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Mittetulundusühingud Elu-
liin ja Eesti Naisuurimus- ja Tea-
bekeskus (ENUT) koguvad all-
kirju petitsioonile, milles tehak-
se riigikogule ettepanek luua pe-
revägivalla vastane riiklik stra-
teegia. Ühtlasi kutsutakse ava-
liku kampaaniaga "Sõnaväega 
perevägivalla vastu" ühinema 
kõiki häid ja küpseid mehi sõ-
naväega ehk kinnitama: me ei 
tolereeri vägivalda perekonnas.

Millised on kõige keerukamad 
perevägivalla lood, millega ole-
te hiljuti kokku puutunud?

Näiteks on paljulapseline ema 
suhtes laste isaga, kes tööl ei käi 
ning ostab lasterahast omale al-
koholi ja suitsu. Ema ei saa su-
het lõpetada, sest tal on tunne, 
et tal ei ole muud tuge kõrval – 
mees on ainuke tugi ja naine le-
pib kõigega. Naisel ei ole keda-
gi, kes aitaks teha igapäevaseid 
otsuseid ja rääkida asju läbi. See 
ema ei näe, et ta teeb tegelikult 
kõik ise ära, tal ei ole laste isa 
kõrvale vaja, sest mees ei otsus-
ta seal midagi, ema ainult kan-
natab. Aga sinnani, et laste ema 
suudaks avada silmad ja näha, et 
ta teeb ise kõik ära ja saab te-
gelikult hakkama, on pikk tee. 
Naises valitseb väga suur eba-
kindlus. Vägivalla ohvritel on-
gi väga suur ebakindlus, sest te-
kivad majanduslikud ja psühho-
loogilised küsimused, kuidas toi-
me tulla ja kus elada. Perevä-
givallatseja peaks perest välju-
ma, aga vägivalla ohver võib te-
da hoopis kinni hoida. Leidub 
ka juhtumeid, mis puhul on ab-
soluutselt selge, et vägivallatse-
ja ei soovi olla selles peres, aga 
võitlus käib kinnisvara pärast: 
kes kelle välja kiusab?

Vahel pole siin ka lahutusest 
abi, vägivald kestab edasi?

No keerulised on juhtumid, 
kus ühel vanemal on psühhiaat-
riline haigus, mis ägeneb aeg-
ajalt ootamatult ja tingib ka vä-
givaldsuse. Teine pool ei tea, 
kas haigus parasjagu on ägene-
nud või mitte, aga suhtlemiskor-
ra alusel peavad lapsed viibima 
teise vanema juures, kuigi see 
vanem ei pruugi parasjagu üld-
se olla võimeline lapsevanema-
na toimima.

Üsna sageli varjatakse pere-
konna vägivaldset osa ka lähe-

daste, mitte ainult avalikkuse 
eest. Väga paljudest piinlikest 
momentidest – nagu seksuaalne 
vägivald abielus – ei taheta üld-
se rääkida. See on teema, mida 
naised ei ava sõbrannadele, las-
tele ega vanematele, sest need 
on nii privaatsed detailid, ja va-
hel on raske aru saada, kas tegu 
on vägivallaga või mitte. Tunne-
tus määrab, et see on vägivald 
– vägivalla ohver saab kahjus-
tuse, kui tema tajub vägivalda 
enda suhtes. Perevägivalla tõt-
tu hukkus 2020. aastal 16 ini-
mest. Teine pool ei pruugi üld-
se aru saada, et tegemist on vä-
givallaga.

Mis on need nõksud, 
millega naist hirmu all 
hoitakse? Laste ära-
võtmine, majandus-
lik toimetulematus?

Minu juurde on 
jõudnud näiteks 
naisterahvas, kes 
jooksis ära notari-
büroost, kus ta kan-
dis kogu oma vara abi-
kaasa nimele. Enne oli 
tal välja valitud meie aad-
ress, kuhu joosta. Naine sõ-
na otseses mõttes põgenes, sest 
tal ei olnud enam vabadust. Ka 
notari juurde talutati teda käe 
otsas. Selle hinnaga, et ta loo-
bus kõigest, sai ta mehe juu-
rest ära tulla.

Milliseid psüühilisi vaevusi teki-
tab naistes koduvägivald? Pal-
jud kaaluvad enesetappu...

Sageli perevägivalla ohver ei 
tea, mida ta kaotab, kuid pika-
ajalise vägivalla tagajärjel võib 
tekkida näiteks pikaajaline dep-
ressioon või töövõime osaline 
kadu. Tihti on ohver oma vä-
givallasituatsioonis nii sees, et 
ta ei saa tegeleda hobidega, ta 
on kogu aeg hirmul. Põhirõhk 
kulub sinna, et mehele meel-
div paista.

Meil Eluliini usaldustelefonis 
on ligi 25-aastase tegevuse jook-
sul üle 10 000 ärahoitud suitsii-
di. Helistamistest umbes pooled 
on seotud perevägivallaga. Suit-
siidimõtete taga on suhted pere-
konnas: lähisuhtevägivald, vägi-
vald vanemate ja laste suhtes – 
olukorrad, kus ei tundu olevat 
lahendusi ja nii ei suudeta enam 
eluga hakkama saada.

Tavaliselt ei alga suitsiidsus 
mõttest, et lähen tapan end ära, 
vaid tohutust väsimusest. Tun-
takse, et enam ei suuda, tahaks 
loobuda ja olukorrast põgeneda. 
Inimene suudab kontrollida ai-
nult enda tegevust, mitte vägi-
vallatseja ega oma pere oma. 

Vägivallatseja ütleb tihti naisele: Ma  armastan sind! Ja loob 
oma lapses tunde, et tugev saab olla vaid teistele liiga tehes
"Üks naine põgenes meie juurde notaribüroost, kus 
ta oli just kandnud kogu oma vara abikaasa nimele. 
Tal ei olnud enam vabadust ja ka notari juurde taluta-
ti ta käe kõrval. Kõigest loobumise hinnaga sai ta me-
he juurest ära tulla," rääkis psühhoterapeut ja Eluliini 
juhatuse liige Eda Mölder. "Olukord, kus pereema käib 
ringi mõttega, kuidas elust loobuda, võib olla üsna ta-
valine."

Sageli hoiavad naist elu küljes 
küll lapsed ja kohustused, aga 
olukord, kus pereema käib rin-
gi mõttega, kuidas elust loobu-
da, võib olla üsna tavaline. Ja 
siis kõik ahhetavad, et meil oli 
tore lapse sünnipäev – aga ema 
läks ja sooritas nurga taga ene-
setapu! Aga tema jõud sai otsa, 
rohkem ta enam ei jaksanud. 
Need on karmid ja äärmusli-
kud juhtumid; tõenäoliselt esi-
neb kordades rohkem perevä-
givalda, mille raames käib pe-
retüli, öeldakse teineteisele hal-
vasti, alandatakse ja mängitak-
se võimumänge.

Kui vägivald pole otseselt las-
tele nähtav, siis kui tõenäoliselt 
ema tahab, et isa renomee las-
te ees püsiks,  ta ei taha laste-
le teada anda, et isa on tegeli-
kult paha?

Vanemad ei taha sageli se-
gada lapsi omavahelisse suh-
tesse, üsna sageli üritatakse te-
ha laste ees head nägu, aga lap-
sed tunnevad pinget, mis pere-
konnas valitseb. Tegelikult aval-
dub see pinge ka nende käitu-

mises, toimetulekus, hak-
kamasaamises, sest ne-

madki lähevad stressi. 
See on koht, kus te-
gelikult on vaja rää-
kida, mis perekon-
nas toimub, ja teha 
seda lapsele mõis-
tetavas keeles, aru-
saadava seletusega. 

Lapsi peab informee-
rima! Kehvem võib olla 

olukord, kus ülistatakse 
vägivaldset käitumist, kus 

vägivallatsejale luuakse tuge-
va inimese oreool, kus laps võ-
tab eeskuju, milline on nõrk ini-
mene, milline tugev inimene ja 
kuidas peab käituma.

Kui palju vägivallatseja las-
te psüühikaga manipuleerib ja 
suudab neid uskuma panna, et 
ema on alati süüdi ja vääribki 
karistust? Lapsed hakkavad vä-
givallatseja poole hoidma...

Teineteise tühistamine ja hal-
vustamine võib olla üsna pidev 
ja see annab märku partnerite 
omavahelisest võimuvõitlusest. 
Protsess, kuidas pere- ja part-
nerlussuhe areneb, sisaldab sa-
geli ka võimuvõitlust, kes kel-
le üle domineerib. See, kes 
tahab domineerida, tühistab 
kogu aeg teist poolt, et ta on 
võib-olla rumal ja nõme, ei 
saa hakkama. Siin projitsee-
ritakse teisele poolele oma-
enda nõrkust. See, kes ta-
hab väga tugev olla, on te-
gelikult habras ja nõrk. Te-
ma enesehinnang ja -kind-
lus on väga madalad ja siis 
võimendatakse seda füüsili-
se või emotsionaalse vägi-
valla kaudu.

Oma koduasju ei tahe-
ta perest välja kanda ning 
pahatihti ei tea vägivallast 
ka teised pereliikmed, kes 
võiksid aidata olukorda la-
hendada ja normaliseerida. 
Siis võibki juhtuda, et kui asi 
saab avalikuks, ei saa teised 
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pereliikmed aru, mis sünnib, 
ja valivad vägivallatseja poole, 
sest ta tundub olevat ju nii to-
re inimene.

Palju jääb lapsi sündmata pere-
vägivalla tõttu, kui rasedus kat-
keb, või kui paljud lapsed pea-
vad kasvama mujal kui oma pe-
res?

Numbreid ei oska siin küllap 
keegi öelda, sest on naise perso-
naalne otsus, kas ta tahab lapsi, 
aga selge on see, et kui peres on 
suhted väga halvad, ei ole nai-
sel väga lihtne tuua uut elu olu-
korda, kus endalgi on keerukas. 
Naine tahab kindlustunnet, et tal 
on võimalik see laps üles kasva-
tada turvalises ja heas olukorras. 
Väga suur on laste arv, kes kas-
vavad asenduskodus, mis tähen-
dab, et pere ei ole suuteline lapsi 
kasvatama ja nende elu on olnud 
ohus. Olgu siis  põhjuseks vaimse 
tervise häired, sõltuvus või lapse 
hooletusse jätmine. 2020. aastal 
eraldati perest väärkohtlemisse 
või hooletusse jätmise tõttu 284 
last. Kokku viibis asendushool-
dusel mullu 2277 last. Turvako-
dus oli 676 last, õpilaskodus 402 
last, kinnisesse lasteasutusse mi-
nekuks esitati 137 taotlust, mil-
lest 90 rahuldati.

Paljud ütlevad, et naine peaks 
lihtsalt mehe juurest lahkuma 
ja naised on ise rumalad, lastes 
enda kallal vägivallatseda. Miks 
on vägivaldsest suhtest lahku-
mine pea võimatu?

Psühhoterapeudina võin öel-
da, et peresuhe on tegelikult vä-
ga tugev side, isiklik ja intiimne 
suhe. Kui perekonnas on kõik 
hästi, on see seos positiivne, kuid 
kui peres lähevad asjad halvaks 
ja tekib vägivald, eksisteerib see 
seos ikka, ainult siis on see kah-
justav. Kuidas see side inimeste 
vahel muutub heast halvaks või 
toetavast kahjustavaks, me ju-
ba teame. Aga vägivaldse suh-
te katkestamine on väga raske, 
sest sa oled seotud. Seose kat-
kestamine võtab aega, nagu ka 
lahutuste puhul. Kui inimesed 
lähevad lahku, toimub see ehk 
mingi konflikti või tüli ajel, aga 
lahutusprotsessist läbi tulemine 

võib võtta vähe-

malt kaks aastat. Siin võib otsus 
olla mõlemapoolne, läbi räägi-
tud ja kokku lepitud, ja ei pruugi 
olla ülearu teravaid kohti – aga 
ikka kulub aega. Kui me räägi-
me vägivaldsest suhtest väljatu-
lekust, kus sisaldub tegelikult to-
hutu kogus otsuseid, mida tuleb 
teha: kõikvõimalikud varandu-
se otsused, vaidlusotsused, isegi 
töökohaotsused, on sideme kat-
kestamine väga raske.

Kui raske on tegelikult nais-
tel pärast vägivallatseja juurest 
lahkumist ise oma eluga toi-
me tulla?

Lahkudes tekib inimeses lein: 
ta leinab tegelikult oma elu, mil-
lest on vägivalla tõttu ilma jää-
nud. Selle kõigega kaasneb vä-
ga tugevaid emotsioone. Lisaks 
nüanss, kuidas ta hakkab jälle 
oma elu kontrollima.  Kui ma 
eelmisel aastal ei kontrollinud, 
kas siis nüüd  võtan vastu ot-
suse kontrollida? See ei tööta, 
sest oma elu kontrollimine tuleb 
tasapisi ja võtab aega. Seetõttu 
võtabki aega lahti rebimise prot-
sess, kus inimene tuleb vägival-
la akti tagajärjel võib-olla uksest 
välja, kuid läheb tagasi ja kõik 
jälle toimib... ja siis läheb olu-
kord taas halvaks, ohver kolib 
jälle eraldi... Enda lahtirebimi-
ne on emotsionaalselt, psühho-
loogiliselt ja ka majanduslikult 
raske protsess. Vägivalla ohvrid 
on väga haavatud, enda taasta-
mine võtab aega.

Mis on kõige tõhusamad 
meetodid, kuidas vägi-
valda meeste seas vä-
hendada?

Kõigepealt vajaks 
vägivallatseja abi. Üks-
ki laps ei sünni maa-
ilma vägivallatsejana, 
sellist geeni ei ole. Tuleb 
mõelda, mille läbi sünnib 
vägivald ja kus on 
kohad, kus tu-
leks sekku-
da. Eestis 
ei olnud 
aastaid 
sõl-
tu-

Perest  
tuleb eraldada  

vägivallatseja, mitte 
ei pea kodust  

lahkuma lapsed.

Eda Mölderi sõnul mõrvasid 
kodused vägivallatsejad 
mullu 16 inimest. Mats Õun
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vusravi, ei olnudki kuhugi pöör-
duda. Vaimse tervise teemade 
osas räägitakse nüüd depres-
sioonist ja suitsiidimõtetest, kuid 
ei kõnelda ärevusest, millega ei 
osata teisiti toime tulla kui vä-
givallatsedes. Suurt osa vaimse 
tervise probleemidest pole ku-
nagi ravitud ning nende kohta 
puudub ka teadmine, et üks või 
teine seisund oleks vaimse tervi-
se häire ja ehk isegi haigus, mi-
da peaks ravima. Vägivallatseja 
peab aru saama, et tema käitu-
mine ei ole tavapärane, vaid kõr-
valekalle, millega annaks mida-
gi ette võtta. Kõik algab teavi-
tusest, mis avaks vägivaldsust, 
et vägivallatseja tunneks end 
ära. Me eeldame, et vägivallat-
seja teab, milline on vägivald-
ne käitumine, aga tegelikult ta 
ei tea, et see, mida ta teeb, on 
puhas vägivald.

Esmalt saab vägivallatseja 
pöörduda vägivallast loobumi-
se tasuta tugiliinile 660 6077. Li-
saks on palju väikseid program-
me, mille raames vägivallatseja 
saab mõnda gruppi minna. On 
programmid, mis on seotud isaks 
olemisega ning kus käsitletak-
se ka vägivaldsuse temaatikat.

Kas mehed suudavad muuta 
teiste meeste käitumist?

Perevägivalda peab tõkesta-
ma, ja on oluline, et just mehed 
näitaksid eeskuju ning ütleksid 
selge ja kõva häälega välja: me 

ei tolereeri mingisugust 
vägivalda. Meie avalik 

kampaania "Sõna-
väega perevägival-
la vastu" on suu-
natud meestele, 
kes tahaksid seis-
ta vägivallatu elu 
eest – kutsume 
neid üles juhti-
ma tähelepanu, 

et meil oleks 
vägi-

val-

laga tegelemiseks vaja süsteem-
semat strateegiat.

Kas Eestis rakendatakse põ-
himõtet, et vägivallatseja ko-
lib välja, mitte kannataja var-
jupaika?

Praegu on siiski tavaks, et 
lahkub ohver, kuid perest ja ko-
dust tuleks eraldada vägivallat-
seja! On ebanormaalne, et lap-
sed peavad kodust lahkuma ning 
vägivallatseja puhkab kodus ja 
naudib üksindust! Meil on näi-
teid, kus naine viie lapsega lä-
heb varjupaika, selle asemel, 
et vägivallatseja võetakse ko-
dust välja ja tõstetakse mõneks 
ajaks eraldi rahunema ja mõtle-
ma. Ei ole hea, kui lapsed pea-
vad veetma aega varjupaigas, 
mis asub hoopis võib-olla tei-
ses kohas, kus on nende tava-
pärased trajektoorid. Reeglina 
on vägivallatsejat üks ja peret 
rohkem, miks peavad siis va-
nad inimesed, lapsed, koerad-
kassid lahkuma kodust selleks, 
et kriitiline olukord likvideeri-
da? Ka selliseks kombinatsioo-
niks tuleb valmis olla, et ohver 
on meesisik lastega. Naiste var-
jupaika on teda väga keeruline 
paigutada. Samamoodi on kee-
ruline, kui oma kodust peab lah-
kuma puudega inimene, kel on 
erivajadused, näiteks liikumis-
probleemid. Pärnus on olnud 
pilootprojektid edukad ja neid 
mudeleid võiks hakata kasvata-
ma ka igal pool mujal, aga ala-

ti tekib rahastatuse küsimus. 
Seega, meil ei ole hetkel vä-
ga palju võimalusi, kuhu vä-
givallatseja panna.

Iga neljas naine maailmas kan-
natab koduvägivalla all. Kui 
epideemiline see Eestis on? Uu-
ringud ütlevad, et Eesti on üks 
vägivaldsem maa...

Uuringud näitavad, et vägi-
valdsus on meil tõesti väga tu-
gevalt levinud. Selle aasta esi-
mesel poolaastal on ohvriabi-
töötajateni jõudnud 2292 uut 
juhtumit, millest 1648 olid seo-
tud lähisuhtevägivallaga. Me ei 
tea, kas tegemist on asjaoluga, 
et ollakse saanud teadlikumaks 
ja vägivalda tuleb rohkem näh-
tavale. Siiski jagub ebaselgust, 
millised on erinevad vägival-
la liigid, ja osa ei oska vägi-
vallast ka raporteerida, näiteks 
kui see puudutab vaimset vä-
givada. Suur murekoht on sek-
suaalne vägivald. Väga raske 
on tõmmata peres piiri, mis on 
perekonflikt ja kust see läheb 
üle vägivallaks. Lisaks on väga 
keeruline hinnata, kui tugevad 
on inimesed ja kuidas nad taju-
vad, mis nendega toimub. Üs-
na sageli kirjeldab psühholoo-
gilise kriisiabi vastuvõtule tul-
nu oma raskusi ja selgub, et te-
gelikult on tegu ehtsa vägivalla-
ga, aga inimene ise ei oska se-
da nii näha. Informeerimine ja 
harimine on väga oluline, sest 
iseäranis vaimne vägivald on 
hall ala, kus inimesel on väga 
raske aru saada ja hinnata, kas 
tegu on vägivallaga.

Mis üldse on vaimne vägivald?
Vägivalla olemust on ala- ja 

üleekspluateeritud. Iga negatiiv-
ne ütlus ei ole veel vaimne vä-
givald. Teisalt ei tea vägivallat-
sejad sageli, et see, kuidas nad 

end väljendavad, on tegeli-

kult vägivald. Siin on väga oluli-
ne piiride tõmbamine ja olulisel 
kohal on seegi, milliseid termi-
neid me kasutame nii riigi, ko-
haliku omavalitsuse institutsioo-
nide kui spetsialistide tasandil, 
et me kogemata ei normalisee-
riks väljendeid, mis tegelikult on 
vägivaldsed. Tahaksin tuua esi-
le Margo Orupõllu artikli "Nü-
gimine ja müksamine",  kus ta 
mainis, et meil on teenuste tut-
vustamise nimel läinud käibes-
se väljendid, et otsitakse nügi-
jat või müksajat, aga tegelikult 
see on vägivaldne terminoloo-
gia. (Sotsiaalministeeriumi ko-
dulehel kuulutati nimelt keva-
del välja projektikonkurss, mille 
eesmärk on müksata isasid ka-
sutama isapuhkust.) Siis on ini-
mesel väga raske aru saada, kas 
see on vägivald kui mind mük-
satakse või nügitakse. On küll.

Mis on kõige naeruväärsemad 
ja tüüpilisemad õigustused, mi-
da vägivallatseja toob, ja miks 
me ei tohiks nendega leppida?

Tüüpilisema õigustusena ei 
arva vägivallatseja, et ta oleks 
midagi paha teinud – tema ar-
vab, et see, kuidas ta toimetab, 
ongi õige. Kui vägivallatseja saab 
aru, et ta on läinud liiale, üri-
tab ta oma tegu heastada, aga 
õige käitumine peaks olema ot-
sida abi, kuidas oma käitumist 
muuta ja saada aru, kuidas vä-
givald sünnib. Kui tekib esime-
ne konflikt, kus sisaldub ka füü-
siline vägivald, tekib alati kü-
simus, kuidas me sinnamaani 
jõudsime, mida teha ja kuidas 
vägivalda piirata. 

On paare, kes käivad nõus-
tamisel ja otsivad varakult abi, 
sest nad ei taha peresse vägi-
valda ning proovivad ise asja-
ga tegeleda. Need juhtumid ei 
ole sedavõrd rasked, et jõuak-
sid politsei- või kohtusfääri. Kee-
ruliseks läheb siis, kui üks pool 
leiab, et temaga on kõik korras, 
aga teised kannatavad – seal ei 
ole teadvustamist.

Kui suur osa vägivallatseja tole-
reerimises on sellel, et pere te-
gelikult tõesti armastab teda 
kui lähedast inimest?

Perevägivallaga toimetuleku 
teeb väga raskeks see, et inime-
sed on läinud suhtesse heausk-
selt ja leidnud  teineteise juures 
väga palju positiivset. Võib-ol-
la on algusest peale esinenud 
vägivallaepisoode, aga võib-ol-
la mitte, ja siis on väga ras-
ke orienteeruda. Ka vägivald-
sel suhtel võivad olla positiiv-
sed momendid, mil ühel hetkel 
on nagu ilus elu ja siis vahetub 
see jälle halva vastu. Ilusa elu 
pealt halva peale üleminek võib 
olla väga pikk ja libisev, nii et 
võib-olla aastate jooksul ei saa 
isegi aru, et suhe on absoluutselt 
oma iseloomu muutnud, sest ne-
gatiivsed nüansid on tulnud sis-
se vaikselt, kõik ei ole olnud lä-
binisti halb. Lihtne on teha ot-
suseid siis, kui kõik on läbinisti 
halb. Aga kui kõik ei ole läbi-
nisti halb, kuidas siis näha hal-

Vägivallatseja ütleb tihti naisele: Ma  armastan sind! Ja loob 
oma lapses tunde, et tugev saab olla vaid teistele liiga tehes

Kõige rohkem olen näinud peksmi-
si ja n-ö psühholoogilist terrorit
Lääne-Tallinna Kesk-
haigla juhatuse 
esimees Arka-
di Popov

Perevä-
givalla 
näol on 
tegemist 
märkimis-
väärse 
probleemiga, 
mida ei tohi ig-
noreerida. Olen 
kahjuks sellega korduvalt 
kokku puutunud oma kiirabi- 
ja reanimobiilitöö käigus. Ko-
duvägivalla ohvrid ei julge sa-
geli kogetust rääkida, häbe-
nevad või kardavad. Samas 
kui kodune vägivald kordub 
päevast päeva, siis see, mida 
näevad erakorralise meditsii-
ni süsteemis töötavad mee-
dikud, on kaugele jõudnud 
kurvad tagajärjed: rasked 
tervisehäired füüsilise vägi-
valla või enesetapukatsete 
tulemustena. Kindlasti on vä-
givalda soodustavaks fakto-
riks alkoholi ja/või teiste mõ-
nuainete tarbimine.

Kõige rohkem olen näinud 
peksmisi ja n-ö psühholoo-
gilist terrorit, mille tulemu-
sena ohvrid erakorralise 
meditsiini osakonda pöör-
dusid. Samas olen korduvalt 
kokku puutunud ka olukor-
raga, kus psühholoogilise 
terrori või peksmise objek-
tiks olnud naine suurest 
stressist ja valust ennast 
kaitstes ründab oma elu-
kaaslast, tekitades temale 
noavigastusi. Selles olukor-
ras jääb naine juriidiliselt 
küll süüdlase rolli, samas 
teame pea alati, et rünne oli 
provotseeritud teise inime-
se agressiivse käitumisega. 

Lääne-Tallinna Keskhaigla 
naistekliiniku igapäevane 
praktika on seksuaalvägivalla 

ohvrite abistamine. Kahjuks 
kuuleme haigla valve 

üleandmise koos-
olekul nendest 

juhtumitest va-
hel lausa mitu 
korda näda-
las.

Arvan, et 
mehed, kes 

näevad oma 
tutvusringkon-

nas vägivaldsusele 
kalduvaid mehi, peaks 

julgema sellele reageerida. 
Mittereageerimine on sama 
mis abita jätmine. Kui inime-
ne ise ei julge sekkuda ja 
ohvrit kaitsta, peab juhtunust 
informeerima politseid, kellel 
on vastavad volitused. Kõige 
hullem antud olukorras on 
ükskõiksus.

Kardan, et vägivaldne 
mees pigem ei muutu. Minu 
hinnangul on koduse vägival-
la korral sageli tegemist rün-
daja isiksuse muutusega, mi-
da nimetatakse psühhopaa-
tiaks, ja see soodustab vägi-
valdset käitumist. Ka alkoho-
lisõltuvus, mis enamasti ei ole 
radikaalselt ravitav, soosib 
vägivaldsele käitumisele kal-
dumist. Seega minu isiklik 
soovitus koduvägivalla ohvri-
tele: ärge lootke selle peale, 
et kõik saab korda. Kahjuks 
pigem ei saa – vägivald kor-
dub taas ning võib ükskord 
lõppeda fataalselt.

Mis aitaks? Kuna olen üsna 
skeptiline, et oma iseloomu 
osas vägivaldset inimest 
saab muuta nt vangla või 
muu karistuse abil, soovitan 
pigem koduvägivalla ohvritel 
õigel hetkel otsustada, kas 
nad ikka tahavad elada hir-
mus ja regulaarse alandami-
se tingimustes, või pigem va-
livad alternatiivse vägivalla-
vaba elu teises kohas ja teise 
inimesega.

ILMAR RAAG: Vägivald pole  
kunagi pere eraasi
"Eestis pole kuritegevus 
gängisõjad, vaid pe-
revägivald, mida 
on kogenud iga 
teine inimene,"  
leiab režis-
söör, stsena-
rist ja filmik-
riitik Ilmar 
Raag.

Raagi sõnul 
on omajagu kum-
maline, et puhta sta-
tistika järgi meil suuremat 
vägivalda Eestis ei eksisteerigi. 
"Meil ju ei ole suuri organiseeri-
tud kuritegevusest tingitud 
tapmisi, gängide sõdu vms," 
lausub ta. "Kõik see, mida näi-
datakse kriminaalfilmides, on 
meil üsna harv, kuid  koduvägi-
valda kohtab niimoodi, et pea 
iga teine inimene teab sellest 
midagi isikliku kogemuse kau-
du."

Raagi sõnul peaks mehed, 
kel on oma tutvusringkkonnas 
vägivaldsusele kalduvaid teisi 
mehi, julgema sekkuda. "Vägi-
vald ei ole kunagi eraasi, sest 
see võib ootamatult avaldada 
mõju ka väljaspool perekonda 
sellisel viisil, mida me ette ei 

kujuta," ütles ta. "Ka 
võib see edasi 

kanduda üle 
põlvkonda-

de. Laps, 
kes näeb 
seda pealt 
või saab 
seda vägi-

valda tund-
ma, kannab 

traumat ju ko-
gu elu."

Vägivaldne mees 
võib Raagi hinnangul hakata 
paremini kontrollima oma käi-
tumist, kui teab oma tegude 
negatiivset reaktsiooni ühis-
konnalt. Eelkõige aitab üldiste 
normide teadvustamine. 
"Praegu toimib ju ikkagi aru-
saam, et see, mis on pereringis, 
peabki jääma mehe ja naise 
vahele," lausub ta. "Kui me aga 
kehtestame normi, et vägivallal 
ei ole pere siseasja kaitset ja 
ohver säilitaks alati usu oma 
vabasse tahtesse, võib pikka-
mööda ka see vägivalla tüüp 
veidi väiksemaks muutuda. Lä-
bi ajaloo me oleme ju õppinud, 
et tsiviliseeritud ühiskonnas ru-
sikaõigus ei toimi."

jätkub lk 4

Paraku räägivad naised kodus toimuvast vägivallast politseile harva. 
 Scanpix
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ba inimeses, keda on armas-
tatud ja hoitud? Vägivallatse-
ja ütleb ju sageli, et tegelikult 
ma armastan sind, tegelikult 
ma hoolin... käin sul sabas, et 
sa ei suhtleks teiste inimeste-
ga – ma ju ei taha sind kaota-
da. Silmade avanemine on pä-
ris keeruline, sest vägivald on 
justkui võrk, mis mässib ini-
mesed enda sisse.

Oleks väga selge, kui eksis-
teeriks ainult füüsiline vägivald: 
üks lööb, teine kannatab. Paraku 
on vägivalla sees nii palju kih-
te, millega toimetulek on pikk 
protsess. See, kes kannatab vä-
givalla all, peab lahendama vä-
ga palju probleeme, et lõpetada 
vägivaldne suhe. Sageli on as-
jasse segatud ka lapsed. Näiteks 
kui vägivalla ohver ütleb, et mi-
na astun mängust välja ja lap-
sed jäävad koju, sest teine pool 
ei ole olnud laste suhtes vägi-
valdne, on see väga suur ohu-
märk, sest tegelikult kohtab sa-
geli juhtumeid, kus vägivallat-
seja, kaotades vägivalla objek-
ti, hakkab vägivallatsema teis-
te kallal. Vägivald otsib väljun-
dit. Eluliinis me näeme, et pe-
rekonda tuleb vaadelda tervi-
kuna. Kui peres on vägivallat-
seja, kipub ta olema vägivaldne 
peres kõikidega – ei ole vahet, 
kas need on elukaaslased, lap-
sed, vanurid või koer, vägival-
latseja teeb elu pingeliseks kõigil.

Kuidas on koroona naiste 
pöördumisi ja perevägivalda 
kergitanud?

Kodus viibimine on mõne-
le perele mõjunud hästi, teistel 
jälle ajanud stressitaseme liiga 
kõrgele. Liiga tiheli olemine 
tekitab vihameelsust ja vägi-
valda. Uus olukord on see, et 
ühiskond on lõhenenud vakt-
sineerimise osas. Paarid, kes 
siiani said hästi hakkama, on 
nüüd erineval seisukohal, kas 
lapsi vaktsineerida, või kardab 
üks viirust ja tahab end vaktsi-
neerida, teine aga käib vabalt 
ringi ning toob viiruseid koju. 
Kas nimetada seda nüüd tervi-
sevägivallaks?

On teil teada juhtumeid, kus 
mehed on suutnud naisi lastest 
lahutada?

Juhtumeid, kus mehed on 
suutnud naisi lastest lahutada, 
leidub, ja mõni on jõudnud ise-
gi riigikohtuni. Kui vägivald-
ne pere hakkab lahku mine-
ma, tuleb ära lahendada hool-
dus-, suhtlemiskorra ja elatise 
küsimused. Vanemad peavad 
ühiselt otsustama laste ravi- 
ja kooliküsimused. Kui taustal 
on vägivaldne suhe, ei taheta 
mingil juhul jõuda kokkuleppe-
le, sest eesmärk on oma õigu-
se maksmapanemine ja sageli 
ei lähtu vanemad oma vaidlu-
ses laste huvidest. Küsimus on 
tegelikult mõlemapoolne – ka 
naised üritavad mehi lastest la-
hutada. Tean päris palju juhtu-
meid, kus kohtus on vaieldud 
nii pikalt ja põhjalikult, et te-
kib küsimus: kuidas laps peaks 
selles olukorras kasvama, kus 
tema üle vaieldakse, kuni ta 
saab täiskasvanuks?

Perelepitust on vaja, et jõuda 
kokkuleppele, mis oleks mõist-
lik ja laste huvidest lähtuv, aga 
sealsamas tõlgendatakse pere-
lepitust üsna sageli äraleppimi-
se kohana, mitte kokku eppi-
mise kohana, ning üsna sage-
li nähakse seda teineteise mõ-

jutamise võimalusena ehk va-
hel lähevad lepitusprotsessid 
vale rada pidi.

Palju on kõrgel ühiskondlikul 
positsioonil mehi, kes oma nai-
sega vägivallatsevad. Kas need 
naised on eriti haavatavad, sest 
peavad kaitsma justkui mehe 
reputatsiooni?

Neid juhtumeid on päris pal-
ju, kus osapooled on ühiskon-
naelu tegelased, nad on nähta-
val ja aktiivsed. Kui peresuhe 
läheb käest ära, üritatakse se-
da iga hinna eest hoida privaat-
sena, ja see on täiesti mõiste-
tav. Küsimus on selles, kas on 
võimalik see suhe ära lõpetada 
oma jõududega. Kas on võima-
lik ise sellega hakkama saada? 
Ja kui asjaga ei ole võimalik ise-
seisvalt hakkama saada, millist 
abi on võimalik kasutada? Kas 
ma lähen iseseisvalt nõustamis-
se oma mõtteid klaarima? Kas 
ma kasutan abi pakkuvate or-
ganisatsioonide (näiteks naiste 
varjupaigad) tuge või helistan 
politseisse? Inimesel on alati 
võimalik läbi mõelda, kuidas 
ta toimib. Probleem ongi see, 
et kui on tegemist ühiskondli-
kus elus väga tuntud inimeste-
ga, on see keeruline, sest kar-
detakse avalikku arvamust ja 
seljataguseid jutuajamisi.

Sageli algab vägivalla piira-
mine sellest, et ohver julgeb rää-
kida. Vahel on hea aidata ohvril 
kujundada oma narratiivi, kui-
das ta vägivallast räägib lähe-
dastele, sõpradele ja tuttavate-
le, et tal ei oleks liiga piinlik, 
et ei liiguks negatiivseid kuu-
lujutte, et ohver ise sõnastaks. 
Need on kohad, kus psühho-
loogilised nõustajad saavad ai-
data, kuidas avalikkusele pre-
senteerida, et meil on peresu-
he, mis ei vääri kooshoidmist.

Mida oleks vaja kohe muuta, 
et ohvrid oleks rohkem kaits-
tud?

Meil on vaja poliitilist tahet! 
MTÜ-d Eluliin ja Eesti Naisuuri-
mus- ja Teabekeskus (ENUT) on 
oma petitsioonis välja toonud, et 
meil ei ole pikaajalist kõikehõlma-
vat ja -läbivat strateegiat. Kui ei 
ole turvatunnet ja stabiilsust, on 
väga raske teenuseid arendada, 
sest pole teada, kaua need tee-
nused on rahastatud. Et kaitsta 
ohvrit, peab tekkima strateegi-
line lähenemine. Vägivalla toi-
mepanijatega  tegeletakse, aga 
see on vähene. Lisaks tekib kü-
simus, kas peab olema kõik riik-
likul tasandil või on ka kohaliku 
omavalitsuse tasand.

Vägivallast teatamine peaks 
olema lihtne ja tagajärgedeta 

teatajale, et teda ei tõmmataks 
sisse asjadesse, kuhu ta ei soo-
vi sattuda. Praegu on võima-
lik helistada 112 või ohvriabi 
tasuta kriisitelefonil 116 006. 
Kuhu ent saaks pöörduda näi-
teks naaber, kes ei taha sattu-
da tunnistajaks?

Kas ka politseitöös on midagi 
vaja muuta?

Politsei on väga suur organi-
satsioon. On vaja koolitada ja ha-
rida politseinikke pidevalt selles 
valdkonnas ja suuta neile infot 
anda, millised teenused on ole-
mas, kuidas nad saavad inimest 
aidata. Politsei saab praegu toe-
tada sellega, et viib ohvri var-
jupaika,  näiteks Tallinnas saab 
viia alkoholijoobes vägivallatse-
ja kainerisse. Aga kuidas jääb 
muude piirkondadega? Jälle te-
kib päevakorda, et strateegia on 
puudu. Kavad on, kuid hõredad 
– kõik sõltub rahastusest.

Mida oleks varjupaikade süs-
teemis vaja muuta?

Siingi on murekoht rahastus. 
Väga palju tööd tehakse MTÜ-
des ju tegelikult heast tahtest ja 
motivatsioonist. Omaette prob-
leemi moodustavad näiteks ea-
kad vägivalla ohvrid, kellel on 
erivajadused, sest  varjupaika-
del ei ole need teenused piisa-
valt toetatud. Samuti on väga 
palju vaimse tervise problee-
midega perevägivalla ohvreid, 
kelle puhul probleemid süvene-
vad. Sellisel inimesel võib olla 
väga raske varjupaigas viibida. 
Tegelikult vajavad kõik ohvrid 
eri lähenemist.

Oluline on seegi, kui pal-
ju varjupaigad saavad pakku-
da psühholoogilist abi, näiteks 
traumateraapiat. Kas seda saab 
pakkuda kohe, kui inimene uk-
sest sisse tuleb? Saavad nad ko-
he luua toetava süsteemi? Ena-
masti on kõik olemas, aga mit-
te kiiresti kättesaadav. Lisaks, 
kui me tahaks vägivallatsejat 
eemaldada, ei saa vägivallatse-
ja siin kokku minna võimalik 
ohvri või teise ohvriga, ehk tu-
leks vaadata süsteemselt ja ko-
haliku omavalitsuse tasandil, 
kuidas asjad toimiksid.

Mida politsei peaks vägivalla 
ohjeldamiseks midagi teistmoo-
di tegema?

Ideaali pole saavutanud ka 
Põhjamaad, mis on küll meile 
eeskujuks. Oleme käinud Nor-
ras ja Ameerika Ühendriikides 
eri teenuseid vaatamas, kuid 
on selge, et mitte ükski välis-
maa programm Eestis üks-ühe-
le ei tööta, meil oleks vaja en-
da programme.

Vabaduse väljakul ootab 
statsionaarne Covid-19 
nõustamis-, vaktsineerimis- 
ja testimispunkt, kus kõiki 
soovijaid teenindatakse 
eelbroneeringuta iga päev 
kella 9-21.

Abilinnapea Betina Beškina 
lausus, et kui vaktsineerimine on 
inimestele lihtsasti kättesaadav ja 
sellega kaasneb ka nõustamine, 
kasutatakse seda aktiivselt. "20. 
oktoobrist avatud nõustamis- ja 
vaktsineerimispunktides kaitse-
süsti saanute arv läheneb juba 
6000-le, mis näitab, et teenusega 
tasub jätkata ja tuua see linlaste-
le lähemale," rääkis Beškina. "Va-
baduse väljakul avatavas punktis 
saame vastu võtta kuni 250 pat-
sienti päevas. Tehakse nii esime-
si, teisi kui ka tõhustusdoose, sa-
muti pakume  PCR testi võima-
lust, mis on samuti nakkusahela-
te katkestamiseks äärmiselt olu-
line." Vabaduse väljaku teenus-
punktis saab valida kõigi Eestis 

kasutusel olevate vaktsiinide va-
hel, sh kahedoosiline Pfizer/BioN-
Tech ja Moderna või ühedoosili-
ne Jansseni vaktsiin. Testimine on 
saatekirja alusel tasuta, ilma saa-
tekirjata tuleb tasuda 44 eurot.

Haabersti, Põhja-Tallinna ja 
kesklinna nõustamis- ja vakt-
sineerimistelgid on töö lõpe-
tanud, kuid jätkuvalt on ava-
tud Lindakivi kultuurikeskuses 
asuv nõustamis- ja vaktsineeri-
mispunkt. Nõustamis- ja vakt-
sineerimispunkt on avatud ka 
Põhja-Tallinna kogukonnama-
jas (Kari 13). Üle linna ava-
takse lähiajal kokku kaheksa 
püsivat vaktsineerimispunkti, 
neis  kõigis saab nõu, vaktsi-
neerida ja testida.

Kõigis Tallinna Covid-19 
nõustamis- ja vaktsineerimis-
punktides oli 9. novembri seisu-
ga vaktsineeritud 5641 inimest, 
neist 3686 on saanud esmase, 
626 teise ja 1329 tõhustusdoosi.

Kui inimesel ei ole mingil 
põhjusel võimalik ise vakt-

Tänasest on üle linna avatud nõustamis-, vaktsineerimis- ja testimispunktid

Koolid saavad nüüd kodusõppele saata 
just kõige nakkusohtlikumad klassid

algus lk 2–3

pealinn@tallinnlv.ee

"Näiteks kui kiirtestid on 
andnud ühes klassis positiiv-
seid tulemusi, kuid ma ei tea, 
kas koolis on nakatunuid või 
mitte, siis õpetajate ja teiste 
õpilaste kaitseks saangi suu-
nata klassi sellel nädalal koju 
õppima," tutvustas Tallinna 
kunstigümnaasiumi direktor 
Mari-Liis Sults uut koroona 
ajal kooliskäimise korda. 
"Samamoodi saame valida 
klassid, kus on palju vaktsi-
neeritud või haiguse läbi põ-
denud õpilasi, et nemad kooli 
jätta." 

Kui seni oli kindlalt paika 
pandud, et distantsõppel on vaid 
4.-8. klassi õpilased, siis edaspi-
di saavad koolid oma olukorrast 
lähtuvalt ise otsustada, kes hak-
kavad õppima kodus. "Koolid 
saavad ise valida parima viisi 
õpilaste hajutamiseks," lausus 
linnapea Mihhail Kõlvart. "Nad 
võivad selle korra nädala jook-
sul ellu viia ning sellest õpilas-
tele ja vanematele teada anda."

Tallinna ühisgümnaasium 
näiteks saadab koju õppima 
oma 10. ja 11. klassi, sest na-
katumine gümnaasiumiklassi-
des on suurenemas. Samuti lä-
heb koju õppima 3. klass, mis 
algklassidest ainsana ei käi koo-
lis vahetustega.

10-14-aastaste seas  
nakatumine vähenes

Kõlvarti sõnul pani linnavõim 
koostöös koolijuhtidega teisipäe-
val paika, et hajutatuseks on kor-
raga koduõppel 30-50% kooli-
de õpilastest. "Ja kuigi see ot-
sus võeti vastu veel järgnevaks 
kaheks nädalaks, on edaspidi 
üks klassiaste korraga koduõp-
pel maksimaalselt nädala," ütles 

Kõlvart. "Me ei kehtesta osalist 
distantsõpet distantsõppe nimel 
– ka linnavalitsusele on see jät-
kuvalt raske otsus, aga me pea-
me kuulama meie koolijuhte ja 
arvestama olukorraga, mis koo-
lides on, lähtudes sellest, et en-
netamine on alati parem, kui 
reageerimine." 

Viimased kaks nädalat Tal-
linnas koduõppel olnud klassid 
pääsevad uuest nädalast kooli 
tagasi. Nii korraldatakse alanud 
kahel nädalal, 15.-26. novemb-
rini Tallinna koolides 30-50% 
õpilaste õppetegevuse korral-
damist e-õppena. Iga kool läh-
tub sel puhul oma haiguskolle-

Koolis käivad õpilased peavad end pidavalt testides veenduma, et nad pole nakatunud. Tallinna linnameediaKust saada vägivalla puhul abi?

• Tallina psühholoogiline 
kriisiabi, tel 631 4300, E, T, 
K kl 12-19, N, R 15-19

• Ohvriabi tasuta kriisitele-
fon 116 006 on ööpäev läbi 
avatud, võib pöörduda ka 
anonüümselt. Abi osuta-
takse eesti, vene ja inglise 
keeles.

• Vägivallast loobumise ta-
suta tugiliinile 660 6077 
saavad helistada nii vägi-

vallast loobujad, nende lä-
hedased kui ka vägivallat-
sejatega kokku puutuvad 
spetsialistid. Kõnedele 
vastatakse tööpäeviti kl 
10-16, abi osutatakse ees-
ti, vene ja inglise keeles. 
Pöördudes saab jääda 
anonüümseks, kuid kui kõ-
ne käigus selgub häda-
ohuolukord, edastab nõus-
taja info numbrile 112.

Liitu sinagi sõnaväega!

• MTÜ-d Eluliin ja Eesti Nai-
suurimus- ja Teabekeskus 
(ENUT) koguvad allkirju 
petitsioonile, mis teeb rii-
gikogule ettepaneku luua 
terviklik perevägivallavas-
tane riiklik strateegia. Pe-
titsiooni esitamine on osa 
avaliku kampaania "Sõna-
väega perevägivalla vas-
tu" tegevustest. Sõnal on 
määramatu jõud ning just 
nimelt sõna väega on või-
malik võidelda ühiskonnas 
toimuva vastu. Sõnaväe 
kampaaniast on juba osa 
võtnud Arkadi Popov, Il-

mar Raag, Konstantin 
Vassiljev, Märt Pius ja Rain 
Tolk.

• 25. novembril, rahvusvahe-
lisel naistevastase vägivalla 
kaotamise päeval, toimub 
otseülekandes arutelu, mil-
le fookuses on vägivallat-
sejatele suunatud abimeet-
med. Samal päeval korral-
datakse virtuaalne sõnaväe 
meestemarss, et problee-
mile tähelepanu tõmmata. 
Meestemarsiga saavad lii-
tuda kõik inimesed, kes sei-
savad ohvrite poolel ja lai-
davad vägivalda.



KOOL  •  15. november 2021  •  5

test, õpilaste ja koolipersona-
li haigestumise näitajatest ning 
kooli õppetegevuse jätkumiseks 
vajalike nakkushaiguse tõrjumi-
seks vajalike, sealhulgas enneta-
vate meetmete rakendamise va-
jadusest. Otsus ei puuduta ha-
riduslike erivajadustega õpilas-
te õpetamist.

Seni tuli nakatunuid kõige 
rohkem juurde 10-14-aastaste 
seas, kuid nüüd on olukord pa-
ranenud ja haigestumine natu-
ke isegi langenud. "Samas kõiki 
õpilasi arvestades haigestumine 
veel ei lange," märkis Kõvart.  
"Kasvanud on nii haigusjuhtu-
de kui ka -kollete arv. Arvan, 

et eri meetmete abil on olu-
kord stabiliseerumas, aga ma 
ei saa öelda, et olukord para-
neb. Praegu juba päris suureks 
kasvanud epideemia puhul lü-
hiajalised meetmed ei tööta. Nii 
et võttes aluseks, et ühes vanu-
serühmas on positiivseid ten-
dentse ja üldine olukord vajab 
jätkuvalt kontrolli, otsustasime 
osalise distantsõppe ehk haju-
tamisega edasi liikuda."

Õpetajatele  
vaktsineerijad kooli

Praegu on Tallinna koolides 
61 koroonakollet. Nakatumine 
on tõusmas 10.-12. klasside seas. 
Möödunud nädala andmetel oli 
Tallinna koolides 1150 haigusju-
tu ja kasvamas on just õpetaja-
te haigestumine. Kui olukord ei 
muutu, ei jätku ühel hetkel liht-
salt õpetajaid, kes saaks lapsi ja 
noori õpetada koolimajas või ka 
ekraani kaudu.

Õpetajad said oma kaks vakt-
siinisüsti juba enam kui kuus 
kuud tagasi ja nende tervis on 
ohus. Et haridustöötajatel oleks 
võimalikult mugav saada koroo-
naviiruse vastase vaktsiini tõ-
hustusdoose, saavad nad nüüd 
lasta end vaktsineerida kooli-
des. Linna koroonaviiruse enne-
tusmeetmete koordinaatori Es-
ter Öpiku sõnul sõidab ka kol-
mapäeval ja neljapäeval mööda 
pealinna koole ja lasteaedu bri-
gaad, kes teeb kolmandaid süs-
te. "Esimese paari päeva jook-
sul, kui Tallinn hakkas pakku-
ma õpetajatele tõhustusdoose, 
pani end kirja ligi 1300 kooli-
töötajat, ja neile on suures osas 
juba ka ring peale tehtud," üt-
les Öpik. Ta lisas, et töö sel-
les vallas jätkub, sest järjest tu-
leb juurde neid haridustöötajaid, 
kellel on viimasest süstist möö-
das kuus kuud ja kaitse viiruse 
vastu nõrgenenud.

Järgmine koosolek koolijuh-
tidega peetakse Kõlvarti sõnul 
juba alanud nädalal. Vajadusel 
saab teha täiendavaid analüüse 
ja valmistada ette järgmist ot-
sust, mis tuleb vastu võtta pärast 
kahenädalast perioodi. "Looda-
me, et olukord mitte ainult ei 
stabiliseeru, vaid tekib ka po-
sitiivne tendents, nii et saaks 
hajutamismeetmetest loobuda 
või neid lõdvendada," lausus 
linnapea. "Aga praegu näeme, 
et olukord ei luba meil 100% 

hajutamismeetmetest loobuda 
isegi siis, kui tundub, et suuda-
me olukorda kontrolli all hoi-
da. Nii eelmise aasta kui teiste 
omavalitsuste kogemused näita-
vad, et kui olukorda kontrolli 
all ei hoia, läheb see väga kii-
resti käest ära ja halveneb. Seda 
me ei saa lubada – eriti Tallinna 
linnas, kõige suuremas omava-
litsuses. Saame ju aru ja näeme 
ka statistikast, et Tallinna olu-
korrast sõltub otseselt üleriigi-
line olukord."

Tänasest on üle linna avatud nõustamis-, vaktsineerimis- ja testimispunktid

Koolid saavad nüüd kodusõppele saata 
just kõige nakkusohtlikumad klassid

Koolis käivad õpilased peavad end pidavalt testides veenduma, et nad pole nakatunud. Tallinna linnameedia

Nakatumise määr on  kõrgeim 
Kesklinna linnaosas
• Terviseameti 8. novembri 

ülevaate kohaselt koroonas-
se haigestumine kergelt lan-
geb. Nakatamiskordaja R on 
liikunud 1,2 pealt 1 peale, 
kuid olukord koroonarindel 
on siiski väga halb. Väga vä-
he on vaja, et viirus saaks 
jälle sisse uue jõu...

• Endiselt on suurim nii hai-
gestunute arv kui ka haiges-
tumus 100 000 elaniku koh-
ta koolilaste seas. Tervise-

ameti andmetel oli Tallinnas 
8. novembri seisuga kokku 
61 koolikollet. Neis oli kokku 
1156 haigusjuhtu – 958 õpi-
lastel ja 198 koolitöötajatel.

• Tallinn on võrreldes teiste 
omavalitsustega nakatumi-
selt  65. kohal. Tallinnas 
omakorda on esikohal kesk-
linn, järgnevad Haabersti, 
Nõmme, Kristiine, Musta-
mäe, Lasnamäe, Põhja-Tal-
linn ja Pirita.

EMA: Kodusõpe aitab ära hoida 
koroonakoldeid koolis
"Kuuldavasti on laste mõ-
neks ajaks kodus õppima 
jätmine aidanud juba 
nakatumiste arvu 
vähendada, miks 
siis mitte seda ra-
kendada, et koole 
täiesti kinni pane-
ma ei peaks," lau-
sus kesklinnas elav 
lapsevanem Kersti.

Tema 15-aastane poeg õpib 
Tallinna ühisgümnaasiumi 8. 
klassis ning on olnud viimased 
kaks nädalat distantsõppel. 
Kersti kinnitusel oli poeg olu-
korraga igati rahul. "Pojale dis-
tantõpe sobib – ta on intro-
vert ja talle meeldibki omaette 
nokitseda," kinnitas ema. 
"Õpiedukus oli enne hea ja on 
seda endiselt. Poiss teeb koo-
liasjad omaette ära ning ee-
malolek kaaslastest ei ole 
kehvasti mõjunud – ta on sot-
siaalse suhtluse osas vähe-

nõudlik." Poja tunnid toimusid 
veebis – ühel päeval isegi 

kuus tundi järjest. "See 
oli päris karm, aga 

teisel päeval toimus 
vaid üks tund, see-
ga päevad erine-
vad," rääkis Kersti.

Emale meeldib ka, 
et  osa aineid, näiteks 

matemaatika, on interak-
tiivseks tehtud, õpetajad saavad 
piltlikult ette joonistada ja teh-
teid teha, nii et õpilased ei ei pea 
ainult õpetaja nägu vahtima,"

 Kersti sõnul läheb poja 
klass tänasest tagasi kooli, di-
rektor on öelnud, et tahab va-
hetada klasse, kes on dist-
santsõppel, et kodus ei viibiks 
ühed ja samad klassid. "Direk-
tori meelest on kaks nädalat 
optimaalne aeg kodus õppida, 
kui klassis ei ole koroonakol-
let," märkis Kersti, kelle poja 
klassis kollet tõesti ei ole.

sineerima minna, on Tallin-
nas võimalik vaktsineerimis-
brigaad koju kutsuda. Eelre-
gistreerida saab telefonil 666 
2727, kõnesid võetakse vastu 
tööpäevadel kella 8-20 ja nä-
dalavahetusel 9-17. Patsienti-
dele öeldakse päev ja kella-
aegade vahemik, millal vakt-
sineerimisbrigaad nende juur-
de jõuab. Kodusvaktsineeri-
mise brigaadid töötavad argi-
päevadel kella 9-18. Kohapeal 
teeb õde ka otsuse, kas patsient 
oleks võimeline teiseks doosiks 
ise mõnda vaktsineerimispunk-
ti minema või saadakse teine-
gi doos kodus.

Möödunud nädalal oli hai-
gestumise langustrend Tallin-
nas üle ootuste kiire. Põhjuseks 
on, et inimesed peavad koroo-
nareeglitest kinni ja kannavad 
maske. Samuti vaktsineerimi-
ne. See annab lootuse, et 6-7 
nädala pärast taastub haiglates 
ka plaaniline ravi, kuid samas 
on ukse ees jõulud ja uusaasta. 

1
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MARI-ANNE HÄRMA: Tallinn  
käitus koolides osalist kodusõpet  
sisse seades õigesti

"Tallinn ei pingutanud üle, 
ühel ilusal hetkel 
oleks tulnud 
kodusõpe ik-
ka ühel või 
teisel 
määral 
ära teha. 
Tallinn 
tegi selle 
otsuse 
just va-
rem," lausus 
terviseameti 
juhataja kt Marie-
Anne Härma.

Härma ütles mõne aja 
eest AK-le, et riigikoolide 
kaugõppesse üleviimise ot-
suse tegemisel käitus Tallinn 
õigesti. "Kaugõpe on tõhus 
meede koolide nakatumise 
kontrolli all hoidmiseks," üt-
les Härma. "Tallinnas ei pin-
gutatud üle, ühel ilusal het-
kel tuleks ikka ühel või teisel 
määral ära teha. Tallinn tegi 
selle otsuse just varem," li-
sas ta.

Pealinnas tehtud otsuse 

õigsusest rääkis ka tervise-
ameti kriisistaabi 

juhataja Ragnar 
Vaiknemets 

Postimehe-
le antud 
interv-
juus. Te-
ma sõnul 
annab rii-

gi tervise-
ameti osa-

kond omava-
litsustele soo-

vitusi kaugõppele 
üleminekuks lähtuvalt 

olukorrast piirkonnas, kuid 
omavalitsustel on ka ise-
seisvate otsuste tegemise 
õigus. "Tallinnas ei saanud 
me sel ajal nakkusohutust 
tagada," lausus ta.  "Usume, 
et Tallinna otsus oli õigusta-
tud. Ja ma arvan, et see ei 
olnud olukord, kus oleks va-
ja helistada ja luba küsida. 
Omavalitsus saab ja peaks 
tegema oma sisemised ot-
sused."
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"See maja sai raha võidu-
jooksus," kirjeldab Anvar Ki-
ma  2017. a alanud liikumist 
ideest teostuseni. Südaööl, kui 
Kredexi taotlusvoor avati, oo-
tasid kümned ühistujuhid, Ki-
ma nende hulgas, higine sõrm 
arvutiklahvil, et saaks taotlu-
se teele läkitada. "50 ühistut 
sai toetust, meie olime kolme-
teistkümnendad," ütleb Kima.

See toob meelde lendlause 
ühest kultuskomöödiast: "Kii-
rustage, seltsimehed unetud!"

Kes ees, see mees
Asi on aga muidugi naljast 

kaugel, sest maja kulukas re-
noveerimine soojapidavaks on 
üks väheseid võimalusi kas-
vavate küttekuludega toime 
tulla. Kredex toetab ühistuid 
30%-ga renoveerimismaksu-
musest. Päris õige võidujooks 
toetussumadele aga alles al-
gab. Inimesteni on juba jõud-
nud kasvanud küttearved, sest 
kallinenud on elekter ja gaas 
ning peatselt tõstab Tallinnas 
jm üle 60% hinda kaugkütte-
ettevõte Utilitas.

Nagu möönab Anvar Kima, 
ja muidugi veel paljud ühistu-
juhid, on KredExi toetussum-
mad ühistutele, et maja soo-
japidavaks renoveerida, olnud 
aastate lõikes  väga ebaühtla-
sed. Kõikumine on olnud vii-
masel viiel aastal kahest miljo-
nist aastas 37 miljonini ja siis 
jälle tagurpidi tagasi – kuue 
miljonini (2019).

Igal juhul – kes ees, see 
mees. Kõigile pole jätkunud. 

Legendaarseks on saanud 
2019. aasta, kui toetused lõp-
pesid 1,3 minutiga. Kes ilma 
jääb, on pidanud ootama uut 
vooru, aga KredExi jutule pää-
semine üksi tähendab rasket ja 
põhjalikku ettevalmistustööd. 
Nüüd aga juba lubatakse Kre-
dExist stabiilset ühistute toe-
tamist 50 mln euroga aastas.

Kalda 64 elumaja rekonst-
rueerimine on paljuski tänu 
just ühistujuht Anvar Kima 
visale tööle tõeline edulugu. 
Kokku kulutas ühistu maja 
kordategemiseks päris suure 
summa, 2,3 miljonit, millest 
KredEx kattis tavapäraselt 
30% ja ülejäänu tuli pangast.

Selle raha eest tehti korda 
fassaad ja katus, paigaldati 
uued aknad ja ventilatsioon, 
ning lõpuks sai paika ka ma-
ja peamine au ja uhkus: uus 
soojussõlm ja katusele päike-
sepaneelid. Vahetati uksi, ehi-
tati sadeveesüsteem.

Päikesepaneelid annavad 
kokkuhoiu

Tegemist on liigendatud ja 
keeruka, 5-7-korruselise 
hoonega. Seda keeruli-
sem oli renoveerida, 
et tegemist polnud 
nõukogudeaeg-
se tüüpprojektiga. 
Kunagi 80ndatel 
ETKVL-i ehk tar-
bijate kooperatii-
vide liidu töötaja-
tele mõeldud korter-
maja on ehitatud vah-
valt nõlva sisse nõnda, 
et kolmanda korruse ak-
nast on võimalik nõlva pool 
ohutult välja hüpata.

Kui KredExilt saadi toetust 
2017. a, siis kogu renoveeri-
misega jõuti ühele poole lõp-
penud suvel. Kogu see maja 
kallal tehtud töö sobib õigu-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Võrreldes renoveerimise eelse ajaga säästame kütte-
kuludelt kuni 70%," ütleb korteriühistu juht Anvar Ki-
ma. Taolisi täielikult soojapidavaks renoveeritud kor-
termaju leidub siiski vaid 10%. Võimaldamaks elu 
"uues energiareaalsuses", peaks renoveerimiste toe-
tusi vähemalt kahekordistama.

ÜHISTUJUHT: Tänu osalemisele toetuse saamise 
"võidujooksus" säästame nüüd 70% küttekulust

kond protsenti neist on tervik-
likult renoveeritud, paistab siit 
ühtlasi ees ootava töö maht.

Ligikaudu aasta varem, kui 
me jõudsime praegusesse ener-
giakriisi, ehk 2020. a suvel 
sai valmis hoonete pikaajali-
se rekonstrueerimise stratee-
gia. Selles on paika seatud ka-
va, kuidas me jõuaksime 2050. 
aastaks renoveerida kõik va-
nemad hooned – büroopinda-
dest kuni kortermajade ja era-
muteni – energiatõhususe C-
klassile vastavaks.

Üldiselt tuleks praegusega 
võrreldes tõsta renoveerimiste 
tempot mõnedel aastatel um-
bes kuni viis korda. Teisisõnu, 
rekonstrueerida tuleks umbes 
2,3 mln m2 aastas.

Rekonstrueerimiseks ku-
luks aastas miljard?

Summad, mida selle ees-
märgini jõudmiseks järgmise 
30 aasta jooksul vajaksime, 
on samuti muljet avaldavad.

Kokku kuluks Eesti vane-
mate hoonete – kortermajadest 
büroodeni – ümberehitamiseks 
kaasaegsele energiasäästlikule 
kujule 24 miljardit eurot. Vei-
di vähem kui kaks meie riigi-
eelarvet. Tallinna eelarve on 
näiteks ümmarguselt miljard. 
Kui aastal 2025 peaksime ku-
lutama selleks suureks eesmär-
giks pool miljardit eurot, siis 
2030-40 juba keskeltläbi ter-
ve miljardi aastas.

Mõistagi eeldavad need suu-
red numbrid, et meie kõik – 

korter- või eramajade elani-
kud jm kinnisvara omanikud 
– suurema osa sellest summast 
ise välja käiksime. Riigi pa-
nusena nähakse ette KredE-
xi toetuse fondi järk-järgulist 
suurendamist umbes 400 mln 
euroni aastas, et sellega katta 
umbes 30-40%.

Kui palju see Suur Plaan 
on tegelikkuses elluviidav – 
selle peale osatakse täna vaid 
õlgu kehitada. Ei saa eitada, 
et see tundub utoopiline. Aga 
lõpuks sõltub kõik järgmis-
te riigivalitsuste poliitikast ja 
otsustest, mis sõltuvad oma-
korda olukorrast globaalma-
janduses jne.

"Elu on veenvalt tõestanud, 
et isegi mitte sooduslaen, vaid 
otsene toetus on ühistutele va-
jalik," viitab  tehnikateadlane 
Jarek Kurnitski, et suund on 
siiski õige. "Praegusel ajal on 
30% toetus Tallinnas ja Tartus 
ikkagi absoluutne miinimum. 
Muidu ei saa korteriühistud 
lihtsalt piisavalt laenu. Tei-
salt saab riik maksude kujul 
tagasi 32% – nii tööjõumak-
sude kui tulumaksuna. Seega 
annab riik ühe käega toetust 
ja teise käega võtab sellest osa 
uuesti eelarvesse. Selles suh-
tes väga mõistlik, et ei koor-
ma üleliia eelarvet."

Korteriühistute liidu nõuko-
gu esimehe Raimo Jõgeva sõ-
nul algab renoveerimise otsus 
ühistu üldkoosolekust. Seda 
peab toetama üle poole ühis-
tu liikmetest.

poolest kaasaegse renoveeri-
mise näidiseks.

Hoonet kütab gaasikatla-
maja. Aga kuna gaasi hind on 
enam kui poole võrra kasva-
nud, maandab seda kulu 35 
kW võimsusega päikesepanee-
lide park katusel. Isegi sombu-
sel novembripäeval, kui neid 
vaatamas käime, nad midagi 
siiski toodavad.

Samamoodi avaldab mul-
jet keldris asuv soojussõlm. 
"Ega sooja õhuga pole ju mõ-
tet maailmaruumi kütta," üt-
leb Anvar Kima soojustagas-
tusega süsteemi kohta.

Korterite ventilatsioon on 
nimelt korraldatud nii, et kor-
teritest välja imetav "ära kasu-
tatud" toasoe õhk suunatakse 
veel omakorda maja soojatoot-
misesse, näiteks vee kütmiseks 
– enne, kui sellest on "vii-
mane välja võetud" ja umbes 
7-8-kraadisena õue juhitakse.

"Võrreldes renoveerimise 
eelse ajaga säästame kütte-
kuludelt kuni 70%," lausub 
Anvar Kima, silmitsedes pe-
remehe pilguga katlamaja to-
rude rägastikku. Elanikele li-
sab võetud laen arvele juurde 
2,4 eurot ruutmeetrilt.

Suurem osa ootab  
renoveerimist

Selliseid terviklikult ja vii-
mase vindini läbimõeldult kor-
da tehtud kortermaju leidub 
Tallinnas – nagu kogu Eestis 
– siiski kahetsusväärselt vä-

he ehk ümmarguselt 10% 
ringis.

"Kui kusagil 1500 
korterelamut on ko-
gu Eestis tervikli-
kult renoveeri-
tud ja 14 000 oo-
tab  renoveeri-
mist, siis see pro-
portsioon on Tal-

linnas sarnane," üt-
leb TalTechi ehituse ja 

arhitektuuri instituudi 
direktor Jarek Kurnitski. 

"Paraku enamus praegusest 
hoonefondist ei ole energia-
tõhus. Tallinnas on renoveeri-
misaktiivsus kujunenud selli-
seks Eesti keskmiseks. On ol-
nud mõned üksikud väikelin-
nad, mis olnud aktiivsemad. 
Mustamäel on tehtud kõige 
enam maju korda. Teisalt Las-
namäel on renoveeritud vähe-
sed korterelamud ja KredExi 
toetusi pole seega millegipä-
rast eriti usaldatud, kuigi neid 
on olnud saadaval."

Ajaline piir, alates millest 
on tarvis elamut energiasääst-
likuks renoveerida, jookseb 
2000. aasta juurest. Sellest 
peale valminud hooneid loe-
takse uuemapoolseteks ja ener-
gia osas kokkuhoidlikeks, sest 
n-ö eelmise ajastu ehitusstiil 
oli juba läbi.

Tallinnas ja Harjumaal 
paikneb seejuures üle 8000 
korterelamu, mis valminud en-
ne aastat 2000, ehk 36% Eesti 
korterelamute arvust. Arves-
tades, et ehk umbes kümme-

Ühistujuht Anvar Kima ütleb, et maja terviklik rekonstrueerimine tasub ennast igal juhul ära. Kuigi makse remondifondi suureneb, alanevad samas küttekulud.  Aleksandr Guzhov

Alles suured arved 
panevab mõnesid 
naabreid remonti 

soovima.

Maakler Christel Blaubrück: kulude suurus 
huvitab koduostjaid vägagi
Kinnisvaramaakler Christel 
Blaubrücki sõnul muutuvad 
koduostjad üha targemaks 
– uuritakse, kui suured on 
korteri pidamise kulud ja 
mis töid on vaja kortermajas 
ära teha.

"Ühistu laenukoormust uuritak-
se näiteks alati, ja ka seda, et milline on 
hoone energiaklass," ütleb Blaubrück.

Tema sõnul tuleb ühistul maja reno-
veerimides leida mõistlik tasakaal, et 
energiatõhusust püüdes ei aetaks lae-
nukoormust liiga suureks. Siis võib see 
kinnisvara oodatud hinnatõusu asemel 
seda hoopis kahandama hakata. "Lei-

dub ka selliseid korteriühistuid, 
kes on üle pingutanud. Kõik 

on viimase peal uhkelt re-
monditud, aga päeva lõpuks 
pole enam vahet, kas sa 
maksad kütte eest või re-

mondifondi."
Blaubrück ütles, et kuna ostjaid 

on palju, jääb energiatõhusus kohati 
siiski ostjate huvide seas tagaplaanile. 
Seega mainimisväärset hinnavõitu ei 
pruugi täisrenoveeritud kortermajas 
asuva korteri müük esialgu anda. Enne-
kõike hinnatakse asukohta jm näitajaid. 
Osa kliente ostab kortereid korda tege-
miseks ja edasi müümiseks.
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ÜHISTUJUHT: Tänu osalemisele toetuse saamise 
"võidujooksus" säästame nüüd 70% küttekulust

"Ühistute juhatustel on pä-
ris raske olnud varem selgeks 
teha renoveerimise tähtsust, 
aga need, kes on olnud vastu, 
hakkavad seda pärast esimes-
te suurte energiaarvete saa-
mist kindlasti pooldama," rää-
gib Jõgeva muutunud paradi-
gmast ja uuest energiareaal-
susest.

Jupitamine on raiskamine
"Kindlasti tuleb pooldada 

hoone terviklikku renoveeri-
mist, nagu KredEx seda toetu-
se andmiseks praegu nõuab," 
lisab Jõgeva. "Üle kümne aas-
ta tagasi, kui tehti niimoodi, 
et toetusega soojustati küll ot-
saseinu või ehitati uus katus – 
taoline jupitamine oli raha rais-
kamine. Kui saad majale ringi 
peale, teine ots laguneb. Kui 
ikka teha, siis korraga. Paljud 
on kortermajades pannud oma-
algatuslikult plastaknad ette, 
nii et õhk enam ei liigu. Mida-
gi pole parata. See tuleks kõik 
ümber teha. Terviklahenduse 
puhul nähakse aga ette ven-
tilatsioonisüsteem, et igas elu-
ruumis õhk ikkagi vahetuks. 
Mida oleks vaja teha – toetus-
summasid suurendada, et need 
otsa ei lõpeks enne, kui kõik 
taotlejad on saanud."

Jõgeva möönab, et mõis-
tagi on toetussummade taga 
poliitilised otsused, mis sõltu-
vad riigieelarve võimalustest 
ja kujunevad valitsuse arute-
ludel. Muuhulgas vahendatak-
se Euroopa Ühtekuuluvusfon-

di raha. KredEx on siin liht-
salt täidesaatja.

Nii Jõgeva kui ka paljud tei-
sed ühistujuhid möönavad, et 
absurdsed on olukorrad, kus 
näiteks 2019. a kortermajade 
renoveerimistoetuseks eralda-
tud 17,5 mln eurot sai taotleja-
tega täidetud vähem kui paari 
minutiga. Ühe keskmise kor-
terelamu ettevalmistus toetuse 
tingimustele vastavaks – sest 
on vaja ju igasuguseid eksper-
tiise –, võtab aega kaks ku-
ni kolm aastat ning 
toetusest ilma 
jäämine nul-
lib selle töö.

Juba 
2019. a 
möönsid 
korterü-
histute 
liidu liik-
med oma 
avalduses, 
et toetuse 
mahtu tuleks 
tõsta vähemalt 
50 mln euroni aas-
tas. Veidi hiljem ehk 2020 
jõuti TalTechi teadlaste ja rii-
giametnike koostöös valmi-
nud riiklikus hoonete rekonst-
rueerimise strateegias samale 
tõdemusele. Ise asi, kas jät-
kub poliitilist tahet seda lii-
ni ka hoida.

KredEx ise säilitab oma 
kommentaarides igal juhul 
positiivse noodi.

"Edaspidise osas võiks 
märksõna siin olla "stabiil-

sus"," möönab KredExi kõnei-
sik Joonas Kerge rahastami-
se hüplikkust. Teisalt näeb ta 
tunneli lõpus valgust: "Hetkel 
prognoosimegi, et igal aastal 
suuname korterelamute kor-
rastamise toetamiseks vä-
hemalt 50 mln eurot aastas. 
Nii saavad korteriühistud oma 
plaane rahulikul meelel teha ja 
ellu viia. Positiivne on see, et 
inimesed on üle Eesti mõist-
nud kodumaja korrastamise ja 
energiatõhususe suurendami-
se olulisust."

Ühistute liit: me januneme 
toetuste järele

2019. aasta, mis korteri-
ühistute liidul harja puna-
seks ajas, jäeti 72 taotlust ra-
ha lõppemise tõttu rahuldama-
ta. Enamus esitas uue taotlu-
se 2020. aastal. Tuleb muidu-
gi märkida, et siis astus juba 
mängu koroonaviirus – näi-
dates ühtlasi, et pole olemas 
absoluutset halba ilma mõ-
ne hea küljeta. Kortermajade 
renoveerimist toetati nimelt 
märksa suuremas mahus, et 
kriisi vaevlema sattunud ma-
jandust elavdada.

Nii toimus 2020. aastal lau-
sa kaks taotluste vooru, millele 
ühistud said tormi joosta. Kes 
esimesse ei mahtunud – neid 
oli 93 –, esitasid uue taotluse.

Eelmine aasta oli eriline ka 
selle poolest, et vähemalt ra-
ha lõppemise tõttu keegi ne-
gatiivset otsust ei saanud. Kes 
ilma jäid, neil jättis asjaaja-
mine või vormistus soovida.

Kokku maksti 2020. a toe-
tusteks 106,4 mln eurot, ja see 
on absoluutne rekord. Mee-
nutagem taas, et 2015. a oli 
ühistutele laiali jagatud vaid 
ligi 3 mln eurot. Tõsi, mõne 
aastaga tõusis see 37 miljoni-
ni, aga kukkus siis, enne ko-
roonakriisi, kuuele miljonile 
eurole.  Kui 2019. a oli posi-
tiivseid otsuseid 22, siis 2020 

tervelt 356.
Tänavu, 2021 on 
aga nullimäng.

"Sel aastal 
vooru ei tule, 

kuna eel-
misel aas-
tal läks 
rekordi-
line sum-
ma toe-
tusteks – 

mitte ku-
nagi varem 

pole ühe aas-
ta jooksul korra-

ga nii palju toetust ja-
gatud," põhjendab KredExi 

kõneisik Joonas Kerge.
Korteriühistute liidu juha-

tuse liikme Urmas Mardi sõnul 
on aga praeguse energiakriisi 
taustal ainus võimalus hoida 
kinni 2020. a tasemest. Aas-
tas oleks vaja ühistuid aida-
ta suurusjärgus 90 mln euro-
ga. Seega, kui KredEx lubab 
järgmistel aastatel stabiilset 50 
mln eurost toetust, siis tema 
arvates jääb sellest ilmselgelt 

väheks. Ühesõnaga – mis en-
ne energiakriisi näis unelma-
na, tundub praegusi küttehin-
du vaadates väga vähesena.

"Ühistud janunevad toetus-
te järele," ütleb Mardi. "Ehi-

tushinnad kallinevad ja sel 
taustal võiks ühistute toetus 
olla 90 mln eurot aastas. See 
oleks optimaalne summa, et 
ei tekiks samas ka ehitustu-
ru moonutusi."

Ühistujuht Anvar Kima ütleb, et maja terviklik rekonstrueerimine tasub ennast igal juhul ära. Kuigi makse remondifondi suureneb, alanevad samas küttekulud.  Aleksandr Guzhov

Toetust  
tuleks tõsta  

vähemalt 50 mln 
euroni aastas.

KredEx: pärast rekonstrueerimist 
väheneb energiakulu kuni 70%
Leidub maju, kus 
igakuine soojus-
energia kasutus 
on pärast tervik-
likku rekonst-
rueerimist vähe-
nenud 60-70%. 
Keskmiselt väheneb 
soojusenergia kasutus aga 
55%.

Kuigi ventilatsioonisüsteemi 
lisamine kasvatab elektrikulu, 
teeb ta seda siiski marginaal-
sel määral ehk kolm protsenti. 
KredExi kõneisiku Joonas Ker-
ge sõnul rajanevad need ar-
vud säästu kohta 330 re-
konstrueeritud maja energia-
kasutuse uurimisel enne ja pä-
rast.

Lisaks on üha tavapärasem, 
et maja katusele paigaldatak-
se päikesepaneelid, mis oma-
korda elektrit ja tulu tagasi 
toovad. Eurodes on kokkuhoi-
du keeruline välja tuua, sest 
see oleneb, mis kütet kasutab 
maja põhiliselt.

"Oleme viimase viie aasta 
jooksul pannud kõvasti rõhku 

elanike teadlikkuse pa-
randamisele," ütleb 

Joonas Kerge. "Sõ-
num on just viimastel 
aastatel selgelt koha-
le jõudnud – koduma-

ja tuleb korda teha ja 
kõige otstarbekam on se-

da teha ühe korra ja rekonst-
rueerida korralikult ehk tervik-
likult. Valdav osa rekonstruee-
rimistest ongi just terviklikult 
korda tehtud. Edaspidise osas 
võiks märksõna siin olla sta-
biilsus. Praegu prognoosime-
gi, et igal aastal suuname kor-
terelamute korrastamise toe-
tamiseks vähemalt 50 mln eu-
rot aastas."

Täpsemat infot KredExis 
pakutavate võimaluste kohta 
vaata www.kredex.ee Tege-
mist on sihtasutusega, mis te-
gutseb majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumi hal-
dusalas. Lisaks inimeste kodu-
dega seotud toetustele paku-
takse ettevõtetele arengu- ja 
välisturgudele laienemise lae-
ne jm finantslahendusi.

Energeetikaekspert Jaan Tepp: 
rekonstrueeriks küll,  
kui ehitaja leiaks

"Ma ise maadlen 11 korteriga 
elumaja renoveerimisega, ja 
no ei tule pakkumisi," 
räägib energiaspets 
Jaan Tepp. "Ei jää 
muud üle, kui teha 
muudkui kordus-
hankeid, kuni lõ-
puks ehitaja leiad."

Teppi tööks on ener-
giaauditid, energiamärgised, 
hoonete soojapidavuse üle-
vaatamine, energeetika ala-
seid uurimused jmt. Mees, kes 
teab suurepäraselt, kuidas üh-
te maja tuleb soojapidavaks 
muuta, ei leia aga nüüd ise 
ehitajat. Ta pole oma murega 
üksi, sest ehitusfirmad on töö-
ga ülekoormatud.

Tema sõnul ei ole ehitusfir-
madel kasulik väiksemate ob-
jektidega jännata olukorras, 
kus riik on ehitusturule paisa-
nud seoses kriisiga lisares-
sursse ja iga teine hange tuleb 
n-ö avalikult sektorilt. "Eelise 
saavad riigi objektid," ütleb ta.

Maja tervikrekonstrueerimi-
ne on üsna ajakulukas. Kui 
KredExilt saadakse 30% toe-
tusotsus, käib sellega  ühtlasi 
kaasas asjaajamine pangaga, 
kes peaks ülejäänud osa ra-
hastama. Kuni lõpuks ehitaja 

otsimise ehk hankeni jõutak-
se, võib kuluda enam kui pool 

aastat. Hanke endaga 
võib minna veel juur-
de kolm kuud, selle 
ajaga aga ehitus-
hinnad muudkui 
tõusevad ja lisan-

dub üldine inflat-
sioon. Lõpuks ei jäägi 

muud üle, kui halastavat ehi-
tusfirmat oodata. KredExi en-
da seisukoht on, et nad prae-
gu juba püüavad toetusotsu-
seid tehes arvestada tõusvate 
ehitushindadega.

Teppi sõnul on aga areng 
selles mõttes ilmne, et enam 
ei saa renoveerimise puhul 
rääkida kõikuvast kvaliteedist. 
Enne otsust tehakse väga 
põhjalikud ehituslikud eksper-
tiisid, kusjuures KredExi enda 
eksperdid vaatavad väljapa-
kutud lahendused väga põhja-
likult läbi. Kui väiksemgi viga 
leitakse, põrgatatakse projekt 
KredExist kohe tagasi.

Ühelt poolt tähendab see 
ühistute juhtidele kõva närvi-
kulu. Teisalt aga võib olla kin-
del, et tulemus on pingutust 
väärt – muidugi juhul, kui ka 
ehitaja on vähegi tasemel.

Kesklinna par-
kidesse istutati 
puid ja lilli
Kesklinna parkidesse ja  
haljasaladele istutati sügisel 
üle saja puu ja põõsa ning 13 
000 lillesibulat. Täiendavalt 
kaunistavad nüüd parke 
Amuuri toomingad, Sargenti 
kirsipuu, iluõunapuud ja mit-
med ilupõõsad. Mulda sai ka 
tuhandeid nartsissi-, tulbi-, 
lumikellukese-, laugu-, kroo-
kuse- jm kevadlillede sibu-
laid. Samuti remonditi Toom-
pea tänava ja Falgi tee nur-
gal paikneva 20. augusti kivi 
ümbrus, sinna istutati sõna-
jalgu, hortensiaid ja  kurere-
hasid. Toomparki toodi ku-
junduselemendiks 18 eri suu-
rusega maakivi.

TalTechi iseauto 
välimus ja  
sisu täieneb 
Eesti esimene isejuhtiv sõiduk 
areneb edasi ja on saamas 
uut kujundust ning sisu. Tal-
Techi iseAuto v2.0 on edaspi-
di äkilisema, pilkupüüdvama ja 
meeldejäävama futuristliku 
välimusega, samuti uuenda-
takse oluliselt sõiduki tark- ja 
riistvara.  Uus iseAuto on osa 
tehnikaülikooli Targa linna 
arendustest tuleviku mobiil-
suse projektis ja rohepöörde 
ere näide.

Tondiraba  
pargis alustas 
tegevust kohvik

Tondiraba pargi kohviku hinna-
tase ja seal pakutav arvestab 
eri vanuses inimestega, sh las-
tega peredega. Toidu valmista-
misel ja serveerimisel kasuta-
takse võimalikult palju taaska-
sutatavaid materjale, lisaks on 
kohvik lemmikloomasõbralik. 
Tänavatoidu fänne rõõmustab 
kebabi- ja burgerivalik. Paku-
takse tasuta kraanivett, samas 
ei müüda alkohoolseid jooke. 
Kohvik asub Tondiraba pargi 
läänepoolses servas ning on 
avatud iga päev kella 10-22. 
Kohvikuteenuse osutaja valiti 
konkursi teel viieks aastaks, 
selleks sai  DAS Grupp OÜ.
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Mõtlesin Tallinnale UNESCO muusikalinna tiitli 
andmise puhul, et kas siis nüüd muutub muusi-
ka pealinnas lausa kohustuslikuks. Aga nii nagu 
kirikusse ei saa kedagi vägisi ajada, ei saa keda-

gi vägisi ka sümfooniakontserdile saata. Mäletan ühte interv-
juud Neeme Järviga, milles maestro kurtis, et tol ajal presi-
dendiametit pidanud daam ei külastanud kunagi ERSO kont-
serte. Mida rohkem on väljaspool muusikakultuuri kasvanud 
inimesi, seda vähem ühiskond muusikat väärtuslikuks peab. 
Mis see ühiskond siis on? Need oleme me kõik. Ja me oleme 
väga erinevad ning meil on ka erinevad huvid. Kedagi ei saa 
sundida muusikast osa saama, kui ta ei taha. 

Aga me saame ometi pea igaühte muusika juurde juhata-
da. Ja kes kord juba niisugust juhatust saanud, on juhataja-
tele eluaeg tänulik. Mõtlesin, et vähemaks ei saa muusika-
huvi muusikalinna tiitli puhul minna, aga kas see saab min-
na veel suuremaks?  Meil on ju muusikaharidus üldhariduse 
kohustuslik osa. Nii jõuabki muusika juurde rohkem noori. 
Küllap see oli ka üks tõsine argument, miks Tallinn on muu-

sikalinnana esile tõstetud. 
Tallinn lihtsalt ongi 

muusikalinn ja ega üks tii-
tel sisuliselt enam mida-
gi ei muuda. Eestis ja Tal-
linnas peetakse loomuli-
kuks, et tuhanded lapsed 
laulavad koorides ja tee-

vad  ise muusikat, mängides mõnda pilli ja võttes osa muu-
sikastuudiote tegevusest. Ilma selleta ei oleks meil ka laulu-
pidusid. Kes on kordki seisnud laulukaare all, see juba teab 
üht-teist ka tõsisemast muusikast ja ei krimpsuta nina  süm-

fooniakontserdigi puhul. Me ei saa ol-
la ka muusikas üheülbalised. Maest-

ro Tõnu Kaljuste pidas äärmiselt 
oluliseks, et meie muusikaelu on 
mitmekesine, ja see mitmeke-
sisus on kõigis oma ilmingutes 
ja vormides väga nauditav. Lai 
alus loob pinna tippudele.

Tehkem siis kõik, et publik 
meie kontserdisaalidest ei 

kaoks, toetagem noori ta-
lente ning algatusi, na-
gu "Igale lapsele oma 
pill". Sest ainult nii 
saame ka edaspidi 

olla muusikalinn ja 
muusikakultuuri 
ere majakas siin 
sombuse ja tuu-

lise Läänemere 
rannal. Seega siis 

– olgu igaühel oma 
muusikalinn ka.

Igaühel oma 
muusikalinn

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

Meil peetakse  
loomulikuks, et  
tuhanded lapsed 
musitseerivad.

Tallinnale esindusjõulupuuks 
pakutud paarikümnest kuu-
sest osutus kauneimaks Kuu-
salu vallas kasvav puu.

Kuusk langetatakse, transpor-
ditakse pealinna ja püstitatakse 
Raekoja platsile neljapäeval, 18. 
novembril. Seejärel asutakse jõu-
lupuud kaunistama ning ühtlasi 
jõuluturu avamiseks valmistuma. 
Jõuluturg avatakse reedel, 26. 
novembril, ning juba sellele järg-
neval pühapäeval süüdatakse 
kuusel ka 1. advendi küünal.

Kesklinna valitsus alustas 
Raekoja platsile paigaldatava 
esindusliku jõulukuuse otsin-
guid juba septembri keskpaiku, 
pakkumisi sai teha oktoobri lõ-

puni. Linna esindusväljakule 
jõulupuud otsides seati tingi-
museks, et kuusk peab olema 
vähemalt 15 meetrit kõrge, ka-
har ja ühtlaselt tihe. Puu kasvu-
kohale olid tingimusteks hea li-
gipääsetavus ja kaugus Tallin-
nast mitte üle 150 km. Eelne-
nud kolmel aastal on Raekoja

platsi jõulukuusk leitud siit-
samast Tallinnast. Linnaosava-
litsus korraldas oma Facebooki 
lehel ka seekordse jõulukuuse 
asukoha äraarvamise mängu. 
Laekus üle 150 vastuse ja neist 
umbes kolmandik osutus õi-
geks. Õigesti vastanute vahel 
loositakse välja kolm kuuse-
ehete komplekti.

Veebikonstaabel Maarja Punak 
tõdeb Eesti Päevalehes, et vakt-
siinide ja nende mõju kohta levib 
sotsiaalmeedias palju valeinfot. 
Tavaline on näiteks, et keegi 
teab kedagi, kelle sõber või su-
gulane olevat vaktsineerimise 
tõttu surnud. Kui aga uuri-
ma hakata, puuduvad 
kuulujutul seosed 
tegeliku eluga. 
Punaku tõde-
musele võib li-
sada, et eksi-
vad need, kes 
arvavad, et 
kuuldused le-
vivad eriti kii-
resti just praegu-
sel sotsiaalmeedia 
ajastul. Varem omasid 
need samuti väga suurt mõ-
ju, sest kasvõi telefon on ju am-
mune leiutis – inimesed suhtle-
sid küll teisi kanaleid pidi,  kuid 
mitte vähem kui praegu. Hordi-
de viisi psühholooge on murd-
nud ajast aega pead kuulduste-
ga võitlemise osas. Ja mainekas 
väljaanne The Economist on kir-
jutanud näiteks nn Coca-Cola 

sündroomist – nimelt avas 
suurkorporatsioon lausa spet-
siaalse veebikülje, kummuta-
maks Araabia maailmas levivaid 
kuuldusi, nagu tähendaks nimi 
Coca Cola prohvet Muhamedi 
vihkamist. Psühholoog Derek 

Rucker on öelnud, et 
see kaasus näitab, 

et  kuulujuttude-
ga ei tohi või-

delda. Lugu-
de vastu 
võitlemise 
asemel levi-
tatakse neid 
antud juhul 

hoopis ise 
edasi. Inimes-

tele ei meenu hil-
jem enam loo kon-

tekst ega loo eitamine, 
vaid lugu ise. Pigem tasub endal 
luua positiivseid lugusid. Selles 
mõttes on ka Eesti politsei ko-
roonakuulujuttude suhtes õige 
taktika valinud. Üldjuhul takista-
vad ümberlükkavat infot vastu 
võtmast psühholoogilised tegu-
rid, mistõttu politsei sellega ei 
tegelegi.

Eesti harvikhaiged saavad 
nüüd abi harvikhaiguste kom-
petentsikeskusest, mis äsja 
loodi Tartu Ülikooli kliinikumi 
juurde. Euroopa Liidus käsitle-
takse harvikhaigusena haigust, 
mis esineb kuni viiel inimesel 
10 000-st, s. t neid iseloomus-
tab väga väike esinemissage-
dus. Umbes 80% harvikhaigus-
test on geneetilist päritolu. 
Harvikhaigusi on suurusjärgus 
5000-8000. Nimekiri täieneb, 
sest neid avastatakse igal aas-
tal uusi.  Eestis on neist roh-
kem või vähem puudutatud 
umbes 100 000 inimest, kuid 
lisanduvad ka haigete läheda-
sed ja hooldajad. Praeguseni 

olid harvikhaiged justnagu õh-
ku rippuma jäetud, sest suuri 
raskusi on olnud näiteks nende 
ravimite hüvitamisega haige-
kassa poolt. Kulub näiteks aas-
ta-kaks mõne ravimihinna osas 
tootjaga läbirääkimisteks, sest 
muidu osutuvad need väga ku-
lukaks. Väga palju peaks seega 
harvikhaigetele lähenema juh-
tumipõhiselt. Nüüd ongi see 
võimalik, sest nimetatud kom-
petentsikeskuses on olemas 
tipparstid. Harvikhaigusi suu-
detakse senisest paremini 
diagnoosida ning ravida. Riik 
otse keskust ei rahasta – tugi 
tuleb kliiniku eelarvest ja Las-
tefondist.

Eesti on küll kuulus digiriik, kuid 
seni pole osatud või taibatud 
luua oma süsteemi vaktsineeri-
mistõendite kontrollimiseks. 
Olukord paistab seda kummali-
sem, et samas oli Eesti esimene, 
kes lõi digitõendi süsteemi. Küll 
aga on tõendite kontrollimise 
äpid loonud mitmed teised Eu-
roopa riigid. Eesti Päevalehe 
teatel kasutatakse neid äppe 
paljudes Eesti asutustes, kus 
klientide kontroll vaktsineeritu-
se osas on valitsuse korralduse 
kohaselt kohustuslik. Paraku 
näitavad need välismaised äpid 
tõhustusdoosiga vaktsineeri-
tust suure viitajaga. Uus tõend 
hakkab pärast tõhustusdoosi 
süstimist kehtima seitse päeva 
hiljem Pfizeri ja 14 päeva hiljem 
Moderna vaktsiini puhul. Seega 
peaks kaks nädalat peale tõ-

hustusdoosi kasutama 
enda vana digitõendit, 
uut ei tohiks teha, sest siis võib 
olla kindel, et näiteks kuhugi 
söögikohta sisse pääsed. Üldi-
selt võib aga EPL-i avastuse 
taustal tõdeda, et vaktsineeri-
mistõendite kontroll on jäänud 
läbi mõtlemata. See on põhine-
nud inimeste aususel ja lootusel, 
et ei esitata võõrast tõendit. 
Teisalt leidub kohti, kus sisse-
pääsul küsitakse lisaks vaktsi-
neerituse tõendile isikut tõen-
davat dokumenti, et andmete 
õigsuses veenduda. See läheb 
aga jämedasse vastuollu isiku-
andmete kaitsega ja eraelu puu-
tumatusega. Seaduse mõttes 
muutub ju iga ID kaarti küsiv 
kohvikupidaja isikuandmete 
töötlejaks – koos rea seaduse-
ga pandud kohustustega.

SA Väärtustades Elu on Eesti 
Ekspressi teatel saanud maksu-
maksjalt üle miljoni euro eri pro-
jektideks, kuid suunanud siis 
selle raha osaliselt oma juhi 
erafirmadesse. Asi on 
seda odioossem, et 
lörtsitud on muu-
hulgas pühasid 
teemasid nagu 
lapseootel 
emad ja nen-
de raseduse-
ga seotud 
probleemid. 
Sotsiaalministee-
riumi auditist selgus, 
et sihtasutuse juhid tegid 
kohati absurdseid kulutusi, mida 
üritati näidata osana projekti-
dest. Projektirahaga üritati ta-
suda koguni meelelahutuslike 
tarbijalooside telefonisõnumite 
eest. Samuti leidus küsimusi te-
kitavaid parkimis- ja kütusekulu-
sid. Sihtasutus omakorda väi-
dab, et tegemist olevat arvepi-

damislike eksimustega ja kulu-
dokumendid esitatakse tagant-
järele. Kõige olulisem küsimus 
võiks siiski olla, et miks peaks 

niivõrd tähtsa teema puhul, 
nagu seda on pere- ja 

raseduskriisid, 
laskma kellelgi 

askeldada pro-
jektide vormis. 
Täiesti loomu-
lik, et igasugu-
sed taolised 
nõustamistee-

nused peavad 
olema kättesaa-

davad raviasutuste ja 
kliinikute juures. Ühtlasi 

võib siis olla kindel nõustajate 
pädevuses. Me ei kujuta ju ette, 
et mingi osa meie igapäevasest 
arstiabist oleks tõstetud mõne 
MTÜ või SA juurde. Kui keegi ta-
hab aga lihtsalt üldsõnalist kon-
verentsi korraldada, siis palun 
väga, aga see ei peaks käima rii-
gi raha toel.

Raekoja platsi jõulukuusk leiti 
seekord Kuusalu vallast

Kuuldustega võitlemine  
on libe tee

Harvikhaiged saavad  
rohkem abi

Millal saab digitiiger  
vaktsiinipassikontrolli?

Perenõustamises  
ilmnes rehepaplus

AS Tallinna Linnatransport 
(TLT) koostöös Tallinna lin-
naga suunas alates no-
vembrist pealinna ja lähi-
ümbruse kooliõpilasi tee-
nindama uhiuued ja turvali-
sed koolibussid Scania 
Irizar i4. Erikujundusega 
koolibusse on koolidel või-
malik tellida ka 
ekskursioonideks.

"Tavapärasel kooliajal sõi-
dab koolibuss pealinnas kol-
mel liinil: Viimsi keskus – Bal-
ti jaam, Tammneeme – Bal-
ti jaam ja Tiskre – Balti jaam. 
Nii pääseb tiheda asustusega 
äärelinnadest mugavalt ja kii-
resti  kesklinna, kus paljud õpi-
lased käivad koolis või huvirin-
gis," rääkis abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev. "Peale selle saa-
vad koolid busse tellida näiteks 

õpilaste laagritesse viimiseks 
või ekskursioonidele sõiduks."

Koolibussiga sõitmine on 
õpilastele tasuta, selleks pea-
vad nad bussi sisenemisel näi-
tama juhile oma õpilaspiletit. 
Koolibuss on ka turvaline, sest 

teisi sõitjaid sinna ei lasta. Kuid 
lisaks on oluline seegi, et koo-
libussid on vahva välimusega.

Abilinnapea Andrei Novi-
kov lisas, et kindlasti on Tal-
linna koolibusside näol tege-
mist Eesti kõige kaasaegsema-

te ja turvalisemate koolibus-
sidega, ning neisse pääseb ka 
ratastooliga. "Kõik kolm bus-
si on varustatud invatõstukiga 
ja igasse bussi on lisaks tava-
reisijatele turvaliselt võimalik 
paigutada kaks ratastoolis rei-
sijat," selgitas Novikov. "TLT 
koolibusside istmed on varus-
tatud kolme punkti turvavöö-
dega. Lisaks oleme koolibussi 
juhtideks valinud bussijuhid, 
kellel on pikaaegne kogemus 
tellimusvedudega ja lastegrup-
pide sõidutamisega."

Koolibussid eristuvad linna-
pildis ka oma välimuselt, sest 
erinevalt teistest ühissõiduki-
test on need kujundatud idee-
konkursil valitud kavandi jär-
gi, mis on inspireeritud turvali-
selt koos reisimisest. Kujundu-
se autor on loovagentuur Op-
timist Creative.

Õpilasi sõidutab nüüd kolm uhiuut koolibussi
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Uus linna kolitsioon tõstab 
leppe järgi pensionilisa 200 
euroni, maksab kõigile koo-
lilastele õppeaasta alguse 
toetust ning alustab 
Tallinna Haigla ehitust ja lin-
nahalli kordategemist.

Möödunud nädalal sõlmisid 
Keskerakond ja Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond Tallinna juhti-
miseks koalitsioonileppe. "See on 
väga detailne dokument, kus on 
välja toodud meie ühised väärtu-
sed ja konkreetsed plaanid. Nii 
tegevused kui ka objektid," ütles 
Tallinna linnapea Mihhail Kõl-
vart. "Aga see ei tähenda, et 
loetletu ongi ainult meie plaan. 
Nelja aasta jooksul tekivad meil 
ühised mõtted, plaanid ja tegevu-
sed. Ma loodan, et see on suure 
ja tähtsa tee algus."

Kõlvarti sõnul on soov arenda-
da linna inimeste huvides. "Tal-
linn, vaatamata oma tiitlitele – 
kultuuripealinn, roheline pea-
linn, muusikapealinn –,  on ik-
kagi linn inimestele. Soovime, et 
Tallinn oleks roheline ja rohkem 
merele avatud," rääkis ta. "Soo-
vime, et linnas oleks kaasaeg-
ne keskkonnasõbralik ühistrans-
port, uued veeremid ja marsruu-
did. Meil on plaanis arendada uusi 
suuri objekte nagu Tallinna Haig-
la. Kindlasti läheme edasi linna-
halli renoveerimisega. Muidugi 
on oluline kultuur, ja Tallinn on 
nüüd tunnustatud ka kui muusi-
kapealinn. See tähendab, et meie 
tegevused ja pingutused on nä-
ha rahvusvaheliselt ja me peame 
vastama teiste ootustele."

Sotsiaaldemokraatliku Era-
konna Tallinna piirkonna juht 
Raimond Kaljulaid lausus, et 
nüüd, kui koalitsioonikokkule-
pe on alla kirjutatud, pole õige 
hakata seda jagama enam ühe 
poole või teise poole punktideks. 
"See on meie ühine lepe, meie 
ühised eesmärgid, ja peame ühe 
meeskonnana neid ellu viima," 
ütles ta. "Meie jaoks olid oluli-
sed küsimused, mis puudutavad 
Tallinna linnaruumi arengut. Et 
linn areneks edasi selles suunas, 
et oleks võimalikult hästi taga-
tud kõigi liiklejate ohutus ja mu-
gavus, eriti jalakäijate, väikelas-
tega vanemate, lapsevankriga 
liiklejate, eakate inimeste oma. 
Kõik see, mis on olnud viima-
sed kaks aastat, kaasa arvatud 
valimiskampaania aeg – see on 
olnud kõige lihtsam osa. Nüüd 
töö alles algab."

Kõlvarti sõnul on Keskera-
konnale tähtis viia lõpuni plaa-
ne, mis on juba algatatud. "En-
ne valimisi andsime konkreetse 
lubaduse, et tõstame pensionilisa 
järgmise nelja aasta jooksul 200 
euroni," rääkis ta. "Me lubasi-
me, et loome õppeaasta alguse 
toetuse igale õpilasele."

Uued rattarajad
Kaljulaidi kinnitusel on olu-

line sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konna areng, teenuste kättesaa-
davus ja kvaliteet, haridus ja ka 
väga konkreetsed asjad, mis sel-
le leppe tulemusel ühises koos-
töös sünnivad.

"Et eakate pensionilisa tõuseb 
kahesaja euroni, samas lasteaia 
kohatasu ei tõuse olukorras, kus 
hinnad tõusevad – see on pere-
dele suur asi," rääkis ta. "Ka see, 
et Tallinn hakkab maksma kooli 
minevale lapsele sajaeurost toe-
tust, on tähtis. Leppes on palju 
sisu, mis on mõlemale poolele 
oluline. Loodan, et ka tallinla-
sed võtavad leppe hästi vastu."

Lepingus seisavad lubadused 
rajada filmilinnak, arendada loo-
meinkubaatorit ning toetada alus-
tavaid ja väikeettevõtteid. Uus 
võimuliit lubab toetada ettevõt-
jaid ka kriisiga toimetulemusel. 
Veel on oluline turism: jätkatakse 
Tallinna kui turismisihtkoha tu-
rundusega nii siseriiklikult, lä-
hiriikides kui ka ülemaailmselt. 
Leppe järgi lubab võimuliit teha 
koostööd Helsingiga kaksikpea-
linna loomisel.

Kaljulaidi sõnul on kindel 
plaan rattastrateegiaga  eda-
si minna, keskendudes eelkõige 
kesklinna ja südalinna põhivõrgu 

väljaarendamisele. "Eesmärk on, 
et jalakäijal, jalgratturitel oleks 
turvaline neile eraldatud teel, kus 
ei ohusta autod," lausus ta. "Kui 
me selles suunas liigume, paran-
dab see liiklusohutust."

Kõlvarti sõnul on tähtis säi-
litada linnajuhtimise stabiilsus. 
"Kõik need tähtsad valdkonnad, 
mis meil linnaelus on, kõik sisuli-
sed tegevused, mis on juba alga-
tatud – nendega peab jätkama," 
lausus ta. "See oli ka meie ootus 
enne läbirääkimisi. Me ei soovi 
kardinaalseid muutusi. Arvame 
partneriga ühiselt, et jalgratta-
teede arendamisega tuleb edasi 
minna. Muidugi tuleb vaadata, 
kui palju saame selleks raha an-
da ja kuhu annab uusi radu ra-
jada," rääkis ta. "Jõudsime ühe-
le meelele ka selles, et uus pea-
tänav on vajalik, aga selle suure 
idee realiseerimine on võimalik 
vaid siis, kui me suudame hästi 
paika panna ühistranspordi liik-
luse seal, ja ka piirkonna ettevõt-
jad oleksid tulemusega rahul."

Kõlvarti sõnul peab linn ak-
tiivselt koroonakriisi lahendama. 
"Aga meie prioriteet on eelkõige 
inimesed," mainis ta. "Kui ini-
mesed vajavad abi linnalt, siis me 
oleme alati püüdnud aidata, ja ka 
tulevikus on linna jaoks prioriteet 
olla inimestele abiks ja toeks."

Kultuur sotside juhtida
Kõlvarti sõnul on ka otsusta-

tud, kuidas jagunevad kahe era-
konna vahel linnajuhtide kohad. 
"Leppisime kokku, et  kultuuri, 
linnaplaneerimise ja ettevõtluse 
abilinnapeade kohad lähevad sot-
siaaldemokraatidele," selgitas ta. 
"Neli kohta jäävad Keskerakon-
nale – sotsiaal ja tervishoid, kesk-
kond ja kommunaal, haridus ja 
sport ning transport ja linnava-
ra. Sotsiaaldemokraatidele hak-
kab kuuluma linnavolikogu esi-
mehe ja Keskerakonnale linnapea 
koht. Seitsmes linnaosas jäävad 
vanemaks Keskerakonna esinda-
jad ja ühes linnaosas ehk Nõmmel 
sotsiaaldemokraatide esindaja."

Kõlvarti sõnul ei saa seni veel 
nimedest rääkida: "Praegu on 
saavutatud kokkulepe selles, kui-
das hakkab välja nägema valem. 
Isikute valik toimub hiljem." 

Kõlvart ütles, et kui üks abilin-
napea vastutas korraga hariduse, 
kultuuri ja spordi ning noorsootöö 
eest, oli ta koormus suur. "Kuna 
ka mul on see kogemus olemas, 
siis saan öelda, et see on kõige 
suurem valdkond Tallinnas," lau-
sus ta. "Rääkimata sellest, et ai-
nult hariduse tegevuskulude eel-
arve on 40 protsenti linna tege-
vuskuludest. Siin on valdkonda-
de jagamine minu arvates loo-
giline. Jagamine oli tingitud ka 
meie partnerite valikutest ja ma 
loodan, et selline uus lähenemi-
ne ja uus ametikoht toob juurde 
kompetentsust ja saame ka natu-
ke õiglasemalt jagada koormust."

Kõlvart kinnitas, et linna juh-
tidel peavad olema sarnased prio-
riteedid. "See on stabiilne linna-
areng, sotsiaalne abi meie inimes-
tele, ja kõige olulisemad on hari-
dus, kommunaalala."

Keskerakond sai 79-liikmeli-
ses volikogus 38 kohta ja Sot-
siaaldemokraatlik Erakond kuus.

VÕIMULEPE: Pensionilisa tõuseb 
200 euroni ja õpilased saavad toetust

ALEX
Lõpuks ometi said need va-

limised läbi ja võitis tugevaim. 
Koalitsioonis midagi halba ei 
näe, ütleksin, et ehk see toob 
midagi uut poliitikasse. Mulle 
meeldib, kuidas Tallinn are-
neb, ja arvan, et Keskerakond 
on ikka see partei, mis hoolit-
seb inimestest. Praegune 
olukord näitas, et Keskera-
kond võitis. See on hea.

DIANA
Mind ei ole poliitika kunagi 

eriti huvitanud, kuid arvan, et 
need aastad, mil Keskerakond 
oli võimul, tegid palju head Tal-
linnale. Mul pole midagi selle 
vastu, et Tallinn areneks edasi 
ja Keskerakond oleks selle juu-
res. See, et Keskerakond peab 
nüüd võimu nö jagama, võib-
olla pole väga paha mõte, sest 
koalitsiooniparnerilt saavad 
nad uusi ideid.

JELENA
Ma arvan, et uus koalit-

sioon pole hea ega halb. Elu 
läheb edasi ja mul on hea 
meel, et saan näiteks tasuta 
ühistranspordiga sõita. Loo-
dan, et see jääbki nii. Tallinn 
on minu kodulinn ja ma arvan, 
et inimesed teevad head tööd 
linna arenemiseks. Midagi 
halba eelmise valitsuse juures 
pole mina märganud. Edu 
uuele koalitsioonile ja jaksu!

KAIDO
Ehk annavad sotsid kesk-

erakonnale värskeid ideid ning 
on samas motivaatoriks, kes 
panevad kaua võimul olnud 
erakonda rohkem pingutama. 
Samas on hea, et keskerakond 
saab oma pooleli olevad alga-
tused ellu viia. Täiesti uued 
erakonnad ehk oleks võimule 
pääsedes tõmmanud ka hea-
dele plaanidele kriipsu peale. 
Värskelt linnavalitsuselt ootan, 
et ringidesse ja trenni pääseks 
ka need noored, kes muidu 
näiteks rahapuudusel neist 
kõrvale jääks.

Milliseid muutusi 
ootate uuelt linna-
valitsuselt?

Linnapea Mihhail Kõlvartile lisaks kirjutas teiste seas koalitsioonilepingule alla sotsiaaldemokraatide juht Ind-
rek Saar.

Mida koalitsioonileping lubab?

LINNARUUM
• Säilitame ja korrastame Pae-

välja roheala ning rajame klin-
dipargi.

• Loome uusi avalikke tasuta 
tualettruume.

• Asume koos riigiga pakkuma 
kortermajadele lifte.

HARIDUS
• Maksame alates teisest klas-

sist iga lapse kohta õppeaas-
ta alguses toetust. Viime nel-
ja aasta jooksul toetuse 100 
euroni.

• Me ei tõsta lasteaia kohatasu 
ja säilitame kehtivad soodus-
tused.

• Maksame lasteaiaõpetajale 
kooliõpetajaga samaväärset 
palka. Tõstame õpetaja abide 
palka ning võrdsustame nen-
de puhkuse kestvuse õpeta-
jate omaga.

• Remondime Tallinna laste-
aiad ja koolid. Jätkame uute 
koolide ja lasteaedade ehita-
mist piirkondadesse, kus on 
selle järele vajadus.

TRANSPORT
• Ehitame välja uue trammiliini 

Vanasadamasse ja algatame 
järgmise nelja aasta jooksul 
uute trammiliinide rajamise.

• Linnas hakkavad sõitma pi-
kad metroobussid.

• Käivitame rattaringluse, mis 
on osa ühistranspordist.

KULTUUR
• Iga kuu esimesel pühapäeval 

pääsevad kõik tasuta linnale 
kuuluvatesse muuseumides-
se.

• Remondime linnahalli.

SOTSIAALKAITSE
• Pöörame erilist tähelepanu 

lähisuhtevägivalla ennetami-
sele, selle märkamisele ja sel-
lele reageerimisele.

• Tõstame nelja aasta jooksul 
eakatele makstava pensioni-
lisa 200 euroni.

• Ehitame Tallinna Haigla.
• Rajame linnaosadesse de-

mentsete päevahoiud.

• Koostame kava, kuidas pak-
kuda kaasaegseid eluase-
meid erivajadustega inimes-
tele ning asume seda ellu vii-
ma.

• Soodustame toidu jõudmist 
abivajajateni ja vähendame 
raiskamist. Toetame Tallinna 
toidupanga tööd ning kogu-
kondade sellekohaseid alga-
tusi.

• Jätkame tasuta õigusnõusta-
misega.

• Jätkame koroonakriisist enim 
kannatada saanute, eriti ea-
kate, lastega perede ning eri-
vajadustega ja vähekindlus-
tatud inimeste toetamist.

• Jätkame kriisi ajal esimese 
haiguspäeva hüvitamisega, 
tasuta isikukaitsevahendite 
pakkumisega abivajajatele, 
vaktsineerimisvõimaluste 
loomisega üle terve linna, ko-
dus vaktsineerimisega ja 
vaktsineerimisalase nõusta-
mise pakkumisega.

Loe kogu programmi pealinn.ee

Lepingusse pääsesid pea kõik  
sotside suuremad ettepanekud
Rein Toomla, politoloog

Sotsiaaldemokraati-
del on hästi "hu-
vitav" posit-
sioon praegu-
ses linnavalit-
suses. Nad 
peaks olema 
kontrollid Kesk-
erakonnale, kelle 
käes on olnud ainu-
võim Tallinnas rohkem kui 15 
aastat. Ülejäänud erakonnad, 
kes on opositsioonis, hakka-
vad omakorda jälgima  sot-
siaaldemokraate, et kuidas 
nood siis seda kontrolli läbi 
viivad. Nemad ei pööragi nii 
väga tähelepanu Keskera-
konnale, vaid just sotsiaalde-
mokraatidele.

Koalitsioonileppega pole 

sotsiaaldemokraatidele liiga 
tehtud. Minule torkas silma 

võib-olla üks sotside asi, 
mida koalitsioonile-

pingus sees ei ole – 
Pirita-Haabersti 
rannapromenaad. 
See võib maksta 
päris kenakese ko-

pika. Kõik need tei-
sed tohutult maksma 

minevad asjad, mis sot-
siaaldemokraatidel olid – 
Tallinna Haigla, trammiühen-
dused –, need on kõik ju ka 
koalitsioonilepingus olemas. 
Sotside pääsemine linnava-
litsusse on muidugi  saavu-
tus, aga ka tohutu võimalus 
olla nüüd pealinnas pidevalt 
pildil väga vastutavates vald-
kondades väga tuntud ini-
mestega. 
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Järgmise aasta jooksul on 
kavas ette valmistada lin-
nahalli remondi hangetingi-
mused ja käivitada kon-
kurss erainvestorist part-
neri leidmiseks.

Eelmisel kolmapäeval toimu-
nud istungil sai linnavalitsus üle-
vaate partneri leidmiseks käivi-
tatud turu-uuringu tulemustest. 
Peamiselt tõi uuring linnapea 
Mihhail Kõlvarti sõnul välja, et 
ettevõtted tahavad hanke välja-
kuulutamisel saada senisest de-

tailsemat informatsiooni, mida 
linnavalitsus ka pakkuda kavat-
seb. "On tehtud otsused, han-
ketingimusi on vaja täpsustada 
lähtuvalt uuringus osalenud et-
tevõtete ettepanekutest. Sinna 
kuuluvad muinsuskaitselised as-
pektid, linnaruumilised aspektid 
ja palju muud," ütles linnapea.

Kõlvart märkis, et linn suu-
daks küll projekti iseseisvalt rea-
liseerida, aga partneriga saaks 
vabanenud ressursid suunata 
teistesse suurtesse projektides-
se, eriti Tallinna Haigla ehitusse.

"Linnahalli uuenda-
mine läheb maksma 
umbes 130 miljo-
nit. Vahendid sel-
leks on eelarvestra-
teegias ette nähtud, 
aga uuring näitab, et 
projekti saab teha ka 
koostöös erasektoriga," 
lausus Kõlvart ja lisas, et part-
neriks hakkamise suhtes on näi-
danud selget huvi neli ettevõtet.

Linnapea sõnul on priori-
teediks jätkuvalt linnahalli re-
konstrueerimine rahvusvaheli-

seks konverentsikeskuseks, 
mille suures saalis saaks 

korraldada ka kontser-
te. Sotsiaalmajandusli-
ku mõju analüüsi järgi 
toob selline lahendus 
kõige rohkem majan-

duslikku kasu, seda eri-
ti turismisektoris.

"Veel üks aspekt, mis tuleb 
välja tuua, on linnaruumiline – 
me soovime, et see ala oleks kä-
sitletud tervikuna. Et linn oleks 
rohkem merele avatud, seega me 
näeme vajadust luua ühine kont-

septsioon, kus oleks selge näge-
mus, kuidas arendada linnahal-
li, aga ka ümbritsevaid krun-
te, ja kuidas oleks võimalik se-
da kontseptsiooni siduda üldise 
linna kontseptsiooniga, et Tal-
linn  on merele avatud linn," 
sõnas Kõlvart.

Kõlvarti hinnangul võib uu-
ringust eelkõige järeldada, et 
huvi linnahalli vastu on ole-
mas ja linnavalitsusel on nüüd 
kindlustunne, et partneri leid-
mine on reaalne.

Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

"Meil on väga tublid arstid 
ja meditsiinipersonal, aga 
kui me ei anna neile täna-
päevaseid tingimusi, siis on 
nende võimalused ja res-
sursid piiratud," ütles  lin-
napea Mihhail Kõlvart. "Ja 
juba kümne aasta pärast 
poleks meil hooneid, kus 
saaks tervishoiuteenuseid 
pakkuda."

Möödunud nädalal sõlmis 
linn Itaalia firmade ATIproject 
srl ja 3TI Progetti esindajaga Tal-
linna Haigla projekteerimise le-
pingu, mille väärtus on ilma käi-
bemaksuta 17,8 miljonit eurot.

Kõlvart nentis, et leping on 
oluline teetähis sajandi suurpro-
jekti – Tallinna Haigla – valmi-
miseks.

Kõlvart tõi välja neli punk-
ti, mis rõhutavad rajatava Tal-
linna Haigla vajadust. "Kõige 
tähtsam on iga haigla puhul te-
gelikult patsient," rääkis ta. "Ja 
kui me soovime pakkuda meie 
inimestele ka tulevikus tasemel 
teenust, siis meil tegelikult va-
likut ei ole. Peame hoolitsema 
selle eest juba praegu. Meil on 
väga tublid arstid ja meditsii-
nipersonal, aga kui me ei anna 
nendele kaasaegseid tingimusi, 
siis ka nende võimalused ja res-
sursid on piiratud. Ja juba küm-
ne aasta pärast meil ei ole hoo-
neid, kus saaks neid teenuseid 
pakkuda, selleks ajaks on need 
juba täielikult aegunud."

Kõlvarti sõnul tuleb aru saa-
da, et juba praegu ei vasta prae-
gused haiglad tänapäeva nõuete-
le ja arusaamadele. "Meditsiini-
tehnoloogiate areng on võima-
lik ainult koos füüsilise ruumi 
arenguga," nentis ta. "See on 
küll väga suur, unikaalne ja väga 
kallis projekt. Aga kui me rää-
gime meditsiini tulevikust Tal-
linnas, siis see projekt on ek-
sistentsiaalse tähendusega, see 
lihtsalt tuleb ellu viia."

Haigla pole pelgalt  
tallinlastele

Linnapea tunnistas, et teda 
kurvastab, kui on tunda sellist 
lähenemist, nagu oleks tegemist 
ainult Tallinna projektiga. "Uues 
haiglas saavad arstid kaasaegsed 
tingimused, nad on motiveeritud 
Tallinnas ja Eestis töötama ning 
meil tekib mitte ainult teenuste, 
vaid ka teaduse ressurss," lau-
sus ta. "Siin oleks koos nii pä-
devus kui ka andmed ja tehno-
loogiad – see omakorda tähen-
dab teaduse arengut. Patsien-
did tulevad eri paikadest, mit-
te ainult Tallinnast. Kas see on 
lihtsalt Tallinna projekt? Ma ar-
van – ja see peaks olema aru-
saadav ka riigi tasandil –, et te-

gemist on üleriigilise tähendu-
sega projektiga, mida tuleb igal 
juhul ellu viia."

Kõlvarti sõnul ootab linn toe-
tust ka riigilt. "See on meie 
jaoks prioriteet ja me oleme ot-
sustanud, et viime selle projek-
ti igal juhul lõpuni," märkis ta. 
"Aga oleks õige ja õiglane Tal-
linna suhtes, kui saaksime toe-
tust ka riigi poolt."

Kõlvart toonitas, et kaasaeg-
ne arusaam linnaruumist ja lin-
na elust üldse tähendab, et me 
ei saa ehitada lihtsalt hoonet 
kuskil linnaosas või kvartalis. 
"See peab olema osa ühisest 
linnaruumist. Meil on 
unikaalne kesk-
kond, unikaal-
ne loodus, ja 
me soovime 
seda kind-
lasti säili-
tada. Sel-
line suur 
objekt 
peab ole-
ma osa lin-
naruumist, 
see peab ole-
ma keskkonna-
sõbralik. Ja see peab 
tekitama ka positiivset emot-
siooni. Esiteks on see tähtis ra-
vimiseks. Teiseks on see nii suur 
haigla, nii suur territoorium, seal 
lähedal käib ju ka elu. Ka ini-
mesed, kes kunagi haiglasse sa-
tuvad,  peavad tundma, et see 
hoone kaunistab linna."

ATIproject srl on enam kui 
300 töötajaga rahvusvaheline 
arhitektuuri- ja inseneribüroo, 
kelle töödest moodustavad li-
gi 70% avalikud hooned. Vii-
mase kümne aasta jooksul on 
projekti juhtpartner ATIpro-
ject projekteerinud 17 haig-
lat, nende seas  näiteks Taanis 
Odenses asuva Nyt Ouh üli-
kooli haigla, mis on üks Eu-
roopa suurimaid.

Tallinna Haigla projekteeri-
mishanke võitja ATIproject srl 
ja 3TI Progetti esindaja Branko 
Zrnic ütles, et haigla projekteeri-

jad on Itaaliast, Pisa büroost. 
Edaspidi aitavad kaa-

sa veel Belgradi 
büroo inime-

sed aga seda 
alles tehni-
lises staa-
diumis – 
90% tu-
leb Pisa 
büroost.

Zrnic, 
kes on teist 

korda Tal-
linnas, ütles, 

et talle  meeldib 
Skandinaavia ja ka 

siinne vaimsus. "Kui ma eel-
misel korral käisin tulevast ehi-
tustandrit üle vaatamas, siis see 
oli väga huvitav. Meie siinsed 
partnerid aitavad meid ja ole-
me selle eest väga tänulikud. 
Ootan kannatamatult tööde jät-
kumist."

Zrnic tõdes, et haiglate pro-
jekteerimisel on alati vaja valmis 
olla probleemideks. "Siin võivad 
nendeks olla ilmastikutingimu-
sed – küll on liiga soe, siis liiga 
külm," selgitas ta. "Me peame 
haigla funktsioneerima panema 
sel viisil, et nii patsientidel kui 
meditsiinitöötajatel oleks hea. 
Oleme enne haiglaid projektee-
rinud ja tuleme sellega toime."

Branko Zrnic tõdes, et esi-
algne visualiseering projektee-
rimise käigus kindlasti muutub. 
"Tellija ja tulevaste kasutajate-
ga koostöös võib asi järgmiste 
kuude jooksul tublisti muutuda. 
See puudutab ka esialgset plaa-
ni katuseaedadega. Tuleb leida 
siinsele kliimale sobiv haljastus. 
Aga looduse kohalolek arhitek-
tuuris – see jääb."

Seitse etappi, millest peab 
kinni pidama

Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti juhataja Raimo Saa-
di sõnul on eesmärgiks seatud 
jõuda 2026. aasta suveks haig-
la ehitusega nii kaugele, et sel-
lele on võimalik taotleda kasu-
tusluba, lõplik sissekolimine on 
planeeritud 2027. aastal.

Saat ütles, et töö algas ju-
ba sellest, kui koostati Tallinna 
Haigla funktsionaalne arengu-
kava, lähtudes kogu Eesti haigla-
võrgu arengukavast. "Vahepeal 
on olnud nii detailplaneeringu 
kinnitamine kui meditsiiniteh-
noloogia eelprojekti koostami-

ne," rääkis ta. "Meditsiiniteh-
noloogia eelprojekt on olnud si-
send täna allkirjastatud lepingu 
tööde teostamiseks, sest annab 
raamistiku hoone eelprojektile 
ja vajaliku sisendinfo. Ajakava 
on küll pingeline, aga me ole-
me teinud kõik selleks, et ajaka-
vas püsida eelkõige sellepärast, 
et väga oluline rahastus tuleb 
ka Euroopa Liidu poolt. Sealt 
on ette nähtud seitse etappi. Ja 
nendest me oleme kogu ajakava 
planeerimisel lähtunud."

Saat meenutas, et tegu on 
ühispakkumisega, kus on Itaa-
lia poolelt pealt kaks pakkujat. 
"Aga nad on kaasanud ka Ees-
ti partnereid, kes teevad teatud 
eriosasid, ning suhtlus on kokku 
lepitud või täpsustumas. Kuidas 
Eestis hakkab olema läbirääki-
miste ja igapäevase tööga – see 
kindlasti saab nüüd lähipäeva-
de ja nädalate jooksul ka täp-
semalt üle räägitud."

ATIproject on kohaliku kon-
sultandina kaasanud projektee-
rimisse Eesti projekteerimisette-
võtte Esplan.

Kava kohaselt alustatakse 
nüüd kohe projekteerimistöid 
ning eel- ja põhiprojekt saab val-
mis 2024. aasta alguses. Prae-
gu on planeeritud läbi viia kolm 
ehitushanget: eeltöödeks 2023. 
aastal ja seejärel, kui on tehtud 
süvendi ja betoonihange, põhi-
töödeks 2024. aasta kevadel.

Tallinn tahab linnahalli hanke välja kuulutada järgmisel aastal

Linnavalitsuses 
näeb Mustamäe 
laste joonistusi

Mustamäe huvikooli lapsed 
joonistasid oma isasid ja pilti-
dest pandi kokku isadepäevale 
pühendatud näitus, mida saab 
detsembrikuuni näha linnava-
litsuse (Vabaduse väljak 7) 1. 
korruse akendel. Kõik noored 
kunstnikud saavad lisaks tänu-
kirjadele auhinnaks tasuta 
pääsmeid Mustamäe uisuparki.

Arhitekt  
Tiina Jaska  
pälvis raemedali
Linnavalitsus andis Tallinna 
raemedali teenekale kunstnik-
ruumikujundajale Tiina Jaskale 
tema 50-aastase pühendunud 
töö eest linnaorganisatsioonis. 
Jaska töötas 2000. aastani 
linnavalitsuses arhitektuuri ja 
planeerimise alal,  2001. aas-
tast on ta Haabersti linnaosa 
valitsuse arhitekt. Tallinna rae-
medal on linna autasu, mis an-
takse füüsilisele isikule linna-
poolse tunnustusena.

Glehni pargis 
korrastati kolm 
skulptuuri

Pargis ennistati Kalevipoja 
skulptuuri säilinud tükid, lo-
heskulptuur ja Kalevipoja kuju, 
mis nüüd pakuvad koos lossi 
ja palmimajaga kõigile võima-
lust osa saada Nikolai von 
Glehni pärandist. Tulevikus 
kavatsetakse muuta lohe-
skulptuuri valgustust nii, et 
valgusvihk oleks suunatud 
mõlema lohe peale. Töid teos-
tas Restitutor OÜ ja nende 
kogumaksumuseks kujunes 
19 770 eurot. Lisaks sai von 
Glehni 180. sünniaastapäeva 
puhul uue valgustuse palmi-
maja ning huvilistel on võima-
lus osaleda audioretkel, mille 
leiab https://www.nomme-
muuseum.ee/audioretk/

ATIproject  
on projekteerinud 
17 haiglat, nende 

seas ühe Euroopa 
suurema.

TALLINNA UUS HAIGLA 
ravib ka mujalt pärit  
inimesi ja kaunistab linna

Sellisena näeb projek-
teerija tulevast haiglat.
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Eliis Kuus,
linna ettevõtlusteenistuse pea-
spetsialist

Uuskasutuskeskus annab 
sinu seisma jäänud rõivas-
tele, jalatsitele, mänguasja-
dele, nõudele, spordivahen-
ditele jm uue elu peredes, 
kes neid vjavad.

Novembri eelviimane nädal 
on üleeuroopaline jäätmetekke 
vähendamise nädal. Teiste kesk-
konnast hoolivate tegevuste seas 
on sel nädalal hea võimalus an-
da uuele ringile oma seisma jää-
nud, kuid ikka veel heas korras 
asju. Nii toimides ennetame prü-
gi teket ja anname korralikele 
asjadele uue võimaluse kellegi 
teise juures.

Asjade mugavaks taaskasu-
tusse andmiseks teeb Uuskasu-
tuskeskuse kaubik 22.-27. no-
vembrini kogumisringe üle lin-
na, peatudes nii Kristiines, Uues 
Maailmas, Pelgulinnas, Haabers-
tis, Lasnamäel kui ka Nõmmel.

Kaubikusse saab ära tuua 
puhtaid ja terveid rõivaid, ja-
latseid, mänguasju, nõusid, köö-
gitarvikuid, spordi- ja hobitar-
beid, nipsasju, kodutekstiile, si-
sustusesemeid, väiksemat kodu-
tehnikat. Samuti võib julgesti 
annetada hooajaväliseid kaupu, 
näiteks talvel suveriideid ja ho-
bitarbeid ning suvel talveasju.

Mööbli jaoks telli  
eraldi kaubik

Uuskasutuskeskus ei võta 
turvalisuse kaalutlusel vastu tur-
vahälle ja -toole, kineskooptele-
reid ja gaasipliite. Samuti katki-
seid asju, sest keskus neid ei pa-
randa. Lisaks võib katkine ese 
olla ohuks järgmisele kasutajale.

Kogumisringi ajal palub Uus-
kasutuskeskus mitte tuua mööb-
lit, vaid tellida selleks koju eral-
di kaubik. Korraliku mööbli ja 
suurema kodutehnika uuele rin-
gile andmiseks saab Tallinnas ja 

selle lähistel järele kutsuda tasu-
ta kaubiku, kirjutades kaubik@
uuskasutus.ee või tel 5553 3001.

Heas korras liigseks muutu-
nud asju saab ära tuua ka kõiki-
desse Uuskasutuskeskuse kaup-
lustesse nende lahtiolekuaega-
del. Lisaks on Tallinna suurima-
tes kaubanduskeskustes, nagu 

Ülemiste, Rocca al Mare ja Kris-
tiine, mugavad uuskasutuskapid 
ning Balti jaamas 24/7 iseteenin-
duslikult kasutatav kogumisma-
ja. Täpsem info nende kohta vee-
bis www.uuskasutus.ee

Uuskasutuskeskus suunab 
kõik heas korras asjad uues-
ti ringlusse. Osa asjadest lä-

heb müüki, osa koostööpartne-
rite kaudu abivajajatele. Asjade 
müüki panekuga katab Uuskasu-
tuskeskus oma kaupluste ülalpi-
damiskulud ja laieneb võimalu-
sel üle Eesti, et korduskasutus 
kõigile mugavaks teha. Üle Ees-
ti on Uuskasutuskeskusel kok-
ku 16 poodi, neist pooled asu-
vad Tallinnas. Samuti on kes-
kusel oma e-pood.

Toetab suurperesid  
ja naiste varjupaiku

Uuskasutuskeskus toetab 
oma koostööpartnerite kaudu 
suurperesid, naiste varjupaiku, 
koduta jäänud inimesi ja loo-
made varjupaiku. Talve hakul 
on annetustena väga oodatud 
meeste soojad rõivad ja jala-
nõud. Uuskasutuskeskus toe-
tab nendega Tallinna sotsiaal-
töö keskuse kaudu peavarjuta 
inimesi. Veel teeb Uuskasutus-
keskus tihedat koostööd õpi-
lasfirmade, kunstitudengite ja 
käsitöölistega, et leida raken-
dust erinevatele kogutud ma-
terjalidele.

Kogumisautosse toodavad asjad peavad olema korras ja puhtad. Scanpix  

Korteriühistute liidu juha-
tuse liige Urmas Mardi

Muidugi on lärmakad peod, 
ühisomandi kahjustamine ja 
ühistu sisekorrareeglitele süli-
tamine mõruks pilliks igas kor-
teriühistus. Lisaks seadustele 
korrigeerivad meie kõigi käi-
tumist ka ühiselt kokku lepi-
tud normid ja hea tava. Ühe 
inimese vabadus midagi teha 
ei tohi hakata piirama kelle-
gi teise vabadust, ehk ära tee 
teistele seda, mida ei taha ise 
taluda – nii lihtne see ongi. 
Kui kortermajas on kokku le-
pitud käitumisnormides, peab 
mõistlik inimene sellest kinni.

Kehtiva korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse kohaselt 
tuleb nii korterit kui kaas-
omandis olevat elamut ja kin-
nistut kasutades hoiduda tege-
vusest, mille toime teistele kor-
teriomanikele ületab omandi 
tavakasutusest tekkivad mõ-
jud, ning taluda mõjusid, mis 
jäävad tavakasutuse piiresse. 
Lahtiseletatult tähendab see, 
et naabritega kala praadimise 
või muu elutegevusega seotud 
asja pärast õiendada ei tohiks, 
samas tuleb endal käituda nii, 
et see naabreid ei riivaks.

Kui kortermajas on elanik, 
kelle tegevus teisi korterioma-
nikke häirib määral, mis üle-

tab tavakasutuse mõju, ja sel-
lesuunalisi märkusi on juba 
tehtud mitmeid, tuleb tegevus 
viivitamatult lõpetada. Sellest 
tuleks rääkida korteriühistu 
koosolekul, naabritega suhel-
da, koos kompromisse otsida. 
Paljud keerulised, aega ja raha 
nõudvad kohtuasjad korterma-
jas elamise teemal jääks ole-
mata, kui naabrid omavahel 
asjad selgeks räägiks.

Pahatahtlikult käituvad 
korteriomanikud peavad siis-
ki arvestama võimalusega, et 
seaduse kohaselt on korteri-
ühistul õigus nõuda neilt kor-
teriomandi võõrandamist. Ehk 
kui omavahelised jutud ja tih-
ti ka politseinike sekkumine 
enam ei aita, jääb üle alusta-
da võõrandamismenetlust. Tu-
leb aga meeles pidada, et kor-
teri võõrandamine on kõige 
raskem karistus, mis korteri-
omanikule osaks võib saada, ja 
selle rakendamine peab tões-
ti olema hästi kaalutud – see 
tähendab ju, et inimene jääb 
oma kodust ilma.

Ühiselu sujumisel on üksik-
isikul väga suur vastutus. Ka 
ilma politseipatrulli ja pideva 
kontrollita. Kui mõista, et meie 
soovid, tahtmised ja vajadused 
on täpselt sama olulised kui 
kaasinimeste omad, võib oma 
kodus õnnelikku elu elada.

Kuidas saaks korrale kutsuda pidevalt 
lärmavaid naabreid?

Naabrid võivad hilisõhtul puurijale vabalt politsei kutsuda. Scanpx

Too oma vanad korralikud 
asjad kogumisautosse!

Uuskasutuskeskuse kaubik  
peatub järgmiselt:
• 22.11 kella 12-13 

Kristiines Rää-
gu pargi juu-
res (Nõmme 
tee 52) ja 
kella 13.30-
14.30 Uues 
Maailmas 
kohviku Ko-
halik juures 
(Koidu 82)

• 23.11 kella 12-14 Kaku-
mäe Selveri parklas (Ran-
namõisa tee 6).

• 24.11 kella 16-18 Nõmme 

tervisekeskuse ees 
(Jaama 11).
• 25.11 kella 12-

–14 Pelgu-
linna Selveri 
parklas (Sõ-
le 51).

• 27.11 kella 
11-12 Lasna-

mäel Smuuli 
Maxima XX ees (J. 

Smuuli tee 9) ja kella 
12.30-13.30 Läänemere 
Selveri parklas (Läänemere 
tee 28).

Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00

Duo 4 (endine Kanal 11) Duo 4 (endine Kanal 11)

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris
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"Väike rahvakild siin väikese mätta otsas vajab sidet 
kogu maailma kultuuriga. Seetõttu on UNESCO muusi-
kalinna tiitel Tallinnale tohutult oluline," ütleb dirigent 
Tõnu Kaljuste, tuues esile Eesti muusikaelu tugevuse: 
"Meil on tugev ja rikkalik valik folkloorist jazzini." 

Külli Mariste, 
Liisa Aadussoo
pealinn@tallinnlv.ee

Tõnu Kaljuste on üks neist, 
kes Tallinna muusikalinnaks 
saamise taga seisab. Erinevalt 
näiteks kultuuripealinna või 
rohelise pealinna tiitlist annab 
UNESCO muusikalinna tiitli 
alatiseks ning see toob meile 
kohustuse pakkuda maailma-
le oma parimat muusikat pa-
rimal moel.

Mille poolest siis Eesti ja eriti 
Tallinna muusikaelu maailmas 
silma paistab?

Paistab silma just oma 
mitmekesisuse poolest. Siin 
on hästi tugev baas folkloo-
rist kuni džässini. On tuge-
vad tegijad ja tugevad festi-
valid. Vaatame näiteks džässi 
ja popp-rokki, mida esitatak-
se Tallinn Music Week´il, see 
on suur ja mitmekesine pilt. 
Vaadake, milline tore tegevus 
on Eesti Kontserdil klassika-
lise muusika poolel. Ja lisaks 
veel tohutult väiksemaid te-
gijaid oma väikeste festivali-
dega. Väikesel rahval on nii-
võrd palju erinevaid muusika-
kultuuri väljendusi. Osa juuri-
kaid jõuab praegu Viljandisse 
välja. Ja Viljandi mõjutab jäl-
le omakorda Tallinna muusi-
kaelu. Mõnes mõttes on kogu 
Eesti nagu üks suur-suur linn.

Minu meelest on siin kul-
tuuri, ja just muusikakultuuri,  
oma väga erinevates väljendus-
tes väga palju ja väga huvita-
vat. Selles mõttes ma ei kahel-
nud hetkegi, et see UNESCO 
muusikalinn meile sobib ja et 
me selle saame.

Kui väärtuslik on meile see 
muusikalinna tiitlit?

Iga tiitel, mis on seotud rah-
vusvahelise kogukonnaga ja 
rahvusvahelise eluga, on nii-
sugusele linnale nagu Tallinn 
tohutult väärtuslik. Ja mitte 
ainult linnale, vaid kogu Eesti 
kultuurile, sest meie kultuuri 
sidususest maailma kultuuriga 
sõltub alati hästi palju. Niisu-
gune väike rahvakild siin väi-
kese mätta otsas vajab niisugu-
seid rahvusvahelisi ühendusi. 
Ja UNESCO on üks nendest, 
mis on tõesti väärt. Igasugu-
ne rahvusvaheline tunnustus 
on igale muusikule kui pisike 
annus kiitust, mis teeb meele 
heaks ja annab jõudu edaspi-
diseks. Loodan, et samamoo-
di mõjub see ka linnale, mil-
les elame, mängime ja lau-
lame. UNESCO muusikalinn 
annab tunnustust meile kõi-
gile korraga.

Uudis teeb rõõmu  muusiku-
tele ja väärindab meie lin-
na üldisemalt. Olen aeg-
ajalt kuulnud, et kol-
leegid mujal maail-
mas imestavad, kui-
das meil on õnnes-
tunud siin luua nii 
elav ja kõrgel tase-
mel muusikaelu. Ega 
ise muusikat tehes 
nendele asjadele suurt 
ei mõtle. Otsid lihtsalt 
uusi ja põnevaid võima-
lusi selles otsatult rikkas 
muusikamaailmas. 

Millised võimalused kaasne-
vad UNESCO muusikalinna 
tiitliga? Kas neid võimalusi tu-
leb juurde?

Ma arvan, et igal muusikul 
tuleb need endal valmis mõel-
da. Keegi mingit kandikut ku-
sagil nurgas valmis ei tee. Et 
te olete nüüd nii ja saate esi-
tada rohkem kontserte ja ma 

ei tea, mida veel. Ma arvan, et 
see on meie enda enesetundele 
rohkem oluline. Meis midagi ei 
muutu. Võib-olla on veidi liht-
sam asju ajada nendes suunda-
des, nagu me oleme siiani ka 
ajanud. Näiteks meie sümfoo-
niaorkestril puudub oma ko-
du. Ja ka filharmoonia kam-
merkooril. Kõik need protses-
sid vast jätkuvad kuidagi la-
dusamalt.

Tegevuskavas on palju luba-
dusi, tekivad uued ühendused, 
nagu kammerfilharmoonia?

Eks näis. See kõik on meil 
keskustelu teemaks olnud pik-
ka aega. Enne kui avalikkuse 
ette tulla, peame asjad selgeks 
rääkima. Praegu on veel vara 
selle kohta midagi öelda. Tä-
na me oleme rõõmsad, et rah-
vusvahelise prožektori kiir on 
meie peale suunatud.

Kas klassikalise muusika ko-
ha pealt hakkab nüüd puhuma 
uusi tuuli ja tuleb juurde uusi 
võimalusi?

Ma ei seostaks neid tuuli 
üldse sellega, et muusikalin-
na tiitliga mingid salapärased 
väravad muusikutele avane-

vad. Muusikud peavad ikka 
tööd tegema ja harjuta-

ma ja mõtlema üha uu-
si ja uusi kavu. Võib-
olla rahvusvaheli-
sed ühendused, 
mis on ka muu-
sikalinnad, lisa-
vad siia koostöö-
de võimaluste rit-
ta veel ühe. Ma ar-

van, et see on üks 
niisugune huvitav 

asi. Kui ma vaatasin 
seda muusikalinnade hul-

ka, siis on väga erineva ra-
kursi all neid vaadatud, ja väga 
erinevad kultuurid, väga erine-
vad muusikad on seal nendes 
kohtades. Koostöö väga eri-
neva muusikalise kultuuriga 
linnadega on igati tervitatav.

Tallinnas toimub palju muu-
sikasündmusi, kõige suurem 
neist on laulupidu. Milline on 
selle roll?

Seal on mitmeid rolle. Üks 
roll on puhtalt kultuuripoliitili-
ne sisetunne oma pisikese rah-
vakillu koos viibimisest. Sellest 
on räägitud palju. See on nagu 
perekonna kokkutulek. See on 
ehk kõige tabavam ja intiimsem 
väljend, kuigi kokkutulek võ-
tab mastaapsed mõõtmed. Me 
vaatame, et jääb väikeseks see 
koht, kus me koguneme. See on 
niisugune tore traditsioon. Las-
te laulupeol on see veel ühen-
datud muusikalise hariduse-
ga. Paljud koolid omavad las-
tekoore ja mitmeid muusika-
lisi kollektiive. See on ka üks 
punkt, mille suunas nad säti-
vad end esinema – laulupidu. 
See on üks võimalus täienda-
da repertuaari ja anda muusi-
kalist haridust inimestele.

Mis seisus muusikaline haridus 
meil üldse on?

Ma ei ole selle ala spetsia-
list, küll aga tunnen, et see on 
kogu aeg üles minemas. See 
on suund, mis ka meie muusi-
kas näha on. Ma vaatan noori 
– kui palju huvitavat nad en-
daga kaasa toovad! Juba tänu 
sellele avatusele, mis praegus-
aja noortel on. Minu vaatenur-
gast mureks küll ei ole põhjust.

Räägitakse ka muusikaturis-
mist. Kuidas tuua siia rohkem 
muusikaturiste?

Rahvusvaheline muusikaelu 
on sätitud igasuguste manage-
ride ja agentuuride poolt, ne-
mad liigutavad mööda maail-
ma oma artiste. Meil on tar-
vis julgustada eraettevõtlust, 
et leiduks rohkem neid, kes 
meie muusikuid esindama hak-
kaksid ja oleksid võimelised 
läbi rääkima rahvusvahelises 
plaanis. Kes peavad ühendust 
maailma huvitavate artistide 
ja agentuuridega, kes aitaksid 
meil neid esinejaid siia tuua.

Mida teha, et Eesti maine 
muusika kõrgkultuuri maana 
säiliks ja isegi kerkiks?

See kõlab ehk kantseliitli-
kult, aga haridus ja kõik see, 
mis muudab meie väikese 
kultuuriloo kuuldavaks, va-
jab hoolt. Me ei pea rääkima, 
vaid tegutsema. Peame näge-
ma, kuidas muusika läheb jär-
jest huvitavamaks ja ilusamaks, 
ilmub rohkem igasuguseid ka-
raktereid ja koostöid, mis loob 
inimeste vahel terve õhkkon-
na. Muusika paljude kunstide 
ühendajana, alates filmikuns-
tist kuni teatrini, on ju suure-
pärane sild. 

Millal tuleb järgmine kontsert?
Me just hakkasime harju-

tama Klassikaraadio 25. sün-
nipäevaks. Tegime sel puhul 
ühe kava Eesti meeste muusi-
kast alates Ellerist kuni täna-
päevani. Aga väikeste minia-
tuuridega astume üles hom-
me Klassikaraadios. Me ole-
me ühe kontserdi juba teinud, 
nüüd tuleb järgmine ja jõulu-
de ajal kolmas. Juha Kangas 
Soomest tuleb ka varsti juha-
tama kammerorkestrit. Vahe-
peal püüame ka plaadistada ja 
lindistada.

"Meie väikesel rahval on nii palju erinevaid muusikakultuuri väljendusi," lausub Kaljuste. 
"Oleme rõõmsad, et rahvusvahelise prožektori kiir on meie peale suunatud."  Albert Truuväärt

Eraettevõtlus võiks 
muusikaelu rohkem 

toetada.

Tiitel jääb alatiseks

• UNESCO peadirektor Audrey Azou-
lay teatas organisatsiooni uusi loov-
linnu välja kuulutades, et Tallinn kan-
nab alates 2022. aastast UNESCO 
muusikalinna tiitlit. Tallinna kandi-
deerimisavaldus pälvis hindamisko-
misjonilt kõrge, maksimumilähedase 
hinde.

• Eelkõige on UNESCO muusikalinna 
tiitel maine ja reklaam, millega loo-
detavasti kaasneb üksjagu rahvus-
vahelisi projekte ja muusikaturismi. 
Linnal on plaan selleks rohkem raha 
anda. "See tähendab, et siin Tallin-
nas hakkab olema rohkem rahvus-
vahelisi üritusi, aga ka seda, et meie 
muusikategijad ja -korraldajad hak-

kavad osa võtma rahvusvahelistest 
muusikaprojektidest välismaal. Ja 
kindlasti panustame rohkem muusi-
ka kättesaadavusse meie linnas ja 
riigis," ütles abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev.

• Muusikalinna tiitel on püsiv, mitte vaid 
aastaks mõeldud tunnustus. See 
toob linnale kohustuse anda endast 
parim siinse muusikaelu korraldami-
sel. Selleks on koostatud Tallinna 
muusikastrateegia 2022-2025, mille 
elluviimist asub juhtima linna kultuuri- 
ja spordiamet.

• UNESCO muusikalinnu on praegu üle 
maailma 47.

TÕNU KALJUSTE UNESCO 
TIITLIST: Meie väike rahvas 
on muusikaliselt väga rikas
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20.-28. novembrini kestev 
varajase muusika festival 
toob kokku sadakond muu-
sikut meilt ja mujalt, ajastu-
pillidel kõlavad 18. sajandi 
muusikapärlid.

"Festivali korraldamise 
ajendi andsid meile Tallin-
na ajaloolised kontserdisaa-
lid, kus muusika suurepära-
selt kõlab," rääkis plokkflöö-
di- ja barokkoboemängija Taa-
vi-Mats Utt. "Oleme põhjuse-
ga uhked oma vanalinna üle, 
mida varajane muusika veelgi 
paremini elustada suudab. See-
kord alustame festivali Bachiga 
ning meil on väga hea meel, 
et Tõnu Kaljuste ja Eesti fil-
harmoonia kammerkoor esi-
neb sel festivalil koos ajas-
tupillidel musitseeriva Tallin-
na barokkorkestriga. Ajaloo-
lised pillid on nagu teejuht, 
mis aitab jõuda autori aegse-
le muusikale lähemale. Koos 
ajalooliste saalidega tekib üks 
akustiline süsteem, mille kau-
du võidavad nii muusikud kui 
ka kuulajad."

Tallinna barokkorkester ja 
Eesti filharmoonia kammer-
koor esitavad 20. novembril 
Mustpeade majas Bachi kan-
taate. "Kui suur tänapäevane 
orkester võib Mustpeade majas 
liiga valjult kõlada, siis meile 
on sealne saal ideaalne kont-
serdipaik," ütles Utt. "Tämbri- 
ja nüansirikkuses kõlavad meie 
ajastupillid ajaloolises kammer-
likus saalis kõige täpsemini. 
Meie muusikud ja külalismuusi-
kud mängivadki festivalil origi-
naalsetel ajastupillidel või nen-
de koopiatel."

Peen ja elegantne muusika
Ehedalt ja täiuslikult ai-

tab heliloojate muusikat ko-
geda ajastupillina haamerkla-
ver, millel mängiti 18. sajan-
di teisel poolel. Haamerklaver 
kõlab küll jõuliselt, kuid ni-
metus tuleneb ennekõike pil-
li mehhanismist. "Kui klaves-
siinil näpib keelt küünekene, 
siis klahv-löökpilli lööb pisike 
haamer," selgitas klaveriõppe-
jõud Lembit Orgse, kes fes-
tivalil musitseerib haamerk-
laveril Kadrioru lossi kaunis 
saalis. "Esimese Mozarti-aeg-
se haamerklaveri koopia sai 

Eesti 15 ja muusikaakadeemia 
kuus-seitse aastat tagasi. Ajas-
tupille on akadeemia varaja-
se muusika üliõpilastel nüüd 
silme ees mitmeid, nii keel- 
kui ka  puhkpille. Valdkond 

tegutseb ja areneb, muidu ei 
saaks ju siin ka selliseid fes-
tivale korraldada!"

Orgse sõnul on kontserdi 
pealkiri "Torm ja tung" ajen-
datud 18. sajandi kolmanda 

veerandi Saksa eelromantili-
sest tormi ja tungi ajajärgust, 
mis tõi kirjandusse Goethe 
noore Wertheri kannatused ja 
helimaailma Mozarti ja Hayd-
ni tuntumad teosed. Valitsesid 

minoorsed helistikud, järsud 
meelolumuutused ning ette-
arvamatud meloodiad. "Kont-
serdi muusika pärineb suures-
ti samast ajajärgust," lausus 
Orgse. "Kadrioru lossi saal on 
hea näide interjöörist, kus 18. 
sajandil muusikat ette kanti. 
Kammerlikes saalides kõlavad 
ajastupillid paremini. Varaja-
sel muusikal on peenust, ele-
gantsi ja läbipaistvust. See on 
hõrk maiuspala muusikagur-
maanidele!"

Koos varase klahvpillimuu-
sika professori Lembit Orgsega 
tuleb esinema keelpillikvartett, 
kes mängivad klassitsismiajas-
tu pillide soolkeeltega koopia-
tel. "Need on muusikud, kes on 
ajastupille spetsiaalselt õppinud 
ja kelle esituses helilooja loo-
ming selgelt ja kaunilt kohale 
jõuab," ütles Utt.

Kokku hõlmab festival pea 
sadakonda muusikut meilt ja 
mujalt. "Väliskülalistena tee-
vad festivalil kaasa mitmed 
solistid, näiteks barokkoboe 
mängija Argentiinast ja viola 
da gamba mängija Ungarist," 
ütles Utt.

Amsterdami konservatoo-
riumi vanade klaverite õppe-
jõud, pianist Olga Pashchen-
ko annab Beethoveni ja te-
mast inspireeritud heliloojate 
loomingust inspireeritud kont-
serdi vanade klaverite meistri  
Paul McNulty töökojas valmi-
nud klaveritel. McNulty töö-
kojas valminud pillidel  män-
gib ka pianist Viviana Sofro-
nitsky. Igal klaveril kõlab just 
see muusika, mis tollele pilli-
le loodud. "Moodsamad pillid 
on ajaga pandud kõlama järjest 
suuremate paikade jaoks," mai-
nis Utt. "Muidugi on ka suu-
red kontserdisaalid igati vah-
vad, kuid pillid, muusika ja 
saal peaksid moodustama ühe 
akustilise terviku."

Noortele võimalus esineda
Teatri- ja muusikaakadee-

mia varajase muusika keskuse 
üliõpilased koos noorte muu-
sikutega Vanalinna haridus-
kolleegiumi muusikakoolist, 
Tallinna muusikakeskkoolist, 
Otsa koolist ja Nõmme plokk-
flöödikoolist annavad festiva-
lil kontserdi Arvo Pärdi kes-
kuses. "Noortel huvi jätkub ja 
võimalused on olemas," lau-
sus Utt. "Varakult on võima-
lik plokkflööti, viola da gam-
ba ja klavessiini õppida näiteks 
Vanalinna hariduskolleegiumi 
muusikakoolis ning Otsa koo-
lis. Suhteliselt hiljuti avanes see 
võimalus muusikaakadeemias. 
Ajastupillide muusikud juhin-
duvad ajalooliselt esitusprak-
tikast, räägitakse heliloojaga 
ühes keeles ja see toob kuula-
jaini rohkem värve.  Ise sattu-
sin oma õpingute alguses selli-
sesse keskkonda, mis inspiree-
ris mind klassikalist muusikat 
mängima. Õppisin plokkflöö-
ti eraviisiliselt helilooja Heino 
Jürisalu juures ja hiljem plokk-
flööti Haagi kuninglikus kon-
servatooriumis koos Reet Su-
kaga, kellega koos varajase 
muusika festivali korraldame."

Koroonaepideemia tõttu toi-
muvad mitmed festivalikont-
serdid virtuaalselt. Veebikont-
sertide lingi leiab peatselt fes-
tivali kodulehelt. https://tallin-
nfeatreval.eu/

Juba neljandat aastat toi-
muvat festivali toetab ka Tal-
linna linn. Pileteid saab Fien-
ta veebikeskkonnast https://
fienta.com.

Barokkmuusik: Tallinna ajaloolised saalid 
on meile ideaalsed kontserdipaigad!

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna barokkorkester toob Mustpeade majas 20. novembril kell 17 kuulajate ette Bachi pärlid.

Kontserdid Mustpeade majas, Kadrioru lossis 
 ja Arvo Pärdi keskuses
• 20. novembril kell 17 kontsert 

"Bachi pärlid. Actus tragicus" 
Tallinna filharmoonia Must-
peade majas. Esinevad Eesti 
filharmoonia kammerkoor ja 
Tallinna barokkorkester. Solis-
tid Marianne Pärna, Maria 
Valdmaa, Yena Choi, Oliver 
Kuusik, Martin Karu, Janari 
Jorro ja Olari Viikholm. Diri-
gent Tõnu Kaljuste.

• 21. novembril kell 18 kontsert 
"Tormi ja tungi vahel" Kadrioru 
lossis. Esinevad Lembit Orgse 
(haamerklaver), Mari-Liis Uibo 
(viiul), Meelis Orgse (viiul), Jo-
hanna Vahermägi (vioola), Jo-
hanna Randvere (tšello) koos-
töös lossimuusika sarjaga ja 
EMTA-ga.

• 23. novembril kell 18 
esitleb veebi-
kontserdil 
"Suured he-
liloojad ja 
nende kla-
verid" pia-
nist Viviana 
Sofronitsky 
vanade kla-
verite meistri 
Paul McNulty 
töökojas valminud 
klavereid.

• 24. novembril kell 19 Püha 
Cecilia päeva noorte vana-
muusikute galakontsert Arvo 
Pärdi keskuses.

• 25. novembril kell 18 Olga 
Pashchenko (haamerklaver) 

veebikontsert.
• 27. novembril 

kell 18 Mic-
hael 
Borgste-
de (haa-
merkla-
ver) vee-
bikont-

sert.
• 28. novemb-
ril kell 18 gala-

kontsert Tallinna 
filharmoonia Mustpeade 

majas. Esinevad Irina Zahha-
renkova, Lembit Orgse, Ivo 
Sillamaa ja Reinut Tepp (haa-
merklaverid). Kavas klaveri-
muusika pärlid  Bachist Liszti-
ni.

Teatame, et  koostatava  Punane tn 41 
kinnistu  detailplaneeringu  avalik välja-
panek toimub 18. novembrist 2021 kuni 
03. detsembrini 2021 Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti Planeeringute registris   
[https://tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.
ee/>]https://tpr.tallinn.ee<https://tpr.tal-
linn.ee/> ja Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
ses Pallasti tn 54  I korruse fuajees, kus 
planeeringuga on võimalik tutvuda igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul  (E: 8.15-
18.00; T-N: 8.15- 17.00;  R: 8.15-14.15).
Planeeritud ala asub Lasnamäe linna-
osas Pae asumis Punase tänava ja J. 

Smuuli tee ristmikul, juurdepääsuga Pae-
kaare tänavalt. Krunt on hoonestamata 
ja kõrghaljastuseta.
Planeeritud alal asub ärimaa sihtotstar-
bega Punane tn 41 kinnistu. Lisaks jääb 
planeeritud alale reformimata riigimaa ja 
osa Paekaare tänavast (Paekaare tänav 
T2 kinnistu), J. Smuuli tee (Juhan Smuuli 
tee T2 kinnistu) ja Punase tänava maa-
alast (Punane tn 37a // Punane tänav T2 
ja Punane tänav T3 kinnistud), mis kuu-
luvad Tallinna linnale. Detailplaneeringus 
määratakse ärimaa sihtotstarbega Pu-
nane tn 41 kinnistule ehitusõigus ühe 

1-korruselise teenindushoone - sõiduau-
tode tehnilise ülevaatuse hoone - ehita-
miseks. Hoone ehitisealune pind on ka-
vandatud kuni 210 m2 ja kõrgus kuni 7 
m, mis võimaldab hoonesse ette näha  
vajaliku kõrgusega autode ülevaatuse 
ruumi ja kavandada vajalikud olmeruu-
mid töötajatele. Detailplaneeringu sele-
tuskirja kohaselt on kavandatavas tee-
nindushoones välistatud järgmised tege-
vused: autoremont, autopesula, rehviva-
hetus ja kasiino. Krundi hoonestustihe-
dus on 0,3.
Lisaks on detailplaneeringus kavandatud 

moodustada reformimata riigimaast üks 
ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, 
mis on ette nähtud liita väljaspool pla-
neeringuala asuva elamumaa sihtotstar-
bega Paekaare tn 74a kinnistuga. Kinnis-
tul asub maa-alune garaaž.
Detailplaneeringus on kavandatud Pu-
nasele tänavale ja J. Smuuli teele tänava-
haljastus vastavalt Lasnamäe elamuala-
de üldplaneeringule. Planeeritud ala hal-
jastuse osakaal on 38%.
Jalakäijate turvaliseks liikumiseks on ka-
vandatud täiendav kõnnitee.
Juurdepääs hoonele tagatakse Paekaa-

re tänavalt, moodustatava elamumaa 
sihtotstarbega ajutise krundi kaudu. 
Normikohane parkimiskohtade arv on 
krundil tagatud, alale kavandatud 5 par-
kimiskohaga.
Avaliku väljapaneku kestel saab detail-
planeeringuga tutvuda ka Vabaduse väl-
jak 7 infosaalis I korrusel. Detailplanee-
ringu jooniste ja seletuskirjaga on võima-
lik täiendavalt tutvuda Tallinna planee-
ringute registris aadressil   [https://tpr.
tallinn.ee<https://tpr.tallinn.ee/>]https://
tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.ee/>
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Vanalinna uisupark 
Harjumäel ja Mustamäe liu-
väli avatakse juba 20. no-
vembril, Nõmme uisuplats 
27. novembril.

HK Hall OÜ haldab nelja 
vabaõhu uisuplatsi. "Meie ole-
me kohe-kohe valmis uisusõp-
ru vastu võtma," kinnitas  ju-
hatuse esimees ja osanik Fred 
Randver.  "Harju tänava suure 
uisuvälja  avame 20. novemb-
ril ning samal päeval on plaa-
nis avada ka Mustamäe uisuväl-
jak. Seejärel tuleb Nõmme uisu-
platsi avamine  27. novembril."

Esimest korda saab jääväl-
jak olema Lasnamäel Tondira-
ba pargis. "Kuna see on täiesti 
uus koht, läheb sellega ka kõige 
kauem aega," mainis Randver ja 
lisas, et hiljemalt  detsembri al-
guses peaks siiski ka Tondiraba 
pargis uisutada saama. 

Kõigile neljale väljakule tu-
leb kunstlik jää, mida ei saa te-
ha siis, kui kõvasti sajab. "Pluss-
kraadid seda nii palju ei sega kui 
just vihm, mis sulatab tekkivat 
jääd," selgitas Randver.

Kehalise tunniks õue uisu-
tama

Lasnamäe jääväljak saab ole-
ma umbes sama suur kui on Har-
ju tänava oma. Randveri sõnul 
on  Tondiraba parki hea minna, 
seal saab autot mugavalt parkida 
ja teha muudki peale usutamise. 

Tondiraba jäähallis toimuvad 
jaanuaris iluuisutamise Euroopa 
meistrivõistlused ja pärast se-
da ka nelja kontinendi meistri-
võistlused, ning sel ajal on jää-
hall harrastajatele suletud. "Oo-
tame aga kõiki Tondiraba par-
gi uisuväljale. Nii Mustamäel, 
Nõmmel kui ka Tondiraba par-
gi liuvälja juures hakatakse ka 
suupisteid müüma – saab pann-
kooke ja sooja jooki."

Nõmme uisuväljakul saab 
edaspidi olema rohkem ruumi 
kui enne. "Nõmmel on uisuta-
mine väga populaarne ja rah-
vast käib iga aastaga üha roh-
kem," lausus Randver. "Kes soo-
vib, võib kasutada meie e-poo-
di, kus saab pileti ette ära osta. 
Meil on ka e-kaart terveks hoo-
ajaks, millega  saab käia kõigil 
liuväljadel. Hooajapass maksab 
99 eurot ja sellega pääseb kõi-
gile meie liuväljadele nii pal-
ju kui süda lustib. Loodetavas-
ti jäävad liuväljad avatuks ikka 
märtsi lõpuni. Eelmisel hooajal 
ostis sellise hooajapassi 200 ini-
mest. Kes tahab käia iga nädal 
ja pikemalt kui üks tund, selle-
le tasub ära küll."

Uisutamine tehisjääga väli-
liuväljal maksab 5-9 eurot, uis-
kude laenutus 4 eurot, ilu- ja ho-
kiuisud 8 eurot tund.

Rajameistrid ootavad  
suusalund

Pirita spordikeskus avab pea-
gi Pirita liuvälja ja Lasnamäel 
Härma staadionil asuva ovaa-
li kiiruisutajatele.

Et uisuparkide külastamine 
oleks kõigile turvaline, palutak-
se tutvuda kehtivate piirangute-
ga Uisuparkide kodulehel ja jäl-
gida ka kohapealseid piiranguid 
ja liikumisjuhiseid. 

"Oleme avanud ka bronee-
rimissüsteemi koolidele ja meil 
hakkab käima lapsi kehalise kas-
vatuse tundide ajal uisutamist 
õppimas," lausus Randver. "See 
on väga populaarne, välitegevu-
sed on praegu hinnas." Kooli-
lapsed käivad uisutamas tava-
liselt hommikul, natuke ka lõu-
na ajal. "Sel ajal pole meil ta-
valiselt suurt külaliste hulka ja 
kõik mahuvad jääle ära. Välja-
kut koolitundide tõttu me kin-
ni panema ei hakka, loodame, 
et kõik mahuvad ära," mainis 
Randver.

Kahes peamises pealinna 
suusekeskuses Pirital ja Nõm-

mel ollakse päris lume tulekuks 
valmis. Samuti ootavad lumeka-
hurid külma, et kunstlund toot-
ma hakata. Pirita spordikesku-
se direktor Priit Aunroos kin-
nitas,  et juba oktoobris sai lu-
metehnika üle vaadatud. Kunst-
lume tegemiseks aga 2-3 kraa-
dist külmast veel ei piisa. "Pa-
kast peaks ikka natuke enam 
olema," märkis Aunroos, "ja 
külm kestma pikemalt kui üks-
kaks päeva. Kui aga ilmaennus-
tus näitab, et üheks ööks tuleb 
oma viis-kuus kraadi külma, 
siis saame lastele rõõmu pakku-
da ja kiiresti kelgumäele lund 
teha. See on küll võimalik. Et 
saaks mingitki talverõõmu na-
tuke nautima hakata."

Kunstlume rada tehakse ka 
järk-järgult. Algul  üks ring, 
kus saab juba sõitma hakata, 
siis järgmine ringi,  ja niimoo-
di rada  pikemaks venitatakse.

"Meil saab olema kunstlume 
all kuni neli ja pool kilomeetrit," 
ütles Aunroos. "See on Kabe-
li ring, mis on kohe spordikes-
kuse ümber. Järgmisena teeme 

valmis Kuuse ringi, mis enne 
tõusu või laskumist keerab ta-
gasi keskuse poole. Sealt edasi 
tuleb juba Mõisa ring mis haa-
rab endasse selle suure lasku-
mise ja tõusu. Ja järgmine ring 
ongi see, mis tuleb Lükati suu-
sasilla juurest tagasi. Need on 
siis kunstlume ringid. Kui taeva-
taat annab piisavalt looduslikku 
lund, teeme ka üleval Kloostri-
metsas rajad ära. Kõige pikem 
ring peaks tulema seal 7,2 ki-
lomeetrit."

Tehakse  ka vahelõike nei-
le, kes ei taha nii pikalt sõita.

 Nõmme spordikeskuse ju-
hataja Toomas Klasen kinnitas 
samuti, et nemad on talve tu-
lekuks valmis. "Kui tuleb nor-
maalne talv ja oma paarküm-
mend sentimeetrit lund, siis hak-
kame nagu eelmisel talvel hool-
dama oma 15-kilomeetrist suu-
sarada, mis läheb Harku mäge-
de poole. See rada on kogu ula-
tuses valgustatud kuni kella 23. 
Kui lund on vähe, teeme viieki-
lomeetrise kunstlumeraja."

Uisuhuvilisi ootab 
peagi kuus liuvälja

Üle kümne aasta toimuv 
Eesti suur rahva- ja elu-
ruumide loendus on kohe 
ukse ees. Seekord on te-
gemist suuresti registri-
põhise e-loendusega, mis 
tähendab, et alusena ka-
sutatakse 30 eri registri, 
neist olulisematena rah-
vastiku- ja ehitisregistri 
andmeid.

Juba on alanud loenduse 
esimene etapp, kus riik kutsub 
kõiki inimesi oma rahvastiku-
registri andmed üle vaatama, 
vajadusel täiendama ja muut-
ma. Registris saab lisada elu-
kohana ka mitu aadressi. Eesti 
seaduste järgi tuleks uude koh-
ta kolides end kuni 14 päe-
va jooksul rahvastikuregist-
ris registreerida ja see kehtib 

ka rendikorterite puhul. Va-
likuuringusse valitud 60 000 
inimesele on küsitlusele vasta-
mine kohustuslik, kuid vasta-
ma on oodatud kõik Eesti ela-
nikud. Valikuuring on veebis 
vastamiseks avatud 28. det-
sembrist 15. jaanuarini. Kõi-
gil tasub olla jätkuvalt tähe-
lepanelik, sest mitmetes rii-
kides on rahvaloenduse tuu-
les ka kelmid aktiviseerunud. 
Rahvaloendaja ei küsi kuna-
gi ID-kaardi või pangaparoo-
le, krediit- või deebetkaardi 
numbreid, palgainfot. Samuti 
ei nõuta küsitlemise eest tasu 
ning vastamata jätmise eest ei 
trahvita. Igasugusest kahtlus-
test tuleks kindlasti politsei-
le teada anda. Lisainfo www.
rahvaloendus.ee ning statisti-
kaameti telefonil 625 9300.

Vaadakem rahvastikuregistrist 
oma andmed üle

Linna ilmselt populaarsemal liuväljal Harju tänaval saab laenutada nii uiske kui igasuguseid uisutamise abivahendeid. Albert Truuväärt

Lauluväljak üllatab lumeliuguritega

Lauluväljaku nõlv muutub 
turvalisemaks ning 
selle ümbrus tulede-
ga ilusamaks.

 Lauluväljaku nõl-
val asub linna ainu-
laadne kelgumägi. 
"Tänavu tahame haka-
ta laenutama moodsaid 
lumeliugureid, mida inglise 
keeles kutsutakse snow tube," 
lausus SA Tallinna Lauluväljak 
juhataja Urmo Saareoja. "Loo-
dame juba sel aastal nende 
laskumisraja avada. See rada 
ei vaja palju ruumi. Kõik sõltub 
muidugi ilmast ja koroonapii-
rangutest. Mitmel pool välis-
maal on need snow-tube`id  
väga populaarsed. Lauluvälja-

kule tuleb ka jõulupark – 
Covidi ajal peame ju 

toetama inimeste 
liikumist värskes 
õhus."

Saareoja sõnul 
on kavas inimeste 

liikumist nõlval natu-
ke muuta. "Püüame te-

ha sel talvel nii, et kõik, kes 
meie nõlvale tulevad, tunnek-
sid end hästi ja turvaliselt. 
Lauluväljaku nõlv on päris 
järsk ja seal võib hea hoo sisse 
saada."

Veel on plaanis seal talvel 
kogu väljaku park ära kaunis-
tada ja valgustada, sealhulgas 
raadiotorn ja tuletorn, samuti 
laulukaare alune.

Abivajajad kasutavad toimetulekutoetust näiteks lapse huviringi 
eest maksmiseks või talle koolikaupade ostmiseks. Scanpix

Kellele on mõeldud toimetuleku-
toetus ja kuidas seda taotleda?

Toimetulekutoetus on abi puu-
duses inimesele või perele iga-
päevaelu jaoks. Näiteks toidu, 
ravimite, riiete ja eluasemeku-
lude eest tasumiseks.

Mustamäe sotsiaalhoolekan-
de osakonna juhataja Ly Rüüs 
rääkis, et nende linnaosas vaja-
vad kõige enam toetust töötud 
või töövõimetud inimesed. "Eriti 
kasvab taotluste arv sügiseti, 
mil lapsed lähevad kooli ja tren-
nidesse või huviringidesse," lau-
sus ta. "Samuti kevadel, kui ko-
roonapiiranguid leevendatakse 
ja lapsed saavad taas oma hobi-
dega tegelema hakata."

Toetust vajavad ka keskmi-
sest väiksema pensioniga ea-
kad, kes vajavad raha ravimite 
eest tasumiseks.

Rüüsi sõnul pole ta veel õn-
neks tähele pannud, et kasva-
vate elektri- ja gaasihindade 
pärast oleks inimesed rohkem 
toetust taotlema hakanud, kuid 
külmade ilmade saabudes võib 
see juhtuda.

• Toimetulekutoetust on õigus 
saada inimesel või perel, kelle-
le jääb pärast oma eluaseme-
kulude tasumist  sissetulekust 
kätte summa,  mis on alla toi-
metulekupiiri. Tänavu  on toi-
metulekupiir pere esimese või 
ainsa liikme jaoks 150, igale 
järgnevale täiskasvanud pere-
liikmele 120 ja iga alaealise 
lapse jaoks 180 eurot.

• Taotlus toetuse saamiseks 
tuleb esitada hiljemalt kuu vii-
maseks tööpäevaks oma lin-
naosa sotsiaalhoolekande 
osakonnale. Sissekirjutus sa-

mas  linnaosas ei ole seejuu-
res oluline.

• Avaldusele tuleb lisada oma 
kodu omamist tõendav doku-
ment või üürileping, jooksval 
kuul maksmisele kuuluvad 
eluasemekulude arved (nt üü-
riarve, elekter, gaas) ning sa-
mas kodus elavate pereliik-
mete sissetulekuid tõenda-
vad dokumendid.

• Otsus toetuse kohta saabub 
viie tööpäeva jooksul alates vii-
mase dokumendi saamise 
päevast või dokumendi esita-
mise tähtajast. Kui toetuse 
maksmisest keeldutakse, an-
takse sellest taotlejale kirjali-
kult teada viie tööpäeva jook-
sul arvates otsuse tegemisest.

• Toetus kantakse kolme töö-
päeva jooksul pärast toetuse 
määramist taotleja panga-
kontole.

• Info ja taotluse vormi leiab 
veebilehelt www.tallinn.ee/
Teenus-Toimetulekutoetus. 
Küsi nõu ka oma linnaosa sot-
siaalhoolekande osakonnalt 
või vaata sotsiaalministeeriu-
mi kodulehte. Vali sealt toime-
tulekutoetuse KKK ja toime-
tulekutoetus.

• Üksikvanemaga perele, kus 
lapsed on alaealised, maksab 
linn koos toimetulekutoetuse-
ga veel 15 euro suurust lisa-
toetust.

• Perele, kes on saanud jooks-
val aastal toimetulekutoetust 
ja kus kasvab koolis käivaid 
lapsi, maksab linn ka koolimi-
neku toetust. Välja arvatud ju-
hul, kui laps läheb esimesse 
klassi ja saab ranitsatoetust.



AJALUGU  •  15. november 2021  •  15

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Stenbocki majas tegi neiu 
inimestele pai ja 
Neitsitornis laulis nähtama-
tu mees rämeda häälega al-
les hiljuti, hoone remondi 
ajal.

Hingedeajal mõtleme rohkem 
oma kadunud esivanemate ja 
igavikku läinud lähedaste pea-
le. Hingedeajal muutuvad rahu-
tuks ka mõnede meie eelkäija-
te, endiste tallinlaste hinged. 
On arvatud, et meie linnas on 
üle poolesaja maja, kus  kum-
mitab, enamik neist vanalinnas. 

Linnamuuseumi ajaloolane 
Toomas Abiline on pannud pai-
ka isegi kummituste liigituse. 
Nimelt olevat nii-öelda tavali-
semaid, aga ka väga haruldasi 
kummitusi. "Mina ise pole kum-
mitusi kohanud, kõik need lood 
kuuluvad linnalegendide hulka," 
täpsustas Abiline  kohe alguses 
ja jätkas, et  kõige tavalisemad 
selliste nähtuste kirjeldused vii-
tavad sammudele ja liikumise-
le  kusagil kõrvaltoas, kus ke-
dagi ei tohiks olla. Tuleb ette ka 
koputusi uksele, isegi uksekella 
helistamist. "Pererahvas läheb 
ukse taha vaatama, aga seal ei 
ole kedagi," lausus Abiline. "On 
esinenud ka tunnet, nagu  keegi 
teeks pai ja kõva tuul puhuks. 
Ühe maja kohta on isegi räägi-
tud, et keegi daam suudleb seal 
kuumalt meesterahvaid."

Kuid teine liik ehk harul-
dasemad kummitused on juba 
nähtavad. Enamasti on tegemist 
vanades kostüümides naisterah-
vastega. "Nad ei räägi midagi, 
aga mõnikord naeravad kohu-
tava häälega," kirjeldas Abili-
ne. "Juttude järgi liuglevad need 
naised õhus, tulevad läbi seina 
tuppa sisse ja kaovad siis läbi 
teise seina. Nad on üleloomuli-
kult suured. Mõnikord on nad 
ka piltidena seinal."

Kuid kummitavad ka mees-
terahvad, kes on samuti aja-
loolistes kostüümides. "Üks 
väga sagedane tegelane kum-
mituste maailmas on munk," 
jätkas Abiline. "Neid on mit-
mes Tallinna majas. Ilmselt on 
nad pärit keskajast, sest mun-
gad lahkusid Tallinnast 16. sa-
jandil ja tulid uuesti alles 20. 
sajandil."

Tallinna  kuulsaim  
kummitusmunk

Keskajal ja hiljemgi  eraldas 
Lühikese jala väravatorn all-lin-
na ning Toompead. Öösiti pan-
di värav kinni, et hoida võimu 
kuritarvitavaid Toompea üli-
kuid rahulikest linnaelanikest 
eemal. Aga räägitakse, et see 
värav pidi tõrjuma ka kummi-
tusi, kes aadlike duellide ko-
hast Taani kuninga aiast üles 
Toompeale kippusid. Lühikese 
jala väravatorni peetakse lin-
na kõige kummitusterohkemaks 
kohaks. Lisaks kuulsale mustale 
mungale olla seal nähtud kum-
mituslikku lõvi ja hõljuvat vii-
rastuslaeva, mis läbipaistvate 
purjede lehvides sujuvalt läbi 
seinte seilas.

Aga kes oli siis Tallinna tun-
tuim kummitusmunk Justinus, 
kes end väravatornis ilmutab? 
"Ta on üks munk, kelle ilmu-
misi on dokumenteeritud ehk 
protokollitud 1930. aastatel, 
mil väravatornis asusid elu-
korterid," selgitas Abiline. "Ja 
need vaesed elanikud kohtu-
sid päris sagedasti selle Justi-

nusega, kes  ilmus seinale pro-
jektsioonina, kannatava mun-
gana, pea oli tal rinnale vaju-
nud, käed laiali.  Nende tup-
pa ilmus niisiis pattu kahetsev 
kannatav munk."

1935. aastal kolis värava-
torni  elama üks vene daam, 
kes kord oma toas istudes nä-
gi klaasuksel heledat valgust, 
millest eraldus munk. Selgelt 
olnud  näha ka munga vöö. 
Proua oli julge, tegi ukse lahti, 
aga munk jäi nagu õhku rippu-
ma, haihtudes alles mõne aja 
pärast. Samas ruumis nähti to-
da munka palvetamas ühe ris-
ti ees. "Ühel korral oli munga 
selja taga kõrge torn nagu ki-
rikutorn, mis ilmus pildina, ja 
veel kerkis seinale väga suu-
relt munga nägu, mis  väljen-
das kannatust, valu ja vaeva. 
Ja näol oli kaks verist haava," 
kirjeldas ajaloolane.

Abilise sõnul oli Justinus en-
dine timukas, kes lasi end mun-
gaks pühitseda. "Tema eluviis 

polnud kristlik, ta oli seotud 
maagiaga ning suri segastel as-
jaoludel, ta pidi piinlema ning 
kannatama,"  ütles Abiline.

Olge avatud armastusele
Harva on juhtunud, et kum-

mitus pöördub elavate poole 
mingi sõnumiga. Kuna enne sõ-
da oli väga populaarne korralda-
da okultismiseansse, mille mee-
diumid võtsid ühendust surnute-
ga, siis ühel sellisel seansil saadi 
ka kontakt Justinusega.  Mee-
dium, kes sai ühenduse mun-
gaga, kirjeldas tolle sõnumit, 
mis oli Abilise sõnul järgmine: 
"Mispärast te mind otsite? Kes 
otsib uudishimust, kes teadmis-
te himust, aga pole kedagi, kes 
otsiks mind minu enda pärast. 
Te olete siia kogunenud, et näha 
minust pilti või kujutlust. Kuid 
siin ei ole kedagi, kes mulle ra-
hu tuua tahab. Teie südamed on 
külmad. Kutsuge kokku need, 
kes minu hinge otsivad, mit-
te need, kes minu kujutist nä-

ha tahavad. On parem, kui te 
minu nime ei tea. See võiks ai-
nult pealiskaudsuseni viia. Tõe-
list kaastunnet teil minu vastu ju 
ei ole. Aga süda peab südame-
ga, hing hinge ja vaim vaimu-
ga ühinenud olema. Ainult siis 
tekib ühtsus ja ainult siis tekib 
side Jumalaga. Mina pean pal-
vetama ja teie peate palvetama. 
Ma palvetan möödunu ja tule-
viku pärast. Teie peate palveta-
ma oma tuleviku pärast. Milline 
oli minu surm, hävitamine, mi-
da ma teistele olin korda saat-
nud, seda tegid nad nüüd minu-
ga. Nüüd võiksin ma kõik lunas-
tada. Ja kõik puhastada. Seepä-
rast pean ma siin nii sageli vii-
bima. Ma ärkasin, kuid oli lii-
ga hilja. Mis on piin? Piin on 
maa ja seos sellega. Kõik need 
ahelad, mis mind ta külge seo-
vad. Päästke ja kaitske rahvast 
paremini kui mina. Valu ja iga-
vene piin on nende saatus, kes 
rahvast valesti õpetavad ja te-
ma valudest rõõmu tunnevad. 
Millal õpib maailm vaikima ja 
siis palvetama?"

Abilise sõnul võis see olla ka 
seltsi liikmete ja nende inimeste 
arusaam tollasest maailmast ja 
nende kannatustest, ehk see oli 
lihtsalt nende endi loodud tekst. 
"Aga sõnum on vägev: inimene 
ja tema hing on see, mis peaks 
korda minema," märkis Abili-
ne. "Ja mitte olla niivõrd seo-
tud materiaalsete asjade kül-
ge, vaid  olla avatud kaasini-
mesele, olla avatud armastuse-
le. Need on maailma tõelised 
väärtused.  See on ka kummi-
tuse sõnum meile."

Rohelises kuues mees
Ühel kunstnikul oli värava-

tornis ateljee ja tema olevat näi-
nud nelja munka korraga. Nad 
olid lausa tantsinud punases val-
guses.

Imelikke asju on ajaloost 
teada ka Tallitorni kohta,  mis 
jääb Lühikese jala väravator-
ni ja Neitsitorni vahele. See on 

võrdlemisi väike torn, mille üla-
korrusele mahub vast kolm-ne-
li inimest. Tallitornis toimunud 
kummituslugu on üks vähes-
test dokumenteeritud lugudest. 
1626. aasta 17. novembrist päri-
neb sissekanne koguni Tallinna 
rae protokolliraamatusse. Bür-
germeister Berend von Gerten 
palus rael kergendada oma po-
ja karistust. Poeg  oli petnud 
oma kihlatut ja ta pandi Talli-
torni kinni. Noormees pöördus 
rae poole kirjaga, milles palus 
end kiiresti mujale üle viia, väi-
tes, et tornis kummitab. Raad ei 
viinud noormeest ära, aga lu-
bas tal võtta enda juurde selt-
siks oma sulase. Veidi aja pärast 
oli  sulanegi  täpselt samamoo-
di hirmust poolsurnud. Lõpuks 
läks Tallitorni noormehe ema. 
Ja ka tema olevat õudusest pea-
aegu aru kaotanud. Lõpuks sai-
gi noormees oma tahtmise ja ta 
viidi sealt tornist ära. Kahjuks 
ei ole raeprotokollides 
kirjas, mis siis ikka-
gi toimus ja mi-
da hirmsat nad 
nägid, seda 
protokol-
lides kir-
jas ei ole. 
Räägitak-
se, et seal 
pidi ennast 
ilmutama 
üks klassi-
kaline luuke-
re. Ja lisaks pi-
di ta veel kohuta-
valt haisema. "See on 
juba kummituste puhul võrdle-
misi haruldane, sest lõhna nen-
del üldiselt ei ole," selgitas aja-
loolane. "Tavaliselt on kas he-
lid või mingid pildid."

Üleloomulikke nähtusi on tä-
heldatud ka sealsamas kõrval 
Neitsitornis. See pärineb juba 
tänapäevast.  Kui sealset kohvi-
kut remonditi, siis olevat ülevalt 
kostnud samme ja ühe rämeda 
häälega mehe laulmist.  Vaata-
ma minnes kedagi ei nähtud.

Kahe ilmasõja vahel juhtunud 
Taani kuninga aias nii mõndagi. 
Nimelt olevat seal nähtud ühte 
rohelises kuues härrasmeest, kes 
kummaliselt ilmus ja kadus. Ja 
kõige lõpuks veel daami sini-
ses, kes ilmus mingi väga kum-
malise saatjaskonnaga. Nende-
ga koos liikusid ka mingid eba-
määrased olendid, keda on pee-
tud ämblikeks või isegi väikes-
teks kuraditeks. Neid arvati ole-
vat ka suured rotid, hästi kõr-
getel jalgadel.  "Kojanaine, kes 
seda nägi, hüüdis sellele naise-
le, et vaadaku, kes on selja ta 
taga.  Aga selle hüüatuse pea-
le kõik haihtus," rääkis Abili-
ne.  "Need kirjeldused on siis 
pärit 1930. aastatest."

Valitsuse residentsis  
kummitab tütarlaps

Tallinna linnamuuseumi pea-
majas, vanas kaupmehemajas 
Vene tänaval, olevat  samuti näh-
tud daami pikas valges kleidis, 
kes seal ukselinkidega klõbistab.

Kui uksed ööseks ära pitsee-
riti, siis valge daam kadus.

Valitsuse residentsis Stenboc-
ki majas Toompea serval aga 
kummitab väidetavalt noor ja 
ilus tumedajuukseline tütarlaps, 
kelle valge kleit on täis heledaid 
vereplekke. Kummitus pärinevat 
1855. aastast. Tollal asus majas 
Tallinna Toomkooli poeglaste 
pansion. Maja komandandi tü-
tar olevat vaadanud  ülemeeli-
kult seal elavaid noormehi. Isa 
püüdnud tütart küll korrale kut-
suda, aga  kui neiu sõna ei kuu-
lanud, haaras mees piitsa ja ajas 
tüdrukut mööda maja korido-
re taga. Viimaks ei jõudnud tü-
tar enam eest ära joosta ja lan-
ges jõuetult maha. Isa oli jõud-
nud teda juba mitu korda piitsa-
ga lüüa – nii määrdus neiu pikk 
valge kleit verega. Räägitakse, et 
see vaim pole pahatahtlik, vaid 
pehme loomuga ja teeb mööduja-
le aeg-ajalt sooja paigi. Teda ole-
vat näinud nii kunagine peami-
nister Mart Laar kui ka aastate-
tagune valitsuse sekretär.

Õhtusel ajal, kui Gustav 
Adolfi koolimaja rahvast tüh-
jaks jääb, juhtuvat sealgi kum-
malisi asju. Nii olevat nähtud he-
lendavaid peegelduseta peegleid 
ning kuuldud kolisevaid kette ja 
kummalisi samme seal, kus ke-
dagi justkui liikumas olla ei to-
hiks. Üks neiu oli üksi WC-s, kui 
kuulis, et inimtühjas kõrvalruu-

mis pesi keegi käsi. Vä-
ga võimalik, et koo-

lis kummitavad 
seal kunagi 

elanud nun-
nad.  Kui 
arheoloo-
gid kuna-
gise Mihk-
li kloostri 
sisehoovis 

kaevamisi 
tegid, avasta-

sid nad üllatus-
likult, et seal on 

keskajast pärit nun-
nade kalmistu. Igavest 

und magavate nunnade luud ko-
guti kokku ja maeti ümber kiri-
kusse. Koolipere paigaldas aga 
maja kunagiste asukate mäles-
tuseks hoovi ilusa mälestusmär-
gi ja nimetas koha Inglihooviks.

Aga miks inimesed kõike se-
da näevad ja kuulevad? Ajaloo-
lane Toomas Abiline ütles pärast 
väikest järelemõtlemist: "Jäägu 
see saladuseks. Me ei oska veel 
kõike seletada."

TALLINNA KUMMITUSED: 
Nähtamatu daam  
suudleb kuumalt mehi

Kõige kummitavam maja on Lühikese jala väravatorn. Scanpix

Tallinna kõige 
kummitusterohkem 

koht on Lühikese  
jala väravatorn.

Tallinnas kummitavaid 
munki tähistavad nüüd 

kujud Taani kuninga aias.
Scanpix
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Südalinna kooli  
õpilased avasid 
maalinäituse

Kodulinna majas (Gümnaasiumi 3) 
avati Südalinna kooli õpilaste maalinäi-
tus "Tornist torni". Seda saab vaadata 
15. detsembrini E, K ja R kl 11-18 ning T, 
L ja P kl 11-16. Väljapandud maalid val-
misid juba kaheksandat korda toimu-
nud ettevõtmise "Helisev linnamüür" 
raames, lisaks sündisid õlimaalid linna-
müüri tornide motiividel. Südalinna 
kooli maaliring tegutseb juhendaja 
Malle Koppeli käe all kolmandat aastat 
ja seal lööb kaasa 46 õpilast.

Kogemuspäev  
õpetab linnaaedu  
rajama
18. novembril kl 13-19.20 saab osaleda 
kogemuspäeval, kus veebi vahendusel 
jagatakse linnaaedade rajamise ja 
arendamise kogemusi. Vajalik on eelre-
gistreerimine. Linna toel on loodud ju-
ba sada õppeaeda ja 21 kogukonnae-
da 600 osalejaga. Õppeaedu loovad 
oma hoovidesse lasteaiad, koolid, kul-
tuurikeskused, muuseumid, raamatu-
kogud jt, kogukonnaaiad on aktiivsete 
linlaste algatusel loodud avatud linna-
aiad. Igas linnaosas on praeguseks vä-
hemalt üks kogukonnaaed. 

Näitus muusika 
osast vabaduse teel
Linnamuuseumis on avatud näitus 
"SoomEST vabaduse viise otsimas. 
1960-1991", mis annab tänastele noor-
tele aimu ning meenutab nende vane-
matele, milline mõju ja jõud võib olla 
pop- ja rockmuusikal. Näitus sündis 
koostöös Helsingi linnamuuseumi ja 
Soome instituudiga,  publikuprogram-
mi raames toimuvad kuraatorituurid 
ajaloolase ning ansamblite Röövel Öö-
bik ja Una Bomba laulja Tõnu Pedaru 
juhtimisel.

ÕPILASED SAAVAD END  
TELETORNI TIPPU LUGEDA
Keskraamatukogu kutsub osa võtma lugemisprogrammist "Loeme 
ennast teletorni tippu", see kestab 30. aprillini 2022 ning osalema 
on oodatud linna koolide 1.-9. klassid. Lugemisprogrammi võistkon-
na moodustab terve klass. Teletorni tippu jõudmiseks on vaja läbida 
1050 trepiastet, mis algklassidele tähendab kokku 5250 ja vanema-
tele klassidele 10 500 lehekülje lugemist. Lugemisprogrammi pea-
auhinnaks on teletorni külastus, lisaks loositakse välja eriauhindu. Li-
sainfo keskraamatukogu laste- ja noorteteenindusest tel 683 0914 
ja laste@tln.lib.ee

Minu  
TALLINN

Veebitreeningud  
säästavad kulusid
Treener ja koolitaja Kristi Roosimägi

Elektrihinna tõusu olen tajunud, 30-40% on kind-
lasti arvetele juurde tulnud. Olen energiasäästlik 
olnud varemgi, pole suhtunud ükskõikselt selles-
se, kui kuskil tuli põlema jääb. Nüüd muidugi vaa-
tan kodu selles suhtes veelgi tõsisema pilguga üle. 
Nii pesu- kui nõudepesemised olen samuti ürita-
nud sättida õhtusele ajale, kui elekter odavam. 
Õues pesu kuivatamise võimalust meie linnako-
dus ei ole. Kuigi elekter kallineb ja mõjutab kõi-
ki hindu, siis oma treeningutundide tasu ma 
tõsta ei plaani. Olen paljud oma treeningukavad 
veebikeskkonda üle viinud, kuna seoses koroo-
naga vähenes tavapärane juhendamine kordades. 
Samas saab live-treeninguid edukalt 
veebi kaudu anda, nii lihas- kui kardi-
otreeningut. Huvilised ei pea kodust 
välja minema, kuid kindel treeningu 
alguse aeg ärgitab kavast kinni pi-
dama ja osalema.

• Elektri- ja gaasihinnad tõusid lakke. Pealinn uuris, milliseid nõkse peaks kasutama,  
et sellises olukorras toime tulla.

KARL MADIS: Jälgin elektrihinna kõikumisi  
ja kasutan seadmeid vaid odavamal ajal

Triikraua asemel saab 
rõivad sirgeks riide-
puule riputades

Poliitik ja materjaliteadlane 
Marek Strandberg

Elektriarved on nüüd poole 
suuremad, gaasigi hinna-
tõus on märkimisväärne, 
nii et tuleb kokku hoida! 
Kui aga elamist õigesti 
kavandada, jäävad kulud 
ikka suhteliselt madalaks. 
Esimene asi on leedvalgus-
tid, mis tuleks koju panna. Põle-
mas me valgusteid samuti asjata ei 
hoia, kuigi leedlampide kulud on väike-
sed. Soovitan ka energiakulukast triik-

rauast loobumist – riided tuleb lihtsalt 
riidepuule kuivama panna ja ka tsentri-
fuugi vähem kasutada. Öise tariifiga 
pesemine aitab samuti kulusid kokku 

hoida. Magamistoas tasub 
hoida jahedamat tempe-

ratuuri, isegi 16 kraadi 
pole sooja teki all 

sugugi vähe. Jahe-
das magada on 
mõnus! Putru te-
hes võib tatra- või 
riisiterad õhtul 
keedetud kuuma 

veega üle kallata ja 
ööseks termoskasti 

hauduma jätta. Hommi-
kul kulub pudru keetmisele 

energiat märksa vähem. Soojuspump 
annab samuti head efekti.

Eksootilised linnud 
vajavad sooja
 Atleeditar Inna Uit

 Arvete suurenemine eelmise aastaga 
võrreldes on tuntav. Seepärast loo-
dan, et järgnevatel kuudel soo-
dustusi ikka tehakse. Eriti kui 
mõelda vanematele inimes-
tele, kes elavad omaette ja 
kel pole lapsi toetamas. 
Valikuks jääks vastasel 
juhul näiteks soojuspump 
välja lülitada! Riik peaks 
majandusotsused pare-
mini läbi kaaluma ja või-
malusel ostma odavamat 
elektrit naaberriigist. Ise 
olen püüdnud majas elektri-
kulusid säästa järjepidevalt. See 

pisik on meil peres juba emalt. Kokku-
hoidu annab juba see, kui alati toast lah-
kudes tuled kustutad. Kuna mul on aga 
kaks eksootilist lindu kodus, siis alla 18 
kraadi temperatuuri vähendada ei tohi. 

Hoiame tavaliselt 
soojapügalat 

19-20 va-
hel.

Milleks panna maa 
muru alla ning minna 
siis poodi tilli ja  
peterselli ostma?
Laulja Karl Madis

Arvetel ma väga suuri 
hüppeid pole veel 
täheldanud, kuid 
jälgin siiski juba 
elektrihinna kõi-
kumisi võimalu-
sel lausa tund-
tunnilt. Kui hom-
mikul on börsi 
tunnihind lausa 
metsikult kõrge, siis 
õhtu poole tunduvalt 
madalam. Selliseid hin-
nakõikumisi silma pidades 

kodus elektrit kasutangi. Kui ühel het-
kel on ligi 200 kilovatt-tunni eest ja pä-
rast 10, tasub elektrit rohkem kulutada 
ikka odavamal ajal. Isegi siis, kui on pi-
sut ebamugavam. Soojuse allikaiks on 
minu maakodus ahi, kamin ja pliit. 

Praegu piisab juba sellest, kui 
pliidi alla tule teen. Puud 

on kuuris olemas, mui-
dugi nõuab see suvel 

hulka tööd. Kel vesi 
kaevus, puud kuu-
ris ja aiamaal tal-
vekartulid kasva-
tatud, jääb ellu. 
Milleks panna 
maa muru alla 

ning minna siis 
poodi näiteks tilli ja 

peterselli ostma!

Novembri teine nädal pakkus nii 
karget päikeselist härmahommi-
kut ja vihmast maru kui ka leebet 
ja veel värvilist sügisilma. 
Külmakraadidega öö järel olid 
kaksküürkaamelitel ja teistelgi 
õueasukatel teisipäeva hommikul 
seljad härmas, Dalli lumelamba-
poiss aga togis hoolega sarvede-
ga lumekirmes rohumaa kohal 
kõrguvat ohakapuhmast ja nilp-
sas sealt söödavaid palukesi.

Oma eelnevates elupaikades palju sõp-
ru võitnud jääkaru Rasputinile, kes 19. 
novembril saab 14-aastaseks, saabus läi-
nud nädalal sünnipäevakink proua Ilselt 
Nürnbergist: kaks pühendusega stritslit, 

küpsisepakk, fotod Raspist ja sünnipäe-
vakaart. Aastasena sünnikodust Mosk-
va loomaaiast Saksamaale Nürnbergi 
kolinud Raspi on elanud veel Prantsus-
maal Antibesi meremaailmas ja Inglis-
maal Yorkshire’i looduspargis. Tallinnas 
elab ta alates läinud aasta 18. novemb-

rist. Korsakite elupaika asetatud suur 
peegel pakub neile väikestele koerlaste-
le põnevust juba nädalaid. Peeglis pais-
tev huvitab neid väga ja ajuti tundub, 
nagu nad tahaksid sinna siseneda: is-
tuvad peegli ees ja piiluvad sealt paist-
vat tuttavat ümbrust, jooksevad peegli 

ümber ja kaevavad selle alla. Eriti põ-
nev on neil siis, kui näevad peeglis ke-
dagi tuttavat liikumas.

Kaheaastane Wrocławis sündinud 
manul Altani käis tervisekontrollis ja 
pistis seepeale kinni kaks parajalt suurt 
noort rotti. Toitmisaeg ja tuttavate ini-
meste toimetamine väikekiskjate komp-
leksis meelitas end näitama ka 14-aas-
tase Krakovis sündinud rookassi Polja. 

Teisipäeva õhtul lendaid troopika-
majas pesast välja Indo-Austraalia pä-
ritolu kangursipelgad. Ühtäkki oli ter-
ve terraarium tiivulisi sipelgaid täis. Se-
da liiki kangursipelgate koloonias võib 
korraga olla ligi 50 kuningannat, selle-
le vaatamata pandi neile pesamaterjali 
ka teise pesa ehitamiseks.

Öökülm ajas kaamelite küürud härma

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
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661 6616


