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•  Niine keskuse kaudu on kahe esimese nädalaga Tallinna  
jõudnud juba üle 6400 põgenikku, kellest üle 2800 on lapsed.  
Tallinn pakub siia jäävatele lastele kooli- ja lasteaiakohti.
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Irina on leidnud koos perega 
peavarju hotellis Dzingel, kus 
peatub kokku üle 700 sõjapõ-
geniku. Ta räägib perfektset 
vene keelt, nimetades end rah-
vuselt ukrainlaseks. Irina elab 
koos erusõjaväelasest, vigasta-
da saanud abikaasa ja 19-aas-
tase tütrega hotelli ühes toas. 

Kui Irinaga hotelli fuajees 
kohtun, kihab see kui mesilas-
taru. Valdavalt on seal emad, 
kes kantseldavad oma eri va-
nuses lapsi. Vaatamata kusagil 
kaugel kõmisevale sõjale ei hoo-
ma inimeste hulgas mingit äre-
vust ega surutust. Kõik näivad 
reipalt asjalikud, nagu oldaks 
perekonniti koolivaheajal. Ko-
dust sunnitud lahkumise ängis-
tus on igal juhul peidus.  «Uk-
rainlased on hästi aktiivne rah-
vas,» sõnab Irina, nagu vaban-
dades ebaeestiliku elava sagi-
na ja laste kilgete pärast. Iri-
na sõnul tahavad kõik Ukrai-
na põgenikud, keda tema tun-
neb, rahu saabudes koju naasta. 

 Irina on koos perega pärit 
Dobropolje asulast, Donetski 
Ukraina-poolsest osast. Selle 
lähedal asus piir, ehkki sisu-
liselt juba kaheksa aastat jär-
jest rindejoon – Ukraina riigi ja 
Donetski rahvavabariigi vahel. 
Irina mees on meie jutuajami-
se ajal linna peal dokumendi-
asju ajamas. Irina seda otse ei 
ütle, aga võib arvata, et page-

ti ka põhjusel, et ta abikaasa 
teenis Ukraina armees.

Kui raskelt sündis otsus põgene-
da – kodu on ju ikkagi kodu?

Mul teenis mees, kuigi enam 
mitte kaugeltki noor, Ukraina 
sõjaväes, et riiki toetada. Va-
rem oli ta kaevur. Tal juhtus 
teenistuses seljatrauma. Seetõt-
tu läks erru. Viimasel ajal te-
geles koolis lastega, korraldas 
nende liikuvuse õpetamist ja 
laagreid. Praeguses olukorras 
tuleb aga ka endal olla väga 
liikuv: kui pommitatakse, siis 
tuleb joosta keldrisse. Üld-
se kogu aeg siia ja sinna. 
Ja tal oleks oma selja-
trauma tõttu kriiti-
liselt väga raskeks 
läinud. 

Lahkuda otsus-
tasime seda enam, 
et meie 19-aasta-
sel tütrel on juba 
poolteist aastat ta-
gasi avastatud nee-
ruhaigus. Kliinik, kus 
ta käis abi saamas, sat-
tus aga tulevahetuse piir-
konda. Nii me siis pakkisi-
me asjad ja sõitsime oma auto-
ga kohe minema. Ja kogu see 
aeg, mis me sõitsime, nägime 
pea kohalt üle lendamas sõja-
lennukeid. Esimesest päevast 
peale. Asi oli ikka väga tõsine. 

Kuidas otsustasite just Eestis-
se tulla?

Teie president (Alar Karis – 
toim) käis umbes kaks päeva 
enne sõja algust Kiievis. Me 
vaatasime tema esinemist uu-
distes. Ta jättis väga hea mul-
je. Nägime, et ta mõistab uk-

gud, seisad. Korraks jääd tuk-
kuma, juba koputatakse vas-
tu aknaklaasi, et sõitke eda-
si, muidu trügitakse vahele. 
Ja isegi seal pommitati. Meid 
kästi autodest välja minna, 
et ohtlik tsoon, aga kõik lõid 
käega. Leppisid oma saatuse-
ga, et läheb nagu läheb. Poola 
piiril oli vastuvõtt juba väga 
hästi korraldatud. Vabatahtli-
kud tegutsesid, jagati abikes-
kuste kontakte.

Nii et kokku sõitsime Eestis-
se viis ööpäeva. Mees oli ko-
gu aeg roolis. Magasime autos. 
Ainult Vinnitsas saime ühe öö 
normaalselt, katuse all magada.  

Kuidas teid Tallinnas märtsi al-
guses vastu võeti? Meedias on 
kritiseeritud, et põgenike osas 
esinevat korraldamatust ja se-
gadust. 

Meid saadeti Niine 2 vastu-
võtukeskusesse. Me oleme väga 
tänulikud, et olite suutnud luua 
taolise vastuvõtmise mehhanis-
mi. Info, kust ja kuidas midagi 
leida, on ka siin, hotellis, väga 
hästi kättesaadav. Kõigele, mi-
da küsid, leitakse kohe vastus. 
Me oleme tõepoolest ääretult 
tänulikud. Pole viisakas kriti-
seerida inimesi, kes püüavad 
kõike sinu heaks teha.

Ma kujutan täiesti ette, mil-
lise surve alla on teie ametni-
kud langenud. Me oleme uk-
rainlased, oleme emotsionaal-
sed, energilised. Meid on ühe 
korraga tulnud nii palju. Me 
püüame ka ise käia või vaadata 
ringi ja otsida lahendusi. Kasvõi 
politseigi on meiega käitunud 
väga lugupidavalt ja professio-
naalselt. Selline käitumine on 
just see, mida me ootame, sest 
inimesed on siia sattudes suu-
re stressi küüsis. Olen kindel, 
et küll kõik laabub.

Mäletan, et 1991. a andsin 
koos mehega allkirja toetus-
avaldusele, et Baltimaad saak-
sid vabaks. Te olete meile ala-
ti meeldinud. 

Donbass, kust te olete pärit, on 
venekeelne piirkond. Kelleks te 
ise end rahvuse poolest loete?

Ikka ukrainlaseks, ehkki esi-
vanemate hulgas võib olla pal-
jude teiste rahvuste esindajaid, 

kasvõi tatarlasi. Donbass on jah 
venekeelne regioon. Teatavasti 
tööstusrajoon, mitte mingi eri-
line kultuurikeskus, kuhu tu-
li juba NSV Liidu ajal inimesi 
kõikvõimalikest piirkondadest 
tööle. Paljudest rahvustest. Pe-
terburist Kasahstanini. Metal-
lurgia ning kaevandused. See-
pärast elab seal ka väga pal-
ju venelasi. 

Ilmselt otsite nüüd tööd?
Jah, ja olgu see töö milli-

ne iganes. Algul oli siin ho-
telliski rahvast vähem, nüüd 
on väga palju. Ja kui hotelli 
personal otsis abikäsi, tekkis 
kohe pikk järjekord. Siin on 
kõik valmis töötama. Ukrain-
lased on üldse väga töökad. 
Me kodus kasvatasime kogu 
aeg midagi enda tarbeks. Nii-
sama istumine pole kuidagi 
meile omane. 

Praegu elame kuidagi sääs-
tudest. Peaasi, et saaksime ala-
lise peavarju. Aga toit… See po-
le nii suur mure. Noorele pe-
rele on palju kõike vaja, mei-
le märksa vähem. 

Kas kunagi, kui rahu saabub, 
mõtlete tagasi minna või proo-
vite pigem siin elu sisse seada?

Me tahaksime kindlasti koju 
tagasi minna, kui on juba ra-
hu sõlmitud, ja kui tunneme, 
et meid enam oht ei ähvarda 
ega hakata kuidagi survesta-
ma. Ega me ei sõitnud siia sel-
lepärast, et oo kui hea. Loo-
dame, et saame millegagi ka-
sulik olla. Aga kodu on ikka 
kodu. Nii väga tahaks kodus 
rahu ja vaikust. Lahkusid ka 
inimesed, kes oleksid ehk sõja 
oludes toime tulnud. Aga mei-
le ei oleks mitte kuidagi olnud 
jõukohane sinna jääda. Ei sõ-
javäeteenistuses vigastada saa-
nud mehe ega arstiabi vajava 
tütre pärast. 

Elasime rindejoone lähe-
dal (see asub 2014. aastast 
Ukraina riigi ja sellest eral-
dunud Donetski rahvavaba-
riigi vahel). Iga kord, kui oli 
tulevahetus, koolimajal klaa-
sid purunesid. Pandi jälle uued 
klaasid. Mõeldi, et see on nüüd 
viimane kord. Aga siis jäl-
le ja jälle. 

PÕGENIK: Hävitajad lendasid otse pea 
kohalt üle, et pommitada meie sõdureid!

Irina loodab koos perega pärast rahu saabumist kohe kodumaale naasta. Albert Truuväärt

«Meil oli juba kaheksa aastat põgenemiskott kogu 
aeg toanurgas valmis. Aga viimasel ajal muutusime 
lõdvemaks, kaotasime valvsuse – et mis siis ikka juh-
tub,» räägib Ukraina põgenik Irina, kes otsustas pä-
rast Venemaa kuritegelikku rünnakut põgeneda oma 
haige lapse ja mehega just Eestisse. «Mulle meeldis 
teie presidendi esinemine, ta jättis Eestist turvalise 
mulje. Te meeldisite mulle juba varem. 1991. a andsin 
koos mehega allkirja toetusavaldusele, et Baltimaad 
saaksid vabaks.»

Kiek in de Köki 
väljapaneku 
osad on ka jalu-
tuskäik linna-
müüril ja Neitsi-
torni külastus. 
Lisaks saavad 
põgenikud ta-
suta külastada 
ka loomaaeda 
ja botaanikaae-
da.

«Ma olen kindel, et Ukraina 
hakkab õitsema ja ukrainla-
sed ehitavad vabade ini-
mestena maa uuesti üles,» 
ütleb Kiievi Füüsik Irina, kes 
on saanud Eestis mitmeid 
tööpakkumisi.

«Gaas, vesi, elekter on Kiie-
vis olemas ja isegi post toimib 
– mulle saadetakse just praegu 
minu tahvelarvuti, et saaksin 
tööd teha,» räägib ehitajaid õpe-
tav teadlane Irina Aznauryan. 
Ta loodab, et armastatud kodu-

linn pääseb lahingutest võimali-
kult kergelt ja et ta õpilased suu-
davad purustused parandada. 

Eestisse tuttavate juurde 
pakku tulnud naine loodab vaa-
tamata sõjale jätkata oma seni 
hiilgavat teadlasekarjääri. Sõja 
lõppemist ootab ta siin oma tüt-
re ja nelja-aastase lapselapsega. 
Ta on saanud ka mitmeid töö-
pakkumisi, ehkki kõige enam 
rõõmustaks teda muidugi töö 
füüsika õppejõuna.

Ehitajate õpetajat Irinat 
peaks üldiselt rõõmustama, kui 

on tulevikus palju ehitada. Prae-
gu see paradoksaalselt nii ei ole. 

Irina Aznauryan on nimelt 
töötanud palju aastaid Kiievis 
rahvuslikus ehitus- ja arhitek-
tuuriinstituudis dotsendina. Te-
ma saavutuste nimekirjas on üle 
60 teadustöö ja õpik. Irina amp-
luaa on üldiselt füüsika ühenda-
mine inseneriteadusega. «Tea-
dust toetati tugevasti, kõik läks 
ülesmäge,» räägib ta. «Viimasel 
aastal oli mul eriti palju tuden-
geid, kokku 140 inimest, sest ma 
õpetan IT-tehnoloogiaid kasuta-

des. Avasime labori elektromag-
netkiirguse uurimiseks.»

Irina elas perega, mehe, tüt-
re ja lapselapse ning oma ema-
ga Kiievi põhjapoolse äärelinna 
kortermajas. Päev varem ei en-
nustanud sõda justnagu miski.

«See oli mitte ainult ootama-
tu, vaid ka hirmus,» räägib Iri-
na. «Kuigi ma enda sees, väga 
sügaval ju eeldasin, et võib tul-
la sõda, aga mõtlesin ikkagi, et 
ainult Donetski ja Luhanski piir-
konnas. Kuna 23. veebruari loe-
ti Nõukogude armee või hiljem 

Tallinn on koostanud vee-
bilehe, kuhu on koonda-
nud info põgenikele, milli-
sed on tasuta võimalused 
linnas meelt lahutada. 
Teiste hulgas pakuvad ta-
suta sissepääsu  kõik 
Tallinna muuseumid.

«Ukraina sõja eest Tallinna 
tulnud inimeste jaoks koonda-
tud info täieneb pidevalt,» ütles 
abilinnapea Kaarel Oja. «Kok-
ku on kogutud esimesed või-
malused, mida pakuvad nii lin-
na kui ka riigi asutused, samu-
ti heatahtlikud era- ja mittetu-
lundusorganisatsioonid. Suht-
leme pidevalt eri kultuuriasu-
tustega ning täiendame nime-
kirja regulaarselt.»

Informatsioon vaba aja 
veetmise võimaluste ja kul-
tuuriasutuste kohta on kogu-
tud Tallinna linna lehekülje-
le, mis on kättesaadav nii uk-
raina, vene, eesti kui ka ingli-
se keeles. Kõigil kultuurikor-
raldajatel ja vaba aja teenuste 
osutajatel, kes soovivad Ukrai-
na sõjapõgenikele oma teenu-
seid tasuta pakkuda, palutak-
se anda sellest teada aadressi-
le ukrainaheaks@tallinnlv.ee.

Juba sõjapõgenike laine esi-
mesel nädalal käivitas oma tee-
nused keskraamatukogu, kus 
Ukraina kodanikud saavad lu-
gejaks registreerudes tasuta lu-
gejakaardi. Samuti on võima-
lik seal kasutada arvuteid ja 
WiFit, printida ja skaneerida 

dokumente, kasutada ruume 
ning laenutada lisaks raamatu-
tele ka muud, alates lauamän-
gudest kuni pillide ja sporditar-
veteni. Eraldi on pööratud tä-
helepanu raamatukogu Overd-
rive keskkonnas ukraina keel-
setele e-raamatutele. Lisainfo 
ukrainlastele suunatud teenus-
test on leitav keskraamatuko-
gu veebilehel. 

Tallinna linnamuuseum pa-
kub sõjapõgenikele tasuta sis-
sepääsu kõigisse oma seitsmes-
se filiaali – linnaelumuuseu-
misse, fotomuuseumisse, Kiek 
in de Köki kindlustustemuu-
seumisse, Kalamaja muuseu-
misse, vene muuseumisse, las-
temuuseumisse Miiamilla, Pee-
ter I majja ja Jaani seegi ga-
leriisse. 

Olulise panusena pakuvad 
kultuuriministeeriumi initsia-
tiivil tasuta sissepääsu ka kõik 
Tallinnas asuvad riigimuuseu-
mid ning mitmed eramuuseu-
mid. Ühtlasi pakutakse laste-
le ja noortele vaba aja veet-
mist eri üritustel Sõpruse ki-
nos ja kõigis Tallinna noorte-
keskustes.

Tasuta sissepääsu tagab sõ-
japõgenikele Niine vastuvõtu-
keskusest väljastatud roheline 
kaart koos isikut tõendava do-
kumendiga. Sobib ka Ukraina 
kodakondsust tõendav doku-
ment, näiteks pass, muu keh-
tiv reisidokument või Ukrai-
na suursaatkonnast väljasta-
tud isikuandmetega sertifikaat. 

KIIEVI FÜÜSIK IRINA: Mu vana ema ei jaksanud liikuda  ja me tegime «varjendi» koridori

Linna veebikülg pakub 
põgenikele infot vaba 
aja veetmise kohta

rainlaste olukorda. Mitte igal 
pool ei saada meist aru. Pea-
le Eesti aitab veel Poola Uk-
rainat väga palju. Seetõttu ot-
sustasimegi Eestisse sõita. Hül-
gasime kõik, mis meile armas. 
Keerasime ukse lukku ja sõit-
simegi ära. Saime aru, et Ees-
tis on rahulik ja meid ei aeta 
siit ära. Väga oluline on tun-
da, et sind mõistetakse, mui-
du võidakse korraldada asja-
ajamisel igasuguseid takistusi.

Eestis meeldib meile väga. 
Siin on kõik heas korras, rahu-
lik. Me sõitsime ära omaenda 
autoga. Elasime omaenda ma-
jas. Kuni viimase hetkeni ei 
uskunud, et see kõik on või-
malik. Meie maja on seni ter-
ve. Aga mürsud kukkusid ju-
ba sõja alguses kuhugi lähe-
dale, maja kõik värises. Tüt-
rel oli kliinikust abi vaja, aga 
seal kadus elekter. Tehti küll 
varsti korda, aga ikkagi. Ko-
he alguses kehtestati koman-
danditund kella kuuest õhtul. 

Ilmselt põgenes suurem osa teie 
kodukandi rahvast?

Päris vähe jäi järele. Meie 
tuttavatest ehk 15%. Mõtle-

vad, et läheb nagu läheb. 
Kel väikesi lapsi, need 

ikka pagesid.
Mariupol asub ju 

kohe seal kõrval, 
umbes 100 kilo-
meetri kaugusel. 
Sealt edasi juba 
Volnovahha, nii et 
sõda tuli meile ik-

ka lähemale ja lähe-
male. Rasked lahingud 

ümberringi.
Meie kodukandis Dob-

ropoljes elas praegu kokku kõi-
gest 30 000 inimest, aga kui pä-
rast 2014. a sündmusi rahvast 
(Donetski rahvavabariigi ala-
delt – toim) juurde tuli, kogu-
nes kokku umbes 60 000. Nii 
et me olime nagu teie praegu. 
Otsisime põgenikele peavar-
ju. Hiljem osa rahvast leidis 
endale teised elukohad – kes 
läks Kiievisse, kes Lääne-Uk-
rainasse, kes välismaale. Järgi 
jäi 45 000-50 000, hiljem vä-
hem. Valitses lootus, et piir Do-
netski ja Ukraina vahel kaob 
ja saab oma vanadesse kodu-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

desse (Donetski rahvavabarii-
ki) tagasi minna. Praegu isegi 
ei tea, mis edasi saab.

Kas sõja puhkemine tuli ülla-
tusena?

Jah ja ei. Varem oli ju teada, 
et Vene saatkonnast ja esindus-
test lahkuvad diplomaadid ko-
dumaale. See näis väga kahtla-
ne, et valmistutakse millekski. 
Aga ikka mõtled, et ei saa ju 
nii olla. Siiski – ega me päriselt 
ei uskunud kuni lõpuni välja. 
Ehkki ohutunne kerkis nädala 
jooksul enne algust ikka olu-
liselt, et ilmselt tuleb rünnak, 
aga no ei usu ikka… 

Meil olid vahepeal juba 
2014. aastast valmis nimeki-

ri asjadest, mis põgenemisel 
tarvis kaasa võtta. Põgenemis-
kott seisis kogu aeg toanurgas 
valmis. Aga viimasel ajal nagu 
muutusime lõdvemaks, kaota-
sime valvsuse. Et mis siis ik-
ka juhtub. Nii et ega meil se-
da kotti valmis pakitud ei ol-
nud. Aga kui minekuks läks, 
tuli kõik kohe meelde, mis 
vaja võtta. Dokumendid, hä-
davajalikud arstirohud,  soo-
jad riided. See oli meil nii sis-
se harjunud. Meil paljud ela-
sidki nii, et kas kott oli val-
mis pakitud, või siis kohe ni-
mekiri käepärast, mida vaja 
kaasa võtta. Eks see oli meie 
asulas erinev, kes kui valvel 
oli… Meie tegelikult ei olnud. 

Teekond siia kujunes ilmselt ra-
huaja oludega võrreldes väga 
pikaks.

Me mõtlesime algul, et jää-
me Lvovi, meil oleks seal ol-
nud koht, kus peatuda. Aga 
kui me sõitsime läbi Kesk-Uk-
raina, Krapivnitski kaudu – 
teate, on vaja mitu ööpäeva, 
et see pikk vahemaa läbi sõi-
ta –, siis kuulsin võõrast heli. 
Mõtlesin, et autoga on mida-
gi juhtunud. Mees ütles, et ei, 
kõik on autoga korras. Peatu-
sime ja vaatasime, et hävitajad 
lendavad, Vene omad, mada-
lalt üle pea. Hirmsa mürina-
ga. Me ei tulnud selle peale, 
et nii sügaval Ukrainas, sise-
maa kohal see võiks nii olla. 

Madalalt lendasid, puulatva-
de kõrguselt (Irina viipab ak-
nast paistvate mändide suu-
nas). Seal lähedal pommitati 
Ukraina baase. 

Siis oli see lõplik moment, 
kui saime aru, et tuleb päriselt 
lahkuda. Üldiselt sõitis suur osa 
tsiviilelanikkonnast Karpaati-
desse. Seal on rahulik, sana-
tooriumite piirkond, pole mi-
dagi pommitada. Terved auto-
de vood siirdusid sinna. 

Poola piiri lähedal seisime 
pikas autode järjekorras. Seal 
oli palju välismaalasi, aga ka 
ukrainlasi Kiievist, Zaporož-
jest, Harkovist. Kaks ööpäe-
va lihtsalt seisime järjekorras 
Poola piiril. Pool meetrit lii-

kodumaa kaitsjate aastapäevaks, 
mil  naised õnnitlevad mehi, ja 
see möödus rahulikult, siis mõt-
lesin, et nii ka jääb. Öösel aga är-
kasime sireenide peale.»

Irina oli koos oma 87-aasta-
se ema ja lapselapsega läinud 
korterist välja, koridori. Et kui 
aknad plahvatuste survel sisse 
lendavad, ei saa vähemalt kil-
dudest viga. Siiski jäi maja ter-
veks. «Me ei läinud pommivar-
jendisse, sest mu ema liigub vä-
ga vaevaliselt,» meenutab Iri-
na. «Me tegime ise endale nii-

öelda varjendi: koridori, kahe 
korteri vahele. Vedasime sinna 
madratsid, tekid, lauad. Häire 
ajal peitsime end sinna. Kõige 
hirmsam polnud pommitami-
ne, vaid vaikus. Siis ei tead-
nud, milline on olukord ja mis 
tuleb. Ja kas sind kaitstakse.»

Kui algul oli lootus, et saab 
sõja kuidagi Kiievis üle elada, 
siis meelt muutma pani lahin-
gute jõudmine nende kodura-
jooni. «Me lootsime tegelikult, 
et see kõik ei kujune nii hirm-
saks,» sõnab Irina. 

Pärast kaht eriti tugevat plah-
vatust lähikonnas vedas Irina 
mees nad kolmekesi – naise, tütre 
ja lapselapse –  raudteejaama. Ar-
vestades, kui üle koormatud olid 
kõik rongid, õnnestus neil isegi 
veel mugavalt Lvivi sõita. Sealt 
jõuti Poola kaudu Eestisse. Kuna 
Irina on tuntud teadlane, kellel 
sidemeid paljudes riikides, valis 
ta Eesti. Osaliselt heade tuttava-
te, osaliselt ka nostalgia tõttu. Te-
ma insenerist isa oli käinud Ees-
tis mitu korda puhkamas. «Kui-
gi teil on siin väga soe vastu-

võtt, tahan kindlasti naasta ko-
dumaale,» ütleb Irina. «Mõnda 
aega tahaksime siin Eestis olla 
kõik koos, tütre ja lapselapse-
ga, et üksteist toetada. Ukrai-
na on suurte võimaluste maa, 
Euroopa keskus. Kiiev on vä-
ga euroopalik linn, väga kii-
resti arenenud viimasel ajal – 
ka äärelinnad. Ma armastan 
Ukrainat. Ma armastan Kiie-
vit. Ma olen kindel, et Ukrai-
na hakkab õitsema ja ukrain-
lased ehitavad vabade inimes-
tena maa uuesti üles.»

Meie  
tütrel on  

neeruhaigus,  
kuid teda ravinud 

kliinik sattus  
hävingusse.

Eestisse ajen-
das pagema 
muuhulgas mu-
re lapselapse 
pärast.
Erakogu
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PÕGENIKEVOOL TALLINNA JÄTKUB: Pagulased räägivad abistajatele  
nii oma traagilisi lugusid, kui ka soovivad võimalikult kiiresti tööd leida
«Osa põgenikke hüppas toast lausa plätudega välja 
auto peale, jõudes kaasa võtta vaid passi,» räägib Nii-
ne 2 pagulaskeskuses abiks olev mupo avalike suhete 
peaspetsialist Meeli Hunt, kelle sõnul on ta põgenik-
ke aidates nendega koos palju pisaraid valanud. «Kui 
täiskasvanute nägudel siin naeratust ei näe, võib meie 
lastetoas isegi rõõmsaid kilkeid kuulda. Siin saadakse 
sõbraks ja unustatakse muredki.»

15. märtsi ennelõunal look-
leb Niine tänava pagulaskesku-
se õuel paarikümnest ootajast 
koosnev järjekord. Siin on vank-
rites tukkuvaid titasid ja kooli-
ealisi lapsi emade-vanaemadega. 
Peamiselt jõuavadki siia naised-
lapsed – alla 60-aastastel mees-
tel Ukrainast lahkuda ei lubata.  

Kümneaastane poiss hoiab 
pehme suure salli sees hirmu-
nud ilmega kassi ja räägib, et 
nad saabusid üleeile ühes ema, 
16-aastase venna ja koeraga Su-
mõ linnast, kus pere oli juba mõn-
da aega keldris elanud. Isa ja va-
naema jäid Ukrainasse. 

Siin on neid vastu võtmas täis-
kasvanud vend ja tolle elukaas-
lane Julija, kes ligemale aasta 
töötanud ühes Tallinna spordi-
koolis. Juba kümmekond aastat 
elab Eestis ka Julija õde, kes on 
abielus eesti mehega. «Eesti on 
mulle lähedane – olen õel siin 
aastaid külas käinud,» räägib 
Julija. «Nüüd plaanime üürida 
suurema korteri ja ennast sinna 
viiekesi ära mahutada. Kui sõda 
Ukrainas peaks läbi saama, lähe-
me kindlasti tagasi – me ei taha 
oma kodu maha jätta. Meil oli ilus 
korter... poisid käisid seal koolis 
ja tegelesid tublisti džuudoga.»

Parajasti ootab Niine tänava 
vastuvõtukeskuse sissepääsu juu-

res vaid paarkümmend inimest, 
sest bussiga pole põgenikke juur-
de toodud. Meditsiiniabi on val-
mis pakkuma õuel ootav kiirabi 
ja munitsipaalpolitseiameti mini-
bussid on valmis neid, kes end 
ära registreerinud, hotelli viima. 

Koroonatestimisest  
isikukoodideni

Et Niine 2 vastuvõtukeskuse 
toad ja koridorid täituvad kiires-
ti, juhatatakse põgenikke sisse 
väikeste rühmade kaupa, kor-
raga 10-15 inimest. «Bussi saa-
budes kogunetakse esmalt oote-
ruumi,» räägib Hunt. «Ooteruu-
mist võtame tulijad koroonates-
timisele. Kui keegi on koroona-
positiivne – mida ka ette tuleb 
–, isoleeritakse ta omaette 
tuppa ja teda registree-
rib eraldi ametnik. Siis 
liigub positiivse tes-
tivastuse saaja eda-
si hotelli, kuhu an-
takse info, et toit tu-
leb viia ukse taha – 
koroonapositiivsed 
peavad jääma isolat-
siooni.»

Koroonatestimise 
läbinud lähevad edasi 
registreerimiskoridori, kus 
väljaõpetatud registraatorid – 
vabatahtlikud linnasüsteemist 
– panevad passide ja isikudo-
kumentide järgi kirja saabuja-
te nimed, passinumbrid ja kon-
taktandmed. «Ühes vahetustes 
töötab 6-7 registraatorit,» sel-
gitab Hunt. 

«Kui isikukood olemas, või-
vad sõjapõgenikud töökohta ot-

sida, sotsiaaltoetusi taotleda ning 
lastele lasteia- ja koolikohti otsi-
da,» ütleb Hunt. Esmalt peavad 
sõja eest Eestisse tulnud Ukrai-
na kodanikud ja nende pereliik-
med taotlema politsei- ja piirival-
veametist ajutist kaitset ehk aas-
tast elamisluba.

Registreerimist ootab koos 
oma kahe lapsega Jana, kes kol-
me päeva eest saabus Luhanski 
oblasti Sjevjerodonetski linnast 
koos sõbranna ja tema lastega. 
Õnneks on Eestis ees ootamas 
isa, kes on siin juba kolm aas-
tat töötanud. «Meie kodutänav 
pommitati maatasa, elasime keld-
ris,» kirjeldab Jana üleelatut, pi-
sarad silmis. «Olin kodune ema, 
vanem tütar on 11-aastane, noo-
remal on täna sünnipäev – saab 
5aastaseks.» Nagu tellitult, jõuab 
kohale uus saadetis kaisuloomi 
ja nõnda saavad nii sünnipäeva-
laps kui ka tema vanem õde en-
dale tiigrikutsud.

Enim puudust tuntakse  
hügieenitarvetest

Tihe sagimine käib rõivaid ja 
jalanõusid tulvil ruumis. Peami-
selt tulevad emad, kott näpus, rõi-
vaid otsima.  Sobilikke riideid ai-
tab välja valida 33-aastane va-

batahtlik Marita Keskküla, 
kes töötanud Niine pa-

gulaskeskuses  nädala-
päevad. «Mul oli eel-
mine nädal põhitööst 
vaba ja õnneks on-
gi mul selline töö, 
et saan oma asju ise 
korraldada,» räägib 
naine. Niine tänaval 

käib töö vahetustega – 
kõigil vabatahtlikel on 

need neljatunnised, kes 
aga tahab, võib olla ka ka-

heksa tundi. «Tahtsin põgenike 
heaks midagi ära teha, sest ka 
sõbrad-tuttavad läksid ja ütlesid, 
et veel oleks inimesi appi vaja,» 
mainib Marita. 

Muuhulgas võtavad vabataht-
likud pagulasi õues ja uksel vas-
tu, selgitades, milliseid toimin-
guid majas teha saab. «Juhenda-
me, kus nad oodata saavad, pa-
kume sooja jooki ja suupisteid, 
sorteerime ja jagame riidelaos 
rõivaid ja hügieenitarbeid, juba 
kauem siin olijad juhendavad uu-
si vabatahtlikke,» räägib Marita 
ja lisab, et toidupakke jagatakse 
koostöös linnaametnikega. 

«Rõivaste tarvis on meil palju 
ladusid ja kogumispunkte, Niine 
tänaval vaatame, mida enim vaja 
on. Seejärel esemed sorteeritak-
se, pannakse vastavates ladudes 
valmis ja siis toome need Niine 
tänavale,» jätkab Marita. Inimes-
tele, kes tahaksid midagi anneta-
da, soovitab ta asjad pigem ko-
gumispunktidesse viia, sest Nii-
nesse kuigi palju ei mahu, ja kui 
ladudes on esemed juba ära sor-
teeritud, on siin lihtsam neid ja-
gada. «Enim tuntakse vajadust 
hügieenitarvete järele, sest põ-
genikel on selja taga pikk reis,» 
räägib Marita. «Süüa on nad 
saanud bussides, sooje  jopesid 
ja mõningaid esemeid jagatakse 
ka juba piiripunktis. Tõsi küll, 
kuna siia saabudes paljud ei tea, 
et meil on veel külm, on paksud 

riided kõige minevam kaup, aga 
ka sokid ja aluspesu.»

Hundi sõnul jagub põgenike 
seas neidki, kes oma äratulekut 
jõudsid varakult planeerida – 
terve Ukraina ei ole ju praegu 
kuulirahe all. «Nemad on Eestis-
se saabudes hästi ette valmistu-
nud: kaasas on suured kohvrid 
esmatarbeasjadega, tihti on siin 
ees ka mõni tugiisik, perekond 
või tuttavad, kelle juurde jääda,» 
räägib Hunt. «Sellised tulijad on 
kõige hoitumad – neil on siin abi-
vägi, kes viib sinna, kuhu vaja, 
räägib ja toetab. Aga leidub ka 
põgenikke, kes lihtsalt hüppa-
sid toast välja ja jooksid ära, ja-
las vaid plätud – nemad ei jõud-
nud kaasa haarata mitte mida-
gi peale passi. Siia saabudes eh-
matas meie märtsialguse külm 
ilm! Neile otsisime kohe välja 
kõik soojad joped, mis vähegi 
võimalik, minagi tõin oma ko-
dunt kaks paari saapaid. Kuna 
nüüd on soojemaks läinud, va-
hetatakse paksemaid rõivaid ju-
ba õhemate vastu.»

Kes vajab toiduabi või esma-
tarbekaupu (šampoonid, hamba-
harjad), saavad edasi liikuda ruu-
mi, kus on ette valmistatud toidu-
pakid. Imikutarvetele on omaette 
riiul, kust lisaks luttidele ja rinna-
piimaasendajale leiab ka noortele 
emale mõeldud hügieenitarbeid. 
Kõrvaltoas seisavad ootel beebi-
vankrid, väikelastekärud, turva-
hällid ja mähkmepakid. Edasi tu-
leb lastetuba, mille rõõmsavär-
vilisel vaibal saavad mudilased 
mängida, kuni vanemad end re-
gistreerivad. «Me kutsume lap-
sed kohe siia, et nad pika reisi 
unustaksid,» mainib Hunt. «See 
on maja kõige rõõmsam tuba – 

siin saadakse sõbraks ja unusta-
takse muredki ära. Kui koridoris 
ootavate täiskasvanute nägudel 
naeratusi ei näe, võib siin toas 
isegi rõõmsaid kilkeid kuulata.» 

Et kõik vajalik Niine tänava 
majas tehtud saaks, kulub oma 
paar tundi, teinekord kauemgi. 
«Ainuüksi registreerimine võtab 
20 minutit, lisaks nõustamised 
politsei, haridusameti ja pere-
konnaseisuameti esindajate juu-
res,» nendib Hunt. «Oleme siia 
tulnutele – iseäranis neile, kes 
saabuvad öösel – ka pakkunud, 
et kui olete end ära registreeri-
nud, lubage end hotelli viia ja 
tulge homme, pärast väljapuh-
kamist tagasi.» 

Selja taha jäi purukspommi-
tatud kodulinn

Koridoris registreerimist oo-
tavatel väikelastega emadel või-
maldatakse järjekorras ette tul-
la. Nii palubki Hunt registree-
rima tulla noorel naisel, kes on 
alles saabunud koos ema ja po-
jaga Irpinist. «Irpin oli Kiievist 
20 km loodes asuv noor ja ilus 
linn,» meenutab Maryna Kobzar. 
«Seal ehitati palju, väga palju oli 
noori perekondi, inimesed ostsid 
kortereid, seadsid end sisse ja 
kasvatasid lapsi. Igas trepikojas 
elas vähemalt kaks-kolm väikest 
last. Irpin oli parkide linn, täna-
vatel võis näha palju lapsevank-
ritega emasid. Infrastruktuur oli 
hea, inimesed tahtsid seal elada... 
Nüüd on linn puruks pommita-
tud, lasteaiad, koolid ja eluma-
jad maa pealt pühitud, raketi-
löökidega hävitatud.»

Marynal õnnestus ema ja po-
jaga lahkuda Irpinist 9. märtsil 
tänu humanitaarkoridorile. «Ku-

ni üleeilseni olime Kiievi lähedal, 
rahulikumas kohas, kus pommi-
tamist ei olnud. Meile anti tut-
tavate juures peavarju, et rahu-
neksime Irpinis nähtust ja kuul-
dust,» jätkab Maryna. «Olime 
nende juures mõned päevad ja 
kosusime. Mõtlesime ja otsus-
tasime ema ja mehega, et poeg 
Sergei on väike, vaid kolme ja 
poole aastane, teda on vaja sel-
lest kõigest säästa, et psüühika 
kahjustada ei saaks. Abikaasa ja 
isa jäid Irpini, kuna alla 60-aasta-
seid mehi Ukrainast välja ei las-
ta. Osades linnades on juba kõik 
mehed mobiliseeritud.»

Järgmiseks tuleb end regist-
reerima Maryna 55-aastane ema 
Tetiana Kharchuk. Välimuselt 
võiks talle anda vähemalt küm-
mekond aastat rohkem, sedavõrd 
sügavad on murekortsud ja küh-
mus üleüldine olek. Nuttes rää-
gib naine, et tema vanem tü-
tar jäi Hersoni, kus ta on kahe 
lapsega lõksus – linn on ümber 
piiratud, välja tulla ei saa. «Ko-
gu venelaste sõjatehnika, tanki-
de ja soomukite voor liigub läbi 
Hersoni... kohutav on seda kõi-
ke Facebooki postitustest näha, 
lisaks pidev tulistamine,» kirjel-
dab Tetiana. 

«Emal on suured üleelamised, 
tema närvid on väga palju kan-
natada saanud,» tõdeb Maryna. 
«Õnneks nüüd on ta vaikselt ra-
hunema hakanud – eile sõitsime 
Poolast välja. Oli väga mugav 
buss, tehti peatusi, saime toitu. 
Poola ja Eesti on meid väga häs-
ti vastu võtnud, mille eest oleme 
väga tänulikud.» Kui edasistest 
plaanidest rääkida, arvab Mary-
na, et poeg läheb kindlasti las-
teaeda. Küll aga on naine hir-

mul, et lapsel, kes veel suurt ei 
räägi, lähevad keeled segamini, 
kui ta peaks sattuma eestikeel-
sesse lasteaeda. Maryna ise ta-
haks kohe tööle minna. Diplomi 
järgi on ta kõrgharidusega füsio-
terapeut, aga enne Irpinist põ-
genemist töötas esmatarbekau-
pade poes. «Mõtlesime, et sõda 
kestab nädala-kaks, aga nüüd 
on veninud,» muutub Maryna 
taas süngeks.

Linnaelanike toetus  
on tohutu

«Esimesed emotsioonid on 
läbi elatud, samamoodi pisa-
raid valatud ja inimestega 
koos kõiki läbielamisi 
uuesti kogetud,» nen-
dib Hunt veekalkvel 
silmadega. Ta ise on 
ametis pagulaskes-
kuse avamispäevast 
ehk 2. märtsist saa-
ti. «Aga kui sa ta-
had teist inimest ai-
data, ei saa seda valu 
ja vaeva lõputult enda 
sisse võtta, sest siis lähed 
sa ka ise mingil hetkel ri-
vist välja. Eks minagi olen öö-
sel ärgates mõelnud päeval ko-
hatud inimese peale, et kuidas 
tal nüüd läheb, aga see ei ole 
jätkusuutlik. Selleks, et teist ai-
data, pead sa oma emotsioone 
hoidma. Oma loost rääkimine 
aitab küll sõjapõgenikku, aga sel 
juhul on tal vaja juba psühho-
loogilist nõustamist ja ma pean 
endale aru andma, et mina ei 
ole see inimene, vaid siin ai-
nult kui statistiline registraa-
tor, kes küll püüab mõista, aga 
lõputult endasse seda traagikat 
võtta ei saa.»

«Enim tuntakse vajadust hügieenitarvete järele, sest põgenikel on selja taga pikk reis,» räägib vabatahtlik Marita. «Kuna meil on külm on ka paksud riided minev kaup.» Albert Truuväärt

Vabatahtlikud töötavad  
Niine keskuses ööpäev läbi
«Kui näiteks kohapeal ei ole sobivat 
lapsevankrit või ratastooli, paneme 
teate vastavasse äppi, kust vabataht-
likud põhimõtteliselt sekundite jook-
sul asjad välja ajavad,» ütles vaba-
tahtlike koordinaator Sten Svetljakov. 
«Uskumatu, kuidas Eesti inimesed on 
meile appi tulnud!» 

Svetljakov juhib Niine maja nullkorru-
se vabatahtlikke, kelle tööülesanded on 
seinast seina. Vabatahtlikud töötavad 
Niine keskuses 24 tundi ööpäevas ja 
see on jagatud kuueks vahetuseks. 
«Igas vahetuses on kümme registreeri-
tud inimest, aga tuleb ka neid, kes niisa-
ma oma abi pakuvad. Nii et sadakond 
vabatahtlikku käib päeva jooksul siit lä-
bi,» räägib Svetljakov. «Võtame sõjapõ-
genikud vastu, suhtleme nendega, infor-
meerime, varustame toidupakkide ja es-
maste hügieenitarvetega. Ma ise olen 
siin umbes viiendat päeva... täpselt on 
isegi raske öelda, sest ühte päeva ma-
hub umbes nädala jagu tegevusi!» 

Svetljakovi sõnul koordineeritakse lõ-
viosa vabatahtlike tööst digirakenduste 
abil, mis on Eestis üsna uuenduslik. 
«Välja on töötatud äpp nimega Zelos ja 
Facebooki grupist «Niine 2 vabatahtli-
kud» leiab ka õpetuse, kuidas raken-
dust endale laadida,» selgitab mees. 
«Kui tekib mingi probleem, näiteks kui 
kohapeal ei ole sobivat lapsevankrit või 
ratastooli, paneme vastava ülesande 
Zelose äppi, kust vabatahtlikud põhi-

mõtteliselt sekundite jooksul asjad välja 
ajavad.» 

Esmaspäevase seisuga on rakendus-
se registreerunud 1400 vabatahtlikku ja 
iga päevaga tuleb neid juurde. «Lisaks 
oma vabatahtlikule tööle olen Salme 
kultuurikeskuse juht, ja seal on avatud 
keskus, kuhu kogume põgenikele asju,» 
lausub Svetljakov. «Eile õhtul tuli info, et 
ruum, kuhu me asju kogume, hakkab täis 
saama. Panin siis õhtul kell 22 Zelose ra-
kendusse üleskutse, et oleks vaja 15 ini-
mest, kes aitaks meil abitoojate asjad 
viia kesklattu, kus esemeid sorteeritak-
se. Järgmiseks hommikuks oli olemas 15 
inimest, kes hea meelega aitasid jõu ja 
nõuga, et kõik vabatahtlike toodud asjad 
ära viidud saaksid – see oli uskumatu!»

Mitmed vabatahtlikud on saanud en-
dale nn lisaperekonnad, kellega jäädak-
se ka hiljem suhtlema. Kuna vabataht-
likke on palju, peavad nad enne tööle 
asumist läbima videokoolituse, mis on 
samuti tähtis osa aitamisprotsessis. 
«Kuna meil on vabatahtlikke hästi palju, 
tähendab see, et alati on ametis värske 
ja puhanud, uute mõtetega ja ideedega 
inimene. Kui inimesed pidevalt vahetu-
vad, ei teki läbipõlemist. Vaadates Zelo-
se äppi, on näha, et vahetused on pla-
neeritud juba märtsi viimase nädalani. 
Viieliikmeline tuumikgrupp, kuhu lisaks 
minule kuuluvad Hannele Känd, Aljona 
Eesmaa, Kaili Must ja Marita Keskküla, 
püüab end hoida ja kohustusi jagada.»

SVET: Pingutame, et põgenikud  
saaksid endale kohe peavarju
«Järjekorrad Niine 2 keskuse 
juures tekivad siis, kui põge-
nikud saabuvad sinna suur-
te bussidega,» selgitas 
abilinnapea Vladimir Svet 
(pildil), lisades, et nüüd on 
suurte bussidega tulek rau-
genud ja enamasti saabuvad 
põgenikud siiski eraautode ja 
väikebussidega. 

Sveti sõnul aitas Niine keskus kahe 
esimese nädalaga juba üle 6400 põge-
nikku, kellest üle 2800 on lapsed. «Pin-
gutame selle nimel, et sõjakoldest saa-
bunud inimesed saaks kohe peavarju,» 
märkis Svet. «Praegu ei oska keegi 
nende arvu ennustada, kuid peame val-
mis olema vajaduseks majutada inimesi 
ka muudes kohtades peale hotellide. 
Majutuskohtade seis muutub pidevalt 
– osa lahkub  hotellidest tuttavate või 
sugulaste juurde –, hangetest võtavad 
pidevalt osa uued hotellid ja teised ma-
jutuskohad.»

Sveti sõnul olid neljapäeva hommiku-
se seisuga riigi eraldatud hotellikohad 
Tallinnas otsas. Riiklik sotsiaalkindlus-

tusamet peab läbirääkimisi Tallinki-
ga, et vajadusel majutada põ-

genikke laevadel. Samuti rää-
gitakse nendega, kellel on 
olemas suured, aga tühjana 
seisvad üürimajad. «Ja kui ka 

kõik need variandid, sealhul-
gas  vabatahtlike pakutavad 

elamiskohad on ennast ammenda-
nud, siis kõige viimasena on meil eva-
kuatsioonikohad spordisaalide ja kooli-
de näol,» mainis Svet.

Abilinnapea ütles, et keskusesse saa-
buvad inimesed peavad saama teenu-
seid kiiresti, mugavalt ja kvaliteetselt. 
«Niine tänava keskus tuleb nende üles-
annetega toime,» nentis ta. «Linnaame-
tite töötajad näevad vaeva, et põgenik-
ke vastu võtta ja neile vajalikke teenu-
seid osutada. Mõnel hetkel tekkinud 
ootejärjekorrad on tingitud sellest, et 
keskusse saabus korraga põgenikke 
täis busse. Nüüdseks on just suurte 
bussidega saabuvate inimeste osakaal 
mõneti raugenud. Pool kuni kaks kol-
mandikku saabuvad Tallinna eraautode 
ja mikrobussidega.»

Kuidas sõjapõgenikke aidata?

• Abi pakkujad saavad liituda Faceboo-
ki grupiga «Niine 2 vabatahtlikud».

• Registreeruda saab ka äpi Zelos (ole-
mas Google Plays ja AppStorei's) 
kaudu, äpisisese grupi nimi on «Niine 
2 põgenikekeskus».

• Sotsiaalministeeriumi infoleht «Ukrai-
nast saabunutele» https://www.sm.
ee/et/ukrainast-saabunutele

• Ukraina ja ukrainlaste abistamise või-
malused: https://www.kriis.ee/aita-
ukrainat

• https://www.tallinn.ee/est/ukraina/
ukraina-kkk 

• Eesti Pagulasabi peakontor ja nõus-
tamiskeskus Tallinnas, Liivalaia 28 
jätkab nii põgenike kui nende lähe-
daste nõustamist E-R. 

• Avatud on infotelefon Ukraina pagulas-
tele: (+372) 5881 1311 (E-P kl 10-17).

• Ukraina heaks saab annetada htt-
ps://www.pagulasabi.ee/toeta-meid , 
valides fondi Ukraina heaks.

• Operatiivseim informatsioon: www.

pagulasabi.ee 
• MTÜ Eesti Pagulasabi kinnitusel on 

suurim tugi rahalistest annetustest, 
millest kaetakse evakuatsioonikulud, 
humanitaarabi Ukrainas ja toetatakse 
Eestisse jõudvaid ukrainlasi. Annetusi 
saab teha järgmistel viisidel:

• Pangaülekandega: sobivas suuruses 
ülekande saab teha MTÜ Eesti Pagu-
lasabi annetuskontole SEB pangas: 
EE791010220258852223

• Pangalinkide kaudu: SEB, Swedbank, 
LHV ja Paypal pangalingid on leitavad 
annetuslehelt ja Ukraina heaks kam-
paanialehelt

• Annetustelefonide kaudu: Tele2, Telia 
ja Elisa kliendid saavad annetada an-
netustelefonide kaudu: 9003801 (5 
EUR), 9003802 (10 EUR), 9003803 
(50 EUR).

• Sõjapõgenikke aitab ka leht https://
www.tallinn.ee/est/ukraina/ukraina-
kkk , kus on  korduma kippuvad küsi-
mused.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Laps  
ja lapselaps jäid  

piiramisrõngasse 
kuulirahe alla.

Mõistagi jagub igasse päeva 
tulijaid, kelle lood poevad hin-
ge. «Oli mul siin kaks tüdrukut, 
istusid üle laua, üks just värskelt 
keskkooli, teine kolledži lõpe-
tanud,» räägib Hunt. «Tulid ka-
hekesi, ema jäi maha, oma hai-
ge ema eest hoolitsema. Need 
noored olid esimest korda vä-
lismaal, neli hirvesilma vaata-
sid ehmunult teiselt poolt lau-
da vastu. Küsisid: kas me saak-
sime ühte hotelli ja ühte tuppa, 
me nii kardame... Selliseid arm-
said hingekesi kohe ei saa mõ-
tetest välja!»

Hunt meenutab teist juhtu-
mit: «Kutsusin, et kes on järg-
mine end registreerima. Ühtäk-
ki oli tuba täis rahvast, kolmteist 
inimest, kõik ühe pere liikmed, 
vennad-õed, nende lapsed ja üks 
saatja ka. Vaatasin lapsed üle ja 
saatsin lastetuppa mängima. Al-
les jäi kuus inimest, kellest neli 
olid arstid: nina-kõrva-kurguarst, 
pediaater ja hambaarst, kõik kõr-
gelt haritud ja ilmselt väga va-
jalikud ka siin praegu, mil meil 
arstidega on kitsas käes.»

Hingeminev oli Hundi sõnul 
ühe vanema meesterahva lugu. 
«Ta oli seitsmekümnele liginev 
– muidu mehi jõuab siia üldse 
väga vähe, sest neil on väljasõi-
dukeeld. Paljud ei tule ka see-
tõttu, et nad on oma rahva pat-
rioodid ja jäävad iga hinna eest 
kohale. Temal õnneks oli siin 
tugiisik – tuttav, kes Eestis juba 
ees elas, aga enda juurde võt-
ta ei saanud, sest tal endal on 
suur perekond. Sel meesterah-
val oli selja taga pikk reisitee-
kond, aga laps ja lapselaps jäid 
piiramisrõngasse kuulirahe alla. 
Kõike seda rääkides vajus mees 
teisel pool lauda järjest rohkem 
kössi, pisarad lihtsalt voolasid... 
ja mul endal samuti... Õnneks 
tuli ta juba järgmisel päeval ta-
gasi, sai toidupaki ja kõik muu 
vajaliku, ja oli näha, et inimes-
te hoolimine ja turvaline ümb-
rus mõjusid talle hästi.» 

Hundi sõnul mõistame me 
eestlastena väga hästi põge-

nike läbielamisi. «Olgu-
gi, et noortel seda ko-

gemust ei ole, aga va-
nem põlvkond mä-
letab, et meid võe-
ti samamoodi vastu 
Rootsis, Saksamaal 
ja kaugemalgi. Kui 
sa tuled oma kodust 
ära ja sul ei ole ku-

hugi minna, on abi ja 
soojus kuldaväärt. Pä-

rast keldris istutud näda-
laid ootab siin soe koht... 

on vaikus, päike paistab, ra-
hu, kolm korda päevas pakutak-
se süüa – sinu eest hoolitsetak-
se. Teenused, mida meie keskus 
osutab, on põgenikele toeks. Kõik 
on planeeritud, kõik töötab. Tõsi 
küll, osa toiminguid võtab  aega, 
kuid inimesi saabub iga päev ka 
väga palju. Usun, et oleme and-
nud endast parima ja staabi töö-
tajad on väga suure pinge all tä-
nuväärse töö ära teinud. Lisaks 
pakuvad oma abi linnaelanikest 
vabatahtlikud – kõik tahavad 
heast südamest aidata.»

Oleme koos  
põgenikega  

pisaraid valanud ja 
kõiki läbielamisi 
uuesti kogenud.
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Simon Suviste
simon.suviste@tallinnlv.ee

Kevadel saab kesklinn juur-
de uusi rattaparklaid ja 
rattaparandusjaamu.

Vanalinna hariduskolleegiu-
mi juures napib kohti rataste 
parkimiseks. Lapsevanem Va-
hur Puik esitas ettepaneku neid 
juurde teha, ja sellele avaldas 
toetust üle 50 inimese. «Ju-
ba praegu, mil pole rattasõidu 
kõrghooaeg, on parkla täis,» 
lausus Puik. «Kevadel ja sügisel 
jääb aga juba palju  kohti puu-
du, siis kinnitatakse rattaid ka 
piirete külge jm, kuhu võima-
lik. Selge see, et kohti on hä-
dasti juurde vaja.»

Hariduskolleegiumi õpilane 
Olger nentis, et rataste hoidmi-
se kohti on kooli juures tõesti 
vähe. «Rattaid saab panna vaid 
ühte kohta, ülejäänud asuvad 

200-300 meetri kaugusel ja see 
on väga ebamugav,» lausus ta.

«Kooli territooriumil mõned 
kohad leiab, aga kui hooaeg al-
gab, saavad need suhteliselt kii-
resti täis,» lisas Elis.

Sellest tulenevalt on lastel ja 
lapsevanematel linnale ettepa-
nek tekitada lisaparkimiskohad 
näiteks sõidutee serva, sest auto-
liiklust Vene tänaval eriti pole.

Kesklinna valitsus kogus möö-
dunud nädala keskpaigani oma 
elanikelt ideid, kuhu uued ratta-
parklad tulla võiks. «Järjest roh-
kem tallinlasi on valinud igapäe-
vaseks liiklemiseks jalgratta. Soo-
vime  aidata kaasa sellele, et jalg-
rattaga liiklemine oleks kiire ja 
mugav,» ütles Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm. «Kevadel 
paigaldame kesklinna mitmeid 
uusi jalgrattahoidjaid. Et need 
saaksid parimatesse võimalikesse 
asukohtadesse, küsisimegi elani-
kelt, kuhu nad uusi rattahoidjaid 

soovivad. Kindlasti on neid park-
laid juurde vaja. Me tahame ju, et 
lapsed rohkem liiguksid. Lisaks 
võiks olla võimalus jätta neisse 
parklatesse turvaliselt rulasid jt 

liikumisvahendeid. Õnneks iga 
aastaga olukord paraneb, paljud 
rattaparklad asuvad juba kooli-
de juures ja lisandub ka rataste 
parkimismaju.»

Ühtlasi on plaanis rajada kesk-
linna uudsed rattahooldusjaamad. 
«Lisaks jalgrataste parkimise või-
maluste juurde loomisele soovime 
rajada kesklinna  hooldusjaamad, 
kus saab tasuta teha pisiremonti 
ja hooldust nii jalgratastele, tõu-
keratastele, ruladele kui ka näi-
teks lapsevankrile või ratastooli-
le,» ütles linnaosavanem.

Linnakeskkonna spetsialis-
tid vaatavad kõik laekunud et-
tepanekud üle ning seejärel la-
sevad linnaosa ja  keskkonna- 
ja kommunaalamet rattahoidjad 
paika panna. Töö peaks lõppe-
ma enne jalgrataste kasutamise 
kõrghooaja algust mais-juunis.

Kesklinna valitsus küsis lin-
naosa elanikelt jalgrattahoidjate-
le sobivaimate asukohtade leid-
miseks nõu ka eelmise aasta al-
guses ja sai siis ligi 80 ettepane-
kut. Kevadel paigaldati väljava-
litud kohtadesse mitukümmend 
uut rattahoidjat. 

Elanikud valisid kesklinnas uutele rattaparklatele oma lemmikkohad

Legendaarne spordihall saab 
järgmiseks aastaks uue kuue ja sisu 

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Juristid hakkavad viie euro 
eest nõu andma muuhulgas 
korteriühistute, perekon-
na- ja pärimisasjade, võlga-
de, lepingute, töö, maksu-
de, tarbijakaitse ning täite-
menetluse asjus.

Korteriühistuga kimpus pen-
sionär Helgi kurtis, et seadu-
se tekstide puhul tundub, nagu 
need oleks koostanud mõni ro-
bot, mitte elus inimene. «Üks 
tavaline inimene meie juristide 
keeles kirjutatud seadustest küll 
aru ei saa,» ütles  ta. 

«Ja kui seadust ei mõista, on 
juristidel kerge selle lahtiseleta-
mise eest suuri summasid küsi-
da. Väiksema sissetulekuga ini-
mesed, kelle hulka pensionärid 
kuuluvad, ei saa lubada endale 
seda luksust, et konsultatsiooni 
eest veerand pensionit korraga 
välja käia,» lisas samuti  pen-
sionär Mait, kes on püüdnud 
tulutult omal käel pead mur-
da pärimisasjade üle. «Samas 
oleks lihtsal inimesel kindlasti 
ka väiksemates asjades hea as-
jatundlikku nõu saada, sest nad 
pole juriidilise maailmaga kok-
ku puutunud.»

Tallinn sõlmis nüüd osaühin-
guga HUGO.legal lepingu, et lin-
lased saaksid vajadusel selle fir-
ma juristidelt soodsalt ehk 5 eu-
ro eest õigusnõu. «Kõige rohkem 
küsimusi tekib vanematel ini-
mestel ikka elatisrahade, hool-
dus- ning pärimisasjadega. Seda 
on näidanud meie aastatepikku-
sed kogemused,» ütles Hugo.le-
gal jurist Merily Allak. «Need 
on kõik ka asjad, millega meie 
juristid saavad linlasi aidata.»

Suur kergendus  
pensionäridele

Juristid hakkavad soodsalt 
nõu andma perekonnaasjade, 
pärimisasjade, võlgade, lepin-
gute, töö, maksude, tarbijakait-
se ja täitemenetluse kohta. Sa-
muti saab nõu korteriühistute-
ga seotud vaidlustes ja õiguskü-
simustes, suhtlemisel kohaliku 
omavalitsuse ja riigiasutustega. 
Veel nõustatakse inimesi neile 
väljastatud dokumentide osas.

Vastuvõtud on kavas aasta 
jooksul graafiku alusel kõigis 
linnaosades. «See on tõesti suur 
kergendus, kui kohe ei pea juris-

ti vastuvõtule minnes rahakotti 
mitmekümne euro  võrra ker-
gendama ajal, mil kõik 
niigi on üle mõis-
tuse kalliks mi-
nemas,» arvas 
Helgi. «Selle-
pärast oleme 
küll linnale 
tänulikud, et 
nad on meie 
peale mõel-
nud ja teinud 
õigusabi natu-
ke kättesaadava-
maks.»

Kas kohtusse pöördumine 
on võimalik?

Allak kinnitas, et tasu ei saa 
tõesti olema suurem arsti visii-
ditasust. «Meil saab olema nen-
de konsultatsioonide puhul ai-

nult väike, viieeurone lepinguta-
su, mis ei peaks ka pensionä-

ridele üle jõu käima,» 
lausus ta.

Juristid sel-
gitavad abi-
saajale tema 
õiguslikku 
olukorda 
ning ka se-
da, kas tal 
on võima-

lik vajadusel 
kohtusse pöör-

duda.
Ruumid õigus-

abiks annab linn. Nõus-
tamispäevade esialgne kava on 
samuti paika pandud, kui aga 
selles peaks tulema mingeid et-
tenägematutest asjaoludest tin-
gitud muudatusi,  teavitatakse 
inimesi täiendavalt. 

Soodne õigusnõu aitab ka 
kiuslikku naabrit seljatada

Kesklinna üks tuntumaid tasuta jalgrattaparklaid asub Vabaduse välja-
kul Jaani kiriku juures. Suveks lisandub neid veel. Albert Truuväärt

Linlased  
esitasid  
klindipargile  
üle 400 idee
Linn soovib rajada Lasnamäe-
le, kesklinna ja Pirita piiril kul-
gevale paeklindile ligi 9 km 
pikkuse pargiala. Asjakohase 
ideekorje tulemusi tutvusta-
takse 31. märtsil kl 17-19 laulu-
väljaku klaassaalis, esitlusüri-
tust saab jälgida  veebi va-
hendusel. Ettekanded on ees-
ti keeles, küsimusi saab esita-
da ka vene ja inglise keeles. 
Eri kanalite kaudu jõudis lin-
nani ligi 400 seisukohta ja et-
tepanekut, mis ulatusid üldis-
test kirjeldustest konkreetse-
te lahendusteni. Selgelt jäi kõ-
lama soov säilitada võimali-
kult palju looduslikku 
keskkonda, kuid sooviti ka 
vaateplatvorme, matkaradu, 
mänguväljakuid jm objekte. 
Täiendav info: tallinn.ee/klin-
dipark

Rahvakooli  
tee äärde tuleb 
jalutustee
Seoses Rahvakooli tee 4 vas-
tu bussipeatuse ooteala ja 
Metsakooli teest Puhkekodu 
teeni kõnnitee rajamisega te-
hakse Rahvakooli teel 
raietöid. Tööd lõpetatakse 21. 
märtsiks, enne raierahu saa-
bumist. 

Linnamuuseumil 
uus kogumik  
linnaloomadest
Linnamuuseumi toimetiste 
teine number kannab pealkir-
ja «Linnaloom» ja see on 
ajendatud Kiek in de Köki 
kindlustustemuuseumi näitu-
sest «Linnaloom. Lehm, luti-
kas ja lohe Tallinna ajaloos». 
Mitmed artiklid toetuvad lin-
naarhiivi rikkalikule arhiivima-
terjalile, 15 eurot maksev ko-
gumik on müügil linnamuu-
seumi filiaalides.

Kõige 
rohkem kü-
simusi tekib 
elatisrahade, 
hooldus- ning 
pärimisasjade 

kohta.

Kanakullide  
pesa pani  
terviseradade  
ehituse pausile
Ehitustööd kergliiklusteede 
rajamiseks Nõmme-Musta-
mäe maastikukaitsealal on 
ajutiselt peatatud, sest piir-
konnas märgati pesapaika va-
livat kanakulli. Kanakull kuulub 
Eestis II kaitsekategooriasse, 
kuhu on arvatud väga piiratud 
alal või vähestes elupaikades 
esinevad liigid, kes võivad sat-
tuda hävimisohtu. Harju maa-
konnas on neli kaitsealust ka-
nakulli püsielupaika. Musta-
mäe linnaosa vanema Lauri 
Laatsi sõnul saavad tööd jät-
kuda augustis. Maastikukait-
seala kergliiklusteede projekt 
on osa suuremast tervisera-
dade võrgustikust, mis paik-
neb Mustamäe ja Nõmme lin-
naosa  piiril. Tööde maksumus 
on üle 945 400 euro. 
 

Tallinna uisu-
pargid hakka-
vad hooaega  
lõpetama
Kevade saabumisega jõuab 
lõpule Tallinna uisuplatside 
tänavune hooaeg, et järgmise 
talve hakul taas alata. Nõm-
me ja Mustamäe uisupargid 
on avatud veel 20. märtsini 
ning Tondiraba pargis asuv 
Lasnamäe uisupark 27. märt-
sini, Vanalinna uisupargi hoo-
aeg kestab 3. aprillini. Praegu 
aga kutsub abilinnapea Vladi-
mir Svet kõiki uisusõpru liu-
väljadele veel viimaseid tal-
verõõme nautima.  Koolidele 
on linna uisuparkides eralda-
tud tasuta jää kasutamise aeg 
(tööpäevadel kell 8–17), vaja-
lik on vaid klassi eelregistree-
rimine.

Tallinn valiti 
taas Euroopa 
tulevikulinnade 
esikümnesse

Tallinn valiti taas keskmise 
suurusega linnade kategoo-
rias fDi Magazine’i parimate 
välisinvesteeringute sihtkoh-
tade ehk tuleviku Euroopa 
linnade ja regioonide edeta-
beli esikümnesse. Lisaks 
üldarvestuses seitsmenda 
koha saavutamisele sai Tal-
linn teise koha inimkapitali ja 
elustiili alamkategoorias, 
milles hinnati tööhõives osa-
lemise määra, haridustaset, 
teadmisi ning oskusi. Neljan-
da koha saavutas Tallinn pin-
gereas ettevõtlus- ja inves-
teerimiskeskkonna ärisõbra-
likkuse poolest. Võrreldes 
2020/21 pingereaga tõusis 
Tallinn ühe koha võrra. Lisa-
info  https://www.fdiintelli-
gence.com

Millal ja kus saab linnaosades 
soodsalt õigusnõu?
•Lasnamäel 30. 

märtsil ja 14. ap-
rillil linnaosa-
valitsuses 
Pallasti 54.

•Nõmmel 26. 
mail Nõm-
me majas 
Valdeku 13.

•Kesklinnas 16. 
juunil sotsiaal-
hoolduskeskuses Lii-
valaia 32.

•Kristiines 18. augustil linna-
osavalitsuse majas Metalli 
5.

•Mustamäel 22. septembril 
linnaosavalitsuse suures 

saalis Vilde tee 118.
•Põhja-Tallinnas 13. 

oktoobril linna-
osavalitsuse 
hoones Kari 
13.

•Lasnamäel 
27. oktoobril 

linnaosavalit-
suses Pallasti 

54.
•Haaberstis 24. novembril 

Haabersti vaba aja kesku-
ses Ehitajate tee 109A/2.

•Pirital 15. detsembril linna-
osavalitsuses Kloostri tee 6.

•Nõustamispäev kestab kella 
9-18. 

Lea Eisen, 
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

Herne tänaval asuv kerge-
jõustikuhall saab eraldi jõu-
saaliala, teleskooptribüü-
nid, laste treeningpaiga ja 
uued riietusruumid.

Maikuust alates on Tallin-
na spordihall kinni, sest kõik 
seal – alates rajakattest ja lõ-
petades konstruktsioonidega 
– on vananenud. Spordihal-
li direktori Jüri Dorbeki sõ-
nul läbib hoone järgmise aas-
ta lõpuks põhjaliku uuendus-
kuuri. «Tallinna spordihall on 
amortiseerunud,» nentis Dor-
bek. «Kui ta 26 aastat tagasi 
ehitati, arvestati eeldatavaks 
vanuseks 10-15 aastat. Nüüd 
on ette nähtud täiemahuli-
ne uuendamine. Olemasole-
vast spordihallist jäävad al-
les vaid betoonpõrand ja ilu-
sad puitfermid.»

Dorbeki sõnul tuleb hallile 
ka juurdeehitusi. «Herne täna-
va poolsesse otsa tuleb peasis-
sepääs koos abiruumidega, na-
gu esimese projekti järgi oli ette 
nähtud,» rääkis ta. «Nii saame 
lõpuks õigele poole välja ehita-
da ka korraliku fuajee, mis oli 
sinna juba 1996. aastal projek-
teeritud. Seni kasutasime nur-
gatagust ajutist sissepääsu. Täh-
tis on ka see, et ehitame juur-
de abiruume ehk riietusruume 
täiesti uue plokina.» 

Noorte spordipaik
Ida poole koonduvad nüüd 

fitnessi treeningud. «Soovime, 
et jõusaali ja fitnessi osa saaks 
omaette nurga, mis eristuks 
teistest aladest,» selgitas Dor-
bek. «Muudame natuke ruumi-
de paigutust. Areen jääb täp-
selt samasse mõõtu. Küll aga 
muudame tribüüni kuju ja ole-
must. Võtame kasutusele väi-
kesed teleskooptribüünid ja te-
kitame olemasoleva tribüüni 
asemele tasapinnalise põran-
da, mida saab kasutada laste 
treeningualana.»

Spordihall ehitati 1990nda-
tel kergejõustiku tarbeks ning 
Dorbeki sõnul hakkab see pä-
rast uuendamist teenima ker-
gejõustikualasid isegi 
senisest rohkem. 
«Suurvõistlusi 
me siia enam 
ei planee-
ri. Hoone 
jääb põhi-
liselt tree-
ninghal-
liks ning 
noorte ja 
juuniori-
de võist-
lusareeniks,» 
märkis ta. «Suu-
remad võistlused 
toimuvad kõik Lasna-
mäe spordihallis. Kesklinnas 
paneme hästi palju rõhku väi-
kelaste harjutustingimustele. 
Praegu kasutavad halli ka näi-
teks Kalev Cramo korvpallurid 

üldfüüsilise tegemiseks, samu-
ti jalgpallurid ja jäähokimän-
gijad, loomulikult ka tervises-
portlased.» 

Endine Eesti kerge-
jõustiklane, küm-

nevõistleja 
Mikk Paha-

pill treenib 
noori just 
Tallinna 
spordihal-
lis. «Tren-
ni teha on 
siin hea,» 

ütles ta. 
«Lõuna-

naabrid tulid 
siia võistlustele 

ja leidsid, et äge ja 
kena hall. Kui ma ütle-

sin, et spordihall läheb remon-
ti, oli reaktsioon – ei lähe! Aga 
26 aastat on oma töö teinud ja 
uuendada on vaja. Ajaga tuleb 
kaasas käia. Aknad lasevad lä-

bi ja ega maja väga ökonoom-
ne praegu ei ole.»

Legendaarne kergejõusti-
kutreener ja nüüdne  Vana-
linna hariduskolleegiumi ke-
halise kasvatuse õpetaja Rein 
Sokk käib õpilastega sel se-
mestril kehalise kasvatuse tun-
dides just Tallinna spordihallis. 
«Hall tundub pealtnäha hästi 
korrektne ja korras, aga sooja 
ta tõepoolest ei pea,» nentis ta. 
«Kui mina siin omal ajal alus-
tasin, oli kilehall ja päris kar-
mid tingimused, mõne võistlu-
se ajal vaid seitse kraadi soo-
ja. Kui kõik korda saab, on see 
väga uhke hall jälle.» 

Üks populaarsemaid Eestis
Dorbek lisas, et Tallinna 

spordihall on kogu tegevus-
aja jooksul olnud kõige popu-
laarsem kergejõustikuhall ter-
ves Eestis. «Näiteks kella nel-
jast alates on maja puupüsti 

täis,» rääkis ta. «Meil on lau-
sa piirangud – kella 16-19 saa-
vad saali kasutada linna klubi-
de noorsportlased, kes on pea-
rahasaajad. Tervisesportlased 
saavad tulla alles pärast 18.30  
üksikpiletiga. Viimased kolm 
aastat oleme sunnitud regulee-
rima ruumide kasutust. Mõnes 
mõttes on see väga positiivne, 
et oleme nii populaarsed. Aga 
ega me pole ainukesed, Lasna-
mäe spordihallis on samamoo-
di. Ilmselt kõik Tallinna spor-
dihallid on nendel kellaaega-
del väga hõivatud.»

Direktor ütles, et juba ap-
rillis hakatakse hallist inven-
tari välja viima ja mais anna-
vad töötajad selle ehitajale üle. 
«Natuke kurb on, aga loodame, 
et  uuendatud hall saab kind-
lasti parem.» 

Plaanide järgi lõpeb ehitus 
järgmise aasta lõpus ja läheb 
maksma 10 miljonit eurot.

Praegu pigem plekkhalli meenutav spordihoone muutub ka välimuselt kenamaks, lisaks saab see algselt planeeritud fuajee.

Halli avas oma kuulsuse tipul  
olnud Erki Nool 60 m jooksuga
Herne tänava spordihall 
meelitas kergejõustikutippe 
kogu maailmast.

Tallinna spordi-
hall avati 11. 
veebruaril 
1996  kerge-
jõustikuvõist-
lusega. Halli 
avas Erki 
Nool, kes 60 
m jooksu võit-
jana «lõikas» 
läbi avalindi. 
Spordihalli direktor 
Jüri Dorbek meenutas, 
et nad olid tol ajal esimesed, 
kes taolist «lindilõikamist» te-
gid. «Hiljem viidi siin läbi ka Er-
ki Noore Reval Cup sarja 
võistlused, mis olid väga po-
pulaarsed ja tõid palju publi-
kut. Sportlik tase oli väga kõ-
va, maailma parimad seitsme-
võistlejad tulid kohale.»

See oli ka üldse esimene 
kergejõustikuhall, mis Eestis 

ehitati, Dorbeki sõnul oli neid 
tol ajal Balti riikide ja  Skandi-

naavia maade peale 
mõni üksik. 

«Helsingis 
pole vahe-
peal halle 
juurde 
tulnudki, 
aga Ees-
tis on sa-

mal ajal 
täismõõ-

dulisi viis, 
Tallinnas kolm,» 

lausus ta. «Eelmisel 
nädalal võõrustasin Vilniuse 
delegatsiooni, kes tegelevad 
seal kergejõustikuhalli projek-
teerimise ja ehitamisega.»

Dorbek ütles, et Tallinna 
kergejõustikuhall on  sportlas-
tele hästi meeldinud: «Posi-
tiivset vastukaja oleme saa-
nud ka välissportlastelt, kes 
praegugi meeleldi siin treenin-
gutel käivad.»

Algab ka Kadrioru staadioni ja  
Punase t spordiväljaku uuendamine
Lasnamäel peaks aastal 
2023 valmima uus kunstmu-
rukatte ja jalgpalliväljakuga 
täispuhutav hall. 

Tallinna spordihalli remon-
diks on linnaeelarvest ette 
nähtud 10 miljonit eurot, samal 
ajal jätkub ka Kadrioru staa-
dioni kordategemine. See lä-
heb linnale kokku maksma 12 
miljonit eurot. «Sel aastal on 
Kadrioru staadionile ette näh-
tud kaks miljonit eurot, alusta-
me uue valgustussüsteemi 
loomisest,» ütles abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev. 

Samuti saab sel aastal al-
guse Punane 69 asuva maha-
jäetud spordiväljaku taasta-
mine 1 miljoni euro eest. Seal 
peaks aastal 2023 valmima 
pneumohall koos kunstmuru-
kattega jalgpalliväljakuga. 
«Sisehalle on ju puudu. Jalg-
palliklubisid tegutseb palju ja 
kui on lumerohke talv nagu tä-
navu, siis on neid väljakuid ka 
raske lumest puhtana hoida. 
Niisiis – kõik on oodatud uu-
de halli,» lausus Pirita spordi-
keskuse direktor Priit Aun-
roos.

Vanast  
hallist jäävad  

alles vaid betoon-
põrand ja ilusad 

puitfermid.

Õigusabi on linn koostöös juristidega jaga-
nud igal aastal. Pildil nõustamine Musta-
mäel, Kaja keskuses. Albert Truuväärt
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V iimastel nädalatel oleme näinud, kuidas kõik tuttav 
ja turvaline võib muutuda vaid ühe ööga. Ukrain-
lased uskusid viimse hetkeni, et päris sõda ei alga. 
Ometi just nõnda juhtus, ja tänaseks on valusa ot-

suse põgeneda oma kodust ja riigist pidanud tegema miljo-
nid. Lisaks maisele varale olid need inimesed sunnitud ma-
ha jätma oma mehed, isad, vennad ja pojad. See on traagi-
ka, millesarnast meil Eestis pole lähiaegadest kõrvale pan-
na.

Veebruari lõpupäevist alates on Eestisse tulnud ligi 18 
000 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest li-
gi 40% on lapsed. Eestlased on olnud hämmastavalt abi-
valmid – rõivaste, mänguasjade ja hügieenitarvete varud 
kõrguvad mitmetes kogumispunktides. Teisalt tõstab pead 
hirm, justkui saaksid sõja eest pagenud ebaõiglaselt hõlp-
salt kätte hüved ja võimalused, mille kohalikud maksu-
maksjad on välja teeninud aastatepikkuse vaevaga. Osa 
põgenikke on siin juba ka tööd saanud. Mõistagi jõuavad 
nad esmalt eelkõige sinna, kus eesti keelt pole nii väga 
vaja: puhastusteenindusse, tööstusse, kaubandusse.

Ei maksa karta, et kee-
gi praegustest tublidest 
töötajatest jääb põgenike 
pärast oma kohast ilma. 
Me kõik teame, et jagub 
valdkondi, kuhu töötajaid 
pole lihtne leida – olgu 
see siis spetsiifiliste oskus-
te vajaduse tõttu või see-
pärast, et pakutava palga 

eest pole siinsed inimesed nõus tööd tegema. Suurem osa 
sõjapõgenikest soovib lihtsalt perele elatist teenida ja esi-
mesel võimalusel koju naasta, oma purustatud maad taas-
tama. Erinevalt mõnedest muudest põgenikest ei tule uk-
rainlased n-ö saama peale, vaid on rõhutanud, et tahaksid 
ka siin midagi teha, mitte käed rüpes istuda. Just tegut-
semine aitab ka traumaolukorrast välja saada. Olgem siis 
mõistvad ja osavõtlikud, lubades sõjapõgenikel tööd tehes 
ja nende lastel meie lasteaedades-koolides käies keskendu-
da ometi muule kui läbielatud õudustele. 

Nagu ütles Niine tänava pagulaskeskuse reportaažis 
(loe lk 4-5) linna vabatahtlike koordinaator Sten Svetlja-
kov: «Hirmus, et need kümned tuhanded põgenikud võ-
tavad ära meie töökohad, peaksime mõtlema eeskätt sel-
lele, et ei olnudki see väga ammu ajaloos, mil me ise oli-
me abivajajad. Meenutagem, kui palju inimesi jõudis meilt 
teise ilmasõja ajal näiteks Rootsi või mõnda teise riiki ja 
kuidas neid seal vastu võeti!» Nõnda on ka meie solidaar-
ne kohustus tagada samaväärset hoolt ja abi ukrainlastele, 

kes kaotasid oma kodumaa ja viibivad 
meil ajutiselt. Nad tulid, et kaitsta en-
da lapsi ja (vana)vanemaid. Ja muu 
hulgas võitlevad nende mehed, isad 
ja vennad just praegu ka selle eest, 
et meil oleks siin jätkuvalt turvaline.

 Olenemata rahvusest on meie 
kõigi unistused ja mured sarna-

sed. Meie kõigi ühistes huvi-
des on mitte alluda agresso-
ri lõhestavale retoorikale, mil-
le eesmärk on külvata rah-
vuspingeid. Võitluse võiks 
nüüd unustada ja pühendu-
da aitamisele. Las vanu hir-

me asendavad uued hinge-
avardused.

Samad unistused, 
ühised mured

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Ukraina põgenike  
aitamine laseb  
meil ehk rahu teha 
ka oma mineviku-
haavadega.

Kristiine linnaosa kutsub 
osalema konkursil kõiki hu-
vilisi, kes soovivad müüa ee-
listatult kodumaiseid marju, 
puu- ja köögivilju.

Selleks kuulutas 
Kristiine linnaosa va-
litsus välja kirjali-
ku enampakkumise 
Nõmme tee 23a Maxi-
ma kõrval asuva müügi-
platsi aprillist septembrini 
kasutusse andmiseks. «Soovi-
me rohkem toetada kohalikku et-
tevõtlust, eelkõige tervislike mar-
jade, puu- ja köögiviljade müüki. 
Nõmme teele aiasaaduste müü-
ja leidmiseks on see meil juba 

teine katse, mis esimesel korral 
paraku nurjus. Asukoht on väga 
hea, tegemist on Lilleküla asumi 
ühe keskse kohaga, kuid min-

gil põhjusel ei esitatud üh-
tegi pakkumust,» rää-

kis Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe 
konkursi tagamaa-
dest. Müügiplats on 
10 ruutmeetri suuru-

ne ja pakkumine tuleb 
saata hiljemalt 7. april-

liks 2022 kella 10 Kristiine 
linnaosa valitsusse, Metalli t 5,  
tuppa 504. Ümbrikute avamine 
on 7. aprillil 2022 kell 10.05. In-
fo Metalli 5 toast 304 või telefo-
nil 645 7134.

Tallinna kunstihoone kolib 
remondi ajaks Vabaduse 
väljakult Lasnamäele.

Enne hoone põhjalikku re-
monti kutsub kunstihoone vii-
mane näitus «Me käime kor-
raks ära, teie mängige!» külas-
tajad lustlikult kaasa haaravale 
näitusele, mis toob kokku Eesti 
kunsti eri põlvkonnad. Kunsti-
hoone kolib remondi ajaks Va-
baduse väljakult Lasnamäele. 
Näitusel osalevad kunstnikud 
Art Allmägi, Dénes Farkas & 
Neeme Külm, Edith Karlson, 
Jass Kaselaan, Alice Kask, Kaa-
rel Kurismaa, August Künna-
pu, Camille Laurelli, Kris Lem-

salu, Raul Meel, Marko Mäe-
tamm, Robin Nõgisto, Kaido 
Ole, Villu Plink & Silja Saa-
repuu, Mark Raidpere, Taave 
Tuutma, Maria-Kristiina Ulas. 
Näituse kujundaja on Neeme 
Külm. Ringkäik näitusel koos 
kuraator Tamara Luugiga toi-
mub 19. märtsil kell 14. Näi-
tust «Me käime korraks ära, 
teie mängige!» saab vaadata 
5. juunini 2022. Kunstihoone 
(Vabaduse väljak 8) on avatud 
kolmapäevast pühapäevani kell 
11–18, sissepääs maksab 4, 8  
või 12 eurot. Info www.kuns-
tihoone.ee või www.facebook.
com/TallinnaKunstihoone/

Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

Kullo huvikeskuse uue hoo-
ne ja seda ümbritseva 
Löwenruh pargi arhitektuu-
rikonkursi võitis arhitektuu-
ribüroode Kuu OÜ ja Nikita 
Atikin OÜ kavand «Päike», 
mille autorid on Koit Ojaliiv 
ja Kristel Niisuke.

Enam kui pool uuest huvi-
keskuse hoonest hakkab kuu-
luma Kullo huvikoolile, kuid 
lisaks hakkavad seal tegutse-
ma Kristiine noortekeskus ja 
keskraamatukogu loodav ha-
ruraamatukogu. 

Kõiki kolme asutust aitab 
ühtseks tervikuks köita kesk-
selt avatud ühisala, kus asuvad 
galerii ja kohvik. Veel on hoo-
nesse kavandatud 300-kohali-
ne saal. Huvikeskuse välialad 
on planeeritud avalikuks kasu-
tamiseks, moodustades naab-
ruses asuva looduskaitsealuse 
Löwenruh pargiga ühtse tervi-
ku. Pargialal taastatakse ja säi-
litatakse selle  ajalooline üld-
ilme. Keskuse õuele rajatak-

se õuesõppe alad ja kogukon-
naaed koos ajaveetmise või-
malustega.

Žürii esimees, linnaplanee-
rija Jaak-Adam Looveer mär-
kis, et hoonele kavandatud 
terrassid on mõnus vahelü-
li avaliku pargi ja siseruumi-
de vahel. 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul on oluline, et 
õppijad oleksid ka õnnelikud. 
«Nii pakume neile häid või-
malusi enesearenguks ka koo-
liväliselt,» üles Belobrovtsev. 
«Eesti vanim ja suurim hu-
vikool on andnud huvihari-
dust juba mitmele põlvkonna-
le. Selleks, et need traditsioo-
nid kestaksid, rajamegi uue,  
õppimist ja loovust soodusta-
va kaasaegse keskuse, mis pa-
kub edaspidigi noortele laia-
ulatuslikku ja arendavat hu-
vitegevust.»

Kristiine linnaosa vanema 
Jaanus Riibe sõnul küsiti ar-
hitektuurivõistluse eel lastelt, 
lapsevanematelt ja keskuse töö-
tajatelt, milline peaks rajatav 
hoone olema. «Mul on hea meel, 
et uue Kullo loomisel on arves-

tatud sihtrühmade huvidega ja 
selle tulemusena on uude hoo-
nesse planeeritud ka raamatu-
kogu ja noortekeskus,» ütles 
Riibe. «Samuti saime linlastelt 
häid ideid õueala ja Löwenruh 
pargi kujundamiseks, näiteks 
õuesõppeala, pargi ja huvite-
gevuse sidumiseks või noorte-
le täiendavate liikumisvõima-
luste loomiseks.»

Ideekavandeid hindas seits-
meliikmeline žürii, kuhu kuu-
lusid Kullo huvikeskuse direk-
tor Ronne Sära, linnaplanee-
rija Jaak-Adam Looveer, lin-
navaraameti ehitus- ja hanke-
osakonna projektijuht Mailis 
Linde, arhitektid Illimar Tru-
verk ja Risto Parve, maasti-
kuarhitekt Kristian Nigul ja 
Kristiine linnaosa  arhitekt 
Taimi Kaup. 

Ideekonkursi preemiateks 
on ette nähtud kokku 41 000 
eurot ja võistlusele esitati täht-
ajaks seitse kavandit.

Planeeritav hoone on ligi-
kaudu 11 000 m2 suurune. Sel-
le rajamiseks kulub 22,6 miljo-
nit eurot ja keskus peaks val-
mima 2025. aastal.

Kristiine otsib suveks 
aiasaadustega kauplejaid

Kunstihoone avab enne 
remonti viimase näituse

Kullo huvikeskuse uude hoonesse tuleb ka raamatukogu ja noortekeskus

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinn tegeleb Ukrainast 
põgenenud lastega nii, et 
keegi kohalikest lastest ei 
kannata. Siinsetes koolides 
jätkub kohti enam kui 2800 
ning lasteaedades üle 1000 
lapsele.

Tallinn on valmis Ukrainast 
sõja eest põgenenud lastele ja 
noortele pakkuma nii lasteaia-, 
kooli- kui ka kutsekooli kohti. 
Lasteaia- või koolikoha saami-
seks tuleb Ukraina põgenikel 
anda oma soovist teada Niine 
2 vastuvõtukeskuses. Seepea-
le võtab linna haridusamet pe-
rega ühendust. Samuti viib ha-
ridusamet läbi infotunde ma-
jutuskohas viibivatele Ukrai-
na peredele. 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev lausus, et eelmise nä-
dala keskpaigas oli vastuvõtu-
keskuses registreeritud peaaegu 
3000 alaealisi ning võib oleta-
da, et neid tuleb juurde. «Meie 
soov on pakkuda siia saabuvate-
le peredele tuge sisseelamisel 
ja igakülgset abi. Siin-
kohal rõhutame, 
et suurenenud 
nõudluse tõt-
tu ei jää üks-
ki Tallinna 
elanik las-
teaia- või 
kooliko-
hast ilma. 
Samal ajal 
jätkub tava-
pärane koo-
likohtade mää-
ramine ja sõime-
rühmade kokkupane-
mine. Põgenike lapsed pole 
kindlasti eelisjärjekorras Meie 
haridusasutused on teinud head 
tööd nii paljude Ukraina laste 

korraga vastu võtmise 
ettevalmistami-

sel, lisaks ole-
masolevale 
personalile 
on kaasa-
tud huvi-
koolide ja 
ka üldha-
riduskoo-

lide õpeta-
jad.»

Belob-
rovtsevi sõnul 

on põgenikud se-
ni esitanud avalduse 

400 lasteaia- ja 1200 kooli-
koha saamiseks. «Oleme selliste 
mahtudega arvestanud,» mär-
kis ta. «Koolides on eri klassi-

des rohkem kui 2800 vaba koh-
ta ning lasteaedades üle 1000 
koha. Tuleviku osas on prog-
noose keeruline teha ning linn 
lahendab võimalikke problee-
me jooksvalt.»

Ettevalmistuseks päevakool
Abilinnapea sõnul jätkab 

Tallinna haridus sama heal  ta-
semel, nagu see on siiani ol-
nud. Samas tõdes Belobrovt-
sev, et Ukraina lastele on raske 
pakkuda koolides sarnast õp-
pekava, kui neil oli kodumaal, 
ühtlasi tuleb arvesse võtta, et 
põgenike lapsed ei valda eesti 
keelt. «Nii korraldabki Tallin-
na linn põgenike lastele päe-
vakooli, jagame nad 14 kooli 

vahel rühmadeks ning siis te-
gelevad lapsed enamasti huvi-
haridusega ja kergemate aine-
tega nagu muusika, kunst ja 
kehaline kasvatus. Koolikoh-
tade pakkumisega oleme ju-
ba alustanud. Päevakooli vor-
mis on praegu valmis tegevu-
si pakkuma 14 Tallinna kooli, 
kuid ilmselgelt jääb neist vä-
heks, nii et praegu kaardis-
tame  täiendavalt koole, kes 
oleksid valmis õppimisvõima-
lusi pakkuma. Praegu me põ-
genikest lapsi õppekavaga ei 
koorma, kuid samal ajal töö-
tame välja plaani, kuidas hak-
kab välja nägema nende õppi-
mine alates 1. septembrist,» 
rääkis Belobrovtsev. 

Päevakool on Ukrainast saa-
buvate laste ja noorte haridus-
tee jätkamiseks välja töötatud 
esmane ehk lühike plaan käes-
oleva õppeaasta lõpuni. «Selle 
plaani puhul oleme arvestanud, 
et lapsed vajavad uute oludega 
kohanemiseks aega,» lausus abi-
linnapea. «Me ei tea veel, kui 
paljud neist jäävad püsivalt Tal-
linnasse ja asuvad siin õppima.»

Kõigil õigus haridusele
Eesti Vabariigi põhiseaduse 

kohaselt on igaühel õigus hari-
dusele, põhiharidus (1.-9. klass) 
on kohustuslik. Esimesse klas-
si oodatakse lapsi, kes on en-
ne käesoleva aasta 1. oktoobrit 
saanud seitsmeaastaseks. Koo-
lis tuleb käia kuni põhihariduse 
omandamiseni või 17-aastaseks 
saamiseni – sama kehtib Eestis 
välisriigi kodakondsusega laste-
le. Riigi ja kohalike omavalit-
suste üldhariduskoolides on ha-
ridus õppemaksuta.

Haridusteenuse saamiseks on 
olulised ajutine kaitse, Eesti isi-
kukood ja alaline elukoht. 9. 
märtsist saavad sõja eest Ees-
tisse tulnud Ukraina kodani-
kud ja nende pereliikmed taot-
leda politsei- ja piirivalveame-
tist ajutist kaitset ehk aastast 
elamisluba. Pärast ajutise kait-
se taotlemist saavad nad sar-
nased õigused, nagu on Eesti 
elanikel, sealhulgas ka õiguse 
siin õppida. 

Kokku oli möödunud tei-
sipäeval vastuvõtukeskuses 
registreeritud 7143 inimest. 
«Neist 3200 on majutatud ho-
tellidesse üle Tallinna,» lausus 
abilinnapea Vladimir Svet. «Sa-
ma paljud on leidnud majutus-
koha lähedaste või sõprade juu-
res. Mingi osa põgenikest plaa-
nib Eestist edasi liikuda Rootsi 
või Soome.»

Ukraina põgenikest lapsi ootab 
Tallinnas lasteaia- ja koolikoht

Õhtuleht kirjutas juhtumist, kus 
2021. aasta suvel suri Tartu Üli-
kooli kliinikumis verevähki 
66-aastane naine. Õigeaegne 
ravi oleks ta päästnud, ent äsja 
haiglas kasutusele võetud ana-
lüsaator oli seadistatud valesti. 
See näitas analüüsitulemusi ku-
ni tuhandekordse erinevusega. 
Selle juhtumi puhul on ilmsel-
gelt tegemist raviveaga. Siiski 
jõuab n-ö ametliku käsitluseni 
vaid väga väike osa taolistest 
juhtumitest. Aastas tehakse ra-
vikvaliteedi komisjonile umbes 
200 avaldust, siiski teatatakse 
meil ravivigadest umbes küm-
me korda vähem kui Soomes. 
Võimalik, et selle  taga peitub 
suur austus arstide töö vastu, 
mis on muidugi õige. Kuid tei-
salt, tegijal vahel juhtub – küll 
inimliku hooletuse, küll muude 
vigade tõttu – ja tagajärjed on 
sellistel puhkudel rängad. Eesti 
arstid on Soome omadega vä-

hemalt samal tasemel, patsien-
dikindlustus on ka meil eelnõu-
na olemas ja peagi kehtestami-
sel. Sellega tegeleksid kindlus-
tusseltsid. Omaette teema on 
aga moraalse kahju hüvitamine. 
Sellistel puhkudel tavatsevad 
haiglad sõlmida kannatanuga 
konfidentsiaalsuslepingud, mi-
da katab avalikkuse eest sala-
duseloor. Mõistagi peaksid tao-
lised juhud – muidugi ilma isi-
kuandmeteta – olema avalikud. 
Lextali advokaadibüroo andme-
test on teada, et ebakvaliteetse 
hambaravi eest on makstud 
2000 eurot ja sünnitusel lapse 
kaotanud vanematele 50 000. 
Kohtud on pigem olnud kaldu 
meditsiinisüsteemi poole. Loo-
detavasti tekib aja jooksul mingi 
selge süsteem, millele saaksid 
patsiendid tugineda – nii kind-
lustuse kui ka moraalse kahju 
nõudmise ning seda puudutava 
kohtupraktika osas.

Eesti Panga ökonomist Peeter 
Luikmel märkis Postimehe 
saates, et võiks kaaluda nn 
paindlikke või «voolavaid» 
makse. Kui nafta hind tõuseb 
kõrgustesse, tuleks kü-
tuselt võetavaid 
makse alandada 
ja langemisel 
vastupidi. See 
aitaks turgu 
stabiliseerida. 
Sama puudu-
tab praegu ka 
elektri hinda, 
mis on ootama-
tult kõikuvaks 
muutunud. Ummiku-
laadsed olukorrad Tallinna tä-
navatel näitavad, et vaatamata 
vahepeal kahe euroni tõusnud 
kütusehinnale pole sõite oluli-
selt vähendatud. Paistab, et 
rahval ja ettevõtetel raha jät-
kub. Teisalt jõuab nafta kõrge 
hind kõikide kaupade hinda-
desse ning praegune kriis lööb 
ikkagi valusasti paljusid majan-

dusharusid – alates ehitusest 
ja lõpetades toidu tootmisega. 
Seetõttu võiks maksude ast-
melisuse sisse seada laiemalt 
kui vaid kütuseaktsiis. Eeskuju 

võiks võtta kasvõi Saksa-
maast, kus kehtis 

2020. a teisest 
poolest pandee-
mia tõttu mada-
lam käibemaks, 
19% asemel 
16%.  Niipea kui 
tekib mingi eri-

olukord või kriis, 
võiks riigil olla 

maksude langetuse 
näol varuks tööriistakast, 

kuidas olukorda majanduses 
parandada. Kui tulevad pare-
mad ajad, saaks asja jällegi 
tõusu suunas korrigeerida. Ilm-
selt oleks ka inimestel taoli-
sest «voolavast» maksupoliiti-
kast lihtsam aru saada, kui liht-
salt ühele kohale tardunud 
süsteemist, mis kriisi ajal ma-
jandust pärsib.

Eestis pole võimaliku sõjalise 
konflikti puhuks varjendisüs-
teemi loodud. 2019. aastal leid-
sid riigikantselei eksperdid, et 
Eestisse eraldi varjendeid raja-
da oleks liialt kallis. Rünnaku 
korral ei pruugiks need aidata. 
Nii leiti, et kõige mõistlikum on 
kasutada ohu korral juba ole-
masolevaid hooneid, keldreid ja 
maa-aluseid garaaže. Neist 
kõige sobilikumad võiks riik tu-
levikus ära märgistada. Praegu 
on tulevik käes, aga edusam-
mud kesised. Eestis olevat ku-
sagil ettevõtetes 56 sireeni ja 
Tallinnas 13. Kuidas neid käivi-
tatakse õhurünnaku olukorras, 
on siiani saladus. Sireenid asu-
vad kõrgendatud ohuga, näi-
teks keemiat käitlevates ette-
võtetes. Lisaks – kui lähtuda 
tavakodaniku seisukohast, siis 

ei tea ilmselt 99% lin-
nade elanikest, milli-
sesse varjendisse või maa-alu-
sesse garaaži või keldrisse tu-
leks õhurünnaku puhul pageda. 
Pole ka märganud, et ükski 
mõne kaubakeskuse maa-alus-
test parklatest oleks kuidagi 
varjendina tähistatud. Rääki-
mata, et ohuteavitused on meil 
kõik elektroonikapõhised: raa-
dio, SMS-id jm taoline, kuid sõ-
jas hävitatakse esimesena just 
sidevõimalused. Kuigi lohuta-
takse, et on ka teavitus- või kõ-
lardroonide kasutamise võima-
lus, ei paku see kuigivõrd kait-
set. Üle jäävad ikka vaid vanad 
head sireenid. Loodetavasti va-
rustatakse nendega kõik lin-
nad. Varjenditena kasutatavate 
keldrite ja parklate märgistami-
ne poleks samuti kuigi suur töö.

Tööandjate keskliidu volikogu 
esinaine Kai Realo küsis konve-
rentsil «Tuulelohe lend», kuidas 
tohutus elukalliduse tõusus 
ning sõjaga seotud väljakutse-
tes toime tulla. Vastusena 
ütles ta ise, et käes-
oleva kriisi üle 
elamiseks 
tuleb meil 
Vene 
gaasi 
asen-
dami-
seks 
kasva-
tada li-
saks 
põlevki-
vienergia-
le ka teiste 
energialiikide 
osakaalu. Olgu see 
siis tuule-, päikese- või 
tuumaenergia. Jääb vaid lisada, 
et see viimane meil täna puu-
dub. Ühiskonnas tuumajaama 
valdavalt ei pooldata. Sel taus-
tal hakkab juunis täie võimsu-
sega tööle Soome Olkiluoto 
tuumajaama kolmas reaktor. 

Ilmselt ei jää ka meil kriisi taus-
tal muud üle kui hakata tuuma-
jaama arendama, sest muud 
energiaallikad meid lihtsalt ära 
ei toida. Alternatiiv on lihtne, 

kuid paraku rohepööret ei-
tav: hakata rohkem 

põlevkivi kae-
vandama. 

Vaatamata 
sõjale on 

seni jää-
nud ter-
veks ka 
Ukraina 
tuuma-
jaamad, 

sest ül-
diselt 

mõistavad 
kõik, millist 

suurt ohtu need 
endas kätkevad. Mis 

veel ohutusse puutub, siis 
kaasaegne tuumajaam on või-
meline üle elama ka lennuki 
kukkumise sellele. Ja veelkord: 
milline oleks alternatiiv olukor-
ras, kus gaasi hind kõrgustesse 
tungib ja elektri hinna kaasa 
võtab?

Trükkimisega seotud probleemide  
tõttu ei pruugi Pealinna leht ajutiselt  

igal esmaspäeval ilmuda.
Vabandame ebamugavuste pärast! 

Tellijad saavad lehe kätte siiski  
igal ilmumiskorral.

Kesklinna  
tänavahooldus 
paraneb
Kesklinna valitsus sõlmis 
kuueaastased lepingud linna-
osa kõrvaltänavate ja haljasa-
lade ning vanalinna haljasala-
de ja pargiteede hooldami-
seks. Lepingutesse lisati ka  
ööpäevaringne dispetšertee-
nus, et eri olukordadele ja lin-
nakodanike tagasisidele veel 
kiiremini reageerida. Kõrvaltä-
navaid ja haljasalasid hakkab 
aasta ringi hooldama Tänava-
puhastuse AS, vanalinna bas-
tionidevööndi haljasalade ja 
pargiteede hooldamise ko-
hustus on Kesklinna Pargid 
OÜ-l. Lepingud hakkavad 
kehtima 1. maist ja mõlema 
eeldatav kogumaksumus kok-
ku on ligi seitse miljonit eurot.

 

Seli metsa  
tuleb uus  
mänguväljak 
Lasnamäele Seli metsa raja-
takse vaba aja veetmise või-
malused kogu perele – ehita-
takse laste mänguväljakud, 
koerteväljakud ja jõulinnak. 
Esmaste töödega on juba 
alustatud, sest need peavad 
tehtud saama enne raierahu 
saabumist. Üks mänguväljak 
on kuni kolmeaastastele ja 
teine juba suurematele lastele, 
metsa keskossa aga ehitatak-
se mõnus puhkeala – sinna 
paigaldatakse pingid koos 
prügikastidega ja valgustus, 
samuti korrastatakse  metsas 
kulgevad teed ja juurdepää-
sud.

 

Pane telefon 
enda kasuks 
tööle!
Tallinna rahvaülikool kutsub 5. 
aprillil kl 18-19.30 praktilisele 
koolitusele «Kuidas nutitele-
fon enda jaoks paremini tööle 
panna?». Töötoa raames tut-
vustatakse ja katsetatakse 
enamlevinud võimalusi nutite-
lefonis, koolitus sobib neile, 
kes oskavad kasutada nutite-
lefoni põhifunktsioone ja või-
malusi. Kaasa palutakse võtta 
Androidiga nutitelefon. Täp-
sem info ja registreerimine 
rahvaülikooli kodulehel kul-
tuur.ee või tel 5661 6435.

Patsiendid ootavad  
kahjuhüvituse süsteemi

Majandust aitaksid  
«voolavad» maksud

Kuhu pageda  
rünnaku korral?

Eesti päästaks eri  
energialiikide kombinatsioon

Ukraina lapsed hakkavad õppima praegustes koolides ja klassides. Foto on illustratiivne.  Albert Truuväärt

Õhulisse hoonesse tuleb 300-kohaline saal, mida seni pole ümbruskon-
nas olnud.

Hoov saab avatud ühisala, kus asuvad galerii ja kohvik.

Päevakooli  
on Ukraina lastele 
valmis pakkuma 14 

Tallinna kooli.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Puhastusfirmad koristavad 
tänavatelt juba graniitsõel-
meid ning teedefirmad pa-
randavad löökauke – linn 
peab puhtaks saama aprilli 
lõpuks.

Tänavapuhastuse AS masina-
pargis on hooldustöödeks kok-
ku sadakond teehoolduse sõidu-
kit, puistureist vaakumimurite 
ja pesuriteni. «Tänavuse libe-
da talvega tuli graniitsõelmeid 
puistata mullusest enam,» üt-
les  Tänavapuhastuse AS juha-
tuse liige Vello Kink. «Praegu 
aga tegeleme kohati juba sõel-
mete teedelt kokku korjami-
sega. Põhitöö käib kesklinnas. 
Samas leidub ka jäiseid pindu, 

kust sõelmete koristus seisab al-
les ees. Vahel tuleb öösiti jäis-
tel pindadel veel puisturiga te-
gutseda. Sedamööda, kuidas tä-
navad välja sulavad, saab sõel-
meidki kokku korjata.»

Lumerohke talve ning pluss- 
ja miinuskraadide vahel pendel-
dava temperatuuri tõttu tuli tä-
navu libedust tõrjuda kõnnitee-
delt 2248 tonni sõelmete ning 
sõiduteedelt 9447 tonni soola-
ga. «Graniitsõelmed korjame 
ära vaakumimurite abil. See 
tehnika lubab neid koristada 
nii tee keskelt kui ka  tänava-
rentslist,» ütles Kink. «Vaaku-
mimur teeb peenemat tööd kui 
luuamees!»

Öine libedus ei lase paraku 
veel kogu graniidipuru ära ko-
ristada. «Märtsi algus on olnud 
päikeseline ja paljud linlased oo-

tavad, et kõnniteed ja jalgrat-
tateed saaksid kiiresti killusti-
kust puhtaks,» lausus abilinna-
pea Vladimir Svet. «Samas te-
kitab temperatuuride kõikumine 
pluss- ja miinuskraadide vahel 
praegu jätkuvalt libedust. Lin-
na omandis olevad teed, park-
lad, kergliiklusteed, teede halja-
salad ning ühistranspordipeatu-
sed peavad puhtaks saama ap-
rilli lõpuks.»

Svet selgitas, et linna suure-
ma puhastamisega saab alusta-
da siis, kui lumi on rentslitest 
sulanud ja õhutemperatuur ju-
ba nii palju tõusnud, et tänavaid 
saab pesta. «Eelniisutusega ko-
ristust ja tänavate pesu veel te-
ha ei saa, sest miinuskraadide-
ga teekattel külmuv vesi põh-
justaks taas libedust ning muu-
daks sõiduteed ja tänavad liik-

lejatele  ohtlikuks,» lausus Svet. 
«Tänavate pesuga oleme tava-
päraselt alustanud aprilli kes-
kel, kuid soodsate ilmaga saab 
seda teha ka varem.»  

Talvega kogunenud paaku-
nud mustusest lahtisaamiseks 
tuleb rentsleid puhastada mit-
meid kordi. Samal ajal korista-
takse teedelt, treppidelt, ühis-
sõidukite peatustest, sildadelt 
ja viaduktidelt ning teistelt tee-
rajatistelt talviseid puistemater-
jale, pühkmeid ja muud prahti. 

Suuremat tähelepanu vajab 
jalgratta- ja jalgteede ning bus-
sipeatuste puhastus, kust samuti 
tuleb libeduse tõrjeks kasutatud 
sõelmed kokku koguda. Halja-
saladelt koristatakse esialgu len-
duv praht, põhjalikum puhastus 
on seal võimalik ette võtta siis, 
kui pinnas on tahenenud. 

Graniitsõelmete kokkukogumine avab tänavail kevadkoristuse hooaja

Uus päevakeskus pakub raskustes 
lastele õpiabi ja turvatunnet

pealinn@tallinnlv.ee

Kõrgharidusega kultuuri-
töötajate põhipalgad tõu-
sevad 7,7 ja noorsootööta-
jate põhipalgad kümme 
protsenti.

Hinnatõusude, eriti just kal-
lima energia tõttu, ootab kok-
ku ligi 7000 linnatöötajat märt-
sist plaanitust suurem palga-
tõus. Keskmiselt tõuseb linna-
asutuste täiskoormusega töö-
tajate palk 7% võrra. Kõrgha-
ridusega kultuuritöötajate põ-
hipalgad tõusevad 7,7 ja noor-
sootöötajate põhipalgad 10%.

Valdeku noortekeskuse 
noorsootöötaja Evely Pajula 
sõnul on palgatõusu hädasti 
tarvis. «Palk pole aastaid tõus-
nud ja on väga väike,» nentis 
ta. «Nüüd, kui palk tõuseb, 
võib-olla ei pea enam poes nii 
väga otsima soodsamaid hin-
du. Selle eest ei saa osta bril-
jante ja teemante, soovin vaid 
katta igapäevaseid vajadusi.» 

Rohkem raha ka loomaaia 
töötajatele

Noorsootöö on Pajula sõnul 
vägagi vastutusrikas. «Praegu 
räägitakse väga palju vaim-
se tervise muredest, ja meie 
töö on väga suures osas noor-
te märkamine,» lausus ta. «Me 
ei tohi vaimse tervise teemasid 
tähelepanuta jätta, peame ak-
tiivselt aitama noortel abi lei-
da. Kui meie seda ei tee, siis on 

vähe tõenäoline, et keegi teine 
kuskil märkab ja midagi teeb, 
kui seda juba kodus ei tehta.»

Töötajatel, kelle täiskoor-
musega põhipalk on 1200 eu-
rot ja madalam, tõuseb see 
10%. Loomaaia töötajatel, kel-
le põhipalk on alla 1000 eu-
ro, kasvab palk 13%.

Energia-, koroona- ja põ-
genikekriisi tõttu on oluliselt 
kasvanud ka linnaosavalitsus-
te sotsiaaltöötajate koormus. 
Nii on neile ette näh-
tud keskmiselt 
19% palgatõu-
su, et nende 
palgad tõu-
seks 1600-
1900 eu-
roni. «Ju-
ba eelmi-
se aasta 
lõpust ja 
selle aas-
ta jaanua-
rist, kui ener-
giatoetused tu-
lid, kasvas meie töö-
koormus meeletult, see hak-
kas pärssima isiklikku elu ja 
hobisid,» rääkis Mustamäe sot-
siaalhoolekande osakonna va-
nemspetsialist Kaie Kullamaa. 
«Kui seda palgatõusu ei oleks, 
siis paljud head sotsiaaltööta-
jad ilmselt lahkuksid.»

Kulutused haridusele suure-
nevad lisaeelarvega 2 995 830 
euro võrra. Lisaraha läheb uk-
raina laste õpetamiseks ja õpe-
tajate palgatõusuks. Õpetajate 

palga alammäär tõuseb 7,4% 
võrra 1315 eurolt 1412 eurole, 
õpetaja abide palga alammäär 
13,3% võrra 750 eurolt 850-le. 
Kooli- ja lasteaiajuhtide palk 

kasvab 7% võrra algselt pla-
neeritud 5% asemel. 

Haridustöötaja-
te palk kasvab 

nüüd samuti 
1. märtsist 
ehk kuus 
kuud pla-
neeritust 
varem. 

1. jaa-
nuarist 

kerkis ka 
haridusasu-

tuste muu per-
sonali palk 5% 

ehk kõigi peale kok-
ku 831 000 euro võrra. Li-

saeelarve aga annab sellele 
veel 2% ehk kokku 333 370 
eurot juurde. 

Erakordne talv  
nõudis reservi

Esimese suurema palga saa-
vad linnatöötajad kätte märtsi 
eest aprillis. Linnapea Mihhail 
Kõlvart ütles, et näeb karjuvat 
vajadust palku tõsta. «Tuleb tun-
nistada, et korralikumat palga-

tõusu pole toimunud juba päris 
mitu aastat, mõnes valdkonnas 
isegi seitse aastat,» märkis ta.

Linnatöötajate üldine 5%-li-
ne palgatõus oli viimati 2014. 
aastal. «Meie pakutavad palgad 
pole enam konkurentsivõimeli-
sed ja spetsialistid lähevad töö-
le erafirmadesse,» nentis lin-
napea. «Tahame pakkuda pal-
jude linlaste heaks töötavate-
le inimestele konkurentsivõi-
melist palka ning väärtustada 
oma töötajaid, pöörates suure-
mat tähelepanu ametikohtadele, 
kus tööjõupuudus ja väike palk 
on kõige tuntavamad.»

Lisaeelarve annab samuti 
2 347 170 lisaeurot linnatöö-
tajate palgareservile, et vaja-
dusel saaks kohe tõsta nende 
töötajate tasu, kes seda kõige 
rohkem vajavad.

Lisaeelarvest läheb 3 000 000 
eurot erakorraliste lumeolude ja 
tänavapuhastuse reservi. Esial-
gu oli selleks ette nähtud 1 000 
000 eurot, kuid summast oli era-
kordse talve tõttu 14. veebrua-
riks juba 95% ära kulutatud. Tä-
navu jaanuaris veeti linnast välja 
167 403 m3, veebruari alguses 
täiendavalt 188 654 m3 lund. 
Seetõttu tuli reservis olevat ra-
ha suurendada.

Kai Maran, 
Bret-Maria Rikko
pealinn@tallinnlv.ee

Kes lastest vaikselt õppida 
ja omaette olla soovib, saab 
seda teha helikindlate sein-
tega heledas rahunemis-
toas. Kõrvaltoas on seevas-
tu maas võimlemismatid ja 
laest ripub poksikott, kuhu 
ülearune energia 
maandada.

Aadressil Estonia pst 5a alus-
tab tegevust päevakeskus põhi-
koolilastele, kel raskusi õppimi-
se ja käitumisega. Lapsed ning 
nende pered saavad abi õppimi-
ses, nõu igapäevaeluga toime-
tulekuks, sotsiaalsete oskuste 
arendamist. Lastele pakutakse 
sooja lõunasööki, vaba aja te-
gevusi ning võimalust osaleda 
üritustel ja laagrites.

Kes lastest vaikselt õppida ja 
omaette olla soovib, saab seda 
teha helikindlate seintega hele-
das rahunemistoas, kus õpilaua 
ja rõõmsavärviliste toolide kõr-
val ka mugav kott-tool ja voo-
di suur karukesega. Kõrvaltoas 
on maas võimlemismatid ja laest 
ripub poksikott, kuhu ülearune 
energia maandada.

Ronimissein ja soe söök
 «Esmalt läheb laps õpituppa, 

kus tegeleb oma koduste üles-
annetega,» ütles päevakesku-
se juht Leenu Leomar. 
«Meil on ligipääs 
ka laste e-kooli, 
kust näeme, 
mis tal ko-
dus teha jäi. 
Sealt saame 
ka aru, kas 
meie töö on 
olnud  tule-
muslik, kui-
das see kajas-
tub laste hinne-
tes. E-kooli ligi-
pääs toimub loomu-
likult lapsevanema või lap-
se nõusolekul.»

Abilinnapea Betina Beškina 
lisas, et päevakeskus on 

lastele pärast koo-
li abiks õpinguis 

ja kodutöödes. 
«Sotsiaal-
pedagoog 
nõustab lap-
si, kes va-
javad koo-
litöödes jä-
rele aitamist 

ning kel kodus 
eri põhjustel see 

tugi puudub. Sa-
muti saavad nad lõu-

nasöögi ning lõbusalt ja mit-
mekülgselt aega veeta.»

Aktiivsematele lastele on ole-
mas spordiruum, kus Leomari 
sõnul saab end välja elada. «Meil 
on siin võimlemismatid, ronimis-
sein ning ka poksikott,» rääkis 
ta. «Veel on olemas köök, kus 
lapsed saavad süüa, kuid seal on 
ka kaks lisalauda lauamängude 
mängimiseks. Lisaks on olemas  
vaikne tuba, kus laps saab lu-
geda, puhata või kasvõi  karju-
da – siit ruumist ei kosta mit-
te midagi ei välja ega ka sisse.»

Päevakeskuses jookseb rin-
gi ka jänes «Ta on lastele sõ-
ber, kes õpetab neile kannat-
likkust,» selgitas Leomar. «Ku-
na jänes on tagasihoidlik, ootab 

ta, et laps paigale jääks, et ta 
saaks ise tema juurde minna. 
See õpetab lastele ka loomade 
eest hoolitsemist.»

Päevakeskuses pakutakse 
lastele sooja toitu. Ja kui on õpi-
tud ja söödud, jõuab kätte män-
guaeg. «Meil on ka kõik võima-

lused meisterdamiseks ja käeli-
seks tegevuseks,» ütles Leomar. 
«Laste vaheaeg on samuti sisus-
tatud. Korraldame laagreid või 
muid vahvaid vaba aja tegevu-
si, mis on igale lapsele tasuta.»

Leomari sõnul võiks päeva-
keskus aasta lõpuks abi pakku-
da kuni kolmekümnele lapsele.

Keegi ei jää maha
Kesklinna vanem Monika 

Haukanõmm rõhutas, et keskus 
aitab luua maailma, kus kedagi 
ei jäeta maha. «Lapsed, kes on 
jäänud pisut elu hammasratas-
te vahele ja ei ole saanud piisa-
valt armastust, võiksid vastava-
tud päevakeskusest tuge leida,» 
rääkis Haukanõmm. «Kesklinna 
lastel on olemas koht, kus tur-
valiselt õppida, vaba aega vee-
ta, ennast välja elada ning uu-
si tuttavaid leida. See on koht, 
kus nad saavad toetava võrgus-
tiku, mida neil võib-olla igapäe-
vaelus ei ole. Keskusse tulevad 
lapsed vajavad rohkem tähele-
panu, täiskasvanud inimese jä-
relevalvet või tuge ja juhenda-
mist õppimisel.»

Varem said kesklinna lapsed 
käia Asula tänaval, kuhu oli aga 
keeruline juurde pääseda. «Otsi-
sime kohta, kuhu oleks kerge li-
gi pääseda ning mis jääks lastele 
tee peale,» lausus Haukanõmm. 
«Estonia puiestee on täiesti sü-
dalinnas ja nii  leiavad lapsed 
selle koha kergemini üles»

Keskus teeb koostööd laste-
kaitsespetsialistidega, koolidega 
ja õpetajatega. «See on oluline, 
et meil oleks piisavalt infot laste 
kohta, et oskaksime neile lähe-
neda,» selgitas Leomar. «Suht-
leme pidevalt laste õpetajatega. 
Iga õpetaja saab anda meile in-
fot, mida me nende arvates te-
ha saaksime.»

Praegu töötab keskuses kaks 
sotsiaalpedagoogi, tulevikus li-
sandub ka psühholoog. Lapsi 
suunab päevakeskusse nende 
linnaosa lastekaitsespetsialist. 
Tallinna linnaosades asub ühek-
sa päevakeskust. 

Lapsed saa-
vad end tüh-
jaks mürgelda-
da spordisaa-
lis mattidel ja 
poksikotiga.

Hellust ja hoo-
litsemist õpe-
tab küülik.

Abilinnapea Betina Beškina ja linnaosavanem Monika Haukanõmm proovivad kätt mängutoas. Keskust aitas avada ka ansambel Vanaisad. 3 x Mats Õun

Esimese  
suurema palga  
saavad linna- 
töötajad kätte  

aprillis.

Elus 
 jänes õpetab  

teiste eest  
hoolitsema.

Lisaraha ja kiirabiautod  
ukrainlaste abistamiseks
• Tallinn saadab oma part-

nerlinnadele Kiievile ja 
Odessale 150 000 euro 
eest humanitaarabi. 100 
000 eurot läheb Kiievi ela-
nikele vajalike kaupade 
ostmiseks ja nende trans-
pordiks ning 50 000 eurot 
Punase Risti kaudu Odes-
sa elanike toetamiseks. 

• Tallinn saadab Ukrainasse 

kaks oma kiirabiautot koos 
juurdekuuluva varustuse-
ga. 

• Varem on Tallinn eraldanud 
Punasele Ristile 25 000 
eurot Ukraina elanike abis-
tamiseks. 

• Kuna sõjapõgenike vastu-
võtt nõuab lisakulutusi, on 
plaanis lisaeelarvega linna 
reservfondi suurendada.

Viiendiku võrra väiksem  
naastrehvidega sõit säästaks  
üle kahe miljoni euro

• Tehnikaülikooli uurin-
gust selgus, et ai-
nuüksi pealinnas 
saaks naast-
rehvide kasuta-
jate hulga vä-
henemisel 20% 
võrra säästa 
teeparandustöö-
delt 2,2 miljonit eurot. 

• Naastrehvide kasutusaja 
vähendamine pooleteise 
kuu võrra tähendaks 1,2 
miljoni eurost kokkuhoidu 
aastas. Välisõhus levivate 
osakeste tervisemõjude 

hind Eestis on aga 
ligikaudu 380 

miljonit eurot 
aastas. 

• Sama uuring 
tõi välja ka 
ühe positiivse 

tendentsi – 
üha rohkem au-

toomanikke on ha-
kanud eelistama lamellreh-
ve. Kui varasematel loen-
dustel olid naastrehvid all 
69-77% autodest, siis 
2020. aastal oli see lange-
nud keskmiselt 61%-ni.

Laps saab päevakeskuses:

• nõustamist ja toetamist
• sotsiaalsete oskuste õpet
• õpiabi
• sooja lõunat
• vaba aja sisustamist

• mängida eri mänge
• kasutada arvutit
• arendada käelist tegevust
• osaleda üritustel
• osaleda laagrites

Lisaeelarve  
annab raha  
õpetajate  
palgatõusuks  
ja teede  
puhastuseks 

Mitu järjestikust kriisi on kasvatanud 
sotsiaaltöötajatel koormust, kes nüüd 

saavad kaua oodatud palgatõusu.
Albert Truuväärt.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavolikogu otsustas 10. märtsi 
2022 istungil:
otsusega nr 27:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 
1999 otsusega nr 216 kehtestatud kinnistute 
Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneering 
Rõugu tn 21 ja Rõugu tn 23 kinnistu osas keh-
tetuks.
otsusega nr 28:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 
otsuse nr 96 „Detailplaneeringute kehtestami-
ne Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme, 
Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas“ punktiga 1.4 
kehtestatud aiandusühistu „Rand“ detailpla-
neering Kakumäe tee 234 kinnistu osas kehte-
tuks.
otsusega nr 29:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 
1997 otsuse nr 1 „Detailplaneeringute kehtes-
tamine Haabersti linnaosas“ punktiga 1.1 keh-
testatud Kakumäe asumis kinnistu "Nõmme 
38" detailplaneering Ahvena tn 4, Ahvena tn 6 
ja Ahvena tn 6a kinnistute osas kehtetuks.
otsusega nt 30:
algatada Pikaliiva tn 69 kinnistu ja lähiala detail-
planeering (edaspidi detailplaneering). Haa-
bersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala 
suurus on 15,17 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on: 
kruntida Pikaliiva tn 69, Pikaliiva tänav T5, 
Keskküla tänav T2, Sõudebaasi tee 20a, Sõu-
debaasi tee 29 ja Sõudebaasi tee T2 kinnistu 
ümber sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbe-

ga kruntideks; selgitada välja võimalused rajada 
piirkonda teenindavad põhikooli-, lasteaia- ja 
huvikoolihooned, ühiskondliku funktsiooniga 
hooned (näiteks ravi- või hooldekodu, eakate- 
ja noortekeskus, rahvamaja, munitsipaalpere-
arstikeskus, sotsiaalselt toetatud eluasemetee-
nuse osutamiseks mõeldud hooned) ning aren-
dada Harku järve äärset puhke- ja rekreatsioo-
niala ja kaldapromenaadi, mis täiendavad/pa-
rendavad nii planeeritava kui ka ümbritseva ala 
elukeskkonda; kaaluda Sõudebaasi tee 20a 
maaüksusel asuva varemeis torni rekonstruee-
rimist avalikult kasutatavaks objektiks või uue 
vaatlustorni paigutamist; jõuda ruumiliselt 
paindliku ja etapiviisil elluviidava lahenduseni, 
mis võimaldab planeerida alale lisaks I etapis 
kavandatavale põhikoolile ja lasteaiale ning jär-
veäärsetele vaba aja veetmise rajatistele ka 
muid vajalikke ühiskondlikke ja avalikke või piir-
konda teenindavaid funktsioone. Selleks tuleb 
reserveerida vajalikus ulatuses maad ning taot-
leda Pikaliiva tn 69 kinnistu või sellest moodus-
tatavad kinnistud riigivaraseaduse alusel Tallin-
na linna omandisse; anda detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.
4.1 Detailplaneeringus võib tekkida vajadus 
muuta Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 ot-
susega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa 
üldplaneeringu kohast Harku järve ehituskeelu-
vööndit selle vähendamise kaudu.
4.2 Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu al-

gatamise ettepaneku esitas Tallinna Linnavara-
amet, siis pärast detailplaneeringu algatamist 
viia läbi hankemenetlus detailplaneeringu koos-
taja leidmiseks. Hankemenetluse viib läbi Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet.
4.3 Jätta algatamata Pikaliiva tn 69 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine. Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti koostatud eelhinnangu alusel 
ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkon-
namõju strateegiline hindamine vajalik.
4.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata jätmi-
se otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- 
ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti 
kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallin-
na õigusaktide infosüsteemis aadressil https://
teele.tallinn.ee.
otsusega nr 33:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 
1999 otsusega nr 298 kehtestatud Punane tn 
43/Kalevipoja tn 1 kinnistu detailplaneering Pu-
nane tn 43 kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab aja-
vahemikus 28.03 – 11.04.2022 Lee tn 5 kin-
nistu projekteerimistingimuste eelnõu.
Lubatud on täpsustada hoonestusala tingimusi, 
sealhulgas hoonestusala suurendada, kuid mit-
te rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahen-
dusest, detailplaneeringu lahenduses määratud 

hoonete alust pinda suurendamata. Soovitakse 
rajada ühekorruseline, suurusega ca 90 m2 abi-
hoone. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas 
peavad ehitusprojektid vastama alal kehtivale 
detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle li-
samaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisre-
gistri veebilehe kaudu aadressil https://www.
ehr.ee, PT taotluse nr. 2111002/17411-2 alt 
(leitav dokumentide otsingust taotluse 
numbri, aadressi ja katastritunnuse 
78406:609:0041 järgi) ning samuti on võima-
lik dokumentidega tutvuda Tallinna planee-
ringute registri veebiaadressil https://tpr.tal-
linn.ee/  detailplaneeringu nr. DP002670  juu-
rest rubriigist „Dokumendid“.
Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa 
Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1  II korrusel ni-
metatud ajavahemikus tööaja jooksul. Lisainfo 
telefonil 6404 339.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kada-
ka pst viadukti rekonstrueerimisprojekti.
Projekti eesmärgiks on amortiseerunud Kada-
ka pst viadukti asendamine uue viaduktiga ning 
jalakäijatele, jalgratturitele ja sõidukitele ohutu-
ma liikluskeskkonna loomine. Projekti üheks 
lähtekohaks on säilitada võimalikult palju Nõm-
mele iseloomulikku looduskeskkonda.
Olemasolev Kadaka pst viadukt valmis 1970. a. 
Oma planeeritud kasutusea on viadukt am-
mendanud, seepärast on otstarbekas vana via-
dukt lammutada ning rajada selle asemele uus 

kaasaegsetele normidele vastav viadukt. Uue 
lahenduse kõige olulistemaks eelisteks on suh-
teliselt hooldevaba ja kauakestev konstrukt-
sioon ning avar ja valgusküllane visuaal. Koos 
uue viaduktiga on plaanis rajada Kalda ja Tähe-
torni tn vahelisele lõigule 5,5 m laiune kergliik-
lustee sõiduteest ida poole. Kadaka pst viaduk-
tile on ette nähtud 2 läbivat sõidurada ning lin-
nast väljuval suunal jääb alles parempöördera-
da Kalda tänavale. Tähetorni tänava ristmiku 
liikluskorraldust ei muudeta. Kalda tänava rist-
mikule on planeeritud ülekäigurajad ning Kalda 
tänava algus on lahendatud selliselt, et oleks 
valmidus rajada sõidutee serva mõlemale poole 
kõnniteed.
Kadaka pst viadukti rekonstrueerimisprojekti 
avalik väljapanek toimub 21. märts kuni 5. aprill 
2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, 
Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infole-
tist. Samuti saab projekti materjalidega tutvuda 
Nõmme linnaosa veebilehel.
Peale avalikku väljapanekut korraldatakse 
Nõmme Linnaosa Valitsuses, Valdeku tn 13, 
avalik arutelu, mis kantakse üle ka Nõmme lin-
naosa FB lehel. Toimumise aeg 12.aprill kl 
18.00-19.30.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud 
menetluse korras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusor-
ganile ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepane-
kute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 
avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Info tel 
645 7300.
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«Sõja tõttu kannatada 
saanud põgenikud on eel-
kõige emotsionaalselt vä-
ga halvas seisus,»  lausus 
möödunud nädalal Ukraina 
linna Lvivi külastanud 
Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart. «Ma loodan, et me 
ei pea kunagi midagi sellist 
oma maal kogema.»

Kõlvart viibis 16. ja 17. märt-
sil Lvivis sealse linnapea And-
rei Sadovõi kutsel, et kohtu-
da linnajuhtidega ning tutvu-
da põgenike olukorraga. Tallin-
na linnapea külastas Lvivi She-
vchenko rajooni põgenike vas-
tuvõtuvõtukeskust, Lvivi haig-
lat ja põgenike ajutist majutus-

kohta Les Kurbase teatris. Lä-
hipäevadel läheb Lvivi poole 
teele ka Tallinna humanitaar-
abi saadetis.

 Jalutasite koos Lvivi linna-
peaga sealses kesklinnas, mil-
lest vaid mõned kilomeetrid ee-
mal langesid juba pommid. Kas 
tundsite kohapeal, et sõda on 
käimas?

Sõjategevus Lvivi lähedal 
algas juba varem. Valmisolek 
selleks oli linnal kõik need vii-
mased päevad. Ka minu seal-
oleku ajal kõlas häire ja inime-
sed läksid juba harjumuspära-
selt keldritesse. See on reaalsus. 
Ühte sõjaväebaasi Lvivi lähe-
dal on juba pommitatud. Vaa-

tamata sellele püüavad Lvivi 
elanikud normaalset elu eda-
si elada. Ma nägin, et suurem 
osa lvivlastest soovivad ikka-
gi jääda enda linna ja vajadu-
sel ka seda kaitsta.  

Lvivi on jõudnud juba 200 
000 põgenikku. Ja kahjuks on 
sinna jõudnud ka kirstud. Sõja-
tegevuse tõttu kannatada saa-
nud inimesed on väga halvas 
seisus eelkõige emotsionaalselt. 
Me saame aru, et see trauma ei 
kao ka pikema perioodi jook-
sul. Käimasolev sõda tähendab, 
et inimesed surevad iga päev. 
Ma loodan, et me ei pea kuna-
gi midagi sellist oma maal ko-
gema. Aga peame mõtlema ka 
sellele, kas oleme ka ise valmis 

kriis tabas lisaks madala sisse-
tulekuga inimestele valusalt ka 
keskmise sissetulekuga inimesi, 
kuid viimastele laienes riigi toe-
tus tunduvalt vähemal määral.

Juba praegu on ilmne, et ras-
kesse majanduslikku olukorda 
satub üha rohkem inimesi, ja 
neid tuleb intensiivsemalt aida-
ta. Meil on koalitsioonipartneri-
tega veidi erinevad prioriteedid, 
aga loodan, et selles küsimuses 
vastuolusid ei teki.

Energiahindade tõusu riiklike 
kompensatsioonide süsteem oli 
üsna keeruline, kuidas tekkinud 
olukorda hindate?

Olukord oli sürreaalne. Kui 
küsiti meie arvamust, siis vas-
tasime, et abi pole mõtet fokus-
seerida kitsalt – energiakriisi 
tingimustes on vaja kasutusele 
võtta universaalsed toetusviisid, 
mis hõlmaksid kõiki elanikkon-
na kihte. Valitsus otsustas siis-
ki eraldada taotluste alusel abi, 
mis sõltub sissetulekust. Inime-
sed olid sunnitud koguma hun-
nikute viisi dokumente, mille 
menetlemine muutus kohalikele 
omavalitsustele pööraseks koor-
maks. Kogesime nende linlaste 
pettumust, kes avastasid, et neil 
on õigus saada vaid paarküm-
mend eurot või üldse mitte mi-
dagi. Ja kui see kõik selgeks sai, 
võttis riik siiski kasutusele uni-
versaalsed toetusmeetmed, kui-
gi need pole kaugeltki ideaalsed.

Ma ei taha küll ainult nega-
tiivsetes toonides väljenduda, 
aga energiakriis pole veel möö-
dunud. Nüüd läheb kergemaks: 
tulemas on kevad ja suvi, küt-
te eest pole vaja maksta. Raske 
on ennustada, mis saab järgmi-
sel sügisel ja talvel. Samuti pole 
teada, mis saab sügisel koroo-
naviirusest. Nagu alati, looda-
me parimat, kuid peame valmis-
tuma kõigeks. Kui koroonaepi-
deemia asjus oleme kahe aasta-
ga välja töötanud tegevuste süs-
teemi, siis seoses energiakriisi-
ga on kõik hoovad riigi käes.

Inimesed ei seisa silmitsi ainult 
rahaliste raskustega. Üha enam 

on ka neid, kes ei suuda toime 
tulla psüühiliselt. Kuidas neid 
aidata?

Sellise abi osutamiseks on 
üks, peaaegu ületamatu takis-
tus. See on spetsialistide puu-
dus. Pean tunnistama, et olu-
kord selles vallas halveneb, sest 
psühholoogi teenuseid vajava-
te inimeste arv suureneb. Meie 
juurde tulnud inimesed vajavad 
traumajärgset abi, ja seda vaja-
vad ka need, kes töötavad põ-
genikega.

Milliseid valmisoleku stsenaa-
riume  võimalikeks uuteks krii-
sideks töötatakse välja Tallin-
nas?

Vaatamata uutele väljakut-
setele ja uutele kuludele toimi-
vad jätkuvalt kõik sotsiaalabi ja 
sotsiaaltoetuse meetodid. Prae-
gu saame hakkama.

Siiski võib meid ees oodata 
majanduskriis. Näeme, kui kii-
resti kallinevad kõik hinnad nii 
energiahindade tõusu kui ka 
sõja tõttu Ukrainas. 
Kerkivad ehitus-
hinnad võivad 
meid sun-
dida üm-
ber vaata-
ma inves-
teeringu-
te mahtu, 
vastasel 
juhul on 
meil raske 
oma kohus-
tusi täita. Sot-
siaalsfäär jääb 
igal juhul prioritee-
diks. Rasketel aegadel võib 
investeerimisest loobuda, aga 
inimesi tuleb toetada.

Ilmselt oli võimatu valmistuda 
põgenike vooluks. Kas Tallinn 
tuleb nende vastuvõtuga toime?

Asi pole ainult põgenike vas-
tuvõtmises, majutamises ja neile 
vajalikuga varustamises. Paljud 
jäävad siia pikaks ajaks ja nei-
le võivad järgneda sugulased.

Kui riik otsustab, et tema ko-
hustused nende inimeste ees piir-
duvad õigusliku staatuse määrat-

lemisega, siis kõik muu langeb 
põgenikke registreerinud oma-
valitsuste õlule. Praegu liigume 
selles suunas. Kuid isegi nii või-
mas omavalitsus nagu Tallinn ei 
suuda kohe endale võtta taolist 
kolossaalset lisakohustust ja ra-
halist koormust. Riik peab nei-
le inimestele tagama teatud tee-
nuste paketi ja määrama nende 
osutamise kestuse, samas tege-
ma koostööd kohalike omavalit-
sustega. Nii saame sammhaaval 
hakkama. Me tahame tõepoo-
lest aidata, aga teha seda pikka 
perspektiivi silmas pidades. Rii-
gil kahjuks puudub pikaajaline 
visioon põgenike edasise elu-
korralduse osas.

Praegu on ühiskond uppunud 
emotsioonidesse, on palju inime-
si, kes tahavad aidata, kes on 
valmis midagi ohverdama. Na-
gu teame ajaloost, ei kesta see 
periood kaua. Mõne aja pärast 
muutub asi  rutiiniks, siis hak-
kavad inimesed märkama pi-
gem põgenikega seotud prob-

leeme, mitte ei mõtle 
nende aitamisele. 

Praegu me veel 
sellest ei mõt-
le ega räägi.

Igal ju-
hul jätka-
me oma 
tööd. Pea-
me mõist-
ma, et kui 

me põgeni-
kega praegu 

operatiivselt ei 
tegele, muutuvad 

nad pikas perspektii-
vis koormaks ja probleemide 

allikaks mitte ainult omavalit-
sustele, vaid ka kohalikele ela-
nikele. Seetõttu on meie ülesan-
ne luua võimalikult kiiresti tin-
gimused, kus inimesed saaksid 
iseendaga hakkama. See puudu-
tab eelkõige eluaseme ja töö leid-
mist. Ei tohi unustada, et palju-
des valdkondades pole meil pii-
savalt töötajaid. Kui pagulased 
saavad oma eluga järje peale ja 
hakkavad makse maksma, siis 
saavad nad maksude kaudu pa-
nustada linna arengusse. Mida 

korraldatum on nende elu, seda 
vähem on probleeme ka kohali-
kel elanikel. Aga eelkõige ei to-
hi unustada humaansust: inime-
sed jäävad inimeseks seni, kuni 
on võimelised tunnetama kelle-
gi teise valu. Kuid illusioone ei 
tohiks olla – saab olema raske. 
Mitte ainult lähikuudel, kui põ-
genikevool suureneb, vaid ka pi-
kas perspektiivis.

Rõhutan, et põgenike maju-
tamise probleeme ei lahenda-
ta munitsipaalelamispindade ar-
velt. See oleks ebaõiglane koha-
like inimeste suhtes, kes on oma 
eluaset aastaid oodanud. Elu-
paiga leidmise eest põgenikele 
peaks hoolitsema riik.

Pealinnas kerkivad uued elamu-
kvartalid kiiresti. Kuidas selle 
juures arvestada teede läbilas-
kevõime ja lasteaiakohtade pii-
savusega?

Tuleb tunnistada, et Tallinn 
on iseseisvuse taastamisest saa-
dik arenenud mitte suure visioo-
ni alusel, vaid lähtudes arendaja-
te tahtest ja nägemustest. Oleme 
viimastel aastatel detailplanee-
ringute kinnitamisel püüdnud ar-
vestada linna arengu laiemat pil-
ti, et need planeeringud vastak-
sid teedevõrgu ja ühistranspor-
di arengule ning haridusasutuste 
kättesaadavusele. See pole liht-
ne, sest puuduvad selged juriidi-
lised instrumendid, mis võimal-
daksid nõuda arendajatelt näiteks 
20 maja ehitamisel matemaatili-
selt täpset investeeringusummat 
sotsiaalsesse infrastruktuuri. Iga 
kord tuleb linna huvides midagi 
eraldi läbi rääkida.

Linna arengustrateegia eeldab 
rohealade olulist suurendamist 
juba aastaks 2025. Kuidas see 
plaan ellu viiakse?

Praegu asuvad kolmandikul 
Tallinna territooriumist haljasa-
lad. Need on linnasisesed ter-
viklikud struktuurid − pargid, 
metsad ja isegi sood. Seda kõi-
ke tuleb mitte ainult säilitada, 
vaid ka arendada. Arendajad on 
kohustatud säilitama või looma 
uut rohetaristut. Lisaks uutele 

parkidele kavatseme moodusta-
da läbi linna kulgevad rohekori-
dorid, et linn ei jaguneks halja-
saladeks ja kividžungliteks, vaid 
kõik oleks võimalikult roheli-
ne. Seda pole lihtne teha, kuid 
me ei loobu sellest prioriteedist.

Tallinn kuulub arukate linna-
de tippu. Me olime Euroopa 
kultuuripealinn, saame rohe-
liseks pealinnaks ja kanname 
UNESCO muusikalinna tiitlit. 
Mis on järgmine eesmärk?

Me ei peatu enne, kui ole-
me vallutanud kõik tipud. Ka-
vatseme konkureerida Euroo-
pa spordipealinna tiitlile. Kõik 
need tiitlid pole mõeldud ainult 
ilu jaoks.

See loob lisamotivatsiooni 
ja süsteemse lähenemise linna 
arengule eri suundades, tõmbab 
tähelepanu ja suurendab inves-
teeringuid.

Väga oluline on tunda end 
võitjana ja teada, et suudame 
võita.

Natalja Aug
natalja.aug@tallinnlv.ee

 
Sügisel linna juhtima asunud 

Keskerakonna ja Sotsiaaldemo-
kraatliku Erakonna koalitsioo-
nil täitus hiljuti sada päeva. Peo-
meeleolu polnud küll õigupoo-
lest kellelgi – Ukraina kriis seab 
põgenike voolu näol linna ette 
hulga muresid seoses nende ma-
jutamise, tööle aitamise ja las-
te koolitamisega. Ometi kavat-
sevad linnajuhid ellu viia kõik 
selle, mida koalitsioonilepingus 
on linlastele lubatud. Käib töö 
rattateede kallal, renoveeritak-
se varasemast rohkem lasteae-
du. Uuritakse peatänava projek-
tiga jätkamise võimalusi, edasi 
liigutakse Tallinna Haiglaga, kä-
sil on uute trammiteede rajami-
ne ning seoses suureneva inflat-
siooniga toetatakse ka abi vaja-
vaid linlasi.

Poliitikas loetakse sajapäevast 
valitsemist oluliseks verstapos-
tiks – kuidas on sujunud selle 
aja jooksul koostöö sotsiaalde-
mokraatidega?

Minu jaoks on see aeg möö-
dunud märkamatult. Omavalit-
suse tasandil ei näita sada päe-
va midagi, rääkimata sellest, 
kui palju sündmusi on selle aja 
jooksul aset leidnud. Kui hin-
nata koalitsiooni üldist meele-
olu, siis sujuvusest on veel va-
ra rääkida, kuid õhkkond on 
töine. Kõik ei lähe libedalt, on 
eriarvamusi, kuid me suuda-
me arutada teemasid sisuliselt, 
võtmata poliitilisi poose. Seda 

enam, et pidevalt kerkib esile 
uusi ülesandeid, mis nõuavad 
kiireid lahendusi.

Olete öelnud, et ootate oma 
partneritelt uusi ideid. Sotsiaal-
demokraadid tulid samas koalit-
siooni, omamata linna juhtimise 
praktilisi kogemusi.

Grandioosseid projekte laual 
pole, aga uued inimesed too-
vad alati kaasa uued vaatenur-
gad. Mis tahes probleemide la-
hendamisel tuleb neid vaadata 
eri külgedest. See võimaldab 
näha terviklikumat pilti ja va-
lida tekkinud olukordadest eri 
väljapääse.

Näen, et meie partnerid on 
asjalikud ja soovivad süvene-
da kõikidesse teemadesse. Mi-
nu isiklik ja kolleegide kogemus 
näitab, et linnavalitsuse süstee-
mi toimimist ei hakata põhjali-
kult mõistma enne aasta möö-
dumist. Ilmselgelt on meie part-
neritel palju õppida. Poliitilise 
retoorika juurde tulevad osku-
sed lahendada linnaelu prakti-
lisi juhtimisküsimusi.

Praegune olukord erineb sellest, 
mis valitses koalitsiooni moo-
dustamise ajal. Koroonaviiruse-
le on lisandunud energiahinda-
de hüppeline tõus, Tallinna saa-
buvad sõjapõgenikud. Kas koa-
litsioonileppes on sätteid, mis 
tuleks üle vaadata?

Koalitsioonileping on priori-
teetide ja plaanide määratlus. 
Tavalises koalitsioonis ei tohiks 
uute ülesannete tekkimine tä-
hendada uue lepingu loomist 

– muudatused lihtsalt võetakse 
arvesse. Muutunud tingimustes 
suutis linn väljakutsetele kiiresti 
reageerida, kiireminigi kui riik.

Mind hämmastas taas kord 
asjaolu, et riik ei mõista struk-
tuurse kriisijuhtimise vajalik-
kust. Struktuurne juhtimine eel-
dab rollide, kohustuste ja vastu-
tuse selget jaotust, ning see ei 
sõltu kriisi olemusest.

Koroonaviiruse ja pagulaste-
ga meil lihtsalt vedas. Meie ise-
ärasused on hajusam paiknemi-
ne, statistiliselt vähem sotsiaal-
seid kontakte ja eakatest sugulas-
test traditsiooniliselt eraldi ela-
mine. Seetõttu ei tekkinud pan-
deemia ajal sellist olukorda nagu 
Itaalias, kus kirstud seisid täna-
vatel. Meie avalik sektor polnud 
selliseks stsenaariumiks valmis.

Õnneks ei pidanud me vastu 
võtma 10 000 põgenikku päe-
vas, kuid teoreetiliselt oleks see 
võinud juhtuda ja sellele oleks 
järgnenud kollaps.

Minu sõnad ei tähenda, et 
me nendime kõrvaltvaatajana, 
kui halvasti kõik on. Pealinnas 
teeme mis suudame, üritame 
olukorra arengut prognoosida 
ja sellele reageerida.

Majandusraskustes inimeste arv 
suureneb. Millised abivõimalu-
sed on Tallinnal?

Meie prioriteet on inimesed. 
See Keskerakonna ideoloogili-
ne seisukoht muutub kriisi ajal 
tegevusjuhiseks. Koroonapan-
deemia ajal osutasime abi mit-
te ainult riigi kehtestatud vor-
mis, vaid kehtestasime ka oma 
ainulaadsed abivormid: haigus-
lehe esimesest päevast tasumine, 
toidupakid,  lasteaiahüvitised.

Samuti reageerisime energia-
kriisile kohe, eraldades lisaraha 
sissetulekupõhisteks toetusteks. 
Tõstsime palku linnasüsteemis. 
Jah, see võib näida iseenda pal-
ga tõstmisena, kuid ametnikud 
on linnastruktuuris vähemuses. 
Enamik on õpetajad ja nende 
abid, sotsiaaltöötajad ja paljude 
teiste elukutsete esindajad, kes 
hoolitsevad linna igapäevaelu 
sujuva toimimise eest. Energia-

LINNAPEA MIHHAIL KÕLVART: Suurem majanduskriis on veel 
tulekul, meie peamine eesmärk on raskustes inimeste aitamine

«Me ei peatu enne, kui oleme vallutanud 
kõik tipud. Kavatseme konkureerida ka Eu-
roopa spordipealinna tiitlile,» lausub linna-
pea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul pole tiitlid  
mõeldud ainult ilu jaoks. «See annab lisa-
motivatsiooni linna arengule, tõmbab tähe-
lepanu ning suurendab investeeringuid. Ja 
väga oluline on tunda end võitjana ja tea-
da, et suudame võita.»

?????????????????????????

BEŠKINA: Surve meie  
sotsiaalsüsteemile kasvab,  
kuid vajadusel leiame lisaraha

Abilinnapea Betina 
Beškina (pildil) sõ-
nul iseloomustab 
praeguse linna-
valitsuse esi-
mest sadat 
päeva muuhul-
gas tegelemine 
nii koroona-, ener-
gia- kui ka sõjast 
põhjustatud kriisi taga-
järgede leevendamisega. 

«Viimastel päevadel on sur-
ve linna sotsiaalsüsteemile to-
hutult kasvanud, sest siia saa-
bunud Ukraina sõjapõgenike 
eest tuleb hoolt kanda,» nen-
tis abilinnapea. «Nad on trau-
meeritud, muserdatud, ning 
taolises seisundis sattunud 
maale, kus elukorraldus erineb 
märgatavalt nende koduko-
hast. Me peame aitama neil 
kohaneda.»

Surve on linna sotsiaalsüs-
teemile niigi kasvanud juba 
koroona- ja energiakriisi mõjul. 
«Selliseid mastaapseid muu-
tusi oli võimatu ette ennusta-
da,» märkis Beškina. «Ükski 
maa ei oldud selleks täielikult 
valmis.»

Märkimisväärse osa linna 
eelarvest moodustavad abilin-
napea sõnul sotsiaalkulud. Kui 
sotsiaaltööks on vaja rohkem 
raha, siis seda ka eraldatakse. 

Näiteks suurendati hiljuti 
1,5 mln euroni väik-

sema sissetuleku-
ga inimeste lisa-
toetuse fondi. 
Pered, kellel ka-
sin sissetulek, 

saavad taotleda 
sissetulekust sõl-

tuvat toetust toimetu-
lekuks või kallimateks os-

tudeks. Nt kui läheb pesuma-
sin katki või on vaja soetada 
kulukamaid ravimeid. Sama-
moodi tõstetakse pensionäri-
dele linnalt makstavat pensio-
nilisa, et pakkuda tuge üha 
kallimate hindadega toimetu-
lekuks. Kui praegu on see 
summa jõudnud 150 euroni, 
siis kavas on tõsta toetust 
200 euroni. Veel hakatakse 
maksma kõikidele õpilastele – 
mitte ainult esimesse klassi 
astujate puhul nagu seni – 
õppeaasta alguse toetust. 

Beškina lisas, et vaatamata 
kriisidele on Tallinn suutnud li-
saks seadusega linnale pan-
dud sotsiaalkohustustele leida 
lisatoetuste võimalusi. Näiteks 
tasutakse linlastele esimese 
haiguspäeva hüvitist. Samuti 
on puhkepäevadel ja pühade 
ajal, kui arstiabi keerulisem lei-
da, võimalik haigele lapsele 
meedik koju kutsuda.

eri stsenaariumiteks ja taolis-
teks kriisideks, nagu praegu 
Ukrainas on.  

Miks te võtsite riski ja sõitsite 
sõjapiirkonda?

Mul oli Lvivi linnapeaga 
pühapäeval telefonikõne ja me 
arutasime olukorda. Kolleeg 
palus meie abi ja toetust. Ta 
ütles, et neil oleks hea meel, 
kui ma külastaksin Lvivi. 

See oleks nende jaoks üht-
aegu võimalus olukorda aru-
tada ja ka suur toetusavaldus. 
Otsustasin, et kui on võima-
lik midagi ka tegudega korda 
saata, mitte ainult deklarat-
sioonidega, siis nüüd on sel-
leks hea võimalus.  

Meile tuli igati kasuks tut-
vumine, kuidas Lviv võtab sõ-
japõgenikke vastu. Kodust lah-
kumine sõja tõttu on inimeste 
jaoks tohutu tragöödia. Huvi-
tav, et põgenike vastuvõtt on 
nii meil kui Lvivis korraldatud 
suhteliselt sarnaselt. Väljakut-
sed on sarnased, kuid loomu-
likult on seal kõik palju ras-
kem ja keerulisem, sest põge-
nike arv on kordades suurem. 
Põgenikele pakutavate teenus-
te hulk ja kvaliteet on muidugi 
madalam kui praegu Tallinnas. 
Samas on näha, et kohalik lin-
navõim teeb kõik selleks, et ini-
mesi vastu võtta, ajutiselt maju-
tada ja osutada esmast abi. Ka 
meie peame olema valmis sel-
leks, et põgenike arv hakkab 
hüppeliselt kasvama. Et ka meie 
ei suuda pakkuda teenuseid ja 
abi põgenikele sama operatiiv-

selt ja samal tasemel, nagu me 
praegu seda teeme.  

Kohtusite seal ka kohalike ela-
nike ja põgenikega. Mida nad 
kõige enam vajavad? 

Eelkõige vajavad inimesed 
rahu. Rääkisin nii kohalike ini-
mestega kui ka põgenikega. Põ-
genikud on šokis, aga samas on 
neil jätkuvalt väga sügav ja kin-
del arusaam, et suudavad selles 
olukorras hakkama saada ja et 
nad võidavad. See oli nende põ-
hiline sõnum.  

Loomulikult nad ootavad Eu-
roopalt ja ülejäänud maailmalt 
toetust ning praegu on humani-
taarabi väga vajalik. Seda saa-
vad pakkuda ka Euroopa Liidu 
omavalitsused.

Praegu vajavad Ukraina lin-
najuhid humanitaarabi põgeni-
ketulvaga toimetulekuks, kuid 

lisaks sellele Euroopa kolleegi-
de tuge. Saadame Lvivi linna-
le abiks seda, mida linna jäänud 
elanikel ja 200 000 sõjapõgeni-
kul kõige enam napib: toitu ja 
hügieenitarbeid.

Mis teemad peale humanitaar-
abi veel Lvivi linnapeaga ju-
tuks olid? 

Püüdsime arutada olukorda 
väga konkreetselt ja pragmaati-
liselt – mida omavalitsused saa-
vad teha ja kuidas me reaal-
selt suudame abiks olla. Mui-
dugi rääkisime ka tulevikuplaa-
nidest, sest sõda varem või hil-
jem lõpeb. Leppisime kokku, et 
kindlasti hakkame arendama 
ühiseid kultuuri- ja ärisuhteid. 
Normaalne elu peab edasi mi-
nema ja me peame kõik selleks 
panustama.  Mihhail Kõlvart külastas koos Lvivi kollegi Andrei Sadovõiga põgenike 

ajutist majutuskohta Les Kurbase teatris.
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Ukrainlased usuvad, et nad võidavad

Tahame  
luua läbi linna  

kulgevad rohekori-
dorid.
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ümbruse ohutumaks muutmi-
seks – ka jalgratastel sõitmiseks.

Mis muutub linnas jalakäijate 
jaoks mõnusamaks?

Me peame linnaplaneerimist 
alustama kõige haavatavama-
test liiklejatest. Kõigepealt nä-
gema ette ohutu ruumi jalakäi-
jatele, sealhulgas nii erivajadus-
tega kui ka lapsevankriga liik-
lejatele. Meil on paljudes kohta-
des sellega tõsine mure. Järgne-
vad kergliiklus ja ühistransport. 
Ja see ruum, mis üle, jääb siis 
autodele. 

Selge, et me ei saa lihtsalt 
pooli autoradasid kinni panna. 
Kuid lähima kümnendi jooksul 
peab Tallinnas hakkama isik-
like autode osakaal igapäeva-
sõitudel vähenema. Muud va-
rianti lihtsalt ei ole. Me ole-
me üks autostunumaid linnu 
Euroopas.

Ehk tuleks riigis kehtestada au-
tomaks? Mida rikkamaks ini-
mesed saavad, seda enam nad 
autosid ostavad – see on nii ka 
Hollandis.

Seda saaks otsustada, jah, rii-
gi tasemel. Samas ma ei pea õig-
laseks, et kui muuks liikumiseks 
pole loodud mugavaid võimalu-
si, hakatakse autojuhte kiusama 
või pitsitama. Võtame sellesama 
Pikaliiva. No ei saa seal pered 
kuidagi mugavalt oma lapsi viia 
kooli või lasteaeda ilma, et nad 
kasutaksid autot. Ja selles olu-

korras neid maksustada poleks 
õige ega õiglane. 

Me oleme tõepoolest üks Eu-
roopa erandlikke riike, kus au-
tod maksustamata. Ehk siis linn 
peab ikkagi oma investeeringud 
ühistransporti ja kergliiklustee-
desse ära tegema. 

Praegu remondib ja ehitab linn 
lasteaedu rekordtempos. Kas 
linn pingutab laste heaks piisa-
valt?

Sotsiaaldemokraadid seisa-
vad kokkuleppe taga, et las-
teaiatasu ei tõuse. Oleme olu-
liseks pidanud lasetaiaõpeta-
jate abide palgatõusu ennak-
tempos, sel aastal 13%. Me 
aitame palku järele, sest et 
häid spetsialiste saada, pead 
neile ikkagi adekvaatset pal-
ka maksma. 

Sellele suurele tempole tuleb 
loomulik piir ette. Me ei saa pä-
ris kümneid lasteaeda ühekor-
raga remontida, sest meil pole 
lapsi kuhugi asenduspindadele 
panna. Tempot tuleks aga hoi-
da, ja loodan, et lähema kümne 
aastaga või ehk kiiremini õn-
nestub lasteaedade remondi-
ga ühele poole saada. Kuid na-
gu ma ütlesin – lisaks on meil 
vaja lasteaedu teatud piirkon-
dadesse juurde. Teises linna-
osas lasteaiakoha pakkumine 
ei tähenda minu hinnangul, et 
linn oleks tegelikult koha taga-
nud. Lasteaed 500 m kaugusel 
peaks olema loomulik. Laste-

aed peaks asuma jalgsiteekon-
na kaugusel. 

Kuidas hindate riigi ja linna 
koostööd? Linnapea märgib sa-
geli, et Toompeal ei kuulata just 
sageli linna muresid.

Oleks loomulikult loogili-
ne, et nii suur omavalitsus kui 
Tallinn teeks riigiga tihedami-
ni koostööd. Siiski on ka posi-
tiivseid näiteid, nagu Tallinna 
Haigla. Aga kindlasti on juhtu-
meid, kus teineteise mõistmine 
võiks olla parem. Üks kriitiline 
küsimus puudutab põgenikke. 
Loomulikult – suur osa teenu-
seid on Tallinna pakkuda. Näi-
teks haridus, mida me peame 
septembrist hakkama paljudele 
lastele võimaldama. Aga loo-
mulikult ei ole mõeldav, et linn 
üksi teeb Ukraina kriisi mõju-
de osas kõik ära. 

Kas on riigi tasemel arutatud 
omavalitsustele põgenike kulu-
de vähemalt osalist hüvitamist?

Kindlasti tuleb see küsimus 
päevakorda. Praegu oleme veel 
šokis. Keegi ei tea, kuidas sünd-
mused edasi kulgevad. Ma ise ei 
oleks optimistlik. Arvan, et sel-
lest saab väga suure mastaabi-
ga kriis. Piltlikult öeldes – kas 
me peame septembrist koolita-
ma 500 Ukraina last või 5000, 
need on eri mastaabiga küsimu-
sed. 500 puhul saame kenasti 
hakkama olemasoleva haridus-
võrguga. Aga 5000 last tähen-
daks juba viit suurt kooli. Suure 
tõenäosusega tuleks linnal ha-
kata uusi koole looma, ja sel-
le kulud oleksid märkimisväär-
sed. Siin ootame riigiga teatud 
kokkulepet.

Koalitsioonileping näeb ette ve-
nekeelsetele lastele eesti kee-
le õppe suurendamist. Nii alg- 
kui ka põhikoolis on selles osas 
kehvad tulemused ja õpetajaid-
ki ei jätku. Mida teha?

Eesti keele õpetamine on 
kindlasti probleem. Praegu me 
kaardistame olukorda. Haridus-
amet teeb ülevaate, millist lisa-
raha on koolidele keeleõppeks 
antud ja milline osa tehtust on 
edukaks osutunud. 

Koalitsioonilepingus seisab 
ka kirjas, et me lasteaias raken-
daksime kahesuunalise keele-
kümbluse programme. Minu en-
da lapsed on ühes Tallinna las-
teaias sellise programmi alusel 
õppinud. Olin ise selle käivita-
mise ajal kunagi haridusminis-
ter. Ehk siis jutt on kohtadest, 
kus eesti-  ja muukeelsed lap-
sed saaksid õppida koos. See 
huvi suureneb. 

Te elate perega vanalinnas. Mil-
lised võimalused oleksid vana-
linna rohkem elu tuua olukor-
ras, kus kohvikuid ja restorane 
pigem suletakse?

Loodame siiski, et turismi-
ga läheb sel suvel paremini. 
Ettevõtluse abilinnapea Joosep 
Vimm ütles, et praegu on sel-
leks suveks Tallinna end kirja 
pannud 300 kruiisilaeva. Eks 
kruiisituristid on nagu nad on, 
lühikeseks ajaks tulevad, aga see 
on siiski teatav indikaator turis-
mi taastumisest. Seda muidugi 
eeldusel, et koroona ei tee meie 
plaanidesse suuri korrektiive. 

Me ei taha, et vanalinnast 
saaks Veneetsia ehk muuseum. 
Me tahame, et ta oleks ka koha-
like elupaik. Koroonakriisi posi-
tiivne pool on, et paljud koha-
likud on vanalinna avastanud, 
sest turistid on selle vabasta-
nud. Suvel oli kohalikel turisti-
de tõttu olnud isegi imelik sin-
na sattuda – rääkimata, et hin-
nad olid kõrgeks aetud. Muuseu-
miks muutudes kolivad kohali-
kud elanikud ära. See on vana-
linna arengukava loomisel üldi-
selt tõsine väljakutse, et kuidas 
seal elu mitmekesistada. 

Muinsuskaitseameti alga-
tatud kaitsekorra uuendami-
ne lubab vanalinna ruume ko-
handada reaalsele elule vasta-
vaks. Kui me ütleme, et mida-
gi kusagil muuta ei tohi, jõua-
me ikka sinna välja, et see on 
muuseum, mida me kindlas-
ti ei taha.

Kuidas luua tasakaal kohalike 
elanike ja lõbutusasutuste va-
hel?

Olen oma mitmetes eelneva-
tes ametites puutunud kokku 

Vanalinna Seltsiga. Kui öörahu 
ei ole ikka tagatud päevast päe-
va, kuust kuusse ja aastast aas-
tasse, siis loomulikult inimesed 
ei taha seal elada. Pole ju inim-
lik, kui sul kell kaks igal öösel 
purjus inimesed akna all karju-
vad. Paraku on siin omavalitsu-
sel Eesti riigi õigusruumis väga 
vähe võimalusi tingimusi seada. 
Ööelu nõuniku Nataly Metsaga 
oleme rääkinud, et võiks püüda 
kohalike kõrtsipidajate ja ela-
nike vahel jõuda heade tavade 
kokkulepeteni.

Olen elanud kolm aastat 
Ühendkuningriigis, kus oma-
valitsustel on küll suurem roll. 
Eri linnades on kõrtsid koha-
likega kokku leppinud ühiselu 
reeglites. Näiteks alates kella 
seitsmest õues suitsetada ei to-
hi. Sest me oleme lihtsalt nii 
kokku leppinud. Või klaaside-
ga välja minna ei tohi, et tä-
nav poleks kilde täis. Ja saa-
dakse aru, et kui pubi tahab 
töötada, tuleb järgida ühiselu 
reegleid. Loodan, et meil  Tal-
linnas saavad sõlmitud samasu-
gused kokkulepped. 

Oluline, et vanalinnas ei oleks 
ainult restoranid ja kõrtsid. Linn 
saab siin arengut suunata mu-
nitsipaalpindade kaudu. Neid 
on võimalik rentida galeriide-
le,  raamatupoodidele jmt. Sa-
muti projektitegevustele, et te-
kitada ka kohalike huvi. Selle 
kallal praegu töötame.

Kas volikogu saadikud on hin-
gega linna asjade ajamise juures 
või tundub see neile pigem kõr-
valtegevusena?

Valitavates kogudes on ikka 
demokraatia. Seal leidub nii pü-
hendunud saadikuid kui ka peh-
melt öeldes tagasihoidlikumalt 
panustajaid.

Üldiselt on huvitav praktikas 
näha, kuidas nn kahe tooli sea-
dus on linnavolikogu tööd mõ-
jutanud. (Nn kahe tooli seadus 
lubab olla samal ajal nii riigi-
kogu kui omavalitsuse voliko-
gu liige – toim.) Päris palju rii-
gi poliitika küsimusi jõuab nüüd 
volikogu saali. Fraktsioonide ju-
hid on riigikogu liikmed. Soovi 
tuua poliitilist võitlust siia maj-

ja on näha päris palju. Võtame 
näiteks energiakriisi. Üks frakt-
sioon on algatanud mitu eel-
nõud, kuidas volikogu peaks 
arutama energiaturu reformi, 
ning nad on toonud selle küsi-
muse ka volikokku. 

Aga muus osas valdavalt ik-
ka lahendatakse kohalikke kü-
simusi. Minu hinnangul on vo-
likogu sisuline roll linna juhti-
misel olnud seni tagasihoidlik. 
Minu soov ja eesmärk on, et 
arutelu- või otsustamispaigana 
muutuks volikogu olulisemaks. 
Et peetaks rohkem sisulisi aru-
telusid, jõutaks otsustele. Hea 
näide on, et me kõikide frakt-
sioonidega leppisime kokku Uk-
raina-teemalise avalduse. Mit-
te lihtsalt ei hääletanud saalis, 
vaid töötasime siinsamas laua 
taga 4-5 tundi.

Volikogu esindab ju linnaela-
nikke märksa laiemalt kui linna-
valitsus, kus on ainult kahe era-
konna esindajad. Seda, et stra-
teegilisemad küsimused oleksid 
siin läbi arutatud ja võimalusel 
ühisosa leitud, on kindlasti mi-
nu üks eesmärke.

Mida on sotsiaaldemokraadid 
keskerakondlastele õpetanud ja 
vastupidi – mida olete nendelt 
õppinud?

Arvan, et selle saja päeva 
jooksul on toimunud üks tun-
netuslik muutus, ja see on ol-
nud Keskerakonna jaoks koalit-
sioonikultuuri omandamine. Eks 
praegune valitsemine on hoopis 
teistsugune, kui seni oldi harju-
tud. Olukord, kus kõik küsimu-
sed tuleb partneriga läbi arutada 
ja meil võib olla ka teistsugune 
vaade. Ma arvan, et see õppi-
mine on läinud vaatamata väi-
kestele erimeelsustele kenasti. 

Meie omakorda oleme kind-
lasti õppinud linna juhtimise 
praktilisi küsimusi, milles meie 
partner on kahtlemata märki-
misväärselt kogenum. Alati on 
oluline ju muuhulgas erineva-
te otsuste ajalugu. Et miks on 
tehtud midagi nii või naa. Loo-
mulikult on see sada päeva ol-
nud ka puht inimlikult ükstei-
se tundmaõppimise aeg. Poliiti-
kas on isiklikud suhted tegeli-
kult väga olulised. Selleks, et po-
liitikas midagi saavutada, peab 
olema hea läbisaamine. Oskus 
ka keerulisi küsimusi omava-
hel arutada. 

Kas siis nüüd, volikogu esi-
mehena, vaatate linna kuidagi 
teistmoodi pilguga kui varem?

Jah, loomulikult. Kui muidu 
sai kusagil korrast ära tänaval 
omaette linnavõimu sarjata, siis 
nüüd, olles osa sellest, on hoiak 
hoopis teistsugune. Nüüd mõt-
led, et kui midagi on kuskil 
valesti, siis kuidas ma saan as-
ja parandada. Kindlasti käsit-
levad ka linnainimesed, kelle-
ga kokku puutun, minu persoo-
ni hoopis teisiti. Tulevad juur-
de, kurdavad oma muresid. Kui 
varem sain nad suunata linna-
valitsusse, siis nüüd, kui võima-
lik aidata, tegelen nende küsi-
mustega ise.

Sotsiaaldemokraatidele kuu-
lub linnavalitsuses seitsmest abi-
linnapea kohast kolm ja volikogu 
juhib samuti sotsiaaldemokraat 
Jevgeni Ossinovski. Kuna hiljuti 
möödus linna juhtival koalitsioo-
nil sada esimest tööpäeva, kü-
sisime volikogu esimehelt, kui-
das on sujunud koostöö Kesk-
erakonnaga ning milline on te-
ma nägemuses linna tulevik.

Ütlesite sügisel enne ametis-
se asumist, et kõik koalitsioo-
nid on rasked. Kui raskeks või 
kergeks nüüd,  pärast saja päe-
va möödumist seda koalitsioo-
ni hindate?

Arvan, et saja päeva kogemus 
on olnud koostöö mõttes posi-
tiivne. Oleme tegelenud keeru-
liste teemadega, aga heas koos-
töös suutnud need ära lahen-
dada. Tööõhkkonda hindaksin 
heaks. 

Mis hinde sotsiaaldemokraati-
de tööle kümne palli skaalal pa-
neksite? 

Suur osa kokkulepetest ja 
muutustest, mida sotsiaaldemo-
kraadid soovivad Tallinna juhti-
mises ellu kutsuda, ei võta aga 
sada päeva, vaid aastaid. 

Kindlasti oleme aga saja päe-
va jooksul töösse sisse elanud. 
Oleme tulnud linna juhtimise 
juurde arusaadavalt tagasihoid-
liku juhtimiskogemusega. Esi-
mesed kiired asjad meie luba-
dustest on ka tehtud ja kajastu-
vad selle aasta eelarves. Võta-
me kasvõi lasteaia kohatasude 
külmutamine või lasteaia õpe-
taja abide palgatõusu. Just kuu 
alguses toimus esimene muu-
seumipühapäev, mis läks väga 
edukalt – muuseume külastas 
20 korda rohkem inimesi kui 
tavaliselt. 

Olulisem on isegi suuremate 
muutuste ettevalmistus. Abilin-
napea Vladimir Svet teeb meie 
erakonna abilinnapea Madle 
Lippusega tihedalt koostööd 
kasvõi rattastrateegia elluvii-
misel. Kaardistame koridore ja 
peame plaani korraliku ja kva-
liteetse rattataristu rajamiseks. 
Samuti on tellitud uute tram-
miliinide eskiisprojekt – tule-
mused saabuvad suveks. See-
ga on töösse läinud olulised ja 
suured asjad. 

Aga mitu palli kümnest… 
See jäägu teiste inimeste hin-
nata. Meie teeme oma tööd pü-
hendumusega ja nii hästi kui 
võimalik.

Sügisene koalitsioonileping tun-
dub juba aegunud, praegu mõ-

jutavad meid energiakriis ja sõ-
da Ukrainas. Seejuures ei tundu 
lubadus pensionilisa tõstmisest 
nelja aastaga 200 euroni enam 
päevakohane.  Mida lepingu re-
visjonist arvate?

Koalitsioonileping oli mui-
dugi sõnastatud toonase het-
ke oludes. Seal on muuhul-
gas tegelemine koroonakrii-
siga, mis praegu on liikumas 
pigem tahaplaanile. Loomuli-
kult leidub seal küsimusi, mis 
aktuaalsust kaotavad. Üldiselt 
võib aga iga päev linna juh-
timises tuua kaasa olukordi, 
mida on vaja lahendada sõltu-
mata sellest, kas sellest räägiti 
koalitsioonilepingus. Energia-
kriis on kahtlemata üks nen-
dest, mille osas me peame pin-
gutama. Teine on kahtlemata 
Ukraina sõjapõgenikud. Seda 
muidugi keegi novembris et-
te ei näinud, et Ukrainas sõ-
da algab, ja selle mõjud on 
Tallinnale lähikuude üks kõi-
ge suuremaid väljakutseid, et 
tõepoolest adekvaatselt olu-
korrale reageerida. 

See aga ei tähenda, et pika-
ajaliste projektidega, mis koa-
litsioonilepingus on kokku le-
pitud, enam üldse ei tegelda. 
Muidugi tegeldakse. Aga selge, 
et reaalne elu võib tuua priori-
teetides korrektuuri. 

Kui oluline ikkagi on praegu 
taas tegelema hakata peatänava 
projektiga? See külmutati mä-
letatavasti 2019. aastal. Muu-
hulgas kardeti, et peatänava la-
hendus tekitab ühistranspordi 
umbsõlme. 

Me võime elada üks-
kõik kus Tallinnas, või 
hoopis linnast  väl-
jas, aga see, kuidas 
on kujundatud sü-
dalinn, on kahtle-
mata meile kõigi-
le väga tähtis. Sü-
dalinnas on kahtle-
mata kõige keeruli-
sem midagi muuta, sest 
see on niivõrd tihe. Sa-
muti leidub niivõrd erine-
vaid ootusi eri nurkade all seo-
ses ühistranspordi või siis jala-
käijate liikumisega. Aga selles, 
et Narva mnt – Pärnu mnt lõi-
gus on vaja linna mugavamaks 
muuta, ei kahtle ilmselt keegi. 
Selles osas valitseb linnajuhti-
de seas konsensus. Küsimus on 
vaid, millisel viisil seda teha, et 
nii ühistranspordi kui ka  äri-
de ja kõigi teiste huvid saak-
sid järgitud. 

Igal juhul on abilinnapea 
Madle Lippuse juhtimisel pea-
tänava kohta töörühm kokku 
pandud. Loodame, et suveks 
oleme juba targemad, millisel 

VOLIKOGU ESIMEES JEVGENI OSSINOVSKI:  
Saame vähendada ummikuid, ehitades lasteaedu kodu lähedale
«Kui lubame ehitada uusi maju, peame ehitama sinna 
lähedale ka lasteaia,» lausub volikogu esimees Jevge-
ni Ossinovski. «Peame hoolitsema liikluses kõige nõr-
gemate ehk jalakäijate eest. Samuti on oluline, et va-
nalinn ei kuuluks vaid turistidele ja kõrtsidele, vaid se-
da saaks nautida ka kohalikud elanikud.»

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

viisil ja mis tempos edasi min-
na. Selge, et praegune olukord 
ei vasta  linnaelanike ootuste-
le ega ka mitte sellesama ühis-
transpordi vajadustele. Võtame 
kasvõi Hobujaama trammipea-
tuse ülekoormatuse, mis takis-
tab trammiliikluse edaspidist 
laiendamist. 

Mis on linnaplaneerimises selle 
saja päevaga muutunud?

Töö käib, et muutused oleks 
süsteemsed. Tallinn menetleb ka 
detailplaneeringuid, mis on alga-
tatud kümme aastat tagasi. Eda-
si pole liigutud, ja seda ei saa 
kahtlemata normaalseks pidada. 
Oluline, et planeeringute menet-
lemine oleks selge, süsteemne ja 
läbipaistev. Et kõik osapooled – 
nii elanikud, keda see puudu-
tab, kui ka arendajad – teaksid, 
kuidas see protsess toimub. Et 
linna planeerimine ei muutuks 
mitte ainult kiiremaks, vaid ka 
selgemaks ja  arusaadavamaks, 
millises etapis mõne planeerin-
guga hetkel ollakse. 

Mida oleks linnaplaneerimises 
vaja oluliselt teisiti teha?

Näiteks mõnes linnaosas po-
legi üldplaneeringuid, mille alu-
sel oleks võimalik konkreetseid 
objekte kavandada. Samuti on 
küsimus laiema pildi läbimõtle-
mises. Kui me lubame ehitada 
kuhugi, näiteks Põhja-Tallinna, 
kus on suur elamute arendami-
se soov ja surve, siis kuidas la-
hendame transpordi? Pole adek-
vaatne lasta ehitada mitmeküm-
nele tuhandele uusi elamuid ja 
samal ajal jätta õhku küsimus, 
kuidas inimesed koju ja sealt 
välja pääsevad. 

Või võtame veel Tallinna las-
teaedade paiknemise. (Näitab 
kaarti.) Need sinised alad on 
sellised, kus lasteaed puudub. 
Näiteks kogu Kakumäe kohta 
leidub üks lasteaed, mis on üle 
koormatud. Pikaliiva on lastud 
kortermaju täis ehitada, aga sa-

mas pole seal ühtegi laste-
aeda. Seal pole ka munit-

sipaalkooli. See tähen-
dab, et inimesed on 
sundliikujad. Nad 
peavad lapsi too-
ma Õismäele või 
mujale. 

Kui lubame ehi-
tada kuhugi suuri 

korterite kvartaleid, 
siis peame kokku lep-

pima, et nende valmi-
mise aastaks on linn sin-

na ka lasteaia ehitanud. See 
on üks viis, kuidas vähendada 
isikliku auto kasutamist. Um-
mikud vähenevad koolivahe-
aegadel, sest inimesi koormab 
sundvajadus lapsi kooli või las-
teaeda vedada. 

Lasnamäel on palju ehitatud, hil-
juti sai näiteks valmis Tondiraba 
park. Kas liiga palju ressurssi lä-
heb Lasnamäele ja seeläbi kan-
natavad teised linnaosad?

Ma ei ole sellega nõus. Las-
namäe on Tallinna suurim lin-
naosa. Loomulikult peab linn se-
da arendama. Tõepoolest on vii-

masel ajal Lasnamäele päris pal-
ju investeeritud, ja see on õige, 
sest Lasnamäe pole olnud kõi-
ge kaasaegsem koht. Kui kesk-
linnas jm panevad eraarenda-
jad suurt rõhku teenustele, siis 
Lasnamäel leidub neid vähem. 
Kus ollakse maha jäänud, seal 
tulebki järele aidata. 

Võtame kasvõi majandusli-
ku ja ka rahvuselise segregat-
siooni, mis uuringute andme-
tel on Tallinnas kasvanud. See 
on ju samamoodi seotud lin-
naruumi kvaliteediga. Inime-
sed eelistavad elada ikka seal, 
kus on parem. Investeerimine 
Lasnamäele on seega igati as-
jakohane.

Sügisel märgiti tänavatele puna-
sed rattakoridorid, mille puhul 
on kritiseeritud kiirustamist. 
Kas selline lähenemine oli õige?

Selleks, et saaks ohutult sõi-
ta, peavad koridorid olema. Ma 
ise sõidan palju rattaga. Minu 
lapse kool asub kodust kolme 
km kaugusel. Ja ma küsin, kas 
ma oma seitsmeaastast poega 
lubaksin omapäi rattaga kooli 
lasta? Ei julge, sest seal on kaks 
ristmikku, kus võib saada sur-
ma. Küsimus on, kas need ko-
ridorid on laste jaoks ohutud. 
Päris igal pool mitte.

Mis puudutab suunda, et leida 
neid lahendusi kiiresti, siis see 
pole olnud minu arvates vale. 
Kahtlemata on tehtud vigu, mi-
da on ka tunnistatud. 

Mis muutusi või täiendusi peaks 
rattateede osas eeloleval keva-
del ja suvel tegema?

Oleme koalitsioonis kokku 
leppinud, et eelmisel aastal tehtu 
vaadatakse nüüd kriitilise pilgu-
ga üle. Rattakoridor ei tohi liht-
salt suvalises kohas otsa saada. 
See peab viima loomulikul vii-
sil kuhugi välja. Põhirõhk on 
siin südalinnal, sest see ühen-
dab eri kohti. Siin on lahendusi 
leida kõige keerulisem, sest ruu-
mi on vähe ja peaaegu kõikides 
kohtades tuleb seda jagada au-
todega. Asumites nagu Kalama-
ja võib sõita turvaliselt ka auto-
teel, sest kiirused on väikesed. 

Aga üldiselt tehakse rattako-
ridoride osas praegu väga aktiiv-
selt tööd. Joonistatakse plaane. 
Planeeritakse. Siis joonistatak-
se uuesti. Esiteks paneme pai-
ka prioriteedid. Toompuiestee-
le on kindlasti lahendust vaja, 
see on oluline arter. Teine taoli-
ne koht on Tehnika tänav. Loo-
dan, et maiks on need otsused 
langetatud ja saame edasi min-
na korralike rattateede koridori-
de rajamisega, mis tehakse koos 
teede uuendamisega. 

Kiirete lahenduste osas tee-
me aga jah tänavu mitu vigade 
parandust. Eraldi on käsil rat-
taparklate rajamine, selleks lei-
dub ka eelarves raha. Et meil te-
kiks näiteks Balti jaama juurde 
ja mitmetesse teistesse kohtades-
se võimalused rattaid hoiustada. 
Eraldi on veel summad koolide 

Jevgeni Ossinovski ütleb, et volikogu esimehe amet on pannud teda linnale teise pilguga vaatama. Kui midagi on kusagil korrast ära, pole mõtet linnavõimu kiruda, vaid tuleb mõelda, 
kuidas asja parandada.  Mats Õun

Me ei taha,  
et vanalinnast 

saaks Veneetsia 
ehk muuseum Madle Lippus: Meie eesmärk on 15-minuti linn

«Lähiajal jõuame jalgrattateede plaaniga fini-
šisse,» lubab sotsiaaldemokraadist 
abilinnapea Madle Lippus.

Meie fookuses on Tallinna 
trammivõrgu arendamine. 
Detsembris tellisime analüü-
si, kuhu võiks trammiteed 
tulla - Liivalaia, Kalaranna, 
Pelguranna tänavale ja Pär-
nu maanteele. Samuti uuri-
me, kuidas tasuks enda tram-
miliinide pikendamine Narva 
maanteel. Tulemused selguvad 
kevadel, pärast seda saab hakata lii-
ne täpsemalt planeerima.

Lähiajal jõuame jalgrattateede plaaniga prakti-
liselt finišisse. Lepime kokku tänavused remondi-
tavad tänavad, samuti lähiaastate investeeringu-
te plaani.

Oleme taas alustanud kesklinna üldplaneerin-

gu väljatöötamist, samuti vanalinna arengukava 
koostamist.

Väga oluline on ka arhitektuurivõist-
luste läbiviimine. Tänavu on juba toi-

munud Kullo huvikooli ja Westholmi 
gümnaasiumi ideekonkursid ning 
hetkel on käimas Tõnismäe reaal-
kooli ideekonkurss.

Meie eesmärk on jätkata visioo-
ni 15 minuti linnast, kus avalikud 

teenused on jalutuskäigu või ühis-
transpordiga lühikese sõidu kaugusel 

ning linn on ligipääsetav. Soovime vä-
hendada vajadust eraauto järele. See on eri-

ti oluline kütusehindade tõustes, kuna kõrged 
hinnad löövad eriti tugevalt sotsiaalselt vähem 
kaitstud elanikkonna rahakotile ja piiravad nende 
liikumisvõimalusi.

Lisaks on oluline kohanemine kliimamuutuste-
ga ja rohelus.
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Luulekevad ootab 
poeete võistlema
Eesti luuleklubide liit ootab traditsioo-
nilisele luulekevade võistlusele igas va-
nuses luulehuvilisi. Võistlusluuletused, 
mida võib soovitavalt olla 5-6, saab 
saata 15. maini e-posti aadressile in-
tuitiiv@gmail.com Võistlusel võib esi-
neda ka varjunime all, kuid teatada pa-
lutakse ka oma õige nimi, tavaposti 
aadress, telefon, vanus, õpilastel kool 
ja klass või kursus, täiskasvanuil vanus 
ja elukutse. Kõigi vähemalt II vooru 
jõudnutega võtab žürii ühendust ning 
paremad luuletused pääsevad trükki.

 

Veebiarutelu  
«Noored ja  
infosõda» Vabamus
Noorte Vabamu korraldab 28. märtsil 
kl 16 veebiarutelu «Noored sõdurid in-
fosõja kaevikutes». Oma argumentee-
ritud arvamusi avaldama on oodatud 
14-19-aastased noored. Koos heide-
takse pilk propaganda ajalukku, uuri-
takse, kas ja milliseid kanaleid 21. sa-
jandi infokülluses uskuda ja usaldada. 
Registreerumine nova.vabamu.ee/
portfolios/infosoja-kaevikutes/ Kõik 
arutelust osavõtjad saavad külastada 
ka Vabamu näitust «Miks Eesti? 30 
aastaga ENSV-st e-Eestiks».

 

Aprillis Kreeka  
taimede ringkäigud 
botaanikaaias
2021. aasta maist on botaanikaaed ke-
hastunud Taimeriigi Suursaatkonnaks, 
aprill on pühendatud Kreekale. Ring-
käigud Kreeka taimede tundmaõppimi-
seks toimuvad 9., 23 ja 30. aprillil kl 12, 
ringkäik palmimajas kestab 1,5 tundi. 
Juhendab Urmas Laansoo, ringkäigule 
saab botaanikaaia sissepääsupiletiga. 

Aprilli lõpus ootab 
huvilisi kalafestival
30. aprillil kella 9-15 ootab Tallinna 
kalaturul, Kalasadama 5 kõiki huvilisi 
kalafestival. Kell 12 esineb armasta-
tud Nedsaja Küla Bänd. Päeva juhib 
Veigo Kaaret. Müügil on rohkelt 
värsket kala, suitsukala, muid me-
reande. Lisaks saab osta kõike vaja-
likku kala kõrvale – maitserohelist, 
juurvilju, leiba jne. Pakutakse ka soo-
ja (kala)toitu.

LOOMAAIAS AVATAKSE  
KARU AASTA
23. märtsil kl 18 oodatakse huvilisi loomaaia keskkonnaha-
riduskeskusse karu aasta pidulikule avamisele. Karudest 
kõnelevad zooloog Leif-August Kirs ning ulukiseire spet-
sialist ja kütt Peep Männil, keskuse fuajees saab näha loo-
dusfotograaf Ingmar Muusikuse fotonäitust.  Sündmus on 
tasuta, kuid palutakse eelnevalt registreeruda.  Loomaaia 
kassad ja sissepääs on avatud kl 9-17, siseekspositsioonid 
kella 18, territooriumil saab jalutada kella 19, kohvik Mõm-
mu on keskkonnahariduskeskuses avatud kl 18.

Minu  
TALLINN

Pakume vajadusel lastele  
mänguasju ja riideid
Kodulinna maja perenaine Tiina Mägi 

Toetame Ukraina sõjapõgenikke, et neil oleks või-
malik siin kiiresti kohaneda ja ise hakkama saada. 
Kui aga neil on midagi olmelist vaja oma laste-
le, siis Kodulinna majaski on varutud mitme-
suguseid mänguasju ja ka riideid. Need on 
siin ja ootavad abivajajaid. Annetajaid on 
praegu palju, kuid lasteasjade tagala on 
meil Kodulinna majas olemas. Kui on 
rasked ajad, on inimestel tarvidus kok-
ku tulla ja koos midagi teha. Üks selli-
seid ühiseid ettevõtmisi on laulmine. 
Muusika lahendab, lohutab ja paran-
dab! Eesti rahvas pole oma kaastunde 
näitamisega heategevuskontsertidel kitsi 
olnud. Kodulinna majja on võimalik samuti kok-
kuleppel tulla ja lihtsalt üheskoos meel puhtaks 
laulda! Loodan, et need, kelle hing ihkab koos-
laulmist ja pillimängu, võtavad peagi Kodulinna 
majaga ühendust.

• Pealinn küsis, kas ja kuidas on linlased Ukraina põgenikke aidanud.

TREENER: Meie klubis treenivad 
juba Ukrainast pärit kaksikud poisid

Haletsuse asemel on 
tähtis toetada  
ja mõista

Pereterapeut  
Kaia Kapsta-Forrester

Kas võtame sõjapõgenikke 
vastu hotellidesse majutatuna 
või võõrustame neid oma kodu-
des, igal juhul on vaja nendega 
suhtlemisel tundlikku meelt. Peame 
ennekõike püüdma taibata inimese mee-
leolu ja tema mõtetega kaasa minema. 
Võõrustajana vastutame ju ka mõneti 
põgenike turvalisuse eest suhtlemisel. 
Arvan, et põgenikud teatud hetkel soovi-
vadki oma katsumustest rääkida. Kuigi 
kaua ei saa ju kannatusi ainult iseendas 

kanda! Võimalus mõistvale inimesele 
koormavaid mälestusi maha 

laadida võib olla suureks 
abiks. Peaksime aga 

seejuures jälgima, et 
me ei vajuta kohale, 
mis on liiga katki. 
Kui inimene läbiela-
tuga enam toime ei 
tule, läheb vaja juba 

professionaali abi. 
Peaksime esialgu hoi-

duma teemadest, mis trau-
meeritud põgeniku kildudeks 

muuta võivad. Paljud neist on kaotanud 
lähedase ja muretsenud sõtta jäänute 
pärast. Meie oma emotsioonidega ei 
peaks neid kuidagi koormama! Haletsus 
pole praegu kohane. Me ei pea haletse-
ma, vaid toetama ja mõistma.

Rõõm on näha  
ukrainlaste  
tänulikke silmi

Koorijuht ja muusikapedagoog  
Lauri Breede

Toetuskontserdi järel Tartus oli 
suur rõõm näha ukrainlaste 
tänulikke silmi. Nad oli vä-
ga liigutatud! Paljud 
lauljad ja helimehed te-
gutsesid ju Ukraina 
rahva vabaduse poolt 
ja Venemaa agres-
siooni vastu korralda-
tud kontserdi õnnes-
tumise nimel täiesti ta-
suta. Soov aidata oli ül-
dine ja kõik sujuski ladu-
salt. Ja kuigi näiteks lauluga 

«Puudutus» polnud eelnevaid proove 
tehtud, õnnestus see esimesel korral. 
Arvan, et moraalne tugi oli ukrainlastele 
isegi tähtsam kui rahaline. See hoiab 
võitlusvaimu üleval. Ma ei kannata üle-
kohut! Pean praegu sidet ka Tallinna ja 
Hirvo Survaga, kuidas korraldada hea-

tegevuskontserti  ka pealin-
nas. Kontsertide mõte 

on ju selleski, et see 
jõuaks ka vastas-

pooleni. Paraku 
näib, et võimu 
mõtlemine po-
le Venemaal 
Teisest maail-
masõjast su-
gugi muutu-

nud. Otsusta-
jaks aga võiks 

saada seal oma 
rahvas!

Ootame ukrainlasi 
enda juurde trenni!
Judoliidu president Kaido Kaljulaid

Meie klubis treenivad juba kak-
sikud poisid, sõjapõge-
nikest vennad. Ne-
mad käivad päe-
vasel ajal laste 
trennis ja on 
meie oma-
dega juba 
üsna hästi 
sulandu-
nud. Seda 
enam, et 
tegu polnud 
algajatega. 
Poistel oli va-
rasem treening 
ja kollane vöö ole-

mas. Oleme nüüd valmis pakkuma 
teistelegi Ukraina sõjapagulaste pere-
de lastele tasuta treeninguid kõikides 
Eesti judoklubides. Kõik on teretulnud! 
Keelebarjääri ei pruugi tekkida. Meie 
liikmete seas on mitmeid Ukraina pä-

ritolu inimesi. Judo harrastajaile 
on tuttavad ka jaapanikeel-

sed väljendid, mille järgi 
treenitakse. Sama 

oluline on judo filo-
soofia, kuhu kuulu-
vad rahu, lugupi-
damine, ausus ja 
austus inimeste 
vastu. Ukraina 
sportlaste ja klu-

bidega on meil va-
remgi olnud tihe 

koostöö, alles jaa-
nuaris olid meie koon-

dislased laagris Ukrainas.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


