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jutab koduelu ja tekitab pere-
vägivalda, kust hargneb eda-
si koolikiusamine – probleem 
hõlmab kogu ühiskonda. Li-
saks lihtrahvale vaevlevad sõl-
tuvushaiguse küüsis ka jõukad 
– neilgi on omad psüühilised 
pinged, mis vajavad napsuga 
leevendamist.»

Alkoholi liigtarvitamist hoo-
gustab paraku selle lihtne kätte-
saadavus. «Oletame, et me ela-
me Naissaarel, kuhu ei tooda 
alkoholi sisse,» lausus Ennet. 
«Kui täna pole napsi ja hom-
me pole napsi, tuleb stressid ja 
pinged lahendada muul moel – 
kas metsas jalutamise või kont-
sertide kuulamisega.» 

Lisaks alkoholi kergele kät-
tesaadavusele tõi Ennet välja, 
et igal inimesel on teatud hai-
guste suhtes eelsoodumus, mis 
avaldub alles siis, kui mingeid 
aineid proovida. «Näiteks noo-
red mõtlevad, et mis see kanep 
mulle teeb, aga kui taustal on 
psüühiliste häirete eelsoodu-
mus, tulevad probleemid välja 
– ja sama on alkoholiga. Liig-
ne alkoholi pruukimine eelkõi-
ge sotsiaalne probleem.»

Seda toonitas ka Sammel. 
«Alkoholi tarbimine pole ku-
nagi olnud nii massiivne,» lau-
sus ta. «Alkohol on muutunud 
laiatarbekaubaks ja igapäeva-
elu osaks, seda tarvitavad noo-
red ja vanad, mehed ja naised. 
Eeskuju kandub edasi vanema-
telt lastele ja ühelt põlvkon-
nalt teisele. Alkohol on prae-
gusajal liiga kättesaadav, ja se-
da kahjuks ka alaealistele, ke-
da peaks alkoholi mõjude eest 
eriti kaitsma.» 

Mürgistus ja  
psüühikahäired

Eestis tarvitab alkoholi um-
bes 83% täiskasvanud inimes-
test. «Kuskil on kindlasti ka 
need, kes alkoholi ei tarvi-
ta, kuid enamasti sellist hoia-
kut ei presenteerita, sest siis 
järgneb selle kohe küsimus: 
miks?» tõdes Sammel. «Jääb 
mulje, justkui peaks alkoholi 
mittetarvitamisel olema min-
gi praktiline põhjus – tervis, 
lapseootus, sõltuvusproblee-
mid või autojuhtimine. Sel-
le peale justkui ei tuldagi, et 
see võiks olla lihtsalt inimese 
normaalne valik.»

Tervise arengu instituudi 
(TAI) andmetel suri 2020. aas-
tal otseselt alkoholi liigtarvita-
misest põhjustatud haigustesse 
615 inimest (mehi 418 ja naisi 

134), mis on üle saja rohkem 
kui 2019. aastal ning ühtla-
si viimase kümne aasta suu-
rim arv. 

«Diagnoosid, mille tõttu 
kõige rohkem inimesi sureb, 
on maksa alkoholtõbi, juhus-
lik mürgistus alkoholi toimel 
ning alkoholitarvitamisest tin-
gitud psüühika ja käitumishäi-
red,» selgitas Sammel. «Siiski 
ei tahaks nendesse konkreet-
setesse diagnoosidesse kinni 
jääda, sest tegelikult 
jääb suurem osa 
alkoholi tervi-
sekahjudest 
meile var-
jatuks.» 

On 
teada, 
et alko-
hol põh-
justab üle 
200 tervi-
seproblee-
mi, millesse 
inimene võib lõ-
puks ka surra. «Tõ-
sisemad alkoholiga seondu-
vad haigused on südame- ve-
resoonkonna haigused (kõrg-
vererõhktõbi, insult ja infarkt), 
seedekulgla haigused (kõhu-
näärme, soolte ja maksa hai-
gused) ja muidugi vähk,» rää-
kis Sammel. «Teadusuuringud 
näitavad, et ka mõõdukas al-
koholi tarbimine tõstab vähki 
haigestumise riski, sest alko-
hol on kantserogeen. Alkohol 
põhjustab eriti kurgu-, neelu-, 
söögitoru-, maksa-, käärsoole-, 
pärasoole- ning naistel rinna-
vähki.»

Ka Maailma Terviseorgani-
satsioon (WHO) toob välja, et 
üha kasvav regulaarne alkoho-
litarvitamine tekitab inimeste-
le ja riikidele järjest suuremaid 
tervisekahjusid. «Kui Covidi 
koormus tervishoiusüsteemile 
on kõigile nähtav, siis alkoholi 
põhjustatud surve jääb pigem 
varjatuks. Ühiskonnas on en-
diselt arusaam, et kahjud tu-
levad väikese osa kuritarvi-
tajate arvelt. Tegelikult jõua-
vad ka mõõduka liigtarvita-
mise tagajärjed varem või hil-
jem tervishoiuteenuse osutaja-
teni sümptomite kaudu, mida 
ei osata tarvitamisega seosta-
da. Selleks võivad olla unehäi-
red, ärevushäired, kõrge vere-
rõhk või seedimisprobleemis 
jne . Alkoholi liigtarvitami-
ne ei lõpe alati surmaga, vaid 
põhjustab olulist elukvaliteedi 
langust ja inimese heaolutun-

net. Selle tagajärjel on sage-
li häiritud ka tema lähedaste 
käekäik,»lausus Sammel. 

Sammeli kinnitusel pole ole-
mas päris ohutut alkoholitarvi-
tamise taset, saab rääkida vaid 
madala riski piiridest. «Kui oled 
päris terve, võiks arvestada, et 
meestele on päevas joodav ko-
gus kuni 2 alkoholiühikut ja 
naistel 1 alkoholiühik.»  

Mida siis alkoholisõltuvu-
se vältimiseks ja tarvitamise 

vähendamiseks teha? 
«Ära varu alko-

holi koju, vaid 
osta enda-
le alkoholi-
vabasid al-
ternatiive, 
mida soo-
vi korral 
saad ko-

he tarbi-
da,» soovi-

tas Sammel. 
«Väljas käies 

planeeri ette, kui 
palju alkoholi tarvi-

tad, ning püsi oma kogus-
te juures. Ära lase teistel oma 
klaasi täita, joo lahjemaid jooke 
aeglases tempos.» Samuti mää-
ra enda jaoks kellaaeg, millest 
alates hakkad jooma alkoholi-
vabasid alternatiive. 

Tunnista probleemi  
ja otsi abi!

Et alustada alkoholi liigtarbi-
mise taga olevate tegelike põh-
juste (stress, depressioon, töö-
pained) leevendamist, soovitab 
Sammel leida elus tasakaal töö, 
puhkuse ja isikliku aja vahel. 
«Katseta uute tegevustega, mis 
võiksid rahuldust ja lõõgastust 
pakkuda. Analüüsi oma käitu-
mismustreid.Kasuta TAI loo-
dud ja tõendatud mõjuga ene-
seabi veebiprogrammi SELGE, 
mis motiveerib ja aitab muuta 
alkoholitarvitamise harjumusi 
läbi oma käitumise ja mõtle-
mise muutmise.»

Dr Ennet peab oluliseks, et 
sõltuvuses abivajaja jõuaks arsti 
juurde – et järjekorrad ei oleks 
kaks kuud või enamgi pikad  
ja et abi saamine ei jääks raha 
taha kinni. «Kui alkoholist on 
tekkinud mürgistus või psüh-
hoos, tuleb arsti juurde minna 
ja kaasnevad sümptomid maha 
võtta, et saaks põhihaigusega 
tegelema hakata,» lausus En-
net. «Edasi on vaja narkoloo-
gi või psühholoogi, aga para-
ku on järjekorrad pikad ja osa 
teenuseid tasulised.» 

Ometi on äärmiselt oluli-
ne, et oleks võimalus minna ja 
abi saada, sest ühiskonnas on 
probleeme palju, alates üleül-
disest hinnatõusust. «Kui na-
tuke aeg tagasi oli meil viiru-
sekriis, on nüüd energiakriis, 
mis on hullem,» rõhutas dr 
Ennet. «Viiruse puhul teadsi-

me hoida distantsi, pesta kä-
si ja minna vaktsineerima, aga 
praeguse energiakriisi puhul 
on probleemid kõigil, kes pea-
le taskulambi veel elektrilam-
pi kasutavad – tupikus on ter-
ve seltskond nimesi. Tekivad 
stress ja depressioon.» 

Tervise arengu instituudi al-
koholi ja tubaka valdkonna juht 
Anneli Sammel tõdes, et alko-
holi tarvitamine kogub  ühis-
konnas hoogu. «Sellele viitab 
ka kainestusmajadesse sattu-
nud inimeste arv,» lisas ta.

Kui tavapäraselt on Tallinna 
kainestusmajja toimetatud aas-
tas  5000-6000 inimest, siis mul-
lu tuli politseil kainenema viia 
juba üle 7100 inimese, mis tä-
histab uut negatiivset rekordit. 

Alkoholi tarvitamise tõusu 
kinnitab ka munitsipaalpolitsei 
tehtud väärteoprotokollide arv. 
Eelmisel aastal koosta mupo al-
koholi tarbimise eest avalikus 
kohas 214 trahviotsust üldsum-
mas 13 268 eurot, mida on li-
gi viis korda suurem kui üle-
möödunud aastal: 2020. aastal 
koostati alkoholi tarbimise eest 
avalikus kohas 46 trahviotsust 
üldsummas 2752 eurot.

Just kodu ja perekonda rüüs-
tab alkohol kõige valusamalt. 
Sotsiaalkindlustusameti lastea-
bitelefoni konsultant Kaja Lind 
tõi välja nukra statistika – lõp-
penud aastal pöörduti nende 
poole peaaegu 13 000 korral 
ehk ligi 3000 korda rohkem 
kui aasta varem. «Meil tuli te-
ha rohkem ka laste perest eral-
damise otsuseid,» lausus Lind. 
«Nende otsuste arv pole mui-
dugi kasvanud vaid vanemate 
suurenenud alkoholitarbimise 
pärast, kuid siiski on see hulk 
kolossaalne.»

Mullu tuli lapsi vanematest 
eraldada 55 korral. 42 puhul 
neist ehk koguni 76% juhtu-
dest olid põhjuseks joobes va-
nemad. Seevastu enne koroona-
kriisi, 2019, oli 31 perest eral-

damise otsust aastas, ja nen-
dest vaid 12 korral joobes va-
nemate tõttu. «Kui meile tu-
leb teade joobes vanema koh-
ta, on paljudel puhkudel võima-
lus anda laps üle teisele vane-
male, kes elab lapsest eraldi,» 
mainis Lind. 

Lapsed kutsuvad  
endale abi

Lind meenutas lugu, kus las-
teabitelefonile helistasid kiir-
abitöötajad. «Ühele emale oli 
kutsutud kiirabi, sest tal oli al-
koholist tekkinud psühhoos,» 
rääkis ta. «Ema viidi EMO-sse 
ja isa oli nõus lapse enda juur-
de võtma. On olnud ka juh-
tum, kus ema kasvatas last ük-
sinda, helistas ise häirekesku-
sesse ja palus abi, et ta ei tu-
le enam lastega toime. Häire-
keskus saatis kohale politsei ja 
selgus, et ema oli raskes joobes 
– taas kord tuli lapsed perest 
eraldada.»

Paraku jõuab lasteabitele-
foni töötajateni ka olukor-
di, kus mõlemad vane-
mad on alkoholijoo-
bes. «Tihtipeale lõpe-
vad need juhtumid 
vägivallaga, näiteks 
ema peksab poega 
või tütart,» nentis 
Lind. «Sageli helis-
tavad lapsed teisest 
toast meile, et purjus 
ema-isa vahel on kak-
lus. On ka juhtumeid, kus 
ema ja isa on kodust ära läi-
nud naabrite juurde pidu pane-
ma, sünnipäeva või aastavahe-
tust tähistama või mis tahes 
muul põhjusel jooma. Laps on 
jäetud koju magama, ta ärkab 
öösel üles, kedagi ei ole, siis 
läheb laps tänavale, kus  te-
da märkab mõni tähelepane-
lik kodanik või politseipatrull. 
Oli juhus, kus ema läks välja ja 
jättis südamerahus koju maga-
ma oma viieaastase lapse, kes 

JOOMINE KASVAB: Suured pinged kodus panevad rahva rohkem napsitama
«Emale oli vaja kutsuda kiirabi, sest tal on alkoholist 
tekkinud psühhoos, ja laps tuli temast eraldada,» kir-
jeldas aina enam ette tulevat olukorda  lasteabitelefo-
ni konsultant Kaja Lind. «Tihti lõpevad vanemate alko-
tarbimised vägivallaga, kus lapsevanem peksab poe-
ga või tütart.» Koroonaaeg on pannud inimesed roh-
kem alkoholi tarbima. Mullu pidi politsei kainestusmaj-
ja toimetama juba üle 7100 inimese, mis tähistab uut 
rekordit.

«Minu puhul ei ole üldse 
suuri koguseid vaja, et ma 
mingist asjast vaimustuk-
sin, sõltuvusse jääksin või 
hakkaksin sellest tuge leid-
ma,» tunnistas näitleja ja 
joogakoolitaja Marilyn 
Jurman. Tal kulus seitse 
aastat, et alkoholist tuge 
otsimisest jagu sai.

Jurmani sõnul hakkasid tema 
alkoholikogused kõvasti suure-
nema just siis, kui algas koroona-
pandeemia ning piirangud suru-
sid koduseinte vahele. «Minu al-

koholikogused kippusid kõvasti 
suurenema – ühest küljest igavu-
sest, kuid teisalt oli põhjuseks ka 
see, et mingil määral olen selli-
ne, et tahan väljas käia, koge-
da huvitavaid õhtuid ja huvita-
vaid hetki,» rääkis näitlejanna. 
«Olin ka rohkem avatud sellele, 
et ühest pokaalist veinist võib 
saada ühe õhtu jooksul pudel 
või kaks pudelit veini.»

Jurman möönis, et kindlasti 
oli tal toona lisaks stress. «Hil-
jem diagnoositi mul ka depres-
sioon,» nentis naine. «Iga kord, 
kui ma tundsin, et minust käisid 

üle halvad emotsioonid, kasuta-
sin alkoholi tuimestina.» 

Jurman tõi välja, et tavali-
selt aitas tal rahuneda jooga, 
kuid koroona ajal pandi jooga-
stuudiod ja treeningsaalid kin-
ni. «Ühel hetkel ma ei teinud 
enam kodus joogat regulaarselt 
ja ümbervahetus tuli päris kii-
resti,» märkis naine.

Sõltuvusest raske  
vabaneda

Jurman tõdes, et alkoholisõl-
tuvusest vabanemine on raske. 
«Ühest küljest oleneb, kui tu-

gev see sõltuvus juba on, kui 
pikalt kestnud ning kui suur-
te alkoholikogustega on tege-
mist, teisalt aga ka sellest, mil-
line on inimese isiksus,» mõtisk-
les näitlejanna. «Minu puhul ei 
ole üldse suuri koguseid vaja, 
et ma mingist asjast vaimustuk-
sin, sõltuvusse jääksin või hak-
kaksin sellest justkui oma tuge 
leidma. Teisel võtab see palju 
kauem aega, seepärast on ka 
nipid erinevad.»

Jurmani aitas otsuse vastu-
võtmine: ma ei taha alkoholi 
tarbida sellisel viisil – tuimes-

MARILYN JURMAN: Hakkasin rohkelt alkoholi tarbima just koroonapiirangute ajal

Üha rohkem  
otsib abi oma  

mehe joomise ja  
vägivalla pärast 

kannatavaid  
naisi.

aga ärkas ja kõndis siis hommi-
kul vara naabritädi akna all...»

Lind nentis, et kui peres on 
suhted halvad, paistab see kohe 
välja, samas alkoholist ei rää-
gita. See tuleb tihti välja alles 
siis, kui lastel on tekkinud prob-
leemid kas vaimse tervise või 
käitumisega. «Teada saame al-
les siis, kui laps kuhugi pöör-
dub ja hakkab rääkima,» lau-
sus Lind. «Kui hakkad  küsima, 
millal mured alguse said, millal 
sul halb hakkas, millal üks või 
teine sümptom tekkis, jõuab laps 
jutuga ikka sinna, et tegelikult 
on probleemid juba aastatetagu-
sed: kodus tarvitati alkoholi ja 
kakeldi. Sealt võis alguse saa-
da laste koolis edasijõudmatus 
ja muud probleemid. Siis aga 
on need juba rasked teemad, 
mida ühekordse meetmega la-
hendada ei saa. Ometi on alati 
oluline, et abi vajav laps meie-
ni jõuaks – sest siis saab vähe-
malt alustada probleemide la-
hendusteni jõudmist ning suu-
nata lapsed inimesteni, kes hak-
kavad juhtumitega tegelema.»

Lõõgastumisvajadus  
ja üksindustunne

Olgugi et vanematel on õigus 
ja kohustus oma laste eest hoo-
litseda, puuduvad mõnel ema-
isal selleks oskused. «Siin  tuleb-
ki mängu meie kõigi teiste roll 
– kui me näeme, et laste käi-
tumises on muutusi, või teame, 
et selles peres on alkoholiprob-
leem või mis iganes mure, tasub 

alati pöörduda lasteabitelefo-
nile 116 111 ja anda sellest 

teada, sest mure mär-
kamine võib ära hoi-
da nii mõnegi lap-
se vaimse tervise 
probleemid tulevi-
kus,» rääkis Lind. 
«Meil on häid näi-
teid, kus lasteabite-
lefonist on abi ol-

nud.»
Lind nentis, et suu-

renenud alkoholitarbi-
mise taustaks on  koroo-

napandeemia. «Inimesed on 
kõik kodus ja pinges põhjus-
tel, mida koroonapandeemia 
on kaasa toonud,» selgitas ta. 
«Sellest tulenevalt on inimestel 
vaimne väsimus ja tihtipeale ka 
lootusetusetunne, sest võib-olla 
on töökohaga kehvasti, ning lee-
vendust loodetakse alkoholist. 
See on ka kuidagi harjumuspä-
rane, sest alkohol on varasest 
east kättesaadav ning lahjad vä-
gijoogid on andnud justkui har-

jumuse alkoholi tarvitada. Loo-
mulikult saab alkoholi tarvita-
mine mustriks, kui see leeven-
dab mingeid olukordi. Ja kui te-
kib pere, ega harjumused kus-
kile ei kao, kaasa arvatud al-
koholi tarbimine. Kahjuks näe-
vad seda kodus pealt lapsed.»

Sammeli sõnul on alkoho-
li tarvitamisel väga erinevaid 
põhjuseid. «Suur osa inimesi 
joob selleks, et lõõgastuda,» tõ-
des ta. «Väikeses koguses alko-
holi tekitab esialgu eufoorilise 
tunde. Kui aju harjub alkoho-
liga stimuleerimisega, tekibki 
olukord, kus lõõgastumist ilma 
alkoholita ei osata enam ettegi 
kujutada. Osa inimesi joob ne-
gatiivsete mõtete tõrjumiseks, 
sest see tuimestab. Leidub neid, 
kes joovad üksindusest. Seda 
teevad sageli just vanemad ini-
mesed. Osa peletab sellega oma 
sotsiaalset ärevust, et seltskon-
nas paremat muljet jätta, teised 
jälle joovad selleks, et seltskon-
naga samastuda ja mitte tun-
da ennast eemale jäetuna. Ja 
kindlasti jagub neid, keda tõu-
kab tagant juba sõltuvus, nii et 
nad pole enam võimelised oma 
tarvitamist kontrollima.» 

Seega peaks Sammeli soovi-
tusel igaüks endalt aeg-ajalt kü-
sima, miks tal on alkoholi vaja 
ja kas seda vajadust saaks mil-
legi muuga rahuldada. «Sellepä-
rast ongi kasulik teha aeg-ajalt 
alkoholitarvitamises pikemaid 
pause,» lisas Sammel.

Kõige massilisem tarbimi-
ne ajaloo jooksul

Psühhiaater Jüri Enneti sõnul 
ei saa alkoholiga liialdamise pu-
hul välja tuua vaid üht põhjust 
ja tagajärge. «Stress ja depres-
sioon tekivad, kui inimene ümb-
ritseva keskkonnaga kohaneda 
ei suuda,» ütles ta. «Et pingeid 
maandada, on valikuvõimalus-
teks võtta tabletti ja käia tohtri 
juures, või teha metsajookse ja 
jalutuskäike. Inimene aga tahab 
kiireid lahendusi ja siis tulebki 
mängu kolmas variant: võtta 
kiirelt 100 grammi ja siis veel 
100 grammi.» 

Ka Enneti sõnul mõjub alko-
hol väikeses koguses kui rahus-
tava toimega trankvilisaator. 
«Aga kui inimene end täna ra-
hustab, homme rahustab ja üle-
homme rahustab, ning põhjus, 
miks ta võtma hakkas, ei ole 
likvideeritud, tegeleme me ai-
nult sümptomitega ja probleem 
ei vähene,» nentis psühhiaater. 
«Liigne alkoholitarbimine mõ-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kust saada sõltuvuse ja  
perevägivalla korral abi?
• Perearst ja -õde 

saavad testide 
ja analüüsi abil 
hinnata, kui 
suurt riski ku-
jutab endast 
alkohol tervise-
le.

• Tasuta programm 
«Kainem ja tervem Eesti»: 
Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la psühhiaatriakliiniku (Pal-
diski mnt 52) vastuvõtule 
registreerimiseks võib saata 
oma nime ja isikukoodi 
kte@regionaalhaigla.ee, 
märkides ära, kas on soov 
tulla vastuvõtule ise või saa-
da nõu lähedase abistami-
seks. Programm koosneb 
eri  nõustamisteenustest. 
Ravimeeskonnas on ka arst, 
kes saab vajadusel ravimeid 
määrata. Tel 617 2644 või 
617 2623.

• Tervise arengu instituudi 

veebilehel www.alkoin-
fo.ee leiab kontak-
tid, kuhu pöörduda.

• Alkoholismi ravi ja 
kojukutsed: AS 
Kordamed, Pärnu 

mnt 80, tel 611 0011, 
5648 2128.

• Tallinnas osutavad vägival-
da kogenud naistele tugi-
keskuse teenust järgmised 
organisatsioonid, kuhu võib 
helistada ööpäev läbi:

• Tallinna naiste kriisikodu, tel 
526 4697, 5396 9834.

• Tallinna naiste tugikeskus, 
tel 5757 0911.

• Lasteabi tasuta telefon 116 
111 töötab 24/7, helistades 
võib jääda anonüümseks. E-
post info@lasteabi.ee. Vee-
bivestluse akna leiab www.
lasteabi.ee.

• Marienthali kliinik (Kotka 12, 
Tallinn), registreerimiseks 
helista tel 662 0680.

Alkoholi tõttu suri üle 600 inimese

• Tervise arengu instituudi 
andmetel suri 2020. 
aastal otseselt alko-
holi liigtarvitamisest 
põhjustatud haigus-
tesse 615 inimest. 
Seda on üle saja 
rohkem kui 2019. 
aastal ning samas vii-
mase kümne aasta rekord.  
Surmapõhjusena toodud 
diagnoosidest on esikohal 
maksa alkoholtõbi, järgne-
vad juhuslik mürgistus, alko-
hoolne kardiomüopaatia ja 
alkoholist tingitud psüühika 
ja käitumishäired.

• Alkohol põhjustab üle 200 
terviseprobleemi, millesse 
inimene võib lõpuks ka sur-
ra. Tõsisemad alkoholiga 
seonduvad haigused on sü-
dame-veresoonkonna hai-
gused (kõrgvererõhktõbi, 

insult ja infarkt), seede-
kulgla haigused 

(kõhunäärme, 
soolte ja 
maksa hai-
gused) ja 
vähk. Ka al-

koholi mõõdu-
kas tarbimine 

tõstab vähki hai-
gestumise riski, sest alkohol 
on kantserogeen. Alkohol 
põhjustab enim kurgu-, 
neelu-, söögitoru-, maksa-, 
käärsoole-, pärasoole- ning 
naistel rinnavähki.

• Alkoholikalkulaatoris htt-
ps://kalkulaator.alkoinfo.ee/ 
saab igaüks ise vaadata, 
palju mingi jook  alkoholiühi-
kuid sisaldab. Kindlasti 
peaks nädalasse jääma ka 
mõned täiesti alkoholivabad 
päevad.

Jurmani sõnul peaks rasketel aegadel aitama muredest üle olla nt trenn, 
mitte alkohol.

Ka mõõdukas  
alkoholitarbimine 

tõstab vähki  
haigestumise  

riski.

tina. «Et aru saada, kui raske 
see on, olgu öeldud, et otsuse 
võtsin vastu ikkagi seitse aas-
tat enne, kui sellega hakkama 
sain,» rääkis Jurman. «Mõni 
ütleb, et täna otsustan, hom-
me enam ei joo, aga mina olin 
aastaid elanud teadmisega, et 
mingi hetk pean piiri tõmbama. 
Kui saabus koroonaaeg, taipa-
sin, et mul on kõvasti alkoholi-
pudeleid kogunenud... vaatasin 
peeglisse, vaatasin oma last ja 
mõtlesin: nii, nüüd on aeg pä-
riselt käes, ma olen valmis lõ-
petama!» 

Nipp ongi Jurmani sõnul loo-
bumisotsuses. «Paljud ei tun-
nista, et alkoholi tarbimine on 
probleem, ja leiavad endale ise 
vabandusi, miks see on okei,» 
nentis näitlejanna. «Esimene 
samm on otsustada: ühel het-
kel ma lõpetan.»

Vanemad halvaks eeskujuks
Jurman on kirjutanud noor-

teromaani «Mul hakkasid päe-
vad», mis räägib muuhulgas 
noorte vaimse tervise mure-
dest ja alkoholi toodud häda-
dest. «Raamatus käsitlen teemat, 

kuidas võivad noored alkoholi 
tõttu sattuda olukordadesse, mi-
da nad enam kontrollida ei saa, 
ja panevad niiviisi oma elu pä-
ris suurde ohtu,» jätkas Jurman. 
«Usun, et kui laps näeb väike-
sest peale, et vanemad joovad 
– olgu peol, mureolukorras või 
tuimestamiseks –, õpib ta ala-
teadlikult selgeks alkoholi tar-
bimise kui ühe käitumismehha-
nismi. Isegi kui ta mõtleb, et ei 
saa kunagi selliseks nagu tema 
vanemad, võib juhtuda, et min-
gil hetkel tal tekivad elus sarna-
sed probleemid. Siis ta teab, et 

alkohol on üks viis, kuidas mu-
redega toime tulla – vanemad 
ju tegid ka nii. See ei ole kõige 
tervislikum viis, aga tihtilugu 
üks põhilisemaid, kuidas oma 
muredega tegeletakse.»

Jurmani poole on pärast te-
ma alkoholi liigtarbimisest au-
salt rääkimist pöördunud pal-
jud sama sõltuvuse küüsis oli-
jad. «Kirjutatud ei ole niivõrd 
toeks olemise või aitamise pal-
vega, vaid tänamiseks, et olen 
nendel teemadel avalikult ja au-
salt kõnelenud,» märkis Jurman. 
«Kuna alkoholi liigtarbimine on 

suur tabu, juhtus ka minu pu-
hul, et ma ei läinud kuskile se-
da kuulutama. Keegi ei teadnud, 
et ma jõin koroonaajal üksinda 
kodus veini. Inimesed kipuvad 
oma murega üksi jääma. Proo-
vitakse teha nägu, et mul ei ole 
probleemi, sest kes ikka tahab 
endale alkohooliku mainet.  Sa-
mas ei saada aru, et ega alko-
hoolik ei ole lõppdiagnoos, neil 
on lihtsalt alkoholiga probleem. 
Kogused on erinevad, kuid ini-
mesel, kes joob iga päev pokaali 
veini, võib olla täpselt sama suur 
probleem kui sellel, kes joob iga 

päev ära pudeli viina. Problee-
mid on mõlemal, aga kumbki ei 
julge abi küsida.»

Jurmani kinnitusel on alko-
holi liigtarbimise juures kõige 
tähtsam mitte häbistada inime-
si, kes lõpuks on otsustanud abi 
otsida. «Enamus ei otsigi abi ja 
siis on väga keeruline neid aida-
ta, aga kui keegi on otsuse vas-
tu võtnud, esimese ammu teinud 
ja kuhugi pöördunud, tasub ol-
la toeks ja aru saada, et ülearu-
ne alkotarbimine on probleem, 
nagu paljud teised vaimse ter-
vise mured.» 
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Üllar Luup
ullar.luup@tallinnlv.ee

Tallinnas sõidavad nüüd 
autonoomsed trollid, mis tee-
nindavad reisijaid liinil nr 72 
ehk Keskuse-Kopli. Autonoom-
sed trollid on unikaalsed, ku-
na TLT on ainsa transpordifir-
mana maailmas kaks trollibus-
si iseseisvalt ümber ehitanud.

Seda oli vaja teha, et trollisõit 
vastaks tänapäevastele oludele. 
«Ma võin kabiinist nupulevaju-
tusega sarved alla lasta,» selgi-
tas trollijuht Aleksandr. «Taga-
si kaablite külge tuleb sarved 

esialgu siiski käsit-
si ühendada. Tu-
levikus lubatakse 
panna püüdjad, 
mis aitavad sar-
vi automaatselt ka 
ühendada.»

TLT trammi-
teenistuse direktor 
Meelis Telliskivi üt-
les, et sarvedeta sõitmi-
ne lubab kergelt lahendada 
mitmeid seni keerulisi olukordi. 
«See võimaldab sõita selliseid 
liine, kus näiteks liini alguses 
on kontaktvõrk ja liini lõpp on 
ilma elektriliinideta,» selgitas 

Kaasava eelarve 2020/2021 
raames Põhja-Tallinnas rah-
vahääletuse võitnud idee oli 
Kass Augusti promenaadi 
rajamine Kopli tänavale. 
Võidutöö täpsustatud idee-
kavandile tuginedes korral-
datakse nüüd elanike hul-
gas täiendav ideekorje.

Ettepanekuid ja täiendusi oo-
tab Tallinna strateegiakeskuse 

ruumiloome kompe-
tentsikeskus prome-
naadi liikumiskor-
ralduse, parkimise, 
valgustuse, väike-
vormide (nt pingid 
ja näituseraamid), ka-
tendimaterjali ning hal-
jastuse kohta. 

Kass Augusti promenaad saab 
alguse Telliskivi Rimi kõrvalt ning 
kulgeb mööda tänav-parklana ka-

sutatavat ala paralleelselt 
Kopli tänava trammi-
teega Kopli poolsaare 
suunas Malmi täna-
vast Graniidi tänava-
ni. Trammitee ja äri-

hoonete vaheline ala 
muudetakse multifunkt-

sionaalseks õuealaks, mis 
on mõeldud eelkõige jalakäija-
tele ning kergliiklejatele. Sõidu-
tee muudetakse ühesuunaliseks ja 

kitsendatakse parkimisala. Eristu-
vate katenditega kergliiklejate ala 
ja autoteed hakkab visiooni järgi 
eraldama meetrilaiune haljastatud 
riba, millele paigutatakse galerii, 
istepingid, prügikastid, kiiged, rat-
taparklad, joogikraan, välimüügi-
letid ning muidugi piirkonnas ela-
va legendaarse Kass Augusti be-
toonkuju. 

Ettepanekuid Kass Augus-
ti promenaadi täiendavaks ku-

jundamiseks oodatakse linlas-
telt interaktiivse rakenduse Map-
tionnaire kaudu kuni 24. veeb-
ruarini. 

Kass Augusti promenaad on 
pühendatud Kopli tänaval ela-
vale kassile nimega Kalamaja 
August, kes on Põhja-Tallinna 
elanike seas tuntud oma kohe-
va punase kasuka ja sõbraliku 
oleku poolest. 

Tallinna kaasava eelarve 
2020/2021 võiduideede reali-
seerimiseks on linnaosadesse ka-
vandatud 800 000 eurot, mil-
lest Põhja-Tallinnasse rajatava 
promenaadi jaoks eraldati 102 
020 eurot. Võiduidee poolt hää-
letas 755 inimest. Täpsemat infot 
Kass Augusti promenaadi koh-
ta leiab promenaadi Faceboo-
ki lehelt. 

Liisa Tupits
liisa.tuppits@tallinnlv.ede

Selle aasta lõpus avatakse 
Niguliste kirikutornis vaa-
teplatvorm, kuhu külasta-
jad saavad sõita klaaslifti-
ga. Vaade, mis 45 meetri 
kõrgusel asuvale platvormi-
le jõudes   avaneb, saab ole-
ma ainulaadne – nii lähedalt 
ei ole mujalt vanalinna ja 
raekoda kõrgustest võima-
lik vaadata. 

Niguliste muuseumi kont-
serdisaali vaateplatvorm hak-
kab  pakkuma enneolematut 
kogemust. «Ka kohalik elanik 
saab siit hoopis teise vaate lin-
nale,» ütles Niguliste muuseu-
mi direktor Tarmo Saaret. «See 
annab kõikidele hoopis teist-
suguse kogemuse. Praegu või-
me olla rõõmsad, et nõukogu-
deaegset korruslifti siin majas 
sees ei ole, seda oleks  märksa 
raskem välja vahetada. Praegu-
ne lahendus on täiesti uudne!»

Saareti sõnul on Niguliste 
tõenäoliselt aasta lõpuni kin-
ni. «Loodame, et hilissügiseks 
on kõik enam-vähem valmis 
ja alustame asjade lahtipakki-
mist,» lausus ta. «Praegu oleme 
tegelenud sellega, et valmista-
da ette unikaalsete kunstiteoste 
pakkimist ja turvalist hoiusta-
mist. Muuseum on publikule su-
letud, aga lõpptulemusena hak-
kab see olema sootuks uhkem, 
avaram ja võimalusterohkem.»

Teoks saab ammune  
unistus

Saareti sõnul saab teoks 
muuseumi ammune unistus. 
«Avada torn publikule, tekita-
da sinna vahekorrused, osali-
ne näitustepind ja loomulikult 
vaateplatvorm imelisele Tallin-
na linnale, mis avaneks igasse 
külge,» rääkis ta. «Lisaks sel-
lele on plaanis rajada muuseu-
mi sisse teine korrus, mis an-
naks võimaluse tuua välja roh-
kem unikaalseid kunsti-
teoseid.»  

Taolist liftišah-
ti, mis viiks nii 
kõrgele ning 
oleks i l-
ma kinnise 
ümbritse-
va ruumita, 
ei ole kusa-
gil Euroopas.  
Saaret selgitas, 
et projekti saa-
miseks korraldati 

konkurss, aga valik oli 
raske. «Tulemusena 

saime väga-väga 
hea partneri, 
kellega see lõ-
puni teha,» li-
sas ta. 

Ideelahen-
duse autori-

teks on KOKO 
arhitektid, kes 

on projektis ar-
vestanud keskaegse 

kiriku ning nii päästeameti kui 
ka muinsuskaitse tingimustega.    

Sisearhitekt Liis Lindvere 
meenutas, et arhitektuurikon-
kursil küsiti tegelikult kinnist 
liftišahti. «Me käisime kordu-
valt kohapeal ja tuleb tunnista-
da, et mööda müüritreppi sin-
na üles ronimine ja kogu torni 
arhitektuuri tajumine oli väga-
väga muljetavaldav,» rääkis ta. 
«Kuna eesmärk on luua külasta-
jale enneolematu kogemus, siis 

meile tundus, nagu me jätaksi-
me külastaja sellest osast ilma, 
kui teeme kinnise liftišahti. Ta 
jõuab üles ja siis alles avaneb 
vaade. Hakkasime otsima al-
ternatiive. Päästeamet esitas 
ka väga suuri nõudeid, see oli 
meie jaoks esmakordne. Mida-
gi sellist pole me varem teinud 
ja Euroopas tervikuna sellist 
kõrget liftišahti, mis oleks il-
ma ümbritseva kinnise ruumi-
ta, pole varem olnud. Tahtsi-

me pakkuda topelt kogemust. 
Tajuda lifti arhitektuuri, lisaks 
on plaanis panna teise korruse 
õhuruumi osa ekspositsiooni – 
seal on plaanis näidata kiriku-
kelli. Külastaja liigubki nende 
kellade vahelt läbi ja näeb lif-
tist osa väljapanekust.»

Saareti sõnul oli ajalooliselt 
ülimalt rikkas ja jõukas Nigu-
liste kirikus kunagi teine kor-
rus olemas. «See oli  lahen-
datud rõdudena, mis jooksid 

väikesest kabelist põhjalöövi,» 
selgitas ta. «Me taastame neid 
vanu talaauke ära kasutades 
uuesti teise korruse. Siia te-
kib ekspositsioonipind, kuhu 
pääseb ühe portaaliava kau-
du, mis on praegu kinni müü-
ritud. Toome välja jälle tüki-
kese ajalugu ja pakume või-
malust näha  unikaalseid ob-
jekte, mis on olnud siiamaani 
fondides publiku eest peidus.»  

Klaasist lifti kirikusse  
tavaliselt ei lubata

Saaret meenutas, et Nigu-
liste kirik pommitati II maa-
ilmasõja ajal kapitaalselt pu-
ruks. «Kui see anti aastal 1978 
lõpuks muuseumile, siis loobu-
ti paljust 50-60ndatel plaani-
tust,» rääkis ta. «Tookord le-
piti kokku, et tuleb muuseum 
ja tuleb ka kontserdisaal, need 
kaks funktsiooni on majal siia-
ni. Praegu võime olla rõõm-
sad, et näiteks nõukogudeaeg-
set korruslifti siin ei ole. Prae-
gune lahendus on täiesti uud-
ne ja sobitub delikaatselt muin-
suskaitse all oleva objektiga.» 

Lindvere nentis, et klaasist 
lifti kirikusse muinsuskaitse ju 
reeglina ei luba. «Nigulistes sai 
see võimalikuks tänu rekonst-
rueerimisprojektile, mis tehti 
pärast põlengut,» selgitas ta. 
«Juba toona nähti ette, et sin-
na võiks kunagi lifti teha. Sel 
ajal ei olnud tehnilisi võimalu-
si, aga see ava oli läbi korrus-
te olemas. Oleme püsinud sel-
le ava piires. Ühelt poolt on 
olemasolev ava muinsuskait-
se poolt väga jäigalt paigas, 
teiselt poolt oli vaja, et ratas-
tooliga inimene mugavalt sis-
se mahuks. Tuli leida tasakaal 
kahe nõudmise vahel.» 

Vaateplatvorm on 45 meet-
ri kõrgusel. «Kui rääkida  ruu-
mist, mis sinna vahepeale te-
kib, siis üks korrus on 16 meet-
rit. See on päris muljetavaldav 
ruumi proportsioon, mida ko-
geda,» lausus arhitekt.

Lindvere sõnul on kõige suu-
rem elamus siiski vaade. «Ni-
guliste asukoht on erakord-
selt huvitav, väga lähedalt näeb 
Raekoja platsi,» ütles ta. «Vä-
ga kauged ilusad vaated kuni 
mereni. Keeruline oli luukide 
ja avade lahendus, sest luuki-
de sulgemise võimalus pidi jää-
ma. Luugid on väljaspool, mis 
tähendab, et me pidime klaasi 
tooma sissepoole, maksimaal-
selt fassaadi lähedale, et vaade 
oleks võimalikult avar.»

Niguliste kiriku torni tippu 
saab peagi sõita klaasist liftiga

Ümberehitatud trollidel saab 
sarved vaid nupulevajutusega 
alla lasta, tagasi liinidele tuleb 
need esialgu üsiiski käsitsi si-
kutada. Hiljem aga hakkavad 

srvi liinidele tõmbama spet-
siaalsed püüdurid.

Tallinna linnameedia

«Meie spetsialistide ümber ehitatud trollid 
suudavad ilma sarvedeta sõita kuni 20 ki-
lomeetrit,» ütles AS-i Tallinna Linnatrans-
port (TLT) juhatuse liige Otto Popel. «Ole-
me maailmas ainukesed, kes  julgenud ise-
seisvalt oma ühissõidukeid uuendada.»

ta. «Järgmine võimalus on ka 
aja kokkuhoid. Teatavasti on 
kesklinnas ja eriti Kaarli kiri-
ku ümber päris palju kontakt-
võrku. Selline rägastik keeru-
lises liikluses paneb trollijuhte 
hoogu maha võtma, ilma sarve-
deta saaks aga kiiremini sõita. 

Ja siis on veel kolmas pluss 
– kuna aeg-ajalt juhtub 

liikluses ikka mõni õn-
netus,  peavad trollid 
seal praegu sabas oo-
tama, sarvedeta saa-
vad need aga avarii-
kohalt sujuvalt möö-
da sõita.»

«Seni on trollid pi-
danud vahel näiteks 

elektriliinide rikke tõt-
tu seisma jääma, auto-

noomsed trollid aga suu-
davad sellistest olukordadest 
pääseda ning sõitu jätkata,» 
lisas Popel. 

Esialgu võib kahte  auto-
noomset trolli näha sõitmas 
bussiliinil nr 72 Keskuse-Kopli 

ning trol-
liliinil nr 4.  Mustamäe pool-
se osa läbivad sõidukid liini-
de küljes,  ülejäänud osa aku 
toitel. Kuid pole välistatud, et 
edaspidi hakkavad trollid sõit-
ma ka Lasnamäe kanalis.

Uuendatud sõidukid anna-
vad võimaluse pikendada liini-

Saada idee kass Augusti promenaadi kujundamiseks!

Maailmas 
unikaalselt  
ümber ehitatud 
trollid suudavad 
sõita ka  
sarvedeta

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Hiina uusaasta saabub see-
kord 1. veebruaril, mil alates 
kella 18 saab Raekoja platsil 
jälgida draakonitantsijaid ja 
Silver Ulviku trummieten- 
dust.

Hiina uusaasta on püha, mis 
tähistab uue aasta algust Hii-
na traditsioonilise kalendri jär-
gi. See liikuv püha algab 21. 
jaanuari ja 20. veebruari va-
hel ilmuva noorkuuga. Tänavu 
saabub Hiina uusaasta 1. veeb-
ruaril ning selle tähistamisest 
saab osa võtta Raekoja platsil.

Linna kultuuri- ja spordi-
ameti kommunikatsioonispet-
sialisti Piia Kautsi sõnul alga-
vad ettevalmistused platsil ju-
ba keskpäeval. «Traditsioonili-
selt luuakse selle ürituse käi-
gus aasta looma skulptuur, mi-
da hakkavad kell 12 modellee-
rima Tauno Kangro skulptuu-
rigalerii kunstnikud,» ütles ta. 
«Päris vaatemäng ise algab kell 
18 draakonitantsijate ja Silver 
Ulviku trummietendusega.»

Kangro, kes ise viibib veeb-
ruari alguses Ameerika Ühend-
riikides Floridas näitusel, kin-
nitas, et ta õpilased on väga 
tublid ning tema poolt alus-
tatud tiigriskulptuur saab ole-
ma võimas. «Raekoja platsil on 
seekord paviljon, kus saab sis-
se panna soojapuhurid, kuna 
materjali külmas modelleeri-
da ei annaks,» rääkis ta. «Tiig-
ri triibud tegin ma reljeefsed, 
et kui see pronksi valatakse ja 
hiljem loomaaias lapsed seal 
peal hakkavad ronima, jääk-
sid triibud eri värvi. Väga põ-
nev töö oli see!»

Maailma kultuuririkkus  
koju kätte

Tiiger on Kangrole juba mit-
mes loomaskulptuur, mis Hii-
na uusaasta puhul valminud, 
ning koostöös loomaaiaga (ku-
hu need skulptuurid kõik lõ-
puks jõuavad) on skulptor enda 
sõnul keskendunud just välja-
suremisohus loomadele. «Koe-
ra aastal sai tehtud üks Hiinas 
peaaegu välja surnud koeratõu 
esindaja,» mainis ta. «Suured 
tiigrid on ka kõik ohustatud. 

See, et loomaaeda tiigrite org 
tehakse, on väga tänuväärne. 
Ka skulptuuri roll loomaaias 
peab olema hariv ja informat-
siooni kandev.»

Raekoja platsil viimast lihvi 
saav tiigriskulptuur on Kang-
ro sõnul modelleeritud Amuu-
ri tiigri järgi. Ka Tallinna loo-
maaias elutsev, praegu küll nn 
välislähetusel viibiv  Pootsman 
on Amuuri tiiger. 

Kangro sõnul on oluline, et 
peetakse lugu ka teiste rah-

vaste traditsioonidest. «Alati 
on põnev vaadata, kuidas seal 
tehakse näiteks tantsuetendust 
lohemaoga, väga positiivne on 
näha teiste rahvaste kultuuri-
rikkust. Maailm on tänapäeval 
avatud ja mitte olla huvitatud 
teiste rahvaste kultuurist oleks 
väga rumal.»

Draakonitantsu ajal draako-
ni pead juhtiva Tauri Buschi 
sõnul on nende draakon Hii-
nast saadud ning tegu on ka-
heksalülilise lohemaoga, mis 

siis kaheksa tantsija koostöös 
Raekoja platsil siuglema hak-
kab. «Draakon toob uueks aas-
taks õnne, õiglust ja kõike pa-
remat,» selgitas Busch.  

Draakonitants  
suure lohega

Koroonaviiruse jätkuvast 
levikust tingitud reisipiiran-
guid arvestades on Pekingi 
kultuuribüroo sel aastal ette 
valmistanud virtuaalse uus-
aasta tähistamise program-

mi, kus tallinlaste tervitami-
seks astuvad üles Hiina kuul-
saimad artistid. «Traditsioo-
niliselt on olnud ka Pekin-
gi kultuuribüroo ettevalmis-
tatud osa ja artistid on Hii-
nast kohale sõitnud, kuid sel 
aastal on reisipiirangud sead-
nud sellele omad tingimused,» 
tõdes Kauts. «Nad ei saa osa-
leda, aga on ette valmistanud 
videoprogrammi ja me näita-
me seda Raekoja platsil suu-
relt ekraanilt.»

Hiina uusaasta toob Raekoja platsile tiigrikuju ja draakonitantsu Ava lifti jaoks jäeti lakke juba sõjas purustatud kirikut üles ehitades. 
Nüüd läheb see kasutusse.

45 m kõrguselt tornist avaneb oivaline vaade vanalinnale.

Muuseumi töötajad rõõmustavad, et kirikusse nõukogude ajal lifti ehita-
da ei jõutud. Tulevane klaasist kapsel ei varja vana kirikut.

Jõuka Niguliste koguduse kirikul olid enne sõda rõdud. Nüüd taastatak-
se need näitusepaikadena.

võrku ja suurendada trollide 
mobiilsust. «Kui seni on Tal-
linnas räägitud trammiliini-
de pikendamisest Laagna 
teele, siis tänu autonoom-
setele trollidele võivad pea-
linna tekkida ka uued trolli-
liinid – autonoomsete trol-
lide akud võimaldavad sõi-
ta ligi 20 kilomeetrit ja 
tänu sellele saab seniseid 
trolliliine oluliselt piken-
dada,» nentis Popel.

TLT ehitas oma Kadaka 
tee depoos ümber seni lii-
nil olnud Solaris Trollino 
12 ja Solaris Trollino 18 
trollibussid. Trollide voo-
luvõtturi süsteemi uuen-

dati, sõidukitele lisati elektria-
kud ning lisaks värskendati sõi-
dukite sisemust. Trollidele lisati 
konditsioneer, mis tagab ka su-
viste kuumade ilmadega sõitja-
tele paremad tingimused, samu-
ti uuendati istmeid ning trolli-
de sisedisaini, mis on inspiree-
ritud meretemaatikast.

Ümberehitatud troll sarvedeta sõitmas.

Draakonitants on lahutamatu osa Hiina uusaastast. Kui Euroopa kultuuri 
toob lohe pahandusi, siis hiinlaste jaoks on ta õnne sümbol. Albet Truuväärt.

Uuel korrusel 
saab näha  
kirikukelli.

Hiina uusaasta kava

• Hiina uusaastat 
saab vastu võtta 
Raekoja platsil 1. 
veebruaril kella 
12-19.30.

• Kella 12-18 mo-
delleerivad Tauno 
Kangro skulptuuriga-
lerii kunstnikud veetiigri 
aasta puhul tiigri skulptuuri

• Kell 18 draakonitantsijad ja 
Silver Ulviku trummieten-
dus.

• Kell 18.05 kõnelevad 
Tallinna linnapea 

Mihhail Kõlvart ja 
Hiina suursaadik 
Li Chao.

• Kell 18.15 Müstika 
tantsustuudio tu-

leetendus ja trumma-
rid.

• Kella 12-19.30 Pekingi Hiina 
uusaasta tähistamisele pü-
hendatud virtuaalprogramm 
ekraanilt.

Vajadusel  
võivad trollid  

edaspidi sõita  
ka Laagna  

kanalis.
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Viiekorruselised korterma-
jad, kus lifti ei ole, on teinud 
vanemate inimeste elu kee-
ruliseks. Lahenduseks ha-
katakse majadesse koos-
töös linnaosavalitsuse ja 
Tallinna tehnikaülikooliga 
rajama majaväliseid lifte.

Mustamäe on vananenud 
koos elanikega ja vanusega 
tulevad ka mured välja. Ma-
jade puhul on nõrkadeks koh-
tadeks rõdud ja varikatused. 
Hädalisi aitaks lift, aga seni 
pole Mustamäel projekteeri-
misest kaugemale jõutud. «Lif-
tile rajatakse omaette vunda-

ment ja seda on võimalik pai-
galdada nii hoonesse sisse kui 
ka hoonest välja. Hoonest väl-
ja paigaldatavate liftide lisa-
tööd on kahtlemata väikse-
mad, aga siin tuleb arvesta-
da, et liftist korruse tasapinna 
peale tuleb alati läbida siis üks 
trepimarss,» selgitas tehnika-

ülikooli professor Targo Kala-
mees. «Loodame lähiajal kok-
ku panna töörühma, et vaada-
ta tehniliselt, mis lahendused 
on olemas, kas ehitada liftid 
sisse või välja,» lausus Musta-
mäe vanem Lauri Laats. Lif-
tid saab ehitada renoveeritud 
majja või koos renoveerimise-

ga, sest nõukogude ajal ehita-
tud majade ametlik kasutus-
aeg hakkab ümber saama, re-
mont annab aga ajapikendust. 
Paraku maksab ühe lifti pai-
galdamine 40-60 000 eurot ja 
ilma riigi ja kohaliku omava-
litsuse abita inimesed sellega 
hakkama ei saa.

Mustamäe viiekordsed majad võivad saada lifti

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

«Leedlampide kasutusele 
võtmisest me ei pääse, 
sest see annab ikka korda-
des kokkuhoidu,» ütles 
energeetik Heino Harak. 
Tallinn jätkab tänavu täie-
likku üleminekut loodus-
sõbralikele leedvalgustite-
le. Ilma leedideta pidanuks 
näiteks eelmise detsembri 
eest maksma linnakassast 
elektri eest 200 000 eurot 
rohkem. 

Kui esimesi katsetusi leedide-
ga tehti Tallinna tänavatel 2010. 
aastal, siis tänaseks on juba li-
gi 40% linna tänavalgustitest 
kaasaegsed ja kokkuhoidlikud. 
Tänavu kavatseb linn leedval-
gustitesse investeerida 5,5 mln 
eurot. Kui mullu vahetati uue 
vastu umbes 5000 valgustit, siis 
tänavu 7000.

Tallinna Tehnikaülikooli val-
gustuslabori inseneri Toivo Var-
jase sõnul on kokkuhoid võr-
reldes vanade naatriumvalgus-
titega kordades. «Leede saab 
ka hämardada, et oleks vähem 
olukordi, kus peab neid sisse ja 
välja lülitama – ehk siis säästu 
saavutamiseks pole neid tarvis 
täiesti välja lülitada,»  rääkis ta. 
«Tallinn on ka viimased neli-viis 
aastat pidevalt monitooritud, et 
kas paika seatud leedvalgustid 
vastavad nõuetele – teised lin-
nad seda minu teada ei tee.»

Vana tüübi ehk kõrgrõhu-
naatriumvalgustite võimsus on 
tavaliselt 125 W ja 250 W, teine-
kord suuremgi. Kasvõi kergliik-
lusteede leedvalgustid on märk-
sa säästlikumad ehk siis 15W 
või 30W võimsusega. Sõidutee-
de ääres võib võimsus küündida 
üle 100 W. Siiski on kõige ta-
valisemalt kasutusel 50 W või 
60 W valgustid. 

Lampide süttimist ja kustu-
mist saab vastavalt aastaajale 
nii sättida, et energiat kuluks 
võimalikult vähe. Lisaks an-
navad leedvalgustid sisse lüli-
tades kohe 100% valgusvoo – 
samas naatriumvalgustitel võ-
tab täisvõimsuse saavutamine 
minuteid. Leedvalgusteid on ka 
lihtsam ning odavam hooldada.

Esimesed katsetused  
aastal 2010

Kuna leedlambid toovad tõ-
husa energia kokkuhoiu, siis on 
võimalik neid võrreldes naat-
riumvalgustitega märksa roh-
kem kasutada. Nii saab muu-
ta liiklust ohutumaks ja ehi-
tada erivalgustusega ülekäigu-
radasid. 

Tavaliselt tehakse siis pal-
jud asjad ühekorraga korda. 
Näiteks Laagna teel lõigul Il-
vese sillast Varraku sillani va-
hetatakse mullu sügisel ala-
nud töö käigus välja tänava-
valgustuse mastid ja pannakse 
nende külge leedvalgustid. Li-
saks paigaldatakse ülekäigura-
dadele erivalgustus ning õhu-

liinid asendatakse maakaabli-
ga. Tänavavalgustust uuenda-
takse leedidega ka näiteks Pi-
rita seitsme kõige liiklustihe-
dama tee ääres, samuti kerg-
liiklusteedel jne. 

Tallinnas tegi esimesi kat-
setusi leedlampidega valgus-

tamisega 2010. aastal ettevõte 
KH Energia-Konsult. Pelguran-
na tänavale pandi üles umbes 
paarikümne eri tootja valgus-
tid. Igale firmale oli eraldatud 
kaks posti, mille juures on ka 
info valgustite tehniliste and-
mete kohta.

KH Energia Konsulti juhi, 
energeetik Heino Haraku sõ-
nul näivad naatriumvalgustid 
praegusajal iganenutena. Sa-
jandivahetuse paiku tähenda-
sid need aga linna valgustuses 
arenguhüpet. 

Keskkonnasääst annab 
kokkuhoiu

«Varem olid valgustid posti-
de otsas võimsusega 150, 200 
või 400 W ja naatriumvalgustite 
puhul langes see kohe 70 ja 
100 vatini,» tõdes Ha-
rak. «Nüüd ole-
me seoses lee-
didega võim-
suses veelgi 
kordades 
allapoo-
le hüpa-
nud ja kes 
teab, võib-
olla tulevad 
millalgi järg-
mise põlvkon-
na valgustid, mis 
energiakulu veelgi 
madalamale toovad. 
Leedlampide kasutusele võtmi-
sest me ei pääse, sest see annab 
ikka kordades kokkuhoidu. Li-
saks energia kokkuhoiule on lee-
dide puhul plussiks pikk tööiga. 
Ega keegi ei teagi täpselt, kui 
pikk see võib olla, sest üheski 
riigis pole need 20 aastat veel 
käibel olnud.» 

Leedide puhul esineb töö-
tõrkeid üldiselt haruharva. Väl-

ja tuleb neid tavaliselt vaheta-
da vaid füüsilise vigastuse kor-
ral, kui näiteks keegi posti pi-
kali sõidab. 

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnul võib vaid tänulik ol-
la, et energia kokkuhoiu poole 
on püüeldud juba palju aastaid 
järjest enne, kui algas praegu-
ne energiakriis. 

«Leedvalgustite kasutusele 
võtmine on näide selle kohta 
kuidas varem tehtud investee-

ringud aitavad säästa mak-
sumaksjate raha,» 

ütles ta.  «Sada-
des tuhandetes 

maksumaks-
jate raha 
kokkuhoid 
olukor-
ras, kus 
valgustite 
arv tege-
likult hoo-

pis suure-
neb, on näi-

de sellest, kui-
das keskkonna-

säästlikud investeerin-
gud saavad ühtlasi olla majan-
duslikult kasulikud.» 

Viimasel kolmel aastal on 
valgustite arv linnatänavatel 
tänu leedide kaudu saadavale 
kokkuhoiule üldse kasvanud 
kümnendiku võrra. Kokku saab 
aga hoida, võrreldes naatrium-
valgustitega, kuus ikkagi sadu 
tuhandeid.

Leedvalgustid toovad  
kokkuhoiu, valgemad tänavad  
ja ohutumad ülekäigurajad

TEE 15 MINUTI LINNANI: Elanikud jõuavad 
kiiremini sihtkohta ja kiidavad mänguplatse

Tänu leedvalgustitele on võimalik pimedas Reidi teel näha kaunist valgusemängu: leedid tarvitavad vähe energiat ja seega on võimalik neid ka roh-
kem kasutada.  Scanpix

Kesklinna  
ühistud saavad 
hoovide jaoks 
toetust
Projekti «Hoovid korda» raa-
mes saab taotlusi esitada 1. 
märtsini, toetuse eest on või-
malik korrastada korterelamu 
õueala, suurendada selle tur-
valisust või ehitada rattamaja. 
Mullu eraldati Kesklinna valit-
susele toetuste maksmiseks 
159 830 eurot ning edukaks 
osutusid 20 korteriühistu 
taotlused, tänavu selgub lin-
naosa korteriühistutele eral-
datav kogusumma pärast 
taotluste läbivaatamist. Terve 
linna peale läheb korteriühis-
tute vahel jagamisele 760 000 
eurot. Täpsem info https://
www.tallinn.ee/Teenus-Hoo-
vid-korda-toetus 

 

Vana-Kalamaja 
tänavaruumi 
uuendamine sai 
ehitusloa 
Linnaplaneerimise amet andis 
ehitusloa Vana-Kalamaja tä-
nava uuendamisele, mis hõl-
mab ka jalakäijate ühendust 
üle Toompuiestee Nunne tä-
navale. Uuendatava tänava-
ruumi pikkus on u 1,1 km. Va-
na-Kalamaja tänavaruumi ha-
katakse uuendama arhitek-
tuurivõistluse võidutöö alusel, 
mille on loonud Kavakava OÜ 
arhitektid. Ehitustöödega on 
kavas alustada kevadel ja 
need peaks lõppema veel sel 
aastal.

 

Teletorni  
ümbrus muutub
Teletorni ümbruses sai aasta-
vahetuseks valmis kolm ri-
daelamut ja kevadeks peaks 
valmima korterelamu, mille 
esimesel korrusel paiknevad 
äripinnad. Lähiaastatel kerkib 
samasse kanti veel korterma-
ju ja lisandub äripindu, samuti 
mõjutab paikkonda botaani-
kaaia arendamine. Arenduse 
siseõue rajatakse kaks män-
guväljakut ja parkimiskohad 
jalgratastele. Planeeringuala 
suurus on 2,78 hektarit.

Leedlambid  
peavad teistest  

valgustitest kauem 
vastu.

Kristiina Kröönström, 
Krista Kiin
pealinn@tallinnlv.ee

Tallinlased armastavad üha 
enam jalutada ja jalgrattaga 
sõita ning jõuavad ka üha 
kiiremini sihtkohta. Muret 
valmistavad aga parkimine 
liiklusmüra ja avalike tualet-
tide puudus.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on vähenenud inimeste 
ajakulu peamisesse sihtkohta 
jõudmisel. «Tekkinud on posi-
tiivne tendents – suurem osa ini-
mestest jõuab kiiremini sihtkoh-
ta,» lausus ta. «See omakorda 
tähendab, et linn viib ellu aren-
gustrateegias välja toodud ees-
märki ehk siis 15-minuti-linna 
kontseptsiooni kujundamist.»

Uuringust selgub, et pool 
Tallinna elanikest jõuab siht-
kohta iga päev kuni 20 minuti 
ja 22% kuni 10 minuti jooksul. 
«Ümberistumiste arv on lange-
nud ja see on üks tähtsamatest 
näitajatest, mille alusel saab 
ühistranspordi  kvaliteeti hin-
nata,» lausus Kõlvart. «Oleme 
käivitanud mõned uued ühis-
transpordi marsruudid läbi lin-
na ja mõned marsruudid on üle 
vaadatud.»

96% uuringus osalenud ini-
mestest on rahul ka ühistrans-
pordipeatuse kaugusega kodust. 
«Statistika näitab, et rohkem 
kasutatakse ühissõdukitest au-
tobusse, aga emotsionaalselt 
hindavad inimesed kõige po-
pulaarsemaks tramme,» lausus 
linnapea.

Kõlvarti sõnul näitab uuring 
ka seda, et inimesed liiguvad va-
rasemast rohkem jalgsi ja pea-
vad Tallinna jätkuvalt jalakäi-
jasõbralikuks linnaks.

Ühe uuringu koostaja, Tal-
linna strateegiakeskuse sotsio-
loogi Anu Renteli sõnul on ini-
meste igapäevaseid liikumisi lin-
nas oluliselt mõjutanud koroo-
nakriis. «Suurenenud on jalg-
si tehtud käikude arv,» rõhu-
tas ka Rentel. «Ühistranspor-
di kasutussagedus on aga ko-
roonaajal oluliselt väiksem kui 
pandeemia eel. Samas on ra-
hulolu ühistranspordiga kõrge. 
Viimase aastaga võrreldes on 
veidi vähenenud autoga liiku-
mine – kas sellest saab trend, 
näitab aeg.»

Puhtus on meie uhkus
Küsitluse järgi hindavad ela-

nikud kõige kõrgemalt linna 
puhtust, millega on väga rahul 
või pigem rahul kokku 87% 
küsitletutest. «Meie uhkus on 
meie linna puhtus, seda näevad 
ka linna elanikud,» lausus lin-
napea. «Minu arvates on olu-
line, et seda toovad alati välja 
ka meie külalised.»

Enim on tallinlased rahul lin-
naväljakute seisukorraga kesk-
linnas. «Samuti on kõrge hin-
nangu saanud ühistransport, tä-
navalgustus ning haljasalad ja 
pargid,» lisas  Rentel. «Näiteks 
rahulolu avalike mänguvälja-
kutega on kõrge kõigis linna-
osades.» 

Haljasalade ja parkide sei-
sukorraga oli küsitletutest ra-
hul 88% ning avalike mängu-
väljakute, tervise- ja liikumisra-
dadega 76%. «See ei ole kind-
lasti juhuslik, sest viimase kol-
me aasta jooksul oleme halja-
saladesse ja mänguväljakutes-
se väga palju panustanud. Mul 
on hea meel, et ka linlased on 
seda märganud,» kommentee-
ris Kõlvart.

Müra, vibratsioon, tolm ja 
õhu puhtus on ootuspäraselt 
kõige suurem prob-
leem kesklinnas. 
Suurte sõidu-
teede ja ma-
gistraalide 
olukorraga 
on inime-
sed küsit-
luse põh-
jal suures 
plaanis ra-
hul. 

Elanikele 
teevad muret 
autode parkimi-
ne ning avalike tua-
lettruumide ebapiisavus ja sei-
sukord. «Inimesed ei ole ra-
hul avalike tualettruumide hul-
gaga,» rääkis linnapea. «Seda 
tuleb tunnistada ja meil on ka 
plaanis selles osas täiendavaid 
võimalusi luua – eelkõige kesk-
linnas, aga ka parkides, sõltu-
mata linnaosast.»

Ka jalgratastega liikumise 
osas kohtab palju rahulolema-
tust. «Jalgrattateede hooldami-
ne talvel ja liikumise ohutus 
elektritõukeratturi seisukohalt 
– siin näevad tallinlased vä-
ga suurt arenguruumi,» lausus 
linnapea. «Elektritõukerattad 
on eraldi probleem. Üks asi on 
ratturite hinnang, aga teine asi 
jalakäijate ja autojuhtide hin-
nang, ja kõik kolm ei ole po-
sitiivsed, see on praegu objek-
tiivne reaalsus.»

Parandamist vajavad linlas-
te arvates jalgrataste parkimis-
võimalused kodu juures, jalgrat-
tateede hooldamine talvel ning 
jalg- ja elektritõukeratturi ohu-
tus liikluses. Samas on tallin-
laste arvates jalgrattateede pii-
savus, jalgrataste parkimisvõi-
malused kesklinnas ja liikumi-
se ohutus jalgratturi seisukohast 
eelmise aastaga võrreldes veidi 
paranenud. «Nii et siin on näha 
positiivset muutust, kuigi veel 
on pikk tee minna, et jalgrat-
turid ennast Tallinnas mugavalt 
ja turvaliselt tunneksid,» nen-
tis Rentel.

Mustamäega rahul enim 
elanikke

Linnaosavalitsuse tööga on 
enim rahul Mustamäe elanikud 
(89% vastanutest). «Meie jaoks 
on võtmeküsimus, et elanikud 
oleksid kaasatud ja saaksid nei-
le olulistes küsimustes igapäe-
vaselt kaasa rääkida,» rõhu-

tas Mustamäe vanem Lau-
ri Laats. «Oleme ko-

gu aeg inimestelt 
nõu küsinud, 

mis suunas 
edasi min-
na ja kui-
das eri kü-
simusi la-
hendada. 
Lumeva-
bal ajal on 

elanikud 
saanud ta-

gasisidet anda 
linnaosa valitsu-

se välikontorites, sa-
muti saab sõna sekka öelda 

sotsiaalmeedia (Facebooki) kau-
du ja linnaosavalitsuse lehes.»

Üldine rahulolu linna elu-
keskkonnaga on viimastel aas-
tatel püsinud stabiilne: 2015-
2021 on Tallinna elukeskkon-
da üldiselt hinnatud neljapalli-
sel skaalal 3,2-3,3 palliga. Ka 
2021. aastal oli keskmine hin-
nang 3,3 palli neljast. Rahulolu 
linnaosa elukeskkonnaga pü-
sib tallinlaste seas samuti üsna 
stabiilne väikse kasvutrendiga 
– rahul on suisa 93% ning eri-
ti kõrgelt hindavad inimesed 
tänavavalgustust, heakorda ja 
puhast õhku.

Tallinlaste rahuloluküsitlu-
ses küsitles linna strateegiakes-
kuse tellimusel Turu-uuringute 
AS telefonitsi möödunud aasta 
novembris ja detsembris kokku 
1533 15-aastast ja vanemat ela-
nikku. Hinnang Tallinna linna 
juhtimisele pärineb Eesti Uurin-
gukeskuse telefoniküsitlusest, 
millele vastas mullu novemb-
ris ja detsembris 800 15-aastast 
ja vanemat Tallinna elanikku. 

Uusi mänguväljakuid on viimastel aastatel tekkinud igasse linnaossa. Äsja rajatud väljak aadressil Lastekodu 32. Albert Truuväärt

SVET: Mitmekordistame paari aasta  
jooksul püsivate tualettide arvu
«Tallinlaste rahuloluküsitlused, mida linn 
igal aastal  läbi viib, on tegelikult üks 
paljudest meetmetest, kuidas me 
mõõdame, mida inimesed arvavad ja 
soovivad, mida linnas peaks muut-
ma,» lausus abilinnapea Vladimir Svet. 

«Mõistagi on peamine mõõdupuu, 
kuidas kohalik võim oma tegevusi hindab, 
kohalikud valimised, aga ka näiteks kaasava eel-
arve programm ja eri osalus- ja kaasamismeet-
med,» lisas Svet. «Võiks öelda, et selliste uuringu-
te läbiviimine – eriti kui nad on regulaarsed ja kui  
küsimused on ühed ja samad – on üks viis teada 
saada, mis linnas töötab hästi ja mis halvasti.»

Svet avaldas heameelt, et investeeringud rohe-
lise keskkonna arendamisse ja parkidesse, samu-

ti  keskkonnamurede lahendamine on lin-
laste seas poolehoidu võitnud. «Aeg on 
ka nii kaugel, et liikuda aina rohkem ro-
helistest plastmassist bio-WC-dest 
mõne statsionaarsema variandi poo-
le,» selgitas ta. «Tegelikult on esime-

sed sammud juba tehtud: esimesed ava-
likud korralikud konteinertualetid on tekki-

nud näiteks Reidi teele, Tondiraba parki ja vana-
linna parkidesse. Nüüd on selge, et tallinlased 
soovivad selle praktika laienemist üle kogu linna. 
Seetõttu ongi linn valmistanud ette plaani, kuidas 
me mitmekordistame paari aastaga statsionaar-
sete WC-de arvu, mis on avalikult kättesaadavad. 
See on üks praktiline näide, et rahuloluküsitlused 
on väga kasulikud.»

Autoga sõitmine on 
veidi vähenenud. 

Elanikud soovivad jalakäijatele ja 
ühistranspordile lisaruumi
• Uuring küsis ka, millis-

tele liikumisvõima-
lustele tuleks Tallin-
nas tänavaruumi 
juurde anda. 

• 2/3 vastanutest leidis, 
et tänavaruumi peaksid 
juurde saama jalakäijad, ja 
enam kui pooled, et seda 
tuleks lisada ka ühistrans-
pordile ja jalgratastele. 

• Jalakäijatele sooviksid roh-
kem ruumi anda eelkõige 
naised (31%) ja eestlased 

(29%). Mehed ja 
mitte-eestlased 
aga ühistranspor-
dile (vastavalt 
28% ja 30%). 

• Jalakäijatele soovi-
vad tänavaruumi juurde 

anda eelkõige kesklinna 
elanikud (40%), nõmmela-
sed aga jalgratastele (33%), 
Lasnamäe elanikud ühis-
transpordile (30%) ja Haa-
bersti/Õismäe elanikud au-
todele (25%).

TUDENG: Kõik asub Tallinnas  
väga lähedal
«Minul kulub vaid 
neli minutit, et 
jõuda ülikooli, 
kümme  mi-
nutit, et jõu-
da poodi, ja 
15 minutit, et 
jõuda suure-
masse kauban-
duskeskusesse,» 
lausus Kiievist Tallinna 
õppima kolinud Daria (pildil). 
«Kõik asub Tallinnas väga lä-
hedal.  Tallinn on tõesti 15-mi-

nuti-linn!» Enamikul tal-
linlastest kulubki oma 

peamisse sihtkohta 
jõudmiseks 11-20 
minutit, neljandikul 
aga alla 11 minuti. 
«Tekkinud on posi-

tiivne tendents –  
suurem osa inimestest 

jõuab iga päev kiiremini 
sihtkohta,» lausus linnapea 
Mihhail Kõlvart. «Meie ees-
märk on 15-minuti-linna ku-
jundamine.»

Leedvalgustite hulk linnas muutub 
aasta-aastalt suuremaks
Eelmisel aastal lisan-
dus linnaruumi 
kokku 10 444 uut 
leedvalgustit. 

Leedlambid 
võeti Tallinnas 
laialdasemalt 
tarvitusele 2014 
ja eriti hoogsalt vii-
mastel aastatel. Kui 
2019. aastal oli Tallinnas 60 
592 tänavavalgustit ja leed-
valgusteid nende hulgas 
8664, siis kaks aastat hiljem 
ehk 2021 oli kõiki valgusteid 
kokku juba üle 6000 rohkem 
ehk 66 993. Nende hulgas lei-
dus leedvalgusteid juba 25 
386. Eelmisel aastal lisandus 
linnaruumi kokku 10 444 uut 
leedvalgustit. 

Alates 2019. aastast on 
leedvalgustite osakaal täna-
vavalgustuses kasvanud 
14,3%-lt 37,9%-le. Ehkki kol-
me viimase aasta jooksul on 
valgustite arv linnatänavatel 

kümnendiku võrra kas-
vanud, langes eel-

mise aasta reaal-
ne elektritarbi-
mine 10%. 2021. 
aasta detsemb-
ris oli see näitaja 

juba 15%. Seega 
on just leedlampi-

desse investeerimine 
andnud kõrgete elektrihin-

dade olukorras märkimisväär-
set kokkuhoidu. 

Kui 2019. a kulutas Tallinn 
elektrile pea kaks miljonit ja 
2020. a tänu soodsamale hin-
nale 1,4, siis mullu 3,3 miljonit 
eurot. Tegemist on seega 
märkimisväärse tõusuga. 
Leedlampidesse investeerimi-
ne on üks väga väheseid või-
malusi linna raha tänavaval-
gustuselt säästa. Erinevalt 
2008-2009. a kriisist ei kavat-
se linn tänavavalgustust vä-
hendada, sest nõnda kanna-
taks turvalisus.



Kunstiajaloolane  
Jüri Kuuskemaa 

Mina ei saa aru, miks on vaja kõrgeid maju 
ehitada just südalinna! Tuleb ikka arvestada 
Tallinna omapäraga ja siinse unikaalse va-
nalinnaga, mille lähedusse kõrghooned 
kohe üldse ei sobi. Olin omal ajal, kui prae-
gusi kesklinna kõrghooneid kavandati,  selle 
vastu, et sinna südalinna need  kerkiksid, 
aga mind ei kuulatud. See on tänaseks kao-
tatud mäng. Tuleb aru saada, et suurte ma-
jade ehitamine südalinna piirkonda pole ai-
nult ilu ja esteetika küsimus. Asi pole vaid 
selles, et niimoodi varjatakse ilusaid vaa-
teid ajaloolisele linnale. Kõrghoonete raja-
mine koormab ülearu ka linna liiklust, teki-
tab ummikuid ja nii edasi.  Kui see ehitamine 
niimoodi jätkub ja need kõrghooned vana-
linna täielikult ära blokeerivad, siis võib-olla 
saja aasta pärast küsitakse: kes olid need 
lollid, kes seda lubasid? Ja siis vaadatakse 
volikogu nimekirju, et kes seal tol ajal olid ja 
niisuguseid otsuseid tegid. Hoopis Lasna-

mäele oleks pidanud ehitama need kõrg-
hooned! Sinna võiks teha siis terved kvarta-
lid, mis mõjuksid nagu moodne tulevikulinn. 
Seal ei oleks midagi niisugust segamas 
nagu südalinna piirkonnas. 
Seal mõjuks kõik see 
terviklikult ja hästi.
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Inimesed on koroonast tüdinenud. Pidev stressisei-
sund hakkab murendama vaimset tervist. Pikk pead-
jalad koos kodus istumine on suurendanud alkoholi 
tarbimist ja koduvägivalda. Soomlased, kellel algas 

omikronipuhang varem kui meil, hakkavad tegema pii-
rangute lõdvendusi. Ilmselt mõnede teiste Euroopa riiki-
de eeskujul. See kõik paneb meiegi poliitikud mängima 
mõttega kaotada kõik piirangud, sest omikorntüvi koht-
leb nakatunuid leebemalt.

Meil on koroonaviirusega nakatunute hulk detsembri-
ga võrreldes hoogsalt kasvanud. Haigestuvad kõik, sõltu-
mata antikehade olemasolust ehk sellest, kas oled haigu-
se juba läbi põdenud, kas oled vaktsineeritud või mitte. 
Enim nakatunuid on nooremate seas, kellel enamasti aga 
mingeid haigustunnuseid pole. Suur hulk inimesi kannab 
omikroni edasi enese teadmata. Viimaste uuringuandme-
te järgi on antikehad küll olemas 98%-l vaktsineerituist 
ning 91%-l  neist, kes on haiguse läbi põdenud. Omikron 
nakatab ka kaitstud inimesi, kel antikehad veres, kuid 

raskelt haigeks enamasti 
nad ei jää. 

Kuna läbipõdemine 
ja vaktsineerimine või 
mõlemad koos kaitse-
vad raskema haigestumi-
se ja haiglasse sattumi-
se eest, võiks tõesti mõel-

da, kuidas teha nii, et ka läbipõdenud saaksid poogitu-
tega võrdsed võimalused võtta elust osa. Igal pool ringi 
käies puutume praegu tahes-tahtmata kokku nakkusoht-
like inimestega. Mitte keegi ei saa enam kinnitada, et te-
ma ei ole nakkusohtlik. Aga kui PCR-teste hakkavad sa-
gedamini asendama viiruse antigeeni kiirtestid, ja kui te-
ha neid piisavalt sageli, on võimalik iseennast päris häs-
ti valvata. Kui test näitab positiivset tulemust, tuleb olla 
vastutustundlik ja jääda vähemalt nädalaks koju. Haigus-
tunnuste tekkimise puhul peab isolatsioon kestma küm-
me päeva ning vähegi tõsisemate nähtude puhul peab ju-
ba võtma ühendust perearstiga. 

Samas räägib tuntud viirusetõrjuja Irja Lutsar täna-
se  Pealinna intervjuus, et nakatunud õpilaste klassikaas-
lased, kel haigustunnuseid pole, võiks leebema omikro-
ni ajal vabalt koolis edasi käia. Samuti võiks tema sõnul 
piisavalt kaitsemeetmeid tarvidusele võttes tööle luba-
da tervisetöötajad, kes on küll nakkuse saanud, kuid ot-
seselt haiged pole. See aitaks vähendada praegust haig-
latöötajate puudust, sest nakatunud ning kodus viibivate 
arstide ja õdede arv on suur.

Ehk ongi paari aasta jooksul palju pahandust teinud 
koroona taandumas tavaliseks talviseks külmetushaigu-
seks nagu gripp. Ka Lutsar ütles, et nii viirus kui me ise 
oleme muutnud. Me pole enam Covidi vastu nii kaitse-

tud kui paari aasta eest, mil 
uus viirus Hiinast muja-

le maailma levis. Vakt-
sineerituid ja läbipõde-
nuid on juba piisavalt 
palju ning ka teadmi-
si viiruse kohta on roh-
kem. Jah, päris lahti 
me Covidist ehk ei saa. 

Kuid suurest võit-
luskoerast on saa-

mas pigem väike 
taks, kes küll 
püksisääre 
katki rebida 
võib, kuid 
pikaks 

ajaks 
haig-
lasse 
enam 

ei saada 
ja ma-

jandust 
ei halva.

Covidi lõukoerast 
on saamas  
väike taks

Ivo Karlep,  
toimetaja

Teatrisse või kinno 
võiks aidata ka  
kodune kiirtest.

Linnavalitsus kinnitas mää-
ruse, millega tõstetakse lin-
na haridustöötajate tööta-
su alammäärasid käesole-
val aastal.

Üldhariduskoolide ja kutse-
õppeasutuste õpetajate tööta-
sude alammäär tõuseb üleriigi-
liselt 7,3% võrra tagasiulatuvalt 
alates 1. jaanuarist 2022. See-
ga tõuseb kõigi üldhariduskoo-
lide ja kutseõppeasutuse õpeta-
ja palga alammäär 1315 eurolt 
1412 eurole. 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul on linn juba aas-
taid korrigeerinud vastavalt ka 
lasteaia- ja huvikoolide õpeta-
jate, tugispetsialistide ja hari-
dusasutuste direktorite palga-
määrasid, tõstes neid proport-
sionaalselt kooliõpetajate töö-
tasudega. «Sel aastal tõuseb 1. 
jaanuarist koolieelse lasteasutu-

se magistrikraadiga või sellega 
võrdse kvalifikatsiooniga õpeta-
jate ja ka tugispetsialistide pal-
ga alammäär 1412 euroni kuus. 

Ning alates 1. septembrist saa-
vad samaväärse palgatõusu ka 
kõik teised lasteaiaõpetajad ja 
huvikooliõpetajad,» ütles Belob-

rovtsev. «Koolieelse lasteasutu-
se õpetaja abi töötasu alammäär 
tõuseb 1. septembrist 750 eurolt 
850 eurole kuus.»

Samuti on palgatõusu ooda-
ta haridusasutuste juhtidel. Üld-
hariduskooli direktori töötasu 
alammäär tõuseb alates 1. jaa-
nuarist, sõltuvalt kooli õpilaste 
arvust on see 2030, 2255, 2480 
või 2705 eurot kuus. Koolijuh-
tide töötasu kaetakse riigi ha-
ridustoetuse vahenditest. Kooli-
eelse lasteasutuse direktori töö-
tasu alammäär tõuseb alates 1. 
septembrist, sõltuvalt rühmade 
arvust on see 1865, 2100 või 
2255 eurot kuus. Huvikoolide 
direktorite palga alammäärad 
on alates septembrist vastavalt 
õpilaste arvule kas 2090, 2255 
või 2660 eurot kuus. Lasteaia- 
ja huvikoolijuhtide palgavahen-
did tulevad linnaeelarvest.

Tallinna haridustöötajate palgad tõusevad üle seitsme protsendi

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinn soovib, et riik tõs-
taks 150-eurose toimetule-
kupiiri 200 euro peale. See 
parandaks vähemalt 350 
Tallinna pere olukorda, kes 
praegu jäävad toimetuleku-
toetusest napilt ilma. 
Samuti tuleks riigil ener-
giahüvitise tähtaega 
pikendada.

Käärid hindade tõusu ja sis-
setulekute vahel on muutunud 
enneolematult suureks.  Kriitili-
ses olukorras elab Tallinnas ju-
ba ligemale 15 000 inimest. 150 
eurot, mis on praegu  toimetu-
leku piirmääraks, ei ole enam 
piisav, sest kallinenud hinda-
de tõttu on inimestel keeruli-
ne hakkama saada. Tallinn oo-
tab valitsuselt piirmäära kiiret 
tõstmist. 

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul ei kata praegune toime-
tuleku piirmäär 150 eurot ras-
kustesse sattunud inimeste tege-
likke vajadusi juba mõnda aega. 
«Oleme pöördunud nii sotsiaal-
ministeeriumisse kui ka riigiko-
gu sotsiaalkomisjoni poole ette-
panekuga see piir üle vaadata,» 
lausus ta. «150 eurot on väga 
tagasihoidlik summa, see tuleb 
kiiremas korra üle vaadata ja 
toimetulekupiiri peab tõstma.»

Tallinnas oleks 350  
uut abisaajat

Toimetulekutoetus puudu-
tab eri inimrühmi: pensionäre, 
paljulapselisi peresid, üksi ela-
vaid inimesi – kõik sõltub sis-
setuleku suurusest. Toimetu-
lekutoetuse arvestamisel pee-
takse silmas, et pere esimesele 
või ainsale liikmele peab pärast 
eluasemekulude katmist jääma 
kätte 150 eurot, mis ongi toi-
metuleku piirmääraks. Sellest 
peab jätkuma  ravimite, toi-
du, majapidamistarvete, riiete 
ja muu eluks vajaliku eest ta-
sumiseks.

Toimetulekupiiri suuruse 
kehtestab riigikogu riigieelar-
ves. Viimati tõsteti seda 2019. 
aastal. Ka sotsiaalkaitseminister 
Signe Riisalo nendib, et toimetu-
lekupiirmäär on oma ostujõudu 
kaotanud ja valitsuses on nüüd 
põhimõtteline üksmeel olemas, 
et seda tuleb tõsta. Kuni aga li-
saeelarvet ei avata, ei ole või-
malik toimetulekupiiri tõstmi-
sest rääkida.

«Kui lisaeelarve võimalus sel 
aastal veel tuleb, siis kindlasti 
uuesti selle palvega ka valitsu-
se poole pöördun,» lausus mi-
nister. «Kui me läheme riigieel-
arve strateegia läbirääkimistes-
se järgmiseks aastaks, siis ma 
samamoodi teen ettepaneku. 
Eesmärk on tõsta toimetule-
kupiiri 50 euro võrra 150 eu-
rolt 200-le.»

Toimetulekupiiri tõus paran-
dab eelkõige nende inimeste 

olukorda, kes praegu saavad 
toimetulekutoetust või jäävad 
sellest napilt ilma. Eestis on 
kokku umbes 10 000 leibkon-
da, kes saavad toimetulekutoe-
tust. Piirmäära tõstmisega 200 
eurole saaks abi veel ligi tuhat, 
Tallinnas 350 uut leibkonda. 

Energiahüvitise taotlusaega 
tuleb pikendada

«Nii energiakulude kasv kui 
ka üleüldine hinnatõus kindlas-
ti mõjutab inimeste toimetule-
kut,» selgitas Tallinna sotsiaal- 
ja tervishoiuameti juhataja Rai-
mo Saadi. «Majanduslikud prob-
leemid süvenevad.  Jaanuaris on 
varasemast rohkem toimetule-
kutoetust taotletud.»

Linnapea Mihhail Kõlvart 
si saa olla rahul ka tähtaja-
ga, mille valitsus on andnud 
energiahüvitiste taotlemiseks. 
«Energiahüvitiseks vajalik as-

jaajamine on erakordselt töö-
mahukas ja seetõttu tuleb taot-
luste menetluse tähtaega pi-
kendada vajadusel kevadeni,» 
märkis linnapea. «Inimesed 
kardavad energiahü-
vitisest ilma jää-
da.»

Kõlvar-
ti sõnul on 
Tallinna 
linnavõim 
praegu 
saanud 
energia-
kulude hü-
vitamiseks 
11 240 taot-
lust. «Riik on 
öelnud, et ühe 
taotluse menetlemi-
se peale kulub 20 minutit, 
kuid see ei ole adekvaatne,» 
lausus ta. «Kui ikka inimene 
tuleb andmetega paberil, siis 

võtab üks menetlus keskmiselt 
tund aega.»

Kui andmed ongi saadetud 
elektrooniliselt, siis tihti jääb 
mõni neist puudu. Sel juhul tu-
leb inimesega ühendust võtta 
ja seegi võtab aega. «Ja see on 
vaid dokumentide läbivaatami-
ne,» tõdes Kõlvart. «Eraldi tu-
leb veel menetlus- ja otsustus-
protsess.»

Taotluste esitamisel on  
pikad järjekorrad

Kõlvarti sõnul saab ta aru, 
et on omavalitsusi, kus taot-
luste menetlemine ei ole teki-
tanud probleeme, kuid samas 
pole ühtegi omavalitsust, kus 
oleks taotlusi nii palju kui pea-
linnas. Väga palju on inimesi, 
kes kurdavad, et nende sissetu-
lek on napilt suurem  kui see, 
mida on vaja, et toetust saada. 
«Ja siis nad küsivad, mida te-
ha. Meie ametnikel ei jää muud 
üle, kui vastata, et polegi mi-
dagi teha,» ütles ta.

Kõlvarti sõnul on taotlus-
te esitamisel väga pikad järje-
korrad, Tallinnas koguni april-
lini, kuna inimesed  kardavad, 
et nad ei jõua taotlust esitada 
tähtajaks, milleks riik on sead-

nud veebruari lõpu.
«Ühe nädala taot-
luste arv on sa-

mas mahus, mi-
da ametnikud 

menetlevad 
tavaliselt 
nelja nä-
dala jook-
sul. Ja ega 
põhitöö 
ju kuhugi 

pole kadu-
nud,» rääkis 

Kõlvart. «Loo-
mulikult me kaa-

same lisaressurssi ja 
menetleme need taotlused lõ-

puks ära, kuid kui palju ener-
giat ja vaimset tervist inimesed 
kaotavad?»

LINN: Toimetulekutoetuse piirmäära 
tõstes aitaks valitsus vähemalt 350 peretSEB mullu sügisel korraldatud 

uuring näitab, et Baltimaades on 
juurdunud säästlik eluviis, mis 
muuhulgas ei luba niisama toitu 
raisata ning priisata uute riiete 
ostmisega. Tõsi küll, kui Leedus 
usub 52% ja Lätis koguni 62% 
elanikest üksikisiku 
jõusse keskkon-
namurede 
leevendami-
sel, on 
Eesti ela-
nikest 
igaühe 
panuses 
veendu-
nud iga tei-
ne. Toiduga 
ümberkäimise 
osas selgus, et 
53% eestlastest ei vis-
ka toidu ülejääke kunagi ära, 
vaid valmistab neist uue söögi. 
Huvitava arenguna tunnistas ligi 
kolmandik eestimaalasi, et söö-
vad varasemast vähem liha. Kõi-
ge usinamad taaskasutusriiete 
ostjad ja müüjad seevastu on 
leedulased. Tõsi küll, keskkon-
namõju suhtes on vastutustund-

lik ostukäitumine seegi, kui os-
tetakse vähem, aga kvaliteetse-
mat kaupa ning selle põhimõtte 
tõid oma rõivaostude puhul välja 
üle poole just meie vastanutest. 
Kilekoti asemel käiakse poes rii-
dest ostukotiga kõige sageda-

mini just Eestis, üritades 
ühtlasi kasutada vä-

hem plastnõusid ja 
-pudeleid. Ka ak-

tiivsemad plas-
tikpudelite 
taaskasutusse 
viijad on nimelt 
eestimaalased, 
ja seda koguni 

94%ga. Kesk-
konnasõbralikuks 

liikumiseks kasutab 
kolmandik Eesti vasta-

nutest ühistransporti. Peaae-
gu kolmandik loobub pigem au-
to kasutamisest ning eelistab 
võimalusel jalgratast, kõndimist 
või elektritõukeratast. Niisiis 
võib tõdeda, et säästliku eluviisi 
puhul pole küsimus varade suu-
ruses, vaid mõttemallis, mille üle 
eestlastel on põhjust uhkust 
tunda.

Eestis leidub tuhandeid inimesi, 
kes on sunnitud jätma palgatöö 
ning jääma koju oma lähedast 
hooldama. Neid, kes hooldavad 
eakaid (vana)vanemaid päeva-
töö kõrvalt – tihti oma viimse 
jõuvaruga –, on kordades roh-
kem. Kõike seda nägi ette meie 
perekonna- ehk nn pantvangi-
seadus, mis muutis vanainimese 
lastest sõltuvaks, sest riik on 
seni panustanud pikaajalisse 
hooldusse kaks korda vähem 
kui meiega samal arengutase-
mel olevad maad. Nüüd on riigi-
kogus ometi läbinud esimese lu-
gemise sotsiaalhoolekande- jt 
seaduste muudatused, mis aita-
vad kaasa parema hoolekande-
lise abi pakkumisele ja vabasta-
vad lapselapsed vanavanemate 
ning vanavanemad täisealiste 
lapselaste ülalpidamiskohustu-
sest. Lisaks on peagi loota hõl-

pu erivajadustega laste 
peredel, kes toetavate 
teenuste – nagu tugiisik või re-
habilitatsiooniteenused – saa-
miseks ei pea lapsele enam tin-
gimata puuet taotlema. Ehkki 
kohalikul omavalitsusel on juba 
praegu kohustus oma inimesi 
aidata, pole lähedast hooldava 
inimese toetusvajadus ja abi 
saamine olnud siiani kaugeltki 
lihtne või iseenesestmõistetav. 
Loodetavasti toob omastehool-
dajatele ja puudega laste vane-
matele kiirema ja terviklikuma 
abi seegi seadusemuudatus, et 
peagi peab omavalitsuse sot-
siaaltöötajal senise mis tahes 
kõrghariduse asemel olema eri-
alane kõrgharidus või sotsiaal-
töötaja kutsetunnistus – on ju 
sotsiaaltöötaja töö kriitilise 
tähtsusega ning inimeste elu 
muutev.

Ametnikud võtsid möödu-
nud nädalal ühelt 
mustamäelaselt 
ära koera, sest 
valitses oht 
looma elule ja 
tervisele. Sel-
gus, et koera-
omaniku kohta 
esitati aastate 
jooksul palju kaebu-
seid, sh ümberkaudsete 
elanike poolt. Olgugi looma ära-
võtmisega seotud otsus ainu-
võimalikuks lahenduseks pikalt 
kestnud probleemidele, tekib 
küsimus: kas koerte-kasside elu 
ja tervist silmas pidades ei 
saaks meetmeid kiiremini tarvi-

tusele võtta? Juhtumid, mil jõhk-
rate omanike terrori all kan-

natavad nende neljajalg-
sed lemmikud, ei ole 

paraku harvad. Kui 
hoolimatutele looma-
pidajatele antakse 
aina uusi võimalusi 

olukorda parandada, 
kuid neljajalgse heaolu 

ikka tagatud ei ole, kaua 
peaks loom väärkohtlemise all 
veel kannatama, enne kui ta 
jõuab parema elu juurde? Va-
hest peaks neljajalgsete lemmi-
kute kaitse inimese tegevuse 
või tegevusetuse eest saabuma 
siiski oluliselt enne, kui loom on 
sandistatud või raugastunud?

Kui elektritarbimist on vähemalt 
osaliselt võimalik igaühel endal 
kujundada, siis kütte puhul sel-
list võimalust tehniliselt – rääki-
mata külmast talvest – ei ole. 
Nii pealinnas kui ka lugematutes 
valdades kasutataksegi 
sooja tootmiseks 
vaid gaasi ja nii 
on toasooja 
hind kasvanud 
mitu korda. 
See on kor-
termajade 
elanikud nii 
suurlinnades 
kui väiksema-
tes asulates 
kaugküttehinda-
de pärast suure-
massegi kimbatusse 
viinud kui elektriarve. On 
äärmiselt tervitatav, et majan-
dus- ja taristuminister Taavi Aas 
tegi möödunud nädalal ettepa-
neku arutada valitsuskabinetis 

kaugkütte kompenseerimise 
võimalusi. Aas ütles, et detailse-
malt saab kompesatsioonimeh-
hanismist rääkida siis, kui seda 
on valitsuspartnerid arutanud, 

kuid pidas tõenäoliseks 
teatud hinnapiiri 

kehtestamist. 
Valitsus on 

elektri ja 
gaasi 
hinna-
tõusu 
kom-
pen-
seeri-

misel 
tulnud 

inimestele 
ja ettevõte-

tele appi mitme 
meetmega ning 

kahtlemata pole kaugkütte hin-
natõusu probleemi käsitlemine 
mitte ainult vajalik, vaid ka õigla-
ne.

Linn asub Rail 
Balticu tarvis 
maid ostma
Linnavalitsus esitas volikogule 
kinnitamiseks koostöökokku-
leppe majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumiga, mis 
võimaldab jätkata Rail Balticu 
Ülemiste reisiterminali ja seda 
ümbritseva ala arendamist. 
Kokkuleppe laiem eesmärk on 
tagada ühisterminali ja seda 
ümbritseva ala valmimine 
2026. a  lõpuks. Ühtlasi jätka-
vad linn ja ministeerium läbi-
rääkimisi, et leida viise täien-
davate kergliiklustunnelite ra-
jamiseks.

 

Pirita ühistud 
saavad raha 
hoovide  
korrastamiseks
Pirita linnaosa valitsus soovi-
tab elamute õueala uuenda-
miseks taotleda korteriühistu-
tel toetust linna rahastatavast 
projektist «Hoovid korda», 
taotlusi saab esitada 1. märt-
sini. Eelmisel aastal sai seitse 
Pirita korteriühistut kokku 20 
000 eurot, mille eest tehti kor-
da piirdeaedu, jalgväravaid, 
parkimisalasid ja prügiaedik. 
Ühtekokku on projekti raames 
võimalik rahastada 15 tege-
vust, toetuse kogueelarve on 
760 000 eurot. Linn hüvitab 
tööde maksumusest kuni 
70%, mis võib ulatuda 16 000 
euroni kalendriaastas. Roh-
kem teavet leiab www.tallinn.
ee/Teenus-Hoovid-korda-
toetus.

 

Tule emaka-
kaelavähi  
uuringule!
Emakakaelavähi teket aitavad 
ennetada õigeaegne osalemi-
ne sõeluuringus ja HPV-vas-
tane vaktsineerimine. Tänavu 
on sõeluuringule oodatud 
naised sünniaastaga 1957, 

1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 
1987, 1992. Sõeluuringus osa-
lemine on kõigile tasuta, sh 
ravikindlustamata naistele. 
Ida-Tallinna Keskhaiglas saab 
uuringule registreerida tel 66 
1900 või digiregistratuuris iP-
atsient.ee.

Eestlased söövad vähem liha ja 
eelistavad riidest ostukotti

Omaste eest hoolitsemine  
ei röövi enam viimset jõudu

Loomade päästmine ei tohiks 
uppuda bürokraatia sohu

Kortermajade elanikud ootavad 
kaugkütte kompenseerimist

Paljude perede ja eakate inimeste olukord on eriti hull praegu, mil kodukulud on mitmekordistunud. Samas võtab 
paberil dokumentidega majandamine hüvitise saamiseks aega. Scanpix

Inimesed  
kardavad hüvitisest 

ilma jääda.

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

Arhitekt Vilen Künnapu

Minu meelest pole Tallinn küll mingi erili-
ne linn, et siin peaksid kehtima mingid 
omamoodi keelud. Tallinn on samasugu-
ne linn nagu kõik teisedki maailma lin-
nad. Majade püstitamisel tuleb lähtuda 
topograafiast ja linnaehituse põhimõte-
test – aktsentidest ja energeetikast. 
Praegusel linna cityl pole ju midagi viga. 
Asjad on enam-vähem paigas. No näi-
teks see ärikeskus Tartu maantee läbi-
murde kohas on täitsa asjalik. Võib-olla 
peaks midagi veel omapärast juurde te-
gema, et kõik liiga ühesugune välja ei 
näeks. Mõni tipp võiks ka kõrgem olla ja 
teiste seast välja paista. Linnaehituses 
peaks olema kõik lubatud, mis on hea ja 
millel on võimas energia. Igasuguste ta-
budega, et oi, seda ei tohi ja teist ei tohi 
lõikame me ise ennast maailmast ära. 
Kõik on vaba, aga selle juures tuleb olla 
tark ja tundlik. Tuleb lähtuda kõrgpro-
fessionaalsest linnaehitusest. Tuleb olla 

avatud kõigele, mis on hea arhitektuur 
ning hea linnaehitus. Ehituskunst on üks 
suuremaid kunste. Kunst on suur sala-
dus, milles on nii palju nüansse. Ei saa 
olla, et üks ametnik ütleb, et nii võib ja nii 
ei või. Kui head kõrg-
hooned ehitatakse 
sobivasse kohta, 
siis miks mitte. 
Samas kui keegi 
peaks mingi 
õudse jama kok-
ku keerama, 
siis see 
küll tere-
tulnud 
pole.

Kas kõrghooned sobivad Tallinna kesklinna ja tuleks neid veelgi juurde ehitada?
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Ilmselt jätkunuks väikepoo-
dide vaikne tagasitulek tänase-
ni, kui poleks juhtunud ener-
giakriisi. Pisipoodide pidajad 
kurdavad nagu ühest suust, et 
kerkinud energiakulud viivad 
pankrotti. Ühest küljest hoia-
vad inimesed toidult kokku. Tei-
salt tarbivad nii külmletid kui 
üldse kaupluseruumid ise pal-
ju energiat.

Üks väga vähestest väike-
poodidest, mille omanikud loo-
bumismõtteid ei mõlguta, on 
Uue Maailma piirkonnas asuv 
menukas toiduäri. Oma fir-
ma loodi juba 1995. Peamiselt 
müüakse liha, aga ka palju muud 
toidukaupa.

«Meil toetab poodi oma köök 
või vastupidi, ja väga vähe läheb 
raisku,» avaldab eduka majan-
damise saladuse juhataja Kai-
re Ree. 

Peale poepidamise valmista-
takse süüa näiteks lasteaedade-
le. Tehakse toitu kaasamüügiks, 
sealhulgas kondiitritooteid. Li-
ha müümiseks on sõlmitud le-
pingud mõne kindla taluga, et 
kvaliteet ei kõiguks.

Westman sulgeb uksed
«Kui näiteks õun on väike-

se plekiga, ei lähe see täieli-
kult raisku, vaid koogi sisse,» 
sõnab Ree. «Ja singiviil jõuab 
enne aegumist pirukasse. Kon-
tidest keedame puljongit. Prügi-
kasti maandub ikka minimaal-
selt. Ainult poega  toimetada 
oleks keeruline. Üksikul hun-
dil on kettide kõrval ikka vä-
ga raske ellu jääda, soodustusi 
ei paku keegi. Ilma kõrvalt ma-
jandamiseta ei oleks meid enam 
ammu – aus vastus.»

Uue Maailma elanike seas 
ja kaugemalgi on poel kindel 
klientuur. «Meil pole küll müü-
gil 50 eri sorti ketšupit, nagu 

KOGENUD POODNIK: 
Inimesed vajavad kauplust,  
kus müüjaga saab rääkida 
nagu vana tuttavaga
Poolsada Tallinna väiksemat, nö kettidevälist toidu-
poodi võitlevad ellujäämise nimel. Kuulsa Westma-
ni äri töötajatele on koondamisteated kätte jagatud, 
kuid näiteks Uue Maailma rajoonis asuva populaarse 
toiduäri päästab ülisäästlik majandamine.

supermarketis, aga kogu vaja-
lik sortiment on meil olemas,» 
muigab Kaire Ree. 

«Töötajatel on koondamis-
teated käes,» ütleb seevastu 
Westmani äri majandava ette-
võtte juhatuse liige Malle Jõ-
gi. «Kui enne käis lõuna ajal, 
pooleteise tunni jooksul sa-
dakond klienti, siis nüüd 25. 
Varem astus siin ümbertringi 
palju kontorirahvast läbi, et 
endale lõunaks midagi osta, 
aga nüüd töötatakse kodus. 
Peamine põhjus, miks sulge-
me, on väga ränk üür. Meil 
on võlad juba. Majaomanik 
ütleb kogu aeg, et vaatama 
ja vaatame, aga tulemust siia-
ni ei ole. Eks paistab. April-
lis kavatseme lõpetada. Elek-
ter on omaette košmaar. 2000 
eurot läks rohkem. 7500 eu-
rot on meil nüüd kommunaa-
lid ühes kuus.»

Westmani äri oli teatavasti 
90ndate alguses justkui uue ja 
kohe-kohe kõigi õuele jõudva 
küllusemaailma sümbol. Veel 
rublaaja lõpus loodud pood, 
mis Tallinnas ühe esimesena 
hakkas läänelikku kaubavali-
kut pakkuma, püüdis end vii-
masel ajal pinnal hoida koos-
töö kaudu Boltiga.

Raskusi tunnistavad  
ka suured.

Kauaks see ei aidanud, et kul-
lerid klientidele toidu koju viisid. 
Võimalik et just tänu Westma-
ni teenindamisele hakati Bolti 
juhtkonnas mõtlema, et teeme 
endale parem ise laod, kus e-
teel saab tellida. Nüüd tegutseb 
neid linnas juba kuus. Ühtlasi 
kindlustavad need, et noorem 
klientuur klassikalistesse väi-
kepoodidesse eriti jalga ei tõsta. 

Westmani ei aita enam ka öö 
läbi lahti olemine. Üks kauplu-

sekett on ka sinna nišši juurde 
tulnud. Põntsu pani veel liik-
luskorralduse muutus Pärnu 
maanteel, mis poe juures pea-
tuda ei luba.

Rimi tegevjuht Vaido Padu-
mäe, kes on vanalinna väikesi 
toidupoode loonud, sõnab samu-
ti, et äri ei lähe edukalt.

Mis päästaks väikepoed?
«Vanalinna ja kesklinna 

kaupluste puhul on olnud olu-
line sihtgrupp turistid ning kesk-
linnas tööl käivad inimesed,» 
märgib ta. «Mõlemad sihtgru-
pid on olnud tugevalt mõjutatud 
Covidi piirangutest ning seda 
on ilmselt tundnud kõik kesk-
linnas toimetavad kauplu-
sed. Loomulikult täida-
vad sellised kauplused 
ka kohaliku kodupoe 
rolli seal piirkonnas 
elavatele inimeste-
le, kuid see ei ole 
piisav, et majandus-
likult ühte kauplust 
edukalt opereerida. 
Pikas plaanis oleme 
siiski optimistlikud 
ning usume, et turisti-
de võimalused ja huvi Tal-
linna külastada on tõusuteel.»

Kas Tallinnas on üldse väi-
kepoodidel mingit tulevikku? 
Ajal, mil enamikul väikepoo-
didel pole toeks kõrvalärisid? 

Laulusalm räägib depres-
siivsetest Eesti väikelinnadest, 
kus keldripoodides on jube kõr-
ged hinnad. Tallinn on Eesti 
suurlinn. Ja siinsete väikepoo-
dide mured on teised kui kõr-
ged hinnad. Inimesed on saa-
nud jõukamaks. Nad on nõus 
hea meelega maksma piima-
paki ja leivapätsi eest rohkem, 
pääsemaks suurpoes rändlemi-
sest ja mõttetute emotsioonios-
tude kiusatusest. 

Kell on umbes kuus õhtul. 
Suurtes toidupoodides lookle-
vad pikemad või lühemad kas-
sasabad. Kopli piirkonnas, varsti 
pärast sõda ehitatud imposantse 
elumaja esimesel korrusel asu-
vas väikeses toidupoes olen ai-
nus klient. Poe sisemus meenu-
tab 90ndaid. Ostan klaaspurgi 
konserveeritud tomateid ainu-
üksi sellepärast, et hind tundub 
ebatavaliselt odav – 1,30 eurot 
– ja küsin müüjannalt pruuni 
suhkrut. 

Millal avatakse Lidl? 
Too vaatab mulle otsa nii et-

teheitvalt, nagu oleksin nõud-
nud marmorsteiki. Poes müüak-
se ju vaid seda, mida taolistes 
väikepoodides ikka. Esmavaja-
likud toiduained pluss suur va-
lik Poola, Leedu, Ungari, Ve-
ne ja Ukraina konserve, mida 
suurtes kauplusekettides iial-
gi ei kohta. Ja veel võib soeta-
da õhupalle.

«Inimestel pole enam raha! 
Ega te ei ole kuulnud, millal 
see Lidl siis avatakse?» 

Poe peremees Leonid on 
morn ja mõlgutab sulgemise 
mõtteid. Poega on seotud väi-
ke hulgiladu, kuid sellelgi ei mi-
nevat hästi. 

«Jaanuari müügi näitajad on 
päris halvad, ei näe enam pers-
pektiivi,» sõnab Leonid. «Ehk 
kevadel läheb paremaks. Ini-
mestel on kulud lakke kasva-
nud, see tõmbab nende ostu-
võime alla.» 

Taoliste Tallinna väiketoidu-
poodide maailm on ääretult kir-
ju ja huvitav. Kahju, kui ener-
giakriis ja nüüd veel varsti ava-
tavad Lidli poed seda tõsiselt 
räsiksid. Suurpoed on väike-
ärid juba aastaid tagasi täiesti 
nurka surunud. Praegu arvu-
tavad kõik pisiäride raamatu-
pidajad üha paanilisemalt, kui-
das kasvavate kulude ja kaha-
neva klientuuriga end ära  ma-
jandada.

Väikepoodide seas leidub 
kõike. Vippide, pintsaklipslas-
te ja turistide hulgas popist, Va-
baduse platsi lähedasest West-
manist kuni pensionäridele kes-
kendunud pisiärideni Koplis ja 
Lasnamäel. 

Omanikele ei ütle muidugi 
keegi aitäh – vaatamata nende 
sangarlikele pingutustele äri vee 
peal hoida. Nende seas leidub 
samuti väga erinevaid inimesi. 
Pisut kibestunud ja napisõna-
listest ühe-poe-üritajatest Kop-
lis ja Lasnamäel kuni ülimalt 
suhtlusaltite perefirmadeni. Val-
davalt peavad Tallinna pisipoo-
de rohkem venekeelsed inime-
sed ja sageli kohtab Kaukaasia 
rahvuste esindajaid. 

Pisipoed on muidugi nur-
ka surunud meeletu kauban-
duspindade juurde ehitamine 
Tallinna. Toidupoodide osa 
on keeruline eraldi välja 
tuua, kuid Eestis ole-
me kaubanduspinna 
hulga poolest juba 
jõudnud tasemeni 
ligi 1,6 ruutmeet-
rit elaniku koh-
ta. Sellega asu-
me Euroopas esi-
rinnas. Maailma-
meister on Ühend-
riigid, kus see num-
ber on umbes kaks. 

Erinevalt Eestist arut-
letakse Ühendriikides, kui-
das kaubahallide kasvu pidama 
saada. Mõistlik number kauba-
pinda inimese kohta oleks poo-
le väiksem. Kehv on see, et in-
vesteeringud vajavad tagasi tee-
nimist ja seega suruvad hindu 
üles. Ja mitte ainult investeerin-
gud, vaid nende suurte lahmaka-
te püsikulud. Klientide arv aga 
ei kasva kaugeltki nii kiiresti.

Nii Ühendriikide kui ka Tal-
linna kaubanduspilt on suurpoo-
dide võimutsemise tõttu üheül-
bastunud.

Tallinnas on poolsada  
väikepoodi

Möödunud aastal kaardistas 
Tallinna väikepoode oma ma-
gistritöö raames disainer Liis 
Saare. Ta luges neid kokku  vaid 
55. Kuigi väiksemaid poode on 
vanalinna asutanud ka Rimi, 
Prisma jt, pole neid sinna hul-
ka arvatud. 

Magistritöö teema on õigu-
poolest uusimmigrantide integ-
ratsiooni soodustamine nn kol-
mandate kohtade kaudu. Nen-
deks on ka väikepoed.

«Kolmandad kohad on mit-
teformaalsed kohad töö ja ko-
du vahel, kus inimesed regu-
laarselt kogunevad, suhtlevad 
ja sidemeid loovad,» selgitab 
Liis. «Eestis on see kultuur üs-
na nõrk, aga mujal maailmas on 

kolmandad kohad üsna  tuge-
valt inimeste igapäevaellu su-
landunud – näiteks Inglise pu-
bid, Prantsuse kohvikud jne.»

Kuigi magistritöö pole veel 
valmis, arvab Liis, et Eestis, 
sealhulgas Tallinnas võiksid sa-
muti väikepoed toimida kui ko-
gukonnakeskused. Kohtutakse. 
Vahetatakse uudiseid. Ehk on 
ka nurk kohvi joomiseks.

Kortermajadest käiakse 
suurtes poodides

Mingil kombel see nii ka on. 
Suurkaupluse kassiiriga pole 
iialgi kombeks suhelda. Üksi-
kutes veel alles olevates väi-
kepoodides käivad eriti pensio-
närid sellepärast, et koht asub 
ligemal ja saab müüjaga natu-
ke juttu ajada. Väikepood on 
teine maailm, kus suheldakse 
teistmoodi kui suurpoes. Kõik 
on peo peal: paljude klienti-
de elulood poemüüjal teada, 
ja vastupidi. 

«Inimesed tahavad sel-
list poodi, kus saab seis-

ta järjekorras, et öel-
da kassapidajale tere-
tänan-palun,» mär-
gib 20 aastat Pär-
nus väikepoodi pi-
danud Margo Oru-
põld. Kõik väike-
poodniku elu võlud 

ja valud on ta järele 
proovinud.
Tallinna poole miljoni 

elaniku taustal on 55 väik-
semat, kettidevälist toidupoo-
di ikkagi armetult vähe. Üks 
pood umbes 10 000 elaniku 
kohta. Sel taustal  on väike-
poodnikku nimetatud ka väl-
jasurevaks liigiks.

Majandusteadlase ja turun-
duskonsultandi Ivar Soone ar-
vates on väikepoodide kirat-
semise põhjus ajalooline taust.

«Arenevatel turgudel on ala-
ti kombeks konsolideerida et-
tevõtteid, ja kaubandus ei ole 
erand,» nendib ta. «Samamoo-
di on Eestis ju konsolideerunud 
pangandus ja paljud muud vald-
konnad. Lisaks soosib seda Ees-
tis valitsev mentaliteet ja poliiti-
ka. Seejuures on suur osa Eesti 
jaekauban-
dusest vä-
lisomandu-
ses – Maxi-
mal, Rimil 
ja Prismal 
ning samu-
ti ka turule 
tuleval Lidlil 
on omakor-
da nii oskus-
teabest, ärisi-
demetest kui 
ka kapitalise-
eritusest tule-
nevalt pare-
mad võima-

lused väikepoodide väljasöö-
miseks turult.»

Kogu Eesti kohta võib suur- 
ja väikepoodide omavahelise 
konkurentsi kohta leida üsna 
täpseid andmeid. Üsna ilmselt 
peegeldavad need ka Tallinnas 
nähtavaid tendentse.

Veel näiteks aastal 2004 oli 
suurte ja väikeste suhe selline, et 
kaks kolmandikku kliente käis 
toitu ostmas rohkem suurpoo-
dides ja kolmandik väikepoodi-
des. Aasta-aastalt on suurpoed 
turuosa kasvatanud ja oma roll 
on siin alkomüügi piirangutel. 

Aasta enne pandeemiat os-
tis konjunktuuriinstituudi and-
metel juba 80% eestimaalas-
test oma toidu valdavalt suur-
test poodidest. Viiendik (19%) 
elanikest soetas seda kõhutäi-
det väikestest toidupoodidest, 
protsendi jagu peamiselt tur-
gudelt ja sama palju internetist. 

Esimene pandeemia-aasta 
– 2020 – tõi kaasa mõninga-
se muutuse väikepoodide ka-
suks. Teatavat murrangut võis 
küll märgata juba 2018. Väike-
poed võitsid suurpoodidelt juur-
de umbes viie protsendi jagu 
kliente, ja põhjus on ka mõis-
tetav – osa inimesi püüdis hoi-
duda rahvarikastest kohtadest. 
Oma panuse suhtumise muutu-
misse ehk väikepoodide renes-
sanssi  andsid suurketid ise, kes 
asutasid neid näiteks vanalinna.

Toidukeetmine hoiab  
pinnal

Seejuures on märkimisväär-
ne, et Põhja-Eestis ostab üle 
90% inimestest valdavalt oma 
toidukaba suurtest poodidest. 
Suurte majade elanikke tõm-
bavad seega ligi suured poed: 
mida suuremas kortermaja ela-
takse, seda rohkem külastatak-
se suuri poode. 

Kõige sagedamini käivad väi-
kepoodides eramajade elani-
kud. Ilmselt on siin võtmesõ-
naks väiksem hinnatundlikkus. 
Eramajade elanikud saavad en-
dale lubada mitmekesisemat toi-
dulauda ja otsivad rohkem va-
heldust igavavõitu supermarke-
titele.

Meeletu  
kaubanduskeskuste 

buum on pisipoed 
nurka surunud.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

IVAR SOONE: Ketid püüavad laieneda  
enam mitte supermarketite, vaid  
väikepoodide kaudu

Turundusasjatundja, majan-
dusteadlase Ivar Soone sõ-
nul on suuri toidupoode ju-
ba nii palju, et suurtegijad 
püüavad üles otsida kõik-
võimalikke väikesi nišše, et 
saaks kuidagimoodi siiski 
edasi laieneda.

Ivar Soone ei usu, et tulemas on väi-
kepoodide renessanss. Aga tekkinud 
neid tõesti on. 

«See on selline huvitav nišš, kus on 
väga palju erinevaid formaate – alates 
R-Kioskist kuni kitsalt spetsialiseerunud 
kauplusteni: lihapoed, saiapoed, kala-
poed, puuviljapoed, juustupoed jms,» 
märgib Soone. «Lisanduvad automaat-
poed ja pisikesed kõigemüüjad – nagu 
neid on viimasel ajal avanud nii Rimi, 
Selver kui isegi Prisma. Samuti on seal 
üha meelsamini toimetamas Circle K ja 
teised kütusemüüjad, kes on uljalt trügi-
nud ka kohvikute ja bistroode nišši.» 

Soone sõnul püütakse laieneda sinna, 
kuhu veel laieneda annab, ja samas on 
oluline märgata, kus segmendis on veel 
raha, mida endale võtta. Ettevõtted ta-
havad kasvada. Kuna traditsiooniliste 
toidupoodide ruutmeetrite hulk elaniku 
kohta on juba üsna kõrge, minnakse ka 
nendesse niššidesse ja isegi valdkonda-
desse, kuhu varem siseneda ei soovitud. 

Väga hoolega jälgitakse kliente ja 
nende soove. «Näiteks vanalinna Pris-
ma või Rimi väikepoes ei pruugi kümne-

kilosed lemmikloomatoidu kotid 
olla just kõige minevam kaup. 
See-eest ostavad turistid 
sealt meelsasti valmisvõilei-
bu, salateid ja jooke, samuti 

Eesti traditsioonilisi tooteid, 
ning ümbruskaudsed elanikud 

soetavad esmavajalikku kiiresti rik-
nevat kraami ja alkoholi.»

Soone sõnul meelitab teda ennast väi-
kepoodi omatoodang, mida teised poed 
ei müü. «Neil on oma unikaalsus. Samuti 
tunnen ma juba isiklikult müüjaid, kes 
teavad ka minu maitset ja soovitavad 
alati midagi sellist, mis mulle meeldib. Se-
da suurtes kastkauplustes ei leia. Aga 
külastan nii ketikauplusi kui pisikesi ärisid 
sõltuvalt sellest, mida parajasti tarvis. Mi-
da rohkem erinevaid ostukohti on turul, 
seda mitmekesisem on summaarselt ka 
toodete valik, mida sealt võib leida.»

Eesti väikepoendusel oleks kõvasti 
veel võimalik areneda, aga seda ei või-
malda inimeste kasin ostuvõime.

«Paljud Eesti elanikud ei jaksa oma 
palgast tavalist madalakvaliteedilist 
mehaaniliselt eraldatud lihasegu vorsti-
gi poest osta, rääkimata marmorsteiki-
dest lihakarni poes,» möönab Soone. 
«Seetõttu jäävad prantsusepärased 
fromagerie’d, boucherie’d, 
boulangerie’d jmt kauplused Eestis veel 
aastakümneteks pigem harulduseks kui 
reegliks,  neid tuleb imetlemas käia teis-
tes riikides.»

Väikepood on nii rahvamaja,  
kohvik kui sotsiaalasutus
Margo Orupõld, kes praegu juhib Pär-
nu naiste tugikeskust, pidas enne üle 
20 aasta järjest väikepoodi, mille sul-
ges enne epideemiat, sest ei leidnud 
endas enam sisemist tuld. 

Tema tähelepanekute põhjal võiks öel-
da, et väikepoodide roll suhtluskohtade-
na on liiga alahinnatud. Kasvõi omavalit-
sused võiks neid toetada, sest eriti just 
väiksemate majadega asumites või aed-
linnades on taolised poed kui rahvama-
jad.
• «Inimesed ei mõista, et väikepood ei 

saa eksisteerida iseenesest. Oma kau-
ba ostab odavamalt suurpoest, aga 
tulla, mõnuleda, juttu ajada tahetakse 
väikepoes.»

• «Kriiside ajal, näiteks 2009 oli kohe nä-
ha, et osa kaupu jääb seisma. Aga ai-
nuüksi piima-leiva 10-15% juurdehind-
lusega on poel väga raske ellu jääda.»

• «Tuldi, räägiti, suheldi. Lõpuks oli poel 
juba hoopis teine funktsioon kui liht-
salt pood. Küsiti, et mis ma täna süüa 
teen. No eile tegid hakklihakastet, tee 
täna kapsahautist. Kui mõnda klienti 
kaua ei käinud, hakkasid muretsema. 
Kuhu ta on jäänud?» 

• «Minult on sageli küsitud, et millal poe 
uuesti avate.  Olevat vajadus. Tee on li-
be, nüüd vaja minna kilomeetri kaugu-
sele. Kuulge, ei ole enam sotsialism! 
Oleks võinud rohkem siin poes käia, 
kui lahti veel olime!»

• «Inimesed tahavad sellist poodi, kus 
saab seista järjekorras, et öelda kas-

sapidajale tere-tänan-palun. Mitte se-
da elektronkassat. Aga enam ei ole ini-
mesi keda kassasse panna, sest poe-
ketis on see liiga raske töö.»

• «Lapsed saavad poes käimist õppida 
just väikeses poes. Õpivad poes toi-
metama. Kui tihti sa näed üksinda su-
permarketi kassasabas kuue-seitsme-
aastast? Minu poes käisid lapsed os-
tunimekirjaga.»

• «Tänastes tingimustes ma mõtlen: 
Margo, sa tegid jumala õigesti, et poe 
kinni panid! Ma võinuksin veel varem 
sulgeda, aga vastutad ju personali 
eest. Mis saab? Kuhu nad lähevad? 
Mõtled nagu sotsiaaltöötaja. Viis vii-
mast aastat pidasin poodi müüjate pä-
rast.»  

• «Õige äripidaja ei tohi olla hai.»
• «Õige väikepoe müüja peab müüma 

kaupa! Selliseid müüjaid, kes oskavad 
klientidega rääkida, on väga vähe.»

• «Hulgilaod elavad väikepoodide ar-
velt. Nad ei tee soodustusi nagu suur-
tele. Mul endal oleks olnud rentaablim 
sõita mööda suurpoode ja sealt kaup 
edasi müümiseks kokku osta.»

• «Kui soetad poodi uut inventari ja 
seadmeid, siis vaadatakse viltu: see 
kõik on tulnud meie arvelt rikastumise-
ga!»

• «Enam ei saa ka poe taga maailma 
parandada.»

• «Klient tahab rutiini. Ja see rutiin on 
tappev. Ma hakkasin iga päev uut tä-
navat pidi koju tulema.»

Tallinna väikestel toidupoodidel on kindel klientuur, mille hulka võõraid 

satub harva.  

Scanpix

Äriidee ehitamisest jalavae-
va-säästule on väikepoe puhul 
siiski vähe. See ei too käibes 
läbimurret. Kui mõned erandid 
kõrvale jätta, on põhihäda, et 
ei osata ennast turundada ega 
püüta midagi uut pakkuda.

Teisisõnu: sa pead saama oma 
väikepoest seda, mida mujalt 
ei saa. Soovitavalt veel min-
git omatoodangut – eksootili-
sed ja odavad konservid üksin-
da ei päästa. Suitsutatagu kalu 
või pakutagu kooke või looda-
gu ajalehelugemisnurk. Mingi 
«kiiks» tuleb leida.

Soomes asuvad paljud väi-
kepoedki kettides. Nähtus, mi-
da Eestis ei kohta. Siiski püüab 

neist igaüks veel omakor-
da eraldi isiksustena pi-

devalt midagi uut väl-
ja mõelda. 

«Näiteks ühe 
Soome keti iga väi-
ke kauplus koostab 
klientide abiga soo-
vinimekirja, mil-
le populaarseimad 

tooted võetakse sor-
timenti nende toodete 

asemel, mis selles naab-
ruskonnas eriti nõutud ei 

ole,» räägib turundusasjatund-
ja, majandusteadlane Ivar Soo-
ne. «Selliselt on kliendid ala-
ti kindlad, et nad saavad oma 
lähikauplusest just neile sobi-
va toote ilma pikemat teekon-
da ette võtmata- Lähikauplus 
kindlustab endale aga tänu-
liku lojaalse kliendi ja tõstab 
oma käivet. Loomulikult on 
ka muid strateegiaid väikepoe 
konkurentsieelise loomiseks, 
alates kliendisuhete arendami-
sest kuni värskete omatoodete 
pakkumiseni – näiteks värskelt 
küpsetatud leivad-saiad –, mis 
on eriti levinud Saksamaal ja 
mujal Euroopas.»

Soomes  
koostavad väike-

poed klientide  
abiga nimekirja  

kõige nõutumatest 
kaupadest.

Äripidaja Kaire Ree sõnul aitavad praegusel keerulisel ajal väikesel toidupoel vee peal püsida kõrvaltegevusalad nagu toidu valmistamine. Lihavalik on aga väikepoodides mõnikord isegi parem kui 
ketipoodide kilepakendites. Scanpix 
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«Kui vanaema vaktsineerida, jääb tema lapselaps vil-
jatuks – see on kõige jaburam jutt, mida ma viimasel 
ajal vaktsineerimisvastastelt kuulnud olen,» lausub 
teadusnõukoja endine juht Irja Lutsar (67), kelle sõnul 
ei saa ühelegi inimesele anda garantiid, et tema põeb 
seda haigust kergelt. «Ei saa ju vaadata, et naabrinai-
ne põdes lihtsalt, ehk pole ka minul vaja vaktsineeri-
da. Lihtsalt kurb on vaadata neid samu inimesi raskes 
seisus intensiivravi palatis.»

IRJA LUTSAR: Saan vaktsiinivastastelt seniajani 
iga päev vähemalt ühe ähvarduskirja

Lahkumine tervisenõukoja 
juhi kohalt pole mikrobioloo-
gia professorile Lutsarile hõlpsa-
mat elu toonud. Ikka kiirustab 
ta ühelt koosolekult ja interv-
juult teisele. Ja endistviisi annab 
lahkelt intervjuusid ja selgitusi. 
«Mul on pärast kella kahte väi-
ke paus, siis võiks küll interv-
juu ära teha,» pakub ta, lisades, 
et vastab meeleldi küsimustele, 
mis inimestel viiruse ja vaktsi-
neerimise kohta tekkinud on.

Mille poolest omikron eelmis-
test koroonaviiruste variantidest 
erineb?

Nakatunuid on küll palju, 
kuid nii meil kui ka mujal rii-
kides pole omikroni ajal inten-
siivravi vajavate inimeste arv 
suurenenud. Detsembri algusest 
saadik on intensiivravis 20 ini-
mese ringis, juhitaval hingamisel 
12-16. Need numbrid on viima-
sel ajal väga stabiilsena püsinud.

Uutmoodi on ka see, et kesk-
mine haiglas viibitud päevade 
arv on kahanenud seitsmele. Va-
rem oli  kümme ja üle selle. Hai-
gus kulgeb kergemalt ja inime-
ne saab kiiremini koju.

Omikron levib kulutulena kõik-
jal maailmas ja ka Eestis, samas 
on osa riike asunud piiranguid 
hoopis leevendama. Mida peaks  
meie tegema?

Ei tundu, et alanud omikroni-
laine ajal peaks piiranguid juurde 
panema. Me peame kõigepealt 
vaatama, kuidas meie meditsii-
nisüsteem vastu peab ja arvesta-
ma, millised probleemid seal te-
kivad, kui süsteem vastu ei pea. 
Praegu on tohutu koormus lan-
genud perearstidele. Väga pal-
jud inimesed helistavad, taha-
vad saada saatekirja PCR testi-
le või töövõimetuslehte. Põhju-
sed, millega arstile pöördutak-
se, ei ole tingimata meditsiini-
lised probleemid. Testimismu-
re lahendamiseks võiksime ar-
vestada kiirtestide tulemusi ja 
positiivseid kiirteste praegusel 
ajal mitte üle kontrollima. Sa-
mas saan aru, et selleks puu-
dub mehhanism. 

Eesti haiglate probleemiks 
hakkab kujunema – nii nagu 
kogu maailmas –, et seal on po-
sitiivsed töötajad, kel pole ühtki 
sümptomit, kuid kes on viiruse 

tõttu koju lastud. Ehk peaksime 
välja mõtlema, kuidas saaks neid 
inimesi ikkagi tööle rakendada, 
kes ennast haigena üldse ei tun-
ne. Praeguse omikroni puhan-
gu ajal on vaja teistsugust lähe-
nemist, kui meil on varasematel 
aegadel olnud. Varem oli meil 
delta tüve aeg, nüüd omikro-
ni tüve. Me ei saa käituda täp-
selt samamoodi nagu delta ajal.

Haiglate olukord on hull just 
tööjõu nappuse tõttu – mis 
oleks lahendus?

Just! Seda ma ütlesingi, et 
tuleb vaadata, kas haiglatööta-
jad on haiged või on nad pel-
galt PCR-positiivsed. Loomuli-
kult ei tohi haige inimene töö-
le tulla, sest see teeb ka tema-
le endale karuteene. Aga  kui 
inimene on ainult positiivne ja 
muidu ennast haigena ei tun-
ne, siis personali puuduse korral 
saaksid need inimesed maskiga 
teatud osakondades tööl käia.

Eks omikron on Covidi ker-
gem variant küll, aga küsimus 
on pigem selles, et kogu maa-
ilmas on hoopis teine olukord, 
kui koroona esimese laine ajal. 
Tänu vaktsineerimisele ja hai-
guse läbipõdemistele on tekki-
nud populatsioon, kellel on vä-
hemalt mingi immuunsus ko-
roonaviiruse vastu. Sellised ini-
mesed tõenäoliselt põevad hai-
gust kergemalt. Eestis me tee-
me koolidest laialdasi testimisi, 
väga palju nakatunuid ongi just 
selles 10-19-aastaste vanuserüh-
mas. Noored aga ei ole sattunud 
haiglasse delta, alfa ega ka vana 
Wuhani viirusega mitte. 

Kas tänu leebema omik-
roni ilmumisele on nä-
ha märke, et Covid 
nõrgeneb ehk me 
liigume juba viiruse 
lõpu suunas? 

Seda ei julge küll 
keegi praegu kind-
lalt öelda. Omikron 
jälle levib kiiremini ja 
põgeneb paremini im-
muunsuse eest ära sõltu-
mata sellest, kas immuun-
sus on omandatud vaktsiinide-
ga või inimene on haiguse läbi 
põdenud. Jah omikron tõesti ei 
suuda raskemat haigust põhjus-
tada. Küsimus ongi, et kes kust 
pärineb. Delta tüvi põhjustas 
tõesti rasket haigust. Aga omik-
ron ei ole delta järglane. Eks-
pertide on ka  kuklas niisugune 
mõte, et halb delta viirus võib 
areneda edasi. Näiteks kui del-
ta võtab veel kuskilt mujalt ka 
mingisugused geenid, mis või-

maldavad tal kiiremini levida 
või immuunsuse eest ära põge-
neda, siis võiks meil veel üks 
päris algtüvi tulla. Samas väga 
paljud eksperdid arvavad, et see 
koroonaviirus on teel endeemili-
se viiruse poole. Mis siis tähen-
dab, et see jääb meiega ja aeg-
ajalt tekivad haigusepuhangut 
või ka epideemiad. Aga nüüd 
juba sellisel kujul, et suudame 
neid puhanguid kontrollida ja 
raskeid haigusi vältida.

Niisiis on suur tõenäosus, et Co-
vid jääb meid nagu gripp igal 
talvel kummitama ja sellest 
saab nö tavaline «külmetushai-
gus»?

Ma pole kuulnud või lugenud 
ühtki ekspertide arvamust, et ko-
roonaviirus kaob ära. See viirus 
jääb. Kas ta jääb meile tulema 
nagu gripp või RS viirus, ei tea. 
Jah, diskussioonid käivad pigem 
selle üle, et missuguses kostüü-
mis see viirus tuleb. 

Viirus on loomulikult muutu-
nud, aga ka me ise oleme muu-
tunud. Kui aastal 2020 viirus 
tuli, siis oli kogu maailm täies-
ti kaitsetu, kellelgi ei olnud ko-
roonaviiruse vastaseid antikehi. 
Nüüd on olukord teine. Arene-
nud maailmas on ikkagi paljud 
inimesed vaktsineeritud. Paljud 
on haiguse läbi põdenud, pal-
jud on vaktsineeritud ja põde-
nud. Viimase seireuuringu jär-
gi on 83 või 84 protsenti täis-
kasvanud inimestest antikeha-
dega. Inglastel suisa 96-97. Nii 
et ilmselt omikron või ka uus 
koroonaviirus satub teistmoodi 
maailma, kui sattus 2020. aas-
ta viirus. 

Kui tõenäoliselt jäävad paljudel 
inimestel  koroonahaiguse läbi-
põdemise järel püsivad tervise-
kahjud? 

See nõndanimetatud long Co-
vid on reaalne probleem. Me ei 
tea, kui pikaks need kõrvalnä-
hud jäävad. Olen aru saanud, 
et long Covidi käes kannata-
vatel inimestel võivad ka aasta 
pärast veel mõned sümptomid 
olla. Näiteks lõhna ja maitse 
tundmise häired ei lähe kõigil 

väga kiiresti mööda. Väsi-
must on kirjeldatud just 

long Covidi konteks-
tis. Ehk võivad kogu 
eluks rasked kopsu-
kahjustused jääda, 
aga praegu veel me 
seda ei tea. Eks need 
uuringud käivad.

Me peame olema 
valmis pikaajaliste ta-

gajärgedega tegelema, 
ega siin muud öelda ei 

saa. Ükski arst ei saa va-
lida, milliste haigetega ta te-
geleb. Peame vaatama, kuidas 
koroona pikaajaliste mõjudega 
tegeleda. Iga päevaga lisandub 
teadmisi, mida rohkem niisugu-
seid haigeid saab olema. 

Mida tuleks testimise põhimõte-
tes muuta? Piirangud vist enam 
ei mõju ega paneinimesi vaktsi-
neerima ennast? 

Ma väga usaldan meie tervi-
seametis töötavaid spetsialiste, 

kes on lubanud kiirtestid turule. 
Meil müüdavad kiirtestid on vä-
ga head, praegu ma ei näe min-
git vajadust, et kiirtestide posi-
tiivseid tulemusi tuleks PCR tes-
tiga üle testida. Paraku meil on 
vaja saada kuidagi ka paberites-
se kirja  näiteks, et oleme ko-
roonaviirus põdenud. Inimesed 
tahavad ju reisida ja  elu eda-
si elada. Kindlasti peame ava-
ma diskussiooni, et kas prae-
gu, 2022. aastal, on mõttekas 
kinni jääda PCR testidesse või 
on meil ka mingeid muid mee-
todeid, mida me nakkushaigus-
te korral oleme alati kasutanud. 
Meil on tõesti need kiirtestid ja 
meil on ka antikehade testid. 
Antikehi ei saa mitte kuidagi 
saada, kui sa viirusega kokku 
ei ole puutunud. Praegu hak-
kavad isegi tulema mingisugu-
sed piirväärtused, mis siis näi-
tavad, et see inimene võib ol-
la ka immuunne. Minule arsti-
na käib väga-väga vastu see, et 
me teeme lihtsalt mingeid tes-
te või laseme end vaktsineeri-
da ainult paberi pärast.  Vakt-
sineerimine peaks ennekõike ik-
ka inimesi kaitsma raskete hai-
guste eest. Paberite täitmiseks 
peavad meil olema need testid, 
mida me nagunii juba teeksi-
me. Minu arust on see pigem 
inimestes kinni, mitte viiruse 
muteerumises. 

Kiirtest annab vaktsiinipas-
sile lisaks turvatunde, kiirtesti 
ja vaktsiinipassi kombinatsioon 
oleks viiruse turvaliseks muut-
mise kaasa aitamiseks edasine 
samm. Kiirtest on hea indikaa-
tor sellele, kas inimene on või 
ei ole nakatunud. Valepositiiv-
sust võib esineda küll, aga suu-
rel määral annab kiirtest meile 
selle info, kas inimene on naka-
tunud või mitte. Me ei saa tin-
gimata öelda, et inimene, kes 
teeb kiirtesti ja saab negatiivse 
tulemuse, ei ole koroonaviiru-
sesse nakatunud.

PCR-testil on tundlikkus 
98%, kiirtestil on see 80% 
ehk tegelikult nii suur see va-
he ei olegi.

Kas üritusele pääsemiseks võiks 
piisata ka kiirtestist? 

Kõigepealt sõltub see üritu-
sest ja sellest, mida me vältida 
tahame. Kui me tahame vältida 
viiruse levikut, siis jah, kiirtest 
annab kõige suurema tõenäosu-
sega indikatsiooni, kas inime-
ne on antud ajahetkel viiruse-
kandja. Ja kui on tegemist ris-
kiga üritusega, ööklubi on mi-
nu arust väga hea näide, siis seal 
võiks tõesti kõik teha kiirtesti. 
Me väldiks niiviisi viiruse või-
malikku levikut. 

Samas on ka üritusi, kus vii-
ruse levik on hoopis raskem. 
Näiteks kino või istekohtade-
ga teatrietendus.  Võib-olla seal 
võiksime kasutada hübriidva-
rianti, kus kiirtesti teevad ai-
nult need, kes ei ole vaktsi-
neeritud. Aga need inimesed 
peavad endale väga selgelt ka 
aru andma, et ükski kiirtest, 
tehtagu seda kasvõi iga tun-
ni tagant, ei anna immuun-
sust. Kiirtest ainult näitab, et 

me ei ole antud hetkel nakatu-
nud või et isegi kui oleme, ei 
ole see hetkel tuvastatav. Aga 
mingi aja pärast võime me na-
katunud olla. Nii et siinkohal 
ei saa kindlat jah- või ei-vas-
tust anda. Minu meelest siin 
tuleb olukorrale läheneda sel-
le meetodiga, mis meditsiinis 
järjest rohkem peale tuleb, et 
üks suurus ei sobi kõigile. See 
on muidugi korraldajatele kõi-
ge raskem. 

Kui omikron juba kõiki naka-
tab, kas siis on koroonapasside 
küsimisel enam mõtet?

Valitsus peab kõigepealt de-
fineerima, mis on vaktsiinipas-
si mõte. Vaktsiinipass loodi, et 
vältida viiruse levikut. Delta 
tüve puhul see toimis, kuid 
omikroni ajal ei näi-
ta pass, kas inime-
ne on nakatu-
nud või mit-
te. Vaktsii-
nipass näi-
tab praegu 
vaid seda, 
et vaktsi-
neeritud 
inimene ei 
jää nii ras-
kelt haigeks 
kui vaktsinee-
rimata inimene. 
Vaktsineerimata ini-
mesel on omikroni ajal suu-
rem tõenäosus koormata me-
ditsiinisüsteemi.

Tuleb ka defineerida, kes on 
täisvaktsineeritu. Praegu on 
täisvaktsineeritu ka inimene, 
kes sai Astra Zeneca viimase 
doosi kaheksa kuud tagasi. Na-
gu ka see, kes sai kaks nädalat 
tagasi tõhustusdoosi. 

Tervete inimestele PCR-testi-
de tegemisel pole mingit mõtet. 
Igal nädalal 4,3 miljonit kuluta-
da PCR-testideks on liiga palju. 
See peab jääma tervetele inimes-
tele. Koduse positiivse kiirtesti 
tulemusega võiks haiguse läbi-
põdemisel arvestada. 

Kas teadaolevalt on olemas ka 
mingid sellised vaktsiinid, mis 
koroonaviiruse kõigile tüvede-
le mõjuvad?

Minule teadaolevalt ei ole. 
Omikronile mõjuva vaktsiini 
kallal töötatakse, et otsida vii-
ruses mingisuguseid muid piir-
kondi, mida vaktsiin aitaks mõ-
jutada. Praegu tekitab vaktsiin 
antikehi viiruse ogavalgu vastu, 
mis aga ei pruugi mõjuda mu-
tatsioonide puhul. Samas ma ei 
väsi ütlemast, et meie praegused 
vaktsiinid on uskumatult head 
raske haiguse vältimisel. 

Millised on kõige jaburamaid 
jutud, mida  vaktsineerimisvas-
tastelt olete kuulnud? 

Kõige jaburam, mis ma vii-
masel ajal kuulsin, on see, et 
kui kui vanaema vaktsineeritak-
se, siis tema lapselaps jääb vilja-
tuks. Paraku on väga palju ini-
mesi, kes ei julge vaktsiini teha. 
Mul on tõesti väga kurb  vaa-
data neid inimesi intensiivravis 
väga raskesti haigetena ja neil 
võib tulla veel ka long Covid.

Palju on koroonaviirus teid en-
nast isiklikult puudutanud? Kas 
te ise või teie lähedased on se-
da põdenud?

Mina olen vaktsineeritud ja 
ei ole seda haigust läbi põde-
nud. Samas üks minu lapselas-
test on PCR positiivne olnud. 
Aga temal kulges haigus väga 
kergelt, tal ei olnud üldse sümp-
tomeid. Me ei ole ka asjatuid 
riske võtnud. Oleme normaal-
set elu elanud, aga pole kuhu-
gi haigust otsima läinud. Ja ole-
me kõiki reegleid täitnud, mida 
täitma peab, ja vaktsineerinud.

Mitu doosi teil endal tehtud on 
ja kas te olete valmis ka 4.-5. 
doosiks, nagu Jaapanis juba te-
hakse? 

Neljandaga ma natuke-
ne mõtlen. Ma tahan 

enne andmeid nä-
ha, et kas nel-

jandat doosi 
saab sama 
vaktsiiniga 
teha või on 
siiski see 
tee eda-
si niisugu-
ne hübrii-

dimmuun-
sus. Praegu 

tundub, et ko-
roonaviirus saab 

kätte kõik, kes kodus 
nina välja pistavad, ja ilmselt 

need ka, kes ei pista. Omikron 
tüvi on üle võtnud delta tüve, 
praegu on üle 90% inimestest 
nakatunud just sellesse tüves-
se. Samas korralikult vaktsi-
neeritud inimesed põevad hai-
gust ikka kergemini. Kui tule-
vad andmed, mis tõendavad nel-
janda doosi vajalikkust, siis ma 
loomulikult selle teen.

Kui suur peaks olema vaktsi-
neeritud laste arv, et suuremat 
haigestumist enam ei tuleks?

Vaktsiin võimaldab ära hoi-
da raske haiguse lapsel täpselt 
samuti nagu täiskasvanutel. Sa-
mas see ei hoia ilmselt ära omik-
roniga nakatumist. Kohustuslik-
ku vaktsineerimist ma nagunii 
ei poolda, kuid meie teadmised 
ei ole praegu veel sealnaal, et 
saaks niisugust  lävendit laste-
le panna.

Küll on mul väga hea meel, 
et vaktsiinid lastele halvasti ei 
mõju. Kõrvalnähud on lastel süs-
tekoha punetamine ja võib-olla 
väike palavik. Aga üldiselt talu-
vad lapsed neid vaktsiine hästi.

Kas lähikontaktsed lapsed tu-
leks kooli lubada?

Ma ei saa aru, mis problee-
mi me lahendame koolide iga-
päevase masstestimisega. Õpe-
tajad on ju nagunii kolm vakt-
siinidoosi saanud ja seetõttu on 
nad raske haigestumise vastu 
kaitstud. Masstestimine haiglas-
se sattuvate laste arvu ei suuren-
da ja nakatunute hulka ei vähen-
da. Aastataguse ajaga võrreldes 
pole haiglaravile sattunud laste 
arv suurenenud. 

Kui laps on positiivseks tun-
nistatud, peaks ta vähemalt viis 
päeva kodus olema. Lähikon-

taktsed lapsed võiks omikro-
ni ajal aga kooli lubada. Naka-
tunud laps jäägu koju, kuid te-
ma klassikaaslased käigu koo-
lis edasi nii kaua, kuni nad hai-
geks jäävad. 

Lähikontaktsete koju jätmisel 
pole enam suurt mõtet, sest 70% 
inimesi nagunii ei jää. 

Milised meetmed on viiruse oh-
jamiseks vajalikud?

Olen olnud Tallinna linnapea-
ga väga palju erinevatel seisu-
kohtadel. Seekord aga nõustun 
temaga, et valitsusel on vaja öel-
da selgelt välja, millega me te-
geleme. Kas me tegeleme raske 
haigusega, mida tuleb igal juhul 
eemal hoida? Sel juhul peavad 
kehtima piirangud ja distants-
õpe. Või on meil levimas haigus, 
mille kontrollimiseks on meil 
meetmed olemas ja mis meie elu 
enam eriti ei häiri? Ma ei taha 
haigestumist propageerida, kuid 
haigust saame juba vaktsiini ja 
meetmetega kontrollida, mille-
ga elanikud ka kaasa on tulnud. 
Näiteks distantsi hoidmise, mas-
kide kandmise, korras ventilat-
siooni ja kätepesuga. 

Kui me saame kergemat hai-
gust aktsepteerida, millega ilm-
selt iga pere kokku puutunud 
on, siis nii tulebki edasi minna. 

Palju te olete saanud vaktsiini-
vastaselt kurje kirju? Kas teid 
ähvardatakse isegi praegu, pä-
rast teadusnõukojast lahkumist?

Mis sellest, et ma enam tea-
dusnõukoja juht ei ole, vähemalt 
üks sõimukiri iga päev mulle ik-
ka tuleb. Mõni päev neid tuleb 
rohkem ka. Ma ei ole neid äh-
vardusi kokku lugenud. Aga jah, 
üks inimene saatis alles mõned 
päevad tagasi mulle sõnumi, et  
natsikurjategijad puuakse üles. 

Samas väga palju on ka ini-
mesi, kellel on täiesti normaal-
sed küsimused vaktsiinide koh-
ta. Sellistele küsimustele ma ala-
ti vastan. Iga inimene on natu-
ke teistmoodi ja seepärast tekib 
mõnel küsimus, et kas tema ik-
ka peaks vaktsiinisüsti teha lask-
ma või millist vaktsiini peaks ta 
saama ja millal saama. Need on 
täiesti normaalsed  küsimused. 
Ähvardada ei ole kedagi tarvis. 

Kas te olete ise üritanud vakt-
sineerimises kõhklejaid ümber 
veenda? Mis neil üldse mõju-
da võiks? 

Eks ma ikka olen. Iseasi, kui 
tulemuslikult. Ma ei oska öelda, 
millel nende inimeste hirm põhi-
neb. Eelmise aasta jaanuaris ini-
mesed kartsid, et koroona vastu 
on loodud uued vaktsiinid, mi-
da seni keegi ei olnud saanud. 
Aga nüüd on miljardeid inimesi 
maailmas vaktsineeritud. Prae-
gu võiks küll eriti just riskigru-
pis olevad inimesed end vakt-
sineerida lasta. Ega ju keegi ei 
taha seda haigust. Keegi ei saa 
garantiid anda, et inimene põeb 
seda haigust kergelt. Ei maksa 
vaadata, et naabrinaine ju põ-
des kergelt. See ei tähenda, et  
viirus sellel tänaval põhjustab-
ki ainult kerget haigust. 

Vaktsiin  
aitab ka lastel  

rasket haigestumist 
ära hoida.

Natsikurjategijad 
puuakse üles, seisis 
ühes mulle saade-

tud kirjas.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

«Milleks solvata? Kui kellelgi on 
vaktsineerimise ja viiruse kohta sii-
rad küsimused, vastan meeleldi,» 
lausub Lutsar.  Scanpix

Randa on plaanis rajada 
väikesed restoranid, mille 
ruumid renditakse välja 
erafirmadele, ning iga 300 
meetri tagant hakkavad 
paiknema tualetid.

Pirita elanikud ootavad ran-
naala nüüdisajastamist pikisil-
mi. «Rannas peab olema tee-
nindust ja kindlasti laudteed, 
kus inimesed kõndida saavad 
– nautida merd ka võib-olla pi-
dulikumalt riides,» ütles koha-
lik elanik Elle.

Pirita linnaosa vanem Tõ-
nis Liinat ütles, et lähiaastatel 
peaks rannaalast saama pea-
linna esindusrand. «Mida kiire-
mini me sellega alustame, seda 
väärtuslikuma linnakeskkonna 
saame,» lausus ta. «Lõpuks on 
Pirita rannaala samaväärne, na-
gu on alati olnud Pärnu rand. 
Tallinna esindusrand, kus tege-
vust jagub aasta ringi.»

Edaspidi on plaanis tuua tee-
nused inimestele lähemale. Näi-
teks iga 300 meetri tagant hak-
kavad paiknema tualetid. Tu-
levad ka väikesed restoranid, 
mille ruumid renditakse välja 
erafirmadele.

Linn annab igal aastal u 100 
000 eurot ligipääsetavuse pa-
randamisele ning ka Pirita rand 
muutub puuetega inimestele 
mugavamaks. «Selleks tulevad 
eraldi riietuskabiinid, varjualu-
sed, terrass ning spetsiaalselt lii-
vasel pinnasel sõitmiseks ratas-
toolid, millega saab ka vette sõi-
ta,» ütles sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti ligipääsetavuse vanems-
petsialist Jako Stein.  «Invarand 
valmib sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti ligipääsetavuse fondi eel-
arvest. Meie suur eesmärk on, 
et kõik meie rannad saaksid 
tulevikus kõigile inimestele li-
gipääsetavateks.» 

Tallinn kavandab vaba-
tahtlike koostööd, et pak-
kuda rohkem tuge üksi 
elavatele eakatele ja eri-
vajadustega inimestele. 

Volikogu nõustus Tal-
linna osalemisega Euroopa 
sotsiaalfondi välisprojektis 
«Tallinna osalus vabatahtli-
ke kaasamise koostöömude-
li rakendamises hoolekan-
desüsteemis». Projektis osa-
lemine aitab linnaosade sot-
siaalhoolekande osakonda-
del ja linlastel saada teadli-
kumaks vabatahtlike kaasa-
mise võimalustest ning sel-
lest, kuidas kogukonna os-
kusi ja valmisolekut paremi-
ni rakendada.

Volikogu sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni esimehe 
Märt Sultsi sõnul on linna 
osalemine vabatahtlike kaa-
samine igati positiivne. «Üksi 
elavaid inimesi, kes endaga 
enam päris hakkama ei saa, 
tuleb üha juurde. Meie üles-
anne on nad üles leida ja ak-
tiivsesse ellu tagasi tuua, või 
kui seda pole võimalik saavu-
tada, siis pakkuda võimalust 

suhelda,» rääkis Sults. «Kui-
gi projekt on eeskätt suuna-
tud abi vajavatele vanema-
ealistele, tuleks kunagi tä-
helepanu pöörata ka üksi-
kutele aktiivsetele eakatele, 
kes saaksid noorematele olla 
nii-öelda vanavanemate eest. 

Tallinn plaanib projekti 
käivitada juba käesolevast 
kuust.

Projekti käigus soovitak-
se Tallinna piires jõuda hin-
nanguliselt 200 abivajajani, 
kelle toetamisse kaasataks 
150 vabatahtlikku. Ühtlasi 
soovitakse jõuda ka nende 
inimesteni, kes ei ole varem 
hoolekandeteenuseid kasu-
tanud. Inimest aidatakse te-
ma kodus või talle pakutak-
se kodu koos toetavate tee-
nustega. Oluline on, et abi 
saamine oleks lihtne ja vää-
rikas ning inimesed julgek-
sid vajadusel ka abi küsida.

Omavalitsuste kanda jää-
vad vabatahtlike transpor-
dikulud, milleks Tallinn on 
arvestanud kuni 4200 eurot. 
Projekt kestab praeguste ka-
vade kohaselt järgmise aasta 
augusti lõpuni.

Pirita rannast kujuneb 
Tallinna esindusrand

Üksi elavad eakad saavad 
abiks vabatahtlikke 
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Ivo Karlep, 
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

«Mati Unt julgustas ka iga-
sugu napakusi tegema, õhu-
tas väljendama mingisugu-
seid asju, millest sa muidu ei 
julgeks mõeldagi,» ütles 
Tallinna Linnateatri näitleja 
Piret Kalda. «Selle koha 
pealt oli ta hästi lahe, väga 
paljud näitlejad tunnevad 
sellest puudust.» Tallinna 
kirjanduskeskus hakkab 
nüüd majandama kirjaniku 
endises kodumajas tegutse-
vat Mati Undi muuseumit.

Kalda sõnul meenuvad tal-
le ja ta kolleegidele mõnda la-
vastust tehes ikka Undi sõnad 
ja teod: «Meenutame, kuidas 
Mati lasi teha mingi hästi veid-
ra asja ja mismoodi  see töö-
le hakkas.» 

Kirjanik ja teatrilavastaja 
Mati Unt oli mees, kes moder-
niseeris eesti kirjandust ja tõi 
teatrites välja sadakond lavas-
tust. Kaaskondlased meenuta-
vad teda siiani heldimuse ja 
hea sõnaga.

Kalda tunnistas, et on näitle-
jana just selline just tänu Mati 
Undile, kellega tal algas koos-
töö kohe pärast lavakooli lõ-
petamist. «Ma võin öelda, et 
mul vedas, sest tema ei pan-
nud näitlejat krampi,» rääkis 
Kalda. «Unt julgustas ka iga-
sugu napakusi tegema, ta jul-
gustas sind väljendama mingi-
suguseid asju, millest sa muidu 
ei julgeks niipidi mõeldagi. Sel-
le koha pealt oli ta hästi lahe 
ja usun, et väga paljud näitle-
jad tunnevad sellest puudust.»

Kõike Undiga seotut saab 
peagi näha ka laiem publik, 
sest Tallinna 
kirjanduskes-
kus sai oma 
valdusse kor-
teri Kadrio-
rus nn kirjani-
ke majas, kus 
Mati Unt elas. 
Seal kaks aastat 
tegutsenud aju-
tine Undi muu-
seum pidi se-
ni maksma ren-
ti, nüüd on ruu-
mid aga Tallin-
na linna omad 
ja kirjanduskes-
kus saab kirjani-
ku kodu muuta 
püsivaks muuseu-
miks. «Meil ava-
nes imeline või- malus 
osta muuseumi tarbeks ruu-
mid kolmandal korrusel ela-
nud Undi korteri all esimesel 
korrusel,» ütles kirjanduskes-
kuse direktor Maarja Vaino.

Avastamist kui palju
Muuseum koondab Undi 

austajaskonda ja hakkab uu-
rima tema pärandit. «Mood-
ne Eesti kirjandus on igal ju-
hul Undi nägu,» rõhutas Vaino. 
«Samas on tõsiasi, et nii Mati 
Unt kui ka suurem osa 1960. 
ja 1970. aastate Eesti kirjandu-
sest on läbi uurimata ja korra-

likult analüüsimata. Materjalid 
on laiali, kirjanikud intervjuee-
rimata. Nii et Undi muuseumiga 
on meil kaks suuremat eesmär-
ki: esiteks luua uus mänguline 
püsinäitus, kus saame tuua Mati 
Undi elu ja loomingut inimeste-
ni pisut ootamatus formaadis, 
pakkudes sel viisil rõõmu Un-
di olemasolevatele austajatele 
ja saades juurde uusi. Teisalt 
on muuseumi osaks kavanda-
tud uurimiskes-

kus, mis uurib ise ja samas in-
nustab uurima eesti kirjanduse 
«kuldseid kuuekümnendaid» ja 
seitsmekümnendaid.»

Kohe tahab keskus alustada 
Undi arhiivkogu ja bibliograa-
fia koostamisega: «Neid plaane 
ei saanud teha, kui muuseum 
oli ajutine ning tehtud töö võis 
jääda lihtsalt ripakile.»

Undi muuseum alustas ka 
kirjandusteemaliste mälumän-

guõhtutega 
«Pea-proov!». 
Need tõuku-
vad Mati Un-
di huvist fak-
tide kogu-
mise ja ent-
süklopeedia-
te uurimise 
vastu. Vaino 
kutsus kõiki 
huvilisi üles 
ennast män-
gu kirja pa-
nema, täp-
sema info 

leiab Tallinna kirjanduskes-
kuse kodulehelt https://kirjan-
duskeskus.ee/mati-undi-muu-
seum-alustab-malumanguoh-
tutega-pea-proov/

Keskus lubab seal edaspi-
di näidata rohkem objekte ja 
sümboleid, mille kaudu Ma-
ti Undi loomingut tutvustada, 
olgu selleks näiteks tema olu-
lisim teos «Sügisball». «Seda-
sama «Sügisballi» võiks sel-
les väljapanekus esindada te-
leskoop, sest teleskoop oli asi, 
mille kinkimise järel Mati Un-
dile sai ta üldse mõtte haka-
ta seda teost kirjutama,» sel-
gitas Vaino. «Selle teleskoobi-
ga hakkas ta oma Mustamäe 
naabreid jälgima.»

Hoidis oma tiiva all
Mustamäel asuvas korteris, 

kus Mati Unt koos Kersti Kreis-
manniga mitu aastat elas, käis 
koos tolle aja kultuurikiht ning 
ööd möödusid elu, kunsti ja  
filosoofia üle arutledes. «Un-
di ja Kreismanni kodu pildis-
tati üles ajakirja Kunst ja kodu 
jaoks ning sealt on muu hulgas 
näha, et neil oli tõesti olemas 
parditopis,» mainis Vaino. Par-

ditopis leiab koha ka loo-
davas muuseumis. 

«Kõik, kes Matit tund-
sid, ütlevad, et ta oli tege-
likult paljude kompleksi-
de küüsis,» mainis Vaino. 
«Võib-olla tulenes matiun-
dilikkus üldse sellest, et ta 
oli maapoiss.»

«Mati võttis näitlejad 
oma tiiva alla ja hoidis neid. 
Aga ta oli ka väga kiivas, 
kui sa tegid tööd mõne tei-
se lavastajaga,» lisas Kalda. 

Kuigi Unt tegutses pal-
ju teatris, kõnetab ta inime-
si  ennekõike kirjanikuna. 
«Unt tuli kirjandusse kui 

imelaps. Oma esimese romaani 
«Hüvasti, kollane kass» kirju-
tas ta keskkoolipoisina,» selgi-
tas Vaino. «Hiljem olla ta seda 
küll pisut häbenenud, kuid igal 
juhul oli tegu värske tuulepu-
hanguga Eesti kirjandusmaas-
tikul. See, kuidas tema nägi 
elu, kuidas oskas seda kirjel-
dada, oli eriline. Ta pani kok-
ku midagi väga argielulist ja 
samal ajal väga mütoloogilist.»

Vaino arvates on Unt sama 
oluline kirjanik nagu Tamm-
saare ja Vilde, kelle muuseu-
me kirjanduskeskus Kadrio-
rus samuti haldab. «Undil on 
eriline ja rikas mõttemaailm, 
mida ta on osanud sõnasta-

da ühtaegu vaimukalt, traa-
giliselt, mitmemõõtmeliselt ja 
hoogsalt,» rääkis Vaino. «Ega 
imelapse maine Undile niisa-
ma ei tekkinud. Ta tuli kirjan-
dusse ikka pauguga ning ka-
heldamatult oli tema kirjutatu 
midagi teistsugust, ootamatut, 
ka läänelikku tollases konteks-
tis. Olin ise küll veel sündima-
ta, kui Undi esimesed romaa-
nid ilmusid, aga seetõttu ongi 
minuealised ehk head katsejä-
nesed testimaks, kas omal ajal 
inimesi rabanud teosed mõju-
vad ka uutele lugejatele. Mõju-
vad küll, ja on jätkuvalt sõõm 
värsket õhku ka meie praegu-
ses kirjanduselus.» 

Mati Undi muuseum hakkab uurima 
«kuldsete kuuekümnendate» kirjandust

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Hispaania gripp ja tüüfus tap-
sid I maailmasõja ajal ja järel 
rohkem inimesi kui relvad.

Loodearmee oli Vabadussõ-
jast Eesti poolel osa võtnud valge-
kaartlaste relvaformeering, mis 
koosnes Vene tsaariarmee sõja-
väelastest ja vabatahtlikest. Loo-
dearmeel, mida juhtis kindral 
Nikolai Judenitš, oli kahtlemata 
suur osa meie Vabadussõja või-
dus. Enamlased lootsid Eestiga 
Tartu rahu tehes, et Loodear-
mee likvideeritakse, seepärast 
olid nad nõus Tartu rahu sõlmi-
ma Eesti jaoks soodsatel tingi-
mustel. 1919. aasta novembris 
andsid Eesti võimud taganenud 
Loodearmee üksustele, sõdurite 
peredele ja põgenikele loa tulla 
üle Narva jõe Eestisse. Ent tu-
handed  sõjaväelased haigestusid 
Venemaalt kaasa toodud tüüfu-
sesse ning surm niitis neid see-
järel halastamatult nende ajutis-
tes elamiskohtades. Üks selline 
haigete majutuspaik asus Kop-
lis, kus veel 1920. aasta märt-
si algul suri keskmiselt 50 ini-
mest päevas. 

Ajaloolase Peeter Järvelaidi 
sõnul on sõjad ja rahvaste rände 
äkiline suurenemine alati kaasa 
toonud nakkushaiguste leviku ja 
surmade katastroofilise kasvu. 
«Esimene maailmasõda ei lõp-
penud oluliste lepingute sõlmi-
misega, vaid see kestis jätkusõ-
dadena 1920ndate alguseni väl-
ja. Sellised jätkusõjad olid ka Ve-
nemaa kodusõda ja meie Vaba-
dussõda,» märkis ta. «Kui varem 
on Esimese maailmasõja ohvrite-
na märgitud 17 miljoni sõdurit, 
siis nüüd räägitakse, et siia tu-
leks lisada sõja lõpus möllanud 
pandeemiate ohvrite arv. Pan-
deemiad tapsid rohkem inimesi 
kui sai surma relvade läbi, hai-
guste ohvrite arv võis olla kuni 
100 miljonit.»

Ikooni kasutati märklauana
Nii nagu Eesti ala ei jäänud 

välja Esimesest maailmasõjast ja 
selle jätkusõdadest, ei jäänud me 
puutumata ka tollastest pandee-
miatest. Nende kolded tekkisid 
just sõjapõgenike seas ja nak-
kasid neilt kohalikele elanikele. 
Vabadussõja ajal ja järel jõudiski 
Eestisse nii Hispaania gripi kui 
ka tüüfuse pandeemia. Tüüfusse 
surnud Loodearmee sõjaväelas-
te matmiseks eraldas linn maa-
tüki Kopli kalmistu lõunapool-
sel küljel, praeguse Kopli kal-
mistupargi ja Pelguranna täna-
va vahel. Hinnanguliselt maeti 

sinna 700 inimest. «Hispaania 
gripi ja eelkõige tüüfuse ohvrid 
maeti kiirkorras tranšee meeto-
dil aastatel 1919-1920 Kopli õi-
geusu surnuaiale,» lausus Jär-
velaid. Suremus hakkas lange-
ma alles siis, kui Punase Risti 
kaasabil õnnestus luua korrali-
kud haiglad. 

1936. aastal rajati kalmistu-
le arhitekt Aleksandr Vladovs-
ki projekti järgi Püha Jüri kabel. 
«Eestis ongi pandeemia ohvrite 
matmispaiku kõige enam Tallin-
nas Koplis ja Narva piirkonnas,» 
märkis Järvelaid.

1946. aastal hävitas nõuko-
gude võim aga Loodearmee 
kalmistu, tugevalt sai kahjus-
tada ka kabelis olnud Püha Jüri 
ikoon. Ühel eestlasel õnnestus 
enne kabeli hävitamist ikoon 
kiiruga kaasa haarata. Püha-
pildil oli 52 kuuliauku, püha-
ku nägu oli hävitatud püssipä-
ra löögiga ja ikooni raamil lei-
ti täägi jälgi. Ikoon viidi Toom-
peale Nevski katedraali  varju-
le, 2013. aastal see restauree-
riti ning on praegu Kopli liini-
de juures Treiali tänaval Püha 
Nikolause kirikus. Samas asub 
ka üks kabelist päästetud sei-
naplaat osa maetute nimedega. 
«1950. aastatel hävitas nõuko-
gude võim kampaania käigus 
ka need mälestusmärgid, mis 

olid pandud peale 1920. aastat 
suuresti vabatahtlike korjandus-
te kaudu laekunud raha eest,» 
lausus Järvelaid. 

Haigus muugiti lahti  
60 aastat hiljem

Pandeemiate uurimine võtab 
kaua aega ja nii suutsid teadlased 
saada alles 1977. aastaks vastuse 
Hispaania gripi (A/H1N1) eripä-
rale, mis tappis enam noori ini-
mesi. Järvelaiu sõnul tuleb mitte 
ainult sõdade, vaid ka pandeemia 
ohvreid mälestada. «Pandeemia 
ohvrite mälestuse jäädvustami-
ne ja Eestis pandeemia ajal sur-
nud inimeste nimede ja matmis-
kohtade märgistamine on häda-
vajalik,» märkis Järvelaid. «See 
annab sugulastele ka sajand hil-
jem teada, kus asuvad nende lä-
hedaste matmiskohad.» 

Haiguste tõttu surnud inimes-
te mälestamise heaks näiteks toob 
Järvelaid Saksamaa. 2019. aasta 
oktoobris avati tuntud ülikooli-
linna Heidelbergi lähedal asuvas 
Wieslochi linnas esimene väike 
memoriaal Hispaania gripi ohv-
ritele. «Esimese memoriaali kesk-
mes on Hispaania gripi ohvri An-
na Katharina Ritzhaupti haud. Ta 
suri 1918. aastal haigusesse, ol-
les 24-aastane,» rääkis Järvelaid. 
«Tema haua  ümber  on kujun-
datud mälestusala.»

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Undi muuseum asub Kadriorus nn kirjanike majas, kus ka Unt ise elas. Kirjanduskeskuse käe all sai ajutisest muuseumist püsiv asutus.

Kaasaegsete 
meenutuste 
järgi hoidis 
Unt väga oma 
näitlejaid.

Volta kvartalis 
saab korda aja-
looline hoone
Põhja-Tallinnas Volta kvartalis 
asetati nurgakivi uue arendus-
etapi esimesele hoonele. 
Taastama hakati ajaloolist 
peakivihoonet aastast 1912 
ning see valmib tänavu suvel. 
Suurte kaarakendega ja läbi 
kolme korruse planeeringute-
ga loft-tüüpi ridaelamute kõr-
vale tuleb ka 30 ühikut äripin-
du. 172 m pikkune ajalooline 
hoone hakkab kandma nime 
Volta Galerii Loftid. 11 ha suu-
rusele endise Volta tehase 
territooriumile kerkib tervikli-
ku mikroinfrastruktuuriga 
kvartal kokku 29 hoonega, 
millest kaks on juba valmis, 
kogu kvartal valmib aastaks 
2025.
 

Uueneb  
70% linna  
bussipargist

AS Tallinna Linnatransport 
(TLT) ja bussitootja Solaris 
Bus & Coach allkirjastasid 
optsioonilepingu veel 50 uue 
surugaasibussi tarnimiseks, 
ühtekokku on nüüd tellitud 
350 gaasibussi ja 260 neist 
sõidab juba linnas ringi. Kõigi 
busside liinile jõudmisel vähe-
neb CO2 linnaõhku paiskami-
ne u 25 000 tonni võrra aas-
tas, mis on võrreldav keskmi-
selt 7000 sisepõlemismooto-
riga sõiduauto aastase heit-
mekogusega. 

Pirita otsib  
ranna hooldajat
Pirita linnaosa valitsus kuulu-
tas välja riigihanke ettevõtja 
leidmiseks, kes hooldaks 
puhkeranda aasta ringi selle 
aasta 1. maist kuni 30. aprilli-
ni 2025. Hooldustööde hulka 
kuuluvad adru koristus, liiva 
sõelumine, olmejäätmete ja 
tuulemurru koristamine, prü-
gikastide tühjendamine ja 
muru niitmine. Uuel tegijal tu-
leb Pirita rannaala ja ranna-
metsa hooldada lisaks suve-
le ka sügisest kevadeni ehk 
16. septembrist 30. aprillini. 
Pakkumusi ootab linnaosa-
valitsus elektroonilises riigi-
hangete keskkonnas 14. 
veebruarini. 

GUIDO KANGUR: Unt õpetas  
teatritükki endasse paigutama
 «Meenutame proovides 
siiamaani, mida Mati 
Unt õpetas või üt-
les,» lausus näit-
leja Guido Kan-
gur.

1990. ja 2000. 
aastatel tunti Ma-
ti Unti vast isegi 
rohkem lavastajana 
kui kirjanikuna. Noorsoo-
teatris etendunud «Tango», 
«Väikeses häärberis», «Hele-
ne, Marion ja Felix» võitsid 
vaatajate südame. 

Näitleja Guido Kangur, kes 
tegi Mati Undi kui lavastajaga 
koostööd oma näitlejatee al-
gusest peale, ütles, et Undi to-
hutu haritus ja lugemus inspi-
reerib teda siiani. «Mati tõi igal 
hommikul uue raamatu ja üt-
les, et loe seda,» lausus Kan-
gur. «Ja see on jube põnev, kui 
sa loed raamatut selleks, et 
teatritükki paremini mõista või 

selle taustast aru saa-
da. Mati Unt õpe-

tas, kuidas tükki 
iseendasse pai-
gutada, ja seda 
ma teen täna-
se päevani.»

Kangur tõ-
des, et kuigi Unti 

ei ole meie seas ju-
ba 17 aastat, on ta sa-

mas ometi väga olemas. «Tih-
ti me proovi käigus meenuta-
me, et Mati õpetas nii, Mati 
rääkis nii,» ütles ta. «Need as-
jad on nii olemas, Mati on mi-
nu jaoks väga olemas ja tahan 
loota, et see ka nii jääb. Aitäh 
sulle, Mati! Kui draamateatri 
fuajeed võiks nimetada ka 
Voldemar Panso nimeliseks 
baariks või fuajeeks, sest 
Panso pilt vaatab sealt vastu, 
siis samasugune koht võiks 
olla kusagil Eesti teatris Undi-
nimeline.» 

Linn taastab pandeemias  
hukkunud sõjaväelaste kabeli
Linn eraldas reservfondist 
530 000 eurot Kopli kalmis-
tupargi memoriaalala kujun-
damiseks ja Loodearmee 
kalmistu Püha Jüri kabeli 
taastamiseks. 

Loodearmee kalmistu ala 
jääb praeguse Pelguranna tä-
nava ääres asuva Eleringi ala-
jaama ja pargi vahele. 27. jaa-
nuaril asetasid kabelile nurga-
kivi linnapea Mihhail Kõlvart, 
Põhja-Tallinna vanem Manuela 
Pihlap, MPEÕK Tallinna ja ko-
gu Eesti metropoliit Eugeni 
ning Enska Ehitus OÜ esinda-
jad. Ajakapslisse pandi ehitise 
joonised, Postimehe ja Põhja-
Tallinna Sõnumite jaanuari-

number ning mõned meened 
ja euromündid. 

«Eriti sümboolne on, et nur-
gakivi asetamine toimub enne 
Tartu rahu aastapäeva, mille 
saavutamisse panustasid ka 
Loodearmee sõdurid,» ütles 
Kõlvart. «Samuti on märkimis-
väärne, et memoriaali taasta-
mist toetasid jõukohase anne-
tusega paljud inimesed, nii 
tuntud ühiskonnategelased 
kui ka tavainimesed.» 

Uus Püha Jüri kabel tuleb 
algse kabeliga võimalikult 
sarnane. Kabeli projekteeris 
AB Ansambel OÜ ja see 
peaks taastatud olema au-
gustis.

Vabaõhumuuseumi tee 53 kin-
nistu ja lähiala detailplaneering 
oli avalikul väljapanekul 13. 12– 
29.12. 2021, mille keskel esitati 
arvamusi ja ettepanekuid detail-
planeeringu lahenduse kohta.
Vastavalt planeerimisseaduse 
(edaspidi PlanS) § 136 korraldab 
Haabersti Linnaosa Valitsus avaliku 
väljapaneku tulemuste avaliku aru-
telu. PlanS § 9 lg 21 kohaselt või-
maldatakse avalikul arutelul osale-
mine elektrooniliste vahendite abil. 
Detailplaneeringu avaliku väljapa-
neku ajal esitatud ettepanekute 
avalik arutelu toimub 11. veebruaril 
2022 kell 15:00 ette registreerimi-
sega. Osalemise soovist Haabersti 

Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 
109A/1 või Teamsi keskkonnas 
kutse saamiseks tuleb registreeri-
da hiljemalt 10. veebruaril 2022 kell 
15:00 e-kirjaga aadressil Tiina.Jas-
ka@tallinnlv.ee.

Haabersti Linnaosa Valitsus 
avalikustab ajavahemikus 14.02 
– 01.03.2022 “ Järvetipu aren-
dusala detailplaneeringu“
Ala suurus on 9,77, Optimal Pro-
jekt OÜ töö nr 276. Detailplanee-
ring on koostatud eesmärgil 
muuta olemasolevate elamumaa 
sihtotstarbega kinnistute hoo-
nestustingimusi, mis annab või-
maluse olemasolevate pereela-

mute laiendamiseks ja abihoone-
te ehitamiseks. Moodustada 
uued krundid ja määrata ehitus-
õigus kuni 4 maapealse korruse-
ga korterelamute ja kuni 2 maa-
pealse korrusega rida-, paaris- 
ning üksikelamute ehitamiseks.
Detailplaneeringuga saab ülalni-
metatud ajavahemikus tööpäeviti 
tutvuda Haabersti  Linnaosa Va-
litsuses Ehitajate tee 109A/1 tei-
sel korrusel ja Vabaduse väljak 7 I 
korruse infosaalis, lauas nr 5. De-
tailplaneeringu jooniste ja sele-
tuskirjaga saab tutvuda ka Tallin-
na planeeringute registris aad-
ressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP020570.

C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kun-
deri tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 
14a kinnistu ning lähiala detail-
planeeringu avaliku väljapane-
ku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustasid ajavahemikul 
29.12.2021-11.01.2022 Tallinna 
Linnavalitsuse 17.11.2021 korral-
dusega nr 1239 vastu võetud  
1,00 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud C. R. Jakobsoni tn 14 
// J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakob-
soni tn 14a kinnistu ning lähiala 
detailplaneeringu, mille raames 
esitati kaks arvamusi sisaldavat 

pöördumist. Lisaks laekus üks 
pöördumine enne avaliku välja-
paneku algust. Linnaosas käis 
materjalidega tutvumas kolm ko-
danikku.
Väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu viiakse läbi 
22.02.2022 algusega kell 14.00. 
Seoses koroonaviiruse leviku 
ohuga toimub arutelu veebiplat-
vormi MS Teams vahendusel. 
Arutelul on võimalik osaleda ka 
Tallinna Kesklinna Valitsuses 
(Nunne tn 18). Veebi vahendu-
sel osaleda soovijail palume eel-
nevalt registreeruda e-posti 
aadressil riina.parm@tallinnlv.
ee.

«Olen selline näitleja, kes ma olen, just tänu Mati Undile,» tunnistas 

näitlejanna Piret Kalda.

Saja aasta tagune pandeemia tappis 
700 endist Loodearmee sõdurit

Augustiks on haigustesse surnud Loo-
dearmee sõdurite kabel taastatud 
oma endisel kujul.  AB Ansambel OÜ
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Raekoja platsil  
viimaseid päevi  
võlumets

Raekoja platsile jaanuari alguses kerki-
nud võlumetsa saab külastada 2. 
veebruarini. Päev varem tähistatakse 
samas Hiina kalendri järgi uue aasta 
saabumist ning siis võetakse maha 
kuuski kaunistatud valgusketid. Sära-
vad loomad ja lumepallid viiakse ära 
varem, et valmistada Raekoja plats et-
te Tiigri aasta saabumise tähistami-
seks. Kuused jäävad aga alles, et saa-
da osaks platsile kerkivast kuuselabü-
rindist, mis pakub meeleolukat ajavii-
det vastlapäevani.

Linnateater  
kutsub uut lavastust 
vaatama

Linnateater tõi äsja Hobuveskis publi-
ku ette Peeter Tammearu lavastuse 
«Emigrandid», mis põhineb Poola tun-
tuima näitekirjaniku Sławomir Mrożeki 
samanimelisel näidendil. «Emigran-
did» räägib loo kahest Lääne-Euroopa 
linnas elavast idaeurooplasest, kes 
peavad olude sunnil jagama nigelat 
keldrikorterit ja lisaks oma maisele va-
rale mahutama sinna ka vastandlikud 
maailmavaated ning erinevad eluees-
märgid. Näidendi on poola keelest tõl-
kinud Hendrik Lindepuu. 

 

Talvefestival toob 
esinejaid Belgiast, 
Norrast ja Leedust 
11.-20. veebruarini kestva 15. Tallinna 
talvefestivali  fookuses on lisaks heale 
muusikale nii sõbrapäev kui ka vabarii-
gi aastapäev, mille raames toimub tra-
ditsiooniline heateo algatus «Tõsta pilk 
ja ava süda». 

Talvefestival toob külalisesinejaid 
Belgiast, Norrast ja Leedust. Selle 
avab klaveriõhtuga pianist Irina Zah-
harenkova. Mustpeade majas kõlab 
11. veebruaril  Ludwig van Beethoven, 
14. veebruaril esinevad Rootsi-Mihkli 
kirikus noored talendid Valle-Rasmus 
Roots ja Tähe-Lee Liiv. 20. veebruaril 
tähistatakse suurejoonelise kontser-
diga Kaarli kirikus vabariigi sünnipäe-
va. 

LINNAMUUSEUM KUTSUB  
KALAMAJA AVASTAMA
9. veebruaril kell 18 räägib arhitektuuriajaloolane Oliver Or-
ro tsaari- ja eestiaegsest Kalamajast, täpsemini Kalamaja 
vanematest elamutüüpidest ja nendega kaasas käinud 
eluviisist. Osalemine muuseumipiletiga, mille saab soetada 
kohapealt. Kuna kohtade arv loengule on piiratud, on vaja 
registreeruda. Vaata https://linnamuuseum.ee/cat-kala-
maja/loengusari-kalamaja-aja-ja-kultuuriloost/

Minu  
TALLINN

Enamuse ajast seisavad  
autod kasutuseta
Keskkonnaaktivist  
Züleyxa Izmailova

Töökaaslased tavaliselt inimeste naabrid pole, 
aga loomulikult on mõistlik sõitu jagada. Inimes-
tel on vaja sõita tööle, lapsele järgi, poodi. Tühja 
autoga võiks tööle minna juhul, kui keegi seda vahe-
peal kasutaks. Suurim probleem ongi see, et sõidu-
keid 95% ajast ei kasutata. Liikuvuseks on vaja tee-
nusepakkujat ja selle vahendit. Siiski nähakse Bolti, 
Eesti kõige väärtuslikumat ettevõtet, meie kandis 
ikka veel kui taksofirmat, kuigi on tegemist sõiduja-
gamise teenusega. Kuni autod ise ei sõida, pea-
vad nende roolis inimesed istuma! Meie linn on 
nii väike, et ka ilma bussirajale pääsemiseta on 
üldjuhul läbitavus piisavalt hea. Pealegi pole 
bussirajad Tallinnas piisavalt laialt kasutatud. 
Bussirajale võik lubada ka isejuhtivad sõidu-
kid, ikka seepärast, et toetada innovatsiooni. 
Näiteks tehnikaülikoolis arendatakse just 
selliseid sõidukeid.

• Pealinn küsis tuntud linlastelt, kas autos peaks ikka üksi sõitma  
või saaks näiteks tööle minnes naabridki peale võtta.

KUNSTNIKUD: Sõitude jagamine  
aitab vähendada kütusekulu

Suvekodusse  
sõidan tihti koos 
naabritega

Skulptor Tiiu Kirsipuu

Autosõitu tasub jagada, 
olen väga selle poolt! Oma 
suvekodusse Keila-Joal 
sõidan ma väga tihti naab-
ritega koos. Vahel jagame 
sõidukit eelneval kokkuleppel, 
vahel lihtsalt satub nii. See on 
erakordselt mõnus, tore ja kasulik kõi-
gile. Saab ju nii omavahel jagada ka 
bensiinikulu. Olen sõidujagamise kui 
teenusega varem kokku puutunud 
Saksamaal, kus otsisime võimalusi 
punktist A punkti B jõuda veebisaidi 

kaudu. Minul endal autot ei ole, linnas 
olen veendunud ühistrans-

pordi kasutaja. Enne 
bussiradade rajamist 

mäletan, kuidas 
kesklinna sõites 
buss tipptunni 
ummikuis koos 
autodega toppa-
ma pidi. See oli 

kka päris tüütu, 
eriti kui ajalised 

kokkulepped sidu-
mas. Praegused bussi-

rajad teevad sõidu väga 
meeldivaks just selle poolest, et sõidu-
kid saavad tänu neile radadele täpselt 
graafikus püsida. Saan sõiduplaanist 
ajad järgi vaadata ja peatustes pikalt 
külmetama ei pea.

Üksi sõitmiseks  
võiks pigem  
kasutada jalgratast

Ooperilaulja Jassi Zahharov

Jumet autosõidu jagamise 
ideel kindlasti on. Mõte on 
tore! Igapäevases prak-
tikas on aga ühine sõit 
mõeldav ennekõike 
siis, kui huvilised ela-
vad lähestikku, ligilä-
hedaselt samas rüt-
mis ja nende töö on 
kellast kellani. Näi-
teks lähevad hommi-
kul tööle samal ajal ja 
õhtul samal ajal ka töölt 
lahkuma hakkavad. Ehk 
siis üldine elurütm peab ole-

ma nii sarnane, et igal hommikul mars-
ruute eraldi läbi rääkima ei peaks. Vas-
tasel juhul läheks asi liiga keeruliseks. 
Minu eripärase elurütmiga seetõttu 
sõidu jagamine eriti tõenäoline ei ole. 

Selles mõttes on privaat-
ne jalgratas dünaa-

milisem – igaüks 
saab sõita sel 

ajal, kui tal 
just vaja 

on. Mui-
dugi eel-
dab see 
korralik-
ke ja tur-
valisi 

jalgratta-
teid, kuid 

jalgrattakul-
tuur on juur-

dumas meilgi.

Pikka teed üksinda 
sõita on igav
Arhitekt ja kunstnik  
Leonhard Lapin

Oma iva on sõidu 
jagamisel täiesti 
olemas ja Lää-
ne-Euroopas 
on see praegu 
üsnagi levinud. 
Eriti kui on pi-
kad distantsid, 
võetakse ikka 
keegi kaasa. Vä-
hendab see ju au-
tojuhi jaoks kõrgus-
tesse kerkinud ben-
siinikulu, mida saab kaa-
sa sõitjate vahel ära jagada. 
Samas peaks selline sõiduki jagamine 

olema ka turvaline, sõidukaaslasi tu-
leks ju ikka tunda. Ennekõike aga on 

sõidujagamise iva selles, et üks 
inimene tahab teist ini-

mest aidata. Autodele 
hääletamine oli ju-

ba hipiajastul 
kombeks. Ja 

pikka teed 
üksinda sõita 
on igav ka! 
Bussi- või 
raudteejaa-
ma juures 
olen näiteks 

kohanud au-
tojuhte, kes pa-

kuvad reisijaile 
võimalust neid ko-

hale sõidutada. Mina 
olen niiviisi reisinud Tallin-

na ja Tartu vahet. 

Uues spordihoones on muu hul-
gas pallisaal, jõusaal, aeroobika-
saal ja saun.

Reedel avas pidulikult oma uksed 
Nõmme gümnaasiumi uus multifunkt-
sionaalne spordihoone (Põllu 68), kus 
on suurepärased tingimused nii kehali-
se kasvatuse tundide ja treeningute kui 
ka maakonna tasemel võistluste läbivii-
miseks. Kooliperet õnnitlesid kauaooda-
tud sündmuse puhul linnapea Mihhail 
Kõlvart, abilinnapea Vadim Belobrovt-
sev ja Nõmme linnaosa vanem Lauri 
Paeveer. «Käesolev õppeaasta on Tal-
linnas pühendatud koolispordile ja see-
tõttu on uue spordihoone lisandumine 
eriti tähendusrikas,» lausus Belobrovt-

sev. «Nõmme gümnaasiumile oli see 
aga väga oodatud sündmus, sest siiani 
koolil siseruumides sportimise tingimu-
si sama hästi kui polnud. Nüüd saavad 
kehalise kasvatuse tunnid toimuda oma 
majas, rääkimata muudest võimalustest, 
mida äsjaavatud hoone pakub. Koolivä-
lisel ajal aga on sinna sportima oodatud 
ka teised linnaelanikud.»

Uues spordihoones on suur spordisaal 
(21 x 36 x 11 m), kus on võimalik kor-
raldada ka maakonna tasemel võistlusi 
korv-, võrk- ja sulgpallis. Samuti sobib 
saal saalijalgpalli, saalihoki jt pallimän-
gude jaoks. Pallisaali kõrval asuv ala 
on mõeldud kergejõustiku elementide 
ja jõutreeninguga tegelemiseks, hoones 
on jõusaal ja aeroobikasaal. Neist vii-

mast saab teisaldatava seinaga kaheks 
jagada, mis annab võimaluse tegeleda 
samaaegselt näiteks rühmatreeningu ja 
lauatennisega. Treeningsaalide külasta-
jate kasutuses on kuus riietusruumi ja 
saun. Maja teisel korrusel asuvad töö- 
ja nõupidamisruumid õpetajatele. Uus 
hoone kerkis energiatõhusa- ja taastuv-
energiatehnoloogiliste lahendustega, mil-

le energiaklass on A ja sisekliima klass 
II. Gümnaasiumi direktori Riho Uul-
ma sõnul on kool aastakümneid spor-
dis häid tulemusi saavutatud, ent sama 
kaua on oodatud ka korralikku spordi-
hoonet. «Veel kolmteist aastat tagasi olid 
meie imelises aulas nii võimlemistunnid 
kui ka pidulikud üritused. Pärast remon-
ti kaotati korvpallirõngad ja saalist sai 
ilusaim kontserdisaal,» märkis ta. «Õn-
neks on linnaosavalitsus leidnud meile 
ajutisi võimalusi kehalise kasvatuse tun-
dide läbiviimiseks. Tänu ka Sõbra spor-
dihoonele ja Nõmme tennisekeskusele 
vastutulelikkuse eest, et meie õpilastel 
oleks võimalus sporti teha.»

Spordihoone läks maksma 3,69 mil-
jonit eurot.

Uksed avas Nõmme gümnaasiumi spordihoone

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


