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sealsamas ehitusplatsil muuhulgas arheoloogilisi väljakaevamisi tegi.
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Sageli algab tulekahju 
purjuspäi toidu valmista-
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tekib raskusi, leidub alati veel 
võimalusi.»

Maarja ei tee enda ja kaasa 
viljatusest saladust. «Tõsi küll, 
kui me alguses üldse kunstliku 
viljastamisega tegelema asusi-
me, rääkisime vaid lähimale 
ringile,» märkis naine. «Kuida-
gi tundus, et seda peab justkui 
saladuses hoidma – ühiskonna 
selline surve oli peale jäänud. 
Kui ma kunstliku viljastamise 
kohta lugemist hakkasin otsi-
ma, guugeldasin ja panin Ins-
tagrami igasuguseid otsingusõ-
nu, aga leidnud suurt midagi.» 
Nii tekkis naisel frustratsioon, 
et välismaal räägitakse sellest 
palju ja leidub arvukalt avalik-
ke kontosid, kus inimesed jaga-
vad oma kogemust, mille läbi 
ka teised sel teel olijad toetust 
võiksid saada, Eestis aga just-
kui ei julge keegi sellest rää-
kida, sest teema on väga isik-
lik. «Ka meie vanemad on läbi 
kaheksa aasta pärinud: nooh, 
millal teil siis ka lapsed tule-
vad?» tõdes Maarja. «Sa just-
kui pead põhjendama või tões-
tama, miks sa ei saa või ei tee 
lapsi! Ainuüksi selle surve tõt-
tu ei taha rääkida, et me hak-
kame nüüd hoopis kunstlikult 
viljastama.»

Nõnda hakkas Maarja män-
gima mõttega, äkki võiks just 
tema enda ja mehe kogemusest 
avalikult rääkida. «Kui sa se-
da saladuses hoiad, on see ka 
koorem endale, sest kõike tuleb 
varjata – kus sa parajasti oled, 
miks sul on teinekord kehvem 
olla, miks sa pead teatud käi-
ke tööajast tegema, miks vahe-

peal võib-olla paksuks lähed,» 
loetles Maarja. «Rääkisin Ins-
tagrami konto mõttest Ergole 
ja lähimatele sõbrannadele ja 
kõik ütlesid: muidugi, tehke!» 

Mõistagi olid neilgi esmalt 
hirmud. «Võib-olla läheb kõik 
halvasti ja kuidas ma siis teiste-
le ütlen, et mul on nüüd raske 
või tahaks nutta, või et me ei 
saa hakkama ja see teekond ei 
olegi nii lihtne,» tunnistas nai-
ne. «Aga kui me oma kunstli-
ku viljastamise teemaga lõpuks 
avalikult välja tulime, oli kogu 
tagasiside väga tunnustav. Kõik 
andis meile positiivset energiat 
ja järsku muutus nii lihtsaks – 
enam ei pidanud varjama ega 
nn valgeid valesid välja mõtle-
ma, tänu sellele oli endal häs-
ti kerge.» 

Praegu hoiabki Maarja toe-
tajaid lapse arenguga kursis 
oma Instagrami kontol Tuu-
bibeebi.

Tegelikult laps  
katseklaasis ei kasva

Muuhulgas tuli lisaks seni-
sele tabuteema kajastamisele 
välja terve rida väärarusaa-
mu alates sellest, et kunstliku 
viljastamise teel saadud lapsed 
ei oleks justkui teistega sama-
väärsed. «Ilmnes ka, et isegi 
ei teata, mismoodi protseduur 
välja näeb ja millised sammud 
ette võetakse – näiteks sõbran-
na arvas tõsimeeli, et laps kas-
vabki meil katseklaasis!» naeris 
Maarja. «Talle tuli üllatusena, 
et laps kasvab minu sees ja et 
ta ongi minust ja mehest n-ö 
kokku pandud, lihtsalt medit-

siini poolt abistatult, aga kõik 
muu toimub nagu tavaliselt – 
see on tavaline rasedus! Li-
saks on kuulda müüte, et kat-
seklaasilaste tervis ei ole ehk 
nii hea ja tekib risk mingitele 
sündroomidele.» 

Munarakkude külmutamine 
annab meelerahu

Tänu viimaste aastate aren-
gule reproduktiivmeditsiinis on 
tänapäeval võimalik munarak-
ke edukalt külmutada ja säili-
tada. Seetõttu on paljud naised 
eri riikides teinud valiku kül-
mutada oma munarakke mit-
te ainult meditsiinilistel, vaid 
ka sotsiaalsetel põhjustel. Põh-
juseid pereplaneerimise edasi-
lükkamiseks on mitmeid: kar-
jäärivalikud, finantsolukord 
või sobiva partneri puudumi-
ne. Just viimast peetakse tih-
tipeale peamiseks põhjuseks, 
miks laste saamine tegelikult 
edasi lükkub. Munarakkude 
külmutamisel jääb rakkude va-
nuseks aeg, mil nad külmutati, 
ja vajadusel saab hilisemas eas 
kasutada enda nii-öelda noore-
maid rakke. Lisaks munarak-
kude külmutamisele isiklikel 
pereplaneerimise eesmärkidel 
on võimalik selle kaudu head 
teha ka teistele, olles munara-
kudoonoriks.

40-aastane podcast i 
Blondcast autor Katri Teller 
otsustas oma munarakud kül-
mutada, et säilitada lastesaa-
mise võimalus ka mõni aasta 
hiljem. Kuigi naine ise on pä-
rit suurest perest – tal on seitse 
nooremat õde –, ei ole tal en-

dal lapsi. «Minu jaoks on lap-
se saamiseks ainult üks õige 
põhjus: suur soov olla pühen-
dunud vanem, kes suudab lap-
sest kasvatada rõõmsa ja täis-
väärtusliku ühiskonnaliikme,» 
rääkis Katri. «See on suur vas-
tutus.» Katri enda elu on läi-
nud teistmoodi. «Ma ei ütleks, 
et «aeg pole olnud õige», sest 
õiget aega ei pruugi tulla ku-
nagi,» mõtiskles naine. «Pigem 
on asi olnud minu elutees, su-
hetes ja selles, et sellist otsust 
vastu võttes soovin vähemalt 
sel momendil olla veendunud, 
et lapsel saab olema hea lap-
sepõlv. Lapsesaamise otsus ei 
tohiks olla egoistlik ega ba-
seeruda ainult sellel, et «mi-
na tahan».»

Katri ei välista võimalust 
saada lapsi loomulikul teel. 
«Minu jaoks on munarakku-
de külmutamine pigem just-
kui kindlustuspoliis (küll mit-
te sajaprotsendiline), mis ai-
tab nii tähtsat otsust teha lä-
bimõeldult, õige partneriga ja 
õigel ajal,» põhjendas ta. «Sa-
mas on igal naisel õigus teha 
oma otsus ilma, et seda kel-
lelegi õigustama peaks – ka 
siis, kui ta ei soovi üldse lap-
si. Lapse saamine ei ole kohus-
tus, vaid valik.»

Võimalikult hea lapsepõlv
On räägitud, et munarakku-

de külmutamine võiks toimuda 
28. ja 35. eluaasta vahel, mil 
munarakkude hulk ja kvaliteet 
ei ole veel oluliselt langema ha-
kanud. «Mina tegin seda suh-
teliselt hilja, kuna ei olnud sel-

le võimaluse heast kättesaada-
vusest kahjuks kuulnud,» sel-
gitas Katri. «Pärast seda, kui 
paar sõbrannat oma munara-
kud külmutasid,  pöördusin ka 
ise kohe dr Kai Haldre poole 
Ida-Tallinna Keskhaiglas. Mind 
küll hoiatati, et sellises vanu-
ses ei pruugi tulemus enam hea 
olla, kuid õnneks läks mul üle 
ootuste hästi. Tegin protseduu-
ri läbi kaks korda ja sain vä-
ga hea koguse munarakke, eri-
ti arvestades minu vanust. Vä-
ga suurt rolli mängis munarak-
kude külmutamise otsuses as-
jaolu, et sain hiljuti teada ter-
visemurest, mis võib oluliselt 
mõjutada minu lapsesaamise 
väljavaateid tulevikus.»

Munarakkude külmutamine 
tundub olevat Eesti naiste seas 
tõusev trend. «Ma tean nii palju 
naisi, kes on saanud lapsed vale 
mehega või olles kehvas suhtes 
lihtsalt seetõttu, et «bioloogili-
ne kell tiksub»,» tõdes Katri. 
«On ka naisi, kes teadlikult ra-
sestuvad, hoolimata sellest, et 
nende partner tegelikult lap-
si ei soovi. Mis tunne on lap-
sel, kui ta teab, et teda tegeli-
kult ei tahetud? Maailmas on 
nii palju katkisi  inimesi, see-
ga ärgem tootkem neid juurde! 
Lapsi võiks saada siiski soovi-
ga pakkuda neile täisväärtus-
likku ja armastust tulvil elu!» 
Katri rõhutab, et see ei tohiks 
olla egoistlik otsus. «Munarak-
kude külmutamine annab nais-
tele hingerahu, et on veel ae-
ga leida õige partner või sobiv 
aeg – tähtsaid otsuseid tuleks 
teha läbimõeldult!» 

Tallinnas on tasemel  
viljatusravi

«Eri uuringute põhjal on vil-
jatute paaride arv umbes 15% 
elanikkonnast,» tõdes Lääne-
Tallinna Keskhaigla viljatus-
ravikeskuse juhataja dr Katrin 
Kask. Selle haigla  viljatusra-
vikeskus pakub kõiki tänapäe-
vaseid viljatusravi uuringuid ja 
teenuseid alates emakasisestest 
uuringutest kuni näiteks emb-
rüote siirdamiseelse geneetili-
se testimiseni paaridele, kel-
lel on diagnoositud geneetiline 
haigus või  olnud korduvad ra-
seduse katkemised. «Koostöös 
teiste erialade arstidega oleme 
alustanud patsientide endi su-
gurakkude külmutamisega en-
ne viljakust mõjutavat ravi (nt 
kiiritus- või keemiaravi),» lisas 
dr Kask. «Võimalik on vajadu-
se korral kasutada doonorsu-
gurakke.»

Varem pakkus LTKH naiste-
kliinikus asuv viljatusravikes-
kus viljatusraviteenuseid koos-
töös eralaboriga, kuid nüüd 
loodi LTKH koosseisu eraldi 
IVF-labor ehk embrüoloogia-
labor. «Ühtse keskusena saa-
me kergemini rakendada uusi 
meetodeid ja tehnoloogiaid,» 
lisas dr Kask. «LTKH emb-
rüoloogialabor on Eestis sil-
mapaistev selle poolest, et meil 
on võimalik enne siirdamist 
teostada embrüotele geneeti-
lisi uuringuid.»

Viljatus puudutab Eestis iga 
kuuendat paari. Maarja Kivioja 
(31) ja Ergo Karu (34) on nüüd-
seks koos olnud kaheksa ja pool 
aastat. «Ergo oleks kohe lap-
si tahtnud, aga mina mitte nii 
väga,» meenutas Maarja. «Me-
hel tundus olevat kuidagi selli-
ne sisetunne, et äkki ta ei saa-
gi lapsi – polnud ju nooruse lol-
luste käigus midagi juhtunud...» 

Paar oli jõudnud vaid aas-
tapäevad koos elada, kui Er-
go läks arsti juurde kontrolli, 
kas ta üldsegi on viljakas ja 
võimeline lapsi saama. «Ja siis 
tuli tegelikult esimese korraga 
välja, et tal on null protsenti 
elujõulisi spermatosoide, mis 
oli mehele muidugi väga suur 
löök,» lausus Maarja. «Muu-
hulgas ilmnes, et tal on põle-
tik, ja ta alustas antibiootiku-
mide ja vitamiinidega, et olu-
korda parandada. Pärast ravi-
kuuri tõusis mehe viljakus min-
gi pisikese protsendi peale, nii 
et arst arvas, et võite ju proo-
vida last saada.»

Sellest ajast peale Maarja ja 
Ergo rasestumisvastaseid va-

hendeid enam ei kasutanud. 
«Kui kolm aastat ikka midagi 
ei juhtunud, otsustasime min-
na viljatusravile,» nentis Maar-
ja. «Esimesel korral sai raviars-
ti juures paika, et alustame IUI 
ehk emakasisese inseminatsioo-
niga.» Selleks ajaks oli teada 
vaid mehepoolne viljatus. Küll 
aga jäi see plaan kiirelt pooleli, 
sest Maarja emakakaelal kasvas 
moodustis, mis tuli enne ope-
reerida. Paar pidi aastaks pausi 
võtma, et Maarja kehale taastu-
miseks aega anda. «Nii et  aas-
tad läksid ja kuidagi jäi ka las-
te saamine tahaplaanile,» nen-
tis Maarja. «Hoidsime alati või-
malused avatud, aga kui järg-
mise nelja aastaga ikka midagi 
ei juhtunud, võtsime 2021. aas-
ta algul vastu konkreetse otsu-
se, et nüüd on aeg.» Viljatusra-
vikeskusse suundudes ja uurin-
gut läbides sai aga  selgeks, et 
Maarja munasarjad on polüt-
süstilised, niisiis jõuti selle kol-
mandiku paaride sekka, kelle 
viljatus on tingitud mõlemast. 

Tohutu teaduse areng
Eesti meditsiinilise sünni-

registri andmetel sündis 2020. 
aastal kunstliku viljastamise 
abil 670 last, mis moodustab 
kõigist sündinud lastest 5%. 

VILJATUSRAVI ABIL EMAKS SAAV NAINE: Ära iial 
kaota lapse saamise teekonnal mõistust ja lootust!

«Meil tõesti õnnestus kõik: minult saadi kohe väga palju munarakke ja kümme päeva pärast embrüo siirdamist näitas veretest, et rasedus on hakanud arenema,» kiitis Maarja vilja-
tusravi keskust.  Albert Truuväärt

«Kui end kaotad, ei saa hakata teist inimest maail-
ma tooma. Kui lapse saamine muutub paaniliseks mõt-
teks, on sel juba negatiivsed alatoonid. Ei ole häbi-
asi, kui loodus on andnud kellelegi vähem võimalu-
si last saada,» kinnitab tallinlanna Maarja Kivioja, kes 
tänu viljatusravile on 24. nädalat beebiootel. Tallinnas 
sünnib aastas kunstlikult viljastatuna 300 lapse ringis 
ning suur roll on selles ka uuel, maailmatasemel vilja-
tusravi keskusel.

Tallinna ja Aegna vahet hak-
kab 1. maist sõitma kiire ka-
tamaraan, mis mahutab ku-
ni 90 reisijat ja 20 jalgratast.  

«Reis Patarei sadamast Aeg-
na sadamasse võtab aega ainult 
pool tundi,» ütles abilinnapea 
Andrei Novikov. 

Laevaliikluse korraldamise 
konkursi võitis OÜ Spinnaker, 
kes paneb liinile sõitma kiire ka-
tamaraani. Laeval on liikumis-
puudega inimestele kaldteed, 

laiemad uksed ja ka  invatua-
lett. Vajadusel saab laev võtta 
pardale 3000 kilo kaupu, mil-
le tarbeks on eraldi lastiruum.  

Aegna saare huviväärsustega 
saab tutvuda saare kodulehel 
Tallinna veebis aadressil htt-
ps://www.tallinn.ee/aegna/ 

Aegnale viib suvel kiire katamaraan

Viljatusravi saanud tallinlan-
nasid oli 2020. aastal 261 ja 
neil sündis 294 last. Selleks, et 
Eestis tasuta kunstlik viljasta-
mine läbida, peab viljatus ole-
ma meditsiiniliselt tõestatud. 
«Asjad nii ei käi, et ma liht-
salt jalutan ühel päeval klii-
nikusse jutuga, et tahan last 
saada viljatusravi abil,» mär-
kis Maarja. «Ka peab olema 
naine kuni 40-aastane (k. a), 
et protseduuri maksumust ra-
hastaks haigekassa.» 

Maarja tunnustab Lääne-
Tallinna Keskhaigla uuenenud 
viljatusravikeskust, mis aitab 
paaride lapsesaamislootusele 
palju kaasa. 

Maarjal läks üle ootuste häs-
ti – rasedus hakkas arenema 
esimese siirdamise järel. «Meil 
tõesti õnnestus kõik: minult 
saadi kohe väga palju muna-
rakke, viljastamise läbi saime 
kümme embrüot, mis olid kas-
vama läinud, ja kümme päeva 
pärast embrüo siirdamist näi-
tas veretest, et rasedus on ha-
kanud arenema,» selgitas Maar-
ja. Ülejäänud embrüod külmu-
tati ja neid säilitatakse tulevi-
ku tarbeks kuni seitse aastat. 
Praegu on Maarjal käimas 24 
rasedusnädal, beebi peaks sün-
dima 2. juunil. «Üle poole oo-
tusajast on juba möödas ja ku-
na tööperiood hakkab varsti 
lõppema, saab rahulikult nau-
tida raseduse lõppu,» on nai-
ne õnnelik.

Lisades samas, et keegi, kes 
kunstliku viljastamise teekon-
da alustab, ei tea kunagi, kui-
das tal läheb: kas saab lapse 
esimese korraga, viienda kor-
raga, kümne aasta pärast, või 
kas see üldse kunagi juhtub – 
see on nii individuaalne ja mõ-
jub erinevalt ka paarisuhtele. 
«Meile sisendati kliinikust, et 
sa ise pead olema positiivne 
ja mõtlema ainult häid mõt-
teid, sa ei tohi siseneda tee-
masse suurte hirmude ja paa-
nikaga, et mis saab, kui mida-
gi läheb halvasti,» kirjeldas 
Maarja. «Olen kuulnud juh-
tumitest,  kus arst on koguni 
öelnud, et ta ei tee viljatusravi 
enne, kui inimesed maha ra-
hunevad: käivad psühholoogi 
juures ja suudavad asja  kaine 
mõistusega võtta. Meie läksi-
me sellele teele kohe hea ener-
gia ja suhtumisega: mis siis ik-
ka, teeme selle esimese korra-
ga ära, ja valmis!»

Teistele eeskujuks
Maarja rõhutab, kui oluli-

ne on mitte kaotada lapse saa-
mise teekonnal külma pead ja 
lootust. «Me oleme seda kaine 
mõistusega võtnud ning arves-
tanud kõikide variantide ja või-
malustega,» kinnitas ta. «Kui 
end kaotada, ei saa hakata teist 
inimest maailma tooma. Kui 
lapse saamine muutub paanili-
seks või kinnisideeks, on sel ju-
ba negatiivsed alatoonid. Mõis-
tagi tahavad inimesed peret 
luua, aga see soov ei tohi su 
üle võimust võtta ega muutu-
da stressiks su sees. Isegi kui 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuni 40-aastaste viljatusravi eest  
tasub haigekassa
• Viljatuses on kõige sagedasem 

naisepoolne probleem hor-
monaalsed kõrvalekalded, 
enamasti polütsüstilise mu-
nasarja sündroom (PCOS), 
mille korral on munarakku-
de vabanemine munasarjast 
tugevalt häiritud. PCOS puu-
dutab 5-13% kõigist viljakas eas 
naistest ning moodustab 10-20% 
naisepoolse põhjusega juhtumitest, 
millega jõutakse viljatusravi kliinikus-
se.

• TAI andmetel sai aastal 2020 vilja-
tusravi 596 naist ning neil sündis 669 
last. Viljatusravi saanud naisi, kelle 
elukohaks oli märgitud Tallinn, oli 261, 
neil sündis 294 last. Sealhulgas IVF 
(katseklaasiviljastamine) ja ICSI mee-
todi (seemneraku süstimine muna-
rakku) kasutamise järel sündis 499 
last, mida on kümne võrra rohkem, 
kui aasta varem.

• Aastal 2019 sai viljatusravi 440 naist 
ja neil sündis 492 last. Viljatusravi 
saanud naisi, kelle elukohaks oli Tal-
linn, oli neist 190 ning sündis 210 last. 

2019. aastal said naised kõige 
rohkem viljatusravi, ehk 

3230 korral. Seega sün-
dinud laste arv kasvas 
2020. aastal.

• Ravimiameti andmetel 
tehti 2020. aastal 3004 

korral viljatusravi, mida on 
seitse protsenti vähem kui aas-

ta varem. Kõige rohkem – 23% – vä-
henes viljatusravi 41-aastaste ja va-
nemate seas. See on vanusegrupp, 
kellel tuleb viljatusravikulud ise tasu-
da. Ligi pooltel kordadel 34-aastas-
tele ja noorematele.

• Haigekassal kulus 2020. aastal vilja-
tusravi arvetele 2,85 miljonit eurot, 
mida on ligi 3% rohkem kui 2019. 
aastal. 2020. aastal tõusis viljatusravi 
juhtude arv 8%. Ühe kehavälise vil-
jastamise eest tasub haigekassa 459 
eurot. 

• Lääne-Tallinna keskhaigla viljatusra-
vikeskus asub Sõle 23 kolmandal 
korrusel ja on avatud tööpäeviti kella 
8 - 16. Helista +372 666 5 888 või 
kirjuta lapsesoov@keskhaigla.ee

Mari Torga, 
Lea Eisen
pealinn@tallinnlv.ee

Mustamäelased ei soovi, 
et kasiinod tegutsevad  
Magistrali keskuses, mille 
lähedal asuvad koolid ja 
laste seas populaarsed 
söögikohad – nii selgus 
linnaosa elanikele korral-
datud Facebooki küsitlu-
sest. Mustika keskuses te-
gutseva kasiino vastu pole 
elanikel samas midagi.

«Kas teie pooldate kasiinode 
tegutsemist kaubanduskeskus-
te juures?» Nii küsis Mustamäe 
linnaosa oma elanikelt, et tea-
da saada nende arvamust ka-
siinode tuleviku kohta. «Kõla-
ma jäi arvamus, et elanikud ei 
poolda Magistrali kasiinot sel-
le asukoha pärast,» ütles lin-
naosavanem Lauri Laats. «Seal 
lähedal on lasteaiad ja koolid. 
Samuti  söögikohad, kus lap-
sed armastavad käia burgerit 
ja pitsat söömas.» 

Samas polnud elanikel mida-
gi kasiino vastu Mustika kes-
kuses.

Mängurid varsti  
abisaajate nimekirjas

Põhjus, miks teema just nüüd 
esile tõusis, on Mustika kesku-
ses ja Magistrali keskuses tegut-
sevate Olympic kasiinode tege-
vusloa pikendamine. «Me kü-
sisime linnaosa elanikelt arva-
must Facebookis,» lausus Laats. 
«Oli väga elav arutelu kogu sel-
le tegevuse üle. Osa inimesi ei 
näinud probleemi, osa loomu-
likult nägi.»

Mustamäelase Annika sõnul 
pole kasiinode järele  mingit 

vajadust. Ka Tatjana ei poolda 
neid: «See on pere eelarvera-
ha liigne raiskamine, kasiino-
sid pole vaja.» 

Samas ei ole tegevusloa pi-
kendamisest loobumine jurii-
diliselt põhjendatud, kui ha-
sartmänguseaduses sätestatud 
tingimused on kõik täidetud. 

Eesti hasartmängude korral-
dajate liidu direktori Tõnis Rüüt-
li sõnul peab seaduse järgimi-
seks olema täidetud tingimus, et 
kaubanduskeskuse õnnemängu-
kohta pääseb ainult eraldi uk-
sest ja samas hoones ei tohi olla 
eluruume. «Kui jutt käib 
konkreetselt Magist-
rali õnnemängu-
saalist, siis see 
vastab täieli-
kult seadu-
sele,» lisas 
ta. 

Laatsi 
sõnul ei 
saa öel-
da, et ka-
siino on ise-
endast mingi 
paha asi, aga 
mõningatel puh-
kudel võib see ka nii 
olla. «Kaks noormeest tulid Ma-
gistrali keskuse kasiinost välja 
ja üks küsis teiselt, et kuidas 
läks, kui palju kaotasid,» rää-
kis ta. «Teine vastas, et kõik 
kaotasin. Loomulikult, kui me 
räägime kasiinotegevusest, siis 
seal on nii positiivsed kui ka  
negatiivsed küljed. Negatiiv-
ne on kindlasti see, et nii mõ-
nedki palju raha kaotanud ini-
mesed tulevad mingil ajal meie 
sotsiaalosakonda või lähevad 
mõnda muud teed pidi, mis ei 
ole ka just kõige parem. Teine 
pool on loomulikult see, mida 

riik maksude arvelt saab. Ka-
siino pakub töökohti, ja siis on 
need nii-öelda fondid, kust ka 
kultuur ja sport raha saavad.»

Mustika keskusesse  
võib jääda

Laatsi sõnul on Mustamäe 
linnaosa valitsus ja linnaosa 
elanikud kujundanud oma ar-
vamuse Magistrali keskusest. 
«Seal ei peaks kasiino jätka-
ma, Mustika keskuses ei näe 
me aga probleemi,» mainis ta.

Reaalsus on, et kasiinod te-
gutsevad praegu kõikides lin-

naosades, sest paraku 
on nende järele 

nõudlust. Lin-
nakeskkon-

nas kasii-
node te-
gutsemi-
se vas-
tu aas-
taid seis-
nud Tal-
linna vo-

likogu lii-
ge Märt Sults 

arendab jätku-
valt ideed koonda-

da hasartmängukohad 
Paljassaare tippu kavandatava-
tele kunstsaartele.  «Siis oleks 
kasiinodele Tallinnas koht, kus 
need ei sega kedagi,» märkis ta. 
«Külastajad oleksid seal oma 
mullis ja teistest eemal.»

Sultsi sõnul on projekt põhi-
mõtteliselt lõpusirgel. «Tallinna 
volikogu on detailplaneeringu 
kehtestanud ja nüüd on lihtsalt 
dokumentatsiooni kordaajami-
ne,»  lausus ta. «Kui ehituslu-
ba käes, siis kopp maasse ja lä-
heb lahti. Põhimõtteliselt peaks 
asi olema kolme-nelja aastaga 
tehtud.»

MUSTAMÄELASED:  
Kasiinod raiskavad perede raha

Noormees  
tuli keskusest välja 
ja ütles, et kaotas 

kogu oma raha.

Söögikohtade ja koolide-lasteaedade lä-
heduses asuvasse Magistrali keskusesse 
mustamäelased kasiinot ei soovi.
Tallinna linnameedia.

Uus laev sõidab 
saarele poole 
tunniga.
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Teisalt on lepingule tehtud 
ekspertiis näidanud, et linnale 
oleks odavam lepingud välja 
osta ja hakata koole ise hal-
dama. Partnerfirmad leiti küll 
avaliku konkursiga, teisalt on 
meedias aeg-ajalt küsitud, kas 
kokku kümne kooli haldusle-
pinguga siiski ettevõtjaid üle 
ei kullatud. Ühe või teise et-
tevõtte kasumlikkus pole õi-

gupoolest linna asi. Mak-
sumaksja raha puhul on 

aga kogu aeg fooku-
ses, kui palju maks-

takse ja mida vas-
tu saadakse.

Nüüd jõuti ühe-
ga kahest lepin-
gupartnerist, Ur-
mas Sõõrumaa Vi-
vatex Holdinguga 

kokkuleppele, et le-
pingut muudetakse 

linna jaoks vähemalt 
20 mln euro võrra sood-

samaks.

Poole rohkem  
lapsi kui ruumi

Üks nendest koolidest, mis 
2007-2008 Vivatexi eestvõt-
tel täielikult korda tehti, on 
1915. a pärinev Kalamaja põ-
hikool. Tegemist on imposant-
se ajaloolise hoonega, mida tu-
li renoveerida muinsuskaitse 
nõuete alusel. Teisalt on juba 
viis aastat õhus rippuv vaidlus 
halduslepingute üle hakanud 
takistama kooli arenemist ja 
selle juurdeehitust.

«Me oleme koolimajaga vä-
ga rahul, see on hästi korras 

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinna teede olukord pa-
raneb. Kui üle-eelmisel aas-
tal oli vaja remontida 14 000 
m2 löökaukudega teid, siis 
tänavu talve jooksul on vaja 
olnud remontida vaid 2700 
m2 teekatet. Silmates siiski 
löökauke, anna neist teada 
helistades telefonil 14410.

«Mu kodutänaval on löök-au-
kudega ikka päris halb olukord,» 
tunnistas tallinlanna Kristin. 
«Olen mitu korda mõnda au-
ku sõitnud,» lisas Liisi. «Pärast 
olen vaadanud, kas auto jäi ter-
veks, õnneks pole siiani mida-
gi juhtunud.»

«Enamasti purunevad rehvid 
ja veljed,» nentis Forss autotee-
ninduse juhataja Tanel Nõmm. 
«Kallimatel juhtudel tuleb ette 
ka roolilati probleeme ning ved-
rude ja amortide purunemisi.» 

Praegune ilm teeb  
palju pahandust

Linn kutsubki nüüd elanik-
ke löökaukudest teada andma. 
Selleks tuleb saata e-kiri kom-
munaal@tallinnlv.ee või helis-
tada mupo lühinumbrile 14410. 
Linn kasutab rahvalt saadud in-
fot, et auke iga päev paranda-
da. Praegu teeb seda ööpäev lä-
bi kolm löögirühma – kaks päe-
val ja üks öösel.

Hiljutine uuring näitas, et 
sügavad roopad on 
2/3 Tallinna tee-
dest kadunud 
ning 88% pea- 
ja 97% väi-
ketänavate 
kandevõi-
me hea.

Kui-
gi Tallinna 
teed on iga 
aastaga pare-
mas seisus ja lin-
na rahulolu-uuringu 
järgi 70% elanikest nen-
dega rahul, tekitavad jäätuv ja 
siis jälle sulav vesi, rasked sõi-
dukid ning naastrehvid ikkagi 
löökauke. «Kui naastrehvidega 
talv läbi sõita, kuluvad tee pea-
mised kihid juba nii õhukeseks, 
et tee ei suuda koormusele vastu 
pidada,» selgitas keskkonna- ja 
kommunaalameti juhataja ase-
täitja Tarmo Sulg.

Abilinnapea Vladimir Svet 
lausus, et praegu ei saa küll väi-
ta, et löökauke oleks varasema-
te aastatega võrreldes rohkem. 
«Samas panevad keerulised il-
maolud, mil temperatuur pü-
sib -1 ja +1 vahel, asfaldi kii-
remini deformeeruma,» selgi-
tas Svet. «Seetõttu tegeletakse 
löökaukude parandamisega ka 
talvel. Kuna talvine asfaldisegu 
ei ole sama vastupidav kui ta-
valine asfalt, siis suur osa talvel 
kiirkorras parandatud löökau-

kudest käiakse soojal ajal veel 
kord korralikuga üle.»

Talvel on võimalik teid 
remontida ainult ko-

hapeal toodetud 
mustseguga, 

seetõttu lik-
videerivad 
teeparanda-
jad keva-
de saabu-
miseni ees-
kätt sügavad 

ja avariiohtli-
kud löökaugud 

magistraalidel ja 
tänavatel, kus sõi-

dab ühistransport. Su-
vist asfaltbetoonsegu tootva te-
hase saab käivitada siis, kui öö-
päevane keskmine temperatuur 
tõuseb pluss viie kraadini.

Suuremad remondid  
algavad kevadel

Sel talvel on remonditud 
2700 m2 teekatet, eelmisel ja 
üle-eelmisel aastal olid need 
numbrid vastavalt 7000 m2 ja 
14 000 m2. Kuna talv ei ole veel 
läbi, siis ilmselt jõuavad ka tä-
navused numbrid mullusele jä-
rele. Praegu on linnal kulunud 
160 000 eurot talvisele hool-
dusremondile ning tõenäoliselt 
talve lõpuks see summa vähe-
malt kahekordistub. 

Löökauguks peetakse üle 
20 cm läbimõõduga ja üle 5 cm 
sügavusega asfaldiauke ning 
neid tuleb tähistada liiklus-
märgiga.

VÕIT: Uus lepe koole haldava firmaga  
toob linnale 20 miljonit eurot säästu
Tallinn jõudis suurettevõtja Urmas Sõõrumaaga ühis-
otsuseni, et koolide halduslepingud muutuvad linna-
le vähemalt 20 mln eurot soodsamaks. Kalamaja põ-
hikoolis loodetakse, et kokkulepe võimaldab ühtla-
si edasi liikuda kaua igatsetud juurdeehitusega, mille 
kohta on seni valitsenud teadmatus.

Osale kesklinna 
virtuaalsel  
mõttetalgul!
Kesklinna valitsus kutsub lin-
lasi osalema virtuaalsetel 
mõttetalgutel, et jagada oma 
arvamust, millistesse kesklin-
na kohtadesse võiks kaasava 
eelarve võitnud projekti raa-
mes lisada puid jm rohelust. 
Linnakodanikel palutakse nä-
dala jooksul kirjutada oma 
ideed kommentaaridena vas-
tava postituse alla Kesklinna 
valitsuse sotsiaalmeedias htt-
ps://bit.ly/3uR6189  Järgne-
valt vaatavad spetsialistid 
kõik väljapakutud kohad üle, 
et veenduda sinna puude is-
tutamise võimalikkuses. 
Lõppnimekiri saab paika 
koostöös idee autori Andres 
Andoga ja seda jagatakse 
kõikides linnaosa infokanali-
tes.

Viiruste leviku 
tõttu võib jäät-
mevedu hilineda
Seoses viirushaiguste suure 
levikuga autojuhtide ja logisti-
kute hulgas võib Tallinnas 
jäätmemahutite tühjendami-
sel ette tulla paaripäevaseid 
viivitusi. Esimeses järjekorras 
veetakse ära segaolmejäät-
meid, seejärel biolagunevaid 
jäätmeid ning paberit ja kar-
tongi, viimases järjekorras 
suurjäätmeid ja segapakendi-
jäätmeid. Info võimalike viivi-
tuste kohta edastatakse 
klientidele e-kirjaga. Viivitusi 
võib esineda ka jäätmevedaja 
klienditeeninduses e-kirjadele 
ja telefonikõnedele vastami-
sel. Koroonaviiruse tõttu on 
praegu haigestunud pea 40% 
jäätmeveokite juhtidest ja laa-
dijatest.  

Pirita on hädas 
hoolimatute 
koeraomanikega
Pirita linnaosa valitsus tuletab 
koeraomanikele meelde, et 
neil on kohustus oma lemmiku 
järelt koristada. Vihm ja sooja-
kraadid on lume alt välja sula-
tanud koerakakahunnikud, 
neid leidub nii metsa all, teede 
ääres kui ka kõnniteedel. Loo-
ma väljaheited tuleb kotti pa-
kitult panna prügikasti või 
spetsiaalsesse loomade välja-
heidete kasti, mida on Pirital 
kümmekond.

Anna teada ohtlikest 
löökaukudest!

Kolm  
löögirühma  

parandab auke  
ööpäev läbi.

Löökaugu tõttu kahju  
saades aitab õigusrobot
• Kui sõiduk saab löök-

augus kahjusta-
da, on omani-
kul õigus 
nõuda 
kahju hü-
vitamist. 
Protsessi 
lihtsusta-
miseks on 
Õigusbüroo 
loonud vestlus-
roboti, mis aitab 
koostada avaldust remon-
dikulude välja mõistmi-
seks. «Hüvitise saamiseks 
on kaks võimalust. Esiteks 
esitada nõue tee omaniku-
le. Kui aga omanik ei rea-
geeri, on teise võimalusena 
võimalik pöörduda hagi-
avaldusega kohtusse,» üt-
les HUGO.legal jurist ja 
löökaugu õigusroboti looja 
Ülle Aliorg. «Õigusrobot 
pakub mõlemat võimalust, 
koostades esmalt kahju-
nõude tee omanikule. Või 
siis ka hagiavalduse kohtu 
jaoks»

• Et löökaugu tõttu tekkinud 
kahju eest kompensat-
siooni saada, tuleb sünd-
muskohal viivitamatult tea-
vitada politseid, fikseerida 
asukoht ja kellaaeg ning 
jäädvustada vigastused. 

Kahjunõude suuruse 
selgitab välja re-

monditööko-
da, kes pa-
randuste 
eest mak-
sumuse 
prognoo-
sib ja arve 

esitab. 
Seejärel tu-

leb nõue esita-
da tee omanikule. 

Eelmisel aastal kasutati 
löökaugu õigusrobotit 
nõude koostamiseks 54 
korral.

• 2021. aastal esitati Tallin-
nale üle saja kahjunõude. 
«Eelmisel aastal esitati 
meile kokku 112 avaldust, 
neist löökaukudega olid 
seotud 36,» ütles keskkon-
na- ja kommunaalameti ju-
hataja asetäitja Tarmo 
Sulg. «Teisi kahjunõudeid 
põhjustasid kanalisatsioo-
nikaevud, puud jms.»

• Õigusrobotilt saab kahju-
juhtumi puhul abi internetis 
aadressil hugo.legal. Linna-
le saab löökaukudest tea-
da anda e-kirjaga kommu-
naal@tallinnlv.ee või helis-
tades mupo lühinumbrile 
14410.

Löökaukude lappimine talvise  
seguga käib praegu ööpäev läbi.   

Albert Truuväärt

Tallinn sõlmis 2006. aas-
tal 30 aastaks kahe erafirma-
ga, Vivatex Holdingu ja BCA 
Centeriga kümne kooli hal-
duslepingud. Erafirmad 
investeerisid kumbki 
viie kooli remonti. 
Nad haldavad hoo-
neid ning üürivad 
neid omakorda lin-
nale. 2036. a peaks 
linn korras hoitud 
koolid neilt välja 
ostma.

2006. aastal pol-
nud linnal veel koge-
must taoliste lepingu-
tega, kus linna asjadesse 
tõmmatakse juurde erakapi-
tal. Teisalt oli aga väga kiire. 
Lagunevad koolimajad nõud-
sid remonti ning koolijuhid 
ja õpetajad pidid rinda pist-
ma tuult läbi laskvate aken-
de ja tilkuvate katustega. Tei-
salt oli aga ka linnakassa ra-
hast üsna tühi. 

Koolid said korda üsna 
ideaalilähedaselt ja lühikese 
aja, vaid mõne aastaga. Kui-
gi on esinenud üksikuid väik-
semaid etteheiteid heakorra 
osas, on koolijuhid  üldiselt 
rahul, kuidas lepingupartne-
ritest firmad on maju halla-
nud ja korras hoidnud. hoitud ja kaunilt restauree-

ritud,» rääkis kooli direktor 
Piret Rõõmussaar. «Siin lei-
dub nii ajaloolist hõngu kui 
ka omapära ning säilitatud 
on kõik vanad puitosad ja 
muud detailid, kasvõi kahhel-
kivid. Meie koolis käib prae-
gu 514 õpilast. Siiski on see 
kool omal ajal ehitatud 250 
lapsele, meil puudub näiteks 
spordisaal ning lapsed võim-
levad kahes klassis. Samu-
ti ei vasta söökla tänapäeva 
nõuetele. Valitseb väga suur 
ruumikitsikus. Ma loodan, et 
kui nüüd on linna ja Vivate-
xi vahel kokkulepe saavuta-
tud, siis  tulevikus ei pea me 
enam elama üksteise seljas.»

Rõõmussaar on kooli di-
rektor olnud umbes viis aas-
tat. Kogu selle aja on linna 
ja partnerfirmade vahel õhus 
rippunud vaidlusküsimus, kas 
ikkagi ei peaks 2006. a sõl-
mitud halduslepinguid linna-
le soodsamaks muutma. Ku-
na puudus selgus, ei saanud 
edasi minna ka kooli juurde-
ehituse plaanidega.

Teisalt on olemas nii juur-
deehituse eskiisprojekt kui 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Sõõrumaa: koolid renoveeriti  
enneolematus tempos
Vivatex Holdingu omaniku 
Urmas Sõõrumaa sõnul 
võib koolide lepingule 
läheneda mitmest 
küljest. Kuigi 2006. a 
leping näib väga ka-
sumlik, pidi eraette-
võte oma riske 
maandama 30 aasta 
peale ette. Ja teisalt 
tehti kümme kooli ehk 
15% Tallinna koolidest kor-
da erakordselt kiires tempos.

«See oli enneolematu siis, ja seda on 
raske tänagi korrata,» ütles Sõõrumaa 
renoveerimise tempo kohta. «Teisalt pi-
di arvestama sellega, et kapremondi ja 
hoolduskohustus oli vaja 30 aastaks et-
te kokku leppida. Me teame, mis on toi-
munud viimase 10 aasta jooksul tööjõu 
ja ehituse hindadega, kuid seda raskem 
oli 30 aastat ette fikseerida ja vastutust 
võtta.»

Samas väljendas Sõõrumaa rahulolu, 
et pooled nüüd nö keset põrandat kok-
ku said.

«Ka minul on hea meel, et 
jõudsime lepingute muut-

miseni, sest läbirääkimi-
sed võimsa lepingu-
partneriga ja ka ühis-
kondlik surve on ol-
nud väsitav nii minule 
kui minu meeskonna-

le,» sõnas ta. «Minu 
hinnangul võidab Tallin-

na linn lepingute muuda-
tusest veel rohkem, isegi üle 

30 miljoni euro kokku.» 
Ta lisas, et praegu on finantsmaailm 

ja tööjõukulud kergemini prognoosita-
vad ning seetõttu saigi lepingut ümber 
teha.

Sõõrumaa sõnul hakkasid lepingud 
tooma kasumit kaugeltki mitte kohe, 
vaid alates 2010-2011, kui Euribor 
kukkus nulli lähedale ja on jäänud sin-
na tänaseni. Kasumit on lepingult tee-
nitud viimased kümmekond aastat 
suurusjärgus 1,5 mln aastas ja inves-
teeringud viide kooli küünivad 30 mln 
euroni. 

ka ehitamiseks vajalikku va-
ba maad.

«Muidugi pole Vivatex mit-
te kuidagi meie ruumipuuduses 
süüdi, aga kui valitseb selgu-
setus, siis asjad ju ei liigu eda-
si,» sõnas koolijuht. «Ehku pea-
le, kui rahanumbrid on linna 
ja ettevõtte vahel lahtised, ei 
hakata ju midagi planeerima.»

Laias laastus tähendas aga 
leping erafirmadega koolijuh-
tidele painest pääsemist. Pel-
gulinna gümnaasiumi direk-
tor Tõnu Piibur on öelnud, 
et enne 2006. a halduslepin-
guid remonditi koole põhi-
mõttel: ise tehtud, hästi teh-
tud. Lipp lipi, lapp lapi peal. 
2006. aastast muutus seega 
täielikult paradigma. Lõpuks 
ometi saadi keskenduda põhi-
lisele ehk õpetamisele. 

Linnal puudus kogemus
Lepingupartneritest kaks 

erafirmat, Vivatex ja BCA leiti 
avaliku konkursiga, nii et lä-
bipaistvusega on kõik korras. 
Teisalt, nõnda nagu möönis äs-
jasel pressikonverentsil linna-
pea Mihhail Kõlvart, polnud 
linnal 2006. a veel taoliste le-

pingute sõlmimise   kogemust. 
Edaspidised lepingud sõlmiti 
juba teistel  tingimustel. 

«See esimene leping on siis-
ki kehtiv leping ja tänu neile 
sai linn renoveerida kümme 
kooli – tol ajal oli see väga 
vajalik samm,» lisas 
linnapea. 

Üks oluline 
punkt lepin-
gu muuda-
tustes on 
see, et 
teenu-
se hind 
odavneb 
11 prot-
senti aas-
tas. Teine 
puudutab le-
pingu lõpeta-
mist, kui linn 2036. 
a koolid välja ostab. Hinna-
le pandi n-ö lagi peale ja võr-
reldes esialgse lepinguga sääs-
tabki linn suurusjärgus 20-30 
mln eurot. Urmas Sõõrumaa 
hinnangul võib summa olla 
isegi suurem ehk kuni 40 mln. 

Lepingu muudatuste tulemu-
sena ei vähene aga kuidagi üü-
rileandja ehk Vivatex Holding 

OÜ kohustused koolihoonete ja 
rajatiste korrashoiu tagamisel. 

Linn pole aga endiselt kok-
kuleppele jõudnud teise part-
neri, BCA Centeriga, kes hal-
dab omakorda viit  kooli. Kõl-

varti sõnul võib ees oodata 
kohtutee. 

«Praegu on jutt 
koolide välja-

ostmisest, aga 
ennekõike 
seisneb kü-
simus hin-
nas,» mär-
kis linna-
pea. «Sa-
mas ei tun-

du BCA pa-
kutud hind 

linna jaoks 
soodne. See võib 

lõppeda ka kohtume-
netlusega, mida me soovisime 

algusest peale vältida mõlema 
partneri puhul.» BCA Centeri 
üks omanikest Jaanus Otsa üt-
les, et kui linn ei soovi lepingu 
jätkumist, on võimalik lepingu 
järgi koolid linnale müüa. Kuid 
seda ikkagi lähtudes nendest ra-
hanumbritest, mis kirjas praegu-
ses lepingus.

Kalamaja põhikooli juurdeehituse kohal on aastaid rippunud küsimärk. Koolipere ja lapsevanemad loodavad, et jää hakkab tänu uutele lepingutingimustele liikuma.  Albert Truuväärt

Ekspertiis  
näitas, et linnale 

on odavam hakata 
koole ise  
haldama.

Ise remondi  
tegemise asemel 
saavad koolid ka 
nüüd keskenduda 

põhilisele ehk 
õpetamisele.

TALLINNA PANORAAM
pühapäeviti kell 18.00

Kõigest, mis tegelikult Tallinnas sünnib.
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rida kell 14.27 ning õnneks 
keegi kannatada ei saanud.

14 aastat päästeametniku-
na leiba teeninud Pajupuu sõ-
nul on tuleõnnetuste peami-
seks põhjuseks ikkagi inimes-
te hooletus, peamiselt just toi-
duvalmistamisel. «Enamasti 
on mängus ka alkohol,» mär-
kis ta. «Inimene hakkab süüa 
tegema, aga unustab selle te-
gevuse, siis läheb toit kõrbe-
ma, mööbel süttib ja ongi tu-
lekahju platsis.» 

Reeglina reageerib sellis-
tel puhkudel suitsuandur ja 
naabrid kutsuvad abi. «Joo-
bes inimene tõenäoliselt ise 
abi ei kutsu, pigem üritab se-
da kõike veel varjata ka,» lau-
sus Pajupuu. «Naljaga poo-
leks võiks öelda, et tee oma 
pelmeenid valmis enne, kui 

viina hakkad jooma, mitte 
vastupidi.»

Alalised «kliendid» 
on päästjatel ka pur-
juspäi või lihtsalt 
hoolimatud voo-
dis suitsetajad. 
«Kahjuks neid 
joodikuid ümber 
ei kasvata ja nen-
deni meie sõnumid 

ei jõua. Kui inime-
ne on alkoholiga nii-

võrd sina peal, siis ta 
ei mõtle, et nüüd võib mi-

dagi juhtuda,» rääkis Paju-
puu. «Seal suurt muutust ei 
ole. Ma arvan, et kui vaadata 
asja üleriigiliselt, siis on igal 
nädalal üks juhtum, kus kee-
gi on, suits ees, magama jää-
nud või täis peaga tulekahju 
tekitanud. Seda on liiga palju 
ja see on puhas hooletus. Tu-
leb teha endale selgeks, et kui 
ma võtan viina, siis ei mak-
sa diivani peal pikutades suit-

Priit Liiviste, 
Simon Suviste
pealinn@tallinnlv.ee

Keegi proovis saunas küt-
tepuid kuivatada, kuid need 
süttisid koldes. Ka lihtsa-
test laualampidest on sel 
aastal saanud alguse mitu 
tulekahju.

«Tavaliselt on külmemal 
ajal põlengute põhjuseks küt-
teseadmed,» ütles päästeame-
ti ohutusjärelevalve osakon-
na juhataja Tagne Tähe. «Üks 
inimene proovis saunas küt-
tepuid kuivatada, kuid need 
süttisid. Ka lihtsatest laualam-
pidest on sel aastal saanud al-
guse mitu tulekahju. Pääste-
amet paneb kõigile südame-
le, et rikkis elektriseadmeid 
ei tohi kasutada. Kui seal mi-
dagi sähvib, tõuseb kärsahai-
su või juhtmed on katki, tu-
leb seadmed üle kontrollida 
ja neid mitte kasutada, sealt 
on väga lihtsasti võimalik tu-
lekahjul algus saada.»

«Kui ilmad lähevad kül-
maks, asutakse palju kütma. 
Selle tulemusena hakkab pi-
kendusjuhtmete ja küttekeha-
de väsides juhtuma tuleõnne-
tusi,» ütles Lilleküla päästeko-
mando meeskonnavanem Jan-
no Pajupuu «Ent tänavu sel-
list tendentsi märgata ei ole.» 
Pajupuu sõnul on tuleõnne-
tuste peamine põhjus hoopis 
hooletus, tihti kombineeritu-
na alkoholijoobega.

Naabrid kutsuvad abi
«Muidugi võib asi olla sel-

les, et elektrihinna tõttu ei 
julgegi keegi enam elektri-
ga kütta,» muigas kogenud 
päästja. «Kotka tänaval oli 
üks suurem tulekahju, aga 
selliseid asju, et terve ma-
ja oleks muutunud õnnetuse 
tagajärjel elamiskõlbmatuks, 
mulle eelmisest aastast roh-
kem meelde ei tule. Nii mul-
lune aasta kui ka tänavune 
talv on olnud päästjatele üld-
joontes rahulikud.» 

7. detsembri varahommi-
kul sai häirekeskus teate, et 
Kotka tänaval asuva kolme-
kordse elumaja üks kor-
ter on suitsu täis. 

Kohalesaabunud 
päästjad tuvastasid, 
et suitsu tuleb ka-
mina seina vahelt 
ning see on levi-
nud juba ka vahe-
lagedesse ja pöö-
ningule. 

Kell 5.47 oli põ-
leng levinud lisaks 
veel kahte korterisse 
ning umbes  15 minutit 
hiljem oli tuli enda alla mat-
nud juba ka trepikoja ja kol-
manda korruse vaheseina, mi-
da päästjad kohe kustutama 
asusid. 

Kokku tegutses kohapeal 
12 päästemeeskonda Kesk-
linna, Kopli, Lasnamäe, Lil-
leküla, Keila, Muuga ja Nõm-
me komandost ning vabataht-
likud Tabasalust ja Hüürust. 
Tulekahju õnnestus likvidee-

KOGENUD PÄÄSTJA: Sageli algab  
tulekahju purjuspäi toidu valmistamisest

su ette panna. Kui on mingi 
seltskond, siis neid asju juh-
tub vähem, sest teised inime-
sed ehk  märkavad.»

Suitsuandur pole korras
Tuletõrjujate jaoks on väl-

jasõidud muutunud aastatega 
kergemaks, sest tänu suitsuan-
durile avastatakse paljud tu-
lekahjud juba väga varakult. 
Inimesed viibivad Covidi tõt-
tu ka rohkem kodus ning eri 
masinate ja elektriseadmete 
järelevalveta jätmist tuleb et-
te harvem. «Suitsuandur ai-
tab väga palju,» tähendas Pa-
jupuu. «Aeg-ajalt juhtub, et 
kutsutakse päästjad jutuga, et 
suitsuandur piiksub juba 40 
minutit või tund aega – teh-
ke midagi. Tegelikult peaks 
reageerima kohe. Kui see an-
dur on juba 40 minutit piik-
sunud ja seal tulekahju puh-
keb, siis on inimese elu juba 
ammu ohus.» 

Pajupuu sõnul tuleks minna 
naabri ukse taha ja kui teine 
ise avama ei tule, siis proovi-
da korterisse siseneda. «Kui 
see aga ei õnnestu, tuleb ko-
he helistada 112, et pääst-
jad saaksid võimalikult kiires-
ti olukorra üle kontrollida,» 
selgitas ta. «Mõned inimesed 
pelgavad, et ah, mis ma kut-
sun päästjaid piiksumise pä-
rast kohale, aga parem ikka 
kutsuge, saame kõik  vara-
kult üle kontrollida – kelle-
legi mingit hinnangut ei an-
ta selle pärast, et päästjad ko-
hale kutsutakse.»

Suitsuanduritest on pääs-
teametnike sõnul palju kasu, 
paraku ei ole töötavat andurit 
endiselt umbes 30% majapi-
damistest. «Suitsuandur ära-
tas üles inimese, kes sai ko-
he teada, et midagi on vales-
ti. Ta helistas päästeametile 
ja me saime kiiresti reagee-
rida,» rääkis Kesklinna pääs-
tekomando meeskonnavanem 
Nikita Pahhutši. «Kaks kor-
rust saime päästa, sest avas-
tasime tulekahju varakult.»

«Positiivse poole pealt 
saab välja tuua, et vähemas-
ti kolmel korral on suitsuan-
dur põlengust märku andnud 
ja päästnud inimese elu,» li-
sas Tähe.

«Tihti on kodus suitsuandur 
olemas, aga seda pole paigal-
datud, või on tegu üürikorte-
riga ja omanik pole andurit 
paika pannud. Aga see po-
le tegelikult argument. Osta 
see kümneeurone suitsuan-
dur, kruvi lakke – kõige liht-
sam ja odavam elukindlus-
tus,» manitses Pajupuu. «Juh-
tub ka seda, et kui anduri pa-
tarei on tühjaks saanud, võe-
takse see küll laest alla, ent 
unustatakse koos uue patarei-
ga oma kohale paigutada. Sa-
geli on andur ka täiesti vales 
kohas. Selle asemel, et pan-
na see laes kõrgeimasse koh-
ta, seisab andur kapi või riiu-
li peal, seega märksa madala-
mal, muutes võimaliku õnne-
tuse varajase avastamise kee-
ruliseks.»

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

Põhjaliku remondi tulemu-
sena sai Rabarübliku laste-
aed endale suurema hoovi, 
võimlemisruumi ja kaks uut 
rühma. Sügisel valmiv Vindi 
lasteaia uus  hoone rõõ-
mustab aga töötajaid ja 
lapsi terrasside ja korraliku 
ventilatsiooniga.

Rabarübliku lapsed käisid ju-
ba uue hoonega tutvumas. Las-
teaialaps Emma ütles, et tahaks 
ka keldrit vaatama minna. «Ma 
arvan, et seal keldris on palju 
moosipurke või siis lihtsalt pur-
ke,» lausus ta. «Siin uues ma-
jas on väikesed nukutoolid, kus 
me istuda saame, kõige rohkem 
meeldib mulle teise korruse män-
guruum, sest seal on palju män-
guasju. Seal on ka nukuköök, 
millega kõige rohkem mängin.» 

«Lapsed vaatasid kannatli-
kult kalendrit ja ootasid,  mil-
lal uude majja saab,» sõnas Ra-
barübliku direktor Tiiu Annus. 
«Nad siiani uudistavad ja har-
juvad uue hoonega. Olime re-
noveerimise ajal kolmel  asen-
duspinnal ja meie uude vanasse 
koju tagasi saamise üle on kõi-
gil hea meel.»

Uus paviljon
Tänu juurdeehitisele sai las-

teaed avada uusi rühmi. Nüüd 
on seal kuus 24 lapsega tava-
rühma, üks sõimerühm 16 lap-
sele ja üks liitrühm 20 lapsele. 
«Kui varem olime kuuerühma-
line, siis nüüd on meil kaheksa 
rühma,» ütles Annus. «Uus hoo-
ne tähendab kindlasti ka suu-
remat personali. Meie jaoks on 
meeskond alati väga tähtis ol-
nud. Ka töötajad ootasid kan-
natlikult ning põnevusega, mil-
lal uude hoonesse saab.»

Direktor lisas, et suurimat 
rõõmu teeb võimla. «Meil ei ol-
nudki varem võimlat, seega pi-
dime nii sporditegevused, kõik 
üritused kui ka muusikategevu-
sed tegema ühes saalis,» lausus 
ta. «Nüüd saame paindlikumalt 
oma tööd korraldada ja nii saa-
li kui ka võimlat eraldi üritus-
teks kasutada.»

Rabarüblikud käivad kaks 
korda päevas õues ja õpivad 
ka seal. «Kui varem ei saanud 
talvel õues näiteks jalgpallitree-
ninguid teha, siis nüüd on kunst-
muruga väljak tihti kasutuses,» 
lausus Annus. «Saime juurde ka 
ühe õuepaviljoni ja mitmeid tai-
mekaste, kus saab taimi kasva-
tada, vaadelda ja uurida. Kuna 

väärtustame kõrgelt Eesti täht-
päevi, oleme uhked ja tänuli-
kud veel selle üle, et nüüd on 
meil valgustusega lipuvarras.»

Tegelikult on Rabarüblik sui-
sa esimene Tallinna lasteaed, 
millel kunstmurukattega jalg-
palliväljak.

Raba 10 asuv lasteaiahoone 
avati märtsis 1986 Tallinna 167. 
lastepäevakodu nime all üksnes 
kahe rühmaga. Hiljem lisandus 
neli rühma ja uuenduse käigus 
veel kaks.

Lasteaiakohtade probleem on 
Tallinnas kestnud kümmekond 
aastat. «Nõmme oli kindlasti üks 
linnaosadest, kus lasteaiakohta-
dega oli keeruline seis,» ütles 
abilinnapea Vadim Belobrovt-
sev. «Tänu sellele, et Rabarüb-
liku lasteaed saab nüüd rohkem 
lapsi vas-
tu võtta, 
muutub see 
mure väik-
semaks.»

3,2 mil-
joni euro 
eest korda 
saanud Ra-
barübliku 
lasteaed pole 
ainus – linnal 
on plaanis te-
ha korda ka 
kõik ülejää-
nud, mis seda 
veel vajavad. 

Möödunud nädalal sai nur-
gakivi Vindi lasteaia uus maja 
Kristiines, aadressil Vindi 3. Sel-
le direktori Nonna Meltsase sõ-
nul kummitas lapsi vanas majas 
ruumipuudus. «Seni oli meil ai-
nult üks veranda, nii et kui väi-
kesed läksid õue, siis suuremad 
õppisid,» rääkis ta. «Siis toimus 
vahetus – suuremad läksid õue 
ning väiksemad olid toas. Uues 
hoones ei pea me seda enam 
jälgima.»

Kõigile rühmadele  
kaks ruumi

Rühmaruumid on kavanda-
tud hoone kahekordsesse ning 
administratsiooniplokk koos 
saalide, köögi ja abiruumidega 
ühekordsesse ossa. Kahekord-
se majaosa ette tulevad terras-
sid, mis muudavad mugavaks ka 
õues õppimise. Uus maja on va-
rustatud korraliku  ventilatsioo-
niga, mis varem üldse puudus. 
Kõik lasteaia rühmad saavad 
endale kaks ruumi. «See või-
maldab õpetajatel teha rohkem 
nii individuaalset kui ka rühma-
tööd,» ütles Meltsas. 

Ühekordse majaosa katuse-
viilu alla saab samuti paigutada 
mängualasid. Majaesiselt silluta-
tud väljakult avaneb hoone pea-
sissepääs, kust pääseb ligi kõi-
gile, ka kogukonnale kasutami-
seks mõeldud ruumidele.

Vindi lasteaia ehitus läheb 
maksma ligi 8,7 miljonit eurot. 

Vindi lasteaed on tegutsenud 
juba alates 1. jaanuarist 1977 
ning 2003. aasta septembris avati 
seal esimene täielik keelekümb-
lusrühm. «Hiljuti tähistas laste-
aed  45. sünnipäeva ja uue hoo-
ne ehitamine on kindlasti uue 
ilusa etapi algus,» lausus Kristii-
ne linnaosa vanem Jaanus Rii-
be. «Nende hüüdlause «Mängi-
me ja õpime koos!» iseloomus-
tab lapsesõbralikku keskkonda. 
Kristiine lasteaedade uued ja 
kaasaegsed hooned ning las-
te huvitegevus on meie jaoks 

prioriteet, ja seda 
suurem on rõõm, 
et lasteaed saab jät-
kata oma tegevust 
parimates, muga-
vates ja turvalistes 
ruumides.»

Lasteaeda ra-
jav Nordlin Ehitus 
OÜ usub, et sari-
kapidu saab pida-
da juba aprilli lõpus. 
Hoone karp peaks 
olema valmis kahe 
kuu pärast ja laste-
aed avatakse eelda-
tavasti oktoobris.

Vindi lasteaiale panid nurgakivi abilinnapea Andrei Novikov, lasteaia direk-

tor Nonna Meltsas ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.  Albert Truuväärt

Nii hakkab välja nägema oktoobris uksed avav Vindi lasteaed.
Rabarübliku lapsed saavad nüüd lasteaia 

hoovis ka jalgpalli mängida.  Tallinna linnameedia

«Tahaks loota, et teavitus, kuidas õigesti kütta, annab tulemust. Näiteks ka see, millal siiber sulgeda,» selgitas Pajupuu, kelle sõnul üritavad inimesed 
energia kokkuhoiu nimel siibrit mõnikord võimalikult vara kinni panna, kuid nii võib vingugaas tuppa pääseda. Scanpix

Tallinn otsib 
noori mentoreid
Tallinn kutsub noori ühinema 
tuleviku mentorite program-
miga, et aidata omalt poolt 
kujundada linna kestlikku tu-
levikku. Ühtlasi on ühel noorel 
võimalus pääseda Tallinna lin-
na delegatsiooni Euroopa 
suurima linnade võrgustiku 
Eurocities aastakoosolekul 
tänavu juunis Soomes Es-
poos. Koosoleku teemaks on 
linnade julged tulevikuideed ja 
-ambitsioonid ning viisid nen-
deni jõudmiseks. Kandideeri-
miseks on vaja avaldust, CV-d 
ja motivatsioonikirja (üks A4 
inglise keeles) teemal, kuidas 
kohaneda kliimamuutustega 
ja liikuda kestliku tuleviku suu-
nas, hiljemalt 28. veebruariks 
nooredliidrid@tallinnlv.ee.  

 

Pikakari rand 
sai jõulinnaku
Pikakari rannas valmis jõulin-
nak, mis sobib eri  ettevalmis-
tuse ja võimekusega inimeste-
le. Välijõusaal asub aadressil 
Paljassaare tee 46, seal on kõ-
hupink, kaks rinnapinki, biit-
septsipink, alatõmbe pink, rei-
esirutaja, kõhu- ja alaseljali-
haste treeningpink, rööbaspuu 
ning õlapress. Linnaku rajas 
Tiptiptap OÜ. 

 

Muusikalinna 
nõukogu alus-
tab tegevust

Tallinn kutsub kokku 
UNESCO muusikalinna nõu-
kogu, mis asub ellu viima Tal-
linna muusikalinna strateegiat 
aastateks 2022-2025. Nõu-
kogusse kuulub lisaks kahele 
linnavalitsuse liikmele kümme 
muusikavaldkonna mõjuisikut, 
ka on eksperdina kaasatud 
UNESCO Eesti rahvusliku ko-
misjoni peasekretär. Muusika-
linna nõukogu tööd korraldab 
linna kultuuri- ja spordiamet. 

Laekunud on 
üle 20 000  
energiatoetuse 
taotluse

Tallinnale on esitatud kokku 
üle 20 000 energiahinna hüvi-
tise taotluse, millest 86% on 
esitatud elektrooniliselt ise-
teeninduse kaudu.    Neljapäe-
va hilisõhtuks oli esitatud kok-
ku 20 300 taotlust, neist 
elektrooniliselt 17 400 ja lin-
naosavalitsuste sotsiaalhoo-
lekande osakondades paber-
kandjal 2900. Esitatud taot-
lustest on menetletud 8700 
ehk 42%.

Enne  
keeda pelmeene 

ja siis võta viina – 
aga kahjuks  

joodikuid ümber  
ei kasvata.

Vingugaasiandur nüüd kohustuslik

Vingugaasiandur päästab 
gaasiboileriga kodus ini-
mesi lämbumisest. 

1. jaanuarist on vin-
gugaasiandur kohus-
tuslik kõigis majapi-
damistes, mida köe-
takse tulega või kus 
on korstnaga ühen-
datud gaasiboiler. 
«Vingugaasiandur 
võiks olla ka kõigil neil, 
kellel on gaasiboiler,» ütles 
Lilleküla päästekomando mees-
konnavanem Janno Pajupuu. «Kuigi 
praegu on kohustus vingugaasiandur 
paigaldada siis, kui boiler on ühendatud 
lõõriga, siis kindlasti soovitan gaasiboi-
leri puhul panna ka vingugaasiandur 
koos gaasidetektoriga.» 

Pajupuu kirjeldas hiljutist õnnetust 
gaasiboileriga kodus. «Inimene kaotas 
vannitoas teadvuse, sest uks oli kinni ja 

ventilatsioon kinni teibitud, 
et sooja kokku hoida. 

Sealsamas vannitoas 
oli gaasiboiler, mis 

tegelikult tarbis ära 
kogu selle ruumi 
hapniku, nii et ini-
mene kaotas 
teadvuse.» 

Kui normaalse 
põlemise juures te-

kib gaasist veeaur ja 
CO2, siis väga madala 

hapnikutaseme puhul mürgi-
ne vingugaas ehk CO. Sellistes kohta-
des peab Pajupuu sõnul kindlasti olema 
korras ventilatsioon, kindluse mõttes 
aga tuleks panna ka vingugaasiandur, 
mis annab võimalikest probleemidest 
kiirelt piiksumisega märku. «Vingugaa-
sianduri saab juba 20-25 euroga kät-
te,» lausus ta. «See ei ole suur väljami-
nek – ostad ära ja kestab aastaid.»

Raskeid tuleõnnetusi on üha vähem

• Eelmisel aastal oli päästja-
tel Tallinnas kokku 6120 
väljakutset, millest 892 
olid seotud tulekahju-
dega. Kokku hukkus 
pealinnas aasta jook-
sul tuleõnnetustes 
kuus inimest, Eestis 
kokku 39. 

• Sel aastal on Tallinnas 
puhkenud juba 60 tulekahju, 
neist 29 on olnud hoonepõlengud. 
Üks inimene on kahjuks ka hukkunud.

• Ränkade tagajärgedega tuleõnnetu-
si on jäänud  vähemaks, sest tänu eri 
anduritele on päästjatel võimalik 
ohuolukordadele üha kiiremini rea-
geerida. Eelmisel aastal oli 1. jaanua-

rist 8. veebruarini 86 tule-
kahju, üle-eelmisel aastal 

104. Suure tõenäosuse-
ga on tulekahjude arvu 
vähendanud ka soojem 
ilm.

• Tallinn osaleb ka sel 
aastal «Kodud tuleohu-

tuks» projektis, mille abil 
paigaldatakse vähekindlus-

tatud elanike kodudesse vingu-
gaasiandurid, kontrollitakse üle kütte- 
ja elektrisüsteemid ja tellitakse vaja-
dusel korstnapühkija. 

• Abilinnapea Betina Beškina (pildil) 
rääkis, et see projekt aitab majandus-
raskustes inimesi, lasterikkaid pere-
sid, eakaid ja puudega inimesi.

Lapsed käisid juba Rabarüblikuga tutvumas 
ja jäid nähtuga rahule. Tänu juurdeehitisele 
on lasteaias nüüd kuus 24 lapsega tavarüh-
ma, üks sõimerühm 16 lapsele ja üks liitrühm 
20 lapsele. Aleksandr Gužov

661 6616
Tallinlasena telli Pealinn numbrilt

sinu postkastis!
TASUTA

Värsked uudised

Valmis esimene 
kunstmurust 
jalgpalliväljakuga lasteaed
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I lmselt on paljudes peredes, või ka paaridel omavahel 
nädalalõppude standardküsimus: kas täna välja ka lähe-
me?

Nüüd on see küsimus kahjuks asjaolude tõttu üha 
haruldasemaks muutunud.

Pandeemia on meid jätnud ilma paljust harjumuspära-
sest: vajadus kontserdil või teatris maski kanda peletab 
endiselt osa publikut eemale. Teisalt on paljude tähelepa-
nu hõlvanud vaid mured: tervis, mure lähedaste pärast, 
distantsõpe, vähenenud sissetulekud. Teatrid, kinod, muu-
seumid, kontserdikorraldajad on seevastu saanud võima-
luse end kõrvalt vaadata. Mis inimeste elus muutuks, kui 
meid ei oleks?

Algul ehk tundus, et ei muutugi midagi. Film ja kont-
sert tulid arvutist. Kui aga kaks aastat pandeemiat ju-
ba selja taga, on selgunud, et umbes 25% inimestest pole 
viimasel aastal käinud teatris, kontserdil, kinos, muuseu-
mis ega raamatukogus. Isoleerituse tegelik hind vaimsele 
ja füüsilisele tervisele selgub paraku tulevikus – taas ars-
tide juures.

Muidugi ei asenda ükski arvuti päris etendust ega kont-
serti. Uuring on näidanud, et üks suurem stressi tekitaja 

inimeste jaoks piiran-
gute ajal on sotsiaal-
sete kontaktide kadu-
mine ja võimatus käia 
väljas, üritustel. Vii-
rus jääb meiega ilm-
selt aastateks, lainete-
na. Kui aga olukord lu-

bab, peaks püüdma inimesi taas kutsuda ekraanidest ee-
male, kultuuri juurde. Selleks ongi mõeldud isuäratajate-
na tasuta muuseumipühapäevad linna hallatavas kümnes 
muuseumis.

Järjest enam räägitakse muuseumitest kui kogukonna-
kesksetest inimeste kohtumispaikadest. Muuseumid muu-
tuvad rahvale nähtavamaks. Seega: võtkem muuseumi kui 
oma. Korjakem mälestusi, otsigem vanu fotosid. Miks oli 
muinsuskaitseliikumine või Kodulinn kunagi popid? Sest 
kõik, kes tahtsid, said ajalugu uurida.

Kuid miks piirduda ainult muuseumitega. Tallinn on 
alates tänavusest aastast UNESCO muusikapealinn. See 
tähendab linlasele rohkem kontserte. Ja nendele, kes muu-
sikat teevad, rohkem võimalusi. End taas: see pole vaid 
tähtede pidu. Kel pisutki muusikaannet, võiksid end var-
just välja tuua. Võimalusi otsida, sest nüüd on need lihtsa-
mini leitavad.

Miks mitte anda näiteks väikesi õdu-
said hoovikontserte või mängida söö-
gikohtades – nähtus, mis kahjuks vä-
ga harvaks jäänud. Kõik ei igatsegi 
käia suurte staaride kontsertidel. 

Teatrid on talve- või koroona-
unest juba ammu ärganud. Linna-

teatri uue hoone nurgakivi ei 
tähenda vaid maja, vaid ka 
armastatud näitlejate laie-
malt uut algust uute juhti-
dega. Teisalt on aga liiga 
varju jäänud Eestis ja ka 
Tallinnas tegutsevad har-
rastusteatrid. Näitlemine 
võiks lihtsalt olla ka mõ-
nus ajaviide väikese pub-
liku ees. Taas: käigem 
sündmustel, aga tehkem 
neid ka ise.

Nõnda astuksime eda-
si – tagasi kultuuri, ja 
ühtlasi pandeemiaeelse 
normaalsuse poole

Tagasi kultuuri juurde

Virkko Lepassalu,  
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

Moodsas muuseumis 
loome oma mälestus-
tega kogukonnatunnet.

Abilinnapea Joosep Vimmi 
sõnul on edaspidi kavas 
luua jäätmejaamade juurde 
ka parandustöökojad.

Linn ja uuskasutuskeskus 
avasid Paljassaare jäätmejaa-
mas korduskasutusruumi, ku-
hu saab tasuta ära tuua ko-
dus liigseks muutunud, kuid 
töökorras ja kasutuskõlblik-
ke asju

Abilinnapea Joosep Vimm 
lõikas ruumi avades lindi ase-
mel läbi juba kasutuskõlbmatuks 
muutunud teksad. Linti hoidsid 
ja abistasid korduskasutusruumi 
avamisel MTÜ Uuskasutuskes-
kuse juhatuse liige Diana Paaks-
puu ja Tallinna jäätmekeskuse 
juhataja Kristjan Mark.

Uuskasutuskeskus sorteerib 
kõik korduskasutusruumi too-
davad asjad ning suunab kor-
ralikud asjad uuesti ringlusse 
oma kauplustes ja koostööpart-
nerite kaudu abivajajatele anne-
tades. Ruumi saab tuua väikse-
maid esemeid alates riietest kuni 
väikese kodutehnikani. Korra-
likule mööblile ning suuremale 
kodutehnikale saab aga tasuta 
järele kutsuda uuskasutuskesku-
se kaubiku, kirjutades kaubik@
uuskasutus.ee. 

Paljassaare jäätmejaam ja 
korduskasutusruum on avatud 
esmaspäeviti, kolmapäeviti, nel-
japäeviti ja reedeti kell 14-19 ja 
nädalavahetustel kell 10-15. In-
fo jaatmejaam.ee.

Linlased saatsid klindipan-
ga ideekorjele ligi 400 ette-
panekut, enim sooviti mu-
gavaid istumispaiku, et 
saaks nautida puutumatut 
loodust. 

Linnaplaneerija Eva-Maria 
Aitsami sõnul said kõik lin-
lased kahe kuu vältel esitada 
oma ideid ning ettepanekuid 
pargi kohta, mis peaks tulema 
metsikusse loodusse Lasnamäe 
klindi servale. «Kokku saabus 
ideekorje käigus 340 ettepa-
nekut ja ideed Maptionnaire’i 
rakenduse kaudu, 42 vastust 
saadeti Klindipargi veebilehel 
oleva vormi kaudu, laekus ka 
kümme e-kirja ja üks ettepa-
nek saadeti postiga,» ütles ta. 
«Ettepanekud varieerusid vä-
ga spetsiifilistest ettepaneku-
test kuni laiavisioonini.»

Küsimustikus oli pakutud 
välja nimekiri võimalikest te-
gevustest ja asjadest, mis tule-

vases pargis võiksid olla. Vas-
tajad said nendest valida viis 
kõige tähtsamat. «Peamised as-
jad kippusid korduma,» märkis 
Aitsam. «Need olid istumis- ja 
puhkekohad, infostendid, prü-
gikastid ja välisvalgustus. Vii-
mast toodi esile väga palju just 
Hundikuristiku ja vana lubja-
ahju varemete piirkonnas. Eel-
kõige soovitakse mugavaid ole-

miskohti, et nautida loodust. 
Kultuuristamist tahetakse mi-
nimaalselt, metsikuse teemat 
toodi väga palju juurde. Kind-
lasti ei soovita sinna mingeid 
suuri sekkumisi ja see läheb 
kokku ka meie visiooniga.»

Mõned linlased esitasid ka 
üksteisele vastukäivaid soo-
ve. Näiteks ühed soovisid gril-
limispaiku, teised jälle mitte, 

sest kartsid prügi kogunemist. 
Aitsami sõnul grillimiskohad 
loodustundlikesse kohtadesse 
pigem ei sobi – rõhk olgu ik-
ka loodusel ja metsikuse säi-
litamisel. 

Praegu prügi täis kolme lin-
naosa piiril kulgev, ligi 9 km 
pikkune paekivipaljand peaks 
muutuma ilusaks terviklikuks 
lineaarpargiks. Park hakkab 
koosnema kuuest osast ning 
kulgeb Tartu maantee juurest 
Pirita ürgoruni.

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnu on järgmine samm ju-
ba ruumiloome poolne eskiisi 
esitlemine. «Eskiisile järgneb 
konkurss leidmaks konkreet-
sed lahendused nendele ette 
nähtud ruumilistele sekkumis-
tele,» ütles ta. «See laev hak-
kab varsti liikuma. Praegu ole-
me veel sadamas ehk otsusta-
mas, mida või keda me võta-
me sinna pardale.»

Tallinna lastekodu avas 
perekodu, mis hakkab 
pakkuma peavarju ja abi 
käitumisraskustega 
noortele.

Abilinnapea Betina Beš-
kina sõnul on pere-
kodu mõeldud 
vähemalt 
14-aastas-
tele noor-
tele, kes 
on viibi-
nud kas 
kinnises 
lasteasutu-
ses või ke-
da soovitak-
se sinna saata. 
«Paraku on käitu-
misraskustega noored seni 
sattunud  kinnisesse laste-
asutusse, sest teisi paiku on 
neile kohtade puuduse tõt-
tu keeruline pakkuda,» sel-
gitas Beškina.

«Need noored vajavad pal-
ju individuaalset lähenemist 
ja tähelepanu, kuid tavalises 
perekodus ei ole see päriselt 
võimalik.»

Tallinna lastekodu juha-
taja Meelis Kukk nentis, et 

noored tunnevad end 
uues kodus vajali-

ku ja väärtusli-
kuna. Kui üld-
juhul on pe-
rekodus kuni 
kuus last, siis 
uues noor-
te perekodus 

neli. Kuke sõ-
nul ei jää selli-

se lähenemisega 
ja suurema perso-

naliga kodu  viimaseks. 
Noorte perekodus asub 

tööle kolm perevanemat ja 
kaks kasvatajat. Ruumid 
noorte tarbeks remonditi Tal-
linna lastekodu Nõmme majas 
(Vana-Pärnu mnt 9a).

Paljassaare jäätmejaamas nüüd avatud korduskasutusruum KLINDIPARGI IDEEKORJE: Linlased  
soovivad istumiskohti ja infostende

Hädas noortele avas 
uksed uus perekodu

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Valdeku noortekeskuse 
noorsootöötaja Evely Pajula 
sõnul on palgatõusu hädasti 
tarvis. «Palk pole aastaid 
tõusnud ja on väga väike,» 
märkis ta. «Nüüd, kui palk 
tõuseb, võib-olla ei pea 
enam poes nii väga otsima 
soodsamaid hindu. Selle 
eest ei saa osta briljante ja 
teemante, soovin vaid katta 
igapäevaseid vajadusi.» 
Linn tõstab oma 7000 tööta-
ja tasu 7-19 protsendi võrra.

Noorsootöö on Pajula (pil-
dil) sõnul vägagi vastutusrikas 
ja eriti tähelepanelik peab 
olema eri koroonapii-
rangute osas. «Ter-
vise koha pealt on 
see väga tähtis, 
sest me ju puutu-
me noortega kok-
ku,» ütles ta. «Teiselt 
poolt räägitakse väga 
palju vaimse tervise mu-
redest, ja meie töö on 
väga suures osas 
noorte märka-
mine. Me ei 
tohi vaim-
se tervise 
teemasid 
tähelepa-
nuta jät-
ta, pea-
me  ak-
tiivselt ai-
tama noor-
tel abi leida. 
Kui meie seda 
ei tee, siis on vähe 
tõenäoline, et keegi teine 
kuskil märkab ja midagi teeb, 
kui seda juba kodus ei tehta.»

Tänavu tõstab linn 7-19% 
võrra oma huvikoolide õpeta-
jate, sotsiaal-, noorsoo- ja las-
teaiatöötajate, lastekaitsetöö-
tajate jt spetsialistide palku. 

Viimasel ajal pole kerge ol-
nud ka sotsiaaltöötajatel. «Eel-
mise aasta lõpust ja selle aas-
ta jaanuarist, kui energiatoetu-
sed tulid, kasvas töökoormus 
meeletult, see hakkas pärssima 
isiklikku elu ja hobisid,» rääkis 
Mustamäe sotsiaalhoolekande 
osakonna vanemspetsialist Kaie 
Kullamaa. «Kui seda palgatõu-
su ei oleks, siis paljud head sot-
siaaltöötajad ilmselt lahkuksid.» 

Linnapea Mihhail Kõlvart 
ütles, et näeb karjuvat vajadust 
palku tõsta. «Tuleb tunnistada, 
et eri  valdkondades pole süs-
teemset palgatõusu toimunud 
juba päris mitu aastat, mõnes 
valdkonnas isegi seitse aastat,» 
märkis ta. «Teiseks ei ole palga-

tase linnasüsteemis enam 
konkurentsivõimeline 

ja meie spetsialistid 
lähevad tööle era-
firmadesse. Nii-
siis on linnaosade 
sotsiaalhoolekande 

osakonna töötajate-
le ette nähtud kesk-

miselt 19% suurune pal-
gatõus. Selle valdkon-

na töötajatel on ol-
nud pikalt suur 

töökoormus, 
kuid palgad 
ei ole olnud 
konku-
rentsivõi-
melised. 
Energia-
kriis, hin-

dade kasv 
ja süvene-

vad  toimetu-
lekuprobleemid 

on muutnud olukor-
da veelgi teramaks.»

Et keegi ei lahkuks töölt
Linnavalitsus saatis voli-

kokku lisaeelarve, mis tõs-
tab 1. märtsist ka teiste linna 
asutustes töötavate inimeste 
palka. 7,4% palgatõusu saa-

vad lasteaiaõpetajad ja huvi-
koolide õpetajad ning 13,3% 
tõuseb palk lasteaia abiõpe-
tajatel.

Sama suur palgatõus oo-
tab ka linnaosavalitsuste las-
tekaitsetöötajaid, kelle sissetu-
lek on seni olnud oluliselt ma-
dalam, kui see on näiteks Tal-
linna  naabervaldades. «Vaada-
tes naabervaldade lastekaitse-
töötajate palku, siis need jää-
vad 1800-1900 euro kanti. Sel-
le aasta märtsist on meie las-
tekaitsetöötajate palgad samal 
tasemel,» ütles Mustamäe lin-
naosa vanem Lauri Laats.

Kõigil, kelle palk on 1200 
eurot või vähem, tõuseb see 
üldjuhul 10%. Palgatõus puu-
dutab nii linna asutuste kui ka 
hallatavate asutuste töötajaid, 
kokku ligi 7000 inimest.

Kõlvarti sõnul otsustas linn 
lasteaiaõpetajate ja huvikoolide 
õpetajate palka tõsta juba möö-
dunud aasta sügisel, kuid palga-
tõus oli kavandatud sügishooaja 
algusest. «Üleüldist hinnakasvu 
vaadates otsustasime aga linna 
palgal olevate haridustöötajate 
palgatõusu tuua kuus kuud va-
rasemaks,» lausus ta. 

Hinnatõusude valus mõju
Lasteaiaõpetajate palga 

alammäär tõuseb 7,4% võr-
ra,  1315 eurolt 1412 eurole. 
Õpetaja abide palga alammäär 
tõuseb 13,3%, 750 eurolt 850 
eurole. Palgatõus puudutab li-
gi 3000 linna haridustöötajat

Lastekaitsetöötajate ning 
sotsiaalteenuste ja toetuste 
spetsialistide palk tõuseb va-
hemikku 1600-1900 eurot.

Täiskoormusega töötajate 
palka tõstetakse reeglina 7% 
võrra. Kõrgharidusega kultuu-
ritöötajate põhipalgad tõusevad 
7,7%, noorsootöötajatel 10%. 
Töötajatel, kelle täiskoormu-
sega põhipalk on 1200 eurot 
ja madalam, tõuseb palk üld-
juhul 10%. Tallinna loomaaia 
töötajate, kelle põhipalk on al-
la 1000 euro, kasvab see 13%.

Linnapea sõnul on energia-
hindade ning tarbijahinnaindek-
si tõus valusalt mõjutanud kõi-
ki Eesti inimesi, sealhulgas lin-
natöötajaid. «Tahame pakkuda 
paljude linlaste heaks töötava-
tele inimestele konkurentsivõi-
melist palka ning väärtustada 
oma töötajaid, pöörates suure-
mat tähelepanu ametikohtade-
le, kus tööjõupuudus ja väike 
palk on kõige tuntavamad,» üt-
les Kõlvart. «Meil on võimalik 
linna töötajate palka tõsta tä-
nu sellele, et maksulaekumine 
on olnud prognoositust parem.»

Palgatõusudeks on lisaeelar-
ves 5 343 000 eurot. Lisaeel-
arve peab heaks kiitma veel 
volikogu.

Lasteaia- ja sotsiaaltöötajaid ootab 
kaua igatsetud palgatõus

Eesti Päevaleht kirjutas patsien-
dist, kes pidi sooleärritust lee-
vendava ravimi saamiseks helis-
tama perearstile 150 korda, ent 
kättesaamatuks too jäigi. Abi sai 
ta EMO-st, kus retsept välja kir-
jutati. Perearstid on koroona tõt-
tu viimseni üle koorma-
tud. Igast kuuen-
dast perearsti-
keskusest on 
mõni mee-
dik see-
tõttu lah-
kunud. 
Aga miks 
üldse 
peaks 
mõne va-
rem välja 
kirjutatud 
arstimi retsepti 
n-ö pikendamiseks 
saama arstiga suhelda? 
Käimas on pandeemia kolmas 
aasta. Ometi pole perearstide 
koormust kergendavaid digila-
hendusi seni suudetud käiku an-
da. Ühte lubatakse, kui kõik 
plaanipäraselt läheb, mai algu-
seks. Perearst ja Tallinna pere-
arstide seltsi juhatuse esimees 
Reet Laidoja rääkis mullu no-
vembris Pealinnale, et patsienti-

de jaoks võiks olla ka selline di-
gitaalne abivahend nagu otsu-
setugi. Patsient saaks vastavalt 
küsimustikule märkida oma 
probleemid ja vastavalt problee-
mile saada juhised, mida tege-
ma peab. Samuti võiks see abi-

vahend ise genereerida 
saatekirja Covid-

testile. Hädas 
on mitte ai-

nult nn ta-
vahaigus-
tega pat-
siendid, 
kes näe-
vad vae-
va ret-
septide ja 

konsultat-
sioonide 

saamisega, 
vaid ka ootamatult 

haigestunud inimesed. 
Paljud tahaksid perearsti kaudu 
haiguslehte avada, aga ei pää-
seta löögile. Kasulik on siiski 
teada, et põhjendamaks töölt 
koju jäämist ja saamaks haigus-
lehte, piisab ka perearstile meili 
saatmisest. Haigusest teavitav 
meil on haigusjuhtumi avamise 
ametlik alus ja leht vormistatak-
se kirja saatmise kuupäeva järgi.

Õpetaja Helli Juurma kirjutab 
Eesti Päevalehes, et põhikooli 
matemaatika lõpueksamil ku-
kub igal aastal läbi väga palju 
õpilasi. Erandkorras sai 2021. 
aastal põhikooli lõpetada 
ka sel juhul, kui eksa-
mitulemus jäi alla 
50%. Neid õpilasi 
oli jahmatavalt 
palju – ligikau-
du 41%. Aastal 
2020 jäeti pika 
distantsõppe 
perioodi tõttu 
põhikooli lõpuek-
samid ära. Neljal 
pandeemiaeelsel 
aastal oli läbikukkujaid 
järgmiselt: 2019. aastal 
12%, 2018 20%, 2017 12% ning 
2016. aastal 14%. Siia võib lisa-
da, et ega varasematel aastatel 
pole seis oluliselt parem olnud. 
2014. aastal kukkus põhikooli 
matemaatika lõpueksamil läbi 
koguni 26% eksamitegijatest. 
Veelgi varasemal ajal ehk üle 
kümne aasta   tagasi polnud ka 
midagi hiilgavat. Läbikukkujaid 
oleks veelgi rohkem, kui õpeta-

jad õpilaste kõik vead arvesse 
võtaksid. Matemaatikaõpe ja 
eksamitel üsna massiline läbi-
kukkumine on haridussüsteemi 

vaevanud seega väga 
palju aastaid. 

Kindlasti 
muudab 

nuti-
maa-
ilm, 
kus 
vas-
tuste 
leidmi-

seks ei 
pea vae-

va näge-
ma, õpilasi 

üha süvenemis-
võimetumaks. Teisalt on ka 
õpetajate endi tase palju lange-
nud. Koolid rakendavad peda-
googide puudusel neid, kes vä-
hegi sobib. Tõenäoliselt aitaksid 
ainult individuaalprogrammid 
aines maha jäänud õpilastele ja 
matemaatikaõpetajateks õppi-
jate tugev motiveerimine ehk 
tulevane kõva palk ja muud hü-
ved.

Sotsiaalministeerium toetab 
sotsiaaldemokraatide ideed ja 
eelnõud anda inimestele juhul, 
kui riigipüha langeb nädalava-
hetusele, vaba päev 
lähimal tööpäe-
val. Sotsiaalmi-
nister Tanel 
Kiik on küsi-
nud, mis 
saaks sum-
meeritud töö-
ajaga töötaja-
test, kelle iganä-
dalased puhkepäe-
vad ei pruugi langeda nädalava-
hetusele. Teisalt leiduks ka sel-
lele lahendus – näiteks ära jää-
nud puhkepäeva lisamisega 
korralisele puhkusele vmt. Kuigi 

kõik riigikogu erakonnad mõtet 
üldiselt toetavad, seisab sellele 
vastu peaministripartei Refor-
mierakond. Viidatakse, et muu-

hulgas kaasneb lisakoormus 
tööandjatele. Teisalt tule-

vad teiste maade töö-
andjad ju toime. Kind-
lasti ei saa öelda, et 
Eestis oleks riigipühi 
palju – EL keskmine 
on 13,   Eestis on prae-

gu aga 11 pluss üks rah-
vuspüha ehk 24. veebruar. 

Varem on arutletud, et pühi ja 
seega ka vabu päevi võiks olla 
rohkem, lisanduda võiks näiteks 
31. detsember. Niikuinii oleks 
Küprose ja Rootsi tasemeni, kus 
neid on 18, minna pikk maa.

Jaanuarist peale on meid üles 
köetud teadetega, et Eesti to-
lereerivat Valgevene valitsust, 
millele EL-is on sanktsioonid 
kehtestatud. Nimelt voolas läbi 
Eesti raudteel Valgevene naf-
tasaadus koodi all 2707, mis ei 
kuulu aga sanktsioonide alla. 
Nüüd keerati see kanal kinni: 
Eesti kehtestas ise sanktsiooni 
ning raudtee-ettevõte Operail 
on sunnitud ilmselt varem tran-
siidiga tegelenud inimesed 
tööbörsile saatma. Postimehe 
teatel pole aga ei Leedul ega 
Lätil probleeme viidatud kütu-
setransiit endale saada, sest 
neil pole too kaubagrupp sa-
muti sanktsioonide all ja sinna 
kaup nüüd suundubki. Nõnda 
nagu on öelnud EVR Cargo ju-
hatuse liige Indrek Paal, tööta-
vad Soomeski kõik terminalid 

ja raudtee läbilaskevõi-
me piiril, kuid Eesti 
raudteel valitseb tühjus. Kõige 
selle taustal on millegipärast 
pahameeletormi alt kõrvale 
jäänud need Euroopa üliarene-
nud riigid, kuhu ikkagi Valgeve-
ne naftatooted suunduvad. Põ-
himõtteliselt on tegemist börsi-
kaubaga, mis müüakse Euroo-
pa või ka Ühendriikide ettevõ-
tetele. Eesti võib arvata mida 
tahes, müümata ja kohale ve-
damata see kaup meie part-
nerriikide firmadele ei jää. Vene 
raudteel valitsevad raske talve 
tõttu sadamates üldiselt suu-
red ummikud. Järjekorras on 
umbes 2000 rongi. Piltlikult 
öeldes püherdavad meie naab-
rid Läti ja Soome või sees, püü-
des nii palju kui võimalik tran-
siiti oma sadamatesse saada.

Trükifirmaga seotud probleemide tõttu ilmub 
Pealinna leht ajutiselt üle nädala. Näiteks 

kaks järgmist lehte ilmuvad 7. ja 21. märtsil. 
Vabandame ebamugavuste pärast! Tellijad 

saavad lehe kätte igal ilmumiskorral.

Arstid ootavad  
digitiigri virgumist

Matemaatikas läbikukkumist 
vähendaks individuaalõpe

Eestis on riigipühi  
vähevõitu

Kes teenivad Valgevene  
transiidist?

«Eelmise aasta lõpus ja selle aasta jaanuaris, kui energiatoetused tulid, kasvas töökoormus meeletult. See hak-
kas pärssima isiklikku elu ja hobisid,» rääkis sotsiaaltöötaja Kaie Kullamaa.  Tallinna linnameedia

Tulevane looduslik klindipark kunstniku nägemuses.

Lindi asemel lõikasid abilinnapea Joosep Vimm, MTÜ Uuskasutuskes-
kuse juhatuse liige Diana Paakspuu ja Tallinna jäätmekeskuse juhataja 
Kristjan Mark läbi vanad teksad.

Kui meie  
ei märka noorte 
vaimse tervise  

muresid, ei tee seda 
tõenäoliselt  

keegi.

Abi hooldekodude ja  
lastekodude töötajatele
• Palk tõuseb vaba aja ning 

päevakeskuste, sotsiaalkes-
kuste, saunade, lastekes-
kuste, spordikeskuste, noor-
tekeskuste, kultuurikeskus-
te, linnaarhiivi, linna turgude, 
jäätmekeskuse, botaanika-
aia, Kadrioru pargi, looma-
aia, Tallinna filharmoonia, 
keskraamatukogu, kirjan-
duskeskuse, linnateatri, lin-
namuuseumi, rahvaülikooli, 
Vene kultuurikeskuse, Kad-
rioru staadioni, Pirita, Nõm-
me ja Tondiraba spordikes-
kuse, Tallinna spordihalli, 
Kristiine Spordi ja Tallinna 
spordikooli töötajatel.

• Samuti tugikeskuse Juks, 
Käo tugikeskuse, Iru hool-
dekodu, laste turvakeskuse, 
Tallinna lastekodu, vaimse 
tervise keskuse, sotsiaaltöö 
keskuse,  perekeskuse, voli-
kogu kantselei, linnakantse-
lei, strateegiakeskuse, hari-
dusameti, keskkonna- ja 
kommunaalameti, kultuuri- 
ja spordiameti, linnaplanee-
rimise ameti, linnavaraame-
ti, mupo, perekonnaseisu-
ameti, sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti, transpordiameti 
ja linnaosavalitsuste tööta-
jatel.
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Haaberstis kõlavad vabarii-
gi aastapäeva puhul Türnpu 
meeskoori esituses isa-
maalised viisid Ülo Vinteri 
«Põhjamaast» Peep  Sara-
piku «Ta lendab mesipuu 
poole» ja Eespere «Ärka-
mise ajani».   Meremuu- 
seumis aga saab tutvuda 
Johan Pitka eluga purjelae-
va noore kaptenina.

23. veebruaril kell 14 an-
nab Haabersti päevakeskuses 
(Õismäe tee 24) vabariigi aas-
tapäevale pühendatud kontserdi 
Türnpu meeskoor. 1916. a asuta-
tud ajaloolise koori peadirigen-
di Ene Kangroni sõnul on ka-
va koostatud kõigiti isamaalises 
meeles ja vaimus.  «Aastapäeva 
kontserdi kava panime kokku 
sooviga laulda meie Eestimaad 
armastanud autorite koorilaule, 
nii klassikalisi kui tänapäeva-
seid,» lausus Kangron. 

Nii kõlavadki Konstantin 
Türnpu «Mu Eestimaa»,  Alo 
Ritsingu «Teretus» ja  Ülo Vin-
teri «Põhjamaa». Veljo Tormise 
seatud lauludest tuleb esituse-
le «Kodukeel» ja Miina Härma 
«Ei saa mitte vaiki olla». Sea-
de on tehtud mees- ja naiskoo-
ride ühiseks laulupäevaks ning 
meeskoori seadena esitatakse 
seda esmakordselt. Ettekande-
le tulevad veel Gustav Ernesak-
sa «Nad tulevad hommiku kan-
dist», Peep Sarapiku «Ta lendab 
mesipuu poole», Rene Eespere 
«Ärkamise aeg» ning paljud tei-
sed tuntud ja armastatud lood.

Kontserdi kuulamiseks tu-
leb registreeruda päevakesku-
se infotoas või tel 5624 2925.

Salme kultuurikeskuse värs-
kelt uuendatud kuuekümnenda-
te stiilis Leelo kohvikus saab 
23. veebruari salongiõhtul «Ees-
ti vabariigi Eri!» kuulata Eesti 
esinejaid vinüülidelt. Õhtut ju-
hivad keskuse programmijuht 
Kristjan Rohioja ja erikülalise-
na Einar Kapp. Sissepääs ava-
takse kell 18, pileteid saab Pi-
letilevist ja kohapealt.

Lõke Jüriöö pargis
Lasnamäe linnaosa valitsus 

korraldab vabariigi aastapäeva 
eel tasuta vabaõhukontserdi. 
«Otsustasime teha selle õhtu-
sel ajal, et inimesed saaks mu-
gavalt pärast tööpäeva lõppu 
tulla Lindakivi kultuurikesku-
se  platsile muusikat nautima,» 
ütles Lasnamäe linnaosa  va-
nem Julianna Jurtšenko. «Pa-
lun võimalusel kohale tulla jala 
või ühistranspordiga, kuna par-
kimiskohtade arv on piiratud.» 

Rahva ette astuvad kaitse-
liidu Pärnu maleva orkester 
Saxon ning solist Peeter Kal-
jumäe. Kontsert Koorti 22 juu-
res algab kl 18.

Iseseisvuspäeva tähistatakse 
tavapärase pidulikkusega 24. 
veebruaril Jüriöö pargis. Kell 
15 algava tseremoonia juha-
tab sisse vabaduse lõkke süü-
tamine, misjärel kõlavad ter-
vitussaluut ja hümn ning Ja-
kob Westholmi gümnaasiumi 
õpilased loevad ette vabadu-
se manifesti.

Noored muusikud toovad 
Eesti sünnipäevaks publiku-
ni esiettekanded eakaaslastelt. 

Peeteli kirikus astuvad noore di-
rigendi Leiu Tõnissaare juhatu-
sel lavale projektikoor ja Harju-
maa keelpilliorkester, kes too-
vad publikuni Pille-Riin Lan-
geprooni keelpilliorkestrile loo-
dud «Õhtupalve» ja segakoo-
riteose «Improvisatsioon tae-
vasinistel». 

Õhtusele kontserdile lisavad 
värve Karl Tipi ja Pärt Uusber-
gi segakooriteosed. «Mõneti on 
võimalik elu ise on näha une-
näona. Kõik ilmub, kõik muu-
tub, kõik kaob, nagu ütleb üks 
idamaine tarkusetera. Elu kui 
liivale joonistus, kui mööduv 
unenägu,» tõdes Uusberg.

Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud kontserdil kõ-
lab klassika – Veljo Tormise 
ja Ester Mägi orkestriteosed. 
Kontsert «Öömaastikud» al-
gab Peeteli kirikus (Preesi 5) 
26. veebruaril kell 19. Piletid 
saadaval Fienta keskkonnas 
ja tund enne kontserdi algust 
kohapeal.

Admirali reisid  
Ladina-Ameerikasse

Meremuuseumis saab vaada-
ta legendaarsele kaugsõidukap-
tenile ja kontradmiralile pühen-
datud näitust «Kajutivestlused 
Johan Pitkaga». «Legendaar-
ne kontradmiral on tuntud tä-
nu oma panusele Eesti riigi ja 
meie riigikaitse rajamisse,» üt-
les meremuuseumi juht Urmas 
Dresen. «Samas on vähem tea-
da, et nooruspõlves seilas ta 
purjelaeva kaptenina mitu kor-
da üle ookeani.» 

Väljapanek jutustab mere-
jõudude ja kaitseliidu ühe asuta-
ja mereretkedest Ladina-Amee-
rikasse. 19. veebruaril täitus Pit-
ka sünnist 150 aastat. 

Eesti Vabariigi 104. aasta-
päeva paraad peetakse 24. veeb-
ruaril algusega kell 12 Vabadu-
se väljakul. Paraadmarsi järel 
on huvilistel kella 13.30-15.30 
võimalus tutvuda kaitseväe ja 
liitlaste lahingutehnikaga. Teh-
nikanäituse ala on piiratud. Sis-
sepääsud asuvad Roosikrantsi t 
– Kaarli pst juures, Jaani kiriku 
Estonia pst poolsel küljel ning 
Harju tänava alguses. 

Eesti Vabariigi 104. aasta-
päeva paraadi ettevalmis-
tamise ja läbiviimise tõttu 
23. ja 24. veebruaril sule-
takse liiklus ja piiratakse 
parkimist Vabaduse välja-
kul ning seda ümbritseva-
tel tänavatel.

Seoses kaitsejõudude paraa-
di ettevalmistamise ja läbiviimi-
sega sulgeb linn 24. veebruaril 
sõidukite liikluse ja piirab par-
kimist Vabaduse väljakul ja se-
da ümbritsevatel tänavatel. Üri-
tuse peaproovi korraldab kait-
sevägi 23. veebruaril kella 19 
ja 23.59 vahel Vabaduse välja-

kul ja seda ümbritseva-
tel tänavatel.

Trollid nr 1 ja 3 
ning bussiliinid 
3, 5, 9, 11, 14, 
16, 17, 17A, 18, 
18A, 20, 20A, 
21, 21B, 23, 
24, 24A, 36, 
40, 41, 41B, 42, 
46, 48 ja 73 kul-
gevad osaliselt teist 
teed mööda. Trammid 
nr 1, 2, 3 ja 4 lõpetavad aju-
tiselt,  paraadi ajaks sõitmise.

Kuni 26 tunniks suletakse 
kesklinnas 18, südalinnas 66 ja 
vanalinnas 128 parkimiskoh-

ta, mille tõttu jääb saa-
mata umbes 27 449 

eurot parkimista-
su – eeldusel, et 
parkimiskohad 
oleksid saja-
protsendiliselt 
hõivatud. Tä-
navate ajutise 

sulgemise mak-
su summas 8736 

eurot paraadi ajal ei 
rakendata.

Tallinna transpordiamet ka-
tab ühistranspordi ümbersuu-
namisega kaasnevad kulud oma 
2022. aasta eelarvest selleks ette 
nähtud vahendite arvelt. 

Kaitsevägi esitas avaliku üri-
tuse loa taotluse Eesti Vabariigi 
104. aastapäeva kaitseväe pa-
raadi korraldamiseks Vabadu-
se väljakul 24. veebruaril kel-
la 12-19, sealhulgas koristus-
tööd kella 15.30-19.

Kaitseväe avaliku üritu-
se loa taotluse on kooskõ-
lastanud päästeameti Põhja 
päästekeskus, politsei- ja piiri-
valveameti Põhja prefektuur, 
Kesklinna valitsus, linna kom-
munaalamet, sotsiaal- ja ter-
vishoiuamet, transpordiamet 
ning EELK Tallinna Jaani ko-
gudus.

Aastapäevaparaad muudab kesklinnas liiklust

Sõjaeelse Tallinna okultistidest kuni Eduard Vilde 
naissuheteni, sinna juurde veel tuhanded muuseumi-
aarded. Iga kuu esimesel pühapäeval kutsuvad Tallin-
na muuseumid tasuta vaatama näitusi ja püsiväljapa-
nekuid siin elanud inimestest ja nende ihadest, unis-
tustest ning argipäevast.

1530. aastal Raekoja torni tip-
pu sätitud tuulelipp Vana Too-
mas. Praegu ehib Raekoja tor-
ni selle koopia.

Linnamuuseumi peavara-
hoidja Maris Rosenthali sõnul 
lisandub neile igal aastal tuhat-
kond uut museaali. Eelmisel aas-
tal võeti neid vastu koguni 2000 
ringis. Nii suur arv tulenes legen-
daarse fotograafi Peeter Lango-
vitsi negatiividest, mis muuseu-
mi jõudsid. 

Valdavalt täienevad kogud sõ-
jajärgse ajastu esemetega, vane-
maid asju saabub varahoidlates-
se vähem. Näiteks võeti tekstii-
likogusse 1970ndate lasteriided. 
Siiski jõudis eelmisel aastal mu-
seaalide hulka ka päris vanu ese-
meid – keskaegse leivavankri il-
ma ratasteta osa ning väga va-
nad veerenn ja tööpink. 

Muuseum kui teater,  
muusika ja kino

Nurgeri sõnul  muutuvad 
muuseumid üha mitmeplaanili-
semaks. Ajad, mil muuseum tä-
hendas vaid uitamist saalist saa-
li pooltukkuva, ent siiski valvsa 
pensionärist valvuri pilgu all, on 
ammu möödas. 

Kui enne oli muuseum nagu 
midagi elitaarset ja teaduslikku, 
siis nüüd muututakse üha ko-
gukondlikumaks. Muidugi jääb 
muuseumidesse ikka alles seo-
tus teadusuuringutega, samuti 
püsiväljapanekud, mida aeg-ajalt 
muudetakse või uuendatakse. 
Kuid muuseumid kasutavad jär-
jest enam elemente teistest kuns-
tiliikidest. Teatrist, kinost, kirjan-
dusest ja muust. Nõnda püütakse 
jõuda inimestele lähemale ja te-
kitada neis huvi möödunu vastu. 

«Inimeste kaasatõmbamine 
on kindlasti üks tulevikusuund,» 
nentis Nurger. «Järjest rohkem 
peaks kõnelema kogukonna-
muuseumidest, millesse on 
haaratud kogu piir-
kond, kus paljud 
panustavad 
muuseumi 
loomisesse 
ja muuseu-
mist saab 
inimes-
te lugude 
jutustaja.» 

Nii oo-
tab linna-
muuseum 
näiteks mäles-
tusi Lasnamäe 
kerkimisest, endis-
test küladest ja muutustest. 
Lihtsalt öeldes saab muuseumi 
tegemisel kaasa lüüa igaüks – 
üles tähendades näiteks vana-
vanemate mälestusi või otsides 
vanu fotosid.

Kogukonnamuuseumina te-
gutseb linnamuuseumi haldu-
ses 2018. a alustanud Kalamaja 
muuseum. Selle  püsinäitus «Kü-
la keset linna. Lugusid Kalama-
jast» loob eri ajastute koondkuju-
sid: Kalamaja mees, naine, laps, 
esivanem, elukunstnik ja loom. 
Järjest enam koondub kogukon-
namuuseumisse suulise pärimu-
se kogumine.

Nurger tõdeb, et inimesi pae-
luvad ajaloo varjatud tahud. Ko-
hati on muuseumid nagu uuriv 

meedia – avastavad teemasid, 
millest varem pole räägitud. Sek-
suaalsust käsitlev näitus on üks 
neist, aga mainima peaks ka väl-
japanekut «Metapsüühiline Tal-
linn», mis pajatab enne sõda siin 
tegutsenud okultistidest.

Ka Tallinna kirjanduskesku-
ses, mis haldab kirjanike Tamm-
saare, Vilde ja Undi muuseu-
me, lähenetakse teemadele uue-
le ajastule omaselt. Seni varja-
tud tahke avades ja teatri ele-
mente kaasates.

Tammsaare Broadwayle
Keskuse juhi Maarja Vaino sõ-

nul avatakse aprillis Anton Han-
sen Tammsaare raamatu «Kõr-
boja peremees» ilmumise 100. 
aastapäeva puhul näitus «Ka-
dunud maastikud». 

«See tuleb installatsioonili-
ne – kavas on tuua päris puud 
ja tekitada metsa illusioon, mis 
näitaks tänaseks kadunud maas-
tikke Koitjärvel,» rääkis Vaino. 
«Ka küla, kus tegevus toimub, 
on hävinud. Igal juhul paneb 
toonaste maastike siin mudeli-
na taastamine romaanile hoo-
pis uue pilguga vaatama.»  

Põneva leiuna on arhiivist lei-
tud Tammsaare kirjad New Yor-
ki Broadwayle, kus oli kaalutud 
tema näidendi «Juudit« lavasta-
mist. Kirjanik oli pärinud kon-
sulilt New Yorgis Victor Mutilt 
– kirjanik Mihkel Muti vanaisalt 
– aru asjade käigust. Etenduse-
ni ettevalmistused kahjuks siis-
ki ei jõudnud.

4. märtsil avatakse Vilde muu-
seumis ka uus ekspositsioon, kus 
näidatakse seni publikule tund-
matuid arhiivimaterjale. Käsit-
letakse Vilde eraelu: haigusi ja 
suhteid naistega. Ateistlik kirja-
nik elas alguses vabaabielu, mis 
oli 20. sajandi alguses paras jul-
gustükk, sest ilmalikku kooselu 

registreerimist toona ei tun-
nistatud. 

Muuhulgas pan-
nakse välja kir-

janiku keha-
temperatuu-
ri graafi-
kud, mil-
le too oli 
ilmselt ars-
ti soovitu-
sel üles tä-

hendanud. 
Vaino sõnul 

pööras Vilde sü-
venenud tähelepa-

nu oma tervisele. Ta 
oli kogu aeg midagi põdenud, 

ehkki võib arvata, et kirjamees 
kahtlustas endal haigusi rohkem, 
kui asi väärt oli.

Küsimusele, miks tulla täna-
päeval, kui ümbrus on meele-
lahutusvõimalustest niigi tiine, 
veel muuseumi, vastab Nurger, 
et sealt on võimalik leida rahu 
ja tasakaalu.

«Iga inimene ise tunneb, mis 
talle tasakaalu annab,» lausus ta. 
«Mõni teeb sporti, aga paljud 
leiavad iseenda tasakaalu üles 
just muuseumist, ja muuseum 
ei sega ka sportimist. Leitak-
se enda kese. Siin saab vaadata 
ja mõelda, kes ollakse ja kuhu 
kuulutakse. Nähakse oma koh-
ta ajaskaalal.»

«Muuseumide vara ja väljapa-
nekud on meie kõigi ühised,  see-
ga võiksid võimalikult paljud ini-
mesed ikkagi muuseumis käia,» 
rääkis Tallinna linnamuuseumi 
direktor ja muuseumite üldjuht 
Heli Nurger, kuidas sündis mõ-
te tasuta muuseumipühapäeva-
dest. Paljudes maailma linnades 
on levinud tava, kus ühe korra 
kuus avavad muuseumid kõigi-
le uksed tasuta. Nõnda tuleb ko-
hale palju külastajaid, kes mui-
du ei saa endale piletit lubada.  

Korra kuus, esimesel püha-
päeval, pääseb nüüd tasuta ka  
kõikidesse Tallinna linna hal-
latavatesse muuseumides-
se. Neid on kokku seitse 
pluss kirjanike Vilde, 
Tammsaare ja Undi 
muuseumid. Lisaks 
püsiväljapanekute-
le pakutakse ajaloo 
seni varjatud tahke 
avavaid näitusi. 

Muuseumipüha-
päevadega kavatseti 
alustada juba veebrua-
ris, kuid nakkusolukorra 
tõttu lükati algus kuu ae-
ga edasi. Kuna aga paljud tulid 
juba 6. veebruaril lootusrikkalt 
kohale, lubati nad piletita sisse.

«Inimesi köidavad ilusad as-
jad,» ütles Tallinna linna muu-
seumide juht Heli Nurger. Olgu 
siis tegemist klaasi või muu tar-
bekunstiga. Nii on linnamuuseu-
mis menukaks osutunud keraa-
mika avahoidla, kus näeb nii tal-
linlaste lauda katnud kui ka siin 
valmistatud lauanõusid. Kirsina 
tordil võib nimetada Mustpea-

de vennaskonna koosolekukel-
la aastast 1472.

 «Lisaks köidab muidugi kõik 
see, mis puudutab inimloomust 
üldse,» lausus Nurger. «Seks, ve-
ri, pisarad ja laiemalt ajaloo kri-
minaalsem pool. Kui rääkida kas-
või näitusest «Kõlvatu Tallinn», 
siis tegemist pole kaugeltki mit-
te kollase käsitlusega, vaid tea-
duslikel faktidel põhineva uuri-
musega tallinlaste seksuaalsu-
sest 15. sajandist Teise  maail-
masõjani.»  

Iidne riidekirst ja  
originaal-Toomas

Näitus Vene tänaval asuvas 
linnaelumuuseumis kergitab see-
ga kardinat linlaste magamistu-
bade akende eest ja avab sule-
tud uksi. Fookus on suunatud 
linlaste ihadele, seksuaalkäitu-
misele ja prostitutsioonile läbi sa-
jandite. Inimesi köidavad ju tee-

mad, mille peale akadeemili-
sed ajaloolased pigem ni-

na kirtsutavad – ehkki 
sedagi külge linna elus 
saab käsitleda teadus-
likult. 

Siiski ei tasu näi-
tuse kõrval unustada 
muuseumi põhieks-
positsiooni.

«Meilt saab kõi-
ge kergemini tervikli-

ku ülevaate kogu Tallin-
na ajaloost,» lausus linnaelu-

muuseumi juhataja Cäroly An-
ton. «Nii on võimalik tajuda Tal-
linna kaalu ajaloos kaubandus-
linnana ida ja lääne sõlmpunk-
tis, kus Tallinn pole üks ega tei-
ne, vaid oluline mõlema kultuu-
riruumi jaoks.»

Haruldasi eksponaate leidub 
linnamuuseumis nii palju, et 
mõnda esile tuua on lausa ras-
ke. Esimestena tulid Cäroly An-
tonile meelde 1688. aastast päri-
nev linnavaadetega riidekirst ja 

Näitus  
kergitab kardinat 
linlaste magamis-

tubade akende eest 
ja avab suletud 

uksi.

Vilde 
muuseumis 

avanevad seni 
publikule tundma-

tud materjalid Vilde 
haigustest ja su-

hetest naiste-
ga.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Pidulikud kontserdid ja  
mälestamised üle linna
• 24. veebruaril kell 9 

toimub reaalkooli 
mälestusmärgi 
juures tradit-
siooniline mä-
lestusüritus Va-
badussõjas lan-
genud õpilaste ja 
õpetajate auks.

• Kell 13 osaleb linnapea 
Jaan Poska monumendi 
kaunistamisel sini-must-
valgete sallidega. Kavas on 
ka pidulik aktus Arte güm-
naasiumis. 22. veebruaril kl 
15 tähistab Hopneri majas 
(Raekoja plats 18) aasta-
päeva Kesklinna sotsiaal-
keskus, kus külaliseks on 
Artur Raidmets. Eelnevalt 

saab registreeruda 
infolauas või tel 

646 6123.        
• 24. veebruaril 

kell 13 tasuta 
vabariigi aasta-

päeva kontsert 
Mustpeade maja 

Valges saalis. Eesti 
autorite loomingut isa-
maast, loodusest ja armas-
tusest esitavad Tallinna po-
litseiorkester ja Tallinna 
kammerkoor.

• 24. veebruaril kell 8.20 
aastapäeva kontsert-pal-
vus Jaani kirikus, seda viib 
läbi Jaan Tammsalu. Orelil 
Maris Oidekivi, laulab Ma-
rek Sadam.

«Mõneti on elu ennast võimalik nä-
ha unenäona. Kõik ilmub, kõik muu-
tub, kõik kaob, nagu ütleb üks ida-
maine tarkusetera. Elu kui liivale 
joonistus, kui mööduv unenägu,» 
tõdes Pärt Uusberg.      Scanpix

Kirjanduskeskuse juhi Maarja Vaino sõnul luuakse Tammsaare muuseumi ainulaadsed, Kõrboja kadunud maailma maastikud.

Linnaelumuuseumi juhataja Cäroly Anton kutsub avastama Tallinna läbi ajastute.  2 x Albert Truuväärt

Näitused Soome nostalgiapopist kaduvate väikekoolideni

• Tallinna linnamuuseumis on avatud 
näitus «SoomEST vabaduse viise ot-
simas. 1960-1991». Terved põlvkon-
nad on kasvanud, otsides ja oodates 
Soome TV-st ja raadiost lääne muusi-
kat. Näitusel kohtutakse ka Soome 
popmuusika ja -kultuuriga. Soome 
muusikutest ja koomikutest said tal-
linlaste jaoks kui pereliikmed.

• Linnamuuseumis võib näha püsinäi-
tust «Linn, mis kunagi valmis ei saa»: 
sadamast ja kaubandusest, kaup-
meeste ja käsitööliste eluolust. Sün-
gemat poolt esindavad Tallinna timu-
ka mõõk ja raevangla piinariistad.

• Linnaelumuuseumi keraamika ava-
hoidla tutvustab nii tallinlaste lauda 
katnud kui ka siin valmistatud laua-
nõusid. Põhirõhk on 20. sajandil Tallin-
nas valmistatud keraamikal. Väljas on 

Eesti Vabariigi aegsete ettevõtete 
toodang, Kunstifondi keraamika atel-
jee (hilisema ARS-i) ja Ehituskeraami-
ka Tehase ehis- ja tarbekeraamika 
1950.-1990ndatest. On ka väike kol-
lektsioon eesti talukeraamikat sõja-
eelsest ajast ning  Saksa kivinõuke-
raamikat 16.-20. sajandist. Haruldus-
test võib näha raelühtrit aastatest 
1580-1650 ja Mustpeade vennaskon-
na koosolekukella aastast 1472.

• Mis asutus oli Punane Klooster? Mida 
häbitut juhtus Constans Korbmacheri 
kõrtsis? Mida tehti Mustas Kassis? 
Mida pandi kirja hooranimekirjades-
se? Kuidas karistada au kaotanud 
naist? Aga meest? Nendele küsimus-
tele võib leida vastused linnaelumuu-
seumis aprilli alguseni avatud näitusel 
«Kõlvatu Tallinn».

• Kiek in de Köki kindlustus-
temuuseumisse kuulu-
vas Lühikese jala vä-
ravatornis (Lühike 
jalg 9 a) võib näha 
linnamuuseumi 
näitust «Metap-
süühiline Tallinn», 
mis põhineb 
1930ndatel te-
gutsenud Eesti 
Metapsüühilise 
Seltsi arhiivi mater-
jalidel.

• Märtsi algusest aprilli 
keskpaigani on fotomuu-
seumis fotograaf Katrina Tan-
gi näitus «Kaduv võlu. Eesti maakooli-
de elu», millega ta töötab juba aastast 
2004 kuni tänaseni.

• Vene muuseumil on käsil 
projekt «Muuseumi la-

boratoorium»: eesti-
vene inimeste lood. 

See suunab mõtes-
tama identiteedi 
paljusust, kodu- ja 
kuuluvustunnet. 
Tegemist on näi-
tusega argielust. 
Muuhulgas saab 
piiluda paneelmaja 

kööki – kohta, mis 
oli aastakümneid ta-

gasi maailmaasjade 
arutamisel tähtis lõimumis- 

ja kultuuride kohtumise paik. 
• Kirjanduskeskuse Tammsaare muu-

seumis on märtsi lõpuni avatud aasta-
näitus «Sõnakas ja auahne. Tamm-

saare «Juudit» 100». Selle teosega al-
gas teatavasti Tammsaare loomingu 
kõrgperiood. 

• 6. märtsist käivituvas muuseumipüha-
päevade programmis osalevad kõik 
linnamuuseumi filiaalid: linnaelumuu-
seum (Vene 17), fotomuuseum endises 
raevanglas (Raekoja 4/6), Tallinna esi-
mene kogukonnamuuseum Kalamajas 
(Kotzebue 16), Miiamilla lastemuu-
seum Kadriorus (Koidula 21c), Peeter I 
majamuuseum (Mäekalda 2), Kiek in 
de Köki  kindlustustemuuseum koos 
bastionikäikudega (Komandandi tee 
2), Tallinna vene muuseum (Pikk 29a) 
ning kolm kirjandusmuuseumi Kadrio-
rus: Vilde (Roheline aas 3), Tammsaare 
(Koidula 12a) ning värskeim – Mati 
Undi muuseum (L. Koidula 17).

TASUTA MUUSEUMI: Inimesi köidavad ajaloos  
ilusad asjad ning seks, veri ja pisarad

Vabadusepäeval kõlab 
Gustav Ernesaksa ja  
Pärt Uusbergi muusika
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Mari Torga
mari.torga@tallinnlv.ee

«Linnateatri uus hoone 
kerkib läbi paljude inimes-
te jõupingutuste, läbi pal-
jude pettumuste ja uute 
lootuste,» lausus linna-
teatri kauaaegne juht Elmo 
Nüganen uue teatrihoone 
nurgakivi panekul. Kahe 
aasta pärast on praeguse 
lavaaugu asemel 350-ko-
haline teatrisaal ja 
vabaõhulava.

13. veebruaril leidis pea-
linna kultuurielus aset kaua-
oodatud sündmus – linnateatri 
uus maja sai nurgakivi. Teat-
ripublikule tuntud ja armas-
tatud mängukohta, linnateatri 
lavaauku, enam ei ole – seal 
käivad kibekiired ehitustööd.  
Laia ja Aida tänava vahele ker-
kib uus kvartal koos Põrgula-
va laiendusega, millega saab 
ühtlasi korda üks väga oluli-
ne osa vanalinnast. Muinsus-
kaitse nõudeid arvestades raja-
takse teatrile kaks uut hoonet 
ja remonditakse olemasolevad, 
nii et kahest sisehoovist moo-
dustub tervik. Kuna kvartali 
ajalugu ulatub 14. sajandisse 
ja tänavavõrk IX kvartali üm-
ber pärineb 16. sajandist, jär-
givad Aida tänava äärde raja-
tavad hooned ja Põrgulava aja-
loolist tänavajoont ja hoonest-
ruktuuri. Uute saalide peasis-
sepääsud tehakse Laia tänava 
ja Aida tänava nurgale, nii et 
teatrikülastajal oleks võima-
lus läbida ka ajaloolisi hoo-
neid, mis taastatakse võima-
likult suures mahus.

Kokku 620 kohta
Linnateatri direktori Mih-

kel Kübara sõnul on tegemist 
äärmiselt keerulise, kuid hu-
vitava ehitusega. «See ei ole 
tavapärane teatrimaja reno-
veerimine,» märkis ta. «Ko-
gu teatri maa-ala 
koosneb kokku 
16 eri kinnis-
tust, ehitu-
sega min-
nakse ku-
ni 9 meet-
ri sügavu-
sele vana-
linna alla. 
Arheoloo-
giliste väl-
jakaevamis-
te käigus on 
tulnud välja nii 
mõnedki leiud, mis 
nõuavad ruumide paiknemi-
se ümbervaatamist. Kogu lo-
gistika vanalinnas on omaet-
te vaatamisväärsus.»

Uuenevast Põrgulavast saab 
omanäoline ja täiesti unikaal-
ne 350-kohaline teatrisaal, mis 
ühendab kaht erinevat – itaa-
lia ja black box tüüpi – saali 

ning on varustatud moodsai-
ma tehnikaga. Juurde tuleb ka 
üks täiesti uus black box tüü-
pi teatrisaal. Sisehoovi rajatak-
se vabaõhulava, mis võimaldab 
linnateatril jätkata suveeten-
duste traditsiooni. Ka kõik tei-
sed mängupaigad tehakse kor-
da. Ühtekokku lisandub ajaloo-
lise IX kvartali väljaehitamise-
ga teatrisse ja suvelavale kok-
ku 620 kohta. Samas on kogu 
projekt kavandatud nii, et säi-
liks linnateatrile omane intiim-
ne keskkond ja näitlejate va-
hetu lähedus publikuga.

Eelmise aasta märtsis andis 
teatri toonane peanäitejuht El-
mo Nüganen linnateatri võtme 
pidulikult ehitajale üle.  Kaua-
aegne teatrijuht meenutas siis 
ka kõige südantsoojendava-

maid hetki, mis olid selle 
erilise ja tol hetkel 

veel renoveeri-
mist ootava 

teatrima-
jaga seo-
tud. «Ma 
arvan, 
et need 
olid mõ-
ned peod 
meie teat-

ri algus-
aastatel,» 

lausus ta. 
«Tundus, et kõik 

on võimalik. Ja meil 
kõigil oli meri põlvini.»
Nüganen tõdes, et uus ma-

ja kekrib läbi paljude inimes-
te jõupingutuste, läbi paljude 
pettumuste ja uute lootuste.

Linnapea Mihhail Kõlvar-
ti sõnul on linnateater mida-
gi oluliselt suuremat ja rohke-
mat kui ainult hoone. «Me rää-

gime meie linna 
kultuurist,» lau-
sus ta. «Arves-
tades linnateatri 
kultuurilist mõ-
ju, räägime me 
eliitkultuurist. 
See on tegeli-
kult meie tulevi-
ku nurgakivi, ja 
täna on hea või-
malus öelda – lõpuks ometi!»

Valmib võidutöö järgi
Kõlvart ütles, et kuna linna-

teater tähistas 13. veebruaril 
oma sünnipäeva, siis mis saab 
olla parem kingitus, kui uue 
maja nurgakivi. «Kui, siis ai-
nult uus maja ise, kuid selle-
gi valmimiseni ei lähe enam 
kaua, uue maja võtmed antak-
se teatrile üle juba kahe aas-
ta pärast,» ütles ta. 

Nelja aasta eest korraldasid 
linn, linnateater ja arhitekti-
de liit rahvusvahelise arhitek-
tuurivõistluse, kuhu laekunud 
13 töö hulgast tunnistati pa-
rimaks arhitektuuribüroo Sal-
to AB OÜ ideekavand «Pavil-
jon». Selle autorid on Maarja 
Kask, Ralf Lõoke, Märten Pe-
terson ja Martin McLean. Hoo-

ned projekteeris Salto Arhitek-
tuuribüroo koostöös Projekti-
pea OÜ-ga. Teatri uuendami-
seks kulub üle 34 miljoni eu-
ro, mis tuleb nii linna kui ka 
riigi eelarvest.

Novembris 2020 avati lin-
nateatri tootmiskompleks 
(Suur-Sõjamäe 44d), kuhu ko-
lisid teatri töökojad ja ladu.

Nurgakivi asetasid kultuu-
riminister Tiit Terik, Tallinna 
linnapea Mihhail Kõlvart, lin-
nateatri näitleja Indrek Sam-
mul, ehitaja esindaja Margo 
Padar ja projekteerija esin-
daja Maarja Kask. Linnateat-
ri praeguse direktori Mihkel 
Kübara ja peanäitejuhi Uku 
Uusbergi kõrval osales nur-
gakivitseremoonial ka endi-
ne pikaaegne peanäitejuht El-
mo Nüganen.

Kohtume Kaldaga linna-
teatri lavaaugu serval, kuhu 
on kerkimas teatri uus hoone. 
«Jalutama siia igaüht kahjuks 
ei lubata. Aga meil on olnud 
õnn käia siin viiekaupa nagu 
ekskursioonil,» räägib Kalda. 
«Nii saame vaadata, mis  ma-
jas sees ja keldrites toimub, ja 
see on hästi põnev. Kõiki kohti 
ei tunne isegi ära, sest siin on 
nii palju uut ja huvitavat väl-
ja tulnud. Näiteks mingisugu-
sed käigud, mis on olnud aas-
tasadu kinni müüritud.»

Kõik räägivad siiani komöödiast 
«Armastus kolme apelsini vas-
tu». Kas on lootust, et taas tuleb 
lavale nii hea komöödia?

Komöödiat on inimestel vä-
ga-väga vaja. No praegu ei ole 
jah teisi selliseid. Muidugi, elu 
muutub kogu aeg ja sa pead ik-
ka tegema ka seda, mis praegu-
sel hetkel kõnetab. Komöödiaid 
on väga raske teha ja võib-olla 
tundub, et need pole nii tõsiselt 
võetavad. Aga ma väga ootan, 
et võrreldav tükk tuleb.

Kuidas on näitlemine ajas muu-
tunud? Nüüd on moes mono-
etendused, eriefektid, sõnadeta 
teater jpm.

Eks ta ikka ole veidi muutu-
nud, aga põhiasjad jäävad kind-
lasti samaks. Minu jaoks on kõi-
ge keerulisem, et olen kasvanud 
ajal, mil tüki mõtet otsiti ridade 
vahelt. Kõige paremad lavastu-
sed olid ju alati need, kus oli 
mingisugune tagamõte, mida sa 
pidid oskama lugeda. See kom-
me on mul jäänud külge. Mõni 
etendus tundub tänapäeval kohu-
tavalt naiivne ja siis tekitab nör-

dimust, et issand – siin polnud-
ki  mingisugust mõtet.

Milline on teie nägemus heast 
näitlejatööst ja suurimad eesku-
jud?

Minu õpetajad Merle Karu-
soo ja Kalju Komissarov õpeta-
sid meile, et esiteks peame seda 
elukutset tahtma. Meile öeldi ju-
ba sisseastumisel, et rikkaks sel-
le ametiga ei saa. Meile räägiti, 
et näitleja töö peab olema lahku 
kirjutatult ELU KUTSE. 

Ma pean ennast ikkagi heas 
mõttes Panso kooli õpila-
seks, sest ka meie õpe-
tajad Kalju Komissa-
rov, Merle Karusoo 
ja  Aarne Üksküla 
olid tema õpilased. 

Nüüd õpetatak-
se noortele igasugu-
seid süsteeme. Aga 
ma arvan, et kui me 
laval kokku saame, 
siis pole vahet, kuidas 
sind on õpetatud. Kõige 
tähtsam on see, kuidas sa 
sulandud ja suudad kohaneda. 
Oleks päris pahasti, kui ma mõt-
leksin, et mina olen nii koolitatud, 
aga nüüd noort on valesti kooli-
tatud. Kui me ei saaks koostööd 
teha, oleks ikka päris pahasti.

Mis tegi linnateatris Elmo Nüga-
neni ajastu eriliseks, ja mida te 
temalt õppisite?

Ta lõi mingisuguse korra. Kõik 
see korraldus seal teatris oli va-
rem natukene lagunenud. Mingi-
suguse sihi võtsime, tohutu entu-
siasm oli ja suure kirega sai se-
da kõike tehtud. Teater oli tihti 
tähtsam kui see, mis kodus toi-
mub. See on ka kindlasti üks 

PIRET KALDA: Teater võiks suuta meid tänapäeva  
hulluse ja lolluse üle naerma panna!

põlvkonna värk, et nüüd enam 
niisugust asja väga ei näe. Nüüd 
oskavad inimesed ennast rohkem 
hoida või jagada.

Linnateatrist mõne aasta eest 
tüliga lahkunud näitleja Hen-
rik Kalmet ütles, et linnateater 
on arengus seisma jäänud. Mida 
teie sellest arvate?

Igaüks võib arvata, mida ta-
hab. Kui kellegi arvates areng 
seisma jääb, siis tulebki ära min-
na ja teha seda, mida inimene ta-
hab. On ju võimalik teha abso-
luutselt igasugust asja. Kui palju 
on tekkinud eri truppe, teatreid 
ja ühendusi!  Lasku ainult käia, 
tehku, näidaku meile midagi, mis 
on teistmoodi. Pretensioone võib 
ju olla, aga ma tahaks siis näha 
ka seda, mida on teistmoodi teh-
tud. Ega kedagi saa käskida olla 
kuskil sellises teatris, kus ei sün-
ni midagi. Vaat see vabadus on 
küll meil kõigil olemas.

Ma arvan, et linnateatris on 
kõike, ei saa ju päris muuseu-
miks ennast teha. Peab pakku-
ma eri asju. Näitlejana ise ka ei 
taha teha ainult ühte ühte stiili 
või ühte laadi.

Me teame näiteks NO99 tõu-
su ja langust, mille mõnes eten-

duses polnudki sõnu või 
roomati poris. Kas teie  

oleksite sellisteks rolli-
deks valmis?

Ja loomulikult! 
Vaatasin NO asju 
väga suure huviga. 
Teatrit tuleb teha 
igasugusele maitse-
le. Oleks kurb, kui 

kõik oleks väga ühe-
ülbaline. Kunagi tegid 

ju Tooming ja Hermaküla 
Tartus ka hoopis teistsugust 

teatrit, mis oli väga populaarne. 
Selline mässamine on alati hästi 
tore. Samas, kui olen  teatris ju-
ba nii kaua töötanud ja üht-teist 
näinud, siis tean, et oi issand, see 
kõik on juba nähtud ja tehtud. 
Noored aga mõtlevad, et nad on 
midagi leiutanud. Samas, noorena 
sa peadki läbi käima igasugused 
asjad ja neid avastama. 

Kui palju peab teater tooma väl-
ja ühiskonna valupunkte?

Eks teatri ülesanne on kogu 
aeg olla ühiskonna peegel. Mida 
huvitavamas vormis on võima-
lik seda pakkuda, seda parem. 
Muidugi ei saa pakkuda kõike 
üks-ühele. Kes see viitsib vaa-
data mingisugust mitmetunnist 
etendust, kus näitlejatel on mas-
kid ees ja räägitakse koroonast.

Samas võiks tänapäeva asja-
dest rääkida mingis teises, näi-
teks komöödia võtmes. Ei tohiks 
tekitada depressiooni, et kõik on 
üks hädaorg, vaid vastupidi, et sa 
suudaksid inimesed selle hullu-
se või lolluse üle naerma panna.

Me ei ole küll poliitiline tea-
ter, aga ega sellest ka ei saa üle 
ega ümber. See on äge, kui sa 
saad kasvõi mingi ajaloolise tü-
kiga öelda midagi, mida sul tä-
napäeval öelda on.

Milline etendus on siis ühiskon-
da muutnud või kuidagi jäänud 
meie rahva mällu?

Näiteks «Pilvede värvid». Või 
kui NO ja Ene-Liis tegid Saku 
suurhallis suurkogu, eks ole. See 
tegi päriselt poliitikuid ärevaks.

Millised on kõige lõbusamad sei-
gad, mis seoses vana majaga 
meelde tulevad?

Kõige lõbusamad on ikka vast 
ajast, kui me veel üliõpilastena 
tegime siinsamas õues arheoloo-
gilisi väljakaevamisi, sest siis pi-
di siia kõige esimene maja tule-
ma. Ja siis sai siin kühvlikesega 
igasugust sõnnikut kaevatud, et 
võiks uus maja tulla. Aga sellest 
on kuidagi ootamatult 30 aas-
tat mööda läinud. Nüüd on siin 
auk natuke sügavamaks kaeva-
tud, ma ei usu ise ka oma sil-
mi, aga käimas on ikka päris 
töö. Me päriselt veel ei usu, et 
see kõik valmis saab. Kuna uue 
maja ootamisega läks nii kaua 
aega, on sellised ka meie põhi-
naljad olnud. 

Mida te oma vana maja juures 
eriti olete armastanud?

No kõike! Alguses oli seal ai-
nult üks saalikene, seejärel tuli 
saale juurde ja garderoobid ka. 
Vanasti oli meil vaid üks ühine 
garderoob naistele ja teine mees-
tele. Kõik see oligi nagu pere 
ja kodu ülesehitamine. Töötaja-
te lapsed sündisid sel ajal, põlv-
kond lapsi on üles kasvanud nen-
des ruumides.

Hiljem oli väga naljakas min-
na eraldi garderoobidesse, sest 
olime harjunud kõik koos ole-
ma. Nüüd olid meil garderoobid 
nelja-viie inimese peale.

Kui teil omavahel on peretun-
ne, siis ehk meenuvad ka mingid 
erilised peod?

Pidude poolest oli meie teater 
ikka väga kuulus. Kui meil juba 
on pidu, siis peab see olema mi-
dagi erilist. Me viitsisime oma 
vabast ajast mõelda välja igasu-
guseid naljakaid asju. Mõne tee-
ma ja etteasted peole. Tegelikult 
ju ei peaks nii vaeva nägema, 
mis sa vabal ajal ikka tõmbled 
ja kargad. Aga need meie oma 

«Olen kasvanud ajal, mil tüki mõtet otsiti ridade va-
helt. Kõige paremad lavastused olid ju alati need, kus 
oli mingisugune tagamõte, mida sa pidid oskama luge-
da,» räägib linnateatri näitleja Piret Kalda (56) interv-
juus Pealinnale. «Mõni tänapäeva etendus aga tundub 
kohutavalt naiivne. Tekitab nördimust, kui taipan, et 
seal polnudki mingisugust mõtet.»

Tihti veavad 
naised mehi 

teatrisse tukkuma, 
ja siis teeb rõõmu, 
kui mehed ärkavad 

ja etendust jälgi-
vad.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Mari Torga
mari.torga@ 
tallinnlv.ee

Linnateater sai 
sünnipäevaks uue 
hoone nurgakivi

Linnateatri  
vahetu lähedus  

publikuga  
säilib.

etteasted tegidki peopidamised 
toredaks. Ka need liitsid hästi 
teatrirahvast. Meil pole kunagi 
nii olnud, et näitlejad ja tehni-
lised töötajad peavad eraldi pi-
du. Kui on pidu, siis on see ik-
ka kogu teatri pidu.

See on olnud alati meie teat-
ri omapära, et me ei ole ennast 
eraldanud, nagu ma mõnes tei-
ses teatris olen näinud.

Eks lustakaid lugusid nendest 
pidudest jagub ka, aga see kuu-
lub natuke võib-olla vanakooli 
juurde, et mingid asjad jäävad-
ki sinna seinte vahele.

Kui palju tuli teil ette, et pärast 
edukat esietendust jäite kaue-
maks teatrisse toimunu ja elu 
üle arutlema?

Seda oli ka päris 
tihti. Eriti mäle-
tan Mati Un-
di ajast, et 
siis ei min-
dud kohe 
laiali. See 
oli pea-
le eten-
dust min-
gis mõttes 
enese ma-
ha laadimi-
ne. Nüüd tor-
mavad kõik mi-
nema. Oma osa on 
ehk ka sellel, et tänapäeval 
lähevad majad ju mingist het-
kest valve alla. 

Olete mänginud ka palju teles – 
kuidas seriaali- ja filmirollid eri-
nevad teatrirollidest?

Tele ja film on nagu kiirmood 
või kiirtoit. Nendega erilist nin-
nutamist pole. Kui hakatakse loo-
ma mingisugust uut lugu, siis al-
guses küll räägitakse ja aruta-
takse, milline peaks olema mõni 
tegelaskuju. Aga kui juba osade 
tegemiseks läheb, siis seal enam 
mingisugust proovi või aega ei 
ole. Siis õpitakse salvestuse pai-
gas ainult teksti lõiguti pähe. Mui-
dugi, režissöör ikka annab suu-
niseid ja vahel kärbitakse või 
muudetakse mingit teksti. Ena-
mikule näitlejatele ongi ta nii-
sugune lisateenistus või lisatöö. 
Asja pluss on, et saad sellest li-
sakopika. Ja seal puutud kokku 
selliste kolleegidega, kellega sa 
oma teatris ei kohtu. Nii saad 
mingisuguse kambaga teha as-
ju, mida sa muidu ei saaks. Sa-
mas ainult seriaali tegemisega 
ära ei elaks.

Ma osalen hea meelega ka 
reklaamides või mujal, kus minu 
näitlejaoskusi vaja läheb. Loomu-
likult vaatan sel juhul, mida ma 
reklaamin. Alkoholi ma näiteks 
ei propageeriks. Ükskord palu-
ti mul reklaamida mingit inter-
neti asja ja ma ütlesin «ei». Ku-
na ma ise ei saa sellest tuhkagi 
aru, siis parem loobun.

Te mängisite hiljuti etenduses 
«Lapsed», mis räägib maailma 
ähvardavatest keskkonnnaohtu-
dest – kui tähtis teile endale see 
teema on?

No ikka on, miks ta ei ole! 
Aga noh, ütleme, et päris hull 
ma ei ole, sest pärinen põlvkon-
nast, kes tahab igasugu asju saa-

da ja nautida. Me tulime ju asja-
devabast maailmast. Samas mõt-
len, kui kohutavalt palju on iga-
sugust  plastmassjama, mis las-
tele kõik on tehtud ja mida ma 
isegi olen ostnud lastele. Seda 
ma küll kahetsen.

«Lastes» loobub füüsikutest abi-
elupaar oma tööst tuumajaamas, 
pühendades pensioniea mahe-
põllundusele. Kui suur aiapida-
ja teie olete?

Kui ma oma maakohta Saare-
maale lähen, siis ikka. Seal kas-
vavad kadakad ja saare puud, 
mis tormiga nüüd jälle maha 
langevad. Nendega on vaja te-
gelda. Ja eks maitseainepeenar 
on mul seal ka, kus suvel sibu-

lat ja tilli kasvatada.

Kui te poleks näit-
leja, siis ilmselt 

oleksite arst. 
Kas mõni-
kord kahet-
sete ka, et 
oleks või-
nud hoopis 
inimesi ra-
vida?

No ikka! 
Kuigi arvan, 

et sellised mõt-
temängud. et küll 

oleks pidanud tegema 
seda või teist, on jama. Samas 

inimeste aitamine on mul süda-
mes küll ja seda võimalust oleks 
mul tegelikult ka praegu. Meil on 
ju puudu igasugustest hooldaja-
test ja sanitaridest. Sellise tööga 
ma saaksin hakkama küll. Sel-
leks ei pea veel uut kõrgkooli lõ-
petama. Päris meditsiiniõeks on 
muidugi vaja õppida.

Aga kas teatrirolliga saab ka ini-
mesi aidata?

Kindlasti saab! Elu jooksul 
olen saanud isegi täiesti võõ-
rastelt inimestelt tagasisidet. Et 
nad nägid etendust või mu rolli 
ja see tõesti aitas neid. Meil on 
praegu repertuaaris üks niisu-
gune vähe lõbusam tükk «Sü-
dameharjutus». Nii tore, kuidas 
inimesed selle lõpus naeravad! 
Mõistan, et see on nagu min-
gi vabanemine neil, et mingiks 
hetkekski saab hea tuju.

Nii näen, et inimene ei ole as-
jatult kodust välja tulnud. Tihti 
veavad naised mehi teatrisse ja 
siis juba alguses need mehed tu-
kuvad. Aga kui tore on näha, et 
mees ärkab lõpuks üles ja hak-
kab täitsa huvi tundma, mis la-
val toimub!

Kuidas koroonaaeg teil isiklikult 
möödunud on?

Issand, ma tahan, et see oleks 
juba tõesti möödunud! See on nii 
ära tüüdanud! Kogu aeg on sega-
dus, kas toimub etendus või mit-
te, kas jälle on keegi positiivne 
või ei ole. Mul on publikust tões-
ti kahju, et kui nad ostsid pileti 
ja siis jälle teatatakse paar tun-
di enne, et me ei saa seda tükki 
mängida, sest näitleja on haige. 
Aga see on näitleja jaoks kõige 
õudsem, kui etendus jääb ära.

Piret Kalda sõnul on keerulistel aegadel inimestel väga nalja vaja. «Nii tore, kuidas inimesed 
etenduse lõpus naeravad!» ütleb ta. «See on nagu mingi vabanemine, mingiks hetkekski saa-
vad nad hea tuju.»

Teater  
ei tohiks tekitada 

depressiooni,  
et kõik on üks  

hädaorg.

Mänginud «Wikmani poistes» ja  
«Kättemaksukontoris»
• Piret Kalda on sündinud 4. veeb-

ruaril 1966 Tartus. 
• Ta lõpetas 1984. aastal 

Tartu 5. keskkooli ja 1988. 
aastal Tallinna riikliku kon-
servatooriumi lavakunsti-
kateedri XIII lennu. Sa-
mast aastast töötab Tallin-
na linnateatris.

• Kalda on mänginud mängufilmi-
des, näiteks «Ristumine peateega», 
«Röövlirahnu Martin», «Kuhu põge-
nevad hinged», «Detsembrikuumus», 
«Eestlanna Pariisis» ja «Vehkleja» 
ning dubleerinud animafilme. 

• Ta on löönud kaasa telesarja-
des «Wikmani poisid», 

«Ohtlik lend», «Kätte-
maksukontor» , «Parim 
enne», «ENSV» ja 
«Papad mammad».

• Kalda on saanud 1999. 
a Ants Lauteri nimelise 

auhinna, 1999 linnateatri 
parima naisnäitleja ja 2009 

linnateatri parima naiskõrvalosatäitja 
tiitli.

• Kaldal on tütred Laura-Helene, 
Amanda Hermiine ja Aurora Alek-
sandra.

Umbes selline 

hakkab praegu-

ne ehitustanner 

kahe aasta pä-

rast välja näge-

ma.

jätkub lk 14

Linnateatri uue maja nurgakivi panid 
selle kauane peanäitejuht Elmo Nü-
ganen, linnapea Mihhail Kõlvart ja kul-
tuuriminister Tiit Terik. Aleksandr Gužov

Kiek in de Kök 
(Komandandi tee 2) on va-
bariigi aastapäeval 24. 
veebruaril avatud kella 
8-14. Tornis saab osaleda 
vahvas otsimismängus, 
vaadata näitusi ja uurida 
relvakambris vanu relvi. 
Mängus osalejate vahel lä-
hevad loosi auhinnad.

Vanas suurtükitornis saab 
imetleda vaadet pidulikule lin-

nale, relvakambris saab tutvuda 
ajalooliste relvadega. Nii laste-
le kui suurtele pakub põnevust 
näitus «Linnaloom. Lehm, lu-
tikas ja lohe Tallinna ajaloos» 
torni kahel korrusel ja vana-
linnas toimuv lõvide otsimis-
mäng. Mängijate vahel lähe-
vad loosi auhinnad. Koman-
dandi aias saab enne ja pärast 
paraadi soojendada end ela-
va tule ääres. Sealsamas väli-
kohvikus pakutakse sooja teed 

ja pirukaid.Sissepääs muuseu-
mi 5-eurose sooduspiletiga või 
10-eurose perepiletiga (2 täis-
kasvanut ja alaealised lapsed). 

NB! Vabariigi aastapäeval 
on Kiek in de Köki muuseu-
mist avatud üksnes suurtüki-
torn. Bastionikäikudesse, raid-
kivimuuseumi, müürikäigule, 
Neitsi-, Talli- ja Lühikese jala 
väravatorni ootame kõiki en-
ne ja pärast pühi! 

Kiek in de Kök ootab vabariigi aastapäeval otsimismängule 
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Botaanikaaed kutsub kooli-
vaheajal mikroskoobiga  tai-
mede saladusi uurima ning 
Nõmme huvikool laagrisse 
pärimusmuusikat õppima.

Koolivaheajal saavad huvili-
sed MTÜ Nukufilmi lastestuu-
dio animakoolis tundma õppi-
da filmikunsti saladusi. Kevad-
kool «Teeme trikke» ootab lap-
si alates seitsmendast eluaastast. 

«Animatsioon ehk hingesta-
mise kunst aitab rahulikult ise-
endasse süüvida,» rääkis anima-
filmirežissöör, stsenarist ja kunst-
nik Mait Laas. «Kõigepealt tree-
nib animakunst kannatlikkust, 
sest kõik ei sünni esimese het-
kega. Idee tuleb kaader kaadri 
haaval üles ehitada! Noor otsiv 
hing saab nii oma võimetest näh-
tava tagasipeegelduse.»

Ühe sekundi animafilmi toot-
miseks tuleb Laasi sõnul üldjuhul 
joonistada 25 pilti. «Lapsi inspi-
reerivad kogenud juhendajad, fil-
mi valmimist saab kogeda ideest 
teostuseni. Ootame laste ideid suu-
re põnevusega, idee sünd 
on alati huvitav ko-
gemus! Film val-
mib grupitöö-
na, mis annab 
ka mees-
konnatöö 
kogemu-
se,» rää-
kis Laas. 
«Kursus-
tel osaleja 
ei pea olema 
super joonista-
ja, fantaseerija või 
tehnika tundja. Leia-
me igaühele sobivad loo ju-
tustamise vahendid ning aitame 
ka päris oma loo juurde jõudmi-
seni. Õpime lava kujundama, pil-
distama ja monteerima. Film tuleb 

ka helindada, see õpetab laulmist 
ja näitlemistki. See on koht, kus 
multitalendid ennast vääriliselt ra-
kendada saavad! Meie eesmärk on 
jõuda filmi esilinastuseni.»

Kursus kestab 28. veebrua-
rist 3. märtsini kella 10-12 ja 
selle tasu on 60 eurot. Hind si-
saldab kõiki materjale, tehnikat, 
juhendamist ja väikest snäkki. 
Grupi suurus ühe juhendajaga 
on kuni 12 õpilast. Registree-
ruda saab veebilehe https://ani-
makool.ee kaudu.

Modelliks kilpkonn
Botaanikaaed kutsub lapsi ja 

noori 28. veebruarist 3. märtsi-
ni koolivaheaja taimepäevadele, 
mis kestavad kaks tundi päevas, 
kella 11-13. Oodatud on 7-14-aas-
tased õpilased. «Pakume õpilas-
tele võimalust tutvuda imelise 
taimemaailmaga, seigeldes läbi 
eri kliimavöötmete,» ütles botaa-
nikaaia metoodik Eliko Petser. 

28. veebruaril võib tutta-
vaks saada puutüvedel kasva-
vate samblikega ja 1. märtsil sel-
gub, miks ei tohi reisidelt kõi-
ki taimi ja puuvilju kaasa tuua.

3. märtsil saab tutvuda eri 
taimede seemnetega ja 

valmistada väikese 
kaardi. Osalejad 

saavad külvata 
seemneid, et 
neist ise ke-
vadel tai-
med kas-
vatada. 
«Külvame 
ka liha-

võttemu-
ru, mis kol-

me nädala pä-
rast kodus püha-

delauda kaunistab. 
Retkel troopikasse uu-

distame sealsete taimede vilju ja 
seemneid,» mainis Petser.

Taimepäevadele tasub kaa-
sa võtta soe jook ja väike eine. 

Riietuda vastavalt ilmale, kuna 
osa tegevusi toimub ka õues. 
Osalustasu lapse kohta päevas 
on 10 eurot. Tasuda saab koha-
peal botaanikaaia kassas, kogu-
nemine kassa juures. Registreeru 
aadressil https://bit.ly/koolivahe-
aegbotaanikaaias 

Lisainfo eliko.petser@botaa-
nikaaed.ee, tel 5326 4570.

Nõmme huvikooli linnalaager 
pakub koolivaheajal 1.-4. märt-
sini tegusaid askeldusi kella 10-
16 kõigis kolmes huvikooli ma-
jas. Huvikooli õppejuht Monika 
Paletzky sõnul on laagri teema-
valdkonnad seinast seina. «Tege-
leme nii spordi ja tehnika, kuns-
ti kui muusikaga ning linnalaa-
ger annab neist tegevustest lä-
bilõike,» rääkis Paletzky. «3D 
pliitsiga tehtud tööd, näiteks ri-
patsi, saavad lapsed koju kaasa. 
Laagris tehakse nii pärimusmuu-
sikat kui sporti. Korea võitlus-
kunst taekwondo annab noorte-

le kogemuse klassikalisest tree-
ningust, kus kaasa teevad kõik. 
Huvikooli loodusmajas on kor-
rus loomade päralt, muu hulgas 
õpetame sedagi, kuidas kodus 
koera eest hoolitseda.»

Nõmme mändide all paiknev 
huvikool teeb koolivaheajal pike-
ma retke ka linnast välja. «Meil 
on alati olnud olulisel kohal loo-
dus, selles laagris teeme loodus-
maja õpetaja juhendamisel bussi-
sõidu linnast välja Ardu kanti,» 
ütles Paletzky. «Veteperes tee-
me peatuse Tammsaare Varga-
mäe muuseumi juures, Paunküla 
maastikukaitsealal õpime  tund-
ma ümbruskonna matkaradu ja 
teeme lõunat lõkkel.» 

Tuttavad lapsed ühte  
laagrigruppi

Koolivaheaja laagris tegutse-
takse õpetajate juhendamisel va-
nuse järgi kokku pandud kümne-
liikmelistes gruppides, sooja lõu-
nat saab majades kohapeal. «Laag-
ri toitlustusel me ühekordseid nõu-
sid ei kasuta, vaid teeme koostööd 
RingKarbi võrgustikuga,» mainis 
Paletzky.  «Toitlustaja paneb söö-
gi ringnõusse, mis läheb toitlusta-
ja juurde tagasi pessu. Keskkon-
nasääst on meile oluline!»

Tegevused toimuvad kolmes 
majas: Nurme 40, Vikerkaare 
10 ja Õie 14. Laagri maksumus 
on 80 eurot.

«Kui meie laagrisse panevad 
end kirja teiste huviklubide lap-
sed, palume registreerimisel oma 
huviklubi ära nimetada. Siis saa-
me need lapsed panna ühte grup-
pi,» lisas Paletzky. «Laagrisse on 
oodatud noored kõikjalt linnast.»

Lohesaba seikluslinnaku linna-
laagris ootavad 28. veebruarist 4. 
märtsini nutikaid noori õpetlikud 
töötoad, näiteks robootika ja prog-
rammitöö. Samuti saab mängida 
liikumismänge ja mõistatusi lahen-
dada. Registreeruda saab https://
ogogo.ee/ee/camps_2021-2022/

Koolivaheaeg õpetab animafilmi  
tegema ja taekwondod harrastama

Ivo Karlep, 
Oliver Õunmaa
pealinn@tallinnlv.ee

«Jaan Krossi kuju jääb nüüd 
kõikidele, kes vanalinnas 
käivad, tee peale. Turistid 
hakkavad ehk huvi tundma, 
kes see niisugune kirjanik 
oli, guugeldavad ja viimaks 
võib-olla loevad ka mõne 
tõlgitud teose läbi,» ütles 
üks mälestusmärgi autori-
test, arhitekt Karmo Tõra.

Laupäeval sai Eesti kirjan-
duse suurkuju Jaan Kross oma 
102. sünniaastapäeval Kullas-
sepa, Niguliste ja Harju tänava 
nurgale pronksskulptuuri. Kuju 
autorid on skulptor Jaak Soans 
ning arhitektid Karmo Tõra ja 
Mark Kovalenko.

Tõra kiitis kujur Jaak Soansi. 
«Tema mõtles kõik välja ja tegi 
valmis, meie, kaks arhitekti oli-
me talle ainult abiks,»  lausus 
ta. «Kui kuju juba paika tõste-
ti, sai selgeks, et ta sobib täitsa 
hästi selle koha peale. Enne oli 
väike kartus, et kas ta seal täna-
val pisut imelik ei ole, aga nüüd 
näeme, et ta teeb sellest kohast 
hoopis teistsuguse ruumi. Minul 
tekkis selline mõte, et võiks tä-
navalõigu sellest ristmikust ku-
ni Raekoja platsini palju atrak-
tiivsemaks teha. Suvel, kui koh-
vikute lauad on väljas, on pilt 
teine, aga pool aastat on seal 
ikkagi tühjavõitu. Peaks tekki-
ma mõnus linnaruumis olemise 
koht. Eks arhitekti ülesanne on-
gi sobitada kujuri looming kesk-
konnaga. Oli ka küsimus, 
kas peaks midagi veel 
seal tegema, lisaks 
kujule elemente 
lisama. Kuna 
aga tegemist 
on ristmiku-
ga, leidsime, 
et selle ku-
ju lähiümb-
ruse koorma-
mine veel mil-
legagi ei anna 
midagi juurde. Eks 
see kuju jääb kõikide-
le, kes vanalinnas käivad, tee 
peale. Turistid ehk hakkavad 
huvi tundma, kes see niisugune 
kirjanik oli, guugeldavad ja vii-
maks võib-olla loevad ka mõne 
tõlgitud teose läbi.» 

«Jaan Kross on maailmakir-
janik sõna otseses tähenduses,»  
kinnitas ka Eesti kirjanike liidu 
esimees Tiit Aleksejev.

Kirjandusteadlase Rein Vei-
demanni sõnul sobib monument 
oma kohale väga hästi. «Kuju on 

seal inimeste liikumise keskel, 
temast ei saagi lihtsalt mööda 
minna, ta tõmbab tähelepanu. 
Seal saab olema ka informat-
sioon kirjaniku kohta. Ja veel 
on sümboolne, et Kross ise ju 
on vanalinnaga mitte ainult oma 

elukoha, vaid ka loomin-
guga tihedalt seotud. 

Tema üks peateos 
«Kolme katku 

vahel» on ju 
meie vana-
linna ja eest-
laste Püha-
vaimu kiri-
ku lugu.» 

Aleksejev 
täiendas: «Jaan 

Kross on ju kir-
jutanud tetraloogia, 

mille üheks tegelaseks 
on Tallinna linn.»

Tegelased kirjaniku  
maitse järgi

Veidemanni hinnangul on 
Jaan Kross kahtlemata klas-
sik, kes väärib mälestusmärki 
just kirjanike liidu maja juu-
res. «Kross läheb samasse rit-
ta, kus on ees Eduard Vilde, 
Anton Hansen Tammsaare ja 
Friedebert Tuglas,» loetles ta. 
«Luuletajana oli ta modernist, 

kes avas selle värava koos El-
len Niidu ja Ain Kaalepiga, aga 
proosameistrina on ta jäädvus-
tanud mitmeid Eesti ajaloolisi 
isikuid, kes on teiselt poolt te-
ma enda alter egod ehk teised 
minad. Nende kangelaste elu-
lood ja eneseteostused on ol-
nud väga sarnased kirjaniku en-
da eluvaate ja eneseteostusega. 
Eelkõige pean ma silmas koha-
nemist ja kohandamist, mis on 
läbinud Krossi loomingut ko-
gu aeg.»

Aleksejevi sõnul tegeles 
Kross Eesti ainese kaudu üld-
mõistetavate ja ajatute problee-
midega. «Need olid üksikisik 
ajaloo tõmbetuultes, see, kuidas 
jääda oma põhimõtetele kind-
laks ja millist hinda selle eest 
maksta tuleb. Kuidas iseendale 
valetamine muutub suuremaks 
valeks. Jaan Krossi loomingu 
sõnumiks võiks olla «püsima-
jäämine». Aga neid sõnumeid 
on teisigi, iga lugeja leiab oma.»

Veidemann oli Jaan Krossi 
monumendi žüriis ja selle saa-
mislooga seotud. «Töödest, mis 
laekusid, tõusis kõige rohkem 
esile just Jaak Soansi oma, mis 
sobis ka sinna kavandatud asu-
kohta hästi,» märkis ta. «Tingi-
museks oli, et kuju peab asuma 

Jaan Krossi elukoha läheduses. 
Oli igasuguseid pakkumisi, üks 
näiteks majaseina peale tehtud 
portree, ja oli ka bareljeefe, aga 

võistluse käigus koorus välja va-
riant, et kirjanik seisab tänava-
nurgal. See sobis žürii liikmei-
le seetõttu, et tekkis omamoodi 

kolmnurk. Kross vaatab kirja-
nike liidu maja poole, kus ta ju 
ka ise elas. Tema kõrval, küll 
piisava vahemaaga, on Eduard 
Vilde monument, mis on sel-
le kujutletava ansambli teine 
komponent seal Niguliste ki-
riku mäe küljel. Ja see monu-
ment on samuti nii hästi sea-
tud, et jääb kirjanike maja vas-
tu ning Vilde vaatab seda maja. 
Kirjanike maja enda nurga peal 
on aga kolmas kujutletava an-
sambli element – kirjanike lii-
du kõige pikaajalisema esimehe 
Juhan Smuuli bareljeef. Kui ma 
seda Krossi skulptuuri kavandit 
vaatasin, siis alguses meenutas 
ta mulle natuke Martin Luthe-
rit. Oli niisugune munga moo-
di kuju.»

Igast suunast vaadeldav
Kuju ise on tänaval jälgitav 

kõikidest suundadest ja temast 
saab igalt poolt mööduda. Nii 
jätab ta oma profiiliga küllaltki 
mõjusa mulje. «Me olime Kros-
siga koos elanud, nagu seda kir-
janike maja naljatamisi kutsuti – 
ühes kirjanike getos – ligi küm-
me aastat. Olime õuekaaslased 
ning olin tunnistajaks, kuidas 
Jaan Krossist oodati ka Nobeli 
preemia saajat,» meenutas Vei-
demann. «See kordus igal sügi-
sel.  Jälle olid ajakirjanikud õue 
peal ning kaamerad üleval, et 
kohe-kohe tuleb teade. Aga see 
läks paraku mööda.» 

Inimesena oli Jaan Kross 
Veidemanni sõnul tähelepane-
lik, ärakuulaja, kaalukate la-
henduste otsija. «Ka kompro-
misside otsija,» lisas ta. «Seda 
ma kogesin ka tema puhul tei-
ses kollegiaalsuses, kui me oli-
me Toompeal riigikogus. Tõsi, 
ta pidas seal poliitikuna vastu 
vaid pool aastat ja naasis oma 
koduse kirjutuslaua taha. Kui 
Kross sõna võttis, siis oli see ju-
risti erakordselt lihvitud retoo-
rika. Küllap see sai talle oma-
seks juba Westholmi kooli päe-
vil. Sellest annavad jällegi tun-
nistust tema «Wikmani poiste» 
lood.  Ta oli igatepidi väga vää-
rikas isiksus.»

Mälestusmärgi avasid linna-
pea Mihhail Kõlvart, abilinna-
pead Vadim Belobrovtsev, Kaa-
rel Oja ja Vladimir Svet, Kesk-
linna vanem Monika Hauka-
nõmm, kirjanike liidu esinda-
jad ning Jaan Krossi lähedased. 

Kuju valmis 2020. aastal lä-
bi viidud ideekonkursi tulemu-
sel, mälestusmärgi asukoha sel-
gitas välja linnavalitsuse ajuti-
ne komisjon. Mälestusmärk läks 
maksma 165 000 eurot.

VEIDEMANN: Jaan Krossi 
kuju sobib hästi vanalinna, 
mille elust klassik kirjutas Mait Laas õpetab koolivaheajal lastele animafilmi tegemist. Ühe sekundi animafilmi tootmiseks tuleb Laasi sõ-

nul üldjuhul joonistada 25 pilti. Lisaks tuleb filmile luua heli.

Soovisime,  
et Kross sei-

saks oma kodu 
lähedal tänava-

nurgal.

Käime 
 ümbruskonna 

matkaradadel ja 
teeme lõunat  

lõkkel.

KAAREL OJA: Kross innustab  
igaüht meist olema parem inimene
«Just Kross on Lennart Meri 
kõrval mõtestanud lähi-
ajaloos kõige mõjusa-
malt meie kui väikese 
rahvuse iseolemise 
imet,» lausus abilin-
napea Kaarel Oja.

Oja sõnul on Jaan Kross 
kujundanud meie ettekujutust 
Tallinnast ja selle loost tõenäo-
liselt palju rohkem, kui esmapil-
gul oskaks arvata. «Pildid nii 
keskaegsest Tallinnast kui ka 
hilisematest perioodidest ärka-
vad tema teostes ellu reeglina 
mitte suurejooneliste kirjeldus-
te, vaid väikeste, värvikate, pea-
aegu et katsutavate ja lõhnava-
te nüansside,» lausus ta. «Võib 
vaid ette kujutada, kuidas ta 
oma sagedastel südalinna jalu-
tuskäikudel neid leidis, lihvis ja 
omaks tegi. Nagu ta on ise öel-
nud: «Kui keegi tahab jutusta-
da oma lugejale oma linnast, 

siis ükskõik, kuidas ta kavatseb 
seda teha, on vististi mööda-

pääsmatu, et ta asjale lä-
henemiseks seda linna 
ajas ja ruumis kuidagi lii-
gendab. Ja küllap on vist 

kõige loomulikum, kui lii-
gendamine sünnib jutustaja 

kodude ning meelis- ja lemmik-
paikade järgi».»

Oja sõnul on just Kross Len-
nart Meri kõrval mõtestanud 
lähiajaloos kõige mõjusamalt 
meie kui väikese rahvuse ise-
olemise imet ning sellega seo-
tud kohustusi. «Ta innustab 
igaüht meist olema aina pa-
rem ja parem, rõhutades sa-
mal ajal aupaklikkust olnu ja 
tulevase ees, sest meie ühine 
lugu ei alga meist ega ka lõp-
pe meiega,» ütles Oja. «Tore, 
et meil on nüüd meenutus 
suurkujust kohas, mis talle en-
dale kindlasti oluline oli!»

Kiek in de Kökis võib õppida  
vastlakombeid tundma ja  
koomiksit tegema

• 1. märtsil «Vastlad 
vanas Tallinnas» 
Kell 13 tehakse 
ringkäik näitu-
sel «Linnaloom. 
Lehm, lutikas ja 
lohe Tallinna 
ajaloos» ja õpi-
takse tundma kesk-
aegseid vastlakombeid. 
Töötoas meisterdatakse 
nööbivurri ja loomamaske. 
Sobib vanusele 8-12. Osa-
võtt muuseumipiletiga. 

• 2. märtsil «Kiek in de Köki 
kahurid ja muu relvastus» 
Kell 13 oodatakse 8-12-aas-
tasi lapsi turviseid proovima 
ning kilpi ja mõõka käes 

hoidma. Saab teada, 
kuidas lasti va-

nasti kahurist ja 
milliseid põne-
vaid relvi on 
veel Kiek in de 

Kökis peidus. 
Osavõtt muuseu-

mipiletiga. 
• 3. märtsil «Vaal, lehm ja lohe 

koomiksites» 
Kell 14 saab vaadata linna-
loomanäitust ja mõelda väl-
ja oma põneva loo, millest 
kunstnik Karl-Erik Talveti ju-
hendamisel koomiksit  joo-
nistada. Osavõtt muuseu-
mipiletiga. Sobib vanusele 
8-14.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Põhja-Tallinna Valitsus teatab: Kalasadama 
tn 10 kinnisasja osas kehtiva detailplaneerin-
gu tingimusi täpsustavate projekteerimistin-
gimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet (edaspidi amet) avalikustavad Kul-
tuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detail-
planeeringu tingimusi täpsustavate projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja taotluse 07.03 - 
21.03.2022.
Projekteerimistingimuste taotlus nr 
2111002/07345 ja ameti koostatud eelnõu 
koos lisamaterjalidega on tööpäeviti avalikul 
väljapanekul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, 
Kari tn 13 ning elektroonselt Tallinna planeerin-
gute registris alates avaliku väljapaneku teate il-
mumisest kuni väljapaneku lõpuni veebiaadres-
sil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP033820 Kultuurikatla, Linnahalli ja mere va-
helise ala detailplaneering,  detailplaneeringut 
täpsustavad projekteerimistingimused.
Ametile 08.02.2022 esitatud Kalasadama tn 10 
projekteerimistingimuste taotluse nr 
2111002/07345 ja lisatud illustreerivate mater-
jalide kohaselt soovitakse täpsustada detailpla-
neeringus määratud tingimusi. Kalasadama tn 
10 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Lin-
navolikogu 12.11.2015 otsusega nr 176 kehtes-
tatud „Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise 
ala detailplaneeringuga“. Kalasadama tn 10 
asuvale 10416 m² suurusele (detailplaneerin-
gus krunt pos 6) ärimaa sihtotstarbega krundi-
le, on lubatud püstitada 1-3 kahe maa-aluse ja 
viie maapealse korrusega  hoonet, mille suurim 
lubatud maapealne hoonete alune pind kokku 
on 4700 m² ja maa-alune 6615 m². Hoonete 

suurim lubatud kõrgus maapinnast on 18 m, 
kusjuures planeeringuala uushoonestuse kõr-
gus ei tohi ületata Linnahalli suurimat absoluut-
kõrgust 22,6 m (BK77). Hoonete tänavatasandi 
fassaad peab olema aktiivne, suheldes tänava-
ruumiga (kavandada äri- või teenindusfunkt-
sioon). Juurdepääs krundile on ette nähtud Ka-
lasadama tänavalt. Parkimiskohad on kavanda-
tud omale krundile maa-alusesse parklasse. Üle 
parkimisnormatiivi kavandatud parkimiskohad 
on avalikuks kasutamiseks. Detailplaneeringu-
ga on krundile planeeritud Kalasadama täna-
valt (pos 11) naaberkruntide pos 9 ja 10 vaheli-
selt alalt kaks sissepääsu, mille asukohad mää-
ratakse täpsemalt ehitusprojekti koostamise 
käigus. Juhuks, kui saavutatakse kokkulepe pos 
5 krundi omanikuga maa-aluse läbipääsu taga-
miseks, on ette nähtud võimalus maa-aluste 
ehitusalade ühendamiseks läbisõidu rajami-
seks. Läbisõidu täpne asukoht selgitatakse ehi-
tusprojektis. Krundile on ette nähtud seada 
avalik kasutus või servituudi vajadus jalakäijate 
läbipääsu tagamiseks.
Kalasadama tn 10 kinnistu hoonestuse projek-
teerimistingimuste taotlus tugineb lisaks kehti-
vale detailplaneeringule ka 2019 aastal läbivii-
dud Kalasadama tn 10 hotellikompleksi arhitek-
tuurivõistluse võidutööle, mis kooskõlastati ja 
viidi läbi koostöös ametiga. Arhitektuurivõistlu-
se eesmärk oli leida olulisele mereäärsele kin-
nistule Linnahalli kõrval parim arhitektuurne ja 
linnaehituslik lahendus, mis õigustaks kõigi osa-
poolte, sh avalikkuse ootusi. Arhitektuurivõistlu-
se võitis võistlustöö nimega “ HORIZON 
PLAZA ”, mille esitas arhitektuuribüroo DAGO-
pen OÜ. Võidutöö autorid on Jaan Kuusemets, 

Erko Luhaaru, Jose De la Peña Gómez Millán, ja 
Jose A Pavón Gonzalez arhitektuuribüroodest 
DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.
Detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatusi, mis hõlmavad hoonestus-
ala täpsustamist kuni 10% ulatuses; hoone ar-
hitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingi-
musi ja haljastuse, heakorra või liikluskorralduse 
põhimõtete täpsustamist on võimalik kaaluda 
ehitusseadustiku § 27 lõike 4 alusel, mistõttu ei 
ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbe-
kas ega mõistlik.
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib ava-
tud menetluse korras antav õigusakt puuduta-
da, on õigus esitada menetlust läbiviivale hal-
dusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepa-
nekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-
väidete esitamise tähtaeg on 21.03.2022.
2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse sea-
dus § 50 lõige 3).
Pärast avalikustamise tulemuste selgumist ot-
sustab amet projekteerimistingimuste väljasta-
mise.

Merelahe tee 8 // Paldiski mnt 66 // 68 kinni-
sasja osas kehtiva detailplaneeringu tingi-
musi täpsustavate projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotluse avalik väljapanek
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet (edaspidi amet) avalikustavad Pal-
diski mnt 62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailpla-
neeringu tingimusi täpsustavate projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja taotluse 07.03 - 

21.03.2022.
Projekteerimistingimuste taotlus nr 
2111002/16926 ja ameti koostatud eelnõu 
koos lisamaterjalidega on tööpäeviti avalikul 
väljapanekul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, 
Kari tn 13 ning elektroonselt Tallinna planeerin-
gute registris alates avaliku väljapaneku teate il-
mumisest kuni väljapaneku lõpuni veebiaadres-
sil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP019170 Paldiski mnt 62, 68, 68a Ja 68c 
kruntide detailplaneering, detailplaneeringut 
täpsustavad projekteerimistingimused.
Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus 
Merelahe tee 8 // Paldiski mnt 66 // 68 kinnis-
tule ühendusgalerii ja jäätmehoone püstitami-
seks ning detailplaneeringus kavandatu täp-
sustamiseks:
1) hoonestusala suurendamiseks ja nihutami-
seks, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatu-
ses esialgsest lahendusest;
2) arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike 
tingimuste täpsustamiseks (fassaadimaterjal, 
katusekalle ja -tüüp).
Tallinna Linnavalitsuse 01.10.2008 korraldusega 
nr 1603-k on kehtestatud Paldiski mnt 62, 68, 
68a Ja 68c kinnistute detailplaneering, mille ko-
haselt on Merelahe tee 8 // Paldiski mnt 66 // 
68 ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega 
kinnistule kavandatud 5 hoonega kuni 13 790 
m2 hoonetealuse pinnaga ja kuni 12-korruseli-
ne haiglakompleks.
Projekteerimistingimuste eesmärgiks on paren-
dada haiglakompleksi logistikat erinevates 
haiglakompleksi hoonetes asuvate osakonda-
de vahel ühendusgaleriiga. Teiseks eesmärgiks 
on nakkusohtlike jäätmete kogumiseks ning 

nende jaoks vajalike konteinerite hoiustamiseks 
ja pesemiseks mõeldud jäätmehoone püstita-
mine. Mõlemad hooned on kavandatud osali-
selt detailplaneeringuga määratud hoonestus-
alast väljapoole. Galerii kavandatav asukoht on 
ca 60 m Paldiski maanteest ühendades Paldis-
ki mnt 68 aadressil asuvat Meremeeste haiglat 
ja Paldiski mnt 66 aadressil asuvat nakkuskliini-
kut 2. ja 3. korruse tasapinnas. Jäätmehoone 
kavandatav asukoht on Paldiski mnt 68 hoone 
põhja- ja läänetiiva vahelisele alale praeguste 
prügikonteinerite asukohale. Projekteerimistin-
gimuste taotlusega esitatud eskiisi põhjal täp-
sustatakse projekteerimistingimustega ka arhi-
tektuurilisi tingimusi (fassaadimaterjal, katuse-
kalle ja -tüüp).
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2, lg 4 p 2 ja p 
4 kohaselt võib pädev asutus anda ehitusloa-
kohustusliku hoone ehitusprojekti koostami-
seks projekteerimistingimusi, millega lubatakse 
täpsustada detailplaneeringus määratud tingi-
musi.
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib ava-
tud menetluse korras antav õigusakt puuduta-
da, on õigus esitada menetlust läbiviivale hal-
dusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepa-
nekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-
väidete esitamise tähtaeg on 21.03.2022.
2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse sea-
dus § 50 lõige 3).
Pärast avalikustamise tulemuste selgumist ot-
sustab amet projekteerimistingimuste väljasta-
mise.

See viirusepuhang oli küll nii-
sugune asi, mida ei oleks osanud 
uneski ette näha. Võib ju oletada, 
et tulevad majanduslikud krah-
hid, mõne inimese surm, lahku-
minekud, mis iganes. Aga sellist 
asja, et elu pannakse mingisuguse 
viiruse pärast seisma, nähti en-
ne ainult ulmefilmides.

Kui läksite meditsiini asemel 
hoopis näitlemist õppima, oli 
teie isa pahane. Teilgi on kolm 
tütart – palju saab vanem last 
suunata ja kustmaalt võib laps 
ise otsustada, mida ta oma elus 
teha tahab?

Kui laps on päris väike, siis 
ma saan teda ainult armastada ja 
hoida ning püüda talle luua või-

malusi, et ta käiks koolis ja saaks 
aru, et ta õpib iseendale, mitte 
kellelegi teisele. Jah, paraku ma 
võin igasugu asju tahta, ma võin 
nõuda, et mul lapsed õpiks ars-
tiks või teaduste doktoriks, aga 
minu tahtmisest on vähe.

Mis on teie lähiaja plaanid? Kus 
teid peagi näha saab?

Väga huvitavas mängukohas, 
Patarei kindluses, on tulemas üks 
Uku Uusbergi suveetendus. Ni-
me sellel veel ei ole. Aga vaba-
õhutükk seal tuleb ja lootust on, 
et äkki saab isegi nalja.

Aeg-ajalt külastan ka «ENSV» 
võtteid. Olen seal ikka palunud, 
et minu rolli võiks mingi kiiksu 
ka sisse kirjutada. Vahel nad on 
mulle sinna ikka midagi kirjuta-
nud, maru igav   on mängida, 
kui mu tegelasel mingisugust vi-

ga küljes ei ole. No minu tegela-
sel on seal siis napsiviga küljes.

Kui noored inimesed teie tööst 
vaimustuvad ja tahavad ise 
hirmsasti teatrisse jõuda, siis mi-
da te neile soovitaksite?

No ega siis tuleb minna! Mi-
nu arust praegusel ajal on ju neid 
võimalusi palju rohkem, kui meie 
ajal. Meil oli vaid üks kool, aga 
nüüd on neid kohti, kus saab 
näitlemist õppida, ju palju. Ja 
kes on ikka üleni andekas, sel-
lel ei ole seda kooli ka vaja, nii 
et tegelikult neid väljundeid on 
ju tänapäeval palju-palju rohkem. 
Et laske aga käia. Kes ikka väga 
tahab, see ka jõuab sinna, kuhu 
ta peab jõudma.

Mis on uue peanäitejuhi Uku 
Uusbergi tugevad küljed?

Mina arvan, et suhtlemine. 
Ma ei tea, kas talle on seda eral-
di õpetatud või on ta hea kodu-
se kasvatusega. Igatahes suhel-
des on ta viisakas ja väga kena.

Millised on olnud teie lemmi-
ketendused siin majas?

Kõik käib ajajärkude kau-
pa. Esimesed tööd Mati Undi-
ga väikses saalis näiteks, mul-
le üldse väike saal väga meel-
dib. Kindlasti musketäride te-
gemine ja «Pianoola», Põrgula-
val «Isad ja pojad» ning «Karin 
ja Indrek». Need olid suurvor-
mide lavastused. Aga ka väik-
semad on olnud head. Kõik on 
mulle midagi tähendanud ja kõi-
kidesse olen midagi jätnud. Olu-
line, on kuidas kõik kokku so-
bitub ja mis peale etendust saa-
lis toimub. On olnud hetki, kui 

näed, et vaataja on katarsise saa-
nud, see rõõmustab.

Mis muudab linnateatri teie 
jaoks eriliseks?

Minu jaoks ikkagi need ini-
mesed, kes seal töötavad. Olu-
line on ka, mida seal tehakse ja 
kuidas see teiselt poolt välja pais-
tab. Aga minu kolleegi on võib-
olla siiski kõige tähtsamad, eda-
si tuleb juba kõik muu. Eks see 
uus maja on lihtsalt meil kõigi-
le nii ammu-ammu igatsetud ja 
oodatud. Tallinn ja kogu Eesti 
väärib üht niisugust uut maja!

Mis teid ennast vormis hoiab? 30 
aastat ainult teatrit tehes on sära 
silmis ilmselt väga raske hoida...

Ma väga palju energiat muja-
le ei ole pannud. Loodan, et näen 
uue teatri avamist ja mul õnnestub 

selles mängida midagi. Olen prae-
gu väga rahul sellega, mis siin toi-
mub, patt oleks nuriseda. Kui uus 
maja valmis saab, siis see on suur-
suur kingitus. Nii nendele inimes-
tele, kes siin töötavad, kui ka ko-
gu Eesti rahvale on see ikka häs-
ti-hästi  äge asi. Mul ei ole lihtsalt 
sõnu, ma nii ootan, et see päriselt 
valmis tehakse. Ma ei tea, kelle-
le siis kõik need ausambad ja ku-
jud peaks püstitama, kui see val-
mib. Mina ise kindlasti püstitaks 
Raivo Põldmale, Elmo Nüganeni-
le ja meie haldusjuhile Rain Raa-
belile. Ehk siis tuleb Kõlvartile ka 
üks kuju teha, kui uus teatrima-
ja tema ajal valmis saab. Ma olen 
nii õnnelik, et näen siin kiivrite-
ga mehi askeldamas, see pilt ju-
ba annab lootust. On vägev olla 
oma eluajal uue teatrimaja kerki-
mise tunnistajaks.

algus lk 12–13

Jaan Krossi pronksskulptuur seisab nüüd Kul-
lassepa, Niguliste ja Harju tänava nurgal näoga 
tema enda kunagise kodu, kirjanike maja poole.  

Tallinna Kesklinna valitsus
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Vitamiinipäev  
26. veebruaril
 26. veebruaril toimub botaanikaaias vi-
tamiinipäev. Kella 12-13 on palmimaja 
konverentsisaalis kavas Pisirohe töötu-
ba (eelregistreerimisega), seal saab 
teada, kui kasulikud ja tervislikud on pi-
sirohetaimed ehk rahvakeeli võrsed. 
Töötuba maksab 10 eurot lisaks botaa-
nikaaia  sissepääsupiletile. Kella 13-14 
toidutaimede ekskursioon, kella 14-15 
registreerimisega Pisirohe töötuba pal-
mimaja konverentsisaalis. Sissepääs 
tavahinnaga, ekskursioonid hinna sees. 
Registreeru https://bit.ly/vitamiinipäev

 

Jääkarupäev  
loomaaias
27. veebruaril kella 11.30-13.30 tähista-
takse loomaaia polaariumis rahvusva-
helist jääkarupäeva. Kell 11.30 jääkaru-
de tegevuste kommenteerimine polaa-
riumi vaateplatvormil, kell 12 saab kuu-
lata ettekandeid jääkarudest. Külasta-
jad saavad kogu päeva jooksul 
iseseisvalt mängida sõnamängu. Osa-
võtt üritusest loomaaia piletiga, kassad 
ja väravad on avatud kella 9-15. Põhja-
väravast (Paldiski mnt 145) tulles satub 
kohe jääkarumaailma.

Orhideede näitus 
botaanikaaias
4.-13. märtsini toimub botaanikaaias 
traditsiooniline  orhideenäitus, kus 
saab näha loodusest pärit haruldasi lii-
ke kõrvuti inimeste aretustööna ilma-
valgust näinud sortidega. Võib saada 
nõuandeid orhideede kodus kasvata-
miseks,  orhideede müüki sel aastal 
aga ei toimu. Näitus on avatud botaa-
nikaaia kasvuhoonetes iga päev kella 
11-16, sissepääs tavahinnaga.

Ekskursioon linna-
elumuuseumisse
22. veebruaril kell 17.30 saab tutvuda 
Vene 17 asuva linnaelumuuseumi hoone 
ja hoidlatega keldrist pööninguni, teeju-
hiks ajaloolane ja koguhoidja Ene Heim-
vell. Kuna Heimvell on töötanud linna-
muuseumis pea kogu oma elu, teab ta 
lugusid maja kohta ilmselt rohkem kui 
keegi teine selles asutuses. Ekskursioon 
kestab 1,5 tundi, osaleda saab muuseu-
mipiletiga, rühma suurus 12 inimest. Pi-
let osta fienta.ee , info linnamuuseum.ee

ALGAB FOTOKONKURSS  
«AASTARING TALLINNAS»
Linn kuulutas veebis välja fotovõistluse «Aastaring Tallinnas 
2022», et leida huvitavaid fotosid, mis jäädvustavad pealinnas 
aset leidnud sündmusi ja tegevusi ning linnapildi muutumist eri 
aastaaegadel. Võistlusele oodatakse fotosid 15. novembrini 
aadressil  fotokonkurss.tallinn.ee . Tööd avalikustatakse hinda-
miseks 16. novembrist 1. detsembrini, konkursi kodulehel toi-
muval avalikul hääletusel selgub rahva lemmik. Parimatest fo-
todest sünnib näitus Vabaduse väljaku tunnelis. 

Minu  
TALLINN

Vähekindlustatud  
inimesed vajavad  
rohkem empaatiat

Kirjanik ja filmirežissöör Kadri Kõusaar

Riigi sünnipäevaks soovin, et inimestel jätkuks kannat-
likkust ja usaldust riigi vastu. Kindlasti ei maksaks flir-
tida mõttega, kas Pika Hermani tipus ka mingi muu 
lipp lehvida võiks! Iseseisvust ja omariiklust tuleb 
väärtustada ning olla mõõdukad. Vabadus ja de-
mokraatia ei ole sugugi tavalised ja iseenesest 
mõistetavad nähtused. Isegi koroonapiirangud on 
meie riigis olnud suhteliselt leebed. Mõnes riigis näi-
teks peab rannaski maske kandma. Kuid valitsus 
omakorda peab tunnetama, et koroonakriis ja inflat-
sioon on söönud eriti madalapalgaliste ostujõudu. 
Näiteks tulumaksuvaba miinimumi tuleks tõsta ja 
kaaluda ka laialdasemaid käibemaksu soodustusi. 
Elementaarse toidukauba käibemaks peaks luk-
suskauba omast erinema. Ise plaanin tänavusel vaba-
riigi sünnipäeval istuda laua taha stsenaariumit  kirju-
tama. Minu jaoks töö ongi puhkus!

• Pealinn küsis vabariigi aastapäeva eel, mida soovivad tuntud inimesed meie riigile  
ning kuidas nad ise Eesti sünnipäeva peavad.

KAARI SILLAMAA: Soovin, et meie  
riigist kaoks närvilisus ja ärevushäired

Kohusetundlikult käi-
tudes oleme tugevad 
ja hoiame ühiskonda 
püsti
Muusikapedagoog ja heliloo-
ja Kaari Sillamaa

Kõige rohkem soovin, et 
pandeemia lõpuks vaibumi-
se märke näitama hakkaks. 
Ilmselt soovivad sama kõik 
inimesed. Sellega muutub 
paremaks kõikide elu, mis va-
hepeal vussi läinud. Närvilisust 
jääks vähemaks ja ärevushäired lä-
heksid samuti mööda. Piiranguid on va-
ja, kuid koroona taandudes saaksid ta-
vapärases rütmis tööle hakata nii koolid 

kui huvikoolid. Selleks aga on praegu 
tähtis kohusetundlikult käituda, olla tu-
gev ja mitte murduda. Siis jääb ühiskond 
püsti! Igaüks peaks oma võimaluste pii-
res edasi rühkima ja omal alal jõukoha-

selt tegutsema. Positiivne suh-
tumine aitab ennast ja tei-

si! Kui vaja, tuleb üksteist 
toetada. Aastapäeval 
on meil kodus tavapä-
raselt tähtpäevatort 
laual ja maja ees sini-
mustvalge lipp vardas. 

Vaatame lipu heiska-
mist Toompeal ja paraadi 

linnaväljakul. Tähistame rii-
gi sünnipäeva meie huvikoolis-

ki. Mudilastega töötades õpetan lastele 
aastapäevaks kodumaa ja Eesti lipuga 
seonduvad laulud alati selgeks.

Riik saab rikkamaks 
eestlaste talupoja-
tarkusest

Kunstnik ja arhitekt Andrus Kõresaar

Soovin riigile kainet mõistust, tarka 
juhtimist ja vähem emotsioone! 
Samuti soovin meie riigile 
järgmiseks aastasajaks tu-
gevat tervist. Ise ma riigilt 
ei ootagi väga palju. Pi-
gem usun, et õnn on 
igaühe enda kätes. Kui 
usutakse, et riik peaks 
jagama hulgaliselt toe-
tusi, ei pruugi selline 
praktika olla kuigi pikalt 
kestev. Riigi heaolu sõtub 
ka mujal ikka ennekõike sel-
lest, mida tema kodanikud ise 

heaolu kasvu nimel ära teevad. See-
juures tuleks mõelda sellelegi, palju 
meie tegemistest ka teistele kasu tõu-
seb, nii muu Euroopa mõttes kui glo-
baalselt. Kui meie eestlaslik talupoja-
tarkus maailmale midagi olulist loob, 
siis läbi selle saabki riik ja rahvas rikka-

maks. Eeskujuks oleks 
siin näiteks meie IT-

sektor. Vaadakem 
ringi avatud sil-

madega! Va-
bariigi aas-
tapäeva tä-
histades 
olen reegli-
na hommi-
kul vanalin-

nas, vaatan 
põnevaid 

sündmusi ja sa-
muti paraadi.

Eesti riigi on teinud 
suureks meie kultuur
Koorijuht Hirvo Surva

Õnne soovin riigile, et kõik hästi lä-
heks! Muusikainimesena olen 
seda meelt, et Eesti riik 
on saanud suureks tä-
nu meie kultuurile. 
Seda tasub hoida! 
Ja meeles pida-
da, et ilma laia-
põhjalise kul-
tuurita pole 
tipptegijaidki. 
Vundament 
peab olema pä-
ris lai ja laulupeo-
kultuur on kindlasti 
üks selle nurgakive. 
Neid traditsioone tuleb 

hoida ja jätkata. Jah, miks peame küsi-
ma, mida meie riigilt ootame? Pigem 
mõelgem, mida me ise saame riigile 
anda. Meie tähistame praegu Estonia 
poistekoori 50. aastapäeva ja valmis-
tume kevadiseks suuremaks kontser-

diks. Teeme teatris kahetun-
niseid proove kaks korda 

nädalas. Heameel on, 
et vanemad peavad 

koorilaulust lugu 
ja huvi koorilaulu 
vastu jätkub üle 
Eesti. Meie 
kooris on ka 
poisse pealin-
nast kauge-

maltki. Koorilaul 
arendab musi-

kaalsuse kõrval 
muuhulgas ka dist-

sipliini.

Kahekümnele parimale osalejale 
saab osaks võidutiitel ja ühekord-
ne tuhandeeurone stipendium, 
mida saab kasutada edasiseks 
arenguks muusikavaldkonnas.

Registreeruma oodatakse kõiki 
7-19-aastasi Tallinna koolide ja huvi-
koolide õpilasi,. Registreerimisankeet 
tuleb täita õpilase juhendajal või hari-
dusasutuse esindajal ning ankeedi esi-
tamise lõpptähtaega pikendatakse 27. 
veebruarini.

Konkursi peakorraldaja, linna hari-
dusameti vanemspetsialisti Maire Vas-
ke sõnul andis eelmise aasta kogemus 
konkursi laureaatidele nähtavalt indu ja 
hoogu juurde. «Aasta tagasi algatatud 

konkurss näitas, 
et Tallinna noor-
te muusikute tase 
on äärmiselt kõr-
ge ja nii juhenda-
jate kui ka õpilas-
te huvi oma vald-
konna vastu pais-
tab kaugele. Meil 
on suur rõõm eel-
kõige selle üle, et 
mullustel laureaa-
tidel on peale kon-
kurssi läinud muusikamaastikul tõeliselt 
hästi – paljusid neist on saatnud edu 
teistelgi konkurssidel, neid on palutud 
kõrgetasemelistel puhkudel esinema ja 
nad on saanud stipendiumi toel osaleda 

mainekatel kursus-
tel või hankida va-
jalikke instrumen-
te,»  rääkis Vaske.

Konkurss toi-
mub solistide-
le ja ansamblite-
le kahes kategoo-
rias: vokaalmuu-
sika ja instrumen-
taalmuusika, mõle-
mas saab teha vali-
ku klassika, levi- ja 

rahvamuusika ning improvisatsiooni va-
hel. Konkursi eripäraks on, et improvi-
satsiooni valinud osalejale antakse või-
malus kasutada esinemisel ühte konkursi 
korraldaja poolt väljapakutud lindistust.

Konkurss korraldatakse kahes voo-
rus: videovoor ja lavavoor. Kitsendu-
sena on lisatud konkursi tingimustesse 
klausel, mille kohaselt ei saa konkursil 
osaleda õpilased samas vanuserühmas, 
milles nad eelneval aastal Tallinna ta-
lendi tiitliga pärjati.

Konkurss kulmineerub 15. mail pidu-
liku lõppkontserdiga Estonia kontserdi-
saalis, kus 20 parimat osalejat tunnus-
tatakse 1000-eurose ühekordse stipen-
diumiga, mis on suunatud osalemiseks 
konkurssidel, meistriklassides ja kooli-
tustel nii Eestis kui välismaal või muu-
sikariista soetamiseks. 

Lisainfo www.tallinn.ee/tallinnata-
lent

Muusikakonkurss «Tallinna talent» annab 20 noorele toeka stipendiumi

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


