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Vastavalt valitsuse korral-
dusele peavad poodides ja tee-
ninduses nende ettevõtete endi 
töötajad valvama selle üle, et 
kliendid seal maske kannak-
sid. Ilma maskita inimesi müü-
gi- või teenindusaladele sellest 
nädalast enam lubada ei tohi. 
Lisaks tuleb nendes ruumides 
tagada inimeste hajutatus. See 
lisatöö maksab ning on ener-
gia kõrval veel üks poodides-
teenindustes hindu tõstev te-
gur. Kuid parata pole mida-
gi. Kui ühiskond Läti kombel 
lukustada tuleb, kujuneb sel-
le hind meile kõigile märksa 
kallimaks.

Juba mõned päevad enne 
valitsuse korraldusi otsusta-
sid kaupmeeste liitu kuuluvad 
poeketid, et maskikohustus tu-
leb kehtestada igaühe endi sise-
korra reeglitega. "Olukord on 
taas kriitiline ja piirangute jär-
gimise tagamiseks ei piisa vaid 
riigi ressursist," põhjendas lii-
du kõneisik Nele Peil eelmisel 

nädalal, miks kaubandusketid 
otsustasid ise juba varem te-
gutsema asuda. Seega kehtes-
tub maskinõue topelt: nii va-
litsuse nõude kui ka poodide 
endi otsusega. 

Juba eelmise kevade koroo-
nalaine ajal oli näha, kes kõi-
ge rohkem seoses maskikohus-
tusega vatti hakkavad saama: 
müüjad ja turvamehed. Prae-
guse koroonalaine edasist kul-
gu hakkab lisaks medõdede 
puudusele kõige enam kujun-
dama ka nende kahe elukut-
se esindajate süvenev nappus. 
Kauplusekettides on üha enam 
panustatud iseteeninduskassa-
dele. Need aga klientide mas-
kikandmise üle ei valva. Nõn-
da tuleb tõdeda, et meie elu ja 
tervis sõltuvad paljuski väik-
sepalgalistest inimestest, kes 
koroonavastase võitluse rin-
net püsti peavad hoidma.

Iseteeninduskassa  
inimest ei asenda

Kui kaupmeeste liit tõdeb 
optimistlikult, et 95% kunde-
dest kandis eelmise eneseregu-
latsiooni ajal  kevadel poodi-
des maski, siis mainimata jääb 
see 5%, kes juba toona pea-
valu tekitas. Kevadel jõudsid 
sotsiaalmeediasse mitmed vi-

ELU SÕLTUB VÄIKSEPALGALISTEST: Kas töötasu 
tõus leevendaks müüjate ja turvatöötajate põuda?
Kuigi tänasest peab poodides jm kohustuslikus kor-
ras maski kandma, on puudu tuhandeid eesliinivõitle-
jaid, kes selle nõude täitmist jälgima  peaksid – ehk 
siis müüjaid ja turvatöötajaid. See seab kaubandus-
ettevõtjad lihtsa valiku ette: kas hakata rohkem ta-
su maksma või jääb nakatumisoht neis kohtades jät-
kuvalt suureks. Maskikohustuse täitmise kontrollijaid 
lihtsalt ei jätku.

Pirita kooli  
juurdeehitus 
valmib aasta  
lõpuks
Pirita majandusgümnaasiumi 
laienduse esimene etapp lä-
heb maksma 2,4 miljonit eu-
rot, teine  etapp on kavas 
järgmisel aastal ja selle mak-
sumus on 4,5-5 miljonit eurot. 
Praegu käib töö juurdeehitu-
sel täie hooga ja valmis peab 
see saama aasta lõpuks. Kuna 
kooli vanas hoones olid katu-
sepaneelid läbi vajunud, tuli  
konstruktsioone tugevdada ja 
lisada  kandevõimet hoonele, 
kuhu ehitatakse peale üks 
korrus. 

Tulevase  
filmilinnaku 
kõrvale tuleb 
PÖFF-i park
Tallinna linn, Pimedate ööde 
filmifestival ja  filmilinnak on 
jõudnud kokkuleppele, et 
Põhja-Tallinnasse kerkiva 
stuudiokompleksi juurde raja-
takse festivaliteemaline park. 
Tänavu 25 aasta juubelit tä-
histav PÖFF asutab keskkon-
nateemalise toetusfondi Ro-
hehunt, mis lubab pargi raja-
mist toetada kõigil huvilistel. 
1,5 ha suurune haljasala raja-
takse lähiaastatel, alus pandi 
pargile 14. oktoobril, kui selle 
asukohta istutati sümboolselt 
esimene puu – Sahhalini pih-
lakas. 

 

Aastaringi  
fotokonkursi 
võitja selgunud
Lõppes fotokonkurss "Aasta-
ring Tallinnas 2021", mille võit-
jaks osutus Cristo Pihlamäe 
tööga "Peegeldus". Kokku 
laekus seekord konkursile 172 
tööd. Näitus võidutöödest 
avatakse Vabaduse väljaku 
tunnelis 24. novembril ja see 
jääb avatuks aasta lõpuni. 
Kõigi tänavuste fotodega 
saab tutvuda Tallinna kodule-
hel  fotokonkurss.tallinn.ee/
fotod 

deod konfliktidest turvamees-
te ja maskist keeldunud klien-
tide vahel. 

Üks väikeettevõtja, endine 
kaitseväelane, kelle turvame-
hed kevadel maskist keeldu-
mise tõttu turvaruumi tassi-
sid ja kellel seda "sündmust" 
ka filmida õnnestus, on nüüd-
seks leebunud. 

"Kui mõni kaubanduskes-
kus ei taha minu raha, siis ma 
lihtsalt ei lähe sinna," räägib ta 
põgusas usutluses enda uuest 
taktikast. "Vägivald, mida mi-
nu kallal rakendati, polnud 
õigustatud," väidab mees ke-
vadise intsidendi kohta. Oma 
skepsisest maskide suhtes po-
le ta aga loobunud ja edaspi-
di lubab kasutada vaid e-kaup-
luste teenuseid. Igati mõistlik 
otsus, võiks siia juurde lisada. 
Sedasama kutsub kõiki mas-
kivastaseid tegema ka kaup-
meeste liit. 

Ühes võib olla kindel: tur-
vatöötaja elukutsele taolised 
intsidendid populaarsust juur-
de ei loo. 

"Põhilised kulud, mida mas-
kikandmise nõue kaubandus-
ettevõtjatele juurde toob, seis-
nevad turvateenustes ja tasu-
ta maskide jagamises," möö-
nab kaupmeeste liidu esinda-
ja Nele Peil. Nädala algusest 
kehtestatud maskinõue tähen-
dab muuhulgas, et iga kauban-
duskeskusesse sissepääsu juu-
res peaks valvama turvamees. 
Reaalelus pole nii palju turva-
mehi ühekorraga juurde leida 
võimalik.

Ehitusel makstakse  
rohkem

"Kliendid (kauplused) on 
turvameeste nappuses ise süü-
di," sõnab turvaettevõtja, kes 
oma nime lehes näha ei taha. 
"Sellise teenustasu eest, nagu 
kauplused meile maksavad, ei 
ole võimalik inimesi tööle saa-
da. Selle raha eest lihtsalt naer-
dakse välja. Kui vead lihttöö-
lisena ehitusel liiva, makstak-
se 10 eurot tunnis kätte. Kui 
valad näiteks betoonelemen-
te, siis 15. Kui turvateenistu-
ses 4,50-5 eurot tunnis kätte 
saab, on väga hästi. Teisalt on 
turvakulu poodidele piisavalt 
suur, mille pealt kokku hoida. 
Nõnda siis ongi urvatöö kuju-
nenud selliseks… pensionäri-
de ametiks."

Ka turvaettevõtete liidu te-
gevjuht Andre Lilleleht möö-
nab, et olukord on hapu: "Täna 
valitseb olukord, kus isegi ju-
hul, kui ollakse nõus väga pal-
ju maksma, on turvatöötajaid 
väga keeruline leida. Turvatöö-
tajat koolitatakse kaks-kolm 
kuud. Esmaõpe, põhiõpe. Co-
vidi perioodil, kui osa kauplu-
si kinni oli, vähenes turvatöö-
tajate arv järsult. Ja kui töö-
turg käitub nii, et päevapealt 
olgu nad uuesti olla, siis neid 
ei ole tõepoolest võimalik nii-
moodi riiulist võtta."

Viking Security mehita-
tud valve valdkonna juhi Ju-
han Aia sõnul tähendab mas-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

kikontroll ikkagi lisatööd ja 
selles osas sõlmitakse kauban-
dusettevõtetega eraldi kokku-
lepped. 

"Maskikontrolli osas valit-
seb palgasurve ja kindlasti ta-
hetakse selle lisatöö eest ra-
ha juurde saada," lausub Aia. 
"Näiteks monitoride jälgimi-
ne poevarguste vältimiseks on 
kindlasti psüühiliselt lihtsam, 
kui üha uuesti ja uuesti ini-
mestele maskikandmise vaja-
likkuse selgitamine, mis kuju-
neb ikkagi üsna kurnavaks."

Aia sõnul võeti kevadise 
laine ajal kaadripuuduse lee-
vendamiseks ametisse esmase, 
16-tunnise koolituse läbinuid, 
mis on eeldus, et tohib üldse 
turvaalal tegutseda. Nüüd ee-
listavad poed aga lõpuni kooli-
tatud turvamehi, kes siis, vorm 
seljas, rahva seas tööd teeksid. 

Kui Leedus oli üks maski-
vastane hiljuti turvameest sui-
sa tulistanud, siis meil pole asi 
õnneks kähmlustest kaugema-
le arenenud. Ainus turvamehe 
relv poes on hea sõna. Vasta-
valt kaupluse sisekorra eeskir-
jale peaks ta maskita ostleja-
le maski ulatama, ja kui too 
keeldub seda ette panemast, 
peaks turvamees tal paluma 
lahkuda. Edasine sõltub sel-
lest, kas tegemist on lihtsalt 
lohaka inimese või põhimõtte-

MAJANDUSTEADLANE: Ettevõtted peaksid 
kriisi taustal rohkem maksu maksma
Majandusteadlase Rainer Katteli sõ-
nul on valitsuse otsus kärpida elektri-
hinna alandamiseks võrgutasu hea, 
kuid läheneda tuleks pikema vaatega 
ning panna muuhulgas ettevõtted 
rohkem makse maksma. Teisisõnu on 
ettevõtjate rahak-oti panus liiga väike 
nii seoses koroonakriisiga toimetule-
kul kui ka laiemalt.

Praeguse järjekordse koroonalaine 
taustal tuleks Katteli arvates rohkem 
maksustada just ettevõtteid. "Ettevõt-
lusmaks oleks valitsusel suurepärane 
võimalus maksubaasi laiendada," ütleb 
ta. "Keskerakond seda ilmselt ka ta-
haks, aga Reformierakond sellega 
kaasa ei läheks." 

Katteli sõnul on valitsuse 
otsus kulutada 100 mln 
eurot inimeste jaoks 
võrgutasu kompen-
seerimiseks hea, et 
elektrihinna tõusu pi-
sutki heastada. Kuid 
tema sõnul vajame tu-
levikku suunatud poliiti-
kat, mitte vaid ühekordset 
toetust. Ettevõtte tulumaksu 
laialdasema kehtestamise kasuks 
räägivad Katteli arvates mitmed argu-

mendid. Praegust aega iseloomustavad 
kahtlemata kiire majanduskasv ja kas-
vav inflatsioon. Kui ettevõtted tasuksid 
rohkem makse, jääks nende kasum 
väiksemaks, mis vähendaks inflatsiooni. 
Teisalt suureneksid valitsuse võimalu-
sed tõsta töötasu õpetajatel, päästjatel 
jt. 

Riigikogu juures tegutseva arengu-
seire keskuse lühiraport kinnitab samu-
ti, et  Eesti ettevõtete tulumaksukoor-
mus on Baltimaade kõrgeim, kuid Eu-
roopa Liidu madalamate seas. 2019. 
aastal moodustas ettevõtte tulumaks 
5,5% Eesti riigieelarvest (Euroopa Liidu 

keskmine 6,9%) ja ulatus 1,8%-ni SKT-
st (Euroopa Liidu keskmine 

2,8%). 2020. aastal laekus 
Eestis ettevõtete tulu-

maksust riigieelarvesse 
450 miljonit eurot. Ees-
tis kuulub ettevõtete 
tulumaksu alla dividen-
dide tulumaks, krediidi-

asutuste avansiline tu-
lumaks ja erisoodustuste 

tulumaks. Samas kui palk 
on meil täielikult maksustatud, 

siis tulumaksu peab maksma vaid fir-
mast välja võetavalt tulult.

Kevadised kogemused näitavad, et õhtuti tuli näiteks Kristiine kaubanduskeskuses turvatöötajal maskita kliente korrale kutsuda 2-3 korda tunnis. Mõned olid lihtsalt unustanud, 
kuid leidus ka ülbet ja väljakutsuvat käitumist. Scanpix
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arvestada, et Saksa kett nee-
laks 800 inimest, süvendab 
see teistes poodides tööjõu-
põuda veelgi. 

Kas ehk peaks valitsus hak-
kama kaupmeestele poe- ja 
turvatöötajate palgakulu kom-
penseerima, et maskikandmi-
se nõudest ja selle kontrollist 

ei kujuneks reaalsuses vaid 
ilus deklaratsioon? 

Ilmselt ei neelaks 
avalikkus seda 

iialgi alla – 
taustal, kus 
kasvõi Sel-
verite käi-
ve kasvas 
kolman-
das kvar-
talis 5,9%, 

142,5 miljo-
ni euroni ja 

puhaskasum 
77,4% võrra 7,8 

miljoni euroni. 
Kui esimese koroonalai-

ne ajal suurenes töötus jär-
sult, siis nüüd on olukord see-
ga hoopis teistsugune. Eelmi-
se kriisi üks märksõnu – töö-
puudus – on asendunud töö-
jõupuudusega. 

"Kodumaal pole tööjõudu 
kusagilt juurde tulemas," tõ-
deb majandusteadlane Rainer 
Kattel, et võõrtööjõud oleks 
ainus väljapääs. 

Töötukassa andmetel on li-
saks kaubandustöötajatele ja 
turvameestele hädasti tarvis 
igasuguseid oskustöölisi ja 
muidugi hooldajaid. Nõnda ei 
jõua me siin Eestis ilmselt ku-
nagi Itaalia variandini, kus ini-
meselt saaks epideemia piira-
miseks nõuda väljaspool ko-
du ehk töökohal töötamiseks 
vaktsineerimistõendit. Tööjõu-
põud – eriti just vähem maks-
tud ametites – muutuks siis ju-
ba katastroofiliseks. 

Kuid olukord pole kiita ka 
paremini tasustatud erialadel, 
nagu kasvõi trükkalitel.

Tööjõupuudus on totaalne 
"Sunnimeetodit (vaktsinee-

rimise osas) pole kindlasti või-
malik kiirustades rakendada, 
sest valitseb tööjõupuudus," ar-
vab trüki- ja pakenditööstuse 
liidu juhatuse liige Katre Sa-
vi. "Püüame ikkagi töökohta-

del teisi riske maandada 
maskikandmise ja 

ja ventilatsioo-
niga. Ka töö-

tatakse tin-
gimustes, 
kus sead-
meid on 
ruumis 
rohkem 
kui ini-
mesi."  

"Ees-
tis valit-

sev tööjõu-
puudus on tõe-

poolest totaal-
ne," võtab majandu-

ses valitseva olukorra sa-
mamoodi kokku mööblitöös-
tur Jaak Nigul. "Koroonakriis 
pole veel põhjustanud tööjõu 
ümberpaiknemist majutusest, 
toitlustusest ja meelelahutu-
sest töötlevasse tööstusesse, 
rääkimata siis haiglatest, kus 
vajatakse spetsiifilisi oskusi." 

Nigul kutsub samas üles rii-
giaparaati kärpima. "Valitsus-
sektori mitukümmend tuhat 
mittevajalikku ametikohta on 
majandusele pikas perspektii-
vis suurem piirang kui Covid, 
sest laiskust ei saa ka vaktsi-
neerimisega ravida." 

Maskikohustuse kehtesta-
mise kiidab Nigul tingimus-
teta heaks. Teisalt on kauban-
dustöötajate põuda arvestades 
nende endi vaktsineeritusele 
läbi sõrmede vaadatud – ehk 
teisisõnu, valdavalt pole seda 
nõutud. Samas külastavad ühte 
toidupoodi päevas tuhanded ja 
tuhanded. "Pidevate inimkon-
taktidega töökohtades polegi 
muud toimivat lahendust kui 
vaktsineerimine ja distsipliin," 
arvab Nigul, et teatud eluala-
de puhul tuleb siiski sundvakt-
sineerimine kehtestada. "Mas-
kide kandmist saab küll nõu-
da, kuid tihti seda nõuet igno-
reeritakse, või kantakse maski 
valesti, kui piisavalt ei kont-
rollita." Tema sõnum viiruse-
ga võitlemiseks on lihtne: roh-
kem kõvemat kätt.

ELU SÕLTUB VÄIKSEPALGALISTEST: Kas töötasu 
tõus leevendaks müüjate ja turvatöötajate põuda?

Sündmus pildis

Hõbenõela pälvis Annika Kiidron. Fotod: Mats Õun

Möödunud nädalal tähistasid Eesti moeloojad oma pidupäevi, Tallin-
na moenädalat.

Lisaks tavapärastele moelaval kõndimistele sai näha ka teatrieten-
dusena lavastatud šõud.

Teisipäeva õhtul tunnustati Kuldnõelaga moelooja Triinu Pungitsat.

lise tülinorijaga. Lahkumisest 
keeldujale kutsutakse tavaliselt 
politsei. Eelmisel kevadel olid 
levinud "võitlusvahendiks" ka 
turvameeste kokkulepped kas-
sapidajatega, et nood maski-
ta kliente ei teenindaks. See 
tähendab, et üks alamakstud 
"piksevarras" asendub teisega. 

Kindlasti ei ole koroonavii-
ruse kriis muutnud populaar-
semaks lisaks turvamehe elu-
kutsele poemüüja oma. Kui tur-
vaettevõtted vähemalt püüa-
vad tasu tõsta selle kaudu, et 
"räägivad välja" eraldi lepin-
guid, siis poemüüjad on märksa 
kurvemas seisus. Mitte mingeid 
boonuseid pole maskikontrol-
liga lisanduv töökoormus se-
ni ju juurde toonud. Vähemalt 
praeguse seisuga pole teada, et 
edaspidigi tooks. 

2000 poetöötajat puudu
Kui helistan Eesti teenindus- 

ja kaubandustöötajate ameti-
ühingu esimehele Elle Pütsepa-
le, on ta just lõpetanud hirm-
kalli kütuse tankimise autosse, 
et sõita palgaläbirääkimistele 
tööandjate esindajatega. "Üle 
kogu Eesti on pidevalt puudu 
kaks tuhat kaubandustööta-
jat," ütleb Pütsepp, lisades, et 
neid võib lihtsustatult nimeta-
da ka poemüüjateks. Praegu 
nõuab ametiühing seoses uue 

kollektiivlepingu sõlmimise-
ga Kaubamaja grupilt ja Pris-
malt 10% palgatõusu. "Plaan 
on esitada selline nõue kogu 
haru tasandil ka kaupmees-
te liidule. Mitte mingeid lisa-
tasusid seoses maskinõudega 
keerulisemaks muutuva töö-
ga muidugi ei maksta." 

Paari tuhande puudu ole-
va poemüüja taustal 
otsib mõni poe-
kett endale 
mitte liht-
salt kaad-
rit, vaid 
kandidaat 
peab ole-
ma veel 
ka – kui 
töökuulu-
tust tsitee-
rida – "sära-
va naeratusega 
hea suhtleja, kes 
teeb oma tööd süda-
me ja kirega". "Kõik lisako-
hutused, mis seoses Covidiga 
tekivad, on jäetud ainuüksi 
töötajate kanda," nendib Püt-
sepp napilt.

Eesti kaubandusettevõtjad 
on pannud kihama Saksa poe-
keti Lidli lubadus pakkuda 
igale täistööajaga poetöötaja-
le enam kui 1000-eurost ehk 
sektori keskmisest 25% kõr-
gemat kuupalka. Teisalt, kui 

Kõik  
Covidiga seotud 

 lisakohustused on 
jäetud ainuüksi 

töötajate kanda.

Kevadised kogemused näitavad, et õhtuti tuli näiteks Kristiine kaubanduskeskuses turvatöötajal maskita kliente korrale kutsuda 2-3 korda tunnis. Mõned olid lihtsalt unustanud, 
kuid leidus ka ülbet ja väljakutsuvat käitumist. Scanpix



4  •  25. oktoober 2021  •  TRANSPORT 

Kesklinn paneb 1. novembril 
välja  konteinerid, kuhu saab 
viia oma koduhoovist ja aia-
maalt kokku riisutud lehed.

 Kesklinna valitsus korraldab 
ka sel sügisel puulehtede tasuta 
äravedu. Selle tarvis pannakse 
1. novembril kokkulepitud koh-
tadesse konteinerid, kuhu saab 
viia oma koduhoovist ja aiamaalt 
kokku riisutud lehed.

Aia- ja haljastusjäätmete ja 
lehtede kogumine kestab 14. no-
vembrini. "Konteinerid on mõel-
dud aia- ja haljastusjäätmete ning 

sügislehtede jaoks," ütles Kesk-
linna vanem Monika Hauka-
nõmm. "Seega võib konteineris-
se panna ainult lehekotte, muu-
de jäätmete ladestamine on kee-
latud. Rõhutame ka, et aia- ja 
haljastusjäätmeid ning sügisleh-
ti omakorda ei tohi panna olme-
jäätmete konteinerisse, sest tege-
mist on taaskasutatava toorme-
ga. Konteinerite asukohad va-
lisime kogukonna ettepaneku-
te alusel."

Konteinerid asuvad  Luite 46 
kõrval, Kuristiku t ja Oru t rist-
mikul, Adamsoni 34, Jalgpal-

li t ja Asula t parklas, Imanta t 
parklas Pleekmäel, Vaikse par-
gi ja Magasini t pakendipunkti 
kõrval, Vesivärava t parklas ja 
Vesivärava 34 vastas ning Tata-
ri t ja Uus-Tatari tänava platsil 
endise kohtumaja kõrval.

 Samuti võib lehekotte viia 
Tallinna jäätmejaamadesse, mis 
võtavad tasuta vastu kuni kuus 
100-liitrilist kotitäit aia- ja hal-
jastusjäätmeid. Jäätmejaamade 
asukohad leiab   https://www.
tallinn.ee/est/keskkond/Jaatme-
jaamad-Tallinnas 

Kesklinn veab elanike enda soovitud kohtadest lehekotte ära

Lastehaigla  
registratuur ja 
traumapunkt 
vanas kohas 
tagasi

Tänasest on Tallinna laste-
haigla polikliiniku registratuur 
taas avatud endises kohas, 
kuhu pääseb Retke tee pool-
sest külguksest. Laupäeval 
avas uksed värskelt renovee-
ritud traumapunkt sissepää-
suga EMO kiirabiestakaadi 
kõrval, vahendas BNS.
Juunikuust peale said trauma-
punkti patsiendid abi ajutisel 
pinnal haigla neuroloogiaosa-
konnas ning polikliiniku regist-
ratuur asus ajutiselt haigla 
peakorpuse fuajees.
 

Linn jagab  
tasuta maske

Tallinna linnaosad jagavad 
paljulapselistele peredele 
(kolm ja enam last) kaks pakki 
ning üksikvanematele, sisse-
tulekust sõltuvat toetust saa-
vatele linlastele ja pensionäri-
dele ühe paki meditsiinilisi 
maske (50 maski pakis).
Kesklinnas jagatakse maske 
linnaosavalitsuse infosaalis 
Nunne 18 (E 8.15-18.00, T-N 
8.15-17, R 8.15-16.00), sot-
siaalhoolekande osakonnas 
Pärnu mnt 9 (E 9-12 ja 13-
17.30, T ja N 9-12 ja 13-16.30), 
sotsiaalkeskuses Liivalaia 32 ( 
E-R 9-17) ja Raua saunas 
Raua 23 (E-P 11-20). Täpse-
ma info maskide jagamise 
kohta tel 645 7220 või  kesk-
linlane@tallinnlv.ee. Maskide-
le järele minnes tuleb kaasa 
võtta isikut tõendav doku-
ment ja pensionäridel pensio-
nitunnistus. Teistes linnaosa-
des  küsi infot oma linnaosa 
valitsuselt.
 

Sportlik  
orienteerumine 
Kristiines
Kristiine noortekeskus, jalg-
palliklubi FC Flora ja Kristiine 
linnaosa korraldavad sügisva-
heajal sportliku orienteerumi-
se, see algab 25. oktoobril kell 
12 Kristiine noortekeskusest 
(Sõpruse pst 4a) ja lõpeb Lil-
leküla jalgpallikompleksis 
(Jalgpalli 21).

Osaleda saab nii indivi-
duaalselt kui ka grupina. Ra-
jale pääseb kella 12-13, koha-
le tasub tulla veidi enne 12. 
Kõiki osalejaid ootab finišis 
väike üllatus ja lisaks loosi-
takse välja põnevaid auhindu.

Lea Einsen
lea.einsen@tallinnlv.ee

2025. aastaks peaks olema 
kolmandik bussidest ning 
2030. aastaks pea pooled 
bussidest sellised, mis õh-
ku ei saasta.

Tallinna Linnatranspordi 
(TLT) analüütik Marius Mets 
kinnitas Tallinna energiapäeva 
seminaril, et ettevõttel on hu-
vi tuua liinile ka vesinikbusse. 
"Oleme seni katsetanud vaid 
akudega elektribusse, aga hu-
vi ka vesinikubusside katseta-
mise vastu on olemas," lausus 
ta. "Kui mõnelt potentsiaalselt 
tootjalt on neid võimalik saa-
da, siis me need ka Tallinna 
toome ja katsetame."

Kui maksumusest rääkida, 
siis vesinik ei ole tegelikult 
ammu enam tulevikuenergia, 
vaid on olevikuenergia, ütles 
Mets. "Lihtsalt Eestis ja meie 
läheduses pole seda kasuta-
tud. Ka teadlikkuse tõstmine 
on hästi oluline."  

2025. aastaks peaks 31% 
bussidest olema keskkonna-
sõbralikud. Aastaks 2030 
peaks selliste busside osakaal 
olema juba 43%. 

Mets kinnitas, et TLT pürib 
eesmärgi suunas siduda nii pal-
ju süsihappegaasi, kui ettevõ-
te oma igapäevategemistes too-
dab. "Samas on kindlasti olu-
line tõhustada neid energiaal-
likaid, mida kasutame," lisas 
ta. "Energiatõhusus ja ener-
gia säästmine on väga oluli-
ne. Euroopa on meile igasu-
guseid eesmärke seadnud ja 
need vajavad täitmist. Augus-
tis algas esimene periood, mil  
näiteks riigi hangitud bussidest 
31% peaksid olema keskkon-
nasõbralikud, ja neist omakor-
da 50% peaks olema nullemis-
siooni sõidukid." 

Kava paigas
Mets ütles, et selleks on ka-

va juba loodud ja käitumis-
reeglid paika pandud. "On va-
ja hankida keskkonnasõbralik-
ke sõidukeid, ja neid me ole-
me ka hankinud busside näol. 
Siit on vaja minna edasi null-
emissiooni sõidukite poole," 
selgitas ta. 

Mets rääkis, et sõidukite 
puhul on seni domineeriv ol-
nud pigem akusse laetav elek-
ter ja vaid vähesel määral ve-
sinik. "Me räägime ka bussi-
majanduses siiamaani põhi-
liselt vaid akuelektrist," lau-
sus ta. "Üks variant on see, 
et bussid, veoautod ja selles-
se kategooriasse kuuluv vee-
rem vajaks riskita üleminekut 
mitte ainult vesiniku, vaid ka 
teiste variantide puhul. TLT 

on huvitatud nii vesinikbus-
sidest kui ka akuelektribus-
sidest, mis tegelikult üksteist 
täiendavad."

Piisav kättesaadavaus
Metsa sõnul püüab TLT te-

ha aktiivselt koostööd eesmär-
kide nimel. "Me uurime koos-
töös vesinikutootjate ja -tar-
bijate liiduga võimalust luua 
tervet ahelat vesinikubusside 
hankimisest kuni nende tanki-
miseni välja," selgitas ta. "Ku-
hu need tanklad tuleksid, on 
praegu veel tulevikumuu-
sika. Rolli mängib 
muidugi hind ja 
saadavus. Li-
saks on meil 
koostöö ve-
sinikuk-
lastriga. 
Mõtted 
käivad 
selle üle, 
et luua nel-
ja Eesti re-
giooni baa-
sil bussifirma-
de ja neid teenin-
dava taristu võrgus-
tik. Hea, kui vesinikku saaks 
siin tankida ja läheduses ka 
toota. Aga see on vesiniku-
klastri vedada."

TLT jaoks on oluline, et 
vesinikku saaks igal ajal pii-
savalt kätte. "Samamoodi on 
oluline ka vesiniku kvaliteet 
ja puhtus," lisas Mets. "Päris 
seda ma ei näe, et busside ko-
gu kütusevajadus võiks tulla 
ainult roheenergiast. Kui see 
nii oleks, oleks väga hea. Siin 
tulebki mängu vesiniku teine 
kasutusviis, seda saaks kasuta-
da energiasalvestina. Et headel 
aegadel, kui päikeseenergia on 
saadaval, ja tuulistel aegadel 
kevadel ja sügisel salvestatak-

se roheenergiat ja seda on 
siis võimalik kasuta-

da kehvemal ajal. 
Vesiniku kasu-

tus tegelikult 
energiasal-
vestina on 
hea asi, 
kui taha-
me kasu-
tada aasta 
ringi  taas-

tuvatest al-
likatest too-

detud  ener-
giat."    

Tallinna energia-
päeval kõneldi kliima- ja 

energiapoliitikast, rohepöör-
dest ning vesinikukasutusest.

Tulevikus vuravad Tallinna 
tänavatel ka vesinikubussid

Eestis  
või siin lähedal 

võiks asuda kütuse-
vesiniku tootmise 

keskus.

TLT kavatseb osta  
200 vesinikubussi
• TLT tahab mõne aasta pä-

rast lisaks elektribussidele 
tuua linnaliinidele vesiniku-
bussid. EL-i toetusega on 
kavas rajada ka vesiniku 
tanklavõrgustik.

• Kui EL-i innovatsioonifondi-
le esitatud taotlus on 
edukas, võiks 
vesinikubus-
sid inimesi 
vedada ju-
ba paari 
aasta pä-
rast. Eu-
roopa in-
novat-
sioonifond 
maksab sõi-
dukite ostusum-
mast 60%.

• Ühe vesinikubussi hind on 
600 000-650 000 eurot. 
TLT tahab soetada kuni 200 
vesinikubussi. Lisaks Euroo-
pa toetusele tuleb busside 
jaoks raha ka ise välja käia.

• Et EL-lt raha taotleda, pidi 
TLT liituma augustis vesini-
ku tootjate ja tarbijate liidu-
ga, mille liikmetega plaani-

takse koos osaleda fondi 
taotlusvoorus. Eesmärk on 
välja arendada rohevesiniku 
ahel, sealhulgas rajada vesi-
niku tanklavõrgustik.

• Kui toetusetaotlus peaks 
olema edukas, teeb TLT en-

ne vesinikubusside 
riigihanget turu-

uuringu, et 
bussi teh-

nilised 
andmed 
sobiksid 
kõige 
paremini 

Tallinna 
liinide tee-

nindamiseks.
• TLT soovib 

muuta kogu Tallinna 
ühistranspordi aastaks 
2035 heitmevabaks.  2025. 
a ei sõida kava järgi Tallinna 
tänavatel enam ühtegi dii-
selbussi.

• Praegu on Tallinna liinidel 
200 gaasibussi ning paari 
järgmise aastaga ostetakse 
neid veel 150, aga see on ai-
nult vaheetapp.

Tallinna lähitulevik? 
Näiteks USA vesiniku-
sõidukite tootja Hyzon 
pakub näiteks 12meet-
rilisi liinibusse ning 
peagi ka 18-meetrisi 
lõõtsbusse.
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Maailma ühel suuremal re-
gatil saavad laevade mees-
kondades madrustena tööd 
ka tavalised Eesti noored, 
kes on valitud välja sadade 
huviliste seast.

Rahvusvaheline purjeõppe or-
ganisatsioon kinnitas 20. oktoob-
ril, et tänavu suvel koroonapan-
deemia tõttu edasi lükatud rah-
vusvaheline purjelaevade regatt 
The Tall Ships Races toimub endi-
selt ka Tallinnas. Maailma suuri-
ma regati purjelaevastiku uus Tal-
linnasse jõudmise aeg on 2024. 
aasta 11. juulil ning laevad jää-
vad siia 14. juulini.

Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev tõdes, et ehkki ot-
sus suursündmus sel suvel eda-
si lükata sündis raskelt, õnnes-
tus selle asemel korraldada Tal-
linnas uhke merepidu lootuse-
ga, et 2024. aasta The Tall Shi-
ps Races regatt saab siiski meie 
pealinnas toimuda. "Soovisime 

linlastele The Tall Ships Races 
edasilükkumisest hoolimata po-
sitiivseid emotsioone pakkuda, 
mistõttu korraldasime suvise me-
repeo, kuhu kutsusime külla mit-
meid tavapäraselt The Tall Shi-
ps Races regatil osalevaid laevu," 
lausus Belobrovtsev. "Nii sildus-
ki Tallinna sadamates ühtekokku 
16 uhket purjekat. Samuti õnnes-
tus kolme linna – Tallinna, Klai-
peda ja Szczecini – koostöös läbi 
viia väiksem regatt. Suvine mere-
pidu kujunes väga meeleolukaks 
ja igati õnnestunuks, mis näitas, 
et Tallinn on valmis 2024. aas-
tal suurejoonelist merepidu kor-
raldama. The Tall Ships Races 
regati näol on tegemist suurejoo-
nelise ja haarava mereüritusega, 
mida ihkab võõrustada iga mere-
linn, mistõttu oleme regati amet-
likuks sadamaks saamise nimel 
aastaid järjepidevalt tööd teinud 
ja võime nüüd kindlad olla saa-
buva erakordse sündmuse õn-
nestumises." 

Pidulikkust ja ootusärevust 
2024. aastal aset leidva  sündmu-
se eel lisab tõik, et tegemist on 
regati 65. sõnnipäevaga. The Tall 
Ships Races on pikaajalise tradit-
siooniga rahvusvaheline avame-
re õpperegatt, mis õpetab noori 
mõtlema loodushoiule ja mere 
puhtusele. Laevastiku meeskon-

na liikmetest on vähemalt poo-
led eri riikidest pärit 15-25-aas-
tased noored, kes on oma kodu-
maal välja valitud sadade soovi-
jate seast ning kellest nii mõnigi 
on tegemas oma elu esimest me-
resõitu. Tavapäraselt osaleb The 
Tall Ships Races Läänemerel toi-
muvatel regattidel vähemalt sa-

dakond purjelaeva ja purjekat. 
Laevastiku suurimad on üle sa-
ja meetri pikkused ja mitmemas-
tilised purjelaevad, mis tavaliselt 
kuuluvad merekoolidele või sõja-
väele. Professionaalsed mereme-
hed on selles laevastikus ühtla-
si ka noorte purjeõppurite õpe-
tajateks. Kõige esimene The Tall 
Ships Races regatt toimus 1956. 
aastal Torquayst (Suurbritannia) 
Lissaboni (Portugal) ning toona-
sest sündmustest võttis osa 20 
suurt purjelaeva. 

2024. aasta võidusõit saab al-
guse 27. juunil Klaipeda sada-
mast. Seejärel suundub laevas-
tik Helsingisse, Tallinna, Turusse 
ning Maarianhaminasse. Regatt 
lõpeb 5. augustil Poolas Szczeci-
nis. The Tall Ships Races 2024 
Tallinna regatti korraldab Tallin-
na linn koostöös Tallinna Sada-
ma, Lennusadama, Noblessneri 
sadama ja MTÜ-ga Eesti Noor-
te Purjeõppeselts "STA Estonia". 

pealinn@tallinnlv.ee

"Ees seisavad mitmed kat-
sumused, millest olulisim on 
kahtlemata koroonakriisi 
haldamine ja inimeste abis-
tamine. Me ei soovi raisata 
aega poliitilisele kempluse-
le ja võimumängudele, vaid 
kiirelt ja stabiilselt linna juh-
tida. Seda pealinlased meilt 
ootavad ja ka väärivad," rõ-
hutas Keskerakonna 
Tallinna nõukogu esimees, 
linnapea Mihhail Kõlvart.

Keskerakonna Tallinna 
nõukogu otsustas pärast aru-
telusid teha esimese ettepa-
neku  koalitsioonikõnelusteks 
Sotsiaaldemokraatlikule Era-
konnale. Kõlvart rõhutas, et 
arutelu all olid mitmed või-
malused Tallinnas koalitsioo-
ni moodustamiseks, kuid sot-
siaaldemokraatidega võiks lei-
da suurima ühisosa. "Enne olid 
meil partneri suhtes erimeel-
sused, kuid lõpliku otsusta-
mise juures olime selles suh-
tes üksmeelsed," lausus Kõl-
vart. "Sotsiaaldemokraatide-
ga on meil ikka sarnane maa-
ilmavaade. Peame oluliseks 
just sotsiaalset vastutust pea-
linlaste ees ja nii meie eakate 
kui ka kriisi tõttu raskustesse 
sattunud inimeste toetamist. 
Samuti võime loota toetusele 
oluliste projektide, nagu näi-
teks Tallinna Haigla, juures."

Abivajajaid üha enam
Kõlvarti sõnul olidki algu-

ses kaalumisel eri variandid, 
kellega koalitsiooni moodus-
tada. "Saan aru, et koalitsioo-
nivariandid nii Toompeal kui 
ka linnas mõjutavad inimesi 
erinevalt, kuid meil pole ae-
ga mõelda poliitilise perspek-

tiivi peale. Me peame tegele-
ma praegu kriisiga," selgitas 
Kõlvart. "Otsustasime, et sar-
nase maailmavaatega erakon-
naga on lihtsam koalitsiooni-
lepingut kokku panna ja tööd 
teha. Praegusel ajal on tähtis, 
et me ei kulutaks palju aega 
läbirääkimisteks ega vaidlus-
teks, vaid et uus linnavalitsus 
saaks alustada tegevust. Kõige 
tähtsam ühisosa on arusaam, 
et nii linnal kui riigil on sot-
siaalne vastutus inimeste ees 
nii tavalises olukorras kui krii-
si ajal. Me peame inimesi ai-
tama, ja see vajadus praegusel 
ajal üha süveneb. Me peame 
olema valmis, et olukord on 
veel raskem kui senistel ko-
roonatalvedel. Tõusevad elekt-
ri, gaasi ja kütte hinnad. See 
tähendab, et peame aitami-
seks andma rohkem raha olu-

korras, kus need samad hin-
natõusud mõjutavad ka linna 
enda eelarvet."

Olulise kaalukeelena tõi Kõl-
vart välja sellegi, et sotsiaalde-
mokraadid ei püüdnud vastan-
dada eri rahvuseid, linnaosasid 
ja sihtrühmi. "Volikogus on ini-
mesed, kes mõistavad meie ees 
seisvaid võimalusi, aga ka vastu-
tust kõigi Tallinna elanike ees," 
põhjendas Kõlvart.

Ühtsus vastandamise  
asemel

Kõlvarti sõnul soovib Kesk-
erakond moodustada pealinnas 
tugeva koalitsioonivalitsuse, mis 
suudaks tõsiselt tööd teha ja lin-
na arendada.  

Sotsiaaldemokraadid võtsid 
Keskerakonna pakkumise, alus-
tada võimuliidu läbirääkimisi, 
vastu. Sotsid tegid Keskerakon-

nale ettepanku kohtuda täna. 
"Kohalikud valimised Tal-
linnas võitis Keskera-
kond. Keskera-
konna esinum-
ber, linna-
pea Mihhail 
Kõlvart sai 
ka isikli-
kult vä-
ga tugeva 
mandaa-
di jätkami-
seks linna-
peana," lau-
sus sotsiaalde-
mokraatide Tallin-
na piirkonna juht Rai-
mond Kaljulaid. "Selles olukor-
ras peavad sotsiaaldemokraa-
did võimatuks minna kaasa nn 
"kambaka" tegemisega valimi-
sed võitnud erakonnale. Ütlen 
väga selgelt: mingit kambakat 

ei tule. Ei ole ju praktiliselt või-
malik ette kujutada maailma-
vaateliselt nii erinevate erakon-
dade koostööd. Viie osapoole-
ga ning volikogus napi kahe-
häälelise enamusega koalitsioon 
ei suudaks pakkuda Tallinnale 
head juhtimist."

Kaljulaidi sõnul ootavad Tal-
linna ees suured väljakutsed. 
"Uus linnavalitsus peab kohe 
hakkama tegutsema," jagas Kal-
julaid linnapea arvamust. "Ko-
roonakriisi kiire süvenemine tä-
hendab suuri raskusi paljudele 
Tallinna peredele ja ettevõtetele. 
Linn peab inimesi aitama. Kee-
ruline saab olema järgmise aas-
ta eelarve koostamine, arvesta-
des hinnatõuse. Selles olukorras 
ei pea meie võimalikuks minna 
kaasa poliitmängude ja intriigi-
dega, mille eesmärk on valimiste 
võitja kõrvale jätmine. Nii tehti 
2019. aastal ja see ei olnud õige. 
Seega saab Keskerakond võtma 
initsiatiivi ning liikuma edasi lin-
navalitsuse moodustamise suu-

nas. See on kõigi tallinlaste 
huvides."

Kõlvarti sõnul 
võiks kokku-

lepped sotsi-
dega ja ka 
uue linna-
valitsu-
se koos-
seis ideaa-
lis selguda 
alanud nä-

dala jook-
sul.
Keskera-

kond sai valimis-
tel 86 955 ja 38 koh-

ta volikogus, reformierakond 
34 186 häält ja 15 kohta,

EKRE häält 18 311 ja 8 koh-
ta, Eesti 200 sai 18 174 häält ja 
7 kohta ning sotsid 14 449 häält 
ja 6 kohta volikogus.

LINNAPEA: Sotsid sobivad 
koalitsiooni, sest nad ei 
vastanda rahvusi ja inimesi

Keskhaigla  
korraldas töö 
ümber

Ida-Tallinna Keskhaigla piiras 
sise- ja kirurgiliste erialade 
plaanilist statsionaarset ravi, 
sest kroonapatsiente tuleb 
kogu aeg juurde. Kõikide pat-
sientidega, kelle ravi lükkub 
edasi, võtab haigla ühendust. 
Praegu on Ida-Tallinna Kesk-
haiglas ravil 52 Covid-pat-
sienti, avatava teise Covid-
osakonnaga lisandub 24 voo-
dikohta. Erakorraline töö ja 
plaaniline ravi jätkub haiglas 
võimaluste piires, kuid sealne 
kriisistaap jälgib olukorda ning 
otsustab vastavalt sellele või-
malikud uued piirangud.

 

"Metapsüühi- 
lise Tallinna"  
näitusel  
hingedeaja 
programm

Näituse "Metapsüühiline Tal-
linn" raames toimub 4. no-
vembril kell 18 loeng "Spiri-
tism ja selle harrastajad Eestis 
1918-1940", lektor Toomas 
Abiline. 13. novembril kell 16 
algab näitusel kuraatorituur. 
Sissepääs loengutesse Neit-
sitornist, osalemine muuseu-
mipiletiga, mis maksab 6 eu-
rot (sooduspilet 4 eurot). 25. 
novembril kell 18 on kavas 
Teoteatri põneviku "Hinge ki-
hid" viimane etendus sügis-
hooajal.

Tallinn sai  
aasta betooni-
sõbra tiitli
Betooniühing kuulutas 2021. 
aasta betoonisõbraks Tallin-
na linnavalitsuse, leides, et 
viimaste aastate ehitistest 
väärivad esiletõstmist ena-
mik uusi koolimaju, lasteae-
du, sotsiaalmaju, tervisekes-
kusi, samuti Ülemiste liiklus-
sõlm, Reidi tee, Haabersti 
ristmiku viadukt ja tunnelid, 
betoon-elementidest Ton-
diraba jäähall, Tondiraba 
park, betoonist bussitaskud, 
Õismäe betoontee katselõik 
jne. 

Unikaalse betoonisõbra 
auhinna Tallinna linnavalitsu-
sele tegi kunstnik Jüri Milde-
berg. 

Tallinnast saab 2024. aastal The Tall Ships Races regati sadam

Sotside liige Raimond Kaljulaid kinnitas juba mõni päev pärast valimisi, et nö kambakat valimised võitnud era-
konnale ja rahvalt ülekaaluka mandaadi saanud Mihhail Kõlvartile ei tule.  Montaaž

Meil  
pole aega praegu 

poliitikat teha,  
peame kriisi  
lahendama.
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Linna innovatsioonikonkur-
sil võidutsesid tänavu õhu 
puhtust ja müra mõõtvad 
andurid, päikeseenergial 
töötavad tänavavalgustid, 
eriolukordi lahendada aita-
vad droonid ja uudne 
pakendiringlus.

Tänavuse Tallinna ja tehni-
kaülikooli teadus- ja ärilinnaku 
Tehnopol koostöös korraldatud 
targa linna konkursi Tallinno-
vation võitis neli ettevõtet, kes 
suudavad linlaste elu paremaks 
muuta. "Andmete kogumisel ja 
nende põhjal otsuste tegemisel 
on Tallinn esirinnas," märkis 
Tehnopoli äriarendusjuht Mar-
tin Goroško. "Samas on liiku-
vuse ja kergliikluse koha pealt 
teha veel küll ning Tallinnova-
tion aitab koos ettevõtetega sel-
les osas lahendusi leida."

Võitjateks valiti Thinnec-
ti, KrattWorksi, Solinteli ja 
MyPak Solutionsi lahendused. 

Hindamisel võeti arvesse idee-
de innovaatilisust, vajalikkust 
ning nende rakendatavust Tal-
linnas. 

Abilinnapea Aivar Riisalu sõ-
nul olid konkursile pakutud leiu-
tised väga head ja konkurents 
tihe. "Kõikjal üle maailma on 
uuenduste tempo ja värskete 
tehnoloogiate igapäevaellu tu-
lek ülikiire, mistõttu on selline 
konkurss lihtne võimalus aru 
saada, mida targad inimesed on 
loomas," ütles ta. "Samuti või-
malus nende loodu ka linnako-
danike teenistusse rakendada. 
Esialgu on kavas katsetada võit-
nud lahendusi mõnes väiksemas 
paigas, et kuidas inimesed need 
vastu võtavad. Ja kui katsetu-
sed lähevad hästi, saame neid 
ka üle linna kasutama hakata."

Tallinnovation toimus juba 
teist aastat, sedakorda oli  au-
hinnafondiks 50 000 eurot, mis 
läheb nelja parima vahel jaga-
misele.

NUTIKAD LEIUTISED aitavad liiklust 
kavandada ja päästjatel tuld kustutada

KrattWorksi insener Krisjan Möller esitleb drooni, mis aitab kriise lahendada.

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Kristiina 
Kröönström
pealinn@ 
tallinnlv.ee

Sensorid nuusutavad  
õhku ja kuulavad müra
Targad andurid annavad 
teada, kus asuvad linnas 
liiklusohtlikud kohad, ning 
aitavad koolides õhku puh-
tana hoida.

Ettevõte OÜ Thinnect on 
välja pakkumas traadita sen-
soreid, mis mõõdavad müra, 
õhu puhtust ja liiklustihedust, 
aidates linnal olukordi täpse-
mini analüüsida ja linna pla-
neerida. 

"Valgustipostidele oleme 
paigaldanud hallid karbid, 
millel on päikesepaneel kül-
jes," rääkis OÜ Thinnect juht 
ja asutaja Jürgo Preden. 
"Meie lahendus on maailmas 
unikaalne selle poolest, et 
traadita sensorid on akutoitel 
ning nende paigaldamine ja 
jälgimine  lihtne ja soodne. 
Sensorid toimivad auto-
noomselt, toidavad end päi-
kesepaneeliga ja salvestavad 
energia akudesse." 

Tallinvation konkursi raa-
mes hakkavad sensorid jälgi-
ma Kalamaja liikluses toimu-
vat. 

"Soovime teada, kuidas 
sellised andurid toimivad väi-
kestes kogukondades," lau-
sus Tehnopoli äriarendusjuht 
Martin Goroško. "Jälgime 
mürataset, kiiruseületamisi ja 
ohtlikke kohti liikluses. Vasta-
valt sellele saab siis linna ra-
ha paremini kulutada kohta-
des, kus seda vaja. Kui enne 
on mingit probleemi lihtsalt 
lahendatud, siis nüüd saame 
mure lahendamise aluseks 
võtta täpsed andmed. Muidu 
on nii, et kogukonna elanikud, 
linn ja nt politsei tajuvad 
probleeme erinevalt ja neil on 
nende kohta eri andmed. An-
durite abil pääseks ühtsele 
infole kõik võrdselt ligi."

Ümbrust jälgivaid senso-
reid on üle linna juba 800. Nt 
Selveri kauplusekett kasutab 

sensoreid oma kaupluste laa-
dimisaladel mürataseme jäl-
gimiseks. 

Mitmes linna gümnaasiu-
mis aga annavad juhtmeva-
bad sensorid teavet õhu puh-
tuse, niiskuse ja soojuse koh-
ta. 

"Andurid kasutavad kooli-
majades kommunikatsioo-
niks sama targa linna tehno-
loogiat," selgitas Preden. "Si-
sekliimat jälgivad sensorid 
mõõdavad süsihappegaasi 
taset, temperatuuri ja õhu-
niiskust, mida regulaarselt 
pilve raporteerivad. Töölaua-
vaates saab jälgida õhukvali-
teedi muutust päevade ja nä-
dalate kaupa ning saada ta-
gasisidet tehtud muudatuste 
mõju kohta. Meie lahendus 
on unikaalne veel selle poo-
lest, et ruumis viibiv inimene 
saab sealse õhu ja selle muu-
tumise kohta andmeid ka 
oma nutiseadmest vaadata."

Kogutud andmed näitavad, 
kuidas klasside kasutustihe-
dus mõjutab süsihappegaasi 
taset. Nii saab ventilatsiooni-
süsteemi häälestada vasta-
valt vajadusele, anda soovi-
tusi, kuidas klassiruumide ka-
sutust paremini planeerida ja 
kui tihti peaks aknaid õhuta-
miseks avama.

Koroonaepideemia tõi kaa-
sa ka uuenduse. "Praegu töö-
tame uue tootega, mis või-
maldaks hinnata ruumides 
viirusesse nakatumise tõe-
näosust," ütles Preden. "Tea-
duslikud mudelid selle hinda-
miseks on olemas, kuid seni 
pole veel keegi neid senso-
reid kasutades realiseerinud. 
Meie loodame jõuda järgmi-
sel aastal uue tooteni, millega 
olukorda statistika kaudu au-
tomaatselt hinnata."

Tehisintellektiga droonid aitavad 
kriise lahendada
Linn saab droonide abil 
õhust jälgida, milline on olu-
kord autode kokkupõrke 
paigas, ning vastavalt sellele 
liiklust ümber suunata.

KrattWorks OÜ sai tunnus-
tuse korrakaitse-, pääste- ja 
tuletõrjeoperatsioonideks va-
jalike droonide eest. Droonide 
opereerimine mobiilside abil 
lubab neid kasutada ka ras-
kesti ligipääsetavates kohta-
des. Seni on KrattWorks pak-
kunud oma leiutist päästjatele. 

"Me aitame tuletõrjujatel 
saada parema ülevaate põlen-
gujoone asukohast ning või-
malikust levikust, et vältida 
põlengu väljumist kontrolli alt," 
selgitas KrattWorksi tegevjuht 
Mattias Luha. "Meie kaugem 
eesmärk on vähendada inim-
tegevuse mõju keskkonnale. 
Kogu maailma maastikupõ-
lengute süsinikuheide on kok-
ku 500 miljonit tonni aastas 
ning KrattWorksi eesmärk on 
seda 1% võrra vähendada."

Põlengujoont aitavad tu-
vastada drooni pardale lisatud 
tehisintellekt ja masinnägemi-

se tehnoloogia, mis annavad 
tuletõrjujatele põlengust 
reaalajas ülevaate.

Tehnopoli äriarendusjuht 
Martin Goroško sõnul saab 
KrattWorksi turvadroone Tal-
linnas edukalt kasutada ka 
teiste kriiside lahendamiseks. 
"KrattWorks loob turvatehno-
loogiat, mis on kriisiolukorda-
des kiiresti kasutusele võetav," 
märkis ta. "Olgu siis tegemist 
tulekahju või muu õnnetusega, 
saab olukorda ülevalt jälgida. 
Tahame droone testida mupo-
ga. Linna korrakaitseüksusel 
tekiks droonide abil võimekus 
saada mõnest lahendust vaja-
vast olukorrast ülevaade, et 
oskaks sellele paremini rea-
geerida. Mupo saab ala, kuhu 
on vaja minna, kaardistada, 
jälgida autode ja inimeste lii-
kumist. Droonid ongi mõeldud 
eriolukordadeks, linnas näi-
teks suuremate avariide  pu-
hul, mis tekitavad ummikuid ja 
liikumiskaost. Õhust ülevaa-
det omades võib liiklust pare-
mini ümber suunata."  

Tänavavalgustid toodavad  
ise elektrit

Solintel OÜ lõi põnevad tä-
navavalgustid, mille kogu 
posti ümber on päikesepa-
neelid, posti sees  aga päike-
sest saadud elektrit salves-
tav aku, et valgusteid saaks 
pimedal ajal kasutada. 

Idee sai firma juhatuse liige 
Raul Reemet Kreekat külasta-
des. "Sealse saare kõval maa-
pinnal on juhtmete vedu kee-
ruline, samas päikest on külla-
ga," lausus ta. "Seal tekkiski 
uudsema ja efektiivsema la-
henduse idee."

Valgustil on tark juhtimis-
süsteem, mille abil juhitakse nii 
valgusti põlema süttimist kui 
ka aasta- ja kellaajale vastavat 
valgustaseme hoidmist. "Näi-
teks aktiivsel ajal kella kahek-
sast kümneni hoitakse valgus-
tase kõrgemal, pärast kaht-
teist, kui liikumist vähem, muu-
tub valgustase väiksemaks," 

rääkis Reemet. "Hübriidlahen-
dus sobib Eestile, kus päike-
sevalgus kuigi ühtlaselt ei jao-
tu. Suvel, kui valgust rohkem, 
lubab toode valgust võrku ta-
gasi müüa. Talvel, kui valgust 
vähe, saab seda võrgust taga-
si osta. Loodan, et novembri 
lõpus saab esimesi selliseid 
valgusteid näha Mustamäel 
Tehnopoli juures."  

Tehnopoli äriarendusjuht 
Martin Goroško lisas, et seni   
on küll pandud palju päikese-
paneele laternapostide külge, 
kuid need ei ole lahendanud 
kogu probleemi. "Mis saab siis, 
kui päikest on vähem, ja õhtu-
ti?" küsis ta. "Antud juhul 
koosneb süsteem kohe täis-
paketist – päikesepaneeli-
dest, akust, mis nende toode-
tud elektrit salvestab, ja val-
gustitest, mida saab linnas ka-
sutada."

 Jürgo Preden näitab andurit, mis nt elektriposti külge kinnitatu-
na mõõdab ümbitsevat õhupuhutust, mürataset ja liikluskoor-
must ning aitab nii linna planeerida. Albert Truuväärt

Raul Reemet päikesepaneeliga, mis ümber valgustiposti käib.

Droonid aitaks mupol ka nt suurüritustel korda hoida.
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Kui seni on puudega lapse 
toetus olnud 100, siis tule-
vast aastast 125 eurot. Kui 
seni tuli Tšernobõli vetera-
nidel valida kolmest toetu-
sest üks, siis nüüd võib 
võtta kõik kolm ühe aasta 
jooksul.  

"Puudega lapse toetus on 
mõnes mõttes alternatiiv pen-
sionilisale, mida saavad vana-
dus- ja töövõimetuspensionä-
rid," lausus abilinnapea Betina 
Beškina. "Puudega lapsed saa-
vad toetust samamoodi sünni-
päevaks, linn maksab toetust 
kord aastas."

Eesti puuetega laste vane-
mate liidu juhatuse liikme An-
nela Pällo sõnul on tähtpäe-
vade märkamine ülioluline. 
"Ahaa-efekt töötab! Tean, kui 
õnnelikud on pensionärid ol-
nud juubeli puhul linnapealt 
kaarti saades. Ise sain posi-
tiivse elamuse isegi meile kin-
gitud õhupallidest, mida laps 
heameelega käes hoidis," rää-
kis Pällo, kes ka ise puudega 
last kasvatab.

Õigus saada pensionilisa
Pällo hinnangul võiksid 

omavalitsused lapse sünnipäe-
va meeles pidada nn beebipak-
kide eeskujul ka näiteks kinke-
pakiga. "Kinkepakk peaks ole-
ma praktilise sisuga, mida puu-
dega lapse perel kindlasti va-
ja läheb. Selles võiks olla näi-
teks hooldusvahendid – niisu-
tav kreem ja niisked salvräti-
kud kuluvad ära igal ajal! Nii 
kodus kui autos ja käe-
kotiga kaasa võt-
miseks. Näge-
mispuudega 
lapsed rõõ-
mustak-
sid kind-
lasti raa-
matute 
üle, mida 
saab kom-
pida ja ka 
nuusutada, 
näiteks lõhna-
raamatud. Pildil 
on kombatav maa-
sika kuju, mis ka sarna-
selt lõhnab."

Tallinnas elab 2148 puude-
ga last. Kui aga puudega noor 

on saanud 17-aastaseks, võib 
ta järgmisest aastast saada ju-
ba pensionilisa. Selleks tuleb 
esitada taotlus veel siis, kui ta 
on 16-aastane. Puudega lapse 
toetus kehtib kuni 16-aastase-
le noorele.

Sanatooriumisse puhkama
Linn peab meeles ka Tšer-

nobõli veterane. Kui seni tu-
li neil aastas valida kolmest 
toetusest üks, siis nüüd võib 
aasta jooksul välja võtta kõik 
kolm toetust.  

"Aastaid on Tal-
linn pakkunud 

Tšernobõli ve-
teranidele 

kolme eri 
toetust," 
lausus 
Beškina. 
"Vetera-
nid on 
saanud 

taotleda 
taastusra-

vi, hamba-
ravi ja prillide 

ning prilliraamide 
hüvitist. Nüüd on õn-

neks võimalus pakkuda kõi-
ke kolme teenust ühe aasta 
jooksul."

Kasutada saab taastusravi 
teenust kuni 250 euro, hamba-
ravi (sh proteesid) 200 euro ning 
prillide ja prilliraamide hanki-
mise hüvitust kuni 60 euro ula-
tuses. Toetust saab taotleda sot-
siaal- ja tervishoiu ametist, oma 
soovist e-meili või posti teel tea-
da andes. "Sama teenust saab 

kasutada vaid ühe korra aas-
tas, näiteks ei saa minna sana-
tooriumisse kahel või rohkemal 
korral," lisas linna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti peaspetsialist 
Aare Raudsepp. 

Kokku annab linn Tšernobõ-
li veteranidele toetusteks üle 
48 000 euro.

NUTIKAD LEIUTISED aitavad liiklust 
kavandada ja päästjatel tuld kustutada

KrattWorksi insener Krisjan Möller esitleb drooni, mis aitab kriise lahendada.

Toetust  
saab hambaravi, 

taastusravi ja  
prillide jaoks.

Veteran: mina läksin kohale  
täiesti vabatahtlikult!
Tšernobõli vetera-
nid võiksid linna 
toetusi agara-
malt kasutada, 
leiab ise tuu-
maõnnetuse 
tagajärgi ko-
ristamas käinud 
Jüri Reimann

"Linn on Tšernobõli 
veterane toetanud juba üle 
kahekümne aasta," rääkis 
Tšernobõli veteran Jüri Rein-
mann. "Otsus lubada taas 
kasutada kõiki toetusi aasta 
jooksul korraga on kahtlema-
ta õige." 

Reinmanni sõnul aga võik-
sid veteranid toetusi agara-
malt kasutada. "Toetus on 

vajaduspõhine. Kuid 
on veterane, kes 

on küll kodus 
haiged, kuid sa-
natooriumi ik-
kagi ei lähe!" 
Reinmann ise 

sattus Tšer-
nobõli puht mis-

sioonitundest. "Mina 
läksin aprilli lõpus ehitusinse-
nerina kohale täiesti vaba-
tahtlikult! Mehi oli vaja. Kui ei 
oleks läinud meie, pidanuks 
minema keegi teine. Valikut ei 
olnud – Tšernobõli avarii tuli 
likvideerida. Kui tuul oleks 
keeranud, oleksid radioaktiiv-
sed pilved peagi Eesti kohal 
olnud!"

Uudne pakendiringlus hoolitseb, 
et toitu ostes tekiks vähem prügi
Uudseid korduspakendite 
tagastuskaste saab lähiajal 
suisa koduhoovi tellida ning 
nutiseadme abil on võimalik 
jälgida pakendite tagastami-
se teekonda.

Ringo Eco OÜ sai tunnustu-
se Ringo korduspakendite 
ringlusteenuse loomise eest. 
"Meie võitleme selle eest, et 
igasugune toidu kaasaost jä-
taks endast maha võimalikult 
vähe prügi," ütles firma juha-
tuse liige Janek Balõnski. 
"Stardime teenusega suure-
mas mahus novembrist. Pa-
kendi tagastuskohti tuleb üle 
linna paarikümne ringis, nende 
asukohti saab vaadata meie 
kodulehe ringo.eco kaardilt."

Ostu tehes korduspakendi 
valimisel tuleb tühjenenud pa-
kendi QR-kood skaneerida ja 
pakend tagastuskasti viia. 
Pant kantakse tarbija valitud 

kontole tagasi. Balõnski sõnul 
saavad tagastuskaste soovi 
korral lähemale tellida nii kon-
torid, ühistud kui eramajad. 
"QR-kood teeb pakendi ta-
gastamise teekonna jälgita-
vaks," ütles ta. 

"Paljud ettevõtted ja linnad 
üritavad pakendiringlust käi-
ma saada, et korduvkasutust 
soodustada," lausus Goroško. 
"Vaja on päris turul päris pa-
kenditega proovida, kas taolist 
pakendiringlust hakataks ka-
sutama. See koostööprojekt 
aitab linnal seda uurida. Me 
saame luua Balti jaama turul 
kiirelt väikese testkeskkonna 
ja vaadata, kuidas inimesed 
selle ringluse vastu võtavad. 
Seni on pakendite tagastami-
ne lapsekingades, ringlust on 
katsetatud vaid suurte sünd-
muste raames ja koroona levik 
on sedagi pidurdanud." 

Janek Balõnski näitab, kluidas korralik pakend ei rända enam 
prügi- vaid hoopis taaskasutuskasti.

Lapsed ja veteranid saavad 
linnalt suuremat tuge

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsus-
tas 20. oktoobri 2021 istun-
gil korraldusega nr 1124:
võtta vastu Lasnamäe linna-
osas asuva 0,43 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Pu-
nane tn 41 kinnistu detailpla-
neering, osaühingu VRK Pro-
jekt töö nr 03-15/1, milles on 
kavandatud moodustada re-
formimata riigimaast üks aju-
tine elamumaa sihtotstarbega 
krunt liitmiseks Paekaare tn 
74a kinnistuga ja määrata äri-
maa sihtotstarbega Punane tn 
41 kinnistule ehitusõigus ühe 1 
maapealse korrusega teenin-
dushoone (sõiduautode tehni-
lise ülevaatuse hoone) ehita-
miseks ning kruntide kasuta-
mise tingimused.
korraldusega nr 1125:
kehtestada Kesklinnas asuva 

0,21 ha suuruse maa-ala koh-
ta koostatud Vile tn 8 kinnistu 
detailplaneering, ArhiPlan OÜ 
töö nr 06AP-2019. Detailpla-
neering on koostatud eesmär-
gil määrata ehitusõigus ela-
mumaa sihtotstarbega Vile tn 
8 kinnistule kuni 2-korruselise 
üksikelamu ehitamiseks ning 
krundi kasutamise tingimused.
2.1 Vile tn 8 kinnistu detail-
planeeringu kehtestamisel 
muutub Tallinna Linnavoliko-
gu 12. juuni 2014 otsusega nr 
113 kehtestatud Luite tn 5 
kinnistu ja Luite tn 11 kinnis-
tu detailplaneering käesole-
vas detailplaneeringus pla-
neeritud maa-ala osas keh-
tetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris https://tpr.tallinn.ee/

Pirita Linnaosa Valitsus tea-
tab, et Toomiku tee 22 kin-
nistu detailplaneeringu es-
kiislahenduse ja lähteseisu-
kohtade tutvustav avalik 
arutelu toimub 23.novembril 
2021 kell 16.00 Pirita Linna-
osa Valitsuses Kloostri tee 6 
toas 123.
Lahendusettepanekuga saab 
tutvuda 8. – 23.novembrini 
2021 Kloostri tee 6 toas 128 
igal tööpäeval tööpäeva ula-
tuses. Võimalusel palume tut-
vuda materjalidega elektroo-
nilisel teel.
Planeeritava ala suurus on 
0,41 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on ärimaa sihtotstarbega  
Toomiku tee 22 kinnistu jaga-
mine kolmeks elamumaa krun-
diks ning moodustatavatele 

kruntidele ehitusõiguse mää-
ramine kokku kolme kuni 
2-korruselise üksikelamu ehi-
tamiseks. Lisaks antakse de-
tailplaneeringus heakorrastu-
se, haljastuse, juurdepääsu-
teede, parkimise ja tehnovõr-
kudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.
Detailplaneeringu eskiislahen-
dus on kooskõlas Pirita linna-
osa üldplaneeringu juhtotstar-
bega.
Detailplaneeringu autor on 
ConArte OÜ ja huvitatud isik 
on Bee Capital OÜ.
Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjaga saab tutvuda 
Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil https://tpr.tallinn.
ee/DetailPlanning/Details/
DP043280  

Tallinnas elab 2148 puudega 
last. Foto on illustratiivne. 

Scanpix
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Tallinn ja Eesti üldse on edukas oma nn ükssarvikute 
ja idufirmade poolest, mida siin tekib tuhande elani-
ku kohta rohkem kui paljudes teistes Euroopa riiki-
des. Tänu edukatele uutele firmadele saavad koolide 

töötajad teada, kuidas ja millal peaks klassiruume õhutama, 
et seal oleks mugavam õppida. Nutikad sensorid jälgivad liik-
lusohtlikke kohti ja aitavad linnaplaneerijatel neid ohutumaks 
muuta. Söögikohast toidu kaasa ostmiseks antud pakend ei 
rända enam  prügikasti, vaid taaskasutusse jne. 

Ka mobiiltelefone oskavad eestimaalased üha  nutika-
malt kasutada. Nad sätivad selle abil oma kodu tempera-
tuuri säästurežiimilt selleks ajaks parajaks, mil koju saabu-
vad. Või jälgivad kodust eemal olles nutifoni ekraanilt ko-
dus isepäi toimetavat robottolmuimejat või -niidukit, et sel-
lele vajadusel lisakäske anda.  

Samal ajal, kui oleme targad tehniliste vidinate kasuta-
mises, tundub meil jäävat vajaka moraalsest ja eetilisest tar-
kusest. Kas need nutiseadmed panevad meid paremini käi-
tuma, teevad meid vastutustundlikumaks ja teistest hooli-
vamaks? Kas me mõistame, et meie käitumine mõjutab tei-
si? Ühest küljest usaldame tehnilisi uuendusi, teisest küljest 
aga ei usalda arste, ning seame vaktsineerimata jätmise ja 

viiruse levitamisega ennast 
ja teisi ohtu. 

Kunagi oli Eesti lastehal-
vatuse vastu vaktsineerides 
esirinnas. Meditsiin polnud 
veel nii arenenud kui prae-
gu, kuid vaktsineerida lasti 
end küll. Mis siis nüüd lah-

ti? Miks usume vandenõuteooriaid rohkem kui koroona tõt-
tu mitu aastat kestnud hiiglasliku töökoorma all kokku kuk-
kuvaid arste ja õdesid? 

Kas meil pole neist kahju? Või seniajani elurõõmsast va-
naemast, kes praegu suudab voodis lamades elada vaid va-
luvaigistite najal, sest ei pääse kaua oodatud operatsiooni-

le? Vaktsiine mitte usaldavad koroona-
patsiendid on ju hõivanud kõik haig-
lakohad. 

Mu sõber rääkis, et ta kardab väga 
oma laste pärast, et need jäävad ko-
roonasse. Ta ei julge neid pärast va-

heaega kooligi saata. "Demo-
kraatia tumedam külg on, 
et rumalus otsustab kogu 
rahva saatuse üle," leidis 
sõber. "Ma ei arva, et 
olen kõige targem, ning 
seepärast teengi seda, 
mida spetsialistid ütle-
vad, ja lasin end vakt-
sineerida." Jah, demo-
kraatia annab meile 
vabaduse. Kasutagem 
siis seda olemaks tark, 
mitte rumal.

Vabadus olla tark

Oliver Õunmaa,  
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

Vanaema ägab  
voodis valudes,  
sest talle ei jätku 
haiglakohta.

Tallinnas kogutakse igal ke-
vadel kokku ligikaudu 5500 
m3 ehk enam kui 330 veoki-
koormat naastrehvidega 
lahti kraabitud ja tervisele 
kahjulikku asfalditolmu. 

Kampaania "Tolm tapab" 
kutsub autojuhte üles eelista-
ma talvel lamellrehve. Abilin-
napea Kalle Klandorfi sõnul 
on paljud riigid asunud tervi-
sele ja kekkonnale kahjulikke 
naastrehve piirama. "Naastreh-
videst põhjustatud teede ja tä-
navate kulumine halvendab lin-
na õhukvaliteeti ja suurendab 
oluliselt ka teekatete uuenda-
mise vajadust," selgitas Klan-
dorf. "Kuigi Tallinna linnaõhu 
puhtus on Euroopas esirinnas, 
on naastrehvide mõju tunda 
ka siin. Kampaaniaga soovi-
me juhtida liiklejate tähelepa-
nu sellele, millist kahju teki-

tab naastrehvide kasutamine 
ning kui lihtne on tegelikult 
meie linna ja inimesi ohusta-
vat kahju ära hoida."

Tänavatolm tekitab tervi-
semuresid ja lühendab eluiga. 

75% tänavatolmust tekitavad 
just naastrehvid. Tallinnas ko-
gutakse igal kevadel kokku li-
gikaudu 5500 m3 naastrehvi-
dega lahti kraabitud ja üles 
paisatud asfalditolmu – enam 

kui 330 veokikoormat tervise-
le kahjulikku materjali. Kuni 
kasutatakse naastrehve, jätkub 
pidevalt ka tolmu peenosakes-
te juurde tootmine.

Kui naastrehvidega sõidaks 
20% vähem inimesi, lubaks 
see säästa teeparandustöödelt 
2,2 miljonit eurot. Naastreh-
vide kasutusaja vähendamine 
pooleteise kuu võrra tähendaks 
1,2 miljoni eurost kokkuhoidu 
aastas. Välisõhus levivate osa-
keste tervisemõjude hind Ees-
tis on aga ligikaudu 380 mil-
jonit eurot aastas.

Kui varasematel loendustel 
olid naastrehvid all 69-77% 
autodest, siis 2020. a oli see 
langenud keskmiselt 61%-ni. 
Linnas tuleb ka talvel kõige 
enam sõita märjal või kuival 
asfaldil, kus naastrehvidel po-
le mõtet.

Kampaania kutsub autojuhte eelistama lamellrehve

Linn otsustas anda raemedali 
teenekale luuletajale, proosa-
kirjanikule, luuletõlkijale, dra-
maturgile ja stsenaris-
tile Mats Traadile. 

Mats Traat on 
sündinud 23. 
novembril 1936 
Tartumaal ning 
tähistab sel 
aastal 85 aasta 
juubelit. Ta lõ-
petas 1964. aas-
tal Moskvas Gorki-
nimelise kirjandusins-
tituudi ning töötas 1965-1968 
Tallinnfilmis stsenaristide toi-
metuskolleegiumi liikme ja fil-
mitoimetajana. 1968-1969 õp-
pis Traat Moskvas kaheaas-
tastel kõrgematel stsenaristi-

de ja filmirežissööride kursus-
tel.  1970. aastast on ta tegut-
senud vabakutselise kirjaniku-

na. Traat on kirjutanud 
üle 20 romaani, 

kümme novelliko-
gu, mituküm-
mend luuleko-
gu, aga ka näi-
dendeid ja fil-
mistsenaariu-

me. 
Mats Traati on 

tunnustatud eri kir-
janduspreemiatega, ta 

on pälvinud Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi, vabariigi Kultuu-
ripreemia ja kultuurkapitali kir-
janduse sihtkapitali elutööpree-
mia. Tallinna raemedal antakse 
Traadile üle 22. novembril.

Portaali Geenius andmetel oli 
Eestis ilma perearstita suvise 
seisuga ligi 22 000 inimest. 
Märksa halvem, et nende seas 
leidus ka 3000 last, keda nüüd 
terviseamet on asunud ise pere-
arstide nimistutesse paigutama. 
Tegemist on olnud lapsevane-
mate loiduse või lohakusega, 
sest Eestis on perearsti nimistus 
asumine igaühe õigus, mitte ko-
hustus. Kui aga täiskasvanud on 
võimelised enda eest ise otsus-
tama ja lisaks haigekassast ra-
hastatavale arstiabile saab seda 
endale ka osta, siis laste puhul 
on lugu kehvem. Kui midagi 
peaks tervisega juhtuma, siis 
ilmselt helistab lapsevanem ko-
he kiirabisse, ehkki paljud väik-
semad mured lahendaks pere-
arst. Lisaks kiirabi koormamisele 
tähendab perearsti puudumine 

aga süsteemse ülevaate puudu-
mist inimese tervise kohta. Nüüd 
paigutab terviseamet nö ripakile 
jäetud lapsed ise nende vanema 
perearsti nimistusse – kui lapse-
vanem muidugi ise mõnes nimis-
tus paikneb. Loogiline asjade 
käik näeks välja nii, et pärast lap-
se sündi teavitab vanem või va-
nemad iseenda perearsti uue il-
makodaniku sünnist. Inimestel, 
kes polnud endile perearsti vali-
nud, polnud muidugi ka kuhugi 
teatada. Eraldi uuringut vajaks, 
millistesse ühiskonnakihtidesse 
perearstitud kuuluvad ehk et kas 
on rohkem tegemist jõukatega, 
kes harjunudki endale ravi ostma 
– kui kiirabi välja arvata –, või pi-
gem vähem kindlustatutega. Igal 
juhul – kui teile endale on pere-
arstist ükskõik, siis hoolitsege 
vähemalt lapse eest.

Linnas liikudes võib märgata, et 
inimesed tallavad sageli üle hal-
jasalade sisse "oma teed", sest 
püütakse võimalikult otse jõuda 
punktist A punkti B. Nüüd va-
hendas ERR USA Massachuset-
tsi tehnoloogiainstituudi linna-
tehnoloogia uuringu kokkuvõtet, 
millest selgub, et kõige lühem 
tee ja kõige otsesem tee pole 
üldsegi mitte üks ja sama. Inime-
sed kasutavad linnas liikudes nn 
vektormeetodit ehk valivad 
marsruudi ristmikul ja siis jällegi 
järgmisel ristmikul. Samas oleks 
kõige lühem tee hoopiski teist-
suguse marsruudiga, kuid inime-
sed ei hakka pikema planeerimi-
sega pead vaevama, vaid lähtu-
vad nägemisulatusest.  Linna-

planeerijatel tasuks uu-
ringust aga selles mõt-
tes õppust võtta, et püüda taoli-
si lõikekohti juba varem ära ai-
mata ja sinna siis võimalusel lä-
bikäiguteed planeerida. Nagu ka 
uuringus viidatakse, pole inime-
ne oma arengus loomadest siis-
ki nii palju ette jõudnud, et suu-
daks oma teekonda pikemas 
mahus kui nägemisulatus läbi 
planeerida. Nõnda siis raken-
dubki alateadlik looduslik ins-
tinkt: ära mine kusagilt ringi, kui 
otse saad. Olgu pealegi ajavõi-
duks vaid loetud minutid. Prae-
gu võimaldab ka mobiiltelefoni-
de liikumise jälgimine inimeste 
tegelikke marsruute kaardista-
da.

Soomes maadeldakse sama 
murega mis Eestis ehk siis vaid-
luse all on hooldajate sundvakt-
sineerimine. Meil sai hiljuti aja-
kirjanik Maire Aunaste ema 
hooldekodus nakkuse vaktsi-
neerimata hooldajalt ja suri. Äs-
ja suri Soomes Eura-
joel samal moel 
saadud nakku-
se tõttu ea-
kas hoole-
alune. 
Soome 
meedia 
teatel ei 
poolda 
ameti-
ühing 
hooldajate 
ja õdede 
sundvaktsinee-
rimist, sest järeltoi-
mest on veel vähe tea-
da. Teisalt ollakse Soomes sel-
les mõttes paremas seisus, et 
suudetakse vaktsineerimata 
hooldajad vanurite juurest mõ-
nele teisele, ohutumale tööle 
toimetada. Eurajoe juhtum on 

seega erandlik, sest kogu Soo-
me peale võib olla ehk mõni ük-
sik vaktsineerimata hooldaja. 
Näiteks Prantsusmaal on kõiki-
dele meedikutele, hooldajatele 
ja päästjatele vaktsineerimine 
kohustuslik. Väga jõulist sund-

vaktsineerimise poliiti-
kat viljeleb ääre-

tult halvas olu-
korras Läti, 

kus on tek-
kimas 
kaks pa-
ralleelset 
tööturgu. 
Eestis 
jookseb 

hooldaja-
te, poe-

müüjate jt 
vaktsineerimis-

nõue kinni töösea-
dusandlusesse. Lisaks 

on maakohtades hooldekodu-
dele kaadri leidmine keeruline, 
kuid vähemalt saaks panustada 
töö sisekorra eeskirjadesse, mis 
nõuaksid kas vaktsineeritust või 
tõhusaid kaitsevahendeid.  

Luuletaja ja kirjanik Mats Traat 
pälvis Tallinna raemedali

Kui endast ei hooli,  
siis hoolige vähemalt lapsest

Kui esmapilgul võiks arvata, et 
lohakad tõuksijuhid, kes näiteks 
liialt kihutavad, vigastavad ainult 
iseennast, siis statistika lükkab 
selle arvamuse ümber. 
Vigastatakse nii teisi 
inimesi kui ka au-
tosid: umbes 
kümnel korral on 
jalakäija pihta 
saanud ning 
kokkupõrkeid 
teiste sõidukite-
ga on olnud täna-
vu 21. Transpordi-
ameti andmeil on kerglii-
kurjuhi osalusel juhtunud täna-
vu kokku 164 liiklusõnnetust, 
milles on viga saanud 170 ini-
mest. Valdavalt siis tõukerattu-
rid ise. Kui varem sümboliseeris 
tõuksil kimamine justnagu bo-
heemlikku, samas edumeelset 
vabadust, siis nüüdseks on pal-
jude tõuksijuhtide süüdimatus 
tekitamas üha rohkem ahelda-
vaid reegleid. Ühtlasi näitab see, 

et õigus pole olnud liikluspsüh-
holoogidel, kes autodega huli-
gaanitsemist ja kiiruse ületamist 

on põhjendanud anonüüm-
seks jäämisega. Tõuk-

sil hoolimatu kima-
ja isik on kaugelt 

äratuntav, kuid 
see pole hoo-
gu pidurda-
nud. Tõenäoli-
selt kehtesta-
takse aga 

tõukside osas 
tulevikus sundliik-

luskindlustus nagu 
autode puhul, sest praegu 

tuleb kahju selle põhjustajal en-
dal kinni maksta, samas võib 
kahju ulatuda tuhandetesse eu-
rodesse. Kui näiteks mõlgitud 
autol võib kasko kahju katta, 
nõutakse see hiljem ikka tõuksi-
juhilt sisse. Võib-olla saab just 
sundkindlustusest tõuksijuhte 
pidurdav hoob. Seda enam, et 
laenutuse hind peaks tõusma.

Tõuksijuhtide ülbust  
ohjeldaks sundkindlustus

Teed tuleb teha sinna,  
kus inimesed käivad

Kuidas vaktsineerida  
hooldajat?
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Telefoni teel kauplejad saa-
davad inimesele  tooteid, 
mida too pole tellinud, põh-
jendusega, et inimene  on 
sõlminud telefoni teel 
püsitellimuse.

Telefonimüügi puhul on suu-
rim probleem, et pooled võivad 
kokkulepitust erinevalt aru saa-
da. Samuti ei ole inimesel või-
malik lõplikult veenduda kauba 
või teenuse sobivuses ja vajalik-
kuses, arusaamatuks jäävad ka 
müügitehingu tingimused. 

Tarbijakaitse ja tehnilise jä-
relevalve ametile (TTJA) on 
laekunud palju kaebusi tee-
mal, et kaupleja saadab ini-
mesele postkasti tooteid, mi-
da too pole tellinud, põhjen-
dusega, et inimene on sõlmi-
nud telefoni teel püsitellimuse. 
Vahel andiski inimene peale-
tükkivale müügiinimesele te-
lefoni teel nõusoleku tooteid 
proovida, kuid tellimust kirja-
likult ei kinnitanud, kaupleja 
aga jätkab siiski arvete saat-
mist. Vahel juhtub ka, et mõ-
ni inimene on perioodiliselt 
saadetava kauba tellimusega 
nõustunud, kuid pakke kät-
te ei saa või on lepingust ta-
ganenud, temalt aga nõutakse 
ikkagi arvete tasumist.

Kõike tuleb kirjalikult  
kinnitada

Enim levinud on telefoni teel 
toidulisandite, hambaharjade ja 
nende otsikute, raamatute ning 
ilutoodete pakkumine. Sage-
li iseloomustab pakkumisi see, 
et kaupleja lubab esmalt tasu-
ta või väga odavalt proovipak-
ki. Telefonitsi tehtud pakkumi-
sed tulevad inimesele enamas-
ti ootamatult, mistõttu on tih-

tipeale tegemist emotsiooni ajel 
tehtud otsusega, mida hiljem ka-
hetsetakse. Seetõttu on telefo-
nimüügile seadusega kehtesta-
tud erireeglid.

Telefonimüüki loetakse 
üheks sidevahendi abil sõl-
mitud lepingu liigiks, mille 
nõuded on seaduses kirjas. 
Kui inimene nõustub telefoni 
teel tehtud pakkumisega, on 
ta kohustatud arveid maks-
ma üksnes juhul, kui ette-
võtja on telefonitsi edastatud 
teavet kinnitanud kirjalikult, 
näiteks e-kirja teel või sõnu-
miga. Ka sel juhul peab ini-
mene olema andnud nõusole-
ku kirjalikult.

Seega, kui kaupleja ei ole 
telefoni teel sõlmitud kokku-
lepet kirjalikult kinnitanud, 
loetakse edastatud kaup tel-
limata asjaks. Sellises olukor-
ras puudub kauplejal alus ar-
vete edastamiseks ja inimene 
ei pea kaupa vastu võtma ega 
arveid tasuma.

Ka sõlmitud lepingust  
saab taganeda

Tavapärane telefonimüügi 
puhul tekkiv arusaamatus seis-
neb selles, et kaupleja lubab te-
lefonitsi, et proovipakk on ta-
suta või tegemist on ühekord-
se tellimusega. Siiski saadetakse 
inimesele seejärel iga kuu uu-
si pakke ning koos nendega ka 
tasumisele kuuluvaid arveid. 

Inimesel, kes on nõustunud 
tasuta näidispakiga, kuid kel-
lele edastatakse sellegipoolest 
arveid, tuleks kauplejale saata 
kirjalik kaebus. Kaebuses peab 
viitama kirjaliku kokkuleppe 
ehk kirjaliku tellimiskinnitu-
se puudumisele ning oma soo-
vile saadetisi ega arveid mitte 
saada. Kui probleem jätkuvalt 
ei lahene, tuleb abi saamiseks 
pöörduda tarbijavaidluste ko-
misjoni poole.

Kui tarbija ja kaupleja on 
siiski saavutanud telefoni teel 
kokkuleppe kauba saatmiseks 
ning leping on sõlmitud nõue-

tekohaselt, on tarbijal õigus 14 
päeva jooksul ümber mõelda, 
lepingust taganeda ning tooted 
tagasi saata.

Siiski ei saa tagasi saata kii-
resti vananevaid või riknevaid 
kaupu. Samuti suletud pakendis 
kohale toimetatud kaupu, mil-
le tellija on avanud ning mida 
ei ole võimalik tervislikel või 
hügieenilistel põhjustel tagasta-
da. Samas juhul, kui kaupleja ei 
ole taganemisõiguse puudumi-
sest enne ostu kirjalikult teavi-
tanud, on inimesel õigus taga-
si saata ka eelnevalt loetletud 
kaupu. Avamata pakendis või 
puudusega hügieenitoodet (nt 
hambaharja otsikut) on õigus 
kauplejale tagastada.

Taganemisõiguse kasutami-
seks tuleks tarbijal kauplejale 
enne 14 päeva möödumist edas-
tada kirjalik taganemisavaldus, 
nt e-posti teel Lihtsalt kaupade 
postitamine ei ole piisav. Taga-
nemisavalduse saamisel peab 
kaupleja tagastama viivitama-
tult, kuid hiljemalt 14 päeva 
jooksul kogu raha, mis inimene 
on kauplejale maksnud.

TELEFONIMÜÜGI LÕKS: Tundmatu 
firma helistas ja saadab juba arveid
Kristina  
Tammaru,
tarbijakaitse ja  
tehnilise järelevalve 
ameti nõustamis- 
keskuse juhataja

Tavaliselt langevad telefonimüüjate ohvriteks just eakamad inimesed, kes 
pärast ei jõua ära imestada, kust need suured arved tulevad. Scanpix

Plastjäätmete põletamisel 
lenduvad eriti mürgised 
saasteained, nagu dioksii-
nid ja furaanid, mis võivad 
põhjustada vähktõbe,  
väärarenguid ja arengu- 
peetust.

Ilmade jahenedes teevad ah-
juküttega kodude elanikud oma 
kolletes tuld ning mõnes maja-
pidamises visatakse lisaks küt-
tepuudele ahju ka jäätmeid. Nii 
aga ei tohi teha, sest olmejäät-
mete põletamine saastab õhku.

Kodusesse küttekoldesse, 
olgu see siis kamin, pliit, ahi 
või katel, sobib ainult puhas 
kuiv puit. Selline küttematerjal 

põleb kõrgemal temperatuuril 
ning tekitab vähem tuhka ja 
lenduvaid saasteaineid. Tule-
hakatuseks sobib üksnes kile-
tamata papp või paber. 

Ohtlik tahm ja vingugaas
Sobimatu küttemarjal on 

niiske või töödeldud puit ja 
prügi, mille põletamisel teki-
vad tervisele ohtlikud peened 
osakesed ja vingugaas. Plast-
jäätmete põletamisel lenduvad 
aga eriti mürgised saasteained, 
nagu dioksiinid ja furaanid, 
mis võivad põhjustada vähk-
tõbe, väärarenguid ja arengu-
peetust. Korstna kaudu õhku 
lendunud saasteained lange-
vad maapinnale ning vette, 
kust need omakorda liiguvad 
edasi toidulauale, kui sööme 
oma aias kasvatatud saadusi. 

Dioksiinid on silmale nähta-
matud ja nende mõju inimese 
tervisele ei avaldu kohe. Võib 
minna aastaid, enne kui hai-

gusnähud ilmnevad. Peale vä-
lisõhu jõuavad saasteained ka 
tuppa, suuremas koguses näi-
teks siis, kui pikka aega küt-
mata ahi või pliit suitsu sis-
se ajab. Põlemisel tekkinud 
peened tahmaosakesed või-
vad aga soodustada südame-
veresoonkonna ja hingamis-
süsteemi haigusi. 

Õhk muutub peenosakeste 
tõttu saastatumaks just küt-
misperioodi algul, seda eel-
kõige ahiküttega piirkonda-
des. Ühe perekonna tekitatud 
jäätmete koduahjus põletami-
sel vabaneb keskkonda hin-
nanguliselt sama palju toksi-
lisi ühendeid kui u 200 tonni 
prügi põletamisel jäätmepõle-
tustehases. Tehases põletatak-
se jäätmeid stabiilselt kontrol-
litud keskkonnas temperatuu-
ril 1000-1100 °C, mille juu-
res põlevad toksilised õhus-
aasteained vähem ohtlikeks 
põlemisproduktideks. Seevas-

tu koduahjus põleksid jäätmed 
madalamatel temperatuuridel 
ja ebastabiilselt, mistõttu ei 
põle toksilised ühendid lõp-
likult ära.

Koduahjude madalatest 
korstnatest väljunud suits ning 
suur osa saastest langeb ma-
ha sealsamas piirkonnas, sest 
külmal ajal on hajumistingimu-
sed halvemad. Kütteperioodil 
võib peenosakestest põhjusta-
tud õhusaaste küündida ahi-
küttega piirkondades taseme-
le, mis on võrreldav liiklusest 
tuleneva saastega tipptunnil 
suure magistraali ääres. 

Ainult kuiv puit
Saasteainete vähendami-

seks tuleb kütmiseks kasuta-
da ainult kuiva puitu. Niis-
ked küttepuud ei sütti ahjus 
korralikult ning süttimisfaas 
venib märksa pikemaks – see 
omakorda suurendab vingu-
gaasi ja peenosakeste arvu-

kust õhus. Niiske puidu ka-
sutamine tähendab ka seda, 
et osa soojusest läheb raisku, 
sest osa energiat kulub puidu 
kuivatamisele.

Tuli tuleks süüdata ahjus 
alati ülevalt, ja kui võima-
lik, siis laduda halud restina. 
Nii põlevad puud palju kõr-
gemal temperatuuril ja kesk-
konda eraldub vähem saasteai-
neid. Kuna ahjuukse avamisel 
paiskub saasteaineid ka tuppa, 
siis peaks ust avama võimali-
kult harva.

Suurem kogus papi- ja pabe-
rijäätmeid on põletamise ase-
mel mõistlik hoopis ringlus-
se saata. Need saab viia ava-
likesse kogumiskonteinerites-
se või kohalikku jäätmejaa-
ma, sinna saab viia ka plast-
pakendid. Lähima jäätmejaa-
ma, avaliku pakendikonteine-
ri või vastuse küsimusele, ku-
hu millised jäätmed viia, leiad 
lehelt kuhuviia.ee.

Prügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist

Noortevolikogu 
ootab uusi  
liikmeid
29. oktoobrini on Tallinna 
noortel võimalik esitada aval-
dusi noortevolikokku kandi-
deerimiseks, valimised toimu-
vad 8.-14. novembrini. Kandi-
deerida saab 14-21-aastane 
ametlik Tallinna elanik oma 
linnaosas, piirkonna kandi-
daatidega saab tutvuda 1.-7. 
novembrini. Ka noortevoliko-
gu liikmete valimise õigus on 
14-21-aastastel ametlikel Tal-
linna elanikel, kes saavad se-
da teha elektrooniliselt ja vali-
miskomisjoni hääletuspunkti-
des. Info www.tallinn.ee/noor-
tevolikogu ja Facebookis 
Noor Tegija lehel www.
facebook.com/noortegija. 
 

Rahvaülikool 
kutsub kesk-
konnaarutelule  
3. novembril kella 18-19.30 
saab Tallinna rahvaülikoolis 
kuulata Mihkel Kanguri, Helen 
Orav-Kotta ja Marian Num-
merti arutelu "Kas eluvaene 
maailm saab olla rikas?", seda 
näeb rahvaülikooli Facebooki 
lehel ja veebikeskkonna Zoom 
vahendusel. Osalemine tasu-
ta, info tel 5661 7300.

Anti üle täna-
vused Kristjan 
Raua preemiad 
Raekojas said tänavuse Krist-
jan Raua preemia kätte Rein 
Raamat, Tiit Pääsuke, Jaan 
Pärn ja Elo Liiv, üldse esitati 
seekord preemia kandidaati-
deks 22 kunstnikku ja kunsti-
teadlast. Preemiafondi suurus 
on 14 000 eurot, mis jaguneb 
igal aastal võrdselt nelja no-
minendi vahel. 

Noored Lasna-
mäe muusikud 
andsid välja  
albumi

Noored Lasnamäe muusi-
kud Kirill Žukov, Damian 
Elagin, Alexander Larens ja 
Sergei Vlasov andsid välja 
albumi, sellega sai linnaosa 
esmakordselt ajaloos oma 
muusikapalade kogumiku. 
Albumi palasid saab kuulda 
Lasnamäe Centrumis (Mus-
takivi 13). Rühm kunstnikke 
– Julia Valtanen, Dmitri Ma-
konnen, Jekaterina Aida, 
Polina Ljaševa – maalis aga 
plakatid iga Lasnamäe kan-
di kohta, inspiratsiooniks 
kohapeal leitud detailid. 
Näitus on avatud Lasnamäe 
Centrumi fuajees 21. no-
vembrini.  

Eestikeelset mesijuttu võib ajada ka  
müügimees Hongkongi firmast
• Koju helistav telefonimüüja võib rääkida küll 

eesti keeles, kuid olla registreeritud hoopis 
Soomes, Rootsis, Lätis või Hongkongis. Väljas-
pool Euroopa Liitu registreeritud kauplejatega 
tekkinud vaidlustes ei saa tarbijavaidluste ko-
misjon aidata. Enne tellimusega nõustumist tu-
leks kontrollida ettevõtja tausta, sh millise riigi 
kauplejaga on tegemist ja kas teistel inimestel 
on kauplejaga probleeme tekkinud.                

• Kui aga kaupleja on registreeritud Euroopa Lii-
du liikmesriigis, Islandil, Norras või Suurbritan-
nias, saab eestikeelset nõu ja abi TTJA EL tar-
bija nõustamiskeskuselt.

• Püsitellimuse vormistamisel, kus iga kuu saa-
detakse uusi pakke, lõpeb taganemisõigus 14 
päeva jooksul peale esimese paki saamist, see-
ga on hilisematest saadetistest loobumine kee-
ruline.

• Kui esimese paki saamisest on möödunud 14 

päeva, kuid teiste pakkide kättesaamisega te-
kib korduvalt probleeme (inimene ei saa pakke 
kätte ja peab vastama maksenõuetele), võib 
inimene lepingust taganeda, kuna kaupleja ri-
kub lepingut.

• Oluline on mõista lepingu sisu: millal, kui palju 
pakke, millise aja jooksul tellitut saadetakse, kui 
palju see maksab, kes on kaupleja ja kuidas 
saab lepingut lõpetada. Juhul kui kaupleja selle 
kohta kirjalikku infot ei saada, tuleb seda kirjali-
kult küsida.

• Juhul kui inimene on tellimusega nõustunud, 
kuid pakke lubatud ajal ei saadeta, tuleks kaup-
lejat sellest kirjalikult teavitada ja säilitada kir-
javahetus. Kätte saamata kauba eest tasuma ei 
pea, kuid kaupleja või inkassofirma saadetud 
maksenõuetele tuleb kindlasti vastata ning olu-
korrast teavitada.

Dagmar  
Undrits, 
keskkonnaame-
ti välisõhu pea-
spetsialist
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"Nõuandeliinile vastavad 
psühholoogid aitavad kee-
rulistes olukordades lahen-
dusi leida," ütles koolipsüh-
holoogide ühingu juht 
Karmen Maikalu.  

Tänavu sügisest annavad 
koolipsühholoogid telefo-
ni teel nõu haridustöötaja-
tele, lapsevanematele, laste-

le ja noortele, uus nõuande-
liin on praeguseks hästi vas-
tu võetud. Sügisel avati ha-
ridus- ja teadusministeeriu-
mi ning koolipsühholoogide 
ühingu tasuta koolipsühho-
loogide eestikeelne nõuan-
deliin numbril 1226 ja vene 
keeles numbril 1227. Numb-
ritele on oodatud helistama 
kõik laste ja noortega tööta-

vad inimesed, lapsevanemad, 
õppijad ning lapsed ise.

Nõuandeliini eesmärk on 
pakkuda hõlpsalt kättesaada-
vat võimalust rääkida kvali-
fitseeritud koolipsühholoogi-
ga mugavalt, anonüümselt ja 
tasuta. Nõuandeliinile pöör-
dunud õpetajad on seni enim 
kurtnud läbipõlemisega seo-
tud muresid, lapsevanemad 

on küsinud nõu lapse toeta-
mise ja lapsega toimetuleku 
osas, samuti olnud teemaks 
koolikiusamine.

Lapsed ja noored on he-
listanud nii kooli kui perega 
seotud mureküsimustes, tee-
maks on olnud ka vaimse ter-
vise probleemidega toimetu-
lek. Nõuandeliini psühholoo-
gid on aidanud leida helista-

jate muredele lahendusi ning 
vajadusel pakkunud ka järel-
nõustamise võimalust.

Nõuandeliini eestikeelne 
number 1226 vastab esmas-
päevast reedeni kella 16–20 
ning venekeelne number 1227 
teisipäeviti kella 16–20. Kõne-
dele vastavad koolipsühholoo-
gi kutsetunnistusega kogemus-
tega psühholoogid.

Mure korral helista koolipsühholoogi nõuandeliinile!

Esita oma  
kandidaat  
aasta linna- 
kodanikuks
1. novembrini saab esitada 
kandidaate aasta linnakoda-
niku konkursile, tunnustamaks 
neid, kes on viimase aasta 
jooksul linnaelu edendanud, 
Tallinnale au ja kuulsust too-
nud või midagi erakordset 
korda saatnud. Kandidaate 
saavad esitada nii era- kui ka 
juriidilised isikud veebilehel 
www.tallinn.ee/aasta-linnako-
danik oleva vormi kaudu.

 

Linnamuuseum 
kutsub õpeta-
jaid infopäevale

Linnamuuseum kutsub õpeta-
jaid, huvijuhte ja noorsootöö 
tegijaid 25. oktoobril kella 12-
15 muuseumihariduse info-
päevale, mis tutvustab  seits-
me muuseumi haridusprog-
ramme. Algkooli- ja lasteaia-
õpetajaid ootab lastemuu-
seum Miiamilla (L. Koidula 21 
c), põhikooli- ja gümnaasiumi-
õpetajaid Kiek in de Köki 
kindlustustemuuseum (Ko-
mandandi tee 2). Registreeru-
da saab bit.ly/muuseumihari-
duse-infopaev , lähem teave 
www.linnamuuseum.ee

 

Haiglas  
patsientide  
külastamise 
keeld
Seoses koroona levikuga ei 
luba Lääne-Tallinna Keskhaig-
la haiglaravil viibijaid külasta-
da, see on võimalik vaid eri-
loaga väga raskete haigete 
puhul ja siis annab asjakohast 
infot patsiendi raviarst. Külas-
tuskeeld kehtib Meremeeste 
haiglas (Paldiski mnt 68), 
õendusabikliinikus (Õismäe 
tee 179), nakkuskliinikus (Pal-
diski mnt 66) ja Pelgulinna 
sünnitusmajas (Sõle 23). Pat-
sientidele on lubatud tuua 
pakke, mitte aga lilli. Kõik 
peab olema pakitud minigrip 
kotti (mitte suurem kui 30×40 
cm), kotis ei tohi olla kergesti-
riknevaid toiduaineid.

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Ühe pudeli ümbertöötle-
miselt säästetud energia 
arvelt saab keeta kaks-
kolm tassi teed," selgitas 
abilinnapea Kalle Klandorf, 
miks tuleks eelistada kraa-
nivett. Just puhast kraani-
vett linna avalikud joogiko-
had pakuvadki.

Tallinlane Moonika Kitt 
pakkus mulluse kaasava eel-
arve ideekonkursi raames väl-
ja, et kesklinnas võiks olla roh-
kem avalikke joogiveekraane. 
Idee sündis Kitil isiklikust va-
jadusest – ta liigub peaaegu 
iga päev samal Reidi tee pro-
menaadil. "Hästi palju toredaid 
terviseradasid on tehtud," lau-
sus ta toona. "Hea, kui kusa-
gil oleks mingi koht, kust ter-
visesportlane saab trenni tehes 
paar lonksu vett võtta ja siis 
edasi minna. Reidi tee on üks 
parim koht, mis viimasel ajal 
Tallinnas  tehtud. Suvel ilusa 
ilmaga liigub seal tohutult pal-
ju inimesi. Ja kraan oleks kirss 
tordil. See võiks olla  viimane 
lisa, mis muudaks selle paiga 
ideaalseks."

Kesklinna elanikud hääle-
tasidki Kiti ideed kõige vaja-
likumaks ning uus kraan pan-
di Reidi teele  Russalka juur-
de paika, Samas ei jäänud see 
viimaseks, sest tänavu sügiseks 
paigaldas Tallinna Vesi kõikja-
le pealinna 12 uut veekraani, 
neist 6 kergliiklusteede ja ter-
viseradade äärde.

Kokku 20 kraani
"Pikemal jooksuringil või rat-

taga sõites tekib ju ikka tahtmine 
janu kustutada ja joogiveekraa-
nid on selleks hea lahendus. 
Võimalus täita oma joogipude-
lit või pudelivee asemel eelista-
da kraanivett mõjub omakorda 
positiivselt keskkonnale," ütles 
SA Eesti Terviserajad tegevjuht 
Alo Lõoke, kelle sõnul muudab 
kraanide lisamine tervisera-
dade ja kergliiklustee-
de äärde igapäe-
vase liikumise 
senisest mu-
gavamaks.  

Niisiis 
on sügi-
sest värs-
ke kraani-
vesi kätte-
saadav Jär-
ve tervise-
raja alguses, 
Merimetsa ter-
viserajal Stroomi 
rannahoone juures ja 
kergliiklusteedel Rahumäelt 
Hiiule, Pärnu mnt ja Vääna tn 
ristil, Akadeemia tee ja Järveot-
sa ristmiku läheduses ning Rei-
di teel. Ülejäänud kuus kraani 
paigaldati populaarsetesse par-
kidesse. Kraanid pandigi koh-
tadesse, kus inimesed rohkem 

liiguvad ja neid kõige rohkem 
vajavad ning kus torustikud on 
juba olemas.

Kokku on nüüd Tallinnas olu-
lisemate liikumisteede või ter-
viseradade kõrval 20 veekraa-
ni, mille isesulguv segisti hoiab 
ära vee raiskamist. Ei pea mu-

retsema selle pärast, et mõ-
ni hooletum kasuta-

ja kraani jooksma 
jätab ja niiviisi 

tarbetult vett 
raiskab – tä-
nu sulgur-
süsteemi-
le läheb 
kraan pä-
rast kasu-
tamist au-

tomaatselt 
kinni. Mit-

med kraanid 
on koeraomani-

ke rõõmuks varusta-
tud lemmiklooma jooginõuga. 
"Eelistades pudelivee-

le kraanivett, saab vähenda-
da jäätmete tekkimist," mär-
kis abilinnapea Kalle Klandorf. 
"Ühe kuupmeetri kraaniveega 
on võimalik hoida ära 2000 
plast- või klaaspudeli tootmi-

ne, transport ja käitlemine, sest 
kuupmeetri vee pakendami-
ne võtab just nii palju pude-
leid. Kui poole liitri kraani-
vee hind jääb alla ühe sendi, 
siis ka pudeli kõige odavama 
joogivee hind ületab seda vä-
hemalt 50-kordselt.

Mugavates kohtades
Plastpudel, mis ei jõua ring-

lusse, laguneb looduses õhu-
ga kokkupuutes 50-80 aasta-
ga ja maa sisse maetuna 500-
1000 aastaga, kuna bakterid 
ei tunnista toiduks plastpude-
li põhimaterjali – polüetüleeni. 
"Ühe klaaspudeli ümbertööt-
lemisel säästetud energia ar-
vel aga võiks näiteks 100-vati-
ne elektripirn põleda neli tun-
di või saab keeta kaks-kolm 
tassi teed," selgitas Klandorf. 
"Ka pudeli ümbertöötlemine 
nõuab märkimisväärselt res-
surssi: tühje pudeleid tuleb taas 
transportida ja edasi käidelda 
– sorteerida, purustada ja veel 
kord transportida."

Tallinna Vee tegevjuhi Alek-
sandr Timofejevi sõnul on Tal-
linna Vesi võtnud eesmärgiks 
teha kraanivee eelistamise tar-

bijatele võimalikult mugavaks. 
"Kraanivett pudeliveele eelis-
tades saab tarbija teha teene 
nii keskkonnale, iseendale kui 
ka rahakotile," sõnas Timofejev 
ning lisas, et linlaste ja organi-
satsioonide huvi avalike vee-
punktide vastu on aasta-aas-
talt kasvamas.

Tallinna Vee tarbijate hul-
gas läbi viidud uuring näitab, et 
91% tarbijatest joovad kraani-
vett. "Ka uuringud ja pimetestid 
on näidanud, et kraanivee ja pu-
delivee maitseerisus ei ole argu-
ment," lausus Klandorf. "Pudeli-
vee kvaliteet sõltub sageli hoius-
tamistingimustest. Vale hoiusta-
mise korral võivad plastpudelist 
vette lahustuda plastifikaatorid 

ja hormoonsüsteemi mõjutavad 
kemikaalid, mis kahjustavad ini-
meste tervist."

Kraanide rajamise hind jäi 
tublisti alla 100 000 euro, üks 
osa uutest kraanidest on rajatud 
Tallinna linna kaasava eelarve 
raames ja teine osa Tallinna Vee 
investeeringuna. Linn maksis 
kaheksa ning AS Tallinna Vesi 
nelja kraani rajamise eest.

Avalikud veevõtukohad sule-
takse talveks, et vältida kraani-
de külmumist. Kraanide asupai-
ka saab vaadata Tallinna vee-
bikaardilt https://gis.tallinn.ee/
veebikaart Selleks tuleb valida 
kaardikiht Tervisesport ja Ava-
likud joogiveekraanid

Terviseradade ja rattateede 
ääres seisavad nüüd uued 
joogikraanid

Paljud  
kraanid on  

varustatud ka koer-
te jooginõuga.

Kus uued kraanid asuvad?

• Kopli rannapromenaadi 
parkla läheduses, Sepa 30

• Hiiu Rimi lähistel 
• Piiri tänaval
• Akadeemia ja Järveotsa tee 

ristmiku lähistel
• Stroomi rannahoone lähistel
• Järvevana tee 9g ja 3d

• Lootsi 8
• Maarjamäe memoriaali lä-

hedal
• Nunne 18
• Reidi teel Russalka kõrval
• Tiigiveski pargis
• Falgi pargis

Veekraan Järve  
terviseraja alguses.
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MINE VAKTSINEERIMA: Koroonat 
ravivatel arstidel on jõud raugemas
pealinn@tallinnlv.ee

Linn avas soojendusega tel-
kides vaktsineerimispunk-
tid, kus saab ka nõuandeid 
ja vastuseid küsimustele 
vaktsineerimise kohta.

26. oktoobrini on Haaberstis, 
Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja 
Nõmmel avatud Covid-19 nõus-
tamis- ja vaktsineerimispunk-
tid, kus kõik soovijad saavad 
vaktsineerimise kohta nõu kü-
sida ja samas lasta endale kait-
sesüsti teha. Pakutakse Pfize-
ri ja Moderna ning ühedoosi-
list Jansseni vaktsiini. Nõusta-
mis- ja vaktsineerimispunktid 
asuvad samas kohas, kus asu-
sid välitelkidesse rajatud vali-
misjaoskonnad.

Linna koroonaviiruse enne-
tusmeetmete koordinaatori  Es-
ter Öpiku sõnul on igati aru-
saadav, et inimestel võib vakt-
sineerimisega seoses küsimusi 
tekkida. "Seetõttu pakume ini-
mestele mugavat võimalust saa-
da kohapeal vastuseid ja soovi 
korral lasta end ka vaktsinee-
rida," lausus ta. "Esialgu ava-
me välitelgid neljas linnaosas, 
kuid oleme selleks valmis ka 
teistes linnaosades. Vaatamata 
sellele, et vaktsineerimine ei 
anna täielikku garantiid hai-
gestumise vastu, näitab statis-
tika väga selgelt, et vaktsinee-
rimine vähendab nakatumisris-
ki ja aitab vältida tüsistusi. See-
ga ootame kõiki huvilisi nõus-
tamis- ja vaktsineerimispunk-
tidesse, sest nii saame kaits-
ta iseennast ja oma lähedasi."

Vaktsineerimata nakatud 
varem või hiljem

"Viiruse kõrghoogaeg kestab 
oktoobrist maini, ja on prog-
noositud, et kõik antikehadeta 
inimesed saab see viirus varem 
või hiljem kätte, sellepärast on 
tungiv soovitus kaaluda võima-
lust ennast vaktsineerida," lau-
sus abilinnapea Betina Beškina. 

Nõustamis- ja vaktsineeri-
mispunktid hakkavad tööle soo-
jendusega välitelkides Haabers-
ti Maxima XXX parklas (Ehi-
tajate tee 148), Põhja-Tallinna 
valitsuse hoovialal (Kari 13), 
Keskturu parklas (Lastekodu 
11b) ja Nõmme sotsiaalmaja 
parklas (Pihlaka 12). Punktid 
on avatud Nõmmel ja Põhja-
Tallinnas 20.-26. oktoobrini iga 
päev kella 10-17. Haaberstis 
Maxima XXX parklas on telk 
avatud tööpäeviti kella 12-19 
ning nädalavahetusel kella 10-
15, Keskturu juures  tööpäeva-
del kella 9-16 ja nädalavahetu-
sel kella 9-15.  

Öpik selgitas, et vaktsineeri-
da saavad kõik soovijad alates 
12. eluaastast ja vaktsineerimi-
seks on vaja kaasa võtta isikut-
tõendav dokument. "Küsimus 
on juba selles, palju meil jätkub 
haiglakohti koroonasse nakatu-
nutele," lausus ta. "Me ei räägi 
tekkidest ja patjadest või pala-
tiseintest. Haiglate töötajad on 
näinud viirusega võideldes vae-
va kaks aastat ja nende võime-
kus hakkab otsa saama. Inime-

sed lihtsalt ei jaksa enam. Pa-
lun arvestada, et meie abi on 
väga piiratud, aga teeme kõik, 
et hoida enda ja teiste tervist. 
Isegi kui keegi vaktsineeritult 
koroonasse jääb, on võimalik 
seda põdeda nii, et haiglasse ei 
satu. Vaktsineerimispaigad on 
Tallinnas vägagi kättesaadavad 
– kasutame siis koolivaheaega 
vaktsineerimiseks."

Õpetajatele kolmas doos
Telkides saavad õpetajad ka 

tõhustusdoosi ehk kolmanda 
vaktsiiniannuse. Praeguse sei-
suga soovib seda juba üle 1200 
koolitöötaja enam kui 30 koo-
list. "Püüame teha nii, et kõik, 
kellel vaja, saaksid juba kooliva-
heaja jooksul tõhustusdoosi kät-
te. Õpetajate põhjalikum vaktsi-
neerimine on ülioluline, et lap-
sed saaksid võimalikult kaua 
koolis õppida," selgitas Öpik. 
"Paraku on haigestumine tõu-
suteel – ulatuslikud koroonakol-
ded on 46 Tallinna koolis, kus-
juures ainuüksi kahe nädalaga 
on see arv suurenenud 22 võr-
ra. Lisandub veel rohkesti ük-

sikjuhtumeid. Alla 12-aastaseid 
lapsi vaktsineerida ei saa, kuid 
haigestuvad nemadki. Seega on 
õpetajate vaktsineerimine vaja-
lik nii nende endi kui ka õpi-
laste kaitseks." 

Öpiku sõnul on haiges-
tunud üle 70 õpeta-
ja. "Tõenäoliselt 
on selle näda-
la numbrid 
veelgi suu-
remad," 
mainis 
ta. "Hai-
gestunud 
õpilaste 
arv kas-
vas nädala-
ga 222-lt 291-
le ning haigus-
juhtumitega klas-
side arv 161-lt 203-
le. Ja need numbrid kerki-
vad endiselt."

Tõhustusdoosi saavad las-
ta teha haridustöötajad, kellel 
on eelmise vaktsiinikuuri lõp-
pemisest või haiguse läbipõ-
demisest möödunud vähemalt 
kuus kuud. Koolivaheajal käib 

vaktsineerimisbrigaad ka ligi 
30 koolis kohal. 

Kolmanda doosiga on juba 
vaktsineeritud Iru hooldekodu 
elanikud ja peagi ka töötajad. 
Lähiajal algab lasteaiatöötajate 

ja seejärel sotsiaaltöötajate 
uus kaitsesüstimine.

Tõhustusdoo-
siga vaktsinee-

rimine on 
soovitatav 
üle 65-aas-
tastele ini-
mestele 
mitte va-
rem kui 
kuue kuu 

möödumi-
sel vaktsi-

neerimiskuu-
ri lõpetamisest. 

Esimese vaktsineeri-
miskuuri läbinud 18-64-aas-

taseid  võib nende soovi kor-
ral tõhustusdoosiga vaktsinee-
rida mitte varem kui kaheksa 
kuu möödumisel kuuri läbimi-
sest. Kolmas kaitsesüst tehak-
se Pfizeri vaktiiniga Comirnaty, 
mida võib süstida sõltumata sel-

lest, millist vaktsiini on inime-
ne enne saanud.

Beškina sõnul tuleb kõigil 
jälgida oma tervist ning hai-
gustunnustega koju jääda. "Na-
gu me mäletame esimesest ja 
teisest lainest, siis nakatumine 
on alati alanud lõuna poolt," 
lausus ta. "Seega Tallinnas-
se kolmas laine veel täielikult 

jõudnud pole, kuid ega sellest 
ei pääse."

Terviseamet muutis ka lä-
hikontaktsete kaardistamise ja 
teavitamise korda. Koolid kaar-
distavad nüüd ise haigestunud 
õpilase lähikontaktseid ja tea-
vitavad lapsevanemaid nii liht-
sustatud karantiinist kui ka iso-
latsiooni pikkusest.

Iga  
nädal liigub  
nakatumine  

kümne või enama  
sammuga  
ülespoole.

Vaktsineerida ja nõu saab soojendusega telkides.  Albert Truuväärt Kus saab tasuta  
vaktsineerimisnõu ja end  
viiruse vastu kaitsesüstida?

• Nõustamis- ja 
vaktsineerimis-
punktid hakka-
vad tööle soo-
jendusega väli-
telkides Haa-
bersti Maxima XXX parklas 
(Ehitajate tee 148), Põhja-
Tallinna valitsuse hoovis 
(Kari 13), Keskturu parklas 
(Lastekodu 11b) ja Nõmme 
sotsiaalmaja parklas (Pihla-
ka 12). 

• Punktid on avatud Nõmmel 
ja Põhja-Tallinnas 26. ok-
toobrini iga päev kella 10-17. 

Haaberstis 
Maxima XXX 
parklas on telk 
avatud tööpäe-
viti kella 12-19 
ning nädalava-

hetusel kella 10-15, Kesktu-
ru juures tööpäevadel kella 
9-16 ja nädalavahetusel kel-
la 9-15. 

• Vaktsineerida saavad kõik 
soovijaid alates 12. eluaas-
tast, kaasa tuleb  võtta isi-
kut tõendav dokument. Li-
saks pakuvad punktid tõ-
hustusdoose.

Millised uued piirangud tänasest 
kehtima hakkavad? 
• Valitsuse kehtestatud 

uute koroonavas-
taste reeglite 
järgi piiratak-
se mittev-
aktsineeri-
tud täiskas-
vanutele ligi-
pääsu meele-
lahutusele, 
kultuurile, toitlus-
tusasutustes koha-
peal söömisele-joomisele.

• Avalikus nakkusohu suhtes 
kontrollimata siseruumis tu-
leb hakata kandma maske, 
enam ei piisa senisest suu ja 
nina katmisest nt salliga. 
Koroonaviiruse levikut ta-
kistavad ainult meditsiinili-
sed või nendega võrdsusta-
tud maskid, mistõttu soovi-
tab valitsus inimestel kasu-
tada üksnes neid.

• Tungiv soovitus on, et mas-
ke peavad kandma kõik ala-
tes 12. eluaastased, ka 
vaktsineeritud või haiguse 
läbipõdenud inimesed ki-
nos, teatris ja kontserdil. 

• Covid-tõendina jäävad keh-
tima üksnes vaktsineerimist 
või Covid-19 haiguse läbi-
põdemist kinnitavad tõen-
did. 

• Inimesed, kes pole Covidi 
vastu vaktsineeritud või hai-
gust läbi põdenud, ei saa 
enam osa võtta korraldatud 
tegevustest, kus Covid-
tõend on nõutav. Piirang 
puudutab sportimist, treeni-
mist, noorsootööd, huvite-
gevust, huviharidust, täien-
duskoolitust ja täiendõpet, 
samuti spordivõistlusi ning 
spordi- ja liikumisüritusi, 

avalikuks kasutami-
seks mõeldud 

saunu, spaasid, 
basseine, 

veekeskusi 
ja ujulaid, 
avalikke 
koosolekuid 

ja üritusi, 
konverentse, 

teatrit, kontserte, 
kino, muuseume, näi-

tusasutusi, meelelahutus-
paiku ja toitlustusettevõt-
teid.

• Ettevõtjad peavad hoolitse-
ma, et  kaubandus- ja tee-
ninduspaikades oleks ini-
mesed hajutatud. Kauban-
duskeskuste üldkasutata-
vatel aladel asuvad istumis- 
ja mängualad on soovitav 
sulgeda.

• Valitsus soovitab tungivalt 
nii vaktsineeritud kui ka 
vaktsineerimata inimestel 
jääda võimalusel kodutööle.

• Piirangud jäävad esialgu 
kehtima 25. oktoobrist kuni 
uue aasta 10. jaanuarini. 

• Kriisiga toimetulekuks hak-
kavad haiglad toetust saa-
ma. Vaktsineerimistempo 
tõstmiseks hakkavad toe-
tust saama perearstikesku-
sed ja omavalitsused. Oma-
valitsust, kes suurendab 
elanike vaktsineeritust võr-
reldes 1. oktoobri seisuga 
+10 protsenti, toetatakse 5 
euroga iga vaktsineeritud 
elaniku kohta. 5 eurot iga 
vaktsineeritud elaniku koh-
ta makstakse ka siis, kui 
täiskasvanud elanikest on 
täiesti vaktsineeritud vähe-
malt 80 protsenti.
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Epp Mäe saavutas 6. ok-
toobril Oslos toimunud maad-
luse maailmameistrivõistlustel 
teise koha ning Tallinna linn 
tunnustas teda 4200 euroga. 
Pealinn tegi Eesti kõige kõ-
vema naisega intervjuu.

Kas eri maade koolkondade 
maadlejad käituvad matil ka 
erinevalt, nii et võib kohe ära 
tunda, kes on Jaapanist, kes 
Ameerikast, kes Venemaalt?

Kohati küll. Mingid iseloo-
mulikud jooned löövad ikka 
välja piirkonniti. Jaapanlased 
hoiavad alati pigem madalat 
asendit ja on liikuvad ja vä-
ga kiired. Venelased on jäl-
le jõulised. 

Ma olen tänu maadlusele 
näinud palju eri kultuure ning 
see on minu maailmapilti tub-
listi avardanud. Kindlasti ai-
tab see ka paremini meie en-
da Eesti kultuuri mõista. Aga 
tegelikult on ka maadlejate 
seas palju väga eriilmelisi esi-
maadlejaid ja maade osas vä-
ga konkreetseid erisusi ehk 
ei saagi esile tuua maadluses. 
Tuleb arvestada igaühe indi-
viduaalset eripära. 

Kristiina Šmigun väitis ühes 
intervjuus, et tõsisel sportla-
sel ei saa ola palju sõpru, sest 
nende jaoks ei jätku lihtsalt 
aega. Kuidas teil on õnnestu-
nud hoida suhteid pingsa tree-
ningu kõrvalt?

Kui ma olin kuus ja pool aas-
tat Soomes, nägin oma sõpru 
ja perekonda väga harva. Pe-

rega olime küll interneti va-
hendusel pidevalt kontaktis. 
Mul on samuti selliseid lähe-
dasi sõpru pigem vähem, aga 
tundsin ka võõrsil viibides, et 
kõik nad olid kogu aeg siiski 
mu lähedal. Internet on täna-
päeval suhete hoidmisel üks 
tänuväärt asi. 

Kas teil on ka maadlejatest 
sõpru, kellega olete nii-öelda 
ühel lainel?

Olen nii pikalt maadlejate 
seas olnud ja selle ajaga teki-
vad ka sõbrad. Näiteks Petra 
Olli, minu pikaaegne treenin-
gukaaslane Soomest, tänaseks 
on ta oma karjääri matil lõpe-
tanud. Maadlejatest sõprade 
hulka kuuluvad  ka  Ai-
suluu Tynybekova Kõr-
gõzstanist, kes on mi-
nu hea sõbranna, ka-
hekordne maailma-
meister ja olümpia-
hõbe.

Ka lät lanna 
Anastasija Grigor-
jeva on olnud Rio 
olümpia eel minu 
treeningkaaslane ja pi-
kaaegne sõbranna, kelle 
tegemistele ma ikka kaa-
sa elan.

Nad  on kõik eri riikidest, 
nendega hoiame ühendust ka 
väljapool võistlusi ja laagri-
te hooaega. Ega me ei räägi 
nendega ainult spordist, vaid 
kõigest, millest ikka sõprade-
ga räägitakse. 

Maadlejad on ühtehoidev 
pere. Puutume laagrite hoo-
ajal üpris palju kokku, ja see 
on üks tore seltskond. 

Te olete elanud ja treeninud 
mitu aastat Soomes. Kuidas 
sealne ühiskond toimib ja mis 
on Soomes teisiti kui Eestis? 

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee
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MAADLEJA EPP MÄE: Treenimata 
meestele olen ma maadlusmatil ohtlik
"Maatöö andis mulle sitkuse ja õpetas tööeetikat:  
töö on vaja ära teha, seda ei saa pooleli jätta,"  
räägib intervjuus Pealinnale meie esimaadlejanna  
Epp Mäe. "Elus ja maadluses ei tule midagi lihtsalt, 
tööd peab tegema."

Ma olin seal ikka treenimise 
tõttu ja elasin oma keskkon-
nas. Üldist elu ma seal kuigi 
palju ei kogenudki, et min-
geid üldistusi selle kohta te-
ha. See oli mingi mull, kus 
ma iga päev tegutsesin. 

Kas teie puhul on ka nina 
kirtsutatud, et naine maadleb?

Siiamaani mõned teevad se-
da. Põhiliselt on need inime-
sed, kes on minust ja spordist 
väga kaugel. Ma ei lase enda 
sellest häirida. Ma leian, et iga-
üks peab tegelema alaga, mis 
talle väga meeldib ja sobib. Ja 
mis siis teha, kui sa sellega kel-
lelegi ette jääd. Neid inimesi, 
kes teisi arvustavad, on alati. 

Samas kõik mu sõbrad-tut-
tavad, kes minu ümber juba 
väga pikka aega olnud, tea-
vad hästi, kes ma olen ka ini-
mesena, ning toetavad mind 
ja minu valikut sportlasena. 
Nad ju saavad aru, miks ma 
midagi teen,  ja elavad alati 
väga kaasa. 

Kas selles osas on tun-
da ka suhtumise 

muutumist? 
Jah, on küll 

muutus toimu-
nud. Vaadake, 
kui palju on tul-
nud maadlustren-
ni nüüd tüdru-
kuid! Paljud tree-

nerid on aru saanud, 
et tüdrukuid tulebki 

treenida ja degt nad on 
ka maadluses väga tublid. 

Varem, kui see naiste maadlus 
alles hakkas meil pead tõst-
ma, ei tahtnud paljud treene-
rid üldse tüdrukuid maadle-
ma võtta. Nüüd on kõik tüd-
rukud trenni oodatud.

Kes on Eesti parimad maadle-
jad olnud aegade jooksul?

Meil on neid palju olnud. 
Siiamaani on kõik olnud me-
hed … ja siis on järsku üks 
Epp. (Naerab.) Ma arvan, et ei 
eksi, kui ütlen, et niisugust tu-
lemust, nagu tegi Kristjan Pa-
lusalu, pole keegi maailmas jä-
rele teinud. Ta tuli kahekord-
seks olümpiavõitjaks, nii va-
bamaadluses kui ka kreeka-
rooma maadluses. See oleks 
ka tänapäeval üsna ulmeline 
saavutus, kui keegi seda võ-
taks korrata. 

Viimasel ajal on Eestis tule-
muste osas küll võtnud nai-
sed jämedama otsa enda kät-
te. Aga naistel pole võima-
lik Palusalu tempu järele teha, 
kuna nende jaoks on ainult 
üks maadlusviis – naiste vaba-
maadlus. 

Jah, naistel ongi üksnes va-
bamaadlus, kreeka-rooma ala 
nendel ei ole. Kõige suurem va-
he kahel alal on see, et kree-
ka-rooma maadluses on ak-
tiivne ainult ülakeha, jalgade-
ga midagi teha ei tohi. Jalgu 
haarata ei tohi. Vabamaadlu-
ses on see lubatud. Võid jal-
gadest haarata, saad jalga ta-

Vaadake,  
kui palju on nüüd 

maadlemas  
tüdrukuid!

Maadluse võlu peitub selle raskustes
Maadlusest vabal ajal meeldib Mäele 
lugeda ja   värviraamatuid värvida.

"Maadlus kui spordiala on hu-
vitav, sest see pole lihtne. Et 
saada korralikuks maad-
lejaks, peab palju õppi-
ma," räägib Mäe. "Maa-
deldes koged pidevalt 
midagi uut, mida enne 
ei teadnud. Sa õpid 
maadlemist kuni oma 
karjääri lõpuni. Vaba-
maadluses on ju palju teh-
nikaid, mida sa pead kõik 
omandama. Vähe on matil stan-
dardolukordi, seepärast pead olema 
valmis kõigeks. Sinu arsenalis peab ole-
ma palju oskusi, mida igal võistlusel ei 
kasutagi, aga sa pead olema alati val-
mis neid oskusi kasutama, kui olukord 

seda nõuab. Ja see ongi minu jaoks 
paeluv ning huvitav. Kunagi ei tea, mis 

tuleb ja kogu aeg saad uusi ko-
gemusi." 

Maadluse vahepeal 
veedab Mäe aega luge-
mise ja värviraamatute 
värvimisega. "Laagri-
tes olles jäävad mulle 
kätte pigem juturaa-
matud, nii saan natuke-

seks ajaks oma igapäe-
varutiinist välja," lausus ta. 

"Soomes elades, kui väike-
ses kohas suurt midagi vabal ajal 

teha ei olnud, värvisin värviraamatuid. 
Ka need täiskasvanuile mõeldud hästi 
detailsed värviraamatud aitasid mul 
igapäevasest treeningurutiinist välja 
tulla."
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Sitsi tänaval Sõle ja Kopli 
tänava vahel algab täna 
remont, mis lõpeb järgmi-
se aasta juulis. 

Põhja-Tallinna linnaosa va-
nem Manuela Pihlap nentis, 
et Sitsi tänav on üks tiheda-
ma liiklusega tänavatest Põh-
ja-Tallinnas. "See on kui lin-
naosa  tuiksoon, mis ühendab 
omavahel Pelgulinna ja Kopli, 
ning arvestades piirkonna kii-
ret arengut kasvab Sitsi täna-
va liikluskoormus tõenäoliselt 
veelgi. Tee praeguse olukorra-
ga ei saa rahul olla ja ees sei-
savad põhjalikud rekonstruee-
rimistööd," ütles Pihlap. 

Töö käigus vahetatakse väl-
ja äärekivid ning taastatakse 
haljasala. Sõidu- ja kõnnitee-
le tuleb uus asfalt ja teekat-

temärgistus. Sitsi tänava ning 
Sõle ja Kopli tänava ristmikel 
ehitatakse välja ka vee- ja ka-
nalisatsioonitorustik. 

Pihlap lisas, et tänava re-
mont muudab piirkonna elani-
kele liiklemise märgatavalt mu-
gavamaks, seda nii jalgsi kui 
ka ratastel liikujaile. "Seepä-
rast palun mõistvat suhtumist 
ajutiste ebamugavuste pärast, 
mida remont paratamatult kaa-
sa toob," ütles linnaosavanem. 

Sitsi tänavat remondib Inf-
raRoad OÜ 1,13 miljoni  euro 
eest, sellest 287 000 eurot an-
nab AS Tallinna Vesi. Remont 
peaks lõppema juulis.

Tänav jääb remondi ajal bus-
si- ja tavaliiklusele suletuks, 
kuid Sitsi tänava ja selle ümbru-
se elanikud pääsevad liikuma.

Paljudes peredes on tehtud 
plaane koolivaheajaks, kuid 
samas kasvab taas koroo-
naviirusesse nakatumine. 
SA Tallinna Kooli-tervishoid 
juht Kädi Lepp soovitab olla 
palju värskes õhus ja välis-
maareis ära jätta.

Lepp ütles, et nädalake puh-
kust kulub õpilastele kindlasti 
ära, kuid Covid-19 viirus le-
vib taas, haiglate täituvus lä-
heneb kriitilisele piirile ja see-
tõttu paluvad kooliõed kooli-
vaheaja veetmisel järgida ohu-
tusnõudeid.

"Lapsed ise ei põe koroo-
naviirust reeglina raskelt, kuid 
ohus on nende täiskasvanud 
lähedased, eriti eakamad ini-
mesed," selgitas Lepp. "Tule-
tame meelde, et üle 12-aasta-
seid lapsi saab koroonaviiruse 
vastu vaktsineerida, ning üks 
koht, kus kaitsesüsti tehakse, 
on just kooliõe kabinetis. Eelne-
valt tuleb õpilasel esitada koo-
liõele kas paberil või elektroo-
niliselt allkirjastatud lapseva-
nema luba. Loomulikult tuleks 
ka lapsevanematel vaktsineeri-
mas ära käia, vaid nii on loo-
tust, et saame haigestumiste ar-
vu pidurda."

Kooliõed soovitavad lastel 
viibida võimalikult palju õues 
värskes õhus, liikuda, mängida 
õuemänge, teha tervisesporti. 
Õues levivad viirused halvemi-
ni ning lisaks tugevdavad vaba-
õhutegevused organismi ja nii 
ei hakka ka haigused nii ker-
gesti külge. Muidugi tuleks ka 

õues viibides hoida kaaslaste-
ga veidi vahet, eriti kui inime-
si on koos rohkem.

Tänasest hakkavad kehtima 
valitsuse uued piirangud, mida 
kooliõed paluvad järgida. "Koo-
livaheajal liigutakse rohkem rin-
gi, käiakse kinos, spaas, kohvi-
kus. On vanemaid, kes võtavad 
töölt selleks ajaks puhkuse, et 
koos lastega aega veeta. Koo-
liõed peavad ühise kvaliteetaja 
veetmist väga tervitatavaks, pa-
lume lihtsalt kinni pidada keh-
testatud terviseohutuse nõue-
test. Kohtades, kus kehtib mas-
kikandmise ja vaktsiinitõendi 
näitamise kohustus, tuleks se-
da teha. Nooremad lapsed, kel 
pole Covidi vastast süsti ja kes 
ei pea kandma ka siseruumi-
des maske, peaksid selle võr-
ra enam keskenduma hügiee-
ninõuetele," rääkis Lepp.

Paljud pered on koolivahe-
ajaks broneerinud reisi kuhugi 
teise riiki. Paraku puututakse 
reisides kokku suurema hulga 
teiste inimestega, ka toovad ini-
mesed võõrsilt kaasa uue tüve-
ga viirusevorme ja üldiselt ki-
puvad koolivaheajad hiljem ka 
koroonaviiruse põdejate statis-
tikas kajastuma.

"Me ei saa kedagi minemast 
keelata, kuid soovitame vane-
matel kaaluda võimalust reis 
praegu ära jätta või edasi lüka-
ta. Kui aga pere otsustab siis-
ki minna, palume ka võõrsil pi-
dada kinni hügieenist, vältida 
rahvarohkeid kohti ning järgi-
da antud riigis kehtivaid ohu-
tusnõudeid," lausus Lepp.

Täna algab Sitsi  
tänava remont

Kooliõed: kui vähegi 
võimalik, võiks koolivaheajal 
välismaareisi ära jätta

MAADLEJA EPP MÄE: Treenimata 
meestele olen ma maadlusmatil ohtlik

ha panna ja nii edasi. See on 
vabamaadluse üks tähtis osa ja 
selle kallal käib pidevalt töö. 

Eesti maadlejad on läbi aega-
de olnud üsna tublid. Kas see 
on tulnud ka vajadusest teha 
rasket maatööd?

Maatöö on nii mulle kui ka 
paljudele teistele andnud kind-
lasti tugeva aluspõhja.  Olen 
ka maatüdruk ja igasugust tööd 
tegime vendade-õdedega kõ-
vasti. Kodus tuli meil ikka 
muru niita, talveks puid lõh-
kuda ja riita laduda, aeda kor-
ras hoida. Kõige vähem meel-
disid mulle kaks tööd – heina-
tegu, eriti lakas heinte talla-
mine, ning sügisel maasikaleh-
tede lõikamine, sest seal pidi 
palju kükitama. Samas õpetas 
see mulle tööeetikat: et töö 
on vaja ära teha, seda ei saa 
pooleli jätta. Noorena ei tehta 
kuigi palju spetsiifilist jõutree-
ningut, just maatöö andis mi-
nule sitkuse. Elus ja maadlu-
ses ei tule midagi lihtsalt, tööd 
peab tegema.

Kuid olümpiale ja tähtsate-
le tiitlivõistlustele jõudmiseks 
üksipäini maatööst ju ei piisa. 
Kui palju peab treenima, et 
jõuda olümpiale ja maailma-
meistrivõistluste medalini?

See on väga suur ja raske 
harjutamine, nõuab palju pü-
hendumist eesmärgile ja li-
saks peavad su ümber olema 
ka õiged inimesed, kes aitavad 
ning juhendavad, et töö, mida 
tehakse, läheks õigeks suunas 
ja viiks edasi. Ainult siis on 
võimalik jõuda ka medaliteni. 

Kui suur tähtsus on võistlema 
minnes psühholoogilisel ette-
valmistusel?

Tähtis on nii füüsiline kui 
ka vaimne valmisolek. Kui üks 
neist ei tööta, siis on raske ma-
ti peal. Kui inimesel on spordi 
või põhitöö kõrval veel min-
geid huvisid, siis see tuleb igat-
pidi kasuks. 

Kas viimane maailmameistri 
tiitel finaalis jäi selle taha, et 

vaim vedas alt, või oli vastane 
üle ja teha polnud midagi?

Ütleksin, et vastane oli sel 
hetkel parem. Aga ma olen 
teda ju varem võitnud. Miks 
ta peaks siis olema võitma- 
tu? 

Kui suur osa on spordis õn-
nel?

Tööd on vaja tublisti teha. 
Ja kui tükike õnne ka sinna 
juurde tuleb, siis võib häid as-
ju juhtuda. Aga eelkõige tuleb 
ikka tööd teha. Maadluses sõl-
tub palju sellest, milline vasta-
ne sulle ette satub. Igasugused 
muud väiksemad nüansid män-
givad ka rolli, nagu igal spor-
dialal. Need kõik võib ka liigi-
tada selle õnne kategooria alla. 

Kui tähtis on maadeldes oma 
kaalu hoida? Teie näiteks to-
hite naisraskekaallasena kaa-
luda kuni 72 kilo

Jah, kui sa enne matši kaa-
lu peale astud ja ülekaaluline 
oled, siis võistelda ei saa. Aas-
tatega on mul tulnud kogemus, 
kuidas oma kaalu sättida nii, 
et kõik korras oleks. Ma ei üt-
leks, et olen olnud oma kaalu-
ga pidevalt hädas. See ei ole 
olnud probleem. 

Olete tegelenud ka sumo-
maadlusega. Mis teid selles 
paelus?

Seda ma tegin lapsena. Olin 
maadleja, kes tegeles vabal ajal 
natuke sumomaadlusega. Meie 
spordiklubi oli tol ajal ametli-

kult džuudoklubi, aga me võist-
lesime selle klubi alt ka maad-
luses. Meie peatreener oli üht-
lasi ka sumomaadluse edasivii-
ja ja sumovõistlused kuulusid 
meie treeningute juurde. Isa 
oli seal treener ja tema õpe-
tas esimesed tähtsamad asjad 
spordis selgeks. Kaido Höö-
velson kuulus muide samas-
se maadlusklubisse. Aga meil 
oli suur vanusevahe, ma olin 
alles laps, kui tema juba tõsi-
seid tegusid tegi. 

Olete ka džuudos tulnud Eesti 
meistriks. Kas vahepeal matil 
need võtted segama ei hakka? 
Selles mõttes, et ei tuleks kee-
latud võtteid?

No eks valvas peab kind-
lasti kogu aeg olema, et mitte 
eksida reeglite vastu. See keh-
tib ju ükskõik millise spordi-
ala kohta. Ma ei mäleta küll, 
et mul oleks midagi sellist et-
te tulnud, et ajan võtteid se-
gamini. Aga see džuudo oli ju 
ka ammustel aegadel. Praegu 
ei sega see mind enam min-
gil juhul. 

Aga kui suur vahe on praegu 
naistel ja meestel maadluses? 
Kas suudaksite ka meestele 
matil tuule alla teha?

Kui inimesel puudub üldse 
arusaam maadlusest ja tun-
netus, kuidas liigesed liigu-
vad, siis on tema jaoks ohtlik 
üldse maadlejaga jõudu katsu-
da. Mati peale sellise inime-
sega ma ei läheks. Aga mees-
maadlejatega olen treeninud 
ju pidevalt. Tuleb ette, et mõ-
ned  neist ka alistan. Aga kui 
me räägime sellest, et peaks 
meestega koos võistlema, siis 
kui on kõrge tasemega maad-
lejad ja peaksin nendega oma 
kehakaalukategoorias võistle-
ma, siis mul suurt võimalust ei 
ole muidugi. Meestel on liht-
salt rohkem jõudu. 

Tänavused kokkuvõtted õn-
nestumistest ja äpardumistest 
ning järeldused on küllap ju-
ba tehtud. Samas tahaks ikka 
püüda olümpia- ja maailma-
meistrivõistluste kulda?

Jah, nii on. Saab ka pare-
mini kui oli tänavu. Selle ni-
mel kavatsen tööd teha. Parii-
si olümpia on juba kolme aas-
ta pärast. Sinna vahele mahub 
mitu MM-i. 

Aga ma ei luba midagi. Prae-
gu oleme võtnud puhkuse ja 
kui alustame kord uut hooaeg, 
siis võtame need teemad kind-
lasti uuesti üles, seame uue 
suuna uueks hooajaks. 

Kas näete ka, et keegi tüdru-
kutest edaspidi teie tööd jät-
kab? 

Näen küll, sest noori häid 
maadlejatüdrukuid on meil eri 
vanuserühmades. Nad on too-
nud nii Euroopa kui MM-i me-
daleid. Perspektiiv on täies-
ti olemas. Tüdrukud on aru 
saanud, et ka maadlusega võib  
kaugele jõuda. 

Meister ka rannamaadluses,  
sumos ja judos
• Epp Mäe on 

sündinud 2. ap-
rillil 1992 Rak-
veres.

• Kaheksakordne 
Eesti meister 
naiste vaba-
maadluses 
(2007, 2009-
2015), nelja-
kordne Eesti 
meister sumos, 
kolmekordne Eesti meister 
rannamaadluses ja ühe-
kordne Eesti meister judos.

• 2015. aastal valiti ta Eesti 

aasta pari-
maks naiss-
portlaseks.

• 2016. aastal 
sai Eesti Va-
bariigi spor-
dipreemia.

• Tänavu ap-
rillis Varssa-
vis peetad 
EM-il sai 
Mäe naiste 

raskekaalus (kuni 76 kg) 
esikoha, kui ta alistas vene-
lanna Natalia Vorobjova.

Tokyo olümpiamängude veerandfinaali esimeses ringis alistas Epp Mäe kanadalasest olümpiavõitja Erica 
Wiebe 5:4. Scanpix

Linn tunnustas Epp Mäed hõbemedali eest Norras MM-l. Tunnustuse 
andis kätte abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Albert Truuväärt.

Hiljuti lõppes põhjalik remont Poska tänaval. Scanpix
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Esimesed ülikud Eestis või-
sid olla sepad, kes valdasid 
kalli pronksi valamise kuns-
ti ning suutsid kaaslastega 
üle mere pronksi järel käia.  

Tänavune Tallinna arheoloo-
giasügis keskendub Tallinna eel-
loole. Arheoloog Ain Mäesalu tõi 
arutellu  elevust, leides, et isegi 
kui kirjalikud ürikud vaikivad, 
aitab rahvaluule ajaloolastel mi-
nevikku elustada. Nõnda võib pi-
dada Kalevipoja koduks Iru lin-
nust ja elavat kujutlusvõimet ap-
pi võttes saab sealsete relvaleidu-
de seast otsida vana Kalevi oda. 
Rootsi kuninga Ingvari mõõga-
ga on asi segasem, sest pole ik-
kagi teada, kus ta Eestis langes.

Juba 1930. aastate teisel poo-
lel tekkis Eestis huvi muinasaja 
vastu, sest vanades linnustes näh-
ti üht rahvusliku iseolemise tu-
gipunkti. Ärimehed olid siis ka 
huvitatud ühe linnuse välja ehi-
tamisest nii, nagu ta kunagi väl-
ja nägi, ja selleks valiti Iru lin-
namägi. Seal algasid arheoloogi-
lised kaevamised. Sõda ja suu-
red muutused tõmbasid aga lin-
nuse taastamisele kriipsu peale. 

Hiljem jätkas  arheoloogilisi 
uurimisi Valter Lang. Iru on 
üks paremini läbi uu-
ritud Eesti muinas-
linnuseid ja seal 
on ühel või tei-
sel viisil ela-
tud ning te-
gutsetud ju-
ba ligi 5000 
aastat taga-
si. Linnus on 
väga kaua ka-
sutusel olnud. 
Algul oli see 
kammkeraamika 
ja nöörkeraamika kul-
tuuri asupaik, seejärel, pronk-
siaja teisel poolel, juba kindlus-
tatud asula. Varasest rauaajast 
on seal ka leide, kuid Mäesalu 
selgitusel ei saa täpselt öelda, 
kas siis oli juba Iru mäel korra-
likult kindlustatud asula. Igata-
hes esimese aastatuhande kesk-

paiku rajati sinna juba linnus ja 
see  oli seal kasutusel enam kui 
viie sajandi vältel. Linnamägi ise 
on kaheosaline ning kord kasu-
tati üht, kord teist osa. On lõu-
napoolne suurem ja põhjapool-
ne väiksem platoo. Valter Lang 
analüüsis põhjalikult sealseid lei-
de, eeskätt keraamikat, ning jä-
reldas, et need platood pole ko-
gu aeg kasutusel olnud. Esialgu 
arvati, et üks on pealinnus ja 
teine eeslinnus, aga tegelikult 
on nad eri aegadel kasutusel ol-
nud. Igast ajajärgust on saadud 
ka rohkelt leide. 

Meie eellastel siin  
3000 aastat ajalugu

Pronksiaegseid kindlustatud 
asulaid ei ole Eestis palju. Kolm 
neist on Saaremaal, siis on Tal-
linnas Iru ja veel üks  Narva jõe 
ääres. On arvatud, et mõni võib 
olla ka Lõuna-Eestis. 

Need pronksiaegsed asulad, 
nagu Iru, on Eesti ajaloo, ees-
kätt aga eesti rahva kujunemise  
seisukohalt üsna huvitavad muis-
tised. On väidetud, et eestlaste 
otsesed esivanemad tulid siia ju-
ba kammkeraamika kultuuri ajal 
5000 aastat tagasi. Siis käidi väl-
ja, et võib-olla olid soome-ugri 
päritolu juba need esimesed Kun-
da kultuuri elanikud. Viimasel 

viiel aastal on valitsenud juba 
uus seisukoht – et vara-

semaid siinseid kul-
tuure pole siiski 

võimalik seos-
tada soome-
ugri rahvas-
tikuga. Kee-
leteadlaste 
järgi jõudis 
läänemere-

soome keelt 
kõnelev rahvas 

siia umbes 1000 
aastat enne Kristust. 

Pronksiaja algusest 
on meil muistiseid väga vähe. 
"Kas siin toimus mingi looduska-
tastroof, et osa rahvast suri väl-
ja?" küsis Mäesalu. Aga vastust 
sellele küsimusele paraku ei ole 
veel. 13. sajandil enne Kristust 
võis siia, Eesti rannikuvööndis-
se, tulla Skandinaaviast inime-

si. Nemad ehk hakkasidki siin 
ehitama kivikirstkalmeid. Igal 
juhul on need  siin Skandinaa-
via omadele väga sarnased. Aga 
seejärel tuli juba uus rahvasti-
kulaine, inimesed, kes olid pä-
rit Volga ja Okaa jõe vaheliselt 
alalt.  Sel ajal oli seal soomeug-
rilastest marjade eelkäijate ehk 
eeldjakovo kultuur. Nemad tõe-
näoliselt siis vähehaaval liikusid 
lääne poole. Mingi hulk neist jõu-
dis teatud aja möödudes Eestisse. 
Ja nemad ongi tõenäoliselt raja-
nud need pronksiaegsed kindlus-
tatud asulad. Siin seguneti vara-
sema kohaliku rahvastikuga ja li-
saks ka nende protogermaani ini-
mestega, kes elas Põhja-Eestis ja 
Lääne-Eestis ja olid rajanud siin 
kivikirstkalmeid. Võib arvata, et 
nende uute kindlustatud asulate 
asukad hakkasid mõne aja pä-
rast ka oma surnuid matma ki-
vikirstkalmetesse. 

"Nende DNA-d on uuritud 
ja leitud, et tegu on läänemere-

soomlastele iseloomulike joon-
tega," ütles  Mäesalu. Lahtiseks 
jääb muidugi küsimus,  miks nad 
asusid oma asulaid kindlustama. 
Kas keegi võis neid rünnata?

Ülikute kants
Nende kindlustatud asulate 

uurimine on näidanud, et  seal 
tegeldi väga aktiivselt pronksi 
valamisega. See võis anda rik-
kust ja jõukust. Pronksi koha-
peal polnud, see toodi mujalt 
pronksikangidena sisse.  Seda 
käidi tõenäoliselt toomas tei-
selt poolt Läänemerd, eriti just 
Lõuna-Skandinaaviast. Irus va-
lati uusi pronksesemeid, mis olid 
piisavalt kallid. Nii tuli see jõu-
kus, mida oli vaja ka kaitsta, ja 
asulatele kerkisid oma aja koh-
ta sobilikud kindlustused. Ei 
ole võimatu, et nad suutsid ka 
võimu enda kätte võtta. Ku-
junes kohalik ülikkond. Need 
ülikud elasid ja tegutsesid ka 
Iru linnuses. 

On tõendeid, mis näitavad, 
et neid kindlustatud asulaid on 
omal ajal käidud ka piiramas. 
Aga kes neid piiras, seda aja-
loolased ei tea. Kindlustatud 
asulates elas jõukam kiht, kes 
võis ka ümberkaudu kehtesta-
da oma võimu. See on kogu 
pronksiaegsele Euroopale vä-
ga iseloomulik, et kerkivad esi-
le ülikud, suguvõsad, kes suu-
davad võimu võtta. Lõuna-Eu-
roopas loodi pronksiajal riigid. 
Aga sama nähtus on olemas ka 
põhjapoolses Euroopas. Riikli-
kud moodustised ja sõjad olid 
siis ka siin, põhja pool. 

Iru kindlustatud asulast on 
leitud ka üks pronksiaja pronk-
sist odaots. Odasid on meil sel-
lest ajajärgust  suhteliselt vähe 
päevavalgele tulnud.  Pronks oli 
kallis ja oda piisavalt suur relv. 
"See odaots on küll üks väik-
semaid, aga meil on 4-5 oda-
otsa pronksiajast üldse," mär-
kis Mäesalu.  "See oli kindlasti 

mingi üliku oma. Üks seda tüü-
pi odaots on leitud Saaremaalt, 
neid on teada Soomest ja Skan-
dinaaviast."  Kas see Irust lei-
tud odaots on toodud Skandi-
naaviast või valatud sealse ees-
kuju järgi siin kohapeal, pole sa-
muti võimalik öelda. Kuid vai-
musilmas võib kujutada, et see 
oli Kalevi oda,  Kalev ise elas-
ki Irus ning seal oli ka Kalevi-
poja kodu.  

Kalevised mehed
Valter Lang avaldas küm-

mekond aastat tagasi ajakirjas 
Keel ja Kirjandus artikli "Ka-
levite kange rahvas". Ta selgi-
tas seal Kalevi päritolu ja lei-
dis, et see sõna on eesti keel-
de üle võetud balti keeltest,  sõ-
nast kalvis, mis tähendab täna-
päevani leedu keeles seppa. See 
sõna on aja jooksul muutunud 
terminiks, millega on kutsutud 
ka ülikuid. Lang tõi esmajoo-
nes esile August Annisti seisu-
koha, et sõna kalev võib tulla 
balti keeltest ja võib tähistada 
ka ülikuid. Henriku kroonikast 
on kogu aeg üle võetud üliku-
te termin. Ja on loodud selli-
ne ettekujutus, et vanem on 
rahva poolt valitud juht. Hen-
rik kasutas küll sõna senjores, 
aga tal oli ka teisi termineid. 
Ta ei teadnudki täpselt, mida 
need eestlaste poolt kasutatud 
nimetused  tähendasid. "Meie, 
arheoloogid, oleme kokku lep-
pinud, et üritame vältida seda 
vanema mõistet üleüldse," täp-
sustas Mäesalu.  "Räägime siis 
parem juba ülikutest."

 Sepp hakkas omal ajal siis 
tähistama ülikut, pronksivalajat, 
kes oli ühiskonnas kõrge seisus. 
Nad olid küllatki rikkad ja  või-
sid endale lubada kaaslasi, kelle-
ga koos käidi üle mere pronksi 
toomas.  See kaaskond oli siis ka 
kindlustatud asulat kaitsmas. Se-
pad ehk kalevised mehed  võisid 
saavutada suure prestiiži ja või-
mugi. Ja see oli ka põhjus, miks 
siin hakkas nende keel valitse-
ma ja miks  protogermaanlased 
ja siinne varasem elanikkond 
hakkas järk-järgult üle võtma 
läänemeresoome keelt. 

ARHEOLOOG: Kalevipoeg 
tegutses pronksiajal

Kalevipoeg võib tähendada 
üliku poega, tema seiklusi 
aja jooksul pidevalt täienda-
ti ja muudeti.

Iru linnuse juures on hämmas-
tav see, et arheoloogid ei tead-
nudki väga pikka aega üldse selle 
ajalooliselt kõige tähtsama Põh-
ja-Eesti keskuse olemasolust. Esi-
mesena avastas Iru linnuse uu-
rijate jaoks baltisaksa arheoloog 
ja kooliõpetaja Artur Spreckel-
sen. Ta luges Kalevipoega, vaa-
tas kolmandat lugulaulu, et teada 
saada, kus Kalev ja tema naine 
Linda võisid elada. Seal on jut-
tu, et tuleb Soome tuuslar, kelle-
le Linda hirmsasti meeldis, ja ta 
tahab teda ära röövida. Tuuslar 
tuleb paadiga Iru mäe juurde ja 

paneb paadi Kalevite karjakopli 
veerde. Siis ta röövib Linda ära. 
Linda hüüab hirmsasti appi ja äi-
ke ning Pikker võtab seda kuul-
da. Kui tuuslar üritab Lindat paati 
vedada, siis põrutab Pikker väl-
gunoolega nii, et tuuslar langeb 
nagu surnu maha. Linda muutus 
selle tagajärjel kõrgeks kaljukivi 
pakuks, kivisambaks Iru mäel. 

Seda teati kaua kui Iru ämma. 
Seda kivi küll enam alles ei ole. 
See lõhuti ära ja temast ehitati 
Iru Pirita jõe sild.  Aga Iru ämm 
on ajaloo jooksul saanud igasu-
guseid tähendusi ja rahvatradit-
sioonis on ta olnud väga olulisel 
kohal. Kõik, kes tulid ida poolt 
Tallinna, nägid seda ja on tea-
me ohverdamistest ning rituaa-
lidest, mida Iru ämma juures pi-

di tegema. Siit tegi Spreckelsen 
ka järelduse, et Kalevipoja kodu 
pidi asuma rauaajal Iru linnuses.  

Mäesalu aga kahtleb selles ole-
tuses. "Mulle tundub, et tegeli-

kult on nüüd selle Kalevi loo al-
gus ikka pärit pronksiajast," väi-
tis ta. "Kui me vaatame olulisi 
momente, siis näeme, et kui va-
na Kalev sureb, siis ta maetak-

se ju Toompeale, mille ta naine 
Linda kokku kannab. Ülemiste 
järves on Linda kivi, mille kohta 
teame, et kui ta kandis kive, siis 
üks neist kukkus ja Linda hakkas 
nutma ning pisaraist tekkis järv. 
Eepose algusots ja need olulised 
tegelased ja nendega seotud pai-
gad on just siin, Tallinna ja Iru 
ümbruses. Iru mäge on Kalevipo-
jas kuus korda mainitud."

Mäesalu toob paralleeli Ho-
merose "Iliasega". ""Iliase" ee-
pose sisu on Trooja sõda," mär-
kis ta. Trooja sõda toimub pronk-
siajal, 13. sajandil enne Kristust. 
Homeros on need lood kokku 
pannud ja loonud eepose laadse 
teose. Ta ise sel ajal kirjutada ei 
saanud, sest elas kusagil 8. sajan-
dil enne Kristust. Mida siis Trooja 

sõjas kasutatakse? Pronksist oda-
otsi ja ka pronksist mõõkasid. Ko-
gu tegevus toimub pronksi ajal. 

Vanas Kreekas pandi see kan-
gelaslugu suhteliselt kiiresti kirja. 
Meil aga ei olnud kedagi, kes seda 
vägeva Kalevi ja tema poja lugu 
oleks alguses kirja pannud. Meil 
levisid need lood ja legendid ko-
gu aeg rahva suus. Loomulikult 
pandi kogu aeg üht-teist juurde. 
Muudeti ka sisu. Meil ju Kalevi-
poeg võitleb ka raudmeestega, 
hilisemaid näiteid on sees palju.

Niisiis on Kalev kui üliku nime-
tus vägagi tõenäoline ja see võis-
ki olla see võimas mees, kes Iru 
linnuses oli. Tema järgi siis tea-
tud ajani neid ülikuid  kutsutigi 
Kaleviteks. "Aga kui kaua, seda 
me ei tea," lisas Mäesalu. 

Kaua aega ei teadnud keegi Iru linnusest midagi

Kalevipoja mõõk pidi olema tegelikult pronksist, mitte rauast. Oskar Kallise pastellmaal vägilasest.

Soome tuuslar 
tahtis Kalevi-
poja ema Lin-
da ära röövida, 
kuid Pikker 
põrutas välgu-
ga nii, et tuus-
lar suri, kuid 
Linda muutus 
kivisambaks 
Iru mäel. Seda 
sammast ha-
kati hiljem Iru 
ämmaks kut-
suma.

Iru ämma  
kivist sai  

ehitusmaterjal  
Pirita sillale.
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Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA      UUDISED

Saa esimesena teada, 
mis Tallinnas sünnib!
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Aleksei Turovski 
räägib linna- 
loomadest

Igas Eesti linnas elab loomi, keda ini-
mesed enda juures peavad; loomi, kes 
kaaslevad inimesega ehk sünantroop-
seid liike; vabalt elavaid loomi, kellele 
lihtsalt meeldib või sobib linnakesk-
kond. Kuidas nende kolme seltskonna 
liikmed omavahel suhtlevad, sellest 
räägib Aleksei Turovski 30. oktoobril 
kell 14 Kiek in de Kökis (Komandandi 
tee 2). Osalemine muuseumipiletiga 
(täispilet 6, sooduspilet 4 eurot). Re-
gistreeru https://linnamuuseum.ee

 

Botaanikaaed tut-
vustab supertaimi  

Koolivaheaja taimepäevade esimesel 
päeval, 27. oktoobril, seigeldakse sügi-
seses looduses, otsitakse eri vilju ja 
meisterdatakse lõhnav ürdikaart. Tei-
sel päeval õpetavad spetsialistid tund-
ma pisikesi taimi, milles on rohkelt vita-
miine, mineraalaineid ja antioksüdante, 
kolmandal päeval viiakse õpilased 
samblikusafarile. Taimepäevade sünd-
mused toimuvad õues, need  kestavad 
kella 11-13 ja oodatud on 7-14-aasta-
sed õpilased. Osalustasu lapse kohta 
5 eurot päevas, tasuda saab botaani-
kaaia kassas. Registreerimine https://
bit.ly/taimepäevad

Tasuta hingede- 
päeva kontsert 
Tõnu Kaljuste, Eesti filharmoonia kam-
merkoor ja Tallinna kammerorkester 
esitavad 2. novembril kell 19 Jaani kiri-
kus hingedeaja muusikat kontserdil 
"Bachi pärlid. Hingedepäev". Kontsert 
on tasuta, kuulajatel tuleb esitada Co-
vid-tervisetõend ja võtta kaasa isikut 
tõendav dokument. Kontserdil tuleb 
esitamisele kaks Bachi koraalikantaati. 
Sarja teine ja kolmas kontsert toimu-
vad 20. novembril Mustpeade majas ja 
22. ja 23. detsembril Estonia kontser-
disaalis. 

LOENGU- JA FILMISARI  
LASNAMÄE EAKATELE
 Lasnamäel jätkab eakatele mõeldud iganädalane tasuta filmi- 
ja loengusari "Kuldne sügis", 26. oktoobril kl 11 saab vaadata 
USA filmi  "Kotkatiivul". Filme näidatakse Ülemiste Keskuses 
Apollo kinos (Suur-Sõjamäe 4, II korrus), need on varustatud 
eesti- ja venekeelsete subtiitritega. Tasuta filmi vaatamiseks on 
vaja registreeruda tel 645 7702 või 645 7719 või lasnamae@
tallinnlv.ee. Edaspidi info kodulehel tallinn.ee/lasnamae.

Minu  
TALLINN

Õunapuulehed  
kaovad rohu sisse 
Laulja Helin-Mari Arder
 
Meil suvila aias suuri puid ei ole ja õunapuule-
hed kaovad ise rohu sisse. Naabritel küll on, 
aga meieni need lehed väga ei lenda. Kui lehti 
tuleb vähem, jätamegi need pigem maha 
väetiseks. Muidu on oht murugi ära 
kraapida. Kui aga murule lehti väga 
paksu kihina tuleb, võib muru keva-
deks välja surra. Siis on parem sü-
gislehed panna kottidesse, raputa-
da pisut kompostmulda või peenra 
kaevamisel ülejäänud mättaid va-
hele ning kasulik ja õhuline lehe-
muld on peagi võtta. Väga tugevalt 
ei maksa kotisuud siduda, sest 
mulla tekkeks on vaja ka õhku ja 
päikest. Meie oleme viinud aiajäät-
meid ka jäätmejaama, kus teatud 
hulgal lehti ja haljastusjäätmeid ta-
suta vastu võetakse.

• Pealinn uuris, kas tasub iga leheke koduhoovist kokku kraapida või lehepuhuriga minema ajada,  
ehk tasub need hoopis järgmisel aastal taas tärkavatele taimedele väetiseks jätta.

ARHITEKT: Sügislehtedest  
kompost on puhas raha!

Lehed muudavad  
linnatänavad  
libedaks

Maastikuarhitekt  
Kadri Maikov
 
Mina elan linna piiri 
peal ja meie õu on 
päris suur. Kui oma 
aias on võimalik 
puulehti alles hoida, 
siis tasub seda teha. 
Osa puulehtedest võib 
ka mõne põõsa alla jää-
da, et need siis kevadel 
kokku korjata. Keskkonnad on 
aga erinevad. Linnatänavatelt tuleks 
puulehed  libeduse pärast ära korista-

da, aiapidajal tasuks need aga alles 
hoida, näiteks kompostiks te-

ha. Ringlus jääb nii ühe 
aia piiresse. Kasutan 

ära nii lehed kui ka 
umbrohu. Panen 

rohides umbro-
hu komposti-
hunnikusse, 
talvega tekib 
neist muld ja 
seda saab ilu-
sasti kasutada. 

Kompostihunni-
kuid on mul aias 

eri aastatest mit-
meid. Üks on valmis, 

teine laagerdub ja kol-
mas on ootel. See on ju puhas 

raha, mis kulusid kokku hoiab.

Lumerohkel  
talvel ohustab  
muru lumeseen

Loomaaia peaaednik  
Hannes Maripuu
 
Lähtuda tuleb tervest mõis-
tusest! Kindlasti peab le-
hed ära korjama vilja-
puude ja marjapõõ-
saste alt, vastasel ju-
hul loob see kahju-
ritele kena 
talvituspaiga. Muru-
platsidele ei peaks 
jääma väga paksu 
kihti ka muruniiduki-
ga purustatud lehte-
dest. Siis see ei toimi 
enam väetisena, vaid vas-

tupidiselt. Muru jääb umbseks ja liiga 
paks kiht võib soodustada mädanemist-
ki. Lumerohkel talvel võib lisaks tekkida 
lumeseen, sest maapind ei saa hingata. 
Suuremal rohuväljakul võib riisumise ke-
vadeks jätta, kuid tänavatel tekitavad 

puulehed libedust. Puulehtede 
äraveol aitab aiapidajaid 

linn, kes veab lehe-
kotid oma lepin-

gupartnereile 
komposteeri-
miseks spet-
siaalsetel 
väljakutel. 
Tehnoloogia 
on läbi mõel-
dud ja tule-

museks hea 
muld, mida hal-

jastuses kasuta-
da.

Muruniidukid ja  
lehepuhurid tuleks 
nädalavahetusel  
keelata
Kunstnik Leonhard Lapin 
 
Elasin lapsena väikelin-
nas, kus meil oli oma 
krunt. Meie tegime 
õues aiamaal põhja-
liku kevadpuhastu-
se. Talvel langenud 
oksaprahi ja kõdu-
nemata lehed rii-
susime rehaga 
kokku. Sügislehed 
võiksid parkides suu-
resti maha jääda, sest 
ilu me seal imetlemas 
käimegi. Lehepuhurite müra 

on üsna ebameeldiv, eriti kui masin ju-
ba puhkepäeva varahommikul tööle 
pannakse. Sellise mürina, nagu ka mu-
runiitmise müra peaks nädalavahetus-
tel keelama! Pargis võiks lehti riisuda 
kevadtööde käigus, on ju kevadel pikk 

periood, kus pole enam 
lund, aga ka rohelust 

veel mitte. Pargid ei 
peagi olema nii 

steriilsed, sile-
dad ja niide-
tud. Siis kao-
vad ka libli-
kad ja muu 
elurikkus. Lin-
natänavad 

aga peaks 
muidugi juba 

sügisel lehtedest 
puhtad hoidma.

4. novembrini on Pimedate ööde 
filmifestivali põhivõistluse filmide 
piletid müügil kuueeurose 
soodushinnaga.

PÕFF-i peaauhinna pärast hakkab 
võistlema 19 filmi.  Esimest korda on 
peaauhinna väärtus 20 000 eurot ja selle 
paneb välja Tallinn. "On väga tähtis, et 
sellel kultuurile keerulisel ajal säiliks ki-
noskäimise traditsioon, ja parim viis se-
da säilitada on pakkuda vaatajatele kõi-
ge paremaid, provokatiivsemaid ja inspi-
reerivamaid esilinastusi, mida maailma 
filmikunstis on hetkeseisuga leida," üt-
les PÖFF-i juht Tiina Lokk. "Just selle 
põhimõtte järgi panime kokku ka täna-
vuse põhivõistlusprogrammi." 

Kokku on kavas kuus maailma, 11 
rahvusvahelist ja kaks Euroopa esilinas-
tust. Filme on Euroopast, Aasiast ja Lõu-
na-Ameerikast, kaugematest riikidest on 

esindatud Filipiinid, Jaapan, Tšiili ja Co-
lombia. Eesti on panustanud leeduka Kris-
tijonas Vildžiūnase muinasjutulisse draa-
masse "Laulud rebastele". Oma uue mus-

ta komöödiaga "Rebi lahti ja unusta" on 
tagasi venelane Kirill Sokolov, kelle de-
büüt "Kärva maha, paps!" sai kolm aas-
tat tagasi tuule tiibadesse just PÖFF-ilt, 
jõudes pärast seda rohkem kui 50 festi-
vali programmi. 

Kõik võistlusfilmid jõuavad ekraanile 
nii Tallinnas kui Tartus. Põhivõistlusprog-
rammi piletid on kuueeurose soodushin-
naga müügil 22. oktoobrist 4. novembri-
ni, kuni avalikustatakse kogu programm. 
Ka festivali passid on juba müügil. Tä-
navu toimub PÖFF 12.–28. novembrini. 
Filmide kohta vaata lähemalt https://poff.
ee/pohivoistlusprogramm-1/.

Treilerid: https://youtube.com/playlis
t?list=PLcynQgSF3MkwoozrDAh-Nbe-
piTQcMUruc.

PÖFF-il võistleb 19 filmi linna peaauhinna pärast

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

PÖFF-i korral-
daja Tiina Lokk.
Ilja Matusihis


