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TASUTA   
 EESTI SUURIM  
AJALEHT

•  Eestis on liigagi palju lapsi, keda nende vanemad on väärkohelnud,  
kes pole korralikult söönud ega kunagi hellust tundnud.

•  Ka sina võid pakkuda ohus lapsele ajutist kodu.

UUED LASTEAIAD:
Igast rühmast pääseb 
otse õue, kus saab õppida 
aiandust. LOE LK 5

EKSOOTILISED  
ÕPETAJAD: Tallinna  
lapsed on intelligentsed  
ja iseseisvad. LOE LK 6
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Ene Augasmägil (46, pildil) 
on kaks täiskasvanud last, aga 
lisaks oma tütrele ja pojale on 
ta emaks – küll ajutiseks 
– paariaastasele Kaar-
lile, kes tuli Ene juur-
de elama vaid paa-
ritunnise etteteata-
misega. Poisikese 
saabumisest andis 
teada lastekaitse, ja 
see oli oodatud tule-
mine. Nimelt on  Ene üks 
kolmest Eesti kriisihoolduspere 
emast, kes ongi sellisteks olukor-
dadeks valmis – ta pakub laste-
le armastust ja kodusoojust ehk 
võimalust elada turvakodu ase-
mel peres. «Me elame Kaarliga 
kahekesi koos kassidega mu kol-
metoalises korteris ja ma kasva-
tan teda nagu oma last,» rääkis 
naine. «Tuttavad küll algul imes-
tasid, et kuidas ma suudan ar-
mastada võõrast last nagu enda 
oma. Aga aeg on tõestanud, et 
see on võimalik! Meile on an-
tud võime armastada kõiki lapsi. 
Nad on ju nii kaitsetud ja meie 
kõigi ülesanne täiskasvanute-
na on neile turvalisust pakku-
da. Minu meelest on oluline, et 
see inimene austaks last. Ja ae-
ga peab tema jaoks ka olema.»

Esimese kogemuse kriisi-
hoolduspere emana sai Ene 
aasta tagasi, jaanuaris 2021. 
Enne seda oli ta käinud ette-
valmistaval koolitusel, kus tal 
tekkis hirm kahe asja ees – et 
talle tuuakse seksuaalselt ära-
kasutatud laps või laps, kes on 
saanud koduses tule- või veeõn-
netuses põletada. «Ma ei tead-
nud, kas saan selliste lastega 
hakkama,» mainis  Ene.

Raske kohutavatest  
lugudest lahti lasta

Esimese lapsena toodigi Ene 
juurde nädalaks hilisteismeline 
tüdruk, kelle puhul kahtlusta-
ti peresisest seksuaalselt ära-
kasutamist. «Ta oli hästi tore 
ja avatud laps, kellega ma sain 
väga hea kontakti,» meenutas 
Ene ja lisas: «Aga me ei jää-
nud pärast ta lahkumist lähe-
dasteks, sest see ei peagi nii 
olema. Mina pakun ajutist ko-
du ja soojust. Selline laps vajab 
hetkel, kui ta on just oma ko-
dust ära toodud, ühte inimest, 
kes teda kuulaks. Või istuks 
vaikides ta kõrval. Meie istu-
sime vaikides tunde.» 

Ene meelest on kriisihool-
duspere parem kui turvakodu, 

sest seal saavad pereliikmed ja 
abi vajav laps üks-ühele suhel-
da. «Tüdruk sai minu juures pu-
hata. Tal oli vaba aega, mis oli 
tema jaoks midagi täiesti uut, 
sest oma eelmises kodus oli 
ta aeg pidevalt eri ülesannete-
ga sisustatud. Tal polnud sõp-
ru, aga mina lõin tema jaoks 
kontakti oma tuttava sama va-

na tütrega.»
Emotsionaalselt on 
Ene meelest kõige ras-

kem teada laste lu-
gusid ja neist lah-
ti lasta. Kriisihool-
duspere vanem va-
jab seepärast regu-

laarselt psühholoogi 
tuge. «Need lood, mi-

da see tüdruk rääkis, olid 
liiga rasked, et neid enda sees 
üksi kandma jääda,» nentis Ene. 
Naine rääkis ka tüdrukule asen-
duskodust – mida see tähendab 
ja kuidas seal elu on. «Ma tean, 
et tal läheb nüüd asenduskodus 
hästi,» lausus  Ene.

Laps aitas hirmu võita
Kohe pärast tüdruku lahku-

mist toodi Ene juurde 11-kuune 
poiss, kes kehastas naise teist 
hirmu. Nimelt oli selle poisi-
kesega juhtunud kodus kuuma 
veega õnnetus ja ta oli nii tõ-
siselt põletada saanud, et vajas 
enne kriisihooldusperet haigla-
ravi, sest kannatada saanud kä-
si vajas nahasiirdamist. Peaae-
gu otse haiglast ta Ene juur-
de saabuski. Nädal hiljem 
toodi ka tema kaheaas-
tane õde ja kolmeaas-
tane vend, kes läk-
sid peale nelja päe-
va edasi uude asen-
duskodusse. «Nad 
kõik kartsid vett,» 
meenutas Ene.

Kaarel elab Ene 
juures tänase päeva-
ni. Esialgu ta aina nut-
tis, nii et Ene võttis puh-
kuse ja pühendas kogu oma 
aja lapsele. «Olin algul opti-
mistlik, aga tegelikult oli see 
üks raske aasta, eriti alguses. 
Kaarel võis tund aega nutta ja 
siis tund aega mu rinnal ma-
gada, et siis jälle nutuga ärga-
ta,» rääkis naine. 

Ene hakkas lapsega füsio- 
ja tegevusteraapias käima, et 
vigastada saanud käeke liiku-
ma saada, ja laps arenes kii-
resti. «Õpetasin teda kartulit 
ja hakklihakastet sööma. Va-
rem oskas ta ainult lutipudelist 
juua. Hiljem hakkas ta minu-
ga töö juures kaasas käima.» 
Siiani käivad nad koos loov-
teraapias ning eripedagoogi ja 
logopeedi juures.

Kriisihooldusperes elavad 
lapsed kõige kauem 90 päe-

kohanema lapse järgi. SOS las-
teküla aitab mul puhata, kui va-
ja. Samuti aitavad mind tuttav 
meditsiinitöötaja või mu oma 
lapsed, kes aeg-ajalt Kaarliga 
mängimas käivad.»

Raske on ka siis, kui laps on 
haige. «Kui Kaarel mu juurde 
tuli ning ööd ja päevad nuttis, 
siis mäletan öid, kui nutsin ise 
koos temaga põrandal. Sest ta 
ju ei osanud mulle öelda, mis 
teda vaevab, kust tal täpselt 
valus on.» 

Praegugi pole lihtne periood, 
sest Kaarel on koroonas, mis al-
gas 39,4-kraadise palavikuga ja 
seda tuli iga nelja tunni takka 
maha võtta. Intervjuu tegemi-
se lõpus ronib aga Kaarel Ene-
le sülle ja naeratab «tädile», kui 
talle üle Skype’i lehvitan.

Toored makaronid pannil
Kuidas Ene üldse kriishool-

dusvanemaks sai? Naine mee-
nutas üht ammust lugu aas-
tast 1995, mil ta töötas veel 
noorsoopolitseinikuna. Tollal 
oli tal uurimise all üks 13-aas-
tane poiss, kes käis pea igal 
ööl vargil ja läks lõpuks oma 
tegude eest vangi. Palju aas-
taid hiljem registreeriti sama 
nimega mees Ene juurde re-
habilitatsioonile. «Me tundsi-
me teineteist ära, tema mind 
peamiselt hääle järgi, sest ta 
oli selleks ajaks tugeva näge-

mispuudega,» meenutas Ene, 
kellest oli tolleks ajaks saanud 
sotsiaaltöötaja. 

Enele jääb alatiseks meel-
de, kuidas see mees temalt siis 
küsis: «Miks te mind tookord 
kodunt ära ei viinud lasteko-
dusse? Kas te siis ei näinud, 
et ma olin seal näljas, külmas 
ja paljas? Mitte keegi teist ei 
mõistnud mind ja teie pärast 
olen ma praegu sellises olukor-
ras – poolpime, kes käib van-
gist vangi.»

Ene esimene reaktsioon oli 
ennast õigustada. Ta sel-
gitas mehele, et tol 
ajal polnud las-
tekaitsesüs-
teem värs-
kes vaba-
riigis veel 
välja töö-
tatud ja et 
keerulis-
test pere-
dest laste-
ga, kes sea-
dusega pa-
huksisse sattu-
sid, tegeleski noor-
soopolitsei. Et tegeleti-
gi õigusrikkumiste ja tagajär-
gedega, mitte põhjuste ja en-
netusega. Seda öeldes meenus 
talle, et tegelikult politseinikud 
ju nägid, millistes oludes laps 
elas. Ta mäletab keetmata ma-
karone, mis olid pannile õli sis-

se kallatud, ja vintis ema, kes 
ütles: «Ma praen need läbi, siis 
saab laps süüa.» Paraku puu-
dusid 20-aastasel politseinikul 
oskused ja kogemus, et hädas 
olevat last aidata.

Nüüd saab Ene aru, et see 
laps tegi öö jooksul 4-5 kioskit 
tühjaks selleks, et saada natu-
kenegi tähelepanu. See koge-
mus andis Enele tõuke järgne-
vateks otsusteks ta elus. Nüüd 
tõdeb ta, et tuleb oma sise-
tunnet usaldada ja alati otsi-
da abi, kui näed, et sinust nõr-

gem on ohus. 

Koolitab enda-
le töötajaid

Aastaid 
noorsoopo-
litseiniku-
na tööta-
nud Enet 
on alati 
huvitanud 
põhjused, 

miks laps 
satub õigus-

rikkumise tee-
le. «Asi pole mit-

te halbades sõprades, 
vaid me ise teeme vanemate-
na vigu,» on ta nüüdseks aru 
saanud. 

Pärast politseist lahkumist 
sai Enest Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakonna juhataja, aas-
taid hiljem abivallavanem. Ko-

halikus omavalitsuses tööta-
des puutus ta kokku asendus-
kodusse paigutatavate lastega 
ning tema huvi laste aitamise 
vastu süvenes. Praegu juhib ta 
mittetulundusühingut Virumaa 
Tugiteenused ning koolitab ini-
mesi asendushooldust ja tugi-
isikuteenust puudutavatel tee-
madel. Tema tegevusterapeu-
dist tütar õpib magistrantuu-
ris sotsiaaltööd. «Koolitan en-
dale töötajaid,» muigab Ene, 
kelle poeg õpib tööd freesi-
pingil. Elukaaslast Enel ei ole, 
küll aga on lähedane inime-
ne, kellega elu jagada. «Krii-
sihoolduspere pakkumine tuli 
mulle nii, et ühel päeval he-
listas mu vana tuttav, Rakve-
re asenduskodu juht Karis Mu-
gamäe, kes ütles, et oli soovi-
tanud mind uut teenust koor-
dineeriva SOS Lasteküla Ees-
ti Ühingu projektijuhile Elmet 
Puhmile,» meenutab Ene. «Õi-
ge pea võttiski minuga ühen-
dust Elmet, kes küsis, kas ma 
oleksin valmis pakkuma aju-
tist kodu perest eraldatud las-
tele. Ma jäin nõusse, otsusta-
sin proovida. Loomulikult rää-
kisin ma oma perega kõik enne 
läbi. Kümme aastat tagasi po-
leks ma pakkumist hakata krii-
sihoolduspereks vastu võtnud, 
aga praegu tunnen, et mul on 
ressurssi seda teha. Oma lap-
sed on ju suured.»

KRIISIHOOLDUSPERE EMA: Mõni laps nutab mu 
rinnal, teine katsub mind öösiti veendumaks, et olen alles
«Minu juurde sattus poiss, kes oli nii raskelt kuuma vee-
ga põletada saanud, et alguses kogu aeg nuttis ja siis 
magas mu rinnal,» meenutab kriisihoolduspere vanem 
Ene Augasmägi oma kogemusi paljukannatanud laste 
abistamisel. Ta kutsub üles ka teisi inimesi selliseid lapsi 
aitama, sest kriisihooldusperesid Tallinnas napib.

Tallinn tähistas 1. jaanuaril Hiina uusaastat, pidustused avas linna-
pea Mihhail Kõlvart.

Raekoja platsil sai  nautida ka tuletantsijate etendust.

Hiinale on omased päevavarjud ning neist inspireeritud tuleetendust 
sai vaadata Rottermanni kvartalis.

Raekoja platsil nägi ka ehtsat draakonitantsu. Draakon on idamaa-
de kultuuris õnne sümbol. Fotod: Albert Truuväärt

Ida-Tallinna 
keskhaigla avas 
teise Covid-
osakonna

Ravi tänaval kirurgiakliiniku 
ruumides avatud osakonnas 
on 12 voodikohta. Kokku on 
haiglas nüüd 54 Covid-voodi-
kohta, neist üheksa II ja kuus 
III astme intensiivravi kohad. 
Covid-voodikohtadest on 
kuus naistehaiguste ja üks sil-
mahaigustega patsientidele. 
Seoses uue osakonna avami-
sega piiratakse plaanilist ravi 
kirurgilistel erialadel (üldkirur-
gia, lülisambakirurgia, orto-
peedia, uroloogia), muu plaa-
niline ravi jätkub võimaluste 
piires. 3. veebruari hommikul 
oli keskhaiglas ravil 37 Covid-
patsienti. 

 

Tallinnas on  
laekunud ligi  
15 000 energia-
toetuse 
avaldust
Energiahinna hüvitise taotlusi 
on esitatud 14 696, valdav osa 
neist elektroonselt, paber-
kandjal ligi 11%. Menetletud on 
2800 taotlust, toetusteks on 
seni määratud 275 839 eurot 
ja keskmine toetuse summa on 
96,4 eurot. Abilinnapea Betina 
Beškina soovitab eelistada 
elektroonilist iseteenindust, 
mis võimaldab esitada taotluse 
väiksema ajakuluga. Energia-
toetuse infotoe telefonilt 600 
6300 saavad nõu küsida nii lin-
lased kui ka korteriühistud, te-
lefon on avatud E kl 8.15-17.45, 
T-N kl 8.15-16.45 ja R kl 8.15-
15.45. Lähem info https://www.
tallinn.ee/Energiatoetus

 

Pirita otsib  
randa loodu-
sesse sobivaid 
tualette

Pirita linnaosa valitsus kuulu-
tas välja riigihanke, et leida et-
tevõte, kes rendiks ja hool-
daks suvel rannas nelja sani-
taarkonteinerit. Avalikud tua-
lettruumid peavad olema ka-
sutusvalmis 1. maiks. 
Linnaosavanem Tõnis Liinat 
ütles, et paigaldatavad sani-
taarsoojakud peavad sobitu-
ma  keskkonda – olema kae-
tud ilmastikukindla kattega, 
millel on kujutatud Pirita ran-
nametsa passiv loodusfoto. 
Linnaosavalitsus ootab pak-
kumusi elektroonilises riigi-
hangete keskkonnas 17. veeb-
ruaril kella 9-ni, rohkem infot 
https://riigihanked.riik.ee

Kriisivanem  
peab last austama 

ja tal peab lapse 
jaoks aega  

olema.

Silja Oja
sotsiaalkindlustus-
ameti lastekaitse 
spetsialist

va. Kaarel viidi alguses samu-
ti asenduskodusse, aga see oli 
tema jaoks liiga suur šokk. «Ta 

nuttis seal kõik see aeg hüs-
teeriliselt, kuni tõin ta 

enda juurde koju taga-
si,» märkis Ene. «Ta 
tahtis olla just mi-
nu süles, tema va-
jadus turvatunde 
järele on tänaseni 
väga suur. Ta tu-
leb mõnikord öö-
siti ja katsub mind, 

et veenduda, et ma 
olen alles.»
Tänaseks on Enest 

saanud Kaarli hoolduspe-
re vanem. Lastekaitsega asja 
arutades jõuti ühisele otsusele, 
et Kaarel ei pea tema juurest 
enam lahkuma, kui just sünni-
peres asjaolud nii palju ei pa-
rane, et laps võiks sinna naas-
ta. Ene elabki selle teadmisega. 

Ma kasvatan teda  
nagu oma last

Eelmise aasta lõpus toodi 
Enele paariks päevaks ka kolm 
perest eraldatud murdeealist 
õde, kes liikusid edasi asen-
duskodusse. «Kõik need krii-
silapsed, aga eriti Kaarel, on 
mulle kuhjaga andnud – õpe-
tanud rahulikkust, inimlikkust 
ja õrnust,» rääkis Ene. «Nad 
on andnud võimaluse süvene-
da ja mõista, mis tööd teeb 

asenduskodu, kuhu ma varem 
lapsi ametnikuna viisin. Ko-
dust eraldamised on äärmus-
likud otsused, aga nüüd tean, 
et need on kaalutletud ja õi-
ged otsused. Nüüd tean ka se-
da, et lapsele on vaja rohkem 
selgitada, kuhu ja miks ta lä-
heb ning mis teda ees ootab,» 
ütles Ene, kelle sõnutsi on see 
aasta teda tohutult muutnud. 
Ta saab alles nüüd aru, milli-
ne vastutus on tal omavalitsuse 
sotsiaaltöötajana – tema käes 
on sõna otseses mõttes olnud 
inimeste elud.

Sotsiaaltöötajast Ene oma 
lapsed on alati elanud jaga-
mise oskuses ja teadmises, et 
kui kellelgi on väga vaja, siis 
tuleb aidata, näiteks anda ära 
oma mänguasju. Ene 20-aasta-
ne poeg ütles hiljuti: «Kui ma 
neid lapsi meie kodus vaatan, 
siis saan aru, kui hea elu meil 
õega ikka olnud on ja kui pal-
ju on mõned teised lapsed pi-
danud kannatama.»

Ka Ene ise tunneb kogu-
konna tuge. «Juba enne kui 
Kaarel meie perre jõudis, olid 
mu sõbrad-tuttavad organisee-
rinud meile titevoodi, riided ja 
mänguasjad. Mul on hea võr-
gustik,» lausus Ene ja kinni-
tas, et kui igal kriisihooldus-
perel sellist võrgustikku ei ole, 
siis aitab materiaalse poolega 
SOS lasteküla. «Olen õppinud 

Lapsi, kes vajavad turvatunnet ja kriisi ajal toetavat peret, kus mõnda aega ohutult elada, leidub uskumatult palju. Kui tunned, et soovid saada kriisivanemaks, anna sellest teada 
telefonil 5814 7797.  Scanpix

Kriisilapsed 
on mulle õpetanud 
rahulikkust, inimlik-

kust ja õrnust.

Paku kannatavatele  
lastele turvatunnet!
«Ühiskonnana peame loo-
mulikuks ja õigeks, et laps 
kasvab peres. Kahjuks 
ei ole kõigil lastel 
seda võimalust, 
näiteks vanemate 
haiguse, sõltuvus-
probleemide, hoo-
letussejätmise jmt 
tõttu,» lausus sot-
siaalkindlustusameti las-
tekaitsespetsialist Agnes 
Kulmar.

Kui lapse eest ei saa hoolit-
seda sugulased või teised lä-
hedased inimesed, viiakse ta 
turvakodusse. Turvakodus vii-
bib laps seni, kuni selgub tema 
edasine elukorraldus – kas 
laps saab pöörduda tagasi ko-
ju või vajab ta pikaajalist hool-
dust kasvades hooldusperes, 
perekodus või asenduskodus, 
vana nimega lastekodus. 

«Alustasime eelmisel aastal 
projektiga, mille raames katse-
tame kriisihoolduspere tee-
nust, mis laseb lapsel turvako-
du asemel olla peres,» märkis 
Kumar. «Turvatunnet ja kindlat 
inimest, kes lapse eest sel ras-
kel ajal hoolitseks, vajab nii 
imik kui ka suurem laps. Prae-
gu pakub turvakodu asemel 
lapsele kodu ja hoolitsust kolm 
kriisihooldusperet, kes asuvad 
Eesti eri piirkondades. Tallin-
nas ei ole praegu mitte ühtki 
kriisihooldusperet, aga väga 
oleks vaja, sest kriisihooldus-
peret vajavaid lapsi on korda-
des rohkem. Aastas eraldatak-

se perest ligi 250 last, lisaks 
tuleb ette erinevaid kriisiolu-

kordi, mistõttu vajavad 
lapsed ajutist hoolt 

väljaspool oma 
sünniperet.»
• Sotsiaalkindlus-

tusamet ootab 
projektiga liituma 

uusi peresid, kes 
soovivad ajutiselt pak-

kuda lapsele kodu ja hoolit-
sust.

• Kriisihoolduspered läbivad 
kõigile hooldusperedele 
mõeldud hindamise ja ette-
valmistavad koolitused. Va-
jalik on eelnev lastekasvata-
mise või lastega töötamise 
kogemus ja väga paindlik 
elukorraldus, mis laseks lap-
sel perre tulla vajadusel vaid 
paaritunnise etteteatamis-
ajaga. Selles vastutusrikkas 
rollis toetab amet kriisihool-
dusperesid nii rahaliselt kui 
ka toetavate teenustega.

• Kriishoolduspereks saamise 
huvi korral tuleb võtta ühen-
dust kriisihoolduspere tee-
nust koordineeriva SOS 
Lasteküla Eesti Ühingu pro-
jektijuhi Elmet Puhmiga tel 
5814 7797, e-post Elmet.
Puhm@sos-lastekyla.ee

• Lisalugemist kriishooldus-
pere teenuse kohta leiab 
https://sotsiaalkindlustus-
amet.ee/et/kriisihoolduspe-
re ja infotinfot asendushool-
duse ja kasuvanemluse 
kohta www.hoolduspere.ee
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Bret-Maria Rikko
bret-maria.rikko@tallinnlv.ee

Tallinna sõiduteed on aina 
tasasemad, sügavatest 
roobastest kaks kolman-
dikku on kadunud ning 88% 
pea- ja 97% väiketänavate 
kandevõime hea. 

Haabersti elanik Helen nen-
tis, et viimase paari-kolme aas-
ta  jooksul on linnaosa, kaasa 
arvatud sealsed teed, väga pal-
ju paremaks muutunud. «Saime 
mugava ja nüüdisaegse  ristmi-
ku koos tunnelitega jalakäijate-
le ja jalgratturitele,» lausus ta. 
«Need tunnelid on turvalised, 
samuti väga ilusad – just õhtu-
sel ajal, sest seal on väga huvi-
tav valgustus. Tasapisi on kor-
da tehtud ka Õismäe nö suur 
ring ja väiksemad teed. Lii-
kuda on mõnus nii autoga kui 
ka jalgsi.»    

Seda, et Tallinna tänavad 
on varasemast paremas sei-
sus,  kinnitas ka AS Teede 
Tehnokeskuse hiljutine uuring. 
Võrreldes viimatisi mõõtmistu-
lemusi eelneva nelja aastaga, 
selgus, et seisukord on para-
nenud nii väiksematel teedel 
kui ka peatänavatel. «Tänavad 
on tasasemad,» kinnitas Teede 
Tehnokeskuse osakonnajuhata-
ja Marek Truu. «Väiksemate tä-
navate seisukorras on igal aas-
tal suuri kõikumisi, ilmselt tu-
leneb see mõõdetavate tänava-
te valikust. 2021. aastal mõõ-
detud tänavad ei kattu nende-
ga, mida mõõdeti aasta varem.»

Remondivõtted arenenud
Kui võrrelda eelnevate aas-

tate roopaid, siis näitab uuring 
parenemist nii väike- kui ka põ-
hitänavatel. Suurte roobastega 
peatänavaid on vähem. Uurin-
gu kohaselt on ligi kahel kol-
mandikul teedest roobaste olu-
kord hea, samas on väiksema-
test teedest üldine olukord hea 
vaid 36%-l. Väiksemate tänava-
te hulgas on veidi rohkem hal-
vas seisukorras lõike (16% vs 
10% põhitänavatel) ja märki-
misväärselt suurem hulk rahul-
dava seisukorraga lõike. «Lin-
nas on mitmeid suurema liik-
lusega alasid, kus kipub tek-
kima sügav roobas,» selgitas 
Truu. «Tihti on sellisteks koh-
tadeks näiteks ristmikud või 
ülekäigurajad, eriti tänavatel, 
kus kulgeb ka raskeliiklus.»

Paremaks on muutunud ka 
viisid, kuidas Tallinna 
linn teid remondib, 
ja koostöö näi-
teks elektri- 
ja veefirma-
dega, kel 
vaja vahel 
teid üles 
kaevata. 
«Linn on 
viimas-
tel aasta-
tel stabiil-
selt rahasta-
nud nii kõnni- 
kui ka sõiduteede 
remonti,» ütles abilinna-
pea Vladimir Svet. 

Läbivaid probleeme nimeta-
tud uuring sõiduteedel ei tuvas-
tanud. «Suuremal osal sel aas-
tal analüüsitud lõikudest  oli 
nii tasasus kui ka roobas heal 
või rahuldaval tasemel,» lausus 

Svet. «Samas on linnas 
mitmeid lühemaid 

suure liiklusega 
lõike, näiteks 

enne rist-
mikke või 
ülekäigu-
radasid, 
kus on 
suur roo-
bas. Näi-

teks Endla, 
Tulika ja Pal-

diski maantee 
ristumised. Li-

saks on mitmeid tä-
navalõike, millel on kan-

devõime, tasasus või roobas 

halval tasemel ja mis vajaksid 
kohest tähelepanu.»

Linna keskkonna- ja kom-
munaalameti juhataja Ain 
Valdmann ütles, et teed on muu-
tunud tasasemaks, kuid jäänud 
siiski veel rahuldava seisukor-
ra piiridesse. «See tähendab, 
et roopa sügavus on rahulda-
va piiripealne, kandevõime on 
normi piires, mõningate erandi-
tega, magistraal-jaotustänava-
tel on tasasus keskmiselt veidi 
alla hea, rahuldav on üks kol-
mandik mõõtmistulemustest,» 
selgitas ta. 

Remont nii kiiresti,  
kui võimalik

Vaid 12% pea- ja 3% väi-
ketänavate kandevõime on al-
la nõutava. 

Kohe vajavad remonti Pal-
diski mnt (Tehnika – Telliski-

vi), A. Laikmaa (Rävala – Nar-
va mnt) ja Petrooleumi (Tuuk-
ri – Reidi), Endla (Paldiski mnt 
– Mooni), Sõle (Paldiski mnt – 
Kolde) ja Tulika (Paldiski mnt 
– Endla) tänav ning Peterbu-
ri tee (Tartu mnt – Pirita jõ-
gi). «Et vältida teede seisukor-
ra edasist halvenemist ja en-
netada suuremaid lagunemisi 
ning kaasnevaid kulusid tee-
omanikule ja teekasutajatele, 
soovitame esimesel võimalusel 

alustada remontimisega,»  ütles 
Svet. «Nimetatud kiirete töö-
de kogumaksumus oleks 2.7 
mln eurot.»

Üks tihedama liiklusega teid 
Tallinnas on Peterburi tee, sa-
mas on tegemist kõige kehve-
mas olukorras lõiguga, kus li-
gi 40% mõõdetud lõigust on 
roopa sügavus halvas olukor-
ras ning tee vajab täielikult 
rekonstrueerimist. «Sel  aas-
tal püüame kopa maasse lüüa, 

et hakata Peterburi teed, Tal-
linna ühte kõige keerulisemat 
tee-ehitusobjekti, nullist korda 
tegema,» ütles Svet.

Kõige kehvem olukord on 
Peterburi tee 2 ja 3 juures, kus 
ligi 40% mõõdetud lõigust on 
roopa sügavus halb. Majaka tä-
naval on tekkinud sügav roo-
bas enne ülekäiguradasid. End-
la, Tulika ja Paldiski maantee 
ristumiste alas on samuti näha 
mitmeid lühemaid lõike süga-
va roopaga, eriti palju on neid 
ristmike ümbruses.

Suurim liiklus Järvel
Uuringu alusel saab koos-

tada teedevõrgu remondika-
va. «Antud uuring käsitles üks-
nes sõiduteid, seda tehakse igal 
aastal mingitel Tallinna täna-
vatel,» lausus Truu. «Eelmi-
sel aastal näiteks uuriti ainult 
väiksemaid, sel aastal kõiki tä-
navaliike.»

Truu sõnul on tihedaima liik-
lusega Pärnu maantee lõik Jär-
vel. «Suurim sagedus ongi seal, 
kus üht kindlat teed mööda lii-
gub linnaosade ja linnaäärsete 
piirkondade liiklus,» selgitas ta. 
«Kõige hõredama sõidetavuse-
ga on väikesed kvartalisisesed 
tänavad, kus liiklus võibki piir-
duda ühe auto hommikuse mi-
neku ja õhtuse tulekuga.»

Tallinna teede tulevik ole-
neb sammudest, mis tehakse 
praegu ja lähitulevikus. «Hea 
meel on tõdeda, et Tallinn jäl-
gib ja analüüsib teede seisukor-
da mõõdetud andmete põhiselt 
järjepidevalt,» sõnas Truu. «Kui 
linn sellist praktikat jätkab ja 
teeb infost tulenevalt remon-
diotsuseid, siis võib eeldada, 
et tänavate seisukord paraneb 
edaspidigi.»

TUGEVAMAD TEED: Tallinna tänavad 
peavad koormusele üha paremini vastu

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti välja antud 
raamat «Tallinna pargid ja 
haljasalad» valiti kultuurka-
pitali arhitektuuri sihtkapi-
tali aastapreemia laureaa-
diks 2021. 

Tallinna sadama Vanasada-
ma kruiisiterminal noppis kak-
sikvõidu – kultuurkapitali arhi-

tektuuri sihtkapitali aastapree-
mia ja arhitektide Liidu arhitek-
ti aastapreemia.

Raamat «Tallinna pargid ja 
haljasalad» annab 700 lehekül-
jel ülevaate enam kui saja par-
gi ja aia ajaloost. Raamatut il-
lustreerib üle 600 ajaloolise või 
tänapäevase foto ja kaardi, mis 
aitavad rännata minevikku ku-
ni keskajani välja. Esimene Ees-

ti maastikuarhitektuuri ajalu-
gu käsitlev teos on hea õppe-
vahend maastikuarhitektuurist 
huvitatud õpetajatele ja õpilas-
tele/üliõpilastele. Raamatut saab 
osta botaanikaaiast, loomaaiast 
ja Kadrioru pargist.

Eesti arhitektuuripreemia 
konkursi nominentide hulka 
pääsesid Tallinna linna projek-
tidest ka Tammsaare pargi Kop-

li kasepargi rekonstrueerimine, 
samuti Reidi tee ja Pikksilma tä-
nava promenaad ning Pae pro-
menaad.  Maastikuarhitektide 
liidu aastapreemia 2021 nomi-
nentide hulka arvati Tallinna 
linna projektidest: Kopli kase-
park, Reidi tee ja Pikksilma tä-
nava promenaad ning Pae pro-
menaad. Eesti Kultuurkapitali 
arhitektuuri sihtkapitali pree-

mia kategoorias «Vanast uus» 
ja Eesti Maastikuarhitektide lii-
du preemia kategoorias «Maas-
tik ja hoone» pälvis Fahle ga-
leriitänav.

 Kõigi nominentidega saab 
tutvuda arhitektide liidu veebi-
lehel ja aastaraamatutes «Eesti 
arhitektuuripreemiad 2021» ja 
«Ruumipilt 2021».

Tallinna parkide kogumik pälvis kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia

Teid korrastatakse sobivate ilmade korral aasta läbi, pildil käib aukude lappimine Kolde puiesteel. Albert Truuväärt.

Kui linn senist  
remonditaktikat  
jätkab, paraneb  
teede olukord  

veelgi.

Põhja-Tallinn 
avas uue  
energiahüvitise 
taotlemise 
punkti

Põhja-Tallinna sotsiaalkesku-
ses (Sõle 61a) on avatud 
energiahüvitise taotlemise tu-
gipunkt, vastuvõtt toimub ela-
vas järjekorras tööpäeviti kl 
9-16. Kontaktide vähendami-
seks seoses Covid-19 leviku-
ga soovitatakse esitada taot-
lus internetis aadressil taotlen.
tallinn.ee või broneerida aeg 
vastuvõtule linnaosavalitsu-
ses (Kari 13). Registreerimi-
seks saab helistada E-R kl 
8.30-16 tel 645  7071 ja 645 
7040. 

Kristiine kesku-
se ees veetiigri 
jääskulptuur
Kristiine keskuse ees avati 
Hiina uusaasta alguse puhul 
veetiigri jääskulptuur, selle abil 
kogutakse toetust loomaaia 
kängurute külastustee rajami-
seks. Keskus kingib loomaaia-
le 2022 eurot, kui nende sot-
siaalmeedia konto jäätiigri 
postitust jagatakse 2022 kor-
da, ehk iga inimene, kes jää-
tiigri skulptuuri ilu sõpradega 
jagab, teeb juba head ka kän-
gurutele. Möödunud aastal 
ilutses samas kohas metall-
härja jääskulptuur. 

Raekoja  
platsil särab 
lootuse täht

Raekoja platsi kaunistab täh-
te kujutav kuuselabürint 
«Lootuse täht», mis on hea 
näide taaskasutusest – labü-
rindi keskmes on linna esin-
dusjõulukuusk ja selle ümber 
paiknevad kuusesalud, mis 
seni ehtisid võlumetsana Rae-
koja platsi. Lisaks on samasse 
kokku toodud seni vanalinna 
tänavatel seisnud väikesed 
jõulukuused.

Milliste teede remont  
tänavu jätkub?
• Endla tn (Paldiski mnt – Mooni) 
• Peterburi tee (Tartu mnt – Kuuli) 
• Peterburi tee (Kuuli – Pirita jõgi) 
• Sõle tn (Paldiski mnt – Kolde pst)
• Tulika tn (Paldiski mnt – Endla) 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Merivälja uue lasteaia hoo-
vile on kavas rajada  õppe-
peenrad, laululava ja neli 
õuesõppepaviljoni. Kokku 
saab valmiv hoone päeva-
koduks 240 lapsele.

Merivälja lasteaia päevinäi-
nud maja asemele kerkib ok-
toobriks kümne rühmaga las-
teaiahoone koos mõnusa õue-
ga. Lapsevanem Priit Jürgenso-
ni rõõmustavad nii tulevase ava-
rate rõdudega kahekorruselise 
hoone valgusküllased ruumid 
kui ka kogu maja energiasääst-
likkus. «Pean uue lasteaia valmi-
mist väga oluliseks,» ütles Jür-
genson. «Minul käib Merivälja 
lasteaias kaks last, nelja- ja kol-
meaastane. Seega saavad mõle-
mad uuest majast rõõmu tun-
da! Hoone on hästi läbi mõel-
dud, ruumid suured ja avarad. 
Pean tähtsaks ka liginullener-
giaga maja energiasäästlikkust, 
kus päikesepaneelid aitavad ise  
elektrienergiat toota.» 

Lasteaia direktor Kairi Rei-
ter on eriti rahul avara õuega. 
«Neli õuesõppe paviljoni ja palju 
ruumi annavad väliõppeks uu-
si võimalusi,» ütles ta. «Plaa-
nime rajada kasvuhoone ja te-
ha peenrad, ehk saame ka lem-
mikloomad.»

Töömeestelegi rõõmu
Kogukonnatunde ärgitami-

seks sobib hästi tulevane lau-
lulava. «Meil on väga kok-
kuhoidev kogukond,» rääkis 
Reiter. «Õue tuleb laululava, 
kus võib korraldada kontser-
te ja teisi kogukondlikke üritu-
si. Kõikjale pääseb hõlpsalt ka 
ratastooliga. Alakorrusel saab 
olema liikumispuudega lastele 
kohandatud rühmaruum ja vä-
li-atraktsioonid.»

Kokku saab uus maja päeva-
koduks 240 lapsele. Õue pääseb 
kõikidest rühmaruumidest, see 
aitab nakkushaiguste perioodil 
teistega liigset kokkupuutumist 
vältida. Liigutatavad voldiksei-
nad jagavad rühmaruumid vaja-
dusel õppe- ja mängumaaks või 
puhkealaks. Tänapäevase teh-
noloogiaga õpikeskkonnas on 
ka interaktiivsed tahvlid. 

Merivälja lasteaia ehitaja 
Eventus Ehitus OÜ juhatuse liik-
me Lauri Kaska sõnul teeb las-
teaedade ehitamine  töömeeste-
le ainult rõõmu. «Raske on lei-
da ehitajat, kellele ei meeldiks 
ehitada lasteaeda,» tõdes Kas-
ka. «Merivälja lasteaia ehitus 
kulgeb plaanipäraselt, ehitame 
maja erilise uhkusega!»

Maja nurgakivisse pandi nel-
japäeval lasteaia laste ja töötaja-
te nimekiri, linna lipp ja linna-
osa hõbemärk, Eesti Päevaleht, 
Pealinn ja Pirita leht. Meriväl-
ja lasteaia uuendamine maksab 
7,29 miljonit eurot. Ehitus lõpeb 
tänavu oktoobris, seejärel saab 

hoone sisustuse. Uue lasteaia 
valmimiseni tegutseb lasteaed 
asendusruumides, mis asuvad 
praeguse koha lähedal. 

Ees ootab Pirita lasteaia 
ehitus

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul on päikest täis 
ruumide rajamine eesmärk 
omaette. «On väga tähtis, et 
nii lastel, nende vanematel kui 
ka õpetajatel ja töötajatel oleks 
lasteaias hea olla ning hommi-
kul tullakse tööle õnnelike-
na,» ütles Belobrovtsev. «Ees-
märk on aastaks 2030 korda 
teha kõik Tallinna linnalaste-

aiad, mis remonti või uut hoo-
net vajavad. Seega on tempo 
praegu väga kõrge! Renovee-
rimisest tuleb lähiajal kaks las-
teaeda – Liivamäe kesklinnas 
ja Rabarüblik Nõmmel. Täna-
vu projekteerime veel 15 las-
teaia ehitusi. Uuendamist va-
javaid lasteaedu on kokku 70 
ringis.» 

Pirita linnaosa vanema Tõ-
nis Liinati sõnul saab peagi 
uue hoone ka Pirita lasteaed. 
«Linnaosa lasteaiakohtade va-
jadus selle maja valmimisega 
veel kaetud ei saa,» ütles Lii-
nat. «Pirita on lasterikas linna-
osa, kus praegu sündimus kõi-
ge suurem. Järgmisel aastal lä-
heme edasi Pirita kaheksarüh-

malise lasteaia uue hoone ehi-
tusega, projekt on juba olemas. 
Lasteaedade ehitusel on otstar-
bekaid sarnasusi, näiteks ühe-
sugused lambid ja ukselingid. 
See lihtsustab vajadusel detai-
lide vahetust.  Piritale rajatak-
se meeleldi ka eralasteaedu. 
Viie kuni seitsme aasta jook-
sul peaks meil lasteaiakohtade 
vajadus kaetud saama.»

Peagi saab nurgakivi ka las-
teaed Kristiines, linnas on see 
tänavu juba kolmas. «Linna-
le on haridus oluline, soovi-
me lastele pakkuda kasvami-
seks ja õpinguiks kaasaegseid 
ruume. Kui koht on naudi-
tav ja kõigiti meeldiv, tule-
vad teadmisedki kergemini,» 
lausus Belobrovtsev, kelle sõ-
nul on tänavu haridusasutus-
te investeeringuteks ette näh-
tud 59,9 miljonit eurot – 16,3 
miljonit koolidele ja 43,6 las-
teaedadele. «Hiljuti avasime 
Nõmmel Rabarübliku laste-
aia ning Nõmme gümnaasiu-
mi spordihoone, peagi avame 
kesklinnas Liivamäe lasteaia. 
Lisaks Merivälja lasteaiale on 
saanud tänavu nurgakivi Kel-
lukese lasteaia uus hoone Põh-
ja-Tallinnas ja Rõõmupesa las-
teaed Mustamäel, varsti saab 
nurgakivi Vindi lasteaed Kris-
tiines. Lisaks plaanime projek-
teerimistöid alustada või jätka-
ta veel 15 lasteaias.»

Avar lasteaed  
toodab ise elektrit! 

Nurgakivi kapslit täidavad Kairi Reiter, Tõnis Liinat ja Vadim  

Belobrovtsev.  
Albert Truuväärt

Igal rühmal on oma väljapääs õuele, kus asuvad peenrad õuesõppe jaoks.

Kuidas olete Tallinna 
teede remondiga rahul?
Lev (22), tudeng
Mina olen teede olukorraga 
kesklinnas ja suurtel 
maanteedel rahul. Jah, 
mõned väiksemad täna-
vad Tallinnas veel kindlasti 
nõuavad tähelepanu, aga 
arvestades sellega, kui kiires-
ti linn areneb, jõutakse ka need 
korda teha. Väga meeldiv, et just talve alguseks sai 
täiesti valmis hiigelsuur töö – Väo liiklussõlm, tänu 
millele on praegu väga mõnus sõita ja ummikuid on 
vähem. Ma isegi ei mäleta, et oleks näinud viimasel 
ajal auklikke teid. 
 

Madis (47), kingsepp
Sõidan enamasti ühistrans-
pordiga. Olen sellega väga 
rahul, sest tipptunnil saab 
eriti kesklinnas kohale pal-
ju kiiremini kui autoga. Ka 
teede olukord on tunduvalt 
paranenud. Näiteks Laagna 
teel tehakse väga kiiresti korda 
mõned teelõigud, mis on eriti kulunud. Varsti hakka-
vad asfalditehased  tööle ja ilmselt tehakse esmalt 
korda teed, mida talvel naastrehvid vigastasid. Suvel 
eelistan sõita jalgrattaga ja olen väga rahul meie 
uute ja pikkade kergliiklusteedega.

Teede tasasus aastate lõikes

Teede tehnokeskus

Merivälja uues lasteaias hak-
kab olema kümme rühma 
240 lapsele.  Nord Projekt AS
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Tallinna koolides töötab üle 
50 välismaalt pärit õpetaja nii 
Lätist ja Ukrainast kui ka kau-
gelt Venezuelast, Kamerunist ja 
Nepaalist. Nende seas on palju 
võõrkeelte õpetajaid, aga ka klas-
sijuhatajaid, õppejuhte ja kutse-
õpetajaid. Paljud neist on tege-
likult teise eriala inimesed, kes 

õpetajaks hakanud just Eestisse 
elama tulles ja näiteks oma ema-
keele pärast. Nüüd on nad oma 
uude töösse ja Tallinnasse armu-
nud – kuidas on see võimalik?

Tallinna haridusameti juhata-
ja Andres Pajula sõnul peab põ-
hikooli- ja gümnaasiumiõpetajal 
olema magistrikraad ja õpetaja-

kutse. Põhikooli ja gümnaasiu-
mi valikaineid võivad aga anda 
ka need, kel kõrgharidus ja pe-
dagoogilised oskused ja kes lä-
binud näiteks mõne õpetamise 
kursuse. «Kui õpetaja neile tin-
gimustele ei vasta, saab kool sõl-
mida temaga aastase lepingu,» 
ütles Pajula. «Kui õpetaja pole 
selle aasta jooksul kutsenõuete-
le vastavat haridust omandanud, 
peab kool korraldama uue kon-
kursi. Kui seal konkursil keegi 
ei osale, võib vastava hariduse-
ta õpetajaga veel aastaks lepin-
gut pikendada.» 

Eesti keelt õpivad välismaa 
õpetajad kolleegide ja õpilastega 
suheldes, tavaliselt annavad nad 
ainet inglise keeles, mis vähemalt 
Eesti põhikooli- ja gümnaasiu-
miõpilastele nagunii arusaadav. 
Või siis vanematele õpilastele 
selles keeles, mida nad parasja-
gu õpetavad. «Võõrkeelt õpeta-
vad välismaa keeleõpetajad ikka 
võõrkeeles ja pole veel juhtunud, 
et riigi keeleamet neid tülitama 
oleks tulnud,» märkis Pajula.

EKSOOTILISED ÕPETAJAD: Jutud vaiksetest ja uimastest eestlastest on müüt
«Eestlased oskavad rääkida küll, nad on 
sõbralikud ja avatud,» leiavad Tallinnas töö-
tavad välismaa õpetajad, lisades, et linn on 
just paraja suurusega ja pole üle rahvas-
tatud, kuid samas on kõik käe-jala juures. 
Enam kui 50 riigist pärit õpetajad avarda-
vad Tallinna laste maailmapilti ja leevenda-
vad pedagoogide põuda.

«Tundi alustades küsin õpilastelt, kas neil on raske päev või lihtne päev, kas nad on rõõmsad või pole neil hea olla,» lausub Casanova.  fotod: Tallinna Linnameedia

AAFRIKA ANDROGOOG:  
Tüdisin kodumaa päikesest  
ja kolisin rahulikku Tallinna

PRANTSUSE OOPERILAULJA:  
Eesti lapsed kuulavad sõna

MAKEDOONIA 
KLASSIJUHATAJA: 
Eesti lapsed on 
meie omadest 
intelligentsemad

HISPAANIA TUDENG: 
Annan mängulisi tunde, 
arvestades kellaaja ja 
õpilaste meeloluga 

«Minu kodumaal innusta-
takse õpilasi üksteisega 
võistlema ja igaüks näeb 
oma kaaslases konkuren-
ti,» räägib Ghanast pärit 
õpetaja Richard Kumi. 
«Eesti õpilased on iseseis-
vad, kuid samas hindavad 
nad üksteise aitamist ja 
koos õppimist.» 

Kumi õpetab Merivälja koo-
lis 7.-9. klassi õpilastele ingli-
se keelt. «Enne Eestisse tule-
kut elasin ma kaks aastat Suur- 
britannias ja mu pere elab prae-
gugi seal. Sain võimaluse oman-
dada Glasgow' ülikoolis ma-
gistrikraadi,»  rääkis ta. «Siis 
kuulsin Erasmuse programmist, 
mille abil võis vahepeal õppi-
da Eestis. See oli esimene kord, 
kui Eestist teada sain, ja mõt-
lesin, et huvitav, mis maa see 
on. Arvasin, et seal oleks põ-
nev õppida. Esialgu pidin seal 
veetma vaid ühe semestri, õp-
pides Tallinna ülikoolis.» 

Sellest ühest semestrist 
sai Kumil aga kaks aastat. 
«Suurem osa Tallinnas ela-
tud ajast on olnud imeli-
ne!» leiab Kumi.  «Kui ma 
siia jõudsin, oli sügis ja 
õues läks kiiresti pime-
daks. Lisaks tundus, 
et inimesed on 
sünged, nad ei 
naerata pal-
ju. Aga kui 
olin Eestis 
juba vei-
di aega 
veetnud, 
mõistsin, 
et tegeli-
kult on ini-
mesed siin 
väga sõbrali-
kud. Mul tek-
kisid juba sõb-

rad ja siiani pole ma end ku-
nagi tundnud kõrvalejäetuna.»

Tallinna iseloomustab Kumi 
sõnaga «tagasihoidlik». «See 
linn sobib rohkem minu ise-
loomuga, kui suured, kärarik-
kad ja rahvarohked kohad mu-
jal maailmas, kus ma käinud 
olen,» selgitab ta. «Päris al-
gusest saadik tundsin, et Tal-
linn on koht just minu jaoks. 
Ma ei tea, mida tulevik toob, 
kuid tahaksin siin elada või-
malikult kaua.»

Kumi kinnitusel on tema 
kodumaa ja eesti õpilaste va-
hel kultuurilised erinevused. 
«Ghanas on õpetaja kogukonna 
juht. Kui ma ise seal õppisin, sõl-
tusin alati tema arvamusest,» 
lausub ta. «Siin jälle on õpila-
sed rohkem iseseisvad, nad tee-
vad rohkem ise otsuseid. Eesti 
õpilastele tuleb anda vaid juhi-
seid, nad isegi ei esita ülesande 
kohta palju küsimusi, vaid asu-

vad kohe tegutse-
ma. Kõik kulgeb 
väga sujuvalt. 
Ghanas innus-
tatakse õpila-
si üksteise-
ga võistlema. 
Iga õpilane 

näeb oma 
kaas-

lases 

konkurenti. Siin hindavad õpi-
lased üksteise aitamist ja koos 
õppimist.» 

Enne Eestisse tulekut oli Ku-
mi õpetanud Ühendkuningrii-
gis ja Maltas vaid täiskasva-
nuid. «Esimest korda õpetasin 
lapsi just Tallinnas, ja esialgu 
ma ei teadnud, mida sellest oo-
data. Siis selgus, et mul aitab 
lastega paremini kontakti saa-
da nende uudishimu. Nad ta-
havad teada, kes ma olen, kust 
tulen, mida ma teen ja kuidas 
teen. Niisiis, kui annan nei-
le ülesande, on see ühtlasi ka 
võimalus minust rohkem tea-
da saada ja minuga suhestuda. 
Nii minu tunnid käivad. Lap-
sed esitavad mulle palju kü-
simusi. Vahel mõtlen, et ma 
olen neile kõigest juba rääki-
nud, kuid siis üllatavad nad 
mind üha uute küsimustega. 
Siis teen pausi, et neile oma 
kodumaast rääkida, ja vastu-
tasuks õpivad lapsed jälle õhi-
naga. Üks 7. klassi tüdruk on 
hakanud tänu mulle palju lu-
gema ja huvi tundma Lääne-
Aafrika kohta.» 

Külma ilma Kumi ei pelga. 
«Kodumaal paistis päike vahet 
pidamata ja ma olin ühesugu-
sest ilmast juba väiksest pea-
le tüdinud. Niisiis ma ei igat-
segi seda kuumust nii väga, 
olen külmaga harjunud. Mul-
le ei meeldi ainult talveaja pi-
medus. Samas kui sõpradega 
suhelda, siis ei pane seda nii 
väga tähele. Ilmselt olen päris 
hästi kohanenud.» 

Eestis elades pole Kumi Gha-
nas käinud, küll aga  külasta-
nud oma Inglismaal elavat pe-
ret ning ootab neid ka Tallin-
nasse külla. «Nad ei tea Ees-
tist suurt midagi, olen saatnud 

neile pilte ja nad tunduvad 
olevat huvitatud.»

«Prantsusmaa koolides on 
suured distsipliiniproblee-
mid, siin aga on lausa rõõm 
olla õpetaja. Tallinnas saa-
vad lapsed ka üksi kooli 
minna. Meil on siin ilus 
elu!» lausub Korsika saa-
relt pärit ooperilaulja 
Geraldine Julie Casanova, 
kes õpetab Prantsuse lüt-
seumis oma emakeelt.

Casanova, kes on meie oope-
rilaulja Oliver Kuusiku abikaa-
sa, on Eestis elanud üle küm-
ne aasta ja neist kuus õpetanud 
siin prantsuse keelt. «Õppisin 
Londonis ooperilaulu, kohtusin 
seal oma tulevase abikaasaga 
ja tulime temaga koos Tallin-
na elama,» selgitab ta. «Prant-
suse lütseumis olen õpetanud 
ühe aasta. Alustasin oma siin-
set tööelu aga muusika- ja teat-
riakadeemias, sest laulueriala 
tudengitel oli vaja teada, kui-
das õigesti rääkida ja hääldada  
prantsuse keelt. Samuti tööta-
sin prantsuse instituudis.»

Casanovale meeldib väga 
Tallinnas elada. «Kui sain oma 
esimese lapse, siis mõtlesin, et 
läheme Eestisse, sest meil on 
seal parem elu,» lausub ta. «Me 
elame Tallinnas ja see on väga 
ilus linn. Tallinn on roheline. 
Siin on kõik olemas, saab nau-
tida kultuurisündmusi. 
Mu laps saab min-
na kooli üksi, 
meil on hea 
transport. 
Meil on 
siin ilus 
elu!»

Ko-
dumaa-
le taga-
si kolimi-
sest Casa-
nova ei unis-
ta. «Mina elan 
siin, kõik minu 
lapsed on eestlased,» 
märgib ta. «Muidugi ma ei 
tea, mis tulevik toob, aga jah, 
praegu ma ei taha minna taga-
si Prantsusmaale. Ma ise olen 

samuti nagu eestlane juba, mul 
on tunne, et olen elanud Eestis 
sama kaua kui Prantsusmaal. 
Kohaliku eluga kohanemine 
käib kogu aeg, see on nagu 
protsess. Lastega on meil pi-
devalt uued asjad, mida avas-
tada ja õppida. Muidugi ma 

igatsen Prantsusmaad 
ja Pariisi, oma ko-

dukoha toite ja 
ilusaid ilmu,  

aga mit-
te Prant-
susmaal 
elamist. 
Mulle 
meeldib 
seal käia, 

kui mul on 
vaba aeg. 

Ma olen pä-
rit Korsikalt ja 

kui lähen Prant-
susmaale, siis ainult 

Korsika linna Ajacciosse või 
Pariisi. Need on kaks linna, 
mis mulle meeldivad. Aga ela-
da on Eestis rahulikum. Eest-

«Eestlased ei torma erine-
valt makedoonlastest pea 
ees kuhugi. Makedoon-
lastele on põhiline, et üles-
anne saaks kiiresti ära 
tehtud – seda ükskõik mis 
moel. Eestlased aga on 
väga täpsed ja kohuse-
tundlikud. Nad võtavad 
neile antud ülesandeid tõ-
siselt ja tahavad kõike te-
ha perfektselt,» räägib 
Makedooniast pärit 
Feysal Shabani, kes on 
õpetanud kolm aastat 
Tallinna Südalinna koolis 
inglise keelt.

Teist aastat on Shabani 
ka klassijuhataja. Eesti koo-
li sattus ta vabatahtlik-
ku tööd tehes. «Minu 
meelest on Eestis 
väga hea elada. 
Kui mu vaba-
tahtliku aeg 
läbi sai, jät-
sin ma oma 
päristöö 
Saksamaal 
ja tul in 
Eestisse ta-
gasi,» räägib 
ta. «Olin saa-
nud oma va-
batahtliku ajal 
Südalinna koolis 
head tagasisidet ja 
kogemusi. Niisiis, kui 
sain teada, et sama kool 
Tallinnas vajab inglise keele 
õpetajat, andsin endast kohe 
märku. Direktor oli nii lah-
ke ja nõustus mind tagasi võt-
ma, seekord päriselt tööle.» 

Shabani töötas ka Sak-
samaal õpetajana. «Seal on 
koolid veidi teistsugused, las-
teaiad ja põhikoolid tööta-
vad ühes majas,» kirjeldab 
ta. «Niisiis töötasin kuu ae-
ga lasteaiaõpetajana ja pärast 
seda lubati mul anda inglise 
keele tunde vanematele õpi-
lastele.» 

Feysali sõnul võib ausalt 
öelda, et Eesti noored on Al-
baania  noortest intelligentse-
mad. «Neil on parem haridus-
lik taust ja ka siinsed õpetajad 
on rohkem kogenud,» tunnis-
tab ta. «Ja ka koolides kasu-
tatavad õppevahendid on roh-
kem arenenud. Makedoonia 
koolist mäletan, et lastel oli 
6-7 arvutit 30 peale. Siin on 
kõigil oma sülearvuti ja va-
jadusel saame jagada õpilas-

tele ka tahvelar-
vuteid.» 

Kinnised 
eesti õpila-
sed Feysa-
li kinnitu-
sel küll pole. 
«85% õpilas-
test on minuga 
avatud,» mär-
gib ta. «Neil po-

le probleemi minuga iga päev 
suhelda.»

Eestlastelt on Feysal õppi-
nud rahulikuks jäämist. «Olen 
alati olnud rahulik inimene, 
kes jääb ratsionaalselt mõt-
levaks ka keerulistes olukor-
dades,» selgitab ta. «Siin aga 
olen näinud, et eestlased ei 
torma erinevalt makedoon-
lastest pea ees kuhugi. Ma-
kedoonlastele on põhiline, et 
ülesanne saaks kiiresti ära 
tehtud – seda ükskõik mis 
moel. Eestlased on väga täp-
sed ja kohusetundlikud. Nad 
võtavad neile antud ülesan-
deid tõsiselt ja tahavad kõi-
ke teha perfektselt.» 

Tal-
linna nimetab 

Feysal enda jaoks ideaalseks 
linnaks. «Tallinn on para-
ja suurusega, siin asub kõik 
käe-jala juures. Meie pealinn 
Skopje on sama suur kui Tal-
linn, kuid elanikke on selles 
miljoni jagu,» ütleb ta. «Skop-
je avalikud teenused on väga 
hektilised. Ja Tallinnas on vä-
ga hea ühistransport, mis on 
pealegi veel elanikele tasuta.» 

Feysal õpetab põhikooli õpi-
lasi vaid inglise keeles, algklas-
sidele aga selgitab asju ka ees-
ti keeles, kuigi ennast ta eri-
ti heaks eesti keele rääkijaks 
veel ei pea. «Ma teen tööd, et 
paremini eesti keelt rääkida,» 
ütleb ta. «Kindlasti mõistan ma 
eesti keelt paremini, kui seda 
praegu räägin. Õpin eesti keelt 
alati ka oma õpilastelt ja see 
oskus on ajaga ikka tunduvalt 
paranenud.»

Shabani üks vanem on 
türklane, teine albaanlane, 
osa  sugulasi on tal ka al-
baanlased. «Makedoonia on 
mitmerahvuseline riik ja nii 
võib öelda, et mul on kok-
ku kolm rahvust,» muigab 
mees, kes nüüd kavatseb Ees-
tisse elama jäädagi. «Ma pean 
töötama siin veel kaks-kolm 
aastat kuni võin Eesti koda-
kondsust taotleda. Tahan se-
da teha!»

«Eesti on suurima aarde – 
hariduse – rahastamises 
Euroopas ja maailmas esi-
rinnas. Eesti hariduses 
toimub midagi ilusat ja 
mul on hea meel olla osa 
sellest,» lausub 
Barcelonast pärit tudeng 
Ana Mattioli, kes õpetab 
21.  koolis hispaania keelt.

Mattioli sai Eestist teada siis, 
kui luges populaarteaduslikust 
ajakirjast National Geographic 
artiklit Setumaa kohta. «Olin 
juba mõnda aega mõelnud vä-
lismaal õppimise peale,» selgi-
tab ta. «Niisiis uurisin, kas on 
olemas mõni vahetusüliõpilas-
te programm, millega ma saaks 
veidi aega Eestis õppida. Leid-
sin võimaluse õppida aasta Tar-
tus. Pärast seda läksin koju ta-
gasi, kuid mulle tehti ettepa-
nek õpetada Tallinna 21. koo-
lis. Hüppasin kohe järgmisele 
lennukile ja olin taas Eestis. 
Mõtlesin taas, et jään Tallinna 
aastaks, kuid sellest sai märka-
matult viis aastat. Ju siis peab 
selles linnas midagi olema!» 

Mattioli sõnul ei harju ta kül-
made talvedega kunagi. «Sa-
mas niikaua, kui mul on või-
malus näiteks pühade ajal ko-
dumaad külastada, pole hul-
lu. Pandeemia ajal oli see pä-
ris raske, eelmisel talvel pi-
din esimest korda veetma jõu-
lud üksi, perest eemal. Tundsin 
end siis südames nagu kodutu. 
Aga muidu külastan ma His-
paaniat neli korda aastas. Kui 
saaks valida, siis elaksin oma 
ülejäänud elu sügisel ja talvel 
Hispaanias ning kevadel ja su-
vel Eestis. Eesti on nüüd mi-
nu kodu.»

Nüüdseks on Mattioli pal-
jude eestlastega sõbraks saa-
nud. Ta leiab, et pole 
olemas kaht ühe-
sugust eestlast: 
«Kõik on erine-
vad, nagu his-
paanlasedki on 
erinevad. Stereo-
tüüpset eestlast 
pole olemas.»

Mattioli õpetab hispaania 
keelt gümnaasiumiõpilastele. 
Oma eesti õpilaste kohta jagub 
naisel vaid kiidusõnu. «Hispaa-
nias polnud ma kunagi õpeta-
ja. Olen õnnelik, sest mu õpi-
lased on arukad ja motiveeri-
tud õppima,» lausub ta. «See 
motiveerib mindki leidma nen-
de jaoks rohkem kaasavaid te-
gevusi. Meil on väga hea gru-
pitunne.» 

Mattiolile meeldib muuta 
tunde mänguliseks. «Soovin, et 
õpilased lahendaks ülesandeid 
pigem midagi keelega luues, 
kui reegleid järgides,» räägib 
ta. «Soovin, et me poleks vaid 
raamatus kinni ja mul oleks 
olemas ka mitu tagavaraplaa-
ni õpilaste jaoks. Nende päe-
vad on erinevad, aastaajad on 
erinevad. Samuti on erinev, kas 
anda tundi kohe hommikul või 
kell 12 päeval. Ma üritan alati 
arvestada sellega, millises sei-
sus parasjagu klass on.»  

Riigi sisemajanduse kogu-
toodangust peaks Mattioli sõ-
nul minema haridusele 6%. 
«Eestis läheb 6,3%, mis on Eu-
roopa ja maailma keskmisest 
rohkem,» selgitab ta. «Hispaa-
nias kulub haridusele 4,2 % ja 
igal sammul on tunda alarahas-
tatust. Haridus on suurim aare. 
Muidugi on alati arenguruumi, 
kuid Eesti hariduses toimub mi-
dagi ilusat ja mul on hea meel 
olla sellest osa.» 

Hispaanlanna vaba aeg ku-
lub praegu ülikoolis õppimise-
le. Samas armastab ta ka Kop-
lit, kus praegu elab. «Mulle 
meeldib ka Paljasaare ja St-
roomi rand, meeldib Põhja-Tal-
linnas jalutada ja uusi paiku 
avastada.» 

Barcelona on Mattioli sõnul 
Tallinnaga võrreldes väiksem, 

kuid palju tihedamalt 
asustatud linn. Barce-

lonas elab 100,4 km² 
1 636 732, Tallinnas 
160 km² 440 000 
inimest. «Barce-
lona on ülerah-
vastatud  ja seal 
on rohkem ano-
nüümsust. Sa-

mas on mõle-
mad ägedad 
linnad!»

Igatsen  
oma kodukoha  

toite ja ilusaid ilmu, 
aga mitte  

Prantsusmaal  
elamist.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Liisa Tuppits
liisa.tuppits@ 
tallinnlv.ee

lased on väga toredad, nad on 
minuga avatud ja mul ei teki 
Eestis elamisega probleeme.»

Õpetajale meeldib, et Eesti 
õpilased kuulavad sõna. «Mul 
on suur rõõm siin õpetaja ol-
la,» ütleb Casanova. «Prantsus-
maal on õpilastega suured dist-
sipliiniprobleemid. Võib-olla po-
le eesti lapsed nii avatud, aga 
see ei tee ka muret. Nad on vä-
ga iseseisvad ja targad. Ja ees-
ti lapsed räägivad küll, kui nad 
tahavad.» 

Eestis on Casanova arvates 
väga hästi läbi mõeldud õpi- 
ja haridussüsteem. «Laste koo-
lipäevad ei ole nii pikad kui 
Prantsusmaal, nad õpivad ilus-
ti ja on õpitavast huvitatud,» 
ütleb ta. «Tundi alustades kü-
sin ma esimese asjana õpilas-
telt, et kuidas neil läheb. Uu-
rin, kas neil on raske päev või 
lihtne päev, kas nad on rõõm-
sad või neil pole hea olla. See 
aitab luua õpilastega kontak-
ti ja loob usaldusliku õhkkon-
na. Seejärel uurin, kas neil on 

mulle küsimusi, et ainult mina 
ei räägiks klassi ees. Ma soovin 
teada, kas kõik said minu rää-
gitust aru ja kas ma pean ehk 
andma mingeid ülesandeid tei-
ses vormis. Üritan panna õpi-
lasi minuga koos tegutsema, 
et nad ei oleks vaid passiivsed 
kuulajad.»

Õpetajaameti kõrvalt jaksab 
Casanova tegeleda ka oma eri-
alase tööga ehk ooperis esine-
misega. «Minu abikaasa laulab 
Eestis ja Euroopas kogu aeg ja 
muidugi mina laulan ka,» ütleb 
ta. «Kui mul on tulemas kont-
sert, siis ma harjutan selle jaoks 
iga päev. Õpetamise kõrvalt on 
seda natuke raske teha, aga ma 
saan hakkama.»

Tallinnas õpetajana tööta-
des on Casanova õppinud, kui-
das olla väga multifunktsio-
naalne ja iseseisev. «Jah, sest 
see on midagi, mida te oskate 
Eestis teha,» märkis ta. «Eest-
lased on väga tugevad inimesed 
ja ma loodan, et ka mina olen 
tugevam, kui siia tulles.»
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des samuti, et lume korista-
mist raskendavad enim parki-
vad sõidukid, mistõttu ei pää-
se puhastustehnika oma tööd 
tegema. Olukorra lahendami-
seks paigaldatakse enne pu-
hastuse algust parkimist keela-
vaid liiklusmärke ja korralda-
takse kortermajade esiste tee-
de ning parkimistaskute pu-
hastust koostöös korteriühis-
tutega.

Haukanõmm kiitis aga kesk-
linna autojuhte. «Õnneks au-
tojuhid reeglina järgivad mär-
ke ja teavitusi, mis paluvad 
lumekoristuse ajaks auto aju-
tiselt mujale parkida,» rääkis 
ta. «Kinnistuomanikud meie 
linnaosas ei suuda kiirelt 
muutuva ilmastikuga para-
ku alati sammu pidada, see-

tõttu jätab kõnniteede olu-
kord kohati soovida.»

Peatused olgu puhtad  
iga ilmaga

Tallinna tänavatel korda 
hoidvatel puhastusfirmadel – 
Eesti Keskkonnateenused AS, 
Tänavapuhastuse AS, Tallinna 
Kommunaalteenused OÜ – on 
lumerohkematel päevadel te-
gutsemas 125 masinat, lisaks 

veel 50 masinat linnosade 
palgatud firmadest.

Bussipeatusi on lumeu-
putuse ajal käsitsi puhas-
tanud 75 töötajat, sest sõi-

du- ja kõnniteid, jalgratta- 
ja jalgteid, parklaid, treppe, 

ühissõidukite peatusi, sildu ja 
viadukte, tunneleid, prügikas-
te jne peab aasta ringi hool-
dama iga ilmaga. «Muret tee-
vad ka ülekäigukohad, mille 
ette on sahad lükanud sõidu-
teelt rasked vallid. Nende lik-
videerimine on pidev ja aega-
nõudev töö, mis suurte lume-
koguste korral eeldab eriteh-
nika kasutuselevõttu,» selgi-
tas abilinnapea. «Samas teeme 
kõik, et tänavad saaks korra-
likult hooldatud.»

Kui aga puhastusfirma kor-
ralikku tööd ei tee, saab linn 
neid trahvida. Pirita näiteks 
tegi eelmisel aastal linnaosa 
tänavate hooldajatele trah-
ve kokku umbes 10 000 eu-
ro eest.

Üks Eesti kooli edukuse mõõdupuu on PISA tes-
tid, mille sooritamises on meie õpilased teatavas-
ti rahvusvaheliselt silmapaistvad. Järgmiseks edu-
kuse mõõdupuuks on saanud koolide edetabelid. 

Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste 
on aga sõnastanud Eesti koolide edu tunnuse märksa lihtsa-
malt: hea eesti kool on selline, mille lõpetanud tahavad jää-
da Eestisse ja siduda oma tuleviku kodumaaga.

See käsitlus on lummav oma lihtsuses ja pisut võõrastav 
ehk teatavas idealismis või ka naiivsuses. Ometi on eesmär-
gi püstitus ju õige. Paradoksaalselt – mida rohkem panusta-
vad lapse ja hiljem noore haridusse nii kool kui ka lapseva-
nemad, seda suurem on võimalus, et minnakse õppima vä-
lismaale ja luuakse seal ka kodu. Välismaale pürgivad lisaks 
edukatele ka Eesti hariduses pettunud noored. Üldiselt pea-
vad seega olema head kõik koolid, kus noor oma elus käib. 
Ja eriti kõrgkoolid.

Me võime meediast leida palju käsitlusi üldhariduskoolide 
muredest ja kvaliteedist. Õpetajate palkadest, õppekavadest, 
distantsõppest. Kohati võib põhikoolides ja gümnaasiumites 

toimuvast jääda mulje kui 
hädaorust. Ent kuna kirju-
tatakse ja räägitakse peami-
selt probleemidest, aga mit-
te headest külgedest, on see 
pilt pisut moonutatud. Nii 
suudetakse paljudes oma-
valitsusteski maksta õpeta-

jatele Eesti keskmisest vähemalt 20% kõrgemat palka – kui 
ühest palju kõneldud valukohast rääkida. Mida kõrgem on 
õpetajate palk, seda rohkem tuleb juurde noori õpetajaid. 

Samal ajal kui vaikselt, ent visalt põhikoolide ja gümnaa-
siumite õpetamistase siiski tõuseb, on haridussüsteemi kõi-
ge nõrgemaks lüliks kujunenud hoopis ülikoolid ja rakendus-
kõrgkoolid. Aasta-aastalt süvenenud alarahastus on viinud 
selleni, et ülikoolis alustav doktorikraadiga lektor saab vä-
hem palka kui alustav põhikooli õpetaja. Nõnda võimegi pin-
gutada põhikoolis ja gümnaasiumis õpetamise taseme nimel, 
kui aga ülikoolid ei suuda anda haridust vähemalt samal ta-
semel kui Soomes jt lähemates riikides, on see kõik ressursi 
raiskamine, sest minnakse õppima teistesse maadesse. 

Milleks siis üldse need pingutused PISA testide ja õppetu-
lemuste, õpetajate palkade ja õppekavadega, kooliõppe vor-
mide mitmekesistamise ja e-kooliga? Teise ühiskonna hüvan-
guks maksumaksjate tootmiseks? Ülikoolid ja erialad on eri-
nevad. Kuid töökas ja pingutama harjunud gümnaasiumilõ-
petaja võib kõrgkoolis käies siiski avastada, et mõnegi lektori 
õpetamine ei anna välja gümnaasiumi tasetki. Eesti ja lääne 
ülikoole võrreldes võib üldse imeks pidada, et meie ülikoolid 
selliste palkade juures veel avatud on.

Kuigi lahendus näib esmapilgul lihtne – kas osaline või 
täielik maksuline kõrgharidus –, pole see siiski mingi lahen-

dus. Kas jällegi peab eestlase õnn Soomes õitse-
ma? Keegi ei kaota ju seal tasuta ülikooliha-
ridust. Nõnda vaid kaugeneksime sellest eel-
pool viidatud hea eesti kooli tunnusest, mil-
leks on: lõpetanud seovad end ikkagi Eesti-

ga, ehkki vahepeal võib-olla käiakse end 
täiendamas välismaal. 

Nii ülikoolide õppejõudude kui ka 
praeguste ja tulevaste tudengite oo-
tus on seega lihtne. Poliitikud peaksid 
kõrghariduse pikaajalise riikliku ra-
hastuskava lõpuks ometi paika sead-
ma. Mida rohkem isegi spekuleeritak-
se võimaliku tasulise kõrghariduse 
teemal, seda enam hakkavad lapse-
vanemad juba varakult omi võsusid 
välismaale sättima.

Kas hea eesti 
ülikool on Soomes?

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Võib imestada, et 
meie ülikoolid sellis-
te palkade juures 
veel avatud on.

Valitsus kinnitas otsuse, et 
alates 7. veebruarist loobu-
takse lähikontaktsete laste 
ja noorte karantiininõudest 
juhul, kui laps on terve ja ilma 
Covidi  sümptomiteta.

7. veebruarist ei pea vaktsi-
neerimata lähikontaktsed õpila-
sed enam karantiini jääma, kui 
neil puuduvad haigustunnused. 
Leevendus kehtib kõigile kuni 
18-aastastele (kaasa arvatud) 
ja 2021/2022. õppeaasta kestel 
19-aastaseks saavatele lasteaia-
lastele ja õppijatele, kes puutu-
sid nakatunutega kokku laste-
aias või -hoius, üldhariduskoo-
lis, kutseõppeasutuses, huvikoo-
lis või noorsootööasutuses. Lähi-
kontaktsetel õpetajatel on soovi-

tatav testida end iga päev. Ko-
roonaviiruse leviku monitoori-
miseks jätkub kiirtestimine üld-
hariduskoolides ja kutseõppeasu-
tustes kaks korda nädalas.

14. veebruarist ei kehti sise-
riiklikult Covid-tõendi nõue  ku-
ni 18-aastastele (kaasa arvatud) 
või 2021/2022. õppeaasta kestel 
19-aastaseks saavatele üldhari-
duskoolis või kutseõppeasutuses 
õppivatele noortele. Koolides toi-
muva testimise tõttu on põhjen-
datud ka 19-aastaste noorte eris-
tamine selle põhjal, kas nad on 
õpilased või mitte.

Erandina võivad kuni 18-aas-
tased ja sel õppeaastal 19-aasta-
seks saavad Covidi-tõendita õpi-
lased seitsmepäevase isolatsioo-
niperioodi jooksul osa võtta üld-

hariduskoolis, kutseõppeasutu-
ses või huvikoolis läbiviidavast 
õppe- ja kasvatustegevusest, hu-
vitegevusest või noorsootööasu-
tuses toimuvast tegevusest.

Piirangute leevendamisega 
koolides peavad kaasnema ta-
vapärased ettevaatusabinõud na-
gu distantsi hoidmine, maskide 
kandmine, hügieenireeglite jär-
gimine ja värske õhk klassides.

Koroonaviirusega nakatunud 
tervisetöötajad saavad võimaluse 
asuda täitma edasilükkamatuid 
tööülesandeid enne karantiini-
perioodi lõppu, kui sümptomid 
on taandunud ja täidetakse kõi-
ki vajalikke ettevaatusabinõusid. 
Muude tegevuste osas jäävad aga 
karantiininõuded kehtima.

Täiendavad nõuded reisimisel 
kehtivad edaspidi vaid väga kõr-
ge nakatumisega riikidest saabu-
jaile. Uue korralduse järgi ei ole 
alla 12-aastastele piiri ületami-
sel endiselt ühtegi piirangut. Sa-
muti ei pea Eesti piiri ületami-
se järel isolatsiooni jääma üks-
ki vaktsineerimis- või läbipõde-
mistõendiga inimene, olenemata 
tema saabumisriigist. 12-18-aas-
tastele kohaldatakse edaspidi sa-
mu reegleid, kui üle 18-aastaste-
le. Vaktsineerimis- või läbipõde-
mistõendita üle 12-aastased ini-
mesed peavad jääma seitsmeks 
päevaks isolatsiooni, kui nad saa-
buvad riigist, mis on ECDC jär-
gi väga kõrge nakatumisega ehk 
tumepunasest riigist.

PIIRANGUTE LEEVENDUSED: Õpilaste koroonapass kaob

Lumehange «unustatud» 
sõidukid takistavad puhas-
tusmasinate liikumist, 
probleeme on olnud kõrval-
tänavate ja kõnniteede 
puhastamisega.

Viimaste lumesadude ajal 
on puhastusfirmad tänavatelt 
ära vedanud 16 raekoja täit 
lund. Näiteks Tallinna Kom-
munaalteenused OÜ on kahe 
kuu jooksul vedanud kesklin-
na kõrvaltänavatelt välja ligi 16 
000 kuupmeetrit lund, sh jaa-
nuaris ligi 10 000. «See talv 
on eelmisest märksa keeruli-
sem ja tujukam. Eriti keeruli-
ne on ohtra lume korral hool-
dada kitsaid kõrvaltänavaid, 
näiteks Kassisaba piirkonnas,» 
tõdes Kesklinna vanem Moni-
ka Haukanõmm.

Jaanuaris viidi Kristiine lin-
naosa kitsamatelt tänavatelt ära 
ligi 5000 ning Väike-Õismäe, 
Järveotsa ja Astangu piirkon-
nast 4085 m3 kuupmeetrit lund. 
«Sõiduteid on seni hästi hool-
datud, kuid probleeme on ja-
lakäijate ja jalgratturitele nor-
maalse liikumisruumiga,» üt-
les  abilinnapea Vladimir Svet, 
kelle sõnul on maha sadanud 
suure lumekoguse tõttu lume-
tõrjetööd edenenud tavapära-
sest aeglasemalt. 

Enamik korteriühistuid ja 
eraisikuid on Sveti hinnangul 
valdavalt siiski tublid. «Aga 
nagu alati, on ka lohakamaid 
omanikke, kellele tuleb nende 
kohustusi meelde tuletada,» li-
sas ta.

Rohkelt selgitustööd
Keerulisemad kohad on 

kesklinn ja Põhja-Tallinn, kus  
on tehtud ka kõige rohkem tea-
vitusi ja suulist selgitustööd. 
Põhja-Tallinnas on probleemiks 
kitsaste tänavate koristamine 
(Valgevase, Vabriku, Malmi 
jne) seal parkivate sõidukite 
tõttu. Nii on  Põhja-Tallinna 
piirkonna inspektorid jaanua-
rikuu jooksul tänavakoristuse 
abistamiseks ühendust võtnud 
222 autoomanikuga, et need 
oma sõidukid ümber pargiks.

Mustamäe linnaosa vane-
ma asetäitja Urmas Kõpp tõ-

REKORDKOGUS: Tänavapuhastajad  
on ära vedanud 16 raekoja täit lund

Rikkumisest teavitaja kaitse 
seaduse vastu, mida on nimeta-
tud ka vilepuhuja kaitse seadu-
seks, on suurem osa riigikogu 
poliitikutest. Üsna skeptilised on 
tööandjad ja sotsiaalvõrgusti-
kest vaatavad vastu iroonilised 
kommentaarid. Seaduse mõte 
oleks, et tööandja, kel 50-249 
töötajat, peab looma asutusesi-
sese kanali korruptsioonijuhtu-
mitest teada andmiseks nn usal-
dusisikule. Kaevata võib võimali-
kust kuriteost muidugi ka polit-
seile. Vilepuhujaid ei tohiks tööl 
ahistama hakata – nende kar-
jääri takistada ega lahkuma sun-
dida. Siiski tõdes näiteks Sorai-
neni vandeadvokaat Albert Lin-
ntam hiljuti Postimehes, et ava-
likkuse huvide teenimise asemel 
saaksid taolised nn teavituska-
nalid vaid omavaheliste ettevõt-
tesiseste arveteklaarimiste tal-
lermaaks. Vilepuhujate kaitsmise 
peaksime üldiselt üle võtma 
seoses Euroopa Liidu direktiivi-
ga. Direktiiv on aga üsna ilmselt 
ette nähtud tõsisema korrupt-

siooni ja kuritegude paljastami-
seks Euroopa suurtes riikides ja 
suuremates ettevõtetes. Eesti-
suguses pisiühiskonnas, kus iga 
korruptsiooniohu juhtum niikuinii 
kiiresti politsei vaatevälja jõuab, 
oleks see mõttetu. Teisalt asume 
kahvlis – Euroopa Komisjon on 
juba alustanud rikkumismenet-
lust. Kõige enam kardetakse lõ-
putut tühjade asjade peale kae-
bamiste lainet. Justiitsministee-
riumi ametnike hinnangul peak-
sid selle ära hoidma karistused 
valekaebuste eest. Teisalt jällegi 
tuleks hakata tõestama, et ini-
mene valekaebusega teadlikult 
valetas – mitte ei kaevanud 
heas usus, et mõne asjaga ongi 
kehvasti. Ühesõnaga, segadust 
on rohkem kui kuhjaga ja tuleb 
nuputada, kuidas Euroopa Ko-
misjoni trahvist pääseda. Sea-
duse võiks nn kosmeetiliselt 
kehtestada, teades, et seda nii-
kuinii keegi täitma ei hakka, aga 
linnukese saab kirja. Teisalt 
oleks see juba iseenesest väär-
nähe, mis vääriks vilepuhumist.

Tervise arengu instituudi uuring, 
milles otsiti reoveeproovidest 
narkootikumide jälgi, näitas, et 
Tartus tarvitatakse rohkem nar-
kootikume kui Narvas. Ainuke 
uimasti, mida Narvas rohkem 
tarvitati, oli kanep. Selgus veel, 
et Tartus, aga ka Narvas juuakse 
ära neli korda rohkem alko-
hoolseid jooke kui Tallin-
nas ja ligi kaheksa 
korda rohkem kui 
Pärnus. Proove 
võeti reoveest 
eelmise aasta 
septembris. Tõsi, 
nagu vahendas 
Eesti Päevaleht, 
saab möödunud sep-
tembris Tartus ja Narvas 
võetud proovide andmeid 
võrrelda vaid aasta varem ehk 
2020. a sügisel võetud analoog-
sete proovidega Tallinnas ja 
Pärnus. Teisisõnu – 2020. ja 
2021. aasta erinesid muidugi tei-
neteisest, sest 2020. a sügisel 
kehtisid piirangud, aasta hiljem 
sai aga nn koroonapassiga käia 
lõbustuskohtades. Siiski pakub 
uuring narkoennetus- ja noor-

sootöötajatele küllaga mõtteai-
net ning töösuundi. Kuigi tuden-
gielu on ajast aega saatnud mõ-
ningane pillerkaaritamine, pole 
narko vohamine tudengilinnas 
võrreldav õllejoomisega. Veel 
võib 2020. a andmetest Tallinna 
ja Pärnu ning 2021. a andmetest 

Tartu ja Narva kohta 
järeldada, et ilm-

selgelt vähen-
dasid viiru-
sest tingitud 
karmimad 
piirangud 
joomist. Nn 
pehmem va-

riant ehk vakt-
sineerimispassi 

poliitika on aga 
mõjunud pigem joo-

mist soodustavalt. Piirangud pii-
ranguteks, kuid Tartu ilmselt 
jääbki tõsise narkosurve alla ka 
pärast piirangute lõpetamist. 
Turg «söödetakse sisse» juba 
varakult. Eesti paistab Euroopa 
Liidus silma keskmisest suure-
ma narkootikumide tarvitamise 
sagedusega 15-16-aastaste 
kooliõpilaste hulgas.

Ernst & Youngi uuringu järgi on 
Eesti inimesed hinnanud, et nen-
de elukvaliteet on pandeemia 
tõttu suhteliselt vähe kannata-
nud. Kui varem oli Balti riikides 
eluga rahul 73% inimestest, siis 
praegu 62. Eesti näitaja on Balti 
keskmisest natukene parem: 
73% tasemelt on langetud 65-ni. 
Üldiselt paistabki uuringust, et 
kõrgema elujärjega riikides valit-
seb suurem rahulolematus kui 
vaesemates, sest ollakse kaota-
nud rohkem mugavusi. Kriisides 
on ikka paratamatu, et kellel on 
rohkem hüvesid, see neist ka 
rohkem ilma jääb. Nii langes 
Saksamaal pandeemia tõttu elu-
kvaliteedile antud hinnang 7%1-
lt 58-ni. Arvestada tuleb ka, et 
Euroopa majanduse lipulaev on 
koroonapiirangutest taastunud 
väga visalt ja Saksamaad on 
igas mõttes kahjuks taas põhjus 
nimetada Euroopa haigeks me-

heks. Kokkuvõtteks on 
Eestil vedanud. Pandee-
mia loodetavasti minevikku jää-
nud halvimatesse aegadesse jäi 
pensionireform. See turgutas 
majandust nii laiemalt kui ka 
väga paljude isiklikku rahakotti 
kitsamalt. See oli see Suur Re-
form, mis tänu juhuslikule ajali-
sele kokkusattumisele Eesti ma-
jandust päästis. Kui meenutada 
veel Saksamaad, siis sealgi rää-
gitakse taas vajadusest majan-
dusreformide järele. Heldinult 
meenutatakse kantsler Gerhard 
Schröderit, kes aastatuhande 
vahetuse  ehk eelmise kriisi re-
formidega tegi – nagu ta ise väl-
jendus – toonasest haigest me-
hest terve proua. Paraku ei saa 
ka meie lõpmatult pensionirefor-
mi hüvede otsas sõita, eriti pra-
geuse energiakriisi taustal. See-
ga vajaksime ka meie reforme. 
Maksudest energeetikani.

Valitsus otsustas veebruaris ja 
märtsis toetada kaugkütte kasu-
tajaid, kompenseerides hinna-
tõusu 65% ulatuses. Arvestades, 
kui suur hulk inimesi kasutab 
kaugkütet, annab see paljudele 
peredele tõhusat lee-
vendust. Ise kom-
pensatsiooni 
saamiseks 
midagi te-
gema ei 
pea. 
Edaspidi 
saadakse 
lihtsalt 
väiksem 
soojaarve. 
Samamoodi 
pannakse õlg alla 
gaasi tootmises kasutavatele 
ettevõtetele. Vähendatakse ni-
melt gaasiaktsiisi. Kui tavamäär 
on 40 eurot  1000 kuupmeetri 
kohta ja EL-i soodusmäär 11,3 
eurot, siis kahe kuu jooksul ehk 
veebruaris ja märtsis kompen-
seeritakse selle vahe ehk siis 

võit oleks suurusjärgus 29 eurot. 
Tõenäoliselt on siis praegu raha-
lised võimalused just sellised. 
Olukorras, kus iga euro arvel, on 
sellest ehk mõnele ettevõttele 
abi. Taustaks: veebruariks ja 

märtsiks prognoositakse gaasi 
enda hinnaks 860 eurot 

1000 kuupmeetri koh-
ta. Aktsiis moodus-

tab gaasi hinnast 
vaid loetud prot-
sendid. Seega 
võib aktsiisisoo-
dustuse kohta 
öelda, et kindlasti 

ettevõtjad ootasid 
enamat, aga abiks ik-

ka raskel ajal. Lisaks 
hindavad ettevõtjad gaasi-

aktsiisi langetamise suunda põ-
himõtteliselt heaks, sest Lätis-
Leedus-Poolas on gaasiaktsiis 
palju kordi väiksem kui Eestis. 
Ennekõike kurnab kõrge aktsiis 
muidugi Eesti toidutööstusi, sest 
selles vallas konkureerime otse-
selt naabermaadega.   

24. jaanuari Pealinnas lk 6-7 
avaldasime artikli energiatoe-
tustest, suurperede raskustest 
seoses energiahindadega ning 
kohtutäiturite võimalusest toe-
tusi võlgade katteks arestida. 
Kirjutise juures kasutatud foto 

põhjal võib jääda mulje, nagu 
oleks seal kujutatud perel võlg-
nevustega probleeme. Tegelikult 
see nii ei ole, mistõttu  toimetus 
palub fotol kujutatud perelt va-
bandust valesti tõlgendamise 
võimaluse tekitamise pärast.

Veaparandus 24. jaanuari  
Pealinna kohta

Vilepuhumise seaduse kehtes-
tamine vääriks vilepuhumist

Uuring paljastas Tartu  
noorsoo narkolembuse

Pandeemiline majandus  
vajab turgutussüste

Toasoojus sai valitsuselt tuge 

Vanalinnas lume lükkamine nõuab sahameestelt erilist osavust, sest tänavad on kitsad, libedad ja nt Pika jala puhul ka järsud. Lisaks takistavad 
mõnel pool tööd pargitud autod.  Mats Õun

Kes ja kuidas peab lund lükkama ja libedusega võitlema?

• Krundiomanik, sh korteriühis-
tu peab hoidma libedusest 
vabad ja lumest puhtad ka 
oma krundi ümbruses asuvad 
kõnniteed. Üldjuhul tuleb tä-
navad lumest puhtaks teha 
kella 7 hommikul. Samas nt 
tugeva ja jätkuva lumesaju 
korral tuleb lund lükata vasta-
valt vajadusele veel. Ka libe-
dusega tuleb võidelda siis, kui 
seda on vaja.  

• Jaanuaris laekus mupole kae-
busi või märkas linnapolitsei 
ise 136 paika, kus oli libedus 
tõrjumata, 149 kohta, kus olid  
jääpurikad koristamata, ja 335 
paika, kus oli lumi lükkamata. 
Lumest koristamata paiga pu-
hul saadab mupo ametnik 
omanikule kõigepealt kirjaliku 
teavituse koos probleemi kir-
jeldamisega ja fotodega mu-
ret tegevast paigast. Kui tea-
vitus ei mõju, tehakse ettekir-
jutus. Kõige viimaseks jääb 
trahvimine. Kui libedusetõrje 
on tegemata, võib määrata 
süüdlasele kuni 9600 eurot 

sunniraha. Lisaks saab väär-
teo korras füüsilist isikut ka-
ristada kuni 400 euro suuruse 
trahviga ja juriidilist isikut kuni 
1300 euroga.

• Lund ei tohi kuhjata peatus-
tesse, sõiduteele, kõnniteele 
või lähemale kui meetri kau-
gusele trammirööpast. Kõnni-
teele peab jääma vähemalt 1,2 
m laiune käiguruum. Soolase-
gust lund ei tohi kuhjata puu-
de ümber, haljasalale või koh-
ta, mis ei ole selleks ette näh-
tud.

• Libedusest lahti saamiseks ei 
tohi kasutada kõnniteedel 
soola, sest see rikub jalatseid 
ja kahjustab puid. Samuti on 
Tallinnas keelatud kasutada 
liiva või tuhka, sest see hak-
kab kevadel tolmama. Libedu-
se tõrjeks võib kasutada nt 
graniidipuru, mille tera läbi-
mõõt on 2-6 mm. Linn jagab 
seda korteriühistutele ja era-
maja omanikele tasuta. Selle 
kohta saab infot linnaosavalit-
sustest.

• Maja katuselt tuleks lasta ära 
rookida lumi ja räästast puri-
kad, mis võivad inimestele 
peale kukkuda. Ohuala tuleb 
piirata ajutise aiaga ning pai-
galdada nähtavale kohale in-
fotahvel, millele on märgitud 
ohu kirjeldus ning ohu likvi-
deerimise eest vastutaja nimi 
ja telefon. Piirdeaia ja info-
tahvli paigaldamine ei vabasta 
kohustusest purikad ja liigne 
lumi eemaldada. Ohu kõrval-
damiseks vajaliku töö tegemi-
sest tuleb teada anda linna 
abitelefonil 14410. Ehitise ka-
tuselt mahalangenud või -ae-
tud lund ja jääd ei tohi jätta 
teele vedelema.

• Autoomanik peab oma sõidu-
ki ümbert meetri raadiuses lu-
me ära koristama ja jääga 
võitlema.

• Paljudel tänavatel, nt vanalin-
nas, kehtib talvine parkimis-
kord, mille järgi tohib ühel 
päeval parkida ühes ja teisel 
teises teeservas. See on keh-
testatud, et sahaga autod 

saaks tööd teha. Kohali-
kud elanikud tavaliselt 
teavad seda korda, 
ning sellest tuleb 
siis ka kinni pi-
dada.

• Kui mõni ea-
kas maja-
omanik, kel 
väike sisse-
tulek, on jää-
nud hätta kõnnitee puhasta-
misega, tuleks sellest kõige-
pealt linnaosavalitsusele tea-
da anda. Üheskoos leitakse 
lahendus ja täiesti võimalik, et 
näiteks uus linnapuhastusük-
sus tuleb appi.

• Ööpäev läbi võib hooldamata 
kõnniteedest teada anda lin-
na abitelefonile 14410, mida 
haldab Tallinna munitsipaal-
politsei. 

• Linn hoolitseb tänavapuhas-
tusfirmade kaudu sõiduteede 
ning umbes 1,5 miljoni m2 
kõnni- ja kergliiklusteede 
hoolduse eest. Kokku on lin-
nas 2,5 mln m2 kõnniteid.

Tänavapuhastuse AS Tallinna  
osakonna juhataja Tõnno Tiis

Ma näen graniitsõelmetel teiste li-
bedatõrjumise materjalide ees to-
hutut eelist. Kui me paneksime lii-
va ja tuhka tänavatele, siis see on 
varsti, hiljemalt kevadel, tuulega 
inimestel suus ja silmas. Graniit-
sõelmed on minu meelest küll ai-
nuõige lahendus. See ei määri ka 
jalgu. Vanasti pani mu vanaema 
tuhka, mäletan hästi, millised meie 
põrandad siis olid. Ja kujutage 
ette, et inimesed astuvad tuhaselt 
tänavalt poodi või kuhu tahes, kõik 
ühiskondlikult kasutatavad hoo-

ned oleksid meil siis hukas. Mui-
dugi, liiv on odavam kui graniit, 
ei määri nii  nagu tuhk, aga ka 
see tolmab hullusti. Seda nä-
gime vanasti igal kevadel, kui 
tänavaid liivatati küll ja küll. 
Seda tolmu ei ole meile kellelegi 
vaja. Kokku tuleks kevadel korjata 
nagunii kõik, nii sõelmed kui ka 
liiv või tuhk, kui neid kasuta-
taks. Selles mõttes tööd 
vähemaks ei jää ja kord 
maha pandud sõel-
meid me uuesti ei ka-
suta. Minu meelest 
tegi linn õigesti, kui 
hakkas lubama täna-
vatel libeduse tõrjeks 
ainult graniiti.

Kirjanik ning elupõline Nõmme 
elanik Vladislav Koržets

Liiv sobib libeduse tõrjeks suure-
päraselt, kui seda käepärast võtta 
on. Kel on aias liiva, siis on see ju 
hea. Vanasti olid teede ääras libe-
dus tõrjumiseks liivakastid,  kuhu 
liiv tuli suvel valmis panna. Maja-
valitsuste ajal ju kasutati liiva, aga 
praegu põhjendatakse sellest loo-
bumist väitega, et see hakkab ke-
vadel tolmama. Aga minu meelest 
ei maksa seda karta, eriti Nõm-
mel, kus on puud ja majad ja tuul 
ei tõmba ega puhu seda liiva 
laiali. Tuhaga muidugi on 

iseasi. See ei ole nii hea, aga mil-
lalgi olen ma oma aias ka tuhka 
kasutanud. Tuhk läheb poriseks ja 
puha, eks ole. Seda võib panna 
tõesti väga suures hä-
das, kui muud pole, 
et ei libiseks. Aga 
liiva poolt olen 
küll. Eriti kui 
seda kasutada 
oma hoovis ja 
maja ees. Meie 
tänava kõnnitee ei 
ole asfalteeritud, ta 
on pinna-

seline, ja kui seal lund koristada ja 
liiva puistada, siis pärast saab see 
kevadel pinnasega üheks ning ei 
lenda kusagile ära. Igal pool linnas 
on see asi isemoodi. Seepärast ei 
peaks Nõmme inimesed samades 

oludes küll mõtlema, et ei tohi lii-
vatada oma kõnniteed. Liiv on 
ikka klassikaline libeduse tõrju-
mise vahend, mis pole minu 
meelest sugugi halvem kui gra-
niitsõelmed, mida praegu eelis-

tatakse. Ei pea soola 
panema oma õue 

ega kõnnitee-
le, aitab lii-

vast.

Kas peale graniitsõelmete võiks kõnniteedel libeduse tõrjeks kasutada ka liiva, soola ja tuhka?
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Linn toetab  
kultuuriprojekte 
enam kui  
100 000 euroga
Aasta esimesest kultuurivald-
konna mittetulundustegevuse 
toetuste voorust eraldab linn 
kokku 18 ettevõtmisele 108 
148 eurot. Komisjon on otsus-
tanud toetada kultuuriette-
võtmisi nagu Artishoki kunsti-
biennaal ja rahvusvaheline 
dokumentaalfilmifestival Doc-
Point, aga ka uusi põnevaid 
algatusi. Taotlusvoorude järg-
mised tähtajad on veebruaris 
(tegevusteks alates aprillist), 
mai keskpaigas (tegevusteks 
juulist) ning augusti keskpai-
gas (tegevusteks alates ok-
toobrist). Taotlusi kultuuripro-
jektide toetamiseks, mis toi-
muvad alates 1. aprillist, saab 
esitada 17. veebruarini. Lisain-
fo tel 645 7323 ja  Marina.
Fanfora@tallinnlv.ee 

 

Keskturule  
paigaldati  
uudne toidu- 
jagamiskapp
Ringmajandusettevõte Fud-
Loop paigaldas Keskturule 
oma esimese toidujagamiska-
pi, mille eesmärk on päästa toi-
tu kodumajapidamistest ja et-
tevõtetest ning suunata see 
inimeste toidulauale. Kapi pai-
galdamisele järgneb paarinä-
dalane testimisperiood, mille 
järel avatakse kapp avalikuks 
kasutuseks. Kapi kaudu ringle-
ma hakkav toit on klientidele 
tasuta, toidu võtmiseks ja an-
netamiseks peab ennast kasu-
tajaks registreerima. Lisainfo 
toetamise ja toidu annetamise 
võimaluste kohta www.fudloop.
ee ja Facebookist (www.
facebook.com/FudLoopest). 

 

Pirita lähedal 
avati uus  
jäätmepunkt
Narva mnt 150 vastas bussi-
peatuse taga avati uus ohtli-
ke jäätmete kogumispunkt, 
kuhu saavad ohtlikke jäät-
meid viia  ka Pirita elanikud. 
Punkt on avatud laupäeviti ja 
pühapäeviti kl 10-15, seal 
saab ära anda kodumajapi-
damises tekkinud ohtlikke 
jäätmeid ja kohale  minnes 
tuleb kaasa võtta ID-kaart 
või juhiluba. Pirita elanike lä-
him jäätmejaam asub Pärna-
mäel. Rohkem infot www.jaa-
tmejaam.ee.

«Teeme kollektiivselt vai-
pa, ja kui laatadel käime, la-
seme ka laadakülalistel tikki-
da,» rääkis keskuse sage küla-
line Juta Kuuse. «Laotame joo-
nisemustriga vaiba laiali ja igas 
vanuses huvilised saavad tööd 
oma tikandiga täiendada. See 
vaip on käinud näiteks keskaja 
päevadel, rahvakunstilaadal ja 
samuti mardilaadal. Mõni tikib 
lehekese ääre valmis, kuid siia 
on ka selliseid omapäraseid pis-
teid tehtud, mis meile endale-
gi uudiseks! Näiteks see ümar 
punane marjakobar!»

Kuusel endal on valmis õm-
meldud moodsa joonega,  ke-
hasse töödeldud, pastelsetes 
toonides tikitud mantel lap-
sele sünnipäevakingiks. «Aga 
enne ei tohi näidata, kui kink 
üle antud. Muidu jääb üllatus 
olemata!»

Kuuse osaleb Haabersti päe-
vakeskuse teise korruse val-
gusküllases toas tegutseva kä-
sitööklubi Raudrohi tegevuses. 
Sinna lauale ongi nad laotanud 
suure lilltikandiga vaiba. Põhi-
joontes juba valmimas vaiba-
le tuleb veel lisada mõned lil-
levarred ja õied. Vaip on nii 
suur, et äärepalistusega ma-
hub tegelema mitu naist kor-
raga. Nõela taha läheb ehtne 
maavillane lõng.

Omavilditud kübarad 
 ja pitsiline pesu 

Vaiba äärepalistused tikitak-
se koos nn laisalõnga abil üle, 
kus üks lõng jookseb alt ja tei-
ne katab. Vaibamustri kavan-
das ringi juhendaja ja tikkimi-
se mentor Lembe Sihver, tema 
joonistas selle ka käsitsi ette.

«Ruumid on siin käsitööks 
väga head. On suured aknad 
ja laiad juurdelõikuse lauad,» 
kiitis Sihver, kelle sõnul on ta-
valiselt suure laua taga kõik 
kohad täis. «Kui viimane tool 
hõivatud, istutakse aknalaual-

gi! Kokku on meie klubis Raud-
rohi mitukümmend liiget.» 

Naised on valmistanud oma-
vilditud materjalist kübaraid 
ja tikkinud mantlimaania väl-
japanekuks üleriideid, teinud 
kotte ning õmmelnud ja tik-
kinud isegi ihupesu. Näiteks 
peenes rišeljöötikandis, milles 
kauaaegne ringi liige Elma Tik-
ker on Sihvre sõnul vabariigi 
kõige kibedam käsi.

«Kui lähen mentorina rišel-
jöötikandist loenguid pidama, 
võtan Elma tööd kaasa,» ütles 
Sihvre. «See tikand nõuab häid 
närve ja meeletut kogemust.»

«Raamatust lugeda on teine 
asi, järgi ikkagi ei tee! Mõnda 
asja tuleb vahel ise leiutada,» 
tõdes Tikker. «Pitsiline ja au-
guline rišeljöö tikitakse sämp-
pistetega. See on peenike töö, 
selleks peab silmi olema! Nüüd 
aastaid pensionil olles vajan 
tikkimisel juba prille ka.» 

Liikumisega stressi vastu
Käsitöönaised teevad koos-

tööd vähiravifondiga «Kingi-
tud elu». «Oleme oma tööde-
ga fondi suurel käsitöölaadal 
igal aastal väljas,» ütles Sihv-
re. «Ühel aastal tikkisime sel-
leks näiteks suuri diivanipatju, 
kuid ka tikitud villamunad on 
toredad stressipalliks või kuu-
seehteks.»

Nõmme majas eakaile tervi-
setarkust jaganud emeriitpro-
fessor Raivo Vokk ütles, et väi-
kegi sõrmede liigutamine lama-
vas asendis, näiteks telekat vaa-
dates, ning pea- ja pöiaringid 
tulevad ainult kasuks. Ter-
viseks läheb tema sõnul 
vaja igapäevast liiku-
mist, rõõmsat meelt ja 
teadlikku toitumist. 
«Me ei tohi unusta-
da, et südameliha-
se tööks on väga 
olulised küllastu-
mata rasvad,» rää-
kis Vokk. «Kala on 
esimene, millele tä-
helepanu pöörata. Silk 
sobib igas variandis! Hea 
puljongi saab keeta nii puna-
se kui valge kala supikogust.» 

Kalarasvu peljata ei tasu, 
lõherasv näiteks on 75% kül-

Haabersti päevakeskuse käsitööringis tikitakse  
kollektiivselt uhket seinavaipa, Nõmme majas on aga 
akordionimäng liitnud sealsed eakad sageli suhtlevaks 
sõpruskonnaks. 

Raivo Voki sõnul aitas tal 
silgutordi retseptini jõuda 
tema lapselapse vanavana-
vanaema, kes oma sünni-
päeval kartulite kõrvale tei-
sel vaagnal hapukoore, mu-
natükkide, rohelise sibula ja 
tilliga kaetud marineeritud 
silke pakkus. 

«Sellest kartulikõrvasest sain 
idee silgutordi tegemiseks,» üt-
les Vokk. «Erinevus on selles, et 
kihiti on ka must leib.»

Leivatükid kaetakse korda-
mööda kihiti kastme, marinee-
ritud silkude, sibula, rohelise si-
bula ja munaga. 

«Täpset retsepti polegi va-
ja! Silgu marineerimiseks võt-
ke üks neljale lahjendatud laua-
äädikat, maitsestatud marinaa-
dis hoidke puhastatud silke 12 
tundi. Marineerimisel sobib tal-
vel väga hästi kasutada sisse-
tehtud soolatilli. Seejärel filee-
rige kalad, luud eralduvad nüüd 
kergesti.»

Tervislikud on tordi 
kõik koostisosad.

«Muna on kõi-
ge paremini, 
100% omasta-
tav toit,» sel-
gitas Vokk. 
«Näiteks ka-
last saab kät-
te 95% valke 
ja lihast 70-
90%.» 

Taimset valku 
omastab keha paremi-

ni, kui selle kõrval on na-
tuke loomset. Seda 

nimetatakse Voki 
sõnul liha, kala, 
kana faktoriks. 

«Taimsest 
toidust rau-
da saada on 
raske, kuid 
väike loomse 

toidu lisand ai-
tab seda paremi-

ni omastada,» li-
sas Vokk.

Ka immuunsüsteemi ja aine-
vahetust toetavat tsinki omastab 
keha koos loomse toiduga ker-
gemini. Hapendatud piimatoo-
ted aga võiksid laktoositaluma-
tusegi puhul menüüsse kuuluda.

Järgmine loeng Nõmme ma-
jas (Valdeku 13) toimub 11. 
veebruaril kell 12. Siis on tee-
maks «Seekord oli õnn meiega» 
ning lektoriks kunstnik ja polii-
tik Heinz Valk.

Peolauda sobib ehtima vanaemade eeskujul valminud tervislik silgutort

Päevakeskused hoiavad näputööd ja võimlemist 
pakkudes eakate tervise korras ja tuju reipa

guust või puhtalt supikonti-
dest,» on Vokk oma praktika 
põhjal veendunud. «Rasv kan-
nab maitset, lõhna ja värvi!» 

Tervis algab tema sõnul lau-
sa kümnest eri värvist. 

Mitmevärvilised võileivad
«Köögiviljaga röstisaialgi 

võiks olla kümme värvi – por-
gand, kapsas, punane kapsas, 
till, sibul, roheline sibul ja mit-
meid eri värvi paprikaid, kur-
gist ja tomatist rääkimata,» li-
sas Vokk.

Korralik kalaga võileib kuu-
lub ka  tikkimisringi tradit-

sioonidesse. «Meie ühise rin-
gitöö kohvilaua juurde kuulub 
tavaliselt heeringavõileib,» lau-
sus Sihvre. «Laterdamine käib 
ringitöö juurde! Suhtleme, va-
hetame mustreid, kritiseerime 
üksteise töid, mis samuti eda-
siviiv jõud. Kohvi ja keelepeks 
on samuti olulised!» 

Nõmme majas koguneb igal 
nädalal akordioniklubi Amu-
lett. Juhendaja Ene Muna sõ-
nul on akordionist saanud rah-
valik pill. 

«Mehed mängisid külas 
akordioni juba sõjaeelse Ees-
ti Vabariigi ajal,» rääkis elu-
põline nõmmekas. «Akordioni 
mängis väga hästi minu onu ja 
nii hakkas see pill mulle meel-
dima. Nõmmel sündinud ja kas-
vanud tüdrukuna läksin akor-
dionimängu kuueks aastaks õp-
pima Nõmme muusikakooli.» 

Kõikide võimaluste pill
Tööelus sai naisest ettevõtete 

juhtiv pool, organiseerimisos-
kus tuli kasuks ka akordioniklu-
bi asutamisel. «Meie akordioni-
klubi liikmed on kõik Tallinna 
või selle lähiümbruse elanikud. 
Klubi ristiisaks loeme toonast 
linnaosavanemat Tiit Terikut, 
kes julgustas meid Nõmmel har-
jutamas käima. Meie esimene 
kokkusaamise päev oli 1. det-
sembril ja praegu läheb juba 
kaheksas tegevusaasta. Alus-
tasime üheksa liikmega, nüüd 
on meid juba viisteist, võrdselt 
mehi ja naisi. Meie eesmärk on 
hoida alles vanemat rahvalikku 
muusikat. Üks mees mängib li-
saks basskitarri ja teine man-
doliini, mis akordioniga hästi 
kokku kõlab.»

Akordioniklubi käib Nõm-
me vaba aja keskuses (Valde-
ku 13) koos iga nädal.

«Akordion on kõikide või-
maluste pill, kui järjepidevalt 
harjutada!» lausus Muna. «Meie 
akordioniklubist on nagu üks 
suur perekond saanud. Käime 
sõpruskonnana koos ja suhtle-
me  omavahel ka pilliklubist 
vabal ajal.»

Klubiga on oodatud liituma 
teisedki, kel pillimängimise os-
kus olemas. Uusi liikmeid oo-
tab ka Raudrohi.

«Vanuse ülem- ja alampii-
ri meil ei ole,» ütles Sihvre. 
«Kõige vanem liige on 99-aas-
tane, kuid meil on käinud ju-
hiseid saamas ka koolinoored 
ja emad, kes väikese lapse-
ga kodus.» 

Haabersti päevakeskuse 
koordinaator Ruth Lille kin-
nitas, et rahvakunst ja käsi-
töö on majas au sees. Seda 
näitavad ka alatasa töös kan-
gasteljed.

«Huvilised saavad käia vai-
pa kudumas, graafikusse saab 
kirja panna all infotoas,» rää-
kis Lille. «Ühe vaiba tegemi-
ne võtab keskmiselt aega kaks 
nädalat, kangastelgede tasule 
kulub umbes viis eurot. Töö-
le saab üldjuhul tulla pärast-
lõunal kella kahest. Teljed on 
töös pea iga päev, sest oska-
jaid inimesi jagub veel! Kokku 
tegutseb meie majas 36 ringi. 
Ringitasud on mõne euro pii-
res, tikkimisel näiteks kaks 
eurot kuus.»

Uued liikmed teretulnud
Juhendajana ootab Tikker 

liituma päevakeskuse õmblus-
ringiga. «Kohandame lõiked ja 
õmbleme riided valmis,» rää-
kis Tikker, kes on rahvariideid 
õmmelnud juba kolmkümmend 
aastat. «Kui kodus käsitööhu-
viline vanaema, kasvavad lap-
sedki käsitöösse sisse. Veebi-
õpetuse järgi on käsitööd ik-
ka märksa raskem õppida. Ise 
olen valmis teinud viie rahva-
riide tikitud täiskomplektid, 
sealhulgas Jõelähtme, Väike-
Maarja ja Lihula omad. Väga 
hea meel on, et nooredki meie 
rahvariideid kanda armasta-
vad! Kui vaatasin iluuisutamise 
avamist, jäi hing rõõmust kin-
ni noori tüdrukuid rahvariie-
tes nähes!» 

Uusi liikmeid võtab vastu 
ka Türnpuu meeskoor, kel lau-
luproovideks kasutada hiljuti 
terviklikult renoveeritud hoone 
suur saal. 23. veebruaril kell 14 
annab Türnpuu koor Haabers-
tis päevakeskuse suures saalis 
vabariigi aastapäevale pühen-
datud kontserdi. 

«Meie eakam seltskond oo-
tab aega, millal hoone teise 
tiiba noortekeskusesse soola-
leivale minna,» mainis Lille. 
«Maja C-korpuse suur saal ja 
köök on mõlema majatiiva ka-
sutada.» 

Linnaosade päevakeskustes-
se on oodatud kõik eakad, kes 
tahavad sisukalt aega veeta, 
oma liikuvust, tervist ja mee-
leolu parandada. Ülevaate kõi-
gi päevakeskuse võimalustest 
saab veebilehelt  www.tallinn.
ee/Teenus-Eakate-paevakesku-
sed.

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

«Põhjused, miks inimesed 
bioprügi sorteerimist väldi-
vad, on ruumipuudus, huvi 
puudumine ja teadmatus, 
mida biojäätmete hulka täp-
semalt liigitatakse,» ütles 
Tallinna strateegiakeskuse 
ringmajanduse osakonna 
peaspetsialist Liina 
Kanarbik.

Tammsaare tee 85 KÜ ju-
hatuse liikme Aavo Vääni sõ-
nul sorteerivad tema hoolda-
tavas majas elanikud biojäät-
meid päris hästi. «Kord näda-
las suurt biojäätmete kontei-
nerit tühjendatakse ja nibin-
nabin saab see selleks ajaks 
ka täis,» lausus ta. «Kui lin-
naosast toodi meie korterite 
jaoks esimesed biprügi kogu-
misnõud, panime need koos 
biolagunevate kogumiskottide 
ja infovoldikuga maja trepikot-
ta. Kõik soovijad võisid neid 
võtta ja 12 kasti olid tunniga 
läinud! Kogumisnõusid toodi 
veel ühe korra, ja needki läksid 
kohe ära, seega võeti meil ko-
gumisnõud väga hästi vastu – 
inimesed tegelevad biojäätme-
te liigiti kogumisega. Osal ini-
mestel on muidugi moodsam 
köögimööbel, millesse prügi-
nõud on juba sisse ehitatud, 
seega usun, et kogumisnõusid 
vajasid eeskätt vanemad ini-
mesed ja pensionärid.»

Ühistule toodi eksperimen-
di korras kaks kuud tagasi ka 
eraldi konteiner klaastaara ko-
gumiseks, mida samuti väga 
innukalt kasutatakse. «Linn 
on võtnud jäätmete teema tõ-
siselt käsile ja see on väga õi-
ge,» lausus Vään.

Suurem osa linlastest, kes 
ei kogunud enne kogumisnõu 
saamist biojäätmeid liigiti, on 
pärast nõu saamist seda tege-
ma hakanud. «Levinumad põh-
jused, miks seda siiani ei teh-
tud,  olid ruumipuudus, huvi 
puudumine ja teadmatus, mi-
da biojäätmete hulka täpsemalt 
liigitatakse,» sõnas Kanarbik. 

Biojäätmete kogus on aasta-
tega kasvanud just Lasnamäe 
linnaosas, mistõttu viis stratee-
giakeskus läbi kogumisnõusid 
puudutava küsimustiku ühe 
korteriühistu kogemuse najal.

Vaatamata sellele, et Tal-
linnas kogutakse biojäätmed 
liigiti juba üle kümne aasta, 
satub siiski palju biojäätmeid 
segaolmejäätmete mahutisse. 
«Kui biojäätmed pannakse se-
gaolmejäätmete hulka, määri-
vad nad ära olmeprügi ning 
muudavad ka segaolmejäätme-
te käitlemise keerulisemaks,» 
ütles Kanarbik. «Eraldi kogu-
tud biojäätmed on võimalik 
suunata ringlusse ning toota 
kas komposti või biogaasi.»

Kui inimesed eraldaks ko-
dus biojäätmed ülejäänud prü-
gist ja neist toodetaks uusi 
tooteid, tõuseks olmejäätme-
te ringlussevõtt hinnanguli-
selt kuni 14%.

SA Stockholmi Keskkonna-
instituudi (SEI) Tallinna Kes-
kuse programmijuhi ja vanem-
teadur Harri Moora sõnul on 
võrreldes teiste Eesti linnade ja 
omavalitsustega Tallinna lin-
na olmejäätmete sorteerimise 
olukord suhteliselt hea. «Tal-
linn on ühe vähese omavalit-
susena eeldatavasti saavuta-
nud Euroopa Liidu olmejäät-
mete ringlussevõtu eesmärgi, 

2020. aastaks pidid kõik EL-i 
liikmesriigid võtma olmejäät-
med ringlusse 50% ulatuses 
nende tekkekogusest,» ütles 
ta. «Tallinn on ka selgelt ol-
nud eelkäija ning eeskuju teis-
tele omavalitsustele jäätmete 
liigiti kogumise arendamisel. 
Näiteks viis Tallinn biojäätme-
te liigiti kogumise sisse juba 
2008. aastal, teised Eesti KOV-
id teevad seda alles praegu.»

Linn jagas 44 000  
kogumisnõud

Biojäätmete liigiti kogumi-
se edendamiseks jagasid linna-
osad 2021. aasta suvel ja sügi-
sel kortermajade elanike köö-
kidesse mõeldud 44 000 bio-
jäätmete kogumisnõud. Kogu-

misnõuga anti kaasa ka bio-
lagunevad kogumiskotid ning 
infovoldik, mis selgitab, milli-
sed jäätmed sobivad biojäät-
mete mahutisse.

Kanarbiku sõnul jagasid 
enim kogumisnõusid oma 
elanikele Lasnamäe, Haa-
bersti, Mustamäe ja Põhja-
Tallinna linnaosa. «Juba sep-
tembri-oktoobri tulemused 
näitasid, et kortermajades on 
biojäätmete eraldamine suu-
renenud,» ütles ta. «Näiteks 
Haaberstis koguti septemb-
ris 2019 eraldi 134 tonni, 
septembris 2020 136 tonni 
ja septembris 2021  bioprü-
gi. Mustamäel aga vastavalt 
162 tonni, 173 tonni ja 182 
tonni bioprügi.»

Tänavu jagatakse soodsalt 
biojäätmete mahuteid ja kom-
postreid eelkõige üksik- ja ri-
daelamutele. Täpsem info selle 
kohta ilmub lähikuudel.

Tallinnas kogutud biojäät-
med kompostitakse AS-i Tal-
linna Jäätmete Taaskasutus-
keskus kompostimisväljaku-
tel Jõelähtmel. Seal toode-
tud komposti saab osta ko-
hapealt ning ehitus- ja aian-
duspoodidest.

Linnale on oluline ka toidu 
äraviskamise piiramine kodu-
des. «Koostöös Toidupangaga 
on Tallinnas loodud hästi toi-
miv toiduannetamise süsteem, 
mis aitab oluliselt vältida kau-
banduses üle jäävate toiduaine-
te raiskamist ning samas pa-
nustab ka sotsiaalsete prob-
leemide leevendamisse,» üt-
les Kanarbik. «Seega tuleks 
jätkata Toidupanga toetamist 
Tallinnas, lisaks oleks soovita-
tav arendada koostööd ka uu-
te toidujagamise platvormide-
ga, et veelgi laiendada toidu-
jäätmete tekke vältimise või-
malusi linnas.»

Eakad prügi sorteerimisel 
tublimad

Tallinna 2021. aasta rahul-
olu-uuringust selgus, et tallin-
lastest kompostib toidujäät-
meid või aia- ja haljastusjäät-
meid oma elukoha hoovis 17%, 
sealjuures 13% kompostib neid 
kompostris või kaanega kom-
postikastis,  ning 5% lahtises 
hunnikus. Ühepereelamutes ja 
paaris- või ridaelamutes elava-
test inimestest kompostib jäät-
meid 71%, kortermajade elani-
kest aga vaid 9%. «Põhjusena, 
miks neid jäätmeid ei kompos-
tita, nimetati kõige sagedami-
ni, et puudub komposter/kom-
postikast, hoovis pole piisavalt 
ruumi või et kompostimist ei 
peeta vajalikuks,» ütles stra-
teegiakeskuse ringmajanduse 
osakonna peaspetsialist Eva 
Liisa Vahtramaa.

Toidujäätmeid kogub eraldi 
53% Tallinna elanikest. Seejuu-
res kogub toidujäätmeid eraldi 
30% 15-26-aastaseid ning 81% 
65+a. «Nooremad inimesed ei 
sorteeri toidujäätmeid, tuues 
põhjuseks eraldi ajapuuduse,» 
ütles Vahtramaa.

Tasuta jagatud kogumisnõud 
pani tuhanded linlased 
biojäätmeid eraldi koguma

lastumata. Vokk soovitab 
menüüsse võtta nt suit-

sutatud lõhe selgroo-
tükid, mis hinnalt-
ki soodsad. Tüki-
ke liha aga peab 
samuti menüüsse 
kuuluma, sest val-
ke on organismile 
vaja. Eriti maitsev 

on toitumisteadla-
se sõnul kondikõr-

vane liha. 
«Minu arvates ei ta-

suks seljankat teha lihatü-
kist, vaid kondiga tükist. Õi-
ge maitse saab nt sealihara-

Akordioniklubi Amulett käib Nõmme vaba aja keskuses (Valdeku 13) koos iga nädal. Klubist on juba nagu üks suur perekond saanud ning sel-
le perega on oodatud liituma teisedki, kel pillimängimise oskus olemas. Mats Õun

Hing 
 jäi rõõmust  

kinni noori tüdru-
kuid rahvariietes 

vaadates.

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Kuidas biojäätmeid  
eraldi koguda?
• Biojäätmed tuleb biojäät-

mete mahutisse 
asetada  lah-
tiselt, pa-
berkotis 
või bio-
lagu-
nevas 
kotis. 
Tavali-
ne ki-
lekott 
biojäät-
mete ko-
gumiseks ei 
sobi, sest see 
kompostimisel ei lagune.

• Biojäätmete hulka kuulu-
vad toidu- ja köögijäätmed 
ning aia- ja haljastusjäät-
med, mis tekivad kodus, 
kontoris, poes, toitlustus-
asutuses või toiduaine-
tööstuses. 

• Biojäätmete mahuti peab 
olema igal vähemalt küm-
ne korteriga elamumaal, 
välja arvatud vanalinnas. 
Biojäätmete mahuti peab 
olema ka majade juures, 
kus jäätmeid tekib nädalas 
üle 20 kilo või kus tegut-
seb vähemalt 25 istekoha-
ga toitlustusettevõte, las-
teaed, kool või haigla.

• Üksikelamu juures ei pea 
olema biojäätmete mahutit 

juhul, kui aia- ja haljastus-
jäätmed kogutakse 

eraldi ning 
komposti-

takse sa-
mal 
maatü-
kil. 

• Tallin-
nas te-
gutseb 

neli 
jäätme-

jaama, kuhu 
elanikel on või-

malik üle anda aia- 
ja haljastusjäätmeid, mida 
Tallinna jäätmekeskus kom-
postib Pärnamäe jäätme-
jaama kompostimisväljakul. 
Ka seal toodetakse sertifit-
seeritud komposti.

• Biojäätmete kogumine 
tekkekohalt muutub ko-
hustuslikuks hiljemalt 
2023. aasta lõpuks. Siis 
peab kõigil Eesti elanikel ja 
ettevõtetel olema võimalik 
biojäätmeid prügivedajale 
eraldi üle anda, sõltumata 
korterite või teenindatava-
te inimeste arvust. Väikse-
mad elamud ei pea bio-
jäätmeid äravedamiseks 
üle andma juhul, kui bio-
jäätmed kompostitakse 
oma kinnistul.

Klubi Raudrohi näitusi saab  
vaadata läbi aasta
• 20 aastat koos käinud klubi 

Raudrohi tähtpäevanäitust 
saab vaadata Haabersti 
päevakeskuse saalis veeb-
ruari lõpuni.

• Juunis avatakse näitus Eesti 
Käsitöö majas ja juubeliaasta 
lõpetatakse suure näitusega Keila 

kultuurimajas detsembrist jaa-
nuarini. Sihvre sõnul tuleb 
iga näitus erinev, välja pan-
nakse nii suuri vaipu kui 
rahvarõivaid. 

• Huvilistele on jagatud uuen-
duslikke võtteid ka laatade 

töötubades.

Tammsaare tee 
85 KÜ juhatuse 
liige Aavo Vään 
näitab linna jaga-
tud biojäätmete 
kastikest, mille 
tema maja rahvas 
võttis hästi vastu. 
Albert Truuväärt
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likultuur, koorikultuur või 
teatrikultuur. 

Vahel räägitakse ker-
gekäeliselt, süvene-

mata sisusse, ühe või 
teise eriala priori-
teetsusest. Ent kui 
me midagi sellest 
mosaiigist kok-
kuhoiuks väl-
ja võtame või 
närtsida lase-
me, siis taasta-
mine, kui soov 
peaks tekki-
ma, on korda-
des kallim või 
isegi võimatu.

Osaliseltki ehk 
tõstaks tasuline 

kõrgharidus hoo-
pis õpetamise kvali-

teeti ka selles mõttes, 
et lektoritele saaks pare-

mat palka maksta ja neilt 
rohkem nõuda? 
I.I.: Ma olen sellega nõus, 

aga me peame arvestame, kus 
me asume. Piirid on ju lahti. 
Kas me tahame, et noored vä-
hemalt alustaksid õpinguid Ees-
tis? Tasuline haridus viiks sel-
leni, et meil õpiks rohkem vä-
lismaalasi kui Eesti kodanikke. 

T.L.: Õpetamise kvaliteedi 
osas ei tee kompromisse ükski 
ülikool. Kas tasuline või tasu-
ta – kvaliteet igal juhul taga-
takse. Pigem on siin küsimus 
kvantiteedis, et kui paljudele 
suudetakse õppimisvõimalu-
si pakkuda. 

Rektorite nõukogus valitseb 
avalik-õiguslike ülikoolide rek-
torite hulgas üksmeelne arva-
mus: meie esimene eelistus on 
tasuta eestikeelne kõrgharidus. 
Me peame ka arvestama, et 
ülikoolid erinevad üksteisest. 
Meil on praegu kuus avalik-
õiguslikku ülikooli. Suuremad 
nendest – Tartu ülikool, Tallin-
na ülikool ja Tallinna tehnika-
ülikool – saavad olla paindli-
kumad. Kuid me peame ar-
vestama ka kunstiakadeemia 
ja muusika- ja teatriakadee-
miaga, kes on väga spetsiifili-
sed. Nemad asuksid juhul, kui 
mindaks üle tasulisele kõrgha-
ridusele, ebavõrdsemas olukor-
ras.  Meie kõrgharidussüsteem 
peaks olema ikkagi ühtne ja 
kõik ülikoolid võrdselt ko-
heldud. 

Kuidas see osaliselt ta-
suline kõrgharidus 
teoorias võiks välja 
näha – kas osa eri-
alasid muuta tasuli-
seks või kõigilt üht-
oodi raha küsida?

T.L.: Näiteks 
võiksid maksta tu-
dengid, kes õpik-
sid osakoormuse-
ga. Õppeaeg oleks 
siis bakalaureuse 
tasemel mitte enam 
kolm, vaid kolm ja 
pool või neli aastat. 
Vastavalt pikeneks ka 
magistriõpe. Suurema 
töökoormusega õppurid 
oleksid seega tõenäoliselt 

valmis maksma. Lisaks, kui 
praegu on meil võimalik oman-
dada mitu tasuta kõrgharidust, 
siis üks variant oleks veel, et 
tasuta kõrghariduse saab oman-
dada vaid ühel erialal. 

 Need oleks kaks peamist 
võimalust, mis suure tõenäo-
susega tuleksid arutusele. 

Kui tasuline kõrgharidus 
ükskõik mis ulatuses siiski tu-
leb, siis kindlasti on vaja vaa-
data üle õppetoetuste süsteem. 
Praegusel kujul on see ajale jal-
gu jäänud. Kindlasti ei tohiks 
madalama sissetulekuga noo-
red, kellel pole ka perekonnalt 
võimalik toetust saada, jääda 
ilma kõrghariduse võimalusest 
lihtsalt sellepärast, et neil ei ole 
võimalik maksta.

I.I.: Toetan tasulist õpet mik-
ro- ja nanokraadide puhul, sa-
muti võiks tasuta olla vaid esi-
mene kõrgharidus samal hari-
dusastmel, ehk siis teise ja kol-
manda bakalaureuse- või ma-
gistrikraadi omandamise eest 
võiks maksta. Samas leidub 
ülispetsiifilisi erialasid, nagu 
näiteks sümfooniaorkestri di-
rigent. Tavaliselt omandatak-
se eriala teistkordses magist-
riõppes pärast kooridirigendi 
või mõne teise muusikaeriala 
magistrikraadi. 

Olen kindlalt seda meelt, et 
eestikeelne kõrgharidus peab  
Eestis olema tasuta. Haridus po-
le lihtsalt kaup, mida üksikisik 
ostab, et kindlustada endale tu-
levikus parem elu. Eesti-sugu-
ses väikeriigis on see avalik hü-
ve, mis toetab inimväärset, tar-
ka ühiskonda. See annab laias 
plaanis Eestile konkurentsivõi-
me, sest me ei saa lüüa mas-
si, jõu või rikkusega, vaid ik-
ka tarkuse ja kultuuriga. Mida 
targemad on meie inimesed, se-
da paremini läheb ka meie ma-
jandusel, kultuurist rääkimata. 

Eestis on teatavasti väga kõrged 
õppelaenu intressid – suurema-
tes pankades 5%, teistes veel 
enam. Soomes pole need 
poolt protsenti-
gi, ja seal 
tagab 

neid ka riik. Ehk peaks riik 
hakkama kasvõi Kredexi kau-
du madala intressiga õppelaene 
välja andma?

I.I.: Tudengite toetamine ei 
ole meil tõesti tasemel.  Kui rää-
gime kasvõi Soomest, siis seal 
on lisaks tasuta kõrgharidusele 
tudengitele ette nähtud igasu-
gused toetused. Ühendkuning-
riigis on küll kõrged õppemak-
sud, aga seal tagab riik ka suu-
ri õppelaene, mis võivad ula-
tada 60 000 naelani. Ja õppe-
laenu ei hakatagi enne tagasi 
maksma, kui ei saada pärast 
lõpetamist umbes 4000-nae-
lase palgaga tööd. Nii et see 
raha peab ka kusagilt tulema. 
Kogu see rahastamise küsimus 
on niivõrd kompleksne, et liht-
sat vastust anda on keeruline. 

T.L.: Kindlasti tulevad need 
küsimused edaspidi laiemalt 
poliitilise arutuse alla. Sama-
moodi ka tudengitoetuste tee-
ma.

Kui räägime tasulise hariduse 
puhul kasvõi väikesest omaosa-
lusest, siis tudengite töökoor-
mus õppimise kõrvalt tõuseb 
ikkagi märgatavalt?

T.L.: Juba praeguse, riikliku 
rahastusmudeli juures töötab 
70-80% tudengitest. Kindlas-
ti tõuseks tasulise hariduse pu-
hul tudengite töökoormus veel-
gi, sest juba praegu töötatakse 
enda äraelatamiseks. See an-
nab tunda ka õppetulemustes, 
sest ülikoolides lõpetab nomi-
naalajaga vaid veidi enam kui 
pool tudengitest. Pea pooled 
seega katkestavad oma õpin-
gud. Uuringutest tuleb välja, et 
kõige levinum põhjus seisneb-
ki asjaolus, et ei suudeta leida 
tasakaalu õppimise ja töötami-
se vahel ilma, et üks pool tu-
gevasti ei kannataks. 

I.I.: EMTA-s töötab kindlasti 
palju tudengeid. Rõõm on tõ-
deda, et osa ka erialaliselt, näi-
teks rahvusooperi orkestris või 
sümfooniaorkestris. Muidugi 

mitte täiskoormu-
sega. Meil 

on 

nii rahvusooperi orkestri kui 
ka ERSO-ga väga hea koos-
töö.  Ühe uuringu järgi üt-
levad pooled Eesti tudengid, 
et tunnevad end töötajatena, 
kes õpivad ülikoolis. Muidu-
gi peaksime jõudma olukorra-
ni, kus tudeng töötab, et õpin-
guid toetada. 

Miks tasuta kõrgharidus Ees-
tis kehtestati – eesmärk ju oli-
gi, et tudengid  saaksid rohkem 
pühenduda õppimisele. Isegi 
olukorras, kus õpe on tasuta, 
tuleb tudengil katta väga pal-
ju muid kulusid. Ma ütlen veel 
kord, et meie õppelaenusüs-
teem on kiviaegne ning taoli-
si toetusvahendeid nagu Soo-
mes pole üldse. Tasuline õpe 
muudaks võimaluse õpingutele 
keskenduda veelgi nõrgemaks

Kuivõrd annaks juba praegustes 
tingimustes tõsta õppekvaliteeti 
– tuua sisse teisi õpetamisvorme 
peale loengute, kutsuda külalis-
lektoreid, õpetamist mitmeke-
sistada ja huvitavamaks muuta?

T.L.: Eri õppevorme saab 
kindlasti kasutada, ja see on 
väga oluline teema. Ülikoolid 
värbavadki väljast praktikpro-
fessoreid, kes on oma eriala tu-
gevad spetsialistid. Tehnikaüli-
kool püüab samuti suurenda-
da praktika osa õpetamises. 
Ja mitte ainult ülikoolis, vaid 
ka väljaspool ehk ettevõtetes. 
Aga siin on küsimus taas res-
sursis. Kas me suudame prae-

guse ressursiga seda kõike 
tagada?

I.I.: Külalisprofesso-
reid on praeguse ra-

hastuse juures küll 
ülimalt proble-
maatiline roh-
kem kutsuda. 
Me ei saa ka 
tublile hool-
dustehni-
kule töötu-
ru keskmist 
palka maks-
ta, kuigi ta-
haksime. 

Väikeses 
ühiskonnas 
kätkeb tasu-

line kõrghari-
dus endast ka 

selles mõttes ris-
ke, sest inimesi 

on lihtsalt vähe ja 
igaüks arvel.

I.I.: Soomes Sibeliuse aka-
deemias maksavad kolmanda-
te riikide kodanikud väikse-
mat õppemaksu kui EMTA-s, 
samas on õpe EL kodanikele 
tasuta. Suurim risk peitubki 
selles, et elame avatud maail-
mas ja meie noortel pole min-
git takistust lahkuda riikides-
se, kus haridus on tasuta ja 
hilisem töö kordades paremi-
ni tasustatud. Kas tahame se-
da? Loodan, et mitte.

T.L.: Kindlasti tekib tasuli-
se kõrgharidusega risk, et min-
nakse rohkem õppima välis-
maale. Kasvõi Soomes on küll 
kallim elada, aga kui õppimine 
ise on tasuta, siis tasub kaaluda. 

I.I.: Täiendava riski toob en-
daga kaasa vajadus kogu seda 
tasulisust süsteemi valitseda. Il-
ma bürokraatiata siin kindlas-
ti läbi ei saa. Lõpuks võib juh-
tuda, et süsteemi ülalpi-
damine läheb kal-
limaks, kui tu-
dengitelt kor-
jatud raha 
sisse toob. 
Enne tõ-
siste sam-
mude et-
tevõtmist 
on kind-
lasti vaja-
lik põhjalik 
ja mitmekülg-
ne riski- ja mõ-
juanalüüs.

Kuivõrd võib Eesti-suguses pi-
siühiskonnas üldse endale luba-
da ülikoolide ja erialade konku-
rentsi? Arstiks õpitakse muidu-
gi ainult ühes kohas, aga kasvõi 
juriste koolitatakse mitmes jne.

T.L.: Konkurents on kindlas-
ti tervitatav ja kui see väike-
ses riigis puudub, tekib kindlas-
ti konnatiigistumise oht. Kon-
kurents akadeemilises mõttes 
seega peaks olema, aga välis-
tada tuleks mõttetu dubleeri-
mine. Leidub ju erialasid, mil-
le lõpetajate järele valitseb-
ki suur nõudlus, nagu näiteks 
IT. Ülikoolide vaheline suu-
rem koostöö on oluline mit-
te ainult dubleerimise vähen-
damiseks, vaid ka et saavuta-
da parem tulemus. 

I.I.: Ülikoolid on palju pin-
gutanud, et ressursse säästa ja 
omavahel koostööd teha. Näi-
teks võib tuua muusikapeda-
googika magistri ühisõppeka-

va, mis on EMTA-l koostöös 
Tallinna Ülikooliga. Võib ju 
küsida, kas juriste peab koo-
litama Tartus ja Tallinnas, või 
kas näitlejaid peab koolitama 
Tallinnas ja Viljandis. Samas 
ei saa eitada, et tudengi vali-
kuvabadusel ja positiivsel kon-
kurentsil on oma head küljed. 
Kui noorel on võimalik enda-
le kooli valida, siis tegelikult 
mõjutab see hästi nii ülikoo-
le kui ka kõrghariduse taset 
tervikuna.

Millised on praegu väljavaated: 
kas ülikoolidel on lootust saada 
rohkem raha tegevuskuludeks?

T.L.: Ülikoolid sõlmivad ha-
ridus- ja teadusministeeriumi-
ga kaks kokkulepet: haldus- ja 
rahastuslepingud. Halduslepin-
gutes lepitakse kokku ülikoo-
lide tegutsemise maht. Seo-
ses uute, aastateks 2022-24 ka-
vandatavate halduslepingutega 
asuvad ülikoolid aga keerulises 
olukorras. Ministeerium soovib 
ülikoolide õlule asetada lisatöö-
mahtu ja täiendavaid kohustusi. 

Kui halduslepingutega nä-
hakse ette näiteks lisaõppekoh-
tade loomine, siis ülikoolid ei 
saa endale praeguse vaegrahas-
tuse olukorras selliseid täienda-
vaid kohustusi võtta. Kui võr-
relda aastataguse olukorraga, 
siis oleme siiski oluliselt opti-
mistlikumad, et lahendus lei-
takse – ehk siis kõrghariduse 
rahastamine tõuseb. 

I.I.: Ülikoolide jaoks on äär-
miselt oluline pikem ajaline 
perspektiiv. Tähtis on tunneta-

da, et riik panustab järg-
nevatel aastatel ra-

haliselt rohkem, 
ja seda nii hal-

duslepingu-
te kui  ka 
riigi pika-
ajalise eel-
arvestra-
teegia raa-
mistikus. 

Positiivne, 
et kõrgha-

riduse rahas-
tamisest on ha-

katud ühiskonnas 
rohkem rääkima. Det-

sembris arutati riigikogus se-
da teemat riiklikult tähtsa kü-
simusena.

Olukorra ülimat tõsidust on 
hakatud teadvustama. See an-
nab lootust, et lõpuks leitakse 
ka lahendused. Probleem on 
tekkinud aastate vältel, seda 
näitavad ilmekalt ka numb-
rid: kõrghariduse tegevustoe-
tus kasvas aastatel 2015-2020 
15% ehk keskmiselt 3% aas-
tas. Samal ajal riigi keskmine 
palk, õpetajate palk ja SKT 
vastavalt 36%, 43% ja 31%. 
Tänu sellele on ülikoolide või-
mekus maksta konkurentsivõi-
melist palka drastiliselt kaha-
nenud. Rahaline mahajäämus 
ülejäänud Eesti elust on haka-
nud tõsiselt ohustama ülikoo-
lide võimet täita vajalikul ta-
semel oma missiooni.

Palgaralli ja kiiresti kasva-
vad hinnad sunnivad ülikoole 
kokkuhoiule. Ometi ootab va-
litsus nii ülikoolidelt kui ka ra-
kenduskõrgkoolidelt, et mitme-
tele erialadele hoopis rohkem 
tudengeid võetaks. Ülikoolide 
rahaline auk on aga 100 mln 
eurot aastas. Rektorid looda-
vad, et valitsus selle raha leiab, 
kuid see on vaid hädaabi. 

Rektorite arvates tuleb kõige 
kiiremas korras ära otsustada, 
kas meie ühiskond jaksab endi-
selt kinni maksta tasuta kõrg-
haridust, või tuleb üle minna 
osalisele või täielikule tasuli-
sele kõrgharidusele. Tehnika-
ülikooli rektor Tiit Land (T.L.) 
ning muusika- ja teatriakadee-
mia rektor Ivari Ilja (I.I.) ütlevad 
nagu ühest suust, et meie kõigi 
huvides oleks tasuta ülikooliha-
ridusega jätkamine. Muidu lä-
hevad paljud noored välismaa 
tasuta ülikoolidesse ja suure 
tõenäosusega jääme ilma hul-
gast talentidest. 

Ülikoolide rahanappusest on 
räägitud aastaid. Nüüd olete nii 
raskes olukorras, et keeldute ra-
ha puudusel ministeeriumiga le-
pingut sõlmimast. Kuidas selline 
olukord täpsemalt tekkis?

I.I.: Kui kõrghariduse rahas-
tus suurenes igal aastal 3%, siis 
muu maailm kihutas ülikooli-
dest ette. Praegu elame ikkagi 
reaalsuses, kus ülikooli seinte 
taga asub ülikooli võimaluste-
ga võrreldes hoopis teine reaal-
sus, sh teistsugune tööturg ka 
akadeemilise maailma esinda-
jate jaoks. Rääkimata tugitöö-
tajatest, õppeosakonna spetsia-
listidest, kommunikatsiooni- ja 
personaliosakonna töötajatest, 
haldusest või kasvõi klaveri-
häälestajatest. Neid inimesi on 
praeguselt tööturult ülikoolidel 
juba peaaegu võimatu leida.

Iseenesest ei ole kõrgharidu-
se rahastamise praegune süs-
teem ju halb. Lihtsalt – aas-
taid kestnud rahastuse kasvu 
külmutamise tõttu on ülikoo-
lide vahendid kokku kuiva-
nud. Kõrghariduse osa eelar-
ves on proportsionaalselt jär-
jest langenud. Eesti kõrghari-
duse rahastamine on 1% kan-
dis SKT-st, samal ajal kui are-
nenud riikides on see protsent 
keskmiselt 1,5 ja rohkemgi. 

Miks ei võiks see nii olla ka 
Eestis? See oleks väga hea ja 
selge eesmärk.

T.L.: Praegusele kõrghari-
dussüsteemile mindi üle 2013. 
Tasuta õppega paralleelne ta-
suline õpe kaotati. Tasulistele 
õppekohtadele Eesti tudengeid 
seega enam ei võetud. Kõrg-
koolid kaotasid nõnda ajapikku 
osa tuludest – kes rohkem, kes 
vähem. Ülikoolide riikliku ra-
hastamise maht jäi aga samaks. 

Olukorras, kus kõrgharidu-
se rahastamine on üldiselt lan-
genud 1,5%-lt 1,1%-le SKT-st, 
ei saa me niimoodi edasi min-
na. Edaspidise osas oleks sel-
gust vaja.

Rektorid on ministeeriumi-
ga ühel meelel selles osas, ja 
sellega on nõustunud ka pea-
minister, et kumulatiivselt on 
kõrgkoolidel puudu 100 mln eu-
rot. Ülikoolide rektorid on väl-
ja pakkunud, et kuna korraga 
on seda tühimikku raske täita, 
siis ehk oleks võimalik suuren-
dada kõrghariduse tegevustoe-
tust 15% järgnevatel aastatel. 
Me teame, et seda praegu va-
litsuskabinetis arutatakse.

Mündi teine külg on, et kui 
see 100 mln euro suurune va-
jak ära kaetakse, siis nelja aas-
ta pärast asume ikkagi prae-
gusega võrreldes samas olu-
korras. Kõrghariduse rahasta-
mise pikaaegset mudelit pole 
kokku lepitud, kuid siiski on 
meil vaja selgust, kuidas tule-
vikus edasi minnakse. Kas ta-
suta, osaliselt tasulise või 
täiesti tasulise kõrgha-
ridusega? See on vaja 
kokku leppida. Loo-
detavasti saab see 
järgmiste riigikogu 
valimiste eel üheks 
põhiteemaks.

Kuidas ikkagi kuju-
nes välja olukord, et 
kasutades rektor Landi 
väljendit – õpetaja õpe-
taja saab õpetajast vähem 
palka?

T.L.: See ongi ülikoolide 
kroonilise alarahastamise üks 
tulemus. Ülikoolide rahastami-
se suhe SKT-sse on vähenenud. 
Palgasurve on muutunud vii-
mase viie aasta jooksul mee-
letuks. Lihtsalt ei ole võima-
lik suuremaid palku maksta. 
Kas ükski ettevõte suudaks sa-
mas mahus ajada äri sama tu-
lubaasiga, kui hinnad on tõus-
nud ja palgad samuti? Nii tee-
nibki õpetaja vähem. 

Kõige suurem kontrast va-
litseb IT-erialadel, kus tehni-
kaülikoolil on suur mure seo-

Palgavaesuses lektorid lähevad tööle oma üliõpilaste 
firmadesse, sest ka rahvusvaheliselt tunnustatud pro-
fessorid teenivad kutseharidusega tehnikust vähem. 
Umbes pooled tudengid jätavad kooli pooleli, sest ei 
jaksa töö kõrvalt õppida. Ülikoolide rektorid nõuavad 
sel taustal poliitikutelt rahastuskriisi lahendamist ja 
tudengitoetuste reformi. Samuti vastust küsimusele, 
kas ülikoolides tuleb õppemaks.

Tudengite meeleavaldus õppejõudude toetuseks 2020. a.  Scanpix

Meie õppe- 
laenusüsteem on 
kiviaegne, tasuta 
õpe peaks aitama 

tudengitel hari-
dust saada.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

ses seda eriala õpetavate lek-
torite põuaga. Kui spetsialistid 
teenivad kaks-kolm Eesti kesk-
mist, ja kui lektorid, kes neid 
spetsialiste välja õpetavad, tee-
nivad veidi üle keskmise, siis 
on selge, et nad lihtsalt ei püsi 
oma ametis. Nad pigem lähe-
vad tööle nende juurde, keda 
nad on välja õpetanud. See on 
väga akuutne probleem, kuna 
kõige suurem kulukomponent 
– ehkki nii pole kena öelda – 
on tööjõud. Siit pigistab king 
kõige enam.

I.I.: Olukord, kus kutseha-
ridusega tubli hooldustehniku 
palk teeks silmad ette professo-
ri omale, mõjub laastavalt aka-
deemilisele õhkkonnale. See 
seab meie teadmuspõhisuse ja 
hariduse väidetava väärtusta-
mise üleüldse küsimuse alla. 

Oleme aastate vältel õppe-
kavasid reforminud, efektiivse-
maks muutnud ja kokku tõm-
manud. Siin ei leidu enam mär-
kimisväärseid kokkuhoiu või-
malusi – ilma kvaliteeti ohus-
tamata.

Kui ülikoolide rahastus pärast 
100 mln eurose «hädaabi» lisa-
mist järsult ei suurene, siis see-
ga ei ole meil pääsu vähemalt 
osalisest tasulisest kõrgharidu-
sest?

I.I.: See saab kindlasti ole-
ma poliitiline otsus, ja eks üli-
koolid ja erialad on erinevad. 
Muusika- ja teatriakadeemia 
(EMTA) erialad on õpetamise 
mõttes kulukad, kuigi aastate 
vältel oleme pingutanud efek-
tiivsuse nimel. Lihtsalt teatud 
erialade õpetamisel on indivi-
duaaltunnid ja töö väikestes 
gruppides vältimatu.

Loomulikult ei valitse ra-
haline küllus üheski valdkon-
nas. Arvan, et seoses teadus-
leppe sõlmimisega 2018. aas-
ta lõpus ja teadusraha tõstmi-
sega ühele protsendile SKT-st, 
mille osas saavutati erakonda-
de ülene kokkulepe, võis tek-

kida mulje, et see lahen-
dab probleemi ka kõrg-

hariduse rahastami-
sega. Mingil mää-
ral see nii ju on. 
Kuid õppejõudu-
de ja tugitöötaja-
te palkadele, hoo-
nete ülalpidamise-

le ja paljule muule 
on selle kokkulep-

pe mõju marginaalne. 
Ka ülikooliti on siin eri-

nevusi. Näiteks EMTA ja 
kunstiakadeemia kui peaasja-

likult õpetavad ülikoolid   sõl-
tuvad eelkõige tegevustoetus-
test ehk siis kõrghariduse ra-
hastamisest.

Lootust annab see, et prob-
leemi valulikkus on lõpuks 
jõudnud ka otsustajateni. Asu-
me olukorras, kus alustava, 
doktorikraadiga õppejõu palk 
ülikoolis on väiksem kui alus-
taval üldhariduskooli õpetajal. 
Kogu hariduse rahastamise süs-
teem on läinud tasakaalust väl-
ja. Numbritele otsa vaadates 
küsid endalt tahtmatult: kas 
see kõik on tõesti võimalik?  

T.L.: Kui riigi panus 
ei suurene ja me ta-
hame samas ma-
hus edasi õpe-
tada, siis tuleb 
jah võimalda-
da tasulist 
õpet. Siis 
tuleb üht-
lasi lange-
tada polii-
tiline ot-
sus, et me 
õpeta-
me edas-
pidi vä-
hem kui 
praegu. 
Kui prae-
gu omandab 
meil kõrg-
haridust 48% 
noortest vanu-
ses 18-24, mis 
on OECD riikide 
keskmine, siis tuleb-
ki võtta vastu poliitiline 
otsus, et me koolitame vä-
hem kui paljudes teistes are-
nenud maades.  See on ainus 
variant, kui riik ei taga rahas-
tamist täies ulatuses. 

Kas see tähendaks siis eemal-
dumist Põhjamaa mudelist, kus 
kõrgharidust käsitletakse kui 
üldist hüve, ja lähenemist ang-
loameerika ruumile, kus hari-
dus on teenus, mille eest tuleb 
maksta. Kas meie peaksime siis 
valima kahe vahel olemise?

T.L.: Jah, meie ei saa minna 
täielikult tasulisele kõrgharidu-
sele, nagu Ühendkuningriigis, 
kus töötab küll stipendiumide 
süsteem. Meie ühiskonnas po-
le inimestel nii palju ostujõu-
du, et sellega kaasa minna. Lei-
dub osaliselt tasulise kõrghari-
duse variante. Kas osakoormu-
sega õpe võiks näiteks olla ta-
suline, või tuleks küsida üht-
laselt kõigilt n-ö administree-
rimistasu? Kuid kõigepealt on 
ikkagi tarvis üldistes põhimõ-
tetes kokku leppida.

I.I.: Peab ikka väga-väga täp-
selt oma samme kaaluma, kui rää-
gime tasuta või tasulisest kõrg-
haridusest. Laias plaanis leidub 
tõesti erialasid, mille lõpetajad 
leiavad endale Eestist atraktiiv-
se palgaga töökoha. Nende pu-
hul pole kindlasti probleem ka 
varem võetud õppelaenu taga-
simaksmine. Kuid tasulise hari-
duse puhul peame rääkima õp-
pelaenu ja õppetoetuste süstee-
mi uuest üles ehitamisest.

EMTA seisukohalt, rääki-
des näitlejatest või muusiku-
test, võib öelda, et neid üld-
juhul Eestis suur ja rahaliselt 
motiveeriv tasu ei oota. Samas 
põhineb nendel kutsumuseri-
aladel suuresti meie kultuuri-
line identiteet.  Kultuuri tule-
vik ja rahvusvaheline konku-
rentsivõime. 

Samas, kas ehk ei olegi kõrg-
haridus liiga massiliseks muutu-
nud ja devalveerunud ning ta-
suline kõrgharidus muudaks 
olukorda paremaks? Ja diplo-
mid antakse ka lõpetajatele, 
kelle vaimsed võimed tegelikult 

ei küüni kõrghariduseni, samas 
kui tööandjad räägivad hoopis 
oskustööjõu puudusest?

T.L.: Mina ei arva, et meil 
antakse liiga palju kõrghari-
dust. Pigem tuleks süsteemi 
muuta paindlikumaks, et see 
suudaks kiiremini ja efektiiv-
semalt reageerida tööturu va-
jadustele. 

Näiteks IT erialad on küll 
populaarsed, aga me ei suuda 
ikkagi välja õpetada nii palju 
spetsialiste, kui selles valdkon-
nas tegelikult nõutakse. Kau-
geltki ei suuda. Mõnede teis-
te tehnikaalade spetsialistide-
ga on sama lugu. Meil leidub 
seega mitmeid valdkondi, kus 
on kõrgharitud inimesi roh-
kem tarvis. Elu areneb ju kii-
resti ja ülikoolidel oleks samu-
ti vaja kiiresti reageerida. Süs-
teemid on selleks liiga regulee-
ritud, bürokraatlikud ja jäigad. 

Kui tööturu vajadus näitab, 
et on vaja rohkem mõne konk-
reetse eriala spetsialiste, siis 
vaadatakse muidugi ülikooli-
de poole. Ülikoolid hakkavad 
siis koostama õppekavu, ja võ-
tab neli-viis aastat, enne kui 
esimesed tudengid eriala lõ-
petavad. Õppekavad on vaja 
kooskõlastada ministeeriumi-
ga. Näiteks kui meil oleks tä-
na plaanis mõni uus õppekava, 
saaksime kuulutada vastuvõ-
tu 2022/23 või 2023/24 õppe-
aastaks. Aga selleks ajaks, ku-
ni sel alal ülikool lõpetatakse, 
pole võib-olla enam nõudlust. 

Ülikoolid ise on püüdnud 
kiiremini reageerida. On loo-
dud täiendõppe, elukestva õp-
pe võimalusi jne.

I.I.: EMTA-s õpetatakse pal-
ju ka väikseid erialasid, Ees-
ti kultuuri killukesi, millel on 
oma pikk ajalugu ja areng. Sa-
muti palju uudset, innovaatilist, 
mida enne pole tehtud. Kõigest 
sellest kokku sünnibki Eesti 
kultuur, olgu see siis keelpil-

Haridus  
on väikeriigis  

avalik hüve, mis  
toetab inimväärset, 

tarka ühiskonda.

REKTORID: Tasuline kõrgharidus oleks halb, kuid praegu teenib 
oskustööline rahvusvaheliselt tunnustatud professorist rohkem

Ivari Ilja
foto: Albert Truuväärt

Tiit Land  foto: Mats Õun
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2. veebruaril möödus 102 aas-
tat Tartu rahulepingu sõlmimi-
sest Eesti ja Nõukogude Vene-
maa vahel. Seepärast tasub mee-
nutada selle lepingu sõlmijat ja 
Tallinna linnapead Jaan Poskat.

Enne seda, kui Jaan Poska 
poliitikasse läks, töötas ta eduka 
noore advokaadina. Poskade abi-
elu võib nimetada armastuseks 
esimesest silmapilgust. Kolleeg 
Kinievi juures käies armus ta tol-
le noorde koduõpetajasse, kelle 
nimi oli Constance. Noor naine 
oli Vanaturul klaasitöökoda pi-
dava rootslase Ivar Ekströmi ja 
tema eestlannast naise Josephine 
Amalie tütar. Kihluse järel kü-
sis Poska oma väljavalitult, mis 
on tema suurim unistus. Vaesest 
perest pärit, kuid haritud Cons-
tance vastas, et ta pole kunagi 
voormehega sõitnud. Nii sõitsid-
ki nad kahekesi, noored ja õnne-
likud, voorimehega Kadriorgu. 
Kadriorg ja voorimehesõit said 
mõlemad Poskale hiljem linna-
peaametis väga omaseks. 

Poska ja Constance Ekström 
abiellusid 1895. aastal. Poskat, 
kes ise pärines 12-lapselisest köst-
riperest, kus pere suurim rikkus 
olnud just lasterikkus, olevat tule-
vane äiapapa esialgu hoiatanud, 
et tal pole tütrele kaasavara  an-
da, kuid noor advokaat teatanud 
uhkelt, et ta tulnud tütart kosi-
ma, mitte kaasavara. 

Poska oskas prouale heameelt 
teha, viis ta Musta mere äärde, 
näitas maailma. Esimesed ehted, 
mis Jaan oli oma naisele kinki-
nud, jättis nende tütar Veera Pe-
terburi, kartes, et muidu lähevad 
segastel aegadel kaduma. Aga 
rahuläbirääkimiste Vene dele-
gatsioon tõi proua Poska ehted 
Peterburist tagasi.

Kahjuks kaotas Poska oma 
Musta mere äärde ostetud krun-
di. Ta sai käia seal erivaguniga 

ja kavatses sinnakanti korrali-
ku suvila ehitada, aga plaan ei 
täitunud, sest tuli hakata raja-
ma Eesti riiki. 

Proua Constance oli enne 
Jaan Poskaga kohtumist kodu-
õpetaja ühes soomerootsi mõi-
sas ja nägi oma unistustes sel-
list kodu, nagu oli soomeroot-
si aadlikel. Ja Jaan Poska suu-
tis talle sellise kodu luua. Liiva 
(praegune Poska) tänavale Kad-
riorus kerkis maja, mida praegu-
gi kutsutakse Poska majaks. Las-
tele tundus suure imena, et sel-
les majas oli ka elektrivalgustus 
– vajuta ainult nupule ja lamp 
hakkab põlema. Võttis tükk ae-
ga, enne kui lapsed elektrilülitid 
rahule jätsid…

Sakslased hirmutasid  
rahvast

Õuele rajati purskkaev ja maj-
ja soetati koguni tolmuimeja. 
Poskade peres teenijaametit pi-
danud vanaproua Sander leidnud 
selles kodumasinas isegi jumala 
olemasolu kinnituse, sest kui-
das muidu «selline tolmuime-
mise ime võimalik on».

Poskade uus kodu oli koht, kus 
kohtusid eesti ja vene seltskonna-
tegelased. Seal arutati 
päevapoliitikat ja 
valmistuti täht-
sateks otsus-
teks. Hoo-
limata vi-
letsamast 
elujärjest 
oli Poska 
raha suh-
tes lahti-
se käega, 
ta jagas abi-
vajajatele oma 
taskust 25-100 
rubla suurusi toetu-
si. Constance sõitis abikaa-
sale igal pärastlõunal voorime-
hega tööle vastu, et tuua ta ko-
ju Kadriorgu – nagu kihluse ajal. 

Poska poliitiline karjäär algas 
Tallinnas 1904. aasta lõpus, kui 
ta valiti linnavolikogu saadikuks. 
Seni oli kogu võim linnas olnud 
sakslaste käes, kuid nüüd ilmus 
poliitikasse hulk noori, haritud, 

motiveeritud ja organiseeritud 
eestlasi, kes olid lõpetanud Tar-
tu või Peterburi ülikooli.

Eestlased valisid väliselt ta-
gasihoidliku kampaaniataktika, 
valmistudes valimisteks isiklike 
suhete ja vaiksete koosolekute 
abil. Sakslased üritasid veel vii-

masel hetkel sündmus-
te käiku muuta. 

Revalsche Zei-
tung kirjutas: 

«Uued ele-
mendid ta-
havad mas-
side õlga-
del tungi-
da linna-
volikogus-

se. Kuid ho-
mines novi ja 

nende rahvus-
likkude partei-

kaaslaste võit oleks 
suur õnnetus meie linnale.»

Duumakandidaadist vang
Sakslaste õudusunenägu sai 

teoks. Eestlased said volikogus 
60 kohast 38, koos venelastega 
43. Eesti suurima linna juhtimi-
ne läks põlisrahva kätte ja Pos-
ka valiti Tallinna linnavolikogu 
esimeheks.

Sel perioodil laienes rahvahul-
kade poliitiline ärkamine. Avali-
ku arvamuse ainsaks keskuseks 
olid omavalitsused. Seepärast tu-
li linnavolikogu päevakorda ka 
poliitilisi küsimusi, mida tihti al-
gatas Poska. Õnnelikud eestlased 
pakkusid talle linnapea ametit, 
kuid Poska keeldus ja 1906 sai 
esimeseks eestlasest linnapeaks 
Voldemar Lender. Nüüd käisid 
Eesti poliitikud peale, et Poska 
kandideeriks Vene Riigiduuma 
valimistel, kuid mees keeldus 
jälle, pidades õigeks oma töö-
jõudu mitte laiali pillata.

Olles duumasaadiku kandi-
daat, sattus Poska 1906. aastal 
seoses eelmisel aastal toimu-
nud revolutsiooniga vanglasse, 
kahtlustatuna Vene impeeriu-
mi vastases tegevuses. Vang-
las viibis Poska paarkümmend 
päeva ja vabanes sealt Eesti-
maa endise kuberneri Bellegar-
de eestkostel.

Poska oli advokaat ja tal oli 
ametitest keeldumiseks oma põh-
jus. Ta tahtis aidata maapaost ta-
gasi ja päästa eesti poliitikuid, ke-
da süüdistati aktiivses riigivasta-
ses tegevuses ehk eesti asja aja-
mises 1905. aasta revolutsiooni 
ajal. Oli ju Venemaa mõistnud 

tagaselja surma näiteks Kons-
tantin Pätsi ja Jaan Teemanti.

Eestlastest sõbrad ja aatekaas-
lased keelitasid Poskat, et ta hak-
kaks linnapeaks. Enne seda käi-
sid eesti poliitikud rääkimas tema 
naise Constancèga. Too polnud 
alguses nõus, sest peres kasvas 
kümme last ja linnapea palk oli 
«vaid» 6000 rubla aastas pluss 
esinduskulud. Ka oli linnapea 
amet valitav ja kui nelja aasta 
pärast poleks meest uuesti tahe-
tud, oleks pere puha nälga jää-
nud, sest advokaadi teenustest 
huvitatud kliendid oleks selle aja 
peale kaotsi läinud. Parimatel ae-
gadel teenis Poska advokaadina 
40 000 rubla aastas. Kui Kons-
tantin Päts tuli tema juurde ad-
vokaadiõpilaseks, määras Poska 
aga Pätsile 300-rublase aastapal-
ga. Miks? Sest just nii suur oli ol-

nud Jaan Poska isa Jaani 
aastapalk Eesti Apostlik-Õigeusu 
kiriku Laiuse koguduse köstrina, 
kes aga pidi erinevalt Pätsist ülal 
pidama suur peret. 300 rubla aas-
tas oli tol ajal suur raha.  

Lõpuks õnnestus naine nõus-
se rääkida ja 27. aprillil 1913 va-
litigi Poska linnapeaks. Selles-
se ametisse jäi ta 1917. aastani. 

Linnapeana oli Poska uuen-
duslik ja edukas, vaatamata käi-
mas olevale I maailmasõjale. Uus, 
linna enda elektrijaam valmis te-
ma esimesel ametisoleku aastal. 
Linnavalitsuses seadis ta sisse 
moodsa töökorralduse – seni ei 
teadnud ükski ametnik, mida ta 
täpselt tegema peab. Linna töö-
tajad jagas Poska ametkondade 
järgi ja pani neist igaühe oma 
töö eest vastutama.

Paberimajanduses oli Poska 
üsna korratu ja isegi tema ad-

Jaan Poska lasi ennast koos naisega iga päev 
voorimehel koju sõidutada, nagu oma kihlusepäeval

KÕLVART: Jaan Poska 
mõtles tuleviku peale ja oli 
võimeline seda tulevikku 
meie jaoks looma
Simon Suviste
simon.suviste@tallinnlv.ede

«Loomulikult on Jaan 
Poska ajalooline isik, kelle 
taga seisab terve meie rii-
gi ajalugu,» ütles linnapea 
Mihhail Kõlvart, kui asetas 
Tartu rahu aastapäeva pu-
hul pärja Jaan Poska haua-
le Siselinna kalmistul.

«Ta oli esimene eestlane, kes 
oli linnavolikogu esimees, lin-
napea, esimene Eesti riigi välis-
minster, aga loomulikult ka ra-
huläbirääkimiste delegatsiooni 
juht,» rääkis Kõlvart. «Samuti 
oleks õige mäletada teda Parii-
si rahukonverentsilt, kus ta oli 
samamoodi meie delegatsiooni 
juht ja taotles Eesti tunnista-
miste de jure. Jaan Poska on 
eeskuju meie praegustele rii-
gitegelastele, sest ta tõepoo-
lest mõtles tuleviku peale ja 
oli võimeline seda tulevikku 
meie jaoks looma.»

Tartu rahu aastapäeval, 2. 
veebruaril, kogunesid reaal-
kooli, inglise kolledži, prant-
suse lütseumi, Gustav Adol-
fi gümnaasiumi ja 21. Kooli 
direktorid ja huvijuhid, õpila-
sesinduse presidendid ja liik-
med ning liputoimkonnad 
reaalkooli kõrval asuva mä-
lestusmärgi juurde, et avalda-
da austust langenud õpilaste-
le ja õpetajatele. Koos meenu-
tati Tartu rahulepingu tähtsust 
Eesti ajaloos ja õppursõdurite 
rolli Eesti Vabadussõjas. Kõ-
nega esines 21. kooli õpila-
ne Martti Kallas. Laulis kooli 
meesansambel.

«Mina olen Martti, tavaline 
18-aastane noormees,»  ütles 
ta. «Ja mul on vedanud. Mul 
on vedanud, sest mul on õnn 
elada rahuajal. Mina ja minu 
eakaaslased saame käia rahu-

likult koolis ja trennis ning si-
sustada oma vaba aega täpselt 
nii, nagu me ise vähegi taha-
me. Kuid paraku ei ole see 
teiste meiesuguste jaoks alati 
niivõrd lihtne olnud.

Veidi enam kui sada aastat 
tagasi ei saanud minusugused 
koolipoisid vabalt tegutseda ja 
ega nad ei tahtnud ka. Vaba-
dussõjas osalenud 17-aastase 
koolipoisi Aleksander Elango 
poolt pea 80 aastat hiljem lau-
sutud sõnade kohaselt oli ko-
gu Vabadussõda tegelikult ime-
asi: see oli koolipoiste puhan-
guline vaimustus ja selle mõ-
jul tegutsemine.» 

Leinaminutil asetasid G5 
koolide õpilasesinduste presi-
dendid ühise pärja mälestus-
samba jalamile ning helises 
koolikell langenud õpilaste ja 
õpetajate mälestuseks.

Tartu rahulepingu aasta-
päeva tähistatakse ühiselt 11.  
korda, traditsiooni algatasid 
21. Kooli õpilasesindus ja li-
putoimkond.

Poska muuseumis Kadrio-
rus said kokku Eesti välismi-
nistrid. Legendaarne riigimees 
oli aastatel 1913-1917 ka Tal-
linna linnapea. 

«Ajutine Valitsus muutis 
Eestimaa-Liivimaa piire ja tu-
li suur Eestimaa kubermang,» 
selgitas Poska  linnapeaks saa-
mise tagamaid õigusajaloolane 
Peeter Järvelaid. «Sellele otsiti 
kubermangu komissari ja vali-
tigi Poska kui Tallinna linna-
pea. Võib öelda, et jah, Tal-
linna linnapeade pikas nime-
kirjas on Poska väga oluline.»

Järvelaid lisas, et Poska oli 
välisminister, kohtuminister, 
põhiseadusliku komisjoni esi-
mees: «Kui ühel inimesel on 
kas või üks nendest ametitest, 
siis oleks juba hästi, aga Pos-
ka tegi kõike.»

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Linnapea eestvedamisel 
sündis ka tänane kunstiaka-
deemia ning Vabadussõjas 
tulid tema palvel meile appi 
Briti sõjalaevad.

1914. aastast alates korraldas 
Poska ümber Tallinna arstiabi. 
Mitme väiksema nakkushaigus-
te baraki asemel tekkis Magasini 
29 üks suurem haigla. Linnavoli-
kogu andis haigemaja väljaehita-
miseks 1917. aastal krediiti. Ku-
na Poskal oli endal mitu tütart 

kasvamas, soovis ta, et tütar-
lapsed saaksid võrdselt poistega 
korraliku hariduse. 1915 aitas ta 
asutada naiskommertskooli. Ehk 
sai ta selleks idee oma hea sõb-
ra Voldemar Lenderi naiselt Elf-
riedelt, kes oli asutanud moodsa 
eragümnaasiumi just tütarlastele.

1916. aastal asutas Poska 
kunsttööstuskooli, millest hil-
jem kasvas välja Tallinna kuns-
tiakadeemia.

Jaan Poska linnapeaks olles 
asutati tema algatusel Tallinnas 

linnade liidu osakond, mis kan-
dis hoolt sõjaväelaste eest ja oli 
tähtsaks keskuseks I maailmasõ-
ja ajal. Poska täitis edukalt oma 
ülesandeid rasketes sõjaoludes, 
rinde lähemas tagalas.

Pärast linnapea ametiaja lõp-
pu oli Jaan Poska märtsist ok-
toobrini 1917 Venemaa Ajutise 
Valitsuse Eestimaa kubermangu 
komissar. Nüüd oli tema üles-
anne mõneti vastupidine. Ta pi-
di säilitama korda linnas, mida 
korratuks massiks muutunud ve-

ne sõjavägi rüüstas. Poska tagas 
linlaste ja nende vara kaitset.

Linnapea Poska ei jäänud ka 
skandaalidest puutumata. Aja-
kirjandus süüdistas Poskat sel-
les, et ta tahtnud linnale välis-
maalt laenu võtmisel vahelt tee-
nida. Poska võitis laimuasja koh-
tus ja vastava artikliga ajalehed 
korjati käibelt. Poska pidi sageli 
langetama otsuseid, millest sõl-
tusid Tallinna ja Eestimaa saa-
tus. Olud paiskasid ta elu viima-
sel kümnendil kõige dramaatili-

Linnapeana lasi Poska ehitada esimese korraliku haigla

Jaan ja Constance Poskal oli suur pere, mille äratoitmiseks kippus ka lin-
napea palk väikseks jääma.

Linnapea Mihhail Kõlvart asetas pärja Jaan Poska hauale.
 Aleksandr Gužov

Õpilased tähistasid Tartu rahu aastapäeva Vabadussõja mälestus-
märgi juures reaalkooli kõrval. Mats Õun

Poska Tartu rahulepingule alla kirjutamas.

Linnapeana sõitis Poska harva autoga töölt koju, naine tuli talle voorimehega 
vastu.

«Kui tahad asju ajada, siis peab pea olema 
külm, advokaadina ega asjaajajana ei saa 
endale mingeid emotsioone lubada,» leidis 
Tartu rahu sõlmija ja Tallinna linnapea  
Jaan Poska.

Keisripere  
käis Haapsalus  
puhates Poska  

venna juures  
pihil.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus 
avalikustab Põdra tn 28 
kinnistu  projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja es-
kiisprojekti.
Põdra tn 28 kinnistu asub 
alal, mille ehitusõigus on 
määratud Tallinna Linnavoli-
kogu 17.10.2002 otsusega 
nr 417 kehtestatud Põdra tn 
40 kinnistu detailplaneerin-
gus. Projekteerimistingi-
muste taotluse nr 
2111002/16258 ja sellele li-
satud eskiisi kohaselt soovi-
takse püstitada kahe korte-
riga elamu ja täpsustada 
detailplaneeringus käsitle-
tud liikluskorralduse põhi-
mõtteid: muuta detailpla-
neeringus määratud kinnis-
tu sissepääsu asukohta 
Põdra tänavalt Hirve täna-
vale. Kinnistu uus aadressi 
ettepanek on Hirve tn 46.
Kuna detailplaneeringu keh-
testamisest on möödunud 
üle 19 aasta, siis esineb nii 
õiguslik alus kui ka sisuline 
vajadus detailplaneeringu 
täpsustamiseks vastavalt 
ehitusseadustiku § 27 lõike-
le 4. Kavandatud muudatu-
sed ei oma olulist linnaruu-
milist mõju, samuti ei kaas-
ne soovitud muudatustega 
negatiivset mõju naaberkin-
nistutele ja nende kasutaja-
tele.
Projekteerimistingimuste 
taotluse ja selle lisamaterja-
lide avalik väljapanek toi-
mub 21. veebruarist kuni 
9.märtsini 2022 Nõmme 
Linnaosa Valitsuse ruumi-
des, Valdeku tn 13, I korruse 
fuajees.
PT taotluse ja selle lisama-
terjalidega on võimalik tut-
vuda ka ehitisregistri veebi-
lehe kaudu aadressil https://
ehr.ee ja PT taotluse nr 
2111002/16258 ning PT 
eelnõuga Tallinna planeerin-
gute registris aadressil htt-
ps://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/
DP009400#tab35 (doku-
mentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kel-
le õigusi võib avatud menet-
luse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esita-
da menetlust läbiviivale hal-
dusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid. Ettepanekute 
ja vastuväidete esitamise 
tähtajaks on avaliku välja-
paneku lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis 

nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata, soovib hal-
dusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse 
asja arutamisest avalikul is-
tungil loobunuks, kui hal-
dusorgan on väljapaneku al-
guses või menetlusest tea-
tamisel teinud ettepaneku 
asja arutamiseks ilma ava-
likku istungit läbi viimata ja 
menetlusosaline ei ole ette-
panekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esita-
nud selle suhtes vastuväi-
teid (alus haldusmenetluse 
seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

Paekivi tn 10 ja Paekivi tn 
12 krundi osas kehtiva de-
tailplaneeringu tingimusi 
täpsustavate projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja 
taotluse avaliku väljapane-
ku teade
Tallinna Linnaplaneerimise 
Ametile (edaspidi amet) esi-
tati projekteerimistingimus-
te taotlus Paekivi tn 10 ja 
Paekivi tn 12 kinnistutele 
korterelamute  püstitami-
seks ning detailplaneerin-
gus kavandatu täpsustami-
seks määratud hoonestus-
ala suurendamiseks ja nihu-
tamiseks (kuni 10%) ning 
arhitektuuriliste, ehituslike 
või kujunduslike tingimuste 
täpsustamiseks ja detailpla-
neeringus käsitletud haljas-
tuse, heakorra ja liikluskor-
ralduse põhimõtete täpsus-
tamiseks.
Paekivi tn 10 ja Paekivi tn 12 
kinnistud jäävad Tallinna 
Linnavolikogu 23.03.1995 
otsusega nr 30 kehtestatud 
„Sikupilli ärikeskuse detail-
planeeringu“ alale, mille ko-
haselt on Paekivi tn 10 ja 
Paekivi tn 12 elamumaa 
sihtotstarbega kinnistutele 
kavandatud kuni 3-4-korru-
selised elamud, Paekivi tn 
10 kinnistu lubatud täisehi-
tuse % on kuni 35 ja Paekivi 
tn 12 kinnistu täisehituse % 
on kuni 50.
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 
1, lg 2, lg 4 p 2 ja p 7 koha-
selt võib pädev asutus anda 
ehitusloakohustusliku hoo-
ne ehitusprojekti koostami-
seks projekteerimistingimu-
si, millega lubatakse suuren-
dada detailplaneeringus 
määratud hoonestusala 
(kuni 10%) ning täpsustada 
detailplaneeringus käsitle-

tud haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõt-
teid.
Amet on koostanud projek-
teerimistingimuste eelnõu 
Paekivi tn 10 ja Paekivi tn 12 
kinnistutele korterelamute 
püstitamiseks detailplanee-
ringu olemasolul.
Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
ses (Pallasti tn 54, I korruse 
fuajees) on võimalik tutvuda
14.veebruarist kuni 28. 
veebruarini 2022 igal töö-
päeval kogu tööaja jooksul                
Paekivi tn 10 ja Paekivi tn 12 
krundile korterelamute  
(maa-alune korrus/ 2 maa-
pealset korrust+ katusekor-
rus)  ja püstitamiseks pro-
jekteerimistingimuste eel-
nõuga.
1.Huvitatud isikul ja isikul, 
kelle õigusi võib avatud me-
netluse korras antav õigus-
akt puudutada, on õigus 
esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu 
kohta ettepanekuid ja vas-
tuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 28. veebruar 
2022.
2. Juhul, kui eelnevas punk-
tis nimetatud tähtaja jook-
sul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib hal-
dusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Amet avaldab taotluse ja 
eelnõu materjalid Tallinna 
planeeringute registris htt-
ps://tpr.tallinn.ee  (number 
DP000320, Tallinna Linna-
volikogu 23.03.1995  otsu-
sega nr 30 kehtestatud „Si-
kupilli ärikeskuse detailpla-
neering“) samaaegselt ava-
liku väljapaneku teatega ja 
tagab materjalide kättesaa-
davuse avaliku väljapaneku 
lõpuni.
Pärast avalikustamise tule-
muste selgumist otsustab 
amet projekteerimistingi-
muste väljastamise.

Tallinna Linnavolikogu ot-
sustas 27. jaanuari 2022 
istungil otsusega nr 11:
tunnistada Tallinna Linnavo-
likogu 27. jaanuari 2011 ot-
susega nr 6 kehtestatud 
Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Se-
pise, Valukoja ja Ääsi tänava 
vahelise ala detailplanee-
ring Sepapaja tn 12 kinnistu 
osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris https://tpr.tal-
linn.ee/

Tahad teada mis tegelikult 
Tallinnas sünnib?

TALLINNA
PANORAAM

18.00
igal pühapäeval

Saade

TV3

vokaadidokumente pidi sõber 
Päts loogilisse süsteemi sättima. 
Kuigi pahatihti ei suutnud linna-
pea leida mõnd enda välja antud 
korraldust paberil, teadis ta neid 
hiilgavalt peast. Poskal oli oma 
tööde suhtes imekspandav mälu.

Haritud pere 
Ametnikega suheldes oli Pos-

ka nõudlik, kuid õiglane. Ta os-
kas kõigiga läbi saada, solvumi-
sed endas hoida ja paistis alati 
muhedana, mis aitas kaasa efek-
tiivsele tööle. Poskat linnapeana 
austasid eesti, vene ja isegi sak-
sa rahvusest kodanikud. Tänu 
kõigele sellele valiti ta hiljem ka 
Tartu rahu läbirääkimiste juhiks. 

Inimestega suhtlemisel oli 
Poska moto: kõik viha suru en-
da sisse, ära sel välja lase pais-
ta. «Kui tahad asju ajada, siis 
peab pea olema külm, advokaa-
dina ega asjaajajana ei saa enda-
le mingeid emotsioone lubada,» 
leidis Poska.

See maksis talle ka kätte, Pos-
ka elas vaid 54-aastaseks. Täna-
päeval öeldakse selle kohta: prag-
maatiline suhtumine – pea peab 
olema külm, kui samal ajal süda 
keeb. Ta oli küll advokaat, aga 
samas usklik inimene, ja sai aru, 
mida tähendab Tartu rahu Ees-
tile. Poska ise ei kippunud rahu 
tegemise etteotsa, aga ta leppis 
jumala antud rolliga, mõeldes, 
et mina olen küll advokaat ja 
teeksin hea meelega oma tööd, 
aga kui kedagi teist ei ole, eks 
ma siis hakkan ka riigimeheks ja 
rahu nimel läbi rääkima. 

Poska kolm esimest last olid 
tütred, kes said tolleaegsete 
naiste kohta erakordse haridu-
se. Ksenjast tuli arst, Veerast 
advokaat ja naisliikumise tege-
lane, Tatjanast ajakirjandusdok-
tor. Lapsena olid kõik nad väga 
õnnelikud ja isa surma hetkeks 
juba täiskasvanud.

Poska naine nõudis, et nad 
ostaksid Haapsallu suvemaja, ja  
promenaadi äärde see soetatigi. 
Tol korral oli see Romanovite 
bulvar, mis asub kuursaali vas-
tas. Jaani vend oli Haapsalus õi-
geusu kiriku papp, kelle juures 
isegi keiser ja tema õukond käi-
sid seal puhates pihil. Poska nai-
ne unistas sellest, et saaks anda 
tütred naiseks mõnda rikkas-
se Peterburi peresse. Ta hakkas 
neile kohe prantsuse keelt õpe-
tama. Baltisaksa mõisates ei õpe-
tatud prantsuse keelt, seda rää-
kis Peterburi õukond.

semate sündmuste ja olukordade 
keskele. Sakslaste lahkumise järel 
oli Poska Eesti Ajutise Valitsuse 
välisminister. Poska teenete hul-
ka kuulub ka see, et Vabadussõ-
jas tulid meile appi Briti laevas-
tik ning vabatahtlikud Soomest, 
Rootsist ja Taanist, samuti saadi 
välisabi relvade, laenude ja muu 
näol. Poska on end kuldsete täh-
tedega kirjutanud Eesti ajalukku 
kui diplomaat, kes esimesena kir-
jutas alla Eestile iseseisvuse too-
nud Tartu rahulepingule.
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Loomaaias loodus-
õhtu herilastest
9. veebruaril kl 17.30 toimub loomaaia 
keskkonnahariduskeskuse auditooriu-
mis loodusõhtu, kus putukateadlane 
Villu Soon avab põnevat herilaste 
maailma, juttu tuleb herilastest kõige 
laiemas mõttes. Osalemine on tasuta. 
Loodusõhtu loeng kuulub loomaaia 
putukanäituse publikuprogrammi, näi-
tus on keskkonnahariduskeskuses 
(Ehitajate tee 150) avatud 14. veebrua-
rini.

 

Veebruar on  
botaanikaaias  
Hispaania kuu

Veebruaris avatakse botaanikaaias 
Taimeriigi Suursaatkonna projekti raa-
mes Hispaania teemakuu, mille käigus 
korraldatakse selle maa loodust ja kul-
tuuri tutvustavaid üritusi. Hispaania 
päritolu taimed on tähistatud botaanik 
Urmas Laansoo koostatud infosiltide-
ga. 27. veebruarini on huvilistel võima-
lus palmimajas tutvuda näitusega 
«Taimeillustratsioone Hispaania eks-
peditsioonidelt». 12. ja 19. veebruaril kl 
12 toimuvad palmimajas Hispaania tai-
mede ringkäigud Urmas Laansooga. 

Õismäe raba  
suusarada ootab  
huvilisi

Õismäe raba terviserada ootab kõiki 
suusasõpru, 8 km pikkusel pidevalt 
hooldatud rajal saab sõita nii klassika-
lises kui ka vabatehnikas. Klassikajälg 
on raja siseküljes, mida palutakse ter-
viserajal liikujatel hoida, ning seetõttu 
on jalutajatele palve kõndida raja välis-
küljes, et raja keskele mahuksid vaba-
tehnikas liikujad. Õismäe raba asub 
Vabaõhumuuseumi tee ja Vana-Ran-
namõisa tee vahel ning mõlemal täna-
val asuvad ka terviseraja parklad.

TUVI PARGIS ALGAS 
TAAS JÄÄAEG

5. veebruari õhtul muutus Tuvi park (Suur-
Ameerika 14a) taas jääskulptuuride pargiks. 
Skulptuure on seekord seitse ja need kujutavad 
mütoloogilisi olendeid. Mõne kuju peal saavad 
lapsed istuda ja ronida. Jääskulptuurid jäävad 
Tuvi parki nii kauaks, kuni ilmad lubavad.

Minu  
TALLINN

Nõuded kultuuriüritustele  
muutuvad liiga kiiresti
Laulja Laura Põldvere 
 
Artistidele on eelnev aeg väga keeruline olnud ja 
meie tööd tõepoolest raskendanud. Pole ju kui-
givõrd jätkunud võimalusi publiku ees muusi-
kat teha. Aga kas see on põhjus, et praegu 
koroonapiiranguid leevendada? Olen siiski 
seda meelt, et riik peab vaatama, mis on ka-
sulikum tervikule ning annab kõigile parima tu-
lemuse. Eesmärk on ju see, et inimesed oleksid 
terved ega haigestuks. Mina arvan, et liiga liht-
sakoeliselt piiranguid leevendada ei tohiks – 
olukord võib minna hullemaks. Ehk oleks hoo-
pis tulnud teatud hetkel vastu võtta otsus riik 
mõneks ajaks kinni panna, kuni olukord leevene-
nud? Praegu kultuurikorraldajad päris täpselt 
ei teagi, kuidas oleks õigem asju korraldada. 
Nõudmised muutuvad liiga kiiresti. Konk-
reetsed reeglid teatud kindla ajavahemiku 
jaoks paika panna oleks kõige mõistlikum 
lahendus.   

• Möödunud nädalal otsustas valitsus kaotada peagi koroonapassi ja leevendada järk-järgult piiranguid.  
Pealinn küsis, kas see otsus oli õige.

JÜRI MÕIS: Piirangud olid  
muutunud juba tüütuseks

Sügisel võib Covidit 
ehk juba gripiga  
kõrvutada

Arst ja ühiskonnategelane  
Nelli Kalikova   
 
Koroonaviiruse uue tüvena po-
le omikron üldiselt raskelt  
haigestunute arvu tõstnud. 
Seega pooldan riigipoolset 
piirangute lõdvendamist, seda 
muidugi mõtestatult ja järk-jär-
gult. Kui praegune väga kõrge 
nakatumine mööda läheb, siis järg-
misel talvel võib ilmselt praegust epi-
deemiat võrrelda harjumuspärase gri-
pihooajaga. Nüüdsel ehmatavalt kõr-
gel nakatumisel on siiski ka oma 

plusspool – seda rohkem inimesi saa-
vutab immuunsuse. Meil on teiste Eu-
roopa riikidega võrreldes suhteliselt 

nadi vaktsineerituse prot-
sent, kuid lisades sel-

lele veel haigestu-
mise tõttu im-

muunsuse 
omandanud, 
tuleb meie 
elanikkonna 
üldine im-
muunsus üle 

80%. Selline 
protsent lubab 

juba piiranguid lee-
vendama hakata! Kui 

mitmesugused testid olid omal ajal vä-
gagi vajalikud, siis nüüd neist krampli-
kult kinni hoida ei maksa.

Inimesed  
rõõmustavad  
viirusest võitu  
saamise üle
Olümpiavõitja Erki Nool
 
Treeningud ja võistlused toimuvad reeg-
leid järgides. Lastevanemail näiteks pa-
lutakse treeningute ajal saali tulemata 
jääda, kuid sellega on harjutud. Väik-
semad lapsed on nüüd ehk isegi ise-
seisvamad, mis on ju tore!  Spordi-
rahvas saab hallidesse koroona-
passidega ja treenerid kannavad 
spordibaasides kaitsemaske. Kui 
võrdleme meie riiki Taani või Inglis-
maaga, kes piiranguist loobusid, siis 
tuleb vaadata ka vaktsineerituse ta-
set. Neil riikidel on see meist märksa 

kõrgem ja seega risk meditsiinitöötajate 
koormuse kasvule oluliselt madalam. 
Vaktsineeritud inimeste haiglasse sattu-
mise tõenäosus on nendes maades olu-
liselt väiksem. Aga muidugi, küllap pole 
Eestimaal ühtegi inimest, kes koroonast 
võitu saamise üle ei rõõmustaks! Tõus-
ma hakkab majandus ja toitlustus ning 

taastuvad vaba 
aja veetmise 

võimalu-
sed.

Koroona viis  
meilt lennusõitude 
kultuse

Ettevõtja ja poliitik Jüri Mõis
 
Piirangute leevendami-
ne või nende üldse 
kaotamine on vaja-
lik küll. Need on 
muutunud tüü-
tuseks! Tava-
pärane elu-
rütm ongi juba 
paljudes riiki-
des taastumas. 
Kui näiteks va-
rem olid lennu-
jaamad üsna 
trööstitud paigad, 
kus teenindus ja toit-

lustus suuresti suletud, siis viimase 
aasta jooksul on need taas avanemas. 
Selge ülesminek algas 2021. aasta al-
gusest – maailm hakkas jälle tööle! 
Nüüd on asi pigem poliitikute mõtle-
miskiiruses. Turism kui niisugune aga 

vajabki minu arvates strukturaal-
set muutust. Kahe aasta ta-

gusel tasemel see ma-
jandusharu ilmselt ei 

taastu ja minu arva-
tes pole seda tingi-
mata ka vaja. Too-
na tundus, et meil 
on juba lennusõi-
du kultus. Kes 
igal koolivaheajal 

lennukiga minema 
ei sõitnud, polnudki 

nagu õige inimene! 
Turism vajabki uut ra-

kurssi. 

Tallinn käivitab 6. märtsist palju-
des maailma linnades levinud ta-
va, kus iga kuu esimesel pühapäe-
val on külastajatele muuseumisse 
sissepääs tasuta. 

Kultuurivaldkonna abilinnapea Kaa-
rel Oja sõnul oli plaanis alustada tasuta 
muuseumipühapäevadega juba veebrua-
rist, kuid murettekitava nakkusolukor-
ra tõttu lükkus ettevõtmise algus edasi.

«Ühelt poolt on tasuta muuseumi-
pühapäevade puhul oluline piletihinna 
puudumine, sest küsitlused näitavad, et 
see on osale külastajatest muuseumikü-
lastuste puhul takistuseks. Teiselt poolt 
– ja vahest olulisemanagi – on muuseu-
mipühapäevade korraldamine võimalus 

meie muuseumite tegevusele regulaar-
selt suuremat tähelepanu pöörata,» sel-
gitas Oja.

Tallinna elanike rahulolu-uuringu jär-
gi tuuakse kõige sagedasemaks põhju-
seks muuseumikülastustest hoidumiseks 
hirm nakatumise ees, järgmisena maini-
takse ajapuudust ning arvestataval osal 
inimestest on takistuseks  ka piletihind.

Esialgu on ettevõtmisesse kaasatud 
linnamuuseum oma seitsme filiaaliga 
ning liitunud on ka kirjanduskeskuse 
kolm muuseumit. Tulevikus soovib linn 
motiveerida teisigi linnas tegutsevaid 
muuseume kaasa lööma. 

Lähemalt saab muuseumipühapäe-
vade kohta uurida aadressilt tallinn.ee/
muuseumipuhapaev. 

Märtsist pääseb ühel pühapäeval kuus muuseumi tasuta

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


