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piirata,» sõnas Petoffer. «Näi-
teks võib vanem olla mingi teo 
eest kinnipidamisasutuses, või 
siis erihoolekandeasutuses, ja 
sel puhul ei ole vaja temalt õi-
gusi kohe ära võtta, vaid jäl-
gitakse, mis edasi saab. Aga 

kahjuks juhtub harva, et laps 
saab oma päritoluperega hil-
jem taasühineda või koju ta-
gasi minna.»

Lastekodu töötajad ürita-
vadki siis kompenseerida kõi-
ke, mis lastel oma päriskodus 

on saamata jäänud. «Sageli 
võib 15-aastase noore emot-
sionaalne vanus olla hoopis 
10-aastase tasemel, sest ta po-
le lapsepõlve kogenud: temaga 
ei ole tegeletud, ta ei ole saa-
nud mängida, ringi käia ja sõp-
radega koos olla nagu lapsed 
ikka,» nentis Petoffer. «Neid 
kogemusi peamegi hakkama 
vaikselt kompenseerima, sa-
mal ajal hoides sedagi pers-
pektiivi, et laps läheb meie 
juurest ära – nii palju kui või-
malik on vaja hoida suhteid ka 
päritoluperega.»

Tähelepanu ja  
selged piirid

Petofferi sõnul vajavad pe-
rekodusse sattunud noored  
ja lapsed palju tähelepanu ja 
selgeid piire, sest neil ei ole 
arusaama, mis on õige ja mis 
on vale. Samuti oskusi, mil-
lal üles tõusta või millal mi-
dagi teha. 

«Noorte perekoju tulevad-
ki elama lapsed, kes vajavad 
rohkem tähelepanu. Enamat 
järeleaitamist nii õppimises, 
emotsioonide juhtimises kui 
ka eneseväljenduses,» lausus 
ta. «Kui me saame neid siin 
rohkem toetada, tulevad nad 
ka iseseisvas elus toime, vas-
tasel juhul satuvad aga kam-
padesse ning järgnevad nar-
kootikumid, alkohol ja krimi-
naalasjad. Seega on kaks teed: 
me kas pakume neile tõhusa-
mat toetust või elavad nad va-
rasemas peres edasi ja prob-
leemid kasvavad.»

Traumaatiliste kogemuste 
all kannatanud lapsi saab reeg-
lina aidata kolmel viisil. 

«Esiteks verbaalne suhtlus, 
mille raames käiakse psüh-
holoogi juures ja räägitakse,» 
loetles Petoffer. «Järgmiseks 
mõni sügavam teraapia, na-
gu psühhoteraapia või loov-
teraapia, mis väga hästi ai-
tab lapsel pingeid maandada. 
Enamikul juhtudel läheb vaja 
ka ravimeid. Nendele lastele, 
kes siia tulevad, on vaja kõike  
kolme nimetatut, et olukorda 
stabiilsemaks muuta. Nad on 
ärevad või tõrges-trotslikud: 
ma ei tee, ma ei taha, mul ei 
ole seda vaja. Nad ei usu en-
dasse ega usalda täiskasva-
nuid, ja see on täiesti mõiste-
tav, sest nende elus on nii pal-
ju juhtunud. Kontakt ja suhe 
tuleb lapsega luua hästi vaik-
selt  ja aidata teda tasahaaval 
järele, see peab olema teadlik 
tegevus.»

Petofferi hinnangul võiks 
vähema arvu laste ja rohkema-
te töötajatega perekodusid roh-
kem olla. «Äsja avatud noor-
te perekodu on tõhusam, sest 
seal töötab rohkem spetsia-
liste, see pakub rohkem tege-
vusi ja ka inimesed on tööle 
spetsiaalselt valitud,» rääkis 
ta. «Valides tavalisse pereko-
dusse tööle perevanemaid, kes 
töötavad järjest näiteks küm-
me või 20 päeva, eeldame, et 
nad on soojad ja empaatilised 
inimesed. Tõhustatud pereko-
dus paneme aga rõhku, et pe-
revanem suudaks seada lapsele 
piire. Lisaks on vaja rohkem 
aega teadlikule tegevusele ja 
vaba aja sisustamisele.»

konnas: näiteks kaotab vanem 
töö, kodu ja sissetuleku, suu-
reneb alkoholi tarbimine, päe-
vakorda tulevad tervise ja sõl-
tuvustega seotud teemad ning 
kõik hakkab lumepallina vee-
rema. «Siis on vanemad enda 
vajadustega nii hädas, et neil 
ei jagu enam tähelepanu ega 
muid ressursse lapse jaoks,» 
rääkis Petoffer. «Neil vane-
matel ei ole jaksu ka vanem-
likke oskusi omandada, na-
gu ema-isad ikka loevad või 
käivad mõnel kursusel; nen-
del läheb kogu energia enda 
elushoidmisele. Pahatihti juh-
tub, et lapsed ei lähe siis enam 
kooli, vaid leiavad omale sõb-
rad, kellega koos olla, otsivad 
tähelepanu mujalt ja jäävadki 
hooletusse. On veel hullem,  
kui vanemad väärkohtlevad 
lapsi ühel, teisel või kolman-
dal moel: kas füüsiliselt või 
emotsionaalselt; lapsed on näl-
ginud ja unarusse jäetud, mis 
on väga karm. Ja nõnda nad 
siia tulevad.» 

Lapsed kui vanemate  
murede peegel

Mõistagi eraldatakse lap-
si peredest vaid äärmuslikel 
juhtumitel, enne on peredele 
mitmekülgset tuge pakutud. 
«Mulle meeldib, et praegu saab 
vanema õigusi ka peatada või 

«Neid on julgelt 50-60 üle Ees-
ti,» kinnitas Kukk. «Kuna tao-
liste lastega tegelemine nõuab 
rohkem personali, on teenu-
se hind väga kallis. Ühe ko-
ha maksumus Tallinna lapse-
le on 3800 ja väljastpoolt Tal-
linna tulnule 4100 eurot kuus. 
Põhiliselt lähebki raha tööta-
jate peale, kuna noortekodus 
töötab meil kolm perevanemat 
pluss kaks kasvatajat. Lisandu-
vad veel peretoetaja, psühho-
loog ja sotsiaaltöötaja.»

Kuke kinnitusel ei jää selli-
ne suurema personaliga kodu 
viimaseks. «Paraku satub prae-
gu kinnistesse lasteasutustes-
se ka lapsi, kes ei peaks seal 
olema, ning selline spetsiifili-
ne perekodu on üks võimalus 
seda ennetada,» lisas Kukk. 
«On hea, et oleme saanud ka 
väga tugevad spetsialistid, mis 
annab võimaluse neil noortel 
õnnestuda ja leida kiiremini 
oma tee elus.»

Kõik veebruari lõpus Nõm-
me majja elama asunud 

on  noormehed. «Osa 
neist on juba vara-

jases eas hüljatud, 
teiste vanema-
telt on hooldus-
õigus alles nüüd 
ära võetud,» rää-
kis Rajang. «Ala-
ti võib juhtuda, et 
meie teenus ei ole 

tegelikult piisav – 
võib-olla ongi neile 

vaja kinnist lasteasu-
tust. Püüame hinnata, kas 

suudame pakkuda lastele mi-
dagi rohkemat kui seni, ning 
vaatame, kas noored ka inim-
tüübilt  omavahel sobivad.»

Läheduse puudus
Asenduskodus on võimalik 

elada kuni 19. eluaastani ehk 
seni, kuni noor õpib. «Järel-
hooldust võib saada kuni 25. 
eluaastani, juhul kui võrgus-
tik ja lähedal seisvad inime-
sed näevad, et noor vajab pe-
rekodu ka pärast täisealiseks 
saamist,» mainis Rajang. 

Tõsi küll, ei saa olla kindel, 
et ühel päeval astub noor pe-
rekodust välja täiesti tervena. 
«See ei ole ka eesmärk – meie 
ei saa neid lapsi nii-öelda ära 
parandada,» nentis Rajang. «Me 
saame pakkuda keskkonda, kus 
noorel tekib võimalus muutu-
da. Me ei hakka mängima pe-
ret, sest pered on neil lastel ju 
igaühel kuskil olemas. Küll aga 
pakume kodu ja kodutunnet.» 

Õnneks ei ole antud juhul 
tegemist ajalise teenusega na-
gu näiteks kinnises lasteasutu-
ses, kus ollakse aasta, mille jä-
rel seal viibimist vajadusel pi-
kendatakse. «Vähem kui aas-
taga polegi võimalik päris su-
het luua,» tõdes Rajang.

Kõigil Tallinna lastekodu 
30 perest on peretoetaja. «See 
on inimene, kes läheb perre ja 
vaatab teatava kõrvalpilguga, 
kuidas on seal suhted, mida on 
vaja veel harjutada ja kas on 
vaja näiteks omavahelist koos-
tööd või suhteid sättida,» sel-
gitas Tallinna lastekodu pere-
toe koordinaator Sigrid Petof-
fer. «Me oskame hinnata, kas 
lastel on meie juures turvali-
ne ja on kõik nende vajadu-
sed kaetud.»

Kodust ja perest ilma jäänud 
laste lood on erinevad. «Rääki-
sin ühe 15-aastase noormehega 
tema hobidest, millest ta mõt-
leb ning mis tuge koolis käi-
miseks vajab,» kirjeldas Petof-
fer. «Jõudsime jutuga perekon-
na juurde, et kes on inimesed 
tema ümber ja kelle kohta ta 
tahaks rohkem teada. Noor jäi 
mõtlikuks, vaatas aknast väl-
ja ja ütles, et tal on alkohoo-
likust ema, kes ei suhtle tema-
ga. Kui paljudel lastel on suh-
ted vähemalt teiste sugulaste-
ga, olgu selleks onu, tädi, va-
naema, ema, õed-vennad, siis 
temal ei olnud kedagi. Kuidas 
täita tema elus tühja kohta? 
Kus on suhe, mis oleks päris 
ja toetaks teda? See on valus 
olukord, kui ei ole juuri, mille-
le toetuda. Asendushooldus on 
ju ajutine, aga identiteet ehk 
päritolu on kogu eluks. Luba-
sin talle, et hakkame uurima, 
kas kuskil on keegi sugulane, 
või midagigi, mida oma pärit-
olust kaasa võtta. Nõnda püüa-
me leida võimalikult palju suh-
teid ka väljastpoolt – olgu sel-
leks mentor, tugiisik või tugi-
pere –, et lapsel oleks sealgi 
suhteid. Lastekodu on lõpuks 
ikkagi asutus, mis sest, et tä-
napäeval väga kodu moodi.»

Petofferi sõnul algavad laste 
mured mingist muutusest pere-

Riskilapsi ja -noori, kes ei 
saa oma agressiivsuse tõttu 
kasvada enda peres ning va-
javad erilist hoolt, leidub üle 
Eesti paraku väga palju. Need 
lapsed ei käi koolis, vaid hul-
guvad ringi ja võivad olla oht-
likud nii endale kui ka teiste-
le. Esialgu saab perekodus abi 
neli taolist 14-18-aastast noort. 

«Siia  majja tulevad raskes-
ti mõistetava käitumisega lap-
sed,» nentis Rajang. «Iga noo-
re lugu on individuaalne ning 
igaühe puhul on probleemide 
põhjused olnud erinevad. Olgu 
selleks varajases eas vägival-
la kogemine, vägivalla pealt-
nägemine või vanemliku hoo-
litsuse puudumine. Kohati on 
põhjuseks ka vanemlike oskus-
te nappus ehk vanemad ei ole 
suutnud oma lastele piire pan-
na. Et kuhugi kuuluda, min-
gitki turvatunnet leida või ise 
kuidagi hakkama saada, kutsu-
vadki last rohkem tänavad ja 
võib-olla ka kuritegelik elu.»

Spetsiaalsesse perekodusse 
sattuvatel  lastel on juba väl-
jakujunenud käitumisproblee-
mid. Nad ei suuda keskendu-
da, oma käitumist reguleeri-
da. Nad võivad olla verbaal-
selt agressiivsed teiste vastu, 
sest nad teevad oma halva ene-
setunde leevenduseks kõik, et 
ka teistel oleks halb, mis oma-

korda muudab kogu pere eba-
turvaliseks. Sedalaadi noored 
ei suuda pahatihti enda emot-
sioone talitseda ja neil puudub 
eneseregulatsioon. «Nad või-
vad endast välja minnes haa-
rata noa, peksta katki arvu-
tikuvareid ja toole, lüüa sei-
na augud,» kirjeldas Rajang. 
«Meie eesmärk on seda kõi-
ke ennetada. Soovime õpetada 
neid lapsi ja noori ennast re-
guleerima ja oma emotsioone 
sõnadega väljendama.» 

Lapse erivajadus võib sea-
da ohtu teised lapsed. 
«Iga selline konflikt on 
šokk kõikidele osa-
pooltele, ka sellele 
noorele endale, kes 
on endast nii välja 
läinud, et teeb hai-
get tema eest hoo-
litsevale inimese-
le,» nentis Rajang. 
«Selle jaoks ongi meil 
uues perekodus lisaks 
peretöötajad ja -toetajad, 
keda kaasata, et konflikte 
stabiliseerida ja normalisee-
rida. Mida paremini me oma 
lapsi tunneme, seda kiiremini 
suudame ohumärke märgata ja 
olukordi lahendada. Me juba 
teame, mis on need käivitajad; 
me näeme, kuidas muutub te-
ma kehakeel või hääletoon.»

Suur nõudlus  
kohtade järele

Tallinna lastekodu direktor 
Meelis Kukk nentis, et pealin-
nas vajab hoolt paarkümmend 
ohtlikku last, kuid tegelikult 
on nõudlus selliste noorteko-
dude järgi Eestis ääretult suur. 

Uus perekodu hoiab noori trellide taha sattumast

Sigrid Petoffer (vasakult), Meelis Kukk ja Triin Rajang rõõmustavad, et äsjaavatud noorte perekodu annab võimaluse noortel kiiremini õige tee leida. Albert Truuväärt

«Nad võivad endast välja minnes haarata noa, peksta 
katki arvutikuvareid ja toole, lüüa seina augud,» kirjel-
das Tallinna lastekodu Nõmme üksuse juht Triin Rajang 
noori, kes ei suuda enda emotsioone talitseda –  
põhjuseks varajases eas vägivalla kogemine või selle 
pealtnägemine, aga ka hooletussejätmine. Tallinna  
lastekodu avas veebruaris oma Nõmme majas sellistele 
noorte spetsiaalse perekodu.

15-aastase  
noore emotsio-

naalne vanus võib 
olla 10-aastase  

tasemel.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

BETINA BEŠKINA: Väldime laste saatmist 
kinnisesse lasteasutusse
Paraku jõuab Eestis kinnistesse 
lasteasutusse igal aastal 
keskmiselt 125 last.

Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul asuvad 
uues perekodus elama 
14-18-aastased käitumis-
raskustega noored, kes on 
viibinud kas kinnises laste-
asutuses või kellele ei sobi ta-
valine kuueliikmeline perekodu. 
«Paraku on käitumisraskustega noored 
seni saadetud peamiselt kinnisesse las-
teasutusse, sest teisi alternatiivseid 
teenuseid on kohtade puuduse tõttu 
keeruline leida,» selgitas Beškina. «Kin-
nine lasteasutus on aga viimane koht, 
kuhu me lapsi saata tahame. Hädas 
noored vajavad palju individuaalset lä-
henemist ja tähelepanu, kuid tavalises 
perekodus ei ole kahjuks nii palju res-
surssi, et pakkuda individuaalset lähe-
nemist, grupitegevusi ja teisi toimetusi, 
mis toetaks nende noorte arengut. Uut 
tüüpi perekodu  aitab noortel ühiskon-
da lõimuda.» 

Paraku jõuab Eestis kinnisse 
lasteasutusse igal aastal 

keskmiselt 125 last. «Kõik 
kinnisesse lasteasutusse 
jõudnud lapsed on saa-
nud tugeva trauma, sest 
on kogenud korraga pe-

revägivalda, kiusamist, 
hooletusse jätmist ja sek-

suaalvägivalda,» rääkis sot-
siaalkindlustusameti ohvriabi 

osakonna ennetustalituse kinnise laste-
asutuse teenuse juht Enelis Linnas. 
«Need lapsed käituvad endale või teis-
tele ohtlikult, kuna nad ei oska ei enda 
ega sotsiaalsete oludega  paremini toi-
me tulla. Nende varasemad kogemu-
sed, keskkond ja täiskasvanud ei ole 
neid elus piisaval määral toetanud ning 
noored on kaotanud täiskasvanute suh-
tes usalduse.»

Tallinna lastekodus elab praegu um-
bes 170 last. Lisaks palub see hoiukodu 
sügava puudega lastele, turvakodu väi-
kelastele ja turvakodu vanemale ja lap-
sele. 

Kuidas hädas noor  
perekodusse pääseks?
• Noorte perekodu 

asub Tallinna 
lastekodu 
Nõmme ma-
jas, aadres-
sil Vana-
Pärnu mnt 
9a, tel 677 
6480.

• Noorte pere-
kodusse pääseb 
üldjuhul 14-18-aas-
tane noor, kelle saadab sin-
na tema eestkostja, esita-
des selleks Tallinna lasteko-
dule noore infokaardi.

• Perekodusse saabunud 
noorele koostatakse koos 
noorega tema arengu- ja te-
gevuskava ning seatakse 
igal poolaastal eesmärgid 
vastavalt noore vajadustele. 
Paika saab tema igapäeva-
elu toetav päevakava ja 
eesmärgistatud vabaajate-

gevused. Perekodu 
ravib noore trau-

masid nt mil-
jööteraapia 
ja loovte-
raapia abil. 
Perekodu 
kaasab iga-

päevatege-
vustes noort 

ja teeb tihedalt 
koostööd haridus-

asutuste, rehabilitatsiooni-
teenuse pakkujate jt spet-
sialistidega.

• Noorte perekodus asub 
tööle kolm perevanemat ja 
kaks kasvatajat.

• Tallinna lastekodus elab 
praegu umbes 170 last. Li-
saks palub see hoiukodu 
sügava puudega lastele, 
turvakodu väikelastele ja 
turvakodu vanemale ja lap-
sele.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Koorijuht Õnne-Ann 
Roosvee soovitab eesti 
keele huvi ergutamiseks 
muukeelsetega kasvõi 
pool juttu eesti keeles 
rääkida.

Emakeelepäeva kontserdil 
13. märtsil kell 19 Nõmme 
kultuurikeskuses (Turu plats 
2) kõlavad Õnne-Ann Roosvee 
juhendamisel nii kodumaali-
sed kui ka kevadised laulud.

«Kontsert on tasuta ja pü-
hapäevaõhtune aeg peaks kõi-
gile sobima,» selgitas Roos-
vee. «Laulame eesti heliloo-
jate muusikat, nii kõlab Ülo 
Vinteri «Kodu» ja Tõnis Kõr-
vitsa «Hümn päikesele». Laul-
jaid on esimese klassi lastest 
kõrge eani. Vanim laulja on 
meil 94-aastane, tema käib 
harjutamas kultuurikeskuse 
seenior- naiskooris.» 

Peaesineja, noorte naiste 
koor Kevad esitab helilooja 
Karin (Kuulpak) Tuule uudis-
teose «Unelaul». Päevakohane 
on Heino Kaljuste rahvaviisile 
seatud «Tütre tänu», kevadi-
selt kõlavad Mart Saare «Lin-
dude laul» jpt meie armastatud 
heliloojate teosed. Traditsioo-
niliselt on kavas Miina Här-
ma «Ei saa mitte vaiki olla». 

Tütarlasteansambel Fiore lau-
lab Liisi Koiksoni kodumaa-
le pühendatud loo «Sind vaid 
kiidan», samuti Ott Leplan-
di muusikat. Luuletusi loe-
vad ja lühipalu esitavad Nõm-
me draamastuudio näitlejad.

Ükski proov vahele ei jää
Juba kuuendat aastat Nõm-

me kultuurikekuses mitmeid 
koore juhendava naise sõnul 
on lauluhuvi ergutada aida-
nud üksmeel. «Edu on toonud 
meile kokkuhoidev meel! Mi-
na olen selline, kellele ükski 
takistus ei loe. Ühtegi proovi 
me vahele jätnud ei ole, harju-
tame iga nädal,» rääkis Roos-
vee. «Praegu harjutame veel 
suviseks konkursiks Lõuna-
Koreas,  kus peetakse kooride 
muusikalised olümpiamängud 
ja Eesti koorimuusikat esinda-
me meie. Kooriolümpia pääs-
mele eelnes videote voor, mil-
le edukalt läbisime.»

Muulaste keelehuvi erguta-
miseks soovitab Roosvee ves-
teldes teisele keelele üle mi-
nemise asemel teemat eesti 
keeles arendada. «Mina kõi-
gepealt katsetan ja teen ette-
paneku rääkida kasvõi 50:50 
kahe keele peale pooleks, kui 
teisel eesti keeles väljendumine 
päris ladus pole,» lausus Roos-
vee. «Meie prooviruumis pole 
keelebarjääri tekkinud. Oota-

me liituma igast rahvusest ees-
ti keele huvilisi. Naistekooris 
Kevad käib kaks venelannat, 
kellega me suhtleme vabalt 
eesti keeles ja kes on vägagi 
hästi integreerunud.»

Tasuta kontserdil teeb kaa-
sa Nõmme draamastuudio Eli-
na Reinoldi ja Margo Tederi 
juhendamisel.

Keelest labaselt ja  
diplomaatiliselt

Hopneri majas (Raekoja plats 
18) saavad keelesõbrad osaleda 
rahvusraamatukogu emakeele-
päeva konverentsil «Selgelt ees-
ti keeles», mis algab 14. märtsil 
kell 11.  Emakeelepäeva kõneju-
hi, kirjaniku Karl Martin Sinijär-
ve modereerimisel tuleb selgest 
keelest juttu väga mitme nurga 
alt – meie mõtete kaudu, üm-
ber meie maailma, lihtlabaselt 
ja diplomaatiliselt. 

Konverents toimub Hop-
neri maja suures saalis, sünd-
muse otseülekannet saab jäl-
gida rahvusraamatukogu 
Youtube’is ja Facebooki le-
hel. Sündmus salvestatakse 
ja jääb järelvaadatavaks. Re-
gistreeruda saab https://forms.
office.com/pages/responsepa-
ge.aspx?id=FwGOJfPRUUq-
w2b5nc2NPsB8RklMjvFZOn
omIpxHXiBxUNTA4UFQw
NzQzRkFVS04xNVlQRVhN
TThSWi4u

Linnud hakkavad varsti va-
lima neile sobivaid pesit-
suspaiku. Keskkonnaamet 
soovitab majaomanikel ja 
korteriühistutel kontrolli-
da üle ning vajadusel ta-
kistada lindude ligipääs 
võimalikele pesaehitus-
kohtadele hoonetes.

Sigimisperiood on loodu-
ses kõige olulisem ja tundli-
kum aeg. Lindude ja ka teis-
te loomade häirimine sel ajal 
on ebaeetiline ning seaduse-
ga keelatud.

«Kui majaomanikul on va-
rasematel aastatel olnud konf-
likte pesitsevate lindudega, 
siis just praegu, enne suure-

ma pesitsushooaja al-
gust on mõistlik ehi-
tised üle kontrolli-
da,» ütles keskkon-
naameti looduskait-
se peaspetsialist Tõ-
nu Talvi. «Kevadeti ta-
sub katused, räästaalu-
sed ja -avaused, pööningud, 
voodritagused, rõdud, aga ka 
laoplatsid, pooleliolevad ehiti-
sed ja muud inimese poolt tih-
ti kasutatavad kohad hoolda-
da ja vajadusel takistada lin-
dude ligipääs. Pesitsusajal on 
selleks juba hilja.»

Paljud asulates elavate lin-
nuliikide pesitsuspaigad on 
seotud hoonetega. Näiteks ha-
kid võivad ehitada oma pe-

sa ventilatsioonisüs-
teemidesse, varbla-
sed või kärbsenäpid 
maja voodri vahele. 

Majaomanikel ja 
korteriühistutel on 

ka hoonete renovee-
rimis- ja remonditöö-

de õigele ajale planeerimi-
sel oluline roll. Kui tööde eel 
tekib küsimusi seoses loodus-
like asukatega, tasub võima-
likult varakult võtta ühen-
dust aadressil info@keskkon-
naamet.ee. Nii saab ennetada 
olukordi, kus kevadele või su-
vele plaanitud tööd tuleb lin-
dude pesitsemise tõttu eda-
si lükata.

Emakeelepäeva puhul saab 
Nõmmel kontserti kuulata ja 
Hopneri majas keeletaju teritada

Viimane aeg ennetada konflikte 
hoonetes pesitsevate lindudega 

Konverentsi  juhib 
 Karl Martin Sinijärv.
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Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

Kuigi kaunis päike tekitab 
kevadetunde, saab linna 
puhastamisega tõsise-
malt pihta hakata siis, kui 
temperatuur on pidevalt 
plussis. Seni veetakse ära 
lumehunnikuid, mis jää-
nud mälestuseks ühest lu-
merikkaimast talvest, 
ning puhastatakse jääst 
vabanenud rentsleid 
imuritega.

Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalameti osakonna-
juhataja Kalle Pinti sõnul põi-
muvad märtsis talvised tööd 
kevadistega. Temperatuuri 
kõikumine plussi ja miinuse 
vahel tekitab kõnniteedele ja 
tänavatele jääd. Nõnda tuleb 
veel tegeleda libedusetõrje-
ga. Talv ei ole veel päris al-
la andnud: märtsis on oodata 
öökülma kuni 10 kraadi ning 
lund ja lörtsi. 

Ka lumevedu pole veel su-
gugi lõppenud. Kokku kogu-
takse lumehunnikuid, mis se-
gavad liiklemist kõnniteede või 
ülekäiguradade juures. 

2011. a rekord jäi löömata
Üldse oli tegemist lumeveo 

poolest ühe rekordtal-
vega. Nüüdseks on 
lund välja vee-
tud 583 866 
kuupmeetrit 
ehk peaae-
gu 40 000 
veoauto-
koormat. 
Ilmselt 
jääb siiski 
napilt löö-
mata 2011. 
aasta rekord, 
kui hooaja lõ-
puks sai linnatä-
navailt ära viidud li-
gikaudu 620 000 kuupmeet-
rit lund.

Esimese kevadtööna võe-
takse märtsis ette sõi-

duteede rentslite 
puhastus kuiv-

kogumissead-
mete ja imur-
masinate-
ga. «Talve 
jooksul 
kogune-
nud ning 
paaku-
nud mus-

tusest lah-
tisaamiseks 

tuleb rentsleid 
puhastada mit-

meid kordi,» ütles 
Pint. «Rentslite puhastamist 
alustatakse tänavate lõuna-

küljest, kus jääkonarused on 
sulanud.»

Seejärel koristatakse teedelt, 
treppidelt, ühissõidukite pea-
tustest, sildadelt ja viadukti-
delt jm talvine libedustõrje-
materjal, samuti pühkmed jm 
praht. Samamoodi kogutak-
se sõelmed kokku jalgratta- ja 
jalgteedelt ning ühistranspordi-
peatuste ootealadelt. 

Haljasalade puhul pühen-
dutakse esialgu prahikoristu-
sele. Põhjalikum puhastus on 
võimalik ette võtta, kui pin-
nas on tahenenud. Haljasalad 
võivad olla talvel viga saanud 
– rööpad sisse sõidetud, servad 
porised vm koledad. See kõik 
tuleb korda teha.

Kalle Pinti sõnul jälgitak-
se tähelepanelikult ilma, sest 
eelniisutusega tänavakoristu-
se ja pesu juurde ei saa en-
ne asuda, kui õues püsivalt 
plusskraadid. 

Tänavate pesuni  
jõutakse aprillis

«Tänavate pesuga oleme 
tavapäraselt alustanud aprilli 
keskpaigas, kuid soodsate il-
maolude korral on võimalik 
ka varem pihta hakata,» sõ-
nas osakonnajuhataja. «Tallin-
na linna ja hooldusfirmade va-
hel sõlmitud lepingute kohaselt 
peab peatänavate kevadpuhas-
tus olema lõpetatud hiljemalt 
30. aprilliks.»

Lisaks lepingulistele partne-
ritele siirdub linna tänavaid tal-
vesodist ja tolmust puhastama 
linna enda hooldusüksus. Sel-
le masinapark võimaldab teha 
nii talvist kui ka suvist tee-
hooldust. Olemas on pühkme-
te kogumiseks vajalikud harja-
mis- ja kogumisseadmed ja ka 
tänavapesu võimalused. 

Linna koristamisel on võima-
lik taas käed külge panna meil 
kõigil ehk linnakodanikel, sest 
linnaosades korraldatakse  iga-
kevadisi talgupäevi. Näiteks Pi-
rital on kavas taas kutsuda rah-
vast aprilli lõpus või mai algu-
ses muuhulgas ka jõekaldaid ko-
ristama.  

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

«Võrreldes teiste jäätmelii-
kide liigiti kogumisega ko-
gutakse suurjäätmeid liigiti 
kõige vähem,» ütles 
Tallinna strateegiakeskuse 
ringmajanduse osakonna 
peaspetsialist Eva Liisa 
Vahtramaa. «Tihti seisavad 
vanad kasutud mööbliese-
med näiteks keldris ning 
nendega ei osata midagi 
peale hakata.»

Suurjäätmed on jäätmed, 
mida kaalu või mahu tõttu ei 
ole lubatud paigutada mahu-
tisse. Nende hulka kuuluvad 
mööbliesemed, vaibad, mad-
ratsid, kardinapuud, peeglid, 
suuremõõtmelised mänguas-
jad, talvisel ajal ka katkised 
suusad ja kelgud. «Oluline on 
meeles pidada, et suurjäätmete 
koht ei ole prügikastis tavaprü-
gi hulgas või avalike pakendi-
punktide juures, neile kehti-
vad teistsugused reeglid,» üt-
les Vahtramaa. «Need tuleks 

äravedamiseks paigutada jäät-
memahuti kõrvale või mujale 
selleks korteriühistu poolt kok-
ku lepitud asukohta.»

Suurjäätmete vedu saab 
tellida enda piirkonda tee-
nindavalt prügifirmalt ning 
tasu tuleb maksta vastavalt 

hinnakirjale. Mõnes ühistus 
on kindlaks määratud päev 
suurjäätmete kogumiseks, või 
tellib vajadusel selle korteri-
ühistu liige ise. Suurjäätmeid 
võib kooskõlas korteriühistus 
kehtivatele reeglitele (nt kin-
del päev suurjäätmete kogu-

miseks või tellib iga korteri-
ühistu liige ise veo) ladusta-
da äraveoks jäätmemahuti-
te kõrvale või kokku lepitud 
kohas. Prügifirma on kohus-
tatud suurjäätmed ära veda-
ma hiljemalt kolme ööpäe-
va jooksul alates tellimusest.

Suurjäätmete vedu toimub 
vaid esitatud tellimuse alusel. 
Vahtramaa sõnul ilma kok-
kuleppeta suuremahulisi jäät-
meid kuhugi jätta ei tohi. Kor-
raldatud jäätmeveo raames 
kogutud suurjäätmed viiak-
se käitlemiseks AS-i Tallinna 

Jäätmete  Taaskasutuskeskus 
sorteerimisjaama Jõelähtmel 
või Ragn-Sells AS-i Tallinna 
jäätmekäitluskeskusse (Suur-
Sõjamäe 33).

Korraldatud jäätmeveo pak-
kujad Tallinnas leiab linna vee-
bilehel: https://www.tallinn.ee/
est/keskkond/Korraldatud-jaa-
tmevedu

Inimestel puudub teadlik-
kus, mida suurjäätmete alla lii-
gitada. «Elanikud panevad tih-
ti vana vetsupoti õue jäätme-
mahutite kõrvale, kuigi tege-
mist on ehitusjäätmetega, mille 
koht on jäätmejaamas,» ütles 
Vahtramaa. Kui elanikel jääb 
aga üle heas korras mööblit 
või toimivat tehnikat, siis saab 
sellele täiesti tasuta järele kut-
suda Uuskasutuskeskuse kau-
biku, kirjutades kaubik@uus-
kasutus.ee. «Kasutuskõlblikku 
mööblit saab ka jäätmejaama-
desse tasuta üle anda.  Katki-
se mööbli eest tuleb jäätme-
jaamas tasuda vastavalt hin-
nakirjale,» lisas Vahtramaa.

Külli Mariste
kulli.mariste@tallinnlv.ee

Stipendiumi saajad uurivad 
näiteks, kuidas muuta raud-
teeülekäike ohutumaks 
ning panna paneelelamuid 
elektrit tootma. Tänavu 
saab kandidaate esitada 1. 
aprillini.

Linn kuulutas välja tänavuse 
Raestipendiumi konkursi, mis 
on mõeldud magistri- ja dokto-
riõppe üliõpilastele, kelle uuri-
mistöö tegeleb mõne Tallinnale 
olulise teemaga ja aitab sellega 
kaasa Tallinna arengule. Möö-
dunud aastal näiteks sai stipen-
diumi EKA magistrant Anna 
Roomet, kes uuris oma lõpu-
töös, miks juhtub raudtee ja 
rööpmega ülekäikudel nii pal-
ju õnnetusi ning kuidas neid 
tulevikus ära hoida. 

«See ei ole ainult liiklus-
märkide küsimus,» märkis 

Roomet. «Sinna saaks panna 
tõkkepuid, foorid, kõnnitee-
kivid, jm tähistused peaksid 
olema lihtsasti hoomatavad.»

Mullu sai stipendiumi ka 
TTÜ magistrant Martin Tal-
vik, kes uurib, kuidas sobi-
tada krohvitud fassaadi päi-
kesepaneele. «Nagu me tea-
me, on Tallinnas hästi pal-
ju nõukogudeaegseid  panee-
lelamuid, mida hoolega soo-
justatakse,» lausus ta. «Sel-
le soojustamise käigus võiks 
tegelikult ka integreerida fas-
saadi sisse päikesepaneele, et 
majad saaks ise elektrit toota. 
Ja jällegi oleks hoone energia-
tõhusam.»

Hetkel käivad Tehnikaüli-
kooli kliimakambris katsetu-
sed ning Talvik loodab, et ju-
ba paari  aasta pärast leiab 
idee ka rakendust.

«Stipendiumi andmisega 
oleme juba mitu aastat  toe-
tanud ja tunnustanud teadus-

töös ja õppimises edukaid ma-
gistrante ja doktorante, kelle 
magistritöö, doktoritöö või 
publikatsioon aitab kaasa mõ-

ne olulise küsimuse lahenda-
misele linnas,» ütles abilin-
napea Vadim Belobrovtsev. 
«Teadustööde teemad on ol-

nud väga laiad, alates haridu-
sest ja sotsiaaltööst,  lõpeta-
des linnaruumi ja liikluskor-
raldusega. Uuritud on linnas 
aktuaalseid teemasid ja esi-
tatud sisukaid ettepanekuid 
asutuste ees seisvate ülesan-
nete ja probleemide teaduspõ-
hiseks lahendamiseks. Oota-
me ka sel aastal aktiivset osa-
võttu, sest värsked ideed on 
väärtuslikuks sisendiks linna 
arendamisel.» 

Raestipendiumifondi suu-
rus on 45 000 eurot aastas. 
Magistrandidele on ette näh-
tud 1000- ning doktorantide-
le 1500-eurone stipendium.  
Kandidaate saavad esitada 
õppeasutuse struktuuriüksu-
sed ja üliõpilaste juhendajad. 
Taotlusdokumente võetakse 
vastu 1. aprillini e-posti aad-
ressil raestipendium@tallinn-
lv.ee.

KÄSI ILMA PULSIL: Tänavapuhastajad 
ootavad suurkoristuseks plusskraade

Loodust ja prügikonteinerite ümbrust reostavat vana mööblit hakkab 
paraku siin-seal silma. Scanpix

Ühistu saab tellida mööbli jm suure prügi äravedu
Taotle oma teadustöö jaoks Raestipendiumit!

Kuni öösiti valitsevad miinuskraadid, saab tänavaid talvesodist puhastada vaid ilma pesuta.  Ilja Matusihis

Kotkapoja  
haljasalale tuleb 
purskkaev
Täna algab purskkaevu rajami-
ne Kristiine linnaosas Kotkapo-
ja 2b asuvale haljakule. Tööde 
käigus uuendatakse veevarus-
tus, kanalisatsioon ja sademe-
veekanalisatsioon ning paigal-
datakse uus purskkaevu vee-
vann ja tänavavalgustus. Re-
monditakse teed ja platsid, te-
hakse haljastustöid ning 
paigaldatakse uued liikluskor-
raldusvahendid. Tööde maksu-
mus on 190 635 eurot ja lepin-
guline tähtaeg maikuus.
 

Algab  
Rannamõisa tee  
viimase lõigu 
remont

Haabersti linnaosas algab tä-
na Rannamõisa tee remondi II 
etapp, mille käigus ehitatakse 
välja 1,5 km pikkune eraldus-
riba ning nelja sõidurajaga 
teelõik. Eelmise aasta alguses 
valmis 220 m pikkune eralda-
tud sõidusuundadega teelõik, 
millega loodi eeldus remondi 
teiseks etapiks. Nüüd on 
plaanis rajada esmalt teelõik 
linna sisenevale sõidusuuna-
le. Juunis suunatakse liiklus-
voog uuele valminud teelõi-
gule ning alustatakse ehitus-
töödega linnast väljuva sõi-
dusuuna rajamiseks. Mõle-
masse sõidusuunda tuleb 
sõidutee äärde kergliiklustee. 
Haljastustööde käigus istuta-
takse 177 langetatud puu 
asemele kokku 735 uut puud, 
lisaks rajatakse istutusalad 
5700 enela ja punapaju isti-
kule. Tööde lepinguline mak-
sumus on üle 7,35 miljoni euro 
ja lepinguline tähtaeg jaanua-
ris 2023.
 

Energiahüvitise 
maksmist  
pikendati  
aprillini

Riigihalduse ministri Jaak Aa-
bi ettepanekul pikendas valit-
sus keskmise sissetulekuga 
perede energiahindade kalli-
nemise hüvitamise meedet. 
Nüüd saab kohalike omavalit-
suste kaudu toetust küsida ka 
aprillikuu elektri-, gaasi- ja 
kaugküttearvete eest, kokku 
saab energiahindade kalline-
miseks hüvitist kaheksa kuu 
eest. 1. märtsi seisuga oli esi-
tatud pea 73 000 hüvitise 
taotlust, linnad ja vallad on 
teinud 52 000 väljamakset 
kogusummas 7,6 miljonit eu-
rot ning keskmiseks toetus-
summaks on kujunenud 147 
eurot.

Ära on  
veetud juba 40 000 

veokitäit lund.

Suurjäätmed pole:

• ehitusjäätmed, 
sealhulgas 
WC pott, 
valamu, 
radiaator 
jms;

• autoro-
mud või 
nende 
osad, seal-
hulgas vana-
rehvid;

• elektri- ja elektrooni-
kaseadmed või nende jäät-
med, sealhulgas pesumasi-
nad, telerid, külmkapid, 
elektripliidid jm tootjavastu-
tusega jäätmed.

• Eelnimetatud ese-
meid saab ta-

suta ja tasu 
eest üle an-
da Tallinna 
jäätmejaa-
mades 
Pärnamäel, 

Paljassaa-
res, Pääskü-

las ja Rahu-
mäel. Täpsem info 

jäätmejaamade ja hin-
nakirja kohta on leitav Tal-
linna veebilehel: https://
www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/Jaatmejaamad-Tallin-
nas

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

«Naised on väga uhked, kui 
on mõne esmapilgul keeru-
lisena näiva tööga iseseis-
valt hakkama saanud, ja 
mõne aja pärast tulevad ju-
ba mõnda teist tööriista 
küsima,» ütles Tallinna 
keskraamatukogu direktor 
Kaie Holm raamatukogu 
tööriistalaenutusest 
rääkides.

«Tulin täna just sellepärast 
siia, et uurida, mis tööriistu on 
raamatukogus olemas,» lau-
sus külastaja Sirli. «Teen ko-
dus remonti ja midagi oleks 
vaja laenutada. Vahel on ik-
ka mõni puur või saag puudu, 
siis olen helistanud tuttavate-
le ja neilt küsinud. Aga raa-
matukogust on väga mugav 
tööriistu laenutada.»

Keskraamatukogu sai äsja 
tunnustuse «Aasta tegu lin-
naraamatukogus» oma töö-
riistalaenutuse ehk tööriista-
laeka eest. «See pole mida-
gi haruldast, sellised tööriis-
talaenutused on Soomes ja 
Ameerikas täiesti tavapära-
sed,» selgitas Holm. 

Tema sõnul pakubki raama-
tukogu ju korduvkasutust, et 
poleks vaja raamatut või muud 
eset tingimata endale osta. 

«Eriti veel tänapäeval, kui 
kodudes pole ülemäära pal-
ju ruumi. Me loeme raama-
tu läbi ja siis mõtleme, mis 
sellest saab ja mitu puud on 
maha võetud, et seda raama-
tut trükkida,» lausus ta. «Sa-
mamoodi on tööriistadega – 
leidub ju palju asju, mida me 
ei vaja kogu aeg. Raamatuko-
gu annab ka võimaluse eset 
proovida, et selguks: jah, ma 
tõesti vajan seda kogu aeg.» 

Oksapurustaja  
populaarne aasta läbi

Suvel on kõige populaar-
semaks tööriistaks osutunud 
akuga trimmer ja hekilõikur, 
talvel remonditööriistad, nt 
akutrell ja tikksaag. Oksapu-
rustaja on populaarne aasta 

ringi. Üldiselt käivad laenu-
tajad tööriistadega hoolsalt 
ja viisakalt ümber. Avami-
sest peale ehk eelmise aasta 
juulist kuni 31. detsembrini 
laenutati Pelguranna raama-
tukogust 157 korral eri töö-
riistu ja seni on kõik laabu-
nud ladusalt.

Holmi sõnul laenutavad 
tööriistu põhiliselt 30-40-aas-
tased inimesed, nii naised kui 
ka mehed. 

«Meie kliendid on peami-
selt hobikasutajad – näiteks 
kui on vaja kodus pilt seina 
panna, siis  ainult selle ühe 
kruvi laskmiseks ei ole ju mõ-
tet tööriista osta, võib-olla ka 
ei julgeta tasulisse laenutus-
se minna. Meie siin üritame 
seletada, abistada ja näidata, 
kuidas neid laenutatavaid töö-
riistu kasutada,» rääkis Holm. 
«Tihti on noored pered võtnud 
ka lapsed kaasa, kui tööriis-
tu laenama tulevad. Inimesed 
on tööriistu laenates ja tagasi 
tuues väga rahul ja tänavad, 
et selline võimalus on Tallin-
nas olemas.»

Võimalus panna  
end järjekorda

Inimesed on tänulikud, et 
hinnalisi tööriistu on võima-
lik laenutada tasuta ja nende 
kulumaterjalide ja lisatarvi-
kute ostmiseks ei pea eraldi 
poeskäigule aega kulutama. 
Huvilised saavad panna end  
tööriistale järjekorda, juhul 
kui soovitu on parajasti väl-
ja laenutatud. 

Lisaks tööriistadele saab 
keskraamatukogust laenuta-
da  pille, seemneid, laua- ja 
mõttemänge ning spordiva-
hendeid. 

Raamatukogus on külasta-
jatele avatud ka õmblustuba 
https://keskraamatukogu.ee/
kohalkasutus/omblustuba/ , 
innovatsioonilabor  https://
keskraamatukogu.ee/kohal-
kasutus/innovatsioonilabor/ 
ja fotostuudio https://kesk-
raamatukogu.ee/kohalkasu-
tus/fotostuudio/

Pelguranna raamatukogust 
saab laenutada nii akutrelli  
kui ka trimmerit

Kuidas tööriistu laenutada?
• Tööriistalaekas olevate tööriistade kohta 

saab infot e-kataloogist ESTER www.es-
ter.ee, raamatukogu veebilehelt https://
keskraamatukogu.ee/kojulaenutus-2-2/
tooriistalaegas/ või Pelguranna raamatu-
kogust. 

• Tööriistad on markeeritud, neile on kantud 
raamatukogu nimi, võimalusel ka tuvasta-
mist võimaldav vöötkood.

• Tööriistade laenamiseks tuleb tulla Pelgu-
ranna raamatukokku kohapeale. Tööriistu 
saab laenata keskraamatukogu lugeja. 
Lugejaks on võimalik registreeruda veebis 
või raamatukogus kohapeal. Keerukamate 
ja ohtlikumate seadmete laenutamisele on 

kehtestatud vanusepiiran-
gud.

• Tööriistad on hoiustatud 
eraldi ruumis. Samas 
ruumis toimub tööriista 
üleandmine ja tagasta-
mine. Samas ruumis või 
ka kõrvalasuvas raamatu-
kogubussi garaažis on või-
malik tööriista kontrollida, te-
ha juhendamist või proovida töö-
riista kasutamist. Raamatukoguhoone ees 
on parkimiskohad, mis on abiks suurema-
te tööriistade laenajatele.

• Tööriista laenamisel raamatukoguhoidja 

tutvustab tööriista kasutami-
se põhimõtteid, lugeja saab 

vajadusel kaasa tööriista 
kasutus- ja ohutusjuhen-
did.

• Tööriista saab laenata 
tasuta, tarvikuid saab os-

ta raamatukogust.
• Raamatukogust on võimalik 
laenata ka valdkonnaga seo-

tud teadmiskirjandust (aiandus, 
ehitus, remont jt liigid). Teemaga seotud 
väljaannete olemasolul tutvustab raama-
tukoguhoidja neid lugejale ja innustab  
laenama.

Suvel laenutavad inimesed kõige roh-
kem akuga trimmerit ja hekilõikurit.
Tallinna Keskraamatukogu
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Võib ainult oletada, kas Laag-
na teele paigaldatud liikluskaa-
merad hoidnuksid ära seal juu-
nis 2020 juhtunud raske avarii. 
Tõenäoliselt küll, sest kaame-
rate vaateväljas üldiselt rängalt 
ei kihutata. Kaks noort mees 
kimasid seal  ligi 200 km tun-
nis võidu ja nendest üks, BMW 
X5 sõitnud tegelane rammis et-
te jäänud Volvot. Seejärel veel 
Fordi ja too omakorda Toyotat. 
Mäletatavasti hukkusid ahela-
variis seal kaks inimest, 39-aas-
tane mees ja 57-aastane naine.

Kaamera vähendas kihu-
tajate arvu kolmekordselt 

Õnnetuse põhjustaja mõis-
teti kümneks aastaks türmi. 
Teisalt oli selleks ajaks linna 
algatus liikluskaamerate laial-
dasemaks paigaldamiseks seis-
nud juba mitu aastat nagu kän-
nu taga. Käisid ametkondlik-
poliitilised vaidlused seadus-
andluse ja kaamerate käitle-
mise reeglite üle. Ka täna ni-
metavad sõiduõpetajad Laag-
na teed ehk Lasnamäe kana-
lit üheks ohtlikumaks kohaks 
Tallinnas. Nüüd on tänu jõus-
tunud seadusele tekkinud loo-
tus, et see koht võetakse pide-
va kontrolli alla.

Esimesed liikluskaamerad 
olid linna algatusel, kes need 

soetas, seatud juba 2017. a Kris-
tiine ristmikule. Täpsemalt öel-
des oli linn andnud automaat-
se järelevalve seadmed tasuta 
kasutada riigi transpordiame-
tile: põhimõttel, et amet ope-
reerib neid ja politsei saadab 
rikkujatele trahviteated. 

Kui 2018. aastal läkitas po-
litsei Kristiine kaamerate taba-
tud rikkujatele 7033 trahvitea-
det, siis 2020. aastal leidus rik-
kujaid pea poole vähem. Tee-
le saadeti 3870 trahviteadet. 
Lõviosa rikkumistest on igal 
aastal olnud seotud kiiru-
se ületamisega. 

Nüüdseks on olu-
kord veelgi parem. 
Põhja prefektuuri 
liiklusjärelevalve-
keskuse juhi Han-
nes Kullamäe sõ-
nul läkitati 2021. 
aastal Kristiine foo-
rikaamerate poolt 
tuvastatud rikkumis-
te kohta 2110 trahvitea-
det. Vahe 2018. aasta olu-
korraga on seega enam kui 
kolmekordne.

Enne kaameraid oli Kristii-
ne ristmik liiklusõnnetuste sta-
tistika ja ohuhinnangute järgi 
Eestis kõige ohtlikum. Pärast 
kaamerate tööle hakkamist on 
statistika järgi tegu täiesti kesk-
mise taseme ristmikuga.

Teisalt on sügavalt mõtle-
ma panev, kui levinud on meie 
liikluskultuuris kihutamine. If 
Kindlustuse mulluse uuringu 
järgi ärrituvad pooled juhid, 
kui keegi sõidab ees liiga aeg-
laselt. Siiski häirib vaid 28% 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

«Tallinnas on teatud kohad, kus pidevalt liiklusreegleid 
rikutakse,» sõnas 30-aastase staažiga sõiduõpetaja 
Kaido Kesper, kelle sõnul aitaksid näiteks Laagna  
teele paigaldatud liikluskaamerad tõhusalt taltsutada 
 sealseid kihutajaid. 1. märtsist tekkis linnal lõpuks 
ometi ametlik õigus hakata koostöös politseiga linna 
liikluskaameraid juurde seadma.

SÕIDUÕPETAJAD: Kaamerad kõige hullematel teedel ja ristmikel  
aitaks kihutajaid taltsutada ja liikluskuritegusid ära hoida

õpetajaid, loevad nad ohtlikke 
kohti linnas üles riburada pidi. 

Sõiduinstruktor Olavi Hal-
liku sõnul õigustavad kaame-
rad end kindlasti, sest need oh-
jeldavad liiklust oluliselt. «Ki-
hutada armastatakse Männiku 
teel, Lasnamäe kanalis, samu-
ti Paldiski maanteel, ja mui-

dugi Järvevana teel ja Sõpru-
se puiesteel,» rääkis ta. 

Paldiski maanteel leidub ka 
hajameelseid – ehkki see pole 
õigustus –, sest kui linnast väl-
juval suunal on lubatud kiirus 
70, siis paralleelselt linna suu-
buval suunal vaid 50. «Kaame-
ratest on kasu ka selles mõt-

tes, et need võtavad hoo ma-
ha nendel, kes ees kihutavad, 
sest paljud sätivad end eeslii-
kuja sappa,» lisas Hallik.

Soomes näeb  
ka rehvimustrit

Tema kolleegi, 30-aasta-
se staažiga sõiduõpetaja Kai-
do Kesperi sõnul liigub Tallinn 
juhul, kui rohkem liikluskaame-
raid kasutusele võtab, lähema-
le Põhjamaade liikluskultuuri-
le. Seal on kaamerad tavalised. 

Soome uued kaamerad või-
maldavad isegi nii täpseid ja 
teravaid fotosid, et kindlaks 
saab teha auto rehvimustri sü-
gavuse. Meil oleks sõiduõpeta-
jate meelest suur asi, kui vähe-
neks kiiruseületajate ja muude 
rikkujate arv. 

«Tallinnas on oma kindlad 
kohad, kus pidevalt liiklusreeg-
leid rikutakse,» mainis Kesper. 
«Juhid hammustavad kiiresti 
läbi, et kui kütta näiteks 70-
ga, jõuab Järvel mitmest foo-
rist läbi.» 

Kesperi väitel pole murekoht 
ainult kiirus.«Kadriorus ei jul-
ge Poska ja Weizenbergi rist-
mikul stopp-märgi taga seisma 

jäädagi, sest võidakse tagant 
sisse sõita,» rääkis ta. «Lihtne 
oleks luua ka IT-lahendus, mis 
tee ääres fikseeriks juhte, kel 
sõidu ajal mobiiltelefon käes.» 

Üldiselt domineerib meil 
Kesperi arvates asumipõhine 
liikluskultuur, mida kujunda-
vad kohalikud. Näiteks Lasna-
mäel signaalitatakse roh-
kem, sest rahvas on seal 
noorem ja kärsitum, 
aedlinnades ollak-
se jällegi vaoshoi-
tumad. 

«Kõiki lahendu-
si, mis liiklust vä-
hegi rahustavad, 
peaks kasutama,»  
lisas sõiduõpetaja 
Urmas Kalmus. Trah-
vimist soovitab ta sidu-
da iga vahelejäänu sissetu-
lekuga, et jõukamad maksak-
sid rohkem.

Läheb veel aega,  
kuid ollakse finišisirgel

Millal võiks siis liikluskaa-
meraid linna juurde tulla? Ajal, 
mil reaalselt töötab neid ainult 
kaks ehk Kristiine ristmikul, ja 
Reidi tee omad ainult fikseeri-

juhtidest see, kui mõni teine 
kiirust ületab.

Lisaks kahele Kristiine kaa-
merale paikneb kolm kaame-
rat Reidi teel, kuid need prae-
gu rikkumisi ei fikseeri. Põhjus 
ikka seesama: märtsini valitse-
nud seadusandlik vaakum lin-
na paigaldatud kaamerate üm-
ber. Maanteeäärsete kaamera-
tega oli ja on kõik lihtne: neid 
haldab maanteeamet. Omava-
litsuse ehk linna roll liiklus-
järelevalves oli aga lahtine ja 
määratlemata.

Seadus liikus aeglaselt,  
kihutajad kiiresti

Ehkki kaamerate kasutegur 
oli statistika põhjal kõigile sel-
gelt näha, edenes seadusandlus 
märksa aeglasemalt kui kihu-
tajad Tallinna tänavatel. Linn 
sai siin vaid sõnajõuga ärgita-
da, sest pall oli riigiasutuste ja 
riigikogu käes.

Umbes aasta tagasi, veeb-
ruaris 2021 möönsid taas kõik 

osapooled ehk linna- ja 
riigiametnikud, et va-

ja on seadusemuuda-
tust, mis võimaldaks 
omavalitsustel liik-
lusjärelevalves osa-
leda. Kristiine kaa-
merad küll tööta-
sid, kuid riigi trans-
pordiametil, kelle 

käes oli  maantee-
äärsete kiiruskaame-

rate majandamine, pol-
nud mingit jätkata huvi õi-

guslikus vaakumis veel ka lin-
na kaameratega lepingu alusel 
tegelemist. 

Teisalt oli mõistusevastane, 
et ajal, mil suuremate riigi-
maanteede ääred on kaame-
ratega palistatud, edenes nen-
de lisamine poole miljoni ela-
nikuga linna, kus samuti pal-
judel lõikudel on võimalik suu-
ri ja ohtlikke kiirusi arendada, 
minimaalse kiirusega. 

Teisalt, kui tugineda polit-
sei teisaldatavate ehk liikuva-
te kaamerate statistikale, siis 
fikseeriti teisaldavate kaks kol-
mandikku rikkumisi just lin-
nades. Uuringud näitavad, et 
inimkannatanutega õnnetusi 
juhtub mitte ainult Tallinna, 
vaid üldse omavalitsuste tee-
del ütlemata palju.

1. märtsist jõustusid lõ-
puks liiklusseaduse kauaoo-
datud muudatused. Need või-
maldavad linnal hakata kaa-
meraid ohtlikesse kohtadesse 
juurde soetama. Samuti asu-
vad juba olemas olevad kaa-
merad Kristiines ja Reidi teel 
õiguslikus mõttes nüüd be-
toonalusel.

Kaamerate paigaldamine 
peaks käima koostöös riigi 
transpordiameti ja politseiga: 
linn soetab kaamerad. Amet 
opereerib. Politsei saadab trah-
viteateid. Ohtlikud kohad, ku-
hu kaamerad tulevad, arutavad 
kõik kolm ühiselt läbi.

Kindlasti ei saabu uued liik-
luskaamerad linnapilti üleöö. 
Kuid jõustunud seadusemuu-
datus on toonud kindla läbi-
murde. Kui küsitleda sõidu-

Sõiduõpetaja Kaido Kesperi sõnul rahustavad kaamerad liiklust oluliselt ja Reidi tee omad tuleks samuti kiiresti tööle panna. Albert Truuväärt

Võiks  
luua IT-lahenduse, 

mis fikseeriks  
mobiiliga rääkivaid 

autojuhte.
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LIIKLUSPOLITSEI: Kihutamist vähendavad 
ka tõstetud ristmikud
Põhja prefektuuri liiklusjäre-
levalvekeskuse juhi Han-
nes Kullamäe sõnul aita-
vad linnas lisaks kaa-
meratele kiirusi vähen-
dada ka tõstetud rist-
mikud ja teekünnised.

«Kahjuks on kiiruse 
ületamine Eestis jätkuvalt 
sotsiaalne norm ning sageli 
arvavad juhid, et sõites 10 km/h 
üle lubatu jõuavad nad kiiremini siht-
punkti,» märkis Kullamäe. «Seega on 
kiiruskaamerad kindlasti head abiva-
hendid politseile liikluse rahustamisel, 
muutes liiklust seeläbi turvalisemaks ja 
vähendades õnnetuste arvu. Kindlasti 
on kaameratel kihutajaid ohjeldades 
distsiplineeriv mõju, kuid rõhutan, et nii 
kaamerate kui ka politseinike ülesanne 
ei ole mitte rikkumise fikseerimine ja 
trahvi tegemine, vaid liikluse rahustami-
ne.»

Kullamäe sõnul ei lahenda 
kiiruseületamise probleemi 

ainult kiiruskaamerad, 
vaid ka muud meetmed. 
Näiteks teekünnised ja 
tõstetud ristmikud. En-
nekõike tuleb juhtidel 

endil mõista, et iga piirkii-
rusele lisatud kilomeeter 

suurendab tõenäosust sat-
tuda õnnetusse ning raskendab 

võimalikke vigastusi. 
Alates märtsist võivad omavalitsused 

ka ise soetada lisaks püsikaameratele, 
nagu Kristiines, mobiilseid kaameraid. 
Nõnda nagu need on politseil. «See on 
aga kohalike omavalitsuste, politsei- ja 
piirivalveameti ning transpordiameti 
ühise hinnangu tulemus, et milline oleks 
kõige sobivam lahendus,» ütles sisemi-
nisteeriumi korrakaitse- ja kriminaalpo-
liitika osakonna juhataja Henry Tim-
berg.

Hoiatuseks patustajatele: trahvimäär tõuseb

Korrakaitseametnike sõnul 
on kiiruseületamine 
Eestis kahjuks sot-
siaalne norm ja kii-
ruskaameratele 
jääb vahele jär-
jest enam patus-
tajaid. Seega oli 
viimane aeg tõsta 
trahvisummasid. 

Kiiruseületuse trah-
ve loeti nimelt üha enam 
n-ö püsikulude hulka nagu kommunaal-
arveid. Seega ei karistanud need oma 
väiksuse tõttu õigupoolest kedagi.

Tänavu 1. märtsini kehtinud trahvi-
määr oli pärit veel krooniajast ehk aas-
tast 2009. Teisalt on 13 aasta jooksul 
keskmine palk tõusnud 800 eurolt 1500 
eurole. 

«On tehtud avalikke uuringuid ja kü-
sitlusi, kus inimesed on  andnud mõis-
ta, et praegu pole kiiruskaamerast 
saadav trahv juriidiliselt käsitletav kui 
karistus,» selgitas siseministeeriumi 
korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osa-
konna juhataja Henry Timberg. «See 
ei lähe karistusregistrisse ja kuhugi 
jälgi maha ei jää.» 

Sama moodi ja samal määral kui kii-
ruskaamera puhul, tõuseb trahv n-ö 

füüsilisel vahelejäämisel kiirust mõõt-
nud politseile. Kuni märtsini oli trahvi 

koefitsient kolm ehk iga kilomee-
ter ületatud kiirust võrdus kol-
me euroga. Alates 1. märtsist 
on see aga viis. Samuti tõusis 
automaatse liiklusjärelevalve 
süsteemiga määratava trahvi 

maksimum 190 eurolt 300 eu-
role.
Kui aastal 2020 määrati kogu 

riigis kiiruseületamise eest trahve kaa-
merate andmete alusel kokku nelja mln 
euro ulatuses, siis eelmisel aastal tõusis 
trahvide kogusumma 5,5 miljonini. Jutt 
on seega umbes kolmandikust tõusust. 
See annabki aluse väita, et trahvid olid 
tänavu märtsini väikesed: raha maksti 
reipalt ära ja kihutati edasi. 

Lisaks maanteeameti hallatavatele 
teeäärsetele nn püsikaameratele on 
politseil üle Eesti kokku kaheksa mobiil-
set kaamerat. Kui 2020. a tabati nende-
ga 110 000 rikkujat, siis mullu juba veidi 
alla 200 000. See näitabki, et kiirust 
ületatakse massiliselt.

Viidatud trahvimäärad puudutavad 
kiiruse ületamisi kuni 20 km/h. Sealt 
edasi võib määrata juba trahvi kuni 400 
eurot – sõltuvalt rikkumiste «ajaloost» 
kuni juhiloa äravõtmiseni.

ANDREI NOVIKOV: Peatselt saame tööle 
panna ka Reidi tee kaamerad
Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi 
sõnul saab linn hakata liiklusjäreleval-
ves tõhusamalt tegutsema ja näiteks 
Reidi tee kaamerad tööle panna nii-
pea, kui siseministeeriumil on valmis 
vastav töökord.

Kuigi liiklusseaduse järgi on omavalit-
sustel alates märtsist õigus omada ja 
koostöös riigipolitsei ja maanteeameti-
ga paigaldada ohtlikutesse kohtadesse 
liikluskaameraid, on seega rakendusakt 
veel puudu. Sellega reguleeritakse eel-
kõige liikluskaamera paigaldamise taot-
luse esitamist ning selle läbivaatamist ja 
kooskõlastamist. Samuti sätestatakse 
ülesannete loetelu kaamerate käitami-
se kohta. Kuna järelevalvesüsteeme 
ehk kaameraid võivad edaspidi paigal-
dada ja käitada kõik Eesti 79 KOV-i, 
on eesmärk lihtne: kehtestada kõi-
gile ühesugused nõuded.  

«Kuigi oleme selles küsimu-
ses siseministeeriumiga suhel-
nud ja rakendusaktid on sealt 
saadetud kooskõlastusringile, 
pole nende kehtestamiseni 
siiamaani veel jõutud,» möönis 
Novikov.

Loomulikult on asjaga kiire. Kuna 
omavalitsusel polnud otsest õigust 
liikluskaameratega tegeleda, ei fikseeri 
Reidi tee kaamerad, mis võiksid ju kogu 
aeg töötada, praegu rikkumisi. Kristiine 
ristmiku kaamerad, mis linn 2017. a soe-
tas, siiski töötavad, sest riigi transpordi-
amet on soostunud neid opereerima. 
Ent ilmselgelt oleks taolisi kaameraid 
linna liiklusohtlikesse kohtadesse juur-
de vaja.

«Linnal on edaspidi seoses liiklussea-
duse muudatustega võimalik riigi trans-
pordiametilt üle võtta Kristiine ristmikul 
juba praegu töötavad kaamerad ja töö-
le panna ka Reidi tee kaamerad,» mär-
kis Novikov. «Näiteks Reidi teel pole 
võimalik teistmoodi liikluse üle efektiiv-

selt järele valvata. Mis puudutab uute 
kaamerate soetamist, siis nende asuko-
had tuleb kooskõlastada politseiga. Õi-
gupoolest peaks just politsei välja pak-
kuma paigad, kuhu lisakaameraid tu-
leks paigaldada. Politseil on endiselt 
kandev roll ja vastutus liiklusjärelevalve 
osas. Üldiselt peab linn liiklusjäreleval-
ves vajalikuks nii politseipatrullide füü-
silist kohalolu, aga ka võimalust soeta-
da ja kasutada lisaks statsionaarsetele 
kaameratele ka mobiilseid.»

Teisisõnu, praegu on statsionaarsete 
kaamerate asukohad autojuhtidele pä-
he kulunud ja nende vaateväljas sõide-
takse korralikult. Ent nagu näitab polit-
sei kogemus, tabatakse just ootamatult 

paika seatud mobiilse-
te kaameratega 

suur hulk rikku-
jaid.

«Me jätka-
me kindlasti 
linna ka 
emotsiooni-
kaamerate 

paigalda-
mist,» lubas 

Andrei Novikov. 
«Sellise kaamera 

saab paika vaid mõne 
tuhande euroga, kuid need annavad sa-
ma efekti, ehk siis juhid muutuvad kor-
ralikumaks, kui n-ö päris kaamera pu-
hul.»

Emotsioonikaamerad asuvad näiteks 
Pelgulinnas Ristiku ja Taime tänava 
ristmikul (Ristiku 75), Haaberstis As-
tangu tänava nurgal (Astangu 55), 
Rocca al Mare kooli juures ja paljudes 
teistes kohtades linnas. Emotsiooni-
kaamera elektrontabloo annab tauni-
valt, punasega märku, kui juht kaamera 
vaateväljas kiirust ületab või vastupidi 
– kiidab juhti, kui see eeskirjapäraselt 
sõidab. 

vad olukorda? 2020. a lõpus ki-
mas end Reidi teel kahekord-
se lubatud kiiruse ületusega 
surnuks 42-aastane mees, kes 
ilmselt ühtlasi teadis, et kaa-
merast trahvi ei tule.

Tallinna transpordiameti ju-
hataja Andres Harjo sõnul on 
nüüd veel puudu siseministee-
riumi määrus. See sätestab, 
kuidas kaameratega töö kol-
me osapoole ehk linna, riigi 
transpordiameti ja politsei va-
hel käima hakkab. Jäänud on 
seega määruse lihvimine koos-
töös kohalike omavalitsustega 
ehk viimaste töödetailide n-ö 
paika loksutamine.

«Kõik kaamerad – nii need, 
mis olemas, ja need, mis tule-
vikus paigaldatakse – saavad 
töötama ühises süsteemis,» sõ-
nas Harjo. «Praegu ongi küsi-
mus, kuidas see süsteem täp-
selt toimima hakkab. Igal juhul 
soetaks linn kaamerad oma ra-
ha eest. Paigaldamiseks on va-
ja riigi transpordiameti koos-
kõlastusi. Paika on pandud ka 
parameetrid, millisel juhul on 
tegemist ohukohaga, mis nõuab 
kaamerat. Näiteks kohad, kus 
juhtub palju liiklusõnnetusi.» 

Harjo sõnul peaks ühtlasi 
tekkima analüüs, kas kaame-
ra paigaldamine ohtlikku koh-
ta on kõige optimaalsem. 

«Alati ju ei pea liikluskaa-
mera olema võtmesõna,» nentis 
Harjo. «Näiteks kui Reidi teel 
on ülekäiguraja juurde pandud 
kaamera, et seal kiirus maha 
võetaks, siis kas riigi trans-
pordiameti jaoks on see pii-
sav argument? Peaks analüüsi-
ma, kas lahendusvariant ohu-
tuse tagamiseks võiks olla ka 
midagi muud. Näiteks kiiruse 
piiramine.»

Nii Harjo kui ka Põhja pre-
fektuuri liiklusjärelevalvekes-
kuse juht Hannes Kullamäe 
rõhutavad, et kuigi riik ja linn 
teevad trahviraha pooleks, po-
le kaamerad mõeldud eelarve 
täitmise masinateks. Eesmärk 
pole siiski trahvimine, vaid liik-
luse rahustamine, ütlevad nad. 

Harjo sõnas, et kui omava-
litsused, politsei ja riigi trans-
pordiamet on süsteemi lähikuu-
del kokku leppinud, võib juba 
hakata mõtlema ohukohtade 

kaardistamisele ja kaame-
rate hankele. 

Siseministeeriu-
mi korrakaitse- ja 
kriminaalpoliitika 
osakonna juhataja 
Henry Timbergi sõ-
nul on lisaks Tallin-
nale liikluskaame-
rate paigaldamise 

vastu huvi üles näi-
danud teisedki kohali-

kud omavalitsused. Tei-
salt – mõnes väiksemas val-

las, kus liiklust vähem, polegi 
võib-olla kaamerat tarvis. Mõ-
nel juhul piisab liikluse rahus-
tamiseks liiklusmärkidest või 
nn lamavatest politseinikest. 

«Liikluskaamera pole ko-
hustus, vaid võimalus,» nen-
tis Timberg.

Jõukamad  
peaksid  

maksma rohkem 
trahvi.

Trahviteateid saadetakse juhtidele 
välja natuke vähem, kui kaamera rik-

kumisi fikseerib. Võib esineda üht- 
või teistpidi tõlgendatavaid olukordi 

ja ka tehnilist praaki kaamera töös.
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Hoiame, kaitseme, armastame Ukrainat! Need  sõ-
nad kirjutas Eesti Vabariigi president Alar Ka-
ris Tallinnas asuva Ukraina kultuurikeskuse küla-
lisraamatusse. Tallinn on oma kiire tegutsemise-

ga pagulaste vastuvõtukeskuse loomisel näidanud, et presi-
dendi sõnade järgi ka tegutsetakse. Kahe päevaga avati seni 
räämas ruumides korralikult tegutsev vastuvõtukeskus, kus 
antakse pagulastele kõikvõimalikku nõu, aidatakse vormis-
tada dokumente ning suunatakse hotelli need, kes esialgset 
öömaja vajavad. 

Selleks, et hoida, kaitsta ja armastada seda maad ja 
rahvast, kes võitleb praegu kogu vaba maailma võitlust, ei 
pea tingimata haarama automaati ja ruttama rindele. Üks-
ki rinne ei püsi ilma tugeva ja toetava tagalata. Ja see ta-
gala oleme meie, see on kogu vaba maailm, kellele lä-
heb korda inimkonna ellujäämine sellel haruldaselt kaunil, 
kuid hapral planeedil.

Inimesele on oluline, et teda kuulataks ja mõistetaks. 
Meie teame vanema põlvkonna kogemusele tuginedes, mi-
da elati üle Tallinna pommitamise ajal märtsis 1944. Või 
mida tunnevad eakad narvakad, kelle kodulinn 7. märtsil 

1944 sisuliselt maa pealt 
pühiti. Sama käekirja ka-
sutatakse nüüd Ukrainas 
– hävitada, maa pealt ära 
pühkida, et ei jääks mi-
dagi alles. Ometi midagi 

jääb. Jäävad need inimesed, kel õnnestub pageda ja eda-
si elada. Meie paadipõgenikest, kes samal pommitamise 
aastal üle tormise Läänemere vaba maailma poole tõtta-
sid, on kirjutatud sadu lugusid. Samuti võime lugeda sadu 
lugusid tänastest Ukraina põgenikest, kui maailm on taas 
rahunenud. 

Praegu aga püüame neid põgenejaid mõista ja võtame 
nad vastu sama enesestmõistetavalt, nagu võeti kord eest-
lased vastu Rootsis, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. 
Aitame neil kohaneda, tööle minna ning lapsi koolitada. 
Sellega näitamegi, et hoiame, kaitseme ja armastame Uk-
rainat. 

Ukraina kultuurikeskuse juhataja Anatoli Ljutjuk kin-
nitas Pealinnale, et väga paljud Eesti inimesed on põge-
nikele oma abi pakkunud ja see tekitab fantastilise tun-
de. Kõige rohkem vajatakse praegu mitmeid medikamen-
te ja lihtsalt raha, et osta abisaadetisi, mida sõdivasse Uk-
rainasse lähetada. 

Soome Yleisradio  välispoliitika ajakirjanik Mika Mä-
keläinen tõdes, et  Soome ja Eesti aastatepikkused lõhed 

suhtumises Venemaa ohtu on 
nüüd kadunud, ja idanaab-
rite agressioon Ukrai-
nas tõestas, et õigus oli 
eestlastel. Esmakordselt 
ajaloos toetab üle poo-
le Soome elanikest NA-
TO-ga liitumist. Samasu-

gune hoiaku muutumi-
ne on viimasel nä-

dalal aset leidnud 
paljudes teis-
tes Euroopa Lii-
du maades. Nii 
üksmeelne 

pole Euroo-
pa Liit ku-

nagi ol-
nud kui 
praegu 

– ja koos 
me võida-

me niikui-
nii. 

Hoiame, kaitseme, 
armastame Ukrainat!

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Koos me võidame 
niikuinii. 

Tallinn on pakkunud muga-
vaid vaktsineerimisvõimalu-
si juba ligi aasta, kui alates 1. 
märtsist on osa koroonaen-
netuspunkte suletud. 
Vabaduse väljaku, Ülemiste 
keskuse ja Lindakivi kesku-
se punktid jätkavad nõusta-
mise ja vaktsineerimisega 
märtsi lõpuni.

Vabaduse väljaku nõustamis- 
ja vaktsineerimispunkt on ava-
tud 31. märtsini iga päev kl 9-21. 
Ülemiste keskuse ja Lindakivi 
kultuurikeskuse koroonaenne-
tuspunktid töötavad märtsi lõpu-
ni argipäevadel kl 12-19 ja näda-
lavahetustel kl 10-17. «Praegu-
seks on üldine huvi vaktsinee-

rimise vastu hakanud langema, 
mistõttu ei ole enam vajadust kõi-
ki koroonaennetuspunkte avatu-
na hoida,» selgitas linnavalitsuse 
koroonaviiruse ennetuse koordi-
naator Ester Öpik. «Kutsun kõi-

ki linlasi kasutama koroonaen-
netuspunktide võimalusi seni, 
kuni need veel töötavad.»

Ehkki Ukraina kriisi taustal 
võib tervisekriis jääda tahaplaa-
nile, rõhutas Öpik, et koroona-

oht ei ole samuti veel möödas. 
«Viimase seitsme päevaga on 
Tallinnas 9920 uut nakkusjuh-
tumit, seega tuleb jätkuvalt te-
gutseda oma ja teiste tervise 
hoidmise nimel,» lisas ta. «Ole-
me valmis pakkuma nõustamis-, 
vaktsineerimis- ja testimisvõi-
malust ka sõjapõgenikele Uk-
rainast. Neil on võimalik vakt-
sineerida ja teha kiirteste Vaba-
duse väljaku ja Lindakivi koroo-
naennetuspunktides. Sümptomi-
te korral tuleb saatekirjaga PCR 
testimisele pääsemiseks helista-
da telefonile 1220.»

Kodusvaktsineerimise tee-
nust pakkus linn eakatele ja lii-
kumisraskusega inimestele 28. 
veebruarini. 

«On mõeldamatu jätkata 
koostööd Vene linnadega 
varasematel alustel, kui 
Venemaa on käivitanud sõja 
oma naaberriigi vastu,» lau-
sus volikogu esimees 
Jevgeni Ossinovski.

Volikogu mõistis erakorrali-
sel istungil üheselt hukka Ve-
ne Föderatsiooni sõjalise agres-
siooni Ukraina vastu ning aval-
dab toetust Ukraina rahvale. 
Lisaks lõpetatakse koostöö Ve-
nemaa omavalitsustega. Pöör-
dumist toetasid kõik linnavo-
likogus esindatud fraktsioonid.

Volikogu esimees Jevgeni Os-
sinovski ütles, et need kuriteod 
Ukraina riigi ja rahva vastu ei 
ole jäänud reaktsioonita ka Tal-
linnas. Oleme ka otsustanud öel-
da üles  koostöölepped Peterbu-
ri ja Moskva linnadega ning lõ-
petada koostöö teiste Venemaa 
omavalitsustega. On mõeldama-
tu jätkata koostööd Vene riigi 
ametlike institutsioonidega va-
rasematel alustel, kui Venemaa 

on käivitanud sõja oma naaber-
riigi vastu.»

Volikogu avalduse sõnasta-
sid kõik fraktsioonid oma ühis-
tööna. Selle tekst on järgmine:

«Tallinna linn mõistab kar-
milt hukka Vene Föderatsiooni 
poolt Valgevene kaasabil teos-
tatud sõjalise sissetungi Ukrai-
nasse ja okupeeritud piirkonda-
de ebaseadusliku tunnustamise. 
Venemaa poolt käivitatud ula-
tuslik sõjategevus Ukrainas on 
kuritegu rahu vastu ning vastu-
olus inimõiguste, rahvusvahelis-
te kokkulepete ja ÜRO hartaga. 
Toetame nüüd ja tulevikus Uk-
raina rahva õigust ise oma va-
bal tahtel määrata enda tulevik.

Peame oluliseks Ukraina 
inimeste igakülgset toetamist, 
et leevendada sõjaga kaasne-
vat humanitaarset katastroofi. 
Tallinna linnavolikogu kutsub 
üles kõiki omavalitsusi ja or-
ganisatsioone pakkuma abi Uk-
raina rahvale. Toetame humani-
taarabiga Vene vägede rünnaku 
all olevaid Tallinna sõpruslinnu 

Kiievit ja Odessat. Oleme val-
mis abistama neid sõja tagajär-
gede likvideerimisel ja omava-
litsuslike tegevuste taastamisel.

Osutame koostöös Eesti rii-
gi ja kodanikuühendustega abi 
siia saabunud Ukraina sõjapõge-
nikele, tagades ligipääsu haridu-
sele, töövõimalustele ning vajali-
kele sotsiaalteenustele. Pakume 
tegevustoetust ja linnale kuulu-
vaid ruume Tallinnas tegutseva-
le Ukraina kogukonnale, seal-
hulgas humanitaarabi saatmi-

seks Ukrainasse ning teavitus-
ürituste korraldamiseks.

Tallinn lõpetab koostöö ja üt-
leb üles koostöölepped Venemaa 
omavalitsustega. Tallinna linna-
volikogu kutsub üles teisi pealin-
nu ja omavalitsusi mõistma huk-
ka Vene Föderatsiooni agressioo-
ni Ukraina vastu ning lõpetama 
kõik suhted Venemaa omavalit-
suste ja riiklike institutsioonidega. 
Toetame Venemaa linnade osa-
luse peatamist rahvusvahelistes 
omavalitsusorganisatsioonides.

Tallinn on koduks eri rah-
vusest linnakodanikele. Rõhu-
tame, et kõik meie elanikud 
nende emakeelest ja kultuu-
rilisest taustast sõltumata saa-
vad tunda end Eesti pealinnas 
turvaliselt, hoida oma keelt ja 
kultuuri.

Mõistame hukka igasuguse 
valeinformatsiooni levitamise, 
Venemaa agressiooni õigusta-
mise ja rahvusliku vihkamise. 
Tallinna linnavolikogu toetab 
Eesti riigi samme, et piirata Ve-
nemaa sõjapropagandat, vihka-
mist ja väärinfot edastavaid ka-
naleid ja sõnumeid. Me ei tee 
koostööd organisatsioonide ja 
isikutega, kes aitavad taastoo-
ta Vene Föderatsiooni mõjuväl-
ja või õigustavad Venemaa ag-
ressiooni.

Tallinna linnavolikogu aval-
dab kindlat toetust Ukraina 
rahvale, selle suveräänsusele ja 
territoriaalsele terviklikkusele. 
Ukrainal on suveräänse riigina 
õigus määrata ise enda julge-
olekupoliitika ja rahva tulevik.

Märtsist muutub koroonaennetuspunktide töökorraldus
Tallinn toetab Ukrainat ning lõpetab koostöö Moskva ja Peterburiga

pealinn@tallinnlv.ee

«Nüüd tuleb see ägedate 
võimalustega koolimaja liht-
salt valmis ehitada nii kiires-
ti kui võimalik,» ütles arhi-
tektuurivõistluse žürii esi-
mees ja Jakob Westholmi 
gümnaasiumi direktor 
Rando Kuustik. «Juurde-
ehitus aitab energiat kokku 
hoida ning vaheldusrikkad 
ruumid võimaldavad eri viise 
õppida ja õpetada.»

«Mina suure spordihuvilise-
na tunnen puudust spordisaa-
lidest ja välistaadionitest, mi-
da meil praegu  ei ole,» rääkis 
Westholmi gümnaasiumi 12. 
klassi õpilane Rasmus Mõik. 
«Praegu käime Snelli staadio-
nil jooksmas. Juurdeehituse ka-
vandis on aga kaks suurt korv-
palliväljakut, mida ma väga oo-
tan, ja ka jõusaal.»

Tänu juurdeehitusele on koo-
lis peagi piisavalt ruumi alg-
koolile, spordikeskusele, loo-
dusteaduse ja tehnoloogia õp-
pele, teatri-, muusika- ja kino-
saalile ning õpetajatele. Vana ja 
uus hoone on kavas ühendada 
omavahel galeriidega, et kool 
saaks toimida ühe tervikuna. 

Linna korraldatud Jakob 
Westholmi gümnaasiumi juur-
deehituse arhitektuurivõistluse 
võitis kavandiga «Jakob» OÜ 
AB Ansambel. Kavandi autorid 
on Toivo Tammik, Veiko Vaht-
rik ja Andres Mägi. Abilinna-
pea Madle Lippuse sõnul ühi-
tab võidutöö tänapäevase ja tu-
levikku vaatava kooli, pakku-
des kooliperele väga häid või-
malusi õppida ja õpetada. «Juur-
deehitus päästab kooli praegu-
seks juba aastaid kimbutanud 
ruumipuudusest,» lausus Lip-
pus. «Lõppenud arhitektuuri-
võistlus on suurepärane näi-
de sellest, kuidas koostöös as-
jatundjatega kujundada inim-
likku ja tarka elukeskkonda. 

Loodame sõlmida veel märt-
sis kooli juurdeehituse projek-
teerimislepingu.»

30 aastat oodatud ehitus
Kuustiku sõnul ületas võist-

lus ootusi. «Westholmi güm-
naasium on juurdeehitust oo-
danud peaaegu 30 aastat. Ole-
me sellega tegelenud ööd ja 
päevad ning oleme rahul, et 
liigume lõppvaatuse suunas,» 
rääkis  ta. «Koolipere on seda 
hoonet kindlasti väärt. Oleme 
tänulikud, et linnapea Mihhail 
Kõlvart, kes juurdeehituse vii-
maste plaanide tekkimise ajal 
oli veel abilinnapea, on kooli 
püüdlusi toetanud sedavõrd, et 
saame nüüd rääkida käegakat-
sutavast tulemusest. Nüüd tu-
leb see ägedate võimalustega 
koolimaja lihtsalt valmis ehi-
tada nii kiiresti kui võimalik.»

Võistlus oli žürii hinnangul 
kõrgetasemeline ja võidutöö 
selgus pingeliste vaidluste tule-
musel. OÜ AB Ansambli tööle 
tõi esikoha vana ja uue hoone 
asendiplaan, mis seob eri hoo-
vid väga hästi tervikuks. Ka-
vandatav hoone sobitub hästi 
keskkonda, selle fassaadid on 
liigendatud ning loovad eris-
tuse ajaloolise peahoone ning 
juurdeehituse vahel. Juurde-
ehitus aitab energiat kokku 
hoida ning vaheldusrikkad ruu-
mid võimaldavad eri viise õp-
pida ja õpetada.

Praegune hoone oli  
oma aja moodsaim

Jakob Westholmi gümnaa-
siumi tarbeks valmis 1940. 
aastal Kassisaba asumis Ke-
vade 8 kinnistul Baltimaa-
de moodsaim koolimaja, kuid 
praeguseks on see kooliperele 
kitsaks jäänud. Algklassid on 
õppinud Luise tänava kooli-
majas ajutistes tingimustes ju-
ba 17 aastat. 

Arhitektuurivõistluse al-
gatas Tallinna linnavaraamet 
koost linna strateegiakesku-
se ja arhitektide liiduga mullu 
septembri lõpul. Ideekonkursi 
preemiateks andis linn kok-
ku 41 000 eurot ja võistlusele 
esitati tähtajaks 11 kavandit.

Arhitektuurivõistluse žüriis-
se kuulusid Jakob Westholmi 
gümnaasiumi direktor Ran-
do Kuustik, linnaplaneerimise 
ameti juhataja asetäitja Oliver 
Alver, linnaplaneerija ja arhi-
tekt Kevin Villem, linnavara-
ameti ehitus- ja hankeosakon-
na juhataja Veljo Lobjakas ning 
arhitektid Katrin Koov ja Kaur 
Talpsep. Lisaks kaasati hinda-
misele linnavalitsuse ametnik-
ke ning insolatsiooni ekspert. 
Uue hoone ehitusprojekt on ka-
vandatud valmima 2023. aas-
taks ja juurdeehitus peaks ka-
va kohaselt valmima 2024. aas-
ta lõpuks.

Westholmi gümnaasiumi juurdeehitus 
toob spordikeskuse ja kinosaaliViimase aja märksõna paistab 

paljudel tasanditel olevat sõda. 
Kui Lidl avas Tallinnas esimesed 
poed, vastas Maxima sellele ko-
he hinnalangetustega, mis on 
vähemalt üks valguskiir hinna-
tõusude pimedas öös. Samal 
ajal pidas Maxima esin-
daja Tiia Schapel 
sõnavahetust 
toiduainetöös-
tuse liidu te-
gevjuhi Sirje 
Potisepaga, 
kelle sõnul ei 
ole välismai-
sed toiduketid 
huvitatud kodu-
maise toodangu 
müügist. Schapeli väi-
tel olevat nende ketis nii liha- kui 
ka piimatoodete puhul kodumai-
se kauba osakaal  70% ringis. 
Juhuslikult või mitte, aga kuigi 
Lidli turule tulekut on oodatud 
aastaid, forsseeris poekett poo-
dide ehitust just energiakriisi 
ajal. Praegu on rahvas kodukulu-
de ja üldise hinnatõusu tõttu eriti 
hinnatundlik. Rääkimata, et kas-
või Eesti seakasvatus asub söö-

da ja energia hinna tõusu tõttu 
sügavas augus ja teisedki kodu-
maised toiduainetetootjad on 
sunnitud hindu tõstma. Ukrainas 
küdev sõda tõstab energia hin-
du veelgi. Lagi on teadmata ja 
see muudab Eestis toodetud 

toidukauba üha enam luk-
suseks. Kodumaisel 

tootjal ei jää üle 
muud, kui äri kinni 

panna või püüda 
olla nutikam. 
Peale kaupluse-
kettide on veel 
ka turud, väike-

poed, kullerkau-
bandus jm tarbijale  

lähedased otsemüügi 
võimalused. Aeg nõuab, et 

kodumaised tootjad otsiksid 
paindlikumaid lahendusi kui liht-
salt kokkulepped suurte ketti-
dega, mis on küll ehk mugav, 
aga rahaliselt ka tootjatele mitte 
kuigi soodus lahendus. Lidli tule-
ku hea tahk on lisaks odavamale 
kaubale, mida üha hinnatundli-
kum ostja ootab, et avatakse 
ehk rohkem turge ja kodumaiste 
kaupade väikepoode.

Õigupoolest on Eesti vist ainus 
euroliidu liige, kus tsiviil- või 
kodanikukaitse oli nii 
ära vajunud, kui 
veel vajuda andis, 
rajanedes mõ-
nede üksikute 
MTÜ-de ja kait-
seliitlaste või 
naiskodukaits-
jate entusiasmil. 
Ukraina sündmus-
te taustal võib tõde-
da, et varjendivõrgu loomi-
seni pole meil jõutud, ehkki 
nõukogude aeg jättis arenenud 
aluse. Asja eest pidanuks vas-
tutama päästeamet. Tollele ja-
gati aga aastate ja kümnendite 
jooksul üha ülesandeid juurde. 
Nii jäigi kodanikukaitse unarus-
se. Alles viimastel aastatel on 
püütud elanikke kutsuda üles 
looma koju hädavarusid ajuti-
selt side ja elektrita toimetule-

miseks. Soome, Rootsi ja Norra 
on oma tsiviilkaitsesüsteemid 

ja varjendid kogu aeg 
korras hoidnud. 

Soomes on pide-
valt nõutud, et 
uute majade 
keldrid peavad 
olema nii tuge-
vad, et varisenud 

hoone raskuse all 
kokku ei vajuks. Kui-

gi meil kutsutakse var-
juma keldritesse ja maa-

alustesse garaažidesse, pole 
kindel, kuivõrd tugevad need 
on, kui hoone kokku kukub. Ini-
meste jaoks tuleks n-ö sisse 
sööta paigad, kuhu nad mingi 
laiema hädaolukorra puhul 
saaksid tulla infot ja abi otsima. 
Seega võiks varjendite süsteem 
linnades kanda märksa olulise-
mat rolli kui vaid varjumiskoht 
relvakonflikti puhuks.

Aasta algusest peale tegutseb 
konkurentsiameti juures makse-
jõuetuse teenistus. Selle  ees-
märk on uurida seadusevasta-
selt tekitatud maksejõuetusi ja 
anda asjale n-ö seaduslik käik, 
kui kuriteo tunnuseid leitakse. 
Seni ei kaitsnud meie õigussüs-
teem ausaid ettevõtjaid paha-
tahtlike eest. Ettevõtluses oli ja 
on skeemitamine ja kuritahtlikult 
kahju tekitamine ülimalt levinud. 
Kahju kannatavad mitte ainult 
kliendid ja teised ettevõtted, 
vaid ka riik saamata jäävate 
maksude näol. Umbes 60% 
pankrotimenetlustest  rauges 
juba enne pankroti väljakuuluta-
mist. Võlausaldajatel oli keeruli-
ne, kui mitte võimatu uurida, kas 
ettevõte polnud mitte kuritahtli-
kult varast lagedaks tehtud. Üks 
positiivne tahk on, et nüüd hak-
kavad sellised juhtumid makse-
jõuetuse teenistuse kaudu ehk 
rohkem avalikkusesse tulema: 
hoiatusena, et ärge nii tehke. 
Teisalt seisab ärimaastiku kor-
raldamisel ees määratu tööpõld. 
Üks valus koht on e-resident-

sus, mida ei peaks kao-
tama, küll aga tuleks re-
formida. Põhimõtteliselt on või-
malik luua ükskõik kus kohas 
maailmas Eesti registrisse n-ö 
hanguvas olekus ja mitte mille-
gagi tegelevaid ettevõtteid – 
nõnda nagu neid äriregistris 
praegu eksisteerib. Ka rahape-
su andmebüroo peab neil silma 
peal pidama, sest tagamõtteid, 
miks selline surnud seisus ette-
võte äriregistris ripneb, võib olla 
mitmeid. Üldse tuleks äriregis-
ter puhastada ilma käiveteta ja 
niisama tolknevatest äriühingu-
test. Need kustutatakse, kui 
pole esitatud kolm aastat ma-
jandusaasta aruannet, aga tei-
sest otsast vorbitakse neid üha 
juurde. Majandustegevuseta 
seisvate ettevõtete tegemise 
mõtteid võib olla mitmeid – fik-
tiivsetest tehingutest kuni liht-
salt ära unustamiseni, et kunagi 
sai ettevõte loodud. Kui ettevõ-
te ikkagi ei näita aasta jooksul 
konkreetset käivet või majan-
dustegevust, tuleks ta auto-
maatselt kustutada.

ERR vahendas uuringute tule-
musi, et ligi veerand Eesti eluruu-
midest on asustamata ja küm-
nendikku ei kasutata ilmselt üld-
se. Ometi kasvab elamumaa ula-
tus jätkuvalt üle terve riigi. Ruumi 
planeerimine umbropsu, ilma sel-
ge vaate ja plaanita, raskendab 
aga omavalitsustel teenuste 
pakkumist. Samuti tõukab inime-
si maapiirkondades elamisest pi-
gem kaugemale. Täpsemalt elab 
statistikaameti rahvastikuprog-
noosi kohaselt Eestis aastal 
2035 praegusega võrreldes 
enam kui 100 000 inimest vä-
hem. Eelkõige maapiirkondades 
võib langeda elanike arv aga 
enam kui viiendiku võrra. Võib 
jääda mulje, et tühjad on ainult 
Ida-Viru kunagised kaevandus-
asulad. Tegelikult leidub valda-
des hulgaliselt tühje kortereid. 
OECD andmete taustal tõuseb 

Eesti tühjade ruumide kohalt sel-
gelt esile. Olukorda saaks paran-
dada mõistagi riikliku renoveeri-
misraha süstidega. See tooks vä-
hemalt suurematesse asulates-
se, kus pole eriti tööandjaid, ehk 
elama pensionäre, kellel suure-
mas linnas tõusvate kommunaal-
kulude tõttu korteri pidamine üle 
jõu käib. Eesti kultuuriruumis po-
le erinevalt näiteks Rootsist siiski 
levinud kulukama korteri vaheta-
mine vanaduspõlves odavama 
vastu. Pigem hoitakse enda 
omast viimseni kinni, mis muidugi 
on inimlikult mõistetav. Paljudel 
juhtudel ei aita tühjenevate kor-
termajade vastu maa-asulates 
aga muu kui ekskavaator.  Ela-
mute tühjenemise prognoosi 
koostasid Tallinna tehnikaülikooli 
ja linnaagentuuri SPIN Uniti uuri-
misrühm: alates Võru linnast ja 
lõpetades Mustvee vallaga.

Magdaleena 
polikliinik ootab 
patsiente moo-
dullinnakus
ITK Magdaleena polikliiniku 
patsiendid on oodatud ajutis-
se moodullinnakusse (Y-kor-
pus), see asub haigla sisehoo-
vis ja sisse pääseb Magdalee-
na tänava poolt. Vastuvõtu-
ajad ei muutu ning polikliinik 
on avatud senistel kellaaega-
del. Moodullinnak on ühenda-
tud Magdaleena üksusega 
vahekoridori abil, haigla kasu-
tab ajutist hoonet kuni D-kor-
puse remondi lõpuni 2023. a  
kevadel. Polikliiniku praegune 
sissepääs suletakse 11. märt-
sist, Hea Tervise Keskusse 
pääseb edaspidi praeguse 
polikliiniku sissepääsust pare-
male jäävast uksest. Samast 
kuupäevast alustavad pere-
arstid vastuvõtte uues moo-
dullinnakus.

 

Ülemiste kesku-
se vaktsineeri-
mispunkt lahti 
märtsi lõpuni
Koroonaviiruse endiselt kõr-
gete nakatumisnäitajate tõttu 
hoiab Ülemiste keskus koos-
töös tervishoiuteenuste pak-
kuja Eldrediga sealse vaktsi-
neerimispunkti avatuna ka 
märtsis. Valida saab Moderna, 
Pfizeri ja Jansseni vaktsiini va-
hel, seni on 70% keskuses 
vaktsineerijatest valinud 
Pfizeri. Alates vaktsineerimis-
punkti avamisest novembris 
on seal süstitud kokku üle 
5200 inimese. Vaktsineerimi-
ne toimub elavas järjekorras.

 

Kesklinna  
valitsus otsib 
vanalinna resto-
rani pidajat

Kesklinna valitsus soovib an-
da linna omandis oleva Uus  
32/34 hoone kümneks aas-
taks toitlustusega tegeleva 
ettevõtte kasutusse. Restora-
nipidaja saab kujundada ruu-
mid just endale meelepära-
seks ja rajada sinna väga erili-
se söögikoha. Uus 32/34 
hoones on pinda kokku 388,2 
m², ruumi kasutaja peab kahe 
aasta jooksul alates lepingu 
sõlmimisest tegema toitlus-
tusäri alustamiseks vajaliku 
remondi. Linnaosavalitsus 
soovib, et hoonesse rajataks 
kohvik või restoran, kiirsöögi-
koha hanketingimused välis-
tavad. Täpsem teave riigihan-
gete registris, lisainfo tel  524 
7816 või kesklinn@tallinnlv.ee.

Kaua oodatud hinnasõda  
on lõpuks kohal

Sõda Ukrainas toob  
varjendid taas meelde

Ettevõtlus vajaks  
puhastamist

Kas väikeasulad  
päästaks pensionärid?  

Kooli uus ja vana osa on ühendatud nii, et nad üksteist ei sega.

Tallinna volikogu.

Juurdeehitus on 

põnev igast kül-

jest.

Uus fuajee pakub 
piisavalt päikese-
valgust.

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

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

saavad lehe kätte igal ilmumiskorral.
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SEENIORIDE ARMEE KASVAB: Tallinlased elavad  
üha kauem ja leevendavad üksindust reisides
«Nii nagu investeerima tuleks hakata juba nooruses, 
mitte alles 80-aastaselt, on abielu hoidmise ja teise 
inimesega koos elamisega – et kooselu püsiks, tuleb  
tööd teha,» ütleb Kersti Sepandi, kel abikaasaga  
täitub kevadel 43. abieluaasta. Tallinnas elavate üle 
65-aastaste inimeste arv üha kasvab – mullu oli neid 
83 156, samas kui aasta varem 81 869.

Mustamäelased Kersti (77) 
ja Jaak (82) Sepandi veedavad 
pensionipõlve Siili tänava ka-
hetoalises korteris ning tunne-
vad end hästi koroonapiirangu-
terohke aja ja vähenenud suht-
luse kiuste. «Me isegi ei tea, mis 
on igavus,» tunnistas proua, vii-
dates raamatutest-ajalehtedest 
ja muusikaplaatidest tulvil riiu-
litele. «Armastame lugeda, mi-
na osalen Mustamäe ja Tallinna 
linna eakate nõukogu töös, abi-
kaasa mängib malet – ka arvutis 
ja seni võistleb selles. Lahenda-
me sudokusid, teeme süüa, aeg-
ajalt käib keegi külas või käime 
ise. Pealelõunasel ajal toimuvad 
teinekord eakate üritused: kino 
ja muud kogunemised. Jaanua-
ri algul tegime koroonavaktsii-
ni tõhustusdoosi, et saaks jätku-
valt teatrisse, kinno ja kontser-
dile. Päevad mööduvad nii rut-
tu! Kui õhtul veel telekat vaata-
me, siis enne südaööd küll ma-
gama ei jõua.»

Haridusgerontoloog Tiina 
Tambaum toonitas, et inimene 
peaks ka vananedes olema ak-
tiivne tegija, mitte ootama pas-
siivselt, kuni teda märgatakse ja 
temani jõutakse. Aktiivne kaa-
salöömine kogukonnaelus, näi-
teks linnaosa sotsiaalkeskuse te-
gemistes, hoiab eakad värskena. 

«Vananemine on protsess, mit-
te sündmus, nii peaks hiljemalt 
keskeas enda vananemiskont-
septsiooni ja põhimõtted pai-
ka panema,» lausus Tambaum. 
«Et ennetada sattumist hooldus-
asutustesse, on vananemise võt-
mesõnaks tervislikud eluviisid ja 
kolm L-i ehk liigu, lävi, loo. Li-
saks on oluline, et eakad saaksid 
pere- ja kogukonnaellu panusta-
da nii kaua kui võimalik. Seda 
enam, et neil on palju teadmisi, 
mida edasi anda.» 

Aktiivne tegutsemine hoiab 
noorena

Kersti on õnnelik, et tema 
ning Jaak elavad juba 43 aastat 
koos. «Olen lastelegi öelnud: to-
re oleks, kui vanapaarid elaksid 
koos nii kaua, kuni surm nad la-
hutab, sest vanana üksinda olla ja 
kõigega hakkama saada on väga 
raske,» lausus ta. Proua meenutas 
ainuüksi enda abitut olekut pärast 
puusaliigese proteesimist, mil ta 
ei saanud algul ise sokkegi jalga, 
rääkimata poest toidu toomisest. 
«Mul on küll tütar ja tütretütar, 
kuid teises linna otsas elav lä-
hedane ei saa ju ka alati aidata, 
kõigil on oma tööd ja toimetu-
sed. Seega, nii nagu investeeri-
ma tuleks hakata juba nooruses, 
mitte alles 80-aastaselt, on abi-
elu hoidmise ja teise inimesega 
koos elamisega – et kooselu pü-
siks, tuleb tööd teha. Kahekesi 
ei ole ka pensionist äraelamine 
nii suur probleem, saab hakka-
ma isegi inflatsiooniga. Loomu-
likult tuleb säästlikult majanda-
da. Oleksime võinud ehk osta 

suurema korteri, kuid lapsed ta-
havad ikka minna omapead ela-
ma ja kes koristab siis nelja-viie-
toalist korterit, kui tervis on va-
nemana kehv...  Kõik need tee-
mad tuleb varakult ja ratsionaal-
selt läbi  mõelda.»

Paraku on eakate seas palju 
üksikuid inimesi. Siis aitab nt 
sotsiaalkeskuste tegemistes osa-
lemine vältida sotsiaalset eral-
datust. Eestis kogeb sotsiaalset 
eraldatust uuringu järgi koguni 
35% inimestest, mis on Euroo-
pa keskmisest (8%) märkimis-
väärselt rohkem. Sealjuures on 
kõnekas, et need andmed päri-
nevad koroonaeelsest ajast, mis 
tähendab, et piirangutega kehtes-
tatud isolatsiooninõuded suuren-
dasid sotsiaalset eraldatust ilm-
selgelt veelgi.

«Öeldakse, et usk, raha ja 
tervis on asjad, millest ei räägi-
ta!» vastab Kersti Sepandi küsi-
musele, millised on tema koge-
must mööda vanemaealiste argi-
mured. On ta ju Mustamäe ea-
kate nõukogu eestvedajana mit-
meid aastaid tegutsenud ja eakate 
üksildusega kursis. Kersti meedi-
kust tütar, kes Mustamäe pere-
arstikeskuses töötab, kohtab iga-
päevatöös mitmeid vaimse ter-
vise probleeme, sh  ärevushäi-
reid, mis praegusajal aina süve-
nevad. «Mõne aasta eest hakka-
sime eakate nõukogu korralda-
tud tegevustega kenasti peale – 
meil oli Mustamäel isegi vääri-
kate kool – , siis aga tuli koroo-
na ja paljud plaanid läksid vastu 
taevast,» nentis Kersti. Ka ta ise 
käis Tartu Ülikooli väärikate üli-
koolis, aga needki loengud jäid 
ära ja materjale arvutist lugeda 
pole seesama. «Hiljuti pakkusid  
Mustamäe eakate nõukogu kuus-
seitse naist ühes linnaosavalitsu-
se juhtkonna ja linnaosavanema-
ga välja, et tore oleks luua eaka-
te klubi, loodame, et see õnnes-
tub,» rääkis Kersti. «Mõelda tu-
leks ka neile, kes tõeliselt abi va-
javad ja üksildust tunnevad, ega 
tule kodunt välja. Kui kas või en-
da majas ringi vaatan, näen sa-
muti, et need, kes juba on kodu-
seinte vahele klammerdunud, ei 
taha enam kuskile minna – hea, 
kui nad veel poeski käivad. Mi-
dagi huvitavat tuleks ka neile 
pakkuda.» 

Esimesed elanikud  
Mustamäel

Üldiselt Mustamäe eakad ük-
sindust peletavate sündmuste vä-
hesuse üle kurta ei saa. Kaja kul-
tuurikeskus korraldab kontser-
te ja teatriõhtuid. Kohalik päe-
vakeskus pakub aga aiapidusid 
ja spordipäevi, kohtumisi tun-
tud poliitikutega ning liikumis- 
ja käsitööringe. Mustamäe päe-
vakeskuse huvijuht Maivi Vai-
nola kinnitas, et kuigi koroona-
pandeemia on eakate aktiivsust 
pärssinud, käivad nad huvirin-
gides ikka edasi. «Tõsi küll, uu-
si ringe on peaaegu võimatu el-
lu kutsuda, ning olemasolevate-
gi read on hõrenenud – näiteks 
ei luba teinekord lapsed oma 
vanematel-vanavanematel käia 
rahvarohketes kohtades, ja eks 
leidu muidki tegureid,» märkis 

Vainola. «Siiski ei ole kadunud 
suur soov linnast välja saada ja 
nii korraldame pidevalt sõite teis-
te linnade  teatritesse, kuhu ük-
sinda ei satu, kui ei ole autot või 
kaaslast, kellega minna.» 

Päevakeskuse huviringidest 
nimetas Vainola eeskätt tubli-
sid võimlejaid, keda eri rüh-
mades käib kokku umbes 60. 
«Tervisevõimlemine on elu-
kvaliteedile väga oluli-
ne ja seetõttu osale-
takse nüüdki aktiiv-
selt,» lausus Vaino-
la. «Rahvatantsija-
test käib koos kaks 
rühma, kes harju-
tavad esinemisteks. 
Vaikselt nikerdavad 
ka peo- ja seltskon-
natantsijad ning hoog-
salt teeb proove šõutant-
su ring, kus osaleb umbes 12 
tantsijat. Lauluklubis käib 15-
20 inimest. Lisaks on meil tore 
eesti keele õpetaja, kes õpetab 
eakatele vene daamidele ees-
ti kõnekeelt». Huviringid on 
soodsad, kuutasuga 2-3 eurot.

Kersti ja Jaak on eluga Mus-
tamäel rahul. Jaak nentis, et teda 
võib pidada üldse üheks esime-
seks Mustamäe elanikuks. «Olin 
toonase Tallinna Polütehnilise 
Instituudi (TPI) üliõpilane, kui 
1962. aastal uus ühiselamu asuta-
ti,»  meenutas mees. Toona haka-
ti elurajooni esimesi paneelmaju 
alles ehitama. Sama ülikooli on 
lõpetanud ka Kersti, kuid kaa-
sad ei tutvunud mitte ülikoolis, 
vaid märksa hiljem, 1976. aas-
tal koos EKE Projektis töötades, 
mil mõlemal oli esimene abielu 
juba seljataga. Kerstil on esime-
sest abielust üks, Jaagul kaks tü-
tart. «Täielik matriarhaat!» nae-
rab Kersti. Mais tähistatakse 43. 
pulma-aastapäeva.

Statistika kinnitab, et aastal 
2021. elas vanuses 85+ inime-
si enim just Mustamäel (2570) 
ja Lasnamäel (2403). Tallinna 
Ülikooli ühiskonnateaduste ins-
tituudi teaduri Mark Gortfelde-
ri hinnangul elab pealinna va-
nem rahvastik «mägedel». Alates 
1960ndatest, mil Mustamäe ehi-

tamisega alustati, koliski toona-
ne noor elanikkond sinna 

ning nüüd on nad vana-
nenud koos oma ma-

jadega. «Eks sama-
sugune saatus ootab 
50 aasta pärast ka 
praegusi rajoone, 
kus on kiirelt uu-
si eluruume ehita-
tud,» nentis Gort-

felder. «Lisaks võiks 
põhjusena välja tuua, 

et uuel ajal kasvanud 
noorte jaoks pole «mäge-

de» eluruumid ihaldusväärsed. 
Tahetakse ikka suuremaid tu-
be, kõrgemaid lagesid, lifti jne.»

Eakate osakaal Tallinnas kas-
vab. 2021. aastal elas vanuses 
65+ inimesi Tallinnas 83 156, 
samas kui aasta varem oli sel-
les eas elanikke 81 869, 2019. 
aastal 80 392, 2018. aastal 79 
167 ja 2017. aastal 77 938. Va-
nuses 65+ inimesi on pealinnas 
neist ligi 20%. 

«Praeguse seisu saabumist 
kirjeldasid TLÜ demograafid 
poliitikutele juba 1990ndatel,» 
ütles Tambaum. «Vanemaealiste 
osakaal Eestis kasvab, sest sünde 
on jäänud vähemaks, need lük-
kuvad edasi ning oodatav eluiga 
kasvas kuni pandeemia alguse-
ni kiiresti. Aastaks 2050 ennus-
tatakse, et vanuses 65+ inimesi 
on umbes kolmandik.»

Seetõttu vaatab ka linn üha 
enam, et õues jätkuks piisavalt 
pinke, ja mitte ainult pargis, vaid 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee
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Tallinnas elab üle 40 saja-aastase inimese
• Pealinna rahvastik on suurene-

nud enam kui 20 aastat jär-
jest. Tallinna elanike arv 
oli selle aasta 1. veebrua-
ri seisuga 444 594. Kõi-
ge enam elanikke, 117 
109, on Lasnamäe linna-
osas, järgnevad Musta-
mäe (65 880 elanikku) ja 
Kesklinna (64 914 elanikku) 
linnaosa.

• Vanuses 75+ inimesi elab enim (13%) 
Mustamäel. 

• Tallinna vanim elanik elab Kesklinna 
linnaosas ja on 106-aastane. Musta-
mäe kõige vanem elanik saab mais 
105-aastaseks. Lasnamäe vanim ela-
nik tähistas detsembris 103. sünni-
päeva.

• Rahvastikuregistri andmetel on üle 
saja-aastaseid inimesi Eestis 200, 
neist 40 elab Tallinnas. Üle 105-aas-
taseid Eesti inimesi on kuus. Eesti va-
nim elanik, rakverelanna Ottilie-Ar-
milde Tinnuri sai veebruaris 108-aas-
taseks.

• Euroopas oli 2018. aasta andmete 

kohaselt keskmine oodatav 
naiste eluiga 83,6 ja 

meeste oodatav eluiga 
78,3 aastat. Kõrgeim 
naiste oodatav eluiga 
oli Hispaanias (86,3) 
ja madalaim Serbias 

(78,4). Meeste kõrgeim 
eluiga oli Šveitsis (81,9) 

ja madalaim Lätis (70,1). 
Euroopa Liidu keskmise taustal 

on Eesti meeste näitaja kehvem: oo-
datav eluiga on üle nelja aasta mada-
lam. Eesti naiste näitaja jääb Euroopa 
Liidu keskmisele alla umbes aastaga.

• Statistikaameti andmetel oli kõrgeim 
tervena elatud aastate näitaja paari 
aasta eest naistel Maltal (73,4) ja 
madalaim Lätis (53,7). Meeste kõr-
geim näitaja oli Rootsis (73,7) ja ma-
dalaim samuti Lätis (51). Euroopa Lii-
du keskmist arvestades on Eesti 
meeste näitaja kehvem kui naistel: 
mehed elavad tervena kümme  aas-
tat vähem. Eesti naiste näitaja jääb 
Euroopa Liidu keskmisele alla kahek-
sa aastaga.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

«Kõiki siinseid loomi polnud 
me enne ringi tulekut näi-
nud, ma ei teadnudki, et nad 
olemas on,» ütles loomaaia 
loodusringis osalev väike 
Olga, kes on nüüd näinud eri 
madusid, vähke ja tuhatjal-
gu ning teab ka,  kes on 
suhkru-liugurpossum.

Loomaaia loodusharidus-
keskuses käib parasjagu tund. 
«Millised jalad on kitsel, kes ta 
meil on?» küsib ringijuhendaja 
Inari Leiman. «Sõraline!» vas-
tavad lapsed kindlalt.

Teises toas raputab poiss, 
valge kittel seljas, tähtsalt kat-
seklaasi. Seal käib parajasti 
keemialabori tund. Loomaaia 
looduskooli eluslooduse klassis 
saavad lapsed lähedalt vaada-
ta veel kilpkonni ja madusid, 
konni ja kalu, vähke ja tigusid, 
tuhatjalgu ja putukaid. Laste 
loomaaia köögi klaasseina ta-
ga aga elavad kukkurloomad 
suhkru-liugurpossumid. «Kõi-
ki neid loomi polnud me en-
ne ringi tulekut näinud, ma ei 
teadnudki, et nad olemas on,» 
ütles  Olga.

Õppimist jagub õueski, sest 
loomaaed asub Veskimetsa loo-
duses – kohas, kus võib kohata 
vabalt elavaid metskitsi, mäk-
ru, nastikuid või metsnugist, 
rääkimata lindudest, pisiime-
tajatest ja putukatest. Parajas-
ti olidki ühe loomaaia õpperin-
gi lapsed siirdunud ringkäigu-
le talvisesse metsa. Isegi talvel 
on seal huvitav, kuigi esmapil-
gul tundub, et loodus on päris 
välja surnud. Ringkäigult naas-
nuid küsitledes selguski, et jäl-
jed lumel ja igasugused hääled 
reetsid loomade tegevust ka 
külmal ajal. 

Kokku tegutseb loomaaias 
16 ringi. Seal saavad lapsed ja 
noored kaasa lüüa nt looma-
sõprade, zooloogia, ornitoloo-
gia, lemmiklooma ja teaduse 
ringides ning kahes laboratoo-
riumis. «Keemia on väga täh-
tis looduse mõistmiseks,» sel-
gitas huvihariduse juhtivspet-
sialist Leelo Kurbel. «Eks nad 

teevad seal eri katseid, see te-
gevus on mõeldud suuremate-
le lastele, gümnaasiumiastme 
õpilastele, aga seal käivad ka 
nii-öelda edasijõudnud.»

Targaks saavad mudilased 
ja täiskasvanud

Keskkonnahariduskeskus 
loomaaia lääneväravas pakub 
loodus- ja keskkonnaõpet loo-
dushuvilistele lasteaiaeast ku-
ni 26-aastasteni. «Siin on meil 
õppeklassid, labor ja suurem 
raamatuhoidla,» rääkis Lei-
man. «Lisaks veel  tehnikaga 
varustatud auditoorium semi-
naride ja konverentside kor-
raldamiseks ning filmide näi-
tamiseks pluss avarad näitu-
sepinnad.»

Loomaaia loodushariduse 
spetsialist Leif-August Kirs kin-
nitas, et lastele meeldivad väga 
putukad. «Täiskasvanud pigem 
pelgavad neid või tahavad ee-
male hoida,» nentis ta. «Laste-
le on aga oluline äratundmis-
rõõm, kui ta oskab öelda, mil-
list putukat kuskil kõndimas 
või lendamas nägi.»

Kurbeli sõnul on 
uutel huvilistel 
raske putu-
karingi pää-
seda, sest 
mitte kee-
gi pole 
nõus seal 
käimisest 
loobu-
ma. «Rin-
gid aitavad 
lapsi loodu-
sele lähemale 
tuua, nende ees-
märk ei ole kasvata-
da elukutselisi zoolooge, vaid 
panna mõistma looduse toi-
mimist ja seda, et inimesed ei 
ela siin planeedil üksi,» rääkis 
ta. «Me peame oma elukesk-
konda sõbralikult jagama loo-
madega.»

Leimani sõnul on kõige suu-
rem tunnustus juhendajate töö-
le see, et lapsed jäävad aasta-
teks nende juures käima. «Neid 
on päris palju, kes alustavad pi-
sikesena ja käivad siin  kesk-
koolini välja,» lausus ta. «Aga 
käivad ka mõned tudengid. Mi-

nul oli üks hästi tubli poiss, kes 
praegu töötabki veterinaarina. 
Tema käis edasi veel esimesel-
teisel kursusel. Mul oli laupäe-
val ringitund, ta võttis sellest 
osa ja jagas oma kogemusi noo-
rematega. Tore ongi, et ringi-
des   pole kõik lapsed üheva-
nused, on nooremaid ja vane-
maid. Vanemad lapsed võta-
vad oma nooremad õed-ven-
nad ka kaasa ja see rikastab 
meie tegevust.»  

Hea kool, kus  
hindeid ei panda

«Meil on hea kool, kus hin-
deid ei panda,» tõdes Kurbel. 
«Laps käib ikka huvist ja rõõ-
must, ja see on tore.» 

Edasijõudnud lapsed saavad 
teha loomaaias ka oma kooli 
uurimistöid, mida on võimalik 
saata üleriigilisele konkursile.

Ka koolid ise saavad kor-
raldada oma tunde looma-
aias. Loomaaia zookool pa-
kub võimalust anda siin  loo-
dusõpetust, bioloogiat ja geo-
graafiat. «Need tunnid siin on 

väga populaarsed. Kui õh-
tupoolsel ajal käivad 

koos  huviringid, 
siis hommi-

kuti tullak-
se klassi-
de vii-
si tunde 
läbi vii-
ma. See 
on koo-
liprog-

rammile 
omamoo-

di täiendus,» 
rääkis Kurbel. 

«Meil on päris pal-
ju eri teemasid eri vanuse-

astmetele, mis seotud parajasti 
õppeprogrammi  raames käsit-
letavaga. Meie juhendaja viib 
tunni läbi, ja kui on suuremad 
klassid, anname vajadusel ka 
kaks juhendajat.» 

Loomaaias on lastele veel 
palju tegevusi. Igal kooliva-
heajal toimuvad kahepäeva-
sed linnalaagrid. «Tänavu rää-
kisime märtsi koolivaheajal 
selle aasta loomast karust ja 
vaatasime jääkarusid,» mai-
nis Kurbel. 

Loomaaia ringid 
õpetavad lapsi 
loodusest lugu pidama

Täiskasvanud 
kardavad  

putukaid, kuid meie 
putukaring on laste 

lemmik.

ka tee ääres, mis viib parki. Olu-
lised on veel vanematele täiskas-
vanutele mõeldud võimlemisväl-
jakud, piisavalt päevakeskusi, kä-
sipuud treppidel ja tõusudel, pii-
sav libedusetõrje ja ligipääs ru-
laatori või ratastooliga. 

Inimesed elavad üha kauem
Oma osa elanikkonna vana-

nemises on ka sellel, et inimesed 
elavad üha kauem. Statistika-
ameti andmetel on oodatav elu-
iga viimase 20 aastaga kasvanud. 

Mullu avaldatud andmetest 
selgus, et 2019. aastal oli mees-
te oodatav eluiga sünnimomen-
dil 74,4 ja naistel 82,8 aastat. 

Sealjuures on eluiga kasva-
nud meestel isegi veidi rohkem. 
Pikema eluea põhjused on puh-
tam ümbritsev keskkond, ter-
vishoiuteenuste kättesaadavus, 
tööohutus, inimeste elatustase 
ja terviseteadlikkus. «Suremus 
on vähenenud, sest vaktsineeri-
misega on kadunud paljud tap-
vad haigused,» märkis Tamba-
um. «Muutunud on hügieenikäi-
tumine, paranenud vee kvaliteet, 
muutunud  tööohutuse nõuded. 
Ka töö iseloom on muutunud – 
enam ei tehta rasket põllutööd, 
samas on ka tänapäeva «kerge» 
töö tervistkahjustav. Levinud on 
istumine, ekraanid, vähene värs-
kes õhus liikumine. Niisiis – sur-
ma oskame paremini edasi lüka-
ta, aga tervena elatud aastaid eri-
ti juurde pole tulnud.»

Jaak Sepandi küll suisa kibe-
leb värskes õhus tegutsema. Ko-
he, kui ilmad kevadel vähegi soo-
jemaks lähevad, sõidab ta abi-
kaasade Vändra suvekoju. Kers-
ti järgneb mehele pisut hiljem. 
«Ma tahaks ikka õues, veran-
da ja terrassi peal olla, mitte et 
peab kütma kogu aeg,» nentis 
Kersti. «Linnas on kevadel nii 

tore igasugu näitustel ja koh-
vikutes käia!» Jaagule seevas-
tu meeldib väga aiatöö. «Hak-
kan nokitsema – küllap selle jär-
gi ka möödakäijad meid teavad! 
Puud, põõsad ja peenrad, isegi 
vagu kartuleid on – ma ju sõja-
aegne laps, mul peab ikka ole-
ma vagu kartuleid!» muigas ta. 

Kersti seevastu on üdini lin-
nainimene. «Vanaema pidas küll 
linnas aiamaad – siis anti kõigi-
le maalapid –, aga sellega oli nii-
sugune jama, et kõik, mis meile 
võib-olla oleks ära kulunud, oli 
juba ära varastatud, kui meie 
aiamaale jõudsime!» meenutas 
naine. «Õnneks mind sinna ro-
hima ei pandud, ka kooli botaa-
nikatunni suvine aiatööpraktika 
ei olnud minu jaoks!»

Köögis seevastu toimetab ees-
kätt Kersti. «Mul on omad kind-
lad nõudmised lapsepõlvest saa-
dik: õige oli nii, nagu tegi va-
naema, kes oli suure restorani 
omanik-perenaine, õppinud ko-
dumajanduskoolis ja oskas väga 
hästi süüa teha,» põhjendas nai-
ne. «Sellest on ehk imelik rää-
kida – olen eluaeg olnud sale ja 
ehk isegi kõhn –, aga söömine 
on mulle väga tähtis. Jaak arvas 
tutvuse alguses koguni, et mul 
käis mingi tädi süüa tegemas!»

Kustumatu reisikihk
Nooremana oli Kersti ning 

Jaagu hobiks matkamine, seal-
hulgas mägedes. Nende viimati-
ne mägimatk kulges üle Krimmi 
mäeaheliku, kus Kersti kokka-
misoskused samuti silma torka-
sid, nii et pärast toiduvalmistami-
se järjekorra kättejõudmist nad 
kaasaga köögitoimkonda jäidki.

Viimatine pikem reisi Dubais-
se jõuti teha vaid mõni nädal en-
ne esimese koroonalaine eriolu-
korra väljakuulutamist kahe aas-

ta eest. Nüüd ootavad kaasad pi-
kisilmi plaanitud Kreeka-reisi, 
lootes, et Kersti mõne kuu eest 
aset leidnud puusaoperatsioon pi-
kemat kõndimist ei takista. «Rei-
sikihk on mul endiselt suur – kui 
vaid saaks, läheks kohe jälle,» tõ-
des pikki aastaid hobi korras gii-
dina töötanud naine, kes on rei-
sinud peaaegu kõikides Euroo-
pa riikides ja kaugemalgi. Seits-
me aasta eest käis Kersti mehe 
ja tütre perega koguni Santia-
go de Compostela palveränna-
kul. «Tõsi, me ei kõndinud lä-
bi tervet teekonda, vaid umbes 
300 kilomeetrit, sest tütre pe-
re pidi kolme nädala järel tööle 
naasma,» lisas Kersti. «Olen ala-
ti liikunud ja mulle meeldib kõn-
dida. Väikestviisi olin ka mägi-
matkaja – muuhulgas olen käi-
nud Tjan Sani ja Pamiiri mäes-
tikes, nii kõrgel, et  õhk hakkas 
juba hõrenema. Varem tegin pal-
ju kepikõndi ja väga kaua aega 
ka suusatasin, aga enam mitte, 
sest ei tohi kukkuda.»

Vainola kinnitusel on rei-
sikihk eakate seas suur. Musta-
mäe päevakeskusel on koguni 
oma reisikorraldaja, kes reisika-
vasid koostab. «Kevadest sügise-
ni on meil plaanis üheksa reisi,  
lisaks teatrisõidud,» rääkis Vai-
nola. «Huvi jagub, kuna sõitja-
te vanuseklass on sama ja reisid 
seetõttu jõukohased, ei ole nii, et 
noored lippavad ees!» 

Nii said linnaosa eakad enne 
koroonapandeemiat käia näiteks 
Poolas, Tšehhis, Rootsis, Taanis,  
Põhja-Jäämere ääres ja Lapimaal. 
«Loomulikult oleme sõitnud pal-
ju ka Lätis-Leedus ja Eestit möö-
da, näiteks saartel, sest kõik ko-
gu aeg uueneb ja ka meie reisi-
jad vahetuvad,» lisas Vainola.

Abielu ei ole nagu  
romantiline film

Kui pärida, mis on pika koos-
elu saladus, tõdeb Kersti, et te-
ma romantikasse ei kaldu – elu ei 
ole nagu Ameerika filmid. Kers-
tit kasvatasid isa õde ja vanaema, 
kuna tema isa oli saksa sõjaväes 
ja Vorkuta vangilaagris,  ema pi-
di tööd tegema ega saanud tü-
tart lasteaeda panna. «Vanaema 
ei andnud mulle suhtealast nõu, 
sest mees oli tal juba 1930. aas-
tal surnud, tema oli oma kolm 
last üles kasvatanud, üle elanud 
kaks maailmasõda ja väga pal-
ju raskusi elus näinud, nii et ar-
mastuse asju me kunagi ei aru-
tanud – ta oli realist otsast lõpu-
ni,» meenutas Kersti. «Võib-ol-
la ma võtan sellepärast ka abi-
elu realistlikumalt – ma ei loot-
nud mehele minnes, et mind kä-
tel kantaks või roose toodaks.» 
Jaak lisas kelmikalt, et romantili-
si žeste teha üritades võib päris-
elus hoopis komistada – nii na-
gu tema üritas pärast abielu re-
gistreerimist värske nooriku sü-
les üle ukseläve kanda, aga kuk-
kusid hoopis mõlemad! «Kui on 
töö ja palju tegemist – mina olen 
eluaeg veel ka ühiskondlikult ak-
tiivne olnud –, jõuad sa siis veel 
tülitsema hakata – pole nii palju 
aega ega energiatki!»

Kersti ja Jaak Sepandi elavad Mustamäel, mis on ühtlasi ka kõige eakaterohkem linnaosa. Nad on väga aktiivsed tegutsejad ja see aitab hoida vaimu ja keha virge. Albert Truuväärt

Loodusringi lapsed siili 
 käpajälgi tundma õppimas.

«Mägede»  
elanikud on  

vananenud koos 
oma majadega.
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listavad nüüd rohkem ukraina 
keeles rääkida?

Jah, muutused toimusid juba 
ammu. Inimesed on uhked oma 
juurte üle ja kannavad ka roh-
kem oma rahvariideid. Tahtsi-
me olla rohkem eurooplased. Ja 
nüüd räägitaksegi televisioonis ja 
raadioski rohkem ukraina keelt. 
See ei tähenda muidugi, et vene 
keel on täitsa kadunud.

Kui me viimati Ukrainas käisi-
me, rääkisid-suhtlesid isegi Odes-
sas igas restoranis inimesed meie-
ga ukraina, mitte vene keeles. See 
on nii suur võit! Küsisin ühelt 
inimeselt, kust ta pärit on. Ta 
vastas, et Armeeniast, kuid ta 
on Ukrainas juba kümme aastat 
elanud ja õppinud ukraina kee-
le selgeks. Kõik õpivad ukraina 
keelt ja teevad juba ka oma Odes-
sa nalju ukraina keeles.

Milline on teie jaoks tõeline Uk-
raina?

Minu jaoks on Ukraina Do-
netski regioon, kus ma olen sün-
dinud. Samuti põllud, kus ma olen 
jooksnud, päevalilled ja mais, ka-
he meetri pikkused kaevurid, 
õitsvad kirsid, tuvid, mida mi-
nu isa kasvatas, ning küülikud. 
Aga ka ilus Kiiev, kus möödus 
minu noorus. Olen seal kõik tä-
navad läbi, käinud, seal laulnud, 
esimesed armastused armasta-
nud. Meenub, kuidas seal õitse-
sid kastanid ja minu lemmiklil-
led piibelehed. Konservatooriu-
mi esimesel kursusel ostsime pii-
belehekimbud. Läksime tänava-
le, kinkisime need tüdrukutele ja 
ütlesime, et need on lihtsalt nii-

Sõda Ukrainas muutub üha 
verisemaks ning riigist on põ-
genenud juba üle miljoni elani-
ku. Pealinn tegi intervjuu siinse 
tuntud ukraina muusiku Ruslan 
Trochynskyiga. Mehel on praegu 
kibekiired ajad, sest siia jõudnud 
sõjapõgenikud võtavad abi saa-
miseks sageli ühendust just ko-
halike ukrainlaste, sealhulgas te-
maga. Samuti on meeldivalt pal-
ju kohalikke inimesi, kes soovi-
vad põgenikke aidata.

Milline on teie sõprade ja sugu-
laste olukord Ukrainas?

Neid on väga palju üle Ukrai-
na. Ma olen sündinud Donetski 
regioonis ja viieaastasest saadik 
elasin Kiievis. Hiljem viibisin pal-
ju ka Odessas ja Lvivis.

Üritasin sõpradega suhelda 
kolm esimest ööd pärast sõ-
ja puhkemist. Helistasin nei-
le, teadmata, kas vastab kee-
gi või ei vasta. Aga nad võt-
sid toru ja küsisin neilt, kui-
das läheb. Siis ütlesin, et jah, 
kui sa elad ja telefonile vastad, 
siis on juba kõik hästi. Ma ei 
saanud mõnega rääkida pikalt, 
sest kõlas sireen ja nad pidid 
jooksma pommivarjendisse või 
keldrisse. Pärast, kui nad juba 
varjendis või keldris olid, he-
listasid nad mulle ise tagasi. 
Siis me meenutasime lihtsalt 
kooliaegu ja viskasime nalja. 
See on nii oluline, et inimene 
peab edasi elama ja olema tu-
gev ka kriisi ajal. Isegi raske-
tel aegadel pead sa jääma ik-
kagi inimeseks.

Kuidas on üldse võimalik, et 
vennasrahvas venelased, kellega 
te olete lähedalt sugulased, järs-
ku ründab teid? Ma ei kujutaks 
ette, et soomlased meid ründaks.

Ei tea, kuidas see võimalik 
on. Ei saa öelda, et ainult propa-
ganda on kõiges süüdi. Inimene 
peab ikka oma peaga mõtlema 
ja ei tohi karta. Hirm on kõige 
suurem patt maailmas. Kui sa 
kardad ainult oma elu pärast ja 
tapad teisi, siis tekitab see veel 
suuremat kurjust. 

Loodan, et Ukraina sündmu-
sed avavad ka impeeriumimeel-
sete inimeste silmi iga päev roh-
kem ja rohkem. Aga kahjuks on 

ka kibestunud inimesi palju ja 
tõene info ei jõua nendeni. 

Millised on olnud teie kokku-
puuted ukrainlastega, kes on 
siia Tallinnasse jõudnud sõja ja-
lust ära?

Kui Vabaduse platsil oli suur 
meeleavaldus, juba siis tulid mi-
nu juurde inimesi, kes ütlesid, et 
nad just jõudsid Ukrainast. Nad 
rääkisid, et neil vedas, sest nen-
de lahkudes ei olnud veel paa-
nikat. Aga praegu on kohutav, 
mis seal piiri peal toimub. Ini-
mesed paar päeva lihtsalt maga-
mata, söömata seisavad õues ja 
ootavad pääsu üle piiri. On väga 
tähtis, et kui põgenikud praegu 
siia jõuavad, siis esimestel päe-
vadel saaks nad ka psühholoogi-
list abi. Seda on väga vaja lisaks 
söögile ja riietele. Kõige raskem 
on põgenikel mõista, et see siin 
on teadmata ajaks nende kodu. 

Kui suur roll on kohalikel uk-
rainlastel ja kui suur roll linnal 
sõjapõgenike aitamisel?

Oluline osa aitamises on vaba-
tahtlikel ja kohalikel ukrainlas-
tel, sest kõik, kes tulevad, pöör-
duvad  kõigepealt meie poole. 
Me peame oskama omavahel 
ühendada abivajajad ja saatma 
pagulasi sinna, kust nad abi saa-
vad. Sellega tegeleme kogu aeg, 
meil on telefonid punased. Kõik 
Ukraina organisatsioonid Eestis 
suhtlevad omavahel. 

Omavalitsuste abi on 
muidugi kõige oluli-
sem. Linn saab pak-
kuda lisaks eluko-
hale ka lastele koo-
lis õppimisvõima-
lusi, huvitegevu-
si ja täiskasvanute-
le töökohti. Kui nad 
on ühiskonda kaasa-
tud, siis ei ole nii ras-
ke võõral maal sisse ela-
da. Linn saab pakkuda ko-
halikest inimestest tugiisikuid.

Mida igaüks meist saaks teha 
Ukraina ja ukrainlaste jaoks?

Leia ükskõik mis võimalus, 
kuidas sa saad aidata. Näita, et 
siin on praegu nende kodu ka, 
kuula nende muresid, laula nen-
dega, võta neid tööle ja tööta 
rõõmsalt koos nendega. Ukrain-
lane ei hakka istuma siin käed 
rüpes, ta tahab tööd teha. Mui-
dugi on soojad riided ka oluli-
sed, sest mõnel saabujal neid ei 
ole. Iseenesest abisüsteem töötab, 
Eesti Pagulasabi koordineerib se-
da. Aga kui tuleb suurem hulk 

ARMASTATUD UKRAINLANE RUSLAN TROCHYNSKYI: 
Kuula Ukraina põgenike muresid ning paku neile tööd!

inimesi, on vaja kogu aeg neid, 
kes põgenikega tegeleks. On va-
ja psühholooge, kes oskavad uk-
raina, vene või inglise keelt. Aga 
ka lihtsalt selliseid vabatahtlikke 
abilisi, kes vastaks kasvõi öösel 
telefonidele ja jagaks infot.

Minu poole on pöördunud eri 
rahvusest abipakkujaid ja mul on 
peas praegu nii palju mõtteid sõ-
japõgenike aitamiseks. Mõtlen, 
kus on hetkel bussid ja kus on 
abistavad inimesed. Paljud inime-
sed hakkasid mulle kirjutama, et 
nad tahavad pakkuda ukrainlas-
tele oma korterit või tuba. Abi 
pakuvad lihtsad inimesed, aga ka 
hotelli- ja külalistemajade oma-
nikud. Ma suunan neid inimesi 
edasi, kuhu vaja. Pagulasabil on 
vastav koduleht, kuhu kogu info 
koondatakse. Inimesed peavad-
ki oma jõud ühendama ja aita-
ma, et peatada Putin ja agres-
sioon Ukraina vastu.

Mis tunne teil oli, kui te Vene-
maa kallaletungist teada saite? 
Kui valmis Ukraina selleks oli?

Mõne päevaga tekkis selli-
ne tunne, et möödunud on ter-
velt kuu. Samas on Ukraina ju-
ba selles sõjašokis kaheksa aas-
tat elanud ja sellest palju rääki-
nud. Loomulikult ka Eesti riik 
võitles diplomaatia abil Ukraina 
eest, aga see ei olnud nii lihtne, 
sest Ukraina okupeerimine käis 
kavalalt.

Praegust pauku arusaadavalt 
ei osanud keegi oodata, aga iga 
ukrainlane oli selleks juba na-
tuke valmis. Valmis olid sõdu-
rid ja kõik, kes kaitsevad Uk-
rainat. Rahvas ka, kes ei anna 
alla. Praegu võitlevad Ukraina 
eest lisaks ukrainlastele ka vene-
lased, grusiinid, kõik rahvused, 
kes Ukrainas elavad. Nad taha-
vad peatada kolmandat maail-
masõda. Venemaa ähvardab ju-
ba praegu ka tuumarelvadega, 
see on lihtsalt kohutav.

Te ise olete sündinud Donets-
ki regioonis. Kas sealsed ini-

mesed, samuti Luganski ja 
Krimmi elanikud tões-

ti igatsesid Ukrainast 
lahku lüüa?

Mina tunnen, 
et sealsed inime-
sed ei tahtnud 
kunagi kaota-
da oma Ukrai-
na juuri. Jah, 

neis piirkonda-
des elavadki pal-

jud endise Nõuko-
gude Liidu eri paika-

dest pärit inimesed, kes 
kunagi kaotasid oma endi-

sed juured. Seal elab inimesi, 
kelle vanemad nõukogude ajal 
tapeti, kes olid vangis või küü-
ditatud. Need inimesed pagesid 
Ukraina idaossa elama ja nad ei 
tohtinud seal rääkida oma keelt. 
Kui teise maailmasõja ajal saa-
busid Ukrainasse nn vabastajad, 
tuli minu Mariupolis elaval va-
naemal kodunt 24 tunniga lah-
kuda. Seejärel tuli tal lahkuda 
ka Ternopilist ja pärast, kui ju-
ba oli okupeeritud terve Ukrai-
na, pidi ta asuma lastega elama 
Donbassi. Seal me siis üles kas-
vasime. Vanaema õpetas mulle 

ukraina laule ja ukraina keelt, 
samuti teisi inimesi armastama 
ja austama. See on väga tähtis.

Septembris käisime arvamus-
festivalil peaaegu selles paigas, 
kus ma olen sündinud. Pärast 
rääkisin sealsete inimestega. Nad 
olid lubanud juba 2014. aastal, 
kui olukord Ukrainas muutus, 
et ei lase sinna ühtki Putini sõ-
durit. Nad rääkisid, et kaitsevad 
oma kodu, sest tahavad seal ela-
da, ja see ei loe, et nad räägivad 
vene keeles. Nad õpivad ja tasa-
pisi hakkavadki neil tulema uk-
rainakeelsed sõnad.

Inimesed ei tahtnud olla Krim-
mis ja Donbassis toimunus osa-
lised, Venemaa oli seal kõik la-
vastanud. Loomulikult on ela-
nikud Krimmis ja Donbassis ka 
Vene propaganda mõjualas. See, 
et Eestis on praegu propaganda-
kanalid keelatud, on õige, ve-
nekeelsetele inimestele peab 
reaalsus kohale jõudma, vaa-
dake pigem ETV plussi. Prae-
gu ei ole ainult läbirääki-
mised, praegu on sõda. Ja 
ukrainlased võitlevad ai-
nult selle mõttega, et Do-
netsk, Luhansk ja Krimm 
on Ukraina. 

Kas sõja pärast Ukrainas 
võib Venemaa saada enda-
le nüüd hoopis demokraatli-
kud juhid?

Oi, see on kõige suurem unis-
tus tervele maailmale! Ja siis 
peavad venelased hoolitse-
ma iga päev, et see de-
mokraatlik va-
litsus ei 
muu-

tuks jälle halvaks draakoniks. 
Ma loodan, et Venemaad oo-
tab ees positiivne tulevik. Prae-
gune olukord ei saa kesta seal 
edasi. Keegi ei usu imperalist-
likku süsteemi, mis jääbki kest-
ma. See laguneb ja inimesi oo-
tab teine eluviis.

Millal te ise viimati Ukrainas 
käisite? Kuidas kohalikud ini-
mesed sellesse suhtuvad, et seal 
tegelikult juba mitu aastat sõ-
da käib?

Viimati käisin eelmisel sügi-
sel veel alanud aastal enne Ve-
nemaa kallaletungi. Igal aastal, 
kui ma olen käinud Ukrainas 
perega puhkamas, on pilt eri-
nev. Kõik sõltub, kui paljud ini-
mesed on kaotanud sellel päe-
val selles piirkonnas, kus me 

oleme, oma pojad ja isad. 
Iga kord oli keegi tape-
tud vene agressiooni 
pärast ja siis inimesed 

juba elasid selles õhk-
konnas. Aga samas nad 
teadsid, et peavad end 
kaitsma. Nad rääkisid 
kogu aeg maailmale, 
et tulge appi, ja nüüd 
maailm ka kuuleb, sest 
oht on tegelikult juba 
kõigile siin ilmas.

Ukrainas oli vahepeal 
vene keeles rääkimine üs-

na levinud. Kas Maidani 
sündmused ja nüüd ka sõda 

on muutnud ukrainlasi pat-
riootlikumaks? Kas nad ee-

«Selles, et Venemaa Ukrainat ründas, pole süüdi  
vaid propaganda. Inimene peab ikka oma peaga  
mõtlema ja ei tohi karta. Kui sa kardad ainult oma 
elu pärast ja tapad teisi, siis tekitab see veel suure-
mat kurjust,» räägib sõjast Ukrainas ansambli Svjata 
Vatra eestvedaja Ruslan Trochynskyi (45), rõõmus-
tades, et eestlased on sama lahked kui ukrainlased. 
Paljud tahavad pakkuda põgenikele oma korterit  
või tuba. «Samas on vaja ka psühholooge ja lihtsalt 
vabatahtlikke abilisi, kes vastaks kasvõi öösel telefo-
nidele ja jagaks infot.»

Donbassi  
inimesed ütlesid, 
et ei taha lasta  

enda juurde ühtki 
Putini sõdurit.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee
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Priit Liiviste, 
Liisa Tupits
pealinn@tallinnlv.ee

Vastuvõtukeskus selgitab 
välja sõjapõgenike vajadu-
sed, annab neile infot, es-
maabi, teeb koroonateste, 
pakub neile majutuskohta, 
toitlustamist ja riideabi.

Tallinnasse on bussidega 
saabunud üle 200 Ukraina sõ-
japõgeniku. Lisaks on paljud 
siia tulnud omal käel. Linn 
avas aadressil Niine 2 vastu-
võtukeskuse, mis pakub neile 
ööpäev läbi ühest kohast eri 
teenuseid, abi ja infot, mida 
põgenikuna Eestisse jõudnud 
inimene vajab. 

«Soovime, et Ukraina sõja 
eest põgenenud inimesed tun-
neksid end Tallinnas turvali-
selt ja teretulnuna ning saak-
sid igakülgset abi. Oleme ar-
vestanud, et pakume seda pi-
kema aja jooksul,» ütles lin-
napea Mihhail Kõlvart.

Mupo juhataja Aivar Toom-
pere kinnitas, et keskus-
se on oodatud kõik 
Ukraina põgeni-
kud. Olemas 
on ka laste 
mängutu-
ba, et lap-
sed leiak-
sid enda-
le tege-
vust nii-
kaua, ku-
ni nende 
vanemad 
asju ajavad. 
«Vajadusel suu-
rendame oma tööta-
jate arvu ja kedagi pikalt oo-
tama ei jäta,» lausus Toompe-
re. «Üritame võimalikult kii-
resti kõik toimingud ära teha 
ja saata inimesed normaalse-
ma elu peale – esialgu hotel-
li, kus nad saavad süüa, juua, 
puhata ja pesta.»

Keskus korraldab ka 
transpordi majutuskohta. 
Praegu pakub sõjapõgeni-
kele peavarju üks Tallinna 
hotell, kus seni kohti jagub. 
Riigi sotsiaalkindlustusamet 

aga otsib teisigi hotelle, kes 
pagulasi majutaks. Kuu aja 
majutuse eest hotellis tasub 
Tallinn. 

«Peame olema valmis ka 
halvemateks olukordadeks, 
kui korraga tuleb vastu võtta 
palju rohkem inimesi,» lau-
sus Kõlvart. «Selleks on sa-
muti plaan olemas. Siis saak-
sime majutada neid spordi-
hoonetes või koolides. Krii-
sistsenaariumid näitavad, et 
suudame vastu võtta 18 000 
inimest. Loodame, et olu-
kord nii hulluks siiski ei lä-
he, sest see eeldaks, et pa-
ralleelselt ei juhtu meil Ees-
tis mingit kriisi.»

Tasuta transport
Nii kaua, kui võimalik, 

soovib Tallinn aga pakku-
da palju kannatanud ini-
mestele paremaid tingimu-
si. «Just sellepärast olemegi 
loonud ka vastuvõtukeskuse, 
kus saab muuhulgas suunata 
inimesi hotellidesse, pakku-
da nendele majutust ja toit-

lustamine normaalsetes 
tingimustes, mit-

te spordisaali-
des,» märkis 

Kõlvart. 
«Ka rii-
deabi 
ja riie-
te pese-
mine va-
jab ette-
valmis-

tust.»
Keskus 

registreerib 
iga sõjapõgeni-

ku jõudmise Tal-
linna ning kaardistab te-

ma esmased vajadused. Po-
litseiametnikud annavad nõu, 
kuidas tohib Eestis viibida ja 
töötada. Keskus hakkab Ees-
tisse jääjatele vormistama isi-
kukoodi, mis on vajalik eri 
riiklike teenuste ja toetuse 
saamiseks.

Tallinna ühistranspordi 
tasuta kasutamiseks saavad 
põgenikud ühiskaardi ning 
ametnikud uurivad, kas neil 
on kaasas lapsed, kes vajavad 

lasteaia- 
ja koolikohti. Sotsiaalkindlus-
tusamet pakub keskuses psüh-
holoogilist abi. Saabujad saa-
vad keskusest esmavajalikke 
hügieenitarbeid,  sooje jooke 
ja toidupaki. Infot saab sot-
siaalabi kohta Tallinnas. Abi 
ja nõu annavad Eesti Pagu-
lasabi vabatahtlikud. 

Ettevalmistus kooliks
Vastuvõtukeskus hakkab 

pakkuma pagulastele ka pi-
kemaajalist abi. Nad võivad 
sinna oma muredega alati ta-
gasi pöörduda. «See saabki 
olema uus reaalsus,» lausus 
Kõlvart. «Siia tulnud inimes-
test suur osa jääbki paigale, 
peame olema valmis aitama 
neid mitte ainult lähikuudel,  
vaid ka edaspidi, pakkuma 
neile tuge.»

Linnapea sõnul valmis-
tab linn sõjapõgenike laste-
le ette ka lasteaia- ja koo-
likohti. Ta lisas, et praegu 
oleks õige luua niinimeta-
tud projektikool, kus lap-
sed saaks õppida emakeeles 
ja valmistuda eesti kooli mi-
nemiseks. «Põgenikest lastel 
on niigi raske psühholoogi-
line seis,» lausus linnapea. 
«Tahame pakkuda turvalist 
ja head keskkonda, kus lap-
sed saavad harjuda uue olu-
korraga, omandada tasapi-
si teadmisi, õppida keelt, et 
olla valmis 1. septembril ju-
ba kooli minema. Võib-olla 
kedagi saab kohe tavakooli 
suunata. Mõnes koolis loo-
me uusi klasse, aga  etteval-
mistusperiood on oluline nii 
koolidele kui lastele.»

Ukraina pagulasi ootab vastuvõtukeskus  
ja peagi ka emakeelne kool

Põgenikud  
vajavad ööbimi-
seks paremaid  

tingimusi kui  
spordisaal.

Keskuses teeb linn muuhulgas koostööd politseiga, kes põgenikele 

Eestis viibimise reegleid selgitab.

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

«Kui istusime autosse, siis 
lendas neist vasakult mööda 
vene droon. Oli arusaamatu, 
kuhu ta võib pöörata ja tulis-
tama hakata,» jagas oma 
hirmsaid kogemusi Tallinnas-
se saabunud Ukraina sõjapõ-
genik Anastassia, kelle sõnul 
on kogu nende senine elu lõ-
hutud. 

Kui Pealinn paari sõjatsoonist 
pääsenud inimesega Nõmme 
mändide all kohtus, tulid neil sõ-
jakoledustest rääkides pidevalt 
pisarad silma ja nad olid silm-
nähtavalt vapustatud, et pidid 
kogu senise elu maha jätma. 
«Kella 5.30 paiku hommikul 
hakkasid lõhkema pommid mit-
te väga kaugel meie majast ja 
me hakkasime kiiresti asju kok-
ku pakkima,» kirjeldas ukrain-
lanna Anastassia oma põgeni-
kutee algust. «Me sõitsime Kiie-
vist välja 6.30. Kogu viie inimese 
elu mahtus ühe auto pagasni-
kusse. Ülejäänu jätsime kõik 
maha. Me elasime aastaid, oma-
sime midagi, pidasime plaane, 
olime ambitsioonikad, aga prae-
gu pole meil enam midagi.»

Sõjapõgenik ütles, et kui nad 
istusid autosse, siis lendas neist 
vasakult mööda vene droon. 
«Sel hetkel oli väga hirmus, sest 
oli arusaamatu, kuhu ta võib 
pöörata ja tulistama hakata,» 
meenutas ta. «Kui me sõitsime 
Ukraina piiri poole ja seisime 
autoga järjekorras, siis Ukraina 

sõjaväelased kuulutasid välja 
õhuhäire. Öeldi, et pommitami-
ne tuleb. Me jooksime lihtsalt 
metsa ja peitsime end kõrge 
rohu sisse. Oli väga hirmus, sest 
auto oli rivis kinni ja põllu peal 
oleksime olnud elus märklaud.»

Anastassia ütles, et ta onul 
on aastane laps, kes ei suuda 
rahuneda. «Meil on hirm, kuna 
ei tea, millal see kõik lõpeb või 
kas üldse lõpeb,» rääkis ta. 
«Mis saab edasi? Usume, et Uk-
raina jääb suveräänseks ise-
seisvaks riigiks. Ukrainlased on 
tugev rahvas, me peame vastu 
ja suudame vaenlase oma maalt 
minema ajada. Elame omal 
maal, me ei ole seganud kedagi. 
Ukrainast ära tulles mõtlesime, 
kui palju me üle oleme elanud, 
tahtsime ju kodu rajada, maja 
ehitada. Nagu meil öeldakse: 
ehitada maja, kasvatada poeg 
üles ja  istutada puu. Nii me 
tahtsimegi normaalset elu.»

Anastassia sõnul on kõik 
plaanid nüüd lõhutud ja on vaja 
mõelda, kuidas edasi elada. 
«On raske, ei saa näiteks vana-
emaga juba kolm päeva ühen-
dust, pole telefonisidet. Ei saa 
aru, mis toimub,» rääkis ta. 
«Meie suvila lähedal, kuhu jäid 
vanaisa ja vanaema, on Vene 
sõdurid. Seal pole sidet, pole 
elektrit, pole teada, millal kõik 
lõpeb. On raske nii moraalselt 
kui füüsiliselt. On vaid lootus, et 
ukraina hing võidab nagu alati. 
Meie hümn algab ju sõnadega 
«Ukraina, pole veel surnud au ja 
tahe».»

UKRAINA SÕJAPÕGENIK: 
Jooksime pommide eest metsa, 
et mitte olla elav märklaud 

Sel ajal, kui vanemad asju ajavad, ootab lapsi lastetuba.

Sõjapõgenike vastuvõtukes-
kus asub aadressil Niine 2.

«Minu Ukraina on päevalilled ja mais, kahe meetri pikkused kaevurid, õitsvad kirsid ja tuvid, 
mida minu isa kasvatas,» loetles Trochynskyi. jätkub lk 14
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Kristiina Kröönström, 
Krista Kiin
postimees@tallinnlv.ee

«Meieni on jõudnud inime-
sed, kelle ainus vara ongi 
kõik, mis nad kaasa võtsid, 
paar kilekotitäit asju,» kirjel-
das põgenike olukorda Anu 
Viltrop Eesti Pagulas-abist 
«Positiivne on aga, et vähe-
malt pool või kolmveerand 
Eestimaad mõtleb ukrainlas-
te peale ja tahab nende aita-
misel oma panuse anda.» 

Eestlased on Ukraina heaks 
annetanud raha Punasele Risti-
le, Mondole ja Pagulasbi MTÜ-
le, kokku ligi neli miljonit eurot. 
«Terve ülikoolipere on kokku 
tulnud, meil käivad siin nii tu-
dengid kui ka õppejõud,»  rääkis 
Tallinna Ülikooli tudeng ja va-
batahtlik Lennart Mathias Män-
nik, kelle sõnul ei ole eestlane 
kunagi olnud rohkem abivalmis 
kui praegu.

Sõjas kannatanute abistami-
seks on asunud koguma sööki, 
tarbeesemeid, ravimeid jm ka 
meie kohalikud kauplused, era-
ettevõtted ja tudengid. «Senised 
kampaaniad, olgu Afganistani 
toetuseks või korjandused pä-

rast Horvaatia maavärinat, on 
toonud annetusi kümnetes tu-
handetes. Nüüd räägime oluli-
selt suurematest summadest,» 
ütles Eesti Punase Risti asepre-
sident Toomas Sepp.

Eestis elavate kohalike uk-
rainlaste andmetel on praegu 
kõige suurem vajadus väike-
laste toidu järele. Teiseks na-
pib lahingusse astunud tsivii-
lelanikel kaitsevarustust ning 
kolmandaks on Ukraina haig-
lates  ravimivarud otsakorral. 
«Haiglad vajavad ravimeid vä-
ga-väga palju. Inimestel, kellel 
on diabeet, pole insuliini, ja see 
on üks suurem probleem,» rää-
kis Estonia for Ukraine vaba-
tahtlik Solomiya Branets. «Kui 
mõnel organisatsioonil on või-
malus aidata meil koguda insu-
liini ja toimetada seda Ukrai-
nasse, siis palun võtke meiega 
ühendust aadressil estonia-for-
ukraine.com.» 

Kui aga mõnel ettevõttel või 
eraisikul on pakkuda elukohta 
ja/või töökohta Ukrainast Ees-
tisse jõudnud inimesele, tasub 
tal täita vastav vorm Eesti Pa-
gulasabi kodulehel. Kaua säili-
vaid toiduaineid koguvad uk-
rainlaste tarbeks Tallinna Üli-
kooli tudengid. Tekke, patju, 

hügieenitarbeid saab Ukrainas-
se saata Punase Risti kogumis-
punktide ja Selveri kaupluste, 
kaitsevarustust päästjatele aga 
meie päästeliidu kaudu. 

Praegu pole veel teada, kui 
palju Ukraina sõjapõgenikke on 
Tallinna tulemas. Jutt käib sa-
dadest, kui mitte tuhandetest 
inimestest. Pagulasabi tugitee-
nuste juht Anu Viltropi sõnul 
on juba siia jõudnud põgenikud 
vaimselt väga kurnatud. «Meie-
ni on jõudnud inimesed, kelle 
ainus vara ongi kõik, mis nad 

kaasa võtsid, paar kilekotitäit 
asju. Maja või kodu enam ei 
ole,» ütles ta. «Aga need inime-
sed väga tahavad lihtsalt eda-
si elada ja tööle minna. Võt-
ta parima, mis selles olukor-
ras praegu üldse saab. Tallin-
nas näiteks on paljud ettevõt-
ted pakkunud juba pagulaste-
le tööd alates koristamisest ku-
ni IT-ettevõttes arendustööde-
ni. Vähemalt pool või kolm-
veerand Eestimaad mõtleb uk-
rainlaste peale ja  tahab nende 
aitamisel oma panuse anda.»

«Ukrainlastel on mure – et 
kui nad ka tööle lähevad, kui-
das üle elada kõige esimene kuu, 
sest oma varadele ja vahendite-
le nad ligi ei pääse, kõik nende 
Ukraina pangakaardid on blo-
keeritud,» lisas Viltrop. «Aga ma 
võin öelda, et nii MTÜ Eesti Pa-
gulasabi, riik kui ka kohalikud 
omavalitsused pingutavad, et 
süsteem paremini paika saada.»

Kõik siia saabunud sõjapõ-
genikud saavad psühholoogi-
list abi. 

Oma soovist pagulastele abi 
või  majutust pakkuda on tea-
da andnud juba sajad tallinla-
sed ning pakkumisi tuleb aina 
juurde. Pagulasabi telefoniliinid 
on ülekoormatud ning seetõttu 
palutakse kõigil, kes soovivad 
majutust või muud abi pakku-
da, kirjutada veebilehele pagu-
lasabi.ee. 

MTÜ Eesti Pagulasabi uk-
rainlastele asju väga suures ma-
hus ei kogu. «Me ei oska täna 
öelda, mida meil on homme või 
ülehomme vaja, sest olukord on 
prgonoosimatu,» põhjendas Vilt-
rop. «Kel on soov aidata, võib 
oma mõtted edastada meie ko-
dulehe kaudu – nii saame abi-
pakkumisi kõige paremini töö-
delda.» 

sama. Loomulikult on Ukraina 
minu sõbrad, kellega me koo-
li ajal internaadis koos elasime.

See oli hea ja ilus Ukraina. 
Lviv ja Odessa, kus ma puhkasin. 
Küsisime vanematelt inimestelt, 
milline oli nende elu nooruses. 
Nad olid näinud ju küüditamist 
ja teist maailmasõda. Nad vasta-
sid, et ei taha rääkida nendest as-
jadest, õpetasid meile, et armas-
tage seda, mis praegu on kõige 
tähtsam. Isegi üheksakümnen-
datel, kui saime vabaduse, poes 
kehtisid talongid, ei olnud raha 
ja süüa, ütlesid vanaemad mei-
le, et see aeg ei ole raske. Nen-
de õpetatud tarkused ja rahu on 
oluline maailmas. Minu jaoks on 
Ukraina vaba, Ukraina on ilus, 
inimesed on seal lahked. Sama-
moodi, nagu ma tulin 2003. aas-
tal esimest koda Eestisse, nägin 
ma ka siin, et inimesed on lah-
ked, nad siin ka laulavad, ja see 
on nii võimas. Eestlaste lahkus 
on meie omaga sarnane.

Kas võib öelda, et 2004. aas-
ta oranž revolutsioon Ukrainas 

on sama oluline nagu laulev re-
volutsioon Eestis, ehkki Ukrai-
na vabadus oli selleks ajaks juba 
mõnda aega kestnud?

Oranži revolutsiooni tehes oli-
me sõpradega uhked, et meil on 
noored, kes kasvavad vabas Uk-
rainas. Need on juba teistsugu-
sed noored, kes armastavad oma 
Ukrainat, nad teavad ja hinda-
vad oma maad teistmoodi. Nen-
de ilus noorusaeg ei jäägi enam 
nõukogude aega, ei ole enam 
sellega seotud. Nõukogu Liit oli 
okupatsioon.

Venemaa on saatnud suisa pal-
gamõrvarid Ukraina president 
Volodõmõr Zelenskõid jahtima. 
Kui oluline on tema otsus ohu 
eest mitte näiteks Ameerikasse 
eksiili põgeneda?

See on väga oluline! Tegelikult 
palju rahvast ei uskunud peale 
valimisi sellesse presidenti ega 
tema käitumisse. Aga nüüd on 
tema reiting tõusnud meeletult, 
sest on näha, et ta ei müü Uk-
rainat maha. Jah, respekt temale!

Miljon ukrainlast on kodumaalt 
sõja tõttu lahkunud või lahku-
mas. Samas on palju ka inimesi, 

kes on otsustanud jääda ja vastu 
hakata. Millest see sõltub?

Arusaadav, et sõda tekitab 
paanikat. Mõni inimene põge-
neb ja mõni inimene peabki 
põgenema, sest kui selles piir-
konnas, kus tema elab, tulista-
takse, ei saa sinna jääda. Kuul 
läheb lihtsalt sinust või rakett 
majast läbi. Ukraina on nii suur 
ja seal on ka selliseid inimesi, 
kes põgenevad. Nad ei usu, et 
Putin pidurdub, vaid et ta lä-
heb lõpuni. Nii nad siis pääs-
tavad oma lapsi ja oma naisi. 
Aga meestest suurem osa ik-
ka jääb ja nad kaitsevad oma 
riiki lõpuni.

Kas lääs on praegu piisavalt Uk-
rainat abistanud ja Venemaad 
sanktsioneerinud?

Jah, praegu on lääneriigid 
kiiresti sanktsioonidega väl-
ja tulnud. Ei ole nagu varem, 
kus riigid arutasid pool aastat 
sanktsioonide üle. Need sankt-
sioonid töötavad, ja nagu peab-
ki, muutuvad vastavalt olukor-
rale iga kord karmimaks.  Sa-
mas kindlasti peaks Ukraina 
olema NATO ja Euroopa Lii-
du liige.

Te olete muusik. Kas muusika 
saab maailma paremaks muuta 
ja mõjutada seda, mis meie üm-
ber toimub?

Ma olen algusest peale kirju-
tanud ja laulnud kõik oma lau-
lud ukraina ja eesti keeles. Aga 
nüüd ma avaldasin venekeelse 
laulu. Selle nimi on «Muutu-
sed». Selles loos on päris palju 
sõnumeid. Arvan, et kõik ar-
tistid peavadki praegu looma 
koos lugusid, mis tooks välja 
inimlikud väärtused. Loomu-
likult ei tohi muusikud prae-
gu vaikida.

Seal loos on öeldud, et meil 
on üks päike ja me elame sellel 
planeedil koos. Jah, me oleme 
erinevad ja see ongi ilus. Aga 
me kõik oleme inimesed. Kirju-
tasin selle loo, mõeldes nähtus-
tele, mida ei tohiks maailmas 
olla. ja mis me saame teha, et 
ei oleks. See laul ja selle sõnu-
mid toimivad ka nüüd, kui sõda 
hakkas. Arvan, et «Muutused» 
on parim laul, mis ma seni olen 
kirjutanud.

Miks on teie stiil just folkmuusi-
ka? Kas see aitabki meeles pida-
da oma juuri?

Ma kasvasin muusikat täis pe-
res, kus vanema kogu aeg rah-
valaulikuna laulis. Ka minu ema 
laulis. Ma õppisin muusikakalla-
kuga koolis ning konservatooriu-
mis klassikalist muusikat ja pä-
rast tegin folkrokk bändi. Eestis-
se kolides tegin muusikat koos 
eri muusikutega ja pärast sün-
diski Svjata Vatra. Ja loomuli-
kult laulan ma oma lastele uk-
raina keeles unelaule. Ma tahan, 
et mu lapsed õpiks läbi laulude 
keelt ja väärtusi. Igas loos on ko-
deeritud hästi suur sõnum. Isegi 
kui nad praegu ei saa neist sõ-
numitest aru, siis aastate pärast 
nad mõistavad neid. Lauludes 
on suur jõud ja sellepärast ongi 
vaja laulda lastele oma keeles. 
Samamoodi hakkasin ma õppi-
ma eestikeelseid regilaulule, et 
ennast harida ja osata hinnata 
siinset kultuuri.

Esinesime Kanadas ja me ei 
teinud sellist muusikat nagu uk-
rainlane ja eestlane. Meile öeldi 
seal, et me oleme korraga kasa-
kad ja viikingid. Ja siis me hak-
kasimegi oma stiili nimetama fi-
re folk-rock ehk tuline folkrokk, 
sest see muusika ongi nagu tuli, 
mis põleb meie südames.

TUDENG: Eestlane ei ole kunagi olnud rohkem abivalmis kui praegu

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

«Eduard Vilde puutus 
Saksamaal ja Taanis kokku 
sotsiaaldemokraatliku mõt-
teviisiga, mis tunnustas nai-
si meestega võrdsena. 
Samas pani abielu kõrvalt 
peetud salasuhe proovile 
nii Linda Vilde ja kirjaniku 
enda kui ka tema armukese 
Rahel Ušmarova närvid,» 
rääkis Tallinna kirjandus-
keskuse juht Maarja Vaino, 
tutvustades uut püsinäi-
tust, mis räägib muuhulgas 
Eduard Vilde  haigustest ja 
suhetest naistega.

4. märtsist, Eduard Vilde 
sünnipäevast on kirjanduskes-
kuse Vilde muuseumis (Rohe-
line aas 3) avatud uus püsi-
näitus «Igaüks tahab minust 
osa saada», mis paljastab se-
ni vähe tuntud fakte Eduard 
Vilde elust.

Vaino sõnul tulevad inime-
sed isikumuuseumisse otsima 
ennekõike inimest tema loo-
mingu taga, ja seda uus näi-
tus ka pakub. «Nad tahavad 
teada, missugune inimene Vil-
de oli ja kuidas on tema elu 
ja isiksus loomingut mõjuta-
nud,» ütles Vaino. «Sageli pa-
neb just kirjaniku elu ja pri-
vaatsfääriga tutvumine ini-
mesi ka loomingu vastu huvi 
tundma, mitte vastupidi. See-
tõttu oleme oma muuseumi-
des, endistes kirjanike kodu-
des, rääkinud kirjanikest en-
nekõike isikutena, koos kõi-
gi nende vooruste ja vigade-
ga. Vilde puhul on tõesti nii, 
et tervisemured ja kirevad 
suhted naistega on osa tema 
isiksusest.» 

Pagulaselu muutis  
Vilde moodsaks

Vaino sõnul elas Vilde oma 
nooruses elupõletajalikult, ja 
vanemas eas maksis see kätte 
mitmete haigustena. «Lihtsa-
maks ei teinud Vilde oma elu 
ka sellega, et abielu kõrvalt 

peetud salasuhe pani proovile 
kõigi kolme osapoole – Edu-
ard Vilde, Linda Vilde ja Rahel 
Ušmarova – närvid. See kõik 
mõjutas nii kirjaniku loomin-
gut kui üldist eluolu, millest 
uuel püsinäitusel ka juttu.» 

Kirjanike erinev stiil ja 
loomingulised eripärad läh-
tuvad Vaino sõnul just neist 
kui isiksustest. «Seetõttu ar-
van, et piinlik varjamine, na-
gu poleks kirjanik olnud ka 
oma argimurede ja veidruste-

ga inimene, on tarbetu,» mär-
kis ta. «Muidugi ei ole muu-
seumi eesmärk rääkida klatši-
jutte. Samas paistab koolirüh-
made pealt, kuivõrd teise pil-
guga hakkavad õpilased klas-
sikut vaata, nähes tema köö-
ki või vannituba – tuleb väl-
ja, et tunnis räägitud kirjanik 
oli ikkagi inimene!»

Vilde puhul lisab kindlas-
ti inimlikku mõõdet arusaa-
mine, kui paljude raskustega 
ta võitles, kui pidi poliitilise 
pagulasena pikka aega võõrsil 
elama ja end ainult oma loo-
mingust elatama. Intriigi lisa-
vad tema lõputud vaidlused 
teiste kirjanikega, kaasa pa-
nevad elama ta haiguste kir-
jeldused. Kokkuvõttes hakkab 
Vilde kangastuma omanäolise 
inimesena, kellega tahaks lä-
hemalt tuttavaks saada.

Põlvkondi siduv liim
Kirjanik oli Vaino sõnul 

oma ajast ees. Teda mõjutas 
palju see, et ta elas 20. sajan-
di algupoolel pikemalt Saksa-
maal ja Taanis. «Seal puutus ta 
kokku üsna aktiivse sotsiaal-
demokraatliku mõtteviisiga, 

mis tunnustas naisi meestega 
võrdsena, ajas ametiühingute 
asja jne,» rääkis Vaino. «Sel-
le hoiaku tõi Vilde 1917. aas-
tal Eestisse tagasi tulles kaa-
sa, ning vahendas neid mõt-
teid ajakirjanduses. Teiseks 
jälgis Vilde oma ter-
viseprobleemi-
de tõttu hoo-
likalt, mi-
da sööb, 
ja muutus 
elu lõpu-
poole tai-
metoitla-
seks, mis 
tol ajal 
oli pigem 
haruldane, 
küll aga ko-
gub hoogu täna-
päeval.  Kolmandana 
võib välja tuua Vilde mõt-
ted teatrist – tema ideaalnä-
gemus sellest, kuidas teatrid 
võiksid toimida, vastab üsna 
paljuski sellele, kuidas nad tä-
napäeval tegutsevad. Tol ajal 
mõjusid tema ideed päris võõ-
ristavalt ja pisut utoopiliselt.»

Vaino sõnul suudavad Vil-
de teosed kõnetada eri põlv-

kondi. «Kui nõukogude ajal 
oli tema põhiteoseks «Maht-
ra sõda», siis praegusel ajal 
on huvi nihkunud romaanile 
«Mäeküla piimamees» selle 
nais- ja moraaliküsimuste tõt-
tu,» tõi Vaino näite. «Sõnu-
mite sisu ei olegi vast nii pal-
ju muutunud kui see, kuidas 
meie oma praeguse aja pilgu-
ga neid tekste loeme. Aegu-
matud on Vilde näidendid ja 
mitmed tema novellid. Jaga-
tud tekstid ühendavad põlv-
kondi ja moodustavad tugeva 

kultuurilise ühisosa.»
Vainole teeb rõõ-
mu, et kiire sot-

siaalmeedia 
ja ekraani-
de virvar-
ri kõrval 
suudavad 
inime-
sed prae-
gugi pi-
kemaid ja 

keerulise-
maid tekste 

lugeda ja need 
pakuvad ka hu-

vi. «Lihtsalt keegi – 
õpetaja või muuseum – peab 

kassipoegade nina piima sisse 
pistma,» nentis ta. «Kirjani-
ke looming saab vaieldamatult 
igas ajas uusi tähendusnüans-
se. Omaette küsimus on, kui 
palju neid avatakse. See eel-
dab uurimist, materjali tund-
mist, käsitluste kirjutamist ja 
vahendamist.» 

Tudengitest vabatahtlikud Ukraina pagulastele asju kogumas.
 Tallinna linnameedia

Vilde oma teise naise, eestlanna Lindaga.

Kirjaniku esimene naine oli saksa-hollandi päritolu neiu Antonie Gronau, 
kes töötas kübarategijana oma ema moeäris. Eestis nende abielu esial-
gu seaduslikuks ei peetud.

Linda kõrvalt pidas Eduard pikalt 
armukest, tulist juudi soost Rahel 
Ušmarovat.

EDUARD VILDE tormiline noorus maksis 
talle vanemas eas haigustena kätte

Kunstikooli  
õpilased  
teenisid kõrge 
tunnustuse
Tallinna kunstikooli õpilaste 
tööd nomineeriti UNESCO 
maailmakonkursil Graines 
d'artistes du monde entier par 
l'Unesco Louis François ning 
neid tunnustati kokku 30 me-
dali ja diplomiga, veel 20 õpi-
last said diplomi. Praegu rän-
davad kunstikooli õpilaste 
tööd näitustel maailma eri 
paigus.

 

Roheluse- 
mõtte talgud 
kesklinnas
Kesklinna valitsus kutsub lin-
lasi osalema mõttetalgutel, 
mille eesmärgiks on ühiselt 
otsustada, millistesse kesklin-
na paikadesse peaks kaasava 
eelarve raames puid, põõsaid 
ja väiksemaid taimi juurde is-
tutama. Ideekorje, mis sot-
siaalmeedias on kestnud 
veebruari keskpaigast, jätkub 
ka pabersedelitel 10. märtsini. 
Ettepanekuid saab esitada  
Kesklinna valitsuse Facebooki 
lehel, kirjutades  kesklinlane@
tallinnlv.ee või postitades pa-
bersedeli vastavasse arva-
muskasti linnaosa teenindus-
punktides: linnaosavalitsuse 
majas (Nunne 18), Raua sau-
nas (Raua 23) ja Kesklinna 
sotsiaalkeskuses (Liivalaia 
32). Pakutud kohad vaatavad 
üle linnakeskkonna spetsialis-
tid. 

Õismäe tiik, 
purskkaev ja 
park saavad 
korda
Haabersti linnaosas algavad 
Õismäe tiigi ja purskkaevu re-
monditööd, mille käigus uuen-
datakse ka tiigiäärse pargiala 
haljastust ning rajatakse par-
giteed ja -valgustus. Välja va-
hetatakse vanad treeningva-
hendid ja paigaldatakse tuale-
tid. Tiigi ümbrusesse isutatak-
se 54 kirsipuud, 5 halli nulgu, 
3 harilikku toomingat ja 16 ku-
kerpuud. Ehitustööde lepin-
guline maksumus on 1 727 
000 eurot ja tähtaeg tänavu 
juulis. Tööde eri etappide ajal 
on tiigiala park jalakäijatele 
liiklemiseks osaliselt või täieli-
kult suletud.

Vilde ideed  
mõjusid tema  

eluajal utoopilistena, 
tänapäeval aga  

tavalistena.

Kuidas sõjas kannatanud ukrainlasi aidata?

• Kui soovid Ukraina sõjapõge-
nikke aidata, võta ühendust 
MTÜ-ga Eesti Pagulasabi vee-
bivormi kaudu: https://www.
pagulasabi.ee/paku-abi ning 
märgi ära, millist abi saaksid 
pakkuda. Pagulasabi koordi-
neerib abipakkumisi ja hoiab 
sidet riigiasutustega. Rahalist 
abi saab pakkuda,  kandes an-
netuse üle MTÜ Eesti Pagu-
lasabi arvelduskontole 
EE791010220258852223 
Kirjutada saab ka sotsiaal-
kindlustusameti aadressile uk-
raina@sotsiaalkindlustus-
amet.ee. 

• Samuti on võimalik toetada 

annetustega Eesti Punase 
Risti kodulehel https://
redcross.ee/anneta/ukraina/ 
või ülekandega Eesti Punane 
Rist MTÜ, 
EE742200001180001436. 
Punase Risti peamine kogu-
miskeskus asub Tallinnas, 
taaskasutuskaupluses Punane 
Ristik (Kadaka tee 54), seal 
võetakse annetusi vastu töö-
päevadel kella 10-18 ja lau-
päeviti kella 10-16. Info liis.ehr-
minger@redcross.ee või tel 
5567 8653. 

• Sõjas kannatanute jaoks ko-
guvad raha oma pangalinki-
de ja annetusliinidega MTÜ 

Ukraina Kultuurikeskus  
ja MTÜ Mondo. Nemad  
suunavad annetused sinna, 
kus neid parasjagu kõige 
rohkem vaja on. MTÜ  
Mondo arvelduskonto on 
EE491010220099409013,

• MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse 
arvelduskonto 
EE401010220229090221. 

• Samuti saab aidata läbi ukrai-
naheaks.ee algatuse. Ukraina 
keskpank avas annetuskonto 
Ukraina relvajõududude toeta-
miseks. Saajaks tuleb märkida 
National Bank of Ukraine, saa-
ja konto number on 
DE05504000005040040066,  

BIC kood: 
NBUAU-
AUXXXX.  
Selgitusse 
tuleb panna 
for crediting 
account 
47330992708.

• Lisaks keskpangale 
kogub Ukraina kaitseväe 
jaoks annetusi Ukraina abior-
ganisatsioon Povernõs Zõ-
võm.

• Eesti päästeliit kogub Ukraina 
päästevahendite jaoks anne-
tusi ja vormistab tellimuse ise. 
Päästeliidu arvelduskonto on 
EE547700771002741382, 

selgitusse tuleb 
märkida «Ukrai-
na».

• Nõmme linna-
osa valitsusse 
(Valdeku 13) ja 

kultuurikeskuses-
se (Turu plats 2) 

saab Ukraina põgenike 
jaoks tuua uusi ja kasutamata 
hügieenitarbeid. Linnaosa oo-
tab annetusi esmaspäeviti kel-
la 8.15-18, teisipäevast nelja-
päevani kella 8.15-17 ja reedeti 
kella 8.15-16. Kultuurikeskus 
aga esmaspäevast neljapäe-
vani kella 15-21 ja nädalavahe-
tustel kella 10-15.

Vilde punane sokk räägib enda 
omanikust lugu
• Näitus räägib Vilde 

loomingust ja 
suhetest teis-
te kirjanike-
ga, Vilde 
kodudest, 
kaaslas-
test ja su-
hetest 
naistega; 
Vilde tervi-
sest; Vildest 
ajakirjaniku ja reisi-
kirjasaatjana ning drama-
turgi ja diplomaadina. 

• Külastaja saab ise valida, 
kas ta alustab kirjanikuga 
tutvumist avalikkusest isikli-
kuma elu poole või vastupi-
di – isiklikust elust avaliku 

elu tegelaseni.
• Näitusel saab 

vaadata ani-
meeritud 

lühifilmi 
Vilde 
elust, mis 
põhineb 

Romulus 
Tiituse ka-

rikatuuridel. 
Seal on jutus-

tajaks Vilde kuulus 
punane sokk, kellele oma 

hääle on laenanud Tõnu 
Oja. 

• Vilde-aegsest telefonist 
saab kuulata mälestusi kir-
janikust ning suurelt Tallinna 
kaardilt otsida Vilde jalajälgi.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Kuukivi tn 5  projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotluse avaliku väljapaneku 
teade
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad Kuukivi 
tn 5 projekteerimistingimuste eelnõu 
02.03.–16.03.22. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlus koos lisamaterjalidega on 
tööpäeviti avalikul väljapanekul Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse infosaalis , Pallasti tn 54. 
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle li-
samaterjalidega on võimalik tutvuda elekt-
roonselt Lasnamäe linnaosa koduleheküljel 
https://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Pro-
jekteerimistingimuste-avalikustamine
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspi-
di amet) on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Kuukivi tn 5 kinnistule maa-
aluse parkimishoone püstitamiseks ehitise-
aluse pinnaga ligikaudu 4115 m2. Taotlusele 
on lisatud eskiis.
Lasnamäe elamualade üldplaneeringu ko-
haselt jääb Kuukivi tn 5 kinnistu osaliselt 
avalikult kasutatavate sotsiaalobjektide 
juhtotstarbega alale. Sotsiaalobjektide alal 
võivad paikneda lastehoiu-, haridus-, tea-
dus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, ope-

ratiivteenuste-, sakraal-, teadus-, kultuuri- 
või spordiasutused, vaba aja veetmisega 
seonduvad asutused ja parklad ning rek-
reatsioonialad. Osaliselt jääb kinnistu üld-
planeeringukohaselt haljasala juhtotstarbe-
ga alale. Haljasalad on puhkeotstarbelised 
alad, nagu metsad, avalikud pargid, loodus-
likud haljasalad, mis on mõeldud avalikuks 
kasutamiseks. Alal võivad paikneda mängu-
väljakud ja lemmikloomade jalutusplatsid 
ning üksikud väiksemad puhke- ja spordi-
ehitised. Krunt on osa üldplaneeringujärg-
sest rohekoridorist. Kuna tegemist on kogu 
Tondiraba parki hõlmava rohealaga, mille 
laius kõige laiemas kohas Rahu tee maa-ala 
ja Kuukivi tänava vahel on üle 400 m ja 
pindala ligikaudu 24 ha, ei saa selle servas 
asuva ligikaudu 1,1 ha suuruse kinnistu osa-
list hoonestamist (esialgu maa-alus(t)e kor-
ruste rajamine) lugeda oluliseks maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmiseks. Seega on 
projekteerimistingimuste alusel püstitatav 
ehitis ja rajatav avaparkla kooskõlas üldpla-
neeringuga, kuna teenindab spordiasutust 
ja puhkeotstarbelist ala ning sobib mõlema 
üldplaneeringu kohase juhtotstarbega.
Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 

punktile 1 on detailplaneeringu koostamine 
nõutav linnades kui asustusüksustes, alevi-
tes ja alevikes ning nendega piirnevas avali-
kus veekogus ehitusloakohustusliku hoone 
püstitamiseks. Planeerimisseaduse § 125 
lõige 5 annab kohalikule omavalitsusele või-
maluse kaaluda samas paragrahvis esine-
vate kõigi tingimuste esinemisel projektee-
rimistingimuste väljastamist detailplanee-
ringu koostamise kohustuse korral.
Amet on koostanud projekteerimistingi-
muste eelnõu Kuukivi tn 5 kinnistule maa-
aluse parkimishoone püstitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust lä-
biviivale haldusorganile eelnõu kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaeg on 16.märts 
2022. Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esi-
tata, soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja menetlemi-
sest avalikul istungil loobunuks, kui haldus-
organ on väljapaneku alguses või menetlu-
sest teatamisel teinud ettepaneku asja aru-

tamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata 
ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud 
selle suhtes vastuväiteid (alus haldusme-
netluse seaduse § 50 lõige 3)
Pärast avalikustamise tulemuste selgumist 
otsustab amet projekteerimistingimuste 
väljastamise.

Kuulutus C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kun-
deri tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnis-
tu ning lähiala detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku ja arutelu tulemustest
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 29.12.2021-
11.01.2022 läbi Tallinna Linnavalitsuse 
17.11.2021 korraldusega nr 1239 vastu võe-
tud  1,00 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 
ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähia-
la detailplaneeringu avaliku väljapaneku, 
mille raames esitati kaks arvamusi sisalda-
vat pöördumist. Lisaks laekus üks pöördu-
mine enne väljapaneku algust. Linnaosas 
käis materjalidega tutvumas kolm kodanik-
ku.
22.02.2022 toimus Tallinna Kesklinna Valit-
suses ja veebiplatvormi MS Teams vahen-

dusel avaliku väljapaneku tulemusi tutvus-
tav avalik arutelu.  Arutelust võtsid osa huvi-
tatud isiku esindajad, detailplaneeringu 
koostaja, üks arvamuse esitanu ja linnaosa 
valitsuse ametnikud. Linnaosavalitsuse 
ametnik andis ülevaate detailplaneeringu 
avalikust väljapanekust, planeeringu koos-
taja tutvustas detailplaneeringuga kavan-
datavat ning huvitatud isiku esindaja jagas 
selgitusi mürataseme muutuse ja hüpotee-
tiliste korrarikkumiste lahendamise osas. 
Kohal viibinud arvamuse esitaja jäi oma esi-
tatud arvamuse juurde. Detailplaneeringu 
edasise menetlusega tegeleb Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet.

Haabersti Linnaosa Valitsus teatab Vaba-
õhumuuseumi tee 53 kinnistu ja lähiala  de-
tailplaneering“ oli avalikustamisel  13.12 – 
29.12.2021. Avalikustamise käigus esitasid 
täiendavad ettepanekud kinnistu omanikud 
ja naabrid. 11. veebruaril  2022.a. kell 15.00 
toimus avaliku väljapaneku tulemusi tutvus-
tav avalik arutelu Microsoft Teamsi vahen-
dusel. Avaliku arutelu käigus ei jõutud 
kompromissideni ja ettepanekute esitajad 
jäid oma seisukohtade juurde. 

algus lk 12–13
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Märka oma aias  
tegutsevaid linde!
Oktoobrini saavad kõik aiapidajad kaa-
sa lüüa suvise aialinnupäeviku pidami-
ses, tähendades veebipäevikus üles 
oma aias kohatud ja pesitsevad linnud. 
Veebilehel www.eoy.ee/aed tuleb luua 
oma päevik ja panna sinna kirja kuni 3. 
oktoobrini oma aias märgatud ja pesit-
sevad linnud. Päevikusse saab lisada 
ka tähelepanekuid imetajate, roomaja-
te, kahepaiksete, putukate ja õitsema 
puhkenud taimede kohta. Lisateave tel 
5331 6182, e-post aed@eoy.ee

 

Linnamuuseum  
ootab erivajadusega 
külastajaid
Linnamuuseumi filiaalid – lastemuu-
seum Miiamilla, Kalamaja muuseum 
ja Tallinna vene muuseum – ootavad 
kord kuus esmaspäeviti erivajaduste-
ga külastajaid, kes vajavad süvenemi-
seks või tegutsemiseks rahulikumat 
ja vaiksemat keskkonda. Nüüd paku-
taksegi neile võimalust tulla kord 
kuus esmaspäeval koos saatjaga 
muuseumiga tutvuma, mängima või 
meisterdama. Esimene «Eriline es-
maspäev» on kavas juba 7. märtsil, 
järgmised 4. aprillil, 2. mail ja 6. juunil 
kella 12-16. «Muuseum on hea kohtu-
mispaik ka puudega laste vanematele 
või tugiisikutele,» lausus õppedisai-
ner Külli Kaus. Puudega inimesele ja 
tema saatjale on muuseumikülastus 
tasuta, info linnamuuseum.ee/cat-tal-
linna-vene-muuseum/erilised-es-
maspaevad

Hingemuusika  
kontserdid Rootsi-
Mihkli kirikus
Naistepäeval, 8. märtsil kl 15 esine-
vad Rootsi-Mihkli kirikus tasuta kont-
serdil Tallinna muusikakeskkooli 
puhkpilliosakonna õpilased. Kavas 
puhkpilli-, soolo- ja kammermuusika 
läbi sajandite. Vaba sissepääsuga 
kontserte korraldab PLMF koostöös 
kogudusega juba alates 2013. aas-
tast, kontserdid toimuvad iga kuu tei-
sel teisipäeval.

DISAININELJAPÄEVAK LASTELE VIIB  
TARBEKUNSTI JA DISAINI AVASTAMA
10. märtsil kl 17.30–19 on tarbekunsti- ja disainimuuseumis (Lai 17) järjekordne 
8–12-aastastele lastele suunatud disainineljapäevak – kord kuus tehakse laste-
le ja noortele suunatud tuur ühel näitusel ning kõik saavad töötoas proovida ise 
ehete, rüiuvaipade, märkmike, makettide jm muuseumi kogudest inspireeritu 
loomist. Sel korral saavad lapsed käia tarbekunsti näitusel «Kogutud teosed» ja 
seejärel meisterdada ise ühe unikaalse märkmiku, milleks kõik materjalid on ko-
hapeal olemas. Vajalik eelnev registreerimine haridus@etdm.ee. 7. aprillil uuritak-
se disainineljapäevakul suurel rüiuvaipade näitusel muuseumi tektiilikogusse 
kuuluvaid vaipu ja seejärel saavad kõik ise proovida rüiuvaiba valmistamist.

Minu  
TALLINN

Ka robotid ja kodumasinad peaks  
meiega eesti keeles suhtlema
Keeleteadlane Reili Argus 
 
Eesti keele säilimise nimel peame tegema kindlaid keelevali-
kuid. Eesti keel ei peaks olema ainult kodukeel ja ilukirjan-
duskeel, vaid olema ka funktsionaalne. Näiteks koduma-
sinad ja töörobotid peaksid meiega suhtlema eesti kee-
les. Tarkvara peab töötama eesti keeles! Seda nii tele-
foni kui ka arvutisse alla laadides tuleb teadlikult eelis-
tada emakeelset. Vesteldes peaksime samuti viisakalt 
ja lahkelt eesti keele peale jääma, kui see vähegi või-
malik on. Kui kohe inglise keelele üle minna, polegi 
teistel rahvustel võimalik siin eesti keeles rääki-
mist harjutada. Slängi meil enam väga polegi, 
noorte kõnekeeles on selle asendanud inglise 
keel. Kipub ununema, et kõiki asju saame väl-
jendada ka eesti keeles, selleks on meie keel 
piisavalt rikka sõnavaraga. Släng iseenesest 
pole aga probleem, vaid keele rikkus. Eesti keele 
eripäraks on vältevaheldus, mida pole isegi kõi-
gis soome-ugri keeltes.

• 14. märtsil tähistab Eesti emakeelepäeva. Pealinn küsis,  
mis inimestele eesti keele juures rõõmu ja muret teeb.

JAN KAUS: Hääbuvate sugulaskeelte 
seas jääb eesti keel elujõuliseks

Meie keel pole  
salakeel, mida vaid 
kodus räägitakse

Kalamaja muuseumi juha-
taja Kristi Paatsi 
 
Minu meelest on laulev 
eesti keel kõige ilusam 
keel maailmas! Emakeele 
säilimine on ennekõike 
meie oma teha. Näiteks 
kui rääkida teadlikult õiget 
eesti keelt, mitte segamini 
võõrsõnadega. Kuigi suuremad 
keeled, näiteks inglise keel ohus-
tavad kõiki väikseid, saame me ema-
keele puhtust ise teadlikult jälgida. Püü-
des kasutada eesti keelt ka välismaalas-

tega suheldes, aitame samuti emakeele 
säilimisele kaasa. Keelekümblus on vaja-

lik nii meil kui ka välismaal. Ka-
nada lapsed on eesti 

keele kultuurilaagris-
se sattudes imes-

tunud – kas ees-
ti keel polegi 
siis salakeel, 
mida ainult ko-
dus räägitak-
se? Meil har-
rastavad kee-

lekümblust 
muuseumidki. 

Meie õpetajad on 
läbinud keelekümblu-

se koolitused ja keele-
kümbluse programme saab valida mit-
mete muuseumitundide hulgast. 

Meil on võime  
oma keele  
sügavusi mõista

Kirjanik Jan Kaus

Minu arvates eesti keel ei ole ohustatud. 
Inglise keel mõjutab eesti keelt, kuid see 
on mingis mõttes paratamatu. Keel 
muutub – teda mõjutavad ja 
muudavad kõik, kes keelekasu-
tuses osalevad. Kirjakeele 
reegleid me kõnekeeles ta-
hes-tahtmata ju rikume kõik! 
Läbi ajaloo on eesti keel ol-
nud suures muutumises ja 
muutub edaspidi ka. Keel on 
seda elujõulisem, mida roh-
kem on temas kihte. Võru või 
seto keelemurded teevad meie 

keele rikkamaks ja annavad varjundeid 
juurde. Helsingi slängis näiteks aga on 
palju laensõnu rootsi,  inglise ja vene 
keelest. Soome keeles on palju rootsi 
laene. Oleks väga huvitav uurida ka siin-
sete venelaste kõnekeelt – palju võiks 
seal leiduda eesti keele mõjusid? Eesti 
keele eripära on juba selles, et ta ülepea 

nii elujõuline on. Väga paljud 
soome-ugri keeled on 

paraku juba kadu-
nud või kadumas. 

Eestluse kese 
asub minu 
jaoks eesti 
keeles. Meil 
on võime oma 
keele sügavusi 

mõista. Keel 
määrab mõtle-

mist.

Eesti keel on  
suurepärane luule-  
ja kirjanduskeel

Laulja Erich Krieger
 
Eesti keele tervis minu 
arvates ohus ei ole, 
keelega tegel-
dakse süs-
teemselt. Küll 
aga paneb 
mind imesta-
ma, miks igati 
head uudis-
sõnad vääri-
list kasutust ei 
leia. Näiteks se-
niajani räägitakse 
ikka rohkem infrast-
ruktuurist kui taristust, 

ometi kõlab «taristu» väga hästi! Sõ-
napaari «sellepärast, et» asemele on 
pakutud lühemat sõna «selmet», kuid 
seegi pole kõnes eriti juurdunud. Sak-
samaal sugulasi külastades olen tähe-
le pannud, et seal on inglise keele pea-

letungiga rohkemgi probleeme kui 
meil. Näiteks laulu «Õnne 

soovime sul!» lauldakse 
seal enamasti inglise 

keeles, nagu saksa-
keelset versiooni po-
lekski. Eesti keel on 
minu arvates suure-
pärane luulekeel ja 
kirjanduse keel. 
Lauljailt nõuavad 

aga tema hääldusli-
kud iseärasused nagu 

näiteks välted küllalt 
suurt tähelepanu, et keel 

kaunilt ja puhtalt kõlaks.  

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

661 6616
Tallinlasena telli Pealinn numbrilt
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