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•  Tallinn ongi juba üleilmse arengu vedur, leiab  
tulevikulinna proffessor Jenni Partanen.

•  Parkimiskoht iga kodu ukse ees ei ole inimõigus.

UUS SILD: Kesklinna ja 
Lasnamäe vahel on nüüd 
mugavam rattaga sõita 
või jalutada. LOE LK 13

TURVAKODU JUHT: Tülitsevad 
vanemad muudavad end alles 
siis, kui nende laps on meie 
juurde jõudnud. LOE LK 2-3
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Egert, kes nüüd on juba täis-
kasvanu, sattus Lilleküla tur-
vakodusse siis, kui ta peres oli 
alkoholism ja koduvägivald iga-
päevane asi olnud seitse aas-
tat. "Iga päev käis politsei, mi-
nu ema peksti ja ma elustasin 
teda mitu korda," meenutas 
Egert. "Ma ei tahtnud kodus 
olla. Olin 9-aastane, kui sat-
tusin Koplis tänavale, maga-
sin vihmas ja lumes. 13-aas-
taselt oleksin peaaegu vangi 
sattunud – kõik teised läksid, 
mind ei pandud." 

Egerti sõnul nuttis ta turva-
kodusse sattudes esimesel õhtul 
voodis, saades aru, mida teinud 
on. "Psühholoog tegi mulle tes-
tid ja selgus, et mul oli tugev 
depressioon, mis arenes süga-
vaks," rääkis Egert. "Õnneks 
sain õiged ravimid peale. Kui 
ma ei oleks turvakodusse läi-
nud, siis ei tea, kas asi oleks 
minuga korda saanud. Õpeta-
jad ütlesid, et minus on po-
tentsiaali, aga motivatsiooni 
ja tahtejõudu ei olnud. Alles 
turvakodus hakkas mul hästi 
minema. Sain seal juurde os-
kuse öelda "ei" – ma ei lähe 

enam igale poole kaasa, vaid 
tean, mis võib juhtuda. Nüüd 
analüüsin kõik läbi. Olin seal 
kolm kuud ja unustasin teise 
elu ära. Harjusin uue eluga, 
ja jäingi selle juurde."

Praegu õpib Egert kutse-
koolis kokaks. "Mul läheb vä-
ga hästi, olen vaimselt ja füü-
siliselt okei," mainis ta. "Mo-
tivatsiooni jagub kõigeks. Läk-
sin kokaks õppima, saan abi-
kokaks ja tahan edasi õppida."

Laps kasvatab  
vanemaid

Turvakodu abi lä-
heb vaja, kui laste-
kaitsjad koos muu 
tugivõrgustikuga ei 
suuda kodus elava 
lapse turvalisuse 
eest enam hoolit-
seda. Paljudel ongi 
narko- või alkosõlt-
lastest vanemad. "Meil 
on olnud juhus, kus 9-aas-
tase tüdruku ülesanne oli 
igal hommikul üles ajada oma 
narkomaanist ema, kes oli lap-
sele öelnud, et kui sina mind 
ei ärata, siis ma kaotan tööko-
ha. Ühel hommikul ema enam 
ei ärganud, sest tal oli üledoos. 
Heakene küll, naabrid tulid ap-
pi ja ema päästeti. Aga missugu-
ne ülesanne sel väiksel tüdru-
kul oli!" lausus Lilleküla turva-
kodu juht ja psühholoog Tiina 

TURVAKODUSSE SATTUNUD NOOR:  
Minu ema peksti pidevalt, elustasin teda mitu korda
"Meil on olnud juhus, kus 9-aastase tüdruku ülesanne 
oli igal hommikul üles ajada oma narkomaanist ema. 
Too oli lapsele öelnud, et kui sina mind ei ärata, siis 
ma kaotan töökoha. Missugune ülesanne sel väiksel 
tüdrukul oli!" rääkis Lilleküla turvakodu juht ja psüh-
holoog Tiina Simson. Sellist elu elav laps saadetakse 
turvakodusse, kus ta saab korralikult kasvada ja are-
neda.

Simson. "Meile öeldakse medit-
siiniasutuses teinekord, et va-
nem on nn korralik narkomaan, 
kes püsib pidevas vaateväljas ja 
saab asendusravi. Lapse kasva-
tamiseks, arendamiseks ja tur-
valisuse loomiseks on "korra-
liku narkomaani" tiitlist ju vä-
he, rohkem on vaja pingutada! 
Teinekord läheb laps koju va-
nematele toeks, aga tegelikult 
peaks olema vastupidi!"

Sel puhul tuleb laps perest 
eraldada, et teda kaitsta. "Mä-
letan juhtumit, kus peres oli 
väike laps, kellest vanem te-
gelikult hoolis ja nende oma-
vaheline emotsionaalne side oli 
hea, aga vanemal oli niivõrd 
raske fentanüülisõltuvus, et ta 
ei suutnud sellest jagu saada," 
rääkis Tallinna laste turvakes-
kuse juhataja Priit Siig. "Ta 
proovis välja rabeleda ja töö-
kohta leida, aga siis läks taas 
joobnuna tööle ja kaotas töö. 
Kui laps on vanema või pere 

juurest eraldatud, sattunud  
korduvalt turvakodusse, 

vanem küll üritab sõl-
tuvushaigusest välja 
rabeleda, aga ei tule 
sellega toime, saab 
lapse areng sellises 
keskkonnas kah-
justada. Sõltuvus-
häiretega vanema-

le on laps võib-olla 
viimne õlekõrs, kes 

suudaks ta ära pääs-
ta, aga see ei tohiks ol-

la lapse roll!"
Turvakeskus pakub oma 

Nõmme tee majas turvakodu 
ka joobes lastele, keda politsei 
sinna toob. "Seda siis, kui ei 
saada perega kontakti või üt-
leb vanem ise lapse kohta, et 
viige ta kuhugi välja magama, 
ma ei taha teda näha," lausus 
Siig. "Üle poolte ööbima tuli-
jatest on pärit kaugemalt, ku-
hu öisel ajal enam transporti 
ei liigu – kuskil peab laps end 
ju välja puhkama."

Simson meenutas juhtumit, 
kus üks noormees lähivallast 
tuli Tallinna oma peatset täis-
kasvanuks saamist tähistama 
"Kusjuures isa oli veel sõnad 
peale lugenud: vaata, poiss, 
et sa kaklema ei lähe!" rääkis 
Simson. "Poiss aga jäi hoopis 
alkotarbimisega vahele ja po-
litsei tõi ta ööseks turvakodus-
se. Magas meil siis ennast kai-
neks ja kui üles ärkas, avastas, 
et meil ei olegi iPhone'i laadi-
jat. Seepeale hakkas see suur 
ja tugev noormees märatsema!"

Tüdruk räägib nukkudele,  
et ema jälle ei tule

Siig nentis, et turvakodus-
se sattunud laste taust on siis-
ki väga erinev: "On juhtumeid, 
kus laps jääb vaid üheks ööks 
ja enamasti on tegu mingi aru-
saamatusega – näiteks unustas 
dementne vanaisa lapsele las-
teaeda järele minna ja vane-
maid ei saadud kätte. Arvesta-
tav hulk aasta jooksul tulijatest 
on hulkurlusprobleemiga lap-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuidas saada abi,  
kui lapsel pole kodus turvaline?
• Turvakodu on ajutine kodu 3-17-aas-

tastele lastele, kes kannatavad rän-
kade koduste tingimuste käes ning 
vajavad kohta, kus turvaliselt viibida. 
Abivajavast lapsest peaks teavitama 
linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajat 
või helistada lasteabi telefonil 116 111.

• Tallinna laste turvakeskuse alla kuu-
lub kaks laste turvakodu, kus on kok-
ku 28 kohta: Lilleküla turvakodus on 
kohti 12 ja Männi turvakodus 16. Tee-
nusele suunab lastekaitsetöötaja või 
politsei  või tuleb abivajav alaealine 
ise. Info www.lasteturva.ee; info@las-
teturva.ee

• Käitumis-ja sõltuvushäiretega laste 
sotsiaalne rehabilitatsioon 48 
lapsele vanuses 10-17 aas-
tat (Nõmme tee 99). Tee-
nusele suunab Tallinna 
linnaosa lastekaitsetööta-
ja. Laps viibib teenusel ühe 
õppeaasta pikkuse pe-
rioodi. Kokku on 24 
kohta tüdrukute-

le ja 24 poistele. Tegeletakse lapse 
sõltuvuskäitumise ja käitumisprob-
leemidega, osutatakse psühholoo-
gilist ja sotsiaalset nõustamist. Last 
toetatakse koolikohustuse täitmisel.

• Vanema ja lapse turvakoduteenus, 15 
kohta (Nõmme tee 99). Teenusele 
suunab sotsiaaltöötaja või tuleb va-
nem ise koos lastega.

• Joobes alaealise öine turvakodutee-
nus, neli kohta (Nõmme tee 99). Po-
litsei toob teenusele alaealise, kelle 
on öisel ajal tabanud Tallinna tänavalt 
ning lapse kojutoimetamine ei ole eri 
põhjustel võimalik. Lapse saab viibida 
teenusele kella 22-10. 

• Alkoholisõltuvusega aitab võidelda 
nt Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

psühhiaatriakliinik (Paldiski mnt 
52). Vastuvõtule registreeritak-

se ainult telefoni teel 
617 2623 või 617 

2644, esmaspäe-
vast reedeni kl 

8.30-17.

sed. Leidub vanemaid, kellele 
tuleb tohutu šokina, kui naab-
rid kutsuvad neile peretüli või 
pidutsemise tõttu politsei või 
lastekaitse ja laps viiakse ära. 
Järgmisel päeval, kui vanemad 
on end välja puhanud, tekivad 
häbi ja ehmatus, et laps on tur-
vakodusse pandud, siis võtavad 
vanemad end kiiresti kokku ja 
üritavad kodused probleemid 
lahendada."

Viimase aja trend on, et pe-
re maha jätnud vanemad enam 
oma lastest ei huvitu. "Loomu-
likult on üksikvanematel ras-
ke, eriti kui ekskaasa on ära 
läinud ja mõtleb, et nüüd on 
ta vaba mees või vaba naine 
vabal maal," lausus Simson. 
"Enam ei huvita eksabikaasa, 
ja ka lapsed muutuvad nö en-
disteks. Ei saada aru, et isegi 
kui sa abikaasa rolli enam ei 
täida, tuleb vanemana panus-
tada. Olgugi et lapsed ootavad, 
ei vastata isegi telefonikõnede-
le, kuigi sai lubatud. Nukker on 
jälgida, kui kolmeaastane tüd-
ruk mängib nukuga ja räägib 
"Emme ei tule"... ning järgmi-
sel päeval uuesti: "Ema täna 
jälle ei tule..."."

Turvakodusse ei satu ainult 
vaestest peredest lapsed, vaid 
ka materiaalselt väga hästi toi-
me tulevatest. "Paraku kerkib 
viimaste puhul päevakorda tee-
ma, et vanematel ei ole ala-
ti laste jaoks aega, lapsed jää-

vad üksindusse ja siis tuleb te-
geleda juba vaimsete murede-
ga," selgitas Simson.

Ta meenutas aega, mil tur-
vakodusse sattusid nn eurolap-
sed, kelle ema oli näiteks arst 
Soomes ja isa ärimees Ameeri-
kas. "Iseenesest olid need tub-
lid inimesed, kes tahtsid oma 
karjääri teha, arvates, et laps 
on juba piisavalt suur – üheksas 
klass – ja tuleb toime, kui va-
nemaid ei ole," rääkis Simson. 
"Lapsele jäeti krediitkaardid ja 
korteri võtmed, aga vaba pind 
meelitas ka teisi noori ja levis 
info, et seal korteris toimuvad 
peod. Nii sattus laps turvako-
du vaatevälja. Kui emale Soo-
me helistasin, ütles ta: no kas te 
ei saa siis aru, et ma olen Soo-
mes arst, ma ei saa oma lap-
sele järele tulla! Kui see eliit-
kooli noormees meilt ära läks, 
tunnistas ta, et tema väärtus-
hinnangud on muutunud. Poiss 
nägi, et siin ei ole esimene või 
teine Eesti, vaid läbilõige kogu 
ühiskonnast. 

Ähvardused ja nuhkimine 
turvakodus

Siig rõhutas, et loomulikult 
ei tehta kohe nii tõsiseid otsu-
seid, et laps eraldatakse alali-
selt turvakodusse, asendusko-
dusse või hooldusperre. Ena-
masti hakatakse perega tööle, 
üritatakse vanemat motiveeri-
da, leida abi saamise võima-

Noored  
nõuavad meie 
töölepinguid ja  

nähvavad, et saame 
vaid miinimum-

palka.

Psühholoog Natalja Zaitseva, Tiina Simsoni ja Priit Siigi sõnul on viimasel ajal turvakodusse sattunud ka nn europerede lapsi, kus näiteks ema töötab Soomes ja isa Brüsselis. Siis muutub turvakodu paraku vanematele 
kohaks, kus oma teismelisi lapsi hoida. Lapsed ise aga nõuavad teinekord turvakodu töötajatelt nende töölepinguid ning põlastavad, et need saavat nii väikest palka.  Albert Truuväärt
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jõuab, asub ta meile helistama 
ja dikteerima: nüüd tehke seda 
ja minge sinna, ja üldse: miks 
laps linna peal kõndis? Turva-
kodu ei ole vangla – kõikidel 
lastel on õigus käia linnas ja 
olla sõpradega koos."

Mõnele mugav koht,  
kuhu laps saata

Kuigi turvakodu tundub ko-
hati nagu mugavusteenus – kõht 
söödetakse täis ja hotelliarvet 
maksma ei pea –,  märkis Priit 
Siig, et noored seda siiski ära 
ei kasuta, küll aga on märgata 
vanemate mugavustsooni las-
kumist. "Kui laps satub turva-
kodusse, tabab osasid vanemad 
esmalt meeleheide ja kriis, aga 
siis nad vaatavad: oi, kui to-
re: laps saab söödetud, temaga 
õpitakse, hinded lähevad pare-
maks, kodus käib ainult näda-
lavahetusel – mida veel tahta? 
Kui siis vanematele seatakse 
kindlad külastusajad, et kon-
takt lapsega ei katkeks, haka-
takse leidma põhjendusi, miks 
mitte tulla – väga kergelt an-
takse oma vanemlikud funkt-
sioonid üle."

Elu turvakodus kulgeb na-
gu tavakoduski. "Hommikul 
viiakse väiksemad lapsed auto-
ga kaugemate piirkondade las-
teaeda ja kooli, pärast käivad 
kasvatajad neil järel ning õpi-
vad lastega koos," selgitas Sim-
son. "Õhtuti kogunevad lapsed 

kasvatajate juurde, neile meel-
dib eri teemadel arutada või 
lauamänge mängida. Enamik 
lapsi ei soovi omaette toas is-
tuda – võib-olla on nad eelne-
valt pidanud nii palju üksi ole-
ma, et eelistavad teiste lastega 
koos olemist. On nii eesti- kui 
ka venekeelseid lapsi, viimasel 
ajal ka ingliskeelseid, kuid nad 
tulevad omavahel suhtlemise-
ga väga hästi toime. Rahvuste 
pinnal probleeme ei ole – tur-
vakodu on tõeliselt hea integ-
reerumise koht."

Lilleküla ja Männi turvako-
dust käib aastas läbi umbes 200 
last. Kui omal ajal oli see arv 
160 last aastas ühe turvakodu 
kohta, siis nüüd saja ringis ehk 
poole  vähem. "Üks põhjus on 
see, et probleemid on muutunud 
raskemaks, neid ei saagi lühike-
se ajaga lahendada, seeõttu vii-
bivad lapsed turvakodus pike-
malt, eriti kui käsil on kohtu-
juhtumid," lausus Simson. Aja-
liselt võivad lapsed turvakodus 
viibida kuni aasta, kuigi statisti-
ka järgi elatakse valdavalt kolm 
kuud – selle ajaga olukord peres 
mingil moel laheneb ja on mär-
gata positiivseid edasiminekuid.

Enamik perre tagasi
Keerukatest peresuhetest 

olenemata on turvakeskus 
veendumusel, et lapsel on oma 
kodus kõige parem, seetõttu üri-
tatakse esmalt leida võimalusi, 
et laps saaks perre tagasi pöör-
duda. 80% turvakodusse sattu-
nud lastest lähebki koju taga-
si. 20% liigub edasi kas asen-
duskoduteenusele (lastekodus-
se), hooldusperre või eeskoste-
le lähisugulaste juurde. 

Mis nakkustesse puutub, siis 
ei ole koroonaviirus kaugelt-
ki ainus, millega turvakodud 
peavad rinda pistma. "Osas pe-
redes puhtust ei peeta,  kord 
näiteks tõmmati lapse koo-
likott lahti ja sealt pudenes 
välja prussakaid," jätkas Siig. 
"Võrreldes 2000ndate esime-
se poolega on siiski vähene-
nud HIV-positiivsete ja C-he-

patiidi diagnoosiga laste osa-
kaal. Teisest küljest on and-
mekaitse oluliselt tugevamaks 
muutunud, nii et kui lapseva-
nem infot ei anna, ei pruugi 
me teadagi."

Nagu nö tavalaste seas, koh-
tab ka turvakodu kasvandi-
ke puhul depressiooni, ärevus-
häireid ja hüperaktiivsust. Li-
saks sellele, et turvakodus töö-
tab psühholoog, tehakse tihe-
dat koostööd laste vaimse ter-
vise keskuse ja PERH-i psüh-
hiaatriakliiniku lasteosakonna-
ga. "Oleme saanud psühhiaat-
ritelt ja eripedagoogidelt koo-
litusi, kuidas nende lastega nii-
moodi toimetada, et meie oma-
korda neid ei kahjustaks," rõ-
hutas Simson. "Kui räägitak-
se, et meil töötavad suure sü-
damega inimesed, olen ma pi-
gem seda meelt, et teadmised 
kõigepealt, alles siis suur süda. 
Et traumeeritud lapsi võimali-
kult vähe kahjustada, on vaja 
teadmisi." 

Märkamine on  
kõigi ülesanne

Simson rõhutas, et perso-
nal mõtleb turvakodus eel-
kõige laste heaolule. "Oleme 
kolleegidega omavahel aruta-
nud, et juhul kui sinu või mi-
nu laps peaks turvakodusse 
sattuma, kas ma oleksin ra-
hul," ütles ta. "Kui me oma 
töös sellest lähtume, ei ole-
gi ühtegi muud teooriat va-
ja. Kui laste käest küsitakse 
tagasisidet, mis turvakodus 
meeldis, nimetavad nad kõige-
pealt omavahelist rääkimist, 
õpiabi ja korralikku sööki. Sa-
mas ei meeldi see, et telefoni 
peab õhtul ära andma. Kuna 
kriisiajal olid telefonid lastel 
veel iseäranis palju käes, te-
gime koguni telefonivabasid 
päevi. Lisaks mainivad lap-
sed: te kogu aeg küsite, ku-
hu ma lähen ja mis kell ma 
tulen. Turvakodu kogemused 
on näidanud, et lastele meel-
dib, kui seda küsitakse – see 
näitab hoolimist."

Õigupoolest mahub turva-
kodudesse väga väike osa abi 
vajavatest lastest – kahtlema-
ta leidub arvukalt neidki pe-
resid, kelleni lastekaitsetöötaja-
te silmad ei ulatugi. Siig möö-
nis, et lastekaitse ja turvako-
dude vaatevälja jõudnud juhtu-
mid on vaid jäämäe veepealne 
osa. "Sageli eitavad ka lapsed, 
nagu oleks peres midagi vales-
ti – nad ei kipu sellest rääkima 
õpetajale, lähedastele ega sugu-
lastele, nii et paljud juhtumid 
jäävadki avastamata." 

Siinkohal panevad turva-
kodu töötajad südamele, et 
iga inimese kodanikukohus 
on abivajavat last märgata, 
mitte ignoreerida. "See ongi 
paljuräägitud varase märka-
mise ja sekkumise koht, sest 
laste traumasid ennetada on 
alati tõhusam ja lihtsam kui 
neid pärast ravida," rõhutas 
Siig. "Turvakodude tunnus-
lause ongi: lapse mure ei oo-
ta, laps vajab abi kohe!"

Simson paneb omalt poolt 
südamele leida laste jaoks ae-
ga. "Räägi lastega, leia neis 
head ja kiida neid! Märka oma 
laste tegemisi, ja las sõbrad 
käivad külas – see on hea 
võimalus näha, kellega laps 
suhtleb." 

Siig lisas, et kuigi teismeeas 
algab normaalne vanematest 
lahku kasvamise periood ja sõp-
rade tähtsus kasvab, tuleks va-
nemal teada, kus laps on ja mil-
lega tegeleb. "Leidub vanemaid, 
kes annavad lapsele tohutult va-
badust, nii et laps on täielikult 
iseenda peremees, mis on tea-
tud piirini väga tore," lausus ta. 
"Samas just Nõmme tee näitel 
on näha, milline šokk võib va-
nemat tabada, kui ta saab tea-
da, et laps pole käinud kuu ae-
ga koolis või tal on väljakuju-
nenud sõltuvushäire – suitsetab 
regulaarselt kanepit või tarvi-
tab pidudel muid uimasteid ja 
alkoholi. Kui lapsel on välja ku-
junenud sõltuvushäire, ei suu-
da vanem ise enam probleemi 
lahendada."

TURVAKODUSSE SATTUNUD NOOR:  
Minu ema peksti pidevalt, elustasin teda mitu korda

Turvakodu pakub vajadusel abi  
igasugustest peredest pärit lastele
Abilinnapea Betina Beškina
Laste turvakeskus on mõeldud hooleta 
või ohtu sattunud lastele ning nende pe-
reliikmetele. Ehkki tavaliselt satuvad 
lapsed turvakeskusesse sotsiaaltöötaja 
või lastekaitse suunamisel, on ka eran-
deid – juhtumeid, kus laps pöördub ise 
turvakeskuse poole. See tähendab üldiselt, 
et laps on juba päris hädas. 

Samuti ei saa öelda, et turvakeskusesse satu-
vad ainult lapsed, kes on pärit riskiperedest. Te-
gelikult jõuavad turvakeskusesse ka lapsed, kes 
on pärit pealtnäha väga tavalistest perekonda-
dest.

Tallinnas kasutab turvakoduteenust ligi 250 
last aastas, lisaks on asendushooldusteenusel 
ehk perest eemal umbes 210 last aastas. Prob-
leeme on lastel väga erinevaid, ent peamine on 
see, et last ei ole õigel ajal märgatud, abistatud 
või tema vanematel puuduvad piisavad vanemli-

kud oskused. Kui enne 2000ndaid olid pea-
miseks probleemiks eri sõltuvused, siis 

tänapäeval kimbutavad lapsi pigem 
psühholoogilised probleemid. 

Kuid lastega tegelemise kõrval on 
oluline, et paralleelselt tegeldaks ka lap-

sevanematega, näiteks aidatakse vane-
mat, kes ei saa lapsega läbi, on mures lapse 

käitumise või kooliprobleemide pärast. Lapseva-
nematele, kelle vanemlikud oskused vajavad 
arendamist, võimaldab linn ka koolitusi, nagu näi-
teks vanemlusprogramm "Imelised aastad", kus 
koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles. Sa-
muti on linnas programm "Hoolivad isad", mis on 
loodud selleks, et senisest enam ja paremini kaa-
sata isasid laste kasvatamisse ning seeläbi taga-
da oma laste turvalisus ja heaolu. Lisaks on prog-
ramm ja tugigrupid "Naised vägivallata", mis on 
loodud naiste vägivaldse käitumise ennetami-
seks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks.

lusi, alustada vajadusel sõltu-
vusravi jne. 

Paraku ei tundu turvako-
dude töö kõikidele tänuväär-
se tegevusena. "Meile on tul-
dud ka advokaadiga," meenu-
tas Simson. "Kevadel näiteks 
kaebas üks teismeline oma va-
nema peale, et too tarbib alko-
holi ja esineb ka perevägival-
da. Vanem aga seda ei tunnis-
tanud, vaid tuli turvakodusse 
advokaadiga ja soovis 
teada kõiki pa-
ragrahve, mil-
le alusel laps 
on perest 
eralda-
tud." Ka 
on mee-
dia esin-
dajad käi-
nud turva-
kodus küsi-
mas, mis toi-
mub ja miks 
lapsed on ära 
võetud.

Siig lisas, et enda õigus-
te kaitseks ei pöördu vanemad 
vahel pelgalt advokaadi, vaid 
ka meedia poole – tänapäeval 
võib ju igaüks Youtube'is oma 
kanalit või blogi pidada ja seal 
ükskõik mida kirjutada.  "Paa-
ri juhtumi puhul oleme kogu-
ni veebikonstaablile pöördu-
mise teinud – kui inimene käis 
kaameraga turvakodu ukse ta-
ga ning filmis töötajaid ja lap-

si. Oli näiteks üks vanaema, 
kes kaebas ja leidis inimese, 
kes hakkas siin ukse taga käi-
ma ja sisuliselt ahistama, kir-
jutades oma blogisse ja pannes 
oma Youtube'i kanalile üles ab-
soluutselt absurdset juttu, mi-
da turvakodus lastega tehak-
se. Kõik oli räige vale ja mus-
tamine! Turvakodus viibimine 
ja nende laste lood on konfi-

dentsiaalsed ja me peame las-
te huve ja privaatsust 

seadusega kaits-
ma, kuigi tea-

me ju, miks 
nad on tur-
vakodusse 
sattunud."

Kui 
turva-
kodu al-
gusaasta-

tel paistis 
rohkem väl-

ja tänulikkust, 
võib nüüd koha-

ta pigem nõudlikkust. 
"Nõudlikud ja oma õigus-

test teadlikud on ka lapsed ise. 
Turvakodu töötajatelt on ko-
guni nõutud töölepingu ette-
näitamist ning nähvatud: sina 
saad ju miinimumpalka," kir-
jeldas Simson. "Samas on esi-
nenud juhuseid, kus vanem ise 
toob oma lapse ja ütleb: ma 
olen praegu nii väsinud ja va-
jan abi. Me saame temast aru, 
aga kohe, kui inimene koju 

Vanemad  
vaidlevad, sest 

kumbki last endale 
ei taha.

Psühholoog Natalja Zaitseva, Tiina Simsoni ja Priit Siigi sõnul on viimasel ajal turvakodusse sattunud ka nn europerede lapsi, kus näiteks ema töötab Soomes ja isa Brüsselis. Siis muutub turvakodu paraku vanematele 
kohaks, kus oma teismelisi lapsi hoida. Lapsed ise aga nõuavad teinekord turvakodu töötajatelt nende töölepinguid ning põlastavad, et need saavat nii väikest palka.  Albert Truuväärt
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Uuendatud lasteaedades 
on eraldi muusika- ja võim-
lemissaalid, lasteköögid ja 
kunstiklassid. Õuealale ja-
gub uusi paviljone ja mõnu-
said liumägesid. 

Eelmisel nädalal taasavatud 
Järveotsa lasteaias saab mood-
sa helitehnikaga kontserte anda, 
soojal ajal ka välilaval. 

Kollaste metallist aknasirmi-
dega majas on 11 hubast ja õhu-
küllast rühmaruumi, kuhu on 
loodud laste arengut toetav ko-
dune keskkond. Erinevalt vara-
semast on lasteaial nüüd spordi-
saal, lasteköök ja kaunite kuns-
tide tuba, kõikides rühmaruu-
mides saab kasutada projekto-
rit ja digitahvlit. Ujulas vaheta-
ti välja tehnosüsteemid ja katu-
sele paigaldati päikesepaneelid. 

Lasteaia direktori Merit Za-
vatski sõnul on lastel nüüd ka-
sutada kaks saali senise ühe ase-
mel. "Muusika- ja liikumissaa-
lid on eraldi, see on väga suur 
pluss," ütles Zavatski. "Nii saa-
me mõlemat tegevust korraga 
teha. Nüüd on meil ka laste-
köök, kus näiteks piparkooke 
küpsetada, ja loovuse tuba, kus 
kunstitunde läbi viia või roboo-
tikat õppida. Rõõmu teeb, et ko-
gu töökeskkond on muutunud 
lapsesõbralikumaks, samas on 
töötajatel paremad puhkevõi-
malused."

Muusikasaal on varasemast 
suurem ja seal asub nüüd ka väi-
ke lava, kus saab kasutada kaas-
aegset heli- ja videotehnikat. 
"Muusikaklassist pääseb suurte 
uste kaudu sisehoovi välilavale, 
kus suvel tunde ja üritusi läbi 
viia," selgitas hoonet remonti-
nud Novarc Group AS projek-
tijuht Indrek Kõlu. "Uuendasi-
me  basseiniruumi sisekliima ja 
pesemisruumid. Katuse alla said 
ehitatud täisruumid."

Kelgumägi ja  
mõnus bassein

Õuealale on rajatud mäeke, 
kus kelgutada või liumäest alla 
lasta. Iga rühm saab hoovis te-
gutseda oma paviljonis, mis vih-
ma, liigse päikese või ka tuu-
le eest varju pakub. "Lasteaia 
õu pakub tegutsemislusti igaks 
aastaajaks," ütles abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev.

Bassein oli lasteaial varem-
gi, kuid nüüd said kõik tehno-
süsteemid korda ja ujumise alg-
õpe on lasteaias au sees.

Ujumisliidu projektijuhi Kirsti 
Mäesepa sõnul on hea, kui lap-
sed saavad ujumise selgeks ju-
ba koolieelikuna. "Enne esimest 
basseinitundi võiksid väikelaste 
vanemad ka omalt poolt lapsi jul-
gustada," ütles ta. "Lapsed har-
juvad juba varakult veega, õpi-
vad ohuolukordi hindama ega 
satu hiljem veekogudes hätta. 
Nii on neil kergem ka kolman-
da klassi lõpus ujumistest soori-
tada. Seda enam, et nõuded on 
märksa rangemaks muutunud – 
ujumisoskuse tõendamiseks tu-
leb osata nii sukelduda kui ka 
rinnuli ja selili vees hõljuda ja 
libiseda, samuti eri stiilis pikki 
vahemaid läbida."

Järveotsa lasteaia ühe too-
nase tüüpprojekti alusel ehita-
tud hoones oli seni uuendatud 
vaid katus. "Järveotsa lasteaia 
hoone on ehitatud 1978. aas-
tal ning suuremaid renoveeri-
mistöid polnud seal seni ette 
võetud," ütles abilinnapea Eha 
Võrk, kelle sõnul on nüüdseks 
hoone läbinud täieliku uuen-

duskuuri. "Lisaks tänapäevaste 
õpitingimuste loomisele on tä-
helepanu pööratud ka taastu-
venergia kasutamisele – laste-
aia katusel on päikesepatareid, 
mis on igati kooskõlas Tallin-
na valitud teega rohelise pea-
linna suunas."

Ümberehitustööde käigus 
said U-kujulise maja kahekor-
ruseliste A- ja B-korpuse katu-
sekorrused lisaks ventilatsioo-
nikambrid. 

Kõik lasteaiad korda
Sisekujunduses valitse-

vad rõõm-
sad värvid, 
lastemöö-
bel on teh-
tud loodus-
likust, tuge-
vast ja prak-
tilisest vinee-
rist. Lasteaed 
on mõeldud 
11 rühmale, 
neist kaks on 
tasandusrüh-
mad erivaja-
dustega laste 
toetamiseks. 
Remont ja si-

sustus läks maksma  4,33 mil-
jonit eurot.

Belobrovtsevi kinnitusel on 
linnal soov teha korda kõik oma 
lasteaiad. "Tähtajaks on 1. sep-
tember 2030, seega aega on jää-
nud üheksa aastat," lausus ta. 
"Liigume päris heas tempos, 
kuigi investeeringute vajadus 
on esialgsest märksa suurem. 
Kui 2017-2018 rääkisime posi-
tiivse märgina linna valmidu-
sest eraldada lasteaedade reno-
veerimistöödeks 10 miljonit, siis 
nüüd on olukord paljuski muu-
tunud. Varem maksis lasteaia 
põhjalik remont 2,5-3,5 miljo-
nit eurot, kuid nüüdseks on see 
summa peaaegu kahekordistu-
nud. Sama tempot säilitades tu-
leb investeeringute mahtu suu-
rendada, ja seda me ka teeme."

Uuendamist vajavaid laste-
aedu on abilinnapea sõnul sa-
ja ringis, ja nii mõnigi neist on 
juba töös. Näiteks  1982. aas-
tal avatud Liivamäe seni kuue 
rühmaga  lasteaed Juhkentali 
asumis saab rekonstrueerimi-
se ja laiendamise järel kahek-
sa rühma.

"Tänu juurdeehitusele tuleb 
meile kaks rühma juurde," rää-
kis direktor Imbi Pajula. "Esi-
mesel korrusel saame praeguse 
saali kõrvale spordisaali."

Sügisel alustab lasteaias tööd 
sobitusrühm, kus kõik lapsed 
õpivad koos. "Meie lasteaias on 
loodud tugisüsteem lastele, kes 
oma eripära tõttu vajavad lisatä-
helepanu," ütles Pajula.  "Tugi-
õpetaja teeb koostööd nii õpeta-
jate kui ka peredega. Kui lapse 
erivajadust kohe varakult mär-
gata, on teda õigel ajal  toetades 
võimaliku probleemiga märksa 
kergem hakkama saada.  Nüüd 

on meil põhikirjas ka spetsiaal-
sed sobitusrühmad."

Merivälja lasteaia uus kahe-
korruseline maja valmib eelda-
tavasti järgmise aasta sügisel. 
"Pirital on alanud ettevalmis-
tustööd Merivälja lasteaia ole-
masoleva hoone lammutami-
seks, et pärast seda alustada 
uue maja ehitamisega. Kümne 
rühmaga lasteaiahoone koos 
selle juurde kuuluvate rajatis-
tega valmib 2022. aasta ok-
toobris," ütles Pirita linnaosa 
vanem Tõnis Liinat. "Praegu 
valmistatakse ehitusplatsi et-
te, ajutine moodullasteaed ja 
osa mänguatraktsioone on ju-
ba teisaldatud."

14 juba uue ilmega 
Uus avara aatriumiga hoo-

ne ehitatakse suures osas 1967. 
aastal valminud lasteaia asuko-
hale Haaviku ja Kõivu tee va-
helisel krundil. Seose sise- ja vä-
lisõpperuumi vahel loob hoone 
lõunakülge planeeritud terrass. 
Kinnistu lõunaosas säilitatakse 
võimalikult palju olemasolevaid 
puid, mille vahele rajatakse las-
te mängualad. "Neid kohti saab 
kasutada nii üritusteks kui iga-
päevasteks toimetusteks – spor-
di- või mänguplatsidena, roheala-
dena, õuesõppeks jne. Kinnistu-
le rajatakse liikluslinnak, spordi-
väljak ning kasvuhoone ja väli-
peenrad," rääkis Liinat. "Rüh-
maruumid on kahekaupa koos, 
igasse rühmatuppa pääseb nii 
õuest kui ka hoonest." 

Belobrovtsev ütles, et 2015. 
aastast peale on linn remontinud 
kümme ja ehitanud neli uut las-
teaeda.  "Haaberstis avas aas-
ta alguses uksed Naksitrallide 
lasteaed, lisaks saab tänavu re-
konstrueeritud veel neli lasteae-

da," lausus ta. "Sep-
tembris avas uksed 
Laagna Rukkilille 
lasteaed, äsja avati 
Järveotsa lasteaed  
ning lõpusirgel on 
ehitustööd Nõm-
mel Rabarübliku 
ja  kesklinnas Lii-
vamäe lasteaias. 
Meile on kõige 
olulisem, et kor-
datehtud majades 
on lastele nende 
arengut toetav 
hubane ja turva-
line keskkond."

pealinn@tallinnlv.ee

"Pole võimalik vältida kor-
raga vaktsineerimist ja vii-
rust," ütleb viroloogiapro-
fessor Andres Merits. Juba 
117 Tallinna klassis möllab 
koroona ning distantsõpet 
pole peagi enam võimalik 
vältida, lisab pealinna hari-
dusjuht Andres Pajula.

"Praegu jääb koroona tõttu 
ravimata pea 21 000 muu ter-
viseprobleemiga inimest," nen-
dib Tartu Ülikooli rakendusvi-
roloogia professor Andres Merits 
ja kutsub haiglate ülekoormuse 
ärahoidmiseks kõiki end vaktsi-
neerima. "Kõige efektiivsemad 
vaktsiinid annavad u 90% kait-
se kolme nädalaga," lisab ta.

Nakatumisnäitaja on Eestis 
tõusnud taas kõige kõrgemale 
ehk punasele tasemele. Tallin-
na koroonanõuniku Ester Öpi-
ku sõnul paneb muu hulgas mu-
retsema tõsiasi, et iga päevaga 
lisandub koroonakolletega koo-
le. Praegu on Tallinnas koroona 
sees juba 117 klassis. 

Kuigi haridus- ja teadusmi-
nisteerium soovib sel õppeaas-
tal iga hinna eest kaugõpet väl-
tida, pole see Tallinna haridus-
ameti juhataja Andres Pajula sõ-
nul peagi enam võimalik. "Kol-
deid, kus ühes koolis on na-
katunud rohkem õpilasi, tuleb 
juurde," nentis Pajula. "Meil ei 
ole vaja tervet koolitäit nakatu-
nuid. Kui ühes või kahes klas-
sis on kolded, siis tegelikult on 
mõistlikum olla mingi aeg dis-
tantsõppel."  

Tänu vaktsineerimisele on 
vähenenud õpetajate nakatumi-
ne, kuid kindlalt on see tõusu-
teel alla 12-aastaste hulgas. Roh-
kem on lähikontaktseid ja neid, 
kes peavad isolatsioonis olema.

Paljudes koolides on võitlu-
ses Covidiga takistuseks kuju-
nenud info ebapiisav liikumi-
ne terviseametist. Teated na-
katunud õpilastest ja õpetaja-
test saabuvad kooli ringiga ja 
anonüümselt. 

"Terviseametiga käib pidev 
pingpongimäng, kus informat-
sioon tuleb anonüümselt, kool 
aga peab otsima ise nakatu-
nuid, kes on meile teadmata," 
ütles inglise kolledži direktor 
Toomas Kruusimägi.  

Haiglad ummistuvad taas
Haridus- ja teadusministee-

riumi kaasava hariduse valdkon-
na juht Jürgen Rakaselg ütles, 
et kooli kohta käivate otsuste 
tegemisel tuleb tõsiselt jälgida 
ka haiglate täituvust. "Me ole-
me näinud, et valulävi on kusa-
gil 600 pluss voodikohta, sealt 
edasi tekivad meditsiinis juba 
keerulised olukorrad – keda ra-
vida ja keda mitte. Seda ei ta-
ha me keegi näha."

Kuna haigestunute arv on 
taas tõusuteel, valmistuvad Ees-
ti haiglad uueks koroonalaineks 
ning seetõttu jäävad muude ter-
visehädade ja haigustega inime-
sed ravita. Edasi lükkuvad näi-
teks nii südamehaigete operat-
sioonid kui ka uue puusaliigese 
panemised. "Juba praegune Co-
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Sügisel läheb remonti  
veel kuus lasteaeda 
"Soovime viia täna-
päeva nõuetega 
vastavusse 
kõik linna las-
teaiad, ning 
igal aastal 
saabki korda 
mitu maja," üt-
les linnapea Mih-
hail Kõlvar (pildil)t.

"Tänavu sügisel lõpeb kok-
ku nelja lasteaia tervikreno-
veerimine ja aasta alguses sai 
valmis ka üks uus lasteaed," 
lausus linnapea. "Liigume aga 
jõudsalt edasi ja veel sel aas-
tal alustatakse järgmise kuue 
lasteaia tervikremonti, mille 
valmimine on planeeritud 
2022. aasta septembrisse."

Sügisel algab Kristiines Vin-
di lasteaia, Mustamäel Rõõ-
mupesa, Põhja-Tallinnas Maa-
sika ja Kellukese, Pirital Meri-
välja ning Lasnamäel Asundu-
se lasteaia kordategemine. 

Hiljuti läbis põhjaliku uuen-
duskuuri ka Järveotsa lastaia 

juures asuv mänguväljak, 
mis pakub liikumisvõi-

malusi kogu perele. 
"Sinna on lisatud 
mitmeid uusi at-
raktsioone, näi-
teks kahekordne 

kaptenisillaga män-
gulaev, mis mahutab 

korraga kuni 40 last, kii-
ged, tasakaalurada ning 
mängulinnak, mis sobib hästi 
ka erivajadustega lastele," 
rääkis Haabersti linnaosa va-
nem Oleg Siljanov. "Mängu-
väljaku alale ehitati kõnni-
teed, rajati välisvalgustus ja 
haljastus ning paigaldati pin-
gid ja prügikastid. Vanad 
mänguväljaku atraktsioonid 
remonditi ja puhastati. Lisaks 
ehitati mänguväljaku juurde 
rannavõrkpalli väljak."

Tartaan- ja liivakattega ko-
gupere mänguväljaku ehitas 
Tiptiptap OÜ 282 393 euro 
eest.

Uuenenud lasteaiad võivad lapsi õpetada 
nii digitahvlil kui ka õuepaviljonis

Järveotsa lasteaed näeb nüüd välja rõõmus ja lastepärane.

Lisaks kõigele 
muule sai Jär-
veotsa laste-

aed endale 
uue mänguväl-

jaku.
Albert Truuväärt
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Kus saab lasta end vaktsineerida
Haabersti 
• Confido kiirkliinik Rocca Al Mare 

keskuses, Paldiski mnt 102, 1330, 
Pfizer, Moderna

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

Kesklinn
• Tallinna linnaapteek Solarises, Es-

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

• Confido kiirkliinik Nautica kesku-
ses Ahtri 9, 1330, Pfizer, Moderna

• Confido vaktsineerimiskeskus 
Veerenni 53a, 1330 E-P kl 8.30-
21, REGISTREERIMISETA, 1. det-
sembrini, Pfizer, Moderna, Jans-
sen

• Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi t 18, 
6661900, 30. detsembrini, Mo-
derna

• Qvalitas Arstikeskus Narva mnt 7, 
tel 6051500, Pfizer, Janssen, E-R, 
31. oktoobrini 

• Qvalitas Arstikeskus Jalgpalli 1, tel 
6051500, E-R, 31. oktoobrini, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer, Mo-
derna, Janssen

• Magdaleena haiglas Pärnu mnt 
104, tel 6661900, 18. oktoobril kl 
12-16, 20. oktoobril 12-16, 21. ja 
22. oktoobril 8.30-12.30, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer

Lasnamäe 
• Confido kiirkliinik Lasnamäe 

Centrumis, Mustakivi tee 13, 
1330, Pfizer, Moderna 

• Kivila Südameapteek Kivila 26, T, 
N kl 16-19, L,P 11-17, 13. novembri-
ni, Pfizer

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

• Idakeskuse Ärimaja Punane 14a, 
tuba 405, tel 55604787, Tööpäe-
vadel kl 9-19, 31. detsembrini, 
Pfizer

• CitoMed Kliinik Punane 18, tel 
5609 9077, 25. novembrini, Pfizer, 
Moderna

• Qvalitas Arstikeskus Valukoja 7 
(Ülemiste Tervisemaja III korrus), 
tel 605 1500, E-R, 31. oktoobrini, 
REGISTREERIMISETA, Pfizer, 
Moderna, Janssen

• Lasnamäe Coopi vaktsineerimis-
punkt Smuuli tee 43, tel 600 
9940, E-R kl 15-19, L ja P 10-17 
(Eldred OÜ), 24. oktoobrini, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer, Mo-
derna, Janssen

• Qvalitas vaktsineerimisbuss 
Ümera keskuse parklas  Laagna 
tee 80, tel 6051500, E-R kl 15-19, 
L,P 10-17, REGISTREERIMISETA, 
Pfizer, Moderna, Janssen

Mustamäe 
• Magistrali Südameapteek Sõpru-

se pst 201/203, 1330, T, N 16-19, 
L,P 11-17, 13. novembrini, Moder-
na

• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Sütiste tee 19, tel 617 1049 E-R 

8.15-15.15, 28. detsembrini, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer

• Mustamäe tervisekeskuse 2. kor-
rusel Ehitajate tee 27, tel 626 
1314, E-R kl 9-17, 22. oktoobrini, 
Ainult Pfizeri 2. doosid! 

• Tallinna Lastehaigla Tervise 28, T 
kl 8-16, N 9-13, R 10-14, 29. ok-
toobrini, REGISTREERIMISETA 

• Qvalitas vaktsineerimisbuss, Ehi-
tajate tee 5, Kl 10-18, 21. oktoob-
rini, REGISTREERIMISETA, 
Pfizer, Moderna, Janssen

 Nõmme
• Netiapteek Pärnu mnt 238, tel 

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

• Männiku Rimi apteek Männiku 
tee 100, tel 614 6000, E kl 16-
18.30, 31. detsembrini, Pfizer

 Pirita
• Pirita Südameapteek Merivälja 

tee 24, 1330, T,N kl 16-19, L-P 11-
17, 13. novembrini, Moderna

 Põhja-Tallinn
• Nakkuskliiniku polikliinik, Paldiski 

mnt 62, tel 626 1314, E-R, 31. det-
sembrini, Pfizer

• Confido vaktsineerimisbuss 
Tööstuse Rimi juures, Tööstuse 
103, 1330, Kl 11-19, 19. oktoobril, 
REGISTREERIMISETA, Pfizer, 
Moderna, Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss Sõle 
Rimi juures, Paavli 10, 1330, 20. 
oktoobril kl 11-19, REGISTREERI-
MISETA

• Confido vaktsineerimisbuss Pel-
gulinna Selveri juures Sõle 51, 
1330, 21. oktoobril kl 11-19, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer, Mo-
derna, Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss St-
roomi kaubanduskeskuse juures 
Tuulemaa 20, 1330, 22. oktoobril 
kl 11-19, REGISTREERIMISETA, 
Pfizer, Moderna, Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss Põh-
ja-Tallinna kogukonnamaja juures 
Kari 13, tel 6051500, 22. oktoob-
ril, REGISTREERIMISETA, Pfizer, 
Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss Balti 
jaama turu juures Kopli 1, 1330, 
24. oktoobrilni kl 11-19, REGIST-
REERIMISETA, Pfizer, Moderna, 
Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss me-
reakadeemia juures Kopli 101, 
1330, 25. oktoobril kl 11-19, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer, Mo-
derna, Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss Sõle 
Circle K juures   Paldiski mnt 44, 
1330, 26. oktoobril kl 11-19, RE-
GISTREERIMISETA, Pfizer, Mo-
derna, Janssen

• Confido vaktsineerimisbuss Põh-
ja-Tallinna kogukonnamaja juures 
Kari 13, 1330, 27. oktoobril kl 11-
19, REGISTREERIMISETA, Pfizer, 
Moderna, Janssen

Confido vaktsineerimisbuss Põhja 
pst Rimi juures Põhja pst 17, 1330, 
28. oktoobril kl 11-19, REGIST-
REERIMISETA, Pfizer, Moderna, 
Janssen

Confido vaktsineerimisbuss Kolde 
Selveri juures Sõle 31, 1330, 29. 
oktoobril kl 11-19, REGISTREERI-
MISETA, Pfizer, Moderna, Jans-
sen

Confido vaktsineerimisbuss Proto 
avastustehase juures Peetri 10, 
1330, 30. ja 31. oktoobril kl 11-19,  
REGISTREERIMISETA, Pfizer, 
Moderna, Janssen

vid-19 tase on haiglatele koor-
mav ja suurendab olemasolevat 
plaanilise ravi võlga," selgitas 
Merits. "Covid-19 ravi tõttu on 
21 000 inimest jäänud neile va-
jaliku ravita. See on väga tõsine 
probleem, sest jutt käib reaalse-
test inimestest ja väga reaalse-
test haigustest."

Sama kinnitas terviseame-
ti kriisistaabi meditsiinijuht Ur-
mas Sule. "Haiglad tegelevad iga 
päev küsimusega, kuidas välti-
da pandeemiast tulenevat haig-
late ummistumist," ütles Sule. 
"Probleem ei ole mitte ainult 
Covid-nakatunutega, kõige suu-
rem väljakutse on üle Eesti haig-
latele see, kuidas vältida plaani-
tud ravi edasilükkamist või aju-
tist peatamist."

Vaktsineerimata  
ei muutu midagi 

Vaktsineerimine on Merit-
sa hinnangul ainus, mis vähen-
dab haiglaravi vajavate inimes-
te arvu. "Muud meetmed või-
maldavad vältida haiglate üle-
koormust, kuid see on rohkem 

koormuse ühtlasem jaotus pike-
ma aja peale, mis on samuti olu-
line," selgitas ta. 

Lisaks vaktsineerimisele on 
oluline ka parem kinnipidamine 
olemasolevatest kontrollimeet-
metest ja selline ühiskondlik käi-
tumine, mis aitab vähendada  
kontakte. Nakatumist ohjeldab 
ka kaugtöö soodustamine ja kiir-
testimine. Abiks võib olla  "hai-
gena jään koju" põhimõtte järgi-
mine. Kõrgema riskiga ürituste 
puhul võiks kaaluda nende eda-
silükkamist/ärajätmist. 

"Kui aga piirangutega ei kaas-
ne vaktsineerimise oluline para-
nemine, on väga tõenäoline, et 
immuunkaitseta inimeste naka-
tumine ja haiglaravi lükatakse 
aina edasi, kuid lõppkokkuvõt-
tena seda olulisel määral ei vä-
hendata," mainis professor.

Lisaks soovitas Merits tõhus-
tusdoose eesliini töötajatele ja 
65+ inimestele, kellel on vakt-
siini teisest doosist möödas roh-
kem kui kuus kuud. "Ühiskonna 
tasemel on selle efekt väiksem, 
kuna need inimesed, kes on ju-

ba vaktsineeritud, moodustavad 
haiglaravi vajajatest alla kolman-
diku," märkis Merits. "Siiski on 
vahe individuaalsel tasemel suur: 
tõhustusdoos vähendab võima-
lust, et viirusega nakatatutakse 
ja satutakse haiglasse, üle küm-
ne korra, Iisraeli uuringu järgi 
suisa 19,5 korda." 

Merits rääkis, et kõige tõhu-
sama kaitse annab haigestumise 
vastu nt Spikevax ehk Moder-
na vaktsiin. Tõhusaimad vaktsii-
nid annavad u 90% kaitse kol-
me nädalaga. Samas on mit-
tevaktsineeritute hu-
vi kaitsesüsti vas-
tu leige. "Inime-
sed võiksid 
arvestada, 
et viirusel 
kiiret po-
le ja oma 
eesmärgi 
– säilimi-
ne ja pal-
junemine – 
saavutab ta 
ka siis, kui vas-
tuvõtlik ehk vakt-
sineerimata inimene 
nakatub talvel, kevadel või 
järgmisel aastal. Loota, et vii-
rus "pehmemaks" muutub või 
et kohe-kohe tuleb tõhus ravi, 
pole praegu alust," sõnas Merits. 
"Tõenäosus, et õnnestub vältida 
nii vaktsiini kui ka viirust, on 
endiselt olemas, kuid see on vii-
ruse efektiivsemaks muutumise 
tõttu oluliselt vähenenud. Need 
on objektiivsed faktid, mitte kel-
legi hirmutamine!" 

Usaldatava inimese  
eeskuju

Mis võiks panna inimesi end 
vaktsineerima? "Läti otsustas 

toetada vaktsineeritud pensionä-
re 20 euroga kuus. Ma ei hakka 
hindama, kas see on hea mee-
de, kuid raha on tuntud kui hea 
motivaator," lausus Merits. "Põh-
jamaades on toiminud hea ühis-
konna sidusus ehk siis kõik ühis-
konnagrupid ja poliitilised jõud 
on ühtselt liikunud vaktsineeri-
mise suunas. See on andnud edu 
ja loodetavasti see edu püsib."

Kuivõrd see on rakendatav 
Eestis, kus puudub täiskasva-
nute vaktsineerimise hea tradit-

sioon, pole professori sõnul sel-
ge. Kindlasti on oluline 

ka inimeste indivi-
duaalne kõne-

tamine ja nen-
de kõhklus-
te-kaht-
luste lee-
vendami-
ne. Paljud 
neist po-
le põhjen-

datud, kuid 
seda peaks 

inimesele sele-
tama keegi, keda 

ta usaldab – arst, õde, 
poliitik või muu eeskuju.
Sule lisas, et vaktsineeritu-

se tase peegeldab üldist olukor-
da ühiskonnas. "Võib öelda, et 
umbkaudu 30% inimestest on ot-
sustanud saavutada viiruse vas-
tu immuunsuse selle läbipõde-
mise teel," lausus ta. "Selliste 
inimeste veenmine on äärmi-
selt keeruline ja tihti tulemuse-
ta ettevõtmine."

Meritsa sõnul on oluline see-
gi, et inimesed piiraksid viiruse 
levikut oma tahtest ja huvist läh-
tudes, mitte käsu korras. "Soo-
mes ja ka Rootsis on see toimi-
nud," lausus ta. 

Koroonasse nakatumiste tõttu oleme peagi taas olukorras, kus paljud ei pääse korralisele haiglaravile. Vaktsineerimine on selle olukorra vältimiseks 
ainus viis. Scanpix

Nakatumine 
10-14-aastaste 

seas on teisel kohal, 
36% on just nii 

noored.

Allikas: Terviseamet
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Iga suurem ehitus või lam-
mutamine häirib naabrite elu. 
Kui Nõmmel oli vana miilitsa-
kooli hoone talvel maha lam-
mutatud ja asemele uut ehitati, 
segas see algusjärgus mitmeid 
naabreid. Põhjuseks sai vaia-
de äge rammimine, mille tõt-
tu kardeti koguni ühe naaber-
maja pragunemist. Nõnda na-
gu anonüümsust palunud ko-
halik elanik seletas, lepiti siis-
ki hiljem ehitajaga ära ja koh-
tusse ei mindud. Seda enam, et 
ettevõte oma viga tunnistas ja 
tehnoloogiat vahetas, puurides 
vaiadele augud ette. Uus maja 
hakkab valmis saama ja tüliõun 
ununema. "Edaspidi on kõik ol-
nud korras ja töökultuurile pole 
midagi olnud ette heita," seletas 
üks nõmmekas, kes läheduses 
paikneva majas elab. "Me oli-
me seda arendust ju 10 aastat 
ise oodanud ja nüüd saab Nõm-
me keskus jälle ilusamaks. Sel-
le nimel oledki nõus mõnda ae-
ga kannatama, et päeva lõpuks 
on nägu nalja täis."

Sõrmepaksune tolmukiht
Hiljuti lammutati Liivalaia 

tänaval Eesti Gaasi maja. Naab-
ruses elava Tanel Veenre sõ-
nul tuli silmad kinni autoni 
joosta, sest õhk oli betoonitol-
must paks. Telediktor Margus 
Saar pidi tänaval silma lenna-
nud osakeste pärast aga EMOs 
käima. Õhtuti rappus naaber-
maja lammutuse taktis ja au-
tod olid kogu aeg kaetud sõr-
mepaksuse lammutustolmuga. 
Linnavõim sekkus. Ka firma 
ise tunnistas oma vigu ning 
lubas kompenseerida nii lähe-
mate majade kui autode pesu. 
Lisaks hakati maha võetavat 
hoonet kastma.

Märksa enam konflikte kui 
ehitamisega tekib midagi lam-
mutades, nimelt käib sellega 
kaasas meeletu tolm, eriti kui 
tööd tehakse kuiva ilmaga ja 
objekti ei kasteta.

Selliseid suuremaid või väik-
semaid konflikte ümberkaudse-
te elanikega, mis lõpuks ära la-
hendatakse, leiduks rohkemgi. 
Inimesed ehitusobjektide 
naabruses kannatavad 
siiski sageli vaikides 
tolmu, müra või vib-
ratsiooni. Pärnu mnt 
129 piirkonda ker-
kib mitmeid korter-
maju. Nõnda nagu 
üks sealse piirkon-
na elanikest rääkis, 
inimesed sageli ei tea, 
et pori ja tolmu ei pea 
taluma ja seetõttu ei os-
ka ka kuhugi kaevata.

Tallinn on juba alates 2005. 
aastast püüdnud motiveerida 
ehitusfirmasid oma ehitusplat-
se korras hoidma rohkem kii-
tuse ja vähem karistusega. Nii 
valitakse igal aastal korrektsei-
ma ehitusplatsiga ehitusettevõt-
ja. Teisalt sunnib eriti just Tal-
linnas üha enam hoogu koguv 
ehitamine ja arendamine küsi-
ma, kas ei peaks siiski seadus-
andja karmistama trahve sellis-
te rikkumiste eest nagu tolmu-
tamine või poristamine.  Tallin-
na keskkonna- ja kommunaal-
ameti juhataja asetäitja Tarmo 
Sulg möönis, et maksimumtrah-
vi võimalus, 1300 eurot moti-
veerib siiski liiga vähe, et ette-
võtted kulukasse korra hoidmi-
sesse rohkem panustaksid.

Maja enne valmis  
kui kohus tuleb

Keerulisematel juhtudel jääb 
ehitusobjekti naabril, keda häi-
rib näiteks müra või vibratsioon, 
üle ainult kohtusse minna. Ku-
ni kohtuveskid jahvatavad, saab 
hoone juba valmis. Seadusandja 
on inimesed seega üsna kaitse-
ta jätnud. Keerulisemad konf-
liktid – ehitaja versus kohalik 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee
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ti – seal  on objektilt väljasõi-
du juurde rajatud kõvakatte-
ga alus, millel saab veoki reh-
vid survega puhtaks pesta. Li-
saks on hea, et ehitusettevõt-
jad on hoonete fassaadide re-
noveerimisel hakanud kasuta-
ma korralikult kinnitatud tol-
mutõkkeid, et takistada tolmu 
ja prahi lendlemist tänavatele."

Sunniraha liiga väike?
Munitsipaalpolitsei menet-

luse ja piirkonnatöö osakonna 
peainspektori Jaanus Kivi sõ-
nul laekub kesklinnas ehitus-
objektide heakorra kohta ühes 
kuus umbes kümme avaldust 
või kaebust. Kurdetakse tolmu, 
öörahu rikkumise jms üle. Kõi-
ge rohkem tuleb kaebusi Pärnu 
mnt piirkonnast, kuhu on ke-
vadel ja suvel tekkinud palju 
elamu- ja büroohoonete ehitu-
si. Mitmega nendest on mupo 
pidanud korduvalt tegelema. 
"Saame ehitajaid korrale kut-
suda eelkõige teavituste ning 

ettekirjutustega," märkis Jaa-
nus Kivi. "Kohapeal fikseeri-
tud puudustest, nagu kasvõi 
pori või tolmu kandumisest sõi-
du- ja kõnniteele, vesteldakse 
kõigepealt objektijuhiga. Kui 
teda otseseks jutuks kätte ei 
saa, siis me helistame vastu-
tavale isikule või koostame 
haldusmenetluse raames tea-
vituse. Väärteomenetlus ja ra-
hatrahv on juba viimased abi-
nõud. Väärteomenetluse alus-
tamise eelduseks on oht elule 
ja tervisele või keskkonnale. 
Heakorraeeskirjas sätestatud 
nõuete rikkumise puhul saab 
juriidilist isikut karistada ra-
hatrahviga kuni 1300 eurot."

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti andmetel leitakse 
25-50%-l kontrollitavatest ob-
jektidest rikkumisi. See sõltub 
aastaajast. Tänavu on kontrol-
litud reididel 70 objekti ja 46 
ehitusettevõtjat.

Ameti juhataja asetäitja Tar-
mo Sule sõnul on kõige suurem 

Skyoni ehitus-
juht Silver  
Neemelo.
Scanpix

Kui ehituselt levib tolmu või pori,  
tuleb sellest teatada linna abitelefonile
• Kui läheduses asuvalt ehitu-

selt levib ümberkaudu tä-
navatele ja/või naaber-
majade hoovidesse tolmu 
või pori või lendleb prügi, 
tuleks sellest teatada Tal-
linna munitsipaalpolitseile, 
tel 14410 või 661 9860. Sa-
mamoodi tuleks teatada igapäevast 
elu takistavast mürast – eriti öötun-
didel.

• Tallinna heakorra eeskiri ütleb selgelt, 
et ehitaja peab ära hoidma ehitusob-
jektilt prahi, pori ja tolmu kandumise 
sõidu- ja kõnniteele ning naaberkin-

nistule. Sealhulgas tuleb katta 
tööpind, rajada veokite liiku-

mise alale kõvakattega 
aluspind ja pesta sõidukite 
rehve.

• Välisõhu kaitse seadus üt-
leb, et objekti valdaja on ko-

hustatud rakendama abinõusid 
tolmu ja prahi leviku vältimiseks tema 
halduses olevatelt ladustamiskohta-
delt, tänavatelt ja teedelt.

• Heakorraeeskirjas sätestatud nõuete 
rikkumise puhul saab juriidilist isikut 
karistada rahatrahviga kuni 1300 eu-
rot. 

Linnavõim tunnustas mullu Ehitustrusti kõige paremini korras hoitud ehitusplatsi eest. 26-korruseline kõrghoone Skyon valmis Maakri kvartalis väga kitsastes oludes, ometi suutis 
ettevõte nii ümbruse puhtana hoida kui ka jalakäijatele turvalise liikumise korraldada. Scanpix

Naabermajad rappuvad vanade hoonete lammutami-
se või uute vaiade rammimise taktis ning elanike au-
tod on kaetud paksu tolmukihiga. Muposse kaevatak-
se kesklinna piirkonna ehitusobjektide lärmi või tolmu 
tõttu umbes kümme korda kuus.

elanik – suubuvad kuhugi as-
jaõigusseadusesse ja selle tõl-
gendamisse.

Kui asi objektil justnagu ise-
enesest paremaks läheb, on põh-
juseks tavaliselt mupo ja kesk-
konna- ja kommunaalameti kor-
rale kutsuvad visiidid.  Siiski 
möönavad nii Tallinnas järele-
valvega tegelevad linnaamet-
nikud kui ehitajad, et ajapikku 
muutuvad ehitusplatsid korrekt-
semaks. Ehituste naabrid seisa-
vad üha enam endi õiguste eest. 
Tallinna heakorra eeskiri ütleb 
selgelt, et ehitaja peab ära hoid-
ma ehitusobjektilt prahi, pori ja 
tolmu kandumise sõidu- ja kõn-
niteele ning naaberkinnistule. 

Sealhulgas tuleb katta töö-
pind, rajada veokite lii-

kumise alale kõvakat-
tega aluspind ja pes-
ta sõidukite rehve. 
Lisaks ütleb välis-
õhu kaitse seadus, 
et objekti valdaja 
on kohustatud ra-

kendama abinõusid 
tolmu ja prahi levi-

ku vältimiseks tema 
halduses olevatelt ladus-

tamiskohtadelt, tänavatelt 
ja teedelt.

Kulukas rataste pesu
AS Merko Ehitus on üks neist 

suurtest, kes objektide heakor-
ra nimel pingutab ja muuhulgas 
veokite rattaid peseb. Ettevõtte 
juht Ivo Volkov möönis samas, 
et see on kulukas tegevus. "Te-
gemist ei ole n-ö naturaalse osa-
ga ehitamisest ja seega sõltub 
paljugi tellijast, kas ja kuivõrd 
suures osas sellist kulu aktsep-
titakse," lisas ta. "Leidub roh-
kem ja samas vähem teadlikke 
tellijaid. Kulu sõltub sellest, kus 
kohas ehitatakse, kui tundlik 
on piirkond ja palju elab seal 
inimesi. Kui ehitasime näiteks 
Palace hotelli taga, siis seal te-
gime heakorra osas isegi roh-
kem kui vaja."

Mullu tunnustas Tallinn 
kõige korralikuma ehitaja tiit-
liga Tallinna Ehitustrusti. Sel-
le juhatuse liige Aigar Kris-
tovald märkis ehituskultuuri 
kohta, et "üldiselt on asi siiski 
drastiliselt paranenud". "Meie 
ehituskultuur sarnaneb jär-
jest enam Skandinaavia oma-
ga," ütles Kristovald. "Leidub 
küll veel patustajaid, aga kui 
veel kümme aastat tagasi nä-
gid Helsingi ehitusplatsid Tal-
linna omadest märksa puhta-
mad välja, siis nüüd on need 
üsna võrdsed."

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti juhataja asetäit-
ja Tarmo Sulg on märksa krii-
tilisem. Teisalt möönab tema-
gi mõningast tendentsi pare-
muse suunas. "Üldjuhul ehi-
tusettevõtted ei panusta pii-
savalt heakorda," ütles Sulg. 
"Oma kohustuste tunnetamist 
ja võimalusi on samas ikkagi 
juurde tulnud. Enam ei piir-
duta primitiivsete lahenduste-
ga, kuid alati võiks paremini. 
Hea näitena võib tuua Liiva-
laia elu- ja ärikvartali, mida 
rajab  AS Merko Ehitus Ees-

Rikkujat  
ootab kuni  

1300-eurone  
trahv.
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probleem ikkagi pori ja liiva 
kandumine ehitusobjektilt täna-
vatele. Vihmasematel aegadel, 
kui kaevatakse või muid pin-
nasetöid tehakse, on väga pal-
judel ehitusobjektidel tänavale 
väljasõidud liivased või muda-
sed. Objektijuhid peavad sellis-

tel puhkudel väljasõidu puhasta-
ma. Kui kõnni- või sõidutee on 
ära lagastatud, tuleb seegi puh-
taks pesta. Sule sõnul motivee-
rib maksimumtrahvi võimalus, 
1300 eurot,  siiski liiga vähe, 
et ettevõtted kulukasse korra 
hoidmisse rohkem panustaksid.

Tänaseks on meil kultuur ehi-
tusfirmades siiski nii palju are-
nenud, et üldiselt tehakse asi pä-
rast mupo suulist hoiatust korda.

Muposse kaevatakse ka öö-
rahu rikkumise pärast. Selli-
sel juhul kontrollib patrull esi-
teks öötöö loa olemasolu – kui 
see puudub, antakse korraldus 
töö lõpetada, mida üldjuhul ka 
tehakse.

Tallinna Ehitustrusti ühe ju-
hi Aigar Kristovaldi sõnul püüa-
vad kuus suuremat ehitusfirmat 
omi objekte võimalikult korras 
hoida. Patustavad pigem väik-
semad, ehkki mõistagi pole see 
alati nii. "ISO standardites, mi-
da ehitaja peaks järgima, on te-
gelikult kõik kirjas – kes peab 
nn puhta ehitamise eest objek-
til vastutama," sõnas ta.

Peale selle, et tolm teeb lin-
na mustaks ja rikub inimeste 
tervist, on kõige suuremas ohus 
siiski ehitajad ise. Mõistagi tu-
leb neil kanda kaitsevahendeid. 
Riiklikest ametitest jälgib ehi-
tuskultuuri tööinspektsioon. Se-
da nii tööohutuse kui töötervis-
hoiu seisukohalt. Näiteks kui 
tolm võib kahjustada töötajate 
tervist, võidakse ehitus vigade 
kõrvaldamiseni peatada. Võima-
lik on veel ettekirjutus ja sun-
niraha hoiatus.

Aitab vaid kohtusse minek
Kui tolmu ja pori pärast on 

ehitusfirmasid lihtsam ohjata, 
sest rikutakse heakorda, siis 
märksa keerulisem on seda te-
ha müra ja vibratsiooniga seoses.

Korrakaitseseaduse järgi ei 
tohiks häirivat müra tekitada 
kella 22- 6, puhkepäevale eel-
neval ööl  keskööst kella 7-ni. 
Kuid eriti väiksemate lastega 
peredes võib ka hilisõhtune või 
varahommikune ehitusmüra tõ-
siselt segada.

Keerulisematel puhkudel tu-
leb inimestel, keda ehitus väga 
häirima on hakanud või kes kar-
davad oma maja pärast, kohtus-
se minna. Üldriiklik seadusand-
lus jätab siin elanikud seega ko-
hati kaitseta. Näiteks Sauel on 
elanikud pidanud aastaid talu-
ma pae lõhkumise müra seo-
ses ehitatavate kortermajadega, 
ja teha pole neil midagi – pea-
le kohtusse mineku. Kuid selle 
ajaga, kuni kohut käiakse, saab 
ka ehitus läbi.

Tartu Ülikoolis ehitusõigust 
õpetav Veiko Vaske ütles Saue 
juhtumit ERR-ile kommentee-
rides, et asjaõigusseaduse jär-
gi tuleb mõistlikku häiringut 
naaberkinnistult taluda. Mõist-
likkuse piir on seadusega paika 
pandud sinna, et taluda ei tule 
sellist häiringut, mis oluliselt 
takistab kinnisasja kasutamist.

Sama keeruline ja vaieldav on 
olukord ehitamisel tekkiva vib-
ratsiooniga, mis halvemal juhul 
võib naabermaja rikkuda.  Siin 
tekib taas küsimus, kust  jookseb 
mõistliku häirimise piir. Nõn-
da juhtus eelkirjeldatud juhul 
Nõmmel, kus ehitaja sai siiski 
uue maja vaiade rammimisel 
tehtud veast ise aru.

pealinn@tallinnlv.ee

Jalgteed asuvad mõlemal 
pool tänavat, teede ääres 
on kuus pingi ja prügikasti-
ga puhkekohta.  Kahesuu-
naline jalgrattatee on kae-
tud asfaldiga ja eraldatud 
sõiduteest äärekiviga.

"Poska tänav asub miljöö-
väärtuslikus piirkonnas, olles 
samas oluliseks ühendusteeks 
kahe suure peatänava vahel. 
Seepärast oli ühtviisi oluline 
arvestada nii kõigi liiklejate 
vajaduste ja piirkonna elanike 
ootuste kui ka ajaloo- ja kul-
tuuripärandi hoidmisega," üt-
les abilinnapea Kalle Klandorf.

Poska tänava remont on lõp-
penud ning tänav liiklemiseks 
avatud. Korda sai 750-meetrine 
lõik Vesivärava tänavast Nar-
va maanteeni, samuti 80-meet-
rine lõik Vesivärava tänaval ja 
200-meetrine lõik Narva maan-
teel kesklinna suunal. Remon-
di tulemusena sai tänav täiesti 
uue ilme ja märgatavalt pare-
mad  liiklustingimused.

Hulgaliselt uusi puid
Klandorfi sõnul võib ühe hu-

vitavama näitena ajalooväär-
tuste säilitamisest esile tuua 
aastatest 1928-1929 pärit tä-
navavalgustusposti, mida re-
monditud tänaval enam otse-
selt vaja ei olnud, kuid mis Ene-
fit OÜ ning linna koostöös siis-
ki väärikalt vaatamiseks välja 
pandud sai.

Abilinnapea lisas, et täna-
vamaale istutatakse ka hulga-
liselt uusi puid. "Teeserva tu-
levad läänepärnad, hobukasta-
nid ja pooppuud – kokku 20 
puud, mis pakuvad jalutajaile 
silmailu ja hoiavad ka linna-
õhu puhtamana. Puud saavad 
istutatud hiljemalt oktoobri lõ-
puks," lausus ta.

Teede ääres on pinkidega 
puhkekohad

"Poska tänava remondi ees-
märk oli luua tänapäevane, 
piirkonnaga sobiv ja lõõgas-
tumist soodustav linna-
ruum," ütles Kesk-
linna vanem 
Monika Hau-
kanõmm. 
"Kadri-
orus vee-
davad 
meelsas-
ti oma 
vaba ae-
ga nii lin-
lased kui 
ka linna kü-
lalised. Seepä-
rast on eriti hea 
meel selle üle, et Pos-
ka tänavale rajati nüüd eraldi 
jalgratta- ja jalgteed, mis tee-
vad mugavaks siia ilma auto-
ta tulemise. Kohalikke elanik-
ke rõõmustab kindlasti ka pa-
ranenud parkimiskorraldus."  

Piirkonnale sobivalt sillutis-
kiviga kaetud jalgteed asuvad 
mõlemal pool tänavat, teede 
ääres on kuus pingi ja prügi-

kastiga varustatud puhkekoh-
ta. Kahesuunaline jalgrattatee 
on kaetud asfaldiga ja eraldatud 
sõiduteest äärekiviga. Rattatee 
on ühendatud Filtri tee ja Kad-
rioru vahelise kergliiklusteega. 
Liikluskorraldus Poska tänaval 
jäi enamasti samaks mis varem 
– autoliiklus on jätkuvalt ühe-
suunaline ja piirkiirus ikka 30 
km/h. Parkimiskorraldust aga 
muudeti korrapärasemaks ja 
arusaadavamaks. Liikluse ra-
hustamiseks rajati ristumised 
Vesivärava, F. J. Wiedeman-
ni ja L. Koidula tänavaga tõs-

tetud ristmikena ning sõi-
duteele ehitati kaks 

täiendavat tee-
künnist.

Remon-
di käigus 
uuenda-
ti ka kõik 
tehnovõr-
gud ja 
tänava-
valgustus 

ning raja-
ti sademevee 

kanalisatsiooni 
torustik, ühtlasi 

loodi eeldused  teis-
te piirkonna tänavate järkjär-
guliseks remondiks.

Poska tänava ehitusprojek-
ti koostas Reaalprojekt OÜ ja 
ehitas OÜ RTS Infraehitus. 
Tänava uuendamisele kulus 
4 miljonit eurot, millest 386 
000 eurot maksis Tallinna Vesi 
AS ja 192 000 eurot AS Gaa-
sivõrgud.

Rattatee  
on ühendatud  

Filtri tee ja Kadrioru 
vahelise kergliiklus-

teega.

M
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s 
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Rehvid tuleb ehituste vahet  
sõitvatel autodel puhtaks pesta
Parima heakorraga ehitus-
platsi valdajaks  tunnis-
tati pealinnas 
2020. aastal 
Tallinna Ehi-
tustrust – 
jutt käib bü-
roohoone 
ehitusest 
aadressil 
Maakri 30, 
mida linna-
ametnikud  kont-
rollisid 11 korral. Sellel 
ehitusel pesti isegi rehve, 
mida teiste firmade objekti-
del sageli ei tehta.

Tiitli omistamise puhul tõs-
teti esile, et ehitusobjekti ter-
ritoorium oli ümbritsetud pii-
retega ja objektile oli paigal-
datud teabetahvel ehitustöö 
tegija kohta. Ehitusmaterjalid 
olid korrektselt ladustatud 
ning objektilt väljuvatel sõidu-
kitel pesti rehve, et vältida po-
ri vedamist linnatänavale. 
Naaberkinnistute elanikelt 
ehitustolmu ja müra kohta 
kaebusi ei laekunud. Lendu-
vad ehitusjäägid olid tuule 
eest kaetud nõnda, et linna-
keskkonda tolmu ja mustust 
ei kandunud.

Jalakäijatele ohutuse taga-

miseks Maakri tänaval paigal-
dati nõuetele vastav ja 

märgistatud käigu-
rada. Ehitusma-

terjale trans-
portiv suur 
rasketehnika 
oli paiguta-
tud kitsastes 
oludes oskus-

likult ning ka-
sutusel olid liik-

lust ümber suuna-
vad skeemid.

Alates 2005. aastast on pa-
rimateks ehitusobjektideks 
tunnistatud veel AS Merko 
Ehitus (2005, 2008, 2013 ja 
2018), AS Skanska EMV 
(2006), OÜ Tarrest Ehitus 
(2009), OÜ Fund Ehitus 
(2010), OÜ Astlanda Ehitus 
(2011 ja 2014), NCC Ehitus AS 
(2012), Bauschmidt OÜ 
(2015), Nordecon AS (2016), 
KMG Inseneriehituse AS 
(2017) ja Riser Ehitus OÜ 
(2019).

Hindamiskomisjoni kuulu-
vad spetsialistid Tallinna 
keskkonna- ja kommunaal-
ametist ning komisjoni töös 
osalevad inspektorid munitsi-
paalpolitsei ametist.

Poska tänaval on nüüd 
mugav liikuda nii jalgsi 
kui ka ratastel

Linnavõim tunnustas mullu Ehitustrusti kõige paremini korras hoitud ehitusplatsi eest. 26-korruseline kõrghoone Skyon valmis Maakri kvartalis väga kitsastes oludes, ometi suutis 
ettevõte nii ümbruse puhtana hoida kui ka jalakäijatele turvalise liikumise korraldada. Scanpix

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsus-
tas 06. oktoobri 2021 istungil:
1. korraldusega nr 1060:
kehtestada Lasnamäe linna-
osas 2,39 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Valukoja tn 7 
kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring, K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 20027. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on toot-
mismaa sihtotstarbega Valu-
koja tn 7 ja Sepapaja tn 11 kin-
nistutest ning transpordimaa 
sihtotstarbega Sepapaja tänav 

T1 kinnistu osast moodustada 
kaks ärimaa sihtotstarbega 
krunti ning määrata ehitusõi-
gus ühele moodustatavale 
krundile lisaks olemasolevale 
4-korruselisele ärihoonele 
(tervishoiuhoone) kuni kolme 
kuni 3-korruselise ja 1 maa-
aluse korrusega ärihoone (era-
koolid ja -lasteaed) ja kuni ka-
he abihoone ning teisele moo-
dustatavale krundile spordiväl-
jakute ehitamiseks. Lisaks on 
detailplaneeringus antud hal-

jastuse, juurdepääsuteede ja 
parkimise põhimõtteline la-
hendus.
1.1 Detailplaneeringu kehtesta-
misel muutub Tallinna Linnavo-
likogu 27. jaanuari 2011 otsuse-
ga nr 6 kehtestatud Suur-Sõja-
mäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja 
ja Ääsi tänava vahelise ala de-
tailplaneering planeeritud 
maa-ala osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris https://tpr.tallinn.ee/

Korda sai 750-meetrine 
lõik Vesivärava tänavast 
Narva maanteeni, samuti 
80-meetrine  lõik Vesivä-
rava tänaval ja 200-meet-
rine lõik Narva maanteel 
kesklinna suunal.
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Energiahindade kasv ja järjekordne nakatunute arvu 
tõus ähvardavad tuua keerulise talve. Ajal, mil pe-
red ja ettevõtted maadlevad kuludega, ähvardab meid 
taas ka eriolukord – hoolimata sellest, kas see amet-

likult välja kuulutatakse või mitte. Ühendriikide tuntud vi-
roloog Anthony S. Fauci on tabavalt öelnud, et oleme jõud-
nud vaktsineerimata inimeste pandeemia faasi. 

Aeg-ajalt näeme kasvõi sotsiaalmeedias rõhutamist, et 
haiglaravil patsientidest on 30-40% vaktsineeritud. Mõ-
ni asi jääb seejuures aga märkimata. Põhja-Eesti regionaal-
haigla ülemarsti Peep Talvingu sõnul on nn kolmanda lai-
ne ajal 17 intensiivravi vajanud inimesest vaid üks vaktsi-
neeritud. Ja temagi pääses kergemini üldpalatisse kui teised.

Tõenäoliselt ei hiilga Eesti vaktsiinivastasuse poolest roh-
kem kui teised ühiskonnad. Vähemalt ühe doosi on meil 
saanud umbes 57%, mis on Euroopa keskmine. Küll seis-
neb Eesti süvaprobleem selles, et ei umbusaldata isegi mitte 
niivõrd vaktsineerimist, kui tervishoiusüsteemi. Liiga paljud 
pidid juba ammu enne pandeemiat liiga kaua ravijärjekor-
ras passima. Meditsiinis leidus liialt kasumi teenimist pat-

siendi huvide arvel. 
Me sisenesime kriisi, kui 

perearstinduses oli juba pal-
ju aastaid valitsenud kriis. 
Ühes otsas perearstide ka-
sumite edetabelid ja kaunid 
kontorid, teises ravita jäävad  
inimesed. Täiesti võimalik, 

et paljudel vaktsiinieitajatel on lihtsalt kunagi varem olnud 
meedikutega halbu kogemusi. 

Me sisenesime teisalt kriisi ibuprofeeniusuliste ja kogu Eu-
roopa mastaabis silmapaistvalt rasvuvatena. Me ei kohanud 
kusagil meeleavaldusi, et nii valuvaigistite ohjeldamatu söö-
mine kui ka üldse meie söömisharjumused tõstavad oluliselt 
südameinfarkti riski. Sel taustal näivad püüded järjekordset 
viiruselainet mõne üksiku poliitiku või ametniku kaela nu-
helda  labaselt öeldes nõmedana. Valimised ja sellega seo-
tud poliitiline püüd kõigile ühekorraga meeldida – aga ke-
da sa ikka piirangutega kosid – pole samuti kellegi üksik-
isiku projekt. Ent kas siis vaktsineerimine pole lihtsalt kät-
tesaadav? Loomulikult on. Siiski tuleks trots alla neelata ja 
meenutada, et kuigi arstiabi ei jõutud enne pandeemiat pa-
remaks reformida, võimaldavad arstid meile väga väikeste 
kuludega Euroopa tasemel meditsiini. Sama oluline oleks tsi-
teerida Nelli Kalikovat ja mõndagi teist viroloogi. Me ole-
me praegu sõjas ja rahuaja seadused ning sellele omane de-
mokraatia ei saa enam kehtida. Üksikisiku huvid tuleb siin 
paratamatult ohverdada ühiskonnale. 

Loomulikult ei saa me hakata rääkima sund-
vaktsineerimisest. Praeguse, möödunud vali-

mistest kantud üliliberaalsusega ei jõua me 
teisalt kuhugi. Samamoodi nagu sõjas, on ka 
siin kellegi egoismil reaalsed ohvrid. Mingit 
muud plaanilist ravi ootavad patsiendid lü-

katakse Covidi tõttu kuhugi tahaplaa-
nile. Kas me tahame minna kasvõi 
Itaalia teed, kus demokraatlikku rii-
gikorda pole kahtluse alla seatud, aga 
kus kõik töötajad on kohustatud en-
ne töökohale asumist esitama koroo-
napassi? Umbes kolmandik ühiskon-
nast paistab seda soovivat. 

Kordaks ikkagi, et vaktsineeri-
mata inimene võtab endale vastutu-
se kellegi teise elu ja tervise eest. 
Aga ka laiemalt kellegi teostamata 
plaanide, soovide ja unistuste eest. 
Ma isiklikult ei sooviks endale sel-
list koormat.

Vaktsineerimata 
inimeste pandeemia

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Vaktsineerimata  
inimesed vastuta-
vad teiste elu ja  
tervise eest.

Lisaraha eest saab staa-
dion hooldustehnikat, tu-
letorni gaasilahenduse ja 
automaatse  kastmis- 
süsteemi.

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev andis ülevaate, kui-
das kulgeb Kalevi staadioni 
remont. Tema sõnul kasvasid 
kulud 306 000 euro võrra ja 
Tallinn on valmis andma poo-
le sellest summast. 

"Me kõik teame, mis toimub 
praegu ehitusturul," ütles abi-
linnapea. "Remont kallines Tal-
linnale üle 88 500 euro, sama 
palju on nõus juurde panema  
kultuuriministeerium."

Linn leppis kokku ka lisatöö-
des, mille eest  kumbki partner 
tasub 64 614 eurot. "Selle eest 
soetame hooldustehnikat, loo-

me tuletorni gaasilahenduse ja 
automaatse  kastmissüsteemi," 
ütles Belobrovtsev. Tema sõnul 
saab Kalevi staadion täielikult 
uuendatud, ja linn on selleks 
kulutanud ligi 3 miljonit eurot. 
"Staadion valmib järgmise aas-
ta 30. juuniks ja siis peaks saa-
ma seal ka üritusi korraldada," 
lausus abilinnapea. "Seni on töid 
tehtud vastavalt kokkuleppele: 
muudetud projekti, paigaldatud 
toolid, soetatud spordivarustus, 
valmimas on spordimaja esime-
ne etapp ning peaareen on ehi-
tamisel koos tuletorniga." 

Spordiselts Kalev on taotle-
nud järgmiseks aastaks riigilt 
raha ka murukatteks ja piir-
deaia püstitamiseks staadio-
ni ja Siselinna kalmistu va-
hele, samuti spordimaja teise 
etapi jaoks. 

Linn tunnustab 14 000 eu-
roga tallinlastest sportlasi 
ning nende treenereid saa-
vutuste eest veemootori-
spordi ja maadluse MM-il.

Epp Mäe võitis hõbemedali 6. 
oktoobril Oslos toimunud 
maadluse MM-il. Tal-
linn tunnustab Epp 
Mäed (pildil) 4200 
euroga ja tema tree-
nereid Ahto Raskat 
ja Maksim Molono-
vi kokku 1800 euro-
ga. Epp Mäe on valitud 
2015. aastal pealinna aas-
ta parimaks naissportlaseks. 

Erko Aabrams võitis kuld-
medali 19. septembril Itaalias 
Cremonas toimunud paadi-
klassi F-500 veemootorispor-
di MM-i viimasel etapil. Tal-

linn tunnustab teda 2800 eu-
roga ja tema treenerit Algo 
Kuusi 1200 euroga. 

Sanna Aaslav-Kaasik või-
tis kuldmedali 5. septembril 
Tšehhis Jedovnices toimunud 
paadiklassi F-125 veemootori-

spordi MM-i viimasel 
etapil. Tallinn toe-

tab Sanna Aaslav-
Kaasikut 2800 
euroga ja tema 
treenerit Lembit 
Aaslav-Kaasikut 

1200 euroga.
Abilinnapea Va-

dim Belobrovtsevi sõ-
nul on Tallinnal suur hea-

meel tervitada värskeid MM-
i kuld- ja hõbemedaliste ning 
tänada nende treenereid suu-
repäraste tulemuste eest. 

Kalevi staadion saab 
uuenemiseks lisaraha

Tallinn tunnustas maadlus-
tšempion Epp Mäed

Kopli tänava Sitsi-Sõle lõigul 
algas novembri alguseni kes-
tev teeremont. 

Selle käigus uuendatakse 
sõidutee asfalti, vahetatakse 
kaevupäised ja uuendatakse 
markeering, tööde lõpus taas-

tatakse mahasõidud kruntide 
juurde. Põhja-Tallinna valitsus 
palub liiklejatel järgida ajutist 
liikluskorraldust ja paigaldatud 
liikluskorraldusvahendeid.

Teelõiku remondib AS TREF 
Nord.

2018-2019 valitses Eestis vir-
tuaalvääringu firmade buum ning 
tegevuslubasid jagati lahkelt tu-
handetele valdavalt mitteresiden-
dist ettevõtetele. Nõnda nagu 
Danske skandaali puhul, 
valitses meil seega 
oht, et Eestit kasu-
tatakse rahvusva-
helises mastaabis 
ära pettusteks ja 
rahapesuks. Eestist 
võetud virtuaalväärin-
gute lubadega askeldasid 
valdavalt välismaised tegelased. 
Paraku jäid nad Eesti võimude 
kontrolli ulatusest kaugele. Raha-
pesu andmebüroos (RAB) nähti 
juba 2018. a kevadel, et riskid 
muutuvad liiga suureks. 2020 
kehtestati uued nõuded ja 4000 
virtuaalvääringuga tegelevast fir-
mast jäi alles 650. Miks RAB üld-
se nii palju lube välja andis? Pol-
nud seaduslikku õigust sellest 
keelduda. Samas olid tekkinud 
absurdsed olukorrad, kus ühte 
tuppa oli registreeritud kümneid 
ettevõtteid, kes kõik pidanuks 
seal justnagu oma kliendibaase 
pidama. RAB-i uue juhi Matis 

Mäekeri kinnitusel muudetakse 
aruandlus, mis krüptofirmad pea-
vad klientide kohta esitama, väga 
karmiks. Load võetakse ära ja siis 
vaadatakse, kellele tagasi antak-

se. Viga, mille tõttu buum 
tekkis ja mille tulemuse-
na paaniliselt tulekahju 
kustutatakse, tehti 
2017. a. Eesti pani esi-
mese riigina maailmas 

seadusega paika krüp-
tovaluutaga tegelemise. 

Teisisõnu, kui teiste riikide 
jaoks on tegu halli alaga, sest 
kontrollivõimalused on kesised, 
siis meil aktseptiti krüptoraha n-ö 
ametlikuna. Tegemist oli juba 
Taavi Rõivase valitsuse ellu kut-
sutud ideega olla ka selles vallas 
edumeelne. Siis tõtatigi üle kogu 
ilma Eestisse, sest siit saadud 
riiklik litsents andis hea kattevar-
ju tegutsemiseks kõikjal ja lõi hea 
maine. Nüüd jääb üle ainult hinge 
kinni pidada. Loodetavasti ei ilm-
ne, et Eesti litsentsiga firma kau-
du on rahastatud terroriste, kes 
jumaldavad virtuaalraha, ja üldse 
jumal teab keda või mida.

Riigikohtust tuli oluline otsus, mis 
puudutab muinsuskaitse aluseid 
ehitisi. Esineb ju olukordi, kus 
sellist lagunevat hoonet pääs-
taks kulukas renoveerimine, 
omanikul ei jätku aga raha. Tei-
salt on toetused liiga kasinad, et 
õigustada omandiõigusele sea-
tud piiranguid või omanikule lan-
gevaid kohustusi. Vana hoonet 
tuleb ju taastada võimalikult al-
gupärasena. Nüüd ütleski riigi-
kohus, et sellises olukorras võib 
riik mälestise võõrandada, sund-
võõrandada või mälestiseks ole-
mise lõpetada. Selle otsuse 
taustal võib lisada, et ilmselt va-
jaks kogu mälestiste poliitika 
mõningast revideerimist. Kui ka 

riik kõik lagunevad mälestised 
erakätest kokku ostaks, tekiks 
ikka küsimus, mida teha edasi, et 
neile ka mõistlik rakendus leida. 
Ilmselt võiks asi areneda kokku-
lepete suunas omanikuga. Riik 
kannab vähemalt suurema osa 
restaureerimiskulust, aga oma-
nik kohustub seda korras ja min-
gis osas huvilistele avatuna hoid-
ma, ehkki hoone ise kuuluks riigi-
le. Vaidlus puudutas Põlvamaal 
asuvat Hinni talu, mis on tuttav 
kultusfilmist Suvi, aga nüüd pa-
raku kokku kukkumas. Kus aga 
muud varianti hoone päästmi-
seks pole, võetagu tõesti mäles-
tise staatus ära, sest see on sel 
juhul targem lahendus.

Valitsus kavatseb seoses elektri 
järsu kallinemisega langetada 
kuni märtsini võrgutasu poole 
võrra. Lisaks soovitakse pakku-
da toetust vähese sissetulekuga 
leibkondadele. Toonane majan-
dus- ja kommunikatsiooniminis-
ter Juhan Parts teatas 2013. a, 
kui Eesti börsiga ühines, et valit-
suse hinnangul ei tähenda see 
ettevõtete konkurentsivõime 
langust ega peredele toimetule-
kuraskusi. Mõistagi polnud ot-
sus börsile minna Partsi isiklik, 
vaid mitmete valitsuste laiem 
poliitika. Kuid ees ootavad vaid 
halvad valikud. Kas tuleb ennast 
börsist lahti haakida ja samas 
saame sinna elektrit ise muidugi 
edasi müüa, või tuleb riigieelar-
vest seda kuidagi veel järsemalt 
doteerida. Eesti roheenergia 8 
megavatti moodustab ehk vaid 
protsendi Eesti elektrienergia 
kogutoodangust. Seega ei ai-
taks midagi ka kogu maa rohe-
energiavõrguga katmine, sest 

börsihinda Põhjalas see 
kuidagi ei mõjuta ja de-
fitsiiti ei leevenda. Tarbijad pea-
vad kõik kokku nüüd maksma 
sadu miljoneid rohkem kui veel 
aasta tagasi. Kõige enam vea-
vad hinnatõusu CO2 kvoodid, 
mida peavad turult soetama 
tööstus- ja energiaettevõtted. 
Tõenäoliselt just spekulatiivsete 
tehingute tulemusena ongi nüüd 
kvoodi hind kerkinud 60 euroni, 
kuigi plaani järgi ja rohemajan-
duse toetamiseks pidanuks ta 
selleni kasvama alles 2030. a 
paiku. Lihtsalt öeldes mahhinee-
ritakse kvootidega börsil nagu 
näiteks sõja ajal tarbekaubaga. 
Kogu Euroopa Liidu kvoodikau-
bandus tuleks laiali lammutada 
ja hakata siis uuesti kokku pane-
ma. Seni  peab aga riik leidma 
hinnatõusu mahendamiseks 
veelgi raha juurde. Muidu ähvar-
dab talv kriisiga – alates igast 
leibkonnast kuni ettevõteteni.

Riigikogus eelmisel neljapäeval 
vastu võetud seadusega hakatak-
se rakendama EL-i direktiivi, mis 
võimaldab hoolduskohustu-
sega inimesel endale ko-
dutööd või paindlikke 
töötingimusi küsida. 
Tööandja ei pea se-
da tingimata võimal-
dama, aga tal tuleb 
keeldumist igal juhul 
põhjendada. Lisaks 
saab hoolduskohustusega 
inimest edaspidi keerulisemalt 
töölt vabastada kui seni, ja seda 
peab tööandja väga kaaluma. 
Hoolduskohustus lasub umbes 50 
000 inimesel Eestis ja sageli ei ole 
seetõttu võimalik tööl käia. Puude-
ga inimese või vanuri hooldamise 
tõttu on töölt eemal suurusjärgus 
10 000 inimest. Huvitav, et hool-
duskohustusest rääkides on ing-

liskeelsetes riikides kasutusel või-
leivapõlvkonna mõiste. Tegemist 
on inimestega, kes toetavad või 

peavad ülal ja hooldavad nii lap-
si kui ka enda vanemaid ja 

on seetõttu väga suure 
pressi all. Kolmekordse 
võileiva mõiste hõlmab 
50-60. eluaastates 
omastehooldajaid. 

Nendel tuleb lisaks ea-
katele vanematele ja täis-

kasvanud lastele hoolitseda 
ka lapselaste eest. Teisalt käivad 
sinna alla ka 30-40 aasta vanused 
omastehooldajaid, kes hoolitse-
vad oma laste, aga ka vanemate ja 
vanavanemate eest. Kuigi nüüd 
meilgi rakenduv direktiiv pole ime-
rohi, toob see tööturule tagasi vä-
hemalt sadu omastehooldajaid ja 
tõstab sealtkaudu nii nende mo-
raalset kui rahalist tervist.

Kopli tänaval teeremont

Eesti krüptoparadiis  
kui viitsütikuga pomm

Kas riik võiks osta kokku  
kukkuvad mälestishooned?

Elektrihinna ajab lakke  
mahhineerimine börsil

Võileivapõlvkond saab  
lihtsamini tööle
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Riigikogu õiguskomisjon 
arutas eelnõu, mille järgi 
saavad kohalikud omavalit-
sused võimaluse koos riigi-
ga paigaldada automaat-
seid kiiruskaameraid ja rik-
kumiste eest laekuvast 
trahvitulust poole oma 
eelarvesse.

Õiguskomisjoni esimees Ma-
rek Jürgenson ütles, et prae-
gu pole kohalikel omavalitsus-
tel võimalik automaatse kiirus-
kaameraga tuvastatud rikku-
mistelt trahvitulu saada, isegi 
kui nad on seadmed ise ost-
nud ja paigaldanud, vahendas 
BNS. "Automaatsete kiiruskaa-
merate paigaldamise ja hoolda-
misega kaasnevad pidevad ku-
lud, milleks omavalitsustele ra-
ha ette nähtud ei ole. Seetõttu 
on igati mõistlik, et nad saa-
vad kulude katmiseks kasuta-

da trahviraha," lausus Jürgen-
son. Ta lisas, et automaatsete 
kiiruskaamerate hind algab 60 
000 eurost.

Komisjoni aseesimees Hel-
jo Pikhof ütles, et omavalit-
sustele trahvitulust eraldatav 
raha on mõeldud automaat-
sete kiiruskaamerate ostmise 
ja haldamise kulude katmi-
seks ning liiklusohutuse suu-
rendamiseks. 

"Kiiruskaamerale sobiva 
koha leidmiseks peab koha-
lik omavalitsus pöörduma po-
litsei- ja piirivalveameti ning 
transpordiameti poole. Koht 
peab olema põhjendatud ja selle 
sobivuse otsustab PPA," ütles 
Pikhof. "Loodan, et trahvitu-
lu kasutatakse ka jalgrataste ja 
elektritõukeratastega liiklejate-
ga tegelemiseks, et nad kõnni-
teel sõites ei kihutaks ja jala-
käijaid ohtu ei seaks."

Eelnõu järgi hakkavad auto-
maatseid liiklusjärelevalve süs-
teeme paigaldama ja kasutama 
omavalitsused ja kaks riigiame-
tit koos. Omavalitsuste ülesanne 

on seadmed soetada ja neid hal-
lata, transpordiamet haldab au-
tomaatse liiklusjärelevalve süs-
teemi andmekogu ja edastab 
andmed politsei infosüsteemi, 

politsei- ja piirivalveameti üles-
anne on ellu viia kirjalik hoia-
tamismenetlus.

Samuti suurendatakse eel-
nõuga maksimaalse hoiatustrah-
vi ehk automaatse liiklusjäre-
levalve süsteemiga määratavat 
trahvi 190 eurolt 300 eurole ja 
mõjutustrahvi maksimaalmää-
ra 80 eurolt 100 eurole. Hoia-
tustrahvi määr on püsinud sa-
mal tasemel selle loomisest 12 
aastat tagasi. Ka näeb eelnõu 
muudatus ette, et maksu- ja tol-
liamet saab mõjutustrahve sisse 
nõuda senisest kiiremini ja tõ-
husamalt, tehes seda ilma koh-
tutäiturita.

Komisjon otsustas saata valit-
suse algatatud väärteomenetlu-
se seadustiku, liiklusseaduse ja 
maksukorralduse seaduse muut-
mise seaduse eelnõu riigikogu 
täiskogu istungile esimesele lu-
gemisele 20. oktoobril.

Riik lubab omavalitsustel liikluskaameraid püstitada  

Naised kogevad vägivalda 
sagedamini, samas on mees-
tel nende kohta levinud ste-
reotüüpide tõttu väärkohtle-
misest raskem rääkida kui 
naistel. Statistikaamet viib 
oktoobris läbi Eestis suuri-
mat suhteuuringut ning jul-
gustab kannatanuid oma lu-
gu rääkima.

Vägivald suhetes võib olla 
nii vaimne, füüsiline kui ka ma-
janduslik. Naised kogevad vä-
givalda sagedamini, samas on 
meestel nende kohta levinud 
stereotüüpide tõttu väärkohtle-
misest rääkida raskem kui nais-
tel. Väärkohtlemise äratundmi-
ne on keeruline kahel põhjusel. 
Esiteks ilmneb inimestel psüh-
holoogiline tõrge seda sellisena 
nimetada, sest see toob koha-
le reaalsuse. Teiseks on raske 
üleüldine arusaamine, kas mi-
nuga toimuv on väärkohtlemi-
ne. Paljud abivajajad ei nimeta 
kogetut väärkohtlemiseks, sest 
see on nende viis ennast psüh-
holoogiliselt kaitsta. Kui ma se-
da aga nii nimetan, siis pean 
leppima, et olengi hädas. See 
on inimlikult väga raske. Kui 
olukord kestab ja väljapääsu ei 
paista, hakkab alateadlik toi-
metulekumehhanism kes-
kenduma ellujäämise-
le. Sealt omakorda 
hakkavad hargne-
ma politseist aval-
duste tagasi võt-
mised, ilmse vä-
givalla eitamine 
ning vägivallat-
sejaga koostöö 
tegemine, et ol-
la talle meele-
pärane ja pääs-
ta hullemast en-
nast ja lapsi. 

Väärkohtlemise märkamise 
ja äratundmise juures on oluline 
traumateadlikkus ehk mõistmi-
ne, et traumakogemus mõjutab 
inimest. See puudutab tema või-
met meenutada juhtunut, oskust 
kirjeldada väärkohtlemise epi-
soode ja julgust sellest rääkida. 

Ei maksa endale  
puru silma ajada!

Väärkohtlemise äratundmi-
ne hakkab pihta ühiskonnast 
ja kultuurist. Nii see, mida de-
fineeritakse väärkohtlemisena, 
keda peetakse vägivallatsejaks, 
mida ühiskond arvab heaks ette 
võtta väärkohtlemise esinemi-
sel, kui ka see, kas on ressurs-
se, et reaalselt midagi muuta. 
Sageli kaasneb väärkohtlemise 
tõlgendamisega vaidlus, kas iga 
peretüli on seda. Siin ei maksa 
endale ühiskonna ega indiviidi-
na puru silma ajada. Vastus on 
selgelt jah. Kui tüli käigus kee-
gi lööb, sõimab või ähvardab, 
manipuleerib või kasu-
tab ära oma või-
mu, siis jah, te-
gemist on vä-
givallaga.

Väär-
kohtlemi-
se juured 
on sageli 
lapsepõlve-
kogemus-
tes, mis 
tähen-
dab, 
et 

vägivallatsejad on tihti ka ise 
väärkohtlemist kogenud. See 
omakorda tähendab, et iga väär-
kohtlemise akt loob ajas kordu-
vat mustrit, mis levib põlvkonnast 
põlvkonda. See ring tuleb kat-
kestada. Kui täiskasvanud vägi-
vallatseja düsfunktsionaalse käi-
tumismustri muutmine on kee-
ruline, sageli võimatukski pee-
tud ülesanne, siis väärkohtlemi-
se ahela katkestamine peres ning 
laste vabastamine selle mõjust on 
nii majanduslikult kui psühho-
loogiliselt palju tulusam tee. Kui 
määratleme ennast ühiskonnana 
traumateadliku ja väärkohtlemist 
mitte sallivana, siis saame hakata 
seda ennetama, mitte enam ai-
nult ahelaid katkestama.

Kuidas väärkohtlemist  
märgata?

Väärkohtlemist saab märga-
ta, pannes tähele mitut aspek-
ti. Kui sulle tundub, et asi ei ole 
õige, siis usalda seda, et midagi 

ongi valesti. Näiteks kui sul-
le tundub, et sinu partner 

kontrollib liigselt sinu 
käike või valikuid. 

Väärkohtlemisega on tegu, 
kui tunned end oma suhtes ohus 
olevana mis tahes viisil – näi-
teks ähvardatakse sulle olulis-
te inimeste või asjade kahjus-
tamisega. Samuti siis, kui sa 
kardad oma partnerit – 
selleks, et armasta-
da, ei pea keegi 
teise inimese 
turvalisuse-
ga riskima. 

Väär-
kohtle-
mine on, 
kui sinu 
enesevää-
rikus, ene-
seusk ja ene-
sehinnang on 
löögi all. Üks ter-
ve suhe toimib siis-
ki juhul, kui saad selles 
olla iseendana.

Väärkohtlemine on ka see, 
kui rahalised ja muud tähtsa-
mad otsustused on koondunud 
partneri kätte ja teil ei ole või-
malik neis kaasa rääkida.

Kui märkad kellegi teise 
suhtes ebatavalisusi – ähvar-
davaid, ohustavaid suhtlemis-
viise või füüsilisi vigastusi, pii-

ravaid reegleid elukorral-
duses –, siis leia viis sel-
le uurimiseks.

Oktoobrist viib sta-
tistikaamet läbi Ees-
tis seni suurimat ja 
terviklikumat suh-
teuuringut "Turva-
lised suhted pere-
ringis, tööl ja väl-
jaspool". Uuring an-

nab reaalse 
võimalu-

se hin-

nata, milline seis on suhetes väär-
kohtlemise ja muude turvalisust 
kahjustavate käitumistega. Osa-
lejad valitakse rahvastikuregist-
rist 18-74-aastaste elanike hulgast 
juhuvalikuga. Selleks, et tulemu-

si laiendada kogu elanik-
konnale, küsitletak-

se ligikaudu 16 
000 inimest. 

Uuringus on 
osalema oo-
datud nii 
need, kes 
on koge-
nud väär-
kohtle-

mist, aga 
kindlasti ka 

need, kes sel-
lega kokku puu-

tunud ei ole – nii nai-
sed kui mehed, noored kui 

vanad, linnas kui maal.  
Uuring võib olla väljakutse 

neile, kellel on olnud väärkoht-
lemisega kokkupuude. Teadke, 
et meie küsitlejad tulevad lugu-
pidava suhtumisega ning teie ko-
gemus on hoitud ja väärtustatud. 
Tegemist on teemaga, kus iga 
päästetud ohver on tohutu võit. 
Kui osaled uuringus ja aitad meil 
aru saada probleemi levikust ja 
olemusest, siis saame omalt poolt 
kaasa aidata ohvrite paremale ja 
varasemale märkamisele ning 
abistamisele. Teavitus suhteuu-
ringus osalemiseks saabub vali-
misse kuuluva inimese e-maili-
le või paberkujul kodusele aad-
ressile, mis on märgitud rahvas-
tikuregistris peamiseks kontak-
taadressiks. Uuringus saab osa-
leda nii interneti teel küsimusti-
kule vastates kui ka silmast-sil-
ma intervjuu käigus.

OSALE UURINGUS: Räägi julgelt 
oma vägivalla all kannatamise lugu!
Kaia Kastepõld-
Tõrs
kliiniline  
psühholoog Haiglasse ravile 

saabunutele  
koroonatest
18. oktoobrist teeb Ida-Tallin-
na Keskhaigla kõigile plaanili-
sele haiglaravile tulevatele 
patsientidele Covid-19 testi. 
See puudutab statsionaarse, 
päevakirurgia ja -ravi patsien-
te, tavalisele ambulatoorsele 
vastuvõtule tulijaid ei testita. 
Covid-eeltestimine toimub 
Ravi t A-korpuse kõrval asu-
vas konteineris A2. Covid-tes-
ti positiivse tulemuse korral 
antakse sellest patsiendist 
teada, negatiivsest tulemu-
sest ei teavitata. Haigla tun-
nistab ka teistes asutustes 
tehtud PCR-testi, kui see pole 
vanem kui 48 tundi ning on 
nähtav digiloos. Testimisest 
on vabastatud patsiendid, kes 
on viimase kaheksa kuu jook-
sul Covid-19 haiguse läbi põ-
denud.

 

Maarjamäe  
klindile vaate-
platvormiga sild 
Lasnamäele Paeväljale raja-
takse jalakäijatele mõeldud 
turvaline sild koos vaateplat-
vormiga, kust avaneb lummav 
mere- ja linnavaade. Senise 
isetekkelise ja ohtliku silla 
asemel on edaspidi kindel  
metallkonstruktsioon. Praegu 
algab silla projekteerimine, 
ehitus peaks lahti minema tu-
leval kevadel. Tööde käigus 
pööratakse suurt tähelepanu  
looduse säilitamisele.

 

Pirita veised  
lähevad talveks 
maale

Mais Piritale saabunud veised 
koliti talveks tagasi Mägede 
küla karjamaadele Järvamaal. 
Sel suvel oli linnas üheksa šoti 
mägiveist ja simmentali tõugu 
mullikat, kes suutsid Pirita 
jõeoru maastikukaitsealal 
asuva Kõrkja saare niiduala 
kenasti puhtaks süüa. Seda, 
et inimesed oleks loomi sega-
nud või neid toitma kippunud, 
ette ei tulnud.

Lisaks füüsilisele vägivallale peavad naised 
tihti taluma liigset kontrolli ja manipuleeri-

mist. Näiteks pole naisel õigust otsusta-
da ka omaenda teenitud raha üle, pe-

reasja- dest rääkimata. Mees aga 
väidab, et naine on kõiges ise süü-

di ja parem ärgu ta toimuvast 
midagi rääkigu, sestnagunii 
keegi ei usu ega aita teda.. Scanpix

Seni puudus linnal õigus kiirusületamise eest trahviraha endale saada. 
Nüüd see muutub. Albert Truuväärt

Väärkohtlemine 
pärandub põlvest 

põlve, see ring tuleb 
katkestada.
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Abipakk koosneb toiduaine-
test ja lõhnavabast 
kodukeemiast.

Tallinna linnaosad jagavad 
üksinda elavatele abivajavate-
le pensionäridele abipakke, mis 
sisaldab  toiduaineid ja lõhna-
vaba kodukeemiat. Pakki või-
vad taotleda üksi elavad eakad, 
kes on ka ametlikult oma lin-
naosa elanikud ja kelle kuusis-
setulek jääb alla 582 euro. Te-
gemist on ühekordse, mitte iga-
kuise toetusega. Paki kättesaa-
miseks tuleb esitada isikuttõen-
dav dokument.

PÕHJA-TALLINN
Põhja-Tallinn jagab abipak-

ke 1. novembrist 17. detsembri-
ni linnaosavalitsuses (Kari 13). 
Kõik Põhja-Tallinnas üksi ela-

vad vanaduspensionärid, kes 
soovivad abipakki saada, pea-
vad registreeruma 31. oktoob-
rini tööpäevadel kella 9-16 tel 
645 7071,  645 7096, 645 7949 
või täites ankeedi linnaosava-
litsuse veebilehel www.tallinn.
ee/pohja   

PIRITA 
Paki soovijatel palutakse re-

gistreerida 29. oktoobrini töö-
päevadel kella 9-16 tel 645 7622, 
645 7623 või 645 7640 või e-aad-
ressil aime.vaggo@tallinnlv.ee.

Pakke antakse välja 15. no-
vembrist Pirita linnaosa valitsu-
se sotsiaalhoolekande osakonnas 
Kloostri tee 6.

KESKLINN
Paki saamiseks tuleb regist-

reeruda 22. oktoobrini tööpäe-

val kella 9-16 tel 645 7220 
või e-kirjaga  kesklinlane@
tallinnlv.ee. Samuti saab täi-
ta vastava ankeedi linnaosa-
valitsuse veebilehel tallinn.
ee/kesklinn. 

Pakke väljastatakse 1. no-
vembrist linnaosavalitsuses 
(Nunne 18), sotsiaalhoolekande 
osakonnas (Pärnu mnt 9), sot-
siaalkeskuses (Liivalaia 32) ja 
Raua saunas (Raua 23).

NÕMME
Paki saamiseks tuleb regist-

reeruda 31. oktoobrini infotele-
fonil 645 7333. Sooviavalduse 
oma nime, aadressi ja telefoni-
ga võib saata ka e-kirjaga  val-
deku@tallinnlv.ee. 

Abipakke väljastab linnaosa 
15. novembrist oma teenindus-
saalis (Valdeku 13). 

HAABERSTI
Paki saamiseks peab regist-

reeruma 22. oktoobrini  töö-
päevadel kella 9-16 linnaosava-
litsuse tel 640 4862, 640 4860 

või 640 4800 või täites ankeedi  
www.tallinn.ee/haabersti. 

Pakid saab kätte 1. novembrist 
Haabersti päevakeskuses (Õis-
mäe tee 24). 

LASNAMÄE
Lasnamäel pole sel sügisel paki 

kättesaamiseks registreeruda va-
ja. Paki saab kätte 8. novembrist 
linnaosavalitsuses (Pallasti 54). 
Pakkide jagamisega seotud kü-
simustes võib helistada tööpäe-
vadel 9-16 tel  645 7755 või saa-
ta e-kiri lasnamae@tallinnlv.ee. 

KRISTIINE
Kristiines on huviliste regist-

reerimine juba lõppenud. Pa-
kid saab linnaosavalitsusest kät-
te novembri esimesest nädalast, 
kuid helistada ei tasu kohe 1. 
novembril.

MUSTAMÄE
Registreerumine pakkide saa-

miseks on lõppenud, need jaga-
takse laiali 1. novembrist lin-
naosavalitsuses (Vilde tee 118).

Linnaosad jagavad üksikutele pensionäridele abipakke

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Botaanikaaed ootab noori 
koolivaheajal toidutaimi 
avastama, kogu perele aga 
pakub nuputamist vanalin-
na seiklusmäng.

Botaanikaaias saab 26.-28. 
oktoobrini kella 11-13 osaleda 
taimepäevadel. Teadus- ja ha-
ridusosakonna metoodiku Eli-
ko Petseri sõnul on siht ergu-
tada lapsi end ise toidulooja-
na avastama.

"Taimepäevadele ootame 
koolivaheaja keskmistel päe-
vadel, et vaheaja alguses ja 
lõpus jääks rohkem aega pe-
rega koos olla," rääkis Pet-
ser. "Paljud vanemad võta-
vad ju puhkusegi koolivahe-
ajaga samal ajal. Kolmel tai-
mepäeval botaanikaaias te-
gutseme õpilastega poolteist 
tundi õues avamaal. Soovi-
me anda lastele uusi põnevaid 
teadmisi, millest siis innukalt 
kodus  vanematele jutustada. 
Tutvustame toidutaimi ja ka 
seda, milline roll on okas-
puudel loomade talvisel toi-
dulaual. Paljudel pole kodus 
oma aiamaad, nii plaanime 
tutvustada karbikülvi. Täh-
tis on, et lapsed õpivad taju-
ma end oma toidulaua looja-
na. Anname juhiseid, kuidas 
ise tervislikku ja puhast toi-
tu kasvatada."

Igal päeva programm on 
erinev – leidub põnevaid ret-
ki, kaasahaaravaid mänge ja 
meisterdamisi. Osalema on 
oodatud 6-14-aastased õpila-
sed. Registreeruda saab aad-
ressil https://bit.ly/taimepäe-
vad, osalustasu lapse kohta 
kümme eurot päevas ja tasu-
da saab kohapeal, botaanika-
aia kassas.

Nutitelefoniga vanalinna 
avastama

Urmas Sarv aga kutsub 
peresid värskesse õhku seik-
luslikule vanalinnamängule. 
"Osalejad ei tarvitse olla ruu-
mis ninapidi koos, mistõttu 
koroonaaega see sobib. Män-
guaja võib vabalt ise valida," 
rääkis Sarv. "Koolivaheajal 
passib  teekond koos perega 
läbi teha, ergutab nuputama 
ja orienteeruma. Nii saab ra-
hulikult kõndides  mõttetöö-
ga tegeleda! Arvestada võiks 
paari-kolme tunniga, kuid eel-

kõige sõltub ajakulu ikkagi 
osalejate kiirusest ja võime-
kusest. Osalemiseks on vaja 
korralikult laetud akuga nu-
titelefoni." 

Mängu alguspunkt on kuns-
tiakadeemia juures Põhja pst 
ja Kotzebue t nurgal. Osale-
missoovist saab anda teada 
Sarv OÜ e-postile urmas@
meelelahutus.eu 

Linnaloomade elust jutus-
tab 30. oktoobril Kiek in de 
Köki suurtükitornis (Koman-
dandi tee 2) zooloog Aleksei 
Turovski. On ju loomi, keda 
inimesed peavad linnas lem-
mikloomana, aga ka  vabalt 
elavaid loomi, kellele lihtsalt 
meeldib või sobib linnakesk-
kond. 

Hiigelpesi punuvad  
varblased

"Osa loomaliike elab va-
balt, kuid nad kasutavad ini-
mese loodud võimalusi. Näi-
teks toakärbes, kes looduses 
ei ela mujal kui ainult inima-
sulates," rääkis Turovski. "Ini-
mese loodud tingimusi armas-
tab ka Põhja-Aafrikast pärit 
soojalembene prussakas, kuid 
teda võib peletada külm tu-
ba. Varblased oskavad kan-
gurlindudena maja lähedale 
puuokstele jalgpalli suuruseid 
pesi teha. Tuvi on kodustatud 
juba aastatuhandeid tagasi. 
Kuidas kolme eri seltskonna 
liikmed omavahel suhtlevad, 
räägime juba põhjalikumalt 
Kiek in de Kökis." 

Loeng "Linn ja selle fau-
na" algab kell 14. Külastaja 
saab samas tutvuda näituse-
ga "Linnaloom. Lehm, luti-
kas ja lohe Tallinna ajaloos". 
Osalemine loengul muuseumi-
piletiga, mis maksab 6 eurot 
(sooduspilet 4 eurot). Regist-
reeruda saab linnamuuseumi 
kodulehe kaudu.

Desiree tantsustuudio 
ootab 25.-28.  oktoobri-
ni 7-13-aastasi tantsuhuvili-
si tüdrukuid  linnalaagrisse, 
mille teemaks on tants, tea-
ter ja kino. Laagripäeva sis-
se mahub nii trenn ja võist-
lused kui ka puhkus ja külas-
käigud. Registreeruda  htt-
ps://www.desireestuudio.eu/ 
kaudu. Koolivaheaja kõigist 
sündmustest saab jooksvalt 
ülevaate https://huvi.tallinn.
ee/uritused.

NÄPUD MULDA: 
Õpetame lapsi tervislikku 
toitu kasvatama

Huvilisi ootab ka seiklusmäng

• 22. oktoobril avaneb veebis seikluslik 
orienteerumismäng. Selle rajad avatakse 
Pirital, Nõmmel, Lasnamäel ja vanalinnas. 
Lisandub uus rada Stroomi rannas. Mäng 
pakub mõõdukalt sportlikku ajaveetmist 
värskes õhus ning täiendab spordi- ja kul-
tuuriteadmisi. Osaleda saab nii iseseisvalt 
kui ka pereliikme ja sõbraga. Sportlik seik-
lusmäng on avatud 31. oktoobrini ja linlas-
tele tasuta.

• Rajal tuleb leida üles kontrollpunktid ja 
vastata spordi- või kultuuriteemalistele 
küsimustele Loquiz rakenduse kaudu, mil-
leks kulub umbes poolteist tundi. Küsimu-
sed Pirital, Nõmmel ja Lasnamäel on spor-

diteemalised, Põhja- Tallinnas olümpia-
mängude ja vanalinna kontrollpunktides 
kultuuriteemalised. 

• Osalejate vahel loositakse novembri algu-
ses välja kolm paari murdmaasuuski suu-
sakeppidega. Pealinna sportlikku seiklus-
mängu korraldab linna kultuuri- ja spordi-
amet koostöös Eesti spordi- ja olümpia-
muuseumi ning seiklusfirmaga 360 kraadi. 

• Mängimiseks laadi enda nutitelefoni App-
Storest või GooglePlayst tasuta rakendus 
LOQUIZ. Käivita rakendus alles siis, kui 
mängu alustad. 
Seejärel vali mängu asukoht: Nõmme 
spordikeskuses sisesta username: nõm-

mesk ja password tkjsa; Pae pargis sises-
ta username pae-park ja password tkjsa; 
Pirita spordikeskuseson  username piri-
task ja password tkjsa; vanalinnas  user-
name vanalinna ja password tkjsa;  
Põhja-Tallinnas username stroomi ja pas-
sword tkjsa. Seejärel vajuta Sign in ja järgi 
edasisi juhiseid ekraanil.

• Kui mäng käivitub, läbi rada vastavalt en-
da valitud plaanile ning vasta küsimustele. 
Kui kõik punktid on läbi käidud, fikseeri 
mängu lõpp ruudulipu punktis.

• Mängu seisu näed ülal vasakul "kolmetrii-
bu" nupu alt. Sama nupu alt leiate kaas-
mängijate punktiarvu.

Aleksei Turovski räägib Kiek in de 
Kökis loomadest ja putukatest, kel-
lele meeldib inimese lähedal elada.

Scanpix
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Enne paneelmajade kerki-
mist asus Lasnamäel 
Kuristiku küla, mis koosnes 
Saueaugu, Türgi, Tädiaugu, 
Kuidu, Ruhu, Kooli ja Prügi 
talust, viimane neist oli väga 
jõukas. 

Arheoloogiasügise matkal 
Tondiraba kunagiste talukohta-
de juurest (kus praegu asub Las-
namäe Centrum) kuni Iru linnu-
seni aitas huvilistel taastada mi-
nevikku linnamuuseumi arheo-
loogiakogu hoidja Küllike Tint. 
Kujutelgem koos aegu, mil Põhja-
Eesti suurim sadam asus Hirve-
jõel – nii kutsuti tollal Pirita jõ-
ge –, kusagil Iru linnuse juures. 

Uuem lähenemine Eesti mui-
nasajale ütleb, et soomeugrilased 
saabusid siia maile ühel ajal va-
nade germaanlastega, kes matsid 
ka oma surnuid Lasnamäe kivi-
kirstkalmetesse, mis uute eluma-
jade rajamisega on sealt paraku 
kadunud. Samas lõuna poole jää-
val lagedamal alal on need alles. 
Ilmselt võis tekkida rahvaste se-
gaasustus Lasnamäel ja mujal Põh-
ja-Eestis ning ka Soome rannikul.  

Merest kerkinud maa muu-
tus viljakaks põlluks

Viimase viie aasta jooksul 
on hakatud tegema DNA ana-
lüüse. Need aitavad tuvastada, 
kust inimene pärit on, kui va-
na ta oli surres, mis ajal mae-
ti. Väo-Jaani kivikirstkalmetes 
– karjääride pool – võeti luusti-
kult üks DNA analüüs, nagu ka 
Rebala kalmetest, ja  selgus, et 
maetud olid omavahel sugula-
sed. Juba varem on käidud välja 
hüpotees, et Iru linnus oli seal-
se piirkonna keskpunkt, ja ala, 
mis selle ümber jäi, oli jaotatud 
ülikute vahel ära. Nendest üli-
kutest on alles need kivikirst-
kalmed, ning DNA analüüsid 
kinnitavad seda hüpoteesi. Ki-
virstkalmete leiud  kinnitavad, 
et pigem tulid sisserändajad ida 
poolt ja ilmselt on kohapeal toi-
munud vanema ja juurde 
tulnud rahva segu-
nemine. 

Kivikirst-
kalmetesse 
oma lahku-
nuid mat-
nud rah-
va arvuks 
arvatak-
se umbes 
2000 aas-
tat tagasi 
olnud kõigest 
pool tuhat. See-
tõttu ei olnud ida 
poolt tulijatel keeruline 
jäme ots enda kätte võtta. Mui-
nasgermaanlased elasid üksik-
taludes hajali, läänemeresoom-
lased saabusid aga suuremates 
hulkades, olid sõjakamad ja ra-
jasid kindlustatud asulaid. Võib-
olla sellest piisaski, et aja jook-

sul muutus olulisemaks just lää-
nemeresoome keel? 

"Muidugi oli  10 000 aastat 
tagasi  see ala hoopis teistsugu-
ne," selgitas Küllike Tint. "Ton-
diraba oli saarte vaheline la-
guun. Siin olid siis väiksed saa-
rekesed. Inimasustus tekkis Las-
namäe kandis teadaolevalt alles 
uuel kiviajal. Selleaegsed asula-
kohad paiknevad Iru linnamäel 
ja Soodevahe külas lennujaama 
taga. Leiumaterjal Lasnamäel on 
sama, mis on tüüpiline muudele 
kiviaegsetele kohtadele. Leitud 
on kivist tööriistu, mis pealtnä-
ha paistavad kivitükkidena, kuid 
lähemal uurimisel on näha tok-
simise jälgi. On ka keraamikat, 
nimelt on leitud nöörkeraami-
ka kilde." 

Mustakivi on  
tegelikult punane

Kuigi kaugele Lasnamäe elu-
rajoonist ei jää ka lennu-

jaama tagune Soo-
devahe küla, mil-

le uurimine on 
andnud selge-
mat arusaa-
mist kogu 
piirkonna 
elust kau-
getel aega-
del. Seal on 

välja tulnud 
kõige rohkem 

kiviaegseid lei-
de, aga ka üks vii-

kingiaegne münt ja 
palju hilisemast ajast, 19. 

sajandist pärinev Vene kelluke.  
Niisiis on elu olnud seal, nagu 
arvatavasti teisteski ümberkaud-
setes külades, juba väga kaua ja 
pea katkematult. Uurijaid huvi-
tas küsimus, miks asus see kü-
la veekogudest suhteliselt kauge-

mal. "Püügiasulate puhul on olu-
line, et asulakoht oleks veekogu 
juures," lausus Tint. "Iga päev oli 
vaja kala, et end elatada. Soode-
vahel oli ilmselt üle mindud vil-
jelusmajandusele ehk on saadud 
elatuda maaviljelusest." 

Kuristiku küla piir läks ku-
nagi sealt, kus sõidutee kulgeb 
Peterburi maantee suunas. Ku-
ristiku küla koosnes  Mustakivi, 
Saueaugu, Türgi, Tädiaugu, Kui-
du, Ruhu, Prügi ja Kooli talust. 
Seal külas tegeldi  ikka põlluma-
janduse ja karjakasvatusega, hili-
semal ajal ammutati ka turvast ja 
murti paasi. Neis kohtades on jä-
rele jäänud ka paemurru augud. 
Paest valmistati Tallinnas kõnni-
teid ja treppe. Tallinlased teadsid 
seda küla ja piirkonda aga kõige 
rohkem Tondi kõrtsi järgi. 

Mustakivi tee ääres seisab 
suur punakas rändrahn. See kivi 
ongi andnud nime talule ja nüüd 
ka teele, mis kulgeb Peterburi 
maanteelt Vana-Narva maan-
teeni. Seesama kivi siin ahvat-
les inimesi juba pronksiajal. Te-
gemist on kultuskiviga, mis või-
sid olla seotud viljakusega. Sel-
liseid kive on avastatud ena-
masti viljakatel leelismuldadel 
ja ka viljakate alade ääremaa-
del. Mis aga selle teooria kaht-
luse alla seab, on see, et neid po-
le avastatud muistsete fossiilsete 
põldude kõrval. Auke tehti kul-
tuskivile arvatavasti teise kiviga 
toksides. "Ühe kultuskivi juures 
oli tavaliselt veel teisigi," ütles 
Tint. "Kui 700 meetri ulatuses 
on terve hunnik kultuskive, aga 
kivi toksimise heli ulatub just nii 
kaugele,  siis võis see toksimine 
tekitada väga huvitava kõlapildi, 
kui kõik koos toksisid."  

Umbes tuhat  või veidi roh-
kem aastat enne  Kristust  hakkas 

Põhja-Eestisse ja Tallinna ümbrus-
se tulema sisserändajaid ka lääne 
poolt.  "See on nähtav sammas-
te, lohukivide, monumentaalse-
te kivide, just kalmete ja fossiil-
sete põllusüsteemide näol," sel-
gitas Tint.   Arvatakse, et need 
monumentaalsed kivid tähistasid 
ülikute kalmeid.  Nendesse kal-
metesse maeti ülemkihi inimesi. 
Kui kalmukivid pidid olema näh-
tavad, siis lohukividel oli oluli-
ne hoopis heli kõla.  Mida suu-
rem kivi, seda tummisemat heli 
ta teise kiviga toksides võib an-
da. Lohkusid kividesse ei tehtud 
andide jaoks. Paljudel kividel on 
need lohud tehtud ka külje peale.

Mitmete kivide juures on teh-
tud ka väljakaevamisi. Leiuma-
terjal ei ole eriti rikkalik, on lei-
tud põletusasemeid ja loomaluu-
de põlenud tükke.  "Mingeid ri-
tuaale siin kivi juures ikkagi teh-
ti, midagi ka ohverdati, aga see 
orgaaniline materjal ei ole kah-
juks maa sees tänaseni säilinud," 
rääkis Tint.

Miks teised kivid ära koristati, 
aga Mustakivi alles jäi? Sest see 
oli tähtis piirikivi. See kivi asus 
Mustakivi talu lauda nurgas ja 
võeti alles 1995. aastal kaitse alla. 
Muide, kivi juurest paistavad veel 
kunagise talu õunapuudki. Arhi-
tekt Vello Lõugas, kes siin kae-

vamisi juhendas, otsiski asustus-
kohti Mustakivi ja Saueaugu talu-
de juures. Mõlemad talud asusid 
viljakate maade piirimaal. "Kui 
Valdemar II need alad siin vallu-
tas, siis tekkis ilmselt kohalikega 
palju tüli, sest nemad olid kind-
lad, et kogu see ala on nende ka-
sutada, nende viljamaa," selgitas 
Tint. "Aga Tallinna linnal oli sa-
muti vaja oma viljamaid. Määrus 
pandi paika 15. mail 1265. aastal 
kuninganna Margareta ajal, ja sel-
lega määrati ära Tallinnale kuulu-
va maa piir. Piir ulatus siit Mus-
takivi piirikivi juurest kuni täna-
päeva Nõmme piirini. Neid kive 
oli siin muidugi veel. Oli Kuristi-
ku talu piirikivi ja minu teada on 
ka Väo külas üks piirikivi alles."  

Kivikalmed  
mälestavad ülikuid

Praeguse Mustakivi kauban-
duskeskuse juures asus veel 1980. 
aastate paiku Prügi talu. Keegi 
ei tea, kuidas see endale niisu-
guse nime sai, sest tegu oli jõu-
ka taluga, mille elamu asus eral-
di rehealusest.  Selle talu maa-
del, praeguse süvendisse kaeva-
tud laia tee ääres Grossi poe lähe-
dal asus ka neli kivikirstkalmet, 
mis pole enam säilinud.  Sealt 
oli juba tsaari ajal leitud min-
gi luustik ja pronksmõõk. Muu-
seumidesse aga polnud Kuristi-
ku külast midagi neist leidudest 
sattunud. "Ma kahtlen, kas tegu 
oli ikka mõõgaga, asi on selles, 
et pronksiaegsed matused liht-
salt ongi leiuvaesemad. Mõõka-
de kaasapanemine algas natu-
kene hiljem. See peegeldab ka 
nende inimeste uskumust teis-
poolsesse ellu," kommenteeris 
matkajuht. Väljaspool olid suu-
red maakivid, Nendest kividest 
ringe võis olla kuni kolm. Kes-
kel aga oli paekividest täidetud 
osa. Ja täitsa keskel asus kuni ka-
hemeetrine kirst. Sinna pidi täis-
kasvanud inimene ära mahtuma. 
Kalmete pikkus oli 7-12 meetrit. 

Ühte kivikirstkalmesse maeti 
kolm või neli inimest. Aga see 
arv võis olla suuremgi, sest mõ-
ned luud on nii ära kulunud, et 
kõiki indiviide ei olegi enam või-
malik tuvastada. Kuristiku kü-
la kivikirstkalmetest leiti kal-
me kohta keskmiselt kolm ini-
mest. Sinna maeti hiljemgi kui 
pronksiajal. Hilisemateks leidu-
deks olid siis Rooma rauaaegsed 
1.-5. sajandi käevõrud  ja noo-
rema rauaaja, mis kestis 11.-13. 
sajandini, hobuse suulised. 

Kalmete ringikuju kohta on 
oletatud, et see võis peegeldada 
päikest. On ka teisi arvamusi, et 
näiteks elamuid või surnumaju. 
Matuste riitus võis olla üsna kum-
maline. Kuristiku kalmete puhul 
pole Küllike Tindi kinnitusel nä-
ha midagi ebatavalist, aga näi-
teks Muuksi kivikirstkalmest on 
avastatud luustik, mis oli ilmselt 
jäetud alguses kalmest välja kõ-
dunema ja siis jaotati kolme eri 
kalme vahel. On täheldatud ka 
pea ja keha erinevat käsitlemist.

Ehk nägid Lasnamäe muistsed elanikud välja sellised? Ott Kangilaski ja Richard Kiviti nägemus muistsete eestlaste rõivastusest ja varustusest. Ees-
ti ajalugu I, 1936. aasta köites.

Lasnamäelt  
murtud paasist  

tehti Tallinna uhkeid 
kivitreppe.

Lasnamäel asus ka üks Eesti  
vähestest laevmatustest
Seda, et ka meeste 
puhul oli muistsel 
ajal soengu te-
gemine  hinnas,  
kinnitavad Pe-
terburi tee lähe-
dal asunud Väo-
Kangru kalmest 
leitud habemenuga 
ja pintsetid.  

Pronksiaja mehed võisid ka-
sutada soengute kinnitami-
seks erilisi vahendeid, mis leiti 
ka ühest kalmest. Naiste ma-
tustest on leitud tavaliselt spi-
raalseid oimuehteid,  mis kin-
nitati rätiku külge. Seda, et 
meestel oli soengu tegemine 
hinnas,  kinnitavad ka Väo-
Kangru kalmest leitud habe-
menuga ja pintsetid.  

 Kokku leiti enne Lasnamäe 
V mikrorajooni ehitamist sealt 
21 muistist. Kõikide nendeni 
me oma käigul kahjuks ei 

jõudnud, kuna nad on 
väga laiali, ja see 

oleks võtnud ter-
ve päeva. Kui kel-
lelgi on huvi, siis 
võib ta need ko-
had kirjanduse 

abil üles otsida. 
Abiks on näiteks Val-

ter Langi raamat "Muistne 
Rävala".

Aga Lasnamäel oli lisaks ki-
vikirstkalmetele veel üks oluli-
ne kalme, millesarnaseid on 
Eestist leitud ainult kolm. Te-
gemist on pronksiaegsete 
laevkalmetega. Ehituselt on 
nad sarnased kivikirstkalme-
tele, piirid ehk reelingud moo-
dustati suurtest maakividest, 
keskmine osa paekividest, ja 
keskel oli jällegi kirst. Kaks 
neist asuvad Saaremaal, üks 
aga Väo külas.

AJARÄNNAK LASNAMÄEL: 
Tondiraba oli muiste hoopis 
saartevaheline laguun
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Peagi juba kaks aastat taga-
si Tallinna enda jaoks avastanud 
Soome professor Partanen soo-
vib kindlasti kokku saada mõnes 
siinses õdusas kohvikus. Niisiis 
kohtumegi praegu siinses tehni-
kaülikoolis töötava teadlasega 
ühes vanalinna söögikohas. Tal-
linn on Partaneni jaoks linn, kus 
katsetatakse pidevalt midagi põ-
nevat. Seetõttu uurib temagi just 
siin, miks tekivad ummikud ja 
kuidas mõjutab liiklust, kui ehi-
tada mõnda teed kitsamaks või 
laiemaks. Tallinna liiklust muu-
givad lahti Partaneni arvutisimu-
latsioonid ning uuringu tulemu-
sed peaks valmima juba kevadel. 

Miks te üldse tahtsite tulla Tal-
linna tööle?

Tallinn on vinge koht, sest siin 
katsetatakse paljusid asju. Siin on 
iseautod ja need väiksed pakiro-
botid. No kas pole põnev teada, 
et need iseautod sõidavad palju 
turvalisemalt kui inimese poolt 
juhitavad autod? Me ei usu seda, 
aga nii on. Nad võivad ka püsi-
da sõites ühes rühmas,  liiklevad 
sujuvalt ega riku liikluseeskirja. 
Nad ei tee vigu. Kunagi ei unus-
ta nad õiges kohas ära pöörata. 

See loob võimalused tellida 
iseauto koduuksele. Iseauto võib 
olla ka suurem, mahutada palju 
sõitjaid, ja nüüd katsetatakse, kui-
das suudab üks väikebuss korja-
ta peale hommikul tööle mine-
vaid inimesi ja viia nad kohale. 
On huvitav vaadata, kuidas see 
hakkab toimima ja kui mitu autot 
võib ühe niisuguse sõiduga lin-
natänavatel asendada. Kõik ole-
neb muidugi, kas inimesed taha-
vad sellist võimalust kasutada, 
kui sujuv see sõit saab olema ja 
kaua aega võtab. Kui sõit kestab 
inimeste arvates liiga kaua, siis 
võidakse ju otsustada oma au-
to kasuks. Aga niisuguseid asju 
ei ole võimalik ennustada, seda 

saab kindlaks teha ainult olukor-
da kogedes. 

Millised eeldused on Tallinnal 
saada globaalsete uuenduste ve-
duriks? 

Tallinn minu arust juba ongi 
uuenduste vedur nii Euroopa kui 
ka globaalses kontekstis. Tallinna 
võime olla igasuguste uuenduste 
katsetaja avaldab muljet. Selleks 
on siin ka eriline atmosfäär iga-
suguste katsetuste ja uuenduste 
tegemise mõttes. Siin on tunda 
ja näha meeldivat tulevikkuvaa-
tavat suhtumist. See ongi Tallin-
na tugevus. Ja see ongi see, mis 
mind on siia toonud. 

Kas parkimiskoht kohe 
ukse ees on inimõigus?

Paljudes linnades 
loobutakse  juba mo-
dernistlikest parki-
misnormidest.  Nii et 
parkimine maja ukse 
ees ei ole inimõigus.  

Võib-olla piisaks 
eraldi parkimisma-
jast ja kortermaja keld-
ris võiks parkimiskohta-
de asemel olla ka teisi ühi-
seid alasid, näiteks saun ja pe-
suruum majaelanikele?

Jah, need  meelitavad ligi ini-
mesi, kes on valmis loobuma au-
todest. Lisaks küsin: miks peaks 
parkimismajad olema nii koledad 
ehitised? Miks mitte teha need 
roheliste seintega 3D-pargi sü-
damikus, millel on mängude ja 
ürituste katusepark, ronimissei-
nad, tänavakunst? Nad võivad 
saada ise atraktsiooniks ja tore-
daks naabriks naabruses oleva-
tele elumajadele. Nii meelitaks 
need ka parkijaid.

Miks ei tohi muuta mõnd tänavat 
linna läbivaks kiirteeks, nagu pal-
judes suurtes linnades tehtud on?

No neid kiirteid linnasüdames 
on küll, jah, isegi Soome linnas 
Lahtis oli selline, läks päris lin-
na südamest läbi. Aga nüüd on 
see viidud linnast välja ja jook-
seb linna ümber. See vabastas 
linnaruumi rohkem jalakäijatele 
ja isegi ehitistele, sest tuli juurde 
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maad, kuhu ehitada. Kui enne 
segas suur liiklusmüra, siis nüüd 
seda enam ei ole.  Kiirteed püü-
takse viia igal pool linnast välja. 
Aga see nõuab väga suuri inves-
teeringuid ja alati jääb küsimus, 
kas siirdamine ka õnnestus, kas 
liiklus ikka kadus linnast ära. 

Paljud Tallinnasse sõitvatest 
autodest kuuluvad  neile, kes tu-
levad mujalt linna tööle, ja pal-
ju on neid, kes sõidavad lihtsalt 
linnast läbi. Küsimus ongi selles, 
kuidas saada need inimesed pi-
dama enne kesklinna, et nad jät-
kaksid sõitu muude liiklusvahen-
ditega. Siin peaks minu arvates 
rakendama mõlemat – nii piiran-
guid kui ka meelitama neid ini-
mesi millegagi autost välja tule-
ma ja kasutama ühissõidukeid.  

Ja mitte ainult ühissõidukeid, 
vaid ka jalgrattaid?

Just nimelt. Hollandi on selle 
poolest hea näide. Seal on jalg-
rattad väga soositud. Ma ei tea, 
kuidas nad on selleni jõudud, 
aga jalgrattaga liikumine kuulub 
sealse kultuuri juurde. Ka Hel-

singis on palju rattaga sõitjaid, 
kuigi seal on veel külmem 

kui Tallinnas. 

Mida arvate Tallin-
na punastest jalg-
rattateedest, mis 
tekitasid palju jut-
tu? Eesmärk on 
ühendada Tallin-
na kesklinnas kul-

gevad jalgrattateed 
kiiremini, kui mui-

du oleks võimalik. Mu-
jal maailmas on värvilised 

jalgrattateed väga levinud...
See on väga hea mõte! Pa-

raku autod Tallinnas sõidavad 
väga kiiresti ja ei hoia rattara-
dadest piisavalt eemale. Ja sel-
le tõttu sõidavad jalgratturid ik-
ka veel kõnniteel. Kuid paljudes 
riikides, nagu näiteks Hollandis, 
on jalgrattarajad tõesti omaette 
nähtus. Tallinn vajaks muutust 
sõidukultuuris, et austada puna-
seid jooni. Võib-olla aitaks ka 
piirkiiruse vähendamine, kiirus-
kaamerate ülespanek  ja suured  
trahvid. Võib-olla on vaja ka uu-
ringut, mis selgitaks, miks neid 
punaseid radu nii vähe praegu 
kasutatakse. 

Mida siis veel soovitada, et lin-
nasüda jalakäijatele ja kergliik-
lejatele tagasi anda? Kas poliiti-
kutel on lihtne müüa mõtet loo-
buda sõidust, kui suur osa valija-
test on autojuhid? 

Aeg on pöördumatu, samuti 
muutused linnades. Oleme järk-
järgult ehitanud oma ühiskonnad 
niisugusteks, et sinna kuuluvad 
eraautod kui kiire liikuvuse ta-
gajad, ja me ei saa aega tagasi 
pöörata. Peame otsima uusi vii-
se, kuidas liiklejate vahelist su-
het nihutada. Me võime püüda 
suurendada kõndimist paranda-
des keskkonda, kuid kas me saa-
me muuta ühiskonda, mis nõuab 
meilt tööd, õppimist ja vaba aja 
veetmist linnapiirkonna mitmes 
paigas iga päev? On vaja sõiduta-
da lapsi ja käia poes süüa ostmas 
ning teha seda kõike maksimaal-

selt lühikese aja jooksul.  Oleme 
loonud autost sõltuva ühiskonna.

Uuringud on samas näidanud, 
et osa inimesi  on valmis  küll 
ka  bussisõidust loobuma jalg-
ratta või kõndimise kasuks, aga 
need, kes iga päev autot juhivad, 
teeksid seda vähem.  

Mis paneks neid oma käitu-
mist muutma?  Kindlasti ühis-
sõidukite mugavus, sõidu kiirus 
ja sujuvus.

Olete öelnud, et kui linnas on 
eriilmelisi osi, siis see lisab elu-
jõudu kogu linnale.

Jaa, just nii on, ning see linna 
elujõud tekib ju väikestest asja-
dest, mida kõik inimesed teevad. 
Igaühel on siin oma osa. Nii tava-
listel linnakodanikel kui investee-
rijatel, ehitajatel, linnaametnikel.

Kas vanalinn ei võiks olla au-
tonoomne linnaosa? Kui suur 
peaks üldse üks hea linn olema, 
et ta toimiks hästi?

See on tõesti huvitav küsi-
mus. Kui vaadata vanalinna ja 
uusi linnaosasid, siis on uutel 
kahtlemata oma eelised inves-
torite meelitamisel. Seal on ju 
ehitamiseks ja arendamiseks va-
bamad käe. Vanalinnas on aga 
oma väärtused ja võlud. Arva-
tud on, et mida suurem linn, se-
da parem, aga siin tuleb ka mingi 
piir vastu. Kui vaatame Mexico 
Cityt või Aasia suurlinnu, siis 
näeme suuri saasteprobleeme, 

näeme tõelisi liiklusummikuid.  
Nüüd on aru saadud, et maail-
ma suurlinnad on mõjukamad 
ka suures poliitikas ning majan-
duselus kui rahvusriigid. Et siis 
London on tähtsam kui Ühend-
kuningriik ja nii edasi. Tõepoo-
lest võib tulla aeg, mil suur Tal-
sinki on tähtsam ja mõjukam 
kui Eesti ja Soome riik eraldi. 
Minu meelest ei ole see sugugi 
võimatu, oleks isegi väga meel-
div areng. Ma ei oska öelda, kas 
tunnel Tallinna ja Helsingi vahel 
saab võimalikuks, aga mina küll 
ootan seda. See lühendaks olu-
liselt minu tööteekonda. Ma sõi-
dan igal nädalavahetusel Tampe-
resse pere juurde. 

Kui kindel saab olla, et linndes 
ongi inimkonna tulevik?

Linnad on kogu ajaloo vältel 
inimesi inspireerinud ja kõik uuen-
dused on sündinud alati linnades. 
Kui inimesed teevad midagi koos, 
siis nad jagavad omavahel ideid ja 
teadmisi ning sellest sünnib alati 
midagi uut. Kogu areng on lin-
nas alati olnud palju kiirem kui 
kusagil maakohas. Inimesed on 
käinud kasvõi kord nädalas kiri-
kus ja näinud turul palju teisi. Ja 
nii on see põhimõtteliselt ka prae-
gu, kuigi kooskäimise kohad või-
vad olla muutunud. Kuigi meil on 
tehnoloogiline ühiskond ja teabe-
vahetus käib virtuaalselt, on ik-
kagi jäänud tarve kohtuda teiste 
inimestega. See stimuleerib kui-

"Tallinn on 
uuenduste ve-
dur nii Euroo-
pas kui ka glo-
baalselt," leiab 
Partanen. "Siin 
on tunda ja nä-
ha meeldivat 
tulevikku vaa-
tavat suhtu-
mist."
Albert Truuväärt

"Tallinn on maailma uuenduste vedur. Võib tulla aeg, 
mil suur Talsinki on tähtsam ja mõjukam kui Eesti ja 
Soome riik eraldi. Nagu näiteks London on tähtsam 
kui Ühendkuningriik," leiab Tallinna tehnikaülikooli  
tulevikulinna professor Jenni Partanen. "Maailma 
suurlinnad ongi mõjukamad ka suures poliitikas ning 
majanduselus kui rahvusriigid."

Tallinna  
sõidukultuur vajaks 

muutust

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Aitab linnu inimestele tagasi võita

• Jenni Partanen on hariduselt ar-
hitekt ja tal on linnaplaneeri-
mises doktorikraad. Par-
tanen on õpetanud Tam-
pere tehnikaülikoolis lin-
naplaneerimist ja kujun-
damist, samuti on ta 
töötanud Helsingi linna ja 
kohalike uuringute instituu-
dis. Jenni on uurinud linnade 

kujunemist tarkadeks linnadeks 
ning uusi viise, kuidas linna-

keskkonda inimsõbraliku-
maks planeerida. 

• Oma uurimustöödes ka-
sutab ta edukalt arvuti-
mudeleid, mis näiliselt 

kaootilise linnakeskkon-
na kujunemist paremini 

mõista aitavad. 
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dagi eriliselt. Me näeme, et pan-
deemia ajal jäid paljud koju kaug-
tööle, aga nad tahaksid ka konto-
risse minna, kohata teisi. Ja ma ei 
usu, et tuleb selline aeg, mil kõik 
tahaksid klõbistada arvutit kusa-
gil metsamajas. On ka neid, kelle-
le selline üksindus sobib, aga näh-
tavasti hakatakse tööle nii kodus 
kui ka osalt kontoris, mis ei kao 
samuti kuhugi. 

Tegelete linna ja TTÜ koostöö 
raames just liiklusprobleemidega?

Minu uurimisrühmas on kolm 
teadurit.  Me teeme ka arvutisi-
mulatsioone, millega uurime au-
tode liikumisi, pidades silmas ko-
gu linnatänavate ruumi, ja vaata-
me, mis juhtub, kui näiteks ku-
sagil laiendada või õgvendada 
liikumisruumi ja kui autosid tu-
leb juurde või kui neid jääb vä-
hemaks, et kuidas siis üldine lii-
kumisvoog muutub. Liiklus, nagu 
me teame, on väga etteaimama-
tu ja toob alati üllatusi. Raske on 
ennustada, kus ja mille tõttu ku-
sagil võib tekkida seisak või um-
mik. Aga meie simulatsioon ai-
tab ehk selgitada, mis põhjustab 
liiklusvoogude häireid. Meiega on 
liitunud ka arvutiprogrammeeri-
ja, kellel on suur kogemus liik-
lussituatsioonide programmeeri-
misel. Me võime siis arvuti abil 
vaadata, mis juhtub, kui lisada 
uusi liikluskorraldusi, seda kõike 
ei pea autojuhtide peal reaalses 
elus proovima hakkama. 

Me saame arvuti abil teha 
tänavaid laiemaks ja kitsamaks, 
suunata ümber liiklusvoogusid, 
teha uusi magistraale ning vaa-
data, kuidas need mõjutavad liik-
luspilti. Paljud asjad saab sel-
geks arvutilaboratooriumis, ilma 
et neid peaks hakkama reaalses 
elus proovima ja hiljem pettuma, 
et soovitud tulemust ei tulnudki. 

Millal siis teie töö viljad võivad 
hakata päris elus meie liikluspilti 
ja kogu linnaelu muutma?

Loodame, et esimesi meie si-
mulatsiooni  tulemusi võime tut-
vustada Tallinna liiklusega tege-
levatele inimestele juba tuleval 
kevadel.  Aga me hoiame vasta-
va ala inimesi oma tegemistega 
kursis juba varem. Talvel kind-
lasti teeme ühe oma töö tutvus-
tamise linnaametnikele.  Aasta 
pärast oleme selle asjaga jõud-
nud juba üpris kaugele. Nende-
le liiklusuuringutele lisame ka 
teisi inimeste käitumist uuriva-
te sotsioloogide töötulemused, et 
teada, mis kaalutlustel inimesed 
üldse otsustavad, millist liiklus-
vahendit kasutada. Ning teisalt 
aitab sotsioloogia selgitada, kui-
das saame hoida linna elujõuli-
sena ning milliseid kohti tuleks 
arendada ja mis suunas. Kindlasti 
ei ole võimalik kogu linna muuta 
ühetaoliseks. Vanalinnal ja Üle-
miste teaduslinnakul on ju väga 
suur erinevus. 

Ulmekirjandusele alusepanija 
Herbert George  Wells ütles ju-
ba 1902. aastal, et transpordil 
saab olema linnaruumi vormimi-
sel põhiroll. Kui palju oli Wellsil 
transpordi asjus õigus?   

Ta suutis tõesti õigesti ette 
näha, kui tähtsat osa hakka-
vad liikumisvõimalu-
sed etendama lin-
nade elukorral-
duses. See oli 
juba ligi 120 
aastat taga-
si. Mõelge, 
kuidas siis 
veel liigel-
di.  

Kuivõrd me 
saame hin-
nata, mis saab 
Tallinnas saja või 
isegi poolesaja aas-
ta pärast?

Me peame siiski suutma ette 
näha suunda, kuhu areng kulgeb. 
Samas peame arendama selliseid 
tulevikustsenaariume, mis võta-
vad arvesse ebakindlust. 

Me ei tea, milline suur inno-
vatsioon hakkab arengu kurs-
si muutma. Vaatame, kui palju 
muutis ühiskonda sisepõlemis-
mootori või interneti leiutami-
ne. Kes osaks seda ennustada? 
Nüüd võime ainult tagantjärele 
nende muutuste suurust hinnata. 

Me võime näiteks loota, et teh-
noloogiline areng päästab meid 
saastest ja ummikutest siis, kui 
meil on elektrilised iseautod. Ent 
sel juhul peame valmis olema ka 
selleks, et meil on tulevikus neid 
iseautosid veelgi rohkem kui on 
tavalisi autosid praegu. See tä-
hendab, et on ikkagi ummikuid, 

ja ka rohkem kui nüüd. Elekt-
riautode tootmine nõuab uusi 
kaevandusi, mis omakorda jälle 
lisab atmosfääri süsinikku. Se-
da kõike peab samuti arvesse 
võtma. Ma olen alati öelnud, et 
enne kui suuri muudatusi teha, 
peaks neid katse korras väikse-
mas mastaabis proovima. Ehk 
enne kui Tallinna liiklust radi-
kaalselt ümber korraldada, tu-
leks uurida, mida need muutu-
sed väiksemas mastaabis kaasa 
toovad. Mitte nii, et teeme kor-
raga kõik ümber ja siis avastame, 
et see uuendus ei toimigi ooda-
tud viisil ning oleme veel suure-
mate probleemide ees kui enne. 
Seepärast peab  visioone võima-
likest tulevikumuutustest olema. 
Ning on hea, et ka linnad selle-
ga tegelevad, nagu seda tehak-
se ka Tallinnas. 

Tallinna on hakanud kerkima  
kõrghooned. Kas need sobivad 
siia?  Põhjamaad üldiselt on väl-
tinud  kõrghooneid.

Nüüd on alustanud nende ra-
jamist ka  Põhjamaades. Algne 
põhjus, miks hooned kerkisid tae-
vasse, oli taskukohase maa puu-
dumine näiteks paljudes USA ja 
Aasia linnades. Meie kandis aga 
teeme seda vaid New Yorgi või 
või Singapuri jäljendamiseks. Nii 
et meil on see disainiotsus. Plus-
siks on see, et saate ilusaid vaa-
teid ja potentsiaalselt palju inime-
si, kes on kogunenud tööle  sa-
masse kohta,  et toetada ettevõt-
teid. Teisest küljest seisavad need 
tornid sageli keset parkimisplatsi, 
sest siin ei ole maa nii napp res-
surss nagu Ameerikas, Tallinn ei 
ole väga tihe linn. Inimeste jaoks 
on võtmeks ikkagi kvaliteetne lin-

nakujundus ehk eelkõige loo-
vad inimliku linnaruu-

mi hoonete esime-
sed  korrused.

Millised 
uuendused 
teid kõi-
ge rohkem 
kõneta-
vad?

Mulle 
meeldib sel-

line uus teh-
noloogia, mis 

võtab arvesse ini-
meste tarbeid ja samas 

ka loodust ning keskkonda ja 
mida saab kasutada linnas ning 
sellega parandada elu kvalitee-
ti linnas. Ma ei ole samas teh-
nokraatliku tuleviku nutilinna 
sõber, kus sind kogu aeg juhi-
takse. See tekitab tunde, nagu 
linn oleks mingi seade, mis kä-
sib meid käituda teatud viisil. 
Ma pooldan ikka vabadust käia 
edaspidigi linnas nii nagu süda 
lustib ja mõelda välja uusi tege-
vusi ning vabalt igal pool teiste 
inimestega kohtuda ja vestelda. 

Head ideed ning algatused 
sünnivad pigem alt üles, mitte 
masinlike korraldustena kusagilt. 
Head on ka kõik väiksed ette vaa-
tavad innovaatilised uuendused, 
mis inimeste elu paremaks ja to-
redamaks muudavad. Igasugune 
ülemäärane juhtimine ei aita hea-
de uuenduste loomisele kaasa. 
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Think Pink Europe ja MTÜ 
Elu Nimel andsid Tallinnale 
esimese linnana Eestis 
Pink City tunnustuse. 

Pink City tiitel antakse 
Think Pink Europe ja liik-
mesriikide allorganisatsiooni-
de poolt neid rinnavähi teadlik-
kuse kuu kampaanias ja Roosa 
Lindi Jooksu (RACE For The 
Cure Tallinn) terviseüritusel 
toetanud linnadele. 

"See on tunnustus ja märk, et 
linn mõtleb kaasa ja toetab ter-
viseprojekte, mis on suunatud 
just rinnavähi ennetuse ja tead-
likkuse tõstmiseks. Tallinna lin-
na panus sõnumi levitamisena 

ning roosade valguslahen-
duste näol Vabadu-
se väljakul ja Tal-
linna lauluväl-
jakul on and-
nud paljude-
le võimsaid 
emotsioone 
ja tõmma-
nud tähele-
panu rinna-
vähiga seotud 
temaatikale," 
ütles MTÜ Elu Ni-
mel juhatuse esimees 
Reio Vilipuu. "Roosaks oli sel 
aastal valgustatud ka Skywheel 
of Tallinn vaateratas ning kõi-
kidest objektidest on sotsiaal-

meedias tekkinud positiiv-
ne sumin."

Abilinnapea 
Betina Beški-

na tänas Tal-
linnale tiit-
li andmise 
eest. "Ees-
kätt soo-
vin ma sü-

damest tun-
nustada kõi-

ki neid, kes an-
navad oma panu-

se rinnavähi ennetu-
se teadlikkuse tõstmiseks, 

propageerides muuhulgas ter-
vislikke eluviise ja igapäevast 
kehalist aktiivsust," lausus ta. 

pealinn@tallinnlv.ee

"Nime Siug kandvale sillale 
Lasnamäe veerul saab tulla 
imekaunist kesklinnavaa-
det imetlema," lausus 
Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm. "Siit näeb 
hästi linnasüdant kõrghoo-
netega, Kadriorgu ja ka 
merd." 

Lasnamäed ja kesklinna 
ühendav jalakäijate ja kerg-
liiklejate sild avati reedel. See 
aitab pääseda Filtri teelt Kad-
riorgu ja tulevasse Ülemiste 
ühisterminali. 

Lasnamäe linnaosa vanema  
Vladimir Sveti sõnul on linla-
sed sellist silda aastakümned 
oodanud. "Sild ühendab Las-
namäe Majaka asumit kesklin-
na Kadrioru ja Torupilli asumi-
tega," lausus ta. "See loob hea 
võimaluse kahe linnaosa vahel 
jalutamiseks, väntamiseks või 
sõitmiseks. Sild muudab kesk-
linna elanikele Ülemiste piir-
konna kättesaadavamaks, sa-
mas saavad lasnamäelased min-
na silda pidi kesklinna tööle, 
sõpradele külla, jalutama või 
puhkama. See sild on esimene 
mitmest ühendusest, mis aita-
vad kesklinna ja Lasnamäed si-
duda. See sild annab ettekuju-
tuse, kuidas neid järgmisi ühen-
dusi tuleks luua." 

Ka Kadrioru saksa gümnaa-
siumi õpilased saavad nüüd 
kooli kahe õppehoone vahel 

kiiremini ja ohutumalt liiku-
da. Lasnamäe elanikel on seni-
sest lihtsam Kadrioru parki ja-
lutama pääseda ning emadel ja 
isadel kergem lapsevankrit lü-
kata. Kui aga keegi soovib tee 
peal jalga puhata, saab ta seda 
teha vaateplatvormil. 

Linnapea Mihhail Kõlvart 
lausus silla avamisel, et see on 
oluline samm ratta- ja 
jalakäijate ühen-
duste parenda-
miseks Las-
namäe ja 
kesklin-
na vahel. 
"Tööta-
me eda-
si sel-
le nimel, 
et kõigil 
tallinlas-
tel oleks iga 
päev mugavam 
ja turvalisem liiku-
da jalgsi ja rattaga, sa-
muti lapsevankriga," rääkis ta. 
"Täna avatud ühendus ei jää 
viimaseks: järgmisena rajame 
mugava ühenduse Valge ja Ku-
ristiku tänava vahele, sidumaks 
Lasnamäed kesklinnaga veel-
gi paremini. Siit algabki kogu 
klindiäärse maastiku korras-
tamine, mis päädib katkema-
tu uue pargi loomisega."

Esiteks rajati enam kui ka-
he kilomeetri pikkune kerg-
liiklustee, mis ühendab Kad-
rioruga Tehnika tänava ja Filt-
ri tee. Ühendus kulgeb Odra, 

Türnpu, Vilmsi ja Vesivära-
va tänava  kergliiklustee kau-
du. Nüüd sai valmis kaheosa-
line kergliiklussild ning vaate-
platvormiga 200-meetrine tee-
lõik Gonsiori ja Majaka tänava  
vahel. Uuendati ka tehnovõr-
ke, kujundati maastikku, pai-
galdati tänavavalgustust ning 
liikluskorraldus- ja ohutusva-

hendeid. Kokku võt-
tis silla rajamine 

aega aasta. 
"Tegeli-

kult pole 
siin mitte 
üks, vaid 
kaks sil-
da," selgi-
tas Svet. 
"Osa 

teest on 
Lasnamäe 

klindi sisse 
uputatud ja osa 

seisab vaiade peal. 
Ehitusfirma sai väljakut-

sega hästi hakkama."
Silla erilisust kiitis ka Kesk-

linna vanem Haukanõmm. 
"Silla otsad ei asu ühel tasapin-
nal. Kui hakatakse valima aasta 
betoonehitist, siis see võiks olla 
väärikas kandidaat," ütles ta.

Silla projekti koostasid 
Reaalprojekt OÜ ja maastiku-
arhitekt Kino Arhitektid. TREF 
Nord AS ehitas silla 884 412 
euro eest, seda toetas ka Eu-
roopa regionaalarengu fond.  

Tallinn sai tunnustuse rinnavähiga 
võitlemise kampaaniate eest

Roheline 
linn ei tähenda  

tingimata autode 
keelamist.

Sild tuli 
osaliselt Lasnamäe 

klinti uuristada.

M
at

s 
Õ

un

Uus jalakäijate sild 
ühendab naabreid ja sõpru

Lasnamäe vanem Vladimir 
Svet oli üks esimestest, kes 
rattaga uuenenud silda ja 
rattateed katsetas. Teekond 
vonkleb tõesti nagu siug.
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Eva Liisa Vahtramaa
evaliisa.vahtramaa@tallinnlv.ee

Kahel nädalavahetusel – 
23. ja 24. ning 30. ja 31. ok-
toobril saavad linnaosade 
elanikud spetsiaalsesse 
veokisse ohtlikke jäätmeid 
ära anda.

Paljudel tekib aeg-ajalt küsi-
mus, mida teha näiteks vanade 
värvipurkide, lakkide, lambipir-
nide või ravimitega. Tavalisse 
olmeprügisse neid visata ei to-
hi ning nii võib see kraam jää-
da lihtsalt majapidamisse  seis-
ma. Eelnimetatud jäätmed on 
aga vaid osa ohtlikest jäätmetest, 
mida tuleb teistest jäätmeliiki-
dest eraldi koguda ning käidelda. 

Tallinna strateegiakeskus 
korraldab koostöös ohtlike jäät-
mete käitleja Epler & Lorenz 
AS-iga juba mitmendat aastat 
järjest kevaditi ja sügiseti oht-
like jäätmete kogumisringe kõi-
gis Tallinna linnaosades, kokku 
89 peatumispunktis. Nii on ela-

nikel võimalik mugavalt, tasu-
ta ja keskkonda säästvalt vaba-
neda majapidamises tekkivatest 
ohtlikest jäätmetest.

Ohtlike jäätmete kogumis-
ringide külastatavus on aastast 
aastasse aina suurenenud – kui 
2019 toimunud ringidel koguti 
kokku 51 084 kg ohtlikke jäät-
meid, siis 2020 juba 86 105 kg. 
Ainuüksi tänavu kevadel koguti 
kokku 51 319 kg jäätmeid ning 
kogumisringe külastanud elani-
ke arv oli kõigi aegade kõrgeim 
– 2409. See näitab selgelt, et Tal-
linna linna korraldatud ohtlike 
jäätmete kogumisringid on va-
jalikud, olulised ja lähevad ela-
nikele korda.

Ka seekordsel kogumisrin-
gil oodatakse inimestelt järgmi-
si majapidamises tekkivaid oht-
likke jäätmeid: ohtlikke aineid 
sisaldavad ja nendega saastunud 
pakendid; akud ja patareid, sh 
pliiakud; vanad ravimid; vär-
vide, lakkide liimide ja lahus-
tite jäägid; õlid ja rasvad; mit-
mesugused määrdeained; abso-

rbendid, filtermaterjalid, saastu-
nud kaltsud ja kaitseriietus jms; 
õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nak-
kusohtlikud teravad ja torkivad 
jäätmed (nt vanad süstlad jmt); 
aiandusmürgid ja väetiste jää-
gid, pestitsiidid; kemikaalijää-
gid (happed, leelised, fotokemi-
kaalid ja muud olmekemikaa-
lid); ohtlikke aineid sisaldavad 
pesuained; elavhõbedat sisalda-
vad jäätmed (nt vanad kraadi-
klaasid, päevavalguslambid ja 
säästupirnid); vanad elektri- ja 
elektroonikaseadmed.

Selle aasta aprillist on Tallin-
nas avatud kaks parklates asuvat 
ohtlike jäätmete kogumispunk-
ti: Wismari 13 ja Väike-Ranna-
värav 6. Kogumispunktid on 
avatud laupäeviti ja pühapäeviti 
kella 10-15. Ohtlikke jäätmeid 
saab üle anda ka jäätmejaama-
des Pärnamäel, Rahumäel, Pääs-
külas ja Paljassaares. 

Lisainfo kogumisringide koh-
ta leiab  https://www.tallinn.ee/
OJKR-plaan 

OHTLIKUD JÄÄTMED:  
Anna oma vanad värvipurgid 
ja akud tasuta ära!

Seni on valmis saanud kaks 
grillimiskohta koos varju-
alusega ja kevadeks valmib 
veel kolm. 

Harku järve ääres valmi-
sid Haabersti esimesed avali-
kud grillimiskohad. Esiteks ongi 
plaanitud rajada grillimiskohad 
koos varjualusega, välijõusaal ja 
rannajalgpalli väljak. Remondi-
takse olemasolev laste mängu-
väljak ja ehitatakse järveäärne 
laudtee koos eri aladega puhka-
miseks. Seejärel rajatakse teh-
novõrgud, välisvalgustus, park-
la ning kõnniteed. 

Linnaosavanem 
Oleg Siljanov üt-
les, et Harku 
järve äärne 
võiks saa-
da veel-
gi mõnusa-
maks puh-
kuse ja va-
ba aja veet-
mise paigaks. 
"Rajatud grilli-
miskohad on osa 
Harku järve äärse 
arendamise esimesest eta-
pist. Soovime, et randa saaks 
kasutada ka siis, kui pole suvi-

tushooaeg," ütles Sil-
janov. 

Puhkeala on 
kokku ligi 33 
000 m2 suu-
rune. Val-
minud gril-
limiskohad 
koos katuse-

alustega on ta-
suta kasutami-

seks, aga puud 
lõkke tegemisks 

või grillsüsi tuleb en-
dal kaasa võtta. Kahe gril-

limisplatsi rajamine maksis 17 
630 eurot.

Väljakule paigaldatakse uus 
kunstkate ja võrgupostid 
koos võrguga. 

Haabersti linnaosa va-
nem Oleg Siljanov sõ-
nas, et  paigaldatav 
kate sarnaneb nii 
väljanägemiselt 
kui ka mänguoma-
dustelt klassikali-
sele savi-liiva väl-
jakule. "Tänu teist-
sugusele konstrukt-
sioonile ja ehituspõhi-

mõttele vajab selline kate aga 
märgatavalt vähem hooldust," 
rääkis ta. "Väljak on ideaalne 
mängijatele, kes armastavad sa-

vi-liiva väljaku omadu-
si, libistamist ja näh-

tavaid pallijälgi. 
Sarnaselt teiste-
le kunstmuru-
dele saab kattel 
mängida ka ko-
he peale vihma."

OÜ G-Floors 
remondib väljaku 

29 640 euro eest.

Harku järve ääres Haabersti 
esimesed grillimiskohad

Nõeliku tänaval asuv 
avalik tenniseväljak  
saab uue ilme

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda igas linnaosas. Albert Truuväärt

Ajagraafik
Laupäev, 23. oktoober

KESKLINN: 
• 10-10.30 Tallinn-Väike peatuse 

juures (Tondi Olerexi kõrval 
platsil)

• 10.40-11.10 Jalgpalli tänava 
parkla (Kitseküla rongipeatuse 
vastas) UUS KOHT! 

• 11.20-11.50 Uue-Maailma 11 juu-
res, garaažide ees

• 12.00-12.30 Vaikne/Magasini 
ristmikul pakendikonteinerite 
juures

• 12.40-13.10 Juhkentali 12 ees 
(Kalevi spordihalli parklas)

• 13.20-13.50 Lastekodu/Odra 
ristmikul (Lastekodu 31a kõrval, 
pakendikonteinerite juures)

• 14.00-14.30 Lastekodu 11b 
(Keskturu parklas) 

• 14.40-15.10 Torupilli Selveri 
parklas

• 15.20-15.50 Viadukti/Leete rist-
mikul (pakendipunkti juures) 
UUS KOHT! 

• 16-16.30 Adamsoni 34 juures 
UUS KOHT! 
 
LASNAMÄE

• 10-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmi-
kul

• 10.40-11.10 Katleri staadioni juu-
res pakendikonteinerite kõrval

• 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava 
ääres parklas Linnamäe tee 4 
juures

• 12.00-12.30 Läänemere tee 66 
ja 70/1 vahelisel parkimisalal

• 12.40-13.10 Ümera 54 ees
• 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 

vahelisel alal
• 14.00-14.30 Kärberi 4 ees
• 14.40-15.10 Raadiku 8 vastas 

olev roheala UUS KOHT! 
• 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 

ees asfaldiplatsil (Vilisuu tänava 
poolsel küljel)

• 16-16.30 Virbi 20 juures
• 16.40-17.10 J. Koorti haljasala Lii-

kuri ja Vana-Kuuli ristmiku juu-
res parklas

• 17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas 
(Pinna 12 küljel) Veidi muude-
tud! 

• 18-18.30 Pae 80 parklas

• 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas 
(Asunduse bussipeatuse juu-
res)

Pühapäev, 24. oktoober
KRISTIINE 

• 10-10.30 Energia 6b juures

• 10.40-11.10 Tuisu/Alajaama rist-
mikul

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 12-12.30 Tondi/Linnu tee ristmi-
kul (Tondi 44 ees)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi park-
las (Sõpruse pst 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3 kinnistu juu-
res (Tedre põik ja Luige tn nur-
ga tühermaal)

• 14-14.30 Mustamäe tee 39 
parklas (pakendikonteinerite 
juures)

• 14.40-15.10 Mustjõe 40 platsil

• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel 
parklas
PÕHJA-TALLINN 

• 10-10.30 Uus-Kalamaja/Noole 
ristmik (pakendipunkti juures) 
UUS KOHT! 

• 10.40-11.10 Vana-Kalamaja 9 
ees parklas

• 11.20-11.50 Salme 12 (Salme 
kultuurikeskuse parklas)

• 12-12.30 Tööstuse/Nõlva rist-
mikul (Karjamaa bussipeatuse 
taga parklas)

• 12.40-13.10 Sitsi 5 ja 7 vaheline 
parkla UUS KOHT! 

• 13.20-13.50 Maleva 6a vastas 
platsil UUS KOHT! 

• 14-14.30 Kopli/Uus-Maleva 
ristmikul (Sirbi kaupluse juures)

• 14.40-15.10 Kopli/Pelguranna 
nurgal 

• 15.20-15.50 Pelguranna ja Pu-
hangu nurgal parkimistaskus 
(Pelguranna 55 ees)

• 16-16.30 Puhangu 10 ees (ga-
raažide poolne külg)

• 16.40-17.10 Sõle 43 ees 

• 17.20-17.50 Erika/Ristiku rist-
mikul (Erika 1 kõrval)

• 18-18.30 Kolde/Ristiku ristmi-
kul (Kolde poe juures)

• 18.40-19.10 Sõle ja Härjapea 
nurgal (Sõle 18 kõrval)

Keskraamatu-
kogu pälvis õpi-
teo tunnustuse
Keskraamatukogu koolitus-
programm "Seeniorid digitar-
gaks" pälvis Tallinna aasta 
õpiteo tunnustuse.   Digisee-
niorid kohtuvad Skype vahen-
dusel kaks korda kuus, et raa-
matukoguhoidjate juhendami-
sel oma digioskusi parandada. 
Nad õpivad  internetis infot 
otsima, tutvuvad nutiseadme 
rakendustega, küberturvalisu-
sega, autoriõigustega  jms. 
Grupiga on oodatud liituma 
kõik seeniorid, info https://
keskraamatukogu.ee/seenio-
ridele/.

 

Lasnamäel  
veetakse korte-
riühistutelt  
lehekotte ära
Lasnamäe korteriühistud saa-
vad taotleda linnaosavalitsu-
selt abi lehekottide äraveol, 
selleks tuleb pöörduda aad-
ressil Eliisa.Moistlik@tallinnlv.
ee. Kirjas tuleb märkida kin-
nistu aadress, lehekottide 
täpne asukoht ja arv. Linna-
osa veab lehekotte ära ok-
toobris ja novembris. Regist-
reeritud aadressidelt veetak-
se ära kuni 15 lehekotti ning 
teenus on Lasnamäe korteri-
ühistutele tasuta. 

 

Kodutud sead-
sid end sisse 
surnukuuris

Mupo sai septembri lõpus 
teate, et Ravi tänaval asuva 
Ida-Tallinna Keskhaigla vana 
surnukuuri trepikotta on end 
sisse seadnud kodutud. Ko-
hapeal leiti üks inimene, kelle-
ga inspektorid vestlesid. Me-
he kinnitusel viibib seal tava-
päraselt veel neli inimest. Mu-
po inspektorid soovitasid me-
hel minna linnaosa 
sotsiaalametniku juurde, seda 
enam, et tal puudusid doku-
mendid ning raha nende tege-
miseks. Kodutute öömaja 
suhtes oli surnukuuris viibinud 
mees äärmiselt kriitiline, öel-
des, et tahab olla vaba inime-
ne ja pigem külmetada kui 
kuskil kontrolli all soojas ko-
has olla.
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Vabaduse  
muusika tuurid  
linnamuuseumis

Kord kuus laupäeviti toimuvad kuraa-
torituurid linnamuuseumi näitusel 
"SoomEst vabaduse viise otsimas. 
1960–1991". Näituse kuraator Tõnu 
Pedaru tutvustab tollasest noorsoo- ja 
muusikakultuurist rääkiva näituse sisu 
ja tagamaid. Näitus sündis tollaste 
noorte meenutusena ning jagamiseks 
tänaste noortega. Tuurid on kavas 13. 
novembril, 11. detsembril ja 15. jaanua-
ril. Osalemiseks peab registreeruma, vt  
linnamuuseum.ee/cat-
linnamuuseum/1408-avatakse-naitus-
vabaduse-viisid-soomest, osalemine 
muuseumipiletiga ja nõutav on Covid-
tõend. 

Raamatukogu kingib 
esimese klassi õpila-
sele raamatu

4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed 
alustanud last saab keskraamatuko-
gult kingiks raamatu, mis sisaldab Oli-
via Saare ning Aidi Valliku värskeid luu-
letusi. Raamat tähistab olulist versta-
posti mõlema autori jaoks – tänavu 
täitus Olivia Saarel 90. ja Aidi Vallikul 
50. eluaasta. Raamatut esitletakse las-
tele 21. oktoobril kell 10 Zoomis, auto-
rid räägivad neile teose sünniloost ja 
vastavad küsimustele.  

 

Uus kooristuudio  
ja vokaaliring  
Kanutiaias
1. novembril alustav stuudio annab 
4-19-aastastele lastele ja noortele või-
maluse professionaalsete juhendajate 
käe all osa saada ringide tööst. Koori-
stuudio keskendub ansamblilaulule ja  
vokaalring soololaulmisele, registree-
ruda saab 27. oktoobrini aadressil ka-
nuti.tln.edu.ee

Tunnid toimuvad laupäeviti ja püha-
päeviti, kokkuleppel ka teistel nädala-
päevadel. Lisaks on  meistriklassid, 
kus tutvutakse eri muusikažanritega. 
Kooristuudio maksab 24 ja vokaaliring 
16 eurot kuus. Info www.plmf.ee ja 
https://kanuti.tln.edu.ee

TASUTA LOODUSÕHTU LOOMAAIAS

20. oktoobril kell 18 on kõik huvilised oodatud loomaaia keskkonnahari-
duskeskusesse (Ehitajate tee 150), kus loodusemees Urmas Tartes kõ-
neleb orhideedest ja putukatest, tutvustades nende  omavahelisi tuntud 
ja ka ootamatuid seoseid ja keskendudes eriti käpaliste ja putukate su-
hetele. Loodusfotode ja videolõikudega ilmestatud sündmus on kuulajai-
le tasuta. Urmas Tartes on zooloog ja loodusfotograaf, kes on ka hea üt-
lemisega põnev ja humoorikas lektor. Ta on töötanud zooloogia ja botaa-
nika Instituudi direktorina ja professorina Eesti Maaülikoolis, aastast 
1998 Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees.

Minu  
TALLINN

Halva ilmaga  
sobivad hästi  
stiilipeod

Kirjanik ja folklorist Loone  Ots

Koolivaheajad on meeldivad juba seetõttu, et 
siis saab alati kaua magada. Soovitan kooli-
vaheajal palju jalutada ja loodusesse minna. 
Oma kooliajast mäletan ühe eredaima sü-
gisvaheaja ettevõtmisena keskkooli aegset 
stiilipidu – rollimängudega abituuriumi 
pulma. Kui ilm halb ja välja jalutama ei 
pääse, soovitan selliseid stiilimänge vahe-
aja lõõgastava ettevõtmisena tänastelegi 
noortele. Minu tütar plaanib koolivaheajal sõp-
ruskonnaga Kopenhaagenit avastama minna. 
Reis tuli taskukohane tänu soodsatele piletitele 
ja odavale elamisele. Seitsmeteistaastasena 
iseseisvalt Taani pealinna avastama minna on 
põnev, eriti kui kodus marsruudi kohta tublit 
taustatööd teha. See kasvatab iseseisvust ja 
usaldust.

• Koroona levik ja haigestumine on taas tõusuteel. Pealinn küsis, kas ikka tasub 
koolivaheajal lastega välismaale reisima minna.

HANNES HERMAKÜLA: Koolivaheaja 
veedame lastega maatööd tehes

Botaanikaaia õiteilu 
väärib imetlemist
Lastekaitse liidu president 
Ene Tomberg

Tuleks arvuti tagant 
tõusta ja välja värske 
õhu kätte minna. Ok-
toobri koolivaheaeg 
on parim aeg õues 
tegevusi leida! Näi-
teks korjata neid ilu-
said kollaseid lehti, 
mida on kõikjal ja mil-
les pargis tore sahista-
da. Värvikirevaist lehte-
dest võib teha herbaariumi, 
et oleks, mida pilvisel novemb-
ripäeval vaadata. Miks mitte ette 

võtta jalutuskäik linna loomaaeda, et 
siis kodus põhjalikumalt järele uurida, 

mida tähelepanu äratanud loom 
sööb ja kuidas talveks 

valmistub. Botaanika-
aias kõik veel õit-

seb ja just kooli-
vaheajal oota-
vad seal põne-
vad taimepäe-
vad uusi 
huvilisi. Oma 
õues, ka suur-
te kortermaja-

de hoovides ta-
sub aga käed 

külge lüüa näiteks 
lehtede riisumisel ja 

kotti kogumisel.

Noorem poeg  
osaleb võimalusel  
linnalaagris

Teleajakirjanik ja koolitaja  
Hannes Hermaküla 

Meie jaoks pandeemia koolivaheaja 
veetmisel erilist muutust kaasa ei too. 
Meie käime ikka maal! Nüüd teeme vii-
mase õunamahla, korjame ära külmale 
vastupidavad taliõunad ning hakkame 
maja talve vastu korda seadma. Maal 
veedetud päevad on meie igapäeva-
elu osa, koolivaheajal jagub selleks 
lihtsalt rohkem aega. Riisume lehti ja 
ehk on vaja veel niitagi. Põõsaste juu-
res saab sõnnikut mullarammuks sisse 
kaevata  ning oksalõikamisi teha. Naudi-
me koos looduse ilu ja imetleme värvilisi 

puid. Jalutuskäigud metsaradadel on 
koolivaheaja osa. Fantastiline on jälgida, 
kuidas kogu loodus talveks valmistub. 
Noorem poeg osaleks võimalusel eriva-
jadustega laste linnalaagris. Nii saab 
koolirutiinist välja ja semudega asju aja-
da!

Meil on plaanis  
matkad ja piknikud
MTÜ Lasterikkad Isad eestvedaja 
Taavi Tamkivi

Koroonatingimustes on las-
terikastel peredel koo-
livaheaja plaane 
raske teha. Tege-
mised sõltuvad 
sellest, kas 
mõni lastest 
tunneb end 
kehvasti, on 
haige või ko-
dus ene-
seisolatsioo-
nis. Vaatame 
jooksvalt! Va-
rem oleme kooli-
vaheajal nädalake-

se välisriigis veetnud, kuid nüüd suuri 
seiklusi väljaspool Eestit ei plaani. 
Elame ise metsa ja looduse keskel, 
seega looduses liikumine on alati tore. 
Praeguste ilusate ilmadega on loo-
dusmatkad ja piknikud plaanis, eriti 

kui lähedusse on rajatud mat-
karajad, laudteed ja pikni-

kuplatsid. Oleme 
avastanud Kõrve-

maal väikseid 
metsikuid jõge-
sid, mille kallas-
tel matkamine 
on põnev ja 
seiklusrikas. 
Tallinnast pool 
tundi rongiga 

Aegviitu, tund ja-
lutada ning oledki 

keset ehedat loo-
dust.     

Linn hakkas kolmanda doosiga ko-
roona vastu vaktsineerima riski-
rühmi ja eesliinitöötajaid.

Kõigepealt said tõhustusdoosi Iru 
hooldekodu elanikud ja töötajad. Tal-
linna koroonaviiruse ennetusmeetme-
te koordinaator Ester Öpik märkis, et 
ettevalmistus käib ka pealinna koo-
lide ja huvikoolide õpetajatele kol-
manda doosi tegemiseks. "Soovime 
süsti õpetajatele ära teha oktoobri 
jooksul, koolivaheaeg pakub selleks 
hea võimaluse," lausus Öpik. "Paljud 
koolid on juba esitanud nimekirjad 
õpetajatest, kellel on teise doosi süs-

timisest möödas 
enam kui kuus 
kuud. Prae-
gu käib-
ki ette-
valmis-
tustöö 
koos-
töös era-
tervis-
hoiuasu-
tustega, 
et alusta-
da ka koo-
liõpetajatele 
kolmanda doo-

si süstimist. Ühtla-
si pakume õpeta-

jatele soovi kor-
ral gripivakt-
siini. Õpetaja-
tele on vakt-
sineerimine 
tasuta, selle 
eest tasub 
linn."

Kolmanda 
doosiga vakt-

sineerimine on 
soovitatav üle 

65-aastastele ini-
mestele ja hoole-

kandeasutuste elanikele (18+) mit-
te varem kui kuue kuu möödumi-
sel vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. 
Esmase vaktsineerimiskuuri läbinud 
18-64-aastaseid võib nende soovil tõ-
hustusdoosiga vaktsineerida kahek-
sa kuu möödumisel kuuri läbimisest. 

Kolmanda doosi jaoks kasutatak-
se Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comir-
naty. Selle annustamine on sarnane 
esmase kuuri manustamisele ja seda 
võib süstida sõltumata sellest, milli-
se vaktsiiniga on inimest enne kaks 
korda süstitud.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Eesliinitöötajaid ootab kolmas vaktsiinidoos


