
NÄDALA SÜNDMUS
PIRJO LEVANDI JA HOI MA LELLOS
12. veebruaril Estonia kontserdisaalis 
esineb laulja Pirjo Levandi, kelle esimene 
muusikaline koostöö kitarristide Alfonso 
Pacini ja Fulvio Paredesega toimus festi-
valil Juu Jääb eelmisel aastal. Põgusast 
muusikalisest kohtumisest kasvas välja 
kontsert, mis ühendab kuulajate ees 
Eesti ja Ladina-Ameerika viisid ja rütmid. 
Kontserdil esinevad teisedki muusikud, 
kelle tee algas Argentiinas, Venetsueelas 
ja Itaalias ning keda tuntakse kui virtu-
oose, kes mänginud koos paljude jazz- ja 
maailmamuusikutega.
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TALLINNA LINNA 
TASUTA AJALEHT

 Tallinna linn hakkas 
koostama abipaketti linna 
elanikele ja ettevõtjatele, et 
üle elada seoses majandus-
langusega saabunud ras-
ked ajad. 

Abipaketi nimetusega «Tallinna 
abipakett majanduskriisi üleelami-
seks» esitab linnavalitsus linnavoli-
kogule aprilli algul. See keskendub 
kuuele olulisele valdkonnale: töö-
puuduse leevendamine, kulutuste 
ümbersuunamine, linna toetused ja 
sotsiaalabi, raskustesse sattunud ini-
meste nõustamine, energeetika ning 
ettevõtluse toetamine. 

«Kaks kõige valusamat teemat on 
kindlasti küttehindade järsk tõus ja 
tohutu kiirusega suurenev tööpuu-
dus,» ütles abilinnapea Jaanus Mut-
li. Küttehinnad tõusid eelmisel kütte-
perioodil 62% ja käesoleval küttepe-
rioodil veel 57%. Tallinna Küte on küll 
teatanud, et langetab jaanuarist küt-
te hinda 9%, kuid jaanuaris jääb hin-
natõusuks võrreldes eelmise küttepe-
rioodiga ikkagi u 50%.

«Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium ning riigi konkurentsi-
amet, kelle pädevusse kuulub kütte-
hindade läbivaatamine ja kooskõlas-
tamine, pole võtnud oma kohustusi 
täie tõsidusega,» nentis Mutli. 

Samal ajal jääb tööta üha suurem 
hulk inimesi, kes satuvad kohe ras-
kustesse eluasemekulude tasumise-
ga. Kui 2008. aasta alguses oli Tallin-
nas registreeritud töötuid 1,5%, siis 
praegu kannatab tööpuuduse all li-
gikaudu kolm korda rohkem inimesi 
ehk 4,8%. «Viimasel nädalal on Tallin-
nas igal tööpäeval registreeritud 154 
uut töötut,» rõhutas Mutli. «Seetõt-

tu keskendub väljatöötatav abipakett 
suuresti uute töökohtade loomise-
le (sh sotsiaalsed töökohad), töötute 
juriidilisele nõustamisele, kütte hin-
natõusu kompenseerimisele, töötute 
täiendavale rakendamisele linna hea-
korratöödel, sotsiaalmajutusüksuste 
rajamisele ning supiköökidele täien-
davate vahendite eraldamisele.»

Linnapea Edgar Savisaare sõnul 
on Eesti ma-
janduses era-
korralised ajad, 
mis puuduta-
vad ka palju-
sid Tallinna ela-
nikke. «Majan-
dusprognoose 
muudetakse iga 
kvartal, ja kah-
juks ainult hal-
vemaks,» ütles 
linnapea. «Kindlustunne on vähene-
nud nii elanikel kui ka ettevõtjatel. 
Iga päev  küsitakse: mis saab edasi, 
kas lõpuks tuleb ka riik omalt poolt 
välja majandust toetavate meetme-
tega? Tallinn ei saa olla kõrvaltvaa-
taja, minu kui Tallinna linnapea ko-
hus on astuda samme, et aidata hät-
tasattunud inimesi, soodustada et-

tevõtteid uute töökohtade loomisel, 
et tagada linna areng.»

Mutli kinnitas, et ka linna eelar-
ve vaadatakse üle, leidmaks haldus-
kulude vähendamise võimalusi. «Sa-
mas püüame igal juhul mitte muuta 
2009. aasta investeeringuid, sest need 
tagavad paljudele tallinlastele töö-
koha säilimise,» lausus abilinnapea. 
«Meil pole kavas eelarvet kärpida, 

nagu riik seda 
teeb, küll aga ta-
hame suunata 
täiendavaid va-
hendeid uute 
töökohtade loo-
misse ja ettevõt-
luse tugevda-
misse. Me ei tea, 
kui kaua majan-
duskriis kestab, 
kuid ma olen 

kindel, et Tallinn tuleb sellest olukor-
rast välja, säilitades oma tugevuse ja 
andes olulise panuse kogu Eesti ma-
jandusele. Tallinn ei jää kõrvaltvaata-
jaks, vaid tegutseb, et majanduskriis 
üle elada, töötades välja omapoolse 
abipaketi, mida nii mõnedki Euroopa 
mõjukad linnad on samuti teinud või 
tegemas.»

• Tallinna plaanitav abipakett peaks keskenduma nii tööpuuduse 
leevendamisele kui ka ettevõtluse toetamisele.

LINLASE OMA LEHT

TALLINNAA LINNNA

Telli

Pealinn 

tasuta koju! 

tel  1345

Müra segab 
elamist
Kõige valusamalt käib 
tallinlase kõrvadele 
liiklusmüra, nüüd koostas 
linn müra vähendamise kava. 

Loe lk 3

Spetsialistid: 
nigel seadus
Suvel jõustuva töölepinguseadu-
se kvaliteeti peavad asjatundjad 
kehvaks, lisaks suurendab 
seadus riigi koormust.

Loe lk 8

«Kaks valusaimat 
teemat on kindlasti 
küttehindade järsk 
tõus ja tohutu 
kiirusega suurenev 
tööpuudus.»

Ärge jätke 
last autosse!
Eestis on kombeks jätta 
laps pargitud autosse 
omapäi, paljudes riikides 
peetakse seda kuriteoks.

Loe lk 5

Kriisiplaan 
tulekul

Linnalt oodatakse töökohtade loomist
Enamik linnaelanikest ootab, et Tallinn tegeleks majanduskriisi tõttu 
hätta sattunud inimeste aitamisega, selgub Faktum Ariko uuringust.  
Üldjoontes leiab 80% inimestest, et linnavalitsus peab aktiivselt tegutse-
ma, pakkudes mitmesugust tuge. Küsitluses nimetatud moodustest päl-
vis enim toetust sooja toidu jagamine hädasolijaile, aga ka täiendava-
te töökohtade loomine linna heakorramajanduses ja kommunaalteenuste 
sektoris – et töötutel võimaldatakse senisest enam teenida elatist näiteks 
linna heakorra- ja muudel abitöödel. Meetmete vajalikkuses olid ühel 
meelel noored ja vanad, eestlased ja venelased, naised ja mehed.
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 Linna sotsiaaltöö keskuse Kop-
li 79 öömaja-varjupaigas saavad Tal-
linna hättasattunud inimesed alates 
veebruarist tasuta suppi ka nädalava-
hetustel. Supiköök töötab laupäeval-
pühapäeval kella 13-16 ja toitu piisab 
250 inimesele. 

Tallinn eraldas lisaks juba eelar-
vest eraldatud 670 000 kroonile hilju-
ti veel pool miljonit krooni supiköögi-
teenuse laiendamiseks. Tänu sellele 
saab jagada Kopli tänava varjupaigas 
suppi ka nädalavahetustel ning toeta-
da Tallinna Punase Risti ja Päästear-
mee sama teenust. 

«Tallinna Punane Rist on linna toel 
varem jaganud suppi talongide alu-

sel 39 inimesele, nüüd on võimalik ta-
longe saada oma linnaosade sotsiaal-
hoolekande osakondadest 200-l ma-
jandusraskustesse sattunul,» ütles 
abilinnapea Merike Martinson. «Su-
piköökide tavaklientidele on lisandu-
nud töötuks jäänud inimesed.»   

Kopli 79 jagatakse suppi nädalava-
hetustel ilma talongita, seda on kavas 
teha vähemalt 1. aprillini. 

Tallinnas on supiköögid Punase 
Risti (Eha 8) ja Päästearmee (Laevasti-
ku 1a) juures, esimene töötab tööpäe-
vadel kl 10-10.30 ja annab suppi vaid 
kaasa, teine jagab suppi tööpäevadel 
12-15. Kopli 79 toimub toitlustamine 
laupäeval ja pühapäeval 13-16.

Suppi saab ka nädalavahetusel

Uudised

Ajaleht Pealinn
Väljaandja: Tallinna linnakantselei

Toimetus: Vabaduse väljak 10. Tallinn
Telefon: 616 4041, 616 4042

Peatoimetaja: Maarja-Liis Arujärv

Oliver Õunmaa, 616 4044, oliver.ounmaa@tallinnlv.ee
Sirje Rattus 616 4042, sirje.rattus@tallinnlv.ee

Eleri Lopp, 616 4043, eleri.lopp@tallinnlv.ee
Jaanus Kõrv, 616 4047, jaanus.korv@tallinnlv.ee

Tiina Salumäe, 616 4043, tiina.salumae@tallinnlv.ee

Valitsejad 
teenindajateks

 Valitsemise asemel teenindami-
ne – selline on uus põhimõte, mil-
lest Tallinn tahab linnajuhtimises 
alanud aastal lähtuda. Mida see 
täpsemalt tähendab?

Aga just seda tähendabki. Tallin-
na linnajuhtimise uuenduste koha-
selt muutuksid senised linnaosa-
valitsused pigem linnaelanike tee-
ninduspunktideks ehk osakonda-
deks. Eesmärk on parandada elani-
ke jaoks teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti ja hoida sealjuures raskel 
ajal kokku kõigi meie raha. 

Teisisõnu – Tallinn tahab haka-
ta teenuseid arendama mitte enam 
linnaosa-, vaid asumipõhiselt. Sest 
on selge, et ühe linnajao sees on 
veel mitmeid omanäolisi piirkondi, 
mille kõigi ela-
nikud vajavad, 
et paljud tee-
nused oleksid 
senisest palju 
enam käe-jala 
juures.

«Eesmärk on pakkuda inimestele 
võimalikult mugavat kodulähedast 
ja asumikeskset teenindust, see 
kõik tähendab aga ka vahetumat ja 
inimkesksemat linnajuhtimist,» rõ-
hutas reformikava tutvustamisel ka 
linnavolikogu esimees Toomas Vit-
sut, kes andis volikogule reedel üle 
eelnõu haldusstruktuuri muutmi-
seks Tallinnas. 

Vitsuti sõnul võimaldab algata-
tav haldusreform linnavalitsemise 

kulusid kokku hoida. «Valitsemis-
kulu kärbete arvel saame pakkuda 
raskel ajal rohkem sotsiaalabi, ja see 
on samuti meie linna elanike võit,» 
lisas ta.  

Linnaosade muutmisega teenin-
duspunktideks kaasneb ka see, et 
linnaosasid hakkavad juhtima osa-
konnajuhatajad, kelle ametiaeg ei 
sõltu enam valimistsüklist. Kokku 
on linnas kavas moodustada küm-
me osakonda, seniste linnaosade 
kõrvale tulevad Kadrioru ja Ülemis-
te piirkond, säilivad ka kohalikud 
esinduskogud.

Teine suur linnajuhtimisalane 
uuendus on see, et Tallinn plaa-
nib alustada ühinemisläbirääki-
misi mitmete lähivaldade esin-

dajatega, et 
muuta tege-
vus efektiiv-
semaks. Tal-
linn on juba 
ammu välju-
nud oma pii-

ridest ja tekkinud on linnastu. 
Tulu tõuseks kogu piirkonna 

ühistranspordi, hariduse, teede-
võrgu planeerimise ja hooldami-
se, vee- ja kanalisatsioonitrasside 
rajamise ning üldplaneeringute 
osas. Sellisest haldusreformist on 
10-15 aastat ainult räägitud. Sa-
mas – kedagi loomulikult ei sunni-
ta Tallinnaga vägisi liituma ja liitu-
mine peab olema vastastikku ka-
sulik. 

tMaarja-Liis Arujärv, peatoimetaja
Pealinnas

 Mustamäe kultuurikeskuse Kaja 
hoone laiendamiseks  algatas lin-
navalitsus E. Vilde tee 118 kinnistu 
detailplaneeringu koostamise, detail-

planeeringu eskiislahenduse koostas 
Arhitektibüroo Koot & Koot OÜ. 

Kinnistul asub 1964. aastal ehita-
tud kahekorruseline kinohoone, mis 

rekonstrueeriti 1999. aastal kultuuri-
keskuseks. Kuna hoone ei vasta enam 
umbes 66 000 elanikuga linnaosa vaja-
dustele, soovitaksegi seda laiendada. 

 Linnavalitsuse initsiatiivil on 
moodustamisel töörühm, mis hak-
kab töötama välja korruptsioonivas-
tast tegevuskava.

Linnavalitsus koostab ja esitab lin-
navolikogule tegevuskava pärast uue 
korruptsioonivastase seaduse vastu-
võtmist Riigikogus. 

Linnapea Edgar Savisaare sõnul 
pärsib linna võimalusi korruptsioo-
ni tõkestada õigusliku regulatsiooni 

ebaselgus ja sisemine vastuolulisus. 
Linnavalitsus on seoses ebaselgetest 
regulatsioonidest tingitud problee-
midega pöördunud nii vabariigi valit-
suse kui ka õiguskantsleri poole. 

«See, et riik pole suutnud korrupt-
sioonivastast seadust põhiseaduse ja 
õiguse üldpõhimõtetega kooskõlla 
viia, on kahetsusväärne,» nentis Sa-
visaar. «Vähemalt on justiitsminis-
teerium nüüd ometi seaduse eelnõu 

valmis saanud ja kooskõlastusringile 
saatnud, uus seadus peaks jõustuma 
1. jaanuarist 2010.» 

Töörühma ülesanneteks on üle 
vaadata linnavalitsuse tööprotsessid, 
et minimeerida korruptsiooni esine-
mise võimalused, välja töötada lin-
na õigusaktide eelnõud uue korrupt-
sioonivastase seaduse rakendamiseks 
ning kavandada vajalikud koolitused 
linna teenistujatele. 

 Botaanikaaias avati renoveeritud 
loodusmaja, kus  hakatakse korralda-
ma loodushariduse õppepäevi. Abilin-
napea Deniss Boroditš avaldas lootust, 
et loodusmajast kujuneb oluline loo-
dushariduse õppekeskus mitte ainult 
Tallinna, vaid ka linna lähivaldade koo-
lide õpilastele, õpetajatele ja teistele 
rohelise mõtteviisiga inimestele. Õppe-
tööd uues loodusmajas tahetakse alus-
tada aprilli lõpus või mai alguses. 

Kahekorruselise puithoone esime-
sel korrusel on kolm õppeklassi, mis 
mahutavad kokku 72 õpilast. Teisel 
korrusel asuvad töökabinetid ja õp-
peraamatukogu, kolmandal puhke- 
ja olmeruumid. 

Loodusmaja taastati väliselt endi-
sel kujul, ka sisekujunduses on säili-
tatud enamjaolt vana ruumide pla-
neering. Hoone rekonstrueerimisele 
kulus 6,6 miljonit krooni.

 Lapsehoiuteenuse osutajad saavad 
sel aastal hüvitist 1925 krooni lapse 
kohta kuus. Mullu oli lapsehoiutee-
nuse hüvitise suurus kuni 1875 kroo-
ni ühes kalendrikuus lapse kohta. 

Abilinnapea Merike Martinsoni 
sõnul on lapsehoiuteenuse kasutaja-
te hulk Tallinnas vähenenud, sest on 
avatud uusi lasteaedu ja vanemad ee-
listavad lapsehoidjale linnalasteaeda. 

Lapsehoiutoetust on Tallinn 
maksnud 2006. aastast alates, sel-
leks eelarvest eraldatav summa on 
tõusnud 3,5 miljonilt kroonilt 11,5-
ni.

Mustamäe kultuurikeskus Kaja tahab laieneda 

Loodi komisjon korruptsiooni vastu võitlemiseks

Botaanikaaias avati uuendatud loodusmaja

Lapsehoiu hüvitis suureneb

 Linn korraldab avaliku  konkursi 
laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõit-
jateveo avaliku teenindamise lepin-
gu sõlmimiseks aastatel 2009-2013. 
Kavandatava laevaliinikonkursi viie 
aasta pikkuse lepinguperioodi ko-
gumahuks on hinnanguliselt 1350 
reisi. 

Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on 
Aegna laevaliin aasta-aastalt popu-
laarsust kogunud. «Kui 2005. aastal 
korraldati Aegna laevaliinil 150 reisi ja 
teenindati 3159 reisijat, siis 2006 teh-
ti 248 reisi ja teenindati 3795 inimest. 
2008. aastal oli reise juba 284 ja reisi-
jaid 10 003.»

Aegna saare laevaliin otsib teenindajat 

«Plaanitav reform 
jätab rohkem raha 
ka sotsiaalabile.»
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KÄRPED RAHVALT
Eelarvekärped 
käisid üle 
pensionäride 
ja õpetajate 
sissetulekutest. 
Kuidas
jääb Riigikogu 
palkadega?
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TULUMAKS 
ÕIGLASEKS
Indrek Neivelti arvates tuleks 
taastada ettevõtte tulumaks. 
«See oleks kindlasti ühiskonna 
seisukohalt õiglane,» märkis 
ta.
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Maailmast

KAHE NÄOGA 
HINNALANGUS
Hinnalangus 
poodides aitab 
inimestel paremini 
toime tulla, ent 
väiksemad hinnad 
kõhnutavad 
riigieelarvesse 
laekuvat 
käibemaksu.

Londoni ratturid 
vastassuunda

 Londo-
nis on 
heaks kii-
detud liik-
lusskeem, 
mis lubab 
kesklinnas 
seitsmel 
ühesuu-
nalisel tänaval sõita jalgratturitel  ka 
vastassuunas. Niiviisi saavad nad väl-
tida tänavaid, mis on parajasti üle 
koormatud, ja liigelda tänu sellele 
ohutumalt. Selle abinõuga tahetakse 
julgustada londonlasi käima tööl roh-
kem jalgrattaga.

Skeemi autorid on kindlad, et see 
ei põhjusta mingit ohtu ei sõiduki-
juhtidele, jalakäijatele ega ratturite-
le. Uus kord peaks rakenduma vara-
suvest.

Madrid 
kaardistas müra

 25-liikmeline spetsialistide mees-
kond kaardistas Hispaania pealinna 
Madridi müratasemed viimase kahe 
aasta jooksul, kogudes andmeid 1800 
eri punktist. Uuringu tulemused on 
aluseks meer Alberto Ruiz-Gallardóni 
kampaaniale, mis näitab ära mürarik-
kamad paigad. Madridi helisaaste on 
võrreldav teiste sama suurte Euroopa 
linnadega, kus leitakse, et päeval on 
müratase mõistlik 94,4% elanikele ja 
öösel vaid 80%-le.

Dublinis vähem 
ühissõidukeid

 Dublin 
Bus kaotab 
290 töökohta 
ja võtab käi-
gust maha 
120 bussi ehk 
ligi kümnen-
diku veeremist. Ettevõte põhjendab oma 
otsust sõitjate vähenemisega, mille on 
kaasa toonud väiksem tööhõive ja uus-
rajoonide arenduste seisak, samuti üldi-
ne tarbimise vähenemine. Ühtki liini ei 
suleta, kuid bussid käivad edaspidi har-
vemini. Umbes 320 töötaja koondami-
sest on teatanud ka Iirimaa  rahvuslik 
bussikompanii Bus Eireann.

Tiina Salumäe
tiina.salumäe@tallinnlv.ee

 Tallinna värskelt valmi-
nud mürakaart annab üle-
vaate, milline müra ja mis 
paikades linlasi enim vae-
vab. 

Mida suurem linn ja mida rohkem 
linnaliiklust, seda enam vaevab linla-
si müra. Tallinna äsja valminud müra-
kaardi eesmärk on teavitada inimesi 
näiteks enne kinnisvara ostmist, mil-
lises kohas on müra keskmisest enam. 
Samuti saavad ehitajad teada, milli-
ses piirkonnas peaks ehitama majad 
tavapärasest mürapidavamaks.

«Müraprobleemile pole kiireid la-
hendusi, sest kõik asjakohased meet-
med nõuavad suuri investeeringuid,» 
nendib keskkonnaameti vanemspet-
sialist Kristina Zotejeva. Siiski tahab 
Tallinn saada senisest vaiksemaks lin-
naks. See aga ei käi üleöö, pigem tu-
leb hakata müraga arvestama uusi 
planeeringuid tehes. Linn lõi välisõ-
hus leviva keskkonnamüra vähenda-
mise tegevuskava, kuhu on koonda-
tud abinõude loetelu ja nende ellu-
viimise maksumus järgnevaks viieks 
aastaks. Kavasse on võimalik veel et-
tepanekuid esitada.

Tallinna mürakaarti vaadates saab 
teada, et kõige enam mõjutab tallin-

lasi liiklusmüra. Probleemiks on ka 
raudteeliikluse müra, kuid seda piir-
konniti. «Kaebusi rongimüra kohta 
on viimasel ajal vähem tänu raskete 
kaubarongide liikluse vähenemisele,» 
ütleb tervisekaitseinspektsiooni füü-
sikaliste ohutegurite peaspetsialist 
Margus Mihkelsoo.

Trammid krigisevad
Trammiliiklus on tunduvalt väikse-

ma sagedusega kui autoliiklus. Öösi-
ti võib trammitee lähedal elavaid ini-
mesi häirida krigin, mida trammid te-
kitavad järsult pöörates. Lennumü-
rast mõjutatud inimesed elavad pea-
miselt Tallinna lennujaama ümbru-
ses ja Ülemiste järve Järvevana tee 
poolsel küljel. Lauluväljaku kontser-
did võivad küll ümbruskonda häirida, 
kuid nende mõju üldisele müraolu-
korrale on väike. 

Tervisekaitseinspektsiooni on ini-
mesed müra pärast viimasel viiel aastal 

kaevanud 75 korral, märkis Iiris Saluri 
tervisekaitseinspektsioonist. «Autoliik-
luse üle kurdetakse Lembitu, Tehnika, 
Lauteri, Tulika tänaval, samuti Narva, 
Tartu, Pärnu maantee läheduses, Va-
baduse puiesteel ja Tallinna ringteel,» 
mainib ta. «Raudteeliiklus häirib raud-
teeharude läheduses: Veerenni, Kotka, 
Tehnika, Raudtee tänaval.» 

Mihkelsoo sõ-
nul on liiklusmü-
raga seotud prob-
leemidele Tallinna 
tingimustes ena-
musel juhtudest 
võimatu lahen-
dust leida, seda 
eeskätt hoone vä-
listerritooriumil nõutava normtaseme 
saavutamise osas. «Hoones on norm-
taseme saavutamine võimalik paremat 
heliisolatsiooni kasutades,» lisab ta.

Zotejeva toob ära keskkonnamüra 
vähendamise tegevuskavas kavanda-

tud kõige olulisemad tegevused. Esi-
kohal on just uute planeeringute pu-
hul juba aegsasti müraga arvestami-
ne. See kehtib nii elurajoonide, par-
kide kui ka teede planeerimisel, on ju 
ennetada alati lihtsam, kui juba ole-
masolevat ümber teha. 

Akendele heliisolatsioon
Samuti toob Zotejeva kavas välja 

vajaduse kasutada rohkem ühistrans-
porti, vähendades samas selle müra-
taset. Samuti näeb kava ette hoonete 
akendele heliisolatsiooni.

Tallinna välisõhus leviva keskkon-
namüra vähendamise tegevuskavaga 
saab tutvuda ja lõpliku variandi tarvis 
oma ettepanekud esitada 3.–16. veeb-
ruarini kõikides linnaosavalitsustes 

ning linnavalit-
suse teenindus-
büroos.

Elektroonili-
selt saab tegevus-
kavaga tutvuda 
aadressil  www.
tallinn.ee (Pealeht 
› Mida › Linna-

ruum › Loodus ja keskkond › Välismü-
ra). Kirjalikud märkused ja ettepane-
kud on oodatud hiljemalt 16. veebrua-
riks aadressil Tallinna keskkonnaamet, 
Harju 13, 10130 Tallinn või elektroonili-
selt keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

«Autoliikluse üle 
kurdetakse Lembi-
tu, Tehnika, Lauteri 
ja Tulika tänaval.»

Linn sai valmis uue mürakaardi

Keskkond / Välis
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Mürakaardi avalikud arutelud 
Avalikud koosolekud toimuvad linnaosade kaupa
Nõmme, Mustamäe ja Haabersti linnaosade avalik arutelu toimub Musta-
mäe linnosavalitsuses (Tammsaare tee 135) 16. veebruaril kl 15–17. 
Lasnamäe ja Pirita linnaosade avalik arutelu toimub Lasnamäe linnaosa-
valitsuses (Punane 16) 17. veebruaril kl 15–17. 
Kristiine, Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade avalik arutelu toimub 
Kristiine linnaosavalitsuses (Tulika 33b) 18. veebruaril kl 15–17.

Al
ek

sa
nd

r 
G

uš
ov

Helga Ruusi sõnul on tema kõrvakuulmisega kõik korras, ent sellegipoolest on osal Tallinna tänavatel raske kaaslase juttu kuulda.

Sirje Rattus
sirje.rattus@tallinnlv.ee

 Linnavalitsuse korraldusega kinni-
tati sotsiaaltöötajate uued palgamää-
rad, mis võimaldavad 5% palgatõusu. 

Eelarvest kulub selleks 7,4 miljonit 
krooni. 

Palgatõusuks kavandatud vahen-
did jagunevad Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti haldusalas oleva ka-
heksa hoolekandeasutuse ja linna-

osade valitsuste haldusalasse kuulu-
va 11 hoolekandeasutuse vahel. 

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul 
on selleks eraldatud 7,4 miljonit kroo-
ni. «See võimaldab tänavu tõsta sotsiaal-
hoolekandeasutuste töötajate töötasu 5% 

võrra ning töötajate keskmine palk tõu-
seb 9020 kroonini. Paegune majandus-
langus paneb sotsiaalhoolekande tööta-
jatele järjest suurema koormuse ja palga-
tõusuga näitab linn oma lugupidamist ja 
tähelepanu nende suhtes,» ütles ta.

Sotsiaaltöötajad hakkavad rohkem teenima
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KARTULIKOORED SÖÖDUD
«Aeg, kui oldi valmis sööma kartulikoori helgema 
euroopaliku tuleviku nimel, on jäädavalt läbi. 
Kui jätkatakse katseid tulla kriisist välja lihtsate 

inimeste arvel, pole 
kõikepurustav sotsiaalne 
vapustus kaugel.»
 
Olev Raju, 
majandusteadlane

SEISUS KOHUSTAB
«Igal riigil on eliit. Minu jaoks tähendab eliit 
haritud inimesi, kes usuvad, et neil on oma 
riigi ees rohkem kohustusi kui keskmisel 

kodanikul.»
 

Katrin Laur, režissöör 
ja stsenarist

REFORMIERAKONDLIK 
KOLHOOSIKORD 
«Reformierakondlike maksu-utoopiate aeg on 
ümber saanud. Eelarves peab suurenema tulu- ja 

kasumimaksude osa. Meie 
praegune ettevõtte kasumi-
maksu süsteem meenutab 
pigem kolhoosikorda...»
 
Viktor Trasberg, 
majandusteadlane

Oliver Õunmaa
oliver.õunmaa@tallinnlv.ee

 Majanduslanguse olu-
korras on paljud inimesed 
kolinud tervisesporti tege-
ma linna spordirajatistesse, 
kus sportimine on tundu-
valt odavam.

Pea kõigis Tallinna spordiasutustes 
kasvas mullu sportijate arv, ja sama 
suundumus on jätkunud ka tänavu. 

Tallinna spordihalli direktori Hei-
no Sildoja sõnul on majanduslangus 
suurendanud linna spordiasutustes 
trenni tegevate inimeste arvu. «Meil 
on ju soodsamad hinnad kui eraspor-
diklubides,» nentis Sildoja. Kokku 
tõusis Tallinna spordihalli ja tema all-
asutuste külastatavus aastaga tervelt  
127 610 inimese võrra.

Samas spordihallis juba aastaid 
treeninud olümpiavõitja Gerd Kan-
ter ütles, et jääb linna pakutava-
te sportimisvõimalustega enam kui 
rahule. «Linna sisetreeningu saalid 
on tunduvalt soodsama hinnaga kui 
eraomanike saalid,» nentis kettaheit-
ja. «Ja terviserajad Pirital ja Nõmmel 
ei maksa üldse midagi. Igas Tallinna 
linnaosas on võimalik sportida, kui 
inimesed ainult tahavad. 

Sildoja kinnitusel erineb treening-
paikade külastatavus piirkonniti. 

«Kesklinnas käib palju rahvast, samas 
on Lasnamäe kergejõustikuhalli külas-
tatavus üldiselt väiksem, nagu ka Õis-
mäel. Nõmme ujulas käib jälle tavali-
selt rohkem rahvast, sest sealkandis 
elab palju vanemaid inimesi, kes saa-
vad päevasel ajal eriti soodsa hinna-
ga ujuda. Ujulate külastatavus on üld-
se üle ootuste suuri. Tallinnas jätkuks 
ruumi veel vähemalt ühele ujulale.»

Linn on kehtestanud Kärberi 9 de-
tailplaneeringu, mis lubab ehitada 
Lasnamäele veel ühe spordihoone ja 
ujula. Samuti toetab linn ujula ehi-
tamist Kristiine linnaossa Audentese 
spordikooli juurde.

Sildoja sõnul on erinevalt ujula-
test spordihalle Tallinnas piisavalt. 
«Inimesi käib teatud aegadel palju, 
isegi Lasnamäe kergejõustikuhall on 
jalgpallitree-
ningute ajal 
täis,» rääkis 
ta. «Ometi-
gi on Tallin-
nas spordi-
halle rohkem 
kui paljudes 
muudes pea-
linnades.»

Kanter oli Sildojaga ühte meelt. «Tal-
linnas on kolm sisekergejõustiku halli, 
mõnes Lääne-Euroopa riigis pole neid 
aga ühtegi,» ütles Kanter. «Meie sporti-

miskohad on tänapäevased, soojad ja 
korralikult valgustatud. Kui need sobi-
vad tippsportlastele, siis miks ei peaks 
sobima  harrastajatele.»

Eesti kergejõustikuliidu peasekre-
täri Sirje Lippe jutu järgi pole näiteks 
Norras ühtegi sisehalli, ja Helsingis 
on neid  ainult üks. 

Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul 
tingib sisehallide vajaduse Eesti klii-
ma. «Üheksa kuud on ilm kergejõusti-
ku harrastamiseks ebasoodne, seepä-
rast ongi Tallinn rõhunud sisehallide 
peale,» ütles Jäppinen. «Norrakad on 
käinud ja kadestanud, sest neil pole 
ühtegi sisehalli, soomlaste ainus on 
ehitatud vanasse tehasehoonesse.»

Tallinna spordihalli külastati mullu 
130 679 korda ehk 12 832 korda rohkem 
kui ülemöödunud aastal. Lasnamäe 

kergejõusti-
kuhallis käis 
möödunud 
aastal 130 095 
inimest ehk 
6491 inimest 
rohkem kui 
aasta varem, 
Nõmme uju-

las 189 473 inimest ehk 1544 võrra roh-
kem. 2007. aastal avatud Õismäe uju-
lat külastati juba esimese kahe ja poo-
le kuuga  37 250 korral, eelmisel aastal 
jõudis külastajate arv 144 473 peale. 

Majanduslangus suurendab inimeste sportimishuvi
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Olümpiavõitja Gerd Kanter, kes teeb trenni linna spordihallides, on nende teeninduse ja hinnaga rahul.

«Norrakatel pole 
ühtegi sisehalli ja 
Helsingis on neid vaid 
üks.»

Tallinna spordibaasid ja nende hinnad
Spordihallis (Herne 30) on olemas 200-meetrine tehiskattega nelja rajaga 
jooksuovaal, heitesein kettaheitjatele ja odaviskajatele, sisekergejõustiku ala-
de paigad, kaks tehiskattega tenniseväljakut ja tehiskattega korvpalliväljak tei-
saldatavate korvialustega.
77 m2 suuruses jõusaalis asub 30 jõusaalimasinat. Jõutreeningu nurgas on 
olemas tõstepõrand ja tõstekangitellingud. Pärast treeningut on võimalik lõõ-
gastuda solaariumis, hüdromassaažis ja saunas. Süüa-juua saab tribüünil 
asuvas kohvikus.
Kaks tundi kergejõustikuväljakul maksab 30 krooni, kuni 16- aastastele lastele 
20 krooni. Kui väljakule lisandub jõusaal, maksab kahe tunni pilet 60 krooni.
Kergejõustikuareeni kuupilet maksab 300 krooni, kui võtta lisaks jõusaal, siis 
600 krooni.

Lasnamäe kergejõustikuhall (Punane 45) ootab linlasi sportima esmaspäe-
vast reedeni kella 8-22, nädalavahetustel kella 9-21.
Külastajate kasutuses on kergejõustikuväljak, jõusaal, flygrossing ehk treeni-
mine laes rippuvate kummide otsas, kaljuronimine ja jalgpalliväljak. Võib käia 
aeroobikas, shapingus ja saunas.
Kergejõustikuareeni pilet maksab sõltuvalt kellaajast ja vanusest 20-46 kroo-
ni, koos jõusaaliga 60-80 krooni. Kergejõustikuareeni kuukaardi eest tuleb väl-
ja käia 300-400 krooni, koos jõusaaliga 600-700 krooni.

Nõmme tennisekeskus (Rahu 3) on avatud kella 9-22. 55 minutit mängu 
kaarhalli tenniseväljakul maksab 190 krooni, sama kaua treeningväljaku ka-
sutamist 90 krooni. Tennisereketit saab laenutada 20 krooni eest.
90 minutit jõusaalis läheb maksma 30 krooni, õpilasele, üliõpilasele ja pensio-
närile 20 krooni.

Kristiine spordihallis (Forelli 12) asub üks Tallinna suuremaid spordisaa-
le mõõtmetega 30×48 meetrit. Esmaspäevast pühapäevani kella 8-23 avatud 
saalis saab mängida korvpalli, võrkpalli, lauatennist, jalgpalli, käsipalli, saa-
lihokit ja tennist, ronida kunstlikul kaljuseinal. Tund väljakul maksab 270-600 
krooni, poolel väljakul 180-350 krooni. Soovi korral saab mängida üheaegselt 
kahel väljakul, mis on teineteisest kardinaga eraldatavad.
Väike spordisaal on avatud tööpäeviti kella 9-22, nädalavahetusel 10-18. Väike-
se spordisaali üürimine 45 minutiks maksab 160-250 krooni.
Jõusaali pääseb 50 krooni eest tööpäeviti kella 9-21 ja  laupäeval 10-18. Kuu-
kaart maksab 380 krooni. Esmaspäevast reedeni on võimalik kasutada väikest 
vastuvooluseadmega basseini, 45 minutit maksab 45 krooni. 
Lisaks ootab huvilisi vesivõimlemine, 2-4-kohaline väike tunnisaun ja kuni 
15-kohaline suur saun. 

Nõmme ujulas (Vabaduse pst 156) on linlaste käsutuses 25-meetrine kuue ra-
jaga bassein, väike bassein, mullivann, leili- ja aurusaunad, infrapunasaun, 
jõusaal, aeroobika, vesiaeroobika, solaarium, massöör, juuksur ja kohvik. Uju-
la on avatud esmaspäevast reedeni kella 7-22,  nädalavahetustel 9-22. Ühe-
kordne külastamisaeg on 90 min. Pileteid müüakse kella 20.30, pilet maksab 
35-75 krooni. Jõusaali ja ujula pilet maksab 60-130 kr, 10 korra ujumise pilet 
270-675 kr (sõltuvalt kellaajast).

Nõmme tennisekeskuses (Rahu 3) on kuus savi-liivaväljakut ja asfaltväljakud, 
kaarhallis vaipkattega tenniseväljak ja harjutusväljak. Lisaks jõusaal, saun 
basseiniga ja kaminasaal. 

Õismäe ujulas ( Ehitajate tee 109A/2 ) ootab külastajaid 25-meetrine kuue ra-
jaga bassein, mil sügavust 110-180 cm. Lisaks 50 cm sügavune väike bassein, 
mullivann, leilisaunad, kaks jõusaali, vesiaeroobika, solaarium, SPA kapsel ja 
beebivann.
Poolteist tundi ujumist läheb sõltuvalt kellaajast maksma 36-75 krooni, pen-
sionäridele ja lastele on hind odavam. 10 korra ujumise piletid maksavad 270-
675 krooni. Jõusaalis treenimine nõuab 60-130 krooni, 10 korda trenni 540- 
170 krooni.

 Veebruari ja märtsi kolmapäe-
viti kell 18 saab Kodulinna majas 
tasuta vaadata Tallinna-teemalisi 
filme.

Filmiõhtute sari «Tallinn, mu arm! 
Kus oli kodu enne Viru Keskust?» al-
gas 4. veebruaril, siis näidati Eesti 
Kultuurfilmi ringvaadet aastast 1939 
«Tallinn enne ja nüüd» ja mängufilmi 

«Ma pole turist, ma elan siin». Järg-
mine filmiõhtu on 18. veebruaril, siis 
linastub mängufilm «Varastati Vana 
Toomas». 

Ettevõtmist toetab Eesti Kultuur-
kapital. Filmiõhtute kava ning filmide 
tutvustused leiab http://sites.goog-
le.com/site/filmiohtud/tallinn-mu-
arm. 

Tallinna-teemalised filmid
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Lapsed Toimetaja Oliver Õunmaa, 616 4044

Jaana Toom
yana.toom@tallinnlv.ee

 Eestis on kombeks jät-
ta väikesi lapsi üksi koju või 
näiteks autosse magama, 
samal ajal peetakse teistes 
arenenud riikides sellist 
asja kuriteoks.

«Mu mees tegi akna peal suitsu ja 
ütles mulle, et vaata, beebi magab 
üksinda autos. Umbes aastavanune 
laps oli esiistmel lastetoolis, ühtegi 
täiskasvanut lähedal ei olnud, auto 
aknad olid kinni... Möödus kümme, 
kakskümmend minutit, pool tun-
di, aga kedagi ei tulnud. Mulle mee-
nus lugu Ameerikasse lapsendatud 
vene poisist, kelle isa oli suvel autosse 
unustanud ja kes seal kuumuse kät-
te suri.

Lõpuks ei pidanud ma vastu, helis-
tasin politseisse, kirjeldasin olukorda, 
ütlesin auto numbri ja palusin, et po-
litseinikud selgitasid välja auto oma-
niku ja võtaksid temaga ühendust. 
Samal ajal nägin, et laps on ärganud 
ja nutab.

Siis lõpuks saabus isa. Võttis kiirus-
tamata pudeli, andis nutvale lapsele 
juua ja istus koos temaga veel umbes 
20 minutit autos. Ma ei saanud aru, 
miks ta juba ei võta last sülle või ei 
sõida koos temaga koju. Kui aga tuli 
ema ja auto minema sõitis, siis mõist-
sin, et nad olid meie majas kellelgi kü-
las käinud. 

Minu meelest tuleks sellised vane-
mad vastutusele võtta. Või mis teie ar-
vate?».

Niisuguse teksti leidis mu kolleeg 
ühest internetiportaalist. Kommen-
taarid olid enamasti kurjad. Mina ot-
sustasin kommentaari kirjutamise 
asemel lehitseda vanu ajalehti. Sel-
gus, et artiklid autosse lukustatud las-

test ilmuvad Eesti lehtedes järjepide-
valt, ikka kuus korda aastas.

See ongi kahjuks ainus «numbrili-
ne» informatsioon vastaval teemal — 
kuna Eesti seadused ei keela last üksi 
luku taha jätta, ei tee ka politsei sel-
liste juhtumite kohta statistikat. Tõsi-
asja, et politseinikud saavad aeg-ajalt 
teateid autosse suletud laste kohta, 
Põhja politseiprefektuuri pressiesin-
daja Aleksandra Šljušenkova siiski ei 
eita. 

Trahvida pole millegi eest
«Vahel tuleb sellist asja ikka ette,» 

tunnistas  pressiesindaja. «Kui sel-
gub, et lapsevanemaid pole lähedu-
ses ja laps on üksinda autosse jäetud, 
püüavad politseinikud autonumbri 
järgi autoomaniku välja selgitada ja 
temaga  ühendust võtta. Kui see pole 
võimalik, sõidab politsei kohale, hin-
dab olukorda ja otsustab selle põhjal, 
mida edasi teha.»

Küsimusele, kas niisugusel juhul 
on võimalik vanemat vastutusele võt-
ta, vastas Šljušenkova, et vaevalt soo-
vib keegi meelega oma lapsele hal-
ba teha või teda ohtu seada. «Vastu-
tusest võib rääkida vaid siis, kui lapse 
elule või tervisele on tekkinud reaalne 
oht,» lisas ta.

Eelmise aasta mais kirjutas üks 
Eesti ajaleht, et kolmveerand tunniks 
autosse lukustatud kaheaastane poiss 
sai kuumarabanduse. Ema ei tulnud 
selle peale, et isegi vaid 13 soojakraa-
di juures saab päikese kätte pargitud 
autost otsekui kasvuhoone. Artikli 
juures oli kiirabihaigla peaarsti kom-
mentaar ülekuumenemise ohtlikku-
sest väikestele lastele. 

Kuu aega tagasi kirjeldati umbes 
samasugust olukorda Soome ajakir-
janduses. Jutt käis Eesti abielupaarist, 
kes  tulevase tööandjaga vestlema 
minnes jättis kahe- ja kolmeaastase 
tütre auto tur-
vatoolidesse. Kui 
ema-isa rohkem 
kui kahe tunni 
pärast auto juur-
de jõudsid, leid-
sid nad eest politseinikud ja sotsiaal-
töötajad. Oma käitumist põhjendasid 
abikaasad politseile järgmiselt: meil 
Eestis teevad kõik niiviisi...

Laps ei unusta midagi
Pealinn palus asja kommentaari-

da sotsiaalministeeriumi laste õigus-
te osakonna juhatajal Anniki Tiker-
puul. Tema jutu järgi ei keela 1993. 
aastal vastu võetud lastekaitseseadus  

sulgeda last autosse (või ka kusagile 
mujale — toim), samas  ei luba karis-
tusseadustiku paragrahv 123 inimese 
elu või tervist ohtu seada. Veel enam: 
kui jätta keegi olukorda, kus tema elu 
või tervist ähvardab oht, võib süüdla-
sele määrata rahatrahvi või isegi kolm 
aastat vabadusekaotust.

Siit edasi võiks küsida, mis ikkagi 
ohustab pargitud autosse jäetud last. 
Esimese vastuse annab statistika: 
liikluspolitsei andmetel toimub kol-
mandik avariidest parklates, ja kül-
lalt sageli saavad neis kannatada au-
tod. Vaevalt tahab keegi, et tema ük-
sinda autos istuv laps teeks läbi ava-
rii! 

Järgmise põhjenduse esitas Pea-
linna palvel psühholoog Julia Meier: 
«Sõimeeas lapsele võib üksinda autos-
se jätmine suurt kahju tekitada. Sel-
les vanuses lapsel pole veel sotsiaal-
seid sidemeid, tema maailm koos-
nebki lapsevanematest. Ta ei suuda 
endale ette kujutada, et ajal, kui tema 
on oma tooli kinni seotud, käib kusa-
gil mingi muu elu. Ta on TÄIESTI üksi,  
nii üksi, et täiskasvanu ei suuda seda 
endale isegi ette kujutada. Laps on 

hirmunud, tun-
neb, et teda ree-
deti, jäeti maha, 
et teda ei armas-
tata, ta pole kel-
lelegi vajalik. Ja 

ei maksa rääkida, et kasvab suureks 
ja unustab. Tegelikult on tõestatud, et 
laps ei unusta midagi. Olgugi et tema 
mälu ei pruugi olla mõtlemisega seo-
tud, tema keha ja emotsioonid mä-
letavad. Ja ma olen täiesti veendu-
nud, et inimene, kes on lapsena mi-
dagi niisugust kogenud, elab täiseali-
sena rohkem ja raskemalt üle üksin-
dust ning reetmist. Kas te tõesti taha-
te seda?»

Ärge jätke lapsi omapäi autosse!
Sõimeeas lapsele võib üksinda autosse jätmine suurt kahju tekitada, sest tema maailm koosnebki lapsevanematest.

«Umbes kolmandik 
avariidest toimub 
just parklates.»

Abitus olukorras last peab aitama igaüks!
Uus, elulähedasem lastekaitseseadus peaks jõustuma juba järgmisel aas-
tal, kuid selle esialgne versioon erineb vanast seadusest vaid kahe rea poolest. 
Tõsine töö uue seaduse kallal algas alles sel aastal.
Sotsiaalministeeriumi laste õiguste osaonna juhataja Anniki Tikerpuu sõnul 
töötab ministeerium etapikaupa. Kõigepealt tuleb keelata füüsilised karistu-
sed, seejärel on plaanis tegelda laste järelevalveta jätmise probleemiga.
Tikerpuu tuletas meelde, et lastekaitseseaduse paragrahv 59 lg 3 kohustab 
juba praegu igaühte, kes näeb abitus olukorras last, teatama sellest viivitama-
tult sotsiaalosakonda, politseisse või mõnele muule  järelevalveorganile. Võib 
helistada ka lasteabi telefonile 116  111 (www.lasteabi.ee), kuhu saab samuti 
jätta teateid abi vajavate laste kohta.

Retseptikonkurss 
ootab osalejaid 

 Spordi- ja noorsooamet kuulutas 
välja retseptikonkursi noorte loodud 
tervislike ja eestimaiste retseptide ko-
gumiseks.

Retseptikonkursil saavad osaleda 
kõik, kel vanust 7-26 aastat. Retseptid 
peavad koosnema põhiliselt tervis-
likest koostisosadest, üks autor võib 
esitada ka mitu retsepti. Lisada tuleb 
foto ja lühikirjeldus, millist maitseela-
must roog pakub. Retseptid tuleb esi-
tada paberkandjal koos valmisroa 
foto ja noore koka kontaktandmetega 
hiljemalt 1. aprilliks Tallinna spordi- 
ja noorsooametisse aadressil Vabadu-
se väljak 10 b, 10146.

Žürii valib välja 25-30 retsepti, mil-
le põhjal pannakse Anni Arro juhen-
damisel kokku Tallinna noorte koka-
raamat, mida võib hiljem ka poeletti-
delt leida. 

Tegemist on Tallinna Noorteaasta 
2007 jätkuprojektiga, kokaraamat an-
takse välja teist korda. Lisateavet kon-
kursi kohta saab Tallinna kodulehelt 
http://www.tallinn.ee/g6136s39196 
või telefonil 640 4371. 

Harid use 
arengukava 
muudab koolid 
omanäoliseks

 Uue Tallinna hariduse arengukava 
võtmeteemadeks on koolide oma-
näolisuse saavutamine ja õpetajate 
koolitamine. Samas näeb kava ette 
tunnustada rohkem õpetajaid, kes on 
innovaatilised ning loovad näiteks 
veebilahendusi ja õppevara.

«Tallinna linna põhi- ja üldkeskha-
riduse arengukava 2009-2014» suunab 
koolide arengut nii, et õppeasutuse 
ülesanne oleks noore üldine arendami-
ne, mitte ainult õpetamine. Sealjuures 
on tähtis ka koostöö vanematega.

Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul 
oli arengukava koostamise eesmärk 
parandada põhi- ja üldkeskhariduse 
omandamise võimalusi, koolide juht-
kondade ja töötajate motivatsiooni 
ning õppe kvaliteeti. 

Kava koostamise ettevalmistami-
seks korraldati Tallinna üldharidus-
koolide lapsevanemate hulgas küsit-
lus, millele vastas 959 inimest, ja õpi-
laste küsitlus, kus vastajaid oli 1515. 
Samuti lähtuti arengukava koosta-
misel linna arengudokumentidest ja 
strateegiatest, mis on seotud haridus-
valdkonnaga.
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Haldusreform

Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

 Tallinn tahab ellu viia hal-
dusreformi, mille eesmärk 
on tuua linna teenused ini-
mestele palju lähemale ehk 
muuta nad kättesaadava-
maks ja hoida seejuures 
kokku rahva raha. 

Möödunud nädalal Tallinna voli-
kogus keskfraktsiooni poolt välja käi-
dud haldusreformi kava on saanud 
juba teenitult vajalikku tähelepanu, 
ning seda on varjutanud ainult traa-
giline eelarvemenetlus Toompeal. Ka 
linnavalitsus on teatanud oma toetu-
sest sellele kavale.

Selgitan, mis ja miks on 
plaanis all-linnas 

Tallinn ei pea võitlema valede otsus-
te tagajärgedega, tehes paanilisi kär-
peid eelarves ja jõhkraid lõikeid koos-
seisudes, rääkides seejuures halbadest 
ja väga halbadest valikutest. Tallinn 
saab oma arengut planeerides täna veel 
kaaluda heade ja  paremate valikute va-
hel. Mis tähendab, et meie otsuste kva-
liteet on oluliselt parem kui 
eelarvepaanikas visk-
leval Toompea koa-
litsioonil. 

Et on aga krii-
siaeg, siis on ka 
meil sobiv hetk 
linna haldus-
korraldus üle 
vaadata, liigne 
vesi ja õhk välja 
lasta ning samal 
ajal linlastele paku-
tavaid teenuseid pa-
randada. 

Riik on pikka aega hal-
dusreformist ainult rääkinud. 

Meie oleme mõelnud Tal-
linnas aga riigile nüüd selles-
ki asjas abikäe ulatada ning 
tõepoolest vajaliku reformiga 
lõpuks ometi peale hakata. Seda 
nii oma linna hüvanguks kui ka teis-
tele Eesti omavalistustele eeskujuks. 

Linnaosavalitsustest 
teeninduskeskused

Esiteks, me muudame linnaosava-
litsused linna juhtimisüksustest lin-
lastele teenuseid osutavateks kes-
kusteks. Kusjuures neid keskusi tuleb 
asumipõhiselt veel juurdegi. 

Nii viime Tallinna pakutavad tee-
nused rahvale igas mõttes lähemale. 

Seejuures saame otsustavalt pa-
randada teenuste kvantiteeti ja kva-
liteeti. Kusjuures teenuste osutamise 
kulud ei tõuse, pigem langevad. Eriti 
keskmises ja pikas perspektiivis.

Teenuste osutamine ongi ju kohaliku 
võimu üks peamine olemasolu põhjus. 
Teenuste osutamise organisatsiooni tu-
gevdamine tähendab ka paremaid tee-
nuse standardeid, e-teenuste uusi aren-
guvõimalusi, personaalset kliendihal-
dust  jpmt, mis näiteks suurtes erasek-
tori organisatsioonides on juba elemen-
taarsed ning millest linn saab õppida. 

Juriidiliselt korraldatakse senised 
linnaosavalitsused ümber linnava-

litsuse osakonda-
deks.

Ja teiseks, me hak-
kame reaalselt tegele-

ma omavalitsuste liitumisega. Tallin-
na naaberomavalitsused on tegeli-
kult selle linnaga nii kokku kasvanud, 
et miks mitte kõnelda leiva ühte kap-
pi panekust. 

Liitumiskõnelused naabritega 
Headel aegadel puudus meist pi-

sut rikkamatel naabritel meiega ühi-
nemiskõneluste vastu tõsisem huvi. 
Praeguse majanduskriisi ajal võib aga 
senine koostöö areneda kaugemale, 
kui mõeldakse kas või Tallinna suu-
rusest tulenevale stabiilsusele, mil-
le poole püüdleb iga vastutustundlik 
omavalitsus. Veelgi rohkem mõeldes 
aga sünergiale, mida võimaldab suu-
rem haldusüksus – Balti mere piirkon-
nas ja globaalses konkurentsis ellu 
jäämiseks pole meil alternatiivi jõu-
dude ühendamisele. Ja loomulikult, 
mõeldes ka kulude kokkuhoiule, sest 
on päris selge, et pikemas perspektii-
vis valitsemiskulud vähenevad ja sel-
le arvel on võimalik teenuste kvalitee-
ti ja mahtu parandada.

Mui-
de, linnaosa-

de kaotamine peaks 
liitumisläbirääkimistele 

naabritega lisama veelgi ühe argu-
mendi – on ju ilmne, et ükski naaber 
ei kaaluks tõsiselt liitumist mõne ole-
masoleva Tallinna linnaosaga. Kui nad 
liituvad, siis ikkagi Tallinna linnaga.   

Seejuures toimub kogu protsess 
loomulikult ilma 
riikliku sunnita, 
rääkimata Tal-
linna linna sur-
vest. Kõik tuleb 
läbi arvestada, 
rahvaga nõu pi-
dada, ja nii need 
õiged otsused 
sünnivadki. 

Ansipi kodulinnas 
linnaosi pole 

Reformierakonna esimees Andrus 
Ansip põhjendas möödunud suvel va-
litsuse pressikonverentsil väga veen-
valt, et Tallinna halduskulusid saaks 
vähendada linnaosade kaotamisega. 
Ja tõepoolest – Ansipi kodulinn Tartu 
on linnaosasid haldusüksustena väl-
tinud ning midagi halba sellest ei ole 
sündinud. Muidugi võivad paljud re-
formierakondlased oma partei liidri 
seisukohti mitte arvestada, sest suur 
osa oravate poliitkaadrist on ju just 

välja kas-
vanud Tallin-

na linnaosavanemate 
kohtadelt – Urmas Paet, Keit 

Pentus, Kristen Michal, Taavi Rõi-
vas, Hanno Pevkur, Ülle Rajasalu jt –, 
kuid loodan, et Ansipi kogemus jääb 
selles küsimuses peale.

Ka terve Eesti haldusreformi algata-
mise eest praegu ministripalka saav va-
litsuse liige Siim-Valmar Kiisler (IRL), ku-
nagine Tallinna Kesklinna vanem, saab 
väga hästi aru, millest on jutt, kui räägi-
me linnaosade juhtimise depolitiseeri-
misest. IRL-i inimestel pole linnaosade 
juhtimine kunagi eriti õnnestunud ning 
seetõttu ei näe nad selles ehk ka enda 

jaoks suuremat 
poliitilist ohvrit. 
Samuti peaks eri-
ti IRL-i poliitiku-
tele meele järe-
le olema asumi-
te rolli suurenda-
mine. 

Linnaosa-
de kaotamisega 

kaasneb aga veelgi üks kokkuhoiukoht, 
mis peaks tooma reformikavale sotsiaa-
ldemokraatide poliitilise toetuse. Lin-
naosalehtedele praegu kuluvat ressurs-
si saaks tsentraliseeritult oluliselt pare-
mini majandada. Vähema raha eest saa-
me linlastele pakkuda rohkem infor-
matsiooni, lisaks ülelinnalisele ajalehele 
ka interneti ja interaktiivse Tallinna Te-
levisiooni baasil. Kindlasti saab interne-
ti ja Tallinna Televisiooni kaudu senisest 
linnaosalehtede lauspostitusest odava-
malt ja täpsemalt adresseeritult toime-
tada muuhulgas ka asumi-, tänava- ja 
ka majapõhist meediat. Et sotside suur 

nõudmine on 
olnud juba aastaid 
linnameedia reform, siis 
ootamegi nende toetust muu-
hulgas ka  uue meedia arengut soo-
sivale reformile. 

Eeskujuks 
tervele Eestile 

Tallinna haldusreformi tähtsust 
tervele Eestile ei saa alahinnata. On 
ju selge, et mida tugevam on pealinn, 
seda tugevam on meie riik. Sest Tallin-
na piirkond on olnud ja on ka edaspi-
di peamine välisinvesteeringute Ees-
tisse tooja, oluline tootmisbaas ja põ-
hiline logistikakeskus. 

Tallinna eeskuju omavalitsuste 
efektiivsemaks haldamiseks võiks mõ-
juda samasuguse eeskujuna nagu on 
olnud paljud meie sotsiaalpoliitilised 
sammud, ühistranspordi korraldami-
ne, ettevõtlusinkubaatorid, munitsi-
paalpolitsei või ka munitsipaalehitus 
jne jne.    

Kas ja mida me seejuures riigilt soo-
vime? Eelkõige seda, et meid ülearu ei 
segataks ja meile kaikaid kodarates-
se ei topitaks Tallinna elu korralda-
misel. Kui midagi üldse veel soovida, 
siis kas või tänuks haldusreformi te-
geliku liikvele lükkamise eest võiks riik 
nüüd ilma suurema kärata lahendada 
küsimused maa munitsipaliseerimi-
sest Tallinnas, mida seni on pidurda-
tud. Taotlused selleks  on ammu ole-
mas, oleks Toompeal vaid poliitilist ta-
het. Regionaalministri toe eest Tallin-
na haldusreformile poleks Tallinnal 
ehk kahju talle kas või eluaegne tasuta 
parkimisluba välja teha (invaloa eral-
damine jääb siiski arstide kätesse).

Tallinna plaanitav haldusreform too

«Teenuste osu-
tamine ongi ju 
kohaliku võimu üks 
peamine olemasolu 
põhjus.»

Reform aitab säästa raha sotsiaalvaldkonnale
gar Savisaar
linna linnapeap
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«Teenuste osu-
tamine ongi ju

Valitsemise asemel 
teenindamine 
•  Linnaosad muutuvad linna juh-

timisüksustest linlastele teenu-
seid osutavateks keskusteks.

•  Vastavaid keskusi tuleb asumi-
põhiselt linnaosade piires juur-
degi.

•  Paraneb teenuse kättesaadavus 
ja kvaliteet.

Linnapea Edgar Savisaare kinni-
tusel toimub omavalitsuste liitu-
mine ilma riikliku sunnita.
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Maarja-Liis Arujärv
maarja-liis.arujarv@tallinnlv.ee

 Tallinna Tehnikaülikoo-
li professor Sulev Mäeltse-
mees leiab, et Tallinna uus 
haldusreform on vajalik, 
sest aitaks kindlasti paran-
dada linlastele pakutavate 
teenuse kvaliteeti. 

Mida arvate Tallinna uuest 
haldusreformist – et Tallinna 
lähivallad võiksid pealinnaga 
liituda? 

Teema on tegelikult juba aastaid 
üleval olnud. On selge, et Tallinna tä-
nane seisund on ajaloole jalgu jäämas. 
Seda eriti arvestades elanike mobiilsu-
se (sh autostumise jms) järsku kasvu 
ning valglinnastumise protsesse. Pal-
jud inimesed on kolinud Tallinna ää-
realadele, ent käivad sealt ikkagi linna 
tööle ja tarbivad seal paljusid teenu-
seid ja infrastruktuuri. Ja ka vastupidi, 
sest eks paljude tallinlaste suvekodud 
asuvad neis valdades. 

On selge, et Tallinn peaks oma 
sotsiaal-majanduslikus planeerimi-
ses tuginema palju laiemale territo-
riaalsele alusele. Taoli-
ne reform peaks tooma 
kasu kõigi piirkonda-
de elanikele. Kind-
lasti paraneb olu-
kord teenuste 
osas, bussi-

liiklust korraldatakse väiksemate vas-
tuoludega jne. Kui me vaatame Põh-
jamaid, siis seal on lausa seadusega 
sätestatud, et omavalitsused peavad 
tegelema regionaalse koostööga, sh 
planeerimisega. Meil on senine, üks-
nes vabatahtliku koostöö mudel and-
nud kahjuks vähe tulemusi.

Paljud Tallinna lähivallad on ilm-
selt juba aru saanud, et kui enne lae-
kus neile uute elanike arvel palju tu-
lusid, siis nüüd kaasnevad uute ela-

nikega ka kulud. Lapsed jõuavad 
lasteaiaikka, kohti lasteasutus-

tes aga napib, vaja on luua mit-
meid teenuseid jne. On selge, 
et teenuseid laiemalt planee-
rides tulevad need sageli oda-
vamad. Kindlasti paraneks ka 
teenuste, sealhulgas haldus-
teenuste (st ametnike teenus-
te) kvaliteet.

Mida arvata ideest, et 
linnaosavalitsused muutu-

vad  teeninduspunktideks?
Kui vaadata kas või Riia linna, siis 

seal on linnaosavalitsused puhtalt 
teenindusüksused, administratiivtee-
nuse osutajad, ilma poliitilise haldus-
organita. Helsingis toimivad asumid 
samuti ilma poliitilise juhtimiseta. 

Kui me vaatame linnaosade staa-
tust või rolli, siis ega siin õiguslikus 

mõttes pole 15 aasta jooksul erilist 
arengut toimunud. See, et linnaosa-
vanemad võiksid muutuda mittepo-
liitilisteks persoonideks ja ametni-
keks, pole paha mõte. Kindlasti saaks 
parandada Tallinnas teenuste kvali-
teeti ning eri linnajagudes või asumi-
tes oleks inimestele tagatud palju pa-
rem teenuste kättesaadavus. 

Ent linnaosade kui selliste küsimus 
on ülioluline ka  üleriigilisest aspektist. 
On selge, et kui mõni ümberkaudsetest 
valdadest tahaks Tallinnaga ühineda, 
siis ta sooviks ka teatavat õiguslikku sei-
sundit – ühinev omavalitsus ei saaks ju 
muutuda järjekordseks Tallinna linna-
osaks. Praegu on linnaosa halduskogul 
ju vaid rahvakoosoleku staatus. Seega – 
detsentraliseerimise teema läbitöötami-
ne Tallinna poolt oleks kasulik ka kogu 
Eestile, sest ajal, kui kogu riigis ühinevad 
paljud omavalitsused, on see küsimus 
täiesti lahendamata. Pole ju võimalik, et 
terve maakond või suur osa sellest ühi-
neks suurvallaks ning seal on võimalus 
moodustada seniste iseseisvate valdade 
ja linnade asemel vaid kohaliku omava-
litsuse korraldamise seaduses ette näh-
tud linnaosa või osavald. 

Mis mujal maailmas linnajuh-
timise vallas toimub? 

Paljud Eesti poliitikud on kiitnud 
Läti jõulist haldusreformi, mille järgi 

vähendati omavalitsuste arv 500-lt um-
bes sajani. Samadele poliitikutele peaks 
sama loogikat järgides j kindlasti meel-
dima ka Tallinna katse ümbritsevaid 
omavalitsusi endaga ühendada. 

Ka mujal maailmas toimuvad lin-
najuhtimise vallas üldiselt üsna tor-
milised arengud, näiteks Kopenhaa-
gen on samas suunas edukalt tööta-
nud, et ühendada endaga oma lähi-
alasid ning muutuda niiviisi tugeva-
maks. 

Soome riik on aga tervikuna oma 
linnapoliitikas, mis Eestis muide sel-
lisel kujul puudub, kuulutanud, et tu-
gevad linnad on riigi eesmärk. See tä-
hendab, et riik teeb kõik endast olene-
va, et linnad ja eriti pealinna regioon 
oleks rahvusvaheliselt konkurentsi-
võimeline. Ka Helsingis on minu tea-
da liikunud mõtted selles suunas, et 
kas eeslinnad ei peaks ka ametlikult 
Helsingiga liituma. Seni teevad nad 
seal vaid tugevat ja – pole tähtsusetu 
seda veel kord rõhutada – seadusega 
ette nähtud koostööd.

Ka globaalsest aspektist on pealin-
na regioonide tugevnemine suhteli-
selt paratamatu, sest riigid võistlevad 
üksteisega enamasti just oma pealin-
nade abil.

Kas riik on pealinna regiooni 
arendamisele kaasa aidanud?

 Juba kümme aastat tagasi juhtis 
tollane regionaalminister Peep Aru 
vabariigi valitsuse töörühma, mil-
le eesmärk oli reguleerida pealin-
na eristaatus seadustes, paraku tule-
musteta. 

Tallinn linn on ka ise aastate jook-
sul esitanud vähemalt neli korda rii-
gi keskvõimule ettepanekuid seadus-
te muutmiseks, mis aitaksid pealin-
na ja tema tagamaa staatust määrat-
leda või paremini reguleerida. Ent 
seni on see tegevus jäänud tulemus-
teta. Olen varemgi tsiteerinud pro-
fessor Peter Schöberi tuntud ütlust ja 
tahan siinkohal taas korrata, et riik, 
mis ei hoolitse kohalike omavalitsus-
te õigustatud huvide eest, nõrgestab 
iseennast. 

ob teenused inimestele lähemale
Linnajuhtimise ekspert: tugev Tallinn kasuks kõigile!

Tallinna Tehnikaülikooli professor Sulev Mäeltsemees on veendunud, 
et Tallinna tänane seisund on ajaloole jalgu jäänud.

Haldusreform Toimetaja Tiina Salumäe, 616 4043

Sirje Rattus
sirje.rattus@tallinnlv.ee

 Tallinna ekslinnapea ja 
ärimees Jüri Mõis toetab 
kahel käel nii linnaosavalit-
suste muutmist mittepolii-
tilisteks kui ka lähivaldade 
ühinemist Tallinnaga. «Ma 
ise elan Tiskres ja tahaks 
küll, et Harku vald Tallinna-
ga ühineks. Siis ehk saaks 
siinse bussiliikluse korda,» 
lisab ta.

«Linnaosavalitsuste likvideerimi-
ne on üliõige otsus, neist tuleks sui-
sa buldooseriga üle sõita, maata-
sa teha, sest praegusel kujul puudub 
neil funktsioon,» leiab Tallinna eks-
meer Jüri Mõis. «Tegemist on poliiti-
liste kokkulepete alusel kokku pan-
dud tühjade organisatsioonidega, 
mis põhimõtteliselt tegelevad ainult 

järgmisteks valimisteks valmistumi-
sega. Ja ebademokraatlikuna on nad 
ka tekkinud.»

Mõisa sõnul tekkisid linnaosad ja 
nende valitsused kunagi iseseisvusaja 
algul puhtalt poliitiliste üksustena. 
«Inimesi, kes võimule tahtsid pääseda 
oli rohkem, kui tollal Tallinnas rajoo-
ne – Mere, Lenini, Oktoobri ja Kalini-
ni oma,» meenutab ta. «Niisiis, kuna 
nö nõudlust oli, tekitati nelja rajooni 
asemele kuus linnaosa. Järgmistel va-
limistel ei suudetud jälle kohti ära ja-
gada ja tekitati juurde veel kaks linna-
osa. Noh, neid annaks ju veelgi juur-
de tekitada…»

Mõisa sõnul peaksid kahtlema-
ta alles jääma lokaalsed teenindus-
punktid, aga need võiks olla seotud 
pigem elanike arvuga, mitte linna-
osaga. 

Ka Suur-Tallinna idee on Mõisa sõ-
nade kohaselt «jube vahva». «Täies-

ti õige asi, kui seda suudetakse ellu 
viia,» nendib Mõis. «Mida suurem on 
haldusüksus, seda jõudsam ja efek-
tiivsem on selle funktsioneerimine, 
see kehtib absoluutselt igas mastaa-
bis.»

Mõis meenutab, et tegi linnapea-
na lähivaldadele sama ettepaneku. 
«Seepärast jul-
gen ennustada, 
et taolise muu-
datuse tegemine 
ei saa olema ker-
ge, sest vallava-
nemad on nagu 
väiksed vürstid, 
kes ei taha oma 
valitsusala nal-
jalt käest anda,» 
mainib ta. «Nad argumenteerisid too-
na, et vallal on hoopis teistsugused 
ülesanded kui linnal. Aga mina kü-
sin, mis vahe on lumelükkamisel Es-

tonia puiesteel ja lumelükkamisel Ta-
basalu teel?»

Mõis on seisukohal, et linna pii-
rid tuleks määrata inimeste liikumi-
se järgi, sest suurem osa Tallinna lä-
hivaldade elanikest käib ju tööl lin-
nas. 

«Ma ise elan Tiskres ja sooviksin 
küll, et meie 
Harku vald Tal-
linnaga ühi-
neks,» lausub ta. 
«Siis ehk saaks 
siinse bussiliik-
luse ka korda 
ja jõuaks kätte 
olukord, kus lii-
nibuss käib kor-
rapäraselt iga 

poole tunni tagant. Taolise reformi te-
gemiseks on praegu igati õige hetk, 
sest raskel ajal on parem muudatusi 
ellu viia.»

«Vallavanemad on 
nagu väiksed vürs-
tid, kes ei taha oma 
valitsusala naljalt 
käest anda.»

Endine linnapea Jüri Mõis leiab, et 
Tallinna piirid peaks paika panema 
ikka inimeste liikumise järgi.
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Maarja-Liis Arujärv
maarja-liis.arujarv@tallinnlv.eej j

Tallinna Tehnikaülikoo-
li professor Sulev Mäeltse-
mees leiab, et Tallinna uus
haldusreform on vajalik, 
sest aitaks kindlasti paran-
dada linlastele pakutavate 
teenuse kvaliteeti. 

Mida arvate Tallinna uuest 
haldusreformist – et Tallinna 
lähivallad võiksid pealinnaga 
liituda?

Teema on tegelikult juba aastaid
üleval olnud. On selge, et Tallinna tä-
nane seisund on ajaloole jalgu jäämas.
Seda eriti arvestades elanike mobiilsu-
se (sh autostumise jms) järsku kasvu
ning valglinnastumise protsesse. Pal-
jud inimesed on kolinud Tallinna ää-
realadele, ent käivad sealt ikkagi linna 
tööle ja tarbivad seal paljusid teenu-
seid ja infrastruktuuri. Ja ka vastupidi,
sest eks paljude tallinlaste suvekodud
asuvad neis valdades. 

On selge, et Tallinn peaks oma 
sotsiaal-majanduslikus planeerimi-
ses tuginema palju laiemale territo-
riaalsele alusele. Taoli-
ne reform peaks tooma 
kasu kõigi piirkonda-
de elanikele. Kind-
lasti paraneb olu-
kord teenuste
osas, bussi-

liiklust korraldataks
tuoludega jne. Kui m
jamaid, siis seal on
sätestatud, et omav
tegelema regionaal
planeerimisega. Me
nes vabatahtliku ko
nud kahjuks vähe tu

Paljud Tallinna l
selt juba aru saanud
kus neile uute elani
lusid, siis nüüd kaa

nikega ka kulud
lasteaiaikka, k

tes aga napib,
meid teenus
et teenuseid
rides tuleva
vamad. Kind
teenuste, se
teenuste (st 
te) kvaliteet.

Mida arvata
linnaosavalit

vad  teenindus
Kui vaadata kas v

seal on linnaosava
teenindusüksused, a
nuse osutajad, ilma 
organita. Helsingis 
samuti ilma poliitili

Kui me vaatame
tust või rolli, siis eg

Tallinna Tehnikaü
et Tallinna tänane

Sirje Rattus
i j tt @t lli l

järgmisteks valimisteks valmistumi-
J b d k lik d
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Jüri Mõis: linnaosavalitsustest tuleks buldooseriga üle sõita!

Pildil on illustratiivne 
tähendus.
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Sotsiaaltöö 
keskus vajab 
sotsiaaltöötajaid 

 Tallinn otsib sotsiaaltöötajaid ja 
abitöölisi kahte tänavu avatavasse 
sotsiaalmajutusüksusesse, Kauge 4 ja 
Paljassaare 35 üksustes leiab peavarju 
kokku 138 inimest. 

Linna sotsiaaltöö keskus pakub 
tööd üksuse juhtidele, sotsiaaltööta-
jatele, sotsiaalassistentidele, koordi-
naatoritele, peaspetsialistile, abitöö-
listele ja sotsiaalhooldajatele. Kokku 
on loomisel 25 uut töökohta. Tööle 
asumise aeg on aprillist juunini. 

Sooviavaldus koos CV-ga saata e-
posti aadressil swcenter@swcenter.
ee või postiaadressil Kaupmehe 4 Tal-
linn 10114, märgusõna KONKURSS 
hiljemalt 28. veebruariks. 

Täiendav teave Heili Toompuu, tel 
645 7927, 645 7920.

Sundüürnikud 
saavad toetust

 Endale eluaseme soetanud sund-
üürnikud saavad taotleda kolimistoe-
tust. 

«Mullu sai kolimistoetust 190 en-
dale eluaseme soetanud sundüür-
nikku,» ütles abilinnapea Eha Võrk. 
«2007. aastal maksti kolimistoetust 
94 sundüürnikuperele, seega oli mul-
lu kolimistoetuse taotlejaid kaks kor-
da rohkem.» 

Võrgu sõnul on huvi suurenemi-
se taga muu hulgas asjaolu, et linna-
volikogu otsustas tõsta kolimistoetu-
se 31 300 kroonilt 75 000-ni. Oma osa 
mängis kindlasti ka kinnisvarahinda-
de langemine, mis on teinud eluase-
me soetamise jõukohaseks neilegi, 
kes seda varem ei suutnud.

Oma eluasemeprobleemi ise la-
hendanud sundüürnikele mõeldud 
kolimistoetus seati sisse 2002. aastal, 
sellest alates on kolimistoetust saa-
nud 1250 sundüürnikuperet. 

Tänavu jaanuaris rahuldas Tallin-
na elamumajandusamet 11 taotlust. 

TööToimetaja Oliver Õunmaa, 616 4044

Tiina Salumäe
tiina.salumae@tallinnlv.ee

 Juulist kehtima hakkav 
uus töölepinguseadus vä-
hendab töötaja vallanda-
miskaitset ja suurendab 
riigi koormust. 

Ametiühingute keskliidu sõnul val-
mis seadus valusa kompromissina. 
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni 
liige Marika Tuus on öelnud, et seadus 
on töötaja suhtes vaenulik, sest tema 
vallandamiskaitse nõrgeneb, tööand-
ja roll töösuhete lõpetamisel ja hüvi-
tiste väljamaksmisel kahaneb.

«Koondamisest etteteatamise täht-
aeg lüheneb keskmiselt kuu võrra, alla 
aasta töötanutel endiselt kahelt kuult 
vaid 15 päevale, kuupalga võrra vähe-
nevad ka koondamishüvitised,» rää-
gib Tuus. «Uudne on meie inimesele 
õhtuse tööaja, mille eest praegu lisa-
tasu makstakse, kaotamine. Uus sea-
dus õhtutööd eraldi välja ei too. See 
tähendab, et palk väheneb sadadel 
tuhandetel õhtuti tööd tegevatel ini-
mestel näiteks meditsiini, kaubandu-
se, transpordi valdkonnas.» 

Küüniliseks peab Tuus olukor-
da, kus koondamisteate võib töötaja-
le üle anda ka tema puhkusel olemi-
se ja isegi haigevoodis lamamise ajal. 
«Lihtsaks muutub ka last ootava nai-
se vallandamine ja ametiühingu usal-
dusisiku lahtilaskmine, sest kumbki 
ei vaja siis enam kooskõlastamist töö-
inspektsiooniga,» mainis Tuus. 

Juristid on avaldanud kahtlust, et 
uus töölepinguseadus võib minna 
vastuollu Euroopa Liidu õiguse nor-
midega, seda näiteks lapsi kasvata-
vate inimeste seisundit puudutavate 
reeglite osas.  

Palju vaidlusi tulekul 
Tartu Ülikooli õigusteaduskon-

na dotsendi Merle Muda hinnangul 
on seaduse juriidiline kvaliteet üld-
se nõrk, ja kuna seaduse koostajad 
ei ole ilmselt paljude sätete puhul 
läbi mõelnud või suutnud ette kuju-
tada, kuidas need praktikas rakendu-
ma hakkavad, põhjustab seadus tule-
vikus palju vaidlusi. «Uue töölepin-
guseaduse kohaldamine on keeru-
line nii töötaja kui tööandja jaoks,» 
leiab Muda. Lisaks sellele puuduvad 
tema sõnul seadusest Euroopa Liidu 
õiguse nõuded, mille kohaselt peab 
tööandja teavitama töötajat tööle-
pingu sisust hiljemalt kaks kuud pä-

rast töötaja tööleasumist, rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kasutamine on vä-
hemalt kahe nädala ulatuses kohus-
tuslik, lapsehoolduspuhkust pole või-
malik vanemate vahel üle kanda. Ees-
ti töölepingu seaduses sarnaseid sät-
teid aga kirjas ei ole.

Ka peaksid ettevõtte ülemineku 
reeglid kehtima ehk töölepingud ette-
võtte omandajale üle minema, kui et-
tevõte läheb üle tööandja maksejõue-
tuse menetluse käigus, mis on suuna-
tud võlgniku tervendamisele.

Tööinspektsiooni esindaja väi-
tel on neil veel vara kommenteerida 
uue seaduse võimalikke mõjusid töö-
jõuturule. Eesti Ametiühingute Kesk-
liit (EAKL) leiab, 
et seadus valmis 
valusa komp-
romissina, mi-
dagi täiuslikku 
selles pole, aga 
eks praktika pa-
neb asjad pai-
ka. «Ilmselt hak-
kavad tulema ka 
seadusemuudatused,» mainib EAKL 
õigussekretär Tiia E. Tammeleht. 

Sotsiaalminister Maret Maripuu on 
pidanud uut seadust uue ajastu alguseks 
töösuhetes. Milliseks see ajastu kujuneb, 
on praegu raske hinnata. Igatahes usub 
minister, et seadus annab Eestile võima-
luse muuta tööturg avatumaks, paind-
likumaks ja kaitstumaks igale töötajale. 
Ning kui majandus ükskord jälle tõusu-
teele pöördub, siis on oma osa selles ka 
uuel töölepinguseadusel. 

Seevastu EAKL õigussekretär leiab, 
et uus töölepinguseadus ja majan-
duse olukord pole omavahel kuigi-

võrd seotud. «See on tööandjate väl-
ja käidud väide, mida ma väga hästi ei 
usu,» nendib Tammeleht. «Ettevõtja, 
kes majandada ei oska, läheb ju ikka 
pankrotti, ja jutt, et töötajast lahtisaa-
mine on kallis, on üles puhutud.» 

Seaduse sõnastus keeruline
Kui Maripuu on avaldanud ar-

vamust, et ega töötajad pole lam-
bad, kes enda eest seista ei suuda, 
siis Tammelehe hinnangul saanuks 
seaduse sõnastusegi lihtsama teha. 
Konkreetsetest probleemsetest punk-
tidest toob ta välja 5. paragrahvi, kus 
võib segadusi tekitada jutt töölepingu 
kirjalikust dokumendist. «Seletuskir-

jas on küll lah-
ti kirjutatud, 
mida «tööle-
pingu kirjali-
ku dokumendi» 
all silmas pee-
takse, aga sea-
dusest endast 
seda väga välja 
ei loe,» selgitab 

Tammeleht. 
Seaduse tekstist võib jääda mul-

je, nagu oleks tööleping ja töölepingu 
kirjalik dokument kaks eri asja. Kus-
juures esimesel juhul piisaks kokku-
leppest, et töötaja kohustub tegema 
tööd ja tööandja kohustub maksma 
tasu,  teisel juhul peaks tööandja töö-
tajale teatavaks tegema andmed töö-
tingimuste ja muude nõutavate asja-
olude kohta. Tegelikkuses räägib see 
paragrahv töölepingu kohustuslikest 
tingimustest sarnaselt kehtivale õigu-
sele. Uus seadus ei kohusta töölepin-
guid ümber vormistama. 

Uus töölepinguseadus vähendab töötaja kaitset

Juristid on avaldanud kahtlust, et uus töölepinguseadus võib minna vastuollu Euroopa Liidu õiguse normidega

«Tulevikus võib 
koondamisteate 
töötajale üle anda 
ka tema puhkusel 
olemise ajal.»
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Alevi t 7-2 korteriomandi

alghinnaga 570 000 krooni

Pakkumised esitada hiljemalt 10. veebruaril 2009 kell 
10.00. Pakkumised avatakse 10. veebruaril 2009 kell 
10.05. Tagatisraha suurus on 57 000 krooni. 

Kinnistusregistriossa nr 6335101 sisse kantud korte-
riomand, mis moodustab 367/4779 suuruse mõtteli-
se osa maatükist katastritunnusega 78401:118:2120, 
maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pind-
alaga 829 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise 
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning 
reaalosana korter nr 2 (plaanil nr 2), üldpinnaga 36,7 
m2. Korteriomand ei ole kasutusse antud. Ahju- ja 
pliidiküttega korter nr 2 (kaks elutuba, köök, esik ja 
WC) on varustatud tsentraalse külmavee- ja kanali-
satsioonitrassiga, asub puidust korterelamu esimesel 
korrusel ning on remonti vajavas seisukorras.

Gonsiori t 10-12 korteriomandi

alghinnaga 990 000 krooni

Pakkumised esitada hiljemalt 10. veebruaril 2009 kell 
10.30. Pakkumised avatakse 10. veebruaril 2009 kell 
10.35. Tagatisraha suurus on 99 000 krooni. 

Kinnistusregistriossa nr 14924501 sisse kan-
tud korteriomand, mis moodustab 394/36294 suu-
ruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 
78401:103:0660, maakasutuse sihtotstarbega 75% 
elamumaa, 25% ärimaa, pindalaga 1628 m2 ja sel-
le oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühe-
gi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana elu-
ruum nr 12 (plaanil nr 12), üldpinnaga 39,4 m2. Kor-
teriomand ei ole kasutusse antud. Tsentraalse kütte-, 
vee- ja kanalisatsioonitrassiga varustatud eluruum nr 
12 (kaks tuba, esik, köök, vannituba-tualett) asub ki-
vist viiekorruselise korterelamu neljandal korrusel ja 
on rahuldavas seisukorras.

Mardi t 12-12 korteriomandi

alghinnaga 380 000 krooni

Pakkumised esitada hiljemalt 10. veebruaril 2009 kell 
11.00. Pakkumised avatakse 10. veebruaril 2009 kell 
11.05. Tagatisraha suurus on 38 000 krooni. 

Kinnistusregistriossa nr 15289801 sisse kantud kor-
teriomand, mis moodustab 247/5545 suuruse mõtte-
lise osa maatükist katastritunnusega 78401:111:1150, 
maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, pind-
alaga 866 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise 
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning 
reaalosana eluruum nr 12 (plaanil nr 12), üldpinnaga 
24,7 m2. Vastavalt kultuuriministri 30.08.1996 määru-
sele nr 10 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 
1997,5,27) asub Mardi t 12 hoonestatud kinnistu ar-
heoloogiamälestisel (asulakoht, II a.tuhat e.Kr. – 16. 
saj) ja sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tu-
lenevad kohustused ja kitsendused. Korteriomand 
ei ole kasutusse antud. Pliidiküttega eluruum nr 12 
(kaks väikest tuba ja esik-köök) on varustatud külma 
vee- ja kanalisatsioonitrassiga, kuid WC asub elamu 
koridoris. Eluruum asub puidust korruselamu teisel 
korrusel ja on remonti vajavas seisukorras.

Lembitu t 8-81 korteriomandi

alghinnaga 1 100 000 krooni

Pakkumised esitada hiljemalt 10. veebruaril 2009 kell 
14.00. Pakkumised avatakse 10. veebruaril 2009 kell 
14.05. Tagatisraha suurus on 110 000 krooni. 

Kinnistusregistriossa nr 4568601 sisse kantud korte-
riomand, mis moodustab 460/99163 suuruse mõtteli-
se osa maatükist katastritunnusega 78401:105:0360, 
maakasutuse sihtotstarbega 90% elamumaa, 10% 
ärimaa, pindalaga 5730 m2 ja selle oluliseks osaks 
oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korterioman-
di reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 81 (plaanil 
nr 81), üldpinnaga 46,0 m2. Korteriomand ei ole ka-
sutusse antud. Tsentraalse gaasi-, kütte-, vee- ja ka-
nalisatsioonitrassiga varustatud eluruum nr 81 (kaks 
tuba, köök, esik, WC ja vannituba) asub kivist korte-
relamu kolmandal korrusel ja on remonti vajavas sei-
sukorras.

 

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti 
Tallinna elamumajandusametist Vabaduse väljak 10, 
IV korrus, tel 640 4518.

  Tallinna elamumajandusamet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel linnale kuuluvad:

Plussid ja miinused
–

•  Õhtuse töö eest ei maksta enam li-
satasu.

•  Palga maksmisega viivitamisel on 
tööandja viivis senise 0,5% asemel 
0,03% päevas.

•  Vähenevad koondamisest ettetea-
tamise tähtajad. Alla üheaastase 
töösuhte puhul on etteteatamise 
tähtaeg senise ühe kuu asemel 15 
päeva, 1-5-aastase töösuhte pu-
hul 30 kalendripäeva; 5-10-aasta-
se töösuhte puhul 60 kalendripäe-
va; üle 10-aastase töösuhte puhul 
90 kalendripäeva.

•  Riik võtab omale suuri rahalisi ko-
hustusi.

•  Kaob ära kohustus anda lisapuhkust.
•  Seadusest puuduvad Euroopa Liidu 

õiguse nõuded.

+
•  Töötukindlustuse hüvitist saavad 

ka need, kes on töösuhte lõpeta-
nud omal algatusel või kokkulep-
pel tööandjaga.

•  Ebaseaduslikul koha ülesütlemi-
sel maksab tööandja hüvitist kol-
me kuutasu ulatuses senise kahe 
asemel.

•  Töötuskindlustuse hüvitise määr 
tõuseb esimesel sajal töötuse päe-
val 70 protsendini töötaja keskmi-
sest töötasust ning 101. päevast 50 
protsendini. 

•  Laieneb töötuskindlustushüvitise 
saajate ring.

•  Koondamisest etteteatamisel on 
tööandja kohustatud andma tööta-
jale vaba aega uue töö leidmiseks.

•  Töövaidluskomisjonis lahendatava-
te rahaliste nõuete suurus tõuseb 
150 000 kroonini.
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Karl Stern
majandusajaloolane

 1924. aasta majandus-
kriisist ülesaamiseks sul-
ges riik mitmeid ettevõtteid, 
30ndatel toetas aga või, mu-
nade ja peekoni tootjaid ning 
devalveeris krooni.

2008. aastal asendus Eestis majan-
duskasv majanduslangusega, mis prae-
gu annab tunda juba igas eluvaldkon-
nas. Majanduskriise on meil esinenud 
aga varemgi, neist laiaulatuslikumaks 
võib pidada 1924. aasta ja 1930ndate 
alguse majanduskriisi.

1924. aasta majanduskriisi 
põhjuseks peetakse Eesti po-
liitikute viga orienteerumisel 
Vene turule ja Vene kaupade 
läbiveole. Nimelt lootsid Ees-
ti poliitikud 1920ndate algu-
ses optimistlikult, et Vene 
kaupade transiit Eesti kaudu 
jätkub, nagu see oli olnud 
tsaariajal. Samuti loodeti, 
et suured tsaariajal rajatud 
tööstusettevõtted leiavad 
oma toodangule turgu ka 
Nõukogude Venemaal.

1920. aastate alguses nii 
läkski. Eesti tööstusettevõtted müü-
sid kaupa Nõukogude Venemaale, sa-
muti toimis Vene transiit Eesti kaudu. 
Kui 1920. aastal moodustas Vene turu 
osakaal Eesti ekspordist 15,4 protsenti, 
siis 1921. aastaks kasvas see 28,6 prot-
sendini. Nõukogude Venemaa tran-
siit kasvas 1920. aasta 28 000 tonnilt 

346 000 tonnini 1922. aastal. See an-
dis põhjust optimismiks. Pangad, kaa-
sa arvatud Eesti Pank, mis tollal tege-
les ka laenutegevusega,  laenasid ette-
võtluse otstarbeks kergekäeliselt raha. 
1922. ja 1923. aastal kasvasid laenud 
2,4 miljardilt margalt 8,1 miljardi mar-
gani. Hoiused pankades suurenesid 
samal ajal üle kahe korra vähem. 

Venemaa lõpetas transiidi
Pärast Nõukogude Venemaa saavu-

tatud edu kaubandussuhetes Euroo-
pa suurriikidega 1922. aastal otsusta-
sid bolševikud aga Eestiga aktiivsed ma-
jandussuhted lõpetada. Vene turg su-

leti Eesti tööstustoo-

dangule, samuti 
lõppes transiit. 1923. aastal langes Vene 
turu osakaal Eesti ekspordis 6,7 prot-
sendile. Vaatamata sellele jätkas Eesti 
riik laenude kergekäelise jagamise soo-
simist. Ettevõtetel, mis ei suutnud laene 
tähtajaks tagasi maksta, pikendati mak-
setähtaegu, ja laene anti isegi juurde.

Poliitikute kergekäeline laenupo-
liitika viis 1920ndate keskpaigaks rii-
gi rahanduskriisini. Selle kujunemist 
toetas 1923. aasta suur väliskauban-
duse defitsiit. Osaliselt võis see olla 
põhjustatud 1923. aasta viljaikaldu-
sest, mis aitas kaasa sisseveo järsule 
kasvule.

Kujunenud olukord sundis poliiti-
kuid majanduspoliitikat ümber hinda-
ma. Kergekäeline laenutegevus lõpetati 
ja vanu laene hakati tagasi nõudma. Et-
tevõtted, mis olid palju krediiti saanud 
ega suutnud oma toodangut turgu-
del realiseerida, suleti. Ettevõtted, mis 
suutsid ellu jääda, orienteerusid idatu-
rult ümber lääneturule. 

Valitsuse tegevus majanduse 
elavdamise nimel andis tule-
musi. 1920ndate keskpaigaks 
muutus olukord tööstuses sta-
biilseks. Tööstustoodang kas-
vas, saavutades kõrgseisu 1928. 
aastal.

Kuivõrd 
1924. aasta 
majandus-
kriis puu-
dutas roh-
kem töös-
tussekto-

rit, siis andis 
kriis tugevasti 
tunda ka Tallinnas. Pealinnas asusid 
mitmed tsaariaegsed suurtööstused, 
mille toodang pidi samuti Vene turu-
le minema. Kriisi ajal aga tegevus te-
hastes seiskus ja paljud inimesed jäid 
töötuks. Need, kes kohta ei kaotanud, 

pidid leppima alakoormusel tööta-
misega. Pingelist olukorda üritasid 
kommunistid 1. detsembril 1924. aas-
tal kasuta-
da riigi-
pöörde 
korralda-
miseks.

Eri-
nevalt 
1924. aas-
ta majan-
duskrii-
sist polnud 
1930. aasta-
te suur ma-
janduskriis 
Eestis poliiti-
kute poolt välditav. Tegemist oli üle-
maailmse majanduskriisiga, mis sai 
alguse ületootmisest. Kaupade, eriti 
põllumajandussaaduste hinnad lan-
gesid maailmaturul järsult. See tingis 

ekspordi vähe-
nemise ja toot-
mise kokku-
tõmbumise, mis 
omakorda põh-
justas tööpuu-
duse, vähene-
nud ostuvõime 
ja alanenud ela-
tustaseme.

Ekspordi kahanemisele aitasid kaa-
sa veel riikide rakendatud kohaliku too-
dangu kaitsemeetmed, millest enim ra-
kendust leidsid kaitsetollid. Riigid keh-
testasid väliskaubanduses järjest roh-
kem piiranguid, et kaitsta oma tootjaid.

Eesti põllumajandus- ja tööstus-
toodangu eksporti pärssis veel tõsi-
asi, et 1931. aastal devalveerisid oma 
valuutad Ühendkuningriik, Skandi-
naavia riigid ja Soome. Eesti ekspordi 
konkurentsivõime kannatas selle tõt-
tu oluliselt.

Kriisi sügavusest annab aimu põllu-
majanduse kogutoodangu väärtuse lan-
guse ulatus. Kui 1929./30. põllumajan-
dusaastal oli põllumajanduse kogutoo-
dangu väärtuseks 256,8 miljonit kroo-
ni, siis 1932./33. põllumajandusaastaks 
langes see 133,3 miljonini. Tööstusele 
avaldas kriis vähem mõju, kuid siiski vä-
henes kriisi ajal tööliste arv 19 protsen-
ti, töötasu 30 ja tööstussaaduste eksport 
koguni 64 protsenti (1932. aasta võrrel-
des 1929-ga). Kriisist polnud pääsu ka 
rahandussektoril, mitmed pangad läk-
sid pankrotti.

Kroon devalveeriti
1930. aastate majanduskriisi ajal 

suurenes kõikides maailma maades rii-
gi roll majanduselus. Kuivõrd kriis aval-
das eriti mõju põllumajandussaaduste 
hindadele, peeti Eestis vajalikuks astu-
da samme, mis toetaksid põllumajan-
dust. 1930. aastal võeti Riigikogus vas-
tu teravilja kaitse seadus. Riik võttis sel-
le seadusega enda kohustuseks osta ära 
kogu kodumaise rukkisaagi ülejääk hin-
naga, mis vastaks rukki keskmisele hin-
nale. Teravilja import peatati. Eesti täht-
samaid ekspordiartikleid, milleks olid 
peekon, või ja munad, subsideeriti riik-

likult.
Valitsus 

sekkus ka 
pankade 
tegevus-
se, ulatas 
abistava 
käe rii-
gi seisu-
kohast 
tähtsa-
mate-
le pan-
kade-

le, paigutades 
nendesse riigi raha või kuulutades neis 
välja ajutise moratooriumi. 

Kõige olulisema majanduspo-
liitilise otsusega, milleks oli Eesti 
krooni devalveerimine, poliitikud 
venitasid. Paljud poliitikud said 
küll devalveerimise vajalikkusest 
aru, kuid ei soovinud olla ebapo-
pulaarse otsuse elluviijateks. Kroon 
devalveeriti alles 1933. aasta suvel. 
Hilist devalveerimist, see on kaks 
aastat hiljem kui seda tegid Eestile 
olulised kaubanduspartnerid, pee-
takse Eesti Vabariigi majanduspo-
liitika üheks suuremaks veaks. Va-
rasem devalveerimine oleks kriisi 
leevendanud. Krooni devalveerimi-
ne avas tee ekspordi suurenemisele 
juba sama aasta teisel poolel. 1934. 
aastal paranesid majandusnäitajad 
kõigis olulisemates majandussek-
torites.

Ajalugu Toimetaja Oliver Õunmaa, 616 4044

 1931. aastal suurenes hüppeliselt 
kuritegevus, tolleaegsete ajalehtede 
andmetel ka enesetappude arv. Pea-
aegu iga enesetapja põhjendas hü-
vastijätukirjas oma tegu kriisiga. 

1932. a jaanuaris oli Tallinna töö-
börsil registreeritud 4664 töötut, 

kaks korda rohkem kui aasta varem. 
Kogu Tallinna elanikkond oli tol ajal 
140 000. Enim oli töötute seas liht-
töölisi, järgnesid ehitajad, müü-
jad, metallitöötlejad ja mehaanikud. 
Naisi ja mehi oli töötute hulgas võrd-
selt.  Töötajaid hakkasid koondama 

ka riigiasutused. Kevadel 1932 an-
dis riigikogu valitsusele õiguse val-
landada üks abikaasadest, kui mõle-
mad töötasid riigiametis. Selle tule-
musena jäi töötuks mitusada õpeta-
jat ja statistikasse ilmus uus mõiste 
«intelligentne töötu».  

Kahe kriisiaastaga suurenes Tal-
linna prostituutide arv saja võrra. 
Kriisi tõttu käis hästi igasuguste po-
liitiliste agitaatorite, eriti kommu-
nistide käsi.  

Töötute toitlustamiseks eral-
das riik oma varudest poolteist tu-

hat tonni rukist. Jõulu-
deks said abivajajad soo-
dushinnaga küttepuid. 
Riik korraldas hädasolijate toetu-
seks ka ühisabi, kus inimesed said 
neile annetada riideid ja tarbeese-
meid. 

Intelligentne töötu oli esialgu haruldus
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Hädaabi tööde korras tehtav kaevamine Rannavärava mäe juures 1931-1933.

Majanduskriisist välja või ja pekigaMajanduskriisist välja või ja pekiga

Töötud Wabariigi-aegse tööbörsi ees Vene tänaval.

«Krooni devalvee-
rimisega venita-
mist peeti Eesti 
majanduspoliitika 
suurimaks veaks.»
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1930ndatel pindasid töötud hädaabitööde 

korras ka endisaegse munakivisillutisega 

tänavaid. Fotol töötud asfaldikatla juures.
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Teater

Linnateater
9.02 kl 19 «Ohvrit mängides»  

10. ja 12.02 kl 19 «Murdlainetus»  

11. ja 16.02 kl 19 «Iguaani öö»  

11.02 kl 19 «Arbuusisuhkur»  

Draamateater

9.02 kl 19 «Koidula veri» (Vanemuise 
külalisetendus)  

10.02 kl 12 «Võluõunad ehk naeru kätte 
võib surra»   

10.02 kl 19 «Müügimehe surm»   

10., 11., 12.02 kl 19 «Kõige tähtsam» 
(lavakunstikooli XXIV lennu bakalaure-
uselavastus) 

11.02 kl 19 «Sügissonaat»  

12.02 kl 19 «Jõgi voolab läbi linna» 

13.02 kl 19 «Soome hobune»   

13.02 kl 19 «Boulgakoff»  

15.02 kl 19 «Pedro Páramo»    

15.02 kl 19 «Grönholmi meetod»   

Rahvusooper Estonia
12.02 kl 19 ballett «Don Quijote»

13.02 kl 19 ooper «Maskiball» 
(esietendus!) 

14.02 kl 19 ballett «Luikede järv»

15.02 kl 18 ooper «Maskiball»

Kontsert
10.02 kl 19 Gabriel Chodos. Väljapaistev 
pianist ja klaveripedagoog on esinenud 
USA-s, Euroopas, Iisraelis ja Jaapanis, 
olnud solistiks Chicago sümfoonia-
orkestri, Aspeni kammersümfoonia, 
Hollandi raadio filharmooniaorkestri ning 
Jeruusalemma sümfooniaorkestri ees, 
plaadistanud firmadele Fleur de Son, 
Japan Victor, Centaur, CRI ja Orion. Ta 
on andnud meistrikursusi ja õpetanud 
Yale’i ning Indiana ülikoolides jm. 
Praegu Bostonis tegutseva New England 
konservatooriumi klaveripedagoog. 
Kavas Schubert, Beethoven. (Estonia 
kontserdisaal)  

11.02 kl 19 KontsertJazz. Mikko Innanen, 
Jaak Sooäär, Taavo Remmel ja Tanel 
Ruben. (Estonia talveaed)  

11.02 Jam session. (Clazz)  

12.02 kl 20 Elusmuusika maraton. Lauri 
Saatpalu ja Peeter Rebane kavaga Säsi 2. 
(Okupatsioonide muuseum)  

12.02 kl 22  Defrage. DJ Indrek Siren. 
(Bonnie & Clyde)  

12.-15.02 Muusikafestival «Täiuslik 
vaikus». Tõnu Kaljuste & Tallinna 
kammerorkester, Nueve Musiche Rolf 
Lislevand Ensemble, Trygve Seim 
Ensemble. Live at  Belleville/Arild 
Andersen.  (Mustpeade maja)  

13.02 kl 18 Valentinipäeva pidu ja 
vabalava. Üles võivad astuda kõik 
soovijad, oma soovist tuleks teada anda 
kopli@taninfo.ee. Muusikalise poole eest 
vastutavad Pääsküla noortekeskuse DJ-d 
ja jõuliste kitarride ning energilise lava-
showga Power-Pop- Mosh muusikaline 
grupeering Hero In Me. Kõik külastajad, 
kellel on kaasas punane südamekujutis, 
saavad sisse tasuta. (Kopli noortekeskus)  

13.02 kl 19 «13. reede». (Rokiklubi 
Tapper) 

13.02 kl 20 Metsatöll 10. Metsatöll + 
Zetod. (Rock Café)  

13.02 kl 23 Mumiy Troll. Kollektiiv koos 
oma liidri, laulusõnade autori ja vokalisti 
Ilja Lagutenkoga annab unustamatu 
kontserdi romantilise valentinipäeva eel. 
(Club von Überblingen)  

14.02 kl 13 Sõbrapäeva pidu lastele. 
Klounid Piip ja Tuut, tüdrukutekoor 
Nõmmelill, kõhutantsijad. (Nõmme 
kultuurikeskus)

14.02 kl 14-14.30 Sõbrapäeva tervitus 
«Üksteisest hoolides». Kati Tantsustuu-
dio kontsert. (Mustamäe kultuurikeskus 
Kaja)

14.02 kl 19 Sõbrapäevapidu Koit 
Toomega. Koit Toomet saadab akustilisel 
kitarril Jorma Puusaag,  õhtut juhib 
Raimo Aas, tantsumuusikaks keerutab 
plaate DJ Vaido Pannel, teravaid elamusi 
pakub ekstreemne tuleshow. Kui soovid 
riietuda teemakohaselt, siis vihjeks on 
punane ja valge! (Tallinna lillepaviljon)

14.02 kl 12 Orelipooltund. Esineb Ene 
Salumäe. (Toomkirik)  

14.02 kl 18 Backflip to Nosebleed. 
Publikule pakutakse ekstreemsporti ja 
ekstreemmuusikat. (Rock Café)  

14.02 kl 18 Tanja Tetzlaff ja Gunilla 
Süssmann.  (Mederi saal)  

14.02 kl 19 Felix Mendelssohn 
200. Veebruaris möödub 200 
aastat romantismiajastu suurkuju Felix 
Mendelssohn-Bartholdy sünnist. Sel 
puhul tuleb ettekandele helilooja imeilus 
vaimulik koorimuusika. Kontserdil kõlab 
ka Frank Martini üks populaarsemaid 
teoseid – Missa kahele koorile a 
cappella –, Eesti klassikast on esindatud 
Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvalaulud. 
Koori juhatab peadirigent Daniel Reuss. 
(Niguliste kirik)  

14.02 kl 20 Elusmuusika maraton. 
ROMB. Idamaise jazzhõnguga maa-
ilmamuusikat teevad eksootilistel 
ja mitteeksootilistel rütmipillidel 
Peeter Salmela, Arno Kalbus, Siim 
Soop ja Kristjan Jõemägi. Kirtana Rasa 
muusikasse on põimunud lõunamaine 
soojus ja põhjamaine kargus. Eesti keeles 
laulvad neiud saadavad end ise viiulil, har-
mooniumil ja eksootilistel rütmipillidel. 
Suuremaid trumme müdistab Aleksander 
Kardaš. (Okupatsioonide muuseum)  

14.02 kl 21.30  Talvejazz. Sawadu 
(Kamerun-Senegal-Prantsusmaa). Trio 
esitab multikultuurset jazzi, kus on ohtralt 
ruumi iga muusiku virtuoosivõimetele. 
Dakarist pärit ja Brooklyniga tuttav Hervé 
Samb, üllatusi pakkuv Kameruni legend 
Brice Wassy ja pariislane Hubert Dupont 
mängivad hüpnootilise gruuviga uut 
urbanistlikku multikultuurset jazzi, mis on 
põhjalikult fraseeritud ja kujutlusvõimest 
tiivustatud. (Teater NO 99 Jazzklubi)

14.02  Saturday Live Jazz. (Pegasus)  

15.02 kl 15 Keskea keskpäevatants. 
(Pirita sotsiaalkeskus)  

15.02 kl 19 James Blunt. Maailma üks 
viimase aja edukamaid sooloartiste esineb 
Eestis esimest korda. Üle 20 miljoni 
albumi müünud artisti kontserdi kavast ei 
puudu kindlasti lood «You’re Beautiful», 
«1973», «Goodbye My Lover» jmt hitid. 
(Saku suurhall)  

15.02 kl 20 Elusmuusika maraton. 
Indigolapsed. Etnofolkjazzi viljelevad 
tegelinskid on tuntud eelkõige oma 
muinasjutuliste kontsertide poolest, 
mida saadavad bändiliikmete jutustused 
laulude sündimisest ja laias ilmas 
rändamisest. Bändis figureerib ka üks 
Eesti kõige lootustandvamaid noori 
džellovirtuoose Joosep Nobenäpp Kõrvits.  
(Okupatsioonide muuseum)  

15.02 kl 19 Kimmo Pohjonen / Samuli 
Kosminen ja Proton String Quartet 
Uniko. Klusteri-Protoni projekt esitleb 
uusi ja huvitavaid helindeid, mida esitavad 
akordion ja keelpillikvartett. Helisid 
täiendab elektrooniliselt Kosminen. 
Stereoheli ja valgus-show muudavad 
programmi mitmedimensiooniliseks 
kogemuseks. (Estonia kontserdisaal)  

15.02 Pühapäeva pärastlõuna. Elav 
jazzmuusika & pannkoogid. (Clazz)  

Näitus

Kunstihoone
Happy Together

Paljude kaasaegsete kunstnike 
teosed loovad eri kunstiliste lähenemiste 
kaudu huvitava kombinatsiooni, ulatudes 
joonistusest videoni ja installatsioonist 
performance`ini.

Fotomuuseum 
Eesti Vabariigi fotokuningad Kuninga 
tänavalt 

Vabaduse galerii 
Evi Tihemets: Islandi kivid 

Ajaloomuuseum 
(Maarjamäe loss) 
Klaasilaste ürgisa. Klaasikunstnik Maks 
Roosma 100 

Pühapildi sünd. Vanavene ikoonitradit-
sioon 

Kultuurikeskus Kaja 
Mare Iknojani fotonäitus «Sügisest 
talve» 

Kodulinna maja 
Ratad, rattad, rattad 

Sirje Maris Horma – varjust valgusesse

Tuul viis põllult ära traktori

Tartu muinsuskaitsepäevad

Rahvusraamatukogu 
Riigiraamatukogu haruldused 

Pirita vaba aja keskus 
Sulev Õitspuu isikunäitus «Sulevalgus» 

Tallinna puuetega 
inimeste koda (Endla 59)
Puuetega inimeste loomingulise avardu-
mise kursused. Näitusel on välja pandud 
autoportreed, natüürmordid, visandid, 
pühendustööd vanadele meistritele ja 
pisiplastika. Kujutluslaad on valdavalt 
eksperssiivne, siiras, värviküllane, 
rõõmsameelne ja eksperimenteeriv. 
Kokku saab näha 18 autori loomingut.

Ajaloomuuseum 
(Suurgildi hoone) 
Ultima memoria. Eestimaa lagunenud ja 
hüljatud kultuurimälestised 

Eduard Vilde muuseumi 
Kastellaanimaja galerii 
Vaade aknast 

Eesti Vabaõhumuuseum 
Vabaõhu-fotoinstallatsioon: esivanemad 
jõuavad tagasi koju 

Kumu
Floromaania. Lillemotiive renessansiajast 
tänapäevani

Püsiväljapanek: Varamu, Rasked valikud 

Vabaduse utoopia. Noor kunst Tallinnas 

Väike spektaakel. Lauri Astala 
videoinstallatsioonid

Linnamuuseum 
Kink kaunistab 

Tarbekunsti- ja 
disainimuuseum 
Lilleflirt 

Surfavad kalad. Vesa Varrela

Lastemuuseum 
Mõmmiga on mõnus 

Teatri- ja 
muusikamuuseum 
Sissekirjutusi eesti kultuuri. Vene Teater 60 

Tormiste randade muusika. Gustav 
Ernesaks ooperiloojana 

Lauluväljak 
13.-15.02 rahvusvaheline koertenäitus, 
mille korraldab Põhja-Eesti koertekas-
vatajate klubi. Avamine 13.02 kl 13.45, 
hindamine algab samal päeval kl 14. 
Laupäeval ja pühapäeval algus kl 10.  Info 
tel +372 51 75958, +372 660 5538 (klubi 
lahtioleku aegadel) või www.pkkk.ee

Keskraamatukogu
2 korda 70. Kiira-Marianne Kadariku ja 
Luule Maari ühisnäitusel näeb unikaalseid 
nahkköiteid ja siidimaale

Nõmme muuseum
Noorte animalistide joonistuste näitus 
Tallinna loomaaia kunstiõpetaja Sándor 
Sterni 85. sünnipäeva tähistamiseks. 
Muheda, humoorika ja asjatundliku 
õpetaja käe all on loomade joonistamise 
kunsti õppinud mitmed põlvkonnad. Vali-
kut nende töödest saab vaadata kuni 28. 
veebruarini. Sissepääs muuseumipiletiga.

Hariv

Kodulinna maja

9.-16.02 sari «Väärtus», mis tutvustab 
Tallinna ajalugu ja eesti kultuuri. 
Pühapäeviti ekskursioonid nimetuse all 
«Täna vaatame», kolmapäeviti vestlustena 
«Täna räägime», harulduste tutvustamine 
nimetuse all «Ainult 1 x1». (Gümnaasiumi 
3, tel 644 9867, 507 9565, kodu.linn@mail.
ee)
14.02 Heegeldamise kursus
Nunnatorni kaudu pääs linnamüürile 
Sauna ja Kuldjala torni (info: Kodulinna 
maja) 

10.02 Pisipõnnide mängutund. (Eesti 
Vabaõhumuuseum)

11.02 Nukuteater Nurmenuku 
raamatukogus

14.02 kl 13 Ajaloo laupäevakud. Mati 
Mandel: Vabastatud või vallutatud? 
(Ajaloomuuseum, Maarjamäe loss) 

14.02 Mudilaste raamatuhommik. 
(Kirjanike Maja musta laega saal, Harju 1) 

14.02 Tervisekool. Malle 
Lilleberg: Eneseabi hiina meditsiinis. 
(Tervishoiumuuseum, Lai 30, sissepääs 
muuseumipiletiga) 

15.02 kl 18 Hasartmängusõltuvuse enne-
tamine Tallinna noorte hulgas.  Esinevad 
tuntud spetsialistid, prof Vladimir Kukk, 
Eesti kasiinovastaste, noorteühenduste, 
ühiskonna ja omavalitsuse esindajad. 
Sihtrühmadeks on koolinoored ja üliõpi-
lased, aktiivsed hasartmängurid ja nende 
pereliikmed. Eesti ja vene keeles. (Erika 7, 
lisainfo tel 53413122 või info@instityte.eu)

Harju tänava uisuplats

Kuhu minnaToimetaja Tiina Salumäe, 616 4043

Elusmuusika 
maraton
11. veebruaril kell 20 annab okupat-
sioonide muuseumis (Toompea 8) 
kontserdi Johanson ja Vennad. Juba 
ammustest aegadest oma joru aja-
nud ja end paljudele südamesse 
laulnud vennad teevad neile ainu-
omast folkjazz muusikat.

Noortepunt Sväär eesotsas Pärtel 
Peeter Perega mängib eestikeelset 
indie-folk-rocki. 

Praeguse kava kohaselt hakkavad 
samas iga paari kuu tagant üles as-
tuma harva esinevad akustilised ar-
tistid, kelle kava ulatub maailma-
muusikast jazzini. 
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TV-kava
Esmaspäev 9.02 

 
06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Paksult pahandust 
(Heartbeat, Inglise 2004)

09:45 Terevisioon*
11:45 Sõida maale!*
12:30 Puutepunkt*
12:55 Tervisesaade*
13:25 Juhtimisaju*
13:55 Komöödiasari Täitsa 

hullud: Kadedus (Absolutely 
Fabulous, Inglise 1995)*

14:25 Kriminaalsari B.A.R.Z. 
tegutseb: Sealaut süüdlane, 
kuid laste meelest otsitakse 
süüdlast valest kohast.

14:50 Noortesari Smallville: Habras 
(USA 2005)*

15:30 Ohtlik lend: Teatrifantoom 
(Eesti 2006)*

16:30 Vanad ja kobedad: Väino tütar 
(Eesti 2002)

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame 

kokku Tomi juures: 500.saade 
Suure-Peetrist! Muumioru 
lood

17:40 Draamasari Südameasi: 
Paksult pahandust 
(Heartbeat, Inglise 2004)*

18:30 Aktuaalne kaamera
18:45 Tunne Euroopat
19:30 Dokumentaalsari Lõvimees, 

7/13 (Lion Man II, Uus 
Meremaa 2005)

20:00 Kultuuriuudised
20:05 Osoon
20:35 Erisaade
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:34 Luuletus: Asko Künnap. 

Kuidas me ilma internetita
21:35 Pehmed ja karvased
21:55 Välisilm
22:20 Aktuaalne kaamera
22:25 Välisilm esitleb: Kohtunik ja 

kindral (The Judge and the 
General, Tsiili 2008)

00:00 Kultuuriuudised*
00:05 Täna õhtul Hedvig Hanson*
01:00 Dokumentaalfilm Pulke 

laul (La Cancion del Pulque, 
Mehhiko 2003)

02:03 Homne kava
02:05 ERR uudised
 

Teisipäev 10.02 
 
06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: Väike 

ingel (Heartbeat, Inglise 2004)
09:45 Terevisioon*
11:45 Prillitoos (eestikeelsete 

subtiitritega)*
12:30 Osoon*
13:00 Välisilm*
13:30 Dokumentaalfilm Õnne 

vaenlased (Enemies of 
Happiness, Afganistani/Taani 
2006)

14:30 Dokumentaalfilm Pulke 
laul (La Cancion del Pulque, 
Mehhiko 2003)*

15:35 Eesti aja lood: Riigivanemad 
(ETV 2008)*

16:05 Erisaade*
16:30 Vanad ja kobedad: 

Lapsehoidjad (Eesti 2002)
16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Kirjanurk. Par-
giaednik Percy. Indiaanipoiss 
Yakari

17:40 Draamasari Südameasi: 
Väike ingel (Heartbeat, Inglise 
2004)*

18:30 Aktuaalne kaamera
18:45 Üks tegu: Hobuse rautamine 

(ETV 2007)
19:00 Komöödiasari Minu pere: Ja 

muud loomad (My Family, 
Inglise 2006)

19:30 Pereelu
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Head uudised
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:34 Luuletus: Andres Langemets. 

Sigaret
21:35 OP!
22:05 Armastusega. Age Oks ja 

Toomas Edur
22:35 Jõhvi balletifestivali 

galakontsert
23:30 Kultuuriuudised*
23:40 Tähelaev: Merle Jääger*
00:53 Homne kava
00:55 ERR uudised

Kolmapäev 11.02 
 
06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Raha, raha, raha (Heartbeat, 
Inglise 2004)

09:45 Terevisioon*
11:45 Head uudised*
12:40 OP!*
13:10 Armastusega. Age Oks ja 

Toomas Edur*
13:35 Jõhvi balletifestivali 

galakontsert*
14:35 MuinasTeeVee: Usk (Eesti 

2004)
15:00 TV 10 olümpiastarti*
15:30 Pereelu*
16:00 Komöödiasari Minu pere: Ja 

muud loomad (My Family, 
Inglise 2006)*

16:30 Vanad ja kobedad: Sünnipäev 
(Eesti 2002)

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Väga vanad 
asjad Vabaduse väljaku 
august. Pritsimees Saamuel. 
Indiaanipoiss Yakari

17:40 Draamasari Südameasi: 
Raha, raha, raha (Heartbeat, 
Inglise 2004)*

18:30 Aktuaalne kaamera
18:45 Pehmed ja karvased*
19:00 Dokumentaalsari Jamie 

Oliver kodus, 5/26: Suvised 
kapsalised (Jamie at Home, 
Inglise 2006)*

19:30 Retseptita
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Pealtnägija
20:55 Saatevigad BBC moodi 

(Miss-Takes, Inglise 2002)
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:34 Luuletus: Karl Martin Sinijärv. 

Raamatukogus
21:35 Foorum
22:30 Aktuaalne kaamera
22:35 dokkaader Ilusad inimesed 

(Eesti 2008)
23:35 Kultuuriuudised*
23:40 Riigikogu infotund
00:43 Homne kava
00:45 ERR uudised
 
 
 
 

Neljapäev 12.02 
 
06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Saladused ja valed (Heartbeat, 
Inglise 2004)

09:45 Terevisioon*
11:45 Pealtnägija*
12:35 Pehmed ja karvased*
12:55 Foorum*
13:45 Riigikogu infotund*
14:45 Meelte maailm: Lilled 

(Entretien avec la matiere, 
Prantsuse 2003)

15:00 dokkaader Ilusad inimesed 
(Eesti 2008)*

16:00 Retseptita*
16:30 Hajameelselt abielus (Eesti 

2005)
16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Külas on robotid! 
Karusmarjad metsikus 
looduses

17:40 Draamasari Südameasi: 
Saladused ja valed (Heartbeat, 
Inglise 2004)*

18:30 Aktuaalne kaamera
18:45 Seiklussari Robin Hood: 

Inglismaa eest (Inglise/
Ungari/USA 2007)*

19:30 Reisile minuga: Hispaania. 
Salvador Dali radadel

20:00 Kultuuriuudised
20:05 Paar
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:34 Luuletus: Toomas Liiv. Pöid 

sukas, kohtumine Lilianiga
21:35 Draamasari Kiirabihaigla: 

Surmaaeg (ER, USA 2004)
22:25 Aktuaalne kaamera
22:30 MI
23:00 Muusikadokumentaal Elvis - 

Presleyde pilgu läbi (Elvis by 
the Presleys, USA 2005)

00:30 Kultuuriuudised*
00:35 Head uudised*
01:28 Homne kava
01:30 ERR uudised
 
 

 
 

Reede 13.02
 
06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Poosetajad ja petised 
(Heartbeat, Inglise 2004)

09:45 Terevisioon*
11:45 Ajalik ja ajatu: Surm, 2*
12:20 Murdmaasuusatamise MK 

etapp: Valdidentros. Sprint (v)
14:25 MI*
14:55 ERSO stuudiotund: Eugen 

Kapp. Tðellokontsert (ETV 
1988)

15:20 Reisile minuga: Hispaania. 
Salvador Dali radadel*

15:45 Draamasari Kiirabihaigla: 
Surmaaeg (ER, USA 2004)*

16:30 Hajameelselt abielus (Eesti 
2006)

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: See huvitav setu. 
Võlukarussell. Indiaanipoiss 
Yakari

17:40 Draamasari Südameasi: 
Poosetajad ja petised 
(Heartbeat, Inglise 2004)*

18:30 Aktuaalne kaamera
18:45 Draamasari Gilmore’i 

tüdrukud: Norman Mailer, ma 
olen rase! (Gilmore Girls, USA 
2004)

19:30 Juhtimisaju
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Vabariigi kodanikud
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:35 Luuletus: Maarja Kangro. 

QKOLOGISK
21:40 Teatriõhtu: Sõdur
22:40 Aktuaalne kaamera
22:45 Kultuuriuudised*
22:55 Pealtnägija*
23:40 Ööfilm Atentaat Richard 

Nixonile (Assassination of the 
Nixon, Mehhiko/USA 2004)

01:13 Homne kava
01:15 ERR uudised
 
 
 

 

Laupäev 14.02
 
07:48 Tänane kava
07:50 Animasari Kloun Kiri 

(Prantsuse 2005)
07:55 Animasari Indiaanipoiss 

Yakari (Prantsuse 2005)*
08:05 Animasari Kollase kaelkirjaku 

lood (Soome 2003)
08:15 Animasari Toopy ja Binoo 

(Kanada 2005)
08:20 Animasari Karu-Kusti (Rootsi 

2002)
08:25 Animasari Gloria ja tema pere 

(Austraalia/Saksa 2000)
08:50 Dokumentaalsari Tere tule-

mast minu maale: Vivianaga 
Peruus (Bienvenue dans mon 
pays, Prantsuse 2004)

09:05 Õnne 13*
09:35 Laskesuusatamise MM 

Pyeongchangis: Naiste sprint 
7,5 km

11:20 Sõida maale!
12:05 Laskesuusatamise MM 

Pyeongchangis: Meeste sprint 
10 km

14:10 Draamasari Bleak House, 2/8 
(Inglise 2005)*

15:05 Murdmaasuusatamise MK 
etapp: Valdidentros. Meeste 15 
km (kl)

17:04 Tänane kava
17:05 Korvpalli Balti liiga Lietuvos 

Rytas - BC Kalev/Cramo
18:00 KeeleVägi
18:30 Aktuaalne kaamera. Sport
18:45 Dokumentaalsari Kõigusoo-

jaste elu, 5/5: Soomustatud 
hiiglased (Life in a cold blood, 
Inglise 2007)

19:35 Kriminaalsari Hercule Poirot: 
Rhodose kolmnurk (Agatha 
Christie’s Poirot, Inglise 1988)*

20:30 Õnne 13
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Sport. Sport
21:34 Luuletus: Maria Lee. 

Palun eutanaasiat, mind on 
armastuses petetud

21:35 EESTI LAUL 2009: Kes on kes?
22:05 Mängufilm Minu poeg Jack 

(My Boy Jack, Inglise 2007)*
23:40 Komöödiasari Laborirotid, 2/6: 

Doonor (Lab Rats, Inglise 2008)*
00:15 Kriminaalsari Surnud ärkavad: 

Õhku haihtunud, 1/2 (Waking 
the dead, Inglise 2002)

01:05 Paar*
01:58 Homne kava
02:00 ERR uudised

Pühapäev 15.02 
 
07:43 Tänane kava
07:45 Animasari Kloun Kiri 

(Prantsuse 2005)
07:50 Animasari Indiaanipoiss 

Yakari (Prantsuse 2005)
08:05 Animasari Gloria ja tema 

pere: Tervislik toitumine 
(Austraalia/Saksa 2000)

08:30 38. Tartu Maraton: Start
09:50 Laskesuusatamise MM 

Pyeongchangis: Naiste 
jälitussõit 10 km. 

10:50 38. Tartu Maraton: Finis
12:10 Laskesuusatamise MM 

Pyeongchangis: Meeste 
jälitussõit 12,5 km

13:05 38. Tartu Maraton
14:30 Ajalik ja ajatu: Surm, 3
15:00 Prillitoos
15:45 Puutepunkt
16:15 Tervisesaade
16:40 Erisaade*
17:09 Õhtune kava
17:10 Vabariigi kodanikud*
18:00 Eesti aja lood: Uusasundused 

(ETV 2008)
18:30 Aktuaalne kaamera. Sport
18:45 Pehmed ja karvased*
19:05 Ohtlik lend: Puude vaikimine 

(Eesti 2006)
20:05 Täna õhtul Fix
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Aeg luubis
21:40 Sport. Sport
21:55 Luuletus: Kalju Kruusa. 

Pühapäev
22:00 Kriminaalsari Midsomeri 

mõrvad: Midsomer Life 
(Midsomer Murders, Inglise 
2008)

23:35 Komöödiasari Täitsa hullud: 
Kartus (Absolutely Fabulous, 
Inglise 1995)

00:05 Kriminaalsari Surnud 
ärkavad: Õhku haihtunud, 
2/2 (Waking the dead, Inglise 
2002)

00:58 Homne kava
01:00 ERR uudised

Esmaspäev 9.02
5:55 Tuvikesed: Tütar lahkub 

kodust 
6:20 Joonissari Lucky Luke 

seiklused: Texase Don Quijote
6:40 Joonissari Aladdin: Malcho 

tagasitulek 
7:05 Joonissari Tommy ja Jerry 

põngerjad 
7:30 Joonissari Ed, Edd ja Eddy: 

Duell 
8:00 Reporter* 
9:00 Tee õnnele*, 115/250 
10:00 Victoria*, 26/171 
11:00 Kodus ja võõrsil, 4135
11:55 Ärapanija 200* 
12:40 Tõehetk* 
13:35 Lindprii: Billy 
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 66/252
16:00 Victoria, 27/171
17:00 Tee õnnele, 116/250
18:00 Kodus ja võõrsil, 4137
19:00 Reporter 
20:00 Võsareporter 
20:35 Saladused
21:25 Ameerika supermodell 8
22:25 Kõmulehe raisakotkad
23:25 Kaks ja pool meest
23:55 Tõehetk* 
0:50 Ärapanija 200* 
1:30 Tuvikesed
1:55 Lindprii*
2:40 Täiuslik koduperenaine* 
3:35 Kodusaade* 
4:10 Reporter* 
5:00 Guinnessi rekordid 

Teisipäev 10.02
5:55 Tuvikesed
6:20 Joonissari Lucky Luke 

seiklused
6:40 Joonissari Aladdin
7:05 Joonissari Tommy ja Jerry 

põngerjad 
7:30 Joonissari Ed, Edd ja Eddy
8:00 Reporter* 
9:00 Tee õnnele*
10:00 Victoria*, 27/171
11:00 Kodus ja võõrsil, 4137 
12:00 Võsareporter* 
12:30 Tähed muusikas*
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 67/252
16:00 Victoria, 28/171
17:00 Tee õnnele, 117/250
18:00 Kodus ja võõrsil, 4139
19:00 Reporter 
20:00 Krimi 
20:30 Kurjuse kannul
21:30 Mängufilm Kõva raha (Hard 

Cash, USA 2002)
23:20 Invasioon
0:15 Kaks ja pool meest
0:40 Mootorite maailmas
0:55 Tuvikesed
1:20 Lindprii*
2:05 Saladused* 
2:45 Võsareporter* 
3:10 Rooli võim* 
3:35 Navigare 
4:00 Reporter* 
4:50 Guinnessi rekordid 

Kolmapäev 11.02
5:55 Tuvikesed
6:20 Joonissari Lucky Luke 

seiklused
6:40 Joonissari Aladdin
7:05 Joonissari Tommy ja Jerry 

põngerjad 
7:30 Joonissari Ed, Edd ja Eddy
8:00 Reporter* 
9:00 Tee õnnele*, 117/250
10:00 Victoria*, 28/171
11:00 Kodus ja võõrsil, 4139
12:00 Krimi* 
12:30 Invasioon*
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 68/252
16:00 Victoria, 29/171
17:00 Tee õnnele, 118/250
18:00 Kodus ja võõrsil, 4141
19:00 Reporter 
20:00 Suur lotokolmapäev 
20:35 Inga Lindström - Hüpe õnnele 

(Inga Lindström - Sprung ins 
Glück, Saksamaa 2005) 

22:20 Jälgi jätmata
23:20 Kuritöö kodutänavas
0:15 Kaks ja pool meest
0:45 Mulla all
1:40 Tuvikesed
2:05 Lindprii*
2:50 112* 
3:15 Krimi* 
3:40 Navigare
4:05 Reporter* 
4:55 Guinnessi rekordid 

Neljapäev 12.02
5:55 Tuvikesed
6:20 Joonissari Lucky Luke 

seiklused
6:40 Joonissari Aladdin
7:05 Joonissari Tommy ja Jerry 

põngerjad 
7:30 Joonissari Ed, Edd ja Eddy
8:00 Reporter* 
9:00 Tee õnnele*, 118/250
10:00 Victoria*, 29/171
11:00 Kodus ja võõrsil, 4141
12:00 112* 
12:30 Kuritöö kodutänavas*
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 69/252
16:00 Victoria, 30/171
17:00 Tee õnnele, 119/250
18:00 Kodus ja võõrsil, 4143
19:00 Reporter 
20:00 Eestlane ja venelane
20:35 Hävingupäev: Maailma lõpp, 

3/4
21:30 Mängufilm Kadett Kelly (Cadet 

Kelly, USA/ Kanada 2002)
23:30 Kaks ja pool meest
23:55 Mängufilm ÕUDUSTE 

ÖÖ - Tont (Boogeyman, USA/ 
Saksamaa/ Uus-Meremaa 
2005)

1:30 Tuvikesed
1:55 Lindprii*
2:35 Hooaeg* 
3:10 Parim maitse*
3:35 Navigare
4:00 Reporter* 
4:50 Guinnessi rekordid 

Reede 13.02
5:55 Tuvikesed
6:20 Joonissari Lucky Luke 

seiklused
6:40 Joonissari Aladdin
7:05 Joonissari Tommy ja Jerry 

põngerjad 
7:30 Joonissari Ed, Edd ja Eddy
8:00 Reporter* 
9:00 Tee õnnele*, 119/250
10:00 Victoria*, 30/171
11:00 Kodus ja võõrsil, 4143
12:00 Eestlane ja venelane*
12:35 Hävingupäev: Maailma lõpp*, 

3/4
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 70/252
16:00 Victoria, 31/171
17:00 Tee õnnele, 120/250
18:00 Kodus ja võõrsil, 4145
19:00 Reporter 
20:00 112
20:30 Rooside sõda
21:30 Mängufilm Halb eelaimus 

(Premonition, USA 2007)
23:25 Kaks ja pool meest
23:55 Mängufilm Müüjatüdruk 

(Shopgirl, USA/ UK/ Šveits 
2005)

1:50 Tuvikesed
2:15 Lindprii*
2:55 Reporter* 
3:40 Dokumentaalfilm Kui 

räpaseks ma muutun?
4:25 Mängufilm Kõva raha* (Hard 

Cash, USA 2002)

Laupäev 14.02
6:00 Põrgulikud pruudid 2
6:45 Mootorite maailmas*
7:00 Reporter 
7:50 Joonissari Kasskoer
8:15 Joonissari Rotid
8:40 Joonissari Lehm ja tibu 
9:05 Joonissari Mr Bean. 

Joonisfilm 
9:30 Ameerika supermodell 8* 
10:30 Parim maitse
11:00 Kodusaade
11:45 Hooaeg
12:30 Subboteja
13:30 Täiuslik koduperenaine
14:40 Nero Wolfe: Üle minu laiba 

(Nero Wolfe: Over My Dead 
Body, USA 2001)

16:30 Rooli võim
17:00 Kyle XY
18:00 McLeodi tütred
19:00 Reporter+ 
19:35 Tähed muusikas
20:35 Sõber koer
21:05 Mängufilm Kolmekesi plindris 

(Without a Paddle, USA 2004)
23:00 Mängufilm Täiuslik maailm (A 

Perfect World, USA 1993)
1:35 Mängufilm Tapjad (Mean 

Guns, USA 1997)
3:25 Mängufilm Halb eelaimus* 

(Premonition, USA 2007)
5:00 Krimi* 
5:25 Reporter+* 

Pühapäev 15.02.09
5:55 Rooli võim*
6:20 Põrgulikud pruudid 2
7:05 Joonissari Gnufid
7:30 Joonissari Oravapoiss
7:55 Joonissari Kasskoer
8:20 Joonissari Poochini
8:45 Onu Raivo jutupliiats 
9:00 Alf 
9:30 Joonissari Mr Bean. 

Joonisfilm 
9:40 Mängufilm Johnny Lingo 

seiklused (The Legend of 
Johnny Lingo, Uus-Meremaa 
2003)

11:20 Rooside sõda* 
12:20 Tähed muusikas* 
13:20 Sõber koer* 
13:50 Mängufilm Väike boss (Little 

Big League, USA 1994)
16:10 Rosamunde Pilcher - Okkad 

Lillede orus (Rosamunde 
Pilcher - Dornen im Tal der 
Blumen, Saksamaa 1998)

18:00 McLeodi tütred
19:00 Reporter+ 
19:35 Tõehetk
20:35 Ärapanija
21:05 Mängufilm Ronin (Ronin, USA/ 

UK 1998)
23:25 Mängufilm Üksik hunt (Lone 

Wolf McQuade, USA 1983)
1:25 Jalgpallurite naised - Lisaaeg
1:50 Jälgi jätmata
2:35 Reporter+* 
3:05 Nero Wolfe: Üle minu laiba* 

(Nero Wolfe: Over My Dead 
Body, USA 2001)

Esmaspäev 9.02 
 
06.25 Multifilm Läbematu klass 402
 Multifilm Käsnakalle 

Kantpüks
 Multifilm Vihased koprad
 Multifilm Yu-Gi-Oh GX
08.00 Seitsmes taevas
08.50 Mariana*
09.45 Kirgede torm*
10.40 M-klubi
11.15 Vaprad ja ilusad*
11.40 Teine võimalus
 
12.35 Monk
13.25 Haara mikker*
 
15.15 Jimi maailm
15.40 Seitsmes taevas
16.35 Mariana
 
17.30 Vaprad ja ilusad
 
17.55 Kirgede torm
 
18.55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19.30 M-klubi
20.00 Meie Annid
20.30 C.S.I.: Miami
21.25 SUUR FILM: Mängufilm Rocky 

Balboa (Rocky Balboa, USA 
2006)

23.20 C.S.I.: Miami
00.15 Miami Vice
01.10 M-klubi
01.40 Telejazz Live
03.45 Mängufilm Igavesti Lulu 

(Forever Lulu, Saksa/USA 
2000) draama*

05.25 Meie Annid*
05.55 Uudised
 Krimiuudised
 

Teisipäev 10.02 
 
06.25 Multifilm Läbematu klass 402
 Multifilm Käsnakalle 

Kantpüks
 Multifilm Vihased koprad
 Multifilm Yu-Gi-Oh GX
08.00 Seitsmes taevas
08.50 Mariana*
09.45 Kirgede torm*
10.40 M-klubi
11.15 Vaprad ja ilusad*
11.40 Teine võimalus
12.35 C.S.I.: Miami
13.25 Võta või jäta*
14.20 Mõrv sai teoks
15.15 Jimi maailm
15.40 Seitsmes taevas
16.35 Mariana
17.30 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19.30 M-klubi
20.00 Kaua võib
20.30 C.S.I.: New York
21.25 Mängufilm Linnugripp – viirus 

taevast (Fatal Contact: Bird 
Flu in America, Uus-
Meremaa/USA 2006)

23.05 C.S.I.: Miami
00.00 Ilusad inimesed
00.50 M-klubi
01.15 Kaua võib*
01.40 STOP!*
02.05 Telejazz Live
04.10 Mängufilm Reklaamimees 

Viktor Vogel  (Viktor Vogel – 
Commercial Man, Saksa  2001)

05.55 Uudised
 Krimiuudised
 

Kolmapäev 11.02 
 
06.25 Multifilm Läbematu klass 402
 Multifilm Käsnakalle 

Kantpüks
 Multifilm Vihased koprad
 Multifilm Yu-Gi-Oh GX
08.00 Seitsmes taevas
08.50 Mariana*
09.45 Kirgede torm*
10.40 M-klubi
11.15 Vaprad ja ilusad*
11.40 Teine võimalus
12.35 C.S.I.: New York
13.25 Targem kui 5.B*
14.20 Mõrv sai teoks
15.15 Jimi maailm
15.40 Seitsmes taevas
16.35 Mariana
17.30 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19.30 M-klubi
20.00 3D Dokument: Kahe näoga 

tüdruk (The Girl With Two 
Faces, Inglise 2008)

20.55 Huulepulgadžungel
21.50 Top Gear
22.50 HEROES
23.45 NYPD Blue
00.35 Perepea
01.00 M-klubi
01.30 Top Gear*
02.20 Telejazz Live
04.20 Kõige naljakamad koduvideod
05.05 3D Dokument: Kahe näoga 

tüdruk (The Girl With Two 
Faces, Inglise 2008)*

05.55 Uudised
 Krimiuudised
 
 

Neljapäev 12.02 
 
06.25 Multifilm Läbematu klass 402
 Multifilm Käsnakalle 

Kantpüks
 Multifilm Vihased koprad
 Multifilm Yu-Gi-Oh GX
08.00 Seitsmes taevas
08.50 Mariana*
09.45 Kirgede torm*
10.40 M-klubi
11.15 Vaprad ja ilusad*
11.40 Teine võimalus
12.35 Huulepulgadžungel*
13.25 3D Dokument: Kahe näoga 

tüdruk (The Girl With Two 
Faces, Inglise 2008)*

14.20 Mõrv sai teoks
15.15 Jimi maailm
15.40 Seitsmes taevas.
16.35 Mariana
17.30 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Uudised
 Krimiuudised
19.30 M-klubi
20.00 Raport
20.30 Kõige naljakamad koduvideod
21.25 Värske Ekspress
22.20 Shark
23.15 Dr. House
00.10 Kutsuge Cobra 11
01.05 Värske Ekspress*
02.00 M-klubi
02.25 Telejazz Live
04.30 Kutsuge Cobra 11*
05.15 Peetri köök*
05.30 Raport*
05.55 Uudised
 Krimiuudised
 

Reede 13.02 
 
06.25 Multifilm Läbematu klass 402
 Multifilm Käsnakalle 

Kantpüks
 Multifilm Vihased koprad
 Multifilm Yu-Gi-Oh GX
08.00 Seitsmes taevas
08.50 Mariana*
09.45 Kirgede torm*
10.40 M-klubi
11.15 Vaprad ja ilusad*
11.40 Grey anatoomia
12.35 Kutsuge Cobra 11*
13.25 Värske Ekspress*
14.20 Mõrv sai teoks
15.15 Jimi maailm
15.40 Seitsmes taevas
16.35 Mariana
17.30 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19.30 M-klubi
20.00 Võta või jäta
20.55 NCIS: Kriminalistid
21.50 Mängufilm Ebatavaline elu (A 

Life Less Ordinary, Inglise/
USA 1997)

23.45 Mängufilm Lustakad matused 
(Big Shot’s Funeral, Hiina/
Hong-Kong 2001)

01.45 Mängufilm Kadunud poeg 
(Vanishing Son I, USA 1994) 

03.15 Mängufilm Kadunud poeg 2 
(Vanishing Son II, USA 1994) 

04.40 M-klubi
05.10 Uudised
 Krimiuudised
 

Laupäev 14.02 
 
05.40 Kirgede torm*
 Kirgede torm
07.45 Multifilm Billi ja Aldo 

seiklused 
08.10 Multifilm Fieveli seiklused
08.35 Miki hiir ja sõbrad: Minu sõbrad 

Tiiger ja karupoeg Puhh
 Miki hiir ja sõbrad: Miki ja 

Donaldi seiklused
09.30 Lend nr. 29
10.00 Hommikuköök
10.25 Buduaar
11.00 Peetri köök
11.20 Nurgakivi
12.00 Tasakaal
12.30 Totaalne muutumine
13.20 Dokumentaalfilm Kurjad 

geeniused
13.50 Mängufilm Varitseja metsas 

(The Watcher in the Woods, 
Inglise/USA 1981)

15.15 Maailma naljakamad 
reklaamid 

16.00 Mängufilm Uus lootus 
(Waterdance, USA 1992)

18.00 Zorro: Mõõk ja roos
18.55 Seitsmesed uudised: 

Nädalalõpp
 Rohelline patrull
19.25 Targem kui 5.B
20.20 Mängufilm Dunston korraldab 

mürgli (Dunston Checks In, 
USA 1996)

22.00 Mängufilm Üksildased (Only 
the Lonely, USA 1991) 

00.00 Mängufilm Karjäärivalikud 
(Career Opportunities, USA 1991)

01.25 Mängufilm Kadunud poeg 3 
(Vanishing Son III, USA 1994) 

02.55 Mängufilm Kadunud poeg 4 
(Vanishing Son IV, USA 1994) 

04.25 Imetegijad
05.10 Uudised: Nädalalõpp
 Rohelline patrull

Pühapäev 15.02 
 
05.40 Kirgede torm*
 Kirgede torm
 
07.20 Multifilm Nõiad
 Multifilm Billi ja Aldo 

seiklused 
 Multifilm Fieveli seiklused
08.35 Miki hiir ja sõbrad: Minu 

sõbrad Tiiger ja karupoeg 
Puhh

 Miki hiir ja sõbrad: Miki ja 
Donaldi seiklused

09.30 Lend nr. 29
10.00 Mängufilm Ava imeline reis 

(Ava’s Magical Adventure, USA 
1994)

11.40 Meie Annid*
12.10 Nõidus
13.10 Kõige naljakamad koduvideod
 
13.40 STOP!
14.10 Mängufilm Nobe kui tuul 

(Wind Runner, USA 1994) 
16.05 Mängufilm Viimane soov ( 

Rocket Gibraltar, USA 1988 ) 
18.00 Zorro: Mõõk ja roos
 
18.55 Seitsmesed uudised: 

Nädalalõpp
19.25 Monk
20.20 Mängufilm Vaade pilvepiirilt 

(View From the Top, USA 2003)
22.00 Mängufilm 8 miili (8 Mile, 

Saksa/USA 2002)
00.05 Mängufilm Näpumehed 

(Sneakers, USA 1992)
02.20 Diagnoos: mõrv
03.05 Telejazz Live
05.10 Targem kui 5.B*
05.55 Uudised: Nädalalõpp 
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Mis tasemel on meie 
rõivakunst?

Üks asi on moekunst, see 
tähendab autori loomingut, 
kunsti. Teine asi on tööstuslik 
laiatarbe-rõivadisain. Kui rää-
kida viimasest, siis kummitab 
seda tarbijate puudus – Eesti 
on lihtsalt liga väike. Ka teistes 
tööstusharudes on nii.

Mis iseloomustab Eesti 
rõivadisaini, kas rabe-
lemine välismaale?

Tegelikult võiks isegi roh-
kem rabeleda. Vähesed püüa-
vad oma toodangut välismaa-
le müüa, Baltika ehk on üks. 
Väiksemaid tegijaid on ka, kuid 
neid ei tunne keegi.

Moedisain on rahvusvahe-
line tööstus. Selleks, et oma-
pära saavutada ja sellega läbi 
lüüa, on vaja väga palju raha 
ja kogemusi.

Kas välismaal on raske 
läbi lüüa?

Eks nii ole igal alal. Kui teaks 
täpselt valemit, kuidas toimida, 
oleksin seda juba ammu kasuta-
nud. Vaja on teha tööd, ja mui-
dugi on vaja häid ideid. Uuen-
dusteta ei saa.

Kes ja kuidas otsusta-
vad, mis on parasjagu 
laiatarbemoes?

Keegi tegelikult ise midagi 
välja ei mõtle. Tavaliselt otsus-
tab ja teeb halvas mõttes pro-
pagandat see, kellel on rohkem 
raha. Viimastel aastakümne-
tel ei saa rääkida mingist kind-
last stiilist, moes on kõik, mida 
inimene vaid välja kanda suu-
dab. 60ndatest 80ndateni jär-
gis mood kindlat joont, ja tren-
dikas oli see, kes sellest juhin-
dus.

Kas siis disainis isiku-
pära ei eksisteerigi?

Eks igal disaineril ole oma 
isikupära, see on ilmselge. Tava-
liselt aga oskab seda näha vaid 
vilunud silm.

Kas meie tänavapildis 
jätab midagi soovida?

Tänavapildil pole midagi 
hullu. Kõik on täitsa kenad ini-
mesed.

Minu
 Tallinn

VAATA TALLINNA TELESAATEID
Igal nädalal telekanalist Kalev Sport.
Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 20.15 läheb 
eetris saade «Pealinnapilt», mis tutvustab 
taksokontrolli tulemusi ja annab teada, miks 
pöördub Tallinn riigikohtusse. Saade selgitab 
ka, et linnaosavalitsuste kadumine ei tähenda 
veel linnaosade kadumist.

 6 küsimust
Tiina Salumäe
tiina.salumäe@tallinnlv.ee

 Põneva päeva koos las-
tega saab väga soodsalt si-
sustada Tallinn Cardiga, 
mis võimaldab tasuta või 
üliodavalt kasutada ligi sa-
dat teenust või toodet.

EMT võrgujuhil Margus Malvil tek-
kis ühel päeval idee teha linnas üks 
pikem, lausa ööpäevane tuuritami-
ne. Et teha oma mõte teoks võimali-
kult vähese raha eest, ostis ta Tallinn 
Cardi. «Isegi kui oled kohalik elanik, 
pakub kaart hea võimaluse sisusta-
da endale väga huvitav päev,» nentis 
Malv, kes käis koos lapse ja sõpradega 
päeva jooksul vanalinnas Toomase-
nimelise rongiga sõitmas, Oleviste ki-
riku tornis, Kalevi martsipanitoa, Piri-
ta kloostri varemetes, Pirita jõel paa-
dituuril, linnamüüril ja punaste bus-
sidega sõitmas. «Paljude asjade peale, 
mida Tallinn pakub, ei tulekski, mis 
siis, et elad siin. Kaart näitab ära Tal-
linna tuuma,» ütles Malv. 

Soodsamalt seiklusparki
Tallinn Cardi saab osta juba üle 

kümne aasta. Kokku on kaardiga 
kaasas käivas huviväärsuste pake-
tis ligi sada toodet ja teenust, mil-
lest enam kui pooled on kaardioma-
nikule täiesti tasuta. Mõnes kohas on 
võimalik kasutada korraga mitut ta-
suta teenust, näiteks vabaõhumuu-
seumis ja linnamuuseumis saab nii 
tasuta sissepääsu kui ka tasuta au-
diogiidi. Soodustused on ette näh-
tud paljudele ekskursioonidele, aga 
ka näiteks vanalinna kepikõnnimat-
kale, jalgrattaretkele, jalgratta- ja 
segway-laenutu-
sele. Samuti pää-
seb soodsamalt 
seiklusparki, vee-
parki, ujulatesse, 
eri söögikohta-
desse, lisaks an-
takse paariküm-
nes kohas kingi-
tus. 

Kõiki neid hüvesid saab kasuta-
da kaardil märgitud aja jooksul. Kaar-
te on 6-, 24-, 48 ja 72-tunniseid, selle 
kehtivust loetakse sisenemistest ala-
tes. See tähendab, et kui astute näi-
teks loomaaeda sisse viis minutit 
enne kaardi kehtivusaja lõppu, võite 
siiski rahulikult kõik loomad ära vaa-
data, keegi teid välja ei aja ja lisaraha 
ei küsi. Küll aga saab igasse kohta si-
seneda kaardiga vaid ühe korra. 

Popid 24-tunnised
Tallinn Cardi müüva Tallink Exp-

ress Hoteli vastuvõtujuhi Siim Oja-
veri sõnul on ostjate hulgas kõige po-
pimad 24-tunnised kaardid. «Tallinn 
Cardil pole nö tüüpilist ostjat,» tõdes 
ta. «Iseloomulik on vast see, et kaar-

di soetaja pole tulnud Tallinna ainult 
pidutsema või ostma, vaid soovib ka 
hiljem üht-teist mäletada ja meenu-
tada. Ma ise käisin oma «kaardipäe-
val» mõnes muuseumis ja sõitsin tiiru 

punase kahekor-
ruselise bussiga. 
Väga lahe päev 
oli, kuigi kõiki 
soodustusi loo-
mulikult kasuta-
da ei jõudnud.»

Tallinn Car-
di saab osta Tal-

linna turismiinfokeskustest, kõikidest 
linna «väravatest» – Balti jaamast, 
bussijaamast, lennujaamast ja sada-
mast –, 42 hotellist ja reisibüroodest.

Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul on 
kaart mõeldud kõigile neile, kes soovi-
vad Tallinna lihtsalt ja mugavalt tund-
ma õppida ja nautida: nii välisturisti-
le, eestimaalasele kui ka tallinlasele. «Ei 
teagi kedagi, kes seda kaarti kasutada ei 
võiks,» mainis Mutli. «Tegemist peaks 
olema uudishimuliku ja aktiivse inime-
sega, kes on valmis Tallinnas aja maha 
võtma ja end oma teadmishimul ja ela-
musjanul kanda laskma.»

Mutli meelest sobib kaart ka kin-
gituseks mujalt külla tulnud sõpra-
dele või niisama sünnipäevakingiks. 
«Üha enam otsitakse võimalust kinki-
da tähtpäevadeks mitte asju, vaid ela-

musi. Miks siis mitte kinkida sõbrale 
või pereliikmele üks muretu ja põnev 
aeg-maha-päev Tallinnas,» ütles abi-
linnapea.

Tagasiside positiivne
Tallinna ettevõtlusameti Tallinn 

Card projektijuhi Kersti Uue sõnul 
pole «keskmist kasu», mida kaardiost-
ja soodustuste kasutamisest saab, otse-
selt välja arvutatud, küll aga on aasta-
te jooksul küsitletud kaardi ostnud ini-
mesi ja tagasiside on alati olnud posi-
tiivne. Eelmisel aastal pidas 92% kaardi 
kasutajaist Tallinn Cardi tasuvust heaks 
või väga heaks. «Eks see ole nii, et mida 

aktiivsemalt inimene linnaga ja siinse-
te võimalustega tutvub, mida enamates 
kohtades ta Tallinn Cardi kasutab, seda 
suurem on tema rahaline kasu,» ütles 
Uus. Lisaks rahale säästab Tallinn Cardi 
kasutaja aega, sest koos kaardiga saab 
ta kaasa kataloogi, kus sees info kõiki-
de kaardi partnerite ja pakkumiste koh-
ta:  lahtiolekuajad, aadressid, ligipääsu-
info, telefoninumbrid jne. Tänu sellele 
ei pea iga muuseumi, vaatamisväärsu-
se või ekskursiooni kohta eraldi teavet 
küsima, samuti pole vaja uurida vaba 
aja veetmise kohtade, söömisvõima-
luste või kvaliteetsete käsitöö- ja kuns-
tipoodide kohta.

Palju põnevust vähese raha eest: Tallinn Card

Hinnad Tallinn Cardiga 

  Täiskasvanu  Hind 24h
  tavahind Tallinn Cardiga

   (375 kr)

Oleviste kiriku torn 30 kr 0 kr

Rong Toomas 70 kr 0 kr

Linnamüür  15 kr 0 kr

Eppingi torn* 60 kr 0 kr

Kalevi martsipanituba 10 kr 0 kr

Punased City-tour bussid 250 kr 0 kr

Pirita kloostri varemed 20 kr 0 kr

Pirita paadilaenutus 150 kr 75 kr

KOKKU:  605 kr 450 kr

TELLI TASUTA 
PEALINN KOJU!
Kui tahad kindlalt ajalehte Pealinn 
igal ilmumiskorral oma postkasti, 
siis aitab TELLIMISTELEFON 
616 4045 või Tallinna abitelefon 
1345. 
Ajaleht levib ainult Tallinna 
piires!

Margus Malvi jutu järgi jagus koos temaga linnatuuril käinud pisiperel õhinat ja lusti kogu Tallinn Cardiga 
veedetud päeva jooksul.

«Üle poolesaja 
koha ja toote saab 
kaardiomanik 
täiesti tasuta.»

Ivo Nikkolo, 
moediainer
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NÄDALA SÜNDMUS:

BAROKKMUUSIKAFESTIVAL

30. jaanuaril algab taas rahvusvaheline 

barokkmuusika festival, mida on korral-

datud alates 1990. aastast.

Festival, mille algataja, kunstiline juht 

ja karismaatiline liider on viiuldaja 

ja dirigent Andres Mustonen, algab 

suurejoonelise vokaalsümfoonilise 

avakontserdiga «Alguses oli Bach», kus 

teevad kaasa ERSO, RAM ja tütarlaste-

koor Ellerhein. Tegu on energiaküllase 

ja «raju» kontserdiga, kus ettekandele 

tulevad Pärt, Stravinski, Stokowski, 

Webern, Salieri. Festivali kavas on kokku 

12 kontserti Tallinnas, Tartus, Pärnus ja 

Jõhvis. Lõppkontserdil esineb ka mitmete 

mainekate konkursside, salhulgas vii-

matise Eesti puhkpillimängijate konkursi 

võitja Oksana Sinkova (pildil).
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TALLINNA LINNA 

TASUTA AJALEHT

Oliver Õunmaa 

oliver.ounmaa@tallinnlv.ee 

 Kõik Tallinna koo-

lid peaksid muutuma või-

malikult omanäoliseks 

ning   hoolitsema mitte ai-

nult õppeedukuse, vaid ka 

õpilaste sotsiaalse heaolu 

eest. 

Et lapsed ei tungleks vaid kogu lin-

na teenindavate koolide uste taga, 

seisab Tallinna linnavalitsuse poolt 

heaks kiidetud põhi- ja üldkeskhari-

duse arengukava aastateks 2009-2014 

hea koolide omanäolisuse eest. 

Tallinna haridusameti üldharidu-

se osakonna juhataja Viivi Loki sõ-

nul valmistab lapsevanematele mu-

ret, et koolide maine ja tase pole 

ühesugused. «Tegelikult on valdav 

osa linna põhikoole tugevad, ainult 

et kõik pole tuntud ehk nende kva-

liteet ei paista kaugele välja,» tõdes 

ta.
Ka on Loki jutu järgi levinud lap-

sevanemate seas väärarusaam, et kui 

mõnes koolis õpilaste vähesuse tõttu 

gümnaasiumiosa ära kaob, siis on see 

kool nõrgavõitu. «Head õpetajad ei 

tööta alati neis koolides, mis teenin-

davad kogu linna lapsi,» mainis hari-

dusametnik.

Piirkonna kool võib end ahvatleva-

maks muuta näiteks sel moel, et teeb 

kogupäevakooli, mis pakub õpilaste-

le huvitegevust ka pärast õppetööd. 

Koolil on võimalik luua õuesõppe 

nurk või õpetada midagi ebatavalist, 

näiteks meediat. 

Koolide omanäolisuse saavuta-

mine ja õpetajate koolitamine ongi 

arengukava võtmeteemadeks. Samas 

näeb kava ette tunnustada rohkem 

õpetajaid, kes on innovaatilised ja 

loovad näiteks veebilahendusi ja õp-

pevara.

Väike-Õismäe gümnaasiumi di-

rektori Valve Spiridonovi meelest on 

ka piirkondlikel koolidel võimalik 

oma eripära välja tuua ja õppimist 

huvitavamaks muuta. «Oleme täien-

danud oma õppekava valikainetega, 

arvestades sealjuures õpilaste soovi-

dega,» ütles Spiridonov. «Me pole läi-

nud seda teed, et luua reaal- või hu-

manitaarklassid. Soovi korral võivad 

õpilased õppida mõnd ainet rohkem, 

kui on õppeka-

vas ette nähtud. 

Meil on õpilasi, 

kes võiksid õpi-

tulemuste järgi 

pikkade tradit-

sioonidega koo-

lidesse sisse saada, kuid nad on siia 

jäänud.» 

Spiridonovi kinnitusel pole nende 

koolil õpetajate koolitusrahadest ku-

nagi puudust olnud: «Kui mõni õpe-

taja on tahtnud end arendada, oleme 

selleks võimaluse leidnud.» 

Arengukava suunab ka kooli-

de arengut, et õppeasutuse asi oleks 

noore üldine arendamine, mitte ai-

nult õpetamine. Sealjuures on tähtis 

ka koostöö vanematega. 

Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul 

pole kool tänapäeval ainult õppeasu-

tus, vaid peab tegelema ka sotsiaalkü-

simustega. 

«Sotsiaalpedagoog pole enam 

mingi haruldus,» nentis ta. «Kui õpi-

lasel on kõht tühi, siis ta ei jõua õppi-

da. Kool peab last märkama. Tallinnas 

on palju koole, kes märkavad, kuid ei 

presenteeri seda. Seegi on omanäoli-

sus, kui kool suudab pakkuda õppija-

le igakülgset abi, et too püsiks süstee-

mis.»
Loki sõnul peavad põhihariduse 

saama kõik lapsed. «Me ei saa luba-

da, et keegi meil koolisüsteemist väl-

ja langeb. Iga lapse arengut toetavad 

klassijuhataja ja tugispetsialist. Õpi-

lase erivajadusi, olgu siis andekust, 

eripära õppimisel või õpiraskusi, tu-

leb toetada. Mu-

ret peab mär-

kama õigel ajal. 

Klassijuhata-

ja on ses suhtes 

võtmeisik, sest 

tema näeb last. 

Tähtis on õpilase toetamine eri  tugi-

süsteemidega.» 

Arengukava pakub välja, et õpilas-

tele, kes vajavad teistmoodi õpet või 

kellel on õpiraskusi, võiks luua õp-

penõustamiskeskused, kus nad saa-

vad vanematega koos oma murede-

le lahendusi otsimas käia. Andekate-

le õpilastele võiks aga mõnes koolis 

olla aineklubid, kus nad saavad nei-

le huvi pakkuva alaga süvendatult te-

gelda.

• Algklasside õpilastele peaksid koolid looma kogupäevakoole, 

kus saab huvitegevust harrastada. 

• Õpiraskustega noortele luuakse õppenõustamiskeskused, 

andekatele aineklubid. 

LINLASE OMA LEHT

TALLINNAA LINNNA

Telli

Pealinn 

tasuta koju! 

tel  1345

Kopli liinide 

taassünd 
Räämas piirkonda kerkivad peagi 

majad, lasteaed ja eakate keskus,  

Korda tehakse ka kirik ja endine 

haigla. 

Loe lk 8 

Hoia oma 

vara! 
Viimasel ajal sagenevad 

vargused autodest. Sõiduki 

juurest lahkudes ära jäta midagi 

nähtavale! 

Loe lk 6 

«Õpilase eripära 

tuleb õpetamisel 

alati arvestada.» 

Töötu uuesti 

ree peale 
Koplis asuv aktiviseerimiskeskus 

innustab pikka aega tööelust eemal 

olnud inimesi taas igapäevarutiiniga 

harjuma. 

Loe lk 5 

Kõik koolid 

omanäoliseks 


