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ju rõõmsaid lugusid ei kuule,» 
lisas Servet, kelle sõnul on kõi-
ge keerulisemad väärkohtle-
mise juhtumid. Lisaks koroo-
napandeemiale, distantsõppe-
le ja sotsiaalsele eraldatusele 
on põhjuseks see, et inimeste 
teadlikkus on suurenenud ja 
nad oskavad ümbruses toimu-
vat märgata. «Helistatakse nii 
enda kui lapse murega, aga ka 
sellepärast, et kuuldakse naa-
berkorterist midagi häirivat – 
näiteks kui tekib füüsilise vä-
givalla kahtlus või tarvitatak-
se seal alkoholi ja on teada, et 
seal viibivad ka lapsed.» 

Servet nentis, et kahjuks 
kohtab palju hooletusse jät-

mise lugusid. «On üsna tava-
pärane, et vanemad on läinud 
pidutsema ning jätnud lapsed 
võhivõõraste või peretuttava 
hoolde, kes omakorda on ha-
kanud alkoholi tarbima,» lau-
sus ta. «Seda juhtub nii riigi-
pühadel kui nädalavahetustel.» 

Kirjeldatud puhkudel tea-
vitab telefonikonsultant häire-
keskust ning nemad annavad 
teate omakorda edasi politsei-
le, kes suundub olukorda kont-
rollima. Võib juhtuda, et lapsed 
tuleb kodunt ära viia ja turva-
listesse tingimustesse paiguta-
da. Siis teavitab lasteabi tele-
fon ka kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetöötajat, kes perele 

abi pakub. Serveti sõnul juh-
tub sedagi, et keegi on oma 
lapse näiteks parki ära kaota-
nud. Ka tuleb ette, et teavita-
jaks on kaubanduskeskuse töö-
taja, kel on silma jäänud mõ-
ni murelik laps, kes poes tun-
de ja päevi järjest istub.

Kuna öösiti, nädalavahetus-
tel ja pühade ajal kohaliku oma-
valitsuse lastekaitse ei tööta, 
täidavad lasteabi telefonikon-
sultandid ka lastekaitsetöötaja 
rolli ehk saame koostöös polit-
seiga paigutada lapsi ohututes-
se tingimustesse. «Nii nagu ül-
diselt kasvab perest eraldami-
se otsuste arv, jõuab ka meie-
ni enam raskeid juhtumeid, kus 

lapsi on vaja perest eraldada,» 
märkis Servet. «Samas ei mak-
sa arvata, et lastekaitsetööta-
jad käivadki kodudes ja võta-
vad lapsi ära – tegelikult on 
see väga erandlik olukord, kus 
laps paigutatakse kodunt kuhu-
gi mujale.»

Koroona tõi närvilise  
õhkkonna

Mõistagi olid distantsõppe 
perioodi paljud pöördumised 
seotud kodus olemisega. «Lap-
sed tundsid sagedamini ük-
sindust ja mahajäetust, samu-
ti vanemate poolset survesta-
mist, mis oli seotud õppimise 
või kodutöödega,» selgitas Su-
vi. «Kurdeti huvialadega tege-
lemise ning sõpradega kokku-
saamise ja lõõgastumisvõima-
luste vähenemise üle.» 

Piirangute ajal muutusid 
kriitiliseks suhted vanemate-
ga – elada tuli pead-jalad koos 
ning kodust oli saanud nii las-
teaed, kool, kontor kui kohvik. 
Kui taas koolipinki istuti, ker-
kis uus probleem – paljud lap-
sed ei soostunud sellega. Leidus 
nii vanemaid, keda tegi mureli-
kuks lapse agressiivne ja välja-
kutsuv käitumine ning alluma-
tus, kui ka neid, kes olid lap-
sega kontakti kaotanud, kuna 
too oli end oma maailma iso-
leerinud ega soovinud suhelda. 

«Koroonapandeemia vilju 
hakkame nüüd maitsma,» lau-
sus Servet. «Lapsed on mures 
oma ema-isa majandusliku olu-
korra ja töö pärast. Vanemad 
omakorda on mures, kas lap-
sed saavad piisavalt haridust. 
Lastel, kelle arengulist vajadust 
eakaaslastega koos olla pidur-
datakse, on depressioon var-
mas tulema – kui sa oled ük-
si, isoleeritud ja pead ise hak-
kama saama.»

Lasteabi telefonikonsultan-
dina töötatud kolme aasta jook-
sul pole Servetil olnud ühtegi 
12-tunnist valvet, mille jooksul 
poleks tehtud ainsatki pöördu-
mist. «Öösiti on koormus kind-
lasti väiksem, aga juhtumid sel-
le võrra raskemad – vaimse 
tervise mured ja suitsidaalne 
käitumine intensiivistuvad öö-
siti,» kinnitas ta. «Siis sagene-
vad ka politseiga seotud juhtu-
mid. Meie konsultandid ei ma-
ga öövahetuse ajal, sest arvuti 
ei tohi minna unerežiimile ja 
side kõnekeskusega peab ole-
ma kogu aeg aktiivne.»

Pereelu käib töö järgi 
Muuhulgas tähendab las-

teabi telefonikonsultandi 
töö ka seda, et kogu enda 
pereelu joondub töögraa-
fiku järgi. «Meie töö on 
väga nõudliku iseloo-
muga, mis tähendab, 
et kuna me töötame 
kõik kodukontorites, 
peavad olema loodud 
vastavad tingimused 
– mul koer ei tohi ka 
haukuda ajal, kui  olen 
tööl,» rääkis Servet. «Näi-
teks võib mu laupäev olla 
üldse teisipäeval, sest pä-

ris laupäeval tuleb valves ol-
la. Sa ei saa siis mitte kuskile 
minna ja pead suutma oma elu 
niimoodi korraldada, et kaks-
teist tundi oled täies tükis tele-
foni päralt, siin ei saa töö kõr-
valt suppi keeta. Seetõttu meil 
ei olegi tööl ühtegi konsultan-
ti, kellel oleksid väikesed lap-
sed. Kuidas sa ütled oma lap-
sele, et ole vait, mul tuleb kõ-
ne sisse? Või sunnid teda män-
gima 12 tundi nurgas, kuni 
oled ise telefonivalves? Mõis-
tagi oleks seda võimalik kor-
raldada, aga siis peaks olema 
tubli tugivõrgustik.»

Lasteabi telefoni tiimis on 
kuus spetsialisti, kellest korra-
ga on valves üks konsultant. 
Arvestades pöördumiste arvu, 
on konsultantidel üksteisele an-
tud lubadus, et kolleegist ollak-
se vaid telefonikõne kaugusel – 
kui keegi on hädas, tuleb kaas-
lane kohe appi ja toetama. Ol-
gugi et lasteabi telefon on el-
lu kutsutud eeskätt laste mure-
de lahendamiseks, ei katkesta-
ta ühtegi kõnet ilma, et helista-
ja oleks oma küsimusele vastuse 
saanud. «Meilt on küsitud isegi 
bussiaegasid ja teed, samuti on 
päritud, mida ma küll võiksin 
oma kunstitööks teha, kuidas 
lahendada trigonomeetrilist võr-
randit, või kust leida IQ-teste,» 
loetles Servet. «Hiljuti helistas 
meeskodanik ja kurtis, et tema 
toas käis poltergeist: raadio on 
ümber keeratud ja midagi ma-
ha aetud. Kolleegi käest küsiti, 

mis värvi pük-
sid peaks 

jalga 
pane-
ma. 
Ka 

pöördus lasteabi telefonile mure-
lik kodanik, kes oli sotsiaalmee-
dias märganud, et vanem manus-
tas lapsele keelatud MMS-i. Lii-
nile satub neidki, kes arvavad, 
et meil on suur mõjuvõim öel-
da riigile, kas koolis peaks usu-
õpetust andma või mitte. Seega 
teavad kõik konsultandid: pole 
olemas vastust, et mina ei saa 
ega oska teid aidata. Võib öelda, 
et praegu ma vastust ei tea, aga 
uurin välja ja helistan tagasi.»

Veebivestlus ja  
e-nõustamine

Kui täiskasvanud pöörduvad 
Lasteabisse tavaliselt telefoni 
teel, on noorte jaoks käepära-
sem kanal lasteabi veebivest-
lus ehk chat. «Psühholoogi või 
terapeudi juurde ju ei saa min-
na õhtuti või öösel, mil ärevus-
häired või paanikahood süve-
nema kipuvad – ja siis tulevad-
ki appi lasteabi kanalid,» nen-
tis Servet. «Näiteks tuli meiega 
chat'is rääkima üks 15-aasta-
ne tüdruk, kel olid ennastkah-
justavad mõtted. Ta lahkus ko-
dunt, jättis telefoni maha ning 
suundus talvisel ajal kuskile 
jõe peale, kust ta siiski leiti ja 
haiglasse viidi. Rääkisime te-
maga mitmeid kordi ning pak-
kusime koostöös lastekaitse-
ga tuge. Nüüd hiljuti ta ütles: 
suur tänu lasteabi konsultanti-
dele, sain õige ravi, mul läheb 
praegu hästi ja ma õpin edasi.»

Lasteabi telefon pakub ka 
isikustatud e-nõustamisteenust. 
«Meie e-nõustajad on eriala-
se kõrgharidusega psühhotera-
peudid, kes nõustavad nii lap-
si kui vanemaid teemadega sü-
vitsi minnes,» lausus Suvi. «E-
teenuse teeb unikaalseks see, 
et nõustamisele saab pöördu-
da laps ise kohe, kui ta abi va-
jab, ta ei pea selleks saatekirja 
omama või pikkades järjekor-
dades ootama. Kui psühholoo-
gide järjekord on nii kohutavalt 

pikad, oleme nagu vahelüli, 
kes inimese jaoks olemas. 
Iseäranis vaimse tervisega 
seotud situatsioonid ju ei oo-

ta. Ka e-nõustamise murekoh-
tades domineerib suhtetemaa-
tika. Esimesena on vanemad 
välja toonud laste vaimse ter-

vise mured, seejärel valmista-
vad pingeid laste ja vanemate 
vahelised suhted ning kolman-
daks vanemate endi vahelised 
suhted.»

Tüüpiline lasteabi telefonile 
pöörduja on 15-aastane tüdruk, 
aga vaimse tervisega kimpus 
laste vanus on järjest langenud. 
Millised on siis laste ja noor-
te mured? «Näiteks 10-aasta-
ne tüdruk kirjutas, et teda kiu-
sab klassiõde, kes oli teda sa-
laja pildistanud ja jaganud fo-
tosid klassikaaslastele,» rää-
kis Servet. «Üks poiss sai Ins-
tagramist teada, et tema suh-
tes plaanitakse füüsilist rünna-
kut. 16-aastane poiss kirjutas, 
et temalt pressitakse raha väl-
ja. Väljapressijate ohvriks lan-
gemine on kahjuks tavapärane: 
näiteks jagatakse oma paljaid 
või poolpaljaid pilte usaldusli-
kule inimesele, kes ühtäkki äh-
vardab need pildid avaldada ja 
nõuab mitteavaldamise eest lu-
naraha. On juhtumeid, kus hä-
kitakse sisse noore Facebooki 
kontole ja saadetakse tema ni-
me alt teiste kohta igasuguseid 
kommentaare.»

Kõige raskemad juhtumid 
on Serveti sõnul need, kui laps 

räägib veebivestluses, et tapab 
end ära. Seejärel aga astub poo-
le vestluse pealt veebivestlu-
sest välja. «Siis anname häi-
rekeskusele edasi teate arvuti 
IP-aadressiga, ja politsei hak-
kaks last otsima,» lausus Ser-
vet. Keerulisem on see, kui te-
lefonil pole numbrinäitu. «Me 
ei saa mõelda, et äkki lollita-
ti niisama: me ei reageerinud, 
sest arvasime, et see on nali.» 

Rängad enesetapusoovid
Et pöördujat võimalikult 

kaua liinil hoida, hakkab kon-
sultant esitama igasugu küsi-
musi, mis pealtnäha ei puutu-
gi asjasse: kus helistaja viibib, 
mis ta teeb, mis ta nimi on, 
millised on ta plaanid. Tööta-
ja teeb kõik endast oleneva, 
et laps n-ö ära rääkida juhtu-
mi juurest, mida ta seal paras-
jagu teeb, või saada teada tea-
tud detailid, et juhtum ruttu üle 
anda. «Mul on olnud olukord, 
kus laps helistas ja ütles, et ta 
hüppab kohe auto ette,» mee-
nutas Servet. «Hakkasin rääki-
ma muid jutte: küsisin, kas ilm 
on külm, oled sa ikka paksult 
riides, mis värvi riided sul sel-
jas on... Seega sain teada, kus 
ta asub, samal ajal tegin ju-
ba häirekeskusele teate ja nii-
moodi politsei lapse ka leidis.» 

LIGI 13 000 KÕNET LASTEABISSE: Noortele teevad 
muret küberkius, vägivald ja väljapressimine

Nii mõnelegi noorele teeb muret, et koolikaaslased levitavad temast sotsiaalmeedias alandavaid postitusi. Scanpix

 Kätlin Servet

«Kõige raskemad juhtumid on need, mil laps võtab 
ühendust veebivestluse kaudu ja ütleb, et tapab end 
ära. Ja astub seejärel veebivestluse keskkonnast  
välja, põmm!» räägib sotsiaalkindlustusameti laste-
kaitse telefoniteenuste juhtivspetsialist Kätlin Servet, 
kel on ette tulnud ka olukordi, kus teismeline helistab 
ja teatab, et hüppab kohe auto ette. Sellistel puhkudel 
peavad lasteabitelefoni konsultandid olema nagu  
detektiivid, kes ei tohi helistajat liinilt kaotada ning 
asuvad koostöös politseiga jälgi ajama kasvõi arvuti 
IP-aadressi järgi, et kindlaks teha, kuhu abi saata.

Veel meenutas Servet olu-
korda, kus laps läks koduste-
ga tülli ja astus uksest välja. 
«Kõndis ja kõndis, kuni eksis 
niimoodi ära, et enam ei tead-
nud, kuidas ta koju saab,» rää-
kis nõustaja. «Oli hilissügis ja 
tal oli juba külm hakanud. Pa-
lusin kirjeldada, mis ta ümber 
on – õnneks ta ei olnud metsas, 
aga lapse jaoks siiski võõras ko-
has. Soovitasin leida mõne suu-
rema maja või poe, ja niimoo-
di koos me siis läksime, mina 
telefonis kaasas, kuni laps lei-
diski ühe poe ja mina sain an-
da häirekeskusele teate. Polit-
sei viis lapse turvaliselt koju.» 

Parimad on naise sõnul juh-
tumid, kus pärast tuleb lapselt 
endalt või pereliikmelt tagasi-
side: aitäh, et te elu päästsite. 
«Meil oli ka üks suitsiidimõte-
tega tüdruk, kellele kriisihet-
kel sai häirekeskuse kaudu abi 
saadetud, kuid kes nüüd  on ise 
teiste aitaja,» rääkis Servet. «Ta 
tegeleb noortega vaimse tervi-
se tugigrupis, on teistele toeks 
ning annab ise teada, kui mär-
kab kedagi, kes abi vajab. Need 
on kõige paremad näited, mis 
kinnitavad, et lasteabi telefon 
on vajalik kanal, kust saab 24/7 
abi küsida.»

Lasteabitelefon pakub öö-
päev läbi tasuta nõustamist nii 
lastele, täiskasvanutele kui ka 
spetsialistidel, näiteks lasteaia-
õpetajatele, õpetajatele ja noor-
söötöötajatele. «2020. aastal 
ületasime 10 000 pöördumi-
se piiri, mis on pea 700 võr-
ra rohkem kui aasta varem,» 
ütles sotsiaalkindlustusameti 
lastekaitse osakonna nõunik 
Heli Suvi. 

Enim teeb muret  
väärkohtlemine

Ka äsja lõppenud aasta 
numbrid näitavad kõnede jät-
kuvat kasvu. Mullu helistati las-
teabi telefonile 12 855 korral. 
Enim teevad lastele muret väär-
kohtlemine, suhted, vaimse ter-
vise ja heaolu teemad. «Püsi-
vas tõusutrendis on laste vaim-
set tervist puudutavad pöördu-
mised,» nentis Suvi. «Eelmise 
aasta 11 kuu jooksul oli selli-
seid pöördumisi kokku 1399. 
Nendest 567 (40,5%) tehti seo-
ses lapse enesehävituslike mõ-
tete ja enesevigastamisega ning 
53 (3,8%) seoses lapse muude 
enesehävituslike probleemide-
ga (nt söömishäired).»

Pöördumised kasvasid mär-
gatavalt septembris, oktoobris 
ja detsembris. Võrreldes 2021. 
aasta esimese poolega sagene-
sid viimaste kuude jooksul laste 
kõned enesevigastamise ja suit-
siidimõtete pärast. «Kurvasta-
valt palju on lapsi, kes end häs-
ti ei tunne ja oma emotsiooni-
dega hakkama saamiseks ka-
sutavad äärmuslikke ja ennast-
hävitavaid viise,» lausus Suvi. 
«Või sukelduvad virtuaalreaal-
susesse.» 

«Mullu helistati meile pea-
aegu 3000 korda rohkem, kui 
oli aasta varem, ning lasteabi 
telefonikonsultandid kuigi pal-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

5 soovitust, kuidas olla tark lapsevanem 
1. Ole lapse jaoks olemas ja kuula teda 

päriselt. Arenda enda kuulamisoskusi 
ja õpeta lapsele oma eeskujuga, kui-
das kuulata keskendunult, huvitatult, 
toetavalt ja vahele segamata. Küsi 
lapselt huvitavaid küsimusi – need ai-
tavad tal rääkida.

2. Märka, mis su last vaimustab ja mille 
suhtes ta entusiastlik on. Innusta te-
da selle huvi pinnalt ise edasi uurima, 
õppima, arenema. Aita lapsel saada 
loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Kui 
sind lapse meelistegevus ei köida, 
püüa endas tähelepanu äratada ning 
huvi tekitada, et oma lapse maailma 
paremini mõista. 

3. Ära väldi nn tabuteemasid ega lükka 
nendest rääkimist edasi aastate taha. 
Mida avatumalt räägid oma lapsega 
keerulistest teemadest nagu alkohol, 
narkootikumid ja seksuaalsus, seda 
väiksem on oht, et ta hakkab tarbima 
uimasteid või kahjustab ennast või 
teisi ebaturvalise seksuaalkäitumise-
ga.

4. Õpeta lapsele endast ja teistest hooli-

mist. Tee seda läbi isikliku eeskuju. Kas 
andestad endale tehtud vigade pä-
rast? Kas astud enda eest välja, kui 
keegi on sinu suhtes ülekohtune või 
kohtleb sind halvasti? Kas halvustad 
teisi? Laps õpib sinuga koos, aga ka 
sind vaadates, jälgides. Märka, kui sinu 
lapsel on mure – kui on oht, et teda 
kiusatakse või on tal mure sõbra pä-
rast. Suuna last märkama ja sekkuma, 
kui ta näeb abivajavat sõpra või kaas-
last. Juhenda teda vajadusel pöördu-
ma Lasteabisse, kas telefonil 11 6111, 
meiliaadressil info@lasteabi.ee või läbi 
veebivestluse aadressil lasteabi.ee. 

5. Lapsevanemaks õpitakse ja see on 
elukestev õpe. Keegi meist ei ole ek-
simatu. Kui jääd hätta, otsi abi. Uuri ja 
küsi nõu lehelt tarkvanem.ee või 
pöördu Lasteabisse, täienda end 
koolitustel, õpi teiste kogemustest ja 
tee koostööd kooli tugipersonali ja 
teiste spetsialistidega. 

 
(allikad: Lasteabitelefon 11 6111 

 ja tarkvanem.ee)

Millal saab lasteabi  
telefonil 11 6111 helistada?
• Lasteabi tasuta telefon  

11 6111 töötab 24/7 ja he-
listades võib jääda ano-
nüümseks. Telefonile vasta-
vad kuus erialase kõrghari-
duse ja praktilise nõusta-
miskogemusega konsultan-
ti. Pöördumised 
salvestatakse.

• Lasteabi meiliaadress on  
info@lasteabi.ee.

• Veebivestluse akna leiab 
Lasteabi kodulehel aadres-
sil lasteabi.ee. 

• Kui soovid aega e-nõusta-
miseks (eesti ja vene kee-
les), helista samuti telefonil 
11 6111.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Rahandusministeerium teavitab 
maakonnaplaneeringu teema-
planeeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatami-
sest
Vabariigi Valitsus algatas 
23.12.2021 korraldusega nr 447 
Harju maakonnaplaneeringu maa-
varade teemaplaneeringu ning sel-
le keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH). Algatatud teema-
planeering on aluseks tegevusele, 
mis on KeHJS § 6 lõike 1 punkti 28 
kohaselt olulise keskkonnamõjuga 
ning olemasoleva informatsiooni 
kohaselt ei ole välistatud ebasood-
ne mõju Natura 2000 võrgustiku 
ala kaitse-eesmärgile. Eeltoodust 
tulenevalt on teemaplaneeringuga 
kaasneva keskkonnamõju olulisus 
tuvastatav õigusaktide alusel. Hal-
dusmenetluse ökonoomikast ja 
eesmärgipärasusest lähtudes jäeti 
käesoleval juhul KeHJS § 33 lõige-
te 4 ja 5 kohane eelhinnang koos-
tamata ning algatati kohe KSH.
Teemaplaneeringu eesmärk on 
määrata lähtuvalt riigi huvist ja 
koostöös kohalike omavalitsustega 
perspektiivsed alad ehitusmaava-
rade ja turba uuringualade ning 
kaevandamisalade paiknemiseks, 
samuti olemasolevate karjääride 
laiendamiseks arvestades majan-
duslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid 
ning looduskeskkonnale avaldu-
vaid mõjusid. Teemaplaneeringu 
koostamisel arvestatakse maa-
põuepoliitika põhialuste aastani 
2050 arengudokumendis seatud 
eesmärke maapõueressursside 
kasutamise ruumiliseks planeerimi-
seks ja varustuskindluse tagami-
seks.
Teemaplaneering koostatakse riik-
like huvide väljendamiseks, leides 
samas võimalusi tasakaalustada 
neid kohalike omavalitsuste ja teis-
te puudutatud isikute huvidega. 
Teemaplaneering on aluseks koha-
like omavalitsuste üldplaneeringute 
ja teiste arengudokumentide, sa-
muti erinevate riiklike ja valdkondli-
ke arengudokumentide koostami-
sel.
Teemaplaneeringu ala hõlmab ko-
gu Harju maakonna territooriumit 
pindalaga 4333 km2, kuhu kuulu-
vad 16 omavalitsust: Keila linn, Lok-
sa linn, Maardu linn, Tallinna linn, 
Anija vald, Harku vald, Jõelähtme 
vald, Kiili vald, Kose vald, Viimsi 
vald, Saue vald, Saku vald, Rae 
vald, Lääne-Harju vald, Kuusalu 
vald, Raasiku vald.
Teemaplaneeringu koostamist ja 
KSH läbiviimist korraldab Rahan-
dusministeerium. Teemaplaneering 
koostatakse nelja aasta jooksul ja 
selle kehtestab Vabariigi Valitsus.

Vabariigi Valitsuse 23.12.2022 kor-
raldusega nr 447 on võimalik tutvu-
da Rahandusministeeriumi veebile-
hel:
https://fin.ee/riik-ja-omavalitsu-
sed-planeeringud/ruumiline-pla-
neerimine/maakonnaplaneeringud.
Lisainfo: Alan Rood, regionaalpla-
neerimise nõunik, tel 715 5805, e-
post: alan.rood@fin.ee.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
22. detsembri 2021 istungil kor-
raldusega nr 1368:
algatada Kristiine linnaosas Tuisu 
tn 19 kinnistu detailplaneering 
(edaspidi detailplaneering). Pla-
neeritava ala suurus on 1,99 ha. 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on moodustada tootmis- ja 
ärimaa sihtotstarbega Tuisu tn 19 
kinnistust elamumaa ning äri- ja 
elamumaa sihtotstarbega krundid 
ning määrata kruntidele ehitusõi-
gus korterelamute ning äriruumide-
ga korterelamute ehitamiseks. Li-
saks antakse detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvu-
da Tallinna planeeringute registris 
https://tpr.tallinn.ee/

A. Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 
kinnistu detailplaneeringu avali-
ku väljapaneku ja arutelu tule-
mustest
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 
25.10.-23.11.2021 võimalik tutvuda 
Tallinna Linnavolikogu 09.09.2021 
otsusega nr 104 vastu võetud a 
0,85 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud A. Laikmaa tn 11 // Tartu 
mnt 1 kinnistu detailplaneeringuga. 
Avaliku väljapaneku jooksul käis lin-
naosas dokumentidega tutvumas 
neli kodanikku, esitati 7 arvamusi ja 
ettepanekuid sisaldavat pöördu-
mist.
04.01.2022 toimus Tallinna Kesk-
linna Valitsuses avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu.  
Arutelust võtsid osa huvitatud isiku 
esindaja, detailplaneeringu koosta-
ja, detailplaneeringu arhitektuurse 
osa autor, arvamuse/ettepaneku 
esitanu, linnameedia esindajad 
ning  linnaosa valitsuse ametnikud. 
Detailplaneeringu koostaja tutvus-
tas detailplaneeringu lahendust 
ning andis selgitusi planeeringula-
hendusse pärast avalikku väljapa-
nekut sisse viidud muudatuste 
osas. Kohal viibinud arvamuse esi-
taja oma arvamusest ei loobunud. 
Detailplaneeringu edasise menet-
lusega tegeleb Tallinna Linnapla-
neerimise Amet.

Vabaduse väljaku ja 
Lindakivi kultuurikeskuse 
koroonaennetuspunkti-
des jätkub tasuta kiirtesti-
mine ka pärast 16. 
jaanuari. 

Ühtlasi saab neljas koroo-
naennetuspunktis jätkuvalt 
ka  eelregistreerimata vakt-
sineerida. 

 «Kiirtestimine on tõhus 
vahend enda nakkusohutu-
se kontrollimi-
seks,» ütles abi-
linnapea Betina 
Beškina. «See 
aitab vähenda-
da riske näiteks 
enne kohtumisi 
eakate või keh-
vema tervisega 
inimestega. Ar-
vestades suurt haigestumist 
on Tallinn otsustanud kiirtes-
timist pikendada. Kiirtestimi-
ne jätkub seni, kuni teenust 
on vaja.»  

Lindakivi kultuurikeskuses 
saab kiirtestida tööpäeviti kl 
12-19 ja nädalavahetusel kl 
10-17. Kiirtestimiseks mõel-
dud ala on eraldatud vahe-

seinaga Lindakivi suurest fua-
jeest. Testima pääseb kultuuri-
keskuse tagumisest uksest. Po-
sitiivse kiirtesti tulemuse kor-
ral soovitatakse pöörduda pe-
rearsti nõuandeliinile 1220, et 
saada saatekirja PCR-testile.

Tasuta kiirtestimine jätkub 
ka Vabaduse väljaku testimis-
punktis, mis on avatud iga päev 
kl 9-21. Positiivse testitulemu-
se korral tehakse sealsamas ta-
suta PCR-test. Registreerimi-

ne pole vajalik 
ja testi tulemus 
selgub 15 minu-
ti jooksul koha-
peal. 

Nõustamis- 
ja vaktsinee-
rimispunktid 
Haabersti Ri-
mis (Haabersti 

1), Kristiine keskuses (Endla 
45), Lindakivi kultuurikesku-
ses (J. Koorti 22) on argipäe-
vadel avatud kl 12-19 ja nä-
dalavahetustel kl 10-17. 

Lisainfo vaktsineerimise ja 
vaktsiinide kohta www.vakt-
sineeri.ee, telefonil 1247 iga 
päev kl 8-20.

Tasuta kiirtestimine 
jätkub
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Teisisõnu, Jaama plats hakkab 
ühendama Nunne tänavat ehk 
vanalinna Kalamajaga.

Uus Balti jaama plats ku-
juneks Tallinna üheks kesk-
seks liikumis- ja ümberistumi-
se sõlmeks. Lisaks uuendatakse  
Kotzebue-Vana-Kalamaja rist-
mikul asuvat väiksemat väl-
jakut, kuhu peaks ker-
kima kogukonna-
maja.

Üks või-
dutöö au-
tor, arhi-
tekt Sii-
ri Vall-
ner sel-
gitab, et 
Kalamaja 
ja kesklin-
na eraldatu-
sel on pikem 
ajalooline taust. 
Kuid nüüd tuleb see 
lõhkuda. Balti jaamas hakka-
vad  kohtuma ju kõik transpor-
diliigid – jalgratastest jm kerglii-
kuritest busside, rongide ja tram-
mideni. Ja see eeldabki hoopis 
teistsugust ruumi, et saaks iga-
le poole ka rattaga ligi ja hõlp-
salt ühe liikumisviisi teise vas-
tu vahetada.

«See ala, kuhu nüüd välja-
kut looma asutakse, oli Bal-
ti jaama rajamise järel pärast 

1870. aastat pikalt raudteede 
all,» räägib Vallner. «Alguses 
ei lõppenud raudteed nüüdses 
jaamas, vaid jätkusid sadama-
ni. See oli ka periood, kui  Va-
na-Kalamaja tänav oli lausa tu-
pik, sealt otse üle raudtee lin-
na ei pääsenud. Ilmselt peeti 
seda tollal ka heaks lahendu-
seks, et lihtsam rahvas nii va-
balt vanalinna poole liikuda ei 
saanud. Platsi moodi ruum tek-
kis koos reisijate paviljoni ehi-
tamisega 1960ndail. Aga seni-
ni on tegelikult säilinud linna-
ruumis katkestus.»

Alveri sõnul on Vana-Kala-
maja ja jaama platsi projekt siis-
ki vaid kild suuremas mosaii-
gis. «Käsil on mitmeid projek-
te, et sihikindlalt linnaruumi pa-
randada,» räägib ta. «Igal pool 
soovitakse jalakäijate ja rattu-
rite liikumist hõlpsamaks  muu-
ta. Näiteks võib tuua linna läbi-
vate raudteede alla kergliiklus-
pääsude rajamise, et lühendada 
liikumisteid.»

Alustatakse ajaloolise  
pärnaallee taastamist

Balti jaama platsile on lisaks 
kavas rajada pärnadest allee. 
See võimaldaks edaspidi Tal-
linnas täies ulatuses taastada 
ajalooline, 19. sajandil bastioni 
eelkindlustusvööndi muldvalli-
le rajatud kaherealine pärnaal-
lee ehk glassiipuiestee. Vahe-
peal on puiestee lõiguti hävinud 
ja  tunnetatavat tervikut ümber 
vanalinna enam ei ole. Praegu 
näeb alleest Vallneri sõnul kat-
keid näiteks Kaarli kiriku juu-
res või Põhja puiesteel.

«See puiestee oleks hea ja 
lihtne asi ümber vanalinna taas-
tada,» nendib Vallner, üks prae-
guste ümberkujunduste autori-
test. «Nii saaks vanalinna ümb-
ritsev parkide vöö hästi kokku 
ühendatud. Jalakäija või ratta-
sõitja jõuaks kiiresti ja mõnusas-
ti alleed mööda igasse kesklinna 
piirkonda. Üks lõik sellest puies-
teest jääks ka Balti jaama plat-
sile – küll ainult 22 uut puud, 

aga abiks seegi.»
Telliskivi Seltsi 
esindaja ja täna-

va lähteülesan-
de välja pak-
kunud arhi-
tekt Too-
mas Paa-
ver peab 
samuti 
pärnaal-
leed oluli-

seks. «See 
väike allee 

lõik jaama plat-
sil sümboliseeriks 

bastionivöö parkide 
ühendamise ja glassiipuies-

tee taastamise kavatsust,» üt-
leb ta. «Linnaruumiliselt on häs-
ti oluline, et bastionivööst ku-
juneks kogu Tallinnale vajalik, 
sidus ja terviklik avalik ruum.»

Väikeäri pidaja Alma aga loo-
dab, et pärast tänava renovee-
rimist saab ta oma nostalgia-
hõngulises poes näha seda, mi-
da pole näinud ammu – klien-
tide pikka järjekorda.

lest, et Toompuiesteest ei saa 
otse üle.

2012-13 küsitleti rahvast ja 
toimusid igasugused üritused, 
et teada saada, millisena koha-
likud Vana-Kalamaja tänavat 
näha tahaksid. Paaveri sõnul 
on tänavaid seni üldse käsitle-
tud nagu tehnorajatisi. Tegeli-
kult tuleks mõelda kogu tervi-
kule, eriti  inimeste ohutusele 
ja mugavusele.

2017. a võitis linna välja 
kuulutatud konkursi arhitek-
tuuribüroo Kavakava töö. Paa-
ver ütleb, et kuigi detailide üle 

võib vaielda, on see visioo-
nina vaieldamatult kõige tu-
gevam ja inimkesksem vaade 
piirkonnale.

Ajaloolise eraldatuse  
lõhkumine

Selle järgi lõppeks ära prae-
gune mõtteline eraldatus, kus 
Balti jaam paiknes kahe asu-
mi, Kalamaja ja kesklinna pii-
ril. Vana-Kalamaja tänav kul-
geks edaspidi sisuliselt üle Bal-
ti jaama platsi ja sealt saaks 
maa peal Toompuiesteed üle-
tades hõlpsasti Nunne tänavale. 

Balti jaama lähedal peab Al-
ma Sooäär tänaseni väikest poo-
di, mille avas juba enne Eesti ise-
seisvuse taastamist.  Veel rubla-
ajal looduna on see esimene tol-
le aja erapood Tallinnas. Alma, 
kes seniajani ise vapralt leti ta-
ga seisab, on Vana-Kalamaja ja 
jaama platsi uuendamist enda 
sõnul igatsenud aastakümneid.  

Alma majapidamiskaupade 
äri on nagu ekskursioon kesk-
ealiste lapsepõlve, 1980ndates-
se. Nostalgiliselt mõjuvad, lille-
mustritega emailpotid ja -pan-
nid, igasugused tsingitud maja-
pidamisasjad – vannid ja ämb-
rid. Kruvid, naelad, luuad, har-
jad. Vändaga hakklihamasinad. 
Õhus hõljub uue vakstu iseloo-
mulikku lõhna. Vanemad põlv-
konnad mäletavad. See pood 
mõjub umbes nagu kohvik Nar-
va, mis imekombel uuendamata 
jäänud ja oma endisaegse flui-
dumi säilitanud.

Balti jaama plats ja Vana-
Kalamaja tänav on Alma pilgu 
all olnud kõik need 30 aastat, 
mis ta seal poodi on pidanud. 
1990ndad tõid küll ettevõtlusva-
baduse, kuid teisalt rikkus valla 
pääsenud kaubandustulv jaama 
platsi ilme pöördumatult. Oda-
vast plekist kioskeid kerkis na-
gu seeni pärast vihma. 1996. 
aastaks oli asi täiesti käest läi-
nud. Toonane linnavõim sekkus 

putkandusse ja kioskite aseme-
le lasti ettevõtjatel ehitada väl-
jaku serva mõnevõrra esteetili-
semaid klaasist ja metallist pa-
viljone. Aastad läksid ja peagi 
tundusid needki iganenute, et 
mitte öelda jubedatena, meenu-
tades aega, mil iga ärimehe gar-
deroobi pidi kuuluma nahktagi.  

Suvel lammutati paviljonide 
read Balti jaama platsi serva-
des maha. Sellest sai sissejuha-
tus nii jaama platsi kui ka Va-
na-Kalamaja tänava renovee-
rimisele ja muutumisele loogi-
liseks tervikuks. Ehitusleping 
peaks alla kirjutatama märt-
sis ja tööd kava järgi lõppema 
2023. aasta juulis.

Alma jälgis 90ndate kioski-
majanduse kadumist ajalukku 
enda sõnul sügava rahuldustun-
dega. Ta mäletab veel aegu, kui 
ärimehed polnud sealset eldo-
raadot avastanud: Balti jaama 
plats oli siis ehitistest lage ja 

«Kui Balti jaama ümbrus korda tehakse, toob see  
kindlasti hulga ostjaid juurde,» sõnab Tallinna ühe  
legendaarsema pisiäri pidaja Alma, kes tegutseb  
jaama lähedal Vana-Kalamaja tänaval juba 30 aastat.  
Tänavu kevadel algab kauaoodatud ehitamine lõpuks 
pihta ja selle lõppedes katavad jaama platsi graniit-
plaadid,  samasse rajatakse pärnaallee, Vana-Kalamaja 
tänav saab Nunne tänava jätkuks ning jalakäijad ja  
ratturid hakkavad Toompuiesteed tunneli asemel  
ületama maa pealt.

vaade Kalamaja poolt  Toom-
peale kenasti avatud. See suure-
jooneline vaade tekkis nüüd pä-
rast kiosk-paviljonide lammuta-
mist taas. Ise rendib ta poepin-
da Vana-Kalamaja tänava äär-
ses majas, ja putkakaubandu-
sest eriti lugu ei pea.

«Rahvas on siin tore – nad 
ütlevad väikeäride kohta, et ju-
mal tänatud, et selliseid ka veel 
alles on,» lausub Alma, kes pi-
das poemüüja ametit juba ENSV 
ajal. «Kui mõnele on vaja viit 
naela ja kolme kruvi, siis nõnda 
palju ma müüngi.» Siin äris ei 
käi asjad nagu supermarketites, 
kust saab vaid karpide kaupa.

Balti jaama platsi ja Vana-
Kalamaja tänava renoveerimi-
sel näeb Alma sedagi plussi, et 
kui ümbrus korras, ei meelita 
see enam joodikuid ligi ja kõi-
gil on elu rahulikum.

«Kui Balti jaama ümbrus kor-
da tehakse, toob see kindlas-
ti poodi rohkem ostjaid,» mai-
nib ta. «See on üks linna täht-
samaid väljakuid.»

Linnaplaneerimise ameti ju-
hataja asetäitja Oliver Alveri 
sõnul jääb tänavakaubanduse-
le oma roll siiski ka uues või 
uuendatud linnaruumis.

«Tänavakaubandus on väga 
tervitatav ja meie linnakesk-
konda rikastav,» ütleb ta. «Balti 
jaama ümbruse uuendamine tä-
hendab pisiäritegemise osas pi-
gem soodustamist, aga mitte lõ-
petamist. Kasvõi lillekimpe või 
sokke müüvad memmed on vä-
ga teretulnud Tallinnas. Näiteks 
vanalinnas antakse iga aasta 
hulgaliselt välja ajutisi kauple-
mislubasid eri tänavakaupleja-
tele ja tänavaruumi mitmeke-
sistatakse näiteks restoranide 
terrassidega.» 

Linnaosa siduv tänav
Enne praeguse projektini 

jõudmist on aastaid arutletud,  
milline võiks Vana-Kalamaja 
ja Balti jaama plats  uuenda-
tuna välja näha. Arhitekt Too-
mas Paaver meenutab, et koos 
Telliskivi Seltsi teiste liikmete-
ga tõukas ta Vana-Kalamaja tä-
navale inimsõbraliku lahenduse 
otsimist tõhusalt tagant.

«Oli selline suure ühiskondli-
ku aktiivsuse aeg, näiteks 2013. 
a õnnestus meil koostöös linna-
ga teoks teha Soo tänava uuen-
dus, mis ruumilise lahenduse 
poolest kujunes Vana-Kalama-
jast oluliselt lihtsamaks,» rää-
gib Paaver. «Seal oli jäetud au-
todele liiga palju ülearust ruumi, 
kuigi Kalamaja inimesed vaja-
vad seal inimsõbralikku teekon-
da poodi ja trammipeatusesse. 
Nüüd kasutavad ühte autodelt 
ära võetud sõidurida ratturid ja 
jalakäijad.»

Paaveri sõnul paistis juba 
kaarti vaadates silma, et ka Va-
na-Kalamaja on kogu linnaosa 
siduv tänav. Lisaks seoks see 
omavahel bastionivöö pargid, 
Balti jaama ja  mereääre, või-
maldamaks mõnusat kulgemist 
vanalinna ja mereääre vahet. 
Tegelikkuses «ei tööta» tänav 
kahjuks nõnda, alates või sel-

RÄÄMAS RAUDTEEÜMBRUS KORDA: Balti jaam  
saab uhke väljaku, pärnaallee ja mereni viiva tänava

Balti jaama vana 
jaamahoone 
1940. a.
Rahvusarhiiv

Selline peaks Balti jaama plats tulevikus välja nägema. Kavakava

Kalamaja  
ja kesklinna eralda-
tus tuleb lõhkuda.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Äripidaja Alma on näinud Balti jaama ümbrust Nõukogude perioodist tänapäevani. Nüüd on ta tunnistajaks, kuidas räämas pardipojast saab kaunis luik. Albert Truuväärt

Vanade raudteehoonete kvartalit  
ootab samuti renoveerimine
Oma osa piirkonna uuendamisse an-
navad sealsed ettevõtjad, näiteks 
laieneb lähiaastatel veelgi praegune 
menukas ostlemiskoht Balti jaama 
turg.

Turgu majandav ettevõte Astri Grupp 
kavatseb nimelt arendada sealseid kõr-
valkinnistuid Telliskivi 62/64 ja Reisijate 
7/9. Turu juhi Sander Hage sõnul on neil 
plaanis tsaariaegsete raudteehoonete 
nõukogudeaegsed juurdeehitused lam-
mutada ja ehitada asemele nüüdisaeg-
seid pindu. Uut on seega kavas kombi-
neerida ajalooliselt väärtusliku hoone-
pärandiga – nõnda nagu võib näha mit-
metes endistes tööstuskvartalites Tal-
linnas.

Kunagine raudteedepoo hoone ise, 

üks põhilisi arhitektuuripärle selles piir-
konnas, on kavas rekonstrueerida. Osa-
liselt laiendatakse seega Balti jaama 
turgu kõrvalkinnistutele. «Ehituse algu-
se osas ei julge veel midagi lubada, kuid 
hakkame kogu ala välja ehitama etappi-
de haaval, ning kuna tegu on ärimaaga, 
tuleb sinna nii kaubandust kui ka büroo-
sid,» nendib Hage.

Ette on nähtud ka ruum trammitee 
jaoks, mis peaks kulgema ümber kvar-
tali ja ühendama Balti jaama sadama ja 
Rail Balticu terminaliga. Kas sinna ka 
uus trammiliin tuleb, on Hage sõnul 
praegu veel lahtine ja ootab linna ot-
sust.

Praegu on detailplaneering kooskõ-
lastamisel.

Uuendatud tänavaruum ei soosi 
enam heidikuid
Riigipolitseile, mupole ja tur-
vafirmale annavad tööd Balti 
jaama peatustes teisi inimesi 
tülitavad, seal ringi tuigerda-
vad või magavad heidikud. 
Pärast sealse tänavaruumi 
renoveerimist kaotab piir-
kond nende jaoks aga külge-
tõmbe, mida praegu tekitab 
Vana-Kalamaja-äärne koha-
tine laokilolek ja trammipea-
tuse lähedane viinapood.

Kui veel kümmekond aastat 
tagasi tiirles räämas isikuid 
ümber jaama massiliselt, 
siis nüüd hakkab neid 
silma vaid üksikuid. 
Rahvasuus nime-
tatakse neid ül-
distavalt kodutu-
teks, ent see on 
vaid osa tõest. 
Kokku leidub ter-
ve Tallinna ligi poo-
le miljoni elaniku koh-
ta ehk veel 40 kodutut. 
Nendegi näol on linna sot-
siaalkeskuse juhataja Kersti 
Põldema sõnul tegemist ini-
mestega, kes on valdavalt 
kroonilised sõltlased. Nad ei 
soovi kasutada linna pakuta-
vat peavarju ega muud sots-
abi, mõni on ka põhimõtteline 
peavarjutu, aga sotsiaaltööta-
jad ei saa kedagi sundida. 
Seega moodustavad Balti jaa-
ma ümber tiirleva seltskonna 
mitte kodutud, vaid pigem 
kroonilised sõltlased, kellest 
enamikul peavari olemas.

«Kodutus ei ole Tallinnas 
enam ammu probleem, pigem 
domineerib üldine vaesus,» 
räägib Põldema ja lisab, et elu 
hammasrataste vahele jääb 
ka täiesti korralikke inimesi, 
kes näiteks töö kaotanud. «Ei 
tulda toime, ei saada hakkama 
– aga see ehk vaesus on juba 
laiem küsimus.»

Tema sõnul muudaks hästi 
korda tehtud plats ja tänav 
piirkonna märksa turvalise-

maks. Praegune laokil olek 
pluss trammipeatuses tegut-
sev viinapood meelitab heidi-
kuid ligi.

Novembris ja detsembris 
käisid sotsiaaltöötajad linnas 
urkaid otsimas, kus endile 
«pesi» luuakse. Muuhulgas 
selgus, et nn põlistallinlasi on 
heidikute hulgas vähe. Sageli 
tulevad pinna jalge alt kaota-
nud inimesed teistest omava-
litsustest siia seiklema ja pa-

remat elu otsima. 
Teisalt ei tasu 

unustada, 
et kui 

peatu-
sepin-
kidel 
istuvad 
räämas 

isikud 
korda ei 

riku, teisi 
segavalt pur-

jus ei ole ja kärakat 
ei pane, on neil täielik õigus 
seal viibida.     

Mõistagi tõmbavad jaamad 
heidikuid ligi kõikides kohta-
des üle kogu ilma. Kus inimesi 
rohkem, seal on ju lootust 
«kala» püüda.

Põhja-Tallinna valitsuse kõ-
neisik Violetta Lanman ütleb, 
et Balti jaama ümber teevad 
lisaks joodikutele muret  huli-
gaanitsemine ja kaklused. 
Sealsamas Kopli tänava ääres 
asuvad mitmed baarid. Kuigi 
nii riigipolitsei kui ka munitsi-
paalpolitsei on andnud endast 
parima, peab neid ühtlasi jät-
kuma veel paljudesse paika-
desse. Nii võttis linnaosavalit-
sus neile alates eelmise aasta 
septembrist appi turvafirma, 
mis vähendas korrarikkumist 
järsult. Lisaks on käinud pea-
tustes heidikutega vestlemas 
sotsiaaltöötajad, et tutvusta-
da linna pakutavaid võimalusi 
nina vee peale saamiseks.

Vana-Kalamaja tänavast ja  
Balti jaama platsist saab üks  
linna kenamaid piirkondi

• Balti jaama väl-
jak kaetakse 
graniitplaa-
tidega.

• Bussijaa-
male ra-
jatakse 
varikatus 
või busse 
kattev hoo-
ne.

• Toompuiestee ja jaa-
mapaviljoni vahele on kavas 
rajada väike ruudukujuline, 
pöördistmetega ümbritse-
tud aed.

• Vana-Kalamaja tänav pike-
neb üle Balti jaama väljaku 
Nunne tänavani ja kulgeb 
piki taastatavat glassii-
puiestee lõiku

• Jalakäijad saavad Vana-Ka-
lamaja tänavalt üle Balti jaa-
ma väljaku Nunne tänavale 
maa pealt.

• Renoveeritud Vana-Kala-
maja tänava keskele kavan-
datakse jalakäijate liikumis-
ala

• Autode liikluseks jäetakse 
Vana-Kalamaja tänavale 

ühes servas kitsas, 
2,5-meetrine asfal-

diriba.
• Tänavale kujun-

datakse eraldi 
tänavamööbli ja 
haljastuse riba.

• Haljastuskaste 
hooldaksid kohali-

kud ise.
• Kotzebue ja Vana-Ka-

lamaja tänva ristmikul asu-
vale Kalamaja platsile raja-
takse kogukonnamaja, kus 
on ühendatud äri- ja ühiste-
gevus.

• Kogukonnamaja kujunda-
takse kasvuhoone laadis, 
taaskasutatavatest mater-
jalidest. 

• Vana-Kalamaja tänava ser-
vale rajatakse paneelidena 
avatavaid, Kalamajale ise-
loomulikke plankaedu, mis 
lubavad privaatseid aiaruu-
me ajutiselt liita tänavaga.

• Vana-Kalamaja tänava me-
repoolsesse otsa rajatakse 
vaateplatvorm.

• Ehitus algab tänavu kevadel 
ja lõpeb suvel 2023.
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«Kui naine hakkas varastatud 
jalgratta kohta Facebooki posti-
tama, pidasin seda alguses täie-
likuks mõttetuseks, aga  asi töö-
tas,» räägib tallinlasest ettevõt-
ja Rene Kiil, kuidas neil õnnes-
tus varastatu üles leida.

Pealtnäha oli see üks tavaline 
lugu. Laps oli läinud möödunud 
augustis jalgrattaga Scott sõbran-
nale külla ja jätnud selle Siidisa-
ba tänava ühes majas üldkasu-
tatavasse keldrisse. Sealt see siis 
kaduski. Pereema postitas vä-
simatult otsimiskuulutusi, ku-
ni Renega võttis ühendust kee-
gi mees, kes teatas, et on ratta 
leidnud. Sama mees oli   olnud 
Kopli kandis poes, enda lukus-
tamata jalgratas hoidjas, ja näi-
nud silmanurgast, kuidas keegi 
kavatseb sellega ära sõita. 

Omanik polnud papist poiss, 
hüpanud ligi ja haaranud var-
gal turjast. Too oli plehku pan-
nud. Ja koos temaga pani jook-
su varga kaaslane, kel juba oli 
omal jalgratas  – jättes enda rat-
ta sinnasamasse maha. Nii oli 
kaks varast pagema sundinud 
mehel korraga käes kaks ratast 
– enda oma ehk napilt päästetu 
ja võõras. See maha jäetud ratas 
oligi Rene pere oma. Nimelt oli 
mees, kes kurikaelad teolt ehk 
enda ratta varguselt oli tabanud, 
näinud Facebookis ratta otsimi-
se kuulutusi. Nii jõudis Scott pä-
rast kõigest nädalast eksiränna-
kut omaniku kätte tagasi.

«Väga pime ja õnnelik juhus,» 
resümeerib Rene, kes oli polit-
seid teavitanud nii kadumisest 
kui ka leidmisest. «Mina tun-

nen end Tallinnas siiski turva-
liselt. See oli mul elus esimene 
kord vargusega kokku puutuda. 
Kui jätta kõrvale, et üks aiakäru 
läks ehitusel kaduma.» 

Varastatakse koridoridest 
ja keldritest   

Eestis pannakse aastas toime 
9000-10 000 varavastast kurite-
gu, millest suurem osa ehk 7000 
on vargused. Tallinna osa moo-
dustab sellest ümmarguselt 5000. 

Rene rattavarguse juhtumis on 
koos paljud nüansid, mis Tallinnas 
varguste puhul on nüüdisajal ta-
valised. Asju pannakse kõige roh-
kem pihta üldkasutatavatest ko-
ridoridest-keldritest. Kasutatakse 
ära inimeste hooletust. Professio-
naalseid sissemurdmisi – näiteks 
korteritesse – esineb aga järjest vä-
hem. Ei planeerita, vaid improvi-
seeritakse. Mis silma jääb, see ära. 
Nii tabas möödunud aasta suvel 
Põhja-Tallinna hoovivarguste lai-
ne. Lihtsalt pandi pihta, mis ripa-
kil ja vähegi väärtuslik.

Märkimisväärne on seegi, 
et pandeemia algusest on jär-
sult kasvanud vargused garaa-
židest. Mullu registreeriti Tallin-
nas 61 taolist juhtu, enne pan-
deemiat 2019. a vaid paarküm-
mend. Võrdluseks, et veel 2016. 
a pandi kirja umbes 80 vargust 
garaažidest.

Kui vaadelda varguste arvu 10 
000 elaniku kohta, siis on Tal-
linna turvalisim linnaosa Lasna-
mäe. See on nõnda olnud juba 
mitu aastat. Kõige ebaturvalise-
mad paigad on turvafirma Rapid 
Security analüüsi järgi aga kesk-
linn ja Põhja-Tallinn. See on ka 
mõistetav, sest kesklinna kogu-
netakse teistest linnaosadest – nii 
tööle, poodlema kui ka lõbutse-
ma. Põhja-Tallinn on aga suhte-
liselt kiires arengus, sealne ela-
nikkond muutub jõukamaks ja 
on, mida varastada. 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Varguste arv on Tallinnas taas tõusma hakanud ning 
energiakriisist tingitud vaesuse kasv võib seda veelgi 
hoogustada. Hoovidest ja panipaikadest võetakse  
kõik, mis ripakil – vargused neist paikadest on kolme 
aastaga kahekordistunud. Võib tunduda ootamatu, kuid 
kõige vargavabam Tallinna linnaosa on Lasnamäe.

Eramutest ja korteritest va-
rastatakse vähem, kuid se-
da enam pannakse asju pih-
ta trepikodadest, koridori-
dest, hoovidest ja keldri-
test, aga ka garaažidest. 
Need on Tallinnas seega 
kõige vargusohtlikumad ko-
had, sest kasutatakse ära 
inimeste hooletust.

Turvaettevõtte Rapid Secu-
rity juhataja Vallo Põldma sõ-
nul on varguste hulk trepikoda-
dest ja koridoridest kolme aasta-
ga pea kahekordistunud. Vargu-
sed kodude juurest või abiruu-
midest on sagenenud eelmisel 

aastal kasvõi Haaberstis, kesk-
linnas, Lasnamäel ja Mustamäel. 

Politsei registreeris Tallin-
nas 2021. aastaga üld-
se kokku 596 vargust 
kodudest ja vahe-
tust koduümbru-
sest: neist vee-
rand kesklinnas 
ja teist samapal-
ju Põhja-Tallin-
nas. Kuigi pisut on 
Põldma sõnul sage-
nenud ka murdvargu-
sed, võtavad vargad ena-
masti sealt, kus lihtsam. 

«Enam kui pooltel juhtudel 
oli vargal vaba ligipääs, nii et  

inimeste unustamisel või haja-
meelsusel on varguse õnnestumi-

sel suur roll,» lausub Põld-
ma. «Neljal juhul viiest 

varastati videoval-
ve või signalisat-
sioonita kohast. 
Varas üldiselt ei 
karda ootamist, 
tööd ega vaeva, 
ta kardab tähe-

lepanu. Seepärast 
võetakse tavaliselt 

ikka see, mis on ripa-
kil ja millega saab kiirelt 

kaduda. Avatud aknast paistvad 
telefonid-arvutid, lahtisest uksest 
käeulatuses olnud rahakotid jne.» 

Näiteks luku lõhkumise abil 
varastatakse vaid vähem kui 
10% puhul, akna purustamise-
ga umbes 3% juhtudest.

Taolisi korterivargusi nagu 
1990ndatel, kus murdvargad 
terve eluaseme asjadest lage-
daks teevad, tänapäeval enam 
ei esine. Varastatakse üksikuid 
kätte sattuvaid väärtuslikumaid 
esemeid. Pea pooltel juhtudel 
on uks või aken lahti unusta-
tud või on varast usaldatud ja 
ta ise korterisse lastud.

Kui veel 2016. a registree-
riti politseis kogu Eesti peale 
ligi 800 vargust korterist, siis 
nüüdseks on sellest jäänud vei-

di enam kui neljandik. Tallinnas 
oli see number 2016. a 390 ja 
mullu 132. 

Ka varguste osas korteritest 
on Lasnamäe paistnud silma kui 
kõige turvalisem Tallinna linna-
osa. Iga 10 000 elaniku kohta 
sooritatakse seal aastas umbes 
kuus sissemurdmist või vargust 
korterist. Võrdluseks – kesklin-
nas üle kümne ja Põhja-Tallin-
nas üheksa ringis.

Sotsiaalkindlustusameti ohv-
riabi ja ennetusteenuste osakon-
na juhi Jakko Salla sõnul toe-
tatakse moraalselt aastas um-
bes paarikümmet inimest, kel-
le korterisse on sisse murtud 

või kes on muidu varguse tõt-
tu kannatanud. 

«Meie poole võiksid vargus-
te ohvrid märksa rohkem pöör-
duda, sest varguse ohvriks lan-
gemine on vahel vaimses mõt-
tes tõsine trauma,» lausub Sal-
la. «Kui on varastatud näiteks 
emotsionaalses mõttes olulisi 
esemeid, siis see võib inimest 
sama raskelt mõjutada, kui mõ-
ni vägivallakuritegu. Sageli kah-
juks aga tuntakse end ise süüdi 
ja ei räägita sellest.» 

Ometi saab ohvriabisse he-
listada 24/7: tasuta numbril 116 
006. Helistaja võib jääda ano-
nüümseks. 

Kauplusevarguste arv on 
pigem vähenenud, kuid va-
raste hulgas on samas esin-
datud kõik ühiskonnakihid 
– töötutest jõukuriteni.

Varastega on hädas kõik 
kauplused, kus suuremat või 
väiksemat näppamist esineb pi-
devalt. Turvaettevõtte Viking 
Security statistika järgi jääb var-
gustega tekitatud kahju keskmi-
selt 1-2% vahele ettevõtte käi-
best. Kui arvestada, et ühe suu-
re kaupluseketi käive on Eestis 
näiteks 400-500 mln eurot, siis 
kaotatakse varastele hirmuära-
tavalt suuri summasid. Ettevõte-

tel, kes turvalahendustelt kokku 
hoiab, võib kaoprotsent küündi-
da suisa 10-15%-ni. 

Viking Security piirkonnajuhi 
Aleksandr Kuznetsovi sõnul on 
varaste ja varguste struktuur vii-
mastel aastatel olnud üsna sar-
nane. Kõlab küll karmilt, kuid 
varastavad peaaegu kõik: alates 
tavapärasest kliendist ja lõpeta-
des ettevõtte juhtkonna endaga.

• Umbes 40% vargustest soo-
ritavad kliendid;

• 30% varguste taga on kaup-
luse enda kassapidajad või klien-
diteenindajad;

• 30% vargustest paneb toi-
me muu toetav personal, kelleks 

võivad olla koristajad, laotööta-
jad, kauba väljapanijad jne.

Kui lahata klientide hulgas pei-
tuvate poevaraste struktuuri, siis 

umbes pooled neist on nn juhu-
vargad. «Kasvõi lapsed, kes näp-
pavad midagi kihlveo peale või 
pole vanemad mõne asja jaoks ra-

ha andnud või tahab laps mõn-
da poppi eset,» ütleb Kuznetsov.  

Samamoodi näppavad täis-
kasvanud sageli uudishimust või 
hasardist. Poevaraste hulgas lei-
dub üldiselt seinast seina sis-
setuleku ja staatusega inimesi: 
alates töötutest ja narkomaani-
dest kuni hasardi tõttu näppa-
vate positsioonikate rikkuriteni. 
Kuznetsov toonitab seejuures, et 
iseteeninduskassad, mida poed 
klienditeenindajate nappuse tõt-
tu järjest enam kasutavad, soo-
dustavad varastamist.

Proffe, kes näiteks ka «telli-
musi» täita võivad, leidub poe-
varaste hulgas vaid umbes 15%.  

Ligikaudu 20% moodustavad 
varastest aga narkomaanid jm 
sõltlased, kes virutavad selleks, 
et n-ö elus püsida. Tähelepanu-
väärne, et ligikaudu 10% varas-
test on pensionärid, keda tõu-
kab  valdavalt tagant elemen-
taarne vaesus või puudus. 

Üle Eesti sooritatakse aas-
tas üldse kaubandusest umbes 
3500 vargust – siin hulgas on 
ka apteekide, ladude jm juhtu-
mid. Aastate lõikes on see ül-
diselt samana püsinud. Tallinna 
osa on siin üle poole ja võrreldes 
ülemöödunud aastaga oli vargu-
si kaubandusest mullu kümme-
kond protsenti vähem. 

Vaata oma koduümbrust varga pilguga – mida ja kuidas sa ise minema viiksid? Kauplusteketid kaotavad varastele aastas miljoneid

PIKANÄPUMEHED HOOS: Tallinnas varastatakse  
üha enam, kuid kõige vähem kannatab Lasnamäe

«Palju mängib siin rolli inimeste 
endi hooletus – minnakse poodi 
ja jalgratas jäetakse lukustama-
ta. Sageli on keeruline aru saa-
da, millal peituvad varguste ta-
ga segased võlasuhted. Kasvõi 
uusarenduste ehitustel klaarivad 
arveid alltöövõtjad peatöövõt-
jatega ja tööriistu võetakse võ-
la katteks.»

Siiski on mullune varguste 
kasv pisut mõistatuslik. Valitse-
nud on pigem tööjõupuudus. Na-
gu näitab kasvõi kinnisvaraturg ja 
ostlemine poodides, paistis rah-
val vähemalt enne energiakriisi 
raha jaguvat. 

Teisalt peegeldab varguste 
tõus mõnegi kriminoloogi arva-

tes siiski ühiskonna süvenevat ki-
histumist, sealhulgas alkoholismi 
ja narkomaania süvenemist. Ilm-
selgelt – nagu toonitab ka krimi-
noloog, professor Jüri Saar – näi-
tab eelkõige pisivarguste süvene-
mine ühiskonna sotsiaalhädasid. 

Kui vaadelda ainult vargus-
te kui kuritegude statistikat, siis 
jätab see sellest süüteoliigist siis-
ki vale mulje. Pisut vähem sama 
palju kui kuritegudena, soorita-
takse vargusi väärteona. Selle 
eest mõistetakse vahele jäänule 
tavaliselt trahv. 

Teisisõnu, lisaks umbes 9000 
kuriteole lisandub Eestis aastas 
teist sama palju väärtegudena 
kvalifitseeritavaid vargusi. 2001. 
aastal, kui karistusseadustik vas-
tu võeti, nimetati varguseks juh-
tum, kus kahju ületas 20 miini-
mumpäevamäära ehk 1000 kroo-
ni. Hiljem siis vastavalt eurodes.

2015. aastal määrati päeva-
määraks 10 eurot ning väär- ja 
kuriteo piir nihkus 200 euroni. 
Nõnda on see tänaseni.

Kuhu jätta kuri- ja  
väärteo piir?

Mitme turvaettevõtte juhid 
kurdavad, et see loob karista-
matuse tunde, sest profivargad 
arvutavad hoolega, et varasta-
tu summa ei ületaks 200 eurot. 
Trahve võib lõputult välja kirju-
tada, võtta taoliselt kontingendilt 
niikuinii midagi ei ole. Ometi ar-
vab kriminoloog Jüri Saar, et tao-
line piir on õigustatud. Pigem tu-
leks seda rahaliselt tõsta.

«Arvestagem, et vahepeal on 
toimunud kõva inflatsioon ning si-
suliselt on see piir juba tänaseks 
väiksem,» sõnab ta. «Lisaks on pisi-
vargused pigem sotsiaalprobleem, 
mitte küsimus kuritegevusest. Ta-
valiselt tegelevad taolise näppami-
sega muuhulgas sõltlased.»

Saare sõnul ei annaks vargus-
te senisest suurem kriminaliseeri-
mine mitte midagi peale prokura-
tuuri asjatu koormamise ja raha 
kühveldamise kasvavateks me-
netluskuludeks, sest kriminaal-
menetlus on kallis.

Lisaks ei hirmuta taolisi tüü-
pe nagu pisivaraste põhikontin-
gent, kaasaegse mugava vangla-
ga, vaid vastupidi. Mõnedki on 
rõõmsad, et pääsevad «riikliku-
le ülalpidamisele».

55% Tallinna kodudes ja va-
hetus koduümbruses registree-
ritud varguste puhul on kahju-
summa 500 või enam eurot. See 
on viimase kuue aasta negatiiv-
ses mõttes teine tulemus. Teisi-
sõnu, kahjusummad on järjest 
kasvanud. 

Langus pöördus mullu jär-
suks tõusuks

Lootustandev langus vargus-
tes algas Tallinnas 2017. a. mil 
neist registreeriti vaid 4700 ja 
2020 kukkus see arv juba 4200 
peale. Ilmselgelt mängis siin rolli 
kevadine eriolukord seoses pan-
deemiaga. Inimesed istusid pea-
miselt kodus ja hoidsid oma varal 
tahes või tahtmatult silma peal. 

2021. aastal hüppas aga var-
guste arv järsult ülespoole: neid 
registreeriti pealinnas 5312. 

Turvaeksperdid räägivad, et 
kriisid ja kuritegevuse kasv käi-
vad üldiselt käsikäes, ja see on 
ka loogiline. Turvaettevõtte Fo-
rus Security tegevjuht Raimo 
Heinam tõdeb näiteks, et kui 
vaadata pikemas plaanis, siis on 
Eestis elamine muutunud aas-
tast aastasse turvalisemaks. Kuid 
esineb teatud perioode, kui ini-
meste sissetulekud vähenevad ja 
tööpuudus kasvab, ning see tõs-
tab mingit laadi väär- ja kurite-
gude arvu. 

«2020. aastal hakati Covidi 
esimese laine järgse tööpuuduse 
kasvu ajal rohkem kaubandus-
pindadele sisse murdma,» nendib 
Heinam. «Eks me varsti saame 
anda hinnanguid, kuidas mõjutab 
energiakriis meie elukeskkonna 
turvalisust. Praegu veel energia-
kriisi mõju otseselt turvaettevõt-
te tööd  mõjutanud ei ole, kuid 
oleme valmis, et sissemurdmis-
te arv võib hakata suurenema.» 

«Pandeemia algusest on var-
gad Põhja-Eestis kõvasti aktiiv-
semaks muutunud, nende erili-
se tähelepanu all on trepikojad, 
koridorid ja hoovid,» võtab tur-
vaekspert Vallo Põldma lühidalt 
olukorra kokku.

MTÜ Eesti Naabrivalve tegev-
juht Marek Väljari tõdeb samu-
ti, et varguste või nende katsete 
kohta on hakanud rohkem tea-
teid laekuma. «Nii kui hakkab 
majandusel kehvemini minema, 
kuritegevus tõuseb,» tõdeb ta. 

Müüjaga kas-
sad kaitsevad 
varguste eest 
märksa tõhusa-
malt kui isetee-
nindusauto-
maadid.
Scanpix

Varastatud asjade kokkuostjaid enam pole –  
müüakse internetis
Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude 
talituse juhi Hannes Kelti sõnul on vajunud mine-
vikku ajad, mil tegutsesid varastatud kraami kok-
kuostjad. See on ka mõistetav, sest politsei on 
järjest võimekam ja taolised tegelased jääksid üs-
na ruttu vahele. 

«Reeglina realiseeritakse varastatu oma tut-
vusringkonnas käest kätte või ka internetis ostu-
müügi keskkondades ja sotsiaalmeedia, näiteks 
Facebooki ostu-müügi gruppides,» räägib Kelt. 
«Seejuures kasutatakse ka võltskontosid ja e-
posti aadresse. Kuigi varastatu kokkuostjaid 
praegu enam sisuliselt ei leidu, esineb neid, kes 
peidavad varastatud eseme ostmise mingi muu 
legaalse tegevuse vahele. Levinud on ka varasta-

tu kiire pakkumine näiteks turgudel või selle va-
hetamine: enamasti narkootiliste ainete vastu.» 

Kelti kinnitusel püütakse teatud esemeid müüa 
ka Eesti lähiriikides, kuid see suundumus on vä-
henemas. 

Hannes Kelt soovitab juhul, kui mõnest interne-
tikeskkonnast kasutatud asja ostate, küsida selle 
ostudokumente ja päritolu. Samuti tasub uurida, 
ega pole asjal seerianumbrit maha kraabitud. 
Kahtlust peaks ekitama ka ebaloomulikult madal 
hind. Kui müüjat pisut asja ajaloo kohta küsitleda, 
tekib üldiselt sisetunne, kas tegemist on ausa ini-
mesega. Kui osta varastatud asi, võib juhtuda, et 
politsei tuleb järele ja annab selle esialgsele oma-
nikule tagasi.

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ütleb, et viimasel ajal võib täheldada varaste mõningast aktiviseerumist. Scanpix
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Energiahindade röögatu tõus sunnib otsima ühiskonnas 
süüdlasi – et kes selle jama kokku keeras. Hinnatõu-
su põhjuseid on justkui palju, alates halbadest asjaolu-
dest Euroopa energiaturul lõpetades sellega, et meie 

praegune börsiloogikale rajatud energiasüsteem on olemuselt 
üldse vale. 

Tänase Pealinna intervjuus ütleb ka TalTechi energeetika-
professor Alar Konist otse välja: me oleme nn vabaturgu ehk 
börsisüsteemi uskudes naiivsed olnud. Lootnud, et mõni tei-
ne riik ikka piisavalt ka meie tarvis elektrit toodab ning börs 
kindlustab meile parima hinna. Seetõttu jättis Eesti ka oma 
energiasüsteemi arendamise viimasel kümnendil unarusse. 
«Praegu on olukord Narva elektrijaamadega selline, nagu oleks 
meil kuuris vana Zaporožets või Volga,» rõhutab Konist.

Selle kõige taustal oleme «julgeoleku» kaalutlustel loobumas 
ka nö õlekõrrest ja pannud end näiteks olukorda, kus peame 
hakkama Venemaa elektrit ostma läbi Soome ja kallima hinna-
ga. On see tõesti meie talupojatarkus?

Igal juhul peame ainult ise selle kriisi ka lahendama, sest 
nn ühisturul kaitseb iga riik ikka ennekõike oma elanike hu-
ve. Kindlasti peab inimesi selles olukorras aitama, ja seda tuleb 
teha kohe. Tänasest saab Tallinnas taotleda energiahinna hü-
vitist, ning pealinnas on vähemalt ligi 60 000 peret, kel peaks 

sellele toetusele õigus ole-
ma.

Teiseks tuleks ühiskon-
nas kohe maha pidada de-
batt, kuidas meie energia-
süsteemi kardinaalselt re-
formida. Paika tuleks pan-
na nii kiired kui ka pika-
ajalisemad lahendused. 

Omal ajal oli poliitikutel 
väga mugav Euroopa oo-
tustele viidates börsisüstee-

miga liituda, sest nii ei pidanud korraldama arutelu süsteemi 
riskide ja puuduste üle. Samas elektritootjad praegu just raha-
puuduse all ei kannata, kannatavad ikka lihtsad inimesed. 

Eestis on praegu tuhandeid väikeste lastega peresid ja ea-
kaid, kes  oma kodus sõna otseses mõttes iga päev külmeta-
vad – ja peavad sealjuures otsustama, kas maksta ära elektri-
arve või osta süüa. Eriti raskeks võib olukord minna linnades, 
kus kortermajade elanikud ei saa ju oma olukorda leevenda-
da näiteks ahjukütte abiga. Lisaks on energiahindade löögi all 
ettevõtted, koolid, haiglad. Kehtib huvitav loogika: tootjal on 

«õigustatud ootus» saada taastuvenergia ta-
su, aga tarbijal ei ole elektri hinna suhtes 

«õigustatud ootusi», nentis ka ekspan-
kur Indrek Neivelt, kelle sõnul peaksi-
me suutma näiteks sarnaselt Norraga  
tagada elektrile hinnalae.

Kõik võimalikud toimivad lahen-
dused – hinnalagi, kodutarbijate ee-

maldamine börsisüsteemist, ta-
kistuste kõrvaldamine tuule-
parkide rajamiselt, uute elekt-
rijaamade rajamine, ka meie 
enda põlevkivi tehnoloogia-
te edasiarendamine – peak-
sid praegu olema arutluse 
all. Uute tootmisvõimsuste 
tekitamine võtab isegi kär-
me tegutsemise korral ae-
ga aastaid, aga ka se-
ni tuleb pakkuda ini-
mestele sooja tuba 
mõistliku hinnaga.

Õigus soojale toale

Maarja-Liis Arujärv,  
peatoimetaja

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

Igal juhul peame ai-
nult ise selle kriisi ka 
lahendama, sest nn 
ühisturul kaitseb iga 
riik ikka ennekõike 
oma elanike huve.

«Juurdeehituse ja teise kor-
ruse osalise remondiga li-
sandus hoonesse 130 kohta, 
mis annab võimaluse tuua 
kogu koolipere ühe katuse 
alla,» ütles Merivälja direktor 
Greta Henriksson. «Saame 
elada ühist koolielu, mahume 
ilusasti ühte vahetusse, sest 
meil on lõpuks ilusad nüüdis-
aegsed ruumid.»

Kool sai juurde neli suurt klas-
siruumi, ühe rühmaõppeklassi, 
kolm väikerühmale mõeldud õp-
peklassi ja kaks kabinetti. Ra-
jati ka multifunktsionaalne ala, 
mida klassiruumide lükandsein-
te avamisel saab kasutada ühis-
üritusteks.

Henriksson ütles, et Meriväl-
ja koolis on ruumipuudus 
probleemiks olnud mi-
tu viimast aastat seo-
ses algkoolist põhi-
kooliks ülemineku-
ga. «Kõige tähtsam 
on meile kindlasti 
see, et saime juurde 
neli uut täiemõõdulist 
klassiruumi, ühe rüh-
maõppeklassi ja kolm väi-
kerühmale mõeldud õppeklas-
si,» lisas ta.

Õpilased ise rõõmustavad 
kõige enam suure koridori ning 
hubase puhkenurga üle, kus saab 
vahetunnis mugavalt juttu pu-
huda või kontrolltööks korra-
ta. «Siin on hästi mõnus istu-

da, sest on palju ruumi ja tore 
sõpradega olla,» leidis 

Merivälja kooli õpi-
lane Mariete.

«Minu arust 
kõige ägeda-
mad ongi need 
uued korido-
rid,» lisas koo-

liõde Triinu.
«Meil on nüüd 

piisavalt ruumi ja val-
gust.  Suured aknad, kor-

ralik ja moodne ventilatsioon. 
Pluss digitaalsed võimalused, 
näiteks interaktiivne tahvel,» üt-
les kooli õppejuht Merike Jürilo.

Varasem algkool on viima-
se viie aasta jooksul kasvanud 
täiemahuliseks põhikooliks. 

«Kindlasti on kooli profiil tänu 
sellele muutunud, oleme ju nüüd 
multifunktsionaalsete ruumide-
ga põhikool,» mainis Henriks-
son. «Suuremad õpilased vaja-
vad suuremaid,  rohkemate või-
malustega ruume, ja meil on hea 
meel, et saame neid nüüd pak-
kuda. Nüüd on koolimaja väli-
miselt ja sisemiselt terviklik.»

Tallinn on jõudnud koolide 
renoveerimisega lõpusirgele. 57 
üldhariduskoolist ja kümnest  
huvikoolist on uuenduse läbinud 
90%. «Jäänud on mõned, kus re-
noveerimisvajadus on võib-olla 
natuke suurem, nende koolide-
ga tegeleme nii sel aastal kui ka 
lähiaastatel,» lausus abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev.

Marek Rannala
iikuvusekspert 

Helsingis kehtib 30 km/h kiiru-
sepiirang 20 aastat ja Oslo sea-
dis selle sisse kümmekond aas-
tat tagasi. Need kaks linna 
suutsid mõned aastad tagasi 
näidata null hukkunuga liiklust. 

Pariis, nagu ka Hispaania ja 
Hollandi linnad tegelevad prae-
gu kiiruse alandamisega kuni 
30 km/h. Ka ÜRO propageeris 
üle-eelmisel aastal oma liiklus-
ohutuse konverentsil sama 
asja. 

Väiksem kiirus avardab juhi 
vaatevälja. Ta märkab rohkem, 
suudab kiiremini reageerida ja 
saab auto õigel ajal pidama. Pi-
durdusteekond on 30 km/h sõi-
tes oluliselt lühem. Kui auto sõi-
dab 30-ga jalakäijale otsa, jääb 
inimene suure tõenäosusega 
ellu. Eriti kehtib see eakale otsa 
sõites. 50-ga sõites tähendab 
kokkupõrge eakaga talle sisuli-
selt surmaotsust, 30-ga sõites 
on tal suur võimalus ellu jääda. 

Teine asi, et müra tekib 30 
km/h sõites palju vähem – vahe 

on kohe väga-väga suur. Lisaks 
võimaldab madalam sõidukiirus 
sujuvamat liiklust, sest ka kii-
rendamist ja pidurdamist on 
vähem. Mõned piiranguvas-
tased küll väidavad, et 
kütusekulu ühtlasel sõi-
dul vanade autode pu-
hul  suureneb. Tegeli-
kult aga annab 30 km/h 
linnas sõita isegi ilma 
pidurdamata ja kiirenda-
mata. Uuringud on näi-
danud, et kütuse-
kulu ja heitmed 
hoopis vähene-
vad sest ei ole 
vaja kiirendada 
50-ni ega pi-
durdada sel-
lelt kiiruselt. 
Ka juhid on 
selle võrra 
rahulikumad 
ega närvel-
da. 

Kõige 
suurem ühe 
sõiduraja lä-
bilaskevõi-
me üldse on 
Eestis mõõ-
detud just 

kiirusel 30 km/h. Pikivahed on 
sellisel juhul väiksemad ja liik-
lusvoog ühtlasem. Tipptunni 
reaalne kiirus ummikus ei ulatu 

niikuinii 30-ni. Merivälja kool pääses ruumipuudusest

Kas kesklinnas tuleks piirata autode kiirust 30 km/h?

Bret-Maria Rikko
bret-maria.rikko@tallinnlv.ee

Tallinn sai uue digitaalse 
liiklusmudeli, mis näitab 
täpselt ära inimeste liikumi-
se linnas ja ummikute põh-
juse. Mudel annab võimalu-
se kujundada bussi- ja 
trammiliinid täpselt inimes-
tele sobivaks.

Abilinnapea Andrei Noviko-
vi sõnul on mudel kõiki andmeid 
koondav digitaalne tööriist, mis 
aitab meil mõista, kuidas ja mil-
lal inimesed Tallinnas liiguvad. 
«Mudeli abil on võimalik ennus-
tada transpordis ette tulevaid 
probleeme, mõista nende põh-
juseid ning nii linna arendada,» 
selgitas Novikov. «Muu hulgas 
saame hinnata linna iga piir-
konna inimeste vajadusi. Mu-
delis tehtavate liikluse simulat-
sioonide põhjal on näiteks või-
malik langetada otsuseid, kui-
das linna ühistranspordi liini-
võrku ajakohasemaks muuta.»

Uue programmi abil kogu-
tud andmete analüüs kes-
tab aasta kuni pool-
teist ja siis saab 
juba liinivõr-
ku muutma 
hakata.

Mudel 
aitab liik-
luses et-
te tule-
vaid stse-
naariume 
läbi mängi-
da ja analüü-
sida. Näiteks 
prognoosida liik-
luse seisu teistel täht-

samatel magistraalidel, 
kui mõnel linna olu-

lisemal tänaval 
on liiklus aju-

tiselt takista-
tud. Mude-
li abil on 
võimalik 
leida vas-
tuseid kü-
simustele, 

miks teki-
vad ummi-

kud või milli-
seid ümberkor-

raldusi on vaja tee-
remontidest tulenevate 

ebamugavuste vähendamiseks. 
Samuti, kuidas hakkavad suu-
remad riigimaanteede ehitused 
Tallinna ümbruses mõjutama 
liiklust linnas.

Maailmas väga uuenduslik
Uus transpordimudel on ka 

maailma mastaabis väga uuen-
duslik. «Selliseid uue põlvkon-
na transpordimudeleid haka-
takse praegu Lääne-Euroopas 
alles kasutusele võtma,» lau-
sus Novikov. «Mudel arvestab 
lisaks liikumistele kahe levinud 
punkti vahel, nagu töölt koju, 
ka keerulisemaid liikumismust-

reid. Võib ju inimene teel tööle 
viia ka lapsed lasteaeda. Või siis 
teel töölt koju minna ka poodi 
või hoopis meelelahutusasutus-
se vaba aega veetma.»

Transpordimudel hõlmab en-
das pidevalt uuendatavaid and-
meid pealinna 130 000 teelõi-
gu ja 51 450 liiklussõlme koh-
ta ja arvestab nii isiklike auto-
de, ühissõidukite, veoautode kui 
ka jalakäijate liikumist. Mudeli 
abil on võimalik eristada 12 eri 
liiklejatüüpi ehk kasutajagruppi, 
sealhulgas õppureid, autoga ja 
autota tööinimesi ja pensionäre 
nii Tallinnast kui ka mujalt Har-

jumaalt. See aitab prognoosida 
ja arvestada eri inimeste trans-
pordivajadusi linnas.

Iga kolmas-neljas auto tuleb 
väljastpoolt

Samuti võimaldab tööriist 
abilinnapea sõnul analüüsida, 
millised investeeringud ja aren-
dused oleks ühes või teises ko-
has vajalikud, see omakorda ta-
gab rahalise kokkuhoiu. Trans-
pordimudeli eesmärk on teha 
kindlaks, et konkreetse inves-
teeringuga muutub linn elani-
kele paremaks.

Liiklusmudel modelleerib 
liiklust ka Tallinna ringteel. 
«Iga 3.-4. auto tuleb Tallinnas-
se väljaspoolt, ent mõjutab olu-
liselt linnasisest liiklust,» märkis 
Novikov. «Seetõttu tuleb para-
tamatult kaasa haarata ka Tal-
linna ümbrus.»

Mudelit hakkab linn kasuta-
ma Tallinna transpordi planee-
rimisel, sealhulgas liikluskor-
ralduses ja ühistranspordi liini-
võrgu uuendamisel ning samuti 
linnaplaneerimises. Transpordi-
mudeli alusel saab prognoosida 
linna teede koormust, hinnata 
kiiresti ühistranspordi arenda-
mist. See aitab liiklusandmeid 
koguda, töödelda ja visualisee-
rida, et arvutada liiklus- ja rei-
sijavooge ja hinnata transpor-
dinõudlust.

Mudelisse on hõlmatud kõik 
linna kasutuses olevad liikuvus-
andmed, sealhulgas on analüü-
situd linna viimase viie aasta 
jooksul läbi viidud sotsiaaluu-
ringute tulemusi, teedevõrku 
ja liiklussagedusi.

Mudeli tarkvara lõi Saksa 
päritolu kontsern PTV Group.

Uus liiklusmudel aitab vältida 
ummikuid ja uuendab bussiliine

Linnapea Mihhail Kõlvart koh-
tus Dubai linna peadirektori 
Dawood Rahman Al-Hajriga, 
kellega rääkis targa linna kont-
septsioonist ja e-lahendustest 
ning Tallinnast kui järgmisest 
Euroopa rohelisest pealinnast. 
Tallinna delegatsioon osales 
Dubai Expo-l just targa linna e-
lahenduste tutvustamiseks. 
Tallinn valiti 2020. a kõige intel-

ligentsemaks kogukonnaks, 
meid on valitud Euroopa inno-
vatsioonipealinnade esikolmi-
kusse ning Edeni strateegiains-
titutsiooni hinnangul oleme 
maailma nutikamate linnade 12 
parima seas. «Need on teemad, 
millest lähtuvalt saame ka Du-
baile koostööd pakkuda,» lau-
sus Kõlvart.

Energiatoetuse kehtestamisega 
madalama sissetulekuga ini-
mestele, kellele kavatsetakse 
hüvitada 80% hinnatõusust, 
juhtus näpuviga. Ei ar-
vestatud, et paljudel 
läheb see summa 
võlgade katteks. 
Seega, kui võlgni-
kul on konto ares-
titud, on sinna lae-
kuv toetus sissetu-
lek, mille kohtutäitur 
saab kinni pidada ja võ-
lausaldajale maksta. Kohtu-
täitureid ahnuses või alatuses 
pole siinkohal põhjust süüdista-
da. Nemad täidavad seadust. 
Sissetulekud, millele ei saa pöö-
rata sissenõuet, on sätestatud 
täitemenetluse seadustiku § 
131. Sealhulgas on ka igasugu-
sed pere- ja sotsiaaltoetused. 
Kui oleks tahetud, et energiahü-
vitis oma eesmärki täidaks, pi-
danuks ka selle n-ö puutumatu 
toetusena täitemenetluse sea-
dusesse viima. Kehtivaid makse-
häireid on Eestis umbes 100 
000 inimesel ja umbes 80 000 
asuvad kohtutäiturite huviorbii-

dis. Mõistagi on ennekõike vara-
semaid raskusi just nendel, kes 
kuuluvad energiatoetuse siht-

gruppi ja püüdnud omi ra-
halisi auke kiirlaenu-

dega lappida. Seal-
hulgas lasub võlg 

55 000 alaealise 
lapse vanemal. 
Väga lihtne 
oleks öelda, et 

igaüks on oma 
hädades ise süüdi. 

Kui aga kombineerida 
energiakriisi eelsed võla-

summad praeguse olukorraga, 
kus paljudele tekivad juurde 
energiavõlad, kujuneb pilt mas-
silisest võlgu olekust. Seega ei 
vasta ka tõele poliitretoorika, et 
praeguse toetusskeemiga aida-
takse kõige enam abi vajajaid. 
Tegelikult läheb suur osa sum-
mast kiirlaenufirmadele, liisingu-
kompaniidele jt rahandusasu-
tustele, kes ei vaja toetust. Jus-
tiitsminister Maris Lauri on küll 
teatanud soovist seadusetäien-
duse kaudu energiatoetused 
kohtutäiturite käest päästa. Aga 
miks mure alles nüüd avastati?

Kuigi kinnisvaraturg kasvas lõp-
penud aastal nagu pärmi peal ja 
mõned analüütikud on ennusta-
nud uut krahhi, seda tõenäoli-
selt ei juhtu. Põhjus on väga liht-
ne: ei kalline mitte niivõrd kin-
nisvara, kui kasvab inflatsioon, 
mis omakorda tähendab, et kas-
või uusehituste maksumus 
muutubki järjest kallimaks. Mulli 
ehk õhku seega polegi, sest jär-
jest kallinevad nii ehitusmaterja-
lide hinnad kui ka tööjõud. Häid 
ehitajaid otsitakse juba praegu 
tikutulega. Seega, kui Eestis ta-
hetakse hakata veel kiiremas 
tempos maju energiasäästlikuks 
ehitama, tuleb massiliselt sisse 
vedada ukrainlasi, sest muud 
valikut lihtsalt ei ole. Tallinnas jt 
suuremates linnades kasvanud 
hinnad on samas muutnud keh-
vema ostujõuga inimestele või 
peredele korteri ostmise võima-
tuks. Nii ei jäägi noortel muud 
üle, kui kas vanemate pinnal 
eluneda või provintsi kolida. Tei-

salt muutub pensionäri-
de jaoks üha ahvatleva-
maks – aga paljudel ka kõrgete 
energiakulude tõttu paratama-
tuks – korteri müük suuremas 
linnas. Nii tõdeski Eesti suurim 
kinnisvarabüroo Uus Maa oma 
analüüsis, et mullu oli väga 
erandlik aasta. Kinnisvara hin-
nad ja tehinguarvud tõusid kõi-
ge kiiremini maakondades ja lin-
nades, kus pole aastakümneid 
suuremaid muutusi toimunud. 
Näiteks Põltsamaal kasvas kor-
terite ruutmeetri mediaanhind 
aastaga 56%, Jõgeval 38% ning 
Türil 36%. Võib lisada, et ener-
giakriisi taustal see tendents 
vaid süveneb. Alevi ja linna kor-
teri hinnavahet annab kaua ku-
lutada. Ühest kohast tore – 
maale tuleb rohkem elu. Teisalt 
– sundotsus on ikka midagi 
muud kui südame sund. Võib ka 
küsida, et kas suures linnas ela-
mine jääb vaid rikaste privilee-
giks.

Sotsiaalministeeriumi eelnõuga 
tahetakse ka Eestis rakendada 
Euroopa Liidu direktiivi, mis sun-
nib tööandjaid töövõtja ees roh-
kem kaarte avama. Teisisõ-
nu peavad tööandjad 
andma värvatava-
le põhjaliku üle-
vaate kõiki-
dest nüanssi-
dest, mis 
ametiga 
kaasas käi-
vad. Näiteks 
koolitustest, 
ületunnitöö 
korrast, katseaja 
kestusest jpm asja-
oludest. Kui töötamise 
ajal ettevõttes või asutuses mi-
dagi töö korras muutub, tuleb 
hiljemalt muutuse jõustumise 
päeval sellest töövõtjale teada 
anda. Lisaks nähakse ette kait-
se töötajale, kui ta peaks töö-
andja tähelepanu juhtima töö-
korra või reeglite rikkumisele. 
Kui eelnõu saab seaduseks, 

muudab see poolte vahekorrad 
tööjõuturul selgemaks. Üsna sa-
gedased on ju olukorrad, kus 
töövõtjad heidavad pärast mõn-

da aega ametis tegutsemist 
ette, et ühest või tei-

sest tingimusest 
kuuldakse esi-

mest korda. 
Eriti madala-
ma palgaga 
ametites on 
ka tavaline 
suhtumine, et 

«hakka rutem 
pihta, küll me 

detaile pärast se-
letame». Vahel 

«udustatakse» pilti mee-
lega, et inimene vähem tasuva-
tel tingimustel tööle meelitada. 
Eriti puudutab see muuhulgas 
võõrtööjõudu. Teisalt muutuvad 
ka tööandjad seaduse jõustumi-
sel kaitstumaks. Kui kõik kohe 
lepingu sõlmimisel selgeks või 
läbi räägitakse, on hiljem vähem 
konflikte ja õiendamist.

Linnapea rääkis Dubais 
targast linnast 

Osale  
emakakaelavähi 
sõeluuringus!
17.-23. jaanuarini kutsub Lää-
ne-Tallinna Keskhaigla  nais-
tekliinik nii ravikindlustatud kui 
ka ravikindlustamata naisi riik-
likule emakakaelavähi sõeluu-
ringule. Oodatud on  naised 
sünniaastaga 1957, 1962, 
1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 
1992. Uuring on tasuta ja see 
toimub Pelgulinna naistenõu-
andlas (Sõle 23), vajalik on 
eelnev registreerimine tel 626 
1314. 31. jaanuarini saavad 
sõeluuringutesti anda ka nai-
sed, kes mullu sõeluuringule ei 
jõudnud, oodatud on naised 
sünniaastaga 1956, 1961, 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 
1991.

Lastekasvatus-
nõu vanematele
Jaanuaris alustavad tasuta 
tugirühmad lapsevanematele, 
kes saavad kord kuus nõusta-
ja ja sarnases seisus emade-
isadega turvaliselt arutada 
oma lahutuseelset või lahu-
tusprotsessis olevat elu ning 
leida lahendusi, kuidas olla 
hea lahutusjärgne vanem lap-
sele. Tasuta grupinõustami-
sed toimuvad Lai 31, Eesti 
Lastefondi ruumides algusega 
18. jaanuaril. Samuti algavad 
nii eesti- kui venekeelsed gru-
pinõustamised aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire diagnoosi/
sümptomitega lapse vanema-
tele. Vanalinna tugirühm koh-
tub Lai 31 ja Kristiine tugirühm 
Sõpruse pst. 5. Rohkem tea-
vet www.elf.ee ja lastefond@
elf.ee 
 

Kellukese 
lasteaiale pandi 
nurgakivi

Kalamajas valmib sügisel Kel-
lukese lasteaia (Uus-Kalama-
ja 6) uus, miljööväärtuslikku 
piirkonda sobiv hoone, kus 
kohti on 270 lapsele. Äsja 
asetati lasteaiahoonele nur-
gakivi. Kuna Kellukese laste-
aia vana maja oli nii kvalitee-
dis kui ka kvantiteedis ajale 
jalgu jäänud, oli kõige otstar-
bekam see lammutada. Ase-
mele kerkib hoone, kus on ar-
vestatud nii lasteaia kui ka 
piirkonna vajadustega. Uus 
maja on rühmade kaupa jaga-
tud mitmeks kaldkatusega 
osaks, katusele paigaldatak-
se päikesepaneelid ja rajatak-
se tõhus ventilatsioonisüs-
teem. Tööde kogumaksumus 
on 8,17 miljonit eurot. Hoone 
avatakse eeldatavasti tänavu 
2022.

Energiatoetusest võidavad  
ka pangad

Kinnisvarabuum viib  
rahvast väikelinnadesse

«Asu-tööle-pärast-räägime» 
skeemid enam kaua ei jätku

Transpordimudel lubab nüüd aasta kuni pooleteise jooksul välja selgitada, kuhu ja kuidas ühistransport liiku-
ma peaks, et see inimestele kõige sobivam oleks. Albert Truuväärt

Tervisemeti hinnangul on 
praeguseks omikronist 
saanud valdav tüvi: 
enam kui 70% kõigist 
nakatumisjuhtudest. 
Tallinna linnaosadest 
paistab 100 000 elaniku 
kohta suurima nakatunute ar-
vuga silma Pirita. Mis saab edasi, 
selles on asjatundjad eri meelt. 
Kardetakse ühelt poolt nakatu-
miste järsku tõusu ja haiglate jär-
jekordset ummistumist. Teisalt 
näitab olukord näiteks Ühendrii-
kides või Ühendkuningriigis, et 
teatud nivoolt alates nakatumi-
sed vähenevad. Seda põhjenda-
takse teiste riikide meedias näh-
tusega, et nakatunud on juba 
kõik, kes teoreetiliselt võivad na-
katuda, ehk siis ülejäänud osal 
elanikest on kas süstimisest, va-
rasemast põdemisest või kõige 
selle kombinatsioonist n-ö kaitse 

peal. Rääkimata, et teatud 
osa näiteks kaitsesüsti-
tutest põevad omikroni 
ilmselt läbi ise seda ta-
jumata ja ei oska ka 
testima minna. Reedel 

aga vahendas Delfi Tal-
linna tehnikaülikoolis valmi-

nud nakkavusuuringut. Selleski 
järeldati, et omikron on varase-
matest tüvedest tõepoolest kuni 
viis korda vähem eluohtlik. Ome-
tigi ei maksa selle üle liiga kiiresti 
liiga palju rõõmustada, sest 
omikron seevastu nakkab roh-
kem ja põhjustab mitu korda 
suuremat haigestunute arvu. 
Võimalik  siiski, et taoline pigem 
nõrk tüvi näitab viiruse elujõu 
lõpu algust. Ehk ongi päris viima-
sed tüved, mis alles moodustu-
vad, sellised, mida inimesed vae-
valt tajuvad ja haiglaravi peaae-
gu ei vaja?

Omikron – kas  
koroonaviiruse lõpu algus?

Mudel  
aitab näiteks suuri 
õnnetusi turvaliselt 

läbi mängida.

Villem Tori
Autoettevõtete Liidu direktor

Igasugune kiiruse piiramine tä-
hendab ka sellest  kinnipidamist. 
Väga raske on ju sellest niinime-
tatud 30-kilomeetrisest tunnikii-
rusest kinni pidada. Ja kui te ise 
oletegi seda teinud, siis teie taha 
kogunevate autode arv suureneb. 
Sellega jõuab suurem arv autosid 
ühe valgusfoori taha. Valgus-
foor aga ei suuda nii suurt 
hulka autosid läbi lasta. Põhi-
mõtteliselt linn ummistub. 
30 km/h sõites ummikute 
arv suureneb ja tänavate lä-
bilaskevõime väheneb oluli-
selt.

Kui praegu on 
kehtestatud 
50 km/h kii-
rus, siis selle-
ga võiks ju ka 
sõita. Samas 
mõnes 
kesklinnast 
kaugemas 
kohas jääb 
ka see kiirus 
väikeseks. 

Tammsaare teel piiravad elekt-
roonilised liiklusmärgid päevasel 
ajal kiirust 50-le ning seetõttu 
ummistuvad ka Sõpruse puies-
tee, Mustamäe tee ja seal asuvad 
ristmikud. Kui seal saaks sõita 
kiiremini,  oleksid ka liiklusvood 
ühtlasemad. Tammsaare teel tu-
leks kaaluda piirkiiruse tõstmist, 
et seda voogu kiirendada, vältida 
ummikuid, mis seal praegu teki-
vad. Tänavatel, kus kulgeb tran-

siit läbi Tallinna, 
peakski kiirus ole-

ma suurem. 
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RAHVALOENDAJA ELU: Küsitlema minnes võib 
hange kinni jääda ja koeralt pureda saada
«Mina ütlen ikka, et need, kes on rahvaloendusel  ju-
huvalimisse sattunud, võitsid loteriiga, mille auhin-
naks on küsimustele vastamine,» naerab Kirsti Viisi-
leht, kellele see on teine kord rahvaloenduse küsitle-
jana mööda kodusid käia. Seekord soovitakse esimest 
korda teada ka inimeste hinnangut oma tervislikule 
seisundile ning infot rände, keeleoskuse ja eesti keele 
murrete kohta.

Kuna seekordne loendus käib 
suuresti registripõhiselt, on sel-
les osalemine enamikule Ees-
ti elanikest vabatahtlik. Eran-
diks on juhuvalikuga üle riigi 
välja sõelutud 41 000 aadres-
si, kus elavale ligi 61 000 ini-
mesele on rahvaloenduse küsi-
mustikule vastamine kohustus-
lik. Veel 22. jaanuarini saab e-
küsimustikku täita veebis, veeb-
ruarist asuvad aga küsitlejad ko-
dusid külastama. 

Viisilehel on oma tööst mee-
nutada mitmeid värvikaid seiku. 
«Küsitlejal oli vaja minna Har-
jumaal ühe küla tagumisse ot-
sa,» lausus ta. «Sõitis oma au-
toga suure maantee pealt maha, 
tee tundus alguses täitsa okei, 
aga pärast igat veel väiksema-
le teele pööramist muutus see 
aina väiksemaks ja kitsamaks, 
kuni lõpuks jäi auto lumme kin-
ni. Küsitleja püüdis autot eda-
si-tagasi jonksutada, lund käte-
ga kraapida, aga välja saada ei 
õnnestunud. Tunnikese möödu-
des oli kuulda traktori häält – 
külamees kaugemalt majast oli 
pannud hädalist tähele ja ruttas 
appi. Muud külamees ei öelnud, 
kui et rahvaloendajat peab aita-
ma, muidu jäävad elanikud üle 
lugemata! Sikutas auto lumest 
välja ja sõitis edasi.» 

Viisileht muigas, et eks nüüd 
tuleb küsitlejaid koolitada sel-
leski osas, et kes autoga sõidab, 
võtku kaasa kindlasti lumelabi-
das ja saag, et maal lumme kin-
ni jäädes vajadusel mõned kuu-
seoksad lähedal olevast metsast 
saagida ning autorataste alla pan-
na. «Eelmisest korrast mäletan 
ka üht lugu, mis juhtus kollee-
giga Tallinnas,» jätkas Viisileht. 
«Toonane pikk küsitlus nõudis 

aega, seega võttis küsitleja ja-
lanõud jalast ja üleriided seljast. 
Kõik kulges iseenesest väga to-
redasti – pakuti teed ja pere oli 
väga sõbralik. Kui aga küsitleja 
ära minema hakkas, avastas ta, 
et  kass on mõlemad jalanõud 
täis pissinud. Omanik väga va-
bandas, andis küsitlejale täis-
pissitud saabaste jaoks kilekoti 
ning oma sussid, millega küsit-
leja sai autoni minna. Seega tu-
li koju jalanõusid vahetama sõi-
ta. Küsitleja järeldas, et kuna ta 
oli endale just kiisupoisi võtnud, 
ju oletasid selle pere kassitüdru-
kud, et nüüd tungiti nende ter-
ritooriumile. Ja eks nad kind-
lustasid omalt poolt, et küsitle-
ja sinna elama ei jääks! Nii et 
palume oma lemmikutele tea-
da anda, et küsitleja astub ai-
nult korraks läbi!» 

Rahvaloendaja kui müügi-
mees ja psühholoog

Agressiivsete elanikega kok-
kupuutumist pole Viisilehel et-
te tulnud. «Rahvaloenduse kam-
paania info on ju üleval ning üldi-
selt ikka teatakse, millega tegu!» 

 Nii nagu nüüd, käis Viisi-
leht ka eelmise rahvaloendu-
se ajal Nõmmel, kus elanikud 
võtsid küsitlejaid lahkelt vastu. 
Pahameelt või tõrksust ei ko-
hanud ka keegi tema kolleegi-
dest. «Kui üldiselt võib tundu-
da, et Eesti inimene on kinni-
ne ja tõrges, siis vähemalt rah-
valoenduse puhul me seda ei 
tunnetanud, pigem tuldi ilusti 
vastu ja oldi oldi nõus: vastame 
ära, teeme ära!» meenutas nai-
ne. «Eks ikka tuleb ette ka olu-
kordi, kus fonolukkudega ustest 
trepikotta saamiseks tuleb kopu-
tada esimese korruse akna pea-
le. Aga seda pole juhtunud, et 
rahvaloendaja nina ees uks kin-
ni lüüakse! Loodan, et seekord 
ollakse samamoodi toredad na-
gu kümme aastat tagasi, liiatigi 
kulutame kodudes nüüd ju olu-
liselt vähem aega – kassid jõua-

vad sedapuhku ainult ühe jala-
nõu täis pissida!»

Küsitleja töö juures on Vii-
silehele enim meeldinud suht-
lemine. «See on tegelikult tore 
amet, kus võib inimestega koh-
tudes tõdeda, et tegelikult ei ole 
Eesti inimesed nii tigedad, kui 
nad praeguses meediakajastu-
ses ehk välja paistavad. Need, 
kelle juures oleme küsitlemas 
käinud, võivad alguses tundu-
da ehk natukene kinnisemad 
ja vaoshoitumad. Kui aga ha-
kata inimlikus keeles küsimu-
si esitama ning rääkima, mis 
on uuringu eesmärk, avanevad 
needki inimesed ega ole enam 
nii tõrksad ja kinnised. Kui on 
pikem küsitlus, pakutakse teed 
ja räägitakse rahulikult.» 

Raske on Viisilehe sõnul sel-
les töös, et mõnikord ei pääsegi 
inimese juurde – aiad on ees ja 
uksed kinni. «Aga kui me oota-
me, tuleb elanik ise uksi avama 
ega ole nii reserveeritud, nagu 
seitsme tabaluku ja kolme koe-
ra taga võiks väljast tunduda,» 
ütles ta. 

Küsitleja töös ei tea kunagi, 
mis järgmisena, ning Viisilehte 
võluvadki uudsus ja see, et iga 
päev on teisest erinev. «Küsit-
leja töös peab end tegelikult iga 
päev proovile panema,» nen-

tis ta. «Aju peab kogu aeg töö-
tama, sest tulemus oleneb sel-
lest, kui hea ärarääkija sa oled 
– küsitleja on nagu müügimees 
ja psühholoog ühes.»

Kunagi ei tea, mis ees ootab
Mõistagi läheb rahvaloendaja 

ametis vaja ka eneseületamist, 
ja iseäranis keerukas on küsit-

lejatööd alustada uutel, kes va-
rem ei ole müügitööga tegele-
nud, pole harjunud eitavaid vas-
tuseid saama ja eri situatsioone 
lahendama. «Kui küsitleja valib 
kellegi telefoninumbri, pole ju 
teada, mis teisel pool ootab: on 
seal äkki keegi, kes sai just val-
landamisteate, või hoopis mõni, 
kes võitis lotoga,» rääkis Viisi-

Küsitleja Kirsti Viisileht kiidab, et Eesti inimesed on tegelikult sõbralikud ning keegi teda ukselt tagasi ei ole saatnud.  Eesti statistikaamet

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

leht. «Vastavalt sellele, millise 
tooniga öeldud «tere» sa kuu-
led, peab edasise kõnega liiku-
ma. Kui teisel pool on vanem 
inimene, tuleb rääkida pehme-
malt; kui on range meesterah-
vas, kõneled ametlikult. Küsitle-
jal peab olema väga suur oskus 
läbi telefoni mõista, milline ini-
mene teisel pool on ja mis seal 
võis juhtuda, et tema emotsioon 
nii- või naasugune on. Et saa-
da kvaliteetseid andmeid, pea-
me ise kvaliteetsed töötajad ole-
ma ehk lähtuma inimesest, kes 
teisel pool räägib.»

Viisileht kutsub üles, et need, 
kes said postkasti paberkandjal 
kutse rahvaloendusel osalemi-
seks, tuleksid kindlasti veel 22. 
jaanuarini veebi vastama. «Tei-
seks tahan  paluda, et kui he-
listab rahvaloenduse küsitleja, 
leiaksid inimesed viis-kümme 
minutit aega, et anda oma vas-
tused läbi telefoni – siis ei pea 
küsitleja kodudes käima ja ju-
huslikku viirust levitama.» 

Ka rõhutab Viisileht juhuvali-
misse sattunute vastamise oluli-
sust. «Mina ütlen ikka, et need, 
kes rahvaloendusel on juhuvali-
misse sattunud, võitsid loteriiga, 
mille auhinnaks on küsimustele 
vastamine,» naeris ta. «Proovi-
me kõik valimisse sattunud ikka 
selle nurga alt rääkida, et võit 
on tulnud teie perre ja see tu-
leb ära registreerida ehk küsi-
mustele vastata. Muidu on na-
gu Eesti Loto: otsitakse võit-
jat! Meie otsime ka juhuvalimi 
võitjat, aga võtame suuremalt 
ette. Lotovõit on lotovõit – kas 
ta meeldib või mitte, ära regist-
reerima peab ikka, sest see on 
meile kõigile vajalik. Äkki küm-
ne aasta pärast enam ei trehva, 
aga sel korral kannatab kindlas-
ti ära vastata!»

Küsimused  
siseveendumuste kohta

Ühele küsitlejale on plaani-
tud sada aadressi, kus veebrua-
ri jooksul tuleb ära käia. «See 
arv võib ehk suur tunduda, aga 
küsitlus on lühike,» lausus Vii-
sileht. «Eelmisel korral kulunud 
tunni asemel saab nüüd hak-
kama umbes kümne minutiga. 
Eeskätt püüame inimesi telefoni 
teel kätte saada, nii on reaalseid 
kodukülastusi tunduvalt vähem. 
Tahan  rõhutada, et inimesed ei 
pea kartma: esiteks on küsitlejad 
vaktsineeritud ja teiseks ei käi-
da kodudes massiliselt.» 

Statistikaameti rahvaloendu-
se projektijuht Liina Osila oo-
tab loendusest aktiivset osavõt-
tu. «Olenemata sellest, et küsit-
lusele vastamine on osale vaba-
tahtlik, võiks seal ikka osaleda 
– on see ju meie ühine rahva-
loendus ja arvesse lähevad kõi-
kide vastused.» 

Üle Eesti kodusid asub veeb-
ruaris külastama 185-190 satis-
tikaameti küsitlejat. «Võrreldes 
eelmise rahvaloendusega 2011. 
aastal on seda ligi kümme kor-
da vähem – nimelt käis eelmi-
sel korral kodudes umbes 2000 
küsitlejat,» tõi Osila välja. 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

«Vanemad, leidke aega 
oma lapsele unejutte luge-
da!» lausus tänavuse raa-
matukogude aasta puhul 
kirjanik ja tõlkija Indrek 
Koff. «On ääretult mõnus 
olla lihtsalt oma lapsega 
koos, see aitab enne maga-
maminekut rahuneda ja 
ühtlasi tuua lapsi raamatu-
te juurde. Raamatute luge-
mine laseb arendada em-
paatiavõimet, intelligentsi 
ja sõnavara.»

Keskraamatukogu filiaali, 
ajaloolise Kadrioru raamatu-
kogu lugejana on Eesti kultuu-
ri koja eestseisuse liige Daisy 
Järva sellesse lausa armunud. 
«Meie raamatukogu asub mi-
nu elukoha lähedal ja on ime-
armas paik,» lausus ta. «Raa-
matukogu on hubane ja õdus, 
sinna saab ka lihtsalt niisama 
sisse astuda ja ajalehti-ajakir-
ju sirvida. Selle majaga on mul 
väga tugev side, armastan se-
da raamatukogu väga. Olen 
seal ka ise mitu näitust teinud, 
tutvustanud Karl Burmani pä-
randit ja mõned maalinäitused-
ki oma töödest üles seadnud. 
Raamatutest on mulle hakanud 
üha rohkem meeldima elulood 
ja ajaloolised teosed. Kõike ei 
jaksa ju kokku osta! Minu val-
mivad turismiraamatud on sa-
muti kultuuripärandi ja persoo-
nidega seotud.»

12. jaanuaril alanud raama-
tukogude aasta avasid keskraa-
matukogus linnapea Mihhail 
Kõlvart ja abilinnapea Kaarel 
Oja, kes lugesid ette katken-
deid raamatutest, mis olid eel-
misel aastal Eestis enim laenu-
tatud. Kõlvart luges kohtumisel 
noortega ette katkendi Mudlu-
mi teosest «Mitte ainult minu 
tädi Ellen».

Järgnenud vestluses rääkis 
linnapea muuhulgas oma lem-
mikraamatust, Mihhail Bulga-
kovi «Meistrist ja Margaritast», 
ning kutsus kõiki raamatukogu-
sid külastama. «Selleks, et ini-
mestel oleks ühine kultuuri- ja 
väärtusruum, tuleb raamatuid 
lugeda,» lausus ta. «Raamatu-
kogu pakuvad suurepärast kir-
janduse valikut ja e-raamatuko-
gudest saab lugemist ka kodust 
lahkumata.» 

Kaarel Oja luges meeleolu-
kal kohtumisel reaalkooli 1. 
klassi õpilastega ette katken-
di Piret Raua raamatust «To-
bias ja teine B». 

Palju tähtpäevasid
Raamatukogude aastal tä-

histab Tallinna keskraamatu-
kogu paljusid tähtpäevi, millest 
on oodatud osa saama kõik hu-
vilised. Juba 31. jaanuaril saab 
kümneaastaseks e-raamatuko-
gu ELLU, mis pakub lugemiseks 
laia valikut kaasaegseid eesti-
keelseid e-raamatuid nii ko-
dumaiste kui ka välisautorite 
sulest. ELLU sünnipäeva pu-
hul toimub keskraamatukogu 
Facebookis põnev mäng, kus 
saab võita auhindu. 

Keskraamatukogu direktor 
Kaie Holm tõi välja raamatuko-
gude rolli muutumise just info 
digitaliseerumise tõttu. «Raa-
matukoguhoidjate ülesandeks 
on õpetada inimesi kogu nende 
elukaare kestel pidevalt muu-
tuvas digimaailmas orienteeru-
ma ning tagada sel moel kõigi-
le  võrdne ligipääs teadmiste-

le ja kultuurile. Et seda kvali-
teetselt teha, peavad aga raa-
matukoguhoidjate enda  tead-
mised olema kõrgel tasemel 
ja pidevalt täienema,»  rääkis 
Holm. «Tänapäevases rahva-
raamatukogus saab muuhul-
gas kasutada mitmesuguseid 
digiseadmeid, pääseda ligi eri 
digisisule ning omandada uu-
si digiteadmisi.»

Keskraamatukogu e-raa-
matukogudest ELLU ja OverD-
rive tehti eelmisel aastal rekor-
dilised rohkem kui 138 000 e-
laenutust. E-raamatute laenu-
tus sai hoo sisse koroonapan-
deemia ning raamatukogude 
ajutise sulgemise tõttu, kuid 
on jäänud kasvama ka pii-
rangute leevenemisel. 2020. 
aastal kasvas laenutuste arv 
kolm korda, sest toona märt-
sis eriolukorraga arvestades 
avas keskraamatukogu oma e-
raamatukogud ja andmebaasid 
kõigile Eesti elanikele. E-raa-
matukogudesse on konto loo-
nud rohkem kui 27 600 luge-
jat üle Eesti. 

Eestikeelseid e-raamatuid 
laenas mullu ELLU kaudu li-
gi 13 500 lugejat, neist 40% 
väljastpoolt Tallinna. «Vaada-
tes e-raamatute ja e-audioraa-
matute laenutusnäitajaid, võib 
öelda, et viimased kaks aas-
tat on muutnud e-raamatud ja 
nende laenutamise palju ena-
matele inimestele vajalikuks 
teenuseks ning trükiraamatud 
on saanud enda kõrvale võrd-
väärsed sõbrad,» ütles abilin-
napea Kaarel Oja.

E-raamatute buum
E-raamatute ja e-audioraa-

matute laenajaid on igas vanu-
ses, kõige nooremad neist eel-
kooliealised ning kõige vane-
mad 92-aastane mees ja nai-
ne. Tänu koostööle Eesti au-
dioraamatute keskusega saab 
OverDrive’st laenata ka ees-
tikeelseid audioraamatuid. E-
raamatukogude kasutamiseks 
peab olema linna keskraama-
tukogu lugeja, sinna saab re-
gistreeruda veebi teel aadres-
sil https://keskraamatukogu.

ee/kojulaenutus-2-2/e-raama-
tukogud/. 

Keskraamatukogus jätku-
vad nii juba tuntust kogunud 
programmid ja tegevused kui 
ka eraldi teema-aastale pühen-
datud ettevõtmised kuni 
juubeliaasta lõpuni. 
Sügisel tähistab 
keskraamatu-
kogu ka oma 
115. sün-
nipäeva. 
«Raama-
tukogude 
aasta koos-
neb mõtte-
liselt neljast 
osast, et tuua 
esile kõik raa-
matukogude või-
malused,» ütles raa-
matukogude aasta projekti-
juht Liina Valbe. «Aasta esi-
mesel kolmel kuul keskendu-
me raamatukogudele kui kir-
janduse ja kultuuri keskuste-
le. Kevadel tutvustame raa-
matukogude võimalusi tegutse-
da kogukonnakeskustena. Su-
vekuudel tulevad raamatuko-
gud oma tavapärastest ruumi-
dest välja ning aasta viimased 
neli kuud pühendame tuleviku 
raamatukogule ja tema muu-
tunud rollile. Üle Eesti on ligi 
900 raamatukogus oodata sa-
du sündmusi, kohtumisi, luge-
misi, näitusi.»  

Kirjanik ja tõlkija Indrek 
Koff paneb lastevanematele 
südamele leida aega oma lap-
sele unejutte lugeda. «See on 
ääretult mõnus aeg olla lihtsalt 
oma lapsega koos, see aitab 
enne magamaminekut lihtsalt 
rahuneda ja ühtlasi tuua lapsi 
raamatute juurde,» selgitas ta. 
«Seda on palju uuritud ja lei-
tud, et raamatute lugemine ai-
tab arendada empaatiavõimet, 
intelligentsi ja sõnavara.»

Lapsed loevad mõnuga
Laste ja noorte lugemishuvi 

puudust pole vaja kurta. «On 
neid, kes loevad rohkem, ja 

neid, kes vähem. Igaüks leiab 
endale lemmikteemad,» mai-
nis Holm. 

Lugemishuvi saab alguse 
lapsepõlves ja seetõttu on ka 
Tallinna raamatukogudel ti-

he koostöö pealinna kooli-
dega. Näiteks reaal-

kooli õpilasi võib 
üsna tihti nä-

ha keskraa-
matukogus 
aega veet-
mas. «Kui 
treening 
või huvi-
ring algab 

näiteks kell 
14 või kell 15, 

siis hästi paljud 
tulevad ja õpivad 

siin lugemissaalis või 
leiavad hoopis mõne uue raa-

matu lugemiseks,» ütles reaal-
kooli 1. a klassi juhataja Ai-
li Hõbejärv.

Reaalkooli õpilane Karl 
Andres ütles, et tema loeb üs-
na palju. «Praegu on mul näi-
teks käsil Harry Potteri esime-
ne osa ehk Harry Potter ja tar-
kade kivi,» märkis ta.

«Raamatukogud ei kao ku-
sagile! Nad on suurepärane in-
fokanal ja aja jooksulmuutunud 
heas mõttes klubilaadseks kok-
kusaamise kohaks,» lausus Jär-
va. «Vaadake, kui palju korral-
datakse linna raamatukogudes 
kontserte, loenguid ja mitmesu-
guseid muid üritusi. Keskraa-
matukogu loengute ja raama-
tuesitluste valik avaldab mul-
jet! Pole enam ainult riiulid ja 
raamatud, vaid juurde on tul-
nud inimlik mõõde. Kontser-
did ja kohtumised kirjanikega 
muudavad raamatukogud kul-
tuurilise läbikäimise toredaks 
paigaks. Info raamatukogu ko-
dulehel täieneb pidevalt.»

Raamatukogude aasta näi-
tab ka, miks on lugemine oht-
lik – sest see võib targaks te-
ha! Nii igatahes väidab aasta 
tunnusvideo. 

2022. aasta rahvaloenduse  
olulised kuupäevad
• Veebis (arvutis ja mobii-

lis) saab küsitlusele vas-
tata 22. jaanuarini 2022. 
E-küsimustikku saab 
täita uuringud.stat.ee 
keskkonnas või veebile-
he www.rahvaloendus.ee kaudu.

• Valimisse kuuluvaid inimesi on paber-
kirja teel teavitatatud 29.-31. det-
sembrini 2021. Inimestega, kes kuulu-
vad valimisse, kuid ei oska või ei saa 
muul põhjusel veebiküsimustikule 

vastata, võtab 
rahvaloenduse 
küsitleja veeb-
ruarikuu (1.-28.) 
jooksul ühen-
dust.

• Küsimuste korral saab infot veebile-
helt www.rahvaloendus.ee ja kliendi-
toe telefonilt 625 9300.

• Kogutud ja analüüsitud andmeid ha-
katakse järk-järgult avaldama alates 
juunist 2022.

OSILA: Petturite eest tasub hoiduda

Koos rahvaloendusega võivad ak-
tiivsemaks muutuda ka petturid. 
«Kui küsitleja helistab, ütleb ta 
kindlasti, et ta on rahvaloen-
duse küsitleja,» lausus statis-
tikaameti rahvaloenduse pro-
jektijuht Liina Osila. «Küsitleja 
ütleb oma nime ega palu ini-
mesel end autentida PIN-koodi, 
Smart-ID, mobiil-ID ega panga-
kaardiga. Kindlasti ei palu rahvaloen-
daja teha ühtegi rahaülekannet.» 

Teadaolevalt on praegu käimas pe-
tuskeem, et inimestel palutakse Smart-
IDga midagi kinnitada. «Kui tekib kaht-
lus, kas ühendust võtnud inimene on 
statistikaameti rahvaloenduse küsitleja, 
saab seda kontrollida, helistades statis-
tikaameti klienditoele ja küsides, kas 
sellise nimega küsitleja neil töötab. Tei-
seks on igal rahvaloenduse küsitlejal 

oma unikaalne kood, mida 
temalt võib küsida. Selle 

numbri alusel saab 
helistada statistika-
ameti klienditoesse 
ja küsida, kas sellise 
koodiga inimene on 
õige küsitleja. Kui kü-

sitleja tuleb koju, on ta 
kindlasti visuaalselt ära-

tuntav – tal on erksavärviline 
oranži ja sinisega sall ning kindad, sa-
muti väga selgelt suur oranžides tooni-
des töötõend, kuhu on samuti märgitud 
tema nimi ja unikaalne kood. Kui keegi 
üritab teie koju siseneda, ei tutvusta en-
nast ega kavatse näidata töötõendit, 
ärge kindlasti seda inimest sisse laske. 
Sellistest asjadest tuleks teavitada nii 
politseid kui ka statistikaametit – see 
on selge petturlus.»

Raamatukogud muutuvad üha 
enam mõnusateks klubideks

KESKRAAMATUKOGU ÜRITUSED: 
Hakka kasvõi juutuuberiks!
• 18. jaanuaril kell 11 

toimub veebi-
keskkonnas 
Skype seenio-
ride digihom-
mik juutuube-
riks olemise ja 
sisuloomise tee-
mal. Külas on juu-
tuuber Arvo Kassin 
(pildil). Kell 16 soovitavad 
raamatukoguhoidjad kesk-
raamatukogu Facebooki 
otse-eetris raamatuid. 

• Kas tunned huvi teiste kul-
tuuride vastu? Osale kul-
tuurivahetuse üritusel! Me 
kohtume korra kuus ning 
arutleme eri teemadel, ja-
game jutte ja teadmisi oma 
kultuuridest. Esimene koh-

tumine toimub 
Zoomis kolma-

päeval, 19. 
jaanuaril kell 
17.30.

• 1. veebruaril 
kell 18 toi-

mub veebi-
keskkonnas 

Zoom vestlusõhtu 
«Rahatargaks raamatuko-
gus». Külas on investor ja 
raamatu «Alustava inves-
tori käsiraamatu» autor 
Taavi Pertmann.

• Keskraamatukogu tege-
mistel saab silma peal hoi-
da, jälgides raamatukogu 
Facebooki või külastades 
veebilehte www.keskraa-
matukogu.ee.

Koroona  
kasvatas  

e-raamatute  
laenutust  
kordades.

Raamatukogude aasta avamisel luges lin-
napea Mihhail Kõlvart kuulajatele ette üht 

Eestis enim laenutatud raamatut «Mitte ai-
nult minu tädi Ellen». Aleksandr Gužov
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ENERGEETIK: Väike Eesti on elektribörsi kaudu Euroopale rahapump

«Abistada tuleb kohe, mitte kevadel, mil hinnad lä-
hevad nagunii juba alla,» leiab energeetikaprofes-
sor Alar Konist (36) elektri rekordhindadest ja nende 
kompenseerimisest kõneldes. «Ja siis on juba igasu-
gused intressid ja viivised kaelas inimestel. Kui inime-
sed ja ettevõtted tunnevad, et neid ei aidata, siis ka 
see ei mõju kogu ühiskonnale hästi. Lisaks tuleks ta-
vatarbijad börsisüsteemist lahti ühendada ning min-
na reguleeritud hindade juurde või vähemalt kehtesta-
da hinnalagi.»

• Praegu on meil olukord Narva elektrijaamadega selline, nagu oleks meil kuuris vana Zaporožets või Volga.
• Kuidas on elektri transportimine üle Eesti-Vene piiri suurem risk, kui näiteks üle Soome-Vene piiri? 
• Tulevikku vaadates peaks vähemalt kodutarbijad börsipõhisest süsteemist välja suunama. Oleme börsi uskudes naiivsed olnud.

Kas on karta, et elektri kätte-
saadavus ja hind muutub tulevi-
kus veelgi hullemaks?

Jah, vähemalt nendel perioo-
didel, kui meil energiat kõige 
rohkem vaja on. Siis ei ole mõ-
tet rääkida, et meil on päike ja 
tuul. Me saame suvel väga häs-
ti hakkama ka ilma energiata 
või saame tarbimist vähenda-
da. Talvel aga häid lahendusi 
pole. Praegu töötame juba klii-
maeesmärkidele vastu, sest ini-
mesed on oma kaminad, plii-
did ja ahjud tööle pannud ja 
CO2 heide kasvab selle võrra. 

Miks siis on elektri hind tõus-
nud mitmekordseks – eriti võr-
reldes kümne aastat taguse aja-
ga? 

Põhjus on ühtepidi lihtne – 
elekter on praegu turukaup. 
Kui näiteks pakkumist on na-
tukene rohkem, siis võib loota, 
et hind on tarbijale soodsam. 
Aga kuna me pole ise viimas-
tel aastatel energiatootmisesse 
investeerinud, siis mingil hetkel 
ei saa seadmeid enam kasuta-
da, sest nad on ebaefektiivsed 

ja muutuvad ohtlikuks. 
Nii tekibki 

olukord, kus meil ei ole piisa-
valt tootmisvõimsusi ja kee-
gi ei ole huvitatud nende suu-
rendamisest, sest turg on prog-
noosimatu ja hinnad heitlikud. 
Keegi ei taha suuri investee-
ringuid teha, kui ei ole teada, 
kas see raha ka tagasi toob. 
Lisaks pole tulnud turule uu-
si energiatootjaid. Miks peaks 
üks tootja tegema investeerin-
gu täiendavasse tootmisse, kui 
see võib põhjustada hinnalan-
gust ja kasumi vähenemist? Ei 
ole ju mõistlik teha investee-
ringuid iseenda vastu. 

Omal ajal suhtuti energee-
tikasse väga suure tõsidusega. 
Siis tehtigi lisainvesteeringuid, 
et energiat oleks igal ajal võtta. 
See oli ehk kallim, aga kaasnes 
ka töökindlus. Täna seda töö-
kindlust keegi ei vaata. Praegu 
peaksime olema õnnelikud, et 
meil seda energiat kasvõi selli-
se hinnaga veel võtta on. Tu-
levikus on küsimus pigem see, 
kes energiat üldse saab.

Kui tõenäoline on, et mõned 
ärid peavad nüüd elektrihinna 
tõusu pärast uksed sulgema ja 
rahvas tuleb tänavatele protes-
tima? On tehtud üleskutse mit-
te maksta elektriarveid.

Ma ise arvan, et selles võt-
mes ei tulda üleskutsega kaa-
sa. Samas arvestades, kui pal-
jud Eesti inimesed ja pered ela-
vad praegu vaesuspiiril, on olu-
kord väga nukker. Seetõttu pole 
kindlasti vaestele peredele õi-
ge ütelda, et tarbige vähem. Pi-

gem peaks neid aita-
ma, sel-

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

leks aga ei ole ühtegi korralik-
ku meedet. 

Oleks vaja ka abipaketti, mil-
le abil aknaid vahetada või 
seinu soojapidavamaks muuta. 
Praegu saab sellist toetust vaid 
läbi KredExi. See aga tähen-
dab, et endal peab olema juba 
väga palju raha. Tarvis on ju 
töid ise sellises mahus ära te-
ha, et oleksime abikõlbulikud 
ehk kõlbulikud ka laenu saa-
miseks. Selles mõttes on nõr-
gemate suhtes eriti ülekohtu-
ne panna neid tegema midagi, 
milleks nad pole võimelised. 

Praegu süüdistatakse Hiinat 
ja Indiat selles, et nad maailma 
kliimakava COP26 läbi kuku-
tasid, aga põhjused on ju prag-
maatilisemad. Lugege Financial 
Times'i või Forbesi! Paljud on 
kirjutanud, et rikkad riigid lu-
basid aastas 100 miljardit dol-
larit vaesematele riikidele, et 
nood saaksid kliimaeesmärki-
dega kaasa tulla. Kui läks 
otsustamiseks, siis rik-
kad riigid hüppasid alt 
ära. Miks peaks siis 
vaesed riigid võt-
ma kliimakohustu-
si, kui rikkad lu-
badustest kinni ei 
pea?

Kuidas me ikkagi 
oleme keset külma tal-
ve olukorras, et Eesti 
Energia ei suuda piisavalt 
elektrit toota?

Praegu on meil olukord Nar-
va elektrijaamadega selline, na-
gu oleks meil kuuris vana Za-
porožets või Volga. Me  teame, 
et see on olemas. Aga kui õues 
on nii külm, siis ei või iial tea-
da, kas see käivitub. Lisaks sel-
lele, et ressurss on ammendu-
nud, ei ole sellel ka mingisugust 
töökindlust järele jäänud, rää-
kimata heitmenäitajatest. Sapi-
kas ju kehtivatele keskkonna-
nõuetele ei vasta, kütusekulu 
on suurem, heitmed on suure-
mad… Miks me siis tegelikult 
ei investeeri kaasaegsemates-
se lahendustesse?

Praegu süüdistatakse Eesti 
Energiat, et hinnad on kõrged, 
kuigi nemad selles süüdi ei ole. 
Nende roll on riigile tulu tuua 
ja hoolitseda, et Eestis oleks 

valitsuse varase-

mate otsuste põhjal minimaalne 
tootmisvõimekus olemas. Ele-
ringi roll on samuti riigile tulu 
tuua ja tagada, et oleks ülekan-
deliinid ja ühendused välisrii-
kidega. Levitatud on ka vale-
sõnumit. Kui Eleringi juht üt-
leb, et nemad hoolitsevad selle 
eest, et tuled igal ajal põlevad, 
siis tegelikult see nii pole. See 
tähendaks sama, kui ma olen 
näiteks Tallinna Vee omanik ja 
ütlen, et teil on igal ajal vesi 
olemas, kuigi mul endal kaevu 
pole. Seega ei saa öelda, et va-
rustuskindlus on teile tagatud. 

Euroopa Liidu riigid taha-
vad olla valijate jaoks popu-
laarsed. Populaarne saad olla 
siis, kui energia hind ei muutu, 
ja seda ei juhtu, kui investee-
ringuid ei tee. Riigid ütlevadki, 
et kõik on hästi. Kuskil keegi 
kindlasti meie jaoks ka elekt-
rit toodab, järelikult me ei pea 
investeerima. Ka meie oleme 

kasutanud seda hüve, mi-
da varasemad põlvkon-

nad on meie jaoks val-
mis teinud.

Me ise toodame vä-
hem ja impordime 
elektrit ka kolman-
datest riikidest, kus 
keskkonnanõuded 

on märkimisväärselt 
leebemad. Mis oleks 

lahendus? 
Meil peab olema krii-

tiline tootmise võimekus ka 
kohapeal. Ma olen insener ja 
teadlane. Samas iga ettevõtte 
juht vaatab insenere kui kulu. 
Insener ongi praegu ühiskon-
nas selline hall hiir. Ka prae-
gu keegi ei kuula neid, kes 
ütlevad, et süsteem vajab uu-
si tootmisvõimsusi. Lisaks in-
vesteeringuid jaotusvõrkudes-
se, et need oleks vastuvõtlikud 
kõikidele eri tootmisliikidele. 

Probleemid tulenevad ka sel-
lest, et elektrit toodavad ette-
võtted, kel on erinevad huvid. 
Olen tudengitele rääkinud, et 
kui elektri müümises valitseb 
börsipõhine lähenemine, siis 
käib iga tootja valitsust lobis-
tamas, et just nende tootmis-
viis saaks kõige paremaid tingi-
musi ja suurimat tulukust. Ent 
ükski ettevõte ei tegele koha-
liku elaniku vajaduste rahul-
damisega, sellega peaks tege-
lema valitsus. 

Koalitsioonilepingus on öel-
dud, et aastaks 2035 peaks põ-
levkivienergeetika olema kin-
ni pandud. See on väga kum-
maline – uusi lahendusi meil 
pole, kuid paneme olemasole-
va kinni.

Mis meid praeguste süngete 
trendide juures tulevikus võib 
oodata?

Öeldakse, et me ehitame 
nüüd uusi tuuleparke juurde, 
mis aga ei taga meile miinus-
kraadidega odavat elektriener-
gia hinda. Süsteem muutub veel 
kulukamaks, kui sinna arutult 
investeerime ja ei vaata süs-
teemi kui tervikut. Selleks, et 
taastuvenergia võrku mahuks, 
tuleb teha väga palju suurema-
hulisi kulutusi võrgu taristus-
se. Kõik räägivad energia gene-
reerimise hinnast, mitte sellest, 
mida peaks tegema, et elekter 
üldse pistikusse jõuaks. Plaa-
ni B on vaja, kuid keegi selle-
ga ei tegele.  

Järelikult siis me tõesti oota-
me võib-olla sellist kriisi, nagu 
oli eelmise aasta alguses Texa-
ses. Seal  kasvas elektri hind 
müstiliseks – 50 dollari asemel 
9000 dollarit megavatt-tunni 
eest. Kolmandik tarbijatest lü-
litati välja, et võrk veel üleval 
püsiks. Ja see on stsenaarium, 
mis ka meile võib jõuda – kui 
me ei loo täiendavat tootmis-
võimsust, mis on reguleeritav. 

Kui me tahame rajada kor-
ralikku süsteemi oma kodani-
ke jaoks, siis börsil osalemi-
ne enam ei aita, vaja on min-
na reguleeritud hindade juur-
de. Inimesed on huvitatud, et 
hind oleks teada, et nad suu-
daks oma kulusid planeerida 
ja mitte karta homset päeva.

Millest on tekkinud olukord, et 
me müüme oma toodetud elekt-
rit 50 euroga megavatt-tunni 
kohta Eestist välja ja siis osta-
me seda vastavalt 200 kuni ise-
gi 1000 euroga sisse?

Kuna meil on börsipõhi-
ne lähenemine, siis kes kõige 
rohkem maksab, saab ka sel-
le energia endale. Selle aasta 
üks põhipõhjuseid, miks hind 
nii hüppeliselt üles hakkas mi-
nema, on see, et sügisel sai 
valmis üks ülekandeliin Nor-
ra ja Inglismaa vahel. Inglis-
maa hinnad on olnud väga pi-
kalt muu Euroopa elektrihin-
dadest kõrgemad. Miks peaks 

Norra müüma siis oma hüdro-
energiast siia Euroopasse, kui 
on võimalik müüa seda kõrge-
ma hinna eest Inglismaale. Eu-
roopa elektrisüsteem on defit-
siitses olukorras ja hinnad lä-
hevadki üles.

Miks me saadame oma elekt-
rit 50 euroga välja? Meie toot-
misvõimekus on suurem keva-
del, suvel ja sügisel ehk siis, 
kui on rohkem päikest ja tuult. 
Siis on elektrit meil isegi üle ja 
see võimaldab ka tuua hinda 
allapoole. Aga nüüd, külme-
mal ajal, kulubki meil elektrit 
rohkem. Kui nõudlus ületab 
pakkumist, siis on hind kõrge.

Milliseid investeeringuid meil 
siis vaja oleks? Tegelikult elekt-
ritarbimine ju kogu aeg kasvab. 

No investeeringuid on vaja 
ikkagi jaotusvõrku. Taustast 
rääkides, siis omal ajal olidki 
suured elektrijaamad, mis toot-
sid suurtes kogustes meil vaja 
mineva elektri. Kõigepealt oli 
siis kõige jämedam kaabel, mis 
hakkas minema järjest väikse-
maks ja vahepeal olid igasugu-
sed alajaamad. Aga nüüd on see 
dünaamika muutunud. Elektri 
liikumine on mitmesuunaline 

või kahepoolne. Kui senimaa-
ni liikus elekter jaamast tar-
bijate poole, siis praegu müü-
vad ka tarbijad energiat võr-
ku. Võrk ei saa enam sellisel 
kujul toimida, sest ta on ehita-
tud teistmoodi. Vaja on ka uusi 
alajaamasid ja trafosid. Tegeli-
kult tänane juhitavate tootmis-
võimsuste liitumine toob kaa-
sa ka igasuguste kadude kas-
vu. Süsteemid muutuvad vä-
hem efektiivseks.

Teine külg on ikkagi see, et 
me ei suuda siis ka enam tule-
vikus seda kuidagi kontrollida 
ja meil ei ole neid mehhanis-
me nüüd, et talvekuudel jällegi 
käivitada mingisuguseid toot-
misvõimsusi, mida meil hirm-
sasti on vaja oleks. Elering on 
lõpuks küll ütelnud, et me siis 
teeme nüüd vajalikud inves-
teeringud, aga mina ütleks, et 
Elering ei tohiks enam turgu 
mingilgi moel solkida, sest et 
kasvõi ka nende sünkroonkom-
pensaatorite rajamine on turu 
moonutamine. See, mida nad 
tegelikult pakuvad, on sagedu-
se hoidmine, nad on ise tarbijaid 
tegelikult. Aga ka seda sagedu-
se hoidmist oleks saanud osta 
teenusena sisse näiteks põlev-

kivijaamadelt. Ehk oleks saa-
nud maksta siis selle generee-
ritava elektri eest, mida sealt 
tuleb. Näiteks mingisugust li-
satasu selle eest, et sagedus 
oleks just selline, na-

gu meil vaja on. Ehk me oleks 
saanud siis seda võrguelektrit 
kvaliteetsemaks, aga seda mil-
legipärast nagu ei tahetud teha.

Me ei tohi vaadata vaid too-
detud energiaühiku hinda. Me 
peaksime arvestama ka igasu-
guseid lisahüvesid, mis mingi-
suguste tootmisliikidega kaas-
nevad. Ja ka lisakulusid. Jah, 
tuuleenergia on odav, päikese-
energia on odav, aga kui me 
tahame teha neid sobituvaks 
meie võrgu ja tarbimisvaja-
dustega, siis on vaja tõesti te-
ha investeeringuid uude võr-
ku, elektri salvestustesse ja re-
guleerimise mehhanismidesse. 
Kui keegi tahabki olla näiteks 
tuuleenergia tarbija, siis peaks 
temal olema võrgutasu kõrgem 
kui sel, kes näiteks tahab va-
lida endale päikese-, tuuma- 
või põlevkivienergia. Aga nii-
kaua, kuni Elering neid süstee-
mi teenuseid moonutab, ei saa 
tekkida ausat konkurentsi. Siis 
maksamegi talvekuudel ener-
gia eest kõrgemat hinda.

Kui mõistlik oli üldse 2013. 
aastal vabaturule üle minna – 
kas lihtne inimene kodus peab 
olema nagu börsihai ja jälgima 
kabuhirmuga, mida elektrihind 
parasjagu teeb? Et kas ta lülitab 
pesumasina sisse öösel?

Mõte iseenesest võis ju olla 
tore, aga selle asemel, et Eu-
roopa Liidule meeldida, oleks 
võinud vähemalt arutleda teisi 
võimalikke variante. Süsteemi 
vabaks laskmine oli poliitiku-
tele kõige mugavam otsus, et 
siis ei ole vaja pidada mingisu-
guseid diskussioone ja kogu lu-
gu.  Sel ajal oli juba väga suur 
rünnak põhivõrgu poolt Auve-
re suunal. Minu jaoks on vä-
ga kummaline, et üks riigiet-
tevõtte juht seab teise riigiette-
võtte investeeringuid kahtluse 
alla. Ma siiamaani ei saa sel-
lest aru, eriti kui vaadata, mil-
lised olid viimased suuremad 
investeeringud – need jäävad 
kümne  aasta taha. Uued praa-
mid, rongid ja Auvere näiteks 
on ennast väga hästi ära tasu-
nud. Viimased kümme aastat 
ma ei ole näinud aga energee-
tikas ühtegi sellist suuremahu-
list investeeringut, mis oleks ka 
pikemalt tulevikku vaadanud. 

Tõsine küsimus on veel, et 
kui Enefit Green on juba börsi-
ettevõte, siis kuidas tagada, et 
otsustajad ei tee otsuseid mitte 
enda huvidest, vaid ühiskonna 
vajadustest lähtuvalt. 

Nii et tegelikult on väikesed 
Eesti ja teised Balti riigid nagu 
anomaalia elektribörsil?

Jah, täpselt! Me oleme de-
fitsiidis ja väga toredad raha-
pumbad muule Euroo-

pale. Me oleme vabaturgu us-
kudes naiivsed olnud. Meil peab 
olema enda tootmisvõimekus. 
Meil ju võivad olla väga head 
suhted Soome või Lätiga, aga 
ükski inimene ei liikunud ko-
roona ajal edasi või tagasi. Me 
ei saa jääda lootma sellele, et 
kui on häda käes, siis tullakse 
meile appi. Sest kõigepealt ai-
datakse iseennast ja alles see-
järel minnakse uppujale appi. 

Oht, millest räägitud pole, 
on ka igasugused küberrünna-
kud. Mida suurem võrk on, se-
da laiaulatuslikum saab ka kü-
berrünnak olla. Kui me ei suu-
da ennast halvatud võrgust lah-
ti lüüa, siis oleme samamoodi 
pimeduses. Peame suutma töö-
tada ise väikse energiasaarena, 
et enda energiavahetuse katta. 

Ja kui palju on elektriturg te-
gelikult üldse vabaturg? Seda 
saab ju poliitiliste meetmetega 
suunata…

Mina käsitleks seda selli-
selt, et igal riigil onn prae-
gu eri energiatootmise lahen-
dused ja ülekandelahendused. 
Iva on siin tegelikult hoopiski 
igasugustes toetusmehhanismi-
des. Võime tuua paralleeli, et 
põllumajanduses ei ole ju siia-
maani suudetud tagada ausat 
konkurentsi. Meie põllumajan-
dusettevõtted saavad siiamaani 
võrreldes vanade Euroopa Lii-
du riikidega väiksemaid toetu-
si. Mida see tegelikult tähen-
dab? Meie tootjad suudavad 
müüa kahjuks kõrgema hin-
naga kui vana Euroopa Liidu 
liikmesriigid, mis tegelikult pa-
neb nad ju ebaausamasse kon-
kurentsiolukorda. Elektri toot-
mises mina näen tegelikult sa-
masugust olukorda, et me ole-
me eri ülekandetasude ja süs-
teemi teenustega pannud enda 
kodumaised tootjad ebavõrdse-
masse olukorda. Seda võrrel-
des nendega, kes meile ener-
giat impordivad.

Kõige parem näide siinko-
hal on Venemaa, kelle elekter 
jõuab Euroopasse. Eesti paneb 
oma ettevõtted ja kodanikud 
kehvemasse olukorda, sest hak-
kab importima Venemaa ener-
giat läbi teiste Euroopa Liidu 
riikide. Ja me maksame selle 
eest kõrgemat hinda kui Lee-
du ja Soome, kelle kaudu see 
meile jõuab. Kui Saksamaa jät-
kab Venemaa gaasi kasutamist 
ning tahab Nord Stream 2 ka 
kasutusse võtta, siis võiks pi-
gem leppida ärisuhted Vene-
maaga kokku. Muu Euroopa ei 

jätkub lk 14

Alar Konisti sõnul peab Eestil jätkuma piisavalt oma elektrit, et turu ja roheelektri võimsuste kõikumised meid ei mõjutaks. Albert Truuväärt

Kindlasti  
pole õige öelda 

vaestele peredele, 
et tarbige  

vähem. Kes on Alar Konist?
• Professor Alar Konist on 

soojusenergeetikainsener 
ning Tallinna Tehnikaülikooli 
jätkusuutliku energeetika ja 
kütuste uurimsrühma juht. 
Ta kuulub mitmete teadus-
asutuste juhatusse või nõu-
kokku.

• Konist on sündinud 6. mail 
1985 Vinnis. Põhi- ja kesk-
hariduse sai ta Rakvere 
gümnaasiumis.

• Aastal 2004 asus Konist õp-
pima Tallinna tehnikaülikoo-
lis (TTÜ) soojustehnikat. Ba-
kalaureusetöö kaitses 2007. 
aastal ja magistritöö 2008. 
aastal. Doktoritöö põlevki-
vienergeetika keskkonna-
tehnilistest aspektidest kait-
ses TTÜ soojustehnika insti-
tuudis 2013. aastal.

• Aastatel 2014–2015 oli ta 
külalisõppejõud USA-s 

Browni ülikoolis.
• Tema osalusel on ilmunud 

üle 50 teaduspublikatsiooni, 
millest enam kui 40 on kõr-
geima taseme ehk nn 
1.1-klassi teadusartiklid.

• Konisti juhendusel ja kaas-
juhendusel on kaitstud kaks 
doktoritööd ja 12 magistri-
tööd ning valmimas kolm 
doktoritööd.

• 2021. aastal pälvis presi-
dendi noore teadlase pree-
mia.

• 1998 alustas noorkotkana, 
täisealisena sai kaitseliitla-
seks; kuulub ka abipolitsei-
nike ridadesse.

• Peres kasvab kolm last. Va-
bal ajal meeldib lastega olla, 
suusatada, ja kui lund pole, 
siis joosta ning võimaluse 
korral käia isal abiks vilja lõi-
kamas.
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17. jaanuarist võib taotleda 
energiahinna hüvitist – 
selleks tuleb esitada vee-
bis taotlus, nõu saab ka 
infotelefonil.

Tallinlanna Liisil olid juba 
möödunud aasta lõpus arved 
aastataguse sama ajaga võrrel-
des pisut kõrgemad. «Meil on 
umbes viis aastat börsipakett 
olnud,» märkis ta. «Aga kuna 
meil on keskküte ja elektrit ka-
sutavad ainult valgustid ja ko-
dumasinad, siis väga suurt va-
het pole veel.» 

Õismäe korteris elava Kat-
rini elektriarve kerkis aga sui-
sa kahekordseks. «Mul on ka 
91-aastane ema, kes elab Nõm-
mel ja üldiselt tarbib väga vä-
he elektrit,» rääkis ta. «Eelmi-
sel talvel oli tema elektriarve 50 
eurot kuus, nüüd sama tarbimi-
se juures 122 eurot. Pean mine-
ma emaga Nõmme linnaosa va-
litsusse talle toetust taotlema.»

Katrini sõnul hoiavad nad ka 
pidevalt NordPoolis elektrihin-
dadel silma peal, et teada, mil-
lal see odavam on.

Marguse elektriarve oli 36 
eurot, mis on veidi üle poole 
rohkem kui möödunud kuul. 
«Ma kasutasin elektrit muidugi 
natuke rohkem ka. Elektrit ku-
lub kõige rohkem pesumasina 
ja ahju peale,» ütles ta. «Samas 
mu sõbral tõusis pärast majaehi-
tust elektriarve üle 700 euro.»

Kerkinud pea kõik hinnad
Tänasest saavad suurte ar-

vetega kimpus tallinlased haka-
ta esitama taotlusi elektri, gaa-
si ja kaugkütte hinnatõusu lee-
vendamiseks. Toetust saab taot-
leda möödunud aasta septemb-
rist kuni tänavu märtsini tehtud 
ja tehtavate kulutuste osaliseks 
kompenseerimiseks. Septemb-
ri energiakulude hüvitamiseks 
tuleb taotlus esitada hiljemalt 
veebruaris. Märtsis saab taot-
leda hüvitist kulude katmiseks, 
mis on tehtud oktoobrist alates. 

«Hüvitis toetab väikese ja 
keskmise sissetulekuga leibkon-
di kallinenud energiakulude eest 
tasumisel, et hinnatõusu mõju 
leevendada,» ütles abilinnapea 
Betina Beškina.

Hüvitist on eriti vaja seetõttu, 
et kerkinud on kõik hinnad. Sta-
tistikaameti andmeil tõusis tar-
bijahinnaindeks aastaga 4,6% 
ja kõige rohkem mõjutas seda 
kütuse hinnatõus. Eluaseme ja 
transpordiga seotud hinnatõu-
sud andsid statistikaameti juh-
tivanalüütik Viktoria Trasanovi 
sõnul kogutõusust üle kahe kol-
mandiku. «Kodudesse jõudnud 
elekter kallines aastavõrdluses 
44,5% ja gaas 27,5%,» lausus 
Trasanov. «Bensiin oli 14,1%, 
diislikütus 12,8% ja sõiduva-
hendite ost 8,4% kallim. Toidu-
kaupadest kallinesid enim kar-
tul ja värske köögivili.»

Eesti korteriühistute liidu 
poole on seoses hüvitisega pöör-
dunud murelikud korteriühis-
tud. Ühistud on koostanud se-
ni oma arveid korterite ruut-
meetreid arvestades. Samas tu-
leb toetuse saamiseks koostada 
korteritele arveid, kus kajastuks 
lisaks lõppsummale ka korteri 
tarbitud energiakogus kilovatt- 
või megavatt-tundides.

«Energiakulude kallinemise 
toetus on kahtlemata vajalik ja 
väga teretulnud, kuid selle ra-
kendamisel on tekkinud palju 
segadust,» nentis korteriühistute 
liidu juhatuse liige ja õigusosa-
konna juhataja Urmas Mardi. 

Ühistud muretsevad te-
ma sõnul lisakoormuse pärast, 
mis korteriühistu raamatupida-
jal kanda tuleb. «Meie poole 
pöördub peaaegu iga päev mõ-
ne ühistu murelik raamatupida-
ja,» lausus Mardi. «Kõige liht-
sam ning inimlikum oleks, kui 
toetusmeetme arvestus toimuks 
korteriühistute senise praktika 
kohaselt. Kui ümber tuleb te-
ha kõik arved, siis kes raama-
tupidajale töö kinni maksab? 
Plaanime võimalusel rahandus-
ministeeriumiga nõuete suhtes 
läbi rääkida. Igatahes selge on 
see, et on väga oluline aidata 
inimesi, kes seda abi vajavad.»

Mardi lisas, et kui nüüd tu-
leb tagasiulatuvalt ümber teha 
kogu ühistu nelja kuu arved, 
siis on tegemist lisatööga, mis 
lükatakse taas korteriühistute 
õlule ning mille peavad kinni 
maksma kõik korteriomanikud.

Korteriühistutele on ümber-
korraldusteks suhteliselt vähe 
aega jäetud. «Kogu see sega-
dus vajaks klaarimist ja täpseid 
juhtnööre, et bürokraatia head 
ja vajalikku algatust ei lämma-
taks,» rõhutas Mardi. 

Ehk tasuks  
kaaluda ühisostu?

Praegu maksab riik toetust nii 
neile, kel börsihinnaga elektripa-
kett, kui ka fikseeritud hinnaga 
paketi tarbijaile. Mardi sõnul 
võiks ühistud hinnatõusu kont-
rollimiseks kaaluda ka elekt-
ri ühisostu. «Kui elekter meil 
aastaid tagasi börsile läks, tegi 
korteriühistute liit elektriener-
gia ühisostu ja paar aastat hil-
jem veel teisegi. Saime siis kor-
teriühistuile turu kõige parema 
hinna – börsihinna marginaali-
na koos käibemaksuga 0,10 sen-
ti/kWh. Toona oli see väga hea 
hind,» rääkis Mardi. «Võib öelda, 
et kuni eelmise aastani olid need 
kõige soodsamad paketid. Miks 
mitte kaaluda uut ühisostu? Kui 
ühistuil huvi jagub, tuleks tingi-
mused paika panna. Börsihinna 
asemel eelistavad ilmselt nüüd 
paljud ühisostul fikseeritud hin-
da. Ühisostul selguks, kes mil-
list hinda pakkuda suudab. Sest 
tänane olukord teeb murelikuks 

nii mind, ühistuid kui suurt osa 
Eestimaa elanikest. Kui näiteks 
hea renoveerimistava nägi ette 
paremaks ventilatsiooniks soo-
justagastusega õhksoojuspum-
pade paigaldust, siis nende suur 
energiakulu teeb nüüd ühistuju-
hid päris tõsiseks.» 

Hüvitise taotlemiseks avab 
linn iseteeninduskeskkonna 
aadressil https://taotlen.tallinn.
ee/. Toetust saab taotleda ka,  
registreerides vastuvõtuaja oma 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonnas, kus töötaja ai-
tab taotluse esitada. «Tallinnas 

on potentsiaalseid toetusesaa-
jaid mitukümmend tuhat peret 
ja seetõttu oleme linnaosavalit-
sustesse värvanud taotlustega 
tegelemiseks 13 uut töötajat,» 
selgitas Beškina, kelle   sõnul 
tuleks taotlemisel siiski eelista-
da elektroonilist iseteenindust. 
«See võimaldab taotluse esita-
da kõigile väiksema ajakuluga 
ning ühtlasi ennetada koroona-
viiruse levikut. Kutsun ühtlasi 
inimesi üles aitama elektrooni-
lise taotluse esitamisel oma ea-
kaid lähedasi, et säästa neid vii-
rusepuhangu eest.» 

Börsipaketti kasutaval Liisil olid juba möödunud aasta lõpus arved suuremad. Tallinna Linnameedia

Taotle tänasest kodukulude hüvitist!

Kuidas hüvitist taotleda?

• Toetust saab taotleda ise-
teeninduskeskkonnast htt-
ps://taotlen.tallinn.ee/ või 
oma linnaosa valitsusest.

• Toetust makstakse ini-
mestele või peredele, 
kelle keskmine ne-
tosissetulek jääb 
alla 2021. aasta 
mediaanpalga. 
See on 2022. aas-
tal üksi elaval ini-
mesel 1126 eurot, ka-
hest täiskasvanust 
koosneval leibkonnal 1689 
eurot ning kahe täiskasva-
nu ja kahe alla 14-aastase 
lapsega perel 2365 eurot. 

• Toetust saab taotleda ar-
vete alusel, mis näitavad 
tarbitud energia kogust ja 
vastavat kulu. Arvetel peab 
elektri tarbimiskogus ole-
ma esitatud megavatt-tun-
dides või kilovatt-tundides, 
gaasi tarbimiskogus võib 
olla esitatud ka kuupmeet-
rites. Vajadusel peaks taot-
leja nõutavate andmetega 
dokumentide saamiseks 
pöörduma oma korteri-
ühistu poole.

• Toetust makstakse 80% 
energia maksumusest, kui 
see ületab elektril 12 senti 
kilovatt-tunni kohta, gaasil 
4,9 senti kilovatt-tunni koh-
ta ja kaugküttel 7,8 senti ki-
lovatt-tunni kohta. Toetuse 
minimaalne määr on 10 eu-
rot ja ülempiir 500 eurot 
taotluse kohta kuus.

• Toetust saab taotleda 
maksimaalselt viie kuu eest 
korraga, nii et liigse asja-
ajamise vältimiseks saab 
taotleda hüvitist mitme kuu 

kulude kompenseerimiseks 
korraga. Taotlust ei saa 
esitada tagasiulatuvalt 
taotluse esitamise kuupäe-

vast rohkem kui 
viis kuud vara-

sema ener-
giatarbimi-
se kohta, 
mistõttu 
tuleb möö-

dunud aasta 
sügise kulude 

hüvitamise taot-
lus esitada aegsasti.

• Kui kortermaja kütab kor-
teriühistu ise elektri või 
gaasiga, saab taotleda ka 
toetust kütmiseks kasuta-
tud elektri- ja gaasikulude 
hüvitamiseks.

• Kas ja kui palju tema pere 
toetust võiks saada, saab 
igaüks kontrollida kalkulaa-
tori abil rahandusministee-
riumi koduleheküljel: htt-
ps://www.rahandusminis-
teerium.ee/et/energiakulu-
de-huvitamine

• Energiakulude hüvitamise 
juhend korteriühistutele on 
kättesaadav rahandusmi-
nisteeriumi kodulehel aad-
ressil  https://www.rahan-
dusministeerium.ee/sites/
default/files/KOVfinants/
ku_juhend.pdf 

• Tallinn on avanud energia-
toetuse infotoe telefoni 
600 6300, kust saavad 
nõu küsida nii linlased kui 
ka  korteriühistud. Energia-
toetuse telefon on avatud 
esmaspäeviti kella 8.15-
17.45, teisipäevast nelja-
päevani 8.15-16.45 ja ree-
deti 8.15-15.45. 

ole ju andnud signaali, et ne-
mad Venemaast lahku löövad.

Kuidas mõjutab Venemaa elekt-
rivõrgust lahti ühendamine 
meie elu-olu?

Siis oleme veel ühest õlekõr-
rest loobunud. Eriti veel olukor-
ras, kus praegu üritatakse üle-
kandevõimsusi Eesti ja Vene-
maa vahel vähemalt nii kaua, 
kuni see kriis püsib, taastada. 
Selles kontekstis ma tegelikult 
ei saa aru, et miks me end lahti 
ühendame. Kuidas siis elektri 
transportimine üle Eesti-Vene 
piiri on suurem risk, kui näi-
teks üle Soome-Vene piiri? Li-
saks tuleb lahti ühendamisel  
teha veel täiendavaid kulutu-
si. Kui täna konkurentsiamet 
on kinnitanud, et ülekandeta-
sud 1. aprillist tõusevad, sest 
börsihinnad on kasvanud, siis 
miks mina tarbijana pean selle 
riski 100 protsenti kinni maks-
ma? Kui Elering on võtnud sel-
le äririski, siis miks nad ei ole 
tegelenud nende riskide maan-
damisega? Kui nad ei ole sel-
list asja ette näinud, siis tuleks 
seda tunnistada ja vastutada.

Norra on rikas riik ja seal on 
see elektri hind hinnalaega re-
guleeritud. Kas me võiks neist 
eeskuju võtta?

Kliimapööre on plaanima-
jandus ja plaanimajandust ei 
saa olla börsipõhine. Energia 
tootmine ja tuleviku energia-
lahendused peavad olema re-
guleeritud.  

Tekkinud energiakriisi lahenda-
miseks on kiiremaid või pika-
ajalisemaid lahendusi. kas oleks 
mõttekas langetada ajutiselt näi-
teks elektri, gaasi ja soojusener-
gia käibemaksu?

Kindlasti! Selleks, et tekki-
vat majanduskriisi kuidagi mi-
nimeerida, tuleks võtta nii pal-
ju meetmeid kasutusele, kui 
vähegi võimalik. Käibemaksu 
langetades ei tohiks muretseda 
sellepärast, et keegi rikas kus-
kil saab suuremat võitu. Palju 
neid suurtel pindadel inimesi 
ikka on! Me peaksime olukor-
rale lähenema siis ka nii, na-
gu näiteks  Norra teeb, et kõik 
saavad energiatoetust.

Lisaks olen väga mures meie 
ettevõtete pärast. Norra ettevõ-
tetel on konkurentsieelis võr-
reldes muu Euroopa ettevõte-
tega, sest kui energia hind ker-
kib üle 70-80 euro megavatt-
tunni eest, siis riik kompen-
seerib selle, nii suudavad nad 
oma tooteid odavamalt müüa.

Küsimus on ka selles, et kui 
riik võtab näiteks gaasiaktsiisi, 
siis kas sellelt peaks veel  käi-
bemaksu võtma. Jabur on mak-
sustada maksu. Praegune presi-
dent on välja käidud, et kui me 
oleme e-riik, siis peaks elekt-
rihinna kompensatsiooni õigus 
välja tulema kasvõi maksuame-
ti abiga. Kui maksuamet 
ta-

gastab tulumaksu, siis saab ta 
ka energiahüvitist tagasi nõu-
da, kui keegi saab seda tões-
ti põhjendamatult. Abistada 
tuleks siis, kui ühiskond se-
da  kõige rohkem vajab, mit-
te nii, et ootame kevadet, mil 
hinnad lähevad nagunii juba 
alla. Aga siis on juba igasu-
gused intressid ja viivised ini-
mestel. Ka ühiskonna vaimne 
tervis on oluline, ja kui inime-
sed ja ettevõtted tunnevad, et 
neid ei aidata, siis see ei mõju 
ühiskonnale hästi.  

Kas elektri hind tuleks fiksee-
rida või kehtestada sellele hin-
nalagi?

Lühiajalise meetmena on jah 
mõistlik kehtestada hinnalagi. 
Fikseeritud hind paraku prae-
gusesse energiasüsteemi ei so-
bitu. Kindla hinna saaksime 
elektrile määrata siis, kui olek-
sime sellest börsisüsteemis lah-
ti ühendanud. Siinkohal on va-
ja hinnata kõiki varem võetud 
kohustusi, et kuidas ja millise 
aja jooksul on võimalik neist 
väljuda. Tulevikku vaadates 
tuleks vähemalt kodutarbijad 
börsipõhisest süsteemist väl-
ja suunata. Ainult nii on või-
malik kliimaeesmärke tulevi-
kus täitma hakata, et keegi ei 
pea kodusele ahju- või katla-
küttele lootma. Ja ainult nii 
on võimalik meie elektrisüs-
teemi töökindlamana hoida ja 
optimeerida.

Energiakriisi lahendusena tu-
leks järelikult jätta alles võima-
lus põlevkivist elektrit toota?

Energeetikaeksperdina üt-
len, et meil on võimalik praegu 
CO2 kinni püüda. Me võiksime 
ka sellest tooteid teha, kui jääb 
energiat üle – toota vesinik-
ku. Kõige kiiremini saaks üm-
ber ehitada põlevkivijaama-
de vanad tolmpõle-
tusplokid. Vanad 
tootmisplokid 
tuleks kin-
ni panna ja 
nende ase-
mele uued 
ehitada. 
Tänapäe-
val suu-
dame põ-
levkivijaa-
made heidet 
märkimisväär-
selt vähendada. 
Kui tolmpõletusplo-
ki CO2 emissioon on kusagil 
1,3 tonni CO2 toodetava me-
gavatt tunni kohta, siis täna-
päevaste plokkide puhul räägi-
me seal näiteks mingisugusest 
0,8 tonnist.  Ideaalne oleks, kui 
need uued plokid ka selle vä-
hese CO2 kinni püüaks.

Meie põlevkivi on ikkagi rik-
kus, mis oskuslikult kasutami-
sel panustab meie ühiskonna 
arengusse. Kui seda kasutama 
ei pea, on väga hea, aga pärast 
tänatakse, kui see on ikkagi ol-
nud õigel ajal olemas. Prae-
gu keegi 

ei kahtle, et Auvere jaam va-
jalik oli. Juba lühikese ajaga 
on Eesti Energia teeninud sel-
le investeeringu tagasi.

Kui turg oli avanemata, ka-
sutasime enamjaolt just põlev-
kivielektrit, ja selle megavati 
hind on 30 eurot. Peale ava-
mist pole hind sellest allapoo-
le läinud, aasta keskmine on 
kindlasti üle selle olnud, kuid 
püsinud siiski 30-40 euro kan-
dis. Mis siis on see kulu, mis 
hinda muudab? See on CO2 ta-
su, mis nüüd on 80 euro juu-
res olnud. See siis tuleks lisada 
energia hinda arvestades elekt-
ri tootmiskulule otsa. Nii ku-

juneks elektri omahinnaks 
kuskil 110-120 eurot. 

Lisaks võib 
riik hoopis-

ki põlevki-
vielektrist 
tulu teeni-
da…

Miks 
me ei taha 
siis kodu-

maist toot-
mist eelista-

da? Riik saab 
siit ju ressursita-

su. Põlevkivi kaevan-
davad ettevõtted maksavad 

iga kaevandatud tonni eest ka 
riigile mingisugust raha. Lisaks 
saab riik saastetasu. Kui heit-
med tekivad, siis riik saab sel-
le raha hiljem ringlusesse võt-
ta. Riik saab põlevkivienergee-
tikalt tegelikult siis maksutu-
lu ja sotsiaalseid teenuseid töö-
kohtade näol.

Kõige rohkem heitmeid te-
kib söe, järgmisena maagaasi, 
kolmandana betooni ja siis te-
rase kasuta-

misest või tootmisest. Põlev-
kivituhka on võimalik kasuta-
da aga tsemendina, mis tähen-
dab, et me saame ju täna ik-
kagi kaks ühes. Me saame nii 
energia kui ka ehitusmaterjali 
sisendi, mis tähendab, et kus-
kil pole vaja teisi maavarasid 
kaevandada ja CO2 tekib tse-
mendiahjudes vähem. Kui võtta 
tuhk ehitusmaterjalina kasutu-
sele, lisaks sellele CO2 püüd-
misele, on võimalik saavutada 
juba negatiivne CO2 emissioon.

Kui palju oleks abi sellest, et  
väiketarbijad saaks osta elekt-
rit börsiväliselt, aga riik kom-
penseeriks tootjale CO2 kvoo-
di hinna?

See aitaks väga palju. Prae-
gu ongi kõige olulisemad de-
batid pidamata. Mina ausalt 
öeldes ei ole andnud mõnele 
erakonnale mandaati mingi-
suguste kliimapakettide heaks-
kiitmiseks. Tegelikult me pea-
me ikkagi kõigepealt isekeskis 
siin ühiskonnas kokku leppima, 
millised väljakutsed me vastu 
võtame ja kuidas neid ka la-
hendama hakkama. Võib-ol-
la on meil kliimaseadust va-
ja või raamistikku, mis oleks 
poliitikutele siis orientiiriks. 
Siis saaks öelda ka Brüsselis, 
et näete, meil on ikkagi vastu 
võetud sellised seadused, sel-
lised otsused, millest me pea-
me lähtuma. Nii saaksime en-
da kodanike huvide eest seista. 
Ja teine oluline küsimus, mida 
järgmistel valimistel kindlasti 
ootan, on näha, kuidas ja mil-
lisel kujul planeeritakse tulevi-
kus selliseid energiakriise väl-
tida. Energeetika 

peaks olema juhtival kohal 
koos kliimateemadega. 

Detsembri üldine hinnatõus oli 
Eestis üle 12 protsendi, lisaks 
energia hinnatõus. Äkki peaks 
eriolukorra välja kuulutama?

Kodulaenu võtnud inimese-
na kardan veel, et keskpank 
tõstab ka baasintressimäära-
sid. Tuleb mõelda, kuidas ka 
seda ära hoida.

Üle Eesti laiuvad põllud, kus 
viljade asemel «kasvavad» päi-
kesepaneelid. Miks – kas meie 
päikesest piisab?

Eesti toetusmeetmed on 
muutnud need investeeringud 
tulusaks. Mis tegelikult ei tä-
henda, et päikeseelekter mei-
le väga hästi sobituks. Tegeli-
kult ei ole meie laiuskraadi-
dele kõige sobilikumat lahen-
dust, et jah, ta näiteks siin su-
vekuudel väga hästi nagu too-
dab, aga selle efektiivsus lõuna 
pool oleks palju suurem. 

Aastal 2020 toodeti siis päi-
keseenergiat võrku 0,12 tera-
vatt-tundi. Biomassist jäätme-
test toodeti elektrit 1,3 tera-
vatt-tundi, mis on 56 protsenti 
taastuvenergia tootmismahust. 
See on vaid üks kaheksandik 
meie tarbimisvajadusest. Põhi-
liselt pärineb meie roheenergia 
biomassist, näiteks puiduhak-
kest. See aga on ressurss, mi-
da saame veel vähem kasuta-
da. Niisiis oleme väga kaugel 
nendest ambitsioonidest, mida 
oleme endale seadnud.  

Meie kõigi elektriarvetel on 
taastuve-

nergia tasu. Aga kui palju üld-
se Eesti firmadel ja inimestel 
sellest kasu on?  Kui me oleme 
osa Euroopa ühtsest energiabör-
sist siis meie toodetav  tuule- ja 
päikeseenergia läheb ju kuhugi 
mujale suurde katlasse. 

Vot eriti ei saagi! Eks see üks 
äri on jah. On eriti huvitav, kui 
riigiettevõte ütles aasta eest, et 
ehitame Liivi lahte meretuule-
pargi, loome ühenduse ka Lä-
tiga ja siis müüme oma rohe-
energiat sinna, kus parasjagu 
energia hind kõrgem on. Mina 
kodanikuna olen tegelikult hu-
vitatud, et energia hind oleks 
võimalikult odav ja võimali-
kult väikse keskkonnamõjuga. 

Kas vähemalt mõneks ajaks 
oleks tark näiteks see taastuve-
nergia tasu kogumine lõpetada, 
et arveid väiksemaks saada?

Kindlasti! Ma arvan, et ei 
juhtu midagi, kui seda taastu-
venergia tasu ei ole. Eriti veel 
olukorras, kus tegelikult seda 
taastuvenergia tasu kindlas-
ti saavad ka need tootjad, kes 
juba toodavad. Ehk nad saa-
vad selle saamata jäänud tu-
lu müüdavast elektrist tagasi. 
Jah, ma olen nõus, et kui kel-
lelgi on tõesti ainult päikese-
pargid, siis nemad praegu sel-
lest hinnarallist kasu ei saa lõi-
gata. Aga kõik teised tootjad ju 
saavad. Et kui vahepeal mak-
sis elekter 1000 eurot mega-
vatt-tunni eest, siis kõik, kes 
vähegi suutsid oma asjad lii-
kuma panna, ka seda tegid. 

 Tuuleparke on väga vähe juur-
de tulnud, miks ? 

Tuuleparke on keeruline ra-
jada, sest neid, kes tahavad se-
da teha, pidurdatakse. Mere-
tuuleparkide rajamine nõuab 
ka väga suuri investeeringuid, 
sest merre ehitamine on pal-
ju kallim kui maismaale. Et-
tevõtted tahavad väga kind-
lat dividenditulu. Teine asi on 
muidugi igasugused julgeoleku 
küsimused. 

Lõpuks tuleb debatt tuule-
parkide üle ühiskonnas ikka-
gi ära pidada. Omal ajal an-
dis Hiiumaa tuulepargi vastu 
oma allkirja üle 90 protsen-
di sinna sisse kirjutatud ela-
nikest. Võib-olla kardeti loo-
dusreostust või sooviti mingit 
tulu saada... 

Kust on valitsus 
saanud mandaa-
di algatada rii-
giplaneerin-
guid, mis 
ütlevad, 
et need 
plaanid 
on Eestile 
just kõige 
õigemad ? 
Eks ka tuu-
leparkide 
merre ehitami-
sel on oma kesk-
konnamõju. Nad tu-
leb omavahel ülekandeliini-
dega ühendada ja kõrgepinge-
liini all elamine ei ole meie ega 
looduse tervisele just kõige pa-
rem. Vastavad keskkonnamõju 
analüüsid on tegemata. Rääki-
mata vibratsioonist ja mürast, 
mis tuuleparkidega kaasnevad.

Tuuleparkide keskmine ka-
sutustegur on 37 protsenti ja 
maismaa tuuleparkidel 22 prot-
senti. Kui keegi ütleb, et me ehi-
tame Auverega sama võimsat 
tuuleparki näiteks, siis võimsu-
sed pole võrreldavad. Ja kõik 
sõltub ju tuulest. Vahepeal võib 
tulla võrku 300, vahepeal null 
megavatti. 

Millised kiired tehnilised lahen-
dused veel aitaks elektri hinda 
alandada?

Gaasiturbiinid on väga head 
kiired lahendused  talviste puu-
dujääkide katmiseks tulevikus.  
Neid on võimalik suhteliselt 
kiiresti ehitada ja käivitada. 
Ka Euroopa Liit on ütelnud, et 
gaas on üleminekukütus aasta-
ni 2050. Samas meil Euroopas 
seda gaasi ei ole, me impordi-
me seda EL-i  välistest riiki-
dest, kes on sellest väga hästi 
aru saanud, et meie sõltuvus 
gaasist on ajas kasvanud. Rää-
kimata Venemaast, kes mõis-
tab, kui sõltuvaks on Lääne-
Euroopa Vene gaasist muutu-
nud, järelikult on võimalik küsi-
da kõrgemat hinda. Kui me nii-
gi oleme väga sõltuvad elekt-
rist ja planeerime seda elekt-
rit toota veel ka gaasist, siis 
on energiatootmine väga ühe-
külgne ja riskid maandamata. 

Muidu juhtubki nagu 
Texa-

ses. Kui läks väga külmaks siis 
kodumajapidamiste ja tööstus-
te gaasitarbimine kasvas mär-
kimisväärselt. Lõpuks ei jätku-
nud seda gaasi ka energia ge-
nereerimiseks. 

Hüdropumpjaam on väga 
tore asi. Paldiski jaama võim-
sus on 500 megavatti, aga se-
da jätkub kaheksaks tunniks. 
Tegelikult tuleks seda kasutada 
hoopiski koormuste muutuste 
kompenseerimiseks. See ei ole 
asi, mida me võiksime käsitada 
kui pikemaajalist energia sal-
vestuslahendust. Aga turupõ-
hise lähenemise korral tehni-
list võimekust ja teenuseid, mi-
da see pakub, väga ei vaadata. 

Estoniasse taheti ehi-
tada 40-megavatist 

jaama. Ma tu-
letan meelde, 

et meie en-
da Tallin-
na tarbi-
mine on 
tunduvalt 
suurem  
ja sellis-
test võim-

sustest ei 
jätku.'
Kui keegi 

ütleb, et  ehita-
me akud, siis nen-

desse aukudesse peaks ka 
kuskilt energia olema tulnud, 
et me oleks saanud neisse sal-
vestada. Siis saaks seda elekt-
rit nädal või kaks tarbida, kui 
kõige suurem defitsiit on. Ja 
kui me seda olukorda muuta 
ei suuda, siis juhtubki nii nagu 
Texases. Seal valitses 20 aastat 
turupõhine süsteem, kuid pii-
sas ühest kriisist ja varem tu-
rupõhise süsteemiga võitnud 
said lõpuks 28 miljardit kahju.

Kas tuumajaam tasuks end Ees-
tis ära?

Tuumajaama rajamine võ-
tab aega 15 aastat. Energia-
puuduse probleemi peame aga 
lahendama järgmise viie aasta 
jooksul. Meil on oma põlevkivi, 
mille hind ei sõltu maailmatu-
ruhinnast. Euroopa kontekstis 
olemegi me seetõttu erandlik 
nähtus. Kui meil on enda kae-
vandus, siis suudame end turu 
kõikumistest tulevikus lahuta-
da, kui jääme ka börsipõhise 
lahenduse peale.

Söe, maagaasi, nafta ja uraa-
ni hinnad on tõusnud ja see on 
kergitanud ka elektri hinda. See 
on üks argument energiajulge-
olekuks. Me ei peaks sõltuma 
kellestki teisest, ehk impordi-
tavast kütusest. Tuumakütust 
me peaks hakkama eksporti-
ma. Samas tuumajäätmeid on 
vaja kuhugi ära panna.

Tuumajaama kõige suurem 
häda on, et seda ei saa ju sis-
se ja välja klõpsida. Meil oleks 
baasvõimsus, mis kogu aeg 
töötab, samas kui suvel meil 
sellises mahus elektrit pole-
gi vaja. Meil ei ole tuumajaa-
made jaoks ka kvalifitseeritud 

personali.

Energiakindluse hoidmisel on Auvere elektrijaam Konisti hinnangul asendamatu. Scanpix

Suurt ühist 
elektrisüsteemi 

ohustavad ka  
küberrünnakud 

rohkem.

algus lk 12–13

Põlevkivi- 
elektrit saab toota 

juba õhusaastet 
kinni püüdes.
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Botaanikaaed  
pühendub jaanuaris 
Austraaliale

Detsembris 60-aastaseks saanud bo-
taanikaaed kehastus  juubeliaasta tä-
histamiseks alates mullu kevadest tai-
meriigi suursaatkonnaks, pakkudes 
Eestis resideeruvatele saatkondadele 
võimalust tutvustada botaanikaaias 
oma riiki ning selle loodust ja kultuuri. 
2022. a projekt jätkub. Esimese pool-
aasta kinnitatud osalejad on Austraalia 
( jaanuar), Hispaania (veebruar), Iiri-
maa (märts), Kreeka (aprill), Ühendku-
ningriik (mai) ja Taani ( juuni). 22. ja 29. 
jaanuaril algusega kl 12 viib botaanik 
Urmas Laansoo huvilised ringkäigule 
Austraalia taimede juurde.

Kristjan Randalu 
Mustpeade majas

Mustpeade majas algab uus kontser-
disari «Autoritund», mis portreteerib 
Eesti heliloojaid nende loomingu kau-
du. Igal kontserdil on kavas ka helilooja 
uue teose esiettekanne. Sarja kavad 
on koostanud Tõnu Kaljuste. Esimene 
kontsert sarjast pakub 22. jaanuaril kl 
19 võimaluse kuulata Kristjan Randalu 
uuemat helikeelt: esiettekandele tuleb 
uudisteos «Sinu hommikuvalguse 
hetk» Tallinna kammerorkestri ja fil-
harmoonia kammerkoori esituses. 
Randalu astub kontserdil üles klaveris-
olistina, esitades oma varasemat muu-
sikat. 

Klassikakontserdid 
muusikaakadeemias
Muusika- ja teatriakadeemia ning Ees-
ti Interpreetide Kontserdid alustab 
ühist kontserdisarja «i nagu inter-
preet», mille kontserdid toimuvad kord 
kuus kolmapäeviti. 26. jaanuaril kell 19 
esinevad Marcel Johannes Kits (tšello) 
ja Sten Heinoja (klaver).

Minu  
TALLINN

Mulle on parkimise eest märkus tehtud
Primadonna Katrin Karisma
 
Suurte kaubanduskesuste juures peab parkimiskohale sõites või sealt 
ära minema hakates olema väga ettevaatlik. Kui keegi hakkab väga 
suure hooga oma kohalt välja tulema, siis võib kellelegi otsa sõita. 
Autod ja jalakäijad koos väikeste lastega on parklates kõik segamini 
ja keegi ei tea reegleid, et kellel on seal eesõigus või kuidas peaks 
toimima. Nii võib kergesti juhtuda õnnetus. Tipptundidel võib juhtu-
da, et poeparklas pole kohta ja siis püütakse vaba koha eest ka 
võidelda.  Kortermajade ees on Tallinnas alati palju autosid ja 
õhtul kellelgi külla minnes on pea võimatu kohta leida.  Ma ise 
sain ka ükskord sõimata stiilis, et ei tea, kes sulle üldse juhiloa 
välja kirjutas. Kuigi ma olen autojuht juba 1974. aastast! Juhid 
teevad kohe üksteisele märkuse, kui keegi on halvasti parki-
nud. Autojuhid on aastatega muutunud ka – hakanud teiste-
ga rohkem arvestama. Aga BMW juhid on niisugused süsti-
jad, kelle puhul peab alati hoolas olema.

• Risti-rästi umbe pargitud majade hoovid ning võitlus parkimiskohtade pärast kaubanduskeskuste juures.  
Pealinn küsis, kui palju valesti parkijad linlaste igapäevaelu häirivad.

PÄÄSTJA: Valesti pargitud autod ei lase 
meid põlevatele majadele ligi

Keelavast märgist  
ei hoolita
Lembe Laas
Mooni tänava korteriühistu 
juhatuse liige

Võtsime ette oma korter-
maja õue tervikliku kujun-
duse, et jaguks kohta nii 
rohelusele kui ka autodele. 
Igal autol on kindel parki-
miskoht, täidetud pinnasega 
parklat eraldab rohealast elulõn-
gadega tõke. Meil on majas oma kin-
del parkimiskord ja asi toimib! Paraku 

pargivad inimesed, kes samale tänava-
le mõnda teenust saama tule-

vad, auto sageli üsna mõt-
lematult. On küll keelav 

märge, aga sellest ei 
hoolita. Oleme teede 
kinni parkimise korral 
kasutanud mupo abi, 
kes on meid ka väga 
lahkelt aidanud. Sa-

mas peab kiitma Kris-
tiine linnaosa valitsust, 

kes on talvel tänavatelt  
lume koristamisel ja selle 

hoovidest väljaveol olnud ühistutele 
suureks abiks. 

Mõnede poodide 
parkimiskohad on  
liiga kitsad

Sotsioloog Juhan Kivi-
rähk

Üks tähelepanek on 
poekettide külastami-
sel küll tekkinud – Sel-
veri parkimiskohad on 
pisut liiga kitsad. Prisma 
seevastu on teinud need 
laiaks, seal on võimalik pare-
mini parkida. Muidu on poodide 

juures parkimiskohad tähistatud ja seal 
ka seistakse.

Ma käin linnas autoga harva, 
kui teatrisse lähen, siis 

panen ikka tasulisse 
parklasse ja muud 

probleemi peale 
maksmiseks raha 
leidmise pole ol-
nud.   Ma pargin 
alati seal, kus see 
on ette nähtud. Tal-

linnas on parkimise 
võimalusi kesklinnas 

küll, ainult natuke liiga 
kallis lõbu on see. 

Päästeauto tuleb  
jätta õnnetuskohast 
sadu meetreid  
eemale
Ants Aguraiuja
Põhja päästekeskuse ohutusjäreleval-
ve büroo nõunik 
 
On juhtumeid, kus päästeauto 
on tulnud jätta valesti pargitud 
autode tõttu kortermajast sa-
du meetreid eemale, et sealt 
tulekahju kustutamiseks harg-
nema hakata. Lisaaeg aga tä-
hendab majaelanikele suuremaid 
kahjusid. Päästetehnika vajab juur-
depääsul tee laiuseks vähemalt kolm 

ja pool meetrit. Suurema kui kolmekor-
ruselise hoone juurde peaks pääsema 
ka redelautoga, mis nõuab oma käp-
pade laialipanemiseks veelgi suuremat 
ala. Paljudes hoonetes on vaid üks 
evakuatsiooni trepikoda, ja kui sellele 
ligi ei pääse, lubab redelauto hädaväl-

japääsuks kasutada 
korteri rõdu või ak-

naid. Lund lüka-
tes peaks sa-
muti jälgima, et 
kokku kuhja-
tud lumekuh-
jad väljapää-
suteed avatuks 

jätavad.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. jaanuari 
2022 istungil:
1.   korraldusega nr 30:
võtta vastu Haabersti linnaoas asuva 9,77 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Järvetipu 
arendusala detailplaneering, Optimal Projekt OÜ 
töö nr 276 (edaspidi ka detailplaneering).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta 
olemasolevate elamumaa sihtotstarbega kinnis-
tute hoonestustingimusi, andes võimaluse ole-
masolevate pereelamute laiendamiseks ja abi-
hoonete ehitamiseks, moodustada uued krun-
did ja määrata neile ehitusõigus kuni 4 maapeal-
se korrusega korterelamute ja kuni 2 maapealse 
korrusega rida-, paaris- ja üksikelamute ehitami-
seks. Lisaks antakse detailplaneeringus liiklus-
korralduse, parkimise, haljastuse, heakorrastuse 
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.
1.1 Täpsustada Tallinna Linnavalitsuse 18. juuli 
2006 korraldusega nr 1531-k algatatud Järveti-
pu arendusala detailplaneeringus planeeritud 
maa-ala suurust 9,8 hektarilt 9,77 hektarile tule-
nevalt detailplaneeringu algatamisel ja vastuvõt-
misel kasutatud programmide erinevast täp-
susastmest.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

allinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning 
Pirita Linnaosa Valitsus teavitavad Päevakoe-
ra tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnis-
tute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonna-

mõju strateegilise hindamise (KSH) aruande 
eelnõu avaliku väljapaneku toimumisest 
7.02.22 - 8.03.22 Pirita Linnaosa valitsuses 
(aadressil Kloostri tee 6, 11911 Tallinn) tööpäe-
viti tööpäeva ulatuses ning avalikust arutelust 
15.03.22 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuse 
saalis (Kloostri tee 6, 11911 Tallinn, ruumis 
123). 
Arutelust osavõtt toimub etteregistreerimisel ja 
võimalik on osaleda ka Teamsi vahendusel. Ava-
likustamise vältel on võimalik esitada ettepane-
kuid ja vastuväiteid kirjalikult aadressil Mündi tn 
2 15197 Tallinn või meilitsi kommunaal@tallinnlv.
ee.
Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 
10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koosta-
mise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamine Pirita linnaosas" detailplaneering ja 
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) 
algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2015 
korraldusega nr 292-k.
Planeeritud ala, 8,78 ha, asub Tallinnas Pirita lin-
naosas Lepiku külas Kõlviku tee ja Lepiku tee va-
helisel alal. Planeeringualale pääseb Kõlviku 
teelt ja Lepiku teelt. Planeering hõlmab Päeva-
koera tn 32, 35 ja 41, Lepiku tee 49 ja 51, Kõlviku 
põik 4, 6, 8 ja 10, Sompa tee 46, Päevakoera tä-
nav T9 krunti, Kõlviku ja Lepiku tänavate lõike 
ning reformimata riigimaad. Pirita linnaosa üld-
planeeringu (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 
17.09.2009 otsusega nr 179) kohaselt asub pla-
neeringuala kõrghaljastuse säilitamisega väikee-
lamute alal. 

Detailplaneeringu eesmärkideks on: planeerita-
val maa-alal asuvate kruntide maakasutuse siht-
otstarvete osaline muutmine; planeeringuala ja-
gamine kokku 44 krundiks – moodustatakse 32 
elamumaa (nende hulgas 5 olemasolevat ja mit-
temuudetavat kinnistut, 1 olemasolev, millele on 
ette nähtud erastamise teel täiendava maariba 
juurdeliitmise võimalus, ning üks ilma ehitusõigu-
seta krunt, mis on võimalik erastada ja liita väl-
jaspool planeeringuala asuva elamumaa krundi-
ga), 2 maatulundusmaa (neist üks olemasolev ja 
mittemuudetav), 2 üldkasutatava maa ja 8 
transpordimaa sihtotstarbega krunti. DP koos-
tamise käigus on kruntide arv ja sihtotstarbed 
osaliselt muutunud võrreldes esialgse  DP alga-
tamise eelse eskiisiga.
KSH koostamise käigus analüüsiti detailplanee-
ringulahenduse ja selle alternatiivide vastavust 
ülemuslikele strateegilistele planeerimisdoku-
mentidele. Keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise eesmärgiks on arvestada keskkonnakaa-
lutlusi detailplaneeringu koostamisel ning keh-
testamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonna-
kaitse ja edendada säästvat arengut. Hindamis-
protsessi käigus anti ülevaade planeeringu 
piirkonna hetkeolukorrast. Analüüsiti kavandata-
va tegevuse ning selle reaalsete alternatiivide 
keskkonnamõjusid ning toodi välja meetmed ne-
gatiivsete mõjude leevendamiseks ning hinda-
mistulemuste lühikokkuvõte.
KSH materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna 
keskkonnaveebi lingil https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Paevakoera-32-ksh ning detailpla-

neeringu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris (TPR) asuvad lingil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP033120. 

Järvevana tee 5 kinnistu, Järvevana tee 5a 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku ja arutelu tulemustest
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 11.10.-09.11.2021 
läbi Tallinna Linnavolikogu 09.09.2021 otsusega 
nr 100 vastu võetud 1,14 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Järvevana tee 5 kinnistu, Järve-
vana tee 5a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku, mille raames esitati 20 ar-
vamusi ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.
21.12.2021 toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses 
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu.  Arutelust võtsid osa huvitatud isiku 
esindaja, detailplaneeringu koostaja, Järvevana 
tee 3 korteriühistu elanikud, arvamuse või vastu-
väite esitanud ning  linnaosa valitsuse ametni-
kud. Detailplaneeringu koostaja ja huvitatud isi-
ku esindaja selgitasid detailplaneeringu koosta-
mise eesmärki, andsid ülevaate planeeringula-
hendusse pärast avalikku väljapanekut sisse vii-
dud muudatuste osas ning vastasid küsimustele 
planeeringuala pinna- ja põhjaveerežiimi, reepe-
rite abil tuvastatava kahju hüvitamise, insolat-
siooni ning Järvevana tee 3 korterite võimaliku 
turuväärtuse muutumise osas seoses naaber-
kinnistule kavandatavate hoonetega.    Ükski ko-
hal viibinud vastuväite esitaja oma vastuväitest 
ei loobunud. Detailplaneeringu edasise menetlu-
sega tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Amet.  


