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ESIMENE PILVELÕHKUJA: 
Kuhu kerkib linna esimene  
130 m kõrgune hoone?
LOE LK 6-7

•  Uuel muusika- ja balletikoolil on uhke siseaed, helikindlad seinad  
ja koridoris nn eraldumise majakesed, kus segamatult tööd teha.

TALLINNA PARIMAD 
SAUNAD: Kus saab vihelda 
ja kus töötab sauna- 
mees? LOE LK 10-11
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«Mu laps on beebieast saadik 
teistsugune, ta ei püsi pudelis ka 
paigal ning on väga aktiivne,» 
rääkis 17-aastaselt emaks saanud 
Heidit. «Füüsiliselt arenes poeg 
kiiresti, ja kuna ma ise olin ka 
noor, mulle tegelikult meeldis, 
et ta nii energiline, tubli ja ak-
tiivne on.» 

Kui poiss oli kolmene, üritas 
ta kord lasteaiast ära minnes 
üle tee suurele sõiduteele joos-
ta. «Jooksin talle järele, püüdsin 
kinni ja võtsin sülle – ja laps sai 
selle peale nii kurjaks, et hakkas 
mind rusikatega peksma,» mee-
nutas  Heidit esimest juhtumit, 
mis kõrvaltvaatajate tähelepa-
nu ja hukkamõistu pälvis. «Neid 
skandaale ta on suutnud mulle 
ikka hoolega tekitada! Näiteks 
rongis ta kohe pidi edasi-taga-
si ringi kõndima, nii et võõrad 
hakkasid rääkima, kuidas oleks 
õige last kasvatada.» 

Lasteaia viimasel aastal läk-
sid ema-poega psühholoogi juur-
de, kes arvas, et laps on nn pii-
ripealne – justkui on natuke ak-
tiivsem, aga samas nagu ei ole 
ka. «Lapse enesehinnang oli ma-

dal ja tegelikult vajas ta liht-
salt motiveerimist,» lausus Hei-
dit. Sellest tulenevalt kohandus 
ta ise: guugeldas, otsis kasva-
tusvõtteid, luges ja üritas leida 
nippe, kuidas last motiveerida. 
«Koduses õhkkonnas õigupoo-
lest oligi kõik hästi,» märkis 
Heidit. «Taotletud koolipiken-
dust poiss ei saanud ja esime-
se klassi õpetajaks sattus tõeli-
ne «vana kooli pedagoog», kes 
kutsuti pensionilt pooleks aas-
taks tagasi, et lapsehoolduspuh-
kusel olevat kolleegi asendada. 
Kui üritasin õpetajaga kontak-
ti saada, et ta püüaks last mo-
tiveerida, jäi tunne, et sain ise 
sildi külge: olen nii noor ja ük-
sikvanem, ei oska last kasvata-
da. Poja päevik oli otsast lõpu-
ni märkuseid täis, käitumishinne 
aasta läbi mitterahuldav, laps oli 
stressis ja paanikas, ei tahtnud 
enam kooli minna, ütles, et tal 
ei ole sõpru ja ta tahab ennast 
ära tappa. Lõpuks selgus, et laps 
ei käigi tundides, vaid istub iga 
päev psühholoogi juures, kelle-
ga ta siis ka õppis.» 

Kergekäeliselt määratud  
ravimid

Kui Heiditi poeg esimese 
õppeaasta teisel poolaastal vii-
maks väikeklassi sai, oli tema 
psüühika juba nii traumeeri-
tud, et esimese asjana oli va-
ja taastada soov koolis käia.

mine annab energiat ja jõudu, 
mida ATH lapse vanemad vä-
ga vajavad,» selgitas naine. «On 
lapsevanemaid, kes on ATH 
tugirühmas mitu aastat osa-
lenud ja siis lahkuvad, et mõ-
ne aja pärast taas tulla – laps 
kasvab, probleemid muutuvad. 
Kool, läbisaamine õpetajatega, 
suvevaheaja veetmise võima-
lused, netipiirangud, sõprade 
leidmine – need on vaid mõ-
ned märksõnad, mille osas tu-
girühmast kasulikke nõuandeid 
võib saada.»

Tugirühmadesse on ooda-
tud ka vanavanemad, tugiisi-
kud, lasteaia- ja kooliõpeta-
jad. «Oleks hea, kui lapse diag-
noosist ja eripäradest teaksid 
ka vanavanemad ja sõprus-
kond,» soovitas Grossmann-
Loot. «Näiteks kui lähikond-
sed last hoiavad, on tähtis, et 
nad peaksid kinni päevakavast, 
mida vanemad on juurutanud. 
Rütm on ATH lapsele väga olu-
line kõiges, sealhulgas söömine, 
maiustused ja arvutikasutus.»

Ravimid ei too  
alati lahendust

Tugirühmad on vajalikud, sest 
kuigi ATH on saanud palju tähe-
lepanu, on jätkuvalt puudu spet-
sialistidest ja info abi saamise 
võimalustest ei jõua lapsevane-
mateni. Puudus on tervest reast 
teenustest, alustades tugiisikust, 
kelle tööd ei hinnata riigi tasan-
dil piisavalt. See toob kaasa ma-
dalad tunnitasud ja ebamõistli-
ku töölepingud. «Teine probleem 
on diagnoosimisega,» nentis Hei-
dit. «Iseenesest ei olegi diagnoo-
si saamine alati kõige olulisem, 
kuid kui vanem juba ise tajub, 
et vajab abi, võiks kiiremini tee-
nustele saada. Praegu on järje-
korrad väga pikad. Kolmandaks 
takistuseks osutub eri rehabili-
tatsiooniteenuste saamine. Sa-
viteraapiat ja muusikateraapiat, 
rääkimata hipoteraapiast, mida 
teevad väga vähesed spetsialis-
tid, on võimalik saada ainult 
suuremates linnades.» 

Heiditi hinnangul vajaksid 
koolid tuge õpetajate koolita-
misel, mis praegu on paraku 
vabatahtlik. «Õpetajate täiend-
koolitus võiks olla juba kohus-
tuslik osa tööst, mis on tööand-
ja poolt tasustatud,» leidis Hei-
dit. «Kahjuks ei ole tänini igas 
koolis psühholoogi, kes saaks 
lastega operatiivselt tegeleda, 
olles kooli ja kodu suurimaks 
suhtluse abistajaks ning lapse 
toetajaks. Raskemate juhtumite 
puhul ei tee eri asutused oma-
vahel koostööd – kas ei kla-
pi ajad või kardetakse andme-
kaitseseaduse rikkumist. Ometi 
võiksid noorsootöötaja, vajadu-
sel noorsoopolitsei, kooli tugis-
petsialist, KOV spetsialist (las-
tekaitse/sotsiaaltöötaja), tugi-
isik ja miks mitte ka kogemus-
nõustaja teha koostööd avatud 
ringis, ehk moodustada tugi-
võrgustiku, kuhu tuleks kind-
lasti kaasata ka lapsevanem – 
sealjuures mitte halvustavalt, 
vaid ühiste eesmärkide nimel.» 
Heidit lisab ka kogemusnõustaja 

teenuse, mis võiks olla abiks nii 
KOV-is, haridusasutuses kui ka 
lapsevanema toetamisel.

Ka Siret Maaring kinnitas, 
et iga aktiivne ja püsimatu laps 
ei ole alati ATH ning haridusli-
ku erivajadusega lapse toetami-
se aluseks ei ole alati vaja diag-
noosimist. «Oluline on märga-
ta lapse eripärasid ning pakku-
da sellest tulenevaid kohandu-
si õppe- ja kasvatustegevustes,» 
toonitas Maaring. «Haridusasu-
tuses on vaja eelkõige tegeleda 
lapse enesekontrolli ja sotsiaal-
sete oskuste toetamisega, kaasa-
tes seejuures olemasolevaid tu-
gispetsialiste. Aktiivsus- ja tä-
helepanuhäire puhul ei ole ra-
vimitega sekkumine alati esma-
ne. Eelkõige vajab tähelepanu ja 
keskendumisraskustega laps õpi-
keskkonna kohandamist ja tema 
eripäradega arvestamist õppimi-
se kavandamisel.» 

Palju saab ära teha  
ka klassis

Väga palju saab Maaringu 
sõnul ära teha õpetaja klassi-
ruumis/lasteaiarühmas, vaada-
tes üle lapse istumiskoha, eemal-
dades tema lähedalt segavad stii-
mulid, suunates ja toetades lap-
se tähelepanu koondamist, pak-
kudes liikumispause õppimise 
vahel. «Juhul, kui tavaklas-
si või -rühma meet-
metest ning tu-
giteenustest ei 
piisa, on või-
malik anda 
ka soovitus 
õppimi-
seks väik-
sema õpi-
laste ar-
vuga klas-
sis või laste-
aiarühmas,» 
lisas Maaring.

Rajaleidja on 
üle-eestiline võrgus-
tik, mis pakub tasuta õppe-
nõustamise teenust nii lapseva-
nematele, õpetajatele, tugispet-
sialistidele kui ka teistele lapse 
tugivõrgustikus olevatele liik-
metele. «Meie poole pöördutak-
se tavaliselt siis, kui koolis või 
lasteaias rakendatavad meetmed 
ja kohandused ei anna piisavalt 
tulemusi, vajatakse erapooletuid 
nõuandeid või on vaja soovitu-
si lapse õpikeskkonna kohanda-
miseks,» rääkis Maaring. «Kui 
vanem on juba jõudnud Raja-

leidjasse, kaasame meie tihti ka 
meditsiini- ja sotsiaalspetsialis-
te. Oluline on maandada vane-
ma hirme ning selgitada, kuidas 
laps paremini toime tuleb. Selles 
protsessis võivad toetajateks ol-
la haridusasutuse või psühhiaatri 
meeskond, ATH tugigrupid jne.»

Kui lapsel tekivad lasteasu-
tuses probleemid, soovitab Si-
ret Maaring esmalt pöörduda 
lapse haridusasutuses töötava-
te spetsilistide poole. «Selleks 
võib olla nii õpetaja, koolis ha-
riduslike õpilaste õppe koordi-
neerija (HEVKO) kui ka mõni 
teine tugispetsialist,» ütles ta. 
«Omavalitsused on aina enam 
hakanud looma ka piirkond-
likke tugikeskusi, kuhu lapse-
vanem saab samuti oma mure-
ga pöörduda. Vastavalt vajadu-
sele soovitatakse ja suunatakse 
vanem edasi teiste spetsialisti-
de poole.»

Et ATH lapse vanemad ko-
gu ses probleemide puntras te-
gutseda jaksaksid, soovitab Sir-
je Grossmann-Loot võimalusel 
võtta oma aega, et paarisuhe ei 
kannataks. «Vanemad peavad 
meelekindlad olema ja jõudusid 
jagama, sest elu ATH lapsega on 
maraton,» nentis Grossmann-
Loot. «ATH laps võtab vane-
matelt palju energiat ja väsimus 

on kiire tulema, kui toetajaid-
abistajaid ei ole. Mõis-

tagi on raske saata 
ATH last kelle-

gi juurde hoi-
da, kuid laps 
käitub häs-
ti, kui ta lä-
heb kelle-
gi juurde, 
kes teda 
hoiab ja ar-

mastab. Kui 
tavaliselt istu-

vad ATH lapse-
ga tema õppimise 

juures vanemad, tasub 
leida pigem mõni vanema klas-

si õpilane, keegi lähikondsetest 
või pensionil olev pedagoog, kes 
kasvõi mõni päev õppimisel toe-
taks. Ka trennid ja huvialaringid 
teevad ATH lapsele head, kuid 
nii ei tohiks ka olla, et laps on 
pidevalt ära ja hakkab tundma, 
et teda kodus ei tahetagi. Para-
doksaalsel kombel on ATH lap-
sed õrnad ja tundlikud ning vä-
sivad kiiresti, aga puhkamise ja 
lõdvestumisega on neil keeruli-
ne toime tulla.»

HÜPERAKTIIVSUSEGA KIMPUS: Nn pahal lapsel on tegelikult 
teistest suurem empaatia ning vitsa asemel vajab ta arsti

Sirje Grossmann-Loot kutsub lahutavaid või ATH laste vanemaid tugirühma, kus õpetatakse käituma nii, et lapsed, vanemad ja nende lähedased võimalikult vähe kahju ja haiget 
saaksid.  Scanpix

«Õpetaja soov oli poiss koolist välja süüa: laps sai 
märkusi ja ta hinded olid kahed. Laps saatis kodus-
õppe ajal tööd ära, aga kogu aeg seisis e-koolis  
märge «tegemata». Laps ütles, et tal ei ole sõpru ja ta 
tahab ennast ära tappa,» kirjeldas Heidit oma aktiiv-
sus- ja tähelepanuhäire diagnoosiga poja kooliteed. 
Vanalinnas ja Kristiines tegutsevad tugirühmad, mis 
nö hüperaktiivsete laste vanematele nõu annavad.

Sage ekraanide 
vaatamine ja sõja-
mängude mängimi-

ne toob vaid lisa-
pingeid.

Mustamäe  
kutsub elanikke 
eakatele  
seltsilisteks 
Tallinnas elab umbes 25 000 
üksikut eakat, kellel ei ole pe-
ret ega sugulasi. Kuna osa 
neist vajaks inimest, kellega 
vahel rääkida, minna teatrisse 
või jalutama, kutsub Musta-
mäe linnaosa sotsiaalmeedias 
elanikke eakatele vabatahtli-
keks seltsilisteks. Projekti ra-
hastab Euroopa Sotsiaalfond 
ning see on edukalt käivitu-
nud juba mitmes omavalitsu-
ses. Vabatahtlike tausta kont-
rollitakse ja nad saavad välja-
õppe, vahendab BNS. Huvilis-
tel võtta ühendust Tallinna 
koordinaatori Kristina Amori-
ga  kristina.amor@helpific.
com.
 

Sõbrapäeval 
ootab kesklinna 
parkides linlasi 
üllatus
Kesklinna kolmes pargis ripu-
tatakse 14. veebruari õhtul 
puudele mitusada heade soo-
videga kaarti, mida igaüks 
saab sõbrapäeva puhul sealt 
kaasa võtta. Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm kutsus 
sõbrapäeval kell 17 Politsei-
parki kõiki, kes soovivad ühes-
koos riputada üles soovikaar-
te, mida pargis jalutajad saa-
vad pärast endale mälestu-
seks võtta.

Lisaks Politseipargile leiab 
samal päeval sõbrapäeva-
kaarte ka Lembitu ja Falgi 
pargist.

Kõik kolm parki on sõbra-
päevale kohaselt kaunista-
tud. Kaarte valmistasid Mardi 
lasteaia lapsed, 21. kooli ja 
Gustav Adolfi gümnaasiumi 
õpilased ja Kesklinna noorte-
keskuses käivad noored.

Lasnamäe  
korteriühistud 
saavad kingiks 
104 Eesti lippu

Eesti Vabariigi 104. aastapäe-
va tähistamiseks kingib Las-
namäe oma korteriühistutele 
104 sinimustvalget lippu, mis 
sobivad välitingimustesse. Li-
puvardaid koos lipuga ei kin-
gita. Infot saab linnaosavalit-
susest ja lipud antakse kätte 
21.-23. veebruarini kella 15-19 
Vana-Kuuli 13. Samas jaga-
takse ühistutele ka tasuta 
graniitkillustikku, erinevalt lip-
pudest pole selle saamiseks 
registreerimist vaja. Ühe kor-
termaja kohta on arvestatud 
kolm 25-kilost killustikukotti.

Kui Heidit poja siis psüh-
hiaatrile viis, veetis tohter lap-
sega 15 minutit, lasi emal an-
keedi täita ja ütles diagnoosi: 
poisil on aktiivsus- ja tähele-
panuhäire (ATH). «Andis mul-
le infovoldiku kaasa ja kirju-
tas lapsele rohud välja,» rääkis 
Heidit. «Mõtlesin kogu aeg, mi-
da ma valesti teinud olen, kas 
mina olen süüdi, et mu laps 
on teistsugune. Kurb, et me ei 
saanud psühhiaatrilt selgitust – 
lihtsalt anti infovoldik! Ei soo-
vitatud meile tugirühmasid ega 
kogemusnõustajaid, kuhu abi 
saamiseks pöörduda. Esimene 
ravim viis pojalt ööune, teise-
ga kadus söögiisu. Edasi võttis 
laps kaht ravimit koos, siis ka-
dusid suitsiidimõtted, aga see 
kombo pole pikaks kasutuseks 
soovituslik. Nüüdne ravim so-
bib kõige paremini, kuid mõ-
ju algus on aeglane, ja see ei 
korrigeeri käitumist, vaid aitab 
paremini keskenduda.» 

Lõpuks palus Heidit psüh-
hiaatrilt lapsele haiglauurin-
gud, et veenduda, kas diag-
noos on ikka õige. «Haiglas 
tehti aju-uuringud ja proovi-
ti läbi eri raviskeemid, et laps 
saaks taas magada ja süüa,» 
mainis Heidit.

Ülediagnoosimist on palju
Edasine koolielu on kulge-

nud lainetusena. «Et lapsele sai 
taotletud puue, saime rehabili-
tatsiooniteenuseid ja tugiisiku 
ning teises-kolmandas klassis 
ümbritses poissi tugev tugivõr-
gustik. Kolmandas klassis lei-
dis laps lõpuks trenni, mis tal-
le väga hästi sobib ja kust ta 
sai eduelamusi, millest alates 
hakkas ka enesekindlus kas-
vama,» rääkis ema.

Trikitõukeratta trennis käib 
poiss tänase päevani. «Ekst-
reemsport on vanemale küll 
kallis lõbu, samas soovitan 
ka kõikidele teistele aktiivse-
te laste vanematele leida lap-
sele huviala, mis sobib ja aitab 
emotsioone maandada,» mär-
kis Hedit.

Neljas klass oli taas 
tagasilöökide aeg, mil 
õpetajad vahetusid ja 
tugiisik lahkus töölt, 
viies klass kulges 
enam-vähem häs-
ti. «Kuuendas 
klassis aga saime 
täiesti uue õpeta-
ja, kes paberite jär-
gi oli küll eripeda-
goog, kuid esimesest 
päevast oli selge, et mi-
nu lapsega tal klappi ei 
ole,» meenutas Heidit järje-
kordseid väntsutusi. «Tundus, 
et õpetaja soov oli poiss koo-
list välja süüa: laps sai hiigel-
pikki märkusi, hinded olid ka-
hed ning jälle toimusid kooli, 
kodu ja Rajaleidja osalejatega 
ümarlauad.»

Praegu käib 14-aastane poiss 
kaheksandas klassis ja Heidi-
ti suurim soov on, et ta saaks 
ometi kooli ära lõpetada. «Õn-
neks on digiõpe väga hästi läi-
nud – nii lapse kui ka minu när-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Tugirühm annab nõu nii ATH laste  
kui ka lahutavatele vanematele
• ATH tunnustega lapsi on alati 

olnud, kuid häirena on see 
klassifitseeritud alles lä-
hiajal. Tänapäeval arva-
takse olevat keskmiselt 
3-5% lastest hüperak-
tiivsed, kuid mõned 
teadlased nimetavad 
levimuseks isegi 20% . 
Poistel diagnoositakse 
ATH-d mõnevõrra rohkem.

• Eesti Lastefond korraldab grupinõus-
tamisi/ATH tugirühmasid aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire diagnoosi/sümpto-
mitega lapsevanematele.

• Vanalinna ATH tugigrupp kohtub 
aadressil Lai 31  kell 17.30 10. märtsil, 
7. aprillil, 12. mail, 9. juunil, 8.  sep-
tembril, 13. oktoobril, 10. novembril ja 
8. detsembril.

• Kristiine ATH tugigrupp kohtub aad-
ressil Sõpruse pst. 5 kell 17.30. Koh-
tumisajad on 16. veebruaril, 16. märt-
sil, 13. aprillil, 18. mail, 15. juunil, 14. 
septembril, 19. oktoobril, 16. novemb-
ril ja 14. detsembril.

• Lastefond korraldab ka tasuta nõus-

tamisi lahutavatele vanematele. 
Need toimuvad kord kuus 

teisipäeviti kell 17.30 va-
nalinnas Lai tänav 31 
lastefondi ruumides. 
Vajalik registreerimine. 
Kohtumisajad on 15. 
veebruaril, 15. märtsil, 

12. aprillil, 17. mail, 14. juu-
nil, 13. septembril, 18. ok-

toobril, 15. novembril ja 13. det-
sembril. Nõustaja ja sarnases seisus 
olevate lapsevanematega saab tur-
valiselt arutada oma lahutuseelset 
või lahutusprotsessis olevat elu ja lei-
da lahendusi, kuidas olla hea lahutus-
järgne vanem oma lapsele. 

• Rohkem teavet Eesti Lastefondi tugi-
rühmadest www.elf.ee, lastefond@
elf.ee ja tel 51 474 40.

• Innove Rajaleidja keskustes toimuvad 
nõustamised E-N kl 9-17 ja R kl 9-15, 
kuid kokkuleppel on võimalik nõusta-
misi läbi viia ka muul ajal. Nõustamis-
aja saab broneerida veebis broneeri-
missüsteemis (www.innove.ee) või tel 
735 0700 (E-N kl 9-17, R 9-15).

ATH all kannataval lapsel on:

• raske keskenduda 
ühele tegevuse-
le/asjale

• kalduvus kii-
resti tüdineda

• raske ülesan-
deid lõpetada

• kalduvus asju 
unustada

• raske paigal istuda – 
ta niheleb ja rabeleb

• kalduvus pidevalt rääkida, 
püüda teha mitut asja kor-
raga ning kuhugi ronida, tur-

nida ja kukkuda
• kalduvus tegut-

seda enne, kui 
mõelda, öelda 
ja hõigata so-
bimatuid mär-
kusi, haarata 

teiste käest män-
guasju ja sattuda 

konfliktidesse ning 
muutuda ootamisel väga ra-
hutuks.

(Allikas: Eesti Lastefond)

vid puhkasid, nii et selles osas 
on koroonaaeg olnud ideaal-
ne,» lausus Heidit. Ta on ra-
hul, et lõpuks leiti lapsele ka 
psühhiaater, kes ei kirjuta ai-
nult uusi retsepte välja, vaid 
aitab poisil proovida üldse il-
ma rohtudeta hakkama saada.

Kõige tuntum valearusaam 
ATH laste ümber on Heidi-
ti meelest see, et tegemist on 
kasvatamatu ja paha lapsega. 
«Kahjuks jagub piisavalt ini-

mesi, kes liiga aktiivselt ta-
havad sekkuda ja abista-

da, aga võivad sellega 
olukorra hullemaks 
teha,» ütles ta. Li-
saks arvab Heidit, 
et ATH laste üle-
diagnoosimist on 
väga palju. «Diag-
noos pannakse sa-

geli esmase 
vaatluse ja 

ainult kü-
sitluslehte-

de alusel, last 
põhjalikumalt 
uurimata. Ma 
ei taha liiga te-
ha psühhiaatri-
tele ega teistele 
spetsialistile, kuid 
minu meelest tuleks 
diagnoosi hinnata siiski 
põhjalikumate uuringute tule-
musel. Arvestades meie kiiret 
elutempot ja muutuvat elu, te-
kitab pidev keskkonnamuutus 
stressi ka täiskasvanutes, mis 

võib vabalt kanduda edasi lap-
sele ja sellest tulenevalt võib-
ki laps hakata käituma närvi-
liselt või hüperaktiivselt. Ise-
gi adenoidid võivad tekitada 
hüperaktiivset käitumist, ku-
na hingamine on raskendatud 
ja aju ei saa piisavalt hapnik-
ku! Samuti toiduallergiad, mis 
ei pruugi alati avalduda lööbe 
või tervisemurega. Omakorda 
võib tekitada impulsiivsust lii-
ga sage ekraanide vaatamine ja 
sõjamängude mängimine. See-
ga tasuks siiski enne kaardista-
da põhjalikult lapse harjumu-
sed, toitumine ja peremudel 
ning sealt edasi hakata mure-
dega tegelema.»

Sildistamine ja liigne  
tundlikkus

Ka Rajaleidja eripeda-
googika ja logopee-

dia juhtivspetsia-
list Siret Maa-

ring (pildil) 
leiab, et «sil-
distamist» ja 
tundlikkust 
laste eripä-
rade märka-

misel tuleb et-
te. «Mõnikord 

pannakse aktiiv-
sus- ja tähelepanu-

häiretega lastele endiselt 
külge «kasvatamatuse» silt,» 
lausus ta. «Tegelikult tulene-
vad lapse käitumisproblee-
mid emotsioonide reguleeri-

mise raskustest, impulsiivsu-
sest ja püsimatusest. Müüdina 
võiks veel nimetada arusaa-
ma, et ravim parandab kõik 
lapse probleemid. Ravim üksi 
imesid ei tee ja muutused lap-
se käitumises ning toimetule-
ku paranemisel nõuavad kõi-
gi osapoolte koostööd. Selgelt 
võtab muutuste tekkimine ae-
ga, see on pikaajaline protsess 
ning ühise koostöö tulemus.»

Heidit on veendunud, et 
ATH ei ole puue ega eriva-
jadus, vaid need lapsed – ja 
ka täiskasvanud – on inime-
sed, kel on omad väärtused ja 
maailmatunnetus. «Nende õig-
lustunne ja empaatia on tege-
likult keskmisest suuremad, ka 
intelligents on normi piires või 
koguni kõrgem, pigem liigub 
nende mõte kiiremini kui nad 
ise, ja sellest tulenevalt teki-
vad konfliktid,» rõhutas Hei-
dit. «Mõnikord ei pruugi ATH 
laps isegi halvasti käituda, aga 
ta lihtsalt niheleb nii palju, et 
ajab teised närvi ja sellest te-
kib konflikt.» 

ATH põhjusteks usub Hei-
dit kõige enam olevat genee-
tika, keskkonna ja sünnitu-
se (võimaliku) trauma põhju-
seid ja koosmõju. «Paraku ki-
pub olema, et kui laps ei vas-
ta «kasti» normidele, surves-
tatakse ühiskonna poolt liiga 
kiiresti vanemat/perekonda, et 
leida lahendus, ja kui seda ei 
leita, hakatakse last tõrjuma,» 

lausus Heidit. «Seepärast pan-
nakse ka diagnoosid väga kii-
resti ja kirjutatakse kergekäe-
liselt välja rohud.»

Toetust tugirühmadest
Oma kogemuste abil aitab 

Heidit nüüd läbi viia ATH tu-
girühmade kohtumisi, ja seda 
juba 2016. aastast. «Tugirühm 
ei ole võluvits – me ei saa võt-
ta ära probleeme, aga me või-
me pakkuda lapsevanemate-
le omavahel tuge ja kinnita-
da: sa ei ole üksi. Sina ei ole 
teinud asju valesti, sina ei ole 
halb lapsevanem, sinu laps ei 
ole halb laps,» rääkis Heidit. 
«Tugirühmades kohtuvad ini-
mesed, kes päriselt mõistavad 
üksteise muresid ja emotsioone. 
Me nutame ja naerame koos, 
aga ei hurjuta kunagi kedagi 
nende arvamuste pärast, sest 
puuduvad õiged ja valed vas-
tused. Ühtlasi jagame üksteise-
le soovitusi, kuidas ise emot-
sionaalselt terveks jääda, kui-
das lapsega suhelda jne. Sage-
li kasvabki tugirühmas osa-
lejatest välja oma tutvusring-
kond, kes jagab nii eduelamu-
si kui tagasilangusi.»

ATH tugirühm on koht, kus 
kõikuma löönud lapsevanema 
staatus saab kosutust ja tead-
misi lapse toetamiseks, kinni-
tas Eesti Lastefondi juhataja, 
grupinõustaja Sirje Grossmann-
Loot. «Tugirühmas osalejate 
toetus, mõistmine ja kaasaela-

Milleks  
on erikooli vaja 

kümneaastasele 
lapsele?
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Purikad kipuvad ennekõike 
rippuma kordategemata 
mitmekorruseliste puitma-
jade räästas,  kõige ohtliku-
mad kohad linnas on 
Kassisaba asum ning 
Herne, Veerenni, Ravi ja 
Magasini tänava kant.

Regionaalhaiglas saab era-
korralist abi ööpäevas keskmi-
selt 230 patsienti. Erakorralise 
meditsiini ülemarsti, keskuse ju-
hataja Dr Vassili Novaku sõnul 
on talviti üle poolte patsienti-
dest kohale toonud jää ja libe-
duse tõttu tekkinud traumad. 
«Regionaalhaigla EMO-s on li-
bedusega alati palju tööd,» üt-
les Novak. «Ise meie poole pöör-
dunud patsientidest on rohkem 
kui pooled libedaga kukkudes 
ennast vigastanud. Väga libedal 
päeval on ligi 60% meie kesku-
sesse pöördujatest jää ja lume-
ga seotud kukkumise tagajär-
jel trauma saanud. Luumurrud 
moodustavad sellistest vigastus-
test umbes 20%.»

Kuid oht ähvardab jalutajaid 
ülevaltki, seega peaksid nii jala-
käijad kui ka majaomanikud eri-
list tähelepanu pöörama katuse-
räästa alla tekkinud ohtlikele jää-
purikatele. Need võivad tuua tõ-
siseid peapõrutusi ning inimesi 
isegi pikaks ajaks haiglasse saa-
ta. Kui jaanuaris tegid mupo ins-
pektorid ohtlike jääpurikate koh-
ta majaomanikele 57 teavitust, 
neist 38 kesklinnas, siis veeb-
ruari alguses olid vastavad ar-
vud 110 ja 70.  Mupo kesklin-
na piirkonna peainspektori Jaa-
nus Kivi sõnul on nende numb-
rite sees lisaks jääpurikatele ka 
kohe-kohe alla libisevad lume-
vaalud ning paakunud lumi – 
olukord nendega on tõesti hull. 
«Nii palju tööd pole varem olnud, 
ka kõige lumerikkamatel talve-
del mitte,» lausus ta. «Kui tuleb 
lund, siis kohe mehiselt, ja kui 
sulab, siis samuti mehiselt. Ilmad 
vahelduvad kiiresti. Meie püsik-
liendid on pea olematu soojustu-
sega kahekorruselised vanad re-
montimata puitmajad – Kassisa-
ba asum ning Herne, Veerenni, 
Ravi ja Magasini tänava kant. 
Sinna tekivad purikad ka väik-
sema lumesaju korral, sest maja 
ei pea sooja ning sulatab katu-
sele sadanud lume purikateks.»

Katus puhtaks  
proffide abiga  

Omanikud peavad katustelt 
lund ja jääpurikaid tõrjuma õi-
gel ajal, sest need on ohtlikud 
ka katusele endale. Ka-
tusekonstruktsioo-
ne võib vabalt 
ohustada 30 
cm paksune 
märg lume-
kiht. Ohu-
tuse ta-
gamiseks 
tuleb olu-
korda pi-
devalt  jäl-
gida.

Raskete pu-
rikate ja korista-
mata lume tõttu või-
vad katused sisse varise-
da. Ilmade soojenedes aga tekitab 
sulavesi Clean Investment OÜ te-
gevjuhi Siim Jõgi hinnangul  hoo-
ne konstruktsioonile niiskuskah-
jusid. Jääpurikad tekitab  sulail-
ma kõrval ka maja halb soojus-
tus. «Omanikud peavad katus-
te lumetõrjel abi kutsuma õigel 

hetkel, seda nii möödujate tur-
valisuse kui ka maja enda vas-
tupidavuse huvides,» ütles Jõgi, 
kelle meeskond on käinud lund 
viskamas ka üheksakorruseliste 
kortermajade katuselt. Jääpuri-
kad aga kipuvad kasvama en-
nekõike väiksemate ja vanema-
te puidust kortermajade katus-
telt. «Kui katuseäär on paksult 
lund ja jääd täis ning õues su-
laks läheb, ei pääse sulavesi ka-
tuselt ära jooksma – jääb katu-
serenni taha pidama. Öösel kül-
maga hakkab alla tilkuv vesi pu-
rikaks kasvama. Ja kui katus la-
seb liialt sooja läbi, sulatab ta lu-
mekihti ka külma ilmaga. Väl-
jast tuleb külm vastu ja jääpuri-
kad kasvavad.»

Jõgi soovitab libedale katuse-
le kindlasti profid lund lükkama 
ja purikaid eemaldama kutsuda. 
«Ka meeter kukkumist võib vi-
gastusi tuua,  jäisel lumisel katu-
sel liikuda on ohtlik,» lausus ta. 
«Lumi võib jalge alt ootamatult 
kaduda ja libastuda on kerge. 

Olen näinud mitu korda, 
kui mees üle katuse 

ääre kukub. Kui 
köis on küljes, 

on tegu õn-
neliku kuk-
kumise-
ga. Kõige 
lihtsami-
ni lähevad 
enneta-

valt tehtud 
tööd. Siis on 

aega reageeri-
da, sest tipphoo-

ajal võib abivajajate 
arv kiirelt kasvada. Kahe-

kolmekordsete puumajade katu-
seid puhastame me tavaliselt mit-
meliikmelise meeskonnaga. Üks 
neist valvab tänaval, et möödu-
jad turvalindi alt läbi ei poeks. 
See on väga tähtis töö, sest elu 
on näidanud, et inimesed ohutus-
lintidest suurt  ei hooli.» 

Ohtlikest jääpurikatest tuleks 
teavitada mupot, kes saab võt-
ta ühendust omanikega. Mupo 
esialgu juhendab, kuidas jääpu-
rikaid eemaldada ja jalakäijaid 
kaitsta. «Puhastamata ja libeda-
te kõnniteede ning jääpurikate 
korral teavitame kinnistuoma-
nikku esmalt suuliselt,» selgitas 
mupo avalike suhete peaspetsia-
list Meeli Hunt. «Kui see ei mõ-
ju, tehakse haldusmenetluse raa-
mes kirjalik teavitus. Kui see-
gi ei aita, järgneb ettekirjutus, 
kus määratakse kindlaks sunni-
raha ja kuupäev, milliseks rik-
kumine peab olema likvidee-
ritud. Kui ka seda eiratakse, 
siis pööratakse  sunniraha täit-
misele. Sunniraha maksimaal-
ne suurus on 9600 eurot, kuid 
meie ajaloos ei ole sellist sum-
mat veel nõutud.»

Kui kinnistuomanik jääb kät-
tesaamatuks, saab mupo kõnni-
teedel liikujaid ohust piirdelin-
diga eemale suunata. 

Trahv kuni 1300 eurot
Kui inimene on juba nt alla 

kukkunud jääpurikaga viga saa-
nud, alustab mupo väärteome-
netlust, mille raames saab teha 
kinnistuomanikule trahvi. Mak-
simaalne trahvi suurus eraisiku-
le on 400 eurot ja juriidilisele 
isikule 1300 eurot. 

Kahjutasu nõuavad inimesed 
peamiselt autodele kukkunud 
lume ja purikate pärast. Kesk-
mine kahjutasu on 15 000 eurot 
auto kohta. Nt ERGO Kindlustus 
on välja maksnud 50 000 eurot. 

«Kui on vaja katuseid korista-
da, siis pöörduvad kõik korraga 
koristusfirmade poole, mistõttu 
tekivad firmadel pikad ootejär-
jekorrad,» ütles Kivi. «Möödu-
nud nädal näitaski, et lumi ja 
purikad sulasid nädalavahetu-
se sula tõttu iseenesest ära en-
ne, kui koristusbrigaadid koha-
le jõudsid.»

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

«Üldiselt pole suurt virise-
mist kuulnud, ehkki meilgi 
on keeratud radiaatorid mii-
nimumi peale,» rääkis kas-
vanud energiaarvetest 
Kadriorus pensionäride 
ühingut juhatav Heino 
Hankewitz. 

Nõnda nagu suurem osa pen-
sionäridest, püüab ka tema nupu-
tada kokkuhoiuvõimalusi. Lin-
laste rahulolu-uuringust nähtub 
üldiselt, et elektritarbimist on 
sunnitud vähendama pea 40% 
inimestest.

Vanurite eneseabi- ja nõus-
tamisühing tegutseb kaunis va-
naaegses, linnalt renditud puit-
villas Kadriorus Poska tänaval. 
Kokku kuulub sellesse tinglikult 
öeldes klubisse 350 eakat. Elekt-
riarve on selleski majas viimasel 
ajal kaks ja gaasiarve kolm kor-
da suurem – kokku maksid gaas 
ja elekter üle 4000 euro kuus ja 
lõviosa sellest moodustab gaasi-
arve. Ühing majandab end kü-
lalistemaja kaudu, ka linna te-
gevustoetusest ja liikmete süm-
boolsest osalustasust. 

«Inimesed ei saa meil kah-
juks maja kasvanud kulude kat-
teks raha juurde annetada, sest 
nende endi kodukulud on ju ka 
suuremad,» lausus Hankewitz. 
«Meil käidi kesklinna sotsiaalosa-
konnast selgitamas, kuidas saada 
toetust, ja paljud seda võimalust 
ka kasutavad. Üldiselt pole suurt 
virisemist kuulnud, ehkki meilgi 
on keeratud radiaatorid miinimu-
mi peale. Väga soe meil siin ma-
jas just ei ole, aga eks siis tuleb 
soojemalt riidesse panna.»

Kokkuhoid  
soojakraadide arvelt

Mõni 350 eakast käib ühingu-
majas tegutsemas või vaba aega 
veetmas pea iga päev, osa mitu 
korda nädalas. Käiakse üritustel 
või korraldatakse neid ise, tegut-
sevad raamatu-, köögi- ja mit-
med teised toimkonnad. Energia 
kokkuhoiu võimalusi peale toa-
sooja maha keeramise pole seni 
leitud. «Inimesed on meil oma-
vahel päikesepaneelidest rääki-
nud, peab uurima, kuidas saaks 
neid maja katusele panna,» ütleb 
Hankewitz, kelle sõnul oleks pa-
neelide jaoks toetust vaja.

Seda, et suur osa linlastest 
püüab mugavuse, sealhulgas toa-
sooja arvelt kokku hoida, et ener-
giaarvet vähendada, näitavad ka 
Tallinna strateegiakeskuse telli-
tud rahulolu-uuringu tulemused. 

23. novembrist 22. detsemb-
rini küsitleti 800 tallinlast va-
nuses 15 ja üle selle. Selgus et 
elektri tarbimist oli sunnitud vä-
hendama 39% linlastest, eriti 
just vanemad ehk üle 60-aasta-
sed inimesed. Nendest 15% on 
vähendanud palju ja ülejäänud 
mõnevõrra. 

Ka rahulolu-uuringust näh-
tub, et energiakriis räsib kõige 
enam eramute jt väikehoonete 
elanikke. Võib järeldada, et vä-
ga paljud ootavad tõhusaid toe-
tusvõimalusi kasvõi päikesepa-
neelide paigaldamiseks. 

Linnaosade vaates hoitak-
se kokku peamiselt Nõmmel, 
Pirital ja Põhja-Tallinnas, kus 
väiksemad majad. Kõige roh-
kem on elektri tarbimist vähen-
danud paarismajade ja ridaela-
mute elanikud. Kuigi küsitluspe-
riood langes aasta lõpuperioodi-
le, mil elektri hind oli väga kõr-
ge, võib nüüd elektri- jm ener-
gia pealt kokku hoidjate prot-
sent olla veelgi suurem.

Tulevikus soovitakse oma ma-
jas või kortermajas säästa kõige 

enam energiat maja soojustamise 
kaudu (21%), selgub küsitlusest. 
Samuti loodetakse abi päikese-
paneelide paigaldamisest (17%) 
ja ökonoomsemast valgustusest 
(12%). Maakütte paigaldamist ee-
listab 7% pealinlastest ning muid 
energia säästmislahendusi 20%.

Linlased on pisut jõukamad
Rahulolu-uuringu üks olulise-

maid küsimusi puudutaski ma-
janduslikku toimetulekut. 2018.-
2019. aastal asus pea iga viies lin-
lane majanduslikult raskes olu-
korras. 2020. aastal, kui puhkes 
pandeemia, läks olukord märga-
tavalt halvemaks, majandusprob-
leemid olid jõudnud juba iga kol-
manda elanikuni. Samas tõi 2021. 
aasta leevenduse, sest majandus-
likult raskustes elanike osakaal 
vähenes taas viiendikuni. 

«Kõige enam – 18% – on neid 
inimesi, kellel ei jätku piisavalt 
raha või ei ole võimalik laena-
ta hädavajalikeks suurteks väl-
jaminekuteks,» lausus uuringut 
tutvustanud abilinnapea Betina 
Beškina. «Viiel protsendil pol-
nud sageli piisavalt raha kom-
munaalteenuste eest maksmi-
seks, neljal protsendil toidu- ja 
esmatarbekaupade eest tasumi-
seks. Kolmel protsendil on ol-
nud probleeme võlgade-laenu-
de tagasi maksmisel.»

Abilinnapea sõnul on üks olu-
lisemaid uuringu teemasid see,  
kuidas erivajadusetega inimesed, 
kellel näiteks liikumisega prob-
leeme, oma kodule ligi pääse-
vad ja seal ohutult toimetada 
saavad. Eluruumi sisse pääsemi-
se või seal liikumisega on mu-
re üldiselt viiel protsendil tallin-
lastest. Sama paljudel kui 2020.

«Kõige enam põhjustavad eri-
vajadusega elanikele raskusi tre-
pid, käsipuude puudumine, vä-
lisuksest liftini pääsemine ning 
ratastooli või tugiraamiga lii-
kumine,» selgitas abilinnapea. 
«Linnal on ka kodukohandami-
se projekt, mis aitab seda prob-
leemi leevendada. Linn tegeleb 
ligipääsetavuse parandamisega 
järjepidevalt ja see on üks prio-
riteetidest.»

Kui uuringu tulemus kokku 
võtta, siis kõige enam panebki 
linlasi muretsema nende toime-
tulek tõusvate energia- jm hinda-
de taustal. Rahul ollakse aga lin-
naruumi arengu, kodukoha ümb-
ruse ja üleüldise turvalisusega.

Euroopa keskkonnaagen-
tuuri värske uuringu järgi 
on Tallinn rohelise infrast-
ruktuuri ulatuse osas 
Euroopa pealinnade hul-
gas esikümnes, linnarohe-
luse osas on Tallinn seits-
mes ning eraldi märgiti 
ära botaanikaaia Meelte 
aed.

«Tallinn 2025 arengustra-
teegia seab eesmärgiks, et loo-
dusliku pinnase osakaal oleks 
vähemalt 65% linna pindalast, 
lähiaastatel on plaanis veelgi 
panustada linna elurikkuses-

se ning koostööle kogukon-
dadega,» lausus abilinnapea 
Vladimir Svet. «Heaks näiteks 
on Putukaväil – Hiiu asumist 
kuni Kopli kaubajaamani kul-
gev 14 km pikkune lineaar-
park, aga ka Lasnamäe klin-
diservale rajatav klindipark.» 

Tihti on linnades ebavõrd-
sust selles osas, kellel on või-
malik rohealasid kasutada ning 
kui ligipääsetavad on need eri-
vajadustega inimestele. Euroo-
pa keskkonnaagentuuri uurin-
gus on toodud erivajaduste-
ga inimeste peale mõtlemi-
ses eeskujuna botaanikaaia 

Meelte aeda, mis võimaldab 
tunnetada taimi kõigi meel-
te kaudu. Meelte aed on suu-
natud ennekõike erivajadus-
tega inimestele, kuid ka pro-
fi- ja hobiaednikele, ravimtai-
mehuvilistele, toidugurmaani-
dele ning kooliõpilastele. Aias 
saab taimi vaadata, puuduta-
da, nuusutada, vahel ka maits-
ta. Euroopa keskkonnaagen-
tuuri uuringuga saab tutvu-
da: https://www.eea.europa.
eu/publications/who-benefits-
from-nature-in/who-benefits-
from-nature-in

Linlaste rahakott paksem, aga 
pea iga teine hoiab elektrit kokku

Tallinn on Euroopas linnaroheluse poolest eesotsas

Eakate ühingu juhi Heino Hankewitzi sõnul ei jää praegu muud üle kui toasoojalt kokku hoida. Mats Õun

Taotle linnalt 
keskkonnahari-
duse toetust!
Mittetulundusühingud ja siht-
asutused saavad taotleda 
toetust keskkonnahariduslike 
tegevuste läbiviimiseks ees-
märgiga toetada linna elanike 
ja juriidiliste isikute omaalga-
tust, ühistegevust ja kestvat 
arengut. Tegevused peavad 
toimuma linna haldusterritoo-
riumil ja olema suunatud linna 
elanikele. 2022. a taotlusvoo-
ru tähtaeg on 1. märts, taotlu-
se saab esitada Tallinna pro-
jekti- ja tegevustoetuste info-
süsteemi iseteeninduskesk-
konna kaudu.

 

Talv tõotab tuua 
lume väljaveo 
rekordi
Linna teedelt ja tänavatelt on 
ära veetud enam kui 30 000 
autokoormat lund. Lume la-
dustamise platse on linnal ka-
heksa, kaks neist on juba pea-
aegu täis, kuid abilinnapea 
Vladimir Sveti sõnul on talve 
lõpuni reservi siiski piisavalt. 
Seni on lume väljaveoks kulu-
nud ligi 2,6 miljonit eurot. Lu-
me ja libedusega seotud 
probleemidest saab teada an-
da mupo infonumbrile 14410 
või  kommunaal@tallinnlv.ee

 

Bornhöhe  
teed remondi-
takse miljoni 
euro eest

Pirital on plaanis remontida 
Bornhöhe tee tervikuna Met-
savahi teest Randvere teeni, 
linnaosa kalleim teeremont lä-
heb maksma miljon eurot. 
Projekt on valmis ja kogu töö-
ga peaks ühele poole saama 
järgmisel aastal. Bornhöhe 
teele jäävad lasteaed ja ma-
jandusgümnaasium, eelistuse 
saavad uuendatud teel jala-
käijad ja kergliiklejad. Suuri-
maks lubatud sõidukiiruseks 
jääb 30 km/h, liikluse rahusta-
miseks kasutatakse künni-
seid, tõstetud ristmikke, tee-
kitsendusi ja eri teekattema-
terjali. 

Veebruaris  
on mupo teinud 

hooletutele omani-
kele juba üle saja 

teavituse.

Ida-Tallinna 
keskhaigla  
peatas  
plaanilise ravi
Plaaniline ravi peatati, et suu-
rendada Covid-19 haiglaravi 
võimekust, erakorraline töö, 
päevaravi, päevakirurgia ja 
ambulatoorne vastuvõtt jät-
kuvad võimaluste piires. Kõiki-
de patsientidega, kelle ravile 
suundumise aeg lükkub edasi, 
võtab haigla ühendust. 9. 
veebruari hommikul oli Ida-
Tallinna keskhaiglas ravil 49 
Covid-patsienti.
 

Paks  
Margareeta  
valiti aasta tu-
rismiobjektiks 

Turismi- ja reisifirmade liit 
kuulutas 2021. aasta turismi-
objektiks Paksu Margareeta 
meremuuseumi osana. Paksu 
Margareeta uus eksposit-
sioon jõudis oma kvaliteetse 
väljapaneku ja lugudega mullu 
Euroopa muuseumiakadee-
mia Luigi Micheletti auhinna 
kategoorias kolme parema 
sekka, ka käib seal palju kü-
lastajaid.
 

Tondiraba  
pargis  
südamekujuline 
installatsioon 
Sõbrapäeva puhul kerkis Las-
namäele Tondiraba parki sü-
damekujuline installatsioon, 
kus sõbrad ja kallimad saavad 
toredaid pilte teha. Installat-
sioon jääb parki selleks  näda-
laks. Samas saavad kõik soo-
vijad osa võtta uisupargi 
pääsmete loosimisest. Selleks 
tuleb teha pilt Tondiraba pargi 
südamega ning postitada see 
sotsiaalmeediasse 20. veeb-
ruarini hashtag’iga #lovelasna. 
Auhindu loositakse 21. veeb-
ruaril ning pääset saab kasu-
tada näiteks samas  Tondira-
ba uisupargis.
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Kuigi linn areneb linlaste meelest 
üldiselt õiges suunas, tahetakse 
juurde pinke ja spordikohti 

• Oma linnaosa laiema ruumi-
lise arenguga on pigem või 
väga rahul 83% pealinlas-
test, pigem või üldse ei ole 
rahul 16% elanikest ning 
hinnangut ei oska anda 1% 
pealinlastest. 

• Kodulähedast avalikku lin-
naruumi (teed, tänavad, 
pargid, väljakud) peab pi-
gem või väga meeldivaks 
88% elanikest, pigem või 
väga ebameeldivaks 11% 
elanikest. 

• Kõige enam nähakse, et ko-
du lähedast avalikku linna-
ruumi võiks arendada, luues 
juurde parke ja rohealasid 
(38%), lisades pinke ja puh-
kekohti (31%) ning rajades 
terviseradasid ja välijõusaa-
le (22%).

• Viimase 12 kuu jooksul on 
enamik pealinlastest (94%) 
tundnud end oma linnaosa 
avalikes kohtades küllaltki 
või täiesti turvaliselt. 2012-
2018 tallinlaste turvatunne 
oma linnaosas kasvas, kuid 

2021. aastal veidi vähenes.
• Kõige enam on olnud eba-

meeldivusi seoses lärmaka-
te naabrite (17%), agressiiv-
selt käituvate joobes ini-
meste (12%) või noortega 
(7%), lisaks on veidi sage-
damini satutud ka liiklusõn-
netustesse (7%). Kõikide 
muude kuriteoliikidega ja 
ebameeldivustega on kok-
kupuude olnud alla 4% ela-
nikel. 

• Võrreldes varasemate aas-
tatega (2012, 2015, 2018) 
on vähenenud Tallinna ela-
nike kokkupuude kõikide 
kuriteoliikide ja ebameeldi-
vustega.

• Kõige rohkem on linlased 
rahul oma eluruumi asuko-
haga, seejärel mugavuste-
ga, mõnevõrra vähem sei-
sukorra, suuruse ja siseklii-
maga. Keskmiselt enam on 
eluruumi asukohaga rahul 
kesklinna ja Nõmme elani-
kud.

Tugeva lumesajuga ning erivarus-
tuseta ei maksa  katusele minna
• Kui hoone omanikul puudu-

vad turvavarustus jm ohutus-
vahendid, on soovitav tellida 
purikate eemaldus vastavalt 
ettevõttelt. 

• Sellega tegelevad näiteks 
AntsuAbi OÜ (tel 5555 
1676, info@antsuabi.ee), 
Arborest OÜ (tel 517 6969,  
info@arborest.ee), Green-
Team OÜ (5622 7977,  
team@greenteam.ee), 
Korvtõstuk OÜ (tel 5347 
0520),  korvtostuk@gmail.
com), Krausberg Eesti OÜ 

(tel 639 1377,  krausberg@
krausberg.ee),  TÜ Pihlakas 
(tel 5648 9615, pihlakas@
pihlakas.eu), OÜ Anigor Ehi-
tus (tel 5597 4201, info@
anigor.ee), OÜ Windair (tel 
635 7752, info@windair.ee), 
Kõrgtööde OÜ (5850 2424,  
skyproff@skyproff.ee), Aia 
Grupp OÜ(5554 3373,  in-
fo@lumekoristus.ee), Au-
gello OÜ (tel 505 9748,  in-
fo@augello.ee), Green Path 
OÜ (tel 5590 6612,  info@
greenpath.ee).

Villardi tänava majal  
eriti tublid omanikud
Majaomanikest, kes jää-
purikate eemaldami-
sega toime ei tule, 
saab teada anda 
mupo telefonil 
14410.

Mupo võtab või-
malusel ühendust 
kinnistu omanikuga, et 
ohtlik olukord likvideerida. 
«Miinus- ja plusskraadide va-
heldumisega kaasnevad ohtli-
kud jääpurikad katustel ja libe-
dus kõnniteedel, mis võivad 
muutuda ohtlikuks tänaval lii-
kuvatele inimestele,» ütles abi-
linnapea Vladimir Svet. «See-
pärast tuleb omanikel jälgida 
oma kinnistu ja sõidutee vahel 
asuva kõnnitee olukorda ja li-

bedusega võidelda. Sa-
muti tuleb hea seista 

katustelt lume ja 
ohtlike jääpurikate 
eemaldamise eest, 
arvestades ohutus-
nõudeid.»
Kinnistu ja sõidu-

tee vahel asuva kõnnitee 
lumest ja jääst puhastamine 
ning libedusetõrje on kinnistu 
või ehitise omaniku korralda-
da. Tallinna arhitekt Oliver Al-
ver kiitis Villardi 17/1 tublisid 
majaomanikke. «Kui mujal on 
kõikjal puhas jää ja mupol kõ-
vasti tegemist, siis selle maja 
ees lõppes jää kõnniteel nagu 
noaga lõigatult. Kõik oli super-
puhas!» ütles arhitekt.

Jääpurikad lõhuvad 
autosid ja tekitavad 
inimestele peapõrutusi
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Maailma kõrgeim hoone, Burj 
Ghalifa Araabia Ühendemiraa-
tides küünib 828 meetrini. Tal-
linnas on superkõrged elu- või 
büroohooned seni puudunud ja 
alistamata on isegi Oleviste ki-
riku 123 m kõrgus. Ennekõike 
muinsuskaitsjad on aga kõrghoo-
nete suhtes kriitilised, sest nen-
de arvates kipuvad need Tallin-
na panoraamis liiga esile. Samas 
arhitektid peavad neid  parata-
matuseks, ja lisaks võimaldavad 
kõrghooned ju kokku hoitud lin-
naruumi rohelisusele loovutada. 

See maagiline kirikutorn
Kui rääkida meie kõrgrajatis-

test laiemalt, siis rekordit hoiab 
314 meetriga kindlalt Tallinna te-
letorn, millele järgneb 123 meet-
riga Oleviste kirik. Iru soojus-
elektrijaama korstna kõrgus ula-
tub üle 200 meetri. Kõrghoone, 
mille päris tippu on võimalik 
ka tavainimesel tõusta vaadet 
nautima, on 2007. a valminud 
Swissotel oma 115-116 meetriga. 
Sellises kõrgusejärgus on Maa-
kri kvartalis teisedki hooned, 
näiteks 110 m kõrgune Maakri 
Torn (2018). 

Seni on jäänud elu- või bü-
roohoonete ja hotellide ehitami-
sel alistamata n-ö maagiline piir 
ehk Oleviste kiriku kõrgus: 123 
meetrit. Ühe kirjutamata kokku-
leppe järgi on Tallinnas kõrge-
ma hoone puhul kui 123 meet-
rit põhjust rääkida  juba pilve-
lõhkujast. 

Maakri kvartalis saab lähitu-
levikus üldiselt rääkida peamiselt 
kolmest märkimisväärsest uuest 

kõrghoonest. Oleviste kiriku kõr-
guse lähedusse ehk 115 m tase-
meni jõuab sinna rajatav Esto-
nian Business Schooli kõrghoo-
ne. See peaks saama valmis pa-
ralleelselt Liivalaia kvartali kol-
me tornhoonega. 

Uude – mööndustega öeldes 
pilvelõhkujasse – tulevad EBS-
i auditooriumid jm tööruumid. 
Ülemiste korruste korterite müü-
giga on lootus investeeringut ta-
gasi teenida. Kortereid ehitatakse 
umbes 15 000 m2 jagu.

See suur ehitus on seega kõr-
guse poolest üsna võrdne kasvõi 
Swissoteliga. Näiteks Radisson 
sealsamas kõrval Maakri kvar-
talis jääb oma 105 m pisut alla.

EBS-i rektori ja juhatuse liik-
me Mart Habakuke sõnul seab 
hoonele kõrguse piiri üldplanee-
ring. «115 m on siia piirkonda 
ehitamise lagi,» lisas ta. «Hoone 
on reaalne valmis saada 2025. 
aastal.»

Hoone peamine väärtus seis-
neb asjaolus, et äri või majandu-
se ja ettevõtluse õpetamine saab 
uue ja väga kaasaegse kodu.

EBS-i kõrghoo-
ne on üks olulise-
maid kõrghoo-
neid, mis lä-
hematel aas-
tatel linna-
pilti lisan-
dub. «See 
ei olnud  
ambit-
sioon ega 
eesmärk,» 
vastab Haba-
kuk küsimuse-
le, kas ei tekki-
nud kiusatust kõr-
guserekordit lüüa. Nimelt 
võinuks ju proovida korruste li-
samist, et teiste ning lähemate 
kõrghoonete taustal silma paista.

Linna strateegilise planeeri-
mise teenistuse arhitekt-linna-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Sitsi manufaktuuri arendaja plaanib sin-
na püstitada Baltimaade kõrgeima hoo-
ne ja ühtlasi Tallinna esimese pilvelõhkuja. 
Kuni see suur plaan täitub, kerkib Tallinna 
aga ridamisi madalamaid, kuid samamoo-
di ambitsioonikaid kõrgehitisi. See paneb 
omakorda küsima: kas ja kuhu linnas üldse 
kõrghooned sobivad ja kas nad seda kivi-
džungliks ei muuda?

PILVELÕHKUJAD: Kuigi Tallinna on haaranud kõrghoonete 
ehitamise palavik, lüüakse Oleviste kõrgus aastate pärast

Samuti jääks ümberkaudu roh-
kem parke jm haljastust. 

Moodustuks omapärane kom-
positsioon: 200 m pikkune ma-
nufaktuuri peamaja horisontaalis 
ja umbes sama meetrite arvuga 
pilvelõhkuja vertikaalis. 

Märkimisväärne, et Sitsi mägi 
jääb 2008-2009. a teemaplanee-
ringust välja kui ala, kuhu luba-
taks kõrghooneid. Sitsi mäe nn 

pilvelõhkujale tehti seega erand, 
mida võib nimetada ka pretse-
dendi loomiseks. Detailplanee-
ring võeti vastu 2009. Juba see 
näitab, kui alusetu on jutt, et 
ehituskõrgus on kuidagi seotud 
Oleviste torniga. 

Manufaktuuri kvartalit on 
koos arendanud Hepsor ja Sin-
gapuri taustaga Tolaram Grupp. 
Singapuri ärimees Sonny Aswa-

ni on Eestiga seotud olnud aasta-
kümneid. Rahvusvahelise haar-
dega Tolarami näol on tegemist 
pereettevõttega.

Alles hiljuti elasid  
seal töölised

«Pilvelõhkuja ehitamine ku-
juneb niivõrd kulukaks, et enne 
peab olema kogu ala välja aren-
datud,» selgitas Tolaram Invest-
mentsi juhatuse liige Tarvo Te-
der. «Seega me ehitame etapi-
viisiliselt.» Üldiselt on aga pilve-
lõhkuja rajamise kava tema sõ-
nul täies jõus. Lihtsalt ühe etapi 
müügist rahastatakse teist.

Hepsori-Tolarami koostöös on 
aastatel 2014-2019 terviklikult 
valminud Sitsi õunaaia kvartal 
269 korteriga. Pilvelõhkuja õu-
naaedade juures kujuneks just-
kui kogu Tallinna arengu sümbo-
liks: alles siin olid madalad tared. 

Siiski peaks enne pilvelõh-
kuja ettevõtmist saama korteri-
teks ümber ehitatud veel ka ma-
nufaktuuri peahoone, Eesti suu-
rima mahuga üksikhoone, kuhu 
investeeritakse suurusjärgus 100 
mln eurot. Peahoones ehitamise-
ga loodetakse võimalikult ruttu, 
loodetavasti tänavu 4. kvartalis  
pihta hakata.

«Sinna ühte majja tuleb 350 
korterit,» sõnas Teder. «Kõik ole-
neb peamaja korterite müügist,» 
lisas ta, et mida kiiremini need 
ära ostetakse, seda rutem saab 
ka edasi minna pilvelõhkuja ka-
vandamise ja ehitusega. Võima-
lik, et pilvelõhkuja hakkab kiires-
ti edenema juba viie aasta pärast.

Milliseks kujuneks Tallinna 
esimese pilvelõhkuja lõplik kõr-
gus, näitavad lähemad aastad. 
Tederi sõnul saaks praegu rää-
kida maksimaalsest kõrgusest 
160 meetrit. 

Põhjus on seesama, miks on 
aastaid küdenud konflikt tuule-
parkide arendajate ja kaitsemi-
nisteeriumi vahel: kõrgrajatised, 
sealhulgas -hooned segavat riigi-
kaitseliste õhuseireradarite tööd. 

«Nüüd on puhumas uued tuu-
led ja 2023-2024 ostetakse vast 
uusi radareid, mida kõrgehitised 
ei sega,» lausus Teder. «Igal juhul 
on tegemist väga keerulise ob-
jektiga ning kuna Eesti ehitaja-
tel puuduvad kogemused nii kõr-
gete hoonete ehitamisega, tuleks 
ilmselt kutsuda spetsialistid Sak-
samaalt või Prantsusmaalt. Tege-
mist oleks kindlasti Baltimaade 
kõrgeima hoonega.» 

pealinn@tallinnlv.ee

20. veebruarini on linlas-
tel võimalus sõita 11 liinil 
elektribussiga Irizar ie 
Tram, mille muudab erili-
seks sõiduki trammisar-
nane välimus.

«Viimastel aastatel on AS 
Tallinna Linnatransport tes-
tinud mitmeid elektribusse, 
et sõidukiparki uuendada. 
Soovime, et meie ühistrans-
port ei tekitaks heitmeid. 
Seekord on testimisel elekt-
ribuss, mida kutsutakse vä-
lismaal trammiks – ehk et 
tegu on trammi välimusega 
bussiga,» selgitas abilinna-
pea Andrei Novikov.  

TLT juhatuse esimees De-
niss Boroditš lisas, et sõiduk 
on 100% elektriline ning sel-
le eri laadimisvõimalused an-
navad hea eelduse liinivõr-
gu edukaks teenindamiseks. 
«Sõiduk kasutab 100% ro-
heelektrit ning on varustatud 
viie akuga, mida saab laadida 
nii pistiku kui ka pantograa-
figa kolmel eri kiirusel: aeg-
lane, kiire ja ülikiire. Elekt-
ribussi eeldatav sõiduulatus 
on meie kliimas ühe laadi-
misega 180-200 km,» rää-
kis Boroditš.

12-meetrine madala põh-
jaga buss on varustatud nüü-
disaegsete lisadega. Uues 
elektribussis on konditsio-
neer, loendurid ja reisijate-
le mõeldud teavitussüsteem. 
Kolme uksega buss mahutab 
105 sõitjat ning mõeldud on 
ka erivajadustega reisijatele 

– sõidukis on ala spetsiaal-
sete nuppude ja käepideme-
tega ning ratastoolis sõitja-
tele annab ligipääsu eenduv 
platvorm.

Elektribussidele on oma 
heakskiidu andnud ka lin-
narahvas. «Eelmise aasta lõ-
pus viisime tallinlaste seas lä-
bi rahulolu-uuringu, kust sel-
gus, et 70% sõitjatest poolda-
vad elektritransporti,» lau-
sus Boroditš. «Näeme, et li-
saks meie enda ambitsiooni-
le katsetada eri alternatiiv-
kütustel sõitvaid ühistrans-
pordivahendeid, on need ka 
hästi vastu võetud ja sõitjate 
huvi on eriti suur just elekt-
ribusside vastu.»

TLT kuulutas hiljuti väl-
ja ka riigihanke 15 elektri-
bussi ja nende laadimissead-
mete soetamiseks. «Arvesta-
des, et elektribussid võivad 
olla hea alternatiiv ja täien-

dus näiteks trammidele, või-
maldab nende kasutuselevõtt 
pikas perspektiivis kindlasti 
arendada ka liinivõrku. Seda, 
millised elektrisõidukid jõua-
vad linnaliinidele juba järg-
misel aastal, näitab hange,» 
sõnas Novikov. 

planeerija Jaak-Adam Loovee-
ri sõnul planeeritakse Tallinnas 
kõrghooneid üldiselt Sossimäe 
piirkonda Fahle kvartalisse, Mus-
tamäe Keskuse juurde ja Haa-
bersti ringristmiku kanti. Üldi-
selt jäävad need Maakri kvar-
taliga võrreldes valmides tagasi-
hoidlikumaks. Näiteks 24-kord-
se Mustamäe tornmaja arendus 
koosneb kolmest osast: korterite 
osale lisanduvad kuuekorruseli-
ne büroohoone ning kolmekor-
ruseline parkimismaja.

Kõrguse poolest märkimis-
väärsemad ehitised jäävad see-
ga ikkagi vaid Maakri kanti. Sin-
na kerkib lisaks EBS-i algatu-
sele veel üks kõrghoone: Tartu 
maantee äärde, nn kunstiinsti-
tuudi platsile Kaubamaja naab-
rusesse. Nõnda nagu EBS-i pu-
hul, ehitatakse sinnagi 30-korru-
seline ja 106 meetri kõrgune äri-
hoone. Lisandub hotell, ja kogu 
selle  arenduse taga seisab City 
Plaza OÜ.

Kolmas kõige märkimisväär-
sem kõrghoone Tallinna süda-
mes kerkib taas sinna lähedus-
se. Selle taga seisab Eesti Evan-
geelse Luterliku Kiriku ettevõte 
Kiriku Varahaldus. Detailplanee-
ring on veel kehtestamisel. Nõn-
da pole arhitektuurikonkurssi se-
ni välja kuulutatud. Kavandatak-
se 33 korrust ja kõrguseks ku-
juneb Maakri kandi tavapärane 
115-116 meetrit. 

Linn ei korralda  
kõrghoonete võistlust

Looveeri sõnul ei ole linna-
planeerimises eesmärk, et üks 
kõrge hoone trumpaks teist üle. 

«Igat konkreetset koh-
ta vaadatakse eral-

di linnaehitusli-
kus konteks-

tis ja kõrgu-
sed tulene-
vad sealt,» 
selgitas ta. 
«Samas 
mõni hoo-
ne, mille en-
da kõrgus ei 

olegi nii suur, 
asub kõrgemal. 

Fahle kvartalis on 
juba maapind kõrge-

mal, nii et väga kõrget hoo-
net polegi vaja teha, et saavutada 
linna siluetis kõrge koht.» 

Looveeri sõnul rajaneb kõrg-
hoonestuse lubamine teemapla-
neeringul «Kõrghoonete paikne-

mine Tallinnas»  aastast 2008. 
Kõrghoonete jaoks lubatud alasid 
sisaldub selles 11. Ette on nähtud 
ka nende kõrgused. Lisaks tuleb 
teha aeronavigatsiooni ehk len-
nuohutuse uuringud, ja nii mõ-
nelgi pool võivad seetõttu kõr-
gused erineda. Loomulikult ar-
vestatakse vanalinna vaatekori-
doride ja sektoritega.

Looveeri kinnitusel võiks aga 
teoreetiliselt kõne alla tulla, et 
keegi ehitab näiteks Maakri kvar-
talisse 130 m kõrguse või veel-
gi kõrgema hoone. Kõrgema kui 
Oleviste kirik. Sellist kava kaa-
lutaks sel juhul linnaehituslikest 
aspektidest: ikka muuhulgas kü-
simustes, et ega see ei sega vana-
linna vaateid ning lennuliiklust. 
Aga kindlasti ei eksisteeri reeg-
lit, et ainuke kõrgusepiir võibki 
olla  praegune  Maakri kvartalis 
levinud 115-116 meetrit.

Miks siis pole Maakrisse ühte-
gi pilvelõhkujat kerkinud? Ilmselt 
arendajate mugavusest. Lihtsam 
on astuda käidud teel ehk piir-
dudagi kuni 115-116 meetriga.

Kunstiakadeemia rektori Mart 
Kalmu sõnul pärineb mõte, et 
Tallinnas ei tohiks ehitada kõr-
gemat hoonet kui Oleviste 123 
m kõrgune torn, 1990ndatest ja 
muinsuskaitsjatelt. Eesmärk oli 
mõistagi säilitada merelt vaada-
tes Tallinn kuulsa silueti mõju-
kust, et kõrghoonete konkurents 
ajaloolisi torne ei tapaks. 

Seega on tegemist lihtsalt tea-
tud arhitektide ja muinsuskaitsja-
te ringkondades keerelnud mõtte 
või «hea tava soovitusega», mis 
pole aga vormunud seaduse jõus 
käsuks või keeluks. 

«Eks hiljem jõuti arusaamise-
le, et see ei tasu jantimist,» nen-
dib Kalm kõrguse jõuga piirami-
se kohta.

Ilmskas näide, kuidas Olevis-
te torni 123 m kõrgus pole enam 
ammu mingi piir, on Sitsi mäele 
kavandatav umbes 200 m kõr-
gune hoone. Juba 15 aastat taga-
si hakati rääkima, et seoses Sitsi 
manufaktuuri ajaloolisele hoone-
pärandile uue elu andmisega lu-
batakse ehitada Tallinna esime-
ne nn pilvelõhkuja. 

Toonaselt linnavõimult ehk 
volikogult sai ehitus rohelise tule. 
Üks argument kõlas muuhulgas, 
et see võimaldaks manufaktuuri 
hoonete kaasaegsel kujul uuen-
damist ette võtta märksa suure-
ma pieteeditundega: kasumisur-
ve vanale hoonestule väheneks. 

Puidumustrit meenutavad põrandakatted loovad bussis hubase tunde.

 

Mats Õun

Tulevane suurehitis nn kunstiinstituudi platsil.  Autor Alver Arhitektid

Pilvelõhkuja jääks Sitsi manufaktuuri peahoone merepoolsesse külge.
 Kadarik Tüür Arhitektid

EBS-i rajatav kõrghoone.  Arhhitektitoimisto ALA OY

Majanduse  
ja ettevõtluse  

õpetamine saab uue 
ja väga moodsa  

kodu.

M
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Õ
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KUUSKEMAA: Kõrghoonete  
piirkond võinuks tulla Lasnamäele
Kunstiajaloolase 
Jüri Kuuske-
maa meelest 
võinuks 
kõrghoo-
nete ra-
jooniks 
saada 
Maakri 
kvartali 
asemel Las-
namäe.  

«Mina ei saa aru, 
miks on vaja kõrgeid maju ehi-
tada just südalinna,» ütles 
Kuuskemaa. «Tuleb ikka ar-
vestada Tallinna omapäraga ja 
siinse unikaalse vanalinnaga, 
mille lähedusse kõrghooned 
kohe üldse ei sobi. Olin omal 
ajal, kui praegusi kesklinna 
kõrghooneid kavandati, vastu, 
et sinna südalinna need ker-
kiksid, aga mind ei kuulatud. 
See on tänaseks kaotatud 

mäng.» 
Kuuskemaa sõ-
nul on peamine 

probleem, et 
varjatakse ilu-
said vaateid 
ajaloolisele 
linnale. «Kui 

see ehitamine 
niimoodi jätkub 

ja need kõrghoo-
ned vanalinna täie-

likult ära blokeerivad, 
siis võib-olla saja aasta pärast 
küsitakse: kes olid need lollid, 
kes seda lubasid?» rääkis 
Kuuskemaa. «Ja siis vaada-
takse linnavolikogu nimekirju, 
et kes seal tol ajal olid ja niisu-
guseid otsuseid tegid. Hoopis 
Lasnamäele oleks pidanud 
ehitama need kõrghooned. 
Sinna võiks teha terved kvar-
talid, mis mõjuksid nagu 
moodne tulevikulinn.» 

KALM: Need on lihtsalt suured 
ratsionaalsed kastid
Arhitektuuriajaloolane, 
kunstiakadeemia 
rektor Mart Kalm 
suhtub kõrghoo-
netesse või ka 
edaspidi kerki-
vatesse nn pil-
velõhkujatesse 
neutraalselt. Ta 
peab neid arhitek-
tuurilises mõttes 
ebahuvitavaks, kuid sa-
mas nüüdisaegses linnas pa-
ratamatuteks.

«Kõrghooned on majandus-
mudeli paratamatu tulem ja 
kas nad kellelegi meeldivad 
või mitte, ei oma tähtsust,» üt-
les  Kalm. «Nende jaoks on 
omal ajal püütud kohad ära 
määrata, et nad ei segaks va-
nalinna vaatekoridore. Niini-
metatud pilvelõhkujad siiski ei 

esinda meil suurt 
arhitektuuri, 

need on liht-
salt sellised 
ratsionaal-
sed kas-
tid.»

Kalmu 
sõnul võib 

pilvelõhkuja 
iseenesest olla 

arhitektuuriliselt in-
novaatiline, kuid liig oleks loo-
ta taolise rajamist Tallinna. Pi-
gem kohtab taolisi üleilmse 
tähtsusega keskustes. «Tallinn 
on väike-vaikne rahateenimise 
koht, arhitektuuriline innovat-
sioon kõrghoonete kaudu siia 
ei tule,» tõdes Kalm. «Põhiline 
on küsimus, et kas tulede read  
kastide küljes sätitakse jooks-
ma üht- või teistpidi.» 

KÜNNAPU: Kõrgusse ehitamise  
keeldu ei tohi seada
Arhitekt Vilen Künnapu 
hinnangul ei to-
hiks Tallinnas 
kehtida min-
gid kõrgu-
sesse ehita-
mise keelud, 
sest tabu-
dega jää-
dakse maail-
mast maha.

«Minu meelest 
pole Tallinn küll mingi 
eriline linn, et siin peaksid keh-
tima mingid omamoodi kee-
lud,» rääkis Künnapu. «Prae-
gusel cityl pole ju midagi viga.» 

Majade püstitamisel tuleb 
tema sõnul lähtuda topograa-
fiast ja linnaehituse põhimõte-
test – aktsentidest ja ener-
geetikast. Asjad on Künnapu 

meelest enam-vähem 
paigas. «Võib-olla 

peaks veel mida-
gi omapärast 

juurde tege-
ma, et kõik lii-
ga ühesugu-
ne välja ei 
näeks,» lau-

sus Künnapu. 
«Ja mõni tipp 

võiks ka kõrgem 
olla ja teiste seast välja 

paista. Linnaehituses peaks 
olema lubatud kõik, mis on 
hea ja millel on võimas ener-
gia. Igasuguste tabudega, et 
oi, seda ei tohi ja teist ei tohi, 
lõikame me ise ennast maail-
mast ära. Kõik on vaba, aga 
selle juures tuleb olla tark ja 
tundlik.» 

Millal ja kus 
saab elektri-
bussiga  
sõita?

• 14. veebruaril sõidab 
elektribuss liinil 43

• 15. veebruaril liinil 46 
• 16. veebruaril liinil 5 
• 17. veebruaril liinil 47 
• 18. veebruaril liinil 27 
• 19. veebruaril liinil 10 
• 20. veebruaril liinil 16

Tahad teada mis tegelikult 
Tallinnas sünnib?

TALLINNA
PANORAAM

18.00
igal pühapäeval

Saade

TV3

REIS TULEVIKKU: 
TLT katsetab trammi 
moodi elektribussi 

Bussiga saab sõita paljudel  
levinumatel liinidel üle linna.
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Arvamusi, kas kõrghooned sobivad Tallinna kesklin-
na või mitte, on seinast seina. Kui neid kuulama 
hakkad, siis tundub, nagu oleks kõigil õigus. Nii 
neil, kes ütlevad, et vana ja väärikas hansalinn, 

kus on säilinud  keskaegne linnasüda, ei vaja sinna vahe-
tusse lähedusse pilvelõhkujaid, kui ka neil, kes väidavad, 
et igasuguste piirangute seadmine on saatanast ja viib meid 
tagasi autoritaarse riigivõimu aega. 

Arhitekt Vilen Künnapu on veendunud, et Tallinn pole 
mingi eriline linn ja siin ei peaks ka kehtima mingid erili-
sed nõuded ehitiste kõrguse osas. Tehtagu aga pealegi pil-
velõhkujaid, ainult et nad peavad sobima ümbritsevaga ja 
olema arhitektuuriliselt väärtuslikud. Tallinn eristub naa-
berpealinnadest, sest ei Helsingi ega Stockholmi linnasü-
dames ei näe sellist manhattanlikku vaadet, nagu on meil. 
Kuigi neil linnadel oleks olnud palju rohkem võimalu-
si uhkeid torne püsti panna kui meil siin vaesel ja paesel 
rannal, kust igasugused tuuled risti-rästi üle käinud.  

Samas ehk ongi selles ka Tallinna võlu. Siin kohtub va-
na ja väärikas uhkeimate uue aja leiutiste ja inseneritea-
duse imedega. Tallinnas on alles kõik see, mida kunagistel 
jõukamatel linnadel enam pole – uhke vanalinn ja omapä-

rased puitasumid selle üm-
ber. Keegi pole neid maha 
lõhkunud ega nende ase-
mele laiu sirgeid bulvareid 
ehitanud. Samas leidub 
vanade asumite kõrval ai-
na uuemaid ja moodsa-
maid. Kuigi kunstiajaloo-

lane Jüri Kuuskemaa ise klaastornide püstitamist kesklin-
na ei toeta, on ta ometi öelnud, et Tallinn on justkui mit-
mekihiline pirukas või tort. Siin on alles kogu linna aja-
lugu – erinevad majad ja kvartalid esindavad eri ajastuid. 
Tallinn on justkui pidevalt täieneva kollektsiooniga ajas-
tute muuseum. Aga elav muuseum, mitte tardunud ja tol-

mune.
Üha süvenevas energiapuuduses 

võiks moodsad majad panna nei-
le enestele ja ka teistele elektrit 
tootma. Linn näitab siin eeskuju, 
püstitades oma asutuste uute või 
kordatehtavate hoonete katustele 

päikesepaneele. Moodsatel pil-
velõhkujatel on palju päike-

se käes kuumenevat klaas-
pinda. Ehk oleks võimalik 
need ühendada moodsa 
tehnoloogiaga, et päik-
seliste ilmadega elekt-

rit toota? Uute torn-
majade tuulistel ka-
tustel võiks aga asu-

da väikesed tuulege-
neraatorid, ning miks 

mitte ka katuseaiad.

Linn nagu kihiline tort

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

Ehk paneks mood-
sad tornid elektrit 
tootma?

18. veebruarini saab esita-
da ideekavandeid Tallinna 
strateegiakeskuse instal-
latsioonikonkursile 
«Kohasumin», mille ees-
märk on Putukaväila rikas-
tamine loodustundliku 
linnaruumikunstiga.

Installatsioonikonkursile 
oodatakse kohaspetsiifiliste 
ja innovaatiliste keskkonna- 
ja kogukonnatundlike kuns-
ti- või arhitektuuriobjektide 
ideekavandeid, mis rikastak-
sid Putukaväila lõike Paldis-
ki maanteest Hiiuni. 

Putukaväil on kavandatud 
pakkuma liikumisvõimalusi ja 
tegevust nii inimestele kui ka 
loomadele, sealhulgas putuka-
tele, piki endist raudteetam-

mi ja kõrgepingeliinide kori-
dori. Ideekonkursil on ooda-
tud osalema kunsti-, arhitek-
tuuri- ja urbanistikavaldkon-

nas tegutsejad. Kavandite loo-
misel tuleb lähtuda keskkon-
nasäästlikkuse ja materjalide 
eluringi põhimõtetest. Võist-

lustöö peab olema teostatav 
ja mahtuma ette antud eelar-
vesse, milleks on 20 000 eurot 
ühe installatsiooni kohta (sisal-
dab ka auhinnafondi). Instal-
latsioonid on kavas püstitada 
tänavu kevadsuvel ning need 
jäävad üles vähemalt 2023. 
aasta lõpuni. 

Võistlusala hõlmab Putuka-
väila üheksast ruumiosast viit, 
sellesse jäävad Mustjõe, Ves-
kimetsa, Väike-Õismäe, As-
tangu ning Vana-Mustamäe 
ja Hiiu ruumiosad. Ideekon-
kursi materjalid leiab riigi-
hangete registrist viitenumb-
riga 243179. Lisainfo on kät-
tesaadav Putukaväila veebile-
hel  https://www.putukavail.
ee/kohasumin

Tallinna pikim park ootab kavandeid

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Linn annab 500 000 lisaeu-
rot sissetulekust sõltuva 
toetuse maksmiseks ning 
vabastab linna pindadel te-
gutsevad sihtasutused ja 
MTÜ-d kaheks kuuks 
rendist.

Linnapea Mihhail Kõlvart 
rõhutas, et lisaraha on oluline, 
sest energiahindade hüppeline 
tõus suurendab toetuse vajaja-
te hulka. «Lähtuvalt praegu-
sest olukorrast näeme, et abi-
vajajate arv hakkab kasvama 
ja ka toetuste väljamaksmine 
hakkab kasvama,» lausus ta. 
«Seega otsustasime toetusteks 
vajalikku summat suurendada.»

Sissetulekust sõltuvaid toetu-
si saavad linlased regulaarselt. 
Neid on täiskasvanul võima-
lik aasta jooksul saada maksi-
maalselt 250 ja lapsel 350 euro 
eest. «Keskmine toetus oli mul-
lu 30-34 eurot, käesoleval aas-
tal hakkab summa kindlasti kas-
vama. Kuna taotleda saab mitu 
korda aastas, siis aasta jooksul 
saab välja võtta kogu piirmää-
ra,» täpsustas linnapea ja lisas, 
et mullu laekus 7000 perekon-
nalt 27 000 taotlust.

Kõlvarti sõnul vajab suuren-
damist ka riiklik 150-eurone 
toimetulekupiir. «Eelmise aasta 
andmetel järgi näeme, et seda 
toetust on võrreldes linna toetu-
sega saanud umbes kaks korda 
vähem inimesi,» lausus ta. «Ka 
ei piisa 150 eurost ühe inime-
se esmavajaduste katmiseks.»

Tohutu hinnaralli
Kõlvart ütles, et tegelikult 

polnud piirmäär piisav juba eel-
misel aastal, kui abilinnapea Be-
tina Beškina juhtis valitsuse tä-
helepanu vajadusele seda tõsta. 
«Rääkimata sellest, et inimeste 
vajadused kasvavad praeguses 
olukorras koos hindadega,» lau-
sus linnapea. «Vaatamata selle-
le, et linn suurendab enda toe-
tusteks minevat rahasummat, 

peaks riik suurendama enda 
antavaid summasid, seda eel-
kõige toimetuleku piirmäära-
de tõstmiseks.»

Lisaks vabastab linn oma 
ruumides tegutse-
vad sihtasutused 
ja MTÜ-d ka-
heks kuuks 
rendist. Sel-
leks ei pea 
nad taot-
lust esita-
ma. «Me 
ei oota, 
et organi-
satsioonid 
meie poole 
pöörduvad,» 
märkis Kõlvart. 
«Kõik meie partne-
rid ehk umbes 200 orga-
nisatsiooni seda toetust saa-
vad. Veebruari ja märtsi eest 
saadame neile nulleurose ar-
ve. MTÜ-d ei teeni majan-
duslikku tulu ja nende sisse-
tulekud sõltuvad tihti eelkõi-

ge toetustest, sealhulgas lin-
na toetusest.» 

Renditulu küsimata jätmi-
ne tähendab, et linnal jääb ka-
he kuu jooksul saamata umbes 
160 000 eurot.

Hädas nii teater kui ka  
heategevusasutus

Energiahinna tõus on halvas-
ti mõjunud ka Piip ja Tuut teat-
rile, mille maja köetakse elekt-
riga. «Teatril on praegu 8500 
eurot võlgu Eesti Energia ees. 
Kuidas me selle tasutud saame, 
veel ei tea,» ütles Piip ja Tuut 
teatri näitleja ja lavastaja Too-
mas Tross. «Igasugune meede 
aitab meid, igasugune toetus 
aitab meid. Selline käik linna 
poolt on tänuväärt.»

200 toetust saava linna part-
neri hulgas on ka heategevuslik 
organisatsioon Aarete Laegas, 
mis sattus suurematesse ras-
kustesse, kui Covidi piirangu-
te ajal poe sulgema pidi. «Meie 
organisatsioonile on igasugused 
toetused väga vajalikud ja olu-
lised, kuna me tegeleme pea-
miselt heategevusega,» ütles 
MTÜ asutaja ja juhatuse liige 
Kadri Britt Põldre. «Meie te-
gevus saabki toimuda tänu sel-

lele, et meil on heategevus-
pood, mille tuludest 

me kulusid kata-
me.»

Senise 
eelarve jär-
gi oli sisse-
tulekust 
sõltuva-
te toe-
tuste tar-
beks Tal-

linna sot-
siaal- ja ter-

vishoiuameti-
le 2022. aastaks 

ette nähtud 482 750 
eurot ja linnaosavalitsuste 

sotsiaalhoolekande osakonda-
dele täiendavalt 485 349 eurot 
ehk kokku 968 099 eurot. Lin-
navalitsuse reservfondist eral-
datud 500 000 eurot lisandub 
sellele summale. 

LEEVENDUS HINNARALLILE:  
Abi saab veelgi rohkem hädasolijaid

Milline võiks olla vanalinna tu-
levik, nii et rahul oleksid elani-
kud, äride omanikud ja turistid, 
kuid samas säiliks vanalinna ai-
nulaadsus? Täna, 14. veebruaril 
algusega kell 17 saab iga huvili-
ne raekojas arutleda vanalinna 
muinsuskaitseala kaitsekorra 
üle.

Muinsuskaitseamet on algata-
nud vanalinna muinsuskaitseala 
kaitsekorra koostamise, et tuua 
paremini esile ala eripära ja päran-
dipotentsiaali piirkonna arenguks. 
Kaitsekorra koostamiseks on 
moodustatud töörühm, kuhu kuu-
luvad muinsuskaitseameti ja linna-
planeerimise ameti esindajad ja 
sõltumatud pärandieksperdid. 

Kõiki huvilisi oodatakse oma sei-
sukohta avaldama kaasamiskoos-
olekutele. Esimene koosolek toi-
mub 14. veebruaril kl 17 raekojas, 
osaleda saab ka veebi vahendusel 
ning vaadata ülekannet muinsus-
kaitseameti Facebooki lehel. Ko-
hapeal osalemiseks on vajalik eel-
registreerimine https://www.
muinsuskaitseamet.ee/registree-
rumine. Esitada tuleb vaktsiini-
pass või Covid-19 läbipõdemist 
kinnitav tõend ning isikut tõendav 
dokument, ka palutakse kanda 
maski. Teine kaasamiskoosolek 
toimub aasta teises pooles. Lä-
hem info www.muinsuskaitse-
amet.ee/tallinnakaitsekord , lisain-
fo Talk.Triin@gmail.com

Eesti Panga hinnangul on nii toi-
du kui ka energia hinnad kasva-
nud meil kiiremini kui euroalas 
keskmiselt. Statistikaameti tea-
tel tõusid Eesti tarbijahinnad 
jaanuaris aasta võrdluses 11,3%. 
Euroala riikide keskmine hinna-
kasv ulatus samal ajal 
hinnanguliselt 
5,1%-ni. Toi-
duained 
kallinesid 
jaanua-
ris 8%. 
Tõus-
nud 
on 
kogu 
toidu-
korvi 
hind, 
kuid enim 
piima- ja te-
raviljatoodete 
ning kohvi oma. Sa-
mas oli euroala keskmine 
toiduainete hinnakasv vaid 
3,6%. Põhjuseks ikkagi seesa-
ma, väga palju räägitud asjaolu, 
et meil energiaturg ei toimi, sest 
ei ole piisavalt ühendusi. Kaabel 
Soome lahe põhjas laseb läbi 
kaks korda rohkem, kui on Eesti 

tarbimine, kuid ei kata ära kõiki 
kolme Baltimaad, sest ka Läti ja 
Leedu tahavad Skandinaaviast 
odavamat elektrit. Nii tekibki 
«paisu efekt», kus meist märga-
tavalt kõrgema elatustasemega 
Soomes-Rootsis on elekter va-

hel kordades odavam kui 
meil. Seni pole po-

liitikud võtnud 
paraku kaa-

lumisele 
võima-
lust, et 
järgida 
meiega 
samal 
börsil 
osaleva 

Norra 
eeskuju: 

seada hin-
nalagi 70 euro 

peale MWh koh-
ta. Eesti Pank ennus-

tab, et selle aasta esimesel 
poolel ületab hinnatõus palga-
kasvu, mis omakorda kahandab 
ostujõudu ja piirab tarbimise 
kasvu. Otse öeldes: energiaku-
lude kasvu tõttu pole enam või-
malik palka tõsta.

Haridusministeerium kaalub 
uuest õppeaastast kehalise 
kasvatuse asendamist liikumis-
õpetusega. Kui senine kehaline 
õpe rajanes spordil, peamiselt 
kergejõustikualadel, siis liiku-
misõpetuses õpetataks näi-
teks reketimänge või 
jalgrattasõitu. Tule-
mustel pole täht-
sust, hinnatakse 
seda, kas õpila-
ne on omanda-
nud mõne liiku-
misega seotud 
oskuse. Kindlasti 
võib uuel lähene-
misel leida plusse – 
lastele tekitatakse vä-
hem stressi. Teisalt on siiski 
saavutusspordi sugemetel, na-
gu need koolides olnud seni ke-
halise tundides, väga palju posi-
tiivseid külgi. Kaudselt aimub 
siin muidugi allaandmist kommi-
krõpsu ja joogitööstuse survele. 

Kui ülekaalulisi lapsi oli 
Eestis veel paarikümne 
aasta eest 6-7%, siis nüüd juba 
pea kolmandik. Neid ehk ongi 
võimalik panna mingil kombel 
reketit liigutama või jalgrattaga 

sõitma, aga  kerge-
jõustikualadega 

läheb juba vä-
ga keeruli-

seks. Nõn-
da tundub 
kehalise 
õppe re-
form sund-
käiguna. 

Füüsiliselt 
aktiivsed ja 

spordisoodumu-
sega lapsed sellest 

kahtlemata kaotavad. Võib küll 
öelda, et pange lapsed eraldi 
trenni, aga see on taas üks lisa-
väljaminek praegusel keerulisel 
ajal.

Kui varem kaitsti vanalinna 
muinsusi määruse alusel, siis 
nüüd töötatakse riiklikult välja 
uus kaitsekord. Vanalinn on tea-
tavasti kaitse alla võetud 1966 
ning alates 1997. aastast kuulub 
see ka UNESCO maailmapäran-
di nimekirja. Üks küsimus, millele 
kaitsekord peaks muuhulgas 
vastuse andma, on, et kui suures 
osas võiks taastada sõjaeelseid 
hoonemahte. Alati ei pruugi see 
hea olla – nii ei pälviks ilmselt 
linlastelt heakskiitu ei Harju tä-
nava äärse haljasala taashoo-
nestamine ega ka vaekoja taas-
tamine Raekoja platsil. Suured 
küsimärgid ripuvad ka bastio-
nivööndi kohal – kas, mida ja ku-

hu võib sinna rajada. Tõenäoli-
selt jagatakse vanalinna hooned 
edaspidi kahte kaitsekategoo-
riasse: A ja B. See leevendaks 
paljude muinsuse mõttes vähem 
tähtsate hoonete puhul näiteks 
siseruumide ümberehitamise 
nõudeid, mida praeguseni tuleb 
viimseni kooskõlastada. Arves-
tades, kui paljusid huve, sealhul-
gas muidugi ärilisi, hakkab uus 
kaitsekord puudutama, kujuneb 
sellest üsna suur kirgede taller-
maa. Paljudele on vanalinn kodu, 
paljudele ettevõtluspaik. Igal ju-
hul kavatsetakse 14. veebruaril 
kl 17 kuulata Raekojas selle koh-
ta vanalinlaste endi arvamusi.

Paljudes maailma väljaannetes 
kirjutatakse, et New Yorgis levib 
koroona rottide kaudu. Kahtlus-
tatakse, et rotid on koguni teki-
tanud uue viirusetüve. Tsiteeri-
takse Missouri ülikooli viro-
loogi Marc C. Johnso-
ni, kelle järgi on 
uue tüvega 
nakatunud 
patsienti-
de puhul 
leitud vii-
rusel 
tunnu-
seid, mis 
viitavad, 
et nn vii-
ruseloomel 
võib olla pist-
mist rottidega. 
Kogu see viiruse 
ringmäng rottide ja ini-
meste vahel on ilmselt omakor-
da seotud reoveega, kust rotid 
on viiruse hankinud. Lisaks levi-

tavad rotid viirust omavahel, 
sest elavad karjadena. Soome 
MTV teatas, et teadlased on 
katsetanud mutatsioone hiirte 
ja rottide peal ning sealt selgus, 

et see nakatas neid paremi-
ni kui algne koroo-

naviirus. Märki-
misväärne on 

seegi, et 
mida tüvi 

edasi, 
seda 
paremi-
ni üldse 
loomad 
nakatu-

vad. Nõn-
da oman-

dab rotitõrje 
linnades vara-

semast märksa 
suurema tähtsuse, ning 

Helsingis suhtutakse ohtu juba 
täie tõsi dusega.

Aita vanalinna 
kaitsekorda koostada!

Tallinn võtab 
linna arendami-
seks laenu
Tallinn võtab Euroopa Inves-
teerimispangast 100 miljonit 
eurot laenu, et täita mitme-
aastast investeerimise kava. 
Laenuga kavatseb linn rahas-
tada muu hulgas avalike hoo-
nete, linnaliikuvuse ning avali-
ku ruumi, haljasalade ja mu-
nitsipaaltaristu ajakohastami-
se projekte. Linn ehitab ja 
uuendab jalgrattaradu ja kõn-
niteid ning renoveerib ole-
masolevaid tänavaid, ajako-
hastab avalikke parke ja välja-
kuid. Lisaks läheb raha täna-
vavalgustuse, jäätmejaamade 
ning vee- ja kanalisatsiooni-
võrkude parendamiseks. 

Kodus vaktsi-
neerimine lõpeb 
Aasta lõpus oli huvi kodus 
vaktsineerimise vastu suur, 
nüüd on aga soovijaid vähe ja 
28. veebruarist lõpetatakse 
see tegevus Tallinnas. Abilin-
napea Betina Beškina sõnul 
on haigekassa kinnitanud, et 
inimestele, kellel on tulevikus 
vaja vaktsiini saada, kuid pole 
võimalust ise vaktsineerimis-
punkti minna, korraldatakse 
kaitsepookimine  ikkagi ko-
dus. Vaktsineerimise koduvi-
siit ja süst ise on tasuta, sh ra-
vikindlustuseta inimestele. 
Alates sügisest on kodus 
vaktsineeritud 1300 inimest, 
3. jaanuarist on Eldred OÜ tei-
nud kokku 352 koduvisiiti.

Mupo alustas 
taas aktiivset 
piletikontrolli 
Kui vahepeal kontrollis mupo 
ühistranspordis pigem maski-
kandmise kohustuse täitmist, 
siis nüüd asusid linna korra-
kaitsjad taas aktiivselt ka sõi-
dukipileteid kontrollima. Li-
saks sellele jagatakse soovija-
tele endiselt maske. 

Kõrged energiahinnad ei lase 
enam palku tõsta

Kes võidavad, kes kaotavad 
uuest liikumisõpetusest?

Vanalinna uus kaitsekord  
hakkab kirgi kütma

Rotitõrjujad ausse: kanalisat-
sioonis varitseb koroona

Kerkinud elektrihinnaga kimpus Piip ja Tuut teatri tegijate Toomas Trossi ja Haide Männamäe sõnul toob linna 
üürisoodustus neile natukenegi leevendust. Scanpix

MTÜ-d  
saavad toetust  
automaatselt,  

taotlema nad seda 
ei pea.

Sissetulekust sõltuvad toetused

• Sissetulekust sõltu-
vaid toetusi on või-
malik saada toi-
metulekuks, ter-
vise säilitamiseks, 
taastamiseks ja 
abivahendite soe-
tamiseks, lapse hari-
duseks ning huvi- ja spordi-
tegevuseks, õnnetusteks jm 
erakorraliste juhtumiteks.

• Toetust saab inimene või 
pere, kelle netosissetulek 
esimese pereliikme kohta 
on väiksem kehtivast palga 
alammäärast (654 eurot) ja 
iga järgmise pereliikme koh-
ta väiksem kui 80% kehti-
vast palga alammäärast 
(523,20 eurot). Perekonna 
sissetulek arvestatakse 
taotlusele eelnenud kolme 
kuu keskmise netosissetu-
leku järgi.

• Nende toetuste saa-
miseks tuleb taot-

lus esitada ühe 
kuu jooksul pä-
rast kulutuste te-
gemist.

• Toetusi maksavad 
linnaosavalitsuse sot-

siaalhoolekande osakonnad 
inimese abitaotluse alusel. 
Üldjuhul võib aasta kohta 
sissetulekust sõltuvaid toe-
tusi saada täiskasvanu 
maksimaalselt 250 eurot ja 
laps 350 eurot, taotlusi on 
võimalik esitada mitu korda 
aastas. 

• Lisaks on võimalik taotleda 
lasterikastel peredel kuni 
39-eurost toetust Eesti Va-
bariigi aastapäeval ning ju-
ba toimetulekutoetust saa-
val perel ka kuni 32-eurost 
laste koolimineku toetust.

Elektritõukerattaid rentiva firma Tuul 
asutaja Kristjan Maruste.

Transpordiameti statistika järgi on kergliikur 
konkurentsitult kõige turvalisem liikumisva-
hend. 2021. aastal ei hukkunud kergliikuri-
tega sõites mitte ühtegi inimest. Sa-
mas hukkus kahjuks nii jalgrattureid, 
mopeedijuhte kui ka jalakäijaid, 
rääkimata autojuhtidest.

Elektrilised jalg- ja tõukerattad 
on Euroopa Liidus pea ainuke sõi-
dukiliik, millel on tehasest väljudes 
kiirus piiratud 25 km/h. 
Edasised piirangud pole 
sellest tulenevalt vajali-
kud. Kui riik ikkagi ot-
sustab lisaks kõnni-
teedel kiirust piirata, 

peab ta olema võimeline ka seda kehtesta-
ma ja kontrollima. Miks ei ole autode kiirus 
tehniliselt piiratud? Üldiselt näeme meie pa-
rema lahendusena teavitustööd ja liikluskul-
tuuri arendamist, millega ka omalt poolt pi-
devalt tegeleme.

Kindlasti oleks väga tervitatav, kui linna 
tekiks juurde kergliikuritele määratud 

parkimiskohti, just kergliiklusteede 
äärde. Ideaalne oleks sõita möö-

da laia rattateed sihtpunkti ja 
saada parkida kohe kvartali 
servale. Nii ei peagi sõidukiga 
jalakäijate alasse sisenema. Ka 
ruumi kasutuse mõttes on tõu-

keratta parkimiskohtade 
loomine mõistlik, sest 

ühele autokohale 
saab parkida üle 
kümne elektritõu-
keratta.

Transpordiameti liikuvuse kavandami-
se osakonna juhataja Erik Ernits
 
Kergliikuritega seoses registreeriti eel-
misel aastal kokku 221 liiklusõnnetust. 
Nendest 166 olid ühesõidukiõnnetused, 
46 kokkupõrked, kaheksa jalakäijaõn-
netused ja üks muu õnnetus. Kok-
ku sai kergliikuriga toimunud õn-
netustes viga 210 inimest, hukku-
nuid õnneks ei olnud.

Ligi kolmandikul kergliikuriga liik-
lusõnnetusse sattujatest  mõõdeti 
alkoholijoove. Võrdluseks – õnne-
tusse sattunud jalgratturi-
test mõõdeti joove 15%-l. 
Samuti on üsna tavaline 
mitmekesi kergliikuritel 
sõitmine, kuigi  liiklus-

seaduse seda keelab. Küsitlusuuringute 
järgi oli mitmekesi ühel elektritõukerattal 
sõitnud iga viies kasutaja. Ja liiklusõnne-
tustes on viga saanud 14 kaassõitjat, keda 
kergliikuril olla ei tohiks.

Meie hinnangul peaks kindlasti piirama 
elektritõukside kiirust tihedama liiklusega 
kesklinna aladel, aga seda  rendioperaato-

rite kaudu, mitte ainult liiklusmärkidega.  
Mullu septembris arutasime ette-

panekut renditõukerataste maksi-
maalse kiiruse piiramiseks suure-
ma riskiga piirkondades. Need lä-
birääkimised jätkuvad. Leppisime 

kokku, et alanud aastal teevad 
tõuksirentijad Tallinnale ette-

panekud, kuidas mõjuta-
da kergliikurite kasuta-
jaid, et nad elektri-
tõukse hooletult ku-
hugi ei pargiks. 

Kevadel algab taas ka elektritõukerataste hooaeg. Kas liiklusohutuse  
nimel tuleks nende kiirust ja liikumisvabadust piirata? 
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Lasnamäel asub Reinarti sõ-
nul üks eriline saun. Nimelt on 
seal olemas ka saunamees, 
kes klienti vihaga nüpeldab 
või lihtsalt kätega masseerib. 
Seda teenust saab seal telli-
da. Õues on ka korralik maha 
jahtumise ala, kuhu pääseb 
aasta ringi. 
«Sellist leiliruu-
mi, nagu on sel-
les ökosaunas, 
pole ma mujal 
kohanud,» lau-
sub Reinart. 

Nimelt asub 
keris leiliruumi 
keskel ja neljast 
küljest tõuse-
vad astmed la-
vana. «Sellises 
ruumis on väga 
mugav end tun-
da ja leili visa-
ta,» märgib 
mees.

Ainukene miinus on Reinarti 
arvates see, et saunale on 
suhteliselt keeruline ühis-
transpordiga ligi pääseda. 
Bussipeatused, kus saab vali-
da liini, mis sõidab teistesse 
linnaosadesse, jäävad saunast 
kaugele. 

Lasnamäe ökosaun asub 
aadressil Pae 19-2 ning on ava-
tud esmaspäevast neljapäevani 
kella 11-19 ning reedest püha-
päevani kella 12-20. Piletid 
maksavad 3-21 eurot, kuni 
12-aastastele lastele on saun 
tasuta.

Andres Reinart on kirglik 
leilitaja, kel ei-tea-mitu-kor-
da läbi käidud kõik Tallinna 
avalikud saunad. Seepärast on 

just tema õige mees tutvusta-
ma neid põnevaid asutusi, mis 
ka tänapäeval ei jää tegelikult 
spaade varju. «Saunatamise pi-
sik on mul sees juba lapseeast, 
kui sai Saaremaal koduses suit-
susaunas käia,» ütleb mees.

Endine Valdeku tänava saun 
on nüüd tehtud elumajaks. Mõ-
ned endised saunad on hoopis 
kadunud, sest pole enam maju-

pealinn@tallinnlv.ee  

Kavas on korda teha ka 
dominiiklaste kloostri 
Katariina kiriku katus, 
hoolitseda Toompea tugi-
müüri eest ning korrasta-
da Pirita kloostri 
varemeid.

«Tallinna rikkalik ehitus-
pärand muudab Tallinna pika 
ajaloo põnevaks ja silmaga 
nähtavaks nii elanikule kui 
ka  turistile,» ütles abilinna-
pea Madle Lippus. «Meie aja-
ni säilinud ehitised jutusta-
vad lugusid siinsest igapäeva-
elust, linna kaitsmisest vaen-
laste eest, aga ka pühadu-
se tähendusest eri ajastutel. 
Linna ehituspärandit korras-
tades hoiame au sees ka tra-
ditsioonilisi materjale ja ehi-
tusvõtteid, mille kasutamine 
restaureerimisel on oluline 
ajaloo hoidmisel.»

Lippuse sõnul on iga oma-
niku, nii ka linna ülesanne 
seista hea selle eest, et tema 
valduses olev kultuuripärand 
säiliks parimal võimalikul 
moel. «Tänavu me peaasja-
likult jätkamegi suurte pro-
jektidega, mis nõuavad pal-
ju raha ja vaeva,» lisas ta. 

Kohtuotsa vaateplatvormi 
alune saab korda

Suure Rannavärava kõr-
val asuv ja ka Rannamäena 
tuntud Skoone bastion jääb 
Telliskivi loomelinnakust rei-
sisadamani ulatuvasse alas-
se, mida on kavas muuta at-
raktiivsemaks. Linn on sead-
nud eesmärgi, et ajalooliselt 
selle piirkonna üks domi-
neerivamaid ehitisi tõuseks 
taas linnaruumis paremini 
nähtavale. 

Muu hulgas on kavas ühen-
dada bastion paremini va-
nalinnaga ja avada Ranna-
mäe teele viiv kinnimüüri-
tud trepp. Skoone bastion ra-
jati aastail 1685-1706 ja see 
oli Tallinna võimsaim root-
siaegne kaitseehitis. Bastion 
oli sõjalises kasutuses 1867. 
aastani ja kujundati pargiks 
1881. aastal. 

Samuti jätkub Lippuse sõ-
nul linnamüüri restaureeri-
mine. «Tänavu võtame lin-
namüürist töösse Toompea 
tugimüüri  Patkuli vaateplat-
vormi ja Kitseaia vahelise lõi-
gu,» lausus ta. «Lisaks kor-
rastame Toompea tugimüüri 
lõigu Patkuli vaateplatvormi 
ja Kitseaia vahel ning Koh-
tuotsa vaateplatvormi all.» 

Kloostrivaremed nõuavad 
pidevat hoolt

Kavas on konser-
veerida ka Piri-
ta kloostri va-
remeid. «See 
töö on va-
jalik igal 
aastal, et 
varemed 
ka edas-
pidi säi-
liksid,» 
ütles Lip-
pus.

Lisaks on 
plaanis korda 
teha dominiiklas-
te kloostri Katariina 
kiriku katus. «See on Ve-
ne ja Müürivahe tänava va-
hel asuv kirikuhoone, mis 
võib-olla esialgu kirikuhoo-
nena isegi silma ei torka,» 

tõdes Lippus. «Sealne saal 
on  hea akustikaga. See on 
juba ammu kujunenud ar-
mastatud kontserdi-, teatri-
etenduste ja näitusepaigaks, 
ja selleks, et ta sellisena pü-
siks, on hoone katuse hoid-
mine väga oluline.»

Katariina kirik valmis 14. 
sajandi teisel poolel, 

kuid hävis tule-
kahjus pärast 

1530. aas-
tat. Kiri-
ku va-
remetes 
olid 19. 
sajan-
dil vilja-
ait ja lao-
hoone.

Linn an-
nab tänavu 

muinsuskaitse 
jaoks 1,26 miljo-

nit eurot. 

Valdeku saunas saab lavalt lumehange hüpata Lasnamäe ökosaunas kütab saunamees kere kuumaks

Avar Raua saun pakub sajakraadist kuumust Tuulemaa saun sobib rahu armastavale inimesele

Nõmme spordikeskuses ootavad 
tünnisaun ja jääauk

Linn annab tänavu 
muinsuskaitse 

jaoks 1,26 miljonit 
eurot.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Taotle väärikate majade kordategemiseks  
restaureerimistoetust!
Alanud on taotluste vastuvõtt 
linnalt  reataureerimistoetuste 
saamiseks – nii hoonete kon-
serveerimiseks, restaureeri-
miseks kui ka algsel kujul 
taastamiseks.

Toetust saab taotleda kul-
tuurimälestiste, vanalinna 
muinsuskaitseala ja miljöö-
väärtuslike alade hoonete ning 
planeeringutega määratud 
väärtuslike hoonete restauree-
rimiseks. «Nii ajalooliste hoo-
nete kui ka linnapiirkondade 
puhul on väga oluline hoida 
nende hoonete lugusid, väär-
tustada seal kasutatud mater-
jale ja arendada neid nüüdis-
aegsete elukeskkondadena,» 
ütles abilinnapea Madle Lip-
pus. «Põhjus, miks miljööalad 
ja ehitismälestised on elukesk-
konnana hinnatud, on sealne 
eriline ja hubane õhkkond. Olu-
lisel määral loovad seda õhk-
konda ajalugu väärtustavalt 

korrastatud hooned, kus res-
taureeritud on aknad 
ja uksed, tradit-
siooniliste ma-
terjalide ja 
värvidega 
ennistatud 
fassaadid. 
Et restau-
reerimine on 
sageli uutest 
lahendustest 
kallim, saame toe-
tusega eraomanikele 
abiks olla.»

Taotlusi saab esitada 10. 
märtsini  https://mittetulun-
dus.tallinn.ee/iseteenindus .

Toetuse maksimaalne suu-
rus on 25 000 eurot ja kuni 
75% tööde maksumusest. 
Toetust saab tööde jaoks, mil-
lega ei ole alustatud enne 
taotluse esitamist ja mis on 
kavas lõpetada tänavu 30. no-
vembriks. «Ma tõesti julgustan 

toetust taotlema. Seda saab 
kasutada mitmeteks 

töödeks – olgu sel-
leks siis katuste 

korrastamine, 
aknad, uksed 
ja kõik muu, 
mis puudutab 
selle miljöö-
väärtusliku või 

kultuuriväärtus-
liku hoone korras-

tamist,» lausus abi-
linnapea. «Ajalooliste ma-

terjalide väärtustamine ja en-
nistamine aitab hoida linna 
väärtuslikes piirkondades mõ-
nusat ja erilist tunnet. Ärge rai-
sake aega, minge kohe Tallin-
na iseteeninduskeskkonda 
vaatama nende toetuste tingi-
musi!» Täiendav info www.tal-
linn.ee/Teenus-Restaureeri-
mistoetus

Kokku jagab linn tänavu 
toetusteks 300 000 eurot. 

ÜHISTU ESINAINE: Tänu toetuse-
le saime remondiraha kokku!
1932. aastal valminud maja 
elanikud lasid linna abil korda 
teha fassaadi, keldrikorruse 
ja välisukse portaali.

Mullu sai eeskujuliku res-
taureerimise eest linnalt 
preemia toetust taotlenud 
Kungla 17 ühistu Kalamajas. 
1932. aastal valminud majal 
tehti linna abiga korda fas-
saad, keldrikorrus ja välisukse 
portaal. «Maja oli tegelikult 
üsna nukras seisus, värv koo-
rus,» lausus ühistu esinaine 

Helen Melesk. 
Restaureerimisotsus ei 

sündinud majaelanike seas 
üleöö. «Elanike nõusse saa-
mine polnud lihtne, kuid kaasa 
aitas ühistu väiksus,» rääkis 
Melesk. «Kõik said lõpuks aru, 
et maja vajab siiski kordate-
gemist. Otsisime toetajaid ja 
oli rõõm, et linn ise toetab ma-
ja korrastamist. Tänu toetuse-
le saime raha kokku.»

Maja kordategemine mak-
sis umbes 30 000 eurot.

Rannamägi ja linnamüür 
saavad värskema ilme

KIRGLIK LEILITAJA:  
Linna saunad on kui 
klubid ja sõprade 
kohtumispaigad
Linnale kuuluvates saunades saab nautida 
nii massaaži kui ka auru- ja infrapuna- 
sauna.

gi, kus nad asusid. Üheksaküm-
nendad ei soosinud avalikke 
saunu. Kuid nüüd on linn ava-
nud ise mitu uut sauna. Kohtu-
me Reinartiga Valdeku spordi-
hoones asuvas uues saunas, en-
disest Valdeku saunast üle tee. 
Sealsamas lähedal on ka jõu-
saal ja pallimängusaal. Reinart 
on Valdeku tänava saunas sage 
külaline ja tema sõnul täidab 
see ka suhtlemispaiga ülesan-
net. «Seltskond, kes seal käib, 
on juba omavahel tuttav. See on 
nagu väike saunaklubi,» nae-
rab Reinart. «Mulle Hiiu ela-
nikuna on see kodusaun, sest 
asub kõige lähemal.» 

Aadressil Valde-
ku 13 asuva 
saun-spordi-
hoone leiliruum 
on  Reinarti sõ-
nul väga hea. 
«Tihti on härra-
del kaasas oma 
essentsid, nii et 
leiliruumis hõljub 
eukalüpti või 
männi lõhn,» 
lausub ta. «Nii 
et siis on see ka 
aroomisaun.»

Reinart tõi 
eraldi välja Valdeku sauna 
kõige suurema plussi:  «Võt-
tes sauna minnes kaasa uju-
mispüksid, võib lavalt õue 
minna. Ja kui talvel on alles 
sadanud, saab seal mõnusalt 
lumme hüpata ja end sellega 
hõõruda.» 

Kuna teistes linna saunades 
seda võimalust ei ole, siis on 

Valdeku saun Reinarti edetabe-
lis isegi number üks. Aga väike-
se mööndusega, sest kui Las-
namäe ökosauna minek oleks 
lihtsam ja see asuks Nõmmele 
lähemal, käiks ta meelsasti ka 
seal vihtlemas ja pesemas. 

Kuigi Valdeku saun on muidu 
mõnus koht, leiab Reinart  seal 
ka väikesi tõrvatilku. «Sauna-

ruumid on 
siin suhteli-
selt väike-
sed, oleks 
võinud need 
projekti te-
hes veidi 
avaramad 
kavandada,» 
nentis ta. 
«Aga kui ei 
ole palju ini-
mesi ja ko-
ristatakse 
korralikult, 
siis saab ka 

riietusruumis end kuivana rii-
desse panna.»   

Saun on avatud esmaspäe-
val, teisipäeval, neljapäeval ja 
reedel kella 15-22, kolmapäeval 
ja laupäeval kella 11-22 ja pü-
hapäeviti kella 14-22. Pilet 
maksab 2-4 eurot, kuni 7-aas-
tastele lastele on saunatamine 
tasuta.

Tallinna avali-
kest saunadest 
on kogenud 
saunalise Rei-
narti meelest 
kõige inimsõb-
ralikum Raua tä-
nava oma. «Sel-
lepärast, et selle 
sauna riietus-
ruum on väga 
avar, väga hästi 
ventileeritud ja 
ka suvel jahe,» 
selgitas Reinart. 
«Inimene, kes 
tuleb leili võt-
mast, saab seal mõnusalt maha 
jahtuda. Leiliruum on samuti avar 
ja puhas, seal on suur keris, nii et 
95-100 kraadi on alati sees. Ja 
samuti on seal väga hea vihel-
da.» Raua tänava saunas asub 
ka aurusaun, mille kohta oli ko-
genud saunalisel ka üks soov. 

«See aurusaun  võiks tihedamalt 
auru lasta. Vahepeal kipub seal 
nähtavus olema sada protsenti, 
aga aurusaunas peaks see ole-
ma nullilähedane. Aga väga hea, 
et seal ka aurusaun on.»

Pesemisvõimalused on tema 
hinnangul Raua tänava saunas 

suhteliselt 
mugavad. 
«Natuke häi-
rib, et duši-
ruumides on 
tsüklilised 
kraanid. 
Jõuad vae-
valt kolmeni 
lugeda, kui 
veevool pea-
tub ja pead 
jälle nuppu 
vajutama. 
Mõned võik-
sid olla ka ta-
valise kraani-

ga, et saaks rahulikult pesta. Ma 
saan aru, et on vaja kokku hoida, 
aga saunalisel on väga ebamu-
gav kogu aeg nupule vajutada.» 

Raua 23 asuv saun on avatud 
iga päev kella 11-21. Pilet mak-
sab 3-7 eurot, kuni 16-aastaste-
le noortele tasuta.

Tuulemaa saun asub Koplis sot-
siaalmaja keldrikorrusel ja seal-
sed pesemistingimused ei jäävat 
alla Raua tänava saunale. «Seal  
on mõnes mõttes isegi muga-
vam pesta. Vähem rahvast ja ra-
hulik,» lausus Reinart. «Leiliruum 
pole seal küll suur, aga leil on vä-

ga hea. Seal on keris, mille üm-
ber on metallvõrgus kivid. Leili 
saab visata kerisele igale poole. 
Ajab asja ära küll!» 

Kogenud saunaline tõi välja 
ka paiga miinuspooled. «Riie-
tusruum on seal ahtake. Väga 
tihti kipub ventilatsioon juker-

dama, nii et ruum on maha jah-
tumiseks liiga niiske ja liiga 
soe,» lausus ta.  Tuulemaa 6 
asuv saun on avatud esmas-
päeval, teisipäeval, reedel ja 
laupäeval kella 12-18. Pilet 
maksab 2,40 eurot, kuni 
7-aastastele lastele tasuta.

Talvespordi mõnusid nautiv Rei-
nart kiitis ka suusaradade algus-
kohas, Nõmme spordikeskuse 
basseinide juures asuvaid saunu, 
mis samuti kuuluvad linnale. «Seal 
on kõige suurem linna saunade 
valik,» nentis ta. 

Väljas on seal aasta ringi kasu-
tuses vähemalt üks köetav tünni-
saun. Ka vette saab talvelgi hü-
pata, sest ühes basseinis on jääs 
auk. Hoones sees on suisa kaks 
saunakompleksi – üks neist suu-
rema riietusruumiga ja tavalise 
kerisega soome  saun, kus suusa-
tajad, jooksjad, jalgratturid, saa-
vad käia peale trenni. Samas on 
võimalik tellida ka eraldi sauna-
kompleks, kuhu kuuluvad nii tün-
nisaun, väiksem tünnisaun, keri-
sega saun kui ka Tallinna avalikes 
saunades  ainuke infrapunasaun. 
«Seal soovitan ma kõigil inimes-

tel vähemalt korra kuus käia,» 
märkis Reinart. «Infrapunasaun 
aitab lümfidest šlakke välja ajada. 
Organism soojeneb seest välja-
poole.» 

Miinusena toob Reinart välja, et 
ka sellesse sauna on raske bussi-
ga ligi pääseda ja sealt kesklinna 
pääseda. «Mina olen kõndinud 
keskusest TTÜ Tehnopoli hoone 
juurde, kust saab linna sõita,» rää-
kis Reinart. «See on siis rohkem 
kohalikele suusatajatele. Suusata-
jaid on palju ja suur saun tihedas 
kasutuses. Sellest hoolimata on 
see väga puhas ja korras.»

Nõmme spordikeskuse aad-
ress on Külmallika 15a. Kassa on 
avatud tööpäeviti kella 8-20 ja 
nädalavahetustel kella 9-19. Tali-
supluse pileteid saab osta kella 
20.45-ni, spordikeskus suletakse 
kell 22.

Skoone bastionil on muuhul-
gas kavas avada Rannamäe 

teele viiv kinnimüüritud trepp.

Kui suurte 
veekeskuste 

saunades pole 
vihtlemine lu-
batud, siis nii 

mõneski linna-
saunas saab 

seda teha. 
Andres Rei-

nart saunavi-
haga talle lähi-

ma, Valdeku 
sauna fuajees.

Albert Truuväärt



12  •  14. veebruar 2022  •  INTERVJUU HARIDUS  •  14. veebruar 2022  •  13

kem, kui neid on praegu. Oma-
ette küsimus on muidugi, kui 
palju on täiesti piisav. Nii ei ole 
vist kunagi. Aga kindlasti saab 
uues koolis olema ruumi rohkem 
kui on praegu muusikakeskkoo-
lil. Suur asi on see, et need uued 
harjutusruumid saavad olema ik-
ka selleks ekstra kohandatud, mi-
da meil praegu ei muusikakesk-
koolis ega Otsa koolis ei olegi. 
Need on ruumid, kus tunde ei 
peeta ja saabki harjutada.

Kas uues koolis saab klassikaline 
muusika ikka sama palju tähele-
panu kui muusikakeskkoolis, või 
hakkavad teised, kergemad žan-
rid seda kuidagi ära sööma? 

Noh, kui mõtleme Otsa kooli 
peale, siis ka seal ju õpetatakse 
praegu klassikalist muusikat. Ja 
seejuures üsna õnnestunult. See-
pärast ma siin küll väga suurt 
probleemi ei näe. Oleneb, mil-
liseks nende valdkondade eelis-
tused kujunevad. Igas valdkon-

nas peab olema mingi tugev 
tuum ja head oskused. 

Ma usun, et nii klas-
sikalised kui ka rüt-
mimuusikud saa-
vad olema oma 
valdkonna üle 
väga uhked ja 
õpetamise tase 

on igal pool 
väga hea. 

TIMO STEINER: Õpetame uues koolis peale 
pillimängu ja tantsu ka seda, mis on elu ja mis on kunst
«Võiks korraldada ka sedalaadi klassikalise muusika 
sündmusi, nagu on folgifestivalid. Nii saame kõigile näi-
data, et seda muusikat mängivad täiesti toredad noored 
inimesed,» leiab loodava Tallinna muusika- ja balletikooli 
juht, helilooja Timo Steiner (45). «Ühendkoolis hakkavad 
ehk muusikud ja tantsijad üheskoos etendusigi välja too-
ma. Seni on olnud nii, et baleriinid on laval, muusikud is-
tuvad orkestriaugus ning omavahel kokku ei saadagi.»

Lea Eisen, 
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

«Kui ma ise balletikoolis õp-
pisin, lõin «Tuhkatriinu»  
etenduses pea ära, kui poi-
sid mind üles tõstsid,» rää-
kis Tallinna balletikooli di-
rektor ja MUBA balleti ja 
kaasaegse tantsu õppejuht 
Kaie Kõrb, miks on uues 
koolimajas olulised kõrge 
laega saal ja balletilava.

Kolm kooli – Tallinna muu-
sikakeskkool, Georg Otsa ni-
meline Tallinna muusikakool ja 
Tallinna balletikool – koondu-
sid nime MUBA alla, ning nüüd 
valmistub spetsiaalselt tantsu- 
ja muusikahariduseks ehitatud 
uus  koolimaja õpilaste vastu-
võtuks. Koolijuht Timo Steine-
ri sõnul valmib 23 000 m2 suu-
rune ainukordne hoone, kus on 
120 muusikaklassi ühtekokku 
enam kui saja klaveriga, kuus  
tantsustuudiot, suur 450 iste-
kohaga saal, kaks kammeraa-
li ning blackbox, kaks foonika-
ga helistuudiot. Lisaks 74 koha-
ga õpilaskodu, ujula ja siseaed, 
kus saab puhata ja mõtiskleda. 
Kokku on ruumi üle 700 õpi-
lasele ja 300 õpetajale. 

«Olen uue hoone tõttu ikka 
tiibadega ja taevas kogu aeg!» 
ütles Steiner. «Kuigi olen teinud 
siin juba kümneid ekskursioone, 
räägin sellest alati nagu esimest 
korda. Ja nii kogu aeg. Iga siin-
se meetri suhtes oleme väga tõ-
siselt mõelnud, mis sellega teha. 
Kõik ikka selleks, et anda pari-
mat haridust muusikas, balletis 
ja kaasaegses tantsus.»

Kõrbi sõnul on ta õnnelik 
korraliku balletilava üle. «Meie 
ruumid on suurepärased!» lau-
sus ta. «Siia tulevad suurepära-
sed põrandad, millel on vetru-
vust Mis on veel tantsija jaoks 
vaja peale oma lava? Me ei pea 
teiste esinejate järel kuskil sabas 
seisma – et palun lubage meid 
sinna või kuhugi mujale. Oma 
lava on minu meelest tõesti kõi-
ge suurem õnn, pluss need suu-
repärased kõrgete lagedega saa-
lid. Kui ma ise balletikoolis õp-
pisin, lõin suvelavastuses «Tuh-
katriinu» pea ära.»

Et ühe katusel alla on koon-
datud muusika ja tantsuõpe,  oo-
tavad tegijad ise koostöö tekki-
mist eri koolide ja õppesuundade 
vahel. Nagu ka seda, et juurde 
tuleb uus ja avatum põlvkond. 
«Looming ja koostöö, silmarin-
gi avardumine,» loetles Kõrb. 
«Kogu aeg peab kaasa mõtle-
ma, juurde mõtlema, ise mida-
gi välja mõtlema. Lava, kam-
mersaal, black box, muusika ja 
tants lihtsalt sobivad väga häs-
ti kokku. See on ülimalt suur 
väärtus.»

Kesklinna müra  
loomingut ei sega 

MUBA klassiruumid ja proo-
visaalid on ehitatud nii, et sis-
se ei kostuks tänavamüra ning 
klassiruumis tehtav muusika ei 
hakkaks teisi segama. «MUBA 
on väga nõudlik hoone, mille 
puhul tuli arvestada ruumide 
akustiliste erinõuetega ja tant-
simiseks sobilike põrandapinda-
dega,» rääkis ehitustööde telli-
ja Riigi Kinnisvara AS-i MUBA 
ehituse juht Priit Püss. «Muusi-
kaklassid ja saalid on ruum ruu-
mis ülesehitusega. See tähen-
dab, et seinad on paksust be-
toonist ja igasse ruumi on ehi-
tatud kummipuksidega eralda-

tud betoonpõrand ning mitme-
kihilisest kipsplaadist seinad ja 
lagi. Vajaliku helipidavuse saa-
vutamiseks on muusikaruumi-
del topeltuksed ja lüüskambrid.» 

MUBA rütmimuusika loov-
juht Reigo Ahven ütles naljat-
ledes, et uued ruumid on tõe-
poolest väga head, kuigi trum-
maritel pidavat olema üsna väi-
kesed nõudmised. «Kui on pii-
savalt palju põrandapinda, et 
trummid mahuvad ära ja naaber 
ei tule kohe harjavarrega kal-
lale, siis on juba tegelikult vä-
ga hästi,» lausus ta. «Siin ma-
hub trummikomplekt ilusti ära. 
Olles õppinud Soomes Sibeliuse 
Akadeemias ja külastanud küm-
neid koole, võin öelda, et tingi-
mused on siin suurepärased.»

Uuel koolil on oma logo tä-
heühendiga MUBA ja pausi-
märgiga. «Tükk aega mõtlesi-
me, mis ühendaks muusikat ja 
balletti,» sõnas Steiner. «Leid-
sime, et on päris lihtne lahen-
dus – see on paus. Enne seda, 
kui kunsti akt peale hakkab ehk 
tantsija tuleb lavale, võtab ta 
pausi. Kõik hoiavad hinge kin-
ni ja siis hakkab peale. Muusi-
kas on samamoodi. Pannakse 
toolid paika, pillid häälde – ja 
paus. Ja siis hakkab peale. Pau-
si me okupeerisime endale põ-
himärgiks ja ma olen selle leiu 
üle väga õnnelik.» 

«Minu jaoks oli seal väljakut-
se see, kuidas ühendada muu-
sikat ja balletti,» lisas logo loo-
nud kirjakunstnik Mart Ander-
son. «Kaks tähte on muusikat 
ja kaks balletti. See ühenda-
tud U ja B vorm tähistabki se-
da seost.»

Kaks väikest linnumaja
Steineri sõnul on ta väga ra-

hul sellega, et kesklinna müra ei 
sega loomingut. «Kui me mõt-
leme, et oleme kesklinnas üsna 
mürases kohas, siis meil on tek-
kinud selline väike oaas, vaikuse 

oaas 
keset maja,» rääkis ta. «Sise-
aed, kus saab olema vaikne, ra-
hulik, võib nautida ilusat ilma, 
õppida, mõelda, üksteisega su-
helda. Lisaks aiale on meie  nel-
jakorrusel majal igal korrusel ka 
oma väike terrass. Saab min-
na terrassile ilusa ilmaga õues 
õpet tegema või lihtsalt  mõtle-
ma, muusikat kuulama, loodust 
vaatama. Piki koridori saab 
minna ühest tsoonist 
teise.»

Steineri sõnul 
tulevad kol-
mandale kor-
rusele ka väi-
kesed puh-
kekohad, 
kust saab 
välja vaada-
ta. «Korrus 
allpool on kaks 
väikest eraldumi-
se maja, me nimeta-
me neid  linnumajadeks,» lau-
sus ta. «Seal saab individuaal-
selt oma tööd teha, kui on vaja 
teinekord teistest eemale saada 
ja natuke laptopiga muusikaga 
tegeleda.»

Steiner ütles, et MUBA tar-
kus ja tugevus põhineb kolme 
liituva kooli kogemustel ja põh-
jalikel teadmistel. «Tegemist on 
ainulaadse kooliga, kus koos on 
põhikool, gümnaasium ja kutse-
õpe eri vormides. Kõrgel tasemel 
tantsu ja muusikat saab õppida 
koos üldharidusega.»  

Koolis hakkavad töötama 
kõrvuti väga head erialaõpeta-
jad ja suurepärased üldainete 
õpetajad, kes annavad reaal-, 
sotsiaal- ja humanitaaraineid 
nii, et see toetab muusika- ja 
tantsuharidust. 

Kooli on oodatud lapsed ja 
noored, kel on huvi loomin-
gulise eneseväljenduse vastu. 
«Me kasvatame õnnelikke ini-
mesi ja võimendame laste loo-
mingulisi tugevusi. Lähtume 
sellest, et muusika ja tants on 
mõeldud kõigile lastele ja noor-
tele,» ütles balleti ja kaasaeg-
se tantsu loovjuht Teet Kask.  
«MUBA õpilastest tulevad pro-

fessionaalid ja väga kõr-
gel tasemel haritud 

muusika ja tant-
su valdkon-

na eksperdid, 
kes leiavad 
tööd muusi-
ka- ja tant-
suvaldkon-
nas. Ja kui 

nad ei suun-
dugi tööle kul-

tuurivaldkon-
da, on nad kaht-

lemata väga teadlikud 
kultuurinautlejad.»
MUBA kolib oma uude maj-

ja tänavu juulis ja õpilastele 
avab uksed septembris. Koo-
li ehitus maksab u 35 miljo-
nit eurot.

Uus muusikakool kasvatab 
õnnelikke inimesi 

Keset  
maja asub vaiku-

se oaas.

Fuajeest avaneb vaade siseaeda.

«Uues majas ei pea me teiste esinejate 
järel kuskil sabas seisma – et palun lu-
bage meid sinna või kuhugi mujale,» lau-
sub Kaie Kõrb. Tallinna Linnameedia

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee 

Pärnu maanteele kerkiv uus 
kool ehk MUBA hakkas juba uu-
si õpilasi vastu võtma. Seal asu-
vad koos õppima senised Tallin-
na muusikakeskkooli, balletikoo-
li ja Otsa kooli õpilased. Pealinn 
tegi kooli juhi Timo Steineriga 
intervjuu.

Kuidas ära tunda, et kellegi laps 
on andekas ja talle tasub muusi-
kat õpetada?

No näiteks minu vanemad 
on öelnud, et ma laulsin kogu 
aeg. Kui tulid muusikasaated, 
siis need olid mulle väga huvi-
tavad, ma kuidagi võpatasin ko-
he nende peale. Kui lapsed ik-
ka laulavad, trummeldavad rüt-
mi ja muusika peale elavalt rea-
geerivad, seda kuidagi erilisel 
moel tunnetavad ja vastu võta-
vad, tasub sellised lapsed küll 
meie kooli tuua.

Ühes intervjuus ütlesite, et koo-
lis hakkab tööle ka harituse ja 
tarkuse juht. Palun selgitage lä-
hemalt, miks on sellist inimest 
vaja ja millised saavad olema te-
ma tööülesanded.

See on tõesti väga toreda ni-
mega töökoht, töökoht filosoofi-
le. Ja MUBA juhtmeeskonnas ju-
ba ongi sellele ametikohale ini-
mene leitud. Täpsustatud nime-
ga hariduse-harituse loovjuhina 
asus tööle tantsukriitik ja väga 
tark inimene Heili Einasto. Te-
ma ülesandeks on kanda hoolt  
selle eest, et üldharidus, mida 
MUBA muusika ja tantsu kõr-
val annab, oleks tark, väärtus-
lik, kasulik ja suure südamega. 
Ja ka teistele MUBA inimeste-

le, töötajatele, õpilastele, lapse-
vanematele oma lugemuse kau-
du kogemusi, teadmisi ja valgus-
tust jagada. Mis kõige olulisem, 
jõuda välja suurte küsimusteni: 
mis on kunst? mis on elu? Ei saa 
vist rääkida heast haridusest ilma 
nendele küsimustele mõtlemata.

Olete ka öelnud, et tahate aren-
dada oma koolis debatikultuuri, 
et muusikud õpiksid end väljen-
dama. Miks on see kultuuriini-
mestele vajalik?

Eneseväljendusoskus on 
erialaoskuste kõrval, või 
isegi  osana neist tohu-
tult oluline. Esimese as-
jana peab olema mui-
dugi midagi öelda, mi-
dagi väljendada. Seda 
nii oma kunsti kui ka 
verbaalselt väljendata-
va mõttena. Selle aine-
seks on kaunid kunstid 
juba ka ise väga hea tõu-
ke- ja mõttematerjal. Aga see-
järel peame oma mõtet, tunnet, 
kogemust suutma veenvalt väl-
jendada nii kõnes kui ka kirjas. 
Väga õigel hetkel öeldud täp-
ne sõna võib just olla selleks 
tõukeks, mis kellegi meie kuns-
ti juurde toob. Debatid võiksid 
olla hea väli sellise kogemuse 
omandamiseks. Lisaks ka või-
malus mingeid olulisi teemasid 
kooli jaoks või ka kunsti ja ühis-
konna jaoks laiemalt selgemaks 
mõtelda. Aga kuidas konkreet-
selt debatid korraldame, selle üle 
veel mõtiskleme.

Saame aru, et tahate oma koolis 
alal hoida nii kirge kui ka uudis-
himu kõige uue õppimise vastu. 
Kas selgitaksite pisut, mismoodi 
seda teete? See pole ju kerge...

Ausalt öeldes ei kujuta väga 
ettegi, et kunsti saab emma-kum-
mata üldse teha. Kunsti, esteeti-
ka, ilu saladuse suhtes peab ole-
ma neil, kes seda elukutsena tee-
vad või ka õpivad,  tugev tõm-
me ja avastamishimu. Ja omast 
kogemusest võin öelda, et aja-
pikku see tõmme aina kasvab ja 
tugevneb. Aga selge on ka see, 
et mida rohkem lisandub tead-
misi ja süvitsi minekut, seda uu-
dishimulikumaks muutume. Vä-
ga selged ja kindlapiirilised hori-
sondid muutuvad korraga põne-
vateks, ahvatlevateks teekonda-
deks. Nii lihtne see ongi.

Kui arvestada pillidele kuluvat 
raha ja individuaalõpet, siis kas 
Tallinna muusika- ja balletikoo-
list saab Eesti kõige kallim õp-
peasutus?

Ma arvan, et see võib olla jah 
meie kõige kallim haridus, mida 
uues koolis andma hakatakse. 
Pilliõpet ilma individuaaltundi-
deta on ikka väga keeruline et-
te kujutada.  Kuna kooli üks 

osa saab olema senine muu-
sikakeskkool, siis osa pil-
le me võtame uude maj-
ja sealt kaasa. Need on 
väga heas korras suh-
teliselt uued pillid, po-
le mingit põhjust neid 
lihtsalt maha jätta või 

kellelegi ära anda. Aga 
kõiki klavereid me siiski 

kaasa ei võta, üle viieteist-
kümne aasta vanused jätaksi-

me hea meelega maha, kui see 
õnnestub. Ja me pole keskkoo-
lis istunud käed rüpes, vaid ko-
gu aeg ikka uusi muusikainstru-
mente soetanud. Nii klavereid 
kui keelpille. 

Mille poolest saab uus kool ole-
ma parem kui senine muusika-
keskkool?

Juba minu õppimise ajal 
kaheksakümnendatel aasta-
tel ju leiti, et selline kool 
peaks asuma kesklinnas. 
Kivimäel asuva kooli alg-
klassidesse on raske saada 
õpilasi kaugematest Tal-
linna piirkondadest, rää-
kimata linnalähedastest 
valdadest. Vanemad ei 
taha laste kooli saatmi-
sel pikka tülikat tee-
konda ette võtta. See 
mure peaks nüüd la-
henema. Ja ma ole-
tan, et tung juba esi-
messe klassi saab ole-
ma üsna tugev. Uude 
majja saab üsna kerge 
vaevaga tulla nii Lasna-
mäelt kui ka Nõmmelt. Li-
saks on kõigil kolmel ühi-
neval koolil olnud väga suu-
red  ruumimured kogu aeg. 
Kivimäe klassid kostavad läbi 
ja Otsa koolis on valitsenud ik-
ka väga suur ruumipuudus. Ka 
balletikooli ruumid ei ole balle-
ti õppimiseks kohased ega vas-
ta standardile. Kõik on oodanud 
mingit lahendust juba pikka ae-
ga. 2004. aastal see põhimõtte-
line koolide liitmise otsus tehti. 
Kuna aga kolmele üsna kalli õp-
peprotsessiga koolile taheti teha 
uus maja, siis rahanumber pani 
ehitamise alguse pikalt venima. 

Kolmandaks saame ju kesk-
linna toreda kultuuri- ja haridus-
kantsi juurde. Tahame avada oma 
uksed ka linnarahvale, kui koo-
lis hakkavad toimuma igasugu-
sed kontserdid. Siis on veel üks 
koht, kuhu tulla muusikat kuu-
lama. Meil tuleb selle kooli juur-
de lausa neli saalikest. Üks neist 
on suurem, kus saab ka ballet-
ti esitada, on kammersaal, on 
blackbox saal ja veel üks väik-
sem kammersaal. Nii et võima-
lusi seal kontserte tegema haka-
ta saab olema päris kenasti. Me 
oleme mõelnud, et ka kohviku 
alal võiks hakata musitseerima. 
Paigutame sinna klaveri.

Kas uues koolis saab ikka olema 
piisavalt harjutusruume, et ei 
peaks jälle kusagil koridorinur-
gas harjutama?

Harjutamise ruume ja eriala-
õppe kohti saab küll olema roh-

Ning sellelt mitmekesisuse pin-
nalt saab võrsuda väga huvita-
vat koostööd eri muusikute va-
hel. Ega praegu mõne teise vald-
konna tegemistest suurt midagi 
ei teatagi. Uus kool annab või-
maluse suhelda ning olla paremi-
ni kursis sellega, mis tänapäeval 
üldse muusikamaailmas toimub. 
Inimesed saavad siin koolis kok-
ku koridori peal, sööklas ja koh-
vikus. Nad õpivad üksteist tund-
ma, saavad paremini aru teistsu-
gusest mõttemaailmast, leiavad 
uusi sõpru kogu eluks. Ning kes 
teab, mis huvitavad loominguli-
sed asjad võivad sellest veel sün-
dima hakata.

Kas siit koorub ka erineva-
te erialade õpilaste mõtteid teha 
midagi koos?

Nojah, kunsti vallas on koos-
töö väga viljakas. Ühesuguse 
andega inimesed võiksid proo-
vida midagi koos teha, välja 

tuleb kindlasti midagi väga põ-
nevat ja enneolematutki. Samu-
ti saab niimoodi uusi kogemusi 
ja õpib palju juurde.

Muusika valdkond on ju vä-
ga lai. Ka elektrimuusika, filmi-
muusika – kõik läheb siin käiku 
koos klassikalise kammermuu-
sikaga. Kõiges üksi tippu jõuda 
ongi väga keeruline, peab jaga-
ma kolleegiga oskusi ja teadmisi.

Kas näete ohtu, et muusikud 
saavad olema uue koolis kuida-
gi privilegeeritud ja ballett võib 
jääda natukene varju? Te ole-
te ka ise koos helilooja Sander 
Mölderiga kirjutanud kaks bal-
lett: «Keres» ja «Kuldne tem-
pel»… 

Ei, seda ma küll ei ütleks, nii-
sugused jutud tahan ma siin ko-
he kummutada. Niisugusel kar-
tusel pole mingit alust. Tantsu-
kunst on mulle olnud põnev ko-
gu aeg. Tõepoolest, väike side 
loomingu näolgi on täiesti ole-
mas. Selle esimese balleti pu-
hul leppisime kokku, et enamus 
tööd teeme ühes ruumis kaheke-

si koos. Mitte nii, et üks kir-
jutab ühe takti ja teine teise. Et 
saavutada ühine nägemus, rütm 
ja saund, me tõesti kirjutasimegi 
koos. Siis tekkis mingit viisi uus 
helilooja, kes polnud enam ei mi-
na ega ka Sander. See oli kelle-
gi kolmanda muusika. Ka teise 
balleti puhul jätkasime enam-vä-
hem samamoodi. Kuigi siis oli 
juba rohkem olemas ka teadmi-
ne, milline see kolmas helilooja 
saab olema...

Praegu räägivad muusikud sel-
lestki, et tuleks eristada mitte 
klassikalist ja muud muusikat, 
vaid head muusikat kehvemast. 
Püütakse ühendada eri muusika-
žanre ja selle sõnum on, et muu-
sika ongi üks. Mida sellest ar-
vate?

Ma arvan, et kõik võimalu-
sed on katsetamist ja proovi-
mist väärt. Sünnib kindlasti väga 
põnevaid asju. Selle katsetami-
se tuum on aga ikkagi oma eri-
alas ja kindluses, kuidas sa se-
da valdad. Kui sa oled saanud 
omal alal hea hariduse, siis aitab 
see sul ka edasi minna ja mõis-
ta kõike muud. Sa ei nuru mit-
te teistelt valdkondadelt mingit 
teadmist, vaid sul endal on kin-
del alus, mida mujalegi  panus-
tada. See on asja mõte. Ja selli-
sesse katsetusse, mis ületab piire 
niimoodi,  suhtun ma väga hästi.

Ma ei välista seda mõtet, et 
muusika on üks. Kui helidest mi-
dagi tehakse, siis see põhimõ-
te ongi üks. Aga loojate mõtte-
maailma võib olla väga erinev.

Kas selline tantsijate ja muusi-
kute läbikäimine võib sünnitada 
mingi uue sünergia meie kultuu-
ris üldse?

Just. Selles osas on meil uue-
le koolile küll väga suured ootu-
sed. Võib-olla hakkavad muusi-
kud rohkem huvi tundma tant-
sukunsti vastu ning tantsijatega 

Uutel harjutusklassidel on helikindlad seinad, nii ei sega harjutaja teisi ja 

teda ennast ei häiri õues olev müra. Albert Truuväärt

Balletitantsijaid hakkab rõõmustama tantsuks sobiv põrand. Albert Truuväärt
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Töötanud muusikakoolis 26 aastat

• 6. mail 1976. aastal sündinud Timo 
Steiner on eesti helilooja ja koolijuht.

• Steiner lõpetas 1994. aastal Tallinna 
muusikakeskkooli kompositsiooni eri-
ala. Tema õpetajad olid René Eespere, 
Toomas Trass, Mati Kuulberg. 1999. 
aastal lõpetas ta professor Jaan 
Räätsa õpilasena Eesti muusikaaka-
deemia. 1999–2001 õppis ta samas 
magistrantuuris Raimo Kangro juures.

• 1997. aastal asutas Timo Steiner poo-
genklaveri ansambli ning oli selle 
kunstiline juht kuni tegevuse lõpeta-
miseni aastal 2000.

• 1999. aastal pani Steiner koos Ülo 
Kriguliga aluse Eesti muusikaakadee-
mia sügisfestivalile ning on alates 
2003. aastast festivali kunstiline juht.

• Aastast 1996 töötas Steiner Tallinna 
muusikakeskkoolis kompositsiooni ja 
muusikateoreetiliste ainete õpetaja-

na, alates 2005. aasta sügisest kuni 
2021. aasta kevadeni oli ta ka Tallinna 
muusikakeskkooli direktor. 13. aprillil 
2021 valiti Tallinna muusika- ja balle-
tikooli direktoriks. Sellesse ametisse 
astus ta 2. mail 2021.

• Steiner on Eesti heliloojate liidu liige 
aastast 1999. Ta on saanud 2002 
Heino Elleri nimelise muusikapreemia, 
2006 kultuurkapitali helikunsti siht-
kapitali aastapreemia koos Ülo Krigu-
liga festivali Eesti Muusika Päevad 
korraldamise ja Eesti nüüdismuusika 
propageerimise eest.

• 2011. aastal sai ta kultuurkapitali heli-
kunsti sihtkapitali aastapreemia isiku-
pärase uusooperi ning tõhusa tege-
vuse eest publitsistikas ja haridus-
maastikul. 2019 aga Eesti muusika-
nõukogu muusikapreemia piire laien-
dava loomingu eest.

Timo Steiner 
võib rõõmus-
tada - muusi-
kutele ja tant-
sijatele uue 
kooli rajami-
sest on räägi-
tud vaat et 
aastakümneid, 
kuid tema juh-
timise ajal sai 
see lõpuks 
teoks.
Scanpix

Noor muusik 
peaks harjuta-
ma vähemalt 15 
tundi nädalas.

Algab registreerimine  
MUBA katsetele

• Registreerimine MUBA kat-
setele algab avatud uste 
päeval, 28. veebruaril 2022.

• I klassi muusikalisi katseid 
tutvustavad konsultatsioo-
nid: 5. aprillil, 12. aprilli ja 19. 
aprillil. I klassi vastuvõtukat-
sed on kavas 25. ja 26. ap-
rillil.

• II-X klassi konsultatsioonid 
solfedžos ja erialas: 19. 
veebruaril, 19. märtsil ja 9. 
aprillil. Vastuvõtukatsed va-
badele kohtadele 28. ja 29. 
aprillil.

• Uues koolis on kohti 700 

õpilasele, uusi õpilasi saab 
vastu võtta umbes sada-
kond.

• MUBAs saab pillidest õppi-
da näiteks klaverit, klaves-
siini, akordioni, viiulit, altviiu-
lit, tšellot, kontrabassi, harfi, 
klassikalist kitarri, kannelt, 
flööti, oboed, klarnetit, fa-
gott, saksofon, metsasarv, 
trompet, tromboon, tuubat, 
löökpille.

• Samuti saab koolis õppida 
balletti, laulmist, koorijuhti-
mist, heliloomingut ja muu-
sikateooriat.
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koos mingeid huvitavaid etendu-
sigi välja mõtlema. Seni on para-
ku nii, et pillimängijad ja tantsi-
jad on isegi teatris väga eralda-
tud. Baleriinid on laval, muusi-
kud istuvad oma orkestriaugus 
ning omavahel kokku ei saagi.

Kas muusikaõppuri koormus on 
suur? Mitu tundi nädalas peaks 
minimaalselt harjutama, et lisaks 
üldharidusele ka pillimäng sel-
geks saada?

See õppimine pole ainult tun-
dides mõõdetav, asja sisu on ka 
hästi oluline. Tavaline on see, et 
meil on kaks muusikaeriala tun-
di nädalas. Hiljem tulevad juur-
de ansamblid ja orkestrid, kuul-
misõpetused jm asjad. On teh-
tud uuringuid, mille põhjal ala-
tes 12. eluaastast oleks mini-
maalne harjutamise aeg 15 tundi 
nädalas. Alates sellest võib min-
geid tulemusi oodata. Aga see 
harjutamine peab olema tead-
lik ja eesmärgipärane, mitte ai-
nult instrumendi kõrval istumi-
ne. See on päris suur koormus. 
Aga eks pillimängijate tase on 
ka väga kõrge tänapäeval. Sa-
muti on balletiga. Väga raske 
on teha sama hästi kui tipud ja 
jõuda nende tasemele. Selleks 
peab ikka väga palju pinguta-
ma. Me teeme kõik endast ole-
neva, et meie koolist tuleksid 
sellised muusikud ja tantsijad, 
kel oleks midagi öelda ka kau-
gemal kui ainult Eestis. 

Nii et suund on võetud selle-
le, et oleks rohkem Randalusid, 
Kaljusteid ja Kõrbesid?

Täiesti õige! Ilma selleta po-
lekski meie tegevusel üldse mõ-
tet. Tahame luua keskkonna, kus 
noored anded saavad  arenemi-
seks kõige paremad tingimused. 
Et nad saaksid keskenduda oma 
alale ja saavutada parima tule-
muse,  arendades oma võimeid 
nii kaugele kui vähegi võimalik.

Kuidas te hindate laste muusika-
koolide taset?

Need koolid on ka meie koo-
li jaoks oluline taimelava. See 
osa, keda muusikakeskkool on 
algklassides kasvatanud, on ik-
ka väike, keskkooli ossa tullak-
segi enamasti muusikakoolidest. 
Nende koolide tase on muidugi 
erinev. Aga kõige olulisem on ik-
kagi ära tunda need noored ini-
mesed, kellel on eeldusi kujune-
da heaks muusikuks. Kõik nad 
tuleb saata nii ruttu kui võima-
lik edasi õppima heade õpetaja-
te juurde. Meil on suhteliselt hea 
muusikakoolide võrgustik ja õpi-
lasi ikka tuleb kogu aeg peale.

Mõnestki saavad omakorda 
muusikakoolide õpetajad. Koos-
töös muusikaakadeemiaga me 
seda vagu siis veame. Muusika-

kooli õpetaja kutse pole ju mi-
dagi alaväärset, nendel inimes-
tel meie muusikakultuuri alus ju 
seisabki. Uhke amet!

Kas näiteks pillimänguõpetus 
on püsinud kogu aeg enam-vä-
hem ühesugusena või on viima-
sel ajal ka mingeid pedagoogili-
si uuendusi? Kas tehnilise meis-
terlikkuse drillimine on endiselt 
kõige tugevam  vundament?

See tehnika drillimine on mui-
dugi õpetuse üks väga suur osa. 
Aga kui on ainult tehniline või-
mekus ja sisu poolt ei ole, ega 
siis seda esitajat väga huvitav 
kuulata ei ole. Pillimäng peaks 
ikka koosnema mõlemast poo-
lest. Kogu aeg kirjutatakse juur-
de uut muusikat, me peame koo-
lis end sellega kursis hoidma. Ja 
kui palju eri kontserdivorme on 
tekkinud tänaseks! Peame ka sel-
le kõigega end kohandama,  ja 
mõtteainet on siin palju. Pidevalt 
arenev psühholoogia võimaldab 
meil teada, kuidas inimesel roh-
kem arendada kõiki enda andeid, 
mis temas peidus on. See annab 
uusi mõtteid ka pedagoogikas.

Kas uude kooli saab tulla õppi-
ma ka tavalisest koolist?

Jah, praegu võtame muusika-
keskkoolis kogu aeg alates tei-
sest klassist vastu täiendavalt 
õpilasi kõikjalt Eestist. Muidugi 
peab neil olema seos muusika-
ga, vanemad lapsed on õppinud 
ka muusikakoolis kooli kõrvalt.

Kui tihe on meil muusikutevahe-
line konkurents? Kõik ei pääse 
ju välismaale.

See oleneb erialast. Kui mõt-
len orkestrimuusikute peale, siis 
on pidevalt vaja mängijaid. Or-
kestrid tahavad kogu aeg toidet 
saada ehk uusi muusikuid, kes 
mängiksid ERSO-s või Estonia 
teatri orkestris või ka Tallinna 
kammerorkestris. Ka Vanemui-
ses vajatakse pidevalt uusi muu-
sikuid. Küsimus on eelkõige heli-
loojates ja klaverimängijates, kes 
peavad tõesti olema väga sära-
vad, et läbi lüüa. Aga muusika-
pedagoogide olukord on meil ko-
gu aeg olnud halvas seisus. Sin-
na on tulevikus vaja väga pal-
ju uusi jõude. Muusikaõpetajad 
on juba üsna eakad ja lahku-

vad varsti oma tööpõllult. Täna-
päeva muusiku karjaäär tähen-
dab tihtipeale ka eri  võimalus-
te kombineerimist. Ollakse õpe-
taja ja mängitakse mõnes kol-
lektiivis. Peale selle võib esine-
da ka soolokontsertidega. Tege-
vusi saab väga hästi kokku pan-
na, nii et teeb endale ka rõõmu. 

Kas meil on muusikuna üldse 
võimalik ära elada?

Eks need palgad ole orkestri-
tes ja mujalgi liikunud aastate-
ga kogu aega ülespoole. Ja na-
gu ma ütlesin, kombineeritakse 
mitmeid tegevusi, antakse soolo-
kontserte, selle kõrval mängitak-
se orkestris ja tegeletakse peda-
googitööga. Ega neid, kes muu-
sikavaldkonnast üldse ära lähe-
vad, väga palju ei ole.

Muidugi võib proovida min-
na mängima mõnda Euroopa 
tipporkestrisse ning saada seal 
kogemusi, see on ka ilus ürita-
mine. Aga saab ka Eestis täies-
ti ära elada, muusikule on siin 
väga palju tänulikku publikut.

Kas Eestis on heliloojate põud 
või vastupidi, ületootmine? Ole-
te ise ka õppinud komponeeri-
mist, milline on üldse helilooja 
seisund ühiskonnas?

Heliloojal on keerulisem kui 
näiteks kirjanikul, kuna selleks, 
et helid ka trükitud noodirida-
delt üldse kuhugi jõuaksid, peab 
seal vahel ole-

ma veel keegi, kes neid helisid 
mängida või ette kanda tahab, 
kui just tegemist pole elektroo-
nilise masinamuusikaga. Praegu 
on minu meelest olukord väga 
hea. Meil on üsna palju häid he-
liloojaid, kes paistavad silma nii 
Eestis kui ka väljaspool. Eks me 
valmistame ette neid, kes tahak-
sid edaspidi astuda muusikaaka-
deemiasse komponeerimist õppi-
ma. Aga ega siis ainult Eestis ei 
saa komponeerimist õppida, kõik 
muusikakõrgkoolid õpetavad se-
da ja õpitakse ka välismaal. Ja 
vastukaaluks on meiegi muusi-
kaakadeemias päris palju välis-
üliõpilasi, kes tahavad muusi-
kat kirjutama hakata. Ja ma ta-
han loota, et meie uue kooliga 
saab ka heliloojate ettevalmistus 
hoogu juurde, et meil oleks ik-
ka eesti keelt kõnelevaid heliloo-
jaid tulevikus. Aga sellist hoogu 
ja tegijate enesekindlust tahaksin 
näha juurde saamas kõigis vald-
kondades meie uues koolis. Meie 
kooli lähedal on ka palju noorte 
õppeasutusi, kelle õpilased ehk 
leiavad ka tee meie kontsertide-
le, ja meie õpilastel saab olema 
siis tore võimalus eakaaslastele 
oma kunsti tutvustada.

Kuidas siis hinnata Eesti muu-
sikaelu, kui mitte silmas pidada 
vahepealset piiranguteaega?

No see muusikaelu on olnud 
isegi väga vilgas. Välja arvatud 
muidugi viimane aeg, on kõik ik-
ka pulbitsenud väga tugevalt. Ta-
valiselt on igal õhtul mitu kont-
serti, nii et tuleb valida, kuhu 
minna... Ja publikut jätkub iga-
le poole muusikat nautima. Nälg 
muusika järele oli publikul tões-
ti juba suur ja pole kahtlustki, et 
kogu see pulbitsev muusikaelu 
taastub. Sama on balletiga. Ini-
mesed olid kõike sunnitud vaa-
tama ekraani vahendusel ja taht-
sid näha, kuidas see tants päri-
selt ka välja näeb.

Kas koroonaaeg õpetas muusiku-
tele ka midagi?

Mõnevõrra on see õpetanud 
pilli paremini käsitsema. Aga pil-
li kõla hindamine distantsilt on 
keeruline. Selleks veel head la-
hendused puuduvad. Tantsijad ka 
püüavad end kodus mingil mää-
ral vormis hoida, aga õpetaja ei 
saa  internetis tantsijat juhenda-
da, nagu peaks.

Kuidas peaksid muusikud end 
vormis hoidma? Mis annab neile 
nö kütet ja lisajõudu, et suudaks 
vastu pidada?

Kas siin üldist retsepti on, sel-
les ma kahtlen. Liikumine, füü-
sis üheltpoolt kindlasti. MUBA-s 
on muusikaklasside vahele pro-
jekteeritud sportlikud puhkenur-
gad, kus saab harjutamissessioo-
nide vahel varbseinal rippuda 
või matil end venitada. 

Kunst ise hoiab 
vormis. Luge-
mine, kont-
sertidel-
etendustel-
näitustel 
käimine, 
linna ar-
hitektuuri 
imetlemi-
ne, filmid. 
Seda on lõ-
putult.  

Ja muidu-
gi suhtlemine ja ko-
gemuste vahetamine. Samu-
ti naermine, uued ideed ja ana-
lüüsid. Või ka lihtsalt kogemine, 
et mitte ainult muusik ja tantsi-
ja ei harjuta, vaid kogu maailm. 
Nii inimesed kui loodus. Puud 
harjutavad kasvamist, päike iga 
hommik taevasse tulemist, lin-
naloodus harjutab libedaid tä-
navaid... Ja inimesed harjuta-
vad inimlikkust...

Kas teil üldse vaba aega ka on, 
mil saab muusikast ja tööst pu-
hata?

(Naerab.) Eks seda on küll 
väga vähe. Neid hetki sisustan 
peamiselt lugemisega, vahel õn-
nestub ka pikemale jalutuskäigu-

le minna. Praegu ongi looduses 
viibimine üks vähene rõõm ku-
sagil käia. Pärast seda hakkab 
mõte jälle liikuma ning võib töö 
juurde tagasi pöörduda.

Te olete algatanud TV-s väga 
populaarseks osutunud klassika-
tähtede saate. Kuidas veel klas-
sikalist muusikat noorte seas po-
piks muuta?

Neid klassikalise muusika 
sündmusi peaks muidugi olema 
ka väljaspool TV programmi. 
Kohti, kuhu klassikalise muusi-
ka tegijad tulevad kokku, ja seal 
on ka palju noori. Midagi sellist 
nagu folgifestivalid, aga klassi-
kalise muusikaga ja miks mitte 
uute katsetustega, kus pole ran-
geid piire. Meie kool saab tulevi-
kus käia teistes koolides esine-
mas, kohtuda õpilastega ja näi-
data neile, kui vahva on tegeli-
kult see muusika, mida me tee-
me. Jah, just nii saame näidata 
kõigile, et seda muusikat män-
givad tõesti toredad noored ini-
mesed. Mida rohkem ollakse hea 
muusikaga kokku puutunud, se-
da paremini ollakse ka tulevikus 
nõus seda kuulama ikka ja jälle.

Kuid see ei välista, et meie noo-
ri toredaid klassikatähti peaks 
rohkem ka televisiooni kaudu 
tutvustama?

Täiesti õige! Meil on ka vä-
ga palju parimas loomeeas inter-
preete, kes samuti vajaksid roh-
kem tutvustamist. Nemad võik-
sid olla palju nähtavamad. Mõel-
da on palju, kuidas seda kõike te-

ha. Peaksime viima laiale üld-
susele sõnumi, et klas-

sikaline muusika 
on üks täies-

ti normaalne 
kultuuri ja 
ka elu osa 
ja sellega 
tegelevad 
noored la-
hedad tüü-
bid.

 Milline on 
üldse hea muu-

sik ja hea muusi-
ka? Kas selliseid vor-

mitaksegi just teie koolis?
Õnneks ei ole olemas kõigile 

üheselt arusaadavalt head muu-
sikat. Eelpool mainitud uudishi-
mu laiendab pidevalt selle piire. 
Kunstnikuna on oluline kujunda-
da oma maailm oma helidega. Ja 
küllap on siis ka veel keegi, kel-
lele see hea on. Kunstivallas, na-
gu eluski on oluline liigi-, heli-
de  liikumiste rikkus. Selle poo-
le püüdleme.

Mida muusika inimesele ja inim-
konnale annab? 

Kuulama harjunud kõrv os-
kab hinnata elupildi mitmekihi-
lisust, hõrke muutusi ja jäämi-
si. On tähelepanelik ja tänulik.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

1883. aastal muutis insener 
Steiner uudse elektri abil 
Viru tänava õhtupimedas 
valgeks nagu päeval – see 
oli üks esimesi katseid tuua 
elekter Tallinna. Elektrit 
tootma asunud erafirmade 
kaablid aga jooksid lihtsalt 
üle katuste, harva kasutati 
elektripostegi. 

«On keeruline ette kujutada, 
kuidas mõtlesid ja tegutsesid ini-
mesed, kes rajasid tolle aja teh-
noloogilise suursaavutuse – Tal-
linna elektrijaama –, aga ilma 
nendeta poleks olnud ka järg-
misi Ellamaal, Ahtmes, Narvas, 
Maardus ja mujal,» lausus elekt-
riinsener Andres Taukar. 

Pealinna elektrijaama lugu 
on põhjalikult uurinud eluaeg 
Eesti energiasüsteemis töötanud 
Heldor Pitsner, kelle abiga hei-
damegi siinkohal pilgu sellele, 
kuidas särts pealinna tuli. 

Imevahendit, mis tõrjuks välja 
suitsevad küünlad, haisvad õli-
lambid ja kahiseva gaasi, soovi-
sid tallinlased ammu enne esi-
mese korraliku elektrijaama ra-
jamist linna. Vähehaaval hak-
kaski pisikeste elektrigeneraa-
torite toel elektrivalgus Tallin-
na tulema. 1882. aastal andis 
koguni Peterburis ilmunud Ve-
nemaa Keiserliku Tehnikaühin-
gu ajakiri Elektritšestvo teada, 
et Tallinnas katsetatakse elekt-
rit valguse saamiseks. Ajakiri 
avaldas lootust, et küllap üks 
suurtest tehaseomanikest, här-
ra Wiegland, kes ehitab elektri-
valgustusega majakat Balti mere 
jaoks, viib täide  kavatsuse ha-
kata ka oma tehast valgustama 
elektrivalgusega. See pidi asen-
dama «igerikest torudest»  läbi 
pugeva gaasi.  Ajakirjas rõõmus-
tati sellegi üle, et juba katsetati 
Tallinnas uusi hõõglampe, mida 
taheti kasutada ohutuse pärast 
raudteel, mis kulgeb läbi rahva-
rohkete linnaosade. 

Tänavad valged nagu päeval
«Meie Revel oma 50 000 ela-

nikuga ennetab selles suhtes tei-
si, temast märksa suuremaid Ve-
ne linnu,» kiitis Peterburi tehni-
kaajakiri. 

Ja polnudki kaugel päev, mil 
elektrivalguse ilmumisest Tallin-

na tänavaile teadustas 1883. aas-
ta Revalsche Zeitung. Nimelt olla 
insenerihärra Steineri juhatusel 
katsetatud elektrivalgustust Vi-
ru värava ees, kus terve tänav 
olevat õhtupimedas olnud valge 
nagu päeva ajal. Ka säranud tol-
leaegsel Promenaadil, praegusel 
Mere puiesteel Chr. Rotermanni 
kontori ees igal õhtul kella 19-
21 elektrivalgus. 

Järgmistel aastatel võeti elekt-
rivalgus kasutusele mitmes töös-
tusettevõttes, näiteks Drümpel-
manni metallitööstuses ja Rose-
ni piiritusevabrikus. Välisvõrk 
neil puudus, jaamad tootsid oma 
käitise tarbeks alalisvoolu. Esi-
mene vahelduvvoolu generaa-
tor seati 1899. aastal üles Dvi-
gateli tehases. 

Üks esimesi, kes Tallinnas 
sai oma koju elektrivalguse, oli 
praeguse Sakala tänava alguses 
elanud parun Wrangell. Selli-
ne eeskuju ärgitas teisigi maja-
omanikke seadma sisse elektri-
valgust kohaliku jõujaama abil. 
1900. aastal ehitas väiksese kahe 
gaasimootoriga ja 110 volti pin-
get andva elektrijaama ka mõis-
nike klubi, mis asus Pärnu mnt 
ja Suur-Karja tänava nurgal. Ku-
na väikseid jõujaamu oli teistel-
gi, avaldas üks 1899. aasta Pos-
timehe number esilehel ühe Pe-
terburi äri elektrilampide müügi-
reklaami. Eesti ärid veel selliseid 
kuulutusi lehtedesse ei pannud. 

Linn tahtis ise  
elektrijaama rajada

Tööstusettevõtted rajasid 
oma elektrijaamu ja need muu-
tusid järjest võimsamaks. Esi-
mene vahelduvvoolu generaa-
tor seati 1899. aastal üles Dvi-
gateli tehases. Ilmusid kasutusse 
esimesed elektrimootorid, mille 
eelised kohmakate aurumasina-
te ees olid silmnähtavad. Sajan-
divahetusel oli elekter valguse-
andjana end juba nii heast kül-
jest näidanud, et kõik hakkasid 
elektrit tahtma. Vaja oli suure 
võimsusega elektrijaama. Mit-
med eraettevõtted taotlesidki 
Tallinna linnavalitsuselt kontses-
siooni üldkasutatava elektrijaa-
ma ehitamiseks. Nende seas oli 
üks aktiivsemaid AS Volta, kes 
taotles luba toota ja müüa elekt-
rit.  Taotlus aga ei saanud heaks-
kiitu, kuna linn pidas õigeks ehi-
tada ise elektrijaam.  Veel teist-
ki korda taotles  Volta kontses-

siooni, kuid ka seekord ei saa-
dud luba. Seejärel esitati veel 
taotlusi, kuid needki ei saanud 
linnavalitsuselt heakskiitu. Alles 
1909 võeti elektrijaama ehitami-
ne tõsiselt päevakorda. 

Vahepeal aga oli üks eraette-
võtja juba rajanud esimese üld-
kasutatava elektrijaama praegu-
sel Vene tänaval. Johannes Beh-
rens  sai linnavalitsuselt loa jaa-
ma ehituseks 1909. aastal. Linn 
esitas talle ka igasuguseid  tin-
gimusi, millest üks oli peatada 
erajaama töö ja koristada juht-
med kohe, kui tööd alustab lin-
na oma elektrijaam. Behren-
si jaamast väljastati 110-voldi-
se pingega alalisvoolu. Klienti-
de arv kasvas pidevalt, tarbijaid 
oli Kadriorus, Toompeal, Kala-
majas, Tõnismäel ja kogu Tartu 
maantee ulatuses. Viimasel töö-
aastal enne jaama sulgemist oli 
juba ligi 500 tarbijat. Jaama voo-
lu kasutasid ka kesklinna post-
kontor, Stude kondiitriäri, pal-
jud poed ning kinod. Maa al-
la juhtmeid ei pandud, Traadid 
jooksid suurelt jaolt lihtsalt üle 
majade katuste. Ja kui muidu 
ei saanud, siis pandi ka mõned 
postid toeks püsti.  Jaama laien-
damise võimalused olid piiratud 
– asus see ju vanalinna elamute 
vahel.  Linna elektrijaama val-

mimisel 1913. aastal lõpe-
taski see erajaam oma tegevuse. 

Linn pidurdas korduvalt erai-
nitsiatiivi moodsa elektrijaama 
rajamiseks. Samas ei jõudnud lin-
na enda jaama ehitust ette val-
mistav komisjon oma tööga kuigi 
kaugele ja läks laiali 1909. aas-
ta jaanuaris, kui valiti uus voli-
kogu. Sama aasta kevadel pani 
linn kokku uue komisjoni, millel 
olid eelmisest laialdasemad voli-
tused elektrijaama ehitamise ot-
suste tegemisel. Kuid uus voliko-
gu kahtles, kas linn ikka peaks 
ise jaama ehitama.  Linnavalit-
sus seevastu arvas, et peaks ik-
ka küll. Komisjon juhtis seepea-
le volikogu tähelepanu asjaolule, 
et eraettevõtjatel on huvi saada 
investeeringust nii suurt tulu kui 
võimalik, aga linnavalitsuse üles-
anne on seevastu eeskätt elani-

ke vajadustega arvesta-
mine, olgu pealegi, et see ei too 
iga kord majanduslikult suurt 
tulu. Pikapeale jäi see seisukoht 
ka peale ja asi hakkas liikuma. 

Elektrijaama projekti saami-
seks pöördus komisjon üksmeel-
selt aktsiaselts Volta poole. Pro-
jekti koostama asudes lähtuti eel-
dusest, et linnas võiks üles sea-
da 15 000 hõõglampi, millest 
korraga põleks kuni 7500. Voo-
lusüsteemiks valiti kolmefaasili-
ne vahelduvvool, mis pidi tarbi-
jani jõudma 220-voldisena. Uus 
elektrijaam pidi kerkima sada-
ma lähedale, nüüdse linnahal-
li kõrvale. Mereäärne asukoht 
oli igati hea, sest sadama kaudu 
sai kiiresti kütust juurde veda-
da ja merest tuli vajaduse kor-
ral jahutusvett. Auruturbiinid tel-
lis linn Volta ja Krulli tehasest. 
Arhitekt Schmidti projekti kin-

nitas linn 18. jaanuaril 1912 ja 
kohe algas ka ehitus. Masina-
maja otsa rajati kolmekorruseli-
ne osa, mille keldris asus jaotus-
seade, esimesel korrusel meistri-
te toad ja ruum jaama valvavale 
kordnikule. Teisele korrusele tuli 
töökoda ja kolmandale tööriista-
kamber. Telliskorstna ehitas Pe-
terburi Russwurmi ehituskontor. 

Ehitamisel tekkis ka väikesi 
tagasilööke, sest projekt oli vi-
gane ja ning torustik tuli ümber 
teha. Alles järgmise aasta keva-
deks sai kõik korda. Suurim jama 
oli kondensaatoriga, mille pum-
ba rikke tõttu läks kaks kuud ko-
gu aur kondensaatori asemel ot-
se taevasse. Ja kuigi jaama sead-
mete peaproov oli aprillis, lüli-
tati esimene tarbija võrku juba 
11. märtsil 1913 (tol ajal kehti-
nud  vana kalendri järgi). Esime-
ne uue jaama elektrivoolu tarbi-
ja oli ajalehe Esmaspäev teatel 
pagar Steinberg Laial tänaval, 
aga kõigepealt sai voolu liuväli 
tollase Vene turu ääres. 

Jaam viis ise elektri kohale
Uue elektrijaama ametlikuks 

nimeks sai Tallinna Linna Elekt-
ri Keskjaam. See allus linnavo-
likogu valgustuse ja veemuret-
semise komisjonile. Jaam too-
tis elektrit, jaotas ja müüs seda 
ning kõrvaldas ka elektrisead-
mete rikkeid. Kilovatt-tunni 
eest tuli tasuda neil, kes voo-
lu valgustamiseks kasutasid, 

30 kopikat. Tööstuse jaoks oli 
teine tariif – ühe kilovati eest 

15 kopikat. Kuigi esimese tege-
vusaasta lõpuks tõusis klientide 
arv juba 754-ni, oli  jaama kah-
jum 31 rubla ja 45 kopikat. Sel-
les polnud midagi imelikku, sest 
väljaminekud kütusele ja palka-
dele olid ju suured, märkis elekt-
rijaama ajalugu uurinud Heldor 
Pitsner. 

Tol ajal ei toodud nagu täna-
päeval tööjõud sisse, vaid elekt-
rijaama käigushoidmiseks vaja-
lik personal õpetati välja koha-
peal. Ette tuli valmistada ko-
gu jaama personal, sest niisu-
guse väljaõppega inimesi liht-
salt polnud Tallinnas olemaski. 
Õpetajateks olid seadmete mon-
teerimist juhendavate valmista-
jatehaste meistrimehed. Inimes-
te valikul eelistati muidugi neid, 
kel oli juba masinatega töötami-
se kogemusi. Palju võeti tööle 
endisi meremehi. 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna enda elektrijaama 
töö lõpetas alles 1980. aas-
ta purjeregatt.

Elektritarbijate kiire kasv 
tekitas peagi olukorra, kus 
elektrijaama võimsusest jäi 
väheseks. Juba 1914. aastal 
tegi Maltenek ettepaneku jaa-
ma laiendamiseks. H. Feldma-
ni, elektrijaama järgmise juha-
taja, koostatud laienduse pro-
jekti kinnitas volikogu 16. sep-

tembril 1915. Projekt jäi siis-
ki realiseerimata sõjaolukor-
ra ja rahapuuduse tõttu. Sa-
mal ajal tekkisid raskused ki-
visöega varustamisel, mida se-
ni oli saadud Donetski bassei-
nist. 1918 katkes kivisöe saa-
mine hoopiski ja tuli üle min-
na kohalikule kütusele, turba-
le ja puidule. Samas puudus 
elektrijaamal võimsusreserv 
ja jaama laiendamine oli hä-
davajalik.

Elektrijaama laiendamise 
uue kava töötas välja 1917. 
aastast juhatajaks saanud A. 
Markson. Kava nägi ette 2000 
kW turbogeneraatori ja selle 
tööks vajaliku kahe aurukat-
la paigaldamist. Kütuseks oli 
turvas. Kava realiseeriti 1920. 
aastatel. Ja jällegi oli elektri-
jaamal võimsust küllaldaselt, 
et võis vanad seadmed reser-
vi jätta. Aga see ei kestnud 
kaua, peagi tuli järjekordne 

laiendamine ette võtta. Elekt-
rijaama laiendamisi toimus 
ajavahemikul 1919-1939 ne-
li, 1924. aastal võeti kasutu-
sele põlevkivi  

Omal kohal mere ääres elas 
elektrijaam üle ka sõjapurustu-
sed. 2. veebruaril 1979 lõpeta-
ti Tallinna elektrijaamas elekt-
rienergia tootmine ja alles jäi 
mõneks ajaks ainult soojatoot-
mine. 1980. aasta alguses suleti 
jaam hoopis. Narvast tuli juba 

piisavalt elektrit ning olümpia-
mängude purjeregati eel taheti 
mere ääres tossavast korstnast 
lahti saada. Elektrijaama kuna-
gises katlamajas tegutseb nüüd 
kultuurikatel, masinamajas aga 
on energia avastuskeskus, mis 
läbis uuenduskuuri 2014. aas-
tal. Seal võib  tutvuda origi-
naalkujul kahe turbogeneraa-
toriga ja mitmete elektrijaama 
seadmete ning aparaatidega.

Kunagises elektrijaamas tegutsevad nüüd kultuurikatel ja avastuskeskus

Timo Steiner ei väsi ehitatavas hoones ekskursioone korraldamast ja sealseid uusi võimalusi tutvustamast.

KUIDAS ELEKTER TALLINNA 
JÕUDIS: Esimestena said valguse  
Viru tänav ja uisuplats vanalinnas

Praegu veel pooleli olev MUBA avab uksed 1. septembril ning registree-

rib selleks ajaks juba uusi õpilasi. Albert Truuväärt

Muusikud  
harjutavad pilli, kuid 

terve inimkond 
inimlikkust.
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Haabersti Linnaosa Valitsus 
avalikustab ajavahemikus 
17.02 – 04.03.2022 “ Suureväl-
ja tn 13 ja 13c kinnistule hoone 
püstitamise aluseks oleva de-
tailplaneeringu tingimusi täp-
sustavate projekteerimistingi-
muste eelnõu“
Projekteerimistingimustega 
soovitakse muuta arhitektuurili-
si, ehituslikke või kujunduslikke 
tingimusi (alus EhS § 27 lõike 4 

punkti 4). Soovitakse muuta 
hoone katusekallet ning kavan-
dada lamekatusega (0 kraadi) 
üksikelamu. Projekteerimistingi-
muste taotlusega on võimalik 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registri veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP014930 materjalide juu-
rest klikkides menüüs „Doku-
mendid“. Kõikide teiste nõuete 
ja näitajate osas peab ehitus-

projekt vastama alal kehtiva de-
tailplaneeringu lahendusele.
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puuduta-
da, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamiseks täht-
ajaks on 04.03.2022.
2. Juhul kui eelnevas punktis ni-

metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esita-
ta, soovib haldusorgan asja aru-
tada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Projekteerimistingimustega 
saab ülalnimetatud ajavahemi-
kus tööpäeviti tutvuda Haabers-
ti  Linnaosa Valitsuses Ehitajate 
tee 109A/1 teisel korrusel.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 

09. veebruari 2022 istungil 
korraldusega nr 110:
kehtestada Nõmme linnaosas 
asuva 0,19 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Rohula tn 18 
kinnistu detailplaneering (edas-
pidi ka detailplaneering), Uibo 
Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 
2012/5. Detailplaneeringu ees-
märk on muuta Rohula tn 18 kin-
nistu sihtotstarbeta maa siht-
otstarve elamumaaks ning mää-

rata krundile ehitusõigus kuni 2 
maapealse ja 1 maa-aluse kor-
rusega üksikelamu ning ühe abi-
hoone rajamiseks. Lisaks on de-
tailplaneeringus lahendatud ala 
heakorrastuse, haljastuse, par-
kimise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahen-
dus.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Tallinna elektrijaam 1931. aastal.

Elektrijaama esimesed turbogeneraatorid.

algus lk 12–13
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Raamatupildid laste-
kirjanduse keskuses
Lastekirjanduse keskuses saab 5. 
märtsini uudistada kahe illustraatori 
pilte – trepigaleriis näeb Liisa Maria 
Murdvee näitust «Hundilood» ning 
saali kaunistab Horvaatia illustraatori 
Lucija Mrzljaki näitus «Sotto voce» 
(«Tasasel häälel»). Näitusi saab vaa-
data keskuse lahtiolekuaegadel E-R kl 
10-18 ja L 11-16.
 

PROTO kuulutab väl-
ja avastuste aasta

Avastustehas PROTO kuulutab 2022. 
a avastuste aastaks.  19. ja 20. veeb-
ruaril toimuvad rallivõistlused, auta-
sustatakse parimaid rallisõitjaid, la-
hendatakse missioone ja saab proovi-
da sõiduoskust rallisimulaatoril. 27. ja 
28. veebruari tegevused pikenevad 
kuni 6. märtsini. Külas on tsirkusekool 
oma töötubadega, MyFitnessi treene-
rid viivad läbi jõuväljakutseid. Märtsis 
ehitatakse labürinti, aprillis sukeldu-
takse absurdsete ja ebaõnnestunud 
leiutiste maailma. PROTO avastuste-
has on avatud T-P kl 11-18.
 

Lapsed saavad 
proovida disaineri-
oskusi
Tarbekunsti- ja disainimuuseum alus-
tab 8-12-aastastele suunatud disaini-
neljapäevakutega. Kord kuus tehakse 
suunatud tuur ühel näitusel ning kõik 
saavad osaleda töötubades. 10. märt-
sil toimub disainineljapäevak tarbe-
kunsti püsinäituselt, 7. aprillil uuritakse 
suurel rüiuvaipade näitusel muuseumi 
tektiilikogusse kuuluvaid vaipu ja proo-
vitakse rüiuvaiba valmistamist. Osale-
miseks registreerumine haridus@et-
dm.ee, tasu on 10 eurot, kõik  tööks va-
jalikud materjalid on kohapeal. Lisainfo 
Kristel Soidra, tel 627 4604, haridus@
etdm.ee

EESTLASTE JA SOOMLASTE  
NÕUKAAEGSETE SUHETE  
NÄITUS LINNAMUUSEUMIS
1960.-1990. aastatel muutus pop- ja rockmuusika noorsookultuuri peami-
seks ühendavaks jõuks – enam kui muud kunstid või isegi sport. Otsides ja 
oodates Soome TV-st ja raadiost maailma superstaaride muusikat ja esine-
misi, kohtusid eestlased ka Soome popmuusika ja popkultuuriga ning seal-
sed artistid, muusikud ja koomikud said teleri ees istuvate tallinlaste kodu-
des kui pereliikmeks. Nüüdne näitus on tollastelt noortelt tänastele noortele 
teadmiseks ja meenutuseks vanematele, see sündis koostöös Helsingi lin-
namuuseumi ja Soome instituudiga ja jääb avatuks  29. septembrini.

Minu  
TALLINN

Turg jäägu porgandile ja kartulile,  
see ei tohi ohustada vanu maju
Laulja ja muusikapedagoog Heidy Tamme
 
Positiivne näide on rahvusraamatukogu restaureerimine. 
Kõiges kasumile orienteeritud ajal on sellise mitmekülg-
se kultuuriasutuse kordategemine igati tänuväärne. Minu 
arvates on see ökonoomne rahakasutus. Sest kultuuri 
vundament juhib asju elus, turg kõike paika ei pane. 
Seal müüakse porgandit ja kartulit! Silma rõõ-
mustab Ristiku kooli uuenduskuuri läbinud aja-
looline ja väärikas maja. Minu südamevalu 
artistina on aga linnahall. See žanriliselt 
võimalusterohke kultuurikeskus oma eri-
päraste saalidega peaks antama eesti 
rahvale tagasi nii ruttu kui võimalik. Esi-
nejana kiidan eriti kontserdisaali akusti-
kat. Suures saalis esinemise kogemus on 
asendamatu noortelegi. Praegu paraku 
korvavad esinemiskohtade nappust tihti stuu-
diolindistused. Õigused ja kohustused hoonete 
korras hoidmisel peavad olema paigas.

• Linn jagab igal aastal restaureerimistoetust. Millised vanad majad linnas on teie arvates  
nägusalt korda tehtud ning millistest on lagunemise pärast veel kahju?

HEIDI TAMME: Artistina on  
minu südamevalu linnahall

Tsaariaegsed elamud 
on ajastutruult üles 
ehitatud

Kirjandusteadlane  
Maarja Vaino
 
Mind teeb kurvaks 
Kadriorus Koidula tä-
naval lagunev väga 
ilus kahekorruseline 
puitmaja. Kui see aja-
looline verandadega 
hoone korda ja avalikku 
kasutusse saaks, oleks 
sellest rõõmu paljudele. 
Alati on küsimus, mis omanik-
ke paremini ergutab – kas karistu-

sed või toetusvoorud. Inimesi kindlasti 
motiveeriks linna toetus hoonete restau-
reerimiseks. Rõõmu teeb, et Põhja-Tallin-

na piirkond saab aina rohkem korda. 
Pikka aega on see olnud valu-

koht, kuid nüüd muutub 
aina ilusamaks ja kor-

rastatumaks. Tsaari-
aegsed elamud näi-
teks on kenasti 
ajastutruult üles 
ehitatud. Ka nõuko-
gudeaegsed te-
hasehooned on 

suudetud kenasti ka-
sutusele võtta. Samuti 

võimaldab piirkond mõ-
nusa avatud ja turvalise li-

gipääsu merele. 

Tuleks hoolikalt  
kaaluda, mida suve-
niiripoodide asemel 
vanalinna lubada
Ettevõtja ja koolitaja Ville Jehe
 
Vanalinna entusiastina rõõmustavad 
mind kõik vanalinnas korda 
tehtud majad. Kordatege-
mine ei pruugi ainult re-
monti tähendada, vaid 
sedagi, et hoone on 
saanud õige kasutuse 
ja väärindab kesk-
konda. Hea näide on 
kohvik Must puudel 
Kuninga tänaval. Ma-
jas oli varem turistidele 
suunatud karusnaha-
pood, seejärel kaetud aken-

dega kahtlasevõitu asutus. Nüüd on aga 
seal avatud toredate ruumidega ja ter-
rassiga kohvik, maja sai igati õige funkt-
siooni! Ilmselt jääb vanalinnas lähiajal 
vähemaks suveniiripoode ja tuleks hoo-
lega kaaluda, mida nende asemele luba-
da. Räämas majad aga väärivad kind-
lasti päästmist. Suur-Karja tänaval on 

mitmeid selliseid maju. Samas 
on räämas majade avalik-

ku kasutusse toomine 
väga suur investee-

ring. Mehhanisme, 
mis sunnivad oma-
nikke ajaloolisi 
objekte restau-
reerima, pole ku-
sagil. Praegused 
muinsuskaitse 

reeglid töötavad, 
kuid need peaksid 

olema läbipaistvamad.

Mõnusalt kitsad ja 
kõverad tänavad 
peavad säilima

Arhitekt Indrek Peil
 
Helsingi kolleeg ütles 
Tallinna külastades, et 
neil on hooned ehk lii-
gagi üles vuntsitud. 
Näiteks tuli soomlas-
tel võidelda selle 
eest, et majade aja-
loolised seinad säiliksid 
– mõnikord on targem 
asjad uue vastu vahetamata 
jätta. Arvan samuti, et kõike ei pea lin-
napildis väga ära vuntsima. Kultuuri-
katlas õnnestus meil näiteks säilitada 
palju ajaloolist, ja selle üle on hea meel! 

Hoonete vaheline ruum on samuti täh-
tis. Beetapromenaad mõjub igatahes 
toredalt ja ka Kopli kaubajaama ümb-
rus võiks muutuda pargialaks. Võima-
lusel tuleks mõnusaid kitsaid ja kõve-

raid tänavaid säilitada. Ökosüs-
teemis on selline mõiste nagu 

häiringurežiim, kus ühed 
alad on kasutuses ja tei-
sed kasutusest väljas. 
Linnas on samuti! Mõned 
alad ja majad võivadki 
teatud aja kasutusest 

väljas olla. Kõik majad ei 
pea nukumajadena korda 

tehtud olema. Mina usaldan 
siin muinsuskaitset – kui ikka 

majal katus läbi jookseb, tuleb see ära 
parandada. 

27. veebruaril kell 17 algab Tallinna 
Jaani kirikus «Autoritund» Arvo 
Pärdi muusikaga. Esmakordselt 
Eestis kõlab sel kontserdil Pärdi 
kooriteos «O Holy Father 
Nicholas» («Oo, püha Nikolaus»), 
mis on pühendatud New Yorgi 
Maailma Kaubanduskeskuse 
ground zero alal kiriku avamisele. 

Tõnu Kaljuste dirigeeritaval kont-
serdil kõlavad Pärdi pühakutele kir-
jutatud teosed, neid esitavad sopran 
Maria Listra koos Eesti filharmoo-
nia kammerkoori ja Tallinna kam-
merorkestriga. 

Esmakordselt Eestis kõlab sel kont-
serdil Pärdi kooriteos «O Holy Fat-

her Nicholas», mis on kirjuta-
tud New Yorgi ground ze-
ro alal taastatud Püha 
Nikolause kiriku ava-
miseks. Kirik hävis 
täielikult 2001. aas-
ta 11. septembri ter-
rorirünnakutes ning 
avati uuesti mullu sü-
gisel oma algse asu-
paiga läheduses. Uus 
kirik on konfessioonide-
ülene ja mõeldud palverän-
duritele kogu maailmast. Pär-
di teose maailmaesiettekanne toimus 
2021. a kõigi pühakute päeval New 
Yorgis Artefact Ensemble esituses, 
mis koondab lauljaid üle kogu USA. 

15-minutilise a cappella teo-
se «O Holy Father Nicho-

las» aluseks on inglis-
keelne palvetekst, mis 
pärineb õigeusu litur-
giast, püha Nikolaus 
Imetegija mälestus-
püha pealaulust. Sa-
ma teksti on Arvo 

Pärt kasutanud ka 
varem.

«Palju Pärdi loomin-
gut on pühendatud püha-

kutele, seetõttu toome ka kont-
serdil Jaani kirikus kuulajateni selle 
osa tema loomingust. Lisaks Niko-
lausele, kes pühakuna on nii osa jõu-
lutraditsioonidest kui ka meremees-

te kaitsja, on kavas veel mitmed pü-
hakutele pühendatud Pärdi teosed,» 
märkis Kaljuste.

Plaadifirma ECM Recordsi juhi 
Mannfred Eicheri sõnul on Tõnu Kal-
juste ja tema kollektiivid Pärdi muusi-
ka suurimad asjatundjad. Nad on seda 
esitanud ja populariseerinud paljudel 
maailma suurtel lavadel, muu hulgas 
on esinetud  nimekates kontserdisaa-
lides nagu New Yorgi Carnegie Hal-
lis, Pariisi filharmoonias, Hamburgi 
Elbphilharmonie’s jm.

«Autoritund»  on uus kontserdisa-
ri, mille kunstiline juht on Tõnu Kal-
juste. Selle toetajate hulgas on ka kul-
tuuriministeerium ja Tallinna linn.

Arvo Pärdi uue kooriteose esmaesitlus Jaani kirikus

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


