
Uus Tallinna Haigla muudab haigete elu mugavamaks, sest kogu ravi saab siis ühest kohast ja enam pole vaja mööda 
linna eri arste taga otsida. Samuti väheneb suures haiglas, kus palju ruumi, oht nakatuda mõnda viirusesse. Linnapea 

Mihhail Kõlvart ja sotsiaalminister Tanel Kiik teatasid, et Tallinna uue haigla ehituse jätkamises on kokku lepitud.
MUGAVAM JA OHUTUM:

Superhaigla toob 
kiirema ravi
loe lk 2–3
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LAPSED LIIKUMA: 
Tallinn sai õpilasi 
liikuma panevate  
koolide eest auhinna.
Loe lk 11
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OTSUS KOHE KÄES:  
Juba neljapäeval selgub, kas  
Tallinnast saab 2022. aastal 
Euroopa roheline pealinn.
Loe lk 6–7
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Juba kaua aega on arstid rää-
kinud, et tänapäeva haigla on 
kõrgtehnoloogiline tehas. Ei saa 
sõita 80 aastat vana auto ega 
lennukiga, sest siis 
sa ei jõua sihtkohta. 
Tallinna Haigla pro-
jektijuht Sven Kruu-
bi sõnul rakendataks 
tulevases ühendhaig-
las kõiki uusimaid 
tehnoloogiaid. Näi-
teks uuringuid kaps-
lite kaudu, kus tablett 
alla neelatakse ja see 
terviseinfot kogub. Tä-
napäeva meditsiinis on 
oluline veel tark voodi, 
sisuliselt medlabor, mis 
patsienti monitoorib ja 
annab arstile haige seisundist 
kogu aeg ülevaadet. Kruubi sõ-
nul oleksid realistlikud ka orga-
niprintereid, mis valmistavad 
siirdatava organi. Meditsiinili-
ne trikooder pole samuti pärit 
enam ulmefilmist: jutt on mo-
biilsest seadmest, mis hindab 
terviseseisundit. 3D printer aga 
annab igale patsiendile indivi-
duaalse ravimi.

vormelitehnoloogia  
vanas autos

Pole liialdus väita, et uudis 
Tallinna Haigla projektiga jät-
kamisest tuli meedikutele suu-
re üllatusena. Laiemast üldsu-
sest rääkimata. Kuigi võiks ar-
vata, et seoses majanduskriisi-
ga lükatakse Tallinna suurhaig-
la rajamine tulevikku, teatasid 
linnapea Mihhail Kõlvart ja sot-
siaalminister Tanel Kiik, et Tal-
linna uue haigla ehituse jätka-
mise osas on kokku lepitud. 
Riigivalitsuses jõuti nimelt üks-
meelele, et investeeringud me-
ditsiini on äärmiselt olulised ja 
Tallinna linna tuleb seega suur-
haigla rajamisel toetada. 

Kõlvarti sõnul on linnal en-
diselt kavas, nõnda nagu on 
teatatud juba enne kriisi, pa-

nustada haigla rajamisse sada 
miljonit eurot. Sotsiaalminis-
ter Tanel Kiik omakorda sõnas, 
et aastateks 2021-26 taotleb 
ministeerium Euroopa Liidult 
Tallinna Haigla projekteerimi-
seks ja rajamiseks 380 mln eu-
rot. Kokku läheb Eesti suurima 
ja moodsaima haigla rajami-
ne Lasnamäele maksma suu-
rusjärgus 500 mln eurot. Uude 
haiglasse ühendatakse kokku 
praegused Ida- ja Lääne-Tallin-
na Keskhaigla. 

Nendest märksa 
moodsama korpusega ning vii-
mastel aegadel pidevalt uuen-
datud Põhja-Eesti Regionaal-
haigla jääb tegutsema Tallinna 
Haiglast eraldi.

"Meie A-korpus on pärit 
1938. aastast ja sünnitusma-
ja 1949. aastat, silmakliinik sai 
valmis 1985," loetles haigla-
juht Ralf Allikvee, kes on olnud 
üks põhilisi uue Tallinna Haig-
la idee tagant tõukajaid. "Mag-
daleena korpus sai valmis ku-
sagil 1980 ja õendus-hooldus-
abi  hoone 1950ndatel. Me ole-
me olemasolevad võimalused 
maksimaalselt ära kasutanud, 
aga järgmisi samme on tõepoo-
lest peaaegu võimatu astuda."

Kesk lehti langetavaid puid 
mõjub Ravi tänava hoone-
kompleks isegi romantilisena. 
Kuid kõigel sellel on juures juba 
liiga tuntav ajaloohõng. Piltli-
kult öeldes, kui varem sarnanes 
patsiendi tervenemine haiglas 
ajakulult jalgrattasõiduga, siis 
nüüd on see autosõit. Modern-
sete tehnoloogiate ja robot-
kirurgide taustal seisab oma-
korda ees lennukisse istumine. 
Kõike iseloomustab kiirus: hai-
get hoitakse statsionaaris või-
malikult lühidalt, sest näiteks 

uued operatsioonitehnoloo-
giad vigastavad inimese keha 
üha vähem.

Ida-Tallinna Keskhaigla juht 
Allikvee möönis, et tal on toht-
rina vedanud. Märkimisväär-
se kogemusega onkokirurgina 
pole ta ise tunnetanud, et töö-
tingimused oleksid kitsad või 
iganenud. "Kui jätta ruumid 
kõrvale, siis sisu osas, mida ole-
me püüdnud sinna panna, ole-
me üritanud olla igati kaasaeg-
sed," ütles ta. Ometi sai Allik-
veele juba 2005. aastal selgeks, 
et mööda Tallinna laiali puista-
tud Ida- ja Lääne-Tallinna Kesk-
haigla hooned tuleks koondada 
ühtsesse modernsesse medit-
siinilinnakusse. 

"Linn kui Ida- ja Lääne-Tal-
linna Keskhaigla omanik ei rea-
geerinud algul eriti positiiv-
selt," meenutas Allikvee esime-
si, 15 aastat tagasi astutud sam-

me uue haigla suunas. 
"Kolm või neli kõrge-
aulist komisjoni vaa-
gisid, kuidas linna ter-
vishoid peaks arene-
ma. Iga kord jõuti, 
vaatamata komisjoni 
koosseisule, otsusele, 
et kaks Tallinna suur-
haiglat peaksid jätka-
ma eraldi. Ja kui eral-
di, ega siis ei ole ka 
uut hoonet vaja. Aga 
2015. aastal jõudis 
asi õnneks nii kau-
gele, et toonane lin-

napea Edgar Savisaar, kui oli 
kuulanud kahe haigla nõukogu 
ja kahe juhatuse väga tempera-
mentset ühiskoosolekut, ütles, et 
uus haigla tuleb."

Uut haiglat iseloomustavad 
märkimisväärsed arvud. Seal 
saaks korraga ravida 40 000 ini-
mest. Ühekohalisi palateid raja-
takse 537, töötajaid oleks 4000. 
Võrdluseks: praegusaja Eesti 
moodsaimas haiglas, Tartu Üli-
kooli Kliinikumis tegutseb neid 
mõnesaja võrra vähem. 

Tegelikult võrdub-
ki Tallinna Haigla mas-
taabilt teise Tartu Üli-
kooli Kliinikumi raja-
misega, ja mõnevõr-
ra suuremaski ma-
hus, sest rajatava Tal-
linna Haigla töömaht 
ja sellest tulenev ra-
vivõimsus on kliini-
kumi omast suurem. 
Patsiendile tähen-
daks uus haigla muu 
hulgas, et enam ei 
pea seiklema eri lin-
naosades paiknevates hoone-
tes, saamaks diagnoosi ja hiljem 
ravi. Kuna Tallinna Haiglas ha-
katakse lisaks tallinlastele ravi-
ma kogu Põhja-Eesti patsiente, 
kokku veerandit Eesti eriarstiabi 

vajavatest haigetest, võibki pi-
dada loomulikuks, et linn ja riik 
rahastavad seda ehitust koos. 
Ligikaudu pool Tallinna Haigla 
patsientuurist pärineks Tallin-
nast ja Harjumaalt, ülejäänud 
teistest Eesti maakondadest.

Covidi puhang sunnib Tal-
linna Haiglale vaatama sootuks 
uue pilguga. Oht viirushaiguste 
levikuks on vanades hoonetes 
suurem – kuigi kasvõi Ida-Tal-
linna Keskhaiglas on ravi nüü-
disajastamisel püütud vanadest 
hoonetest viimane välja võtta. 
Kohati meenutab olukord Tal-
linna haiglates vana autot, mis 

varustatud uue vormelitehno-
loogiaga. Kandvad osad ei pea 
kihutamisele ja järjest uuemate 
aparaatide lisandumisele aga 
paraku vastu.  

Sellest saavad aru patsien-
didki. Nende pilgu eest ei jää 
varjule ajalooliste hoonete kit-
saste ruumide ja viimase malli 
aparatuuri kontrast. 

Piret, kes lapselapsega Ida-
Tallinna Keskhaigla hoovis jalu-
tas, ütles, et on tegelikult hoo-
pis Lääne-Tallinna Keskhaigla 
patsient ja enda sõnul väga ra-
hul nii sealsete arstide kui enda 
perearstiga. "Loomulikult on 
moodsat haiglat väga-väga vaja 
ja uue ehitamine tuleb pikas 
vaates ju odavamgi kui pidev 
vanade lappimine," märkis ta. 

Svetlana, kes oma abikaasat 
Romani ratastoolis kodu poole 

lükkas, ütles, et loo-
mulikult ei saa kel-
lelgi olla midagi uue 
haigla vastu. "EMO-
sid võiks asuda lin-
naosades ja inimes-
tele ligemal kui Las-
namäel uues haig-
las," lisas ta.

uus reaalsus  
nõuab uut haiglat  

Ida-Tallinna Kesk-
haigla juhile Ralf Allik-
veele kuuluvad sõnad, 

et raskelt haige jaoks on uus 
haigla väga oluline: "Mida väik-
sem haigla, seda suurem oht, 
et patsiendi tüsistus võib jääda 
õigel ajal abita."

Tatjana, kes oma meest haiglast koju aitas, kiitis Ida-Tallinna Keskhaigla arste ja õdesid. 
Uues suures haiglas oleks kõigil parem, ainult et EMO-d ja lastearstid võiksid Tatjana  

arvates olla linnas laiali ja inimestele ligemal.

parem arStiabi: Superhaigla ehitamine  
toob moodsamad ravivõtted ja kiirema abi
• Koroonaviirushaigus ja personali nakatumine muutis kogenud meditsiinijuhtide arvates uue haigla vajaduse ilmsemaks kui eales varem.

KIIREMINI KOJU:

8 Tallinna Haigla loomine tähendaks, et kõike po-
likliinikust kuni operatsioonideni, ka uuringuid ja 
analüüside vastuseid hakkab patsient saama ühest 
kohast ja tal pole vaja seigelda eri raviasutusi pidi. 
Uus haigla toob nüüdisaegseimad ravitehnoloogiad 
ja aja kokkuhoiu nii arstile kui ka patsiendile. "Ma 
olen pidevalt lootnud, et uus haigla tuleb, sest terve 
mõistus peab ju võitma," lausub Ida-Tallinna Kesk-
haigla juht Ralf Allikvee.

Nõmmel avati 
Endel Lippmaa 
mälestuspink
8 Silmapaistva akadeemiku 
ja poliitiku Endel Lippmaa 90. 
sünniaastapäeva sündmuste 
raames sai suurmees mäles-
tuspingi, mis paigutati Len-
nart Mere mälestuspingi va-
hetusse lähedusse Nõmme 
gümnaasiumi hoovis (Raud-
tee 73). Mõlemad olid kooli vi-
listlased. Nõmme linnaosa 
vanem Grete Šillis ütles, et 
pink on muu hulgas koht, kus 
istudes võiks tabada Lipp-
maale omast vaimsust, mis 
annaks tulevastele põlvedele 
samasugust julgust Eesti 
elus asju korda saata. 

Terviseamet 
soovitab kanda 
siseruumides 
maski

8 Koroonaviirusesse naka-
tumiste arvu kasvu tõttu soo-
vitab terviseamet kanda si-
seruumides ja ühistranspor-
dis maski. Lisaks tuleks 
ameti epideemiatõrje osa-
konna nõuniku Irina Dont-
šenko sõnul järgmise kahe 
nädala jooksul Harjumaal si-
seruumides üritused ära jät-
ta. Ühtlasi pani ta kõigile sü-
damele, et haigena ei tohi 
mingil juhul kodust välja 
minna. "Ehkki Tallinn on päl-
vinud kriitikat kolme nädala 
eest rakendatud meetmete 
tõttu, on praegu selgelt 
näha, et profülaktika on ol-
nud parim viis haiguse leviku 
piiramiseks," lisas linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Ka igal ini-
mesel tuleb anda oma pa-
nus, sest keegi meist ei soovi 
rangemaid piiranguid."

Uueks linnasekre-
täriks sai Priit Lello
8 Priit Lello on lõpetanud 
2003. aastal Tartu Ülikooli 
Õigusinstituudi õigusteaduse 
erialal, tal on töökogemus 
Tallinna linnakantseleis 
2004. aastast, esialgu õigus-
nõunikuna ja alates 2007. 
aastast linna õigusdirektori-
na. Linnasekretäri ametiko-
hale valiku tegemisel hindas 
valikukomisjon Lello põhja-
likke teadmisi kohaliku oma-
valitsuse alustest ning tema 
senist töökogemust, mis ko-
misjoni hinnangu kohaselt 
aitavad saavutada linnakant-
selei ülesannete ja eesmär-
kide täitmise.

 Uus haigla peaks kerkima Lasnamäele.

Linnakusse tuleb kuni kümme hoonet.
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Arstid toovad ühe uue haig-
la eelisena esile, et seal ei mak-
saks väiksemad eksimused isi-
kukaitsevahendite kasutamisel 
nii karmilt kätte. Nii tekkis Ida-
Tallinna Keskhaiglasse hiljuti 
Covidi-kolle, mis kaasaegsema-
tes tingimustes olnuks vähem 
tõenäoline.  

"Mõned inimesed võtsid asja 
kergemalt ja selle tõttu on meil 
tänase seisuga nakatunud 25 
inimest personalist pluss 12 pat-
sienti ja kaks rendikohviku töö-
tajat," nentis Allikvee. Ortopee-
diakeskus, millest puhang algas, 
on nüüdseks desinfitseeritud ja 
võtab taas haigeid ravile. 

"Kõige olulisem on uue haig-
la puhul isolatsioonivõimalus: 
"puhtad" ja "mustad" liikumis-
teed tuleb teha eraldi, et need ei 
ristuks," lisas Allikvee. Teisisõnu 
ei tohiks väljast tulijad ehk desin-

fitseerimata ja/või kaitsevahen-
diteta  "mustad" kohtuda hoo-
nes juba liikuvate "puhastega". 

"Kui isegi juhtub, et patus-
tatakse isikukaitsevahendite-
ga, siis uues haiglas ei maksaks 
see kohe kätte," sõnas Allikvee. 
"Ehkki jah, eksida siin muidugi 
ei tohiks."

Endine Tallinna abilinnapea 
(2005-2017), praegu-Lääne-
Tallinna Keskhaigla nõukogus-
se kuuluv arst Merike Martin-
son teatas rõõmu varjamata, et 
uudis Tallinna Haigla kohta on 
lihtsalt suurepärane. "Tallinna 
Haigla on minu lemmikteema," 
ütles ta. Lisaks rõõmustab Mar-
tinsoni tema sõnul, et uue haig-
la juurde rajatakse sünnitusabi 
keskus.

Merike Martinson töötas 
abilinnapeana, kui Tallinnas 
astuti alates 2015. aastast esi-
mesi konkreetseid samme uue 
haigla suunas. Vilunud laste-
arsti ja meditsiinijuhi hinnan-
gul tõi just Covidi-puhang esi-
le kasvõi Lääne-Tallinna Kesk-
haigla iganenud olud. 

"Nakkuskorpus asub eraldi, 
diagnostikakeskus aga suu-
res majas," rääkis Martinson. 
"Tekkis vajadus ehitada ühen-
dav galerii, ja laiemaltki oli 
vaja rajada eraldi käiguteed. 
Tallinnas asuvates haiglates, 
viimastel aegadel pidevalt 

uuendatud Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla ehk välja arvatud, 
oli see Covidi aeg väga raske. 
Vana maja kohandamine kee-
ruliste infektsioonhaigete lii-
kumise järgi asetas arstide-
le suure koormuse. Väga kurb, 
et ka osa haiglate personalist 
nakatus. Sellest pole teistes-
ki riikides pääsetud, aga just 
siis sai eriti selgeks, et väga on 
vaja eraldi osakonda oma iso-
latsioonipalatitega. Ega see 
Covid ei jää meil seoses tihe-
date riikidevaheliste sideme-
tega viimaseks. Täna on Co-
vid, homme võib-olla mida-
gi muud. Nüüdseks on veelgi 
enam selge, kui väga on Tal-
linna Haiglat tarvis."

Sisuliselt sama sõnum on 
öelda Ida-Tallinna Keskhaig-

la juhil Ralf Allikveel: "Meid on 
see viirus tegelikult seni sääst-
nud. Meil on arvud väga väi-
kesed võrrelduna muu Euroo-
paga. Aga kui juhtub, et jõua-
me muu Euroopa tasemele, 
on tervishoid tänastes tingi-
mustes käpuli. Väga hea, et jät-
kus tahtmist ning julgust teha 
see otsus, ja et inimesed vaa-
tavad tulevikku! Ma olen pide-
valt lootnud, et uus haigla tu-
leb, sest terve mõistus peab ju 
võitma."  

Tallinna Haigla detailplanee-
ring aadressidele Narva mnt 
129 ja 129b kehtestatakse hilje-
malt selle aasta lõpuks. Praegu 
laiutab Narva mnt äärsel platsil 
vaid tühermaa. 

"2026 peaks haigla valmis 
olema, ja see on ka tehniliselt 

reaalne," ütles Tallinna Haig-
lam projektijuht Sven Kruup. 
"Kaks aastat projekteerimisele 
ja neli ehitamisele." 

Kruup ütles, et praegu tegut-
setakse meditsiinitehnoloogia 
eelprojekti hanke ettevalmis-
tamise kallal. "Oleme seda pro-
jektihanget just riigihangete re-
gistris välja kuulutamas," lisas 
ta.

Kruubi kinnitusel hakkab 
kõike polikliinikust kuni ope-
ratsioonideni, ka näiteks uu-
ringuid ja analüüside vastu-
seid saama ühest kohast. "Pat-
sientidele ja arstidele tähen-
dab see väiksemat vaeva ja aja-
kulu. Enam ei sõltu ravi sellest, 
kas see ainus ja õige spetsialist 
on valves ja haiglas, vaid teatud 
arv spetsialiste töötab ühes ko-
has selleks, et pakkuda paremat 
ravi."

haigla ümber seadmete
Meditsiinitehnoloogia pro-

jekt tähendab lihtsalt öeldes, et 
tuleb koostada seadmete loe-
telu, mida on uue haigla jaoks 
tarvis. Samuti tuleb läbi ana-
lüüsida ja kirja panna, milliseid 
tingimusi iga seade töötami-
seks hoones vajab. 

"Kui hoone eriosa insenerid 
ehk siis ventilatsiooni- ja elekt-
riinsenerid hakkavad hoonet 
tehniliselt läbi projekteerima, 
peab neil olema info, kui pal-
ju kaalub näiteks magnetreso-
nantstomograaf, kui palju ta voo-
lu tahab," selgitas Kruup. "Selli-
ne spetsiifiline lähteinfo medit-
siiniseadmete kohta peab kõik 
laual olema, seda on projekteeri-
jatel vaja. Kõik seadmed vajavad 
elektrit ja tuleb teada, kui suur 
on maksimumvõimsus, mis on 
tarvis tagada, et haigla töötaks."

Jutu peale, et tavainimese 
ettekujutuses ehitatakse enne 
maja ja alles siis hakatakse si-
sustama, Kruup vaid muigab. 
Haigla puhul peab kõik enne 
hoonete endi projekteerimist 
teada olema – hoone  koos pa-
latitega ehitatakse piltlikult öel-
des ümber seadmete.

"Haigla tundub esmapilgul 
nagu kontor, aga see on tegeli-
kult ikka läbinisti tehnoloogi-
line keskkond, kus töökohta-
de ergonoomika planeeritakse 
varakult läbi," selgitas Kruup. 
"Kus asuvad lauad-toolid, opi-
lauad, uuringulauad. Põhit-
ranspordivahend on ikka see 
ratastel voodi: kuidas pöörab, 
kuidas üksteisest mööda ma-
hutakse. Kõik see käiakse või 
mängitakse tehnoloogia haa-
val, osakondade kaupa, ravi-
ruumide kaupa läbi." 

Raviruume planeerivad 
haiglainsenerid koostöös arsti-
de-õdedega. 

tervishoid
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"Piltlikult  
öeldes on  

tervenemine  
uues haiglas kiire 

nagu autosõit."

MIHHAIL KÕLVART: Uus haigla on 
eksistentsiaalselt oluline 
Vajadus ehitada Tallinna Haigla on linna-
pea Mihhail Kõlvarti sõnul ammu selge 
ning see on tema arvates eksistentsiaal-
selt oluline. "Praegused haiglahooned ei 
anna võimalust meditsiini suuremas plaa-
nis arendada," ütles ta.
Meditsiinitehnoloogia areneb nii kiiresti, et va-
nad hooned ei suuda selle arenguga enam kaasas käia. "Vanad 
hooned lihtsalt ei anna võimalust uutele tehnoloogiatele ja uu-
tele põhimõtetele," ütles linnapea. "Seda näitas kahjuks ka ke-
vadine koroonakriis, kui oli selgelt näha, et hoonete struktuur 
ja disain ei võimalda epideemia korral eri osakondi üksteisest 
eraldada. Selleks, et oleks nüüdisaegne sisu, tuleb tagada ka 
nüüdisaegne vorm." 
Linnapea sõnul on võetud eesmärgiks rajada igati moodne, Tar-
tu Ülikooli Kliinikumiga samaväärne haiglahoone. "Sellest läh-
tuvalt on uus meditsiinilinnak kavandatud nii, et aluseks on võe-
tud ülikooli haiglate ehk kõrgema ravietapi haiglate standard," 
selgitas Kõlvart. "Tegemist ei ole ainult Tallinna projektiga, vaid 
ikkagi üleriigilisega, ja nüüd on valitsus andnud meile väga tu-
geva sõnumi, et me liigume sellega edasi."

TANEL KIIK: Praegune pandeemia  
ei jää viimaseks
Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on in-
vesteering Tallinna Haigla ehitusse mär-
giline – eriti mõeldes, mis saab 20 või 30 
aasta pärast, sest praegune pandeemia ei 
jää maailmas viimaseks.
"Haigla ei saa kohe valmis, aga peame enda-
le aru andma, et eri pandeemiad ja nakkushai-
gused levivad pidevalt," nentis  Kiik.
 Pandeemiate puhkemise oht globaalses maailmas või kogu-
konnas pigem kasvab kui langeb. "Peame mõtlema, mis saab 
kümne ja kahekümne aasta pärast," ütles minister. "Tallinna 
haiglate hoonestus on paljuski vananenud, seal ei ole võimalik 
tagada kaasaegseid nakkusohutuste reegleid. Küll on see või-
malik oluliselt kõrgema kvaliteediga uues Tallinna Haiglas."
Kui Tallinna Haigla ehitamine võtab aastaid, siis lähemas vaates 
ehk järgmisel aastal eraldatakse haigekassale tegevustoetuse-
na täiendavalt 143,4 miljonit eurot. Seda on vaja, et kompensee-
rida sotsiaalmaksutulu langust ja säilitada tervishoiuteenuste 
kättesaadavus praeguses mahus. Koroonaviirushaiguse leviku 
tõkestamiseks suunatakse tervishoidu üldse järgmisel aastal li-
saks üle 200 miljoni euro. 
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Lasnamäe põhikoo-
li hoone järgmisel 
aastal valmis
8 Reedel võtsid abilinna-
pead Eha Võrk ja Vadim Be-
lobrovtsev Nordlin Ehituselt 
vastu Lasnamäe põhikooli 
(Ümera 46) sarikapärja ja tä-
nasid ehitajaid seni tehtud 
töö eest. Hoonesse tuleb 
moodne õpikeskus erivaja-
dustega õpilastele. "Uuene-
vas hoones hakkavad lisaks 
Lasnamäe põhikoolile tööle 
Lasnamäe lastekeskus ning 
Tallinna õppenõustamiskes-
kus," sõnas Belobrovtsev. Li-
saks ehitatakse uus võimla 
koos spordisaalide, riietus- 
ja pesuruumidega, remondi-
takse staadion, uuendatakse 
välialade taristu ning raja-
takse teed ja parklad. "Nord-
lin Ehitus on vaatamata kee-
rulisele olukorrale suutnud 
töödega õigeaegselt graafi-
kus püsida," mainis Võrk. 
Ümberehitus maksab 14,8 
miljonit eurot.

Skolioosikabinet 
alustab vastuvõtte
8 Ida-Tallinna Keskhaiglas 
alustab tööd skolioosikabi-
net, kus alustab vastuvõtte 
taastusravi spetsialist Ragne 
Riim. Skolioos on haigus, 
millega elatakse terve elu, ja 
haigla soovib, et ühes kohas 
oleks nii jälgimine kui ka 
ravi, mis kaasaks kõiki või-
malikke meetodeid. Kui näi-
teks lapsele tehakse skolioo-
si ravimiseks operatsioon, 
siis seni on haigeid pärast 
seda ühest kohast teise jook-
sutatud. 

Õigusapteek 
Kristiines

8 Juristide liit korraldab 
Kristiine linnaosa valitsuse 
(Metalli  5) 1. korruse saalis 
15. oktoobril kella 10-14 õi-
gusapteegi. Nõu saab notari-
toimingute, pärimise, pere-
konna, laste elatisraha, ela-
tisabi, töövaidluste lahenda-
mise, kohtusse pöördumise, 
omavalitsuse ja riigiasutuse-
ga suhtlemise ja dokumenti-
de vormistamise, tarbijakait-
se ja sinna esitatavate kae-
buste, korteriühistu, lepingu-
te ning võlgade kohta. Klien-
te teenindatakse elavas jär-
jekorras ning eelregistreeru-
mine pole vajalik. Nõu saaja 
peab kandma maski! Info 
www.juristideliit.ee , Face-
booki leheküljelt või tel 631 
3002, 631 4466.
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Tudeberg võrdles võitlust 
linnametsade hävitamise vas-
tu dopinguvastase võitluse-
ga spordis. "Alguses põruta-
sid kõik dopingut nii palju kui 
said, aga siis hakati selle vastu 
võitlejaid rahastama ja varus-
tama moodsate vahenditega, 
millega seda kindlaks sai teha," 
lausus ta. "Ja kaduski motivat-
sioon valskust teha, kui sa või-
sid iga hetk vahele jääda. Kui 
Euroopa linnades ringi vaada-
ta, siis näeme ka viisakaid par-
ke ja rohealasid. See on ju ini-
meste elukeskkond! Ja seda 
kõike ei saa rahasse ümber ar-
vestada." 

Septembrist jõustus ka met-
saseaduse osa, mis näeb ette, 
et linnas saab metsa raiu-
da üksnes omavalitsuse nõus-
olekul. Muudatusest on ol-
nud kasu juba ennetavalt. Kui 
metsaomanikud nägid, et nen-
de metsaala on planeeringuga 
määratud linna rohealaks, siis 
nad enam ei üritanudki trikita-
da, et muuta metsamaa otstar-
vet nt elamumaaks. 

Linnaplaneerimise ame-
ti juhataja Ignar Fjuk ütles, 
et sellel on ka loogiline sele-
tus, sest linnas ei võetud puid 
maha mitte selleks, et puiduga 
veidike teenida, vaid ikka sel-
leks, et elamuehitusega suurt 
raha teha. Kuna aga nüüd tu-
leb raied kooskõlastada oma-
valitsusega enne metsateati-
se esitamist, on maaomanikel 
kadunud igasugune huvi triki-
tada. 

kui rikkusid, heasta 
kahju

"Mul on hea meel, et Tal-
linnas on asjad niimoodi are-
nenud, ja loodan kogu süda-
mest, et see jääbki nii," lausus 
Tudeberg. "See raske viiruse-
aeg on sundinud inimesi roh-
kem mõtlema oma kodukoha-
le. Pääsküla rabas on palju ära 
tehtud, olen ise ka organisee-
rinud seal õpilaste talguid ja 

premeerinud lapsi ekskursioo-
niga. Mul on hea meel vaada-
ta, kuidas rahvas käib seal kor-
da tehtud rabaradadel ja kõi-
gil on naerunäod ees. Nüüd tu-
leks veelgi edasi minna ja va-
nale prügimäele suusamägi ra-
jada."

Veel kaks aastat tagasi kur-
tis Tudeberg Pealinnale nör-
dinult, kuidas Elektrilevi käis 
temalt küsimas luba üks oks 
maha saagida, aga sealsamas 
kõrval võeti saagide unnates 
maha terve männimets, ja kõik 
oleks olnud  justnagu seaduse-
ga vastavuses. Tudebergi naab-
ruses Rännaku puiesteel haka-
ti toona ühtäkki lageraiet tege-
ma. Maaomanik kasutas seal  
kavalat nippi, kuidas plats lin-
na vastuseisust hoolimata  
puudest puhtaks teha. Metsa-
majandamise sildi all ei pida-
nud siis veel raiumisi kohali-
ku omavalitsusega kooskõlas-
tama. Nördinud Tudeberg soo-
vitas ahnetel ja ainult omakasu 
peale mõtlevatel metsaomani-
kel avalik kuritegevus  lõpeta-
da, aga sellest soovitusest pol-
nud mingit kasu.

Tudebergi arvates on selline 
raiumine ja metsade prügista-
mine tulnud suures osas ka ela-
misest mingis tehnikaseadme-
te ulmemaailmas. "Ei nähtagi 
enam seda, mis tegelikult pä-
ris maailmas toimub," mainis 
ta. "Vaja oleks viia lapsed loo-
dusesse ja panna nad mõistma, 
mis seal toimub. Meie hädad 
algavad sellest, et on kujun-
datud mingi edukultus, mida 
propageeritakse. Kõik tahavad 
kohe ratsa rikkaks saada. Le-
hed ja portaalid kirjutavad, et 
üks teenis müügitööga kümme 
miljonit, teine isegi kakssada 
miljonit. Ja sellest siis võtavad 
meie noored eeskuju. Aga see 
on absoluutselt vale mõtlemi-

ne. Keegi ei räägi sellest, et tu-
leb mõelda asjadele, mis üldist 
kasu toovad. Peame au sisse 
tõstma vana mõtte, et kaheksa 
tundi tee tööd, kaheksa tundi 
tee üldist kasu toovaid asju ja 
kaheksa tundi puhka."

Tudebergi sõnul pole tal-
le viimasel ajal Nõmme kan-
dis uusi lageraieid silma haka-
nud. "Aga see kahju, mis juba 
tekitati, on äärmiselt kahetsus-
väärne ja jääb püsima," ütles 
ta. "Lagedaks on raiutud suu-

red siilud, mille vahel tugevad 
tuuled keerutavad ja murra-
vad aina uusi puid maha. Seal 
on hästi pehme ja soine maa, 
Pääsküla raba servas, loodus 
ise ei saa seal hästi sekkuda, 
vaja oleks metsaomanike kätt, 
et maha võetud puude asemel 
uued kasvama panna. Seda 
pole kahjuks näha olnud. Sin-
na peaks panema kuused, mis 
juurduksid märjal alal paremi-
ni ja aitaksid ka tuult kinni pi-
dada. Kui sa oled raiunud, siis 

peaksid ju istutama asemele ka 
uued puud."

"Meil on vanemaid kui ka-
heaastasi lageraiepaiku, mille 
omanikud pole midagi aseme-
le istutanud," nentis ka Fjuk.

Tudebergi arvates on ter-
ve linna peale ju paiku küll, 
kuhu uusi elamurajoone püs-
ti panna. "Miks need arendu-
sed peavad siis olema just lin-
na rohealadel?" küsis ta. "Vaa-
tame, kui palju on uusarendu-
si – kes küll neisse kõikides-
se elama asuvad? On selge, et 
kõik me tahame raha teeni-
da, aga siin tulevad mängu ka 
ühelt poolt kehtivad seadused 
ja majandus ning teiselt poolt 
inimeste kõlbelised arusaa-
mad, mida sobib teha ja mida 
mitte. Kuskil peaks jooksma 
mõistlikkuse piir. Üks asi on 
see, mida me kõik tahame, aga 
teine asi, kas meil seda kõike 
üldse vaja on. Me ikka tahame 
elada hästi planeeritud linnas. 
See eeldab, et igale poole ei saa 
rajada uuselamurajoone. Siin 
Pääsküla raba ääres taheti lol-
likestele see soine maa maha 
müüa. Mis nad oleksid siis tei-
nud,  kui majad oleksid haka-
nud viltu vajuma?"

Kahe aasta tagune skeem, 
kus linnas asuvaid metsi raiu-
ti elamumaaks, tundus Fju-
kile lausa kuritahtlik. Riik an-
dis toonast seadust arvesta-

eveN tuDeberg: linnamets jäägu  
sportimiseks, mitte raha teenimiseks
• Linna protest tõi seadusemuudatuse, mis ei lase ilma omavalitsuse loata enam linnas kasvavaid metsi metsamajandamise sildi all puudest lagedaks raiuda.

"Igale poole ei saa rajada uuselamurajoone," lausus Even Tudeberg. "Siin Pääsküla raba 
ääres taheti soine maa maha müüa. Mis siis, kui majad oleksid viltu vajunud?"

"Taheti  
leida lollikesi, 
kellele vajuvat 
raba elamu- 
maana maha 

müüa."

Põhja-Tallinnas 
algab lehekottide 
äravedu
8 Põhja-Tallinn pakub linna-
osa korteriühistutele ja maja-
omanikele võimalust tellida 
kokku kogutud lehekottide 
äravedu soodsa hinnaga, li-
saks võetakse neilt jäätme-
jaamas tasuta vastu kuni 
kuus 100-liitrist lehekotti ini-
mese kohta päevas. Lähim 
jaam  põhjatallinlastele asub 
Paljassaare põik 5. Ühe 
150-liitrise (25 kilo) lehekoti 
äravedu maksab koos käibe-
maksuga 1,77 eurot, teenuse 
tellimiseks saab esitada aval-
duse info.floratum@gmail.
com kuni 31. detsembrini, 
rohkem infot tel  521 1500.  

 

Pirita kutsub tulbi-
sibulate istutamise 
talgutele

8 10. oktoobril kl 11 oodatak-
se piritalasi istutama lillesi-
bulaid, et linna kaunimaks 
muuta. "Paneme Piritale kas-
vama 6000 tulpi, et kevadel 
lilleilu nautida, talgutele ko-
guneme linnaosavalitsuse 
juures Kloostri tee 6," ütles 
Pirita linnaosa vanem Tõnis 
Liinat. Linnaosavanema sõnul 
peenraid kaevama ei hakata, 
sibulad istutatakse otse muru 
sisse parkide serva ja teede 
äärde. Abilistele on ette näh-
tud talgutoit, info ja talgutele 
registreerimine pirita@tal-
linnlv.ee või tel 645 7600. 

 

Haabersti tunne-
litesse muudetav 
kujundvalgustus
8 Sel nädalal algab Haa-
bersti liiklussõlme tunnelite 
kujundvalgustuse rajamine, 
abilinnapea Kalle Klandorfi 
sõnul aitab valgustus märki-
da eri tähtpäevi. "Uued leed-
tuled valgustavad käiguteid 
paremini ning muudavad 
nende ilmet ilusamaks," rää-
kis Klandorf. Haabersti lin-
naosa vanem Andre Hanimä-
gi lisas, et jalakäijate tunne-
lid ei tohi olla hämarad ja 
igavad kohad, kuhu hea mee-
lega ei satuks. "Leedtuled ai-
tavad luua eri mustreid ja la-
hendusi tunnelis, see saab 
olema ainulaadne." Kujun-
dusvalgustuse mõtles välja 
Arhitekt Must OÜ. Valgustus 
läheb maksma 379 000 eurot 
ning see valmib 14. veebrua-
ril. Liiklejatel tuleb järgida 
ajutist liikluskorraldust.

8 "Linnas on ruumi küll, miks peavad arendused 
olema just rohealadel? Mul on hea meel, et sea-
dus päästis meid nüüd kõige hullemast," rõõmustab 
Nõmme elanik Even Tudeberg muudatuse üle, mis ei 
las rahaahnetel kinnisvaraarendajatel enam nii ker-
gelt linnametsi maha võtta. "Me saame viia lapsed 
loodusesse ja panna nad mõistma, mis seal toimub. 
Meie hädad algavad edukultusest, mille tõttu kõik ta-
havad kohe ratsa rikkaks saada."

Lageraied kadusid nagu võluväel
8  Aasta otsa või veel rohkemgi on linnamet-

sades kestnud rahu. Teated lageraiest 
kadusid juba seadusemuudatust ka-
vandades nagu võluvitsa puudutuse 
läbi. Kakumäel elav fotograaf Kaupo 
Kalda (pildil) ütles, et ei ole viimasel ajal 
täheldanud mingit suuremat metsa ma-
havõtmist oma kodukandis.

8  Mõned  aastad tagasi aga jahmatasid üldsust teated, et kin-
nisvaraarendaja oli maha võtnud lahmakad metsatükid Pirital  
Randvere tee ääres Sama skeemi järgi tegutseti kõikjal – ka 
Nõmme rabas, Kakumäel jm.

8  Kalda kurtis toona Pealinnale, et metsa on nii lihtne pimesi 
raha nimel hävitada,  aga  võimatu pärast tagasi saada, kui be-
toon juba peale valatud. Veerise tänava elanik Anne Lind oma-
korda ütles, et tema krundi kõrval oli metsaraie võtnud juba 
päris ohtlikud mõõtmed.  Kunagise ekspertiisi järgi võis lei-
da Kakumäe metsadest üle 50% Eestis elavatest liikidest, neid 
aga hakkas jääma kiiresti vähemaks.  Lindude pesapuud kuk-
kusid ja sulised olid täiesti segaduses. 

AINULT KÄNNUD:
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8 Putukaväilast saab mõ-
nus jalutuspaik ja roheline 
koolitee näiteks Hiiu, Must-
jõe ja Pelguranna asumi 
lastele. Sinna tulevad spor-
diväljakud ja mänguplat-
sid, pinkide ja laudadega 
istumisalad õuesõppe jaoks 
ning grillimiskohad ja pik-
nikuplatsid.

Nelja-viie aasta pärast 
võib mööda õite, niidutai-
mede ja tööhoos putukate-
ga palistatud rattateid ja ra-
dasid jalutada, sportida ning 
igapäevaseid käike teha. Ku-
nagisele raudteetammile 
valmib siis 13 kilomeetri pik-
kune pargi- ja roheala, mida 
nimetatakse  Putukaväilaks. 
See ühendab kuut linnaosa 
ning kujuneb linlastele ot-
seteeks loodusesse, näiteks 
Merimetsa ja Stroomi randa. 
Putukaväila nimetus viitab 
siin juba praegu toimivale 
liikumiskoridorile, mida ka-
sutavad liblikad, kimalased 
ja erakmesilased. 

Spordialad ja  
mängutaskud 

"Kogupikkuses kulgeb ro-
hekoridor Telliskivi loomelin-
nakust läbi Kopli kaubajaama, 
mööda Põhja-Tallinna garaa-
židevahelist ala ja Merimetsa 
piki Kristiine, Mustamäe, Haa-
bersti ja Nõmme linnaosa va-
helist piiri Hiiu asumini," rää-
kis linnaplaneerimise ameti 
linnaplaneerija Anna Semjo-
nova. Praegu läbib suurt osa 
tammist kõrgepingeliin, mille 
viimine maa alla on pikaaegse 
projekti esimene etapp. See-
järel saab täies mahus jätku-
da kunagise raudtee ümber-
kujundamine rohelusse up-
puvaks jalutus- ja rattasõidu-
paigaks. 

"Põhja-Tallinna osa Putu-
kaväilast on reserveeritud ka 
uuele trammiliinile, see pa-
kub Pelguranna elanikele mu-
gavat ja kiiret ühendust kesk-
linna ning Stroomi ranna va-
hel," ütles linnaplaneerimise 
ameti projektijuht Anu Leis-
ner. "Pelgurand on Põhja-Tal-
linna kõige rahvarohkem piir-
kond ja uus trammiliin tõs-
taks asumi atraktiivsust elu-
kohana veelgi. Putukaväilale 
kavandatav rattatee aga hak-
kaks ühendama mitut linna 
piirkonda, liitudes tulevikus 
rattateede võrguga. Kui luua 
Putukaväila rattatee ja linna-
tänavate vahele uusi ristuvaid 
ühendusi, saab Putukaväilast 
roheline koolitee näiteks Hiiu, 
Mustjõe ja Pelguranna asumi 
lastele."

Putukaväila ääres pakuvad 
mõnusat ajaviidet aiandus- ja 
tegevustaskud ning spordi- ja 
mängualad. "Juba praegu te-
gutseb Putukaväila Põhja-Tal-
linna lõigul Pelgu kogukonna-
aed," märkis Semjonova. 

Tulevikus rajatakse ala-
le aga palju muudki. Näiteks 
spordiväljakud ja atraktsioo-
nidega mänguplatsid, pinki-

de ja laudadega istumisalad 
õuesõppe jaoks ning grilli-
miskohad piknike pidami-
seks. Ala sisustamisel on ar-
vestatud  linlaste ettepaneku-
tega, mida nad esitasid 2019. 
aasta kevadel toimunud idee-
korje raames.

Putukaväila eskiisprojek-
ti koostasid OÜ Kino maas-
tikuarhitektid. "Putukaväi-
las on avarust, mis linnas – ka 
meie suhtelises hajaasustuses 
– on muutunud omajagu luk-
suseks," rääkis maastikuarhi-
tekt Karin Bachmann. "Pean 
silmas just mõtestatud ava-
rust, mitte keelde ja käske täis 
tühjust. Putukaväilal antak-
se kõigele ruumi olla, tegevu-
sed ei ole koondatud, vaid ha-
jutatud, saab valida hajusa ti-
heduse ja avaruse vahel. Sel-
liselt saavad tekkida ja säilida 
ka inimesest puutumata alad, 
mis on vaid putukate käsutu-
ses."

Bachmanni kinnitusel ongi 
just putukad Putukaväila pea-
tegelased. "Seal kasvavad kõik 
taimed, mis neile toitu paku-
vad, ning olemas on sobivad 
tingimused putukate pesa- ja 
talvituskohtade tekkeks ning 
säilitamiseks. Projekti ülesan-
ne on putukate ja taimede lii-
kide rohkus ja liinide ning en-
dise raudtee ka inimeste kä-
sutusse andmine."

Seinamaalingud 
ärkavad sügisel ellu 

Putukaväila tegevus ei jää 
talveunne ka sügisel. Väila ää-
ristavate Ehte ja Puhangu tä-
nava garaažide otsaseintest 
on kujunemas linnakunsti vä-
ligalerii. Mitu seinamaalin-
gut, mida Putukaväilal praegu 
võib näha, on justkui teabe-
kandjad, mis edastavad möö-
dujatele olulisi sõnumeid väi-
la tuleviku kohta. Maalingud 
peidavad endas ka virtuaal-
set infokihti, mida näeb läbi 

spetsiaalselt väljaarendatud 
äpi AvaLinn AR. Lähiajal saa-
vad huvilised liitreaalsusra-
kendust Google Play´st ja App 
Store´ist ka tasuta alla laadi-
da. 

"Nutirakendus AvaLinn AR 
võimaldab Putukaväila visioo-
ni n-ö elama panna," selgitas 
Semjonova. "Suunates oma 
nutiseadme seinamaalingule, 
saab tulevast linna kohapeal 
kogeda ning lugeda infot alal 
leiduvatest putuka- või taime-
liikidest, kavandatavatest lii-
kumisvõimalustest ja pargiala 
vabaõhutegevustest. Eestis on 
sellise otstarbega nutiraken-
duse loomine linnaplaneeri-
mises esmakordne."

Lisaks saab Putukaväilal 
oktoobri esimesest nädalast 
näha Kino maastikuarhitek-

tide loodud rohekoridori vi-
siooni, mis pannakse üles ga-
raažide seintele. Garaažide 
juurde kavandatakse poola-
valikke tegevuskohti veelgi. 
"Näiteks on omanikud pak-
kunud, et seal võiks tegutse-
da kohvik, bändiruum, töö-
tuba jms," rääkis Bachmann. 
"Ka oma senise otstarbe kao-
tanud kõrgepingeliinimastid 
võetakse aktiivsesse kasutus-
se. Mastidest moodustuv te-
gevuskollete joon annab väi-
lal viibijale orientiiri ja piirit-
leb ruumi. Võimalik, et mas-
tid võetakse mooduliteks lahti 
ja tehakse madalamaks. Sealt 
saab edasi arendada näiteks 
kohvik-vaateplatvorme, kogu-
konnaaia keskus-kasvuhoo-
net, köismänguväljakut roni-
mis jaoks."

Tõsi küll, nn roheline kaar 
ei sünni üleöö – tegemist on 
pika ja kuluka projektiga, mis 
sõltub palju ka välisrahas-
tusest. Anna Semjonova sõ-
nul valmib Putukaväila kont-
septsioon kahe Euroopa Lii-
du välisprojekti toel. Nii Aug-
mented Urbans välisprojekti 
(2018-2020) kui B.Green välis-
projekti (2020-2023) rahasta-
takse Kesk-Läänemere prog-
rammist.

des metsateatiste peale auto-
maatselt välja raieload. "Kui-
gi linna rohealadel pole metsa 
majandamine otseselt keela-
tud, ei ole rohealade mõte siis-
ki metsast majanduskasu saa-
da, vaid nad peavad  säilitama 
linna looduskeskkonda ja pak-
kuma linlastele võimalust pu-
hata ning tervisesporti harras-
tada," ütles Fjuk. "Lageraie hä-
vitab suurel alal kõik puud ja 
tähendab seda, et looduskesk-
kond hävineb ja roheala lakkab 
olemast."

Tallinn üritas linnade lii-
du kaudu aastate kaupa riigi 
seadusandjat mõjutada, et see 
muudaks seadust ja seaks sisse 
kohustuse omavalitsuselt selle 
territooriumil asuva haljasala 
raiumiseks nõusolekut küsida. 
Nagu nüüd ka praktikas näha, 
aitas ainult see linnal lageraiet 
ohjeldada

Olukord hakkas Fjuki sõnul 
paremuse poole liikuma pärast 
seda, kui linn kõva häälega sel-
lest probleemi tegi. Ka riigi kesk-
konnaameti ametnikud hakka-
sid pärast seda linna soovidega 
rohkem arvestama. "Keskkon-
naametist hakati ka meie poo-
le  pöörduma enne raieloa and-
mist," lausus Fjuk. "Nii et see 
seadusemuudatus hakkas pik-
kamööda tööle juba enne jõus-
tumist. Ja ma võin öelda, et vii-
masel aastal ei ole rohealasid 
hävitatud nii,  nagu enne seda 
nägime. Kui üldse midagi sellist 
veel tehti, siis väikeses ulatu-
ses. Nüüd on meil seaduse jõud 
ja silmad igal pool. Abiks on ka 
kodanikud – kui keegi veel mi-
dagi sellist üritab teha, siis see 
hoitakse ära." 

vanad planeeringud 
segavad vett

Siiski on veel probleeme va-
nade üldplaneeringutega. Mõ-
nes linnaosas on niisugused 
rohealad, mis kannavad hoopis 
arengualade nimetust. "Ju on 
seal peetud silmas ka mingeid 
tegevusi, aga mina ei saa küll 
aru, kuidas on rohealal võima-
lik mingit ehitustegevust aren-
dada," ütles Fjuk. "Kas siis on 
äkki mõeldud mõnda sotsiaal-
objekti? Aga nii pole seda ükski 
arendaja tõlgendanud."  

Linnaosade planeeringu-
te artelul leidis Fjuk, et kui osa 
rohealade kohta ongi öeldud 
arengualad, tuleks ka metsa 
raiumine keelata, et arenguala 
ei tõlgendataks kui võimalik-
ku elamumaad. "Enne võidi nii 
teha, siis sellest kogu see lage-
raiete jama tuligi. Aga need lin-
naosade üldplaneeringud jää-
vad juba aastate taha ja vaja-
vad ka ülevaatamist." 

Siiski on Fjuk kindel ühes – 
nüüd on tänu uuele metsasea-
dusele metsaraie linnas lõpuks 
kontrolli all. "Linna kopse ei 
saa enam hävitada lageraiega 
või mõne muu raiega, et püsti-
tada sinna elamud." 

Elamualasid on linnas üld-
planeeringuga ette nähtud väga 
palju,  kuidas see kõik realisee-
ritakse, sõltub juba eraoma-
nike võimekusest ja muidu-
gi turu olukorrast. Üldplanee-
ringuga elamualadeks mõel-
dud piirkondades  ehitamist ei 
saa linnavalitsus kuidagi enam 
keelata. "Mingit normi, kui pal-
ju peab olema linnas roheala-
sid, ees ei ole, aga ma pean üt-
lema, et linna planeeringud on 
üsna roheliselembesed," nentis 
Fjuk. "Loodan, et edaspidi vaa-
datakse linnaehitust veel roh-
kem selle pilguga, et kus võiks 
olla maju tihedamalt, kus hõ-
redamalt, kus kõrgemaid, kus 
madalamaid, ja kus peaks ole-
ma ka rohkem rohelust."
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eveN tuDeberg: linnamets jäägu  
sportimiseks, mitte raha teenimiseks
• Linna protest tõi seadusemuudatuse, mis ei lase ilma omavalitsuse loata enam linnas kasvavaid metsi metsamajandamise sildi all puudest lagedaks raiuda.

"Igale poole ei saa rajada uuselamurajoone," lausus Even Tudeberg. "Siin Pääsküla raba 
ääres taheti soine maa maha müüa. Mis siis, kui majad oleksid viltu vajunud?"

Putukaväilal tegutseb 13 liiki kimalasi 
ning 15 liiki päevaliblikaid
8  Putukaväila väikselgi lõigul tegutseb 

13 liiki kimalasi, 23 liiki erakmesilasi 
ning 15 liiki päevaliblikaid.

8  Putukaväila ääristavate garaažide ot-
saseintelt leiab neli temaatilist seina-
maalingut: "Liigirikkus", "Säästlikud lii-
kumisviisid: jalgratas ja tramm", "Garaaži-
de alternatiivsed kasutusviisid" ning "Vaba aja tegevused".

8  Putukaväila kohta leiab rohkem infot Tallinna veebilehelt 
www.tallinn.ee/putukas ja www.putukavail.ee

"Endistest 
elektrimas-
tidest võiks 

saada köitega 
turnimispuud."

Sc
an

pi
x

 K
IN

O
 M

aa
st

ik
ua

rh
ite

kt
id

"Puiduga  
teeniminegi  

on vaid ettekääne 
majade  

ehitamiseks."

putukaväil viib tiivuliste 
sumina saatel lillede 
keskele jalutama
• Suunates nutiseadme seinamaalidele, näeb äpiga tulevikku.



• 5. oktoober 2020 (nr 693) • www.pealinn.eelk 6

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

2022. aasta Euroopa rohe-
line pealinn selgub tänavu  
8. oktoobril. Koos Tallinnaga 
lähevad võistlustulle Euroo-
pa lõunaosas asuvad Torino, 
Dijon ja Grenoble. Rohelise 
pealinna projekti vedava Mart 
Normeti sõnul paistab Tallinn 
konkurentide hulgast silma. 

"Kindlasti on terves maail-
mas vähe selliseid linnu, eriti 
pealinnu, millest viiendik on 
kaetud metsaga," lausus ta. 
"Need pole üksnes puud, mis 
siin kasvavad, vaid siin on pal-
jude loomade-lindude elupai-
gad. Tallinn paistab silma lii-
girikkuse poolest. Me elame 
loodusega koos, meie linn on 
looduse sisse ehitatud."

Kiitust väärivad kogukon-
naaiad, mis liidavad ini-
mesi ja aitavad loo-
dust lähemale tuua. 
"Inimesed ise kas-
vatavad enda-
le toidukõrvast – 
see pole sugugi 
igas linnas tava-
line," lausus Nor-
met. "Kui inimesed 
nii agaralt nendes aeda-
des askeldavad, tähendab see, 
et nad ka hoolivad oma kesk-
konnast." 

Skoone bastion korda
Kesklinnas on kavas ühen-

dada Skoone bastion kogu 
ülejäänud bastionite vööga, 
mis loob linlastele uusi puh-
kevõimalusi. Peagi rajatakse 
Tondiraba park, mis hakkab 
pakkuma looduslikku vahel-
dust Lasnamäe kivilinna ela-
nikele. "Ei saa ka unustada 
putukaväila, millest on juba 
päris palju kirjutatud ja rää-
gitud," ütles Normet. "Tore, et 
mitte üksnes suured elusolen-
did pole tähtsad, vaid me pea-
me siin linnas koos elama ka 
pisikeste putukatega, kel on 
ökosüsteemis samuti oluline 
roll."

Tallinna paljud teenused 
on kolinud veebi. "Niimoodi 
digitaalseid lahendusi kasu-
tades kulutame oma planeedi 
ressursse ja loodust vähem," 
mainis Normet.

Tallinn on seadnud ka ees-
märgi muutuda maailma esi-
meseks tasuta süsinikuneut-
raalse ühistranspordiga lin-
naks. 

Tallinn erineb konkurenti-
dest, sest meil on meri, mida 
teistel pole.  "Naljaga pooleks 
võib öelda, et me oleme ka si-
nine pealinn," lausus Normet. 
"Saame nii mõndagi teravda-
tud tähelepanu alla võtta, et 
Läänemere olukord oleks pa-
rem."

Tallinna linnapea on sa-
muti väga selgelt öelnud, et 
mere hoidmine on üks tee-
ma, millega ka linn peab te-
gelema. Ja seda on ka tehtud. 
"Kasvõi seesama konireostuse 
kampaania, mis just oli," ütles  
Normet. "Panime linlasi mõt-
lema, et mahavisatud koni 
jõuab varem või hiljem  rents-
li kaudu merre." 

mere puhtus hinnas
Tallinna Sadam on linnale 

mere hoidmises hea partner. 
"Tallinna Sadamas ring-

majandus juba toi-
mib," selgitas Nor-

met. "Ja see ilm-
neb selles, kui-
das nad oma 
jääkõlisid uues-

ti ringlusse võta-
vad."
Hiljuti kuulsi-

me ka, et sadam hakkab 
laevadele pakkuma kai ääres 
seistes kalda-elektrit. See, kui 
laevad ei hoia sadamas oma 
võimsaid diiselmootoreid 
töös, aitab ka kesklinna õhu 
palju puhtamaks muuta.

Kõigele lisaks on Tallinna 
ainuke päris pealinn rohelis-
te pealinnade võistlusel. "Tei-
sed linnad on küll oma regioo-
nis tähtsad, aga sellist mõju 
nagu on Tallinnal oma riigis 
ja naabrite hulgas, neil ei ole," 
nentis Normet. "Kui Euroopal 
on soov rohemõtet jõuliselt le-
vitada, siis ongi kõige mõtte-
kam see tiitel Tallinnale anda. 
Saame olla eeskujuks teistele 
linnadele, kes tulevad meiega 
sarnastest oludest."

8 Kaitsealad linnas, putukate kiirtee ja aina enam 
loodust säästev tasuta ühistransport – juba sel nä-
dalal selgub, kas Tallinn saab 2022. aasta Euroopa 
roheliseks pealinnaks.

vÕitJa Selgub NÜÜD: kas parkiderohkest 
tallinnast saab euroopa roheline pealinn?
• Tallinn on konkurentide seas ainuke pealinn, nii saame naabritele teistest suuremat eeskuju anda.

Kogukonnaaedade pidamine muutub linlaste seas üha 
popimaks. Seetõttu andis linn hiljuti aedade jaoks tasuta 

maad. Mustamäe kogukonnaaia eestvedaja Anna Treier näitab aias kasvavaid lilli.
ÕIED KESET KIVIST LINNA:

"Naljaga  
pooleks võib  
öelda, et me  

oleme ka sinine 
pealinn."
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MEIE TUGEVUSED: Puhas õhk ja neljandik 
linnast upub rohelusse
8  Tallinna pindalast neljandiku moodusta-

vad pargid, metsad jm rohelised paigad. 
Iga elaniku kohta on Tallinnas 207 m2 tai-
medega kaetud maad ja 87,3%-l elani-
kest asub roheala 300 m raadiuses elu-
kohast. Linna unistus on ühendada kõik 
pargid omavahel nn roheliste koridoridega, 
kus ühest kohast teise minekuks ei pea taimede 
vahelt väljumagi. Samuti hoolitseb linn, et peagi saaks mööda 
mereäärset promenaadi rattaga ühest linna otsast teise sõita.

8  Tallinnas asub 2193,3 hektarit kaitsealasid. Kaitse all on näi-
teks Pääsküla raba, Paljassaares asuv Natura 2000 linnukait-
seala ja Eestis üha haruldasemaks muutuvad rannaniidud, 
mida hooldavad veised. Tänavu asusid veised hooldama ka Piri-
ta jões asuvat kõrkjasaart.

8  Väga edukalt on käima läinud kogukonnaaia projekt, kus lin-
lased saavad soovi korral aedu rajades näpud mullaseks teha. 
Oma aed on ka paljudel Tallinna koolidel ja lasteaedadel, nii 
saavad linnalapsed näitlikult loodust tundma õppida. Tavalised 
on ka õppekäigud loodusesse. Tallinnale kuulub eriti rikkaliku 
loodusega Aegna saar, kus asuvas loodusõppekeskuses linna 
õpilased loodust tundma õppimas käivad.

8  Pirita ja Pikakari rand on mitu aastat saanud nende puhtust 
märkiva sinilipu.

8  Linna ühistranspordifirma TLT soovib aastaks 2035 minna täie-
likult üle elektritranspordile. Kuni elektritehnoloogia veel are-
neb ja muutub odavamaks, soovib TLT hankida järgmise viie 
aasta jooksul 350 gaasibussi, millest esimesed sada jõuavad 
Tallinnasse sel aastal. Linna eesmärk on, et aastal 2025 ei ka-
sutataks meie ühistranspordis tilkagi diiselkütust. Lisaks on 
Tallinn peale Luxembourgi ainuke pealinn maailmas, kus auto-
dest keskkonnasõbralikum ühistransport on elanikele tasuta.

8  Tallinnal on maailma linnadest üks puhtamaid õhke. Ülipeente 
osakeste poolest oli mullu avaldatud uuringu järgi puhtam õhk  
Euroopa pealinnadest vaid Stockholmis, mujal maailmas Uus-
Meremaal Wellingtonis ja Kanadas Ottawas. 

Konkurendid jätavad muruplatsid niitmata 
ja vähendavad toidu raiskamist 
8  Prantsusmaa keskosas asuva Burgundia 

piirkonna keskus  Dijon pühendub jäät-
mete vähendamisele. Kümne aasta-
ga  tahetakse vabaneda ligi kolmandi-
kust jäätmetest. Toidukultuuri hindav 
linn soovib hoida keskkonda ja soosi-
da samas kohalikku majandust, õhutades 
linnaümbruse talunikke ise linna jaoks toitu 
kasvatama. Nii oleks toit võimalikult kohalik ja sellega tege-
lemine pakuks inimestele tööd. Eesmärgi nimel osaleb linn 
projektis Jätkusuutlik toit 2030. Linn hoolitseb ka, et võima-
likult vähe toitu läheks raisku, selleks on virtuaalne kooli-
toidu reserveerimise ja tühistamise süsteem. Tähtsal kohal 
on taaskasutus ja ülejääva toidu annetamine.

8  Lõuna-Prantsusmaal asuv Grenoble paistab silma linna- 
aedade rohkusega. Paljud pargid ja haljasalad jäetakse niit-
mata, seal õitsevad niidutaimed ning nende vahel elavad 
loomakesed ja putukad, keda muidu linnas ei kohtaks. Linn 
loob  öko-naabruskondi, mis eeskujuks tuleviku linnade-
le.  Majade katustelgi asuvad elanike köögiviljaaiad ning lin-
na üürimajad ehitatakse nii, et võimalikult vähe energiat lä-
heks kaduma. Linn on uhke, et on suutnud vähendada enda 
tekitatavate kasvuhoonegaaside hulka 2005. aastaga võrrel-
des neljandiku võrra. Kümne aasta pärast loodab linn vä-
hendada kasvuhoonegaase poole võrra. Linn tegi Prantsus-
maal esimesena oma kliimaplaani ja tahab 2030. aastaks ka 
oma energiakasutust vähendada 40%.

8  Kauaaegne Itaalia tööstuslinn Torino on oma trööstitut 
maastikku järjest rohelisemaks muutnud ning otsib palju-
dele mahajäetud  tööstushoonetele uut rakendust. Praegu 
on linnas 400 ha rohealasid. Torino soosib linnapõllumajan-
dust ja arvukate parkide ja mänguväljakute loomist. 2011. 
aastast arendab linn liikuvusplaani, mis ühendab omavahel 
mugavalt seotud marsruutideks kõndimise, rattaga sõitmi-
se ja ühistranspordi. Linn üritab vähendada õhusaastet, ka-
vatsedes kehtestada autodele saastemaksu.
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8 "Mind kiusati koolis 
vaimselt, mistõttu tulin 
sealt ära ja langesin dep-
ressiooni," rääkis Madis 
Laos (pildil), kes aitab hil-
juti remonditud St-
roomi tugikodus 
nõustajana nüüd 
teistel raskest 
seisust välja tul-
la.

Laose edulugu on lin-
na vaimse tervise keskusega seo-
tud. "Minust tehti duširuumis 
alastipilte ning levitati neid inter-
netti," rääkis ta. "Oli ka muud kiu-
samist, aga piltide jagamine in-
ternetis oli valusaim. Tulin koolist 
ära, langesin depressiooni ja te-
gin korduvalt suitsiidikatseid. See 
on mind terve elu mõjutanud. Ta-
suks mõelda, kuidas üks nali võib 
mõjuda teisele inimesele!"

mõistev keskkond
Laose sõnul reageerivad ini-

mesed vaenamisele vägagi eri-
nevalt. "Igasugune koolikiusa-
mine on noorele raske, kui raske 
just, sõltub aga olukorrast ja in-
diviidist," rääkis Laos, kes nüüd 
kogemusnõustajana aitab teistel 
raskest seisust välja tulla. "Psüü-
hiliste probleemide tekkeks on 
peamiselt kaks tegurit. Esiteks 
geneetiline eelsoodumus ehk 
kui pere ringis on varem  kee-
gi olnud psüühiliste probleemi-
dega. Ja teine on keskkond ehk 
milline on noore elu üldiselt. 
Kuidas on lood kodus, koolis ja 
muudes eluvaldkondades. Pea-
mine on suur stress või mitmed 
erinevad stressorid, mis võivad 
haiguse vallanduda. Eriti kui see 
kestab pikemat aega. Väga oht-
likud vaimsele tervisele on ui-
mastid, sh kanep!"

Õige elurütmi taasleidmisel 
on Laose sõnul lähedaste toetus 
ülioluline. "Selle puhul on olu-
line sotsiaalne tugi ehk pere ja 
sõprade tugivõrgustik. Ka psüh-
holoog aitab, ei maksa karta!"

Abilinnapea Betina Beški-
na sõnul pakub põhjalikult kor-
da tehtud Stroomi maja just sel-
list, paljudele vajalikku abi. "Tal-
linna vaimse tervise keskuse St-
roomi maja pakub toetatud ela-
mise teenust, mis aitab vaimse-

te probleemide korral inime-
sel taastuda ja elada täis-

väärtuslikku elu," rää-
kis Beškina. "Mõni-
kord ei piisa ainult 
ravimist ja retseptist, 
et saaksime oma ene-

setunnet taastada, va-
hel on vaja ärakuulavaid 

kõrvu ja toetavat kätt."
Stroomi maja toetatud ela-

mise teenus aitab kroonilise 
psüühikahäirega inimestel hai-
gusest taastuda, pakkudes iga-
päevaseks toimetulekuks pro-
fessionaalset tuge. Teenusega 
aidatakse kaasa sellele, et ini-
mese toimetulekuoskused pa-
raneksid ja ta suudaks elada 
taas iseseisvalt. 

Stroomi kodu juhataja An-
neli Karik ütles, et rõõme ja 
muresid jagatakse majas ühi-
selt. "Iga majaelanik saab 
oma tegevusjuhendaja, kelle-
ga koos töötame välja aasta-
se individuaalse tegevusplaa-
ni tema unistustest ja vajadus-
test," rääkis Karik. "Püstitame 
selged eesmärgid, mis suunas 
edasi minna ja lepime kokku 
konkreetsed tegevused. Abiva-
jaja rõõmud ja mured on meie 
ühised."

Jalutuskäik rannas
Ärevus ja meeleolumuutu-

sed viivad Kariku sõnul sage-
li selleni, et argitoimetusedki 
käivad üle jõu. "Raske on isegi 
poodi ja apteeki minna," nen-
tis Karik. "Tegevusjuhendajaga 
otsitakse võimalusi, kuidas sel-
lest olukorrast välja tulla. Kui 
inimesel on raske mingile tege-
vusele keskenduda, teeme seda 
kõigepealt koos. Kõige tavalise-
maid elulisi asju! Juhendame, 
kuidas oleks mõistlik tuba ko-
ristada või kust saab soodsa-
malt süüa osta. 

Kui ärevus on väga suur, lä-
heme ja teeme need käigud 
koos. Abistame mitmetel as-
jatoimingutel, nt kuidas otse-
korraldustega makse maksta 
või eelarvet koostada. Paneme 
koos tulud-kulud paberile. Ai-
tame üles leida teraapiavõima-
lused ja otsime koos inimesega 
lahendusi. Remonditud maja 
pakub taastumiseks turvalist 
keskkonda."

Abilinnapea Eha Võrk nentis, 
et uuenenud maja pakub või-
malust omaette lõõgastuda, aga 
ka suhelda. Remondiga sai tugi-
kodu juurde viis tuba ning va-
rasema 25 asemel on seal nüüd 
30 kohta. Igal teenuse saajal on 
oma tuba, dušinurk ja tualett. 
Puhkeruum ja köök on ühised, 
olemas on pesupesemise või-
malus, saun ja väike spordituba. 
Hoonet projekteerides arvesta-
ti ka liikumis-, nägemis- ja kuul-

mispuudega inimestega. Re-
mondi käigus soojustati hoone 
fassaad ja katus, vahetati aknad 
ja uksed, ehitati säästlik venti-
latsioonisüsteem, sissepääsud 
said tuulekojad. "Kõige suure-
ma uuendusena said igasse tup-
pa pesemisvõimalused, WC ja 
duširuum," mainis Karik. "Va-
rem olid need ainult ühisruumi-
des."

Esimesel korrusel on 11, tei-
sel 19 tuba. Suhtluspaikadeks 
jäävad  arvatavalt moodne köök, 
puhkeruum ja spordisaal. 

"Kindlasti soovitan mit-
te murega üksi jääda," lausus 
Laos. "Aitab ka hobidega tege-
lemine. Olgu see sport, muusika 
või tantsuring. Tea, et abi on ole-
mas. Ja on palju tugiliine ja spet-
sialiste, kes sind aitaksid." 

Laos soovitas kindlasti ka 
majast välja minna ja liikumi-
sest värskes õhus rõõmu tun-
da. "Eriti rasketel aegadel aitab 
sport tuju tõsta ja enesetunnet 
paremaks teha," ütles ta. "Tean 
isiklikust kogemusest, kui pal-
ju sport mind aitas. Sain suurest 
ülekaalust lahti ja nii füüsilise 
kui ka vaimse tervise paremaks. 
Lisaks palju spordisõpru ja tut-
tavaid. Isegi kui on raske, mine 
trenni, tee seda kasvõi kergelt – 
aitab alati!"

Park mere ääres koos paljude 
spordivõimalustega on majast 
paari sammu kaugusel.

vAriAToimetaja Kai Maran, tel 616 4043

vÕitJa Selgub NÜÜD: kas parkiderohkest 
tallinnast saab euroopa roheline pealinn?
• Tallinn on konkurentide seas ainuke pealinn, nii saame naabritele teistest suuremat eeskuju anda.

"Väga  
ohtlikud  
vaimsele  

tervisele on 
uimastid, sh  

kanep."

Kuidas vaimse tervise  
keskusse taastuma pääseda?
8  Tallinna vaimse tervise keskus aitab 

psüühikahäirega inimestel ja nende 
peredel häirest taastuda. Vajalik on 
sotsiaalkindlustusameti või töötu-
kassa suunamiskiri. 

8  Stroomi majas ei ole taastumi-
se aeg piiratud, see sõltub inimese 
taastumise tempost, tema toimetule-
ku tasemest ning vajadustest. 

8  Kuna tegu on linna asutusega, saavad teenust ainult 
ametlikud Tallinna elanikud. 

8  Vaimse tervise keskusel on seitse üksust üle Tallinna, St-
roomi maja asub Põhja-Tallinnas aadressil Lõime 31a. 
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Stroomi tugikodu aitab kiusatutel 
eneseusku taastada ja jalule tõusta
• Tugikodus aitavad vaimselt taastuda 30 mugavustega tuba, puhkeruum ja köök.

KÕLVART: Iga linlane saab  
võidule kaasa aidata
Mere puhtust aitab hoida ka see, kui viska-
me suitsukonid jm prügi tänava ja rentsli 
asemel prügikasti, leiab linnapea.
"Suure asja puhul ei ole väikseid tegureid," 
lausus linnapea Mihhail Kõlvart. "Näiteks 
Läänemere saatus ja ka Tallinna saami-
ne Euroopa roheliseks pealinnaks sõltub meie 
kõigi mõtteviisist. Praegu saavad kõik aru, kui täh-
tis on meile keskkond ja ökosüsteem ning kui suur mõju on igal 
inimesel. Läänemeri on siin õpikunäide, kuidas selle reostus pä-
rineb iga inimese tegevusest. Kahjuks ei satu merre vaid laeva-
de prügi. Suurem osa reostusest pärinebki maismaalt. Isegi üks 
suitsukoni põhjustab juba väga palju kahju."

GDAŃSKI ABILINNAPEA: Tallinn seisab 
Läänemere puhtuse eest
"Prügile tähelepanu pööramine Läänemere 
ääres on meie arvates suurepärane idee," 
leiab Gdański abilinnapea Piotr Grzelak 
Tallinna püüdluste kohta. 
"Hoiame Gdanskis Tallinnale pöialt ja leia-
me, et kogu Läänemere piirkonnale oleks 
hea, kui Tallinn saaks 2022. aastal Euroopa 
roheliseks pealinnaks," lausus Grzelak. "Gdansk 
ning Balti  linnade liit toetavad Tallinna püüdlusi vähendada  
plastprügi Läänemeres. Eriti just sigaretikonide sattumist mer-
re, mis on umbes 50% merre sattuvast plastikreostusest. Mõis-
tame seda suurepäraselt, kuna oleme ka ise sellise kampaania 
korraldanud. Olen kindel, et koos 2022. aasta Euroopa rohelise 
pealinna Tallinnaga saame veel paremini pöörata inimeste tä-
helepanu sellele probleemile." 

HELSINGI LINNAPEA: Soovime  
Tallinnale õnne ja edu!
Üks Helsingi ja Tallinna kaksiklinnade koos-
töö eesmärke on just keskkonnakaitse, lau-
sus Helsingi linnapea Jan Vapaavuori.
"Tallinn ja Helsingi asuvad ühise mere ehk 
Läänemere kaldal," märkis Vapaavuo-
ri. "Kui meie ühisel merel läheb hästi, siis 
tunneme me kõik ennast hästi. Tallinn kandi-
deerib Euroopa roheliseks pealinnaks ja Helsingi 
soovib talle õnne ning edu selles heas ettevõtmises!"

STOCKHOLMI LINNAPEA: Tallinn 
parandab heaolu linlastega koos 
"Tallinna puhul väärivad tähelepanu linna 
püüdlus arendada üheskoos linlaste hea-
olu, elavdada linnakeskkonna mitmeke-
sisust," märkis Stockholmi linnapea Anna 
König Jerlmyr.
"Esimese Euroopa rohelise pealinna linna-
peana tean ma, kui oluline on see tiitel ühe-
le linnale," lausus Jerlmyr. "Stockholmi jaoks oli 
see tiitel pühendumuse ja uhkuse sümbol, andes edasise julgus-
tava tõuke sellele, et linnas jätkuks roheteemadega tegelemine 
ning keskkonnasäästlik areng. Tallinn on kindlasti Euroopa rohe-
lise pealinna tiitlit väärt. Tallinna puhul väärivad tähelepanu linna 
püüdlus üheskoos arendada linlaste heaolu, elavdada linnas ole-
vat mitmekesisust ning see, et linn tegeleb Läänemere peamise 
prügiprobleemiga. Euroopa rohelise pealinna pere ühe liikmena 
on meil hea meel, kui saame oma perre lisada ka Tallinna."

Abilinnapea Betina Beškina 
annab Tallinna vaimse 

tervise keskuse direktorle 
Mari Rullile üle Stroomi 
maja sümboolse võtme.
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J
ärjest jõudis meieni kaks uudist. Esiteks, et linn ja riik ehi-
tavad vaatamata majanduskriisile siiski valmis 500 mln eu-
rot maksva Tallinna haigla. Ja teine uudis on see, et maail-
ma supervõimu juht, USA president koos abikaasaga on hai-
gestunud koroonaviirushaigusesse. Bernt Notke Surmatant-

su kõrvale võiks keegi lisaks maalida viirushaiguse tantsu. Haigus-
te ees on kõik võrdsed. Ja haigla on see paik, kus samuti kõik võrd-
sed. Üliriigi president ja lihtne töötegija vaatavad seal mõlemad üh-
temoodi paluvalt tohtrite poole.

Ühtlasi panebki maailmas leviv koroonaviirus uue Tallinna Haig-
la ehitust vaatama hoopis teise pilguga. Esimesi samme Ida- ja Lää-
ne-Tallinna Keskhaigla koondamiseks ühte uude, Tallinna Haiglas-
se astuti 2015. aastal. Tõepoolest, kui varem võis öelda, et uus haig-
la on kahe senise keskhaigla hoonete vananemise tõttu hädavaja-
lik, siis nüüd, koroonaviirushaiguse taustal on see tõepoolest eksis-
tentsiaalselt oluline. Nagu ütleb legendarst, Ida-Tallinna Keskhaigla 
juht Ralf Allikvee, hoiaks uus haigla muu hulgas ära viirusepuhan-
gud haiglate enda sees.  

Viirusekriis on aga lihtsalt üks uus, lisandu-
nud dimensioon. Kui see kõrvale jätta, siis pal-
judes ajale jalgu jäänud hoonetes tegutsevad 
Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla pakuvad ka 
patsiendi arstiteaduse mõttes võhikusilma-
le kummalist kontrasti. Hulga aastate jooksul 
lugematu arvu haigete ja arstide jalgadest ku-
lutatud trepid. Õdede on-nagu-on olme. Ena-
mikus hoonetes kitsad koridorid ja ahtad ruu-
mid, mis on teravas vastuolus haiglate kalli ja 
moodsa aparatuuriga.

Uus Tallinna Haigla Lasnamäel vähendaks 
nii patsientide kui ka tohtrite aega ja vaeva. 
Uusi ravitehnoloogiaid ei saa enam sobitada vanadesse majadesse, 

millest on nüüdseks viimane välja võetud. Tallinna 
Haigla tähendaks ühekohalisi palateid, moodsaid 

raviruume, kiiret diagnostikat, vähem, aga tõhu-
samaid arstivisiite. Arstiteadus üha areneb: ilm-
selt on Tallinna Haigla valmimise ajaks juba ka-

sutuses näiteks uuringud kapslite abil, kus 
neelatakse alla tablett ja see kogub läbi 

soolestiku rännates info kokku.
Oluline, et uus haigla ei jääks kunagi 

kitsaks. Hoone peab olema ümber ehi-
tatav ja laiendatav moodulite kaupa.  

Ralf Allikveel on ääretult hea meel, 
et vaatamata keerulistele majandus-
oludele on linna- ja riigivõim lange-
tanud tulevikku vaatava ning julge 
otsuse. Sisuliselt tähendaks Tallinna 
Haigla suuremagi ravivõimsuse ehi-
tamist, kui pakub meie praegu vei-
di vähem kui 4000 töötajaga mood-
saim raviasutus Tartu Ülikooli Klii-
nikum.

Tallinna Haiglaga hakkame tu-
levikus otsesemalt või kaudsemalt 

kokku puutuma me kõik. Haiguste 
ees pole võrdsetest võrdsemaid. 

haiguste ees on 
kõik võrdsed

"Uus 
haigla 
hoiaks ära 
viirusepu-
hanguid 
ravilates 
endis."
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Kas kodudes ja toidukohtades raisatakse liiga palju toitu?

Paula (28)
8 Minu majapidamises läheb 
aeg-ajalt natuke toitu raisku 
küll. Vahel ma lihtsalt valmis-
tan seda liiga palju. Raiskamine 
leiaks lahenduse, kui inimesed 
õpiks paremini koguseid arves-
tama. Toidukohad võiks oma 
jäägid laiali jagada. Meil Soo-
mes on üks äpp, millega saab 
restoranidest toidujääke osta. 
Tõsist toidumuret ei ole kind-
lasti ei Soomes ega ka Eestis, 
pigem on raskusi toiduainete 
ümberjagamisega abivajajatele.

Kenno (29)
8 Vahel läheb mul ikka kodus 
toitu raisku, sest ma ei oska 
koguseid täpselt arvestada ja 
vahel olen ka mitu päeva ära. 
Samas olen nüüd vaadanud, 
palju ma tarbin, ja niiviisi ka 
kohendan oma oste. Restora-
nid võiks oma ülejäägid saata 
toidupanka. Töötan ka ise res-
toranis abikokana ja meie toitu 
ei raiska, kasutame ülejäägi 
jaoks sügavkülmutust või an-
name selle ära. 

Eliise (26)
8 Kodus mul toitu raisku ei 
lähe, sest ma olen tubli kodanik 
ja söön kõik ära. Koguseid ar-
vestan tunde järgi. Arvan, et toi-
du raiskamist saab vältida ko-
guste mõõtmisega. Toidukohad 
ja poed võiks ülejäägid anda 
vaestele. Suurema osa ajast 
elan Hispaanias. Seal on palju 
vaeseid inimesi, aga samas rai-
satakse ikka toitu. Suhtumine 
toitu on teistsugune kui Eestis. 
Hispaanias tullakse sagedamini 
tänaval ka raha küsima.

Mari (40)
8 Osaliselt läheb meil kodus 
toitu raisku. Vahel meil lihtsalt 
jäävad asjad seisma ja me 
unustame need ära. Üldiselt 
oleme ikka muutunud, õppinud 
paremini arvestama ja ostame 
toitu teadlikumalt. Alati tuleb 
hoolega läbi mõelda, mida ja 
kuidas osta. Väga hea oleks, 
kui poodides saaks näha ports-
jonite arvestust inimese kohta. 
Restoranid ikka teavad seda, 
aga tavatarbija mitte.

8 Eelmisel nädalal kustutati 
lauluväljaku laulukaart, mille 
oli süüdanud prahipõletaja. 
Tulena tuha all köeb samal 
ajal vaidlus lauluväljaku juhi 
Urmo Saareoja ja Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse 
(EAS) vahel. Nagu paljud tei-
sed ettevõtted, küsis laulu-
väljak samuti kriisitoetust 25 
mln eurosest valitsuse eraldi-
sest turismile,  EAS seda aga 
ei andnud. Lauluväljakul on 
piletiga sissepääs vaid tule-
torni külastamisel, kuid ala 

kui terviku külastamiseks pi-
leti omandamise kohustust 
pole. Seega ei vasta lauluväl-
jak EAS-i meelest tingimuste-
le, mis seatud atraktsiooni 
toetamiseks. Urmo Saareoja 
ütleb, et lauluväljakut külas-
tab aastas 600 000 inimest, li-
saks veel tervisesportlased. 
Koroonakriis tühistas aga 
kõik seal kavandatud suurüri-
tused. Nii et kas edaspidi 
hakkame lauluväljaku terri-
tooriumile astumise eest pi-
letiraha maksma?

8 Linnavolikogu opositsiooni 
poolel on arutatud, et Tallinn 
pole piisavalt toime tulnud mu-
nitsipaalelamute ehitamisega 
ning korterit ootavate inimeste 
järjekord on liiga pikk. Muuhul-
gas on mõtteid mõlgutatud, kas 
ei tasuks soovitada järjekorras 
ootavatel inimestel linna koh-
tusse kaevata. Selle loogika ko-
haselt tuleks linnal omakorda 
kohtusse kaevata mõned eelmi-

sed valitsused, kes tekitasid 
ebaõiglaselt sundüürnike prob-
leemi. Ainuüksi Loopealse ja 
Raadiku elamuehitusprojekti-
dega aitas linn 3500 sundüür-
nikku. Teisalt on mõni kinnisva-
rafirma süüdistanud linna turu 
solkimises. Loomulikult tuleb 
Tallinnal aga elamuehitusprog-
rammiga jätkata, sest paljude 
sissetulek ei võimalda vabatu-
rult üürimist.

8 Tallinna Vesi remondib Puna-
sel tänaval veetorusid. 5. ok-
toobril kella kaheksast õhtul 
kuni 6. oktoobri keskpäevani 
jäävad veeta kortermajad ja 
hooned Kalevipoja tänaval ning 
Punasel tänaval Smuuli tee ja 
Varraku vahel. Oktoobri kesk-
paigas ootab ees ka uus kat-
kestus, millest Tallinna Vesi an-
nab teada. Firma annab endast 

parima, et katkestus oleks või-
malikult lühiajaline Tulevikus 
vähendavad uued torud veekat-
kestuste arvu. Juhul kui paigas 
püsivad veeprobleemid kauem 
kui 6. oktoobri keskpäevani, pa-
lub Tallinna Vesi sellest teada 
anda avarii-info telefonil 62 62 
400. Praeguseks on valmis 70 
% töödest ja kõik on valmis ok-
toobri lõpuks.

8 Parvlaeva Estonia hukuga 
seotud uudised muutuvad üha 
pöörasemaks. Asi pole niivõrd 
aukudes, mida olevat mitu, 
vaid Rootsi poole suhtumises. 
Eestil olnuks kaalukad põhju-
sed uurimisega otsast alata 
juba aastal 1996. Siis astus ta-
gasi rahvusvahelist uurimis-
komisjoni juhtinud Andi Meis-
ter. Taandumise põhjuseks sai 
asjaolu, et Rootsi pool varjab 
komisjoni eest andmeid, näi-
teks Rockwaterilt tellitud 
tuukriuuringute materjale. 
Teist korda kõlas eriti vali ära-
tuskell 2006. a, kui toonase 
prokuröri Margus Kurmi juhi-

tud, valdavalt eriteenistuslas-
test koosnenud komisjon tõs-
tis esile teooria august laeva 
keres. Uurimise ajendas endi-
se Rootsi tolliametniku üles-
tunnistus, et laevas veeti enne 
hukku kahel korral sõjalist 
elektroonikat. Juba Kurmi ra-
porti järel üle kümne aasta ta-
gasi võinuks Eesti uue tuukri-
uuringu tellida. Kõige selle 
taustal tekib küsimus, et kas 
nagu näiteks Danske afääri 
puhul peab ikka kõigepealt 
väljaspool Eestit skandaal 
puhkema ja alles siis, välise 
surve tõttu, julgeme hakata 
Augeiase talle puhastama.

Kas lauluväljakule saab  
edaspidi piletiga?

Tallinn sööb omandireformi 
kibedaid vilju

8 Mida pikemaks venib koroo-
naviirusega seotud kriis, seda 
keerulisemaks muutub era-
meedia rahaline olukord. Eesti 
Meediaettevõtete Liit esitas 
septembris kaebuse Euroopa 
Komisjonile Eesti Rahvusring-
häälingu (ERR) peale, et see 
toodab uudissisu ja pakub see-
ga ebatervet konkurentsi. Liht-
salt öeldes on lugejal võimalik 
info kätte saada ERR-i tasuta 
portaalist selle asemel, et era-
meediale digitellimuse eest 
maksta. Tegelikult peitub prob-

leem milleski muus. Nõnda 
nagu on ka viidanud ERR-i 
nõukogu liige Rein Veidemann, 
söövad globaalsed interneti-
hiiud reklaamiraha kodumaise 
meedia eest ära. Nüüd on kü-
simus, kas riik peaks kuidagi 
sekkuma, gigante maksusta-
ma ja raha erameediale tagasi 
jagama. Samas on omamoodi 
irooniline, et erameedia on ise 
põhiliselt tegutsenud taolise 
globaliseerumise kui mitte 
takkakiitjana, siis loomulikuks 
pidajana.

Globaalgigandid neelavad  
reklaamiraha, ERR vastutagu

Täna ja homme Punase tänava  
majad ajutiselt veeta

Estonia uurimine alaku  
eelmiste tuukrite uurimisest
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Debatt: kas laste õpitulemused sõltuvad 
klassi suurusest või õpetajast?

8 Klassis võiks olla kuni 24 õpi-
last, leiab volikogu revisjoniko-
misjoni liige Priidu Pärna, kes 
kuulub erakonda Isamaa.

Tallinna volikogu revisjonikomis-
jon süvenes haridusameti tegevusse 
aastatel 2016-2018, täpsemalt kesken-
duti põhi- ja gümnaasiumiõppes vas-
tuvõtu korraldamisele, klasside komp-
lekteerimisele ning haridusinvestee-
ringute otsustele. Revidentide uurimi-
se tulemusena jõuti järeldustele, et u 
80% Tallinna koolidest ületatakse sea-
dusega ette nähtud klassi õpilaste piir-
arvu (45 koolis 57-st), pealinnas pole 
piisavat mehhanismi õige elukoha 
määramiseks elukohajärgsesse kooli 
pürgijate osas, probleemiks on suure-
mate kinnisvaraarenduste piirkonnas 
haridustaristu ebapiisavus ning pla-
neeringute elluviimise ja haridustaris-
tu tekke sünkroniseerimatus.

Täpsemalt on põhikooli- ja güm-
naasiumiseaduse kohaselt klassi täi-
tumuse piirnormiks 24 inimest. Eran-
dite tegemine on lubatud direktori et-
tepanekul kooli hoolekogu heakskii-
dul. Kui klasside piirnormi ületami-
ne on seaduse kohaselt lubatud vaid 
erandina, on sellest kujunenud Tallin-
nas kahetsusväärne reegel, ning selli-
se olukorrani ollakse jõutud õigeaeg-
sete otsuste langetamata jätmise tu-
lemusena. Hoolekogude liikmetelt on 
olnud kuulda, et sisulist arutelu ei toi-
mu ning hoolekogud on fakti ees, et 
klassi õpilaste piirarvu tuleb suuren-
dada, kuna linn survestab õpilasi vas-
tu võtma.

klassid liiga suured
Uuringud näitavad, et klassi suuru-

se ja õpitulemuste vahel on negatiiv-
ne seos. Õpetajatel on vähem aega 
individuaalseks juhendamiseks 
ja keerulisem on hoida distsip-
liini. Ülepaisutatud klassid põh-
justavad õpetajate kurnatust 
ja stressi. Praegu on normi üle-
tavad klassid ka kroonviiru-
se leviku seisukohalt 
riskantsed, kuna 
hajutamist ja 
hügieeni on 
raskem ta-
gada.

Tallin-
na elanike 
arv kas-
vab järje-
pidevalt 
ning 
sellega 

seoses on haridustaristu saanud pii-
savat tähelepanu. Kui lasteaedadega 
on olukord paranemas, siis Tallinna 
koolidel ei ole piisavalt ruume ja õpe-
tajaid uute klassikomplektide avami-
seks. See näitab, et linna haridussüs-
teemi arendamisse pole õigeaegselt 
panustatud ning haridusinvesteerin-
gud pole kasvanud samas tempos lin-
na jõukuse ning eelarve kasvuga. Ko-
haliku omavalitsuse põhiülesannete 
tagamise asemel on Tallinnas tegele-
tud poliitilise asendustegevusega (lin-
napoed, televisioonid, linnapangad, 
arvukad meediaväljaanded).  

Uute linnaasumite tekkega pole 
lasteaedade ja koolide taristu suutnud 
kaasas käia. Kui linn ei nõua kinnisva-
raarendajatelt sotsiaalset panust hari-
dustaristusse, siis peab seda tegema 
linn ise. Ka linnapea Mihhail Kõlvart 
on tunnistanud, et Tallinna on vii-
mase 20 aasta jooksul arendatud de-
tailplaneeringute põhiselt ja suurem 
arengupilt on olnud puudulik. Seda 
suuremat pilti peab hakkama tagama 
linnapeale alluv loodav linna stratee-
giakeskus.

Fiktiivsed sissekirjutused
Klasside suurendamine pole pi-

kas perspektiivis lahendus. Hädast 
aitab välja uute koolide ja lasteaeda-
de ehitamine. Koole on küll renovee-
ritud, kuid uusi koole pole linn asuta-
nud. Westholmi gümnaasum ja Reaal-
kool ootavad oma juurdehitust juba 
üle kümne aasta. Kristiine, Kakumäe, 
Kesklinn ja Põhja-Tallinn jt on need 
linnaosad, kus inimeste arv on oluli-
selt suurenemas, järelikult on ka surve 
koolikohtadele tulevikus kasvamas. 

Tallinn ei suuda elukohajärgsetes-
se koolidesse vastuvõ-

tu korraldamisel ta-
gada, et ebaõigete 
elukoharegistree-
ringutega ei um-
mistataks kesklin-
na koole. Siia lin-
naossa  on regist-

reeritud elama lap-
si, kelle kodu asub te-

gelikkuses mõnes teises 
linnaosas või omavalitsu-

ses. Fiktiivsete sisekirju-
tuste probleem on ava-
lik saladus, kuid seda 
ei tunnistata ja ei leita 
lahendusi. Tulemuse-
na kannatavad need, 
kes tegeliku eluko-
ha järgselt vajavad 
seda õppekohta. Sa-
muti ei nõustunud 
haridusamet Praxi-
se analüüsi järeldu-
sega, et ülelinnali-
se vastuvõtuga nn 

eliitkoolid põh-
justavad sot-

siaalset ki-
histu-
mist.

Tallinna koolid  
ei ole kummist

8 Laste õpitulemused sõltuvad 
heast õpetajast, mitte klassi suu-
rusest, ütleb Tallinna haridus-
ameti juhataja Andres Pajula, 
lisades, et seetõttu parimad koo-
lid üha kasvavad.

Me kõik tahame oma lastele pari-
mat haridust, kuid see ei sõltu õpi-
laste arvust klassis, vaid kogu õppe-
keskkonnast. Näiteks PISA uuringud 
näitavad, et 12 või 15 õpilasega klas-
sis on tulemused madalamad kui 25 
või 26 õpilasega klassides Kõigil pa-
rimate tulemustega rahvastel, nt Jaa-
panis või Hiinas, on õpilaste arv koo-
lis kaugelt üle 24. Kui Tallinna kooli 
asub õppima sada uut õpilast, siis on 
küsimus, kas teha neist neli 25 õpila-
sega klassi või näiteks viis 20 õpilase-
ga klassi. Seda otsustavad koolid ise-
seisvalt ja ükski kool pole seda teinud 
kaalutlemata. Kui mul on ikka kooli-
juhina valida neli väga head õpetajat 
ja viiendat õpetajat pole kuskilt võtta, 
siis ei ole ju mõistlik teha neli klassi. 
Õpilaste arvu klassis on kõikidel juh-
tudel paika pannud koolid omal ette-
panekul ja see on alati olnud kooskõ-
lastatud lapsevanematega.

2003.-2014. aastani on Tallinnas 
suletud üle kümne kooli, sest seal oli 
vähe õpilasi. Kõigis suletud koolides 
oli vähe õpilasi, seal ei soovitud õp-
pida ning need tuligi sellepärast sul-
geda. Suletud koolid oleks siis või-
nud idee järgi pakkuda parimat ha-
ridust, kui vähem õpilasi tähendab 
parimaid õppimistulemusi. Tegeli-
kult on toonud häid tulemusi hoopis 
koolide kaasajastamine. Viimase 15 
aasta jooksul on linn suutnud kõik 
oma koolid moodsaks remontida 
ning ehitanud juurde ka uusi ruume. 
Olgu selleks siis Gustav Adolfi güm-
naasiumi uus hoone, saksa gümnaa-
siumi korda tehtud hoone või prant-
suse lütseumi spordihoone. Laien-
damist ootavad nüüd reaalkool ja Ja-
kob Westholmi gümnaasium. Julgen 
väita, et meie uuendatud koolima-
jad ehk füüsiline õpikeskkond on üks 
parimaid maailmas. 

moodulid aitavad  
ruumipuudusest välja

Pole mõtet ehitada ja renoveerida 
koole, kus siis lapsed ei käi. Mõttekas 
on koole laiendada või uusi ehitada 
paikades, kus elanike arv kasvab. Nii 
on ka viimaste aastate jooksul Tal-
linnasse loodud lasteaedu just sinna 
piirkondadesse, kus elanike arv on 
kasvanud. Nõmme piirkond on vii-
mastel aastatel juurde saanud kolm 
lasteaeda, lasteaedu on tekkinud ka 
Haaberstisse, Lasnamäele, Pirita-Ko-
sele ja kesklinna. Demograafiline olu-
kord liigub pidevalt üles-alla ja laste 
arv kord tõuseb, kord langeb. Selles 
mõttes on mõistlik aeg-ajalt kasuta-
da ajutisi lahendusi. Ajal, kui vane-
mad nõudsid rohkem lasteaiakohti, 
võtsime lasteaedade juures kasutu-

sele üle kümne ajutise mooduli. Viie 
aasta pärast see vajadus langes ära 
ja nendest moodulitest tuli loobuda. 
Kui me oleksime toona valanud raha 
betooni ja ehitanud uusi lasteaedu, 
siis täna me peaksime paljud laste-
aiad juba sulgema.

Praegu on tõesti õpilaste arv koo-
lides suurenenud ja selle tulemuse-
na otsime lisavõimalusi. Samas tuleb 
meil mõista, et maailm on muutu-
nud ja ka kool peab muutuma – klass 
pole enam ammu ainuke võimalus ja 
koht haridust omandada. Täna me 
õpime kõikjal linnas- nt muuseumi-
tes, reisil olles, loomaaias jne.

Tegelikult saab ka koolide juu-
res kasutusele võtta mooduleid, et 
olukorda lahendada. Laiendada ta-
sub koole, mis on populaarsed ja pa-
kuvad häid praktikaid. Nii laienda-
sime uue majaga ka Gustav Adolfi 
gümnaasiumi. Uue kooli rajamiseks 
peaks õpilaste arv kuskil piirkonnas 
olema vähemalt 600-800. See oma-
korda aga tähendab, et elanike arv 
selles uusarendus piirkonnas peaks 
olema vähemalt 6000.

Eesti ja Tallinna pakub üht pari-
mat haridust maailmas ning selle ta-
gavad meile ikkagi motiveeritud ja 
pühendunud õpetajad. Rohkem kui 
õpilaste arvust klassis, sõltub hea 
haridus õpetajatest klassi ees. Head 
haridust annavad ka uuenduslikud 
meetodid ja väljas õppimine. Õpe-
taja töö on raske ja neid motiveerib 
head tööd tegema palk. Kindlasti on 
võimalik 14 õpilasega klassis õpe-
tajale vähem maksta, kui 25 
õpilasega klassis. 

kõigil õigus valida  
kooli ja elukohta

Nõue, et klassis 
peab olema 24 õpi-
last, tekkis alles aastal 
2004, mil õpilaste arv 
langes. Aga hiljem on 
ministrite seisukohad 
muutunud. Uuemal ajal 
on riigi strateegiline plaan 
olnud vähendada õpi-
laste arvu ühe õpe-
taja kohta. Selleks 
on riik paika pan-
nud ka üsna sel-
ged kriteeriu-
mid ja sule-
tud on  pal-
jud väike-
se õpilas-
te arvu-
dega 

koolid. Tallinnas on õpetajate ja õpi-
laste suhtarv hea. 

Tallinna hariduse arengukava aas-
tateks 2013-21 räägib sellest, et meil 
on mitmekesine koolivõrk. Mitme-
kesine haridusvõrk tähendab, et igal 
lapsel on võimalik valida oma või-
metele vastav kool. Seepärast on Tal-
linnas olnud aastaid ka erakoolid kas 
hariduslike erivajadustega lastele või 
õpilastele, kes sooviksid intensiivse-
mat õpet. See on Tallinna tugevus ja 
sellepärast me ei toeta arusaama, et 
kõik koolid peavad olema ühesugu-
sed ja me peame seal õpetama üks-
kõik milliste võimete ja vajadustega 
lapsi. 

Mis puudutab seda, et inimesed 
kirjutavad oma lapse heasse kooli 
panemise nimel pere kuhugi fiktiiv-
selt sisse, siis minu meelest on Ees-
ti demokraatlik riik, kus elab tark ja 
haritud rahvas, ja me ei tohiks üksi-
kute ebaausate võtete pärast karis-
tada kõiki. Või tekitada üleliigset bü-
rokraatiat. Inimestel on õigust kooli 
valida ja Praxise analüüs ei too välja, 
et nn eliitkoolid tekitavad sotsiaalset 
kihistumist.

Seadus lubab, et ühel inimesel 
võib olla mitu elukohta. Ta võib osta 
kolm või neli korterit. See, kuhu ta 
end sisse kirjutab, ja see, kus ta tege-
likult elab, ei oma tähtsust. Inimene 
võib end kirjutada sisse, kuhu ta ta-
hab, ja teiste korteritega teha, mida 
tahab.

Elukohajärgne kool määratakse 
sissekirjutuse järgi, ja kahel-

da, kas keegi ikka elab sel-
lel aadressil, pole Tallin-
na võimuses. Võib-olla 
tundub kellelegi tore 
mõte saata nt mupo 
kontrollima, kas ini-

mene ikka elab aadres-
sil, kuhu ta on sisse kir-

jutanud. (Seda soovitas 
IRL-i kunagine hari-

dusminister Jaak Aa-
viksoo – toim.) 

Aga tegeli-
kult sellist 

õigust 
linnal 
pole.

Linlaste aadresside järele  
nuhkimine oleks absurdne
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8 "Meri kasvatab iseseis-
valt mõtlevaks ja läbilöö-
givõimeliseks inimeseks," 
ütles purjetamistreener Uku 
Kuusk. "Purjesport õpetab 
ka rutiini taluma, sest me-
rel tuleb mõnikord vastu pi-
dada mitmeid tunde järjest." 
Noored saavad oktoobri lõ-
puni saata avalduse suurte 
purjelaevade regatil osale-
miseks.

Madle 
Timm (pil-
dil), kes 
kuna-
gi ise The 
Tall Ships 
Races võist-
lusel laeval 
kaasa lõi, ütles, et kogu see 
asi pole nii raske, kui pealtnä-
ha tunduda võib. "Purjetami-
ne, sõlmed, palju meremärke – 
alguses tundub, et kõik kasvab 
üle pea. Tegelikult aga tuleb 
kõik väga loomulikult, samm-
sammult," kinnitas ta.

Timmi sõnul pole noortel 
vaja karta, et nad kogemuste 
puudumise tõttu jänni jäävad. 
"Ei tasu pabistada ja karta, et 
sa varasema kogemuseta kui-
dagi hätta jääd," ütles Timm. 
"Kogu asja mõte on selles, et 
anda inimestele esimene koge-
mus, ja kui neile meeldib, võ-
tavad nad sealt välja selle, mis 
neile parasjagu oluline on."  

Maailma suurim purjelaeva-
de regatt The Tall Ships Races 
2021 peatub järgmise aasta 
kesksuvel ka Tallinnas ja kut-
sub 15-25-aastaseid Eesti noo-
ri osa saama elu võimalusest 
purjetada kaasa regati ametli-
ku meeskonnaliikmena. Rah-
vusvaheline purjeõppe organi-
satsioon Sail Training Interna-
tional seisab hea selle eest, et 
harida noori purjetamise kau-
du ning innustada neid tegele-
ma nii purjetamise kui ka me-
rendusega laiemalt. Tallinn 
toetab noorte osalemist purje-
õppel stipendiumiga ning kor-
raldab stipendiumiga osaleja-
tele transpordi mere-
festivali sada-
masse ja sada-
mast koju.

Abilinnapea 
Vadim Belobrovt-
sevi sõnul saavad 
Tallinnas peatu-
va The Tall Ships 
Races õpperegatil 
purjetavad noo-
red osa suurest 
seiklusest, oman-
dades purjetamis-
koskusi rahvusva-
helises meeskon-
nas. "Regati muu-
davad eriliseks Ees-
tis harva nähtavad 
suured ajaloolised 
purjelaevad ning 
meeskondade koos-
seis," selgitas Belob-
rovtsev.  "Vähemalt 
pooled meeskonna-
liikmetest on eri riiki-
dest pärit 15-25-aas-
tased noored, kes on välja vali-
tud sadade soovijate seast ning 

kellest nii mõnigi on tegemas 
oma elu esimest meresõitu."  

Igal purjelaeval on pikaaja-
lise kogemusega professionaa-
lne meeskond, kes noori kooli-
tab. Regatile saavad kandidee-
rida kõik noored purjetamishu-
vilised, kusjuures eelnev purje-
tamiskogemus ei ole vajalik. 

Füüsikatund vabas õhus
MTÜ Eesti Noorte Purjeõp-

peseltsi STA Estonia eestvedaja 
Madis Rallmann on üks neist, 
kes praegu algajaid juhendab. 
"Soovime pakkuda Tallinna la-

hel esmast pur-
jetamiskogemust neilegi teis-
melistele, kes pole kunagi pur-

jetamas käinud," lausus ta. 
"Õpetame neid navigatsioo-

ni, purjekal sööma ja ma-
gama. Noored õpivad roo-
lima, purje seadma, kaar-
ti lugema ja laeva juhtima. 
Kui koolis õppisin füüsikat 
ja matemaatikat tundma 
teoorias, siis merel seda-
sama praktilisest küljest." 

Rallmanni kinnitusel 
on noortele kindlasti põ-
nev, et tänapäeva pur-
jekad suudavad sõita 
küll mitte just otse vas-
tu tuult, kuid nii 30 kraa-
di tuulest mööda küll. 
"Liigud tuule jõul vastu 
tuult," tähendas ta. "Ta-
jud, et purjed on nagu 
lennuki tiivad, ja et kui 
puri laperdab, siis pole 
ka korralikku liiku-
mist. Selgeks saab pur-
je seadmine ja sõlmed. 
Purjeõppesõit arendab 
meeskonnatöö tun-
netust ehk kokkukuu-
lumise tunnet. Abiks 

on juba seegi, kui  ulatad me-
rehaigele veepudeli. Merehai-
gust tuleb algajal purjetajal 

ikka ette, kuid ühel hetkel keha 
kohaneb ja siis muutub olemi-
ne heaks."

Tänavune võistlus algab ka 
noorte jaoks Klaipedast kol-
mepäevase festivaliga. "Kuna 
tegemist on noorteregatiga, 
siis vähemalt meie laevadel on 
päästevarustust rohkem kui 
Eesti riigi seadused nõuavad," 
kinnitas Rallmann. "Neljanda 
päeva hommikul läheb laevas-

tik suure purjeparaadiga me-
rele. Avamere esimene võidu-
sõit kulgebki Klaipedast Turu 
linna. Sõidame läbi maagilise 
Turu saarestiku. Tallinna ees-
märk on kutsuda regatile sada-
kond laeva. Kui selline laevas-
tik stardib, näeb see välja nagu 
endisaegne merelahing."

Purjetamistreener Uku Kuu-
se sõnul on purjetamisel saa-
dud oskused ka muul ajal iga-

ti kasulikud. "Ütlus "kari kas-
vatab" tähendab purjespor-
dis, et kandilised ja ebameel-
divad nurgad lihvitakse kiires-
ti maha," selgitas ta. "Eriti täh-
tis on see teismelistele noorte-
le, kel ka puberteet läheb me-
rel treenides libedamalt. Meri 
kasvatab inimeseks, iseseisvalt 
mõtlevaks ja läbilöögivõimeli-
seks. Purjesport õpetab ka ru-
tiini taluma, sest merel tuleb 
mõnikord vastu pidada mit-
meid tunde järjest. Nii kasvab 
vastupidavuski ja võime ees-
märgi nimel pingutada. Purje-
tamine arendab sitkust ja kan-
natlikkust. Treeningud merel 
loovad sõpruskondi! Kui võist-
lustel head tulemused lisaks 
tulevad, on see ainult boo-
nus." 

igas sadamas muuseu-
misse ja sportima

Võidusõidu kõrval saab re-
gatil ka niisama tutvuda ja su-
helda. "Turust Tallinna purje-
tatakse vabalt, selle etapi ees-
märk on pakkuda noortele roh-
kem omavahelist suhtlust," sel-
gitas Rallmann.

Tallinnas sildub laevastik 
Vanasadamas, Lennusadamas 
ja Noblessneri sadamas. Suu-
red laevad peatuvad Vanasada-
mas, Lennusadamas on kesk-
mised, kuni 60 m laevad, Nob-
lessnerisse koguneb suurem 
osa moodsaid purjekaid. Mõ-
ned laevad viivad külastajaid 
ka Tallinna lahele sõitma. "See 
on linlastele unikaalne võima-
lus sõita kolmemastiliste pur-
jekatega, mida Eestis ei ole," 
märkis Rallmann.

Pärast huvisõite  ja kul-
tuuriprogrammi ootab osa-
lejaid taas võidukihutamine. 
"Pärast Tallinna on ees suur 
võidusõit Maarianhaminas-
se, kus laevastik peatub kolm 
päeva. Seejärel sõidetakse 
võidu Szczecinisse. Kokku on 
võidusõite kolm. Pooled alu-
sed selles laevastikus on kuu-
nari mõõdust suuremad, va-
nim neist vägagi pika ajaloo-
ga, ulatudes 1896. aastasse. 
Kolmemastiline Morgenstern 
saab tuleval aastal Tallinna 
tulles 102 aastat vanaks. Uu-
distada saab ka nüüdisaegseid 
purjeõppelaevu."

Varasemad kogemused näi-
tavad, et külalisi võib selline 
festival laevu vaatama tuua ligi 
500 000. "See on tõeline suu-
rürituse melu! Sadamaala kaa-
rdi järgi tuleb üles leida oma 
laev, kus noor siis ka ametlikult 
meeskonna liikmeks saades 
enda koi juurde juhatatakse," 
rääkis Rallmann. "Kodukorra- 
ja turvakoolitus tuleb esimese-
na, nii saab selgeks, kuidas lae-
vas liikuda ja kust kinni hoida. 
Kõik noored panustavad lae-
va argitöösse, olgu selleks siis 
laevatekkide pesu või külalis-
te vastuvõtt. Oleme ühine lae-
vapere!"

Igas sadamas saavad noored 
külastada muuseume ja osale-
da spordiüritustel. Purjeregatt 
toob Läänemere sadamaisse ka 
kolmemastilised laevad.

"Saja  
laeva start näeb 

välja nagu stseen 
vanast mere- 

lahingust."

Linn toetab oma noorte osalemist 
purjeõppes stipendiumiga
8  Purjeõppel osalemiseks tuleb kõigil 

soovijatel hiljemalt 26. oktoobriks täi-
ta ankeet veebilehel tallshipstallinn.
ee ning saata motivatsioonikiri. 

8  Ametlikult Tallinnas elavad noored 
saavad taotleda regatil osalemise kulu-
de katteks stipendiumi. Etapil osalemise 
hind on 700-1500 eurot sõltuvalt laevast ja valitud etapist. 
Hind sisaldab kohta regati ühel etapil, vajadusel transporti 
valitud etapi algus-  või lõpusadamasse, toitlustust ja ööbi-
mist laevas. Kui osalejal on võimalik kõik kulud ise katta, ei 
pea ta konkursil osalema ning talle on koht regatil olemas.

8  Tallinn pakub võimalust osaleda soodsamalt The Tall Ships 
Races 2021 võistlusel 165 pealinna noorele. "Tasuda tuleb 
vaid omaosalustasu 200 eurot, ülejäänud kulud katab Tal-
linn," ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Kuni 80 purje-
tamishuvilisele, kes on pärit vähekindlustatud peredest, on 
osalemine sel elumuutval seiklusel päris tasuta." 

8  Tallinnas peatub regatt 15.-18. juulini. 

8  Purjeõppele saavad kandideerida noored, kes on võistluse 
toimumise ajal 15-25-aastased. The Tall Ships Races 2021 
purjeõpperegatt toimub 27. juunist 3. augustini Läänemerel. 
Noortel on võimalus osaleda järgmisel aastal 30. juunist 5. 
juulini marsruudil Klaipeda – Turu, 8.-15. juulini Turu– Tal-
linn, 18.-22. juulini Tallinn – Ahvenamaa või 25.-31. juulini 
Ahvenamaa – Szczecin Poolas. Info purjeregatil osalemise 
kohta veebilehel tallshipstallinn.ee.

Meresõiduoskused saavad selgeks reisi käigus.

Noored saavad  
suurel purjelaeval  
madruseametit õppida
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Noortel on võimalus sõita purjekaga 
järgmisel suvel Klaipedast Turusse, 
Turust Tallinna, Tallinnast Ahvena-
maale või Ahvenamaalt Poola linna 

Szczecinisse.
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8 "Me näeme väga suu-
ri muutusi Tallinna koolide 
õuedel," ütles Tallinna Üli-
kooli liikumislabori juhata-
ja Merike Kull. "Varem olid 
seal vaid muruplatsid, aga 
nüüd näeme hoove, kuhu 
lapsed hea meelega vahe-
tunnil jooksevad." Tantsuva-
hetunnid koos õpetajatega, 
loodusmatkad ja turnimis-
puud koridorides on pan-
nud lapsi paremini õppima 
ning vähem pea- ja kõhuvalu 
kurtma. Tallinn sai selle eest 
aasta tegija tiitli.

 
Pooletunnise vahetunni al-

guses kiirustavad kõik Südalin-
na kooli  lapsed garderoobi, et 
riided selga saada ja võimali-
kult ruttu õue mängima jõuda. 
"Lähme juba rutem õue, muidu 
me ei jõua seal olla," hõikab üks 
väike tüdruk sõbrannale. Koo-
lihoovis tegevust jätkub: roni-
takse seiklusrajal, mängitakse 
jalgpalli, kiigutakse ja tuntak-
se värskest õhust rõõmu. Kuuris 
ootavad ka tõukerattad, millega 
mööda hoovi ringi sõita. 
Õpetajad jälgivad, et kõi-
gil oleks tore liikuv vahe-
tund. Kui vahetund läbi 
saab, helistab üks õpe-
tajatest kella ning lap-
sed lähevad, küll pisut 
vastumeelselt, majja ta-
gasi. Õnneks liiga kiiret 
pole, sest tunni algust 
kuulutavat koolikella 
siin ei ole – tunni alus-
tab ja lõpetab õpetaja.

Südalinna koolis lii-
guvad õpilased ja õpe-
tajad aasta läbi õues. 
Kooli projektijuhi 
Kerttu Mölderi sõnul 
veedavad lapsed oma 
vahetunnid sõltuma-
ta aastaajast majast 
väljas. "Meil on päris 
suur hoov, kus õpila-
sed saavad liikuda, palli mängi-
da ja tõukeratastega sõita. Põ-
nevad ronilad ja ronimissein on 
isegi koridoris," selgitas Mölder. 
"Oleme teinud nii tantsu- kui ka 
korvpallivahetunde. Vahetunnis 
panevad mängujuhid lapsi näi-
teks lauatennist või lauajalgpal-
li mängima. Keskkond ise peab 
liikumist soosima, seepärast on 
meil näiteks põrandal keksu-
rajad. Me ei keela lastel liikuda 
ega nõua, et nad koolimajas pai-
gal püsiks. Tähtis on mängida ja 
tegutseda." 

Suuremad õpilased korral-
davad liikumisvahetunde õpe-
tajatelegi. "Kord nädalas saa-
vad õpetajad üllatuse osaliseks – 
meid pannakse tantsima, võim-
lema või mõnda mängu män-
gima. Kutsume liikuma ka va-
nemaid," lausus Mölder. "Sep-
tembris plaanime korraldada 
pere spordipäeva metsas orien-
teerudes." 

Kool pakub mitmeid tasu-
ta treeninguid, näiteks rahva-
tantsu, rahvastepalli ja korvpal-
li. Kogupäevakoolis saavad lap-
sed koolimajas olla kella viieni 

õhtul. Kogupäevakool tähendab 
näiteks hommikul 90-minuti-
list vahetundi, tunniplaani säti-
tud huvitegevusi, õues mängi-
mist, kultuuriklubisid jm üritu-
si. Vaheaegadel on lastel võima-
lus osaleda linnalaagrites, kus 
külastatakse ühiselt muuseume 
ja osaletakse õpitubades.

vanematele väga meeldib
Südalinna kooli direktori Vei-

ko Rohunurme sõnul hoolit-
seb kool selle eest, et õpilased 
päeva jooksul hea ilmaga vähe-
malt kaks ja pool tundi õues lii-
guksid: hommikusel õuevahe-
tunnil, täispäevasel tunniajasel 
õueskäigul, ning ka kella kolme 
ja nelja vahel mängitakse värs-
kes õhus. Kooliõe andmetel on 
õuevahetundide sisseseadmise 
järel järsult langenud nende las-
te arv, kes kurdavad pea- ja kõ-
huvalu või kehva enesetunnet. 

Kerttu Mölderi sõnul on ko-
gupäevakool lapsevanemate ja 
õpetajate seas väga popp. "Iga 
päev jääb meil õhtuti kooli lii-
kuma umbes 160 õpilast pea-
miselt 1.-5. klassist," rääkis ta. 

"Õpetajad kinnitavad, et 
kogupäevakool on paran-
danud õpitulemusi, sest 
välismaalt pärit õpilased 
saavad muu hulgas õppi-
da keelt ning kodutöid te-
hakse õpetajate juhenda-
misel. Kindlasti on märga-
tud ka sotsiaalsete ja emot-
sionaalsete oskuste aren-
gut. Kogupäevakooli õh-
tutel osaleb suur hulk ris-
kirühma õpilasi. Tunnira-
huklassi järele pole enam 
vajadust, sest õpilased hoia-
vad ise kenasti klassi rahu-
likuna ja õpivad usinalt. Lii-
kumine on tõstnud ka vane-
mate huvi oma laps just meie 
kooli panna." 

Tartu Ülikooli liikumis-
labor on loonud üle-eestili-
se liikuma kutsuvate koolide 

võrgustiku, milles osalejad sei-
savad hea oma õpilaste tervi-
se eest. Liikumislabor valib kõi-
gi osalejate seast tervest Eestist 
igal aastal välja parimad, kes 
saavad aasta tegija  tiitli. Süda-
linna kool pälvis tänavu tunnus-
tuse liikuma kutsuva saavutuse 
eest koolis. "Kuigi kool asub lin-
na keskel, tiheda liiklusega pea-
tänava ääres, on väga tõhusalt 
arendatud kooli hoovi, mis kut-
sub praeguseks tõesti õpilasi lii-
kuma," kirjeldab labor Südalin-
na kooli saavutust, tuues välja 
ka kogupäevakooli.

Alanud õppeaastal aga plaa-
nib Südalinna kool rajada koo-
liaia. "Sügisel soetame aia loo-
miseks tarvilikud vahendid ja 
jaanuarist hakkavad lapsed tai-
mi ette kasvatama," ütles Möl-
der. "Linnalapsed ju väga tihti ei 
tea, kuidas toit meie söögilauale 
jõuab. Nüüd hakkavad nad tai-

mi ette kasvatama, et need ke-
vadel oma käega mulda pan-
na. Varem kasvatasime tomatit 
ja hernest aknalaudadel, peagi 
saab tulla ja vaadata, mis õues 
kasvab!"

Neli aastat liikuma kutsu-
va koolina tegutsev Kuristiku 
gümnaasium sai konkursil tun-
nustused "Liikuma kutsuv koo-
lijuht" ja "Liikuma kutsuv tegus 
tiim". Kuristiku gümnaasiumi 
direktori Raino Libliku sõnul 
algavad nende koolis algklassi-
de tunnid juba mõnda aega kell 
9. "Lisaks on päeval üks pikk va-
hetund, kus kõik lapsed käivad 
õues," selgitas ta. "Liikuda aita-

vad vastav mööbel, seiklusrada, 
liikluslinnak jne. Väga populaa-
rsed on aktiivsed vahetunnid, 
kus lapsed saavad tantsida või 
tegutseda vanematest õpilas-
test mängujuhtide käe all." Va-
nematele õpilastele pakub kool 
eri lauamänge, liikumisnäda-
laid ja matkapäevi. "Vaatama-
ta sellele, et meil õpib ligema-
le tuhat õpilast, oleme suutnud 
panna nad vahetundide ajal 
õues mängima ja muul moel 
liikuma," rääkis Liblik. "Õpilas-
tele läheb see väga korda, ja mis 
peamine – see kõik aitab neil 
paremini õppida ja olla rõõm-
sad" 

Tallinna 32. keskkoolis tegut-
sev rühmitus "Spordivaim" sai 
koos selle algatanud kehalise 
kasvatuse õpetaja Meelis Raien-
diga aasta tegija konkursil "Lii-
kuma kutsuva noorte algatuse" 
tiitli. Rühmitus korraldab oma 
koolis spordiüritusi nagu palli-
mänguööd, turniirid ja aktiiv-
sed vahetunnid, meelitades nii-
viisi liikuma  õpilasi ja õpeta-
jaid, vahel ka vanemaid. Kahe 
aasta jooksul on rühmitus kor-
raldanud koguni üheksa spor-
dilaagrit. Sealjuures korralda-
vad üritusi koolinoored ise, va-
batahtlikult.

koolihoovid  
on hakanud elama

"Kõnnin koolini" projektiju-
hid Lembe Levo, Kristiina Püt-
tsepp, Marge Aedna Merivälja 
kooli vanematekogust on lap-
sevanemad, kes võtsid kätte ja 
asusid lahendama kooli tõsist 
probleemi. Nimelt on laste au-
toga kooli toomine kitsasid tä-
navaid pidi väga ohtlik ega lase 
lastel liikuda. Sellega tegele-
miseks nad kampaania "Kõn-
nin koolini" korraldasidki. Tei-
si vanemaid ärgitati autoga lap-
si kooli tuues kaugemal peatu-
ma, et lapsed saaksid jala koo-
li minna. 

Seegi pole veel kõik. Liikuma 
kutsuvat kooli toetava omava-
litsusena sai aasta tegija tiitli ka 
kogu Tallinna linn. Tartu Ülikoo-
li liikumislabori juhataja Me-
rike Kulli kinnitusel sai Tallinn 
tiitli, sest on kenasti toetanud 
oma koolide liikuvateks koo-
lideks kujunemist. "Tallinn on 
tegutsenud, et liikumine saaks 
kogu koolipäeva loomulikuks 
osaks ja laste liikumisvõimalu-
sed oleksid võimalikult mitme-
kesised. Me näeme väga suuri 
muutusi koolide õuedel," nentis 
Kull. "Varem olid seal vaid mu-
ruplatsid, aga nüüd näeme hoo-
ve, kuhu lapsed hea meelega va-
hetunnil jooksevad, kus neil on 
eri võimalusi liikumiseks. Tal-
linna koolihoovid on hakanud 
elama ja liikuma kutsuvateks 
aladeks kujunema. Linna  ha-
ridusametiga on liikumislabo-
ril väga hea koostöö olnud, seda 
on kohe tunda. Näiteks Tallinna 
terviseedenduse vanemspetsia-
list Age Tamm on selgelt õla alla 
pannud, et koostöö liikumisla-
boriga võimalikult hästi sujuks 
ja koolides toetust leiaks. On 
tunda suurt tuge."

"Me ei keela 
liikuda ega 

nõua, et laps 
koolimajas 

paigal  
püsiks."

BELOBROVTSEV: Oleme toetanud koole 
liikumisradade ja ronimisseintega
Abilinnapea Vadim Belobrovtsev peab aasta te-
gija tiitli võitmist Tallinnale oluliseks. "Tartu 
Ülikooli liikumislabori tunnustus näitab, et 
oleme olnud õigel teel ning meil on suur 
au ja rõõm see auhind vastu võtta," rää-
kis Belobrovtsev. "Oleme haridusameti-
ga pidevalt otsinud võimalusi, kuidas muuta 
koolide õuesid ja ruume nii, et lapsed tahaks 
aktiivsemalt liikuda. Oleme toetatud koole seik-
lus- ja tasakaaluradade, õueronilate ja jõulinnakute rajamisel hoo-
videsse, ronimisseinte ja lauatenniselaudade püstitamisel ruumi-
desse. Samuti koordinatsiooni, liikumist, kiirust ja osavust arenda-
vate mängu- ja spordivahendite soetamisel." 

8  Tallinna koolidest kuuluvad liikuma kutsuva kooli võrgustikku 
Südalinna kool, Kuristiku gümnaasium, Merivälja kool, Laag-
na gümnaasium, Läänemere gümnaasium, 32. keskkool, Arte 
gümnaasium, Kunstigümnaasium, Pääsküla kool, Järveot-
sa gümnaasium, Ehte humanitaargümnaasium, Pae gümnaa-
sium, Lasnamäe gümnaasium ja Rahumäe põhikool, erakooli-
dest  Audentese erakool.

8  Tartu Ülikooli liikumislabori uuringud näitavad, et koolipäe-
vadel liigub 7-13-aastastest Eesti õpilastest piisavalt vaid iga 
neljas. 76% lastest ei liigu isegi tundi aega päevas. Iga neljas 
esimesse klassi astuv laps on ülekaalus või rasvunud. Hea ter-
vise ja õppimisvõime nimel peaksid 5-17-aastased lapsed ja 
noored  päevas aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit, ligikau-
du viiendikul lastest jääb see aga päevaplaanist välja.

8  Poolesaja osaleja seast valis komisjon välja 21 parimat. Tallinnast 
said aasta tegija tiitli Kuristiku gümnaasium, Südalinna kool, 32. 
keskkool, Merivälja kooli lapsevanemad ja Tallinna linn. 

Õuevahetunnid kaotavad huvi telefoni vastu

Südalinna kooli õu pakub erinevaid liikumisvõimalusi, lisaks kiikumisele saavad lapsed ka näiteks köiel kõndimist harjutada.

Ronimissein Südalinna kooli koridoris.
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Maailma mainekaima gast-
ronoomiavõistluse Bocu-
se d'Or Euroopa finaal jõuab 
Eestisse esmakord-
selt. Otseülekan-
des näeb nn kokka-
de olümpiamänge 
enam kui 20 miljo-
nit inimest. Tallinna 
saabub lisaks Euroo-
pa parimatele kok-
kadele ka suur hulk 
toidumaailma mõ-
jukaid inimesi kogu 
maailmast. 

Eesti Kulinaa-
ria Instituudi asu-
taja ja Bocuse d’Or 
Europe 2020 presi-
dendi Dimitri Dem-
janovi sõnul on Jär-
veotsa farmi väike-
linnul vutil, mida kasutatakse 
põhiroa toorainena,  head või-
malused saada Eesti esindus-
tooraineks. Ootame põnevu-
sega, milliseid maitseid suu-
davad Eesti vutist välja võluda 
Euroopa parimad kokad ja kes 
võidab selle võistluse. Pealinn 
vestles jõuproovil Eestit esin-
dava tippkoka Artur Kazarits-
kiga, kes töötab tegelikult Ko-
penhaageni mainekas restora-
nis Geranium.

Mis toit, lõhn ja maitse 
teid ennast pöör-
desse ajab?

Toit ei tohi olla 
üle soolatud. Üldi-
selt meeldivad mul-
le ikka kodused toi-
dud. Mitte küll väga 
sageli, aga teen neid 
kodus perele. Seal 
meeldib mulle teha 
rohkem taimetoite. 
Ostan salati toorai-
ne ja kartulid. Võib-
olla tuleb see ka sel-
lest, et liha saan juba 
töö juures küllalt mek-
kida. Juba lapsepõlvest 
olen harjunud man-
napudruga. See mait-
se, kui pudrul on võisilm peal, 
on mind kogu aeg saatnud. Ka 
mõni kodune supp on väga 
priima!

Mida tähendab teile Bocu-
se d’Ori toimumine Eestis 
ja see, et saate sellel osa-
leda?

Sellel võistlusel osalemine 
on väga prestiižne ja väga suur 
au. Muidugi tahan koos oma 
abilistega saavutada head tule-
must. 

Selle nimel teeme iga päev 
tugevalt tööd, läbime igasugu-
seid teste, mille käigus saame 
muidugi ka palju uusi teadmisi. 

Me õpime, saa-
me uusi ideid, kohtame uusi 
huvitavaid inimesi. Eestile  ter-
vikuna tähendab Bocuse d’Or 
tunnustust, Euroopa toidukaa-
rdile kandmist. 

Valmistute praegu Gloria 
õppeköögis võistluseks. 
Mida kokkade treening en-
dast kujutab? Kui pikalt ja 
raskelt iga päev treenite?

Meil on mitmesugused tree-
ningprogrammid. On nii-öel-

da põhiprogramm ehk tree-
ningutsükkel, mille käigus tei-
sipäeviti ja reedeti teeme läbi 
kõik selle, mis meid konkur-
sil ees ootab. See annab meile 

kindluse, et oleme valmis tul-
le minema ja võitma. Lihvime 
oma tegutsemist, oma liigutu-
si, kõike, mida köögis tegema 
peab. 

Aga teistel nädalapäevadel 
valmistame neid treeningupäe-
vi ette. On ju vaja selliseks pin-
geliseks tegevuseks  korralikult 
valmistuda. Me analüüsime tu-
lemusi ja mõtleme, kuidas saa-
me oma tegevust täiustada. Kui 
mingi asi ei tööta, siis peab ju 
mõtlema, mismoodi paremi-
ni teha.  

Minu meeskonnas või võist-
konnas on üldse kokku kümme 
inimest. Köögis töötab seitse 
inimest. Mina, minu abi Mag-
nus, kes on Taanist, teised abi-
lised ja treener. Meie treener on 
minu endine kolleeg, rootsla-

ne. 
Me oleme ka 

head sõbrad. Aga 
kui läheb juba võist-
luseks, siis tema ei 
tohi enam midagi ise 
puutuda. Ta võib küll 
kõike jälgida ja sõ-
naga abiks olla, et ik-
kagi kogu asjade käi-
ku hoida õige joone 
peal. Meil on ka neli 
noort kokka, kes abis-
tavad ja valmistuvad 
võistluseks koos minu 
ja mu peamise abili-
sega. 

Mida on teil plaanis 
võistlusel pakkuda? Mis on 
teie tugevus, millega te loo-
date oma konkurente lüüa?

Kõik konkursil osalejad tea-
vad, mida nad valmistama hak-
kavad. Meie esimene toit saab 
olema angersäga, mis on kas-
vatatud ühes Lõuna-Eesti ka-
lakasvanduses. Teeme 14 port-
su angersäga, lisandid valime 
ise. Teiseks toiduks on lind – 
vutiliha. 

Me tõstame foo-
kusesse ikkagi toidu 
meeldivuse ja maitse. 
Rõhume tugevalt sel-
lele, et toit viiks lau-
sa keele alla. Mait-
sed peavad olema ta-
sakaalus, see ongi 
meie peamine foo-
kus. Võib-olla meil 
pole veel nii pal-
ju kogemusi ja nii 
head tehnikat, nagu 
meie Skandinaavia 
konkurentidel. Aga 
maitse on toidu juu-
res see peamine asi 
ja selles me looda-
me olla paremad. 
Kõike, mis puudu-

tab maitset, pole muidugi nii 
lihtne seletada. See selgub ikka 
siis, kui võtad tüki ja tunned, 
kas midagi sulle maitseb või 
mitte. Ja kui tahad võtta veel ja 

siis veel, eks see siis ongi mait-
sev toit. 

Töötate Taanis Kopen-
haageni tipprestoranis Ge-
ranium. Mida see töö seal 
endast kujutab?

Olen seal jah juba ligi kolm 
aastat töötanud, minu viimane 
amet oli peakoka, kui nii võib 
öelda, teine abi. Ehk siis tööta-
sin tihedalt koos peakokaga. 

Praegu, konkursiks valmis-
tudes, ma muidugi ajutiselt 
seal ei tööta, valmistume siin 
Gloria restorani juures võist-
luseks. Aga pärast  võistlusi on 
kavatsus tagasi minna ja jät-
kata tööd. Vaatame, kuidas elu 
läheb, aga peakokaks saamise 
plaan on küll peas olnud. Mul 

on selleks ka piisavalt energiat 
ja motivatsiooni. Tegutsen sel-
les suunas.

Kuidas saada tipptasemel 
toidukunstnikuks? Miks 
ühest kokast saab kulbi-
keerutaja vanglasööklas ja 
teisest hinnatud spetsialist, 
kelle pärast üle maailma 
kokku sõidetakse? 

No kõige tähtsam on näha 
ennast hea koka positsioonis 
ja end ka hinnata. Muidugi ei 
tule see iseenesest, peab vae-
va nägema ja selle poole püüd-
ma. Kui tahate saada heaks ko-
kaks, peate end pidevalt kogu 
aeg arendama, mitte jääma pi-
dama mingile juba omandatud 
tasemele. Töötamine tippresto-

tippkokk artur kaZaritSki: hea toit on see,  
mis sunnib võtma järjest uusi suutäisi
• Kevadel toimuma pidanud kokandusvõistlus Bocuse d’Or Europe peetakse nüüd   15. ja 16. oktoobril Saku suurhallis.

Tõeline kokkade olümpia
8  Bocuse d'Or ehk maailma kokanduse võistlus 

toimub iga kahe aasta tagant. See on võrrel-
dav kokkade olümpiamängudega, toimudes 
iga kord eri maailma paigas.

8  Võistluse asutas 1987. aasta jaanuaris kuu-
lus prantsuse peakokk Paul Bocuse, kelle jär-
gi võistlus ka oma nime sai.

8  15. ja 16. oktoobril Tallinnas Saku suurhal-
lis toimuval sündmusel võistlevad kandidaa-
did Eestist, Soomest, Taanist, Prantsusmaalt, 
Gruusiast, Itaaliast, Islandilt, Ungarist, Lä-
tist, Hollandist, Norrast, Poolast, Venemaalt, 
Hispaaniast, Rootsist, Šveitsist ja Türgist.

8  Eesti võistluse kohta saab lugeda www.bocu-
sedor.com/en/continental-qualifiers/europe

8 "Minu lemmiktoit juba lapsepõlvest on mannapu-
der, mis on võisilmaga väga maitsev," ütles järgmi-
sel nädalal kokkade olümpial Eestile võitu püüdma 
minev staarkokk Artur Kazaritski (32), kes võistlus-
tel valmistab Eesti kasvandustest pärit angersäga ja 
vutti.

Linlased on ooda-
tud eluloolistele 
ekskursioonidele
8 12.-25. oktoobrini toimuva 
Vene kultuuri linnafestivali 
raames on kavas põnevad 
ekskursioonid, kuhu on oo-
datud kõik huvilised. Sel kor-
ral on festivali põhisündmu-
sed seotud kolme tuntud ini-
mesega, kes on jätnud jälje 
Tallinna ajalukku: ooperi-
laulja Georg Ots, vene mere-
sõitja admiral Adam Johann 
von Krusenstern ning vene 
õigeusu pühak ja väejuht 
Aleksander Nevski. Ekskur-
sioonid toimuvad 17.-25. ok-
toobrini nii vene kui ka eesti 
keeles. Teretulnud on kõik, 
kuid kuna kohtade arv on pii-
ratud, tuleb eelnevalt regist-
reerida. Kohapeal jagatakse 
osalejatele kaitsemaskid. 

 

Nõmmekannikese 
lasteaed saab uue 
hoovivalgustuse
8 Lasteaia õuevalgustuse 
uuendamisega alustati möö-
dunud nädalal, ehitustööde 
käigus rajatakse uus hoovi-
valgustus, kasutades metall-
maste, leedvalgusteid ning 
maakaabelliine. "Valgustatud 
mänguala aitab hoida män-
gulusti ja sära laste silmis," 
ütles  Nõmme linnaosa va-
nem Grete Šillis. Töid teos-
tab AS Empower, need pea-
vad valmima 30. novembriks, 
lepinguline maksumus on u 
58 000 eurot. Lasteaia külas-
tajatel palutakse järgida aju-
tist liikluskorraldust.

Paljassaarde 
kerkib nüüdisaegne 
loomekompleks
8 Loomekompleksi tuleb 
täieliku varustusega puidu-
töökoda, korralikult varus-
tatud metallitöökoda ning 
välitööala kraanaga, kus 
saab suuremate objektide-
ga töötada. Lisaks skulp-
tuuristuudio ning professio-
naalne värvikamber, kus 
tolmuvabalt ja tervisele 
ohutult töötada mürgiste 
värvidega.

Naked Islandi nimeline 
arendusprojekt sündis nelja 
kunstriprofessionaali – Rael 
Arteli, Flo Kasearu, Bruno 
Kadaku ja Tõnu Narro – 
ühisettevõtmisena. Seni on 
jõutud valada põrandad ning 
oodatakse sarikapidu. Veeb-
ruaris tahetakse hakata ruu-
me broneerima ning hoone 
peaks avatama mais. 

Artur Kazaritski treenib kaks korda nädalas võistluseks, tehes imekspandava kiirusega läbi kogu 
võistluse rutiini. Tema pearoaks Bocuse d'Oril on vutid.KÕVA TRENN:

Bocuse D’Oril võistlemine on meeskonnatöö. 

Üksi Kazaritski hakkama ei saaks.

Maitseained ja lisandid, mis roogadesse lähevad, on grammi pealt kaalutud.
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ranis nõuab pühendumist, vae-
va ja eneseusku. Sul peab ole-
ma ka piisavalt energiat ja tah-
tejõudu, et mitte käega lüüa. 
Peab olema tugev soov ja tuleb 
end ise motiveerida. Kõik algab 
ikka iseendast. 

Kahjuks tuleb tänapäeval 
ette, et noored ei viitsi end nii-
moodi tõsiselt kätte võtta ja 
proovile panna. 

Paljud inimesed väidavad, 
et neil on allergia või talu-
matus ühe või teise toiduai-
ne suhtes või ei sööda liha. 
Kas see on n-ö moehaigus? 

Või ongi keskkond, kus toit 
kasvab, kahjulikumaks 
muutunud?

Seda tuleb võtta rahulikult. 
Igaüks võib süüa seda, mis talle 
sobib ja meeldib. Kedagi ei saa 
sundida sööma liha, kui ta seda 
ei armasta. Aga hea kokk peab 
oskama selle kõigega arvestada 
ning püüdma teha seda, mida 
külalised, kliendid soovivad. 
On muidugi väga erineva kva-
liteediga toiduaineid. Tuleb tel-
lida nende talupidajate käest, 
kes kasvatavad puhtaid ja kor-
ralikke põllumajandustooteid. 
Mahetoodang on asi, mis Ees-

tis ka viimasel ajal jõudsalt are-
neb. Minu meelest ollakse Ees-
tis ökoloogiliste kultuuride kas-
vatamisel õigel teel. 

Kas vastab tõele ütlus, et 
parem, kui sööja ei tea, mis 
tema lemmikrestorani köö-
gis toimub?

Ei, lausa vastupidi. Minu 
meelest peaksid kõik restorani-
külastajad nägema, kuidas söök 
valmib, ja selleks tuleks kõik 
köögid teha n-ö avatud kööki-
deks. Ja kui midagi tahetakse 
väga saladuses hoida, siis vae-
valt see tänapäevases interneti 
ajastus üldse õnnestub. Piisab 
väikesest kaamerast kusagil ja 
kõik saab avalikuks.

Muidugi ei peagi vist sellest 
enam rääkima, et köögis peab 
alati valitsema puhtus. Seepä-
rast on need naljad, mis rää-
givad sellest, et te ei taha tea-
da, mis köögis toimub, või kui-
das teie vorst valmib, minu ar-
vates väga halvad naljad. Ko-
penhaageni restoranis, kus ma 
töötan, ongi avatud köök. Kü-
lalised muidugi ei lähe ise plii-
di juurde, aga nad saavad kõr-
valt kõike jälgida. See on ka kü-
laliste uudishimu rahuldami-
seks väga vajalik, sest paljusid 
huvitab, kuidas köögis toime-
tatakse. Ma arvan, et külasta-
jad saavad suure rahulduse, kui 
näevad kõike seda, mitte ainult 
ei maitse roogasid. 

Kui heal tasemel on praegu 
Eesti restoranikultuur, kui 
tasemel on siinsed kokad? 
Mis on meie plussid Lääne-
Euroopa ees?

Ka restoranikultuuri arengu 
poolest on Eesti minu meelest 
täiesti õigel teel praegu. Tallin-
nas on mitmeid väga häid res-
torane ja mõnelegi võiks anda 
ka rahvusvahelise tunnustuse. 
Pakutakse väga häid, hea mait-
sega roogi. Niinoodi peakski 
edasi minema. Heas restora-
nis on muidugi kõik kena, ala-
tes interjöörist ja  lõpetades 
abiruumidega, kuhu külastajad 
ei pääse. Kõik peab olema har-
moonilises kooskõlas. Kõik res-
torani osad peavad olema nii-
öelda ühel tasemel ja töötama 
koos nagu üks tervik. Ainult siis 
saame rääkida tipprestoranist. 

iNtervjUUToimetaja Ivo Karlep, tel 616 4071

tippkokk artur kaZaritSki: hea toit on see,  
mis sunnib võtma järjest uusi suutäisi
• Kevadel toimuma pidanud kokandusvõistlus Bocuse d’Or Europe peetakse nüüd   15. ja 16. oktoobril Saku suurhallis.

"Kõik  
külastajad  

peaksid nägema,  
kuidas nende  
söök valmib."

Töötanud kõikjal Euroopas ja ka Jaapanis
8  Artur Kazaritski on lõpetanud Sillamäe 

ametikooli. Praktikal käis ta nii pitsa-
köögis kui ka restoranis Pegasus. 

8  Suurbritannias töötatud aasta järel 
liikus Itaaliasse eri köökidesse, sealt 
omakorda viis töö aasta hiljem Jaapa-
nisse.

8  Mõned kuud Jaapanis töötanud, naasis 
Kazaritski Euroopasse ning pakkus end tööle Helsingis te-
gutsenud kahe Michelini tärniga peakoka Hans Välimäki 
restorani Chez Dominique. Põhjanaabrite juurde jäi ta enam 
kui aastaks.

8  Helsingis töötatud aja järel kandideeris Kazaritski Oslo kol-
me Michelini tärniga restorani Maaemo ridadesse. Sealt 
saadud kogemustega julges ta mõned aastad hiljem kan-
dideerida toidumekana tuntud Nomasse Kopenhaagenis. 
Kazaritski lahkus Oslost, kuid Kopenhaagenisse jõudes jäi 
siiski kohast Rene Redzipi restoranis ilma, küll aga sai tööd 
teises tipprestoranis Geranium.
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Artur Kazaritski treenib kaks korda nädalas võistluseks, tehes imekspandava kiirusega läbi kogu 
võistluse rutiini. Tema pearoaks Bocuse d'Oril on vutid.
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• Paljud soovivad vaid töötukassast raha saada, mitte töötada.

pealinn@tallinnlv.ee

8 "Kui soovisime saada 
endale juhatajat, kandidee-
risid sellele kohale nii ko-
ristajad kui ka müüjad. Kui 
aga tahtsime saada en-
dale müüjat, laekus vaid 
üks avaldus," räägib Ote-
pää Lihatööstuse asutaja ja 
endine juht Maie Niit vastu-
kajaks Pealinnas 28. sep-
tembril ilmunud artiklile 
"TÖÖTU: Olin oma tööand-
jale ümmargune null".

Alles hiljuti soovisime enda-
le osakonda saada uut juhatajat 
ja meile tuli 15 avaldust. Konku-
reerisid ka koristajad, logistikud, 
endised müüjad ja kassapida-
jad. Samas kuulutasime välja, et 
tahame müüjat, ja saime ainult 
ühe avalduse. Kõik arvavad, et ju-
hataja töö on maru lihtne ja seal 
saab suurt palka, aga müüja tööd 
ei tasu üldse teha. Inimestel on 
üldse valed arusaamad töödest.

Siis võtsime ühe inimese šaš-
lõkki tegema. Töö on selline, et 
lihatükikesed tuleb lihtsalt pan-
na karbi sisse ja valada neile ma-
rinaad peale. Selgus, et meile on 
tööle tulnud 40-aastane lume-
helbeke. Meil oli eriolukord ja oli 
vaja, et ta peseb kümme või viis-
teist kasti, mille peale inimene 
ütles, et "mina seda tööd ei tee, 
mina saan siin märjaks". Kui ta 
kodus nõusid peseb, siis ta vist ei 
saa märjaks! Ta ütles, et tema ei 
tule tööga toime – ma ütlesin, et 
tulge varem tööle, sest teised tu-
levad kella kuueks, teie tulete kel-
la seitsmeks. Töötaja vastas aga: 
"Ei, mina tulla ei saa, ma ajan pe-
rekonna üles, nemad ei saa siis 
magada." No lihtsalt hämmastav, 
milliseid põhjuseid võib leida.

Justkui kümne pressi 
vahel

Maale kolis üks naisterahvas 
ja võtsime ta tööle. Ta töötas nä-
dal aega, hästi aeglaselt seejuu-
res, ja tahtis katseajal lahkuda. 
Küsime, et miks, ja tema vas-
tas, et kõik lähevad töötukassas-
se tagasi ja hakkavad sealt jäl-
le raha saama. Mina ei saa aru, 
miks töötukassa laseb end lolli-
tada. Raha, mida meie siin tee-
nime, läheb lihtsalt laiskade ini-
meste ülalpidamiseks. No ja 
eraldi kontingent on veel need, 

kes on alkoholi küüsis… Kui ta 
saab mõni päev töötatud, siis 
niipea, kui mingi raha käes, lä-
heb jooma ja on tööandjale ka-
dunud.

Küllalt jätkub Eesti nn suurt 
vabadust nautivaid inimesi, kes 
põhimõtteliselt tööl ei käi ja ela-
vad küll kohalikest, küll riigi toe-
tusest. Vahel käivad nad ühe päe-
va kaupa kuskil juhutöid tege-
mas. Nemad muidugi ei maksa 
riigimakse. Maal meil ju inimesi 
ei ole ja oleks hea, kui nad tuleks 
meile tööle. Aga niipea, kui sa üt-
led, et vormistame tööle, siis vas-
tavad "ei, meie tööle vormistada 
ei lase, sest siis me ei saa tasu". 
Nüüd tehti seadus, et kaheksa 
päeva võib teha nn tööampse, 
aga ikka ei näe me neid ühepäe-
valiblikaid kuskil. See ei kohusta 
ju neid! Peaks olema seadus, mil-
les kohustatakse kaheksa päe-
va töötama. Meil oli üks juhtum, 
kus tahtsime üht inimest mõ-
neks päevaks tööle võtta, sest ta 
omal ajal õppis meie juures väl-
ja ja ta on hea spetsialist, aga al-
kohoolik, keda tööl ei saa pidada. 
Kutsusime ta siiski tööle. Tema 
aga ütles, et "mina tahan niimi-
tu eurot päevas ja kui te ei maksa, 
ma tööle ei tule". Lisas, et me ühe 
päeva teenistuse pealt riigimak-
se ei maksa ja võiksime talle anda 
selle raha. Ühesõnaga, tööandja 
ise on paljudele töötajatele prae-
gu suur null, sest tema peab ai-
nult tööd andma, tema peab rii-
gimaksud maksma, kümne pres-
si vahel töötama, ta ei tohi eksida 
jne. Aga töötu võib ringi jalutada 
ja ainult raha saada …

Ma sain väga hästi aru maa-
sikakasvatajatest, kes kurtsid, 

et saak läheb raisku. Tõesti, ini-
mesi tööle võtta ei ole, sest tööd 
enam teha ei taheta.

mustalt töötamine 
levinud

Minu meelest tuli Eesti ühis-
konda hea elu liiga ruttu. Koroo-
naaeg on mõjunud niimoodi, et 
väga paljud inimesed lihtsalt oo-
tavad koondamisraha, toimetu-
lekutoetust ja töötukassa raha. 
Miks ta peab siis tööle minema, 
kui ta saab niisama ära elada? 
Ilus ilm, muudkui jaluta!

Töötute armee on nüüd küll 
tekkinud, meil oli üks väga tub-
li töömees, kes läks meie juurest 
ära teise kohta ja sealt koondati. 
Nüüd ta ütleb nii, et "ega mina 
enam tööle ei lähe, mina võ-
tan nüüd poole kohaga mustalt 
töö". Inimesed ei tahagi enam 
tööle minna. Aga kust need 
maksud siis tulevad? Kust see 
töötukassa raha saab, kui ette-
võtteid ei ole?

Praegu on minu meelest töö-
andjatel väga, väga raske aeg. 
Kõige hullem on see, et tööta-
jad teavad, et sul töölisi ei ole, ja 
siis nad on nii ülbed, võivad sul-
le ikka väga halvasti öelda  Mei-
le ütles üks töötaja: "No mida sa 
mölised!" No kas see on siis jutt 
või asi! Ja üldiselt on nii, et töö-
tajad ei täida enam korraldusi, 
oma initsiatiivi ka enam üles ei 
näidata. 

Loe Pealinna artiklit "TÖÖTU: 
Olin oma tööandjale ümmar-
gune null" aadressilt www.pea-
linn.ee/arhiiv/tootu-olin-oma-
tooandjale-ummargune-null-
n258315

eNDiNe tippJuht: pigem 
on tööandja suur null

Kellega tegu?
8  Maie Niit (s 1938) on 1990. aastal asu-

tatud Otepää Lihatööstuse Edgar AS 
asutaja, omanik ja endine juht. Tema 
ettevõtted – tööstus, kauplus, kon-
diitriäri ja söögikoht – annavad prae-
gu tööd u 45 inimesele.

8  Kuigi Maie ise enam ettevõtet ei juhi, ei 
istu ta käed rüpes, vaid tegeleb köögivilja-
de ettevalmistamisega – koorib sibulaid ja küüslauku – ning 
võtab tellimusi vastu. "Noored, kes on tulnud, on tublid ja 
meil on siin naisterahvastest hea meeskond koos!" kiidab ta 
oma töötajaid. "Häid töötajaid on ikka vaja – selliseid, kes ei 
tule vaid 1-2 päevaks ega karda märjaks saada."

Maie Niidu sõnul kipuvad töötajad 
ülbelt ja hoolimatult käituma, kui 
teavad, et neile pole asendajat võtta.
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Jaak Juske, 
ajaloolane ja volikogu liige

8 Võimud panid Kop-
li karantiini ja saatsid sinna 
muuhulgas kaheksa sauna-
rongi, sest kardeti, et algu-
ses gripiks peetud tüüfus 
võib nakatada kuni 600 ini-
mest päevas.

Praeguse koroonaepideemia 
ajal tasub meenutada, et Tallin-
na pikas ajaloos on olnud roh-
kelt laastavaid epideemiaid, mis 
viinud hauda sadu ja tuhandeid 
inimesi. Üks viimaseid väga laas-
tavaid haiguspuhanguid oli sa-
jandi eest Koplis, kus tüüfuse tõt-
tu suri mitusada Vene sõdurit.

Novembri lõpus 1919 oli 
Vene valgetel ebaõnnestunud 
katse vallutada punastelt Pet-
rograd. Nii oli Vene valgetest 
koosnev Loodearmee taandu-
nud Narva jõeni. Eesti väeju-
hatus andis  liitlasarmee taga-
laüksustele, sõjaväelaste pere-
konnaliikmetele ning põgeni-
kele loa tulla üle jõe Eestisse. 
Vene valgete sõdurite seas levis 
aga väga laastav nakkushaigus 
– plekiline soetõbi ehk tüüfus.

voodipesu jaoks oli vaja 
ameerika abi

1920. aasta veebruari algu-
seks oli olukord Tallinnas muu-
tunud enam kui tõsiseks, sest 
Koplis asuvates Loodearmee 
hospidalides vohas tüüfus täie 
hooga. Juba jaanuari teisel poo-
lel oli seal 1500 tüüfusehaiget, 
kellest paljud olid sinna tulnud 
gripi diagnoosiga. Ja laastav, 
kõrge suremusega tõbi hakkas 
levima üle kogu linna. 

Alles nüüd asusid võimud te-
gutsema. Ühe esimese sammu-
na kuulutati Vene laatsarettide 
piirkond Koplis (aga ka Ida-Vi-
rumaal) keelualaks ehk pandi 

karantiini, kuhu lubati vaid kir-
jaliku saatekirjaga. Sinna rajati 
saunu ja desinfektsioonipunk-
te, moodustati tosin desinfekt-
siooni-lendsalka, lasti käiku ka-
heksa saunarongi jne.

Samuti määras Eesti väe-
juhatus Koplisse komandan-

di. "Tema käsul keelati liiku-
mine Kopli ja linna vahel kella 
üheksast õhtul kuni kella kuue-
ni hommikul ja rajati hospida-
lide ümber piirdeaed. Plekili-
se soetõve kartuses katkestati 
1920. aasta jaanuarist isegi kir-
jade kättetoimetamine elanike-
le, kes elasid teisel pool karan-
tiinijoont," on kirjutanud Kopli 
ajalugu uurinud ajaloolane Ro-
bert Nerman.

Tallinnas rakendatud meet-
metest teavitas ajaleht Vaba 
Maa linlasi 9. veebruaril. Ajaleht 
kirjutas, et lisaks kahehobuse-
tõllale viiakse haigeid haiglasse 
nüüd ka autoga, "mis korraga 4 
haiget peale võib võtta".

Kui seni oli nakkushaiglas 
kõigest 200 voodikohta, siis 

linna tervishoiuosakond ot-
sustas avada haiglad kuni 600 
haige jaoks. Voodipesu han-
kimisel loodeti Ameerika Pu-
nase Risti abile. Suurim prob-
leem oli õdede-sanitaride nap-
pus, neid kavatseti appi saada 
sõjaväest.

Lõpuks võeti põhjalikumalt 
ette ka haiguste ennetamine, 
võtmeküsimuseks võitlus täide 
kui tõve edasikandjate vastu. 
Anti käsk rongivaguneid vähe-
malt kord nädalas desinfitsee-
rida. Kroonu täitapamaja ava-
ti ühel päeval nädalas ka koha-
likele elanikele, "igas tunnis on 
seal võimalik 40 inimesel van-
nis käia ja riideid täidest pu-
hastada". Vanakraamiturge aga 
kohustati müüma vaid neid rii-

deid, mis kandsid plommi – de-
sinfitseerimise märki.

Märtsis 1920 loodi Eesti sõ-
javäe tervishoiuvalitsuse allu-
vuses haiglad tuhandete loo-
dearmeelaste jaoks. Seda välis-
maiste Punase Risti organisat-
sioonide abiga. Alles nüüd hak-
kas olukord paranema.

Tallinnas oli arvestatud ka 
musta stsenaariumiga, et iga 
päev haigestub 600 inimest. Nii 
hulluks olukord õnneks siiski ei 
läinud. Nii võis Tallinna Teata-
ja 7. aprillil 1920, kaks kuud pä-
rast Vabadussõja lõppu kirjuta-
da: "Plekiline soetõbi on Koplis 
juba raugenud. Neil päewil kao-
tati juba karantiin Kopli ja lin-
na wahel ära, inimesed wõiwad 
jälle Vabalt liiikuda."

Tüüfuse epideemia tappis 
toona kokku kuni 12 000 loo-
dearmeelast. Armee 153 arstist 
haigestus 132 ja suri 26. Kole 
haigus ei säästnud ka eestlasi. 
1. detsembrist 1919 kuni 1. ap-
rillini 1920 haigestus tüüfuses-
se 4028 Eesti sõjaväelast, kellest 
346 suri.

Suri 12 000 soldatit
Tallinnas surnud loodear-

meelased maeti Kopli kalmistu-
le, kus eraldati maatükk kalmis-
tu lõunapoolsel küljel, praegu-
se Kopli kalmistupargi ja Pel-
guranna tänava vahel. Hinnan-
guliselt maeti sinna umbes 700 
inimest. 1936. aastal rajati kal-
mistule arhitekt Aleksandr Vla-
dovski projekti järgi Püha Jüri 
kabel.

Loodearmee kalmistu ja ka-
bel hävitati nõukogude või-
mu poolt 1946. aastal, viis aas-
tat enne kogu ülejäänud Kopli 
kalmistu likvideerimist. Kabe-
lis olnud suure Püha Jüri ikoo-
ni pihta tulistati kümneid las-
ke (kokku loeti 52 kuulidest jää-
nud auku). Pühaku nägu oli hä-
vitatud püssipära löögiga ja 
ikooni raamil leiti täägi jälgi. 
Ikoon restaureeriti 2013. aastal 
ning see asub nüüd Kopli Niko-
lai kirikus. Samas kirikus asub 
ka rüüstatud kabelist päästetud 
üks seinaplaatidest osa maetu-
te nimedega.

1992. aastal püstitasid Eesti-
maa Vene Muinsuskaitse Selt-
si aktivistid hävitatud Loode-
armee kalmistu territooriumile 
mälestuskivi, istutati ka tamm. 
Linnavalitsus plaanib Loode-
armee kalmistu kabeli lähiajal 
taastada.

Loo koostamisel on kasuta-
tud Pekka Erelti 5. detsembril 
2009 Eesti Ekspressis ilmunud 
artiklit.

Saja aasta eest viis epideemia hauda 
sadu eestisse pagenud vene sõdureid

1919. aastal tõid tüüfuseepideemia endaga kaasa Venemaalt Eestisse taganenud valgekaartlased. Tüüfusesse nakatusid 
tallinlased aga ka hiljem, 1935. aastal, mil haigus jõudis pealinna väidetavalt nakatunud piima kaudu Keila ja Harku vallast.

• Korra nädalas said ka kohalikud elanikud külastada kroonu täitapamaja. 

"Haigeid 
hakati 

nüüd lisaks 
tõllale viima 
haiglasse ka 

autoga.."

Uue innovatsioonifondi konkursi abil  
rahastatakse targa linna viit lahendust

Kristiine veab tasuta ära 
aia- ja haljastusprügi

8 Targa linna lahendusi ot-
siva Tallinnovation kon-
kursile kvalifitseerunud 
12 taotluse hulgast valis 
linn koos teadus- ja ärilin-
nakuga Tehnopol välja viis 
võitjat, kes muudavad lin-
na teenuseid ja keskkonda 
mugavamaks ning nüüdis-
aegsemaks nii elanikele kui 
ka külastajatele. Võitjateks 
osutusid järgmiste ettevõte-
te pakutavad lahendused:

Bikeep – ühiskasutatav il-
mastikukindel ja turvaliselt 
privaatne jalgrattagaraaži la-
hendus ühistranspordipeatus-
tes;

R8 Technologies – 
ärihoonete tehno-
süsteemide juhtimi-
se digitaalne ope-
raator, mis jälgib eri-
nevaid hoonete võt-
meindikaatoreid nagu 
energiatõhusus, siseklii-
ma ja tehniline seis;

Teede Tehnokeskus – linna-
osadepõhised miniilmajaamad 
koos mudelennustusega teeil-
ma ennustamiseks;

Fusebox – virtuaalne elektri-
jaam, mis analüüsib linnahoo-
nete elektritarbimisandmeid 
tõhusamaks energiatarbimi-
seks;

Aiotex – asjade inter-
neti (IoT) põhine hoo-
ne ja avaliku teenin-
dusobjekti hoolduse 
lahendus, mis liht-

sustab infovahetust 
objektiga kokku puu-

tuvate osapoolte vahel 
(omanikud, kasutajad, halda-
jad, tööde teostajad).

Maksimaalne toetussumma 
lahenduse kohta on kuni 15 000 
eurot,  innovatsioonifondi suu-
rus kokku 50 000 eurot. Lisaks 
saavad konkursi võitjad linnalt 
kontakte, nõuandeid ja Tehno-
poli mentorite võrgustiku tuge. 
Lahenduste projektid teosta-

takse juba 2021. a alguseks. Tal-
linna abilinnapea Aivar Riisalu 
sõnul on konkursi Tallinnova-
tion eesmärk toetada linna ja 
tehnoloogiaettevõtete omava-
helist koostööd. Seeläbi saab 
muuta Tallinna linnakeskkonna 
kaasaegsemaks, säästlikumaks 
ja avatumaks. "Ootame põne-
vusega, kuidas valitud lahen-
dused tööle hakkavad ja seejä-
rel koostöös Tallinna linnaga ka 
globaalselt edukaks saavad," li-
sas Riisalu. 

Konkursi kohta saab põhja-
likumalt lugeda veebilehel: in-
novatsioonifond.tehnopol.ee  
ja www.tallinnovation.ee 

8 Kristiine elanikud saa-
vad panna end 6. novemb-
rini kirja, kui tahavad, et 
nende aia- ja haljastusjäät-
med ning sügislehed  tasu-
ta ära viidaks. 

Linnaosavalitsuse lepingu-
partner viib elanikelt tasuta 
ära kuni kümme kotti aia- ja 
haljastusjäätmeteid. Iga kin-
nistu kohta saab registreerida 
kuni kümme 150-liitrilist le-
hekotti kaaluga kuni 20 kilo. 

Lehekottidesse ei tohi pan-
na ohtlikke jäätmeid, mulda, 
liiva, autorehve, olmejäätmeid, 
koduelektroonikat või ehitus-
prahti, muidu kotte ära ei vii-
da. Äraveo soov tuleb regist-

reerida aadressil https://bit.
ly/3iaUHd1 Vedu algab 16. no-
vembrist ja kestab 20. detsemb-
rini. Vedu alustatakse suurema-
te teede ja tänavate äärest, see-
järel väiksematelt tänavatelt. 

Juhul, kui lehekotte on üle 
kümne, tuleb need ise ära viia 
Tallinna jäätmejaamadesse, kus 
elanikelt võetakse tasuta vastu 
kuni kuus 100-liitrilist kotitäit. 
Kristiine linnaosa lähim jäätme-
jaam asub Rahumäe tee 5a, vas-
tuvõtuajad on 31. oktoobri-
ni E-N kella 12-20, L-P 10-18. 1. 
novembrist E-N kella 14-19, L-P 
10-15. Reedel on jäätmejaam 
suletud. Info Anu.Sygis@tallinn-
lv.ee või tel 645 7118.



lk 15

Tartu mnt 80m kinnisasja osas  keh-
tiva detailplaneeringu tingimusi 
täpsustavate projekteerimistingi-
muste eelnõu avalik menetlus

Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 
14.09.2020-28.09.2020 võimalik tut-
vuda Tartu mnt 80m kinnisasja osas 
kehtiva detailplaneeringu tingimu-
si täpsustavate  projekteerimistingi-
muste eelnõuga. Avalikul väljapane-
kul materjalidega tutvumas ei käi-
nud ühtegi kodanikku. Avaliku väl-
japaneku kestel laekus kohalikule 
omavalitsusele 1 kirjalik ettepanek.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Täpiku tn 7 projekteerimistingimus-
te  eelnõu avaliku väljapaneku. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõuga  
saab tutvuda  

19.10. – 02.11. 2020 Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel.

Võimalusel tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel. Huvitatud isi-
kuil on samal ajavahemikul võima-
lik  ka kirjalikke ettepanekuid ja vas-
tuväiteid esitada. Kui nimetatud täht-
aja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusor-
gan asja arutada ilma avalikku istun-
git läbi viimata.
Täpiku tn 7 kinnistu on elamumaa 
sihtotstarbega, suurus 1133 m².
Täpiku tn 7 kinnistu paikneb kehtes-
tatud Sompa tee 14 ja 14a kinnistute 
detailplaneeringu alas, millega mää-
rati Täpiku tn 7 kinnistule ehitus-
õigus üksikelamu ja ühe abihoone  
püstitamiseks ning hoonestusala. 
Taotluse kohaselt soovitakse kinnis-
tule püstitada abihoone ja suurenda-
da ning nihutada detailplaneeringus 
kavandatud hoonestusala kuni 10% 
ulatuses esialgsest lahendusest.
Projekteerimistingimuste eelnõu-
ga saab tutvuda  Tallinna planeerin-

gute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/Detail/Planning/Details/
DP001510#tab35 Sompa tee 14 ja 
14a kinnistute detailplaneering (do-
kumentide nägemiseks peab ID kaa-
rdiga sisse logima).

Haabersti linnaosa valitsus ava-
likustab ajavahemikus 19.10–
27.10.2020 “ Järveotsa tee 14b  kin-
nistu ja lähiala detailplaneerin-
gu eskiisi
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on Järveotsa tee 4c, 8a, 8c, 
12a, 14b, 16, 16a, 16e, 16f, 18, 18a, 
Järveotsa tee T10, Järveotsa tee T16, 
Järveotsa tee T18, Järveotsa tee T19 
ja osaliselt planeeringualasse jää-
vatest Järveotsa tee T1, Järveotsa 
tee T2, Paldiski mnt 229d, Järveot-
sa tee 2a, Järveotsa tee 14 kinnistu-
test elamumaa, ärimaa, transpordi-
maa ja üldkasutatava maa kruntide 
moodustamine. Kruntidele määra-

takse ehitusõigus 4-5 ja 6 maapeal-
se korrusega ja ühe maa-aluse kor-
rusega korterelamute ja/või äripin-
dadega korterelamute ehitamiseks. 
Planeeritava maa-ala suurus on 4,75 
ha. Detailplaneeringu on koostanud 
OÜ Puusepp & Mänd.

Detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahendusega on või-
malik tutvuda Haabersti Linna-
osa Valitsuses Ehitajate tee 109a/1, 
II korrusel ja Tallinna planeeringu-
te registris aadressil: https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP043810#tab35. Eskiislahendust 
tutvustav avalik arutelu toimub 28. 
oktoobril 2020 kell 15.00 linnaosa-
valitsuses ruumis 211 (info tel.640 
4856).

Rabaküla tn 15 pargi projekteeri-
mistingimuste eelnõu avaliku välja-
paneku tulemused

Ajavahemikus 7.septembrist kuni 
21.septembrini, 2020 korraldas Mus-
tamäe Linnaosa Valitsus, Rabaküla 
tn 15 pargi projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku. Projek-
teerimistingimuste eelnõu materja-
lidega sai tutvuda Mustamäe Linna-
osa Valitsuses,

E. Vilde tee 118, I-korruse fuajees 
igal tööpäeval ja kogu tööaja jooksul.

Võrreldes detailplaneeringu lahen-
dusega soovitakse Rabaküla tn 15 
kinnistul muuta avaliku funktsiooni-
ga tegevusi ning eesmärgiks on ka-
vandada kasutajasõbralik, turvaline 
elukeskkond; ratsionaalne, funktsio-
naalne, esteetiline ja elav väliruum, 
mis pakub tegevusi erinevas vanuses 
elanikele väikelastest eakateni ning 
terviklik, oma identiteediga kvarta-
li sisene roheala. Rabaküla tn 15 kin-
nistule avaliku pargi kavandami-
ne käesolevates projekteerimistin-
gimustes detailplaneeringu täpsus-

tamiseks antud tingimuste alusel on 
aktsepteeritav, kuna ei mõjuta oluli-
selt detailplaneeringus kavandatud 
linnaehituslikku lahendust, ning see-
ga ei ole tegemist detailplaneerin-
gu olemusliku muutmisega. Lubatud 
täpsustuste ja muudatuste alusel 
kavandatav lahendus tagab samasu-
guse tasakaalustatud ja mitmekesi-
se linnaruumilise lahenduse planee-
ritud alal nagu ka detailplaneeringus 
kavandatu elluviimisel. Kavandatava 
avalikult kasutatava pargiga tagatak-
se Aiandi tn-ga piirnevatele kinnistu-
tele üldplaneeringu kohane üldkasu-
tatav avalik ruum, millega ei kaasne 
negatiivset mõju naaberkinnistutele 
ja nende kasutajatele.

Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud 
projekteerimise tingimustele eel-
nõule ühtegi ettepanekut eega pro-
testi.

Teated detailplaneeringutest

vAriAToimetaja Oliver Õunmaa, tel 616 4072

Saatejuht on Neeme Raud

dega.
põnevate persooni-

päevakajaliste teemade ja
 otsesaade teravate arutelude, 
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Luksautode 

omanikud 

ametlikult 

puruvaesed

8 «Praegu on väga palju neid, 

kes ei maksa midagi ja looda-

vad, et maksuamet ei viitsi neid 

kontrollida,» taunib rahan-

dusministri nõunik Lasse Le-

his olukorda, kus paljude kõige 

nooblimate autode omanikud 

oleks nagu kõige vaesemad.

Eestit võib ees oodata uus firma-

autode maksustamine, sest seni on 

ettevõtjad eelistatud pigem luksus-

likke, kuid saastavaid sõidukeid. Veel-

gi enam – nendelt ei taheta riigile ka 

makse maksta. Mitmed äritegelased 

liisivad oma firmale luksautosid, kuid 

ise elavad justnagu peost suhu.

8 Loe lk 6-7

Mida tohib teha 

turvamees?

8 Pealinn uuris, millisel juhul 

tohib tuvatöötaja poekülasta-

ja kotti kontrollida, käsi väänata 

või neid raudu panna.

Turvafirma tekitas ühe kinnipi-

damise käigus poe kliendile rohkelt 

kehavigastusi, niie et ta vajas ars-

tiabi. Vägivalda kasutati hoolima-

ta asjaolust, et klient mingit vastu-

panu ei osutanud. Samuti oli turva-

teenistus teadlikult nimetanud po-

litseile kordades kallima maksma-

ta ununenud kauba hinna, et juhtu-

nut saaks käsitleda kuriteona.

8 Loe lk 2-3

«Muhus elades võin seada endale eesmärgi millegagi valmis saada. Olgu see siis kiviaia parandami-

ne või muru niitmine- talus  tööd jagub,» räägib laulja Ivo Linna. «Aga samas tean, et pole kusagile 

kiiret. Tõusen, millal tõusen, hakkan tegema ja niikaua teen, kuni meeldib. Ma ei saaks istuda päev läbi kusagil ekraani taga, et vaadata, mida 

üks või teine blogija on oma elust arvanud. Ma pean oma liikumise ja värske õhu kätte saama.»

ALATI TEGEMIST:

IVO LINNA:  

Südamesse jäämiseks 

laula eesti keeles
Loe lk 12–13
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PEIDETUD AARDED: 

Linnamuuseum  

ootab arheoloogitööd 

proovima.
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KOIT TOOME:  

Otsa koolist sai alguse  

muusikute nähtamatu  

seeneniidistik.

Loe lk 14

TTÜ puhkpilliorkestri 
juubelikontsert

8 Tallinna Tehnikaülikooli puhk-
pilliorkester tähistab 70. tegevus-
aastat kontserdiga 17. oktoobril kl 
17 Telliskivi loomelinnakus Vaba 
Lava saalis, ettekandmisele tule-
vad meloodiad tuntud filmidest. 
Orkestrit juhatavad dirigendid 
Tarmo Kivisilla ja Diana Mäeväli, 
lisaks astuvad üles näitlejad Ursel 
Tilk (Paide teater), Doris Tislar 
(noorsooteater) jt. Rohkem infot  
www.orkester.ee 

 

Noorte taskuhäälingu-
õhtud kesklinnas
8 Keskraamatukogu ja Kesklinna 
noortekeskus kutsuvad noori tas-
kuhäälinguõhtutele arutama kir-
janduse ja eri eluliste teemade üle, 
kohtumised toimuvad 14. oktoobril 
keskraamatukogus (Estonia pst 8) 
ning 7. ja 28. oktoobril noortekes-
kuses (Raua 23) kl 17. Osalejad 
saavad kogemuse taskuhäälingu 
loomisel, õppida tehnika ülessead-
mist, vestlusteemade ettevalmis-
tamist ning vahetult suhelda. Vaja-
lik eelregistreerimine noorte@tln.
lib.ee. Kõiki salvestusi saab järele 
kuulata. 

Särevi teatritoas 
ärkavad ellu luuletused

8 10., 13. ja 14. oktoobril eten-
duv lavastus tugineb sõnamängu-
lustile ning kutsub kaasa mõtle-
ma nii lapsi, kes lugemisega al-
les sinasõprust loovad, aga ka 
neid, kes loevad juba ladusalt. 
Lavastuses kõlab näitleja, lavas-
taja ja muusiku Peeter Volkonski 
(pildil) lasteluule, lood ärkavad 
ellu kolme noore näitleja ja vaa-
taja fantaasia abil. 10. oktoobril 
kl 12 toimuval etendusel on kohal 
ka Peeter Volkonski ning on või-
malik osta tema värsket raama-
tut. Etendused toimuvad hubases 
Särevi teatritoas (Tina 23-13). Pi-
let 8 eurot, etendus kestab um-
bes tund aega. 

terviSeloeNg artrooSiSt 
keSkraamatukoguS
5. oktoobril kl 17.30 toimub keskraamatukogu (Estonia 
pst 8) suures saalis Katti Kõrve loeng "Artroos, sage-
dasim liigesevalu põhjustaja", kus saab teadmisi art-
roosi ehk liigesekulumuse tekkepõhjustest, olemusest 
ja leevendamisvõimalustest.  Eelregistreerimine 
Mari@tln.lib.ee, kohtade arv on piiratud. Loeng toimub 
keskraamatukogu ja õdede liidu koostöösarjas "Tunni-
ke tervise heaks", mis algatati 2015. aastal.

Minu
 tallinn

Loe Pealinna  ka veebis:www.pealinn.ee

Ühissõidukis bussirajal  
sõita on väga hea
Kirjanik Kerttu Rakke
Ohtlikuks muudab liikluse see, kui sõita ristmikule 
kollase tulega või astuda ettevaatamatult sõiduteele. 
Kui me ise oleksime liikluses kultuursemad, siis 
oleks ka üldmulje parem. Olukord on siiski pa-
remaks läinud. Kui nõukogude ajal võis teine-
kord ülekäiguraja juurde seisma jäädagi, sest 
keegi teed ei anna, siis praegu on märksa jul-
gem teed ületada. Sõiduks tuleb varuda liht-
salt piisav ajavaru. Elan kesklinnas ja seal lii-
kudes arvestan kõige rohkem oma kondijõu-
ga. Siis pole vaja muretseda, kas saan kuhu-
gi kiiresti pargitud ja ikka täpselt kohale jõu-
an. Praegu oleme harjunud ka bussiradade-
ga – ühissõidukis sõita on neil bussiradadel 
väga hea. Kui aga linna ei tunne, saab auto-
juhina mujal minu arvates paremini hakkama 
kui Tallinnas. Võõras linnas sõites näiteks ei 
pea valesti sõites mitmekilomeetrisi ringe te-
gema, Tallinnas tihtilugu peab. 

8 Pealinn küsis tuntud inimestelt, mis neile Tallinna liiklu-
ses muret teeb ja kui viisakad on meie autojuhid, jalgratturid 
ja jalakäijad.

8 Teose Eesti esiettekanne kõlab 
9. oktoobril kell 19 Estonia kont-
serdisaalis.

Teos valmis Müncheni kammeror-
kestri ja Musica Femina München tel-
limusel 2011. aastal ning selle maail-
ma esiettekanne oli samal aastal Sak-
samaal ja Austrias. Hiljem on teost esi-
tatud Soomes ja Venemaal, Eestis kõ-
lab teos esmakordselt Tallinna kam-
merorkestri ja dirigent Olari Eltsi esi-
tuses. Kontsert kannab nime "Kõrva-
ring III: Fööniksi pisarad".

"Teose loomise ajal kütkesta-
sid mind muusikas valguse ja varju-
de suhted ning nende intensiivsus," 

lausus  helilooja Helena Tulve. "Mul-
le meeldib vastandite vahel kiikumise 
tunne, ebapüsivus. Mind huvitas, kas 
sama mõte võis olla pärsia luuletajal 
Rūmūl, kui ta kirjutas valedest ja õige-
test tegudest, või tähistab see inimes-
te ideede keerukat ja mitmetähendus-
likku olemust või hoopis midagi muud 
väga olulist."

Kontserdil kõlavad dirigent Ola-
ri Eltsi juhtimisel ka Gustav Mahle-
ri "Adagietto", Richard Straussi "Me-
tamorfoosid", Einojuhani Rautavaara 
"Ballaad harfile ja keelpillidele" ning 
Purcelli ja Bryersi looming

Tallinna kammerorkester mängib Helena Tulve teost "Hingamisveele"

lauri leeSi: kardan rattureid nii 
jalakäijana kui ka roolis olles

Rohkem tuleks panustada eraldi  
rattateede rajamisse
Kammermuusik Diana Liiv
Liiklusolud linnas on üldiselt head, uusi avaraid teid 
on juurde tulnud igal aastal. See muudab autoliiklu-
se sujuvamaks ja turvalisemaks. Kuid jalgrattasõit on 
siiski jäänud probleemiks. Meil on ratturid ja jalakäijad 
kõnniteel läbisegi, olukord on ohtlikum nõrgemale poo-
lele ehk jalakäijale. Seepärast võiks rohkem panustada eral-
di rattateede rajamisse. Lähimaist naabritest võiks eeskujuks seada Helsin-
gi. Kui kergliiklus on paremini organiseeritud, muutub rahulikumaks kogu 
liikluspilt. Seda kõikide osapoolte jaoks, nii sõidukijuhtidele, jalakäijaile ka 
kui rattureile endile.

Kui vaid liiklejad ise hästi käituksid!
Kitarrist Tiit Peterson
Liiklus on meil organiseeritud tegelikult päris hästi, 
kui vaid liikluses osalejad ise kenasti käituksid. Mi-
nule on täiesti arusaamatu elektritõukeratturite liik-
luskultuur. Tihti teevad juhid üsna süüdimatult näo, 
nagu midagi juhtuda ei tohikski. Kiirus, kartmatus ja 
hooletus viib selleni, et ratturid ilmuvad teele äkki ja 
täiesti ootamatust kohast, näiteks selja tagant. Vasak-
pööret sooritades loob see autojuhile eriti ohtliku olukorra. 
Jalakäijana ülekäigurada ületades pole autojuhtide tekitatud ohtlikku olu-
korda minul ette tulnud. Siiski soovitaksin autojuhtidele ka fooriga ülekäi-
guradade juures kiirus maha võtta. Tekib ebaturvaline tunne, kui sinu lähe-
dalt mass autosid väga suure kiirusega mööda vuhiseb! Rohelist tuld oo-
dates jääb jalakäijale ju näiteks Liivalaia-Stockmanni ristmikul autoga vaid 
meeter vahet. Väikelinnas autojuhtidel nii kiire ei ole, seal liigutakse vaik-
semalt.

Jalakäijal tänaval mõtisklusteks mahti enam ei jää
Õpetaja Lauri Leesi
Tallinna liiklusoludega olen üldiselt rahul, foorid töö-
tavad kenasti! Ise olen nii jalakäija kui mõnikord ka 
autojuht. Rattaga ma ei liigu, pean seda linnas inim-
elule ohtlikuks nii Tallinnas, Amsterdamis, Pariisis 
kui ka Londonis. Meie motoriseeritud ajastul on see 
eluohtlik eriti rahvarohkes kesklinnas. Mõtisklus-
teks jalakäijal linnatänaval enam aega ei jää, sest tu-
leb kartlikult ümbrust jälgida ja ka ratturite endi sõiduteid 
aimata. Kui mõtted on mujal, häirib mind see vägagi. Kardan neid ka roo-
lis istudes, autojuhina võtan rattureid märgates kohe kiiruse kasvõi 15 km 
peale. 

Helena Tulve


