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Enne anoreksiat oli Alisa 
hästi energiline ja lõbus inime-
ne. "Tahtsin, et mind ümbrit-
seksid sõbrad. Olin hea suht-
leja, kuid anoreksia tekkides 
ei huvitanud mind mitte mis-
ki ega mitte keegi," meenu-
tas Alisa, kes sattus anorek-
sia küüsi 21-aastaselt, kui ko-
lis Šotimaale. Seal tööle ja üli-
kooli läinud neiul saabus stres-
sirohke periood, mil ta otsus-
tas hakata kaalust alla võtma. 
Lõpuks sõi Alisa vaid 200-
300 kilokalorit päevas, kuigi 
normaalne oleks tema vanu-
ses naisel sellise töökoormu-
se juures tarbida keskmiselt 
2500 kilokalorit. Lisaks kõn-
dis Alisa teadlikult iga päev 
jalgsi 10-15 kilomeetrit. Kuu 
ajaga langes tüdruku kaal 40 
kilogrammini. Selline elustiil 
kestis püsivalt aasta aega, ku-
ni hakkas tugevamalt kahjus-
tama Alisa tervist. 

"Ühel päeval läksin duši alla 
ja järsku ma ei tundnud enam 
enda keha," rääkis ta. "Mul tu-
li väga suur hirm peale ning 
tekkis tunne, justkui hakkak-
sin surema, aga samas ei su-
re ka. Hirm oli, jooksin ringi, 
aga ei tundnud enda keha ega 
saanud toimuvast aru. Kiirabi 
mõõtis mu veresuhkrut, mis 
oli 1,3. Mulle öeldi, et sellise 
veresuhkruga inimene peaks 
olema juba ammu koomas." 

Hinnanguliselt elab Eestis 
50 000-90 000 inimest, kellel 
on söömishäire. Neist häiretest 
kõige ohtlikum ongi anorek-
sia, mis 25% juhtudest lõpeb 

surmaga. Söömishäirete liidu 
asutaja Snežana Härma sõnul 
võib see arv olla suurem, sest 
tegelikult ei ole kõigil inimestel 
häiret veel diagnoositud. Diag-
noosi saavad need inimesed, 
kes hakkavad ise abi otsima. 
"See haigus on seotud häbiga 
ja statistika näitab, et 5-8 aas-
tat istuvad inimesed selle hai-
gusega kapis," lausus Härma.

Tublide tüdrukute haigus
Konks on aga selles, et ano-

reksia hiilib ligi salakavalalt 
ja selle käes kannatajad ei 
pruugi oma olukorra tõsi-
dust tunnistada. "Teki-
vad luulud, mis tähen-
dab, et inimene näeb 
ennast peeglist eba-
adekvaatselt," selgi-
tas Madli Paas Tartu 
ülikooli kliinikumist. 
"Anoreksiat on väga 
palju ja selle käes kan-
natajate suremus on ta-
valiste elanike omast kor-
dades kõrgem."

Tema kolleeg, kliiniline 
psühholoog Karina Karis kin-
nitas sama. "Haigel ei pruugi 
olla motivatsiooni paraneda. 
Seetõttu tuleb pakkuda neile 
toetust, et nad suudaks toime 
tulla oma tungide ja ärevuse-
ga," rääkis ta. "Esiteks tuleks-
ki luua patsiendiga usalduslik 
ja toetav suhe, mis on terapeu-
dile tõsine väljakutse, sest see 
vajab kannatlikkust."

Teismelisena tegeles Ali-
sa iluvõimlemisega, aga ku-
na toona kaalus ta 64 kilo, 
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nimetati teda selles maailmas 
paksukeseks ega lubatud vä-
lismaale võistlema. See võib 
ka olla põhjus, miks tüdru-
kut aastaid hiljem stressiroh-
kel eluperioodil tabas just soov 
sale olla.

Õnneks on Alisa tänaseks 
tervislikus kaalus, sööb korra-
likult ning tal on ka kaks tü-
tart. Alisa sõnul söömishäire 
teda enam ei ohusta ning ta 
paranes just tänu sellele, et 
mõistis ja tunnistas oma hai-
gust. "Muidugi tekkis mul ka 
suur hirm surma ees," lisas ta. 
"Kuulsin arstide käest, et kui 
ma oleks tulnud haiglasse kuu 
aega hiljem, poleks ma enam 
elavate kirjas olnud." 

Psühholoog Jana Ehasoo 
kinnitusel on anoreksia tih-
ti tublide tüdrukute haigus. 
"Me lausa ütleme, et autahv-
li tüdrukute haigus, nende, 
kes pingutavad, et teha kõi-
ke hästi ja olla teistele meele 
järele," sõnas ta.

Koolipsühholoog Anu Pärn 
nentis, et õpilased lähevad kaa-
sa valitseva edukultusega ning 
ei soovi sellepärast  tunnista-
da tekkinud probleeme. Poo-
led 15-aastastest tüdrukutest 
ning kolmandik poistest põe-
vad depressiooni. Kolmandik 
neist on seejuures ennast vi-

gastanud või teinud suit-
siidikatse. "Koolis ei 

märgata emotsionaal-
seid probleeme, pi-
gem keskendutak-
se õpitulemustele," 
rääkis psühholoog. 
"Tihti ka vanem ei 
taha või ei oska mär-

gata probleeme, olgu 
selleks siis söömishäi-

red või  enesevigastami-
sed, mis esmalt vajavad akt-

septeerimist ja mõistmist, mis-
järel saab hakata koos lahen-
dust leidma. Siin on takistuseks 
ebakindlus ja hirmud, koolitõr-
ge – selle all on kiusamine ja 
kodused probleemid."

Paas nentis, et ka meedia 
suurendab söömishäireid, sest 
seal rõhutatakse ideaalses vor-
mis inimesi. "Tekib kalduvus 
perfektsionismile, mis kandub 
edasi," ütles ta. Söömishäi-
re vallandub enamasti mingi 
konkreetse stressiallika mõjul.

Kinnisidee, millest  
võitu ei saa

Püha Johannese kooli õde 
Eve Viilma selgitas, et ka koo-
liõde saab avastada söömishäi-
ret regulaarse tervisekontrolli 
käigus. Kui avastatakse kõrva-
lekalle, võetakse ühendust va-
nematega. "Suurem probleem 
on laste ülekaalulisus, mille ta-
gajärjel laps alustab väga eba-
tervisliku dieediga ning kao-
tab seejärel väga kiiresti kaa-
lu, mis on ohtlik," rääkis ta. 

Anoreksiaga on Paasigi sõ-
nul tegu ka siis, kui ülekaa-
luline inimene on väga lühi-
kese aja jooksul kaotanud vä-
ga palju oma kehakaalust – 

isegi siis, kui ta on veel nor-
maalkaalus.

Viilma pakkus välja, et üks 
võimalus märgata probleemi 
juba eos on see, kui klassiju-
hataja sööb koos lastega ning 
märkab sel juhul, kui lapsel 
on toitumishäire. Seejuures 
on oluline koostöö vanema-

tega, kui tuleb välja, et laps 
on vegan.

Anoreksia puhul muu-
tub kinnisideeks, kuidas söö-
mist võimalikult palju vältida. 
"Oma keha taju muutub eba-
adekvaatseks, inimene näeb 
ennast paksuna ning tal tekib 
hirm kaalu kasvu ees," kirjel-

Söömishäire  
vallutab inimese 
elu, kõik tiirleb 

ümber selle.

Kust saada söömishäire puhul abi?

• Räägi oma kooliõe või 
-psühholoogiga. Kui sul 
koolis psühholoogi pole, 
helista koolipsühholoogi 
nõuandeliinile 1226, mis 
vastab esmaspäevast 
reedeni kella 16-20

• Söömishäire ravi on tihti 
kallis. Õnneks pakuvad riik, linn 
ja tervishoiuasutused toetusi söömis-
häiretega inimestele ja lastele. Sellest 
ülevaate ja üldise abi saamiseks ta-
sub minna söömishäirete liidu kon-
sultatsioonile. Sealt saab nõu ka 

muude söömishäirete puhul 
tekkinud küsimuste korral. 

Liit asub T1 kaubandus-
keskuses Peterburi tee 2 
teisel korrusel. Helista tel 
525 1207 või kirjuta in-

fo@soomishaired.ee 
• Oma söömishäirete osa-

kond on ka lastehaigla psüh-
hiaatriakliinikul ehk laste vaimse ter-
vise keskusel Tervise 28.  Registra-
tuuri saab helistada tel 678 7400, e-
posti aadress on psuhhiaatriakliinik@
lastehaigla.ee

Söömishäire toob ka depressiooni

"Nagu igasuguste probleemi-
de puhul, algab abistamine 
eeskätt märkamisest. 
Abivajajat on vaja esmalt 
märgata, et teda oleks 
võimalik aidata," lausus 
abilinnapea Betina Beški-
na.

Linn korraldas hiljuti koos söö-
mishäirete liiduga konverentsi, mis kes-
kendus söömishäirete ennetamisele, 
ravile ja neist taastumisele, ning suur 
osa loos kasutatud materjalist ongi 
sealt pärit. "Soovisime toetada kooli-
psühholooge, psühhiaatreid, sotsiaal-
töötajaid jne, et anda neile uusi teadmisi 
söömishäirete kohta, mida nad saaksid 
oma igapäevatöös rakendada," ütles 
abilinnapea. "Samuti, et nad õpiksid 
veelgi paremini neid ära tundma ja os-
kaksid märgata, kui peres on problee-
mid."

Beškina sõnul võivad söö-
mishäired jääda vanemal, 

koolitöötajatel, lähedastel 
jne pikka aega märkama-
tuks, sest üldiselt oskab 
söömishäiretega inimene 

seda väga hästi varjata. 
"Ehkki taastumine on üldjuh-

tudel väga raske ning võib juhtu-
da, et tekivad ka tagasilangused, on 
oluline see, et spetsialistide abiga on 
võimalik haigusest võitu saada," lausus 
ta. "Veelgi olulisem on, kuidas me kõik 
saame kaasa aidata sellele, et meie lap-
sed ja noored oleks hoitud ja kaitstud. 
Selleks on vaja probleemile valgust hei-
ta ja sellest avalikult rääkida. Söömis-
häired on ühiskonnas veel tabuteema, 
kuid seda tuleb muuta, et abivajajad ei 
tunneks valehäbi ja julgeksid teha esi-
mese sammu tervenemise poole ning 
otsiksid abi."
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tas, et haige on väga rahulole-
matu endaga ning hindab en-
nast ainult oma söömisharju-
muse kaudu.

Buliimiasse haigestub 2% 
naistest ning pool protsenti 
meestest. "Haigusega kaasneb 
läbikukkumise tunne ning sel-
le käes kannatajal on väga hä-
bi enda käitumise pärast," sel-
gitas Pärn. "Liigsöömine aga 
vallandub enesealalhoiu ins-
tinkti tulemusena." 

Paasi hinnangul on vaid 
kolmandikul ülekaalulistest 
patsientidest võimalik bulii-
miahäiret üldse diagnoosi-
da, sest neil haigetel on väga 
suur häbitunne. Neile maitse-
vad rasvased toidud, mis an-
navad kiiresti energiat. 

Mõtlemisvõime kaob,  
jäävad instinktid

Kolmas haiguse vorm, liig-
söömishäire põhjustab söömis-
hood väga lühikese aja jooksul 
väga suures koguses. "Haige 
ei suuda sööstu hetkedel ise-
gi mõelda ning käitub instink-
tiivselt. Pärast tunneb ta väga 
suurt häbi ning tal tekivad ras-
kused suhetes," märkis Karis.

Pärn osutas ka, et järjest 
rohkem haigestub mehi liigsöö-
mishäiresse, ent nemad ena-
masti ei oksenda, vaid kom-
penseerivad ülekaalu liig-
se treenimisega.

Karise sõnul on 
söömishäirega ini-
mesel väga madal 
enesehinnang ning 
ka perfektsionistli-
kud ootused endale: 
kui ma neid ei täida, 
siis ma pole midagi väärt. 
Nõuded on paraku eba-
realistlikult kõrged. Lisaks 
kaasnevad liigsöömisega st-
ress, ärevus ja depressioon, 
mis omakorda võimendavad 
söömishäiret. 

Paas märkis, et kui haigus 
algab, siis enamasti keegi ei 
märka seda, sest inimene toi-
tub väga tervislikult ning te-
da hoopis kiidetakse selle eest. 
Tegelikult on alanud söömis-
häire ning neil kasvab ärevus. 
"Haiguse arenedes hakatakse 
probleemi märkama, ent ikka-
gi ei osata midagi teha," ütles 
ta. "Perekonnas lihtsalt aktsep-
teeritakse probleemi: ei osteta 
enam kala või liha ning lepi-
takse veganlusega. Samas kui 
inimene näeb oma keha vales-
ti, ei saa veganlust aktseptee-
rida – liha ja piim tuleb siiski 
tagasi tuua menüüsse. Noorel 
haigel on kogu aeg külm, te-
kivad minestushood, juuksed 
langevad välja. Selles etapis on 
juba vajalik haiglaravi, vasta-
sel juhul võivad tekkida aju-
kahjustused ning siis polegi 
enam võimalik midagi teha."

Paas sõnas, et söömishäiret 
ei tohi ajada segi toitumishäi-
rega, mis on palju laiem mõis-
te. "Söömishäire on mõttetege-
vuse häire," selgitas ta. "Kü-
sin patsiendilt, kui palju sa 

mõtled söömise peale. Vastus 
on, et kogu aeg. Söömishäi-
rete ravi pole ju pelgalt söö-
misega seotud probleem, mis 
on levinud müüt. Küsimus on 
hoopis, kuidas ärevusega toi-
me tulla, mitte mehaaniliselt 
toppida patsiendile toitu sis-
se, mis on paraku levinud lin-
nalegend."

Karis tõi välja, et söömishäi-
re kordub ning segab igapäe-
vaelus toimetulekut, sest see 
vallutab kogu elu. "Kõik tiir-
leb ümber söömishäire, mistõt-
tu see dikteerib tähtsaid vali-
kuid, mida me oma elus tee-
me," mainis ta. Karise sõnul 
põhjustab söömishäire kui sõl-
tuvus ka emotsioonide tuime-
nemist.

Teadusuuringud näitavad, et 
kõige efektiivsem ja tihti ainus 
toimiv ravi söömishäirete küü-
sist pääsemiseks on kombinee-
ritud ravi medikamentide ja te-
raapiaga. "See psühhoteraapia 
ei tähenda ainult psühholoogi 
juures käimist, vaid pikka ra-
vi, mis kestab aasta või kaks," 
sõnas Ehasoo.  

"Haigusega tuleb teraa-
pias käia tavaliselt kord nä-
dalas, raskematel juh-

tudel kaks korda nädalas," li-
sas Härma.

Psühholoogide väitel on sel-
line ravi aeganõudev, ent efek-
tiivne, kuid teraapia praegus-
te hindade juures läheb see 
maksma kuni 600 eurot kuus. 
Õnneks pakuvad riik, linn ja 
tervishoiuasutused toetusi söö-
mishäiretega inimeste ja laste 
raviks. Sellest ülevaate ja ül-
dise abi saamiseks tasub min-
na söömishäirete liitu konsul-
tatsioonile.

Pärn lausus, et last ei saa 
ravimiseks tema tavapärasest 
keskkonnast välja võtta, vaid 
talle peavad jääma kool, ko-
du, huviringid jne. Last peaks 
aitama koolipsühholoogid, kes 
tegutsevad tänapäeval pooltes 
Eesti koolides. Samas on seda 
Pärna sõnul veel vähe. Siiski 
on loodud ka koolipsühholoo-
gi nõuandeliin, kuhu saavad 
helistada need õpilased, kelle 
koolis psühholoogi pole.

Viilma sõnul räägivad lap-
sed oma muredest hea meele-
ga, sest tihti kaasneb söömis-
häirega ärevus ning depres-
sioon. Ta kirjeldas juhtumit, 
kus laps tuli väga halva ene-
setundega õe vastuvõtule ja 
tema söömishäire põhjustatud 
olukord oli sedavõrd halb, et 
tuli kutsuda kiirabi ning laps 
viia haiglasse.

Karis rõhutas, et söömishäi-
rega tegelemisel tuleb hinnata 
ka autismihäiret, mis pahatihti 
kaasneb haigusega. Ta märkis, 
et haiguse esmasel hindamisel 
on väga vaja kohtuda patsiendi 
perega, võimalik on rakenda-
da ka pereteraapiat. Teraapia-

ga tuleks alustada esimesest 
hetkest, mil patsient haig-

lasse pöördub. Tuleb te-
geleda haige hirmude-

ga ja leida, mis neid 
põhjustab.

Paas tõi samu-
ti välja, et psüh-

hiaater 
peaks 
looma 
patsien-

diga usal-
dusliku suhte 

ning tegema tööd ka patsiendi 
perega. "Võib juhtuda, et pere-
kond suhtub esmalt psühhiaat-
rilisse ravisse üldse halvas-
ti, mis tähendab, et rakenda-
da tuleb pereteraapiat," lausus 
ta. "Varajane sekkumine või-
maldab vältida haiguse muu-
tumist krooniliseks."

Anoreksia ja liigsöömishäi-
re puudutab paari protsenti ini-
mesi ning pooled neist parane-
vad. Siiski suudavad Paasi sõ-
nul ka ülejäänud mingil määral 
hakkama saada ning kõik po-
le päris voodihaiged, ent neil 
tuleb ette tagasilangusi. 
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Väga vähene söömine ja tugev 
trenn langetasid Alisa kehakaalu 
lõpuks 40 kiloni. erakogu

Giidiga  
jalutuskäigud 
kesklinnas

Kesklinna valitsus kutsub pü-
hapäeviti taas giidiga tasuta 
jalutuskäikudele, et tutvuda 
eriilmeliste asumite ajalooga. 
Kesklinna linnaosas on huvi-
tava ajalooga asumeid 21.  
Eestikeelseid jalutuskäike, mis 
algavad kell 12 ja kestavad 
umbes tund aega, juhib giid 
Krista Heinpalu. Venekeelseid 
retki juhib Eduard Kohlhof. 10. 
oktoobril tutvustatakse Toru-
pilli asumit (kohtumine 
Kreutzwaldi 23 ees).

 

Lasnamäele 
klindipark
Linn soovib rajada Lasnamäe-
le, kesklinna ja Pirita piiril kul-
gevale paeklindile ligi 9 km 
pikkuse katkematu pargiala, 
et muuta paekivipaljand sidu-
saks teekonnaks. Linnapea 
Mihhail Kõlvart avaldas loo-
tust, et 2023. aastal, mil Tal-
linn on Euroopa roheline pea-
linn, saab valmis kasvõi osa 
klindipealsest teekonnast. Lä-
hiajal kuulutab linn välja kaa-
samisprogrammi, et linlastel 
oleks võimalik panustada klin-
diala tuleviku loomisse, nende 
ideede alusel asutakse koos-
tama lähteülesannet maasti-
kuarhitektuurse konkursi 
jaoks. Klindipargi kontsept-
siooni tutvustamine kestab 
talve alguseni, selle käigus on 
linlastel võimalus kaasa rääki-
da linna pikima rohelise tee-
konna kujundamisel.

 

Muusikaaka-
deemia saalis 
kõlab barokk-
muusika 
Corelli Music ning muusika- ja 
teatriakadeemia esitlevad 10. 
oktoobril kl 17 kauaoodatud 
koostööd, kui kontserdil "Pü-
ha Cecilia" kantakse ühiste 
jõududega akadeemia suures 
saalis ette inglise tuntuima 
barokkhelilooja Henry Purcelli 
"Ood püha Cecilia auks". Li-
saks solistidele astuvad üles 
muusika- ja teatriakadeemia 
koor ja barokkorkester ning 
Corelli barokkorkester.

das Karis. "Hirm ongi keskne 
sümptom."

Karise kirjelduse järgi hak-
kab anorektik vältima toite, 
mis võiks paksuks teha, ning 
valib välja kindlad toiduained, 
mis tunduvad turvalised – see 
valik on väga jäik. Lisaks tuleb 
mängu oma kehakaalu pidev 
kontrollimine. Haige tunneb, et 
kui ta oma kehakaalu numb-
rit pidevalt jälgib, on olu-
kord tema kontrolli 
all. "Haigel on vä-
ga tugevad mõt-
temustrid en-
da ja kogu elu 
kohta, mis 
on must-val-
ged," mär-
kis Karis. 
"Sundmõte-
tega kaasneb 
sundkäitumine, 
et hoida enda tur-
vatunnet."

Paas lisas, et anoreksia 
alguses välditakse kõrge ras-
vasisaldusega toite, ent lõpuks 
hakatakse vältima igasuguseid 
toite ning oksendatakse välja 
isegi näiteks üks söödud õun. 
Ta tõi välja, et söömishäire üle 
võidakse koguni uhkust tun-
da, kuna arvatakse, et häire 
korral suudab inimene pida-

da söömise osas distsipliini. 
Siiski probleemid eskaleeru-
vad ajapikku ning anoreksia 
võib minna üle  buliimiaks, 
millele ei järgne enam para-
nemist. See tähendab, et esi-
nevad liigsöömishood. 

Anoreksia esineb peamiselt 
naistel, ent liigsöömine kimbu-
tab naisi ja mehi võrdselt. Pärn 
lausus, et inimene võib vahel 

ka arvata, et tal on liigsöö-
mishood, ent tegeli-

kult toitub ta vaid 
nende ajal nor-

maalses kogu-
ses. 

Erinevalt 
anoreksiast 
kaasneb 
buliimia-

ga kontrol-
likaotus söö-

mise üle, pat-
sient sööb liiga 

palju ning selle järel 
on tal väga tugev häbitun-

ne ja enesesüüdistamine oma 
käitumise pärast. See võib Ka-
rise sõnul juhtuda mitu korda 
nädalas või veel tihedamini. 
Haige tunneb end väga õn-
netuna oma kehakaalu tõttu, 
mistõttu tema suhted teistega 
halvenevad ning ta eelistabki 
pigem üksi olla. Karis rõhu-

Anoreksia on 
tihti tublide tüd-

rukute haigus.
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee 

"2015. aastast on Tallinn 
saanud lisaks 44 km jalgrat-
ta- ja jalgteid, aga enamus 
neist väljaspoole kesklinna 
ja südalinna," ütles linna 
rattakoordinaator Erik 
Sarapuu.

"Punase märgistuse projekt 
algas tegelikult juba poolteist aas-
tat tagasi ja selle eesmärk oli täi-
ta lüngad kesklinnas, ümber va-
nalinna, Gonsiori tänava lõpus, 
Narva maanteel ja Mere puies-
teel. See eesmärk on nüüd täi-
detud," lausus Sarapuu.

Sarapuu nentis eelmisel nel-
japäeval peetud jalgrattateema-
lisel pressikonverentsil, et kui tu-
lid  bussirajad, said needki pal-
ju kriitikat, aga praegu ei kuju-
taks keegi enam linnaliiklust il-
ma bussiradadeta ette. "Ma loo-
dan, et tulevikus ei kujuta me 
linna ette ka ilma rattaradade-
ta," lisas ta.

Ettevaatus hoiab  
õnnetusi ära

Tallinna transpordiameti juht 
Andres Harjo ütles, et rattara-
dade märgistamine punase vär-
viga on saanud väga palju vas-
tukaja ning sellega kaasnevalt 
on ainuüksi viimase kuu jooksul 
tehtud transpordiametile umbes 
50 pöördumist. "Samas kui aas-
ta tagasi oleks Tallinnas autojuh-
tidelt küsitud, kus jalgrattarajad 
asuvad, oleks vastus olnud suh-
teliselt nullilähedane, sest hal-
likas tänavakate jalgrattarada-
de märgistusega sellest täit pil-
ti andnud ei oleks. Ja kui nüüd 
sama küsida, siis enamus teab, 
mida need "punased vaibad" 
endast kujutavad. Liiklus on  
ohutumaks muutunud – kuna 

punane värv toob esile paigad, 
kus liigub vähem kaitstud liik-
leja, on ka autojuhid sedavõrd 
ettevaatlikumad ja arvestava-
mad. Olukord on varasemast 
ohutum, aga siiski mitte piisa-
valt ohutu, et seal võiks kinni-
silmi liigelda."

Harjo sõnul tuleb meeles pida-
da, et kõikidel liiklejatel on oma 
kohustused ja õigused ning kui 
üksteisega ei arvestata, on ka 
õnnetused suhteliselt kerged tu-
lema. Samal seisukohal oli Põh-
ja prefektuuri liikluskeskuse juht 
Hannes Kullamäe.

"Punastest rattateedest rää-
kides saame politsei seisukohalt 
öelda, et rattateede esile tõstmine 
on kindlasti suurendanud turva-
lisust, sest on paremini aru saa-
da, millega tegu, kus see asub. 
Punased rajad on autojuhtide-
le paremini märgatavad," ütles 
politseinik.

Kullamäe sõnul on tänavu Tal-
linnas ratturitega toimunud 101 
vigastustega lõppenud liiklusõn-
netust – pooltel juhtudel on rat-
tur ise kukkunud või millegi vas-
tu sõitnud, pooltel on toimunud 
kokkupõrge teise liiklusvahendi-

ga. "Neist õnnetustest omakorda 
poolte puhul on jalgrattur olnud 
ise õnnetuse põhjustaja ja poo-
led on toimunud mootorsõidu-
ki juhi süül," lausus politseinik. 
Äärmiselt oluline on olla liiklu-
ses alati tähelepanelik, ükskõik 
mis rollis liiklejana ollakse, ning 
jälgida, mis ümberringi toimub. 
Nii on liiklemine ohutum. Ükski 
värv ei suuda õnnetust ära hoi-
da, aga inimeste enda käitumine 
liikluses ja maksimaalne panus-
tamine turvalisusesse hoiab pal-
jud liiklusõnnetused ära."

Lõpuks eraldi rattateed
Rattaradade tegemine polnud 

ainult punase värvi teele  kand-
mine – Harjo sõnul oli see suu-
rem töö, sest mõnes kohas tuli 
nihutada äärekive, tõsta ümber 
reklaamtulpasid ja nihutada trol-
liliinide kandeposte.

Kokku märgiti punase teekat-
tevärviga 24,3 km jalgrattaradu 
ja 31 000 m2 teepinda. Koos 
eeltöödega läks see kõik Harjo 
sõnul maksma pisut alla miljoni 
euro, ent töö rattaradadega käib 
edasi. "Kõiki tänavaid korraga 
ümber ehitada ei ole võimalik," 
märkis ta. "Teisest küljest sun-
nib elu peale, sest iga päev li-
sandub tänavapilti elektritõuke-
rattaid ja jalgrattaid, nii et vaja-
dus eraldiseisvate teede jaoks on 
olemas. Kuna üleöö neid valmis 
ei ehita, olime sunnitud kasuta-
ma kergemat lahendust. Lõpuks 
aga  peavad kesklinna läbima 
eraldi jalgrattarajad."  

Uute jalgrattaradade loomise ja 
märgistamisega soovib linn või-
maldada ratturitel mugavamalt 
kesklinnas sõita. Uued rajad kul-
gevad valdavalt Tallinna rattas-
trateegias 2018-2028 kavanda-
tud rattateid mööda, edaspidi on 
kavas samadele trassidele rajada 
päriselt eraldi kulgevad rattateed.

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Meil käib trennis 300 last ja 
neile oleks uus jalgpallihall 
suur asi, sest iga aasta no-
vembris hakkab pihta see 
trall, et pole, kus trenni te-
ha," ütles spordiklubi FC 
Levadia juhatuse liige 
Sergei Hohlov-Simson. "Mul 
on hea meel, et vaidlused 
uue jalgpallihalli üle on 
lõppemas."

"Maarjamäele oleks saanud 
poole väljaku suuruse halli ehi-
tada, sest rohkem ruumi seal 
lihtsalt ei ole, aga Lasnamäele 
saame täismõõtmetes," nentis 
Hohlov-Simson, et kolimisel on 
ka oma plusspool. "Põhimõtte-
liselt tuleb sealne treeninguhall 
parem, ehkki logistilises mõttes 
pisut ebamugavam, sest enamik 
lapsi elab Pirital. Aga sellega saa-
me hakkama. Kõige tähtsam, et 
lapsed saavad talvel miinuskraa-
didega siseruumides treenida." 

Maarjamäe asemel võib peat-
selt aadressil Martsa 2 ehitustöö-

ga pihta hakata. Nimelt jõudsid 
FC Levadia, riik ja Tallinn komp-
romisskokkuleppele, et jalgpalli-
hall ehitatakse hoopis sinna. Linn 
aitas seega lahendada jalgpalli-
klubi jaoks ootamatult tekkinud 
probleemi ning leidis uueks hal-
li asupaigaks hüljatud koolistaa-
dioni, millest kujuneb nüüd seal-
se asumi olulisim spordikeskus.

FC Levadia saab praegu ka-
sutuseta koolistaadioni ala  hoo-
nestusõiguse lepingu alusel lin-
nalt enda käsutusse. Klubi ad-
ministratiivhoone kerkib siiski 
Maarjamäele, nagu alguses plaa-
nitud, sest see näeb välja taga-
sihoidlik ega häiri mälestusan-
samblit. Praegu kasutab jalgpal-
liklubi seal lihtsalt üksteise otsa 
laotud soojakuid, mis ei näe eri-
ti kenad välja.  

"Niipea kui kõik lepped on 
saanud paberi peale, hakkame 
tegelema projekteerimisega," 
lausus Hohlov-Simson. "Kahe 
aasta pärast võiksid nii hall kui 
ka administratiivhoone juba val-
mis olla. Meil käib trennis 300 
last ja nende jaoks oleks uus jalg-
pallihall suur asi, sest iga aasta 

novembris hakkab see trall pih-
ta, et pole,  kus trenni teha."

Kõige väiksemad alustavad 
Hohlov-Simsoni sõnul sisetingi-
mustes treeningutega juba no-
vembris, kui ilmad külmaks lä-
hevad. "Sisestaadioni on tarvis 
aastas 5-6 kuud ja ega korvpal-
lisaalides jalgpallureid väga nä-
ha ei taheta," tõdes klubijuht. 
"Viimased aastad on väga ras-
ked olnud. Mõni aasta on ilma 
poolest natuke pehmem, siis saa-
me õues trenni teha, aga kui on 
lumerohke ja miinuskraadidega, 
läheb ikka väga raskeks. Vane-
matega veel kuidagi, aga päris 
lastega.... Meie klubile, noorte-
le on see hall ääretult oluline."

"Praegused arengud on kind-
lasti tervitatavad, kuna jalgpal-
likogukond saab juurde mood-
sa sportimisrajatise," lisas üks 
kompromisslahenduse väljatöö-
tajatest, riigihalduse minister 
Jaak Aab. "Teisalt säilib vääri-
kas ja toetav keskkond ka Maar-
jamäe kommunismiohvrite me-
moriaalile."

2006. a andis riik FC Leva-
diale loa kasutada hoonestusõi-

guse lepingu alusel Maarjamäel 
asuva staadioni. Sel ajal ei näi-
nud keegi veel ette, et 2018 püs-
titatakse Maarjamäele kommu-
nismiohvrite mälestussein. Kui 
FC Levadia soovis Maarjamäele 
hakata rajama jalgpalli sisehalli, 
et saaks külmaga treenida, hak-
kas aga kõlama represseeritute, 

mõnede arhitektuuriasjatundja-
te ja poliitikute hääli, et taoli-
ne 15 m kõrgune välihall mä-
lestuspaiga lähedusesse ei sobi.

Jalgpallihalli puudutava de-
tailplaneeringu algatas Riigi Kin-
nisvara AS, sest just riik on maa 
omanik. Linn oli kohustatud rii-
gi algatatud planeeringut menet-

lema. Teisalt oli ka vabariigi va-
litsus täbaras olukorras. Hoones-
tusõiguse leping oli ju jalgpalli-
klubi jaoks juba 15 aaastat tagasi 
välja antud, aga sisehall tundus 
mälestuspaiga lähedal sobimatu-
na. Teisalt ei tahtnud FC Leva-
dia enam vastutuult purjetada ja 
kõik osapooled ehk linn, riik ja 
klubi hakkasid lahendust otsima. 

Lisaks tuli vabariigi valitsus 
FC Levadiale vastu ja kompen-
seerib 800 000 euro ulatuses hal-
li rajamata jäämise. Lasnamäe-
le ehitamine läheb Maarjamäe-
le ehitamisest kallimaks.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul 
tuli linn nii riigile kui ka noor-
tele sportlastele appi ja pakkus 
välja krundi, kuhu siseväljaku 
võiks rajada nii, et see kellegi 
tundeid ega ilumeelt ei riivaks. 
"Juba aasta tagasi ütlesime, et 
võime appi tulla, aga riik peab 
leidma muidugi ühise keele hoo-
nestusõiguse omaniku ehk klu-
biga," ütles abilinnapea. "Mul 
on vastuolude lahendamise üle 
hästi hea meel ja muidugi eriti 
selle üle, et saab lõpuks hakata 
spordihoonet ehitama."

ABIKÄSI: Linn leidis Maarjamäe jalgpallihallile parema asukoha

Juba praegu on ohtlikumates kohtades rattarajad autoteest eraldatud. 
Tulevikus hakkavad eraldi rattateed kulgema kõikjal.  Albert Truuväärt

Põliste rivaalide Flora ja Levadia mõõduvõtt tänavu mais. Peatne jalg-
pallihall kindlustab, et tänastele staaridele tuleb väärikat järelkasvu.

ELANIK: Rataste remondipunktid 
on igati teretulnud
Kuigi kesklinnas tuleb 
rattateede rajami-
sega veel vaeva 
näha, on ajutised 
punased rajadki 
paremad kui se-
nine olukord, leiab 
Nõmme elanik Ülar.

Ülari sõnul sõltub see, 
kas rattateega võib rahule jää-
da, tee  asukohast. "Siin Nõm-
mel pole viga, kuid kesklinnas 
on olnud muret," lausus ta. 
"Eriti siis, kui tahta sõita ratta-
ga iga päev näiteks tööle." 
Praegu on saanud mõnes ko-
has kesklinnas läbi vaid nii, et 
sõidad autoga rattatee juurde, 
tõstad seal ratta autolt maha 
ja siis saad trenni teha. Ajuti-

sed punased rattarajad 
on muidugi paremad 

kui senine olukord. 
Aga eks kesklinnas 
tuleb seda olukor-
da veelgi paranda-

da.
Ülar üritab ka ise 

olla liikluses võimalikult 
tähelepanelik, et õnnetusi väl-
tida. "Püüan üldiselt vältida 
sõitmist keset autoteed," mär-
kis ta. 

Ülarile meeldivad ka linna 
paigaldatud ratta remondi-
punktid "Need on igati teretul-
nud! Seal saab rehve pumba-
ta, olemas on mutrivõtmed." 

EKSPERT: Seni tükkidena paikne-
nud rattateed said nüüd ühendatud
Punased rattarajad torka-
vad silma ja annavad 
võimaluse rattatee-
de tuleviku arute-
luks, leidis arhitekt 
Raul Kalvo. 

Me ei saa eraldi 
asuvate rattateede 
võrku ühtseks ehitada 
korraga. Tahaks loota, et 
praegused lahendused tekita-
vad ühiskonnas suuremat 
arutelu, kuidas paremini teha. 
Punased rattarajad torkavad 
silma ja annavad aruteluks 
võimaluse.  

Rattastrateegiasse jõudsid 
mõned probleemsed kohad, 
et kuidas oleks mõttekas neid 
lahendada. Kui rattateede 

võrgustik on tükiline ja tü-
kid on üle linna laiali, 

siis see ei täida oma 
eesmärki. Inime-
sed soovivad tihti 
vältida keerulise-
maid kohti liikluses. 

Selle nimel teevad 
nad pikemaid jalutus-

käike või ümbersõite. Kui 
olukord on lahendatud, hak-
kavad nad trajektoori valima 
näiteks meeldivuse järgi. 
Praegu hakkavad punasega 
märgitud rattateed ilusti Viru 
ringist peale ja liiguvad välja-
poole. See, et meil on eri rat-
tateede jupid nüüd üheks võr-
gustikuks ühendatud, on oluli-
ne alguspunkt.

POLITSEINIK: Punased rattarajad 
panevad autojuhte rattureid märkama
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Salme kultuurikeskuse ja 
Kalamaja põhikooli vahele 
paigaldatakse aiapaviljon, 
kus on valgustus ja riiulid 
Kalamaja elanike enda an-
netatud raamatutega.

Möödunud aasta kaasava eel-
arve raames võitis Põhja-Tallin-
nas küsitlusel Kass Augusti pro-
menaad. "Umbes 500 häälega tu-
li kolmandale kohale ettepanek 
rajada Kalamaja põhikooli juur-
de õueraamatukogu, kus hubane 
olemine tooks õpilased ruumist 

välja ja samas saaks ka ko-
gukonna tegevusi korral-
dada," ütles Salme kul-
tuurikeskuse direktor 
Sten Svetljakov. "Nõn-
da otsustasime Salme 
kultuurikeskuse, Kala-
maja põhikooli ja kohali-
ku kogukonnaga projekti ik-
kagi teoks teha – on ju paljudel 
meist kodus raamatuid, mida teist 
korda ei loe. Rõõmuga võib öel-
da, et saime rahastuse ja looda-
me oktoobri jooksul õueraama-
tukogu sisse seada."

Salme kultuurikesku-
se ja Kalamaja põhi-
kooli vahele paigal-
datakse aiapaviljon, 
milles on valgustus 
ja riiulid. Õueraama-

tukogu on avatud kul-
tuurikeskuse lahtioleku-

aegadel ehk kella 8-22 ning 
inimestel on võimalik sinna raa-
matuid tuua ja koju võtta. Esime-
sed sadakond raamatud on ring-
lusse suundumiseks juba olemas 
ning kohalikke oodatakse tooma 
Salme kultuurikeskuse infolau-

da juurde raamatuid, mida en-
dal enam vaja ei lähe.

Paljudele tuleb ehk üllatusena, 
et vastrenoveeritud Salme kul-
tuurikeskuses on juba pikka ae-
ga tegutsenud päris oma teater. 
Suvel mängis Salme teater väga 
edukalt ja publikurohkelt George 
Bernhard Shaw’ komöödialavas-
tust "Südamete murdumise ma-
ja" lennusadama jahisadamas ja 
maarahvamajades. 

"Jäänud on veel paar eten-
dust Salme kultuurikeskuses 6. 
ja 13. oktoobril algusega kell 

19," ütles Salme teatri peanäite-
juht Kristjan Arunurm. 15. ok-
toobril kell 19 etendatakse Nõm-
mel Von Glehni teatris koostöös 
Tammsaare teatriga Jordi Galce-
rani humoorikat kontoripõnevik-
ku "Grönholmi meetod". Varase-
mast ajast on repertuaaris Ar-
vo Mägi komöödia "Neli õuna", 
festivalidel auhindadega pärja-
tud Slawomir Mrožeki satiirid-
raama "Suvepäev" ning lastela-
vastus "Salapärane loom", mida 
sobib koos jõuluvanaga hästi ka 
asutuste jõulupeoks tellida.

"Ettevalmistamisel on ka täit-
sa uus jõulutükk ja dramatur-
giaklassiku Neil Simoni komöö-
dia "Päikesepoisid",  peagi läheb 
töösse veel õige mitu lavatükki," 
lisas Arunurm. "Huvilised – ol-
gu siis lavapisiku või tellimissoo-
viga – saavad teatriga ühendust 
võtta info@salmeteater.ee ning 
lavastuste kohta lisateavet leida 
salmeteater.ee või Facebooki Sal-
me teatri lehelt. Seega: kõik al-
gajad teatrihuvilised vanuses 11-
111, otsige meid üles!"

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Salme kultuurikeskuses on 
nüüd lisaks teatritele kaks 
blackboxi saali ning uues 
suures köögis kokkab sama 
firma, kes teeb süüa ka 
valitsusele.

Eile avas taas oma uksed põh-
jalikult uuendatud Salme kultuu-
rikeskus. Kuni kestab linnateatri 
uhkemaks ehitamine, annab tea-
ter etendusi just siin. "Keskuse 
suur saal pakub linnateatri näit-
lejale suurel laval mängimise või-
malust, mida meil varem nii ma-
hukalt pole olnud," ütles linna-
teatri näitleja Evelin Võigemast 
(pildil). "Tänu suu-
re saali uuenda-
tud lavale ole-
me publiku-
le ja parterile 
lähemal, nii et 
ei teki distantsi. 
Ma arvan, et pub-
lik, kes on just sellepärast käi-
nud linnateatris, et näitleja oleks 
lähedal, saab selle tunde Salme 
suure saali esimestes ridades häs-
ti kätte."

Võigemast kinnitas, et ka Sal-
me ülemised kaks uut blackbox’i 
on väga head ja Tallinn saanud 
juurde kaks head mängupaika. 
"Kui linnateater kunagi Laiale tä-
navale tagasi kolib, sünnib neist 
saalidest rõõmu kindlasti ka teiste-
le, sest ruumid on väga head," üt-
les ta. "Saalid on küll veidi väike-
sed – endale ehk meeldiksid suu-
remad –, kuid väga mõnusad ja 
seal on hea mängida. See on igal 
juhul lisaväärtus, kui kogu linna 
mängusaale arvestada. Ka logis-
tiline asukoht keset Kalamaja on 
hea, on ju siinne kant juba ammu 
linna tuiksoon!"

Uus küte ja 
ventilatsioon

Saalides on 
ka uus heli- ja 
valgustehnika. 
"Mulle meeldib 
öelda, et Salme 
on nüüd üks teh-
niliselt paremini 
varustatud kul-
tuurikeskusi Ees-
tis," lausus kultuu-
rikeskuse direktor 
Sten Svetljakov. 
"Näiteks suurde 
saali ostetud pro-
jektor maksis 90 
000 eurot ning sel-
liseid on Eestis vaid 
kaks. Seega ettevõtmisi, mida 
meie saalis teha ei saaks, nal-
jalt enam ei leidu!"

Võigemast lisas, et ka lavasta-
jatel ja kunstnikel on uutest saa-
lidest palju rõõmu. "Juba Krist-
jan Suitsu lavakujundus lavastu-

sele "Balti tragöödia" on selline, 
mida vanalinna väikestes saali-
des poleks kunagi saanud teha," 
selgitas ta. "Kristjan Suits näitab 
väga hästi, milleks ta võimeline 
on, kui jagub ruumi – kujundus 
on väga uhke!"

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi kinnitusel on Salme 
isegi rohkem kui teater: "See 
on kogukonna kultuurikeskus!"

Uuenenud Salme 
kultuurikeskus on avatud kõigile. 
"Mulle meeldib "Tallinn 2035" 
arengustrateegia lause: linn võiks 
olla inimese tagahoov," rääkis 
Svetljakov. "Ka Salme kultuuri-
keskus võiks olla teine kodu, ku-
hu alati tulla. Nõnda tegime re-

mondi teise etapi raames korda 
nullkorrusel asuva Leelo kohvi-
ku, mis on olnud kultuuriinimes-
te legendaarne kogenemispaik." 

Remondi lõppjärgus oleva 
kohviku uksed loodetakse ava-
da oktoobri jooksul. Kokku läks 
kohviku remont maksma 900 
000 eurot. "Paigaldati uus küt-
tesüsteem ja ventilatsioon, ehitati 

täismõõtmetes 
suur köök," üt-
les Svetljakov. 
"Mul on hea 
meel, et meie 
koostööpart-
ner Jahh Cate-
ring OÜ, kes 
toitlustab näi-
teks ka rah-
vusraamatu-
kogu ja va-
bariigi va-
litsust, teeb 
kõik toidud 
ise, nullist 
alates."

Salme 
kordatege-
mise mak-

sumus ühes lava-
tehnika ja mööbli soetamisega 
ulatub üle kolme ja poole mil-
joni euro. "Müts maha linna ja 
linnavaraameti ees, kes on nii 
palju panustanud – nad tegid, 
mida nad pidid tegema ja veel 
palju enamat, meile vastu tul-
les ja kultuurikeskuse iseärasu-

si kuulda võttes," rääkis Svetlja-
kov. "Kui linnateatril või mõnel 
teisel kollektiivil toimus proov, 
tegid ehitajad neid töid, mis ei 
tekitaks lärmi. Teistel aegadel 
omakorda võeti ette mürarik-
kamad ülesanded – käis tugev 
meeskonnatöö." Svetljakovi sõ-
nul tuli koroonaaeg tegelikult ka-
suks, sest kultuurikeskused pi-
did piirangute tõttu olema tea-
tud aja suletud ning nii võis ra-
hulikult remonti teha.

Lavastustele rohkem ruumi
2018. aastast ala-

nud remondi käi-
gus uuendati ma-
ja katus. "Li-
saks rajasi-
me tantsu-
saali ase-
mele kaks 
blackbox’i 
tüüpi saa-
li," mainis 
Svetljakov.  

Uue kuue 
said majas mit-
med paigad, näiteks 
tehti täisremont huviringi-
de ruumides. Värskendatud sai 
ka teist korrust. "Uuendasime 
suurt lava – kui seni oli Salme 
kultuurikeskusel itaalia stiilis sü-
gav lava, mis ulatub publikust 
kaugele taha, on nüüd võimalik 
lava ettepoole tuua," lausus Sv-
jetakov. "See sobib  väga hästi 

meie ruumides tegutsevale lin-
nateatrile, kellele meeldib pub-
liku lähedal mängida, et vaata-
jatega paremini kontakti saada."

Linnateatri direktor Mihkel 
Kübar ütles, et on tehtuga ra-
hul. "Kui võrrelda Salmet enne 
ja pärast renoveerimist, on see 
teatri mõttes öö ja päev," märkis 
ta. "Esiteks sai remondiga tõste-
tud suure saali tehnilist võime-
kust ning kaks uut teatrisaali üle-
val avardavad Salme pilti ja või-
malusi ka tulevikus. Kahe uue 
saali loomisega on kultuurikes-

kus saanud juurde vä-
ga väärtuslikud ko-

had mitte ainult 
teatri mõistes, 
vaid ka üri-
tusturun-
dus- ja kul-
tuurimaas-
tikul."

Kübar 
tunnustas 

ka lavapi-
kendust, mis 

oli linnateatri soo-
viks juba mõnda ae-

ga. "Eeslava annab võima-
luse, et neid lavastusi, mis olid 
inimestele armsaks saanud Põr-
gulaval, on võimalik Salmesse 
üle viia," selgitas ta. "Jääme ju 
veel mitmeks aastaks Salmes-
se ja see annab meile avaraid 
kunstilisi võimalusi – kui vaja-
me suure sügavusega klassika-

list itaalia lava, on see olemas, 
ning kui on soov mängida eesla-
vaga teist tüüpi etendusi, on ka 
see võimalik."

Kübar avaldas heameelt, et 
Salme on linnateatri lahkesti 
oma maja ruumides vastu võt-
nud. "Me ju hõivame päris suure 
osa majast," nentis ta. "Tundub, 
et oleme omavahel ehitamas pä-
ris kena silda ning liigume sinna-
poole, et ei ole jäika institutsio-
naalset erinevust – püüame sel 
perioodil maja võtta oma ma-
jana kõige paremas mõttes. Tu-
leviku peale mõeldes võiks see 
linna kontekstis olla hea näide, 
kuidas kaks justkui erinevat asu-
tust tegutsevad ühes hoones küll 
sunnitud olude tõttu, aga tegelik-
kuses suudavad teineteisele abi, 
head koostööd ja lisandväärtust 
luua ka sisu mõttes. Ma näen, et 
siin on omad võlud, ning usun, 
et meie koostöö jätkub kenasti."

Paigad noodikogudele
Ruumid on nüüd väga hästi 

korda tehtud ja järgmisena on 
plaanis uuendada ka sisu, et roh-
kem inimesi taas Salmesse tee 
leiaks. "Selleks küsime küsitluste 
ja intervjuude käigus, milliseid 
teenused inimesed soovivad, ja 
hakkame seda siis ellu viima," 
rääkis Svetljakov. Tahame, et 
inimesed ka ise meie juurde tu-
levad  ja ütlevad näiteks: kuul-
ge, te võiksite pakkuda lastele 
rohkem tegevusi! Nagu iial ei 
saa valmis Tallinna linn, nii on 
Salme kultuurikeskusega – ikka 
on kuhugi areneda. Näiteks on 
moodi läinud ühemehešõud, mis 
vajavad väiksemat ruumi, mit-
te suurt lava. Kõigi nende muu-
tuste keerises tahame võimali-
kult paljude inimestega kaasa 
mõelda ja paremaks muutuda. 
Huvikollektiividele annab pal-
ju juurde juba ruumide esteeti-
line välimus, lisaks saavad küm-
me meie laulu- ja tantsukollek-
tiivi nüüd oma ruumidesse jät-
ta näiteks noodikogud ja muud 
ladustamist vajavat materjali."

Veel sel aastal algab Salme 
kultuurikeskuse remondi kolmas 
etapp. "Ootame hanke väljakuu-
lutamist, et remontida majatagu-
ne estakaad," lausus Svetljakov. 
"Kui praegu teavad kõik, et majja 
saab tulla sammaste juurest möö-
da treppi, siis edaspidi on mugav 
sisse tulla ka maja tagant. Taga-
külg tehakse samaväärseks ja ilu-
saks kui maja esikülg: paigalda-
takse uus valgustus, muudetak-
se trepilahendust ning lisaks tu-
leb tõstuk, mille abil on võima-
lik asju mugavamalt transpor-
tida. Edaspidi saab tõstuki abil 
näiteks kaubiku üles tõsta kuni 
lavaukseni ja inventari siis otse 
ruumi viia. See meeldib iseära-
nis teatritele, kuna dekoratsioo-
nid kardavad niiskust."

Keskuse lähedale tuleb ka õueraamatukogu

Stseen Salme teatri etendusest "Südamete murdumise maja".

 

Mari Rostfeldt

Salme enda teatril 
valmib peagi ka 

uus jõuluetendus.

Salme kultuurikeskus 
kutsub teatrisse ja laulma

Salme kultuurikeskusse direktor Sten 
Svetljakov näitab uut Leelo kohvikut, 
mis on ehitatud nii, et ka seal saab vaa-
data etendusi. Albert Truuväärt
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Kui TH peaks 2027. a valmima, 
siis kuidas seda võiks hinnata 
– kas see haigla oleks Euroopa 
keskmine või suisa eesrindlik?

SK: Euroopas uuendatak-
se kõikides riikides haiglaid 
30-40-aastase intervalliga. Hea 
näide on Soome, mis on asu-
nud seda tegema 1970-80nda-
tel rajatud haiglavõrgu osas. Hol-
land on jõudnud sinna, et haig-
late uuendamise või kapremon-
di sammu pikkus on 35 aastat. 
Nad on leidnud, et see on ratsio-
naalsem kui elu eest vanu hoo-
neid käigus hoida. Meil on mui-
dugi kliima külmem ja selle võrra 
ehitus kallim. Seega peaks hoone 
kauem kestma. Nagu ütles üks 
ekspert Skandinaaviast, et tege-
mist on tubli keskmise ülikooli 
tasemel haiglaga, mida me Tal-
linnasse kavandame. Me ei loo 
midagi üleloomulikku, vaid tä-
napäevase haigla, mis asub sa-
mal tasemel näiteks meie põh-
janaabritega. 

RA: Olen aastakümneid ürita-
nud rääkida, et Tallinnas peaks 
olema kaks haiglat, TH ja PERH, 
kes ravivad neid haigeid, milleks 
nad on võimelised ja mille jaoks 
on neil personal ja varustus. On 
erialasid, kus nad omavahel kon-
kureerivad, ja erialasid, kus mit-
te. Seda enam, et järjest tuleb 
inimesi juurde nii Harjumaale 
kui Tallinna linna. Kuna elanik-
kond kasvab, siis järelikult tuleb 
ka ettevalmistusi teha. 

Millistele erialadele looks TH 
paremaid tingimusi, mis prae-
gu peavad kuidagi kehvemalt lä-
bi ajama?

SK: Erialadesse, mis nõuavad 
suuremas mahus kõrgtehnoloo-
giat, on ka rohkem panustatud. 
Invasiivkardioloogia või invasiiv-
radioloogia või dialüüs, mida po-

le keerulise veepuhastusmehha-
nismita võimalik rakendada, või 
operatsiooniblokk – need erialad 
ja osakonnad on saanud haigla-
tes rohkem tähelepanu. Tehno-
loogiliselt vähem nõudlikud klii-
nilised valdkonnad on jäetud ta-
haplaanile. Ja ilmselt need võida-
vad edaspidi uutes oludes prae-
gusega võrreldes rohkem. 

Teisalt on aga ka ravitehnoloo-
giad intensiivselt arenenud. Seda, 
mida kirurgid teevad hella süda-
me, terava noa ja täpse käega, 
teevad sisemeditsiini arstid arm-
sa tabletiga, mis varasemast pal-
ju rohkem ravifunktsioone enda 
peale võtab. 

Kui tehnoloogiliselt nõudlikud 
erialad on saanud rohkem tähe-
lepanu, siis tavapalatid ja olmeli-
sed aspektid – nagu näiteks üks 
WC koridori peal, mida inimene 
märkab kõige rohkem – ei vas-
ta enam nõuetele. Isegi kui ra-
kendaksime teatud hoonete osa-
des rämedalt tehnoloogilist me-
ditsiini ja kasutaksime kaitse-
vahendeid, siis nakkuserisk on 
praegustes oludes ikkagi suur. 
Patsiendid on ju üldiselt tava-
inimesed, nad pole  meditsiini-
liselt üliharitud. 

RA: Juhul kui uus hoone val-
mib, ja jõutakse lähiajal nii kau-
gele, et luuakse üks organism 
TH jaoks, ehk siis haiglate töö-
tajatest moodustub üks kollektiiv 
ja minnakse meie-tundega sinna, 
siis võidaksid kõik erialad. Ei saa 
üldiselt öelda, et ühed erialad on 
tugevad ja teised on nõrgad. Iga 
ahela tugevus sõltub ikka sel-
lest,  kui tugev on tema kõige 
nõrgem lüli. Ei tohi tuua ühte-
gi eriala tähtsuse osas ettepoole. 
Ida-Tallinna Keskhaigla, mida ma 
tundsin siiski hästi, oli ju elurin-
gi haigla. Sünnist kuni surmani 
olid inimesed meie vaateväljas 
ja me abistasime neid. 

Milliseid tehnoloogilisi uuendu-
si uus haigla võimaldaks, mida 
praegustes hoonetes ei saa või 
on raske kasutada?

SK: Praegu lahendatakse uu-
te seadmete paigutamine vana-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Nüüd on antud unikaalne võimalus ehitada Tallinna 
linnal ja Eesti riigil homne haigla," ütleb legendaarne 
arst ja tervishoiujuht Ralf Allikvee Euroopa Komisjoni 
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euro eraldamist peab otsustavaks läbimurdeks ka uue 
haigla projektijuht Sven Kruup: "Vanu hooneid võib 
püüda kohandada ja ümber ehitada, aga kokkuvõtteks 
tuleb ikkagi välja ilusasti korda tehtud muuseum." 

STARDIKAPITAL TALLINNA HAIGLALE: Paljud hädad, mille 
raviks kulus enne nädal, saavad edaspidi korda kolme päevaga

rõhud opiplokis, ülerõhud-ala-
rõhud kolmanda astme intensii-
vis.  Nakkusisolaatorid. Laborites 
kaitsekeskkonna loomine eri uu-
rimismaterjali jaoks. Samamoo-
di hübriidkirurgias vastava kesk-
konna loomine. Erinevad vee-
puhastusrežiimid ühes hoones. 
Jah, see kõik kokku on keeruli-
ne. Tavapärased tehnoloogiahoo-
ned on üldiselt lihtsad – luuakse 
üks või kaks spetsiifilise tegevu-
se jaoks vajalikku keskkonda ja 
sellest piisab. Aga haiglas ei pii-
sa. Haiglas ulatuvad lahendust 
vajavad probleemid kiirguskait-
sest kuni vee 5-6 erineva puh-
tusastmeni. 

Haiglas viibitud aeg muutub pat-
siendi jaoks üha väiksemaks ja 
TH puhul lüheneks see ilmselt 
veelgi?

SK: Kui vaadata OECD kesk-
misi, siis haiglaravi kestab umbes 
neli päeva. Eesti on sellest kesk-

misest paar päeva maas. See tä-
hendab ühelt poolt tehnoloogili-
se võimekuse erinevust, sest teh-
noloogiline võimekus määrab ka 
ravipraktika. Teine külg on sot-
siaalpool või järelravi, mis on 
meil oluliselt nõrgemini arene-
nud kui aktiivravi. 

Aga kaks päeva lühem ra-
vi tähendab kasvõi rootslaste-
le, taanlastele või hollandlastele, 
et haiglasse panustatud ressurssi 
kasutatakse palju intensiivsemalt. 
Nad võivad kahe päeva võrra lü-
hema raviperioodi tõttu – piltli-
kult öeldes – lasta haiglast läbi 
märksa enam patsiente. Ja seega 
läheb neil vähem haiglaid vaja. 
Riigi tasandil tekib seeläbi oluli-
ne investeeringukokkuhoid. Lät-
lastest ja leedulastest oleme siiski 
ravi efektiivsuse osas pika sam-
muga ees ja järele jõudmas soom-
lastele, kes oma ressursi rohku-
se tõttu pole sellele maksimaal-
set rõhku pannud. Seda siis eri-

desse hoonetesse nii, et luuakse 
tehnoloogilisi oaase. Valitakse 
seega hoone osi, mida saab tä-
napäeva meditsiini jaoks ümber 
kohandada. Nii ei saa tegutse-
da suures mahus, aga põhimõt-
teliselt on nõnda ravimine või-
malik, ehkki see on tööjõukulu-
kas ja ebamugav. TH-s ei peaks 
seega kõrgtehnoloogilise arstiabi 
andmiseks tegema selliseid pin-
gutusi, mis ei ole otse seotud abi 
andmisega. Ehk näiteks jääks ära 
haige transportimine ühest oaa-
sist teise läbi nende hooneosade, 
kuhu pole neid oaase olnud või-
malik paigutada. 

RA: Kui rääkida uue apara-
tuuri sisse toomisest, siis peaks 
meenutama, et see on praegu 
väga keeruline, sest Ravi täna-
va  keskmine korpus pärineb aas-
tast 1938, naistekliinik 1949, sil-
makliinik 1985. Magdaleena on 
1980ndatel ehitatud. Need kõik 
on oma aja lapsed ja ei ole ar-
vestatud kaasajaga.   

SK: Kaasaegses haiglas paik-
nevad kõik üksused loogilises 
järjekorras ja on õige suurusega. 
Seega muutub kõrgtehnoloogili-
ne ravi mugavamaks nii patsien-
dile, kelle jaoks liikumine – maa-
keeles öeldes osakondade vahel 
– muutub lihtsamaks. Aga ka 
personalile, kes vabaneb trans-
pordikohustustest, mis pole abi 
andmisega otse seotud. 

Kui TH peale mõelda, siis seal 
saavad osakonnad paiknema loo-
gilises järjestuses: koos hübriidki-
rurgia, päevaravi, endoskoopia, 
suur statsionaarne opiblokk, sün-
nituskeskus, EMO, võimas diag-
nostikaüksus, kolmanda astme 
intensiivravi, nakkusisolaatorid, 
laborid eri tehnoloogiatega, sa-
muti apteegid. 

Eraldi võetuna on iga osa-
kond nendest keeruline. Aga kui 
see õigesti kokku panna, siis see 
loobki kaasaegse meditsiinikesk-
konna. Uutes haiglates püütak-
se soodustada meeskonnatööd, 
koostööd eri kliiniliste osakonda-
de vahel. See on kaasaegse me-
ditsiini võtmesõna. Uutes haigla-
tes püütakse soosida, et eri osad 
oleksid kõrvuti, lähestikku, ja 
kättesaadavad mitte ainult pat-
sientidele, vaid ka meedikutele.

Tegemist on ilmselt Eesti ajaloo 
ühe keerulisema ehitusega?

RA: Nüüd on antud unikaal-
ne võimalus ehitada Tallinna lin-
nal ja Eesti riigil homne haigla, 
sest mitte ühelgi teisel ei ole ette 
antud lagedat rohelist välja, kus 
on see võimalik rajada optimaal-
selt. Mitte nii, et tagasi tõmmata 
ja tagasihoidlikumaks teha. An-
naks jumal tegijatele rahulikku 
meelt ja mõistust seda võima-
lust ära kasutada ja mitte pä-
rast kahetseda.  

SK: Kui vaadata mahu poolt, 
siis jah, alates olümpiarajatistest 
pole nii mahukaid projekte Ees-
tis realiseeritud. Sama võib öelda 
keerulisuse mõttes. Eestis leidub 
väga vähe teisi valdkondi ja hoo-
neid, kus ühe hoone raames teh-
niliste lahenduste kaudu luuak-
se 5-6 või rohkemgi tehnoloo-
gilist keskkonda. Ülerõhud-ala-

Tallinna Haigla kerkib Lasna-
mäele, kinnistutele Narva mnt 
129 ja 129b, mis praegu kuju-
tavad endast tühermaad.

Haiglasse mahuks kokku üle 1000 patsiendi

• Tallinna uus haigla peaks tulema 127 
000 m2  suurune.

• Seal peaks olema maksimaalselt 766 
voodikohta, koos taastusravi ja õen-
dusabiga kuni 1220 kohta.

• Sinna peaks mahtuma tööle Tallinna 
haiglate ligi 600 arsti, üle 1000 õe, üle 
700 hooldustöötaja ning üle 800 teh-
nilise töötaja.

LINNAPEA: Otsime linnahalli korrastamiseks 
partnerit, et saaks anda rohkem raha haiglale
Linnapea Mihhail Kõlvart rõhutas, et 
igal juhul on kavas nii linnahalli remonti-
da kui uut haiglat ehitada. Seda vaata-
mata ebaselgusele, kas ka riik selleks 
raha annab.

Kõlvarti sõnul saabus hiljuti Tallinna 
Haiglat puudutav positiivne uudis. "Eu-
roopa Komisjon andis teada, et see pro-
jekt saab 280 miljonit eurot toetust, see-
ga on tekkinud selgus vähemalt ühe ra-
hastamisallika osas," märkis ta. "Samas 
on jätkuvalt küsimus, kui suur saab olema 
riigi osalus." 

Tallinna Haigla rajamine maksab kokku 
520 miljonit eurot ja selline eelarve oli 
kokku pandud veel enne Covidi kriisi. Ehi-
tushinnad on aga vähemalt 30% kasva-
nud. "Esimene asi, mis meid huvitab, on 
riigi põhimõtteline valmisolek selles pro-
jektis osaleda," lausus Kõlvart. "Esialgne 
kokkulepe oli, et Tallinn ise investeerib 
100 miljonit. Seega isegi esialgse eelarve 
järgi on meil kokku 380 miljonit. Ma ar-
van, et enam pole vaja kellelegi seletada, 

miks see projekt on oluline, mis tähtsus 
sellel on üleriigilise meditsiini arengus, 
rääkimata sellest, et suur osa, kui mitte 
suurem osa haigla klientidest saavad ole-
ma inimesed, kes Tallinnas ei ela ehk on 
teiste omavalitsuste elanikud. Oleks eba-
õiglane jätte haigla rajamist vaid tallinlas-
te kanda."

Kõlvart kinnitas, et Tallinn teeb igal ju-
hul kõik, et haigla valmiks. Kuni riik pole 
andnud kindlat signaali, kavatseb linn läbi 
vaadata ka linna teised suuremad inves-
teeringud, millest üks on linnahall. "Eelar-
vestrateegias on selleks ette nähtud 140 
miljonit, sealhulgas 40 miljonit riigi eelar-
vest. Praegu käib turu-uuring võimalike 
partnerite leidmiseks," lausus Kõlvart. 
"Huvilisi juba on ja kui juhtub nii, et me 
leiame kaasfinantseerijad, siis saab raha 
kokku hoida ja suunata selle Tallinna 
Haigla ehituseks. Igal juhul soovime kont-
serdisaali taastamist ja konverentsikes-
kuse loomist. Meie plaan on jätkuvalt ehi-
tada mõlemat, nii haiglat kui linnahalli."
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nevalt rootslastest, taanlastest ja 
hollandlastest. Oleme seega are-
nenud kiiresti, aga nendega võr-
reldes on pikk maa minna. TH 
valmimine tähendaks jah, et ta-
vaolukorras patsient haiglas üle 
3-4 päeva ei viibiks.

RA: Ida Tallinnas oli kesk-
mine haiglas oldud päevade arv 
3,5. Me tegime tööd maksimaal-
se intensiivsusega ja 3,5 päevast 
allapoole minna Eesti tingimus-
tes võimalik ei olnud. TH peaks 
töötama muuhulgas selle eesmär-
giga, et inimene oleks nii pal-
ju haiglas kui on tarvis aktiiv-
ravi jaoks. Edasi peab vaatama, 
kust ta saab järelravi ja taastus-
ravi. Selleks pole uut korpust va-
ja, kõlbavad ka väiksemad ja va-
nemad hooned.   

SK: Eestis areneb praegugi 
suund, et võimalikult palju püü-
takse ravida päevaravis. Püütak-
se patsienti ravida ühe päevaga – 
näiteks kasvõi sisemeditsiini eri-
alade päevaravi osakondades või 
kirurgiliste erialade päevakirur-
gia osakonnas, sest kodune kesk-
kond on inimese jaoks igal juhul 
paremini talutav kui haigla. 

Kui oluliseks verstapostiks Tal-
linna Haigla (TH) ehitusloos 
võiks hinnata Euroopa Komisjoni 
äsjast raha eraldamise otsust?

SK: Seda võib nimetada haig-
la reaalse rajamise stardipauguks, 
sest meil on nüüd olemas suur osa 
hoone projekteerimise ja ehitami-
se ressursist. 

RA: Algul räägiti, et see sum-
ma on üle 300 mln. Samas on tea-
da, et ehitushinnad on vähemalt 
30% ülespoole läinud. Aga see on 
väga suur samm muidugi. Samas 
PERH ega Tallinna keskhaiglad 
ei ole ainult Tallinna haiglad, üle 
poole patsientidest tuleb  väljast-
poolt. Ja seega on nad Eesti riigi 
jaoks strateegiliselt väga olulised 
haiglad. Kui riigi poolt öeldakse, 
et see on rahastamise osas teie 
probleem, siis see näitab lühinä-
gelikkust – kui mitte kasutada 
tõsisemaid sõnu ja ütlusi.  

Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaig-
la hoonete vananemisest on pal-
ju räägitud, ka sellest, et on kulu-
kas ning patsientidele ja arstidele 
piinav neid lõputult ümber ehita-
da uuele tehnoloogiale sobivaks. 
Millal tuleb see piir vastu, kus asi 
muutub juba väga keeruliseks?

RA: Sõltub tasemest, et kus 
me Tallinna haiglaid näha ta-
hame. Kui me räägime tagasi-
hoidlikust keskhaigla tasemest, 
siis neid hooneid oleks võima-
lik käigus hoida veel tükk ae-
ga ja edasi vegeteerida. Aga kui 
rääkida nüüdisaegsest haiglast ja 
sellest, mida vajab ning nõuab 
Eesti inimene, siis on viimane 
aeg midagi tegema hakata. Co-
vidi aeg näitas, et puuduvad tä-
napäevased isolatsioonivõimalu-
sed. Ja puuduvad üleüldse täna-
päevased võimalused.  

SK: Seadmete osas kasvab uus 
põlvkond peale iga 5-10 aasta ta-
gant  – oleneb seadme tüübist. 
Paar ringi saab seda tehnoloo-
giat uuendada ilma haiglat üm-
ber ehitamata. Kolmas ring toob 
kaasa olulised ümberehitused ja 
neljas ring käib juba läbi suure 
häda. Seega on 50 aastat ülem-
piir, kus haiglat saab suuremalt 
muutmata kasutada. Eks see aeg 
on käes. Vanu hooneid võib püü-
da kohandada ja ümber ehita-
da, aga kokkuvõttes tuleb ikkagi 
välja ilusasti korda tehtud muu-
seum, mis praktikas tähendab 
väikeseid raviruume 
ja kitsaid korido-
re. Samuti ühte 
duširuumi ja 
WC-d pal-
jude pala-
tite pea-
le. Prae-
gustes 
koroo-
natin-
gimus-
tes anna-
vad selli-
sed pealtnä-
ha väikesed ol-
meprobleemid ko-

he tagasilöögi ja nakkus võib kii-
resti levida ka haiglas endas. 

Seoses koroonaviirushaigusega 
teevad palju muret kasvavad ra-
vijärjekorrad, sest ressurssi ku-
lub epideemia tõrjeks. Kas sel-
les osas tooks uus haigla kuidagi 
leevendust – arvestades, et pan-
deemiad maailmas pigem sagene-
vad kui vähenevad?

RA: Leevendus tuleb ikkagi 
siis, kui suudame koolitada opti-
maalse arvu õdesid. Ja Eestis te-
hakse ära tervishoiureform, kus 
igale lülile ahelas on ette näh-
tud oma roll. Nii esmatasandi 
perearstile, nii maakonnahaig-
lale kui keskhaiglale ja järgmise 
etapi haiglale. 

Üldiselt vajaksime aga kok-
kulepet, et mis see Eesti tervis-
hoid on ja mida ta suudab pakku-
da. Konkreetselt, mida iga haig-
la teeb, sest kõiki haiglaid Ees-
ti tingimustes normaalselt spet-
sialistidega varustada ei ole või-
malik. Neil lihtsalt ei ole nii pal-
ju tööd, sest maakonnad tühje-
nevad. Tööd, mis annab meedi-
kule koormust, leidub Tallinnas 
ja Tartus. Järelikult tuleb võtta 
ka muud maakonnad, sest seal-
gi tahavad inimesed samuti tase-
mel arstiabi,  oma hoole alla. See 
vajab nii poliitikute ja sotsiaalmi-
nisteeriumi mõttetööd. 

On muidugi raske väljakuju-
nenud harjumusi muuta. Nii eda-
si minna ei saa, sest kui vaada-
ta meie haigekassa vahendeid, 
siis piltlikult öeldes – kui taha-
me sõita Mercedesega ja meil 
on raha Opeli jaoks, siis on sel-
ge, et me kõigile peame garan-
teerima Opeli. Aga samas, kui 
inimene paneb ise juurde oma 
raha, näiteks eraldikindlustuse 
kaudu, siis haiglad peavad ole-
ma ühtlasi võimelised pakkuma 
Mercedest. Aga see tähendab tõ-
sist ümbermõtlemist ja riske ka 
tegijate jaoks. Jah, see on kee-
ruline, aga see on ainus võima-
lus ellu jääda. Jah, me räägime 
kokkuvõttes meditsiinisüsteemi 
optimeerimisest.

SK: Covidi epideemia on siis-
ki eriolukord. Haiglavõrk on loo-
dud toimima tavaolukorras. Pa-
raku ei looda sellist ülevõimsust 
isegi väga rikastes maades, et on 
üks blokk, mis töötab ja teine, mis 
kriisi ootel seisab tühjana. Tava-
liselt moodustab haiglavõrgu üle-
võimsus umbes 20%. Nõnda on 
see ka Eestis. Kui tekib kriis, siis 
kriitilises seisus haiged paiguta-
takse haiglasse, aga nendel, kel-

lel on ravi võimalik ajatada, lü-
katakse järjekorras tahapoole. Ju-
hul muidugi, kui see ei ole pat-
siendi jaoks eluohtlik. Epidee-
mia tingimustes tähendab mui-
dugi haiglasse sattumine iga pat-
siendi jaoks täiendavat riski – ju-
hul, kui ta ei ole vaktsineeritud. 

Mida on uues haiglas võimalik 
teha – ja nõnda on toimitud Tar-
tu Ülikooli Kliinikumis ja samuti 
uuema korpusega PERH-is –, et 
on eraldatud viirushaigetele ter-
ved hooneosad ja osakonnad ning 
nii on viidud nakkuse risk haiglas 
miinimumini. Ventilatsioon, haige-
te ja tervete erinevad liikumisrežii-
mid, ühe-kahekohalised palatid – 
selliste tehniliste lahendustega on 
võimalik haiglas nakkuse levikut 
vältida. Oluline ongi, et kaasaeg-
ses haiglas, erinevalt praegustest 
Tallinna haiglatest kujutab Covi-
di-haigetega tegelemine vaid mi-

nimaalset riski teistele 
patsientidele, aga 

ka meedikute-
le endile.

Kuidas 
TH või-
mal-
daks 
edaspi-
di raha 
kokku 

hoida?
SK: En-

nekõike või-
maldab see ku-

luefektiivset ravi. 

Võrreldes vanade hoonetega haig-
la enda halduskulu kindlasti kas-
vab. Näiteks kliimasüsteemid ju 
vanades hoonetes enamasti puu-
duvad. Uus haigla saab aga kae-
tud. Kulu kasv seoses kontrollitud 
kliimaga võib ulatuda 10-15%-ni.  
Kui aga arvestada, et hoone en-
da kulud moodustavad haigla ku-
ludest 10-15%, siis see kindlasti 
käpuli ei löö, vaid on alla neela-
tav töö ümberkorralduse kaudu. 

RA: Uus TH võimaldaks kasu-
tada optimaalselt seda raha, mis 
tervishoiule on eraldatud. 

SK: Mis on aga ühiskonna 
jaoks oluline, et üsna minimaal-
seks muutub risk saada haiglast 
mingi haiglanakkus. Samuti vä-
heneb ravitüsistuste risk. Puhas-
tatud õhk tähendab, et mikroo-
bide osakaal raviruumides oluli-
selt langeb – võrreldes tavaolu-
dega. See omakorda tähendab, 
et koormus lisanakkuste, tüsis-
tuste jms kaudu meditsiinisüs-
teemi eelarvele langeb. Ja ini-
meste jaoks laiemalt paraneb li-
gipääs kõrgtehnoloogilisele ra-
vile. Sa piltlikult öeldes kulutad 
küll tunni bussi- või autosõidu-
le, aga saad näiteks nädala ase-
mel oma probleemile lahenduse 
kolme päevaga. Oluline, et hai-
ge ei pea seejuures matkama viie 
haiglahoone vahel, et teda ravi-
taks kuuendas, vaid mure saab 
lahenduse ühe katuse all.

Kuivõrd lihtsustaks uus haigla-
hoone meedikute tööle palkamist 

ja väldiks Eestist lahkumist – tei-
sisõnu, kui oluline motivaator on 
palga kõrval kaasaegne töökesk-
kond?

RA: See on ikkagi elemen-
taarne. Kui noor näeb, et ta tu-
leb kaasaegsesse haiglasse, ta saab 
töötada tänapäevastes tingimus-
tes ja tal pole midagi häbeneda, 
siis tema sissetulek ei pea olema 
Soome tasemel, vaid võib olla ik-
kagi natukene madalam. Oluline 
on normaalne töökeskkond, kus 
saab tunda head meelt selle üle, 
mida sa teed. 

SK: Ühelt poolt on iga arst oma-
ette väga spetsiifilise eriala esin-
daja. Teisalt aga ka suur kunstnik. 
Ja kui sa kunstnikule, kes tun-
neb, et ta rinnus tuksub Picasso 
süda, seda õiget värvi ja pintslit 
kätte ei anna, siis ta läheb seda 
mujale otsima. Kuna arsti ja teiste 
elualade palgavahe on kaks-kolm 
korda, siis nad palga pärast töö-
kohta ei vaheta. Küll liigutakse 
uute eneseteostusvõimaluste ot-
singul – muuhulgas uudishimust. 
Ei rändle isegi niivõrd pika staa-
žiga arstid, kui just noored. Ma 
saan kümme aastat PERH-i per-
sonalipoliitika eest vastutaja ko-
gemuse põhjal öelda, et kui 2009. 
a valmis regionaalhaigla X-kor-
pus, siis meil probleemid noor-
te arstide värbamisega vähene-
sid oluliselt. Töökeskkond män-
gib kandvat rolli ennekõike teh-
niliselt keerukates valdkondades.

Loe pikemalt www.pealinn.ee

LINNAKANTSLER: Haigla ehitusel lüüakse kopp  
maasse veidi enam kui aasta pärast
• Linnakantsleri ning Ida- ja 

Lääne-Tallinna Keskhaigla 
nõukogu juhi Kairi Vaheri sõ-
nul teeb Tallinn kõik, et uus 
suurhaigla teoks saaks. Sel-
leks, et ehitust kiirendada ja 
Euroopa Komisjoni lubatud 
290 mln eurot kasutusse võt-
ta, plaanitakse ehitust alusta-
da varem kui oli alguses kavas 
– järgmise aasta detsembris.

 • Loomulikult on see oluline ot-
sus ja selge sõnum linnale, et 
Euroopa Komisjon toetab Tal-
linna Haigla projekti. Sellega 
saime kindlustunde, et taaste-
rahastu summaga võime selle 
projekti puhul arvestada. Linn 
on Tallinna Haigla projekti rea-
liseerimiseks teinud suurt eel-
tööd juba alates 2015. aas-
tast. Seega on selle suurpro-
jekti arenguloos EK taastera-
hastu kokkulepe eraldatava 
summa osas meile väga posi-
tiivne sõnum. 

• Kui projekti kogumaht on 
praeguse seisuga 520 miljonit 
eurot, siis ehitushindade tõu-
su arvestades võib see veelgi 
kasvada. Linn on seni valmis 
sellesse projekti panustama 
ka seni lubatust ehk 100 miljo-
nist rohkem. Kuid arvestades, 
et tegemist ei ole üksnes Tal-
linna, vaid kogu Põhja-Eestit 
hõlmava suurprojektiga, siis 
ootame siin riigilt täiendavat 
kaasrahastust. 

• Kuna Tallinna linna-
halli projekti ellu-
viimiseks erain-
vestori otsin-
gud alles käi-
vad, siis on 
veel võimalus 
läbirääkimiste 
käigus selle 
projekti puhul ku-
lusid optimeerida. 
See annab linnale oma-
korda võimaluse suunata lin-
naeelarvest haigla projektile 
täiendavaid vahendeid. 

• Euroopa taastefondi abi seab 
ka kindla ajaraami projekti 
realiseerimisele. Seega ei saa 
haigla rajamisega enam kui-
dagi viivitada. Tõsi, me oleme 
projekti tegevuskavas teatud 
aspektidega arvestanud – 
näiteks hangete vaideaeg jms 
asjaolud –,  mis võib ka tege-
vuskava ajagraafikut mõjuta-
da. Ent toimetame praegu 
selle teadmisega, et kogu fon-
di raha peab olema lepingute-
ga seotud 2024. aasta esime-
ses kvartalis ja raha tuleb ära 
kasutada 2026. aasta augus-
tiks.

• Üks võimalus protsessi kiiren-
dada on ehitushankes hoone-
le vajaliku süvendi rajamisega 
varem alustada. Kui algselt 
plaanisime ehitusega algust 
teha 2023. aasta lõpus, siis 
nüüd planeerime süvendi ra-

jamise töid 2022. 
aasta detsemb-

rist 2023. aasta 
augustini ning 
haiglahoone 
ehitamine 
peaks alga-
ma 2024. 

aasta veeb-
ruaris.

• Me asume praegu 
olukorras, kus nii Ida-

Tallinna Keskhaigla kui Lääne-
Tallinna Keskhaigla on 80% 
ulatuses ületanud amortisat-
sioonipiiri. Seega on Tallinna 
Haigla kui suurinvesteering 
panus kõikidesse patsienti-
desse ja nende tervisesse. 
Samuti meedikutesse ja nen-
de töötingimuste paranda-
misse. 

• Meditsiinitöötajatele on uus 
suurhaigla oluline. Kaasaeg-
ses haiglas saab abivajajaid 
ravida tipptasemel. Kuid tei-
salt – seal tehakse ka teadus-
tööd, mis meditsiini ja arstiabi 
arengu seisukohalt on olulise 
väärtusega. 

• Patsientidele loob uus medit-
siinilinnak mugavad võimalu-
sed kiireks esmadiagnosti-
kaks. Samuti lihtsustab ja kii-
rendab juurdepääsu (eri-)ars-
tiabile, mis on koondunud kõik 
ühte üksusesse ja kergendab 
seeläbi patsientidel eri ravi-
asutuste vahel käimist.

Sven KruupRalf Allikvee
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Kas te olete nõus iga päev sõitma pool sajandit ta-
gasi tehtud Moskvitšiga? Ega vist, kui te pole just 
uunikumisõber. Selline auto vajab pidevat remonti, 
aga varuosade leidmine muutub üha keerulisemaks. 

Niisamuti on lood haiglatega. Meditsiinitehnika areneb sama 
kiiresti kui autotööstus. Iga nelja-viie aasta järel tuleb täna-
päevaste raviasutuste tehnikat uuendada. 

Aga nii nagu uut tehnikat ja turvanõudeid ei anna suru-
da Moskvitši kitsasse keresse, ei ole ka võimalik tänapäeva-
seid seadmeid ja nõudeid paigutada sada aastat tagasi ehita-
tud haiglahoonetesse. Arenenud Euroopas uuendatakse haig-
lavõrku 30-40 aasta tagant. 

Kui jätta see kauemaks ajaks tegemata, siis kuhjub problee-
me juba nõnda palju, et see on ka majanduslikult ebamõistlik. 
Selle kohta aga ütles väga tabavalt uue Tallinna Haigla raja-
mise projektijuht Sven Kruup: vanu haiglahooneid võib püüda 
kohandada ja ümber ehitada, aga kokkuvõtteks tuleb ikkagi 
välja ilusasti korda tehtud muuseum. Kas me vajame veel uu-
si tervishoiumuuseume? Ei, me vajame moodsat toimivat haig-

lat, kus diagnostika- jm sead-
med on sellisel tasemel, et 
haige ei pea haiglas viibima 
üle kolme päeva. Nii saaksi-
me ka rohkem inimesi ravi-
da kui praegu ning lühenda-
da ravijärjekordi. Uues Tal-
linna Haiglas oleks see või-

malik. Seal ei peaks kõrgtehnoloogilise arstiabi andmiseks te-
gema selliseid pingutusi, mis ei ole otse seotud abi andmisega.  
Ära  jääks haigete veeretamine ühest kõrgtehnoloogiaga va-
rustatud oaasist  teise läbi nende hooneosade, kuhu pole neid 
oaase olnud võimalik paigutada. Ära jääksid mõned muud-
ki aeganõudvad tegevused, mis paratamatult vanade ruumi-
de sobitamisel päevakorda tõusevad. 

Tallinna kaks keskhaiglat on juba ammu tänapäeva elu 
jaoks kitsaks jäänud. Sestap taotleski 

linn Euroopalt abi uue ühendhaigla 
rajamiseks. Ja see abi ka tuli. Il-

ma selleta poleks tänapäevase 
haigla ehitamine Tallinna mõel-
dav. Kuid Euroopa rahast ja Tal-
linna enda panusest veel ei aita. 
Üha kallinevates oludes on uue 
haigla kerkimiseks vaja ka riigi 

abi. Kui ligi pool uue haig-
la tulevastest patsientidest 

pärineb väljastpoolt Tal-
linna, siis on ju riigil lau-
sa kohustus appi tulla. 
Kuid seda otsust ei tu-

le ega tule. Tallin-
na maksumaksja 

ei pea aga oma 
raha eest ravi-
ma poolt Eestit.

Mis ravi pakub 
vana Moskvitš?

Ivo Karlep,  
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

Korda tehtud vana 
haigla oleks ikkagi 
nägus muuseum.

Tallinn tunnustas oma 
sportlasi ning nende tree-
nereid võidukate saavutus-
te eest rogain orientee-
rumise ja parauju-
mise Euroopa 
meistrivõistlus-
tel. 

Timmo Tam-
memäe (pildil) ja 
Sander Linnus võit-
sid kuldmedali täna-
vu 5. septembril Ote-
pääl toimunud meeskond-
liku rogain orienteerumise EM-
il. Linn tunnustab ja toetab Tim-
mo Tammemäed 1000 euroga, 
Sander Linnust 1000 euroga ja 
treener Piibe Tammemäed 1000 
euroga. Piibe Tammemäe võitis 
kuldmedali naiskondliku rogain 
orienteerumise EM-il. Linn tun-
nustab ja toetab Piibe Tamme-

mäed 1000 euroga ja treener 
Vallo Vaherit 500 euroga. Ree-
da Tuula-Fjodorov võitis kuld-

medali segavõistkondliku ro-
gain orienteerumise EM-

il. Linn tunnustab ja 
toetab Reeda Tuu-
la-Fjodorovi 1000 
euroga ja tree-
ner Raul Kudret 
500 euroga. Mar-

tin Vilismäe võitis 
pronksmedali mees-

kondliku rogain orien-
teerumise EM-il, teda toe-

tab linn 400 euroga ja treener 
Marius Unti 200 euroga. 

Matz Topkin võitis pronks-
medali 19. mail Madeiral toi-
munud paraujumise EM-il, linn 
tunnustab ja toetab teda 500 eu-
roga ja treener Kaire Indriksoni 
300 euroga.

Uuest koolimajast peaks ku-
junema Tallinna koolidele 
humanitaaralade keskus, 
kus kõik vajalik meedia, teat-
ri, muusika ja kino 
õppimiseks.

Tallinn ja arhitektide liit al-
gatasid avaliku ideekonkursi 
Jakob Westholmi gümnaasiu-
mi juureehitisele parima arhi-
tektuuriidee leidmiseks. Kevade 
8 kinnistule 1940. a rajatud hoo-
ne on jäänud kooliperele kitsaks 
ega suuda pakkuda tänapäeva 
nõuetele vastavaid õpitingimusi. 

"Arhitektuurikonkursi ees-
märk on luua õpilastele ja õpe-
tajatele kaasaegne ning inspiree-
riv õpi- ja õpetamiskeskkond, mis 
vaataks ka tulevikku," lausus abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev. 
Juurdeehitisega luuakse koolile 
võimalus muutuda omanäoliseks 

humanitaarhariduse kompetent-
sikeskuseks, kus pakutakse mee-
dia, teatri, muusika ja kino har-
rastamise võimalusi. Juurdeehiti-
sega kavandatakse ka täismõõ-
dus spordikompleks ühes võim-
la, jõusaali ja ronimisseinaga. Tä-
napäevaste sportimisvõimaluste 
loomine laiendab nii riigikait-
se õppe võimalusi kui ka muu-
dab kooli kogukonnale avatuks. 
Oluline ülesanne on rajada kooli 
juurde ka maksimaalselt multi-
funktsionaalsed väliõppe- ja puh-
kealad. Planeeritava juurdeehitu-
se netopind on u 6000 m². Idee-
konkursile järgneb detailplanee-
ringu lõpuleviimine ning hoo-
ne projekteerimine ja ehitami-
ne, kõige selle prognoositav ko-
gumaksumus on 12,6 miljonit 
eurot. Parima kavandi selgitab 
välja žürii. Ideekavandite esita-
mise tähtaeg on 22. detsember.

Algas Westholmi gümnaasiumi 
juurdeehitise konkurss

Linn tunnustas edukaid  
sportlasi 1000 euroga

18. oktoobrist on pealin-
na noortel võimalik esita-
da avaldusi Tallinna noorte-
volikokku kandideerimiseks. 
Avalduste vastuvõtmine lõ-
peb 29. oktoobril. Noorte-
volikogu valimised toimuvad 
8.–14. novembrini. "Noorte-
volikogu eesmärk on kaitsta 
ja esindada noorte huvisid 
linnas, rääkida kaasa noori 
puudutavates linna küsimus-
tes, julgustada noorte kodani-
kualgatust ning kaasata noo-

ri linnaelu korraldamist puu-
dutavatesse otsustusprotses-
sidesse," selgitas linnavoliko-
gu esimees Tiit Terik. Noorte-
volikogusse saab kandideeri-
da noor, kelle elukoht on rah-
vastikuregistri andmetel Tal-
linna linn ja kes on valimis-
te ajal 14–21-aastane. Kan-
dideerida saab enda rahvas-
tikuregistrisse kantud eluko-
ha järgses linnaosas. Kokku 
valitakse noortevolikogusse 
26 liiget. 

Palju kirgi kütnud vaidlused e-
valimiste turvalisuse ümber saa-
vad edaspidi vaid hoogu juurde. 
Rahvusvahelist auditit nende 
usaldusväärsuse ja turvalisuse 
osas pole õnnestunud korralda-
da, kuid vähemalt plaan oli või-
mas. Nõnda nagu veel mullu no-
vembris raporteeris riigi küber-
turvalisuse juht Raul Rikk 
ametlikus keeles, 
olnuks auditi üks 
fundamen-
taalsemaid 
eesmärke 
"valimiste 
infosüs-
teemide 
kübertur-
valisuse 
tagamine 
tervikliku-
malt ja seni-
sest oluliselt 
kõrgemal tasemel". 
Lihtsalt öeldes pidanuks 
audit kõik nõrgad kohad üles ot-
sima ja siis teatama, et e-valimi-
sed on turvalised, või siis mitte. 
Samuti pidanuks üle vaadatama 
e-valimiste lähtekood ning seda 
turvatestitama. Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi 

hange audiitori leidmiseks kuk-
kus aga läbi lausa viiel korral. 
Miks kellegagi lepinguni ei jõu-
tud, ehkki rahvusvaheliselt tund-
sid IT-ettevõtted huvi, vajaks 
omaette analüüsi. Võimalik, et 
põhjuseks sai riigihankeid kor-
raldav seadusandlus. Ametliku 
põhjusena on esitatud, et e-vali-

mised ongi nii unikaal-
sed, et keegi ei 

soovinud tege-
leda. Teisalt 

tuleks au-
diitori ot-
simisega 
kindlasti 
jätkata, 
sest 
võib vaid 
ette ku-

jutada, 
milline ažio-

taaž puhkeb e-
valimiste ümber 

taas pärast peatseid 
kohalikke valimisi. Tulgu tulemus 
milline tahes. Kokkuvõtteks ei 
tohiks meie e-valimissüsteem ik-
kagi olla selline, et ainult seda 
haldavad IT-spetsid on võimeli-
sed asjast aru saama.

Ajal, mil Euroopa Komisjon on 
algatanud Eesti suhtes rikku-
mismenetluse seoses kaitse-
aluse metsa hävitamisega ma-
jandushuvides, on leitud hoo-
pis teist laadi looduserüüsta-
jad. Nimelt on keskkonnaamet 
arvamusel, et orienteerumis-
sportlasi, kes metsi mööda 
jooksevad, on liiga palju ja nad 
peaksid hoopis teid kasutama. 
ERR vahendas keskkonna-
ametnike arvamust, et kui 
Lõuna-Eestis on loodusel sis-
sejoostud raja taastamiseks  
aega, siis Tallinna lähistel mit-
te.  Orienteerujate rada  võivad 
hakata kasutama teised ja nii 
on varsti metsa all lai tee sisse 

sõtkutud. Ka mõnes Maaüli-
kooli uuringus on laiemalt lei-
tud, et puhkajad ei mahu enam 
metsa ära. Kuna majandus-
metsas on tülikas jalutada, 
sest seal leidub risu ja rägu, 
siis kipuvad kõik kaitsealadele. 
Nüüd on Maaülikooli ja Tallin-
na Ülikooli teadlased pead 
kokku pannud, kuidas lahen-
dada konflikti "järjest suure-
mad puhkajate hulgad versus 
mets". Huumoriga saab öelda, 
et igameheõiguse võiks kaota-
da ja võtta kasutusele pileti-
müügi. Tõsi, siis tuleks taas 
tööle rakendada metsavahid, 
kes neid kontrollima hakkak-
sid.

Kummalisel kombel ilmusid nii 
2007. a ja ilmuvad ka praegu uu-
dised, et autojuhtide nappus on 
muutunud katastroofiliseks. Kui-
gi erinevalt 2007. aastast prae-
gu suurt majanduskriisi silmapii-
ril ei terenda, on ilmselt just ühis-
konna heaolu kasv see, mis ei 
luba valida ebamugavamat elu-
kutset. Autojuhtide puudus on 
kummitanud juba palju aastaid. 
Kui ühe jäätmekäitlusettevõtte 
juht kutsub üles püünele tõstma 
IT spetsi asemel autojuhti, ja 
teda palgaga väärtustama, siis 
on tal tõsi taga. Jäätmed ei saa 
jääda vedamata ning kütus 
tanklatesse ja kaup poodi viima-
ta. Eksib see, kes arvab, et tege-
mist on ainult Eesti murega. 
Saksamaa asub selles osas nii 
kaug- kui ka lühimaavedude 
osas permanentses kriisis. Ing-
lismaa oma kohati nõukogude 

aja lõppu meenutanud 
poeriiulitega on samuti 
ere näide. Nüüd on seal siis li-
sandunud kütusepuudus tankla-
tes, mida on tagant tõuganud 
ostupaanika. Juba mobiliseeri-
takse sõdureid paakautorooli.  
Covidi epideemia kasvatas au-
tojuhtide puudust Euroopas eriti 
kiiresti, sest tarneahelad katke-
sid ja otsiti muud tööd. Loodeta-
vasti meie nii kaugele ei jõua, et 
ajateenijad peaksid hakkama 
kaubaautosid juhtima. Surve 
palgatõusu suunas on aga tugev 
ja juba praegu otsitakse prügi-
autode rooli inimesi väga hea 
palgaga. Tõenäoliselt on küsi-
mus ka elukutse maines ja siin 
peaksid veofirmad ja neid esin-
davad ühendused seljad kokku 
panema ning turundustööd te-
gema.

Rahandusministeerium ja fi-
nantsinspektsioon jagasid juba 
2019. a raamatukogudele raha-
tarkuse raamatuid. Nüüd lisa-
takse neid veel 600. Li-
saks finantsins-
pektsioonile ra-
hastasid raha-
raamatute 
soetamist 
mõned väik-
semad pan-
gad ja inves-
teerimisette-
võtted. Koos-
tööd tehakse see-
juures raamatute 
autoritega.  Raamatukogu-
de laenutusstatistikast selgub, 
et taolised harivad teosed on 
väga populaarsed. Muuhulgas 
saavad raamatukogud lastele 
mõeldud "Koer nimega Money" 
ja "Tom õpib rahamängu". Sa-
muti varustatakse raamatuko-
gud Jaak Roosaare hitt-teosega 

"Rikkaks saamise õpik" ning 
analüütik Tarvo Vaarmetsa 
õpetliku kirjatööga "Rahaedu 
põhimõtted". Vaarmets loodab 

muuhulgas, et eestlased 
hakkavad rohkem in-

vesteerima – näi-
teks aktsiaid võib 

osta algul vaid 
väikeste sum-
made eest. Ees-
tis investeerib 
umbes 4% ini-

mestest, Euroo-
pas poole rohkem. 

Rahatarkuse õpeta-
mine on omal kohal seda 

enam, et praegu on kohtutäituri-
te käes umbes miljardi jagu võla-
nõudeid, millele lisanduvad veel 
inkassofirmade omad. Arvesta-
des, et paljud langevad endiselt 
telefoni- ja veebikelmide saa-
giks, jääb üle loota, et rahatar-
kus aegapidi järjest suurema 
hulga inimesteni jõuab.

Algab kandideerimine 
noortevolikogusse

Kes auditeeriks e-valimisi?

Puhkajaid ja sportijaid on  
metsa jaoks ohtlikult palju

Autojuhtide puudus  
kummitab kogu Euroopas

Laenutuse edetabelis troonivad 
rahatarkuse raamatud
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Enn Tosso
enn.tosso@tallinnlv.ee

"Mesilasvaha riide eluiga on 
kuni aasta, mistõttu kesk-
konna jalajälg väheneb ning 
see mõjub positiivselt ka 
tervisele. Seda riiet saab 
pealegi pesta ja uuesti kasu-
tada," rääkis firma ŠMÖKO 
asutaja Marge Simo Tallinna 
ettevõtluspäeval. 

Ettevõtte toodetavat  mesi-
lasvaha riiet saab kasutada ühe-

kordsete plastkarpide, kilekotti-
de ja fooliumi asemel toiduaine-
te pakendamisel.

Mesilasvaha riie on hea alter-
natiiv plastikule. Simo tõi väl-
ja ehmatava fakti, et kilepaken-
deid kasutav inimene sööb päe-
vas ühe pangakaardi jagu mik-
roplasti. Mesilasvaha seevastu 
on looduslik ja seda saab Eestis 
piisavalt. "Muidugi, kuna toot-
mine on puhas käsitöö ning ko-
gused pole suured, on hind prae-
gu veel palju kõrgem kui plas-
tiktoodetel," ütles Simo. "See 

tähendab hoopis teistlaadi lä-
henemist kliendile, kes huvitub 
ka oma tervisest ja kogu maa-
ilmast ning oleks valmis selle 
eest rohkem raha  välja käima."

Simo sõnul on nad arendanud 
toodet nii äri- kui erakliendile, 
ehkki suurele ärikliendile on prae-
gu veel raske müüa, kuna plasti-
kuga on keeruline konkureeri-
da. Siiski tõi ta positiivse näitena 
esile Uus-Meremaa, kus on sün-
teetilised pakendid ära keelatud.

Ettevõte MyCeen arendab 
aga seeneniidistiku ja orgaani-

liste jääkmaterjalide toel kom-
posteeruvaid tooteid. Seenenii-
distik seob eri orgaanilised jää-
gid tugevaks, kergeks, mittesüt-
tivaks, komposteeruvaks ja hea-
de akustiliste omadustega ma-
terjaliks. MyCeeni esindaja Karl 
Pärtel sõnas, et ka nemad võist-
levad plastiga. 

Pärtel osutas, et ökotoodete 
puhul tuleb ökoloogiline jala-
jälg konkreetselt välja arvutada, 
mitte lihtsalt öelda, et on "öko". 
Ta märkis, et näiteks Skandi-
naavias küsitakse ökoettevõt-

telt alati täpseid numbreid, ku-
na väga palju tehakse meie üm-
ber nn rohepesu.

"Euroopast tuleb piitsa ja 
präänikut," ütles Pärtel rohe-
pöördest kõneldes. "Ühelt poolt 
saab rohepöördesse investeerija 
parimatel tingimustel laenu, tei-
salt ähvardab saastajat trahv." 

Pärtel kinnitas, et roheette-
võttel on võimalik toetusi saa-
da, kuna tegutseb rohefonde, 
kust leida investoreid, ning era-
firmad liiguvad seega juba ro-
helisel lainel. 

ÖKOETTEVÕTTE JUHT: Me sööme päevas pangakaardi jagu mikroplasti

pealinn@tallinnlv.ee

"Peamiselt naistest medit-
siinitöötajad riskisid ajal, 
mil haigusest teati väga vä-
he, tegelikult eluga," rääkis 
ettevõtluspäeval koroona-
aja mõjudest Tallinna üli-
kooli dotsent Barbi Pilvre. 
"Koroona ajal koju jäänud 
naised pidid aga olema täis-
kohaga kokad, koristajad ja 
koduõpetajad. Emad sai al-
les öösel hakata oma tööd 
tegema, kuni nad lõpuks ar-
vuti taga magama jäid."

Pilvre tutvustas Talinna et-
tevõtluspäeval Praxise uurin-
gut, mis uuris naiste olukorda 
Covid-19 pandeemia ajal. "Me-
ditsiiniõed ei teadnud, kas nad 
järgmine päev pole ehk ise na-
katunud ja varsti surnud. Kohe 
alguses oli selge, et selle kriisi 
eesliinil on naisi rohkem," lausus 
ta. "Ka oli naiste ülekaal vald-
kondades, mis said kohe kriisis 
pihta ehk teenindus, söögikohad 
ja turism. Paljude selle ala ette-
võtjate elutöö läks vaieldama-
tult kiiresti kõige kaduva teed."

Üks suur valdkond, mis se-
nisest veel raskemalt naiste õlu-
le langes, moodustus Pilvre sõ-
nul tasustamata reproduktiiv-
töödest "See mõiste on võetud 
kasutusele tähistamaks töid, mi-
da enamasti naised teevad kodus 
selleks, et üldse perekond ja ko-
du funktsioneeriks," selgitas ta. 
"Need tööd on sellised, mida 
sa ei näe, aga kui jätta tegema-
ta, siis paistavad välja. Näiteks 
nõude pesemine. Need tööd on 
tasustamata, keegi nende eest ei 
maksa, need on need tööd, mis 
tehaksegi suurest armastusest 
kodu vastu. Koroonaperioodil 
lisandus sellele täiskohaga ko-
ka, koristaja ja koduõpetaja roll. 
Pärast seda, kui kõik need päe-
vased kodukoolid ja kokatööd 
ja sellised asjad olid tehtud, sai 
ema öösel hakata oma tööd te-
gema, kuni ta lõpuks arvuti ta-
ga magama jäi."

Firma kasvas just  
koroonaajal

Tallinna ettevõtluspäeval jul-
gustasid paljud firmajuhid ko-
roonaaja raskustega toime tule-
ma. Iglupargi asutaja ning juht 
Priit Kallas sõnas, et viimase ka-
he koroonakriisi aastaga kasvas 
nende firma palju. "Hakkasime 
ehitama parke, kuhu inimesed 
saavad tulla ja nautida sauna," 

rääkis Kallas. "Nägime, et kui 
kriis algas ning välisturism jäi 
seisma, siis buumis siseturism – 
inimesed ei tahtnud olla hotelli-
des, vaid teistest eemal väikse-
mates kohtades." 

Nüüdseks on nad avanud esi-
mese Iglupargi Tallinnas, kuid 

Kallase sõnul unistab ta, et ühel 
päeval on neid üle Euroopa küm-
neid. Igluparki on koondatud 
saunad, päevakontorid ja ma-
jutus. "Isegi Tallinna südalinnas 
on võimalik aega maha võtta ja 
tunnetada, et oled kuskil kau-
gel,"  mainis ta.

Kallase sõnul tuli majutust 
pakkuma hakates otsast õppi-
mist alustada. Tegevusele andis 
hoo sisse soov leida kriisist ka 
midagi head, mis sellest, et ette-
võtmine hakkab raha sisse too-
ma ehk alles 5-10 aasta pärast. 
"Mõtlesime, et teeks kampaa-

nia: müüks iga päev ühe sauna, 
inimesed on ju kodudes," rääkis 
Kallas. "Tegime läbi ajaloo suu-
rima turunduskampaania. See-
järel hakkas liikuma siseturism. 
Mõtlesime, et kas kõik või mit-
te midagi, riskime."

Lahepere Villa juht Helen 
Vihtol rääkis, et nende restora-
nis  pole inimesed mitte klien-
did, vaid külalised. "Soovi-
me, et kui külastaja 
meieni jõuab, siis 
aeg peatub, ku-
na kvaliteet-
aega on se-
davõrd pal-
ju," lausus 
ta. "Meil 
pole käi-
nud kü-
lalist, kes 
oleks paha 
tujuga lahku-
nud."

Pilet õhtusöögile
Vihtoli äri võtmeks on, et me-

nüü on fikseeritud ning inime-
ne ostab pileti õhtusöögile, ku-
na restoran ei saa riske võtta. 
Seega külaline, kes juba Kloo-
garanna restorani jõuab, teab, 
mida ta saab. "Pigem pakume 
vähem ja alustame selgete lu-
badustega," lausus Vihtol. "Te-
gin sellise koha, kus ma ise ta-

haks käia. Ma ise, mu kaasa ja 
lapsed töötavad seal. Tähtis on 
fookust hoida, keerulistel aega-
del on kerge käega lüüa, ja neid 
ongi palju, kes seda on teinud." 

Haage kaubamärgi all loo-
duslikku mineraalvett pakkuv 
Xenia Joost sõnas, et kui kriisid 
tulevad ja lähevad, peab olema 
pikaajaline plaan, sest muutused 
tulevad niikuinii. Ta tõi välja, 
et praegu on restoranides laual 
Haage vesi, mitte  välismaa oma.

"Meie vesi on ju vähemalt 
sama hea, kuid meid ootas suur 
väljakutse, sest restoranid suleti 
koroona tõttu," rääkis Joost. Te-
ma sõnul oli suuremaid julgus-
tükke müük Hiina turule, sest 
tarneteekond on pikk ja kultuuri-
ruum erinev. Suur probleem oli, 
et viiruse tõttu ei saanud läbi-
rääkimisteks kohale minna, kuid 
Aasia kultuuriruumis on tähtis 
esmalt usaldus võita ja selleks 
on vajalik kohtuda. "Uskumatul 
kombel on siiski võimalik olnud 
teha kõik läbi veebi," mainis ta. 

Joost rõhutas, et nende too-
te puhul on tähtis klaaspudel, 
millele tehti oma disain ja aren-
dus. Ta möönis, et see võttis ae-
ga, kuid Haage mineraalvesi on 
nüüdseks sama hea või veel pa-
rem kui konkureeriv toode, ning 
Hiinas maksab üks pudel 7 eu-
rot. Joosti sõnul saaks nad müüa 
80 miljonit liitrit aastas, mida on 
rohkem, kui Eesti turg vajaks, 
seega on eksport vajalik. "Me 
ei müü soodsa hinnaga toodet, 
vaid väärika hinnaga kaupa," 

ütles ta.
Oma äri edu pu-
hul on tähtis suht-

lemine olukor-
ras, kus äkki 
kõik muu-
tub ning 
inimesed 
ehmuvad 
ja tardu-
vad. "Täh-
tis on su-

helda, he-
listada, kirju-

tada. Koroona-
kriisi alguses oligi 

keeruline, palju inime-
si koondati, inimlikult tekkis tun-
ne, et ei taha helistada, aga sel-
lest peab aru saama, et ka nen-
del on raske, läbi suhtluse leia-
me ühise tee. Alati on midagi 
arutada ning selle kaudu need 
partnerid jäävadki,"  meenutas 
Joost kriisi algust.

ETTEVÕTLUSPÄEV: Kõige rohkem 
kannatasid koroonakriisis naised

Barbi Pilvre sõnul said koroonaajal topeltkoormust kannatanud emad alles öösel hakata oma tööd tegema, kuni lõpuks arvuti taga magama jäid.
 Scanpix

Müüme Eesti  
mineraalvett Hiinas 

hinnaga 7 eurot  
pudel.

LINNAPEA MIHHAIL KÕLVART: Kriisid toovad  
ühiskonnas kiireid muutusi
Linnapea Mihhail Kõlvart nentis ettevõtlus-
päeval, et kriisi ajal toimuvad muutused kiire-
mini – aga ka ilma selleta võtavad muu-
tused tänapäeval üha vähem aega. 

"Muutused ei ole üksnes tehno-
loogias, vaid mõteviisis, selles, 
kuidas inimene praegu elab," 
lausus linnapea. "Just ettevõt-
jad peavad arvestame, et ühis-
kond pole enam selline nagu 
20-30 aastat tagasi. Tänapäeval 
peavad firmad arvestama rohe-
pöördega, keskkonna ja elukvali-
teediga. Elanikud ootavad rohelisi 
muutusi, ringmajandust, muutusi energia-
tootmises ja tänavapildis. Tehnoloogia peab sel-
les suunas arenema."

Kõlvart lisas, et viimasel ajal pole piirid ettevõ-
tete, riigi või omavalitsuse ning MTÜ-de vahel 
enam nii teravad. "Ettevõtlus mõjutab kahte üle-
jäänud sektorit väga tugevasti," tõdes ta. "Ette-
võtlus suudab muutustega kiiremini kaasa minna 
ning ka kriisiolukorras toimetulek on äris efektiiv-

sem. Seega võivad olla ärid ja ettevõtjad uute 
ideede loojad, muudatusettepanekute esitajad 

omavalitsustele ja riigile."
Kõlvart lisas, et sotsiaalne närv, 
mure nõrgemate ja looduse pärast, 

mis seni on olnud omavalitsuste, 
riigi ja MTÜ-de kanda, on tekki-
mas ka ettevõtluses. 

Abilinnapea Aivar Riisalu tõ-
des, et praeguses muutunud 
maailmas on oluline paindlikkus 

ja ajaga kaasas käimine. "Tänavu-
ne ettevõtluspäev keskendus tar-

gale majandusele ja kiirele kohane-
misvõimele," lausus Riisalu. "Paljud ette-

võtted mõtestasid ümber enda tegevusala, tõid 
turule uusi teenuseid või leidsid teisi võimalikke 
viise ootamatult tabanud olukorraga kohanemi-
seks. Kontaktivabad, nutikad lahendused, kesk-
kondlik mõtteviis on märksõnad, millele on tulnud 
tähelepanu pöörata."

Vaata videoid ettevõtluspäeva ettekannetest 
pealinn.ee 
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KAKS ÜHES: Uues 
keskuses hakkavad koos 
tegutsema noored ja eakad

Linnapea Mihhail Kõlvart 
kohtus reedel Tallinna kü-
lastava FIFA presidendi 
Gianni Infantinoga. 

Raekojas toimunud kohtu-
misel märkis linnapea, et jalg-
pall on Tallinnas pea kõige 
populaarsem spordiala, mida 
harrastab ühtekokku ligi 5000 
noort. "Seetõttu peame väga 
oluliseks, et elanikkonna ja 
nõudluse kasvades püsiks ta-
semel ka infrastruktuur," lau-
sus linnapea. "Linn peab spor-
timisvõimaluste pakkumisel ja 
arendamisel pidevat dialoogi 
Eesti jalgpalli liiduga, kellega 
koostöös luuakse noortele pal-
luritele uusi treeninguvõimalu-

si ning arendatakse olemasole-
vat jalgpallitaristut. Tallinnas 
on juba mitmeid suurepärasel 
tasemel jalgpallihalle ja neid 
luuakse ka juurde, hetkel on 
näiteks kavandamisel uus jalg-
palliareen Lasnamäele aadres-
sil Punane 69." 

Linnapea lisas, et kuigi Ees-
ti rahvuskoondis ei ole suur-
turniiridele jõudnud, elatak-
se siin jalgpalli tiitlivõistlus-
tele väga kaasa. "Linn on ju-
ba mitmel aastal loonud või-
maluse otsustavate jalgpalli-
lahingute ühisvaatamiseks tä-
navatel, mis on osutunud siin-
se fännipubliku seas väga me-
nukaks," lausus Kõlvart. "Jalg-
pall on mõnikord suuremgi kui 

sport, sellel saab olla ka sot-
siaalne mõõde ning oluline roll 
integratsioonis." 

Gianni Infantino jagas koh-
tumisele järgnenud pressikon-
verentsil kiidusõnu Eesti jalg-
palli liidu heale tööle jalgpal-
li populariseerimises. "Siin te-
hakse suurepärast tööd uue 
jalgpallipõlvkonna kasvatami-
sel, infrastruktuuri arendami-
sel ja treeningvõimaluste loo-
misel. See on sihipärane töö, 
mille mõju ja ulatust tasub hea 
näitena esile tuua kogu maa-
ilmale."

FIFA president külastas vii-
mati Eestit 2018. aastal, mil 
siin toimus UEFA superkari-
kafinaal.

Linnapea kohtus raekojas FIFA presidendiga

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Haabersti noortekeskuse 
uutes ruumides seab end 
muu hulgas sisse helistuu-
dio, kus saab mängida ka 
noortekeskuse enda elekt-
rikitarri, süntesaatorit või 
elektritrumme.

Haabersti vaba aja keskuse 
juhataja Kaidi Liivet, kes noor-
tekeskust haldab, rõõmustab 
noortekeskuse uus hoov. "Nii 
saame looduskasvatuse rin-
gi tegevused välja viia ja ko-
he kevadel aiatöödega pihta 
hakata. Plaanime aeda raja-
da ka korraliku kasvuhoone, 
inventar on juba ootel. Korv-
pallisõpru rõõmustab kindlas-
ti uus tänavakorvpalli plats, 
kus saab ka spordivõistlusi 
korraldada."

Rohkem liikumisruumi
Puude ja hekkidega palista-

tud õuel võib märgata nii mu-
gavaid istepinke kui ka kiike-
sid, nii õdusat õuepaviljoni 
kui ka korviplat-
si. Nimelt saab 
noortekeskus 
aadressil Õismäe 
tee 24 asuva en-
dise suure laste-
aiahoone nüüd 
eakate päevakes-
kusega kahasse. 
Abilinnapea Eha 
Võrgu sõnul on-
gi kavas eri põlv-
kondi ühendada. 
"Eri põlvkonnad 
peavad tegutse-
ma ühes majas," 
selgitas ta. "Perekonnas pole 
ju ka nii, et vanemad elavad 
ühes ja lapsed teises korteris. 
Vanas talukultuuris elas koos 
suisa neli põlvkonda. Eesmärk 
on, et põlvkonnad omavahel 
suhtleksid. Nüüd tuleb Haa-
berstis ühte majja kaks olu-
list ettevõtmist."

"Side päevakeskuse eaka-
tega on meile oluline, et ka 
noored näeksid, millega ar-
mastavad oma aega sisustada 
eakamad," lisas Liive. "Miks 
mitte mõelda ka koostööle – 
mida eakad saaksid pakkuda 
noortele ja noored eakaile, 
nüüd on võimalused selleks 
olemas." Haabersti noorte-

keskus tegutseb praegu 
Õismäe tee 88a kitsas-
tes oludes, endise las-
teaiahoone ruumikas 
tiivas alustab keskus 
tööd oktoobrist. 

Suurel saalil on ka 
väliterrass ning hoones 
saab kasutada avarat 
kööki.

"Meil on hea meel, 
et suuremad ruumid annavad 
noortele avaramad võimalused 
oma ideid rakendada," rääkis 
Liive. "Uues majas on rohkem 
liikumisruumi, praegune asu-
koht on meile juba kitsaks jää-
nud. Kokandusring näiteks saab 
uues hoones moodsa köögi. Se-
ni oli muusikategemine piiratud, 
kuid uues majas plaanime sisus-

tada väikese helistuudio ja mu-
retseda elektrikitarri, süntesaa-
tori ja elektritrummid."  

Hoone C-korpus rekonstruee-
ritakse päevakeskuse ja noorte-
keskuse ühiskasutuseks, sinna 
tuleb suur saal.

Uus katus
Heleda fassaadiga kahekor-

ruseline hoone on uuenduskuuri 
läbinud nii seest kui ka väljast. 
Selleks sõlmis linn lepingu ette-
võtetega Tesron Ehitus ja Even-
tus Ehitus. "Uuendasime katu-
se, kuid hoone põhilised kande-
konstruktsioonid jäid alles," rää-
kis Eventus Ehitus OÜ ehitusosa-
konna juht Rivo Bender. "Uuen-
datud said kõik põrandad, mille 
alla tegime uue soojustuse. Välja 

vahetatud said aknad ja soojusta-
tud välisseinad. Põranda alla ra-
jasime radoonitõrje süsteemi, sa-
muti sai maja uue ventilatsiooni 
jt moodsad tehnosüsteemid. Ku-
na pool majast samal ajal tegutses 
ja sissepääs oli ühine, tuli muidu-
gi puurimisel sellega arvestada."

Nüüd on ehitus lõppenud ning 
kolimise järel võib uus hooaeg 
uues majas pihta hakata. "Noor-
tekeskuses töötab veel meister-
damise ring, kunstiring ja mul-
timeedia ring. Tantsuringi ju-
hendavad noored ise. Kasvata-
megi noori selles suunas, et nad 
ise  tegutsema õpiksid," lausus 
Liive. "Populaarsemad on män-
gud, mida saab mängida selts-
konniti. Oktoobris ootame hu-
vilisi juba uude majja!"

Mihhail Kõlvart ja Gianni Infantino.

Avaramas hoones saavad paremini tegutseda ka loodusringi lapsed. 

Vähekindlusta-
tud üksikvanur 
saab abipaki
Kesklinna valitsus toetab lin-
naosas elavaid üksikuid vana-
duspensionäre esmatarbeva-
hendite ja toiduainete pakiga. 
Paki taotleja rahvastikuregist-
ri järgne elukoht peab asuma 
Kesklinnas, ta elab üksi, saab 
vanaduspensioni ning tema 
kuusissetulek on väiksem kui 
582 eurot. Abipaki saamiseks 
tuleb end registreerida 22. ok-
toobrini, helistades tööpäeval 
kl 9-16 tel 645 7220 või kirju-
tades kesklinlane@tallinnlv.
ee. Abipakke väljastatakse 1. 
novembrist Kesklinna valitsu-
ses, linnaosa sotsiaalhoole-
kande osakonnas ja sotsiaal-
keskuses, samuti Raua sau-
nas isikuttõendava dokumen-
di alusel. 

 

Lindude toitmi-
ne võib kaasa 
tuua sunniraha 
Vastavalt linnavolikogu mää-
rusele on linnas vabalt elavate 
lindude ja loomade toitmine 
keelatud. Mupol on määruse 
alusel õigus koostada vasta-
vat korda rikkunud inimesele 
ettekirjutus ja määrata sunni-
raha, mille maksimumsuurus 
on 9600 eurot.

 

Patarei mere-
kindlus taotleb 
ehitusluba
Patarei merekindluse hoone-
tekompleksi arendaja US Real 
Estate esitas linnaplaneerimi-
se ametile taotluse ehitusloa 
väljastamiseks. Ehitusloa pro-
jekti koostamist juhtis arhitek-
tuuribüroo Arhitekt 11. Plaanis 
on taastada merekindluse 
algne õhustik ja planeering, 
2026. aastaks saab sellest 
üks ainulaadsemaid komplek-
se Eestis, kus veeta vaba ae-
ga, käia tööl unikaalse miljöö-
ga büroodes ning jalutada 
mereäärsel promenaadil. Huvi 
büroopindade vastu on juba 
praegu suur. 
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Abi saab näiteks tervisliku 
toitumise õpetamiseks ning 
lapse depressiooniga 
toimetulekuks

Tallinna rahvaülikool kutsub 
vanemaid laste kasvatamise koo-
litustele. Tasuta kohtadele on oo-
datud eelkõige keerulistes oludes 
pered (paljulapselised, üksikva-
nemad, majanduslikes raskustes 
olevad pered). Vabade kohtade 
olemasolul on oodatud ka kõik 
teised pered, samuti lasteaia- ja 
kooliõpetajad. Info, kogu kooli-
tuste kava ja registreerimine asub 
Tallinna rahvaülikooli kodulehel 
kultuur.ee või 5887 7165.

Vanema toimetulek oma emot-
sioonide ja igapäevastressiga. 
Vaimse tervise teadlik toetamine

Inimese elus on palju erinevaid 
aegu, olukordi ja väljakutseid. 
Just isiklik toimetulek mõjutab 
kõiki muid toimetulekuid: part-
nerina, lapsevanemana, tööta-
jana, kolleegina, ühiskonnaliik-
mena. Suurem teadlikkus ise-
endast toetab inimese toimetu-
lekut kõige laiemal tasandil ja 
soodustab rahulolu pakkuvate 
valikute tegemist igapäevaelus. 
Loengu olulised sisumärksõ-
nad on teadlikkus, eneseseire, 
vastutus, valikud.
 
• Aeg 

Esmaspäeviti 25. oktoobril 
ja 1. novembril kella 18-
20.15 või neljapäeviti 2. ja 9. 

detsembril kella 18-20.15.
• Maht 

6 tundi
• Hind 

10 eurot, sihtgrupile tasuta
• Koolitusjuht 

Merike Harvo, merike.har-
vo@kultuur.ee või 5690 
1707

• Asukoht 
Estonia pst 5a, 25. oktoobril 
ja 1. novembril: IV korruse 
suures loenguruumis, 2. ja 9. 
detsembril I korruse suures 
loenguruumis.

Lapse ja nooruki depressioon

Laste ja noorukite depressiooni 
sümptomid sarnanevad täis-
kasvanute depressiooniga. 
Depressiooni iseloomustab 
alanenud meeleolu, huvi- ja elu-
rõõmu kadumine ning energia 
vähenemine, mis toovad kaasa 
suurenenud väsimuse ja vähe-
nenud aktiivsuse. Lisasümpto-
mitena võivad esineda tähele-
panu- ja keskendumisvõime 
alanemine, madal enesehin-
nang ja -usaldus, süü- ja väär-
tusetusetunne, trööstitu ja pes-
simistlik suhtumine tulevikku, 
enesekahjustus- või suitsiidi-
mõtted ja teod, häiritud uni või 
isu alanemine. Lapseea dep-
ressiooni väljendumises on tea-
tud erisusi, mis tulenevad lapse 
ja nooruki arengulistest eripä-
radest. Depressiivsed lapsed 

tunnevad ennast sageli süüdi ja 
kirjeldavad ennast väärtusetu-
tena. Nad võivad olla kriitilised 
iseenda toimetuleku suhtes 
koolis, huviringides ja sotsiaal-
setes suhetes. Tunnevad lootu-
setust, et nende elus võiks mi-
dagi paremuse suunas minna.
 
• Aeg 

4. novembril kella 17.30-20.45
• Maht
4 tundi
• Hind 

10 eurot või sihtgrupile tasuta
• Koolitusjuht 

Sigre Suurvarik sigre.suur-
varik@kultuur.ee või 5887 
7165 

• Asukoht 
Estonia pst 5a I korruse 
suur loenguruum

E-kursus. Lapse tervislike söömis-
harjumuste kujundamine
Ehk oled sinagi olnud olukorras, 
kus laps keeldub enamikust 
pakutavatest toitudest ning tal 
on valmisolek süüa ainult tea-
tud toite? See tekitab lapseva-
nemale stressi ning võib mõju-
tada kogu pere toidulauda, elu-
olu ja dünaamikat. Samuti võib 
vanemale  muret tekitada olu-
kord, kus varem hea isuga laps 
hakkab ühtäkki toitu valima. 
Miks laps toitu valib? Kuidas 
kujunevad lapse söömisharju-
mused ning milline roll on seal 
lapsel, milline  vanemal? Kas si-
na tead, mis on laste söömis-
temperament või millise sööt-
misstiiliga vanem sa oled?

Laste söömisharjumuste 
koolitus on kõigile vanematele, 
kes ühel või teisel ajal on rista-

nud piike, pidanud väiksemaid 
või suuremaid toidulahinguid 
ning soovivad parandada las-
te toiduvalikuid ja söömishar-
jumusi. Koolitus toimub veebi-
keskkonnas Zoom. Osalejate-
le saadetakse e-kirjaga link 
kohtumisele enne koolituse 
toimumist. NB! Koolitust ei 
salvestata.
 
• Aeg 

12. oktoobril kella 17.30-19.
• Maht 

2 tundi
• Hind 

12 eurot
• Koolitusjuht 

Merike Harvo merike.har-
vo@kultuur.ee või 5690 
1707

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 15. sep-
tembri 2021 istungil:
1.   korraldusega nr 955:
kehtestada Haabersti linnaosas asuva 
0,98 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Taludevahe tn 57 ja 59 kinnistu ning 
lähiala detailplaneering, Ehitusõigus OÜ 
töö nr 05DP2013. Detailplaneeringu ko-
haselt muudetakse Taludevahe tn 57 ja 
Taludevahe tn 59 kinnistute omavahelise 
piiri kulgemist ning mõlemale uuele krun-
dile määratakse ehitusõigus kahe kuni 4- 
korruselise äripindadega korterelamu ja 
abihoonete püstitamiseks. Lisaks mää-
ratakse planeeringus heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.
1.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muu-
tuvad kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 
22. detsembri 1999 otsusega nr 319 
kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja 
Rannamõisa tee 46b kinnistute detail-
planeering ning Tallinna Linnavolikogu 3. 
aprilli 2003 otsusega nr 92 kehtestatud 
Taludevahe tn 98, 100 ja 102 kinnistute 
detailplaneering käesoleva detailplanee-
ringuga planeeritava maa-ala osas.
2.   korraldusega nr 956:
lõpetada Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu koostamine. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk oli Pirita 
linnaosas 7,91 ha suurusele planeeringu 
alale ehitusõiguse määramine jahisada-
ma rajamiseks ja ühe kuni 11 m kõrguse 
sadamahoone ehitamiseks. 2.
2.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linna-
valitsuse 3. juuni 2015 korraldus nr 874-k 
„Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu koostamise algatamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise alga-
tamine Pirita linnaosas“

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. 
septembri 2021 istungil:
3. korraldusega nr 985:
algatada Sepise tn 5 kinnistu detailpla-
neering, edaspidi detailplaneering. Pla-
neeritav maaala asub Lasnamäe linna-
osas ja selle suurus on 0,26 ha. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on 
muuta Sepise tn 5 kinnistu sihtotstarve 
tootmismaast ärimaaks ja määrata ehi-
tusõigus kuni 12-korruselise ärihoone 
(hotell) ehitamiseks. Lisaks antakse de-
tailplaneeringus heakorrastuse, haljastu-
se, juurdepääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 23. sep-
tembri 2021 istungil:
otsusega nr 111:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 
2006 otsusega nr 181 kehtestatud Kuu-
senõmme tee 1, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 
21b, 23, 25, Käokeele tee 8 ja Mähe tee 
14 kinnistute detailplaneering (edaspidi 
detailplaneering) Kuusenõmme tee 19 
kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Ülemiste tee T2 kinnistule trammitee 
projekteerimistingimuste eelnõu ja 
taotluse avaliku väljapaneku teade.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalame-
tile  on esitatud projekteerimistingimuste 
taotlus trammitee  rajamiseks koos tee-
nindava võrguga.

Projekteerimistingimuste taotluse koha-
selt soovitakse olemasolev Peterburi tee 
2, Ülemiste tee 5 ja Ülemiste tee 7b kin-
nistuid läbiv trammitee ümber tõsta Pe-
terburi tee 2 kinnistu kirde piiri äärde, 
Ülemiste tee T2 kinnistule ja osaliselt uu-
de asupaika Peterburi tee 36 // Vesse 
põik 17 // Ülemiste raudteejaam kinnis-
tul. Uude asukohta rajatav trammitee 
võimaldab Peterburi tee 2 ja Ülemiste 
tee 5 ärimaa sihtotstarbega kinnistute 
otstarbekamat kasutamist avades või-
malusi luua sujuvat ning kvaliteetset lin-
naruumi jalakäijate katkematute ühen-
duste ja loodava avaliku ruumi kaudu, 
mida trammitee ei lõika läbi oma praegu-
se asukoha tõttu, mis on seetõttu ka liik-
lusohutum.
Trammitee äärde on võimalik luua ülelin-
nalise võrgustiku osana 4 m laiused rat-
tateed koos jalakäijate ala, haljastuse 
ning puhkealadega, mis jätkub linnaväl-
jakuna teisel pool raudteed omaette tun-
nelis Ülemiste suunal. See tagab inimes-
te mugavama liikumise võimaluse raud-
tee erinevate poolte vahel.
Peterburi tee ja Keevise tänava trammi-
tunneli vahelisele alale kavandatud uus 
trammitee asukoht võimaldab lühenda-
da trammisõidu teekonda ja viib trammi-
peatuse lähemale teiste ühistranspordi-
liikide peatustele (Rail Balticu terminali 
ning bussipeatuste vahelisel alal) ning 
samuti  loob võimaluse bussiliikluse ka-
vandamiseks piki trammiteed läbi Keevi-
se tunneli.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 
on koostanud projekteerimistingimuste 
eelnõu  Ülemiste tee T2 trammitee pro-
jekteerimiseks.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pal-

lasti tn 54, I korruse fuajees) on võima-
lik tutvuda  Ülemiste  trammitee raja-
mise projekteerimistingimuste eelnõu-
ga. 8. oktoobrist 22. oktoobrini 2021 
igal tööpäeval kogu tööaja jooksul.
1.Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ette-
panekute ja vastuväidete esitamise täht-
aeg on 22. oktoober 2021.
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan as-
ja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Digitaalselt on projekteerimistingimuste 
eelnõu ja lisamaterjalidega on võimalik 
isikustatud kasutajal tutvuda Tallinna 
planeeringute registri ehitusprojektid ja 
projekteerimistingimused infosüsteemis:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=169365

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti 
tn 54 I korruse infosaalis toimub J.Smuuli 
tee 1//Narva mnt 144//Vana-Kuuli tn 2 ja 
Vana-Kuuli tn 14 kinnistute  detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse avalik väljapanek  4. oktoobrist  
3. novembrini 2021. Eskiislahendust tut-
vustav avalik arutelu toimub 4. novembril 
2021 kell 17 Lindakivi kultuurikeskuses 
Lasnamäel aadressil J.Koorti tn 22.
Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe lin-
naosa loodeosas Vana-Kuuli tänava, Lii-
kuri tänava, J. Smuuli tee ja Narva maan-
tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus 
on 18,03 ha. Praegu on planeeritav ala 
suuremas osas hoonestamata, Vana-

Kuuli tn 14 kinnistul paikneb autoparkla 
ja seda teenindav autopesula.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on J. Smuuli tee 1 // Narva mnt 144 
// Vana-Kuuli tn 2 ja Vana-Kuuli tn 14 kin-
nistutest moodustada äri- ja elamumaa, 
elamumaa, ärimaa, ärimaa ja/või elamu-
maa ja/või ühiskondlike ehitiste maa, 
transpordimaa ja üldkasutatava maa 
krundid ning määrata moodustatud 
kruntidele ehitusõigus kuni 8-korruselis-
te äripindadega korterelamute, kuni 
8-korruseliste korterelamute, kuni 8-kor-
ruseliste ärihoonete ja kuni 5-korruselise 
ärihoone ja/või korterelamu ja/või ühis-
kondliku hoone ehitamiseks.
Planeeritavale alale kavandatavad äri-
hooned on suuremas mahus planeeritud 
krundi J. Smuuli tee poolsele küljele, kor-
terelamud Vana-Kuuli tänava ja Liikuri 
tänava poolsete külgedele, äripindadega 
korterelamud Narva maantee poolsele 
küljele ning haljasala ja mänguväljakud 
jäävad planeeritava kvartali keskele.
Digitaalselt on võimalik J.Smuuli tee 1//
Narva mnt 144//Vana-Kuuli tn 2 ja Vana-
Kuuli tn 14 kinnistute  detailplaneeringu 
eskiislahenduse jooniste ja seletuskirja-
ga (DP043630) tutvuda Tallinna planee-
ringute registris aadressil https://tpr.tal-
linn.ee/.
Antud kuulutus avaldatakse vastavalt 
planeerimisseaduse § 128 lg-te 6 – 8 ja 
haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 
kohaselt, kuna detailplaneeringu algata-
misest, detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse avalikust välja-
panekust ning detailplaneeringu eskiis-
lahendust tutvustavast avalikust arute-
lust on vajalik teavitada ja vastav doku-
ment kätte toimetada enam kui sajale 
isikule.

Koroonaaeg 
on mõjunud 
lastele ja noor-
tele laastavalt, 
üha enam 
neist vaevleb 
masenduse ja 
enesetapumõ-
tete käes. Õn-
neliku pereelu 
jaoks on vane-
matel vaja tea-
da, kuidas oma 
lapsi murede 
korral aidata.
Scanpix

Tallinna rahvaülikool kutsub vanemaid koolitustele
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Lea Eisen
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"Meil on kaks toredat koha-
likku prouat, Riina ja 
Anneliis, kes muuseumi sis-
seseadmisel oma mälestus-
tega aitasid," ütles 
Kalamaja muuseumi juhata-
ja Kristi Paatsi. "Nende pe-
red on olnud sõbrad 150 
aastat. 150 aastat sõprust 
Kalamajas – vot on juba lu-
gu, mida rääkida tasub! Osa 
mälestusi on valitud ka 
muuseumis lugemiseks ja 
mälestusteraamatute kau-
du saab nendega tutvuda."

Valgeks Luigeks kutsutud 
funkvilla aadressil Kotzebue 
16 on nüüd ilusti korda tehtud 
ja ootab Kalamaja muuseumi-
na külastajaid. Paatsi sõnul tut-
vustab muuseum Tallinna va-
nimat eeslinna kohalike elani-
ke ainulaadsete lugude ja põne-
vate esemete kaudu. "Muuseu-
mi püsinäitus "Küla keset lin-
na. Lugusid Kalamajast" kõne-
leb kohalikust elust kuue Kala-
majale iseloomuliku koondkuju 
kaudu," selgitas Paatsi. "Need 
on Kalamaja mees, naine, laps, 
esivanem, elukunstnik ja loom. 
Muuseumis kulgedes avanevad 
ühes kohalike inimeste lugu-
dega ka siinsete maja-
de lood. Külasta-
jat ootavad va-
rem avalikku-
sele suletud 
ruumid." 

Hoone 
igas ruu-
mis leidub 
viiteid nii 
maja kui 
ka kogu 
Kalamaja 
varasemate-
le perioodidele. 
Kasutatud on koha-
likke ehedaid materja-
le. Näituseruumiks on kohan-
datud isegi muuseumi tualett, 
kust leiab Kalamaja endisaeg-
seid ja eriilmelisi prill-laudu. 

Paatsi sõnul on Kalamaja vei-
di kiiksuga kant ja tänu sellele 
sobib taolisi kiikse ka muuseu-
misse tuua. "Mõtlesime, et kui-
das maja lugu inimestele näida-
ta," lausus ta. "Kalamajas on 
alati kitsad olud olnud ja nii 

me siis kuulutasime välja kam-
paania – too oma vana prill-
laud muuseumile. Ütleme nii, 
et prill-laudu iga muuseum ei 
eksponeeri." 

Ruum muuseumitundideks
Muuseumis saab näha Ka-

lamaja ajalooliste hoo-
nete detaile ja fo-

tosid, samuti 
kogumiskam-

paania käi-
gus laeku-
nud anne-
tusi. Paat-
si sõnul on 
muuseu-
mis ka üks 
tore näitus-

teruum, ku-
hu saab mõne 

teise kogukonna 
inimene teha välja-

paneku näiteks Kassisa-
bast. "Praegu on meie ajutiste 
näituste ruumis Teele Pehki näi-
tus," lausus ta. "Pehk on seo-
tud olnud Kalarannaga ja tei-
nud näituse selle kandi loost 
ammustest aegadest tänapäeva-
ni. Kogukonnaentusiasti ja ur-
banisti Teele Pehki kureeritud 
näitus kannab nime "Kalarand 
– igaühe-mereääre kolmas tule-
mine". Pakume pinda teistele-

gi," märkis Paatsi. "Samas ole-
me ise läinud näiteks Pelgulin-
na ja teinud seal tänavanäitu-
se. Muuseum ei pea olema ai-
nult majas." 

Muuseumi vastasmajas elab 
Andres Siplane, kellel on ha-
ruldane huvi ja hobi. "Tema 
huvitub kanalisatsioonikaevu-
de luukidest," selgitas Paatsi. 
"Meie koostöö sai alguse sel-
lest, et ta rääkis oma huvist 
kanalisatsioonikaevu luukide 
vastu, ja ma ütlesin, et tee siis 
tänavatel muuseumituur. See 
läks nii hästi, et kõik tahtsid 
osaleda. Andres kirjutas sel-
lest ka raamatu. Kõik sai aga 
alguse siitsamast Kotzebue tä-
navalt, kus ta esimese huvita-
va luugi leidis."

Muuseumis asub ka galerii, 
kus soovijad saavad jäädvusta-
da oma mälestusi Kalamajast, 
samuti haridusruum muuseumi-
tundideks, olemas on ajalooliste 
postkastide väljapanek ja Kale-
vi tänava elamu järgi valminud 
elutruu nukumaja. "Muuseumis 
on põimunud Kalamaja inimes-
te annetatud esemed, linnamuu-
seumi kogude museaalid ja eri-
nevad käed-külge-lahendused," 
selgitas Paatsi.

Kunagi elamuks ehitatud 
hoone sisemus on põhjalikult 

uuendatud. Säilinud sisekujun-
duselemendid on taastatud, esi-
mest ja teist korrust ühendab 
majas ainsana säilinud algu-
pärane puutrepp koos piirde 
ja käsipuuga. Siseustele ja pii-
retele on joonistatud Kalamaja 
miljööväärtuslike majade uksed 
ja trepikäsipuud: ära võib tun-
da Salme 12, Salme 25, Linda 
9 ja Tööstuse 23 majade de-
tailid. Majja sai rajatud mood-
ne ventilatsioonisüsteem. Nagu 
väljast, nii on ka interjööris sei-

nad lumivalged. Teise korruse 
põrandatele on asukoha nimest 
inspireeritult paigaldatud kala-
sabaparkett ja ka esimese kor-
ruse kivipõrand on laotud ka-
lasabamustrisse. 

Kohtumispaik kogukonnale
Muuseumi väliala on kujun-

datud kohtumis- ja suhtluspai-
gaks nii muuseumi külastaja-
tele kui ka kohaliku kogukon-
na rahvale. "Muuseum kindlasti 
ei ole koht, kus saab ainult as-

ju vaadata," lausus Paatsi. "See 
on ka kokkusaamiskoht tänas-
tele ja eilsetele kalamajakatele. 
Päris palju on neid, kes on koli-
nud Õismäele, Lasnamäele, Mus-
tamäele, Vändrasse või mujale 
Eestis. Samas nende süda on Ka-
lamajas ja nad tahavad siia tul-
la. Nüüd on olemas koht, kuhu 
tulla ja oma lugusid rääkida."  

Kotzebue 16 on üks vähe-
seid funkstiilis hooneid, mis 
1930. aastatel Kalamajja ker-
kis, ning pea ainus, mis linna-
osas ka säilinud. Hoone valmis 
aastal 1934 arhitekt Herbert 
Johansoni projekti järgi, Teh-
nikaülikooli mehaanikaprofes-
sori Hans Einbergi pere jõudis 
seal elada kümme aastat. Pä-
rast 1944. aasta märtsipommi-
tamist ja põlengut sai Valgest 
Luigest kööktubasid tihedalt 
täis pikitud elamu. Nõukogu-
de ajal elas seal seitse peret, 
toaks sai isegi garaaž. 

"Ühe aknaga ruumi pidid 
ära mahtuma pliit-ahi, kraa-
nikauss, raamaturiiul, kapid ja 
kahepeale vaid üks voodi. Esi-
mesel korrusel asus ühistualett 
ja keldris pesuköök," meenu-
tas Kalamaja muuseumile ja-
gatud mälestustes maja kuna-
gine elanik. Kalamaja elanikud 
tõidki muuseumile WC-sse väl-
japanemiseks täpselt seitse va-
na prill-lauda – need sümboli-
seerivad seitset leibkonda, kes 
ühte WC-d kasutasid. 

Paatsi sõnul tutvustab muu-
seum ka Kalamajas elanud kuul-
said inimesi. "Artur Rinne kor-
teri uus elanik annetas muuseu-
mile laulja joonistuse, mis tu-
li remondi käigus seina vahelt 
välja," lausus ta. "Artur Rinne 
on kuulsus, aga pigem on meil 
Kalamajas tavalised inimesed 
oma tavaliste põnevate ja hu-
vitavate eludega. Sidemed ula-
tuvad ka Pelgulinna, Koplisse 
ja Piritale. Me räägime tegeli-
kult eeslinnadest, oleme aguli-
muuseum."

Paatsi lausus, et kogukonna 
liikmed, kes teevad või taha-
vad teha midagi põnevat, saa-
vad muuseumi kaudu selleks 
väljundi. Nii kutsus muuseum 
inimesi rääkima oma Kalama-
ja lugusid,  annetama esemeid 
ja tooma fotosid. "Nagu Kala-
maja genius loci ehk kohavaim 
on siia tulnud nende esemete ja 
lugude näol," mainis ta. 

Kalamaja muuseum näitab  
perede 150-aastast sõprust

Muuseum on avatud kolma-
päeviti ja neljapäeviti kella 
kaheksani, et ka tööl käiv 
inimene saaks siia tulla.

Muuseumi idee sai alguse 2018. 
aasta kevadel, kui selgus, et kü-
lastajad soovivad kuulda Tallinna 
vanima eeslinna lugusid ja vaja-
vad kogukonna kokkusaamispai-
ka. "Korraldasime mitmeid koh-
tumisõhtuid Kalamaja praeguste 
ja endiste elanikega, mille põhjal 
sündis ka muuseumi idee," sel-
gitas Kalamaja muuseumi juha-

taja Kristi Paatsi. "Kümned ka-
lamajakad on osalenud püsinäi-
tuse valmimisel, annetades ese-
meid ning jagades oma mälestu-
si eluolust Kalamajas." 

Üks kogukonna liige, Bi-
anca Soe, on kirjutanud raa-
matu "Õhus on Kalamaja". Te-
ma toruklambritest ehted, mida 
muuseumis näha saab, ei ole va-
nad asjad. "Kalamaja ei ole ju ai-
nult kunagine keskaegne asum," 
rääkis Paatsi. "Kogukonna muu-
seum ei saa  rääkida ainult va-
nadest aegadest. Ta peab tulema 

tänasesse päeva ja olema inimes-
tega täna koos."

Paatsi sõnul on muuseum ava-
tud kolmapäeviti ja neljapäeviti 
kella kaheksani, et ka tööl käiv 
inimene saaks tulla muuseumis-
se. "Püüame luua sellist muuseu-
mi kuvandit, et võibki niisama 
läbi astuda, tulla siia mõnusalt 
aega veetma, võib-olla juua teed 
või kohvi," ütles Paatsi.

Valge Luik tegutseb muuseu-
mina 1985. aastast. Ajal, mil prae-
gune Põhja-Tallinn ja osa Haa-
berstist kandsid Kalinini rajooni 

nime, tegutses seal Tallinna lin-
namuuseumi filiaal "M. I. Kalinin 
Tallinnas". 1988. aastal avati tei-
sel korrusel Eesti esimese oope-
ri "Vikerlased" looja Evald Aa-
va mälestustuba. Aasta varem oli 
esimesel korrusel alustanud tege-
vust mänguasjade avahoidla, mil-
lest kasvas välja linnamuuseumi 
nukumuuseum, hilisema nimega 
lastemuuseum. 2014. aastast kuni 
2018. aasta septembrini, mil hoo-
ne suleti kordategemiseks, tegut-
ses seal Kalamaja lastemuuseum 
Miiamilla.

Kalamaja muuseum sündis elanike enda ideedest
Kuna muuseum 
on väike, korral-
davad kohali-
kud elanikud 
üritusi ka selle 
ümbruses. Näi-
teks Kalamaja 
elanik Sass 
Henno müüs 
avamispäeval 
muuseumi hoo-
vis oma Pahan-
duse pelmeene.

Albert Truuväärt

Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi sõnul on Valge Luik omamoodi kogukonnakeskus, mis samas tutvustab, kuidas elavad Kalamaja mees, 
naine, laps, esivanem, elukunstnik ja loom. "Tänu inimeste lugudele ja esemetele on siia majja asunud kohavaim," ütles Paatsi. Albert Truuväärt

Seina vahelt tuli 
välja Artur Rinne 

joonistus.

Kuni 6-aastased lapsed pääsevad 
muuseumi tasuta
• Kalamaja muuseum 

asub aadressil 
Kotzebue 16, info 
kalamaja@linna-
muuseum.ee või 
5309 9772.

• Muuseum on ava-
tud K-N kella 13-20 ja 
R-P kella 11-18, suletud E, T 
ja riiklikel pühadel. Riiklike 
pühade eel 23. veebruaril, 
22. juunil, 23. detsembril ja 
31. detsembril suletakse 
kolm tundi varem.

• Muuseumi täispilet maksab 
5, sooduspilet õpilastele, 

üliõpilastele ja pen-
sionäridele 3, pere-
pilet kahele täis-
kasvanule ja kuni 
17-aastasele lap-

sele 10 eurot. Koo-
lieelikutele tasuta.

• Eestikeelne ekskursioon 
maksab 30, soodushind 
õpilastele, üliõpilastele, 
pensionäridele ja osalise 
töövõimega inimestele 20 
eurot, võõrkeelne ekskur-
sioon 55 eurot. Ekskursioo-
nitasule lisandub muuseu-
mipileti hind. 
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Linnamuuseumi arheoloo-
giasügis keskendub tänavu 
Kiek in de Kökis ajale, mil 
Tallinna veel polnud. Kavas 
on näitus "Tallinna eellugu", 
ekskursioonid Iru linnusele, 
loengud muinasaegsest sõ-
japidamisest, viikingite ida-
teest ja skandinaavialikust 
ornamentikast arheoloogi-
listel leidudel. 

Sel nädalal Kieik in de Köki 
kindlustornis avatava näituse 
kuraator, linnamuuusemi va-
rahoidja Külliki Tint ütles üri-
tustesarja iseloomustades, et 
meie linna eellugu on igal ju-
hul põnevam kui üldiselt ar-
vatakse ning arheoloogiasü-
gis toob osakese sellest põne-
vusest ka välja. "Tallinna pu-
hul on igal juhul oluline rääki-
da Iru linnusest kui omal ajal 
suurimast kindlustatud kohast 
Põhja-Eesti rannikualal," selgi-
tas ta. "Muidugi peame rääki-
ma ka Toompeast, sealsest lin-
nusest ja nende kahe kindlus-
tuse omavahelisest seosest."  

Kohe avatava näitus peaks 
kõiki ärgitama kaasa mõtle-
ma. "Tean, et igasuguste uu-
te versioonidega praegu te-
geletakse, ja kui asi muutub 
konkreetsemaks, siis jõuavad 
ka uued teadmised meie muu-
seumi, kuid selle näitusega, na-
gu kõigi arheoloogiasügise et-
tevõtmisega, laiendame Tallin-
na ümbruskonna, eelkõige Iru 
ja selle ümbruse teemat," lau-
sus Tint.

Põhiliselt näeb näitusel  
Iru linnusest leitud 
esemete üsna täpseid 
koopiaid, sest origi-
naalid anti suvel uuri-
jate käsutusse. Lisaks 
saab näha kivikalme-
test leitud originaal-
esemeid. "Keskendu-
me põhiliselt rahvaste 
rännu ajale ja natuke 
tuleb juttu ka pronk-
siajast," mainis Tint.

Iru linnuse näol oli 
tegemist suure omaaeg-
se keskusega, mille kau-
du käis kaubavahetus ja 
kus tehti käsitööd. Selle ümb-
ruskonda kontrollisid ülikud, 
kes olid valdused omavahel 
ära jaganud. "Seda on näha 
ka sealsete kivikirstkalmete 
pealt," selgitas Tint ja lisas, et 
kahtlemata oli Iru Põhja-Ees-
ti suurim ja tähtsaim keskus. 

Kultuskivid Lasnamäel
Näitus käsitleb-

ki aega kuni 13. 
sajandi alguse-
ni, mil algas 
võõrvallu-
tus. Näe-
me, millal 
Iru linnus 
alguse sai 
ning mil-
lal ta lak-
kas ole-
mast. "Maa 
kerke tagajär-
jel jäi Pirita jõgi 
järjest madalamaks, 
aga laevade lastid muutu-
sid aina suuremaks," põhjendas 
Tint. "Meri oli kaugetel aegadel 
muidugi Iru linnusele lähemal 
kui praegu, aga oma kilomee-
ter maad tuli ikka mööda jõ-
ge Iru sadamakohani sõita. Jõ-
gi ei olnud enam kergesti lae-
vatatav ning tõusis naabruses 

oleva Tallinna olulisus Tal-
linna esile kerkimist Iru kõr-
val. Uut sadamat hakati otsi-
ma mitte jõest üles poole, vaid 
mere pool. Ja arheoloogilised 
leiud toetavad seda, et asustus 
kolis Tallinna lahe äärde. Mui-
nasaja lõpu asustuse jälgi on 
leitud Tõnismäe kandist aina 
enam. Arvatavasti rajati Toom-

peale ka linnus pärast Iru 
mahajätmist, aga kus-

kohta täpselt, see 
vajab veel uuri-

mist. Loode-
tavasti aita-
vad tuleva-
sed kaeva-
mised siin 
selgust 
luua."

Niisiis, 
tänavune 

arheoloo-
giasügis selle-

le paljude meeli 
köitnud küsimusele 

veel vastust ei anna, kuid 
aitab kahtlemata põnevust üle-
val hoida. 

Lasnamäega seoses kerki-
vad silme ette kõrged hallid 
üheksakorruselised paneelma-
jad. Tundub uskumatu, et veel 
40 aastat tagasi asusid seal ta-
lumajad ja kiviaiad, mille va-

hele jäid muinasaega meenuta-
vad kultuskivid ja kivikalmed. 
Kunagise elu suhtes aitavad sil-
mi avada oktoobri pühapäeva-
del toimuvad retked, mida ju-
hendab samuti Küllike Tint. 

Matkal Mustakivi Centru-
mist Iru linnuseni saame tea-
da, kust tuleb Mustakivi ni-
mi ja millega pronksiaegsed 
mehed oma soenguid tegid. 
Samuti seda, milleks kividele 
lohke tehti ja milliseid trikke 
kasutati linnusesse tungivate 
vaenlaste vastu. Matkal  rää-
gitakse lähemalt teele jääva-
tel aladel paiknenud varase-
mast asustusest.

"Teatavasti oli Lasnamäel, 
kohas, kus meie retk algab, 
kunagi tegemist Kuristiku kü-
laga. Ja praeguse Mustakivi 
keskuse juures asus talukoht 
veel möödunud sajandi seits-
mekümnendatel aastatel, ku-
ni hakati Lasnamäe neljandat 
ja viiendat mikrorajooni  väl-
ja ehitama."

Haruldane laevakalme
Teel Irusse näeb kohti, kus 

kunagise  talu kõrval olid kivi-
kirstkalmed. "Kõik muistised, 
mis seal Lasnamäel paiknesid, 
uuriti kaevamistel läbi. Seal 
leiti paarkümmend muistist. 
Oma retkel keskendume aga 
rohkem muinasajale," lausus 
Tint. "Püüame ette kujutada, 
mis seal Lasnamäe paepealsel 
kunagi oli, kuidas nägid välja 
muinasaegsed põllud ning asu-
lad ja millised olid kalmud."

Põhilised olid seal kivikirst-
kalmed, aga oli ka üks väga 
haruldane kalme, mille sar-
naseid on Eestis leitud ainult 
kolm. "Tegemist on pronksi-
aegse laevkalmega. See oli sel-
line kividest laotud laev, mil-
le keskel oli kirst," selgitas 
Tint.  Arvatavasti viitab see 
laevasõitudele ja oli mereme-
he haud, mis annab teada, et  
juba pronksiajal olid meil siin 
meresõitjad, kohalike viikingi-
te eelkäijad. 

Kirjalikud allikad Lasna-
mäe asustusest algavad aga al-
les 13. sajandil Taani hindamis-
raamatuga, milles on mainitud 
mitut Lasnamäel asuvat küla.  

Iru linnus ja Proosa kal-
mistu on kogu Eesti ulatu-
ses silmapaistvad muistised. 
Nende arheoloogilistel kae-
vamistel saadud leidude hul-
gas kohtab mitmeid haruldasi 
esemeid, mis on pälvinud ise-
gi rahvusvahelist tähelepanu. 
Leitud relvad, mis pärinevad 
pronksiajast kuni muinasaja 
lõpuni, võimaldavad teha tõ-
siteaduslikke järeldusi relvas-
tuse ajaloo ja asetleidnud sõ-
jasündmuste kohta. Mõned nö 
kiuslikud leiud võimaldavad 
välja pakkuda ka fantaasiarik-
kaid oletusi nagu näiteks Ka-
levile kuulunud odast või ku-
ningas Ingvari mõõgast. 

7. oktoobril räägibki arheo-
loog Ain Mäesalu Kiek in de 
Köki tornis  Iru linnuse relva-
leidudest. "Toome vaatamiseks 
välja  esemeid, mis Kiek in de 
Köki näitusele ei lähe. Saame 
ehk ka teada, kas tõesti on 
leitud vana Kalevi oda," ütles 
Tint. Arheoloog Mauri Kiudsoo 
aga räägib samas 21. oktoob-
ril  Iru linnuse osast viikingi-
te idateel.  Viimane loeng 11. 
novembril pühendub ornamen-
tidele, mis on leitud Iru linnus 
ümbrusest. 

Praegu võib Iru linnuse kontuure aimata vaid 

õhust. Tavalisele külastajale võib see tundu-

da lihtsalt rohelise künkana.  Scanpix

Veel 40 aasta eest 
asusid Lasnamäel 
külad ja talumajad.

Arheoloogiakuu sündmused

RETK MUISTSELE LASNAMÄELE
• Matk muinas-Lasnamäel algab Lasnamäe 

Centrumi peasissekäigu eest 10. ja 17. oktoobril 
ning 14. ja 21. novembril  kell 13. Ekskursiooni 
juhib linnamuuseumi arheoloogiakogu hoidja 
Küllike Tint.

• Ringkäigud kestavad umbes 2,5 tundi
• Täispilet maksab 9, sooduspilet 6 ja perepilet 

20 eurot. 
• Piletid Piletilevist.
• NB! Ekskursioone on võimalik tellida ka oma 

seltskonnale ja endale sobival ajal! Info ja bro-
neerimine haridus.kok@linnamuuseum.ee, tel 
5645 2372.

 
LOENGUD
7. oktoobril 
• Millest kõnelevad Iru linnuse ja Proosa kivikal-

me relvaleiud? Arheoloog Ain Mäesalu.
• Iru Linnapära ja Proosa kalmistu on kogu Eesti 

ulatuses silmapaistvad muistised. Nende ar-
heoloogilistel kaevamistel saadud leidude hul-
gas kohtab mitmeid haruldasi esemeid, mis on 
pälvinud laia rahvusvahelist tähelepanu. Leitud 
relvad, mis pärinevad pronksiajast kuni muinas-
aja lõpuni, võimaldavad teha tõsiteaduslikke jä-
reldusi relvastuse ajaloo ja sõjasündmuste koh-
ta. Mõned nö kiuslikud leiud võimaldavad välja 
pakkuda ka fantaasiarikkaid oletusi, nagu näi-
teks Kalevile kuulunud odast või kuningas Ing-
vari mõõgast.

21. oktoobril 
• Viikingiaegse Iru linnuse olulisusest Idatee kon-

tekstis. Arheo-
loog Mauri 
Kiudsoo.

11. novembril
• 5.-11. sajandi 

skandinaaviali-
kust ornamenti-
kast Revala 
muinasmaa-
konna alade ar-
heoloogilistel 
leidudel. Arheo-
loog Indrek Jets 

Loengus osalemise tasu 6 eurot, sooduspilet 4 
eurot.

 
NÕELTEHNIKA TÖÖTUBA
• 28. novembril kella 10.30-16.30 kunstniku ja 

pärandtehnoloogi Jaana Ratase nõeltehnika 
töötuba. Hind 12 eurot, soodushind (õpilased, 
pensionärid) 10 eurot.

• Registreeru arholoogiasügise üritustele htt-
ps://linnamuuseum.ee/cat-linnamuuseum/ar-
heoloogiasugis-2021/

MUUSEUMITUND 
Luu-uurijad ja muu uurijad
• Muuseumitund sobib  II ja III kooliastmele, eriti 

hästi 5. klassile ajalookursuse sissejuhatuseks. 
Lõimitud on loodusõpetus, ajalugu, eesti keel ja 
kirjandus.

• Tunni hind 5 eurot õpilase kohta.
• Muuseumitunde saab tellida haridus.kok@lin-

namuuseum.ee, tel 5645 2372.
Näitus Tallinna eellugu Kiek in de Kökis
• Avatud 6. oktoobrist – uus osa muuseumi püsi-

näitusest.
• Näitus räägib Iru linnamäe ja selle ümbrusse 

jääva Pirita jõe alamjooksu tähtsusest enne 
Tallinna linna tekkimist. Näitusel näeb Iru linnu-
selt ja Proosa kivikalmelt leitud esemete koo-
piaid ja tollaste esemete ning keskkonna re-
konstruktsioone. Näituse avamist saadab 
arheoloogiasügise loengusari.

ARHEOLOOG: Meie  
linna eellugu on põnevam 
kui võib arvata

Proosa kivikal-
melt leitud 
mõõgapannal.

 Muistne elu Iru linnuses 
 võis olla üsna lõbus.
 Jaana Ratase rekonstruktsioon
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Seekord kestavad kohali-
kud valimised vaid nädala, 
kuid keegi pole enam ahel-
datud ühe valimiskoha kül-
ge ja valimiskasti saab ras-
kelt haige tellida ka maako-
ju või suvilasse. Oma ring-
konnas saab hääletada üks-
kõik millises jaoskonnas, 
kuna nimekirjad on nüüd 
elektroonilised.

Kuna omavalitsuste vali-
mistel hääletamine on koondu-
nud ühte nädalasse, saab va-
lida kogu selle aja vältel. Va-
limised algavad 11. oktoob-
ril ja kestavad 17. oktoobri-
ni. Esmaspäevast laupäevani 
kestab eelhääletamine. Esmas-
päeva hommikul kell 9 algab 
ka elektrooniline hääletami-
ne.  Tallinna valimiskomisjo-
ni esimehe  Priit Lello sõnul 
on üritatud hääletamine valija-
tele võimalikult mugavamaks 
muuta. Esmaspäevast neljapäe-
vani saab hääletada suurema-
tes keskustes, olenemata ini-
mese elukohast. "Tallinlased 
saavad nendel päevadel sedeli-
ga hääletada ka kusagil mujal 
viibides," selgitas Lello. "Uus 
on ka see, et pikeneb kodus 
hääletamise periood."  

Oma elektroonilist häält 
saab seekordsetel valimistel 
muuta pühapäeval valimisjaos-
konnas sedeliga hääletades. 
"Midagi rohkem pole vaja te-
ha, kõik tuvastatakse elekt-
rooniliste valmisnimekirjade 
abil," selgitas Lello. "Viima-
ne sedelihääl jääb kehtima, 
eelmine elektrooniline kus-
tutatakse. Elektroonilist vali-
kut saab muuta ka varem jaos-
konda minnes, kui see on en-
ne antud. Aga pabersedelil an-
tud häält enam muuta ei saa."

Rohkem paiku valimiseks
Võrreldes eelmiste valimis-

tega on erinev ka see, et Tal-
linnas on avatud rohkem vali-
misjaoskondi. "Me oleme suu-
rendanud valimisjaoskondade 
hulka, et anda inimestele või-
malus hääletada mugavamalt 
kodule lähemal," lausus Lel-
lo. "Enam ei pea minema oma 
valimisringkonnas kindlasse 
jaoskonda, vaid võib vabalt 
valida, millises oma ringkon-
na jaoskonnas hääl anda. Näi-
teks kui valija elab Kristiine 
valimisringkonnas – aga Tal-
linnas on kokku kaheksa ring-
konda –, võib ta valimiste päe-
val minna ükskõik millisesse 
Kristiines asuvasse jaoskonda 
valima. Keegi pole enam seo-
tud ühe konkreetse jaoskonna-
ga. Aga see peab asuma oma 
valimisringkonnas. Kuid eel-
hääletada, nagu ma juba üt-
lesin, saab üle Eesti. See keh-
tib esmaspäevast neljapäevani. 
Reedel, laupäeval ja pühapäe-
val tuleb hääletada oma ring-
konnas."

Uudne on veel see, et Tal-
linnas avatakse ka kuus väli-

jaoskonda. "Inimene saab min-
na ja hääletada seal telgis, kus 
on üsna samasugused tingimu-
sed nagu tavajaoskonnas," üt-
les Lello. "See sobib nendele, 
kes ei soovi koroona tõttu sise-
ruumides hääletada. Valimis-
jaoskondades on maski kand-
mine kohustuslik, sest tege-
mist on avaliku ruumiga. Kel-
lel maski ei ole, sellele antak-
se see kohapeal. Samas ei pii-
rata kellegi hääletamisõigust, 
kui ta mingil olulisel põhju-
sel ei saa maski kanda. Kõik 
inimesed lubatakse hääleta-
ma. Aga palume nii jaoskon-
na töötajate kui ka kaashää-
letajate tervise huvides siiski 
kõigil maski kanda."

Pildiga dokument kaasa 
Kodus on võimalik hääle-

tada reedest pühapäevani, kui 
inimene ei saa haiges-
tumise või liiku-
misvõimetuse 
tõttu min-
na valimis-
jaoskon-
da. Sel ju-
hul tuleb 
tellida va-
limiskast 
koju. "Ini-
mesed, kes 
ei saa jaos-
konda valima 
minna ega taha 
seda teha ka elekt-
rooniliselt, peaksid vali-
misnädalal andma sellest nii 
ruttu kui võimalik teatada oma 
linnaosavalitsusele," ütles Lel-
lo. Teatamiseks sobib nii e-ki-
ri kui telefonikõne. "Kui kee-
gi on haigena mujal kui oma 
sissekirjutuse järgses eluko-
has, näiteks maakodus või su-
vilas või laste juures, saab ta 

ka seal hääletada, aga sellest 
soovist tuleks teatada oma-
valitsusele esmaspäevast nel-
japäevani. Siis tullakse kasti-
ga tema asukohta. Tuleb sil-
mas pidada, et kodus hääle-
tamine pole mugavusteenus, 
see on mõeldud ainult neile, 
kel mingi tõsise takistuse tõt-
tu pole võimalik endal jaos-
konda minna." 

Valimisjaoskonda minnes 
peab olema kaasas isikut tõen-
dav pildiga dokument. Selleks 
sobib ID-kaart, pass või ka ju-
hiluba. Pensionitunnistus aga 
ei kõlba, kuna sellel pole pilti. 

Hääletussedelile tuleb sel-
gelt loetavalt kirjutada valitud 
kandidaadi number. Kui mi-
dagi läheb valesti, tuleb unt-
su läinud sedel tagastada jaos-
konnakomisjoni töötajale, see 
kuulutatakse kehtetuks ja an-

takse välja uus sedel. 
"Tahan tallin-
lastele südame-

le panna, et 
nad tuleksid 
ikka välja 
ja osalek-
sid nen-
del voli-
kogu va-
limistel," 

ütles Lello. 
"See on viis, 

kuidas linna-
elanik saab de-

mokraatlikul moel 
otsustada, kes järgmised 

neli aastat meie linna elu ku-
jundavad. See on igaühe või-
malus kaasa rääkida. Valimi-
sed on ohutud, terviseriskid 
on viidud miinimumini, ole-
me võtnud tarvitusele kõik 
abinõud, et nakkus ei leviks."

Tänavu saab valida kodule 
lähemal, nii telgis kui ka poes

Sedeliga valima minnes tuleks kaasa võtta pildiga dokument, näiteks ID-kaart või pass. Pensionitunnistusega valida ei saa.  Albert Truuväärt

Lembitu par-
gis saab harras-
tada moodsat 
spordiala 
Lembitu pargis saab katseta-
da slackline’i. Slackline ehk ta-
sakaaluliin on puude või posti-
de vahele pingutatav elastne 
rihm, millel harjutada tasakaa-
lu, õppida köielkõndi ning vilu-
muse kasvades ka hüpata ja 
harjutusi teha. Uus sportlik 
ajaveetmise viis on mõeldud 
mitte ainult lastele, vaid ka 
noortele ja täiskasvanutele 
ning seda saab harrastada nii 
suvel kui ka talvel. Kesklinna 
valitsusel on plaanis paigalda-
da oktoobris slackline’i lint ka 
Falgi tee ääres olevale ro-
healale (Falgi tee 2).
 

Põhja-Tallinn 
viib lehekotid 
tasuta ära
Põhja-Tallinna valitsus korral-
dab lehekottide tasuta vedu. 
Sellest huvitatud kinnistu-
omanikud peavad eelnevalt 
registreeruma, teatama linna-
osavalitsusele oma aadressi 
ja kottide arvu. Vedu toimub 
igal esmaspäeval ja teisipäe-
val 30. novembrini. Kuni 
200-liitrisesse kotti võib pan-
na ainult lehti ja kinniseotud 
kott peab olema tõstetud tee 
äärde. Registreerida tuleb igal 
nädalal ja see käib olemasole-
va nädala kohta, nimekiri lä-
heb lukku esmaspäeviti kl 9. 
Registreerimisvorm: https://
forms.gle/eNSP1iUAtnGxi-
S6YA
 

Tasuta õigusabi 
Kristiines
7. oktoobril kl 10-14 saab Kris-
tiine linnaosa valitsuse (Me-
talli 5) õigusapteegis nõu pe-
rekonna, elatisrahade, pärimi-
se, notaritoimingute, töölepin-
gute, töövaidluste lahendami-
se ja menetluse korra, 
korteriühistute probleemide ja 
kaebuste, tarbijakaitse prob-
leemide ja vaidluste, maksude, 
kohtusse pöördumise jpm 
kohta. Nõustajad teenindavad 
huvilisi elavas järjekorras, eel-
nev registreerimine ei ole va-
jalik. Teenindatakse ainult 
vaktsineeritud kliente. Info 
www.juristideliit.ee või tel 631 
3002, 631 4466.

Eelhääletus  
kestab kuus  

päeva.

Oma e-hääle võib valimispäeval 
sedeliga hääletades ära muuta
• Tallinna volikogu valimisel 

on hääletamisõigus va-
limispäevaks 16-aas-
taseks saanud tal-
linlastel. Volikogu 
valida saavad need 
Eesti kodanikud, kel-
le ametlik kodu asub 17. 
septembri 2021 seisuga Tal-
linn. Valida võivad Euroopa 
Liidu kodanikud, kelle püsiv 
elukoht Eesti rahvastikure-
gistri andmetel 17. septemb-
ri 2021 seisuga asub Tallin-
nas. Samadel tingimustel 
saavad kohalikel valimistel 
hääletada ka mujalt pärit 
välismaalased, kes elavad 
Eestis pikaajalise elaniku 
elamisloa või alalise elamis-
õiguse alusel.

• Hääletamisõigust ja hääle-
tamisvõimalusi linnas selgi-
tab ka valimiste teabeleht, 
mis saadetakse valijale hil-
jemalt 7. oktoobril. Teabe-
leht saadetakse elektrooni-
liselt inimestele, kes on ees-
ti.ee keskkonnas oma amet-
liku e-posti aadressi edasi 
suunanud, ülejäänud valija-
tele saadetakse teabeleht 
nende ametlikku elukohta 
paberil. Muidu saab valimis-
te kohta infot www.valimi-
sed.ee/et/kohalikud-valimi-
sed-2021 või tallinna lehel 
www.tallinn.ee/est/valimi-
sed/Tallinna-Linnavolikogu-
valimised

• Elektrooniline hääletamine 
kestab ööpäev läbi 11. ok-
toobril kella 9-st 16. ok-
toobril kella 20-ni. Valimis-
päeval, 17. oktoobril, elekt-

rooniliselt hääletada ei saa. 
E-hääletamise alus-

tamiseks tuleb min-
na valimiste veebi 
avalehele valimi-
sed.ee Vahetult 

enne e-hääletami-
se algust avaldatakse 

seal valijarakendus koos e-
hääletamiseks vajaliku info 
ja viidetega.

• Eelhääletamine jaoskonda-
des toimub tänavu 11. ok-
toobrist 16. oktoobrini kella 
12-20.

• Uuendusena saab valija pü-
hapäeval jaoskonnas pa-
bersedeliga hääletades 
oma e-hääle veel ära muu-
ta. Esmaspäevast kuni nel-
japäevani on igas vallas ja 
linnas avatud vähemalt üks 
valimisjaoskond, kus saab 
hääletada väljaspool oma 
elukohajärgset valimisring-
konda. Reedel, laupäeval ja 
pühapäeval saab hääletada 
ainult oma elukohajärgses 
valimisringkonnas. 

• Tervisehädaga või liikumis-
raskustega inimesed, kes 
soovivad hääletada sedeli-
ga, saavad seda teha vali-
misnädala reedest püha-
päevani. Kodus hääletami-
seks tuleb helistada oma 
linnaosavalitsusse reedel ja 
laupäeval kella 12-20 ning 
pühapäeval kella 9-14.

• Hääletamisõigus puudub 
inimesel, kes on teovõime-
tuks tunnistatud või kohtu 
poolt süüdi mõistetud kuri-
teos ja kannab vanglakaris-
tust.

Eelhääletus kestab  
11.-16. oktoobrini,  
valimispäev on  
17. oktoobril.
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Valimiste periood koondub 
ühte nädalasse. Esmas-
päevast laupäevani saab 
hääletada nii pabersedeli-
ga jaoskonnas kui ka elekt-
rooniliselt. Pühapäevasel 
valimispäeval toimub ainult 
pabersedeliga 
hääletamine.

Uuendusena saab valija pü-
hapäeval jaoskonnas paberse-
deliga hääletades oma e-hääle 
veel ära muuta. Esmaspäevast 
kuni neljapäevani on igas val-
las ja linnas avatud vähemalt 
üks valimisjaoskond, kus saab 
hääletada väljaspool oma elu-
kohajärgset valimisringkon-
da. Reedel, laupäeval ja pü-
hapäeval saab hääletada ai-
nult oma elukohajärgses va-
limisringkonnas. Kodus hää-
letamine toimub valimisnäda-
la reedest pühapäevani. Taot-
lust selleks saab esitada tele-
foni teel reedel ja laupäeval 
kell 12-20 ning pühapäeval 
kell 9-14.

Valimisjaoskondade  
asukohad
Haaberstis
1)valimisjaoskond nr 1 – Tallinna 

Õismäe Vene Lütseum, Õismäe 
tee 28;

2)valimisjaoskond nr 2 – Haa-
bersti Vene Gümnaasium, Õis-
mäe tee 132;

3)valimisjaoskond nr 3 – Tallinna 
Õismäe Gümnaasium, Õismäe 
tee 50;

4)valimisjaoskond nr 4 – Tallinna 
Mustjõe Gümnaasium, Paldiski 
mnt 83;

5)valimisjaoskond nr 5 – Tallinna 
Järveotsa Gümnaasium, Järve-
otsa tee 31;

6)valimisjaoskond nr 6 – Haa-
bersti Linnaosa Valitsuse hoone, 
Ehitajate tee 109a;

7)valimisjaoskond nr 7 – Rocca al 
Mare kaubanduskeskus, Paldis-
ki mnt 102;

8)valimisjaoskond nr 8 – Haa-
bersti Maxima XXX, Ehitajate 
tee 148;

9)valimisjaoskond nr 9 – Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskus, 
Astangu tn 27;

10)valimisjaoskond nr 10 – Haa-
bersti Maxima XXX parkla, Ehi-
tajate tee 148.

Kesklinnas
1)valimisjaoskond nr 11 – Kesktu-

ru parkla, Lastekodu tn 11b;
2)valimisjaoskond nr 12 – Jakob 

Westholmi Gümnaasiumi alg-
klasside maja, Luise tn 38;

3)valimisjaoskond nr 13 – Tallinna 
Ülikool, Narva mnt 25;

4)valimisjaoskond nr 14 – Raua 
Saun, Raua tn 23;

5)valimisjaoskond nr 15 – Tallinna 
Kiisa Lasteaed, Kiisa tn 6;

6)valimisjaoskond nr 16 – Kadrio-

ru Saksa Gümnaasium, Gonsiori 
tn 38;

7)valimisjaoskond nr 17 – Solaris 
keskus, Estonia pst 9;

8)valimisjaoskond nr 18 – Tallinna 
Linnavalitsuse hoone, Vabaduse 
väljak 7;

9)valimisjaoskond nr 19 – Tallinna 
Kesklinna Vene Gümnaasiumi 
Juhkentali maja, Juhkentali tn 
36;

10)valimisjaoskond nr 20 – Tallin-
na Südalinna Kool, Liivalaia tn 
23;

11)valimisjaoskond nr 21 – Tallinna 
Ühisgümnaasium, Pärnu mnt 71;

12)valimisjaoskond nr 22 – Tallin-
na Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 
62/1;

13)valimisjaoskond nr 23 – Tallin-
na Linnavalitsuse hoone, Vaba-
duse väljak 7.

Kristiines
1)valimisjaoskond nr 24 – Kristiine 

keskus, Endla tn 45;
2)valimisjaoskond nr 25 – Kristii-

ne Linnaosa Valitsuse hoone, 
Metalli tn 5;

3)valimisjaoskond nr 26 – Tallinna 
Lilleküla Gümnaasium, Kuldno-
ka tn 24;

4)valimisjaoskond nr 27 – kauplus 
Rimi, Sõpruse pst 174;

5)valimisjaoskond nr 28 – Tallinna 
Kristiine Gümnaasium, Nõmme 
tee 32;

6)valimisjaoskond nr 29 – Tallinna 
Ülikooli Räägu õppehoone, 
Räägu tn 49;

7)valimisjaoskond nr 30 – Tallinna 
Tondi Kool, Tondi tn 40;

8)valimisjaoskond nr 31 – FORUS 
Spordikeskus Tondi, Sõjakooli tn 
10.

Lasnamäel
1)valimisjaoskond nr 32 – Tallinna 

Teeninduskool, Majaka tn 2;
2)valimisjaoskond nr 33 – Lasna-

mäe Spordikompleks, Pae tn 1;

3)valimisjaoskond nr 34 – Lasna-
mäe Linnaosa Valitsuse hoone, 
Pallasti tn 54;

4)valimisjaoskond nr 35 – Lasna-
mäe Gümnaasium, Pae tn 59;

5)valimisjaoskond nr 36 – Pae-
pargi Maxima XX, Paepargi tn 
57;

6)valimisjaoskond nr 37 – Smuuli 
Maxima XX, J. Smuuli tee 9;

7)valimisjaoskond nr 38 – Kultuu-
rikeskus Lindakivi, J. Koorti tn 22;

8)valimisjaoskond nr 39 – Tallinna 
Laagna Gümnaasium, Vikerlase 
tn 16;

9)valimisjaoskond nr 40 – Lasna-
mäe Vene Gümnaasium, J. 
Koorti tn 23;

10)valimisjaoskond nr 41 – Tallin-
na Täiskasvanute Gümnaasium, 
Martsa tn 2;

11)valimisjaoskond nr 42 – Lasna-
mäe Centrum, Mustakivi tee 13;

12)valimisjaoskond nr 43 – Tallin-
na Mahtra Põhikool, Mahtra tn 
60;

13)valimisjaoskond nr 44 – Tallin-
na Kuristiku Gümnaasium, K. 
Kärberi tn 9;

14)valimisjaoskond nr 45 – Tallin-
na Linnamäe Vene Lütseum, 
Linnamäe tee 10;

15)valimisjaoskond nr 46 – Linna-
mäe Maxima XXX, Linnamäe 
tee 57;

16)valimisjaoskond nr 47 – Tallin-
na Linnamäe Vene Lütseumi 
gümnaasiumihoone, Läänemere 
tee 31;

17)valimisjaoskond nr 48 – Tallin-
na Läänemere Gümnaasium, 
Vormsi tn 3;

18)valimisjaoskond nr 49 – Ümera 
keskus, Laagna tee 80;

19)valimisjaoskond nr 50 – Kär-
beri keskus, Kärberi tn 20;

20)valimisjaoskond nr 51 – Üle-
miste keskus, Suur-Sõjamäe tn 
4;

21)valimisjaoskond nr 52 – Viker-
lase kaubanduskeskus, Vikerla-

se tn 19;
22)valimisjaoskond nr 53 – Ton-

diraba Spordikeskuse hooviala, 
Varraku tn 14.

Mustamäel
1)valimisjaoskond nr 54 – Musta-

mäe keskus, A. H. Tammsaare 
tee 104a;

2)valimisjaoskond nr 55 – E. Vilde 
tee 69 koolihoone, E. Vilde tee 
69;

3)valimisjaoskond nr 56 – Musta-
mäe Päevakeskus, Ehitajate tee 
82;

4)valimisjaoskond nr 57 – Magist-
rali keskus, Sõpruse pst 201;

5)valimisjaoskond nr 58 – Musta-
mäe kodukeskus, J. Sütiste tee 
30;

6)valimisjaoskond nr 59 – Va-
baakadeemia Nord, Siili tn 14;

7)valimisjaoskond nr 60 – Musta-
mäe Kultuurikeskuse Kaja park-
la, E. Vilde tee 118b;

8)valimisjaoskond nr 61 – Kännu-
kuke raamatukogu, E. Vilde tee 
72;

9)valimisjaoskond nr 62 – Tallinna 
Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5;

10)valimisjaoskond nr 63 – Sääse 
raamatukogu, Sõpruse pst 186;

11)valimisjaoskond nr 64 – Musti-
ka keskus, Karjavälja tn 4.

Nõmmel
1)valimisjaoskond nr 65 – Järve 

keskus, Pärnu mnt 238;
2)valimisjaoskond nr 66 – Nõm-

me Kultuurikeskus, Turu plats 2;
3)valimisjaoskond nr 67 – Tallinna 

Rahumäe Põhikool, Vabaduse 
pst 50;

4)valimisjaoskond nr 68 – Nõm-
me Sotsiaalmaja parkla, Pihlaka 
tn 12;

5)valimisjaoskond nr 69 – Tallinna 
Nõmme Huvikool, Nurme tn 40;

6)valimisjaoskond nr 70 – Tallinna 
Nõmme Gümnaasiumi Nõmme 
maja, Raudtee tn 73;

7)valimisjaoskond nr 71 – Tallinna 
Muusikakeskkool, Vabaduse pst 
130;

8)valimisjaoskond nr 72 – Tallinna 
Nõmme Huvikooli Vikerkaare 
maja, Vikerkaare tn 10;

9)valimisjaoskond nr 73 – Tallinna 
Kivimäe Põhikool, Leegi tn 14;

10)valimisjaoskond nr 74 – Pääs-
küla raamatukogu, Pärnu mnt 
480a;

11)valimisjaoskond nr 75 – Nõm-
me Spordikeskus, Külmallika tn 
15.

Pirital
1)valimisjaoskond nr 76 – Mähe 

Vaba Aja Keskus, Mugula tee 
17a;

2)valimisjaoskond nr 77 – Tallinna 
Padriku Lasteaed, Padriku tee 
10;

3)valimisjaoskond nr 78 – Pirita 
Linnaosa Valitsuse hoone, 
Kloostri tee 6;

4)valimisjaoskond nr 79 – Kose 
Vaba Aja Keskus, Rahvakooli tee 
3;

5)valimisjaoskond nr 80– Meriväl-
ja Kool, Heki tee 16;

6)valimisjaoskond nr 81 – Pirita 
Selver, Rummu tee 4;

7)valimisjaoskond nr 82 – Tallinna 
Botaanikaaed, Kloostrimetsa 
tee 52.

Põhja-Tallinnas
1)valimisjaoskond nr 83 – Tallinna 

Kunstigümnaasium, Kopli tn 
102a;

2)valimisjaoskond nr 84 – Põhja-
Tallinna Noortekeskus, Kopli tn 
98;

3)valimisjaoskond nr 85 – Pelgu-
ranna Lasteaed, Pelguranna tn 
49;

4)valimisjaoskond nr 86 – Stroomi 
keskus, Tuulemaa tn 20;

5)valimisjaoskond nr 87 – Karja-
maa Põhikool, Karjamaa tn 1;

6)valimisjaoskond nr 88 – Tallinna 

Salme Kultuurikeskus, Salme tn 
12;

7)valimisjaoskond nr 89 – Põhja-
Tallinna Valitsuse hoone, Niine 
tn 2;

8)valimisjaoskond nr 90 – Ehte 
Humanitaargümnaasium, Ehte 
tn 9;

9)valimisjaoskond nr 91 – Kool 21. 
Sajandil, Sõle tn 40;

10)valimisjaoskond nr 92 – Ristiku 
Põhikool, Ristiku tn 69;

11)valimisjaoskond nr 93 – Tallin-
na Euroopa Kool, Tehnika tn 18;

12)valimisjaoskond nr 94 – Pelgu-
linna Gümnaasium, Mulla tn 7;

13)valimisjaoskond nr 95 – Tallin-
na Kopli Huvikooli endine hoo-
ne, Lina tn 8;

14)valimisjaoskond nr 96 – Põhja-
Tallinna Valitsuse hooviala, Kari 
tn 13.

§ 3.Hääletamise liigid  
jaoskondades
(1)Väljaspool elukohta hääleta-
mist korraldavad kuuendast ku-
ni kolmanda päevani enne vali-
mispäeva järgmised valimisjaos-
konnad:
1)Haabersti linnaosas valimisjaos-

konnad nr 7, 8 ja 10;
2)Tallinna Kesklinnas valimisjaos-

konnad nr 11, 13, 17 ja 22;
3)Kristiine linnaosas valimisjaos-

konnad nr 24, 25 ja 27;
4)Lasnamäe linnaosas valimis-

jaoskonnad nr 36, 37, 42, 46, 49, 
50, 51 ja 53;

5)Mustamäe linnaosas valimis-
jaoskonnad nr 54, 57, 60 ja 64;

6)Nõmme linnaosas valimisjaos-
konnad nr 65 ja 66;

7)Pirita linnaosas valimisjaoskon-
nad nr 78, 81 ja 82;

8)Põhja-Tallinnas valimisjaokon-
nad nr 84, 86, 87 ja 96.

(2)Eelhääletamist teisest esimese 
päevani enne valimispäeva ja hää-
letamist valimispäeval korralda-
vad kõik valimisjaoskonnad, välja 
arvatud valimisjaoskond nr 23.

(3)Kodus hääletamist korralda-
vad järgmised valimisjaoskon-
nad:
1)Haabersti linnaosas valimisjaos-

konnad nr 6 ja 7;
2)Tallinna Kesklinnas valimisjaos-

konnad nr 16, 18 ja 21;
3)Kristiine linnaosas valimisjaos-

konnad nr 25, 28 ja 30;
4)Lasnamäe linnaosas valimis-

jaoskonnad nr 32, 39, 41, 43, 44 
ja 48;

5)Mustamäe linnaosas valimis-
jaoskonnad nr 54, 55, 61 ja 64;

6)Nõmme linnaosas valimisjaos-
konnad nr 72 ja 75;

7)Pirita linnaosas valimisjaoskond 
nr 78;

8)Põhja-Tallinnas valimisjaoskon-
nad nr 85, 87 ja 94.

(4)Ainult valija asukohas, kinni-
pidamiskohas, haiglas ja ööpäe-
vases hoolekandeasutuses hää-
letamist korraldab valimisjaos-
kond nr 23.

Millal ja kus saab volikogu valida?

www.pealinn.ee
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Teoteatri põneviku 
viimased etendused
Põnevikku "Hinge kihid" mängitakse 
Kiek in de Köki kindlustustemuuseu-
mis sügishooajal veel 14. oktoobril ja 
25. novembril kl 18. Lavastus jutustab 
sõdadevahelise Euroopa ühest tuntu-
mast meediumist Mai Kalamehest ja 
Bernhard Johansonist. Müstilise ala-
tooniga lavastus viib vaataja 1930. 
aastate Tallinnasse. Piletid Piletilevist, 
pärast etendusi tutvustab ajaloolane 
Toomas Abiline näitust "Metapsüühili-
ne Tallinn". Hingedekuul saab näitust 
külastada ka koos kuraatoriga.

Haaberstis uued  
jõulinnakud
Tallinna kaasava eelarve raames Õis-
mäe raba terviseraja äärde rajatud 
treeningväljakud on valmis saanud, ka-
hele treeningväljakule paigaldati kuus 
trenažööri. Lisaks on Vabaõhumuu-
seumi tee poolsel väljakul street wor-
kout treeningelement. Vana-Ranna-
mõisa tee poolsel treeningväljakul 
saavad aga treenida ka liikumispuude-
ga spordisõbrad, kelle jaoks on paigal-
datud kaks ratastooliga juurdepääse-
tavat trenažööri.  Väljakute juures 
täiendatakse välisvalgustust, paigal-
datakse prügikastid ja jalgrattahoid-
jad. Treeningväljakud rajati Tallinna 
kaasava eelarve projekti raames ning 
tööde maksumuseks kujunes 94 650 
eurot.

 

Vabaduse  
väljaku tunnelis  
projekti "Roheline 
õu" näitus

Vabaduse väljaku tunnelis avati juba 
kaheksandat aastat toimuva projekti 
"Roheline õu" tulemusi tutvustav näi-
tus, mis on ühtlasi ülevaade tänavus-
test huvitavamatest lahendustest kor-
terelamute õuealadel. Linn on tänavu 
aidanud korrastada ligi 115 korterela-
mu ümbrust. Haljastustoetust on täna-
vu makstud 39 923 euro ulatuses, li-
saks sellele saavad korteriühistud 
taotleda linnalt toetust rõdude seisun-
di hindamiseks, tuleohutuse paranda-
miseks, fassaadide renoveerimiseks 
ning hoovide korrastamiseks. Aastal 
2021 on toetusteks linnaeelarves eral-
datud üle 1,3 miljoni euro.

JÄTKUB PLMF KONTSERDISARI 
ROOTSI-MIHKLI KIRIKUS
Professorite Marje Lohuaru ja Natalia Sakkose kammeran-
samblid esinevad 12. oktoobril kl 15 Pille Lille Muusikute Fondi 
(PLMF) kontserdisarja raames Rootsi-Mihkli kirikus. Kammer-
muusika elamusi pakuvad prof Marje Lohuaru ja Natalia Sak-
kose õpilased. Kavas Saint-Saëns, Gubaidulina, Brahms jt. 
Järgmine kontsert Rootsi-Mihkli kirikus toimub 9. novembril kl 
15, siis esineb pianist Olga Tambre. Lisainformatsioon Pille Lill, 
tel 511 4077. 

Minu  
TALLINN

Joogat ja poksilööke  
saab teha ka  
kontorilaua taga

Laulja Laura Põldvere

Elan nii Eestis kui ka Soomes. Sealmaal liigun 
jala väga palju, sest teen koostööd paljude  
ettevõtetega ja esinemispaiku on mit-
meid. Juba see annab päevale mõõdukat 
füüsilist koormust. Eestis, kui on palju esi-
nemisasju tassida, tuleb tihti autoga sõita. 

Puuduva liikumisvajaduse asendan siin 
kahe trenniga. Käin joogatrennides ja har-
rastan poksi. Üks annab painduvust ja tei-
ne kasvatab lihast. See on hea tasakaal! 
Kätekõverdustega arenevad musklid ja li-
hased saavad hea koormuse. Eelistan lii-
kuvamaid joogasid, mis ei põhine ainult 
meditatsioonil. Nii poksiliigutusi kui jooga 
painduvusharjutusi saab ka kontorilaua ta-
ga teha, et tööpäeva füüsilist tegevust in-
tegreerida.

• Äsja lõppes keskkonnasõbraliku liikumise kuu, mis pakkus linlastele palju võmalusi tervislikuks liikumiseks ja 
võimlemiseks. Pealinn uuris, kas ka töökohtades võiks pakkuda inimestele trennipause ja liikumisvõimalusi.

OTT KIIVIKAS: Tööl olles võiks 
lõunapausi ajal teha tiiru õues

Hüppan ja kargan  
lastega koos
Muusikapedagoog ja 
helilooja Kaari Sillamaa

Õpetajale, kes palju ar-
vuti ja laua taga istu-
ma peab, on päeva 
jooksul liikumisvõima-
luse leidmine vägagi 
oluline. Mina püüan 
muuta meie kooli harju-
tustunnid võimalikult 
mitmekesiseks, nii et saab 
ka selga sirutada. Äsja õpeta-
sin kolme rühma, suurematele 
lastele solfedžot ja kaht mudilaste 
rühma. Hüppasin ja kargasin nendega 

koos, vaatamata suurele aastate vahe-
le. See aitabki tervist hoi-

da! Meie koolis tundi-
de ajal reeglina pin-

gis ei istutagi, 
teatrikoolis on 

ju liikumine eri-
ti oluline. Olen 
kuulnud, et 
tavakooliski 
tunni keskel 
mõned õpeta-

jad koolilapsi 
jalgade ja käte 

sirutusi tegema 
õhutavad. See hoiab 

vormis nii õpilased kui 
õpetajad! Seda praktikat võiks 

kõigile koolidele soovitada.

Spordiklubidesse 
võiks lasta töötajaid 
ka lõunapausi ajal

Sporditegelane Peeter Lusmägi

Tööandja ja töövõtja võiksid lii-
kumisharjumuste edenda-
mise nimel koos paindli-
kumale töögraafikule 
üle minna. Linna 
spordibaasid on 
päevasel ajal üsna 
tühjad. Lapsed on 
sel ajal koolis ja 
jõuavad spordihal-
lidesse treenima 
alates kolmest-nel-
jast. Seega lõunapau-
si ajal võiksid töötajad 

külastada linna spordihalle, mis õhtusel 
ajal tihti üle rahvastatud. Nii saaksid nad 
päeva soovitusliku liikumiskoormuse ju-
ba tööpäeva sees kätte. Hea, et nüüd on 
erisoodustusmaks tervise edendamise 
kuludelt kaotatud. Tööandja saab seega 

oma töötajaile treeningupääsmeid 
osta ilma erisoodustusmak-

su maksmata. Varem 
tuli näiteks küm-

neeurose ujula-
pääsme eest 

kuus eurot lisa 
maksta. Ja mis 
kõige lihtsam – 
soovitan reegli-
pärasele kasu-
tusele võtta ra-

jatud välitreenin-
gu paigad. Tingi-

mused on loodud!

Liikumine kasvatab 
energiat
Kulturist Ott Kiivikas

Tuleb aru saada, et liikumine mitte 
ei võta, vaid annab energiat. 
See on esimene samm 
meile kahjulike harju-
muste muutmisel. Lii-
kudes paraneb vere-
varustus ning lihas-
tesse ja kudedesse 
jõuab rohkem hapnik-
ku. Muidugi äkiliselt 
liiga hoogsalt trenni 
tegema hakata ka ei 
tasu, siis tunneb inimene 
end tõesti väsinumana. 
Lõunapausi ajal soovitan teha 
väike tiir värskes õhus, sest sise-

ruumide hapnikupuudus võib samuti 
väsimust põhjustada. Õhuvahetus ai-
tab keha hapnikutaset rikastada. Pea 
töötab paremini, eriti pärast jalutuskäi-
ku praeguse jaheda ilmaga. Samuti ei 

peaks sööma palju ja kor-
raga, mis tooks orga-

nismis kaasa kiire 
veresuhkru tase-

me tõusu ja 
unise meele-
olu. Pigem 
võiks teha 
väiksema lõu-
na, millega 
kaasnegu 

päeva sees väi-
kesed vahepa-

lad. See aitab 
energiataset üleval 

hoida tööpäeva lõpuni.

Sel nädalavahetusel on oodatud 
teist süsti saama augustis esime-
se doosi saanud inimesed, kuid li-
saks saavad lasta end vaktsinee-
rida ka kõik teised.

"Ulatuslikud koroonakolded on 
praegu juba 20 Tallinna kooli õpilas-
te seas. Kuigi see haigus ei ole laste-
le nii ohtlik kui eakatele, mõjutab vii-
ruse laialdane levik haigestunud lap-
si, nende perekondi ja lähedasi ning 
paraku ka koolitööd," ütles Tallin-
na koroonaviiruse ennetusmeetmete 
koordinaator Ester Öpik. "Loodame, 
et koolidesse tulevad vaktsineerima 
inimesed, kes ei ole seda eri põhjus-
tel varem teinud või kellel on haiguse 

läbipõdemisest möödunud 
vähemalt kuus kuud." 
Õpilaste kaitsesüsti-
miseks kasutatak-
se Pfizeri vaktiini, 
vaktsineerivad 
Tallinna kesk-
haiglate tööta-
jad koos kooli-
õdedega.

9. oktoobril 
kella 10-18 toi-
mub vaktsinee-
rimine 21. Koolis 
(Raua 6), Kuristi-
ku gümnaasiumis (K. 
Kärberi 9), Õismäe vene 
lütseumis (Õismäe tee 28), 

53. keskkoolis (J. 
Sütiste tee 42), 

tehnikagüm-
naasiumis 
(Sõpruse 
pst 187), 
Nõmme 
põhi-
koolis 
(Raud-
tee 68), 
Ehte 

humani-
taargüm-

naasiumis 
(Ehte 9).
Samal päe-

val kella 10-15 saab 

vaktsineerida Pirita majandusgümnaa-
siumis (Metsavahi tee 19). 10. oktoob-
ril kella 10-18 Kristiine gümnaasiumis 
(Nõmme tee 32) ja Lasnamäe gümnaa-
siumis (Pae 59).

Kui vaktsineerimispunkt ei ole õpi-
lase oma koolis, võib ta minna mis ta-
hes kooli, kus vaktsineerimine on kor-
raldatud. Lisaks õpilastele saavad koo-
lidesse eelregistreerimata vaktsineeri-
ma minna kõik soovijad. Õpilane saab 
vaktsineerima minna koos vanemaga 
või vanema antud kirjaliku nõusole-
kuga. Nõusoleku vormi leiab ka Tal-
linna kodulehelt https://www.tallinn.
ee/est/vaktsineeri

Tallinna 16 koolis saab jälle koroona vastu vaktsineerida
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