ja viiak-
se ventilatsioo-
nitööd lõpule 
Mahtra, Se-
li, Mustaki-
vi,  Naera-
tuse, Pae, Si-
nilille, Kiisa 
ja Linnamäe 
lasteaias.

"Viima-
se 20 aastaga 
on enamik koo-
le linnas uuendatud 
ja ka ventilatsioonid väl-
ja ehitatud. Hea ventilatsioon 
on haridusasutustes eriti oluli-

ne nüüd, kui me puutume iga-
päevaselt kokku nakkusohuga," 
ütles abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev. "Nõuetekohane venti-
latsioon aitab märkimisväärselt 

vähendada viiruse levi-
kut ja seega ka hai-

gestumisriski. Sa-
muti on klassi-

des vaja piisa-
vat õhuvahe-
tust nii laste 
kui ka õpe-
tajate vaim-
seks tööks."

Tallinna 
tehnikaüli-

kooli professo-
ri Jarek Kurnitski 

sõnul vajavadki toe-
tust eelkõige koolimajad 

ja lasteaiad, et neis oleks või-
malik kiirelt ventilatsioon väl-

ja ehitada. Ennekõike tuleks uus 
soojustagastusega ventilatsioo-
nisüsteem ehitada suurema õpi-
laste arvuga koolidesse. "Meet-
med on jagatud kaheks: kui-
das olemasoleva hoone olukor-
da kiiresti ja lihtsate vahendite-
ga parandada, ning pikema aja 
lahendused, mis eeldavad suu-
remaid töid. Mõlemad on oluli-
sed," märkis ta.

Ventilatsiooni parandami-
seks võikski riik Kurnitski sõ-
nul haridusasutustele appi tul-
la, kuna see aitab ka viiruse le-
vikut kontrolli all hoida. "Riik 
võiks kehtestada ventilatsiooni-
süsteemide tehnilise ülevaatuse 
korra, mille majaomanikud kii-
relt käiku võtaksid, et oma hoo-
nete ohutust tõendada. Paljud 
koolid ja lasteaiad aga ootavad 
remonti. Samas oleks just epi-

deemia ajal õige uuendada ven-
tilatsiooni kiiremini, enne terve 
maja uuendamist. Ventilatsiooni 
remont võtab kõigest 10% kogu 
maja remondi hinnast."

Koolides üldiselt seis hea
Tallinna haridusameti juhata-

ja Andres Pajula sõnul on suurem 
osa linna koole viimase 20-25 
aasta jooksul remonditud ja ka 
ventilatsioon on neis uus. "Kuna 
juba siis kehtisid tänasega võr-
reldavad õhukvaliteedi normid, 
on tegelikult enamikus Tallin-
nas koolides  välja ehitatud tä-
napäeva nõuetele vastavad ven-
tilatsioonisüsteemid," lausus ta. 
"Eelmisel sügisel tegime ülevaa-
te, kas ja kuidas on need süs-
teemid töökorras ja hooldatud. 
Oluline on ka, et ventilatsiooni-
seadmete filtrid ning automaati-
ka oleks vahetatud. Olukord oli 
üldiselt hea – kui ventilatsioo-
niseadmed on töökorras ning 
hooldatud ja need on sisse lüli-
tatud, siis on kindlasti koolides 
õppimiseks piisav õhuvahetus."

Pajula sõnul avastati kont-
rolli raames ka juhuseid, kus 
ventilatsiooniseadmed olid min-
gil põhjusel lihtsalt välja lüli-
tatud. "Kui ventilatsioonisead-
med enam kaasaja nõuetele ei 
vasta, vahetatakse need välja, 
nagu näiteks Tõnismäe reaal-
koolis," lisas ta. "Mis puudu-
tab lasteaedu, siis seal on olu-
kord kehvem, sest seni on Tal-
linna 127 lasteaiast nüüdisajas-
tatud pisut üle kahekümne, üle-
jäänud püütakse remontida lähi-
ma kümne aasta jooksul. Ven-
tilatsioonisüsteemide rajamisel 
teeme koostööd Tallinna teh-
nikaülikooliga."

Tõnismäe reaalkooli sisehoo-
vi on järgmise aasta suvel plaa-
nis rajada ka uus spordiväljak 
koos õuesõppepaviljoniga.

Lasteaiad ja koolid saavad koroona 
tõrjeks uue ventilatsiooni

Tänavu Tõnismäe reaalkoolis õppimist alustanud lapsed ei pea umbsete klassiruumide pärast muretsema.

Vene muuseu-
mis jätkub loen-
gusari rüütel-
konna ajaloost
Tallinna vene muuseumis jät-
kub venekeelne loengusari "12 
loengut Eestimaa rüütelkon-
nast", mis põhineb ajaloolisel 
teatmeteosel "Eestimaa im-
matrikuleeritud rüütelkond" 
(kirjastus Aleksandra 2018). 
Loengutega esinevad  teatme-
teose autorid, ajaloolased Igor 
Korobov ja Artur Modebadze 
(pildil). Loengud toimuvad kol-
mapäeviti kell 17.30, kava ja re-
gistreerimine linnamuuseum.
ee/cat-tallinna-vene-muu-
seum. Piletid maksavad 7 ja 5 
eurot, muuseumikülastuse ajal 
palutakse kanda maski.

Lasnamäe vee- 
ja spordikeskus 
saab nimeks 
Triton

Lasnamäele Varraku tänavale 
rajatavale vee- ja spordikesku-
sele väärika nime leidmiseks 
korraldasid arendaja Capital 
Mill ja Tallinna linn avaliku ni-
mekonkursi, kuhu esitati 1500 
nime. Konkursi tulemusena 
saab keskuse nimeks Triton.

2024. a valmivasse vee- ja 
spordikeskusesse tuleb li-
saks olümpiamõõtmetes uju-
lale vee- ja saunakeskus, uni-
versaalne pallimängudeplats, 
majutusasutus ning aeroobi-
ka- ja jõusaalid.  Tritonit pa-
kuti keskuse nimeks kahel 
korral (autorid Merike Turja ja 
Anneli Orgusaar). Teisele ko-
hale tuli La Vee (autor Triin 
Künnapas) ja kolmandale ko-
hale Helios (Keiu Silm).

Volikogu prae-
gune koosseis 
pidas ligi sada 
istungit

7. oktoobril toimus Tallinna vo-
likogu 9. koosseisu viimane is-
tung. Aastatel 2017-2021 pi-
das linnavolikogu 97 istungit, 
millest kümme olid erakorrali-
sed, menetles 809 eelnõu, 
võttis vastu 634 otsust ja 108 
määrust.

Linnavolikogu esimees Tiit 
Terik tänab kõiki volikogusse 
kuulunud inimesi, kes on vii-
mase nelja aasta jooksul and-
nud oma panuse Tallinna 
arengusse. 

Uus  
jahutus aitab  

vältida klasside  
ülekuumenemist.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tartu mnt 86b kinnistu detailplaneeringu 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikul 
06.09.-20.09.2021 Tallinna Linnavalitsuse 
08.07.2021 korraldusega nr 770 vastu võetud 
0,34 ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Tartu mnt 86b kinnistu detailplaneeringu. 
Avaliku väljapaneku kestel laekus arvamus 
Circle K Eesti Aktsiaseltsilt.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu 
viiakse läbi 21.10.2021 algusel kell 15.00 Tallin-
na Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). 
Lisaks on seoses koroonaviiruse levikuga või-
malik arutelul osaleda veebiplatvorm MS 
Teamsi vahendusel. Selleks tuleb hiljemalt 
20.10.2021 registreeruda e-posti aadressil rii-
na.parm@tallinnlv.ee.

Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kin-
nistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
ja arutelu tulemused.
Tallinna Kesklinna Valitsuses viis 26.07.-
09.08.2021 läbi Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja 
Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku.  Väljapaneku jooksul käis linna-
osas materjalidega tutvumas kaks kodanikku. 
Väljapaneku ajal esitati 4 arvamust sisaldavat 
pöördumist.
23.09.2021 toimus Tallinna Kesklinna Valitsu-
ses avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav 
arutelu. Arutelust võtsid osa huvitatud isiku 
esindajad, detailplaneeringu koostaja, arva-
muse esitanud Endla tn 6 ja 9a  elanikud ning  

linnaosavalitsuse ametnikud. Detailplaneerin-
gu koostaja ja huvitatud isik andsid selgitusi 
kohal viibinud arvamuse esitanud isikutele.  
Toimus arutelu naaberkinnistul asuvatele ga-
raažidele ligipääsu osas, arvestamaks parimal 
võimalikul moel riigigümnaasiumi rajamisel 
laste ohutust ja keskkonda. Tehtud ettepane-
kud selles osas on võimalik lahendada ehitus-
projektiga ning ei kuulu lahendamisele detail-
planeeringus. Teine kohal viibinud arvamuse 
esitaja ei loobunud oma vastuväitest detail-
planeeringu variantide 2 ja 3 ehitusmahtude 
osas. Detailplaneeringu edasise menetlusega 
tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. sep-
tembri 2021 istungil:
1. korraldusega nr 1020:
algatada Toomiku tee 22 kinnistu detailpla-
neering Pirita linnaosas, edaspidi detailpla-
neering. Planeeritava maa-ala suurus on 0,41 
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
ärimaa sihtotstarbega Toomiku tee 22 kinnis-
tu jagada kolmeks elamumaa krundiks ning 
määrata moodustatavatele kruntidele ehitus-
õigus kokku kolme kuni 2-korruselise üksike-
lamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailpla-
neeringus heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Haabersti Linnaosa Valitsus  
avalikustab                                                                        

Ajavahemikus 15.10 – 29.10.2021 projekteeri-
mistingimuste eelnõu Trahteri tn 2 kinnistul.
Lubatud on täpsustada:
1.Ehitise kasutamise otstarvet, (alus EhS § 27 
lõike 4 punkt 1).
Lubatud on püstitada kahe korteriga elamu.
2. Hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoo-
nestusala suurendamist, vähendamist, keera-
mist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 
protsendi ulatuses esialgsest lahendusest 
(alus EhS § 27 lõike 4 punkti 2).
Hoonestusala piiri nihutada Vana-Rannamõi-
sa tee poolt 10% tahapoole, et oleks samal 
joonel kui detailplaneeringus märgitud pos 7 
hoonestusala.
Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke 
tingimusi. Lubatud on muuta detailplaneerin-
gu põhijoonise lahenduses konkreetselt mää-
ratud hooneosade jagamise tingimusi.
3. Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke 
tingimusi (alus EhS § 27 lõike 4 punkti 4).
Trahteri tänaval on madala kaldega katusega 
hooned, siis hoone katusekalle on lubatud ka-
vandada kaldega 10-20°.Kuna Trahteri tn 2 
on nurgakinnistu, siis hoone kavandamisel 
lähtuda tingimusest, et elamu peab olema 
vaadeldav mõlemalt tänavalt.
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab 
ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailpla-
neeringule.  Materjalid on nähtavad veebiaad-
ressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP004630 juurest rubriigist „Dokumendid“ 
samaaegselt avaliku väljapaneku teatega.
Avalik väljapanek toimub nimetatud ajavahe-
mikus linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 

109a/1  II korrusel esmaspäeval 8.15–18.00, 
teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning ree-
del kl 8.15–16.00.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06. oktoobri 
2021 istungil:
1. korraldusega nr 1060:
kehtestada Lasnamäe linnaosas 2,39 ha suu-
ruse maa-ala kohta koostatud Valukoja tn 7 
kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt 
Aktsiaseltsi töö nr 20027. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on tootmismaa sihtots-
tarbega Valukoja tn 7 ja Sepapaja tn 11 kinnis-
tutest ning transpordimaa sihtotstarbega Se-
papaja tänav T1 kinnistu osast moodustada 
kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ning mää-
rata ehitusõigus ühele moodustatavale krun-
dile lisaks olemasolevale 4-korruselisele äri-
hoonele (tervishoiuhoone) kuni kolme kuni 
3-korruselise ja 1 maa-aluse korrusega äri-
hoone (erakoolid ja -lasteaed) ja kuni kahe 
abihoone ning teisele moodustatavale krundi-
le spordiväljakute ehitamiseks. Lisaks on de-
tailplaneeringus antud haljastuse, juurdepää-
suteede ja parkimise põhimõtteline lahendus.
1.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutub 
Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 otsu-
sega nr 6 kehtestatud Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, 
Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelise ala 
detailplaneering planeeritud maa-ala osas 
kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/
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Juba tänasest saab igaüks kohalikel valimistel oma 
hääle anda. Valimistel osalemine ei ole üksnes iga 
kodaniku kohus, vaid suurepärane võimalus ka te-
gelikult riigi või oma kodukoha valitsemises osale-

da ja selle tulevikku kujundada. Rahva õigusel ise oma 
riiki ja kodupaika juhtida ju demokraatia seisabki. Vali-
mised on demokraatia pidupäev. Kes meist ikka tahaks, 
et kõigi meie lähima ja kaugema tuleviku üle otsustaks 
üks inimene või kitsas inimeste ring ja too ütleks ise 
meie eest, mis on meile parim. Alles mõne aastakümne 
eest olidki ju valimised vaid näitemäng, puhas formaal-
sus ja võimalus spetsiaalselt avatud puhvetist oma toidu-
lauale pisutki paremat kraami saada. Toona tõesti ei lu-
genud ühegi inimese hääl, sest kõik oli juba ette ära ot-
sustatud. Ja tegelikult ei muutunud valima minekust 
meie elukorralduses suurt midagi.

Tänapäeval see ju nii ei ole. Võib ju arvata et ka ko-
halikel valimistel on ühe inimese hääl nagu tilk meres, et 
mis see ikka muudab. Aga tilkadest moodustuvadki me-
ri ja hoovused, millest sõltub, kuhu poole meie kodulin-
na tüüri keeratakse.  Ükski hääl võib siiski otsutada, mil-
liseid toetusi ja teenuseid linnaelanik saab.

Valimistel on alati hääli 
püüdnud ka tuntud näit-
lejad, sportlased, ajakirja-
nikud, lauljad jt inimesed, 
kes on meile meediast või 
lemmikelualalt tuttavad. 
Iseenesest pole ju paha, 
kui kandideerivad mit-

me ameti esindajad. Nii tulevad nendega volikokku kaa-
sa ka oma eriala teadmised, mida otsuste tegemisel kasu-
tada saab. Ometi ei tasuks valida lihtsalt tuntud ja ilusate 
nägudega inimesi, kellel on sorav jutt. Valida tasuks ini-
mesi, kes on end tegudega tõestanud. Valimisloosung ük-
si midagi ei muuda.

Sinu hääl loeb!

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

Valimisloosung  
üksi midagi  
ei muuda.

Tallinna 2022. aasta teise 
kaasava eelarve   ideekorje 
lõppes edukalt – tallinlased 
esitasid linnaelu edendami-
seks kokku 389 ideed. 

Kõige enam ideid esitati linna-
keskkonna parendamiseks – kok-
ku 164 ehk 43% kõikidest ettepa-
nekutest. Rohkelt said tähelepanu 
veel laste ja noorte ning kultuuri 
ja vaba aja valdkonnad, kus saa-
bus vastavalt 55 ja 51 ideed. Spor-
di valdkonnas esitati 47, turvali-
suse valdkonnas 38 ning muudes 
valdkondades kokku 28 ideed. 

Linnaosadest oli taas kõige 
aktiivsem Kesklinn 83 ettepane-
kuga – seda on kuue võrra enam 
kui mullu. Järgnesid Lasnamäe 
71, Põhja-Tallinn 49, Haabers-
ti 42 ja Kristiine 41 ideega. Ka 
teistest linnaosadest laekus iga-
ühest üle 30 ettepaneku. Eesti 
keeles esitati 225, vene keeles 

134 ja inglise keeles 30 ideed. 
Valdav enamus ehk 99% idee-
dest laekus digitaalselt.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõ-
nul on kaasav eelarve tõhus va-
hend saamaks linlastelt tagasi-
sidet, millist elukeskkonda nad 
soovivad ja mida selle saavu-
tamiseks ette võtta. "Nii jõua-
vad meieni head ideed elanike-
le meelepärasteks arendusteks 
linnas, samuti aitab kaasamine 
märgata kitsaskohti ja leida la-
hendusi nende parandamiseks," 

rääkis Riisalu. "Nagu eelmisel  
aastal, laekus ka tänavu ette-
panekuid mitmes olulises vald-
konnas. Hea meel on veel sel-
le üle, et suurenenud on võõr-
keelsete ettepanekute hulk, mis 
näitab, et olenemata päritolust 
või emakeelest peetakse Tallin-
na oma koduks ja soovitakse an-
da oma panus. Tänan siinkohal 
kõiki inimesi, kes linnas avatud 
meelega ringi vaatasid ja oma 
tähelepanekud konstruktiivse-
teks ettepanekuteks vormisid."

Tallinna kaasava eelarve rea-
liseerimiseks 2022. aastal on esi-
algu kavandatud üks miljon eu-
rot. Täpse summa kinnitab lin-
navolikogu eelarve vastuvõtmi-
sel aasta lõpus. Kogusummast 
kolm neljandikku jaotatakse lin-
naosade vahel võrdselt ning ühe 
neljandiku jaotamisel võetakse 
arvesse linnaosa elanike arvu 
jooksva aasta 1. juulil. 

Oktoobris-novembris hindab 
esitatud ideede teostatavust eks-
pertkomisjon ning sõelale jää-
nud ideed liiguvad edasi tutvus-
tamisele, arutamisele ja seejärel 
rahvahääletusele. Tallinna teise 
kaasava eelarve avalik hääletus 
kestab 29. novembrist 12. det-
sembrini. Hääletusel saavad osa-
leda vähemalt 14-aastased tal-
linlased. Iga osaleja saab hääle-
tada kuni kahe endale meeldiva 
idee poolt oma oma linnaosas.

Kaasava eelarve ettepanekud mõtlevad laste peale

Tänasest on valimiskastid hääletajaid ootamas. Scanpix

Kõivu teele Pirital ehitati jalg- 
ja jalgrattatee, uuendati sõidu-
teed ja tehnovõrke. Tööd läk-
sid maksma üle 400 000 eu-
ro. Varasemaga võrreldes 
on teel nüüd ohu-
tum liigelda – se-
da enam, et siit-
kaudu käivad  
lapsed Meri-
välja kooli 
ja lasteaeda.

Uuen-
datud 
300-meet-
rise teelõigu 
ühel poolel on 
2,75 m laiune sõi-
dutee ning teises servas 
madalate äärekividega eralda-
tud jalg- ja jalgrattatee laiusega 
2-2,5 m. Kõivu teele paigaldati 

künnised ning ristumine Kesk-
tee ja Ranniku teega on la-
hendatud tõstetud ristmikena. 
Autoliiklus Kõivu teel on ühe-

suunaline ja kehtib õuealal 
lubatud sõidukiirus. 

Remondi käigus 
sai teelõik uue 

vee- ja kana-
lisatsioonito-
rustiku ning 
ajakohased 
tänavaval-
gustid. Me-

rivälja laste-
aia sissepääsu 

juurde on loo-
dud sõiduteega pa-

ralleelselt paiknevad 
parkimiskohad ning jalg- ja 
jalgrattatee äärde tuleb jalg-
rattaparkla.

Valesti parkijate jälgimine moo-
dustab mupo igapäevatööst 
suurima osa. Eesti Päevalehe 
andmetel on mupo patrullid 
koostanud tänavu Tallinnas 21 
743 trahviotsust kokku 435 060 
euro eest. See arv kasvab ja 
summa suureneb, sest 
2020. aastaga 
koostati 20 326 
trahviotsust 
407 040 euro 
eest. 90% 
ulatuses te-
hakse trahve 
väljakutsete 
alusel, sest 
parkivad au-
tod segavad 
eriti suuremates 
elamurajoonides prü-
giautode liikumist ega lase 
isegi lapsevankriga ohutult jalu-
tada. Selle kirjutise taustana ta-
suks meenutada, et näiteks sa-
muti üsna umbe pargitud kitsas-
tel Kalamaja tänavatel pole just 
kohalikud elanikud olnud nõus 
tasulist parkimist kehtestama. 
Linn on seda mitmel korral uuri-
nud ja kaalunud. Nõnda ongi 

olukorrast peamiselt kaks välja-
pääsu. Ühistud võivad taotleda 
linnalt maad, et majaelanikud 
kõik koos saaksid parklat laien-
dada. Ennekõike peaks see ole-
ma ühistute endi huvi, et inime-
sed pääseksid kõnniteel liikuma 

ja eri teenistuste autod 
majale ligi. Kohati 

ollakse aga kah-
juks liiga loiud. 

Toetust saab 
linnalt küsida 
projekti 
"Hoovid kor-
da" raames. 
Kuigi ro-

healasid tuleb 
hoida, sõidetak-

se haljasalasid 
omavolilisi parklaid 

luues niikuinii poriseks ja 
tolmuseks. Veel üks võimalus on 
nn munitsipaalparklate loomine 
ehk kasutuseta maatükkide leid-
mine parklateks. Inimesed peak-
sid küll pisut rohkem auto ja ko-
du vahet jala käima, kuid see 
oleks ikkagi mugavam kui täis 
pargitud hoovis oma sõidukiga 
ukerdamine.

Vandeadvokaat Ants Nõmper 
märkis Eesti Päevalehes, et keh-
tiv ravikindlustuse seadus käsib 
vaktsineerimata koroonapat-
siente ravida, ja neid ka ravitak-
se. Kuid teisalt annab seadus 
Eesti haigekassale või-
maluse ilma põhju-
seta vaktsineeri-
mata jäänud pat-
siendilt tema ra-
vimise peale ku-
lutatud raha 
tagasi nõuda. 
See säte ei puu-
duta mõistagi ainult 
koroonat ja vaktsinee-
rimist, vaid kõiki haigusjuhte. 
Kui meedikute soovitusi ei täida, 
peadki arvestama, et ravikulu 
nõutakse hiljem sisse. Seda 
muidugi mitte iga terviseprob-
leemi korral, vaid siis, kui ravi on 
kulukas. Koroonaviirushaiguse 
ravi seda paraku on. Seega on 
loomulikult igaühe vaba valik, 
kas ta laseb end vaktsineerida, 
aga kui midagi juhtub, peaks ra-
hakoti valmis panema. Selle 

arutluse taustal tekib aga intri-
geeriv küsimus, kas seda prakti-
kat peaks rakendama ka näiteks 
sõltlastele, alates alkohooliku-
test ja narkomaanidest kuni üle-
sööjate ja rasvunuteni. Praegu 

ravitakse ju kõiki ühtemoo-
di. Mõistagi kannata-

vad selle all tervisli-
kult elavad inime-
sed, kes enda 
makstavast mak-
sust peavad otse-
semalt või kaud-

semalt turgutama 
sõltlasi ja lihtsalt hoo-

limatuid. Huvitav, millal 
haigekassa siis pretsedendi 

loob? Siit viivad mõtted parata-
matult maksuerisusteni. Teisisõ-
nu, kas tervisekindlustuseks siir-
duv maksuosa ei peaks siiski 
olema astmeline, sõltuvalt ini-
mese vanusest ja tervisest, mis 
peaks e-haiguslugude puhul ju 
hallatav ja kindlaks tehtav ole-
ma? Inimestel tekiks ühtlasi 
juurde rahaline motivatsioon 
tervislikult elada.  

Tallinna inglise kolledži direktori 
Toomas Kruusimägi arvates tu-
leks arendada e-kooli selleks, et 
saada üle õpetajate puudusest. 
Paarisajaeurose  palgatõusuga 
enam õpetajaks ei meelita, õpe-
tajaskond teatavasti aga üha 
vananeb. Seega võiks parimad 
aine asjatundjad esialgu kasvõi 
matemaatika, keemia ja füüsika 
alal ainetunnid n-ö arvutisse lu-
geda. Klassi õpetajatele koolis 
kohapeal lapsi juhendades 
jääks siinjuures rohkem mentori 
roll. Sarnast vaatenurka on tut-
vustanud blogis Meediavaht 
meediaasjatundja Allan Alaküla, 
kelle arvates vajaks e-kool juba 
ammu sisuga täitmist. Muuseu-
mitest ja elamuskeskustest 
saaks anda põnevat rakendust 

kõrgvormis spetsialisti-
dele, kes keskmisest 
koolitunnist/õpetajast elava-
malt suudaksid esitada eri aine-
tunde. Muidu koolid vooride 
kaupa neid maju ju ei külastaks. 
Millises kanalis oleksid õppe-
tunnid või loengud leitavad, 
jääks juba tehniliseks küsimu-
seks. Teisalt aitaks sisuga täi-
detud e-kool õpetajate taset 
hoida. Ainetundja n-ö tradit-
sioonilises koolitunnis ei saaks 
olla nõrgem kui e-tunnis. Kuigi 
kõige selle korraldamine sõltub 
mõistagi miljonist pisiasjast, 
peaksid riigi hariduspoliitika ku-
jundajad kõigepealt tahet väl-
jendama. Jätkuvad viiruselained 
ja õpetajate nappus ilmselt ei jä-
tagi muud väljapääsu.

Eesti ühines eelmisel neljapäeval 
globaalse tulumaksureformiga, 
mis tähendab, et pooldatakse 
koos teiste riikidega suurkorpo-
ratsioonide maksustamist nen-
de tegutsemispaikades. Peami-
selt puudutab see tehnoloogia-
hiide, kes küll paljudes riikides 
tulu teenivad, aga ei maksa see-
juures nendele riikidele makse. 
Eesti on asunud selles mõttes 
kahvlis, et meil on olnud ettevõt-
ted tulumaksust vabastatud ja 
maksustatakse ainult jaotatavat 
kasumit. Sellega on loodetud 
luua sobiv keskkond nende äriks 
ja kaudsemalt saadakse töökoh-
tade jms kaudu tulu. Sisuliselt on 
aga taoline kasu üsna olematu. 

Eesti viivitamine tulumaksure-
formiga ühinemisel oli aga mõis-
tagi täiesti kasutu, sest me ei 
saa jääda mingiks "maksupara-
diisiks", mis seab meid teisalt 
rahvusvaheliselt kahtlasesse 
valgusesse. Samas poleks me 
ka midagi võitnud, kui poleks 
ühinenud. Positiivse poolena on 
oodata riigikassasse täiendavat 
tulu, sest rahvusvahelise kont-
serni tütarühing on kohustatud 
sisuliselt igal aastal dividende 
jaotama ja maksu tasuma. Digi-
maks lubab seega Eestile täien-
davat maksutulu digigigantidelt, 
kes üldiselt praegu ei ole Eesti 
riigieelarve ees maksukohusla-
sed.

Kõivu tee annab ruumi 
jalakäijatele ja ratturitele

Trahvimine üksi valesti  
parkimist ei vähenda

Kas vajame astmelist  
sotsiaalmaksu?

E-kool vajab  
asjalikku sisu

Eesti otsustas mitte hakata 
maksuparadiisiks
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Tallinna abilinnapea Betina 
Beškina saatis sotsiaalkait-
seminister Signe Riisalole 
kirja, kus väljendab  muret 
paljude inimeste toimetule-
ku pärast elektrihinna hüp-
pelise kasvu tõttu. 

Toimetulekupiir peaks ajaga 
kaasas käima ja katma raskus-
tesse sattunud inimeste vajadu-
si, leiab Beškina. 

"Teatavasti on elektrihind 
hüppeliselt kasvanud, mis mõ-
jutab kõiki eluvaldkondi ja ko-
gu elanikkonda, kuid eriti valu-
salt puudutab see toimetuleku-
raskustes või selle piirimail ole-
vaid inimesi ja nende igapäevast 
toimetulekut," märkis Beškina. 
"Raskustesse võib eri põhjustel 
sattuda igaüks ning kõik vääri-

vad inimväärset elamist, kuid 
eeskätt tuleb tagada adekvaat-
ne toimetulek lastega peredele. 
Vaesusel võib olla pöörduma-
tu mõju lastele, kelle sotsiaalset 
suhtlust, arengut ja vaimset ter-
vist ning ka edaspidist elus hak-
kamasaamist jääb mõjutama pe-
redes olev toimetuleku kitsikus 
veel aastateks."

Riigi esindajad on öelnud, et 
inimesele peab appi tulema ko-
halik omavalitsus, kes tagab või-
maluse hätta sattunud inimestel 
toetust saada. Viimastel päeva-
del on riigi tasandil olnud juttu 
ka uue toetusmeetme kujunda-
misest CO2 rahastusest, mis toe-
taks laiemat sihtgruppi kui vaid 
toimetulekutoetuse saajad. "Sel-
line samm oleks vajalik ja tervi-
tatav, kuid soovime rõhutada, et 

adekvaatse toimetuleku-
piiri tagamine on ka 
niisugusel juhul jät-
kuvalt vajalik," 
märkis Beškina.

Tallinn 
maksab oma 
toimetuleku-
raskustesse sat-
tunud elanikele 
nii toimetuleku-
toetust kui ka sis-
setulekust sõltuvat toe-
tust. Näiteks 2021. a esime-
ses pooles rahuldati sissetulekust 
sõltuvaid toetusi eri otstarveteks 
ligi 460 000 euro ulatuses 4820 
inimesele. Sel perioodil rahul-
dati Tallinnas 8111 toimetule-
kutoetuse taotlust, mida taotles 
1944 peret, kokku maksti toe-
tust ligi 2,5 miljoni euro ulatu-

ses. Erinevalt Eesti üldisest 
trendist on Tallinnas 

toimetulekutoetu-
se saajate ja ra-
huldatud taotlus-
te arv ning väl-
jamakstud toe-
tussumma võr-
reldes 2020. aas-

ta I poolaastaga 
kasvanud.
Ka juhtis abilin-

napea tähelepanu, et 
toimetulekutoetuse saajad ei 

moodusta homogeenset inim-
gruppi ning abivajajaks võib hal-
bade asjaolude kokkulangemi-
sel kujuneda pea igaüks. "Toe-
tuse saajad moodustavad läbilõi-
ke ühiskonnast: nende hulgas on 
kõige enam töötu pereliikmega 
peresid, seejärel lastega peresid, 

sh suuremas osas just üksikvane-
maga peresid, ning peresid, kel-
le mõnel liikmel on vähenenud 
või puuduv töövõime ja pensio-
näriga peresid," nentis Beškina. 

Tallinna linn on valmis oma 
kohustust täitma ja oma inime-
si igakülgselt aitama. Selleks, et 
pakkuda linlastele asjakohast abi, 
on linn analüüsimas toimetule-
kutoetuse raames kompenseeri-
tavate eluasemekulude piirmää-
rasid. Eluasemekulude kompen-
seerimisel arvestatakse 11 eri elu-
asemekulu komponenti, mistõttu 
on kohalikul omavalitsusel vasta-
valt sotsiaalhoolekande seaduse-
le võimalus ja ka kohustus keh-
testada toimetulekutoetuse raa-
mes eluasemekuludele sellised 
piirmäärad, mis tagavad inim-
väärse äraelamise. 

BEŠKINA: Riiklik toimetuleku piirmäär on ajale jalgu jäänud 

Kui naastrehvide kasutaja-
te hulk langeks 20%, sääs-
taks see teeparandustöö-
delt 2,2 miljonit eurot 
aastas.

Tallinnas algab taas naast-
rehvide kahjulikke mõjusid ka-
jastav kampaania "Tolm tapab" 
Kampaania eesmärk on olnud 
läbi aastate juhtida liiklejate tä-
helepanu kahjule, mida tekitab 
naastrehvide kasutamine. Tege-
likult on väga lihtne meie lin-
na ning inimesi ohustavat kah-
ju ära hoida.

Tallinna linna õhk on Euroo-
pa linnadega võrreldes puhtu-
selt esirinnas. Siiski põhjustab 
õhusaaste uuringu kohaselt 600 
varajast surma aastas, sellest 
Tallinnas 296. Sama uuringu 
kohaselt väheneb õhusaaste tõt-
tu iga pealinlase keskmine oo-
datav eluiga 7,7 kuu võrra.

Helsingi tellitud 
uuringu kohaselt 
on tänavatolm 
seotud tõsiste 
tervisekah-
justustega. 
Naastreh-
vide ka-
sutami-
sest tule-
neb 75% 
sealse pea-
linnapiirkon-
na tänavatol-
must. Õhus lend-
levate tahkete osakes-
te ja tervisehädade vahel on 
kindel seos. Tänavatolmu sisse-
hingamisest satub inimene tõe-
näoliselt sagedamini südame- ja 
hingamisteede haigustega haig-
laravile. Sama tolm võib tuua 
koguni enneaegse surma. Sa-
muti põhjustab tänavatolm sil-
made ja hingamisteede ärritust. 

Sama uuringu kohaselt põh-
justab naastrehvide kasutamine 
rohkem liiklusõnnetusi. Autoju-

hid hindavad enda ja rehvi või-
meid üle. Lamellrehvidega sõi-
davad nad aga ettevaatlikumalt 
ega võta liikluses põhjendama-
tuid riske. Sõidukijuhtide suh-
tumise muutumine tooks kaa-
sa liiklusohutuse kasvu. Lamell- 
rehvidega sõitmine aitab vali-
da olukorrale vastavat kiirust.

Lamellid on vaiksemad ja 
mugavamad

Naastrehve võib sõidukil ka-
sutada 15. oktoobrist 31. märt-
sini. Lamellrehvide kasutamine 
on lubatud aasta läbi. Küll aga ei 
soovitata lamellrehvidega nen-
de pehme segu tõttu sõita pa-
lavatel suvepäevadel. Naastreh-
vide piiratud kasutusaeg toob 
rehvivahetuspunktidesse tung-
lemise. Samas saab lamellreh-
vide auto alt võtmist planee-
rida ajale, mil rehvivahetuses 
on vähem rahvast.  Ka siis, 
kui naastrehvid on juba keela-
tud, on lamellrehvidega sõitmi-
ne igati seaduslik.

Autojuhid hindavad sageli 
mugavust, vaikust ja rahu,  mi-
da kärarikas linn üldjuhul ei 
paku. Naastrehvidega sõidukid 

põhjustavad rohkem müra, se-
da on kuulda ka au-

tos. Pikemate va-
hemaade läbi-

misel muu-
tub naast-
rehvi mü-
ra mono-
toonseks 
ja väsita-
vaks. 

Talve-
rehvide tes-

tid kinnita-
vad, et kehval 

naastrehvil ei ole 
tipptasemel lamellreh-

vile midagi vastu panna, ja se-
da isegi jääl. Lamellrehviga saab 
meie teede hooldamist arvestades 
paremini hakkama kui naastreh-
viga, kuna talvel tuleb enamas-
ti liigelda märjal asfaldil, mitte 
kiilasjääl. Märjal teel on naast-
rehvide miinuseks just pikem pi-
durdusmaa ja halvenev juhitavus. 

Viimastel aastatel tehtud 
loendused on näidanud, et ju-
hid eelistavad lamellrehve üha 

rohkem. Praegu kasutab naast-
rehve keskmiselt 61% pealinna 
autojuhtidest, varem jäi see 69-
77% vahele.

Naastrehvid kulutavad teid 
palju kiiremini auklikuks, kui 
asfalt muidu kuluks. Ainuük-
si Tallinnas oleks võimalik ju-
hul, kui naastrehvide kasutajate 
hulk langeks 20%, säästa teepa-
randustöödelt 2,2 miljonit eurot 
aastas. Ainuüksi naastrehvide 
kasutusaja vähendamine viielt 
ja poolelt kuult neljale kuule tä-
hendaks 1,2 miljoni euro suu-
rust kokkuhoidu teeparandus-
töödelt. Naastrehvide üles kraa-
bitud osakesed toovad varajase 
suremuse tõttu kahju 378 miljo-
nit eurot aastas ja haiglakulusid 
2 miljonit eurot aastas. 

Naastude arv rehvis aina 
suurem

Igal kevadel koguvad teepu-
hastusmasinad Tallinnas kokku 
ligikaudu 5500 m3 naastrehvi-
de lahtirebitud teekatteosiseid, 
seda on enam kui 333 veoki-
koormat potentsiaalselt tervist-
kahjustavat materjali.

Paljud riigid on piiranud 
naastrehvide kasutust nende 
kahjulike keskkonna- ja tervi-
semõjude tõttu. 

Aastal 2013 oli talverehvis 
keskmine naastude arv 130, 
aga nüüdseks on see arv jõud-
nud juba 200-ni ja maksimum 
on 250 naastu rehvis! Tootja-
tel on küll kohustus tagada, et 
naastud liialt teed ei lõhuks, 
aga üldjuhul tehakse selliseid 
katseid uute rehvidega, rehvi 
kuludes muutub ka naastude 

mõju teekatetele. Põhjamaades 
on asutud juba reguleerima ka 
naastrehvis lubatud naastude 
arvu, mille kohaselt ei peaks 
rehvi veerepinna meetri kohta 
ületama 50 naastu. Selle otsuse 
tulemusel peaks teekatte kulu-
mine vähenema arvutuste ko-
haselt 15%.

Iga protsent loeb! Eelista la-
mellrehve ja anna oma panus 
meie ja meie laste puhtama elu-
keskkonna nimel.

Naastrehvide teest lahti kraabitud 
tolm võib tuua enneaegse surma
Tarmo Sulg,
Tallinna keskkon-
na- ja kommu-
naalameti juhataja 
asetäitja

Kalamaja  
muuseum ootab 
ringkäigule 
13. oktoobril kl 18 ootab Kala-
maja muuseum välinäitust 
"Kalamaja kadunud killud. Pil-
dikesi perealbumitest" lõpeta-
vale linnaretkele. Jalutuskäik 
kulgeb mööda näituse fotos-
tendide asupaiku, kaht veidi 
kaugemale jäävat stendi võib 
avastada hiljem omal käel. Ja-
lutuskäigul kuuleb muuseumi-
ga jagatud lugusid, samuti 
saab näha rohkem perealbu-
mite fotosid, mis näitusele ei 
mahtunud. 1,5-2 tundi kestev 
retk algab Kalamaja muuseu-
mi aiast (Kotzebue 16). Osale-
mine muuseumipiletiga, osa-
võtu saab registreerida www.
linnamuuseum.ee
 

Vähekindlus- 
tatud üksik- 
vanurid saavad 
abipaki

Iga linnaosa toetab oma üksi-
kuid vanaduspensionäre es-
matarbevahendite ja toiduai-
nete pakiga. Paki taotleja rah-
vastikuregistri järgne elukoht 
peab asuma samas linnaosas, 
kust ta pakki taotleb. Inimene 
saab paki, kui elab üksi, talle 
makstakse vanaduspensioni 
ning ta kuusissetulek on väik-
sem kui 582 eurot. Abipaki 
saamiseks tuleb end regist-
reerida, helistades oma linna-
osa valitsusse. Abipakke jaga-
takse isikuttõendava doku-
mendi alusel.
 

Kesklinn pakub 
helkuriabi
Paarikümnelt kesklinna halja-
salalt-mänguväljakult võib 
igaüks leida endale helkuri või 
sinna neid juurde tuua. Kesk-
linna koolide vabatahtlikud 
koos noortekeskuse ja linna-
osavalitsuse töötajatega ripu-
tavad üles enam kui 2000 hel-
kurit. Kogemus näitab, et ja-
gamiskohtades jätkub helku-
reid vaid mõneks päevaks, 
seetõttu on alati kutsutud 
asutusi ja linlasi oma võimali-
kest varudest tooma lisa Hel-
kuriabi sildiga tähistatud 
punktidesse. Helkuriabi kam-
paania kestab, kuni helkureid 
jätkub. Kampaanias löövad 
kaasa ettevõtted Tallink ja 
STV

Tallinnas ja selle lähiümbruses elades tasuks autole alla panna naastudeta talverehvid, sest siinsed tänavad on 
talviti pigem soolamärjad kui jäised. Scanpix

Stockholmis võib kohata suisa naastrehve keelavaid liiklusmärke.

Igal kevadel  
tuleb koristada 

333 veokikoormat 
naastrehvide  
üles rebitud  
teeosakesi.
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Uus tervisekeskus toob 
arstiabi kodule lähemale
Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna tervisekes-
kuse uues majas saab teha 
röntgen- ja ultraheliuurin-
guid ning anda proove. 
Esimesel korrusel hakkavad 
tööle ka apteek, prillipood ja 
kohvik.

Aadressil Sõle 63 valminud 
valges neljakorruselises Põhja-
Tallinna tervisekeskuses on ker-
ge orienteeruda, sest avar aat-
rium lubab sisenedes pilguga haa-
rata kõiki korruseid.

Keskuses hakkavad lisaks pe-
rearstidele haigeid vastu võt-
ma Lääne-Tallinna keskhaigla 
eriarstid ja spetsialistid. Samu-
ti saab uues majas teha rönt-
gen- ja ultraheliuuringuid ning 
anda proove. 

Korrused nagu peo peal
Põhja-Tallinna elaniku Reno 

Hainla sõnul on võimalus kodu 
lähedal arstil käia eriti oluline ea-
kamaile. "Tervisekeskuse val-
mimine on meie elanikele vä-
ga hea uudis," ütles Hainla. "On 
ju eluliselt oluline, et asjatund-
likku arstiabi saab oma eluko-
ha lähedalt.  Mõtlen juba sellegi 
peale, et ka oma perearst võiks 
samas keskuses olla. Olen maja 
näinud – see on väga atraktiiv-
ne! Minul on kodust jalgsi uude 
tervisekeskusse viie kuni kahek-
sa minuti tee, kuid ka bussipea-
tused jäävad keskuse lähedale."

Senise Kopli polikliiniku 
asemele kerkinud tervisekes-
kuse säravvalge maja on võr-
reldav 2018. aastal avatud Mus-
tamäe tervisekeskusega, mis 
kuulub samuti Lääne-Tallinna 
keskhaiglale. 

Arhitektuuribüroo Visuaal ar-
hitekt Indrek Saarepera sõnul 
annavad ruudukujulised hooned 
paindlikke võimalusi. "Soovisi-
me luua loomulikule valgusele 
avatud siseruumi, kus korrus-
te vahel silmside tekiks ja ku-
hu valgus pääseks katuseaken-

dest," selgitas arhitekt. "Läbi nel-
ja korruse avanev Põhja-Tallin-
na tervisekeskuse aatrium an-
nab avarust ja hõlbustab orien-
teerumist, töökabinetid paikne-
vad mööda majaserva."

OÜ Vanalinna Ehituse ju-
hatuse esimehe Kaidur Karba 
sõnul aitavad päikesepaneelid 
katusel elektrit kokku hoida  

Fassaadi külge on aga kinni-
tatud päikesekaitse ribid, mis 
hoiavad eemal liigse kuumu-
se. "Projekteeritud ventilat-
sioon on sobiv ka koroonavii-
ruse levimisviise arvesse võt-
tes," mainis  Karba.

Spetsiaalsed tehnosüsteemid 
luuakse hambaravile, samuti 
on arvestatud röntgeniuuringu-

te tõttu kiiritust kinni pidavate 
avatäidete ja seintega. 

Esimesel korrusel on lisaks gar-
deroobile ja registratuurile ka ap-
teek, prillipood ja kohvik. "Eraldi 
sissepääsu ja terrassiga kohvik jääb 
kasutamiseks kogu linnarahvale," 
rääkis Saarepera. "Teisel korrusel 
on diagnostikakabinetid, analüü-
side vastuvõtud ja ambulatoorne 

arstiabi ning kolmandal-neljandal 
hakkavad tööle perearstid. Ratas-
tooliga pääseb ligi kõikidesse ruu-
midesse, lävepakke segamas pole. 
Hoone kahte lifti saab samuti ra-
tastoolis sisse sõita."

Kuigi Põhja-Tallinnas on krunt 
Mustamäega võrreldes väiksem, 
saab õuel mugava seljatoega pin-
kidel mitmekesise haljastuse kes-

kel jalga puhata. Paarikümne 
kohaline autoparkla on viidud 
nullkorrusele.

Ratastoolisõbralik hoone
"Kaks kolmandikku ma-

ja keldrikorrusest on töötajate 
parkla all, samuti mahuvad null-
korrusele riietusruumid," ütles 
Saarepera. "Välisfassaadil ülal-
pool kasutatud roostes teras-
plekk ehk Corten teras muutub 
ühtlaseks heleruugeks, aga ajaga 
see pisut tumeneb. Rooste an-
nab materjalile kaitsekihi, kuid 
läbi see ei roosteta!" Patsienti-
dele avab Põhja-Tallinna ter-
visekeskus uksed aasta lõpul. 
Hoone projekteeris Esplan OÜ 
ning ehitasid OÜ Mapri Ehitus 
ja OÜ Vanalinna Ehitus.

Olemas ka 
hambaarstid 
ja psühholoog

• Põhja-
Tallin-
na ter-
vise-
kesku-
sesse 
luuakse 
vastuvõturuumid ka-
heksale perearstikes-
kusele ning Lääne-Tal-
linna keskhaigla eriars-
tidele ja erialaspetsia-
listidele. 

• Plaanide kohaselt hak-
kavad tervisekeskuses 
tööle veel hambaarstid, 
endokrinoloog, nina-
kõrva-kurguarst, sise-
haiguste arst, kirurg, 
uroloog, nahaarst, 
taastusarst, psühhiaa-
ter, samuti õed, ämma-
emandad, füsiotera-
peut, massöör ja psüh-
holoog.

• Keskus hakkab pat-
siente vastu võtma juba 
aasta lõpus.

Avar aatrium ulatub läbi mitme korruse.
Fuajees saab oma järjekorda oodata erksatel diivanitel.

Uues keskuses töötavad koos perearstid, aga ka diagnostikakabinetid ja analüüside vastuvõtud. fotod: Aleksandr Gužov
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"Igaüks meist soovib, et 
koolides töötaks vaid õnne-
likud õpetajad, kes oskavad 
oma naeratusega nakatada 
ümbritsevaid inimesi ja na-
gu võluvitsaga neidki rõõm-
saks teha," ütles abilinna-
pea Vadim Belobrovtsev. 

"Kuid selleks, et õpetajad 
saaksid olla õnnelikud, tuleb 
meil kõigil – lastel, kolleegidel, 

lapsevanematel ja ühiskonnal 
tervikuna – kõvasti pingutada," 
ütles Belobrovtsev.

Autasud Tallinna aasta õpeta-
jatele ning linna õnnitlused õpe-
tajate päeva puhul andsid üle lin-
napea Mihhail Kõlvart, abilinna-
pea Vadim Belobrovtsev ning ha-
ridusameti juhataja Andres Pa-
jula. "Pingutanud oleme viima-
se pooleteise aasta jooksul tub-
listi, ja meie head õpetajad veel 

kõige enam," lausus Belobrovt-
sev. "Neil on tulnud kanda to-
pelt raskust ja koormust, et vaa-
tamata paljudele takistustele las-
te haridus ei kannataks. Ja kuigi 
viirus pole veel kuskile kadunud, 
on õpetajatel praegu aeg tunda 
rõõmu nii õpilaste kui ka iseen-
da tegemiste ja saavutuste üle."

Galaõhtul andis linn ligi 130 
tunnustust 14e kategoorias, sh 
Tallinna aasta lasteaiaõpeta-

ja, klassiõpetaja, klassijuhata-
ja, põhikooli aineõpetaja, güm-
naasiumiõpetaja, kutseõpetaja, 
huvialaõpetaja, tugispetsialist, 
noor õpetaja, noor klassijuhata-
ja, sportlik õpetaja ja õppeasutu-
se juht. Tunnustati veel hariduse 
sõpra ja haridustegu. Mitu Tal-
linna õpetajat olid valitud nomi-
nentide hulka ka üleriigilisel kon-
kursil "Eestimaa õpib ja tänab".

Selgusid aasta parimad õpetajad ja haridusteod

Toetuste maks-
mise kord muu-
tus lihtsamaks

Volikogu muutis määrusi, et 
sotsiaalteenuste ja -toetuste 
andmine oleks selgem ning 
inimsõbralikum. Nii saab abi 
vajav inimene pöörduda üks-
kõik millisesse linnaosavalit-
susse, kus selgitatakse välja 
tema vajadused ning antakse 
edasised suunised. Volikogu 
esimehe Tiit Teriku sõnul ei ar-
vestata sotsiaalabi andmisel 
enam vaid inimese sissetule-
kut, vaid ka tema kulusid, näi-
teks eluruumile ja arstiabile.
Kui seni käis sotsiaaltoetuste 
kohta mitu õigusakti, siis nüüd 
koondati teave Tallinnas elava-
tele inimestele makstavate 
toetuste kohta ühte määruses-
se, et neist saaks lihtsal viisil 
ülevaate. Uus kord rakendub 
suures osas 1. jaanuarist 2022. 

Haabersti saab 
tuleval aastal 
uue spordikes-
kuse 
Haabersti Ring keskuselt võeti 
maha sarikapärg, edaspidi 
hakkab seal treenima umbes 
1500 last. Keskuses saab män-
gida korvpalli, võrkpalli, ranna-
võrkpalli, rannajalgpalli, ranna-
tennist. Rannaalade jaoks on 
soojendatud liiv. Veel tulevad 
siia judokool, tantsustuudio, fit-
nessi ja jõutreeningute saal 
Gym!, täiskasvanutele jooga ja 
taiji harrastamise võimalused. 
Tuleval kevadel valmivas 9000 
m2 suuruses keskuses saab 
endale kodu ka Spordiakadee-
mia Kalev, samuti tulevad sinna 
spordihostel, saunad, massaaž 
jm.
 

Linna  
purskkaevud  
lähevad tasapisi 
talvepuhkusele 
Purskkaevusid on hakatud 
juba sulgema nendes kohta-
des, kus lapsed ennast väga 
märjaks tegid, näiteks Reidi 
teel ja Falgi pargis. Kõikide 
purskkaevude sulgemine on 
kavandatud oktoobri viima-
sele nädalale.
Tänavu rõõmustas tallinlasi 46 
purskkaevu 31  asukohas.

Hannula Lepp
hannula.lepp@tallinnlv.ee

Uudsed tasakaaluliinid tree-
nivad tasakaalu ja süvaliha-
seid ning aitavad pingelisel 
kooliajal ka vaimset tervist 
hoida.

Hiljuti sai slackline’i ehk ta-
sakaaluliini ka Rahumäe põhi-
kool. Seal õppiva Pille-Riini sõ-
nul annab liin neile võimaluse 
vahetunni ajal liikuda. "See on 
väga äge asi ja eks harjutamine 
teeb meistriks," märkis ta. "Al-
guses, kui treener näitas ette, 
tundus  liinil kõndimine ja tri-
kitamine nii lihtne. Aga kui lii-
nile läksin, siis sain aru, et oi, 
nii lihtne see siiski ei ole! See-
ga trikke ma veel teha ei suu-
da. Esialgu peab seal peal liht-
salt ilusti ilma värinata kõndi-
ma õppima."

Piller-Riini kaasõpilane Kris-
tofer-Robin lisas, et tasakaalu-
liin on õpilaste seas popp. "Iga 
päev käib siin tasakaalu proo-
vimas palju lapsi. Kogu aeg on 
liikumist," rääkis ta. "Vahetun-
didel on huvilisi väga palju, ala-
ti on järjekord. Tahaks ise ka 
mõne triki ära õppida. Vaatan 
Youtubè ist järele, mis jõukoha-
ne on. Olen juba muidugi liinil 
püsimist proovinud, aga peab 
veel harjutama, et saada hästi 
heaks seal peal. Tasakaalu hoid-
mine valmistab mulle ikka veel 
natuke raskusi." 

Rahumäe  põhikool oli üks 75 
Eesti koolist, mis sai heategevus-
kampaania "Aitame lapsed liiku-
ma" raames oma hoovi või maj-
ja tasakaaluraja ehk slackline’i. 
Septembri viimastel nädalatel 
jõudis paigaldusjärg väiksema-
test asulatest ja linnadest ka suu-
rematesse, sh Tallinna.

Hoiab vormis
"Soovijate ring täitus vähem 

kui pooleteise päevaga – väga 
paljud koolid olid juba varem 
mõelnud endale tasakaaluraja 
soetada," rääkis tasakaalurada-
sid paigaldava ja koolitusi korral-
dava Slackline.ee esindaja Hei-
go-Elmar Vahesaar.. "Ootus lõ-
busa ja seltskondliku, liikuma 
kutsuva ja liikumises hoidva va-
hendi järele on ootamatult suur 
ning vastukaja üdini positiivne."

Vahesaar lisas, et mõnes koo-
lis on lapsed terve paigalduse aja 
kibelenud ja oodanud rajale pää-
semist, nende selja taga sarnase 
elevusega ka julgemad õpetajad. 
"Selline liikumisviis ja kehaline 
aktiivsus sobib võrdselt õpilase-
le ja õpetajale, nii tundi kui ka 
vahetundi, koolieelikust abitu-
riendini," ütles ta.

Rahumäe põhikooli kauni-
te kunstide õpetaja ja liiku-
mise aktivisti Ulrike More-
li sõnul annab tasakaalulint 
suurepärase võimaluse pan-
na lapsed aktiivsemalt liiku-
ma ja oma keha vormis hoi-

da. "Mõeldes selle peale, et 
oktoober on meil ka vaimse 
tervise kuu, on siia paigalda-
tud tasakaaluköis ju ka vaim-
se tasakaalu hoidja. Liikumine 
ja vaimne tasakaal on omava-
hel vägagi seotud," lausus ta. 
"Oleme võtnud oma südame-
asjaks, et lapsed palju liiguk-
sid, ja sellel on mitmeid põhju-
seid. See viirus, mis ikka rin-
gi liigub ja meid kammitseb, 
ise juba nõuab, et lapsed tuleb 
rohkem õue värske õhu kätte 
saata. Teiseks teeb muret las-
te liigne kehakaal, mis samuti 
nõuab rohkem liikumist ning 
nutiseadmetest välja saamist. 
Ja kuna vaimne pool on lii-
kumisega väga tihedalt seo-
tud, siis tuleb ju  ka vaimse 
tervise hoidmiseks liikuda. Ja 
tundub, et see slackline pakub 
lastele väga suurt huvi ja rõõ-
mu. Jalutasin siit ka nädalava-
hetusel mööda ja kogu aeg oli 
tegevus käimas."

Vahesaare kinnitusel sai kool 
mõtte paigaldada tasakaaluköis  
kampaania kaudu. "Heategev 
üritus oli välja kuulutatud ja ko-
he reageerisime sellele," märkis 

ta. "Tundus, et meie kooli hoovi 
passiks paar sellist tasakaaluköit 
suurepäraselt. Ja nüüd on näha, 
et läksidki asja ette. Siin on ole-
mas ohutuspaelad ja õpetus, mi-

da peab köiel kõndides jälgima. 
Me oleme lastele öelnud, et kõi-
gepealt tuleb tutvuda selle õpe-
tusega ja alles siis minna oma ta-
sakaalu proovima. Oleme juhti-
nud tähelepanu ka sellele, et kor-
raga tohib köiel olla üks inime-
ne. Teadlikkus on siin oluline. 
Mina näen laste rõõmsaid silmi 
ja see ütleb kõik. Laste õue saa-
mine on tavaliselt keeruline selle 
tõttu, et vahetunnid on lühike-
sed, aga nad siiski tulevad tänu 
sellele uuele vahendile. Ka pä-
rast tunde ei minda enam kohe 
koju, vaid jäädakse koolihoovi, 
et proovida tasakaalu. Soovitan 
ka teistel koolidel see ette võt-
ta, nii saab lapsed õue."

Liinid ka parkidesse
Iga huviline saab slackline’i 

nüüd katsetada ka kesklinnas 
Lembitu pargis. "Väga tore, et 
niisugune asi siin olemas on," 
leidis pargis jalutav Natali. "Hea 
oleks, kui neid pannakse veel 
rohkem üles igale poole. Huvi 
asja vastu on olemas! Oleme se-
da lapselapsega juba proovinud 
ja väga meeldis." 

Pargis trikke harjutanud 
Mart-Hendrik Vahur tunnistas, 
et talle on kõige raskem maan-
duda täpselt liini peale. "Ma 
käin siin peamiselt vahetundi-
del, pärast kooli ei käi," lausus 
ta. "Nüüd tahan tagurpidi salto 
ära õppida. Siin tuleb seda te-
ha ikka teistmoodi kui batuu-
dil. Seal ma oskan seda teha, 
siin peab veel õppima." 

Slackline on puude või pos-
tide vahele pingule tõmmatud 
elastne lint laiusega 2,5-5 cm 
olenevalt tüübist ja otstarbest. 
See ei ole jäik, vaid liigub tä-
nu venivusele jalge all üles-alla 
ja kõrvale, võimaldades harju-
tada tasakaalu hoidmist ja tree-
nida süvalihaseid. Edasijõud-
nud kasutavad linti hüppami-
seks ja akrobaatiliste trikkide 
tegemiseks. 

"Slackline’i harrastajate hulk 
kasvab suure kiirusega," lausus 
Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm. "Nüüd on lõpuks ka 
ühes kesklinna pargis võimalik 
alaga tutvuda ja esimesi proo-
visamme teha. See uus sportlik 
ajaveetmise viis on mõeldud mit-
te ainult lastele, vaid ka noorte-
le ja täiskasvanutele. Slackline’i 
saab harrastada nii suvel kui ka 
talvel ja iga uus võimalus olene-
mata aastaajast vabas õhus lii-
kuda on teretulnud." 

Tasakaalulindi avamisest 
Lembitu pargis võtsid osa reaal-
kooli neljanda klassi õpilased, kes 
uut atraktsiooni suure rõõmuga 
katsetasid ja treener Tauri Vahe-
saare juhtimisel õppisid, kuidas  
tasakaalu säilitada ja põnevaid 
trikke teha. 

Kesklinna valitsusel on 
plaanis paigaldada oktoobris 
slackline’i lint ka Falgi tee ää-
res olevale rohealale (Falgi tee 2).

Tasakaalulint meelitab 
lapsi vahetundides õue 
end liigutama

Tegelikult sai Rahumäe põhikool 
suisa kaks tasakaaluliini, mida 

lapsed kasutavad meelsasti. 
Hannula Lepp

Tallinnas sai tasakaalulindi  
kaheksa kooli
• Tallinnas said tasakaalulii-

ni koos liikumist õppi-
da aitavate nööride-
ga Gustav Adolfi 
kool, Haabersti vene 
gümnaasium, Järve-
otsa gümnaasium, 
Kuristiku gümnaasium, 
Laagna gümnaasium, Pae 
gümnaasium ja Südalinna 
kool.

• Heategevuskampaaniat 
"Aitame lapsed liikuma" 
korraldavad heategevus-
fond Aitan Lapsi, Eesti tun-
tumaid kaubamärke Mesi-

käpp ja Tartu Üli-
kooli liikumisla-

bori prog-
ramm 
"Liikuma kut-
suv kool". 

• Lisaks liinide 
paigaldamisele 

korraldavad kam-
paania eestvedajad kehali-
se kasvatuse õpetajatele ja 
huvilistele  nendel liikumise 
ja trikitamise lühikoolitusi. 
Õpilastele on valminud ka 
spetsiaalsed õppevideod 
arendavate harjutustega.
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Joosep Kaasik asus Põhja 
prefektina tööle tänavu april-
lis, sest eelmine prefekt Kristian 
Jaani oli saanud siseministriks. 
Kuigi Kaasik seda otse välja ei 
ütle, võib arvata, et tema üle-
mus, politsei peadirektor El-
mar Vaher kutsus ta ametisse 
väljakutsete tõttu kübermaail-
mas. Kuritegevus kolib järjest 
enam internetti. Kuna Kaasik 
tunneb kübermaailma ja tajub 
seal peituvaid ohtusid, peab 
ta lisaks muudele väljakutse-
tele tõstma Põhja prefektuuri 
võitluses küberkuritegevusega 
uuele tasandile. 

Millise kuriteo ohvriks Tallin-
na elanik kõige enam lange-
da võib?

Kõige rohkem ähvardavad 
kuriteod inimesi kodus. Selget 
tõusu näitavad internetis toi-
me pandavad kuriteod. Ja tei-
ne pool on lähisuhte vägival-
la juhtumid, kus lähedase käe 
läbi viga saadakse. Kui pane-
me need kaks poolt kokku, siis 
avalikus ruumis nii suured ohud 
ei ähvarda. 

Nii et tänaval on muutunud olu-
kord turvalisemaks ja siseruumi-
des ebaturvalisemaks?

Jah, võib nii öelda küll. Asi 
pole muidugi ruumis, vaid et 
mida inimene seal teeb. Prae-
gu võib ikkagi näha, et inter-
netipettused ja -kelmused ko-
guvad üha hoogu. Siin on sage-
li küsimus küberhügieenis. Kui 
ikka inimesed käituvad teisiti, 
kui kübereksperdid soovitavad 
– et aastas korra võiks oma pa-
roole vahetada –, siis muutu-
takse üsna haavatavaks. Kuna 
meie elu, sealhulgas teenused 

kolivad järjest enam internet-
ti, kolivad sinna ka kurjategi-
jad. Ja ma ei räägi siin ainult 
küberkuritegudest, kus püütak-
se arvutisüsteeme rünnata. Kui 
vanasti said inimesed tänaval 
petta, siis nüüd internetis.

Sõrmkübaramängu enam keegi 
ei mängi?

Võib-olla keegi kusagil män-
gib, aga kindlasti pole see tee-
maks korrakaitsmisega seo-
ses. Aga jah, just kelmuste 
osas tunnetame tõusu.

Mis kuriteoliigid veel 
Tallinnas rohkem 
silma paistavad ja 
sagenevad?

See, millele 
veel peame pal-
ju ressurssi kulu-
tama, on vargused 
kauplustest. Muret 
teevad niinimetatud 
pisi- või sarivargad. See 
nõuab ressurssi nii politseilt, 
prokuratuurilt kui ka turva-
firmadelt. Varavastased kuri-
teod ja nende ennetamine on 
just see, millega tuleb tegele-
da. Nende ärahoidmise osas 
kõige rohkem. 

Kuna Covidi perioodil haka-
ti rohkem liikuma jalgratastega, 
siis sellest ajast neid ka varas-
tatakse  rohkem. Jällegi tekib 
see küsimus, et kas jalgratta-
omanik ise on teinud kõik sel-
leks, et vargust toime ei pan-
daks. Siin on näiteid, kus tre-
pikodadesse on ladustatud hun-
nik jalgrattaid nii, et need on 
varastele kerge saak. 

Meie haldusalas sooritatak-
se aastas kokku üle 10 000 ku-
riteo, ja sellest valdav osa on 
varavastased. Selles osas ei ole 
pilt palju muutunud – välja ar-
vatud, et osaliselt ollakse ko-
linud internetti. Aga varasta-
takse ka jätkuvalt lihtsalt as-
ju, mis näivad ahvatlevad. Li-
saks jalgratastele ehitussooja-

UUS PREFEKT JOOSEP KAASIK: Koroona tõi kuritegevuse ja joomise 
tänavalt tuppa, hävitas paljude perede kodurahu ja kasvatas kelmusi

kutest tööriistu – ka see pole 
kuhugi kadunud. 

Turvalisuse pooles terviku-
na, laiemalt mängib kindlasti 
rolli alkohol. Näiteks politsei 
kiireloomulistest väljakutsetest 
peaaegu pooled on seotud al-
koholi tarvitamisega. 

Kuidas koroonaviiruse lained on 
Tallinnas kuritegevuse pilti mõ-
jutanud?

Kui vaadata eelmist aastat ja 
mõelda, et inimesed väga pal-
ju väljas ei käinud, siis vähe-
nes nende kuritegude hulk, mis 
oli seotud inimeste viibimisega 
avalikus kohas. Kui turistid ära 
kadusid, lakkasid näiteks tasku-
vargused. Kuna inimesed liiku-
sid väljas vähem, siis pandi ka 
avaliku korra rikkumisi vähem 
toime. Meie lootus oli, et see 
mõjub ka laiemas plaanis po-
sitiivselt, ehk et kuritegevust 
jääb üldse vähemaks. Peagi sai-
me aga aru, et alkoholiga seo-
tud probleemid kolisid täna-

valt jm avalikest kohtadest 
tuppa. Ja millega sai-

me rohkem tegeleda – 
need olid igasugused 
rahu- või kodurahu 
rikkumised. Seda  
nii öösel kui päe-
val. Need on kas-
vanud Covidi pe-
rioodil päris märki-

misväärse palju. 

Nii et ei saa öelda, et 
politseil jäänuks tööd vähe-

maks, lihtsalt raskuspunkt lii-
kus ühest kohast teise?

Absoluutselt. Tegelikult on 
väljakutsete arv olnud pigem 
stabiilses kasvutrendis. Lisaks 
andis Covidi aeg politseile sel-
list lisatööd, et pidime tegema 
järelevalvet ja kutsuma inime-
si korrale. 

Mida võib öelda narkokuritege-
vuse kohta – kas see pilt viima-
sel ajal näeb ühtemoodi välja ja 
on  koroonalained seda kuidagi 
mõjutanud?

Kuna piirid olid mõnda ae-
ga kinni, siis sellest oli häiri-
tud mõnda aega ka narkokau-
bandus. Me keskendume järjest 
rohkem inimestele, kes narkoai-
neid turule toovad. Me vaata-
me sõltuvuses narkotarbijatele 
kui haigetele, kellele on vaja 
abi. Politsei karistused neid ei 
aita. Me püüame ise sõltlaste-
ga kokku puutudes otsida nei-
le abi saamise võimalusi. Sa-
mas võitleme muidugi palju-
pealise lohega, aga see on pa-
ratamatus. 

Kui narkoaine on võimali-
kult raskelt kättesaadav, võima-
likult kallis, siis on lootus, et 
võimalikult vähe inimesi hak-
kab seda tarbima. See meie 
eesmärk. 

Mis teile töös viimasel ajal kõi-
ge enam on rõõmu teinud?

Ma saan rõõmustada peaae-
gu iga nädal. Näiteks kui inime-
sed tänu avaldavad, et on jää-
nud rahule, kuidas politsei on 
ühe või teise olukorra lahenda-
nud. Ega need olukorrad pole 
ju kunagi lihtsad. 

Viimastest nädalatest võib 
näitena tuua õnnetuse, kus laps 
tõukerattal nö sai kokku au-
toga. Õnneks polnud tagajär-
jed rasked, vaid põrutus. Ko-
hal olid väga ärevad osapooled, 
kes said korraliku šoki. Nii au-
tojuht, laps kui ka lapse vane-
mad. Politseinikud tegid oma 
tööd, nagu kõik politseinikud 
teeksid. Lapse vanemad kirju-
tasid, et aitäh, te aitasite sel-
lest olukorrast hästi välja tulla.

Heameelt on ka valmistanud, 
et internetikuritegevuses suu-
dame siiski, vaatamata sellele, 
et skeemidel on rahvusvaheli-
ne haare, ikkagi juba tuvasta-
da, kus need kurjategijad paik-
nevad. Meil käib koostöö eri  
riikidega, kus me päriselt ka 
leiame üles need inimesed, kes 
kelmusi toime panevad. See ei 
ole üldse kerge töö. Ei ole see-
ga ainult nii, et petetakse raha 
välja – me suudame pettureid 
ikkagi kindlaks teha. 

Ehk tuleks paigutada kogu kü-
berkuritegevusega võitlus ühe 
ameti alla kokku ja prefektuurid 
sellest vabastada?

Ma tuletan siin meelde, et 
on juba üks amet selleks – po-
litsei- ja piirivalveamet, mis te-
geleb väga erinevate kuritegude 
menetlemisega. Kui me räägime 
väga spetsiifilisest arvutikurite-
gevusest, siis sellega võitluseks 
on jah PPA-s keskkriminaalpo-
litsei juures spetsiaalne üksus. 

Me ei räägi siin ainult sel-
listest kuritegudest, kus keegi 
ronib sulle arvutisse, vaid jär-
jest enam kogu kuritegevus ko-
lib internetti. See tähendab, et 
me ei saa enam ühtegi menet-
lust läbi viia ilma, et see puu-
dutaks interneti poolt. Tulevi-
kus me peame kõikide kurite-
gude uurimisel tegelema selle-
ga, mis on nähtav internetis. 
Kui kuritegevus kolib internet-
ti, siis me peame ise samuti ole-
ma selleks valmis oluliselt laie-
malt kui seni. Näiteks laienda-
me veebikonstaablite tegevust, 
kes hakkavad asuma igas jaos-
konnas inimestele toeks.

Inimesi on erutanud viimasel 
ajal linnapilti tekkinud punased 
jalgrattarajad. Mida teie polit-
seinikuna nendest arvate?

Igasugune tegevus, mis aitab 
ohutust parandada, on vajalik ja 
kasulik. Kui me püüame liiklu-
ses eri  liiklejate voogusid oma-
vahel eraldada, siis see on hea. 
Kindlasti on see samm paremu-
se poole, kui püütakse radu tä-
histada. Jah, kindlasti ei ole see 
samas lõplik või ideaalne lahen-
dus, mida tahaksime näha. Kui 
vaatame, kuidas teistes riikides 
on lähenetud, siis kindlasti an-
naks turvalisusele kõvasti juur-
de, kui eri tüüpi liiklejate teed 
oleksid omavahel eraldatud. Et 
oleks aru saada, et siin on sõi-
dutee, siin jalgrattatee ja siin 
jalakäijate osa. 

Kahtlemata tähendab taolise 
olukorra saavutamine aga vä-
ga suuri planeerimisi, investee-
rimisi. Teistpidi seab piirangud 
linnaruum, mida lihtsate va-
henditega ei saa paraku palju 

muuta. Tulevikus võiks sellega  
hoogsalt edasi tegeleda. Arvan, 
et punased rajad oli lihtsalt üks 
samm, mis sai tehtud. 

Teisalt tähistamisest üksi ei 
piisa. Tuleks vaadata, et ka sõi-
dukite kiirused oleksid piiratud 
kohtades, kus need jalgratta- 
ja sõidukirajad koos eksisteeri-
vad. Ja kus nad ristuvad oma-
vahel. Seega tuleb tegeleda ka 
sõidukite kiirusega.

Kui varem tekitasid liikluses 
peamiselt peavalu noored poi-
sid vanades BMW-des, siis nüüd 
tuntakse suuremat hirmu tõu-
keratturite ees, kusjuures oht-
likult sõitjaid paistab leiduvat 
igas  vanuses ja ühiskonnakihis. 
Kas ei peaks nende sõitmist ja-
lakäijate vahel, kõnniteedel kui-
dagi piirama?

Eks neid on piiratud ka. Ai-
nuüksi reguleerimine ei aita 
olukorda lahendada. Asju on 
erinevaid, mida teha tuleb. Kui 
vaatame praegu tõuksiõnnetu-
si, siis need on valdavalt ühe 
mehe õnnetused. Ehk siis tõuk-
sijuht kas kukub, on alkot tar-
vitanud, või sõidetakse nagu 
pole mõeldud – kahekesi. Mis 
piiranguid me ka ei seaks, ega 
see kirjeldatud olukordi ei vä-
henda. 

Ma ei ole seda meelt, et koli-
me tõuksid sõiduteele, sest seal 
on ohud suuremad. Mida aga 
tasuks vaadata, siis see puna-
ne jalgrattatee on üks võima-
lus, ja ma vaatan linnas, et ka 
tõuksid on hakanud seda pu-
nast teed hoogsalt kasutama. 
Seega tuleb eraldada need liik-

Prefekt Joosep Kaasik ütleb, et kui ta ei oleks oma praeguses ametis, siis tegeleks ta suure huviga küberkuritegevuse vastase võitlusega. Albert Truuväärt
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Läbinud politseikarjääris kõik trepiastmed 

• Astus politseiteenis-
tusse 1991.

• 1991-2001 eri ameti-
tes Pärnu politseipre-
fektuuris – liikluspolit-
seis, välipolitseis ja kor-
rapidamistalituses

• 1992-1993 õppis Paikuse 
politseikoolis

• 2001-2003 Tallinna politsei-
prefektuuris Põhja ja Lõuna osa-
kondades komissar ja ülemkomis-
sar

• 2001 lõpetas sisekaitseaka-
deemia politseikolledži

• 2004-2008 Lääne prefek-
tuuris korrakaitseosakonna 
politseidirektor

• 2008-2010 EL-i politseimis-
sioonil Bosnias ja Hertsego-

viinas
• 2010-2017 arendusosakonna 

juht politsei- ja piirivalveametis
• 2017-2021 Taltechi administratsioo-

nidirektor
• Aprillist 2021 Põhja prefekt

"Kui vanasti said petta tänaval, siis nüüd internetis. 
Õnneks suudame juba tuvastada, kus need kurjategi-
jad paiknevad," lausub Põhja prefekt Joosep Kaasik, 
kelle sõnul häiris koroonaaeg narkokaubandust. "Kui 
narkootikum on võimalikult raskesti kättesaadav ja 
kallis, siis on lootust, et tarbijaid lisandub vähem. Sa-
mas võitleme mitmepealise lohega." Koroona ajal on 
olnud aga tõusuteel varavastane kuritegevus – eriti 
ahvatlevad on varastele jalgrattad.
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lusvood selgelt: et siin on ja-
lakäijate ja siin tõukside alad. 
Siis inimesed ei tunnetaks nii-
moodi ohtu.

Teisalt me oleme suhelnud 
rentijatega, nii Boldi kui Thu-
lega. Nemad tajuvad samuti, 
et äritegevuse mõttes on ka-
sulik mõelda turvalisusele. Ja 
nad on valmis tegema koos-
tööd. Kiirust on teatud kohta-
des tõuksidel juba piiratud. Ka-
sulik on öisel ajal kiiruste piira-
mine, sest kui inimesed vaata-
mata hoiatustele joobes sõida-
vad, ja satuvad õnnetusse, siis 
tagajärjed on kergemad. 

Positiivsena saab esile tuua, 
et kui täna laenutad tõuksi, siis 
saad juba kaasa rea hoiatusi ja 
n-ö loengu. 

Kas politsei ei peaks siiski jõuli-
semalt kohati sekkuma?

Me oleme järelevalvesse pa-
nustanud – jälgime, mis toimub. 
Iga nädal saab paarkümmend 
inimest lisaks nendele, keda 
noomitakse ja hoiatatakse, ka 
reaalselt karistada. Mitte ainult 
siis, kui patrull rikkumist mär-
kab, vaid me teema ka sihtsuu-
nitlusega järelevalvet. 

Loomulikult me ei saa aga 
eeldada, et politsei valvab  kõi-
kidel kergliiklusteedel tõukside 
järele. Meile on oluline saavu-
tada, et nii tõuksidele tehni-
liste piirangute kui inimeste 
veenmise kaudu oleksid riskid 
maandatud.

Ühe ja teise küsimusega jõuame 
ikkagi ressursini välja – kas pat-
rulle on praegu näiteks piisavalt 

või tulete nii nibin-nabin oma-
dega välja?

Ükskõik mis riigis, kui küsi-
te politseijuhi käest, kas on pii-
sav, siis alati vastatakse, et mui-
dugi võiks rohkem olla. 

Teistpidi peame jälgima, mil-
lised on meie reaalsed võimalu-
sed. Ma arvan, et tuleme prae-
gu oma ülesannetega kenasti toi-
me. Saame oma tegevust targe-
malt korraldada. Tänagi paigu-
tame rohkem patrulle välja ae-
gadel, kui on selleks suurem va-
jadus. Me ei pane iga päev väl-
ja konstantset numbrit. Keskmi-
ne patrulli arv tunnis on üle 30... 
kusagil 33. Näiteks tänase hom-
miku võtmes, kui riskid madalad, 
on see number linnas 27. See la-
seb võimalusi paremini kasutada. 

Muidugi tahame, et meil 
oleks tohutud jõud kasutada. 
Aga kui mõtleme laiemalt, siis 
patrull ikkagi lahendab toimu-
nud sündmust. Ootame väga 
meie kõigi ühist panustamist 
sündmuste ärahoidmisse. See 
on põhjus, miks iga päev tee-
me koostööd omavalitsustega, 
et näiteks otsida lahendusi pere-
vägivalla juhtumitele – et need 
päriselt ära lahendada, ja me ei 
peaks sinna iga natukese aja pä-
rast väljakutsele sõitma. 

Kas politsei on liiga palju sunni-
tud tegema sotsiaaltööd?

Kui me tahame ära hoida tea-
tud halbu sündmusi, siis peame 
laiemalt, ühiskonnana panusta-
ma sotsiaalpoolde. Me siiski suu-
dame politseis üha rohkem kaa-
sa tõmmata nii kohalikke oma-
valitsusi kui teisi partnereid. 

Kas joobes inimene, kes ei 
oska koju minna, on politsei 
probleem või sotsiaalprobleem? 
Miks inimene sellisesse seisu 
on jõudnud? Me ei saa kuida-
gi keelata inimest alkoholi tar-
vitamast. Me saame ainult abi 
pakkuda talle tema abitus sei-
sundis, ja võimaldada kaineks 
magamist. Probleemi, miks ta 
joob, on aga politseil väga ras-
ke lahendada. Ühiskonnas peab 
leiduma rohkem võimalusi vara-
jasemaks sekkumiseks – ehkki 
jah, kõiki inimesi ei aita ka pa-
kutavad abivõimalused. 

Usun siiski, et paljusid ini-
mesi on võimalik toetada, et 
nad ei jõuaks olukordadesse, 
kus on vaja politsei kutsuda. 
Siin on arenguruumi meil kõigil.

Sõnasabast haarates – mupo 
aparaat ju töötab ja ehk võiks 
nendel lasta see purjus inimene 
koju või kainestusmajja vedada? 
Mida arvate palju arutatud küsi-
musest – mupole õiguste juurde 
andmisest, sest riigipolitseil jät-
kub isegi tööd paljudel rinnetel?

Kohaliku omavalitsuse kor-
rakaitseüksused on kindlasti 
meie jaoks hindamatu tugi. Jah, 
tõepoolest, Tallinnas saab mu-
nitsipaalpolitsei tegeleda pal-
jude inimesi häirivate problee-
midega. Varem pidime näiteks 
palju tegelema koduloomade pi-
damise küsimustega – kasside-
koertega. Samuti ühistranspor-
di probleemidega. Siin on meid 
tugevasti toetanud omavalitsu-
se korrakaitseüksus. 

Oleks väga hea, kui mupol 
oleks võimalik ka selliste sot-

siaalprobleemidega tegeleda, 
nagu joobes inimesed, sest see 
jõuab ringiga niikuinii omava-
litsusse. Tekib ju küsimus, miks 
see inimene ikkagi magab tä-
naval. Me loomulikult püüame 
samuti infot KOV-ile edastada. 
Aga siis oleks see veel läheda-
semalt KOV-i mure – et see ini-
mene ei satuks sinna tänavale. 
Tema äravedamine tähendab ju 
riigipolitseile täiendavat kulu. 

Mul on siin väga hea meel, 
et Tallinn on panustanud kai-
nestusmajja. See oli suur samm, 
et see võimalus loodi. Teistpidi  
ma ei nõustu, et mupol oleksid 
politseiga täiesti võrdsed õigu-
sed. Mõistlik on hoida ikka-
gi riikliku sunni rakendamise 
õigust ainult riigipolitsei käes. 

Olete uurinud kogukonnakesk-
set politseitööd. Mida see lühi-
dalt tähendab?

See tähendab politsei koos-
tööd kogukonna eri  gruppide-
ga, eri liikmetega. Turvalisuse 
küsimused on keerukad. Need 
hõlmavad väga paljusid osapoo-
li ja neid saab edukalt  lahen-
dada ainult koos. Traditsiooni-
line lähenemine, kus politseini-
kud kui professionaalid tegele-
vad turvalisuse küsimustega ja 
teised hoidku eemale – see ilm-
selt ei ole mõistlik. Me ei saa 
muidugi kõiki probleeme lahen-
dada kogukonnakeskse politsei-
tööga. Näitena võib tuua raske 
peitkuritegevuse. 

Te olete näinud milliseid kan-
natusi võib sõda tuua, kui käisi-
te Bosnias ja Hertsegoviinas po-
litseimissioonil. Mida seal õp-
pisite?

Õppisin toime tulema mees-
konnas, kus on koos paljud eri-
nevad kultuurid. Olin väikese 
tiimi juht, milles leidus kümne 
rahvuse esindajaid. Bosnia on 
keerulise poliitilise ülesehituse-
ga riik, kus olid toeks erineva 
taustaga partnerid, kellega pidi 
iga päev koostööd tegema. Ja 
sa õppisid seal mõistma eri-
pärasid. Ei saanud nii 
võtta, et sul on ai-
nuõige lähene-
misviis. Iga-
ühel oli seal 
oma koge-
muste pa-
gas, iga-
ühel oma 
teadmine. 
Sa pidid 
sellest sün-
teesima lähe-
nemisviisi, mis 
oleks vastuvõetav 
kohalikule politseile. 

Meie ülesanne oli seal pea-
miselt kohaliku politsei nõusta-
mine, nende arendamine. Kes-
kendusime ka võitlusele organi-
seeritud kuritegevusega, mis on 
seal üsna suur murekoht. See oli 
väga hea kogemus. Olen öelnud 
nii oma lähedastele kui ka kol-
leegidele, et ühtegi otsust oma 
karjääri osas ma ei ole kunagi 
kahetsenud. Olin seal kokku pi-
sut kauem kui poolteist aastat.

Teistpidi ma nägin, mida teeb 
sõda ühe ühiskonnaga, kuidas 
inimesed sellest üle on. Mis-

moodi nad sellega toime tule-
vad. Kõik see aitab paremini 
mõista turvalisust kõige laie-
mas mõttes. Teistpidi nägin, 
kuidas kohalikud oskasid elust 
rohkem rõõmu tunda kui meie 
siin. Eestlastena oleme väga 
nõudlikud iseenda ja ümbrit-
seva suhtes. Seal võetakse as-
ja võib-olla mõneski küsimu-
ses rahulikumalt – nagu ikka 
lõunamaale kohane. Teinekord 
vaatad ja mõtled, et miks me, 
eestlased, end niimoodi kiusa-
me. Seal suutsid inimesed vaa-
tamata, et neil oli raske saa-
tus, sest pea kõik perekonnad 
olid kuidagi sõjas pihta saanud, 
rõõmustada lihtsate asjade üle. 

Kas sattusite ka ärevatesse si-
tuatsioonidesse?

Teatavasti pandi Bosnia-
Hertsegoviinas sõdade ajal ma-
ha hästi palju maamiine. Paljud 
piirkonnad olid seal tähistatud 
märkidega, et siin on miiniväli, 
sinna ei tohi minna. Minu kõige 
ärevam hetk oli, kui me  mä-
gedes koos kolleegidega sõitsi-
me ja jõudsime kuhugi tupikus-
se, kus ma hakkasin autot üm-
ber pöörama ja tagurdades sain 
aru, et olin tagurdanud miini-
väljale. Hoiatussilt oli kasva-
nud kõrge rohu sisse – alguses 
polnud näha. Siis me hoidsime 
seal kõik hinge kinni ja mõtle-
sime, et katsume täpselt sama 
rada pidi välja sõita, et siis tõe-
näoliselt midagi ei juhtu. 

Teisalt me olime kursis ko-
haliku politsei poolt registreeri-
tud sündmustega selles regioo-
nis. Iga nädal sai mõni inimene 
maamiinide tõttu surma. Koha-
likud elanikud, sealhulgas lap-
sed, eksisid miiniväljadele. Siis 
said aru, kui suur murekoht on 
maamiinid taolistes sõjajärgse-
tes piirkondades. Ennustati, et 
kui maamiinide ärakorjamisega 
samas tempos jätkatakse, läheb 
70 aastat veel. Kui hiljuti seal 
uuesti käisin, siis oli pilt mõne-
võrra parem – vähemalt märke 

juba vähem väljas. 

Milline teie polit-
seisse sattumi-

se lugu on?  
1990ndate 
algul tahtis 
enamik äri 
teha ja vä-
hesed po-
litseinikeks 
saada.

No mina 
tahtsin hoo-

pis põllume-
heks hakata! Kui 

aus olla. 
Elasin talus Pärnumaal. Ja 

minu esimene eesmärk oli see. 
Üritasin EPA-sse õppima min-
na. Esimesel katsel ei saanud 
sisse. Siis pidin mõtlema, mi-
da edasi. 

Täiesti juhuslikult sattusin 
kokku oma sõiduõpetajaga – 
käisin keskkoolis autoklassis. 
Ta tegutses põhitööna miilit-
sas, õigemini, siis oli just polit-
sei loodud. Ja ta küsis, et meil 
on inimesi vaja, kas ma ei taha 
tulla. Mõtlesin, et vaatan, mis 
värk on. Ma kindlasti ei ole 

seega inimene, kes on eluaeg 
unistanud politseinikuks saada. 

Üsna vähesed, kes tol ajal alus-
tasid, on tänaseks veel politsei-
tööl?

Paar aastat olin politseis töö-
tades ise samuti pisut mõtlik, 
aga siis sain ikkagi aru, et see 
töö mulle sobib. Et tahan seda 
päriselt teha. See sundis mind 
edasi õppima. Arenema. Esime-
ne aasta töötasin üldse igasugu-
se hariduseta politseis. 1991 anti 
sulle seal kohapeal kiire välja-
õpe. Kolleegid juhendasid, kui-
das midagi tegema peab. 1992 
läksin alles Paikuse kooli. 

Pärast lõpetamist vaatasin, et 
see jääb ikkagi mulle elutööks. 
Hiljem läksin edasi sisekaitsea-
kadeemiasse. Tänaseks olen tei-
nud sinna peale veel kolm ma-
gistrikraadi. Üks on haldusjuh-
timine, teine saadud rahvusva-
heise politseikoolituse raames ja 
puudutab rahvusvahelist polit-
seikoostööd. Ja kolmas käsitleb 
digimuutusi ettevõtluses – Tal-
linna Tehnikaülikoolist.

Pidevat enese arendamist oo-
tan ka kolleegidelt Sellest tead-
misest ja oskusest, mis omal 
ajal Paikusel omandasin, on 
nüüd kasutuskõlblik ehk mõ-
ni protsent. Isegi sellest hari-
dusest, mille sain 2001. aastal  
sisekaitseakadeemias, on õigus-
ruumi mõttes kasutatav väga 
väike osa. 15-20 aastat taga-
si polnud ju interneti teemad 
üldse olulised. 

Kas vaatate krimiseriaale, loe-
te taolisi raamatuid, või ei ta-
ha vabal ajal politseist midagi 
kuulda?

Eks me kõik oleme inimesed. 
Filmid ja raamatud on roman-
tiline ettekujutus politseitööst. 
See, mida siin iga päev teeme, 
pole päris sama. Eriti lahe on 
vaadata filmi, kui sa tead, kui-
das asjad päriselt toimuvad. 

Vaatate ja muigate?
Vaatan ja muigan jah, aga 

filmivaatajana elad ikka sel-
lesse maailma sisse, mida seal 
näidatakse. Mulle meeldivad 
Briti politseisarjad. Muidugi ei 
jõua neid iga päev vaadata. Eks 
meelelahutust on kõigile vaja.

Kurjategija käte raudu panemi-
se ülev hetk saab reaalelus siiski 
osaks vähestele politseinikele?

Jaa, see on ikka reaalelus 
suur meeskonnatöö. Kui filmi-
des kujutatakse, et üks isik la-
hendab kõik otsast lõpuni ära, 
siis tegelikult on taga suur mees-
kond, kes näeb palju vaeva. On 
palju rutiinset, tüütut tööd, mi-
da kunagi filmi panna ei saa, 
aga mis võtab ära põhiosa uu-
rimise ajast. Kinnipidamine on 
suur finaal pikale ja raskele töö-
le, mida on kaua aega tehtud. 

Teisalt ma tean, et politsei-
nikud naudivad väga seda prot-
sessi, kus jupikaupa urgitsedes 
jõuad selleni, mis tegelikult juh-
tus. See on pikk pusimine, aga 
ka intellektuaalne väljakutse.    

UUS PREFEKT JOOSEP KAASIK: Koroona tõi kuritegevuse ja joomise 
tänavalt tuppa, hävitas paljude perede kodurahu ja kasvatas kelmusi

Prefekt Joosep Kaasik ütleb, et kui ta ei oleks oma praeguses ametis, siis tegeleks ta suure huviga küberkuritegevuse vastase võitlusega. Albert Truuväärt

Sõjas  
kannatanud  

kohalikud oskasid 
elust rohkem rõõmu 

tunda kui meie 
siin.
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"Tahan tallinlastele süda-
mele panna, et nad osa-
leksid volikogu valimisel," 
ütles Tallinna valimisko-
misjoni esimees Priit 
Lello. "Nii  saab iga elanik 
otsustada, kes järgmised 
neli aastat meie linna elu 
kujundavad. See on või-
malus kaasa rääkida." 
Igaüks saab anda kohali-
kel valimistel oma hääle 
11.-17. oktoobrini.

Seekordsed kohalikud va-
limised kestavad vaid nädala, 
kuid keegi pole enam ahel-
datud ühe valimiskoha kül-
ge ja valimiskasti saab ras-
kelt haige tellida ka maakoju 
või suvilasse. Oma ringkonnas 

saab hääletada ükskõik milli-
ses jaoskonnas, kuna nimekir-
jad on nüüd elektroonilised. 
Hääletamisõigust ja hääleta-
misvõimalusi linnas selgitab 
ka valimiste teabeleht, mis 
saadetakse valijale hiljemalt 
7. oktoobril. Teabeleht saa-
detakse elektrooniliselt ini-
mestele, kes on eesti.ee kesk-
konnas oma ametliku e-pos-
ti aadressi edasi su  unanud, 
ülejäänud valijatele saadetak-
se teabeleht nende ametlikku 
elukohta paberil. Muidu saab 
valimiste kohta infot www.va-
limised.ee/et/kohalikud-vali-
mised-2021 või tallinna le-
hel www.tallinn.ee/est/vali-
mised/Tallinna-Linnavoliko-
gu-valimised

TULE 17. OKTOOBRIL 
VALIMA: Vaktsiinipassi 
jaoskonnas ei nõuta

Valimiskomisjoni esimehe Priit Lello sõnul on seekord eelhääletamiseks avatud kolm korda rohkem jaoskondi 
kui varem. See aitab inimesi hajutada, et viirusoht oleks väiksem.  Albert Truuväärt

Kuidas saab hääletada?

Kuna hääletamine omava-
litsuste valimistel on koon-
dunud ühte nädalasse, 
saab valida kogu selle nä-
dala vältel. Valimised alga-
vad 11. oktoobril ja kesta-
vad 17. oktoobrini. 

• Eelhääletamine jaoskon-
dades toimub tänavu 11. 
oktoobrist 16. oktoobrini 
kella 12-20. 

• Esmaspäeval kell 9 algab 
ka elektrooniline hääleta-
mine. Esmaspäevast lau-
päevani saab hääletada 
nii pabersedeliga jaos-
konnas kui ka elektrooni-
liselt. Elektrooniline hää-
letamine kestab ööpäev 
läbi 11. oktoobril kella 9-st 
16. oktoobril kella 20-ni. 
E-hääletamise alustami-
seks tuleb minna valimis-
te veebi avalehele valimi-

sed.ee  Vahetult enne e-
hääletamise algust aval-
datakse seal valijaraken-
dus koos e-hääletamiseks 
vajaliku info ja viidetega. 

• Valimispäeval, 17. oktoob-
ril saab hääletada ainult 
pabersedeliga. 

• Uuendusena saab valija 
pühapäeval jaoskonnas 
pabersedeliga hääletades 
oma e-hääle veel ära 
muuta. Selleks tuleb liht-
salt sedel kasti lasta nagu 
tavaliselt hääletama min-
nes. Viimane sedelihääl 
jääb kehtima, eelmine 
elektrooniline kustutatak-
se. Elektroonilist valikut 
saab muuta ka varem 
jaoskonda minnes, kui see 
on enne antud. Paberse-
delil antud häält enam 
muuta ei saa.

Kus võib hääletada?

Esmaspäevast nel-
japäevani saab 
eelhääletada 
suuremates 
keskustes üle 
Eesti, olenema-
ta inimese elu-
kohast. 

• Siis on ka mujal linnades ja 
valdades avatud vähemalt 
üks valimisjaoskond, kus 
saab hääletada väljaspool 
oma elukohajärgset vali-
misringkonda. Tallinlased 
saavad nendel päevadel 
sedeliga hääletada ka kus-
kil mujal viibides. 

• Reedel, laupäeval ja püha-
päeval saab hääletada ai-
nult oma elukohajärgses 
valimisringkonnas. Oma 
valimisringkonnas aga ei 
pea minema enam kindlas-
se jaoskonda, vaid võib ise 
vaadata, millises oma ring-
konna jaoskonnas hääl an-
da. Tallinnas on selleks 
avatud rohkem valimis-
jaoskondi, nii saab hääleta-
da mugavamalt kodule lä-
hemal. Näiteks kui valija 

elab Kristiine valimis-
ringkonnas – aga 

Tallinnas on kokku 
kaheksa ringkon-
da –, võib valimis-
te päeval minna 

ükskõik millisesse 
Kristiines asuvasse 

jaoskonda valima. 
• Hääletada saab siiski vaid 

kandidaatide poolt, kes kan-
dideerivad valija ringkonnas. 
Ringkondasid on kaheksa, 
nagu ka linnaosasid.

• Valimisjaoskonnad asuvad 
nüüd ka kaubanduskes-
kustes. Tallinnas avatakse 
lisaks kuus välijaoskonda 
telkides, kus on  üsna sar-
nased tingimused nagu ta-
vajaoskonnas. Telgid asu-
vad keskturu juures ja suu-
remate kaubanduskeskus-
te parklates. Need sobivad 
inimestele,, kes ei soovi ko-
roona tõttu siseruumides 
hääletada.

• Kokku on Tallinnas valimis-
teks avatud 96 jaoskonda 
ehk 11 võrra rohkem kui 
eelmistel kohalike valimis-
tel.

Kes saab Tallinnas valida?

• Tallinna volikogu valimisel 
on hääletamisõigus valimis-
päeval 16-aastaseks saa-
nud tallinlastel. 

• Volikogu valida saavad need 
Eesti kodanikud, kelle amet-
lik kodu asub 17. septembri 
2021 seisuga Tallinnas. 

• Valida võivad Euroopa Liidu 
kodanikud, kelle püsiv elu-
koht Eesti rahvastikuregistri 
andmetel 17. septembri 2021 

seisuga asub Tallinnas. Sa-
madel tingimustel saavad 
kohalikel valimistel hääletada 
ka mujalt pärit välismaala-
sed, kes elavad Eestis pika-
ajalise elaniku elamisloa või 
alalise elamisõiguse alusel.

• Hääletada ei saa inimene, 
kes on teovõimetuks tunnis-
tatud või kelle kohus on 
süüdi mõistnud kuriteos ja 
kannab vanglakaristust.

Vaktsiinipassi ei nõuta ja maskita 
valijat ukselt tagasi ei saadeta
Eraldi vaktsineerimistun-
nistust valijatelt ei nõuta ja 
seda ei kontrollita, sest vali-
mised on kõigi põhiseadus-
lik õigus.

Tallinna valimiskomisjoni 
esimees Priit Lello kinni-
tas, et valimised on 
ohutud ja tervise-
riskid viidud mii-
nimumini. "Ole-
me võtnud tar-
vitusele kõik 
abinõud, et nak-
kus ei leviks," 
lausus ta. 

Vaktsineerimispas-
si valijatelt ei nõuta ja ka 
maskita saabujat tagasi ei 
saadeta, kuigi valimisjaos-
kondades on maski kandmi-
ne kohustuslik. "Kellel maski 

ei ole, sellele antakse see ko-
hapeal," märkis Lello. "Palu-
me nii jaoskonna töötajate 
kui kaashääletajate tervise 
huvides siiski kõigil maski 
kanda. Ka ei piirata kellegi 

hääletamisõigust, kui 
ta mingil olulisel 

põhjusel ei saa 
maski kanda. 
Kõik inimesed 
lubatakse 
hääletama. 
Aga inimesed, 

kes ei soovi vii-
ruseohu tõttu 

hääletada siseruu-
mis, saavad hääletada va-

limistelkides kuues linnaosas, 
teavitused on üleval linna ko-
dulehel ja riigi valimisteenis-
tuse lehel."

Pildiga dokument kaasa! 

• Valimisjaoskonda minnes 
peab olema kaasas pildiga 
isikuttõendav dokument. 
Selleks on ID-kaart, pass 
või ka juhiluba. Pensionitun-
nistus aga ei kõlba, kuna 
sellel pole pilti. 

• Hääletussedelile tuleb sel-
gelt ja loetavalt kir-

jutada valitud kandidaadi 
number. 

• Kui midagi läheb valesti, tu-
leb untsu läinud sedel ta-
gastada jaoskonnakomisjo-
ni töötajale, see kuulutatak-
se kehtetuks ja antakse väl-
ja uus sedel.

Tervisehädaga inimesed võivad 
valida ka kodus
Tervisehädaga või liikumis-
raskustega inimesed, kes 
soovivad hääletada sedeli-
ga, saavad seda teha ree-
dest pühapäevani. 

Kodus hääletamiseks tuleb 
helistada oma linnaosavalit-
susse ette reedel ja laupäeval 
kella 12-20 ning pühapäeval 
kella 9-14. Oma soovist telli-
da valimiskasti koju võib tea-
da anda ka e-posti teel. 

"Inimesed, kes ei saa jaos-
konda valima minna ega taha 
seda teha ka elektrooniliselt, 
peaksid valimisnädalal and-
ma sellest nii ruttu kui võima-
lik teatada oma linnaosavalit-

susele," ütles Tallinna vali-
miskomisjoni esimees Priit 
Lello. "Kui keegi on haigena 
mujal kui oma sissekirjutuse 
järgses elukohas, näiteks 
maakodus või suvilas, või las-
te juures, siis ta saab ka seal 
hääletada, aga sellest soovist 
tuleks teatada omavalitsuse-
le esmaspäevast neljapäeva-
ni.  Siis tullakse talle kastiga 
tema asukohta. Tuleb silmas 
pidada, et kodus hääletamine 
pole mugavusteenus, see on 
mõeldud ainult neile, kel min-
gi tõsise takistuse tõttu pole 
võimalik endal jaoskonda 
minna." 

Kokku kandi-
deerib ligi  
1200 inimest
• Eelolevatel valimistel 

kandideerivad kaheksa 
üksikkandidaati, kahek-
sa erakonda ja kaks vali-
misliitu. Kokku on kandi-
deerijaid 1183.

• Esindatud on erakond 
Isamaa, erakond Eesti-
maa Rohelised, Vaba 
Eesti valimisliit, Sotsiaal-
demokraatlik Erakond, 
Keskerakond, erakond 
Eesti 200, valimisliit Na-
rodnyi Sojuz, Reformi-
erakond, EKRE, Eesti 
Tulevikuerakond ja ük-
sikkandidaadid.
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EELHÄÄLETADA saab  
11.–14. oktoobril kella  
12–20 neis jaoskondades:

Haabersti
• Rocca al Mare Kauban-

duskeskus, Paldiski mnt 
102

• Haabersti Maxima XXX, 
Ehitajate tee 148

• Haabersti Maxima XXX 
parkla, Ehitajate tee 148

Kesklinn
• Keskturu parkla, Lasteko-

du 11b
• Tallinna Ülikool, Narva mnt 

25
• Solaris Keskus, Estonia 

pst 9
• Tallinna Tehnikakõrgkool, 

Pärnu mnt 62/1

Kristiine
• Kristiine Keskus, Endla 45
• Kristiine Linnaosa Valitsu-

se hoone, Metalli 5
• Sõpruse Hyper Rimi, Sõp-

ruse pst 174

Lasnamäe
• Paepargi Maxima XX, Pae-

pargi 57
• Smuuli Maxima XX, J. 

Smuuli tee 9
• Lasnamäe Centrum, Mus-

takivi tee 13
• Linnamäe Maxima XXX, 

Linnamäe tee 57
• Ümera Keskus, Laagna tee 

80
• Kärberi Keskus, Kärberi 20
• Ülemiste Keskus, Suur-Sõ-

jamäe 4
• Tondiraba Spordikeskuse 

hooviala, Varraku 14

Mustamäe 
• Mustamäe Keskus, A. H. 

Tammsaare tee 104a
• Magistrali Keskus, Sõpru-

se pst 201
• Mustamäe Kultuurikesku-

se Kaja parkla, E. Vilde tee 
118b

• Mustika Keskus, Karjavälja 
4

Nõmme 
• Järve Keskus, Pärnu mnt 

238
• Nõmme Kultuurikeskus, 

Turu plats 2

Pirita
• Pirita Linnaosa Valitsuse 

hoone, Kloostri tee 6
• Pirita Selver, Rummu tee 4
• Tallinna Botaanikaaed, 

Kloostrimetsa tee 52

Põhja-Tallinn
• Põhja-Tallinna Noortekes-

kus, Kopli 98
• Stroomi Keskus, Tuulemaa 

tn 20
• Karjamaa Põhikool, Karja-

maa tn 1
• Põhja-Tallinna Valitsuse 

hooviala, Kari 13

15.–16. oktoobril kell  
12–20 ja valimispäeval  
17. oktoobril kell 9–20  
avatud jaoskonnad:

Haabersti
• Õismäe Vene Lütseum, 

Õismäe tee 28
• Haabersti Vene Gümnaa-

sium, Õismäe tee 132
• Õismäe Gümnaasium, Õis-

mäe tee 50
• Mustjõe Gümnaasium, Pal-

diski mnt 83
• Järveotsa Gümnaasium, 

Järveotsa tee 31
• Haabersti Linnaosa Valit-

suse hoone, Ehitajate tee 
109a

• Rocca al Mare Kauban-
duskeskus, Paldiski mnt 
102

• Haabersti Maxima XXX, 
Ehitajate tee 148

• Astangu Kutserehabilitat-
siooni Keskus, Astangu 27

• Haabersti Maxima XXX 
parkla, Ehitajate tee 148

Kesklinn
• Keskturu parkla, Lasteko-

du 11b
• Jakob Westholmi Güm-

naasiumi algklasside maja, 
Luise 38

• Tallinna Ülikool, Narva mnt 
25

• Raua Saun, Raua 23
• Kiisa Lasteaed, Kiisa 6
• Kadrioru Saksa Gümnaa-

sium, Gonsiori 38
• Solaris Keskus, Estonia 

pst 9
• Tallinna Linnavalitsuse 

hoone, Vabaduse väljak 7
• Kesklinna Vene Gümnaa-

siumi Juhkentali maja, Juh-
kentali 36

• Südalinna Kool, Liivalaia 
23

• Tallinna Ühisgümnaasium, 
Pärnu mnt 71

• Tallinna Tehnikakõrgkool, 
Pärnu mnt 62

Kristiine
• Kristiine Keskus, Endla 45
• Kristiine Linnaosa Valitsu-

se hoone, Metalli 5
• Lilleküla Gümnaasium, 

Kuldnoka 24
• Sõpruse Hyper Rimi kaup-

lus, Sõpruse pst 174
• Kristiine Gümnaasium, 

Nõmme tee 32
• Tallinna Ülikooli Räägu õp-

pehoone, Räägu 49
• Tondi Kool, Tondi 40
• Forus Spordikeskus Tondi, 

Sõjakooli 10

Lasnamäe
• Tallinna Teeninduskool, 

Majaka 2
• Lasnamäe Spordikomp-

leks, Pae 1
• Lasnamäe Linnaosa Valit-

suse hoone, Pallasti 54
• Lasnamäe Gümnaasium, 

Pae 59
• Paepargi Maxima XX, Pae-

pargi 57
• Smuuli Maxima XX, Smuuli 

tee 9
• Lindakivi kultuurikeskus, 

Koorti 22
• Laagna Gümnaasium, Vi-

kerlase 16
• Lasnamäe Vene Gümnaa-

sium, Koorti 23
• Tallinna Täiskasvanute 

Gümnaasium, Martsa 2

• Lasnamäe Centrum,  
Mustakivi tee 13

• Mahtra Põhikool, Mahtra 
60

• Kuristiku Gümnaasium, 
Kärberi 9

• Linnamäe Vene Lütseum, 
Linnamäe tee 10

• Linnamäe Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57

• Linnamäe Vene Lütseumi 
gümnaasiumihoone, Lää-
nemere tee 31

• Läänemere Gümnaasium, 
Vormsi 3

• Ümera Keskus, Laagna tee 
80

• Kärberi Keskus,  
Kärberi 20

• Ülemiste Keskus, Suur-Sõ-
jamäe 4

• Vikerlase kaubanduskes-
kus, Vikerlase 19

• Tondiraba Spordikeskuse 
parkla, Varraku 14

Mustamäe
• Mustamäe Keskus, Tamm-

saare tee 104a
• Vilde tee 69 koolihoone
• Mustamäe Päevakeskus, 

Ehitajate tee 82
• Magistrali Keskus, Sõpru-

se pst 201
• Mustamäe Kodukeskus, 

Sütiste tee 30
• Vabaakadeemia Nord, Siili 

14
• Kaja kultuurikeskuse park-

la, Vilde tee 118b
• Kännukuke raamatukogu, 

Vilde tee 72
• Tallinna Tehnikaülikool, 

Ehitajate tee 5
• Sääse raamatukogu, Sõp-

ruse pst 186

• Mustika Keskus, Karjavälja 
4

Nõmme
• Järve Keskus, Pärnu mnt 

238
• Nõmme Kultuurikeskus, 

Turu plats 2
• Rahumäe Põhikool, Vaba-

duse pst 50
• Nõmme Sotsiaalmaja 

parkla, Pihlaka 12
• Nõmme Huvikool, Nurme 

40
• Nõmme Gümnaasiumi 

Nõmme maja,  
Raudtee 73

• Tallinna Muusikakeskkool, 
Vabaduse pst 130

• Nõmme Huvikooli Viker-
kaare maja, Vikerkaare 10

• Kivimäe Põhikool, Leegi14
• Pääsküla raamatukogu, 

Pärnu mnt 480a
• Nõmme Spordikeskus, 

Külmallika 15

Pirita
• Mähe Vaba Aja Keskus, 

Mugula tee 17a
• Padriku Lasteaed, Padriku 

tee 10
• Pirita Linnaosa Valitsuse 

hoone, Kloostri tee 6
• Kose Vaba Aja Keskus, 

Rahvakooli tee 3
• Merivälja Kool, Heki tee 16
• Pirita Selver, Rummu tee 4
• Tallinna Botaanikaaed, 

Kloostrimetsa tee 52

Põhja-Tallinn
• Tallinna Kunstigümnaa-

sium, Kopli 102a
• Põhja-Tallinna Noortekes-

kus, Kopli 98
• Pelguranna Lasteaed, Pel-

guranna 49
• Stroomi Keskus, Tuulemaa 

20
• Karjamaa Põhikool, Karja-

maa 1
• Tallinna Salme Kultuuri-

keskus, Salme 12
• Põhja-Tallinna Valitsuse 

hoone, Niine 2
• Ehte Humanitaargümnaa-

sium, Ehte 9
• Kool 21. Sajandil, Sõle 40
• Ristiku Põhikool, Ristiku 

69
• Tallinna Euroopa Kool, 

Tehnika 18
• Pelgulinna Gümnaasium, 

Mulla 7
• Kopli Huvikooli endine 

hoone, Lina 8
• Põhja-Tallinna Valitsuse 

hooviala, Kari 13

Millal ja kus saab volikogu valida?
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Botaanikaaed  
tutvustab Gruusia 
loodust

Oktoobrikuu on botaanikaaias pühen-
datud Gruusiale, selle raames viib bo-
taanik Urmas Laansoo huvilised põne-
vale ringkäigule Gruusia päritolu tai-
mede juurde. Ekskursioonid botaani-
kaaias toimuvad 16. ja 23. oktoobril kl 
12-13.30. Ringkäigule pääseb botaani-
kaaia piletiga, registreerimine  www.
botaanikaaed.ee/uudis/gruusia 
Koostöös välisministeeriumiga pakub 
botaanikaaed Eestis resideeruvatele 
välissaatkondadele võimalust tutvus-
tada botaanikaaias oma riigi bioloogi-
list ning kultuurilist mitmekesisust.
 

Linnamuuseum  
korraldab infopäeva 
õpetajatele
Linnamuuseum kutsub õpetajaid, huvi-
juhte ja noorsootöö tegijaid 25. ok-
toobril kl 12-15 muuseumihariduse in-
fopäevale. Seal saab lähemalt tutvuda 
linnamuuseumi seitsme filiaali haridus-
tegevusega, koguda infomaterjale, bro-
neerida muuseumitundide aegu, tutvu-
da muuseumihoonetega, samuti osale-
da mitmes töötoas ning ekskursiooni-
del. Algkooli- ja lasteaiaõpetajaid oo-
tab lastemuuseum Miiamilla (L. Koidula 
21 c), eestikeelseid põhikooli- ja güm-
naasiumiõpetajaid Kiek in de Köki kind-
lustustemuuseum (Komandandi tee 2), 
venekeelseid põhikooli- ja gümnaasiu-
miõpetajaid Tallinna vene muuseum 
(Pikk 29a). Infopäeval osalenud õpeta-
jad saavad 26.-31. oktoobrini külastada 
kõiki linnamuuseumi filiaale tasuta. 

Mattias Turovski 
tutvustab moodsaid 
lemmikloomi
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi 
näituse "Linnaloom. Lehm, lutikas ja lo-
he Tallinna ajaloos" publikuprogrammi 
sügishooaja avavad loengutega ar-
mastatud lektorid Aleksei ja Mattias 
Turovski. 16. oktoobril kl 14 räägib 
Mattias Turovski koduloomadest loen-
gul "Eksootilised selgrootud – uue lai-
ne koduloomad". Kõigil osalejatel on 
võimalik loomadega vahetult suhelda. 
30. oktoobril kl 14 toimub Aleksei Tu-
rovski loeng "Linn ja selle fauna". 
Loengutele palutakse registreeruda, 
infot leiab ka muuseumi kodulehelt. 

HISPAANIA KEELE VEEBIKOHVIK 
KESKRAAMATUKOGUS
Veebikohvikus vesteldakse hispaania keeles ja räägitakse hispaa-
niakeelsete maade kultuurist. Osalemiseks on vajalik keeleoskus 
vähemalt suhtlustasemel. Keelekohvik toimub kaks korda kuus tei-
sipäeviti kl 18-19 Zoomi veebikeskkonnas, osalemine on tasuta. Esi-
mene kohtumine toimub 12. oktoobril kl 18. Lisainfo ja eelregistreeri-
mine: maarja.paesalu@tln.lib.ee, tel 683 0920. Järgmised kohtumi-
sed 26. okt, 9. ja 23. nov, 7. ja 21. dets.

Minu  
TALLINN

Soovin, et elektritõuksidele  
kehtestataks reeglid 
Laulja Anne Veski 
 
Ikka peab valimistel osalema! Tihti on ju komme 
hädaldada, kui midagi valesti läheb või silma rii-
vab. Kuid kui valimistele oma soovi avaldama ei 
lähe, pole ka mõtet hiljem kiruda, kui midagi hal-
vasti on. Oma ühiskondlikku kohust tuleb täita, va-
limised on tähtis päev. Hääletamise eel tuleb uu-
rida ja mõelda, et parim kandidaat välja selgita-
da. Mina näiteks jälgin usinalt valimisdebatte. 
Riigikogu olen valinud ka e-hääletades, kuid 
kohalikel valimistel seni osalenud tradit-
sioonilisel viisil jaoskonda kõndides. Minu 
soov järgnevaiks aastaiks on, et linnas 
jalgrataste ja tõukside liikumisele kindlad 
reeglid paika pandaks. Jalakäijad soovivad 
rahulikult kõnniteel jalutada, kartmata ot-
sasõite. Mingisugune lahendus tuleb leida 
ja reeglistik paika panna, et kõik oleksid ra-
hul ja tunneksid end turvaliselt.

• Kohalike omavalitsuste valimise eel uuris Pealinn, miks peaks kõik ikka hääletama minema.

ANNE VESKI: Kui inimene valima ei 
lähe, pole tal ka hiljem mõtet kiruda

Hääletamisest sõltub 
meie tulevik
Räppar Pavel Bocharov alias 
Gameboy Tetris

Inimestel on hädavajalik 
hääletama minna, sest 
sellest sõltub meie tule-
vik. Kui te ei tea, kelle 
poolt hääletada, siis sel-
leks on tänapäeval ole-
mas ka spetsiaalsed küsi-
mustikud. Saate küsimus-
tele sõna otseses mõttes 
kümne minutiga vastata ja 
mõista, millise erakonna seisu-
kohad teile sobivad. Mina muidu-
gi hääletan ja olen oma valiku juba 
teinud!

Valimata jätmise taga 
saab olla vaid laiskus
Zooloog Aleksei Turovski:

Valimistel osalemine on hädavajalik. Sel-
lest sõltub meie elu, meie linna ja perede 
elu. See on linnajuhtimise küsimus, 
millest sõltub linnamajandus ja 
turvalisus. Lisaks on ühis-
kondlikus elus paljutki, 
mille probleemid on 
meie lahendada. Suh-
tumine "minust ei 
sõltu midagi" oli dik-
tatuuri, totalitaarse 
režiimi olukorras õi-
gustatud. Tõepoo-
lest, ajaloos on ol-
nud perioode, mil ini-
mesest ei sõltunud 
midagi. Aga demokraat-
likus riigis sõltub kõik mui-
dugi otseselt ja otseselt si-

nust. Seega, kui keegi ütleb, et ta ei hää-
leta, on selle põhjuseks suure tõenäosu-
sega puhas laiskus. Või ükskõiksus. Ja 
ükskõiksus on inimkonna elus kõige ko-
hutavam asi. Kõik õnnetused juhtuvad 
ükskõiksete vaikival nõusolekul. Juhtub 
ka seda, et isik, kes hääletusel ei osale, 

jätab sellega võimaluse 
justkui avaldada nör-

dimust, kuuluta-
des: "Mina ei 

valinud neid". 
Aga kui te ei 

valinud üld-
se kedagi 
ja see on 
teie seisu-
koht, siis 
pole teil 

mingit mo-
raalset alust 

kriitikaks.

Ka veidi kaugema  
koha elu parandami-
seks antud lubadu-
sed puudutavad  
meid kõiki
Politoloog Rein Toomla 
 
Valimisaktiivsus koha-
likel valimistel on üldi-
selt madalam igal 
pool, ja siin on põhjusi 
mitu. Üks neist väga 
konkreetsed lubadu-
sed – ehitame sinna 
silla, teeme teisal maja 
korda või rajame uue tee. 
Konkreetsus on muidugi ka 
täiesti loomulik! Kuid sellised täpselt 

piiritletud lubadused ei pruugi kõigile 
korda minna. Isegi kui vahe on vaid 
mõni kilomeeter, ei pruugi teise kohta 
rajatav tee kedagi valima meelitada, 
kui pole plaanis seda teed kasutada. 
Teiseks – kui on näha, et masinavärk 

kenasti töötab, võib samuti isu 
valima minna väheneda. Las 

nad siis töötavad, mis ma 
ikka torkima lähen! Ka 

siis, kui puudub poliiti-
kahuvi või mõistlik 
kandidaat, võib valima 
minemata jääda. Siin 
võiks soovitada ini-

mestele siiski huvi tun-
da ka pisut kaugemal toi-

muva vastu, sest kaudselt 
puudutavad kohalikud arengud 

kõiki.

Kiek in de Köki kindlustustemuu-
seumis avatud näitus "Tallinna  
eellugu" annab ülevaate Iru linnu-
se esinduslikkusest ja selle kaits-
misest, muistsest põlluharimisest  
ja matusekombestikust. Ka leiab  
vastuse küsimusele, miks tekkis 
linnaline asustus Tallinnasse alles 
13. sajandil. 

Näitus "Tallinna eellugu", mis moo-
dustab uue osa muuseumi püsivälja-
panekust, keskendub Iru linnamäe ja 
selle ümbruse, Pirita jõe alamjooksu 
tähtsusele enne Tallinna tekkimist. 
Ülevaate saab Iru linnuse esindus-
likkusest ja selle kaitsmisest, muist-
sest põlluharimisest ja matusekom-

bestikust, ka leiab vastuse küsimuse-
le, miks tekkis linnaline asustus Tal-
linnasse alles 13. sajandil. 

Näitusel saab näha Iru linnuse lei-
dude põhjal valmistatud esemeid ja 
rekonstruktsioone, mille autoriteks 
on kunstnik ja pärandtehnoloog Jaa-
na Ratas ning turvisesepp Edvards 
Puciriuss. 

Välja on pandud Tallinna lähistelt 
Proosa kivikalmelt leitud unikaalseid 
esemeid ja rahvasterännu aegse (5.-
6. sajandi) rõngasmõõga rekonstrukt-
sioon (autor Raivo Paju). Ettekujutu-
se saab ka Proosa kivikalmele mae-
tud 5.-6. sajandi sõjamehest ja Ka-
berla kalmistule maetud 11.-13. sa-
jandi naisest. 

Näituse kuraator on linnamuuseu-
mi arheoloogiakogu hoidja Küllike 
Tint, kunstnik Anne Järvpõld, kon-
sultant ajaloolane Ando Pajus, projek-
ti juhtis ajaloolane, Kiek in de Köki 
kindlustustemuuseumi juhataja Too-
mas Abiline. 

Tehnilised teostajad on Kristiina 
Laurits, Villu Plink, Virko Vähi ja 
Riksen OÜ. 

Näitust saadab linnamuuseumi 
aheoloogiasügis, loe lähemalt www.
linnamuuseum.ee/cat-linnamuu-
seum/arheoloogiasugis-2021/ Näi-
tuse ja arheoloogiasügise publiku-
programm pakub oktoobris ja no-
vembris ka matku muinas-Lasna-
mäelt Iru linnamäele. 

Kiek in de Köki näitus tutvustab Tallinna eellugu

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Proosa rahvaste-
rännu aegse (5.-6. 
sajand) sõjamehe 
rekonstruktsioon-
joonis.
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