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Viie lapse isa Lauri jõudis 
hiljuti perelepituse abil ekskaa-
saga kokkulepetele. Selleks ku-
lus vaid kaks kohtumist. "Jama 
hakkas sellest, et meie kolmest 
ühisest lapsest kaks vanemat ei 
tahtnud ema juures elada ja las-
tekaitse määras nad minu juur-
de," selgitas Lauri. "Kui eelda-
sin, et teen lastetoetused ka en-
da nimele, hakkas ema vastu 
punnima, sest ta oleks rahali-
selt kaotanud. Tegin avaldu-
se sotsiaalkindlustusametisse, 
mispeale ema vihastus ja hak-
kas mu käest kaks ja pool tu-
hat eurot elatisraha nõudma."

Seni sai ema suurpere toe-
tust, aga kui suuremad lapsed 
isa juurde elama kolisid, hak-
kas ta saama vaid ekskaasa-
de väiksema lapse ning oma 
uuest kooselust sündinud lap-
se eest peretoetust 120 eurot 
kuus. "Minul on uue abikaasa-
ga kaks last ehk me saame sa-
muti suurpere toetust," lausus 
Lauri. "Eksnaine hakkas rääki-
ma, et minu tõttu võeti temalt 
kaks last ära ja nüüd ta kaks 
väiksemat last peavad kanna-
tama. Mina ütlesin, et see on-
gi lastele mõeldud toetus, mitte 
sinu isiklik elatisraha."

Lauri on rahul, et perelepita-
ja juures asjad korda saadi. "Pe-
relepitaja oli professionaalne ja 
konkreetne, teadis täpselt sea-
dusi ja pani asjad ilusasti pai-
ka," märkis Lauri. "Eksnaise-
le tõi perelepitaja välja, et tal 
on üks hiljem sündinud laps, 
kellel on ju ka isa, isegi kui 
teda sünnitunnistusele märgi-
tud pole. Saime kokkulepped 
sõlmitud ja kirja. Oleks sellist 

asja enne olnud, küllap olek-
sid paljud lahutajad oma vaid-
lusküsimused lihtsamalt lahen-
datud saanud!"

Lahutajaid uuesti  
paari ei panda

Lahutavatel ja tülitsevatel 
vanematel ongi võimalik saa-
da abi perelepitajalt. Tegemist 
on väljaõppinud spetsialistiga, 
kes aitab kainelt ja neutraalselt 
mõelda, kui emotsioonid üle 
pea käivad. Sotsiaalministee-
rium on hinnanud, et perele-
pitust võiks vajada 70% laste-
ga peredest, kes vaidlevad koh-
tus elatise, suhtlus- ja hooldus-
õiguse pärast. Igal aastal pöör-
dub lapsi puudutavate tülide la-
hendamiseks kohtusse ligi 4000 
peret, seega vajaks perelepitust 
umbes 3000 peret. Tallinnas on 
neid üle 1500.

Mullu sügisest pakub sot-
siaalkindlustusamet riiklikku 
perelepitust. Pilootprojekt kes-
tab 1. septembrini, mil jõustub 
riiklik perelepitusteenuse sea-
dus ja riiklik tasuta perelepi-
tus hakkab olema kättesaadav 
igas omavalitsuses. Pilootpro-
jekti raames on perelepitust 
saanud juba üle 210 pere.

Perelepitaja Liina Kohu sõ-
nul ei tasu segamini ajada pere-
teraapiat ja perelepitust. "Need 
on kaks täiesti eri asja," rää-
kis Kohu. "Pereteraapia paran-
dab pereliikmete vahel suhteid. 
See on süsteemne töö, mis kes-
kendub kogu perekonnale, sel-
le probleemidele. Pereteraapia 
eesmärk on muuta olukorda nii, 
et kõik pereliikmed end hästi 
tunneks ja koos edasi toime-
taks. Perelepitus seevastu on 
mõeldud lahku minevatele või 
juba lahus elavatele vanemate-
le, kes tülitsevad nt elatise ja 
suhtluskorra pärast. Perelepi-
tus ongi läbirääkimine lapse-
vanemate vahel ning selle tu-
lemus võiks olla koostöö ja 

Perelepitaja aitab luua lapsele tülidest vaba tulevikku
"Kohtustatistikat vaadates on klassikaline Eesti lugu, 
et isa ei maksa elatist, sest ema ei näita talle last, ja 
ema ei näita isale last, sest isa ei maksa elatist,"  
tõdes sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna 
perelepituse teenusejuht Ann Lind-Liiberg. Perelepi-
tus aitab seda nõiaringi murda.

kokkulepped lapse heaolu sil-
mas pidades. Perelepituse ees-
märk ei ole lahutajaid uuesti 
paari panna."

Tõsi küll, ka pereteraapias 
tehakse aeg-ajalt tööd lahku 
läinud vanematega. "Aga sa-
mas räägime siis sündmustest, 
mis kunagi on olnud," täpsus-
tas Kohu, kes ka ise peretera-
peudina tegutseb. "Perele-
pitus on tulevikku suuna-
tud – me ei kaevu ük-
sikasjalikult minevi-
ku tunnetesse ja mõ-
tetesse." 

Lind-Liiberg 
täiendas, et perele-
pitus ei paku vane-
matele psühholoogi-
list tuge, mis aitaks 
neil lahkuminekust üle 
saada. "Perelepituses ei 
pea lapsevanemad omava-
hel ära, vaid kokku leppima," 
rõhutas Lind-Liiberg. 

"Mulle meeldib enda juurde 
tulnutele visandada üks joonis, 
kus on näha ema, isa, lapsed 
ja ema-isa vahel olev paarisu-
he. Nii saabki näha, kust see 
on läbi lõigatud," jätkas Kohu. 
"Tihtipeale on abiks, kui visua-
liseerida ja konkreetselt välja 
joonistada, kus on alles lap-
sevanemate suhe, millega me 
edasi tegeleme. Lisaks kasutan 
termineid "ema" ja "isa", mitte 
niivõrd Tiiu ja Rein. Sest Tiiu 
ja Rein on paarisuhtes, aga va-
nemlikus suhtes on nad ema ja 
isa. Teinekord on just see mur-
depunkt, mis aitab sasipuntrast 
edasi liikuda."

Kas võib ikka  
lapsele helistada?

Suurimad tüliallikad lahuta-
vate vanemate vahel on Lind-
Liibergi kinnitusel elatis ja suht-
luskord. "Klassikaline Eesti lugu 
on, et isa ei maksa elatist, sest 
ema ei näita talle last, ja ema ei 
näita isale last, sest isa ei mak-
sa elatist," nentis Ann Lind-Lii-
berg. "Sealt me tahame edasi lii-
kuda. Lapsel on õigus mõlema-
le vanemale ja vanemal on õi-
gus luua oma lapsega usaldus-
lik suhe. Elatis aga on oluline 
komponent, mida peab maks-
ma vastavalt lapse vajaduste-
le. See kõik on tervik. Nimelt 
seda aitabki perelepituse prot-
sess lahendada, et me ei võtaks 
elatist ainult numbrilise väärtu-
sena, vaid mõtestaksime lapse-
vanemaks olemist tervikuna." 

Perelepituses räägitakse ku-
ni pisidetailideni lahti, mismoo-
di ema-isad tahavad, kus nen-
de laps elaks, mis oleks tema 
tervise juures kaitstud, mil-
line oleks keskkond, kus ta 
elab, kuidas ja kellega peetak-
se pühi, kes tähistab isadepäe-
va, kes omakorda emadepäe-
va jms. "Kohtusaalis sellistele 
nüanssidele ruumi ei ole, küll 
aga peitub pisiasjade taga suur 
käivitaja, mis konflikti üles kü-
tab," lisas Lind-Liiberg.

Ka Liina Kohu nentis, et tü-
li hoiab üleval see, kelle juures 
ja millal laps viibib ja kuidas 
teine lapsevanem võib sekku-
da, näiteks helistada. "Teine-
kord soovib ema suhtluskor-
da konkreetsust, kuid isa üt-
leb seevastu, et ta vajab paind-
likkust. Samas tahavad suht-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

luskorda mõlemad," rääkis Ko-
hu. "Perelepitusprotsess käibki 
selle ümber, kuidas nüüd do-
seerida paindlikkust ja konk-
reetsust, et saavutada kokku-
lepe, mis vastaks laste huvile."

Lind-Liibergi kinnitusel näe-
vad perelepitajad palju seda-
gi, et üks vanem ei söanda 

vastutust kaaslasega jaga-
da. "Eriti tuleb see välja 

siis, kui koos elamise 
ajal on laste kasva-
tamine olnud roh-
kem ema õlgadel, 
kes lahku minnes 
isale ütleb: "Mida 
s i n a üldse sellest 
lapsest tead?" See 

ongi põhjus, miks 
me ei räägi perele-

pituses minevikust – 
täna me oleme olukor-

ras, kus isa tahab lapsega 
rohkem koos olla," lausus nai-

ne. "Me mõtlemegi välja, kuidas 
ema hirmud maha võtta ja mi-
da isa teha saab. Lapse kasvata-
mise meetodid võivad olla eri-
nevad ja selleks ongi oluline, et 
lapsevanemad kokku lepivad." 

Mitte minu ega sinu,  
vaid meie laps

Kohu lisas, et perelepitus-
kohtumistel kuuleb tihti väl-
jendit "minu laps". "Aga lap-
si ei saada üksinda, lapsed on 
ikka ühised, kõik nad on isik-

sused ja keegi 
ei ole kelle-

legi oma!" 
lausus ta.

Juba 
lepi-
tatud 
pered 

kipuvad uuesti tülli pöörama 
siis, kui tekib mingi elumuu-
tev sündmus. Näiteks leiab 
üks elukaaslase, abiellub või 
on tulekul uus laps. "Siis tu-
levad vanad pinged ja kired 
taas üles," tõdes Lind-Liiberg. 
"Minu pereteraapias käis näi-
teks pere, kes oli kaks aas-
tat tagasi lahku läinud; nad 
said omavahel kenasti räägi-
tud ja tegutsetud laste nimel," 
meenutas Liina Kohu. "Nüüd 
tekkis emal uus kaaslane – ja 
enam nad endise kaasaga läbi 
ei saa! Seetõttu peakski pe-
relepitus olema teenus, mida 
saaks appi võtta mitte ainult 
siin ja kohe, vaid ka mitme 
aasta pärast, kui tekib uusi 
probleeme."

Lind-Liibergi sõnul esineb 
ka juhtumeid, kus emb-kumb 
vanem üritab perelepitajalt saa-
da kinnitust, et temal on õigus, 
justkui oleks perelepitaja koh-
tunik või poolte valija. "Perele-
pitaja peab olema täiesti neut-
raalne," rõhutas Lind-Liiberg. 
"Tal ei tohi olla kummagi va-
nemaga varasemat koostööd 
ega tutvus- või sõprussuhet. 
Kui sa oma kliendile ütleksid 
tänaval "tere" kui tuttavale, 
siis ta sulle kliendiks ei sobi. 
See on vajalik, et nii isa kui 
ema oleksid lepitajale võrdsed 
osapooled. Perelepitaja ei hak-
ka otsima tõendeid, kes mida 
valesti tegi, vaid suhtub nen-
desse kui oma lastest võrdselt 
hoolivatesse vanematesse, suu-
nates neid koostööle."

Lahutavatele peredele on 
oluline ka vanavanemate roll. 
"Kerge on öelda, et su endine 
kaaslane oli selline või selline, 

Lapsed 
võivad olla ammu 
suured, enne kui 

kohtukarussell  
peatub.

Kuidas jõuda perelepituseni?

• Üks võimalus on pöörduda otse 
teenuseosutaja ehk perele-
pitaja poole, kes pakub ta-
valiselt tasulist perelepi-
tusteenust.

• Teine võimalus on teha 
koostööd elukohajärgse 
lastekaitsetöötajaga, kes 
nõustab ja juhendab lap-
sevanemaid eelkõige lapse 
huve hoidvalt sobivaima toetuse 
ja teenuse saamisel.

• Kolmas võimalus on pöörduda sot-
siaalkindlustusameti laste heaolu 
osakonda, kus koostöös  sotsiaalmi-
nisteeriumiga arendatakse ja valmis-
tatakse ette riiklikku perelepitussüs-
teemi ning pakutakse perelepitust 
tasuta teenusena. Teenusepakkujaks 
on uued perelepitajad, kes praktisee-
rivad superviisorite toel värskelt õpi-
tut. Teenuse saamiseks palume lap-

sevanematel pöörduda pe-
relepitus@sotsiaalkind-

lustusamet.ee
• Riiklik perelepitus-

teenus käivitub 1. 
septembril 2022.

• Lapsevanemaks ole-
misega seotud küsi-

mustes helista laste-
abitelefonil 116 111 või 

loe lähemalt www.tarkva-
nem.ee

• Perelepituse või rahumeelse vanem-
luse kohta leiab rohkem infot 
Facebooki lehelt "Riiklik perelepitus-
teenus"; https://sotsiaalkindlustus-
amet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus  
või https://sotsiaalkindlustusamet.
ee/lahkuminek 

• Kuula ka SKA taskuhäälinguid lahku-
minekust ja perelepitusest https://
anchor.fm/sotsiaalkindlustusamet



PERE  •  16. mai 2022  •  3

ja toita konflikti veelgi," selgi-
tas Lind-Liiberg.  "Samas palju 
üllam on tõdeda, et väike (lap-
se)laps vajab mõlemaid vane-
maid, tasuks mõelda, mismoo-
di laps õnnelik saaks olla. Se-
da suuremeelsust võiksid hoida 
kõik lähedased lahutava ema-
isa ümber."

Kohu lisas, et kui üks va-
nem kasvõi natukenegi tun-
neb, et lepitaja on ühele poole 
kaldu, siis see pere enam lepi-
tusse ei tule. "Mina ütlen ala-
ti enne protsessi algust: kui te 
tunnete, et ma hakkan kellegi 
poolt võtma, andke kohe mär-
ku!" ütles ta.

Aeg on kalleim vara
Lind-Liibergi kinnitusel po-

le kohus tülide lahendamiseks 
alati mõistlik koht. "Kui edu-
kale inimesele pole raha võib-
olla väärtus, peaks aeg ome-
ti olema," märkis ta. "Tore-
dad elujõus inimesed võiksid 
seda veeta oma lapsega, tege-
leda hobidega, uute kaaslaste 
ja elu üles ehitamisega, mitte 
veeta seda kohtu vahet käies!"

Lind-Liiberg tõi välja, kui 
suur on vanemate omava-
heliste püsivate konf-
liktide mõju laste 
vaimsele tervise-
le. "Vaimse tervi-
se keskustes ja psüh-
holoogide vastuvõtul 
öeldakse vanemate-
le: kodu olgu lapse-
le turvaline ja konf-
liktivaba keskkond – 
siis saab laps üle ka oma 
vaimse tervise pinge-
test," rõhutas Lind-Lii-
berg. "Tihti ema-isad ka-
sutavad lapsi tööriis-
tana, et "mine ütle 
nüüd nüüd oma isa-

le/emale, mida ma tegelikult ar-
van" või "on ju, et sa armastad 
mind rohkem kui teda?" ehk 
last sunnitakse pooli valima. 
Vanemad peavad mõistma, et 
pool lapsest pärineb ühest ja 
teine pool teisest vanemast. 
Kui sa teed lapse juuresolekul 
maha tema teist vanemat, vi-

gastad sa tegelikult ju 
poolt lapsest, 

kes mõtleb, 
et kui mu 
ema/isa 
on halb, 
siis see 
tähendab, 
et ka mina 
olen halb. 

Kuidas see 
lapse ene-

sehinnangule ja vaimsele ter-
visele mõjub, jääb vanematel 
pahatihti tähelepanuta."

Kohu sõnul on müüt sede, 
et kui kohtunik otsustab, kel-
lel on õigus ja kuidas lapse 
elukorraldus kehtima hakkab, 
siis ongi asi korras. "Tegelikult 
on see täiesti vale, sest 
kohtunik ei tunne ju 
konkreetset last 
ega tema va-
jadusi," rõ-
hutas Ko-
hu. "Võib 
juhtuda, 
et kohtu-
nik teeb 
otsuse ära, 
aga kumb-
ki vanem 
ei ole lõpuks 
rahul. Praktika 
näitab, et asjad ei 
hakka toimima ja siis 
on samad vanemad varsti jäl-
le kohtus. Osad tahavad nii 
meeletult oma õigusi maks-
ma panna!"

Üks muudatusi perelepi-
tusteenuse pakkumises, on 
asjaolu, et 1. septembrist te-
kib kohtutele kohustus ja või-
malus suunata kõik pered en-
ne kohtus suhtlus- ja hooldus-
korra asjade menetlemist pe-
relepitusse. "Perelepitus saab 
kohtueelse menetluse oluli-
seks osaks," selgitas Lind-Lii-
berg. "Esimesena proovime, 
äkki saavad vanemad ikka-
gi perelepituses kohtuväliselt 

oma asjad aetud. Tänu selle-
le väheneks ka kohtute töö-
koormus, sest nagu on tea-
da, menetletakse neid asju 
kohtus väga kaua. Teise osa-
poole süüdistamine jätkub ja 
see tegelikult ei aita kaa-
sa lahenduse sündimisele. 
Kohtukarussell võib tiirelda 
nii pikalt, et enne saavad 
lapsed suureks, kui nende 
ümber vaidlused lõppevad. 
Aga kui perelepitus paari-
le ei sobi, saavad nad loo-

mulikult kohtus oma vaid-
lust jätkata."

Piisab viiest korrast
Rahvusvahelised uuringud 

ja Eesti spetsialistide kogutud 
teabe järgi on perelepituse tõ-
husus koguni 80% ümber. Va-
nemad kohtuvad perelepitaja 
juures maksimaalselt üheksa 
korda, kuid Ann Lind-Liibergi 
sõnul piisab lahendusteni jõud-
miseks keskmiselt kahest ku-

ni viiest korrast. "Viienda vi-
siidi ajal hindame, kas vane-
matele see meetod sobib," sel-
gitas Lind-Liiberg. "On põhju-
seid, miks perelepitus ei pruu-
gi sobida. Üks neist võib olla, 
et üks vanem ei ole lahkumi-
nekut veel aktsepteerinud ja 
tema jaoks osutub perelepi-
tuses käimine hoopis võima-
luseks teise partneriga suhet 
hoida. Nii ta ei olegi võib-olla 
motiveeritud tingimata kokku-
lepeteni jõudmisest, vaid tore 
on lihtsalt kaaslasega kohtu-
da. Siis me peame soovitama 
pöördumist pereterapeudile või 
kellegi juurde, kes aitaks paa-
ril suhte piirid paika panna, et 
nad saaksid rääkida koostööst 
lapsevanematena. Vahetevahel 
tuleb lahkumineku soov ühe-
le osapoolele nagu välk selgest 
taevast. Leidub ka inimesi, kes 
jäävad aastateks kinni mõtetes-
se, miks me üldse lahku läksi-
me või laste üle vaidleme, kui 
me võiksime sama hästi kõik 
ilusti koos edasi elada."

Liina Kohu kogemusel pe-
relepituse seansside ar-

vu üldistada ei 
saa, kuid ideaa-

lis võiks kulu-
da kaks kuni 
neli kohtu-
mist. "Kui 
selle aja-
ga kok-
kulepe-
tele saa-

dakse, on 
vanemad 

suurepärast 
koostööd tei-

nud," nentis Ko-
hu. "Mõni protsess lä-

heb pikemaks, teine on väga 
edukas ja lühike. Teinekord 
annan ka kodutööd, eesmär-
giga mõelda läbi näiteks suht-
luskorra plussid-miinused, mi-
da isa või ema on välja toonud. 
Kui nad järgmine kord kohtu-
ma tulevad, siis me arutleme 
ja vaatame, kas sealt juba tu-
leb kokkuleppeid ja ühisosa."

Liina Kohu meelest on väl-
jend "lahkelt lahku" vägagi 
sügavamõtteline. "Niimoodi 
on tõesti võimalik lahku min-
na," usub Kohu. "Me inimes-
tena kõik eksime ja teeme vi-
gu. Kui mul on valus, tahan 
sama teha ka teisele läbi kel-
legi kolmanda. Lapsed jäävad 
sinna vahele teinekord täiesti 
tahtmatult."

Ometi võiks teadvustada, et 
vanematena tuleb ikka edasi 
minna ja koostööd teha. "Su-
he vanema ja lapse vahel jääb 
elupäevade lõpuni," pani Liina 
Kohu südamele. "Võiks mõel-
da sellelegi, et kui te praegu 
vanematena saate oma suhted 
korda lapse heaolu silmas pi-
dades, siis kui te vanaema-va-
naisa olete, toimite juba väga 
suurepäraselt ja oskate ka lap-
selapsi omavahel hästi nö jaga-
da. Praegu on teil lapsed, aga 
nad saavad suureks ja sünni-
vad lapselapsed, kes omakor-
da jäävad teie ühisteks elupäe-
vade lõpuni. Laste heaolu sil-
mas pidades võiks jõuda kok-
kulepeteni ja selle nimel tasub 
koostööd teha!"

Perelepitaja aitab luua lapsele tülidest vaba tulevikku

Mõnele  
vanemale on oma 

õiguse tagaajamine 
paraku kõigest 
muust tähtsam.

Sügisest on perelepitus tasuta

• Sotsiaalministee-
rium on hinna-
nud, et pere-
lepitust 
võiks vajada 
70% nen-
dest lastega 
peredest, 
kes vaidlevad 
kohtus elatise, 
suhtlus- ja hooldusõi-
guse pärast. Arvestades, et 
igal aastal pöördub eri last 
puudutavate küsimuste la-
hendamiseks kohtu poole li-
gi 4000 inimest, on sihtrüh-
ma suurus u 3000 peret.

• Maakohtutes kasvab 
lahutavate vane-

mate vaidluste 
arv laste hool-
dusõiguse pä-
rast. Viimastel 
aastatel on 

neid ligi 1100-
1200. Elatise 

nõudmisi kohtu 
kaudu oli 2020. aastal li-

gi 2500.
• Pärast seadusemuudatust 

on 1. septembrist 2022 pe-
relepitus tasuta. Seni võis 
see maksta kokku 300-500 
eurot.

Perelepitajat ei tasu segami-
ni ajada pereterapeudiga. Le-
pitaja tegeleb juba lahku läi-
nud paaridega, kelle tülid ei ta-
ha lõppeda. Lepitaja hoolitseb, 
et laps saaks suhelda mõlema 
vanemaga ja teda ei sunnitaks 
pooli valima. Scanpix
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DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
05. mai 2022 istungil:
otsusega nr 60:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
18. oktoobri 2001 otsusega nr 
318 kehtestatud Lauliku tn, Hom-
miku tn ja Särje tn vahelise maa-
ala detailplaneering Kivimäe tn 25 
kinnistu ja Kivimäe tn 25a katast-
riüksuse osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Teade detailplaneeringutest Tal-
linnas:
Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. 
mai 2022 istungil:
1.   korraldusega nr 428:
algatada Kristiine linnaosas 
Räägu tn 29 kinnistu ning lähiala 
detailplaneering (edaspidi de-
tailplaneering). Planeeritava ala 
suurus on 0,37 ha. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
muuta Räägu tn 29 kinnistu ela-
mumaa sihtotstarve äri- ja ela-
mumaaks ning määrata kinnistu-
le ehitusõigus kuni 5 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega äriruu-
midega korterelamu ehitami-
seks. Lisaks antakse detailpla-
neeringus heakorrastuse, haljas-
tuse, juurdepääsuteede, parki-
mise ja tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/
Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Kasteheina tn 3 kinnistu  
projekteerimistingimuste eel-
nõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti-
le esitati projekteerimistingimuste 
taotlus Kasteheina tn 3  kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. Nõm-
me linnaosa üldplaneeringu koha-
selt asub Kasteheina tn 3 kinnistu 
pereelamute juhtotstarbega ala.
Projekteerimistingimuste ees-
märk on määrata tingimused Kas-
teheina tn 3 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks. Kasteheina tn 3 
kinnistule kavandatava üksikela-
mu võib paigutada ca 8,5 m kau-
gusele Kasteheina tänava pool-
sest kinnistu piirist; ca 7,8 m kau-
gusele Kasteheina tn 5 poolsest 
kinnistu piirist; Sisaski tn 41 pool-
sest kinnistu piirist ca 6,2 m ning 
Mesila tn 22 poolsest kinnistu pii-
rist ca 29,8 m. Kogu kinnistu suu-
rim lubatud hoonete alune pindala 
1831 m² suurusel kinnistul kokku 
võib olla kuni 270 m², võrrelduna 
proportsionaalselt Kasteheina tn 
3 krundi suurust ümbritsevate 
kruntide suurusega ning hoones-
tusega. Lubatud on püstitada üks 
elamu. Kavandatav elamu (ehiti-
sealune pindala 269,3 m2) arves-
tab ümbritsevat hoonestust.   
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik väl-
japanek toimub 31. maist kuni 15.
juunini 2022 Nõmme Linnaosa 
Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, 
I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/01979 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
vanas projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris veebi-
aadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Mene
tlus&MLiik=PT&MID=169762 PT 
menetluste nr PT247420 või Kas-
teheina tn 3 aadressi alt (doku-
mentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks on avali-
ku väljapaneku lõppemise kuu-
päev.

Juhul kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepane-
kuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on välja-
paneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Kastani tn 17 kinnistu  
projekteerimistingimuste eel-
nõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti-
le esitati projekteerimistingimuste 
taotlus nr 2111002/16769.    Kas-
tani tn 17 kinnistu asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Tallinna 
Linnavolikogu 07.09.2000 otsuse-
ga nr 278 kehtestatud Kastani tn 
17 kinnistu detailplaneeringus.
Projekteerimistingimuste taotlu-
se ja sellele lisatud eskiisi koha-
selt soovitakse püstitada üksike-
lamu ja täpsustada detailplanee-
ringus käsitletud arhitektuuritin-
gimusi: kavandada TP3 tulepüsi-
vusega ja 0-30o katusekaldega 
ning keldrikorrusega üksikelamu.  
Projekteerimistingimuste taotle-
mise eesmärgiks on detailpla-
neeringu tingimuste kaasajasta-
mine ja selle tingimuste täpsus-
tamine, säilitades detailplanee-
ringu põhilahenduse. Kuna de-
tailplaneeringu kehtestamisest 
on möödunud üle 21 aasta, siis 
esineb nii õiguslik alus kui ka si-
suline vajadus detailplaneeringu 
täpsustamiseks vastavalt ehitus-
seadustiku § 27 lõikele 4. Kavan-
datud muudatus ei oma olulist 
linnaruumilist mõju, samuti ei 
kaasne sellega negatiivset mõju 
naaberkinnistutele ja nende ka-
sutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik väl-
japanek toimub 31. maist kuni 15. 
juunini 2022 Nõmme Linnaosa 
Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, 
I korruse fuajees, küsida infoletist.  
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalidega on või-
malik tutvuda ehitisregistri veebi-
lehe kaudu aadressil https://ehr.
ee ja PT taotluse nr 
2111002/16769 ning projekteeri-
mistingimuste eelnõuga Tallinna 
planeeringute registris aadressil
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP003480#tab35 
(dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks on avali-
ku väljapaneku lõppemise kuu-
päev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis ni-
metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on välja-
paneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300
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"Noortel muusikutel on tä-
napäeval palju rohkem ees-
kujusid, kelle järgi joonduda 
ja kes neid inspireeriks," 
sõnas Tallinna päeva puhul 
kunstigümnaasiumi õpilas-
tega kohtunud artist NOËP 
ehk Andres Kõpper.

Kõpperile on tema lugudes 
olulised keskkonnateemad. "Lu-
gu kirjutades olen tundnud, et 
kõigest muust, näiteks armastu-
sest, kirjutada on nagu triviaal-
ne, ja seetõttu on keskkonnatee-
ma jõudnud lugudesse suhteli-
selt tihti," rääkis ta. "Aga järg-
nevas loomingus proovin ma sel-
lest natuke eemalduda."

Muusikamaailma siseneda 
soovivatel noortel soovitas Kõp-
per leida tasakaal oma sisetun-

de ja teiste kriitika vahel. "Ta-
sub usaldada oma sisetunnet, 
aga ka tagasisidet ja kriitikat, 
mis on minu arvates edasiviiv 
jõud," selgitas ta. "Tuleb leida 
hea tasakaal nende vahel, ma 
ise ka siiani otsin seda."

Kõige olulisem omadus, mi-
da Kõpperi sõnul noortel muu-
sikuna läbilöömiseks tarvis lä-

heb, on järjepidevus. "Popmuu-
sikaga on võimalik jõuda näi-
teks hitini niimoodi, et liht-
salt jõhkralt veab," ütles ta. 
"Aga et see oleks karjäärina 
jätkusuutlik, siis ma arvan, et 
töökus ja järjepidevus on kõi-
ge tähtsamad."

Enda rahvusvahelisest edust 
rääkides märkis Kõpper, et kaht-

lemata on suur tegur õnn. "Ma 
kasutaks Instagrami asutaja sõ-
nu: meil kõigil on mingitel elu-
hetkedel õnne, aga tähtis on liht-
salt ära osata tabada need het-
ked ja siis võtta sellest maksi-
mum. Töökuse abil," lausus ta.

Uue põlvkonna muusikutel 
on Kõpperi hinnangul tänu Tik-
Tokile ja sotsiaalmeediale mõ-
nevõrra lihtsam esile kerkida. 
"Noortel muusikutel on ka pal-
ju rohkem eeskujusid, kelle jär-
gi joonduda ja kes neid inspi-
reeriks," ütles ta. "Meil on kas 
või Eesti-siseselt popmuusika 
täis noori inimesi. Ma arvan, 
et see on selline hästi reaalne 
ja käegakatsutav inspiratsioo-
niallikas ka neile, kes veel ei 
ole näiteks tuntud või kuskile 
omadega jõudnud."

Tallinna päevast alates 
saab Kadriorus jalutada 
kirjanik Andrus Kivirähu 
radadel ja kuulata telefo-
nist tema meenutusi läbi-
tud paikade kohta.

Tallinna kirjanduskeskuse 
eestvõttel saab läbida kaardi-
rakenduse kirjandusliktallinn.
ee abil jalutuskäike tuntud kir-
janike jälgedes. Tallinna päe-
va puhul lisandus rakendusse 
Andrus Kivirähki rada. Kirja-
niku sõnul algab tema kirjan-
duslik rada Vesivärava kohvi-
kust, sest see on hea koht, kus 
kõigepealt kõht täis süüa ja siis 
matkama minna. "Ja see rada 
lõpeb Kadrioru kohvikuga Lui-
getiigi ääres," märkis ta. "Niisiis 
lõpetuseks saab jälle saiakese 

süüa. Eks see jalutuskäik seis-
nebki selles, et vahepeal kõn-
nid, vahepeal istud ja vahepeal 
jood kohvi ja sööd saia."

Mööda rada kõndides võib 
kuulata telefonist Kivirähu 
meenutusi tee äärde jäävate 
kohtade suhtes. "Need on ju 
kõik lihtsalt suvalised isiklikud 
mälestused," ütles ta. "Kohad, 
kus oled mõne sõbraga kuna-
gi õlut joonud või kus on näi-
teks mingi kuri mees, kes kar-
jub alati, kui mu koer üritab 
tema krundile jalga tõsta. Ise 
lugesin tekstid sisse muidugi. 
Kuna need on ikkagi puhtalt 
minu mälestused, poleks sobi-
nudki mõnel näitlejal neid las-
ta lugeda."

Iga mälestus on Kivirähu 
sõnul vaid paar lauset pikk. 

NOËP NOORTELE: Muusikuna läbi 
löömiseks peab olema nii õnne kui töökust

KIVIRÄHK: Ilma koerata  
on linna peal tobe jalutada

pealinn@tallinnlv.ee
 
Keelehuvilised, sealhulgas 

paljud Tallinna koolide õpila-
sed, kogunesid reede pärastlõu-
nal Raekoja platsile oma kee-
leteadmisi testima. Tänavuse 
etteütluse tekst oli pühenda-
tud Raeapteegi esmamainimise 
600. ja raekoja 700. aastapäe-
vale. Etteütlust kirjutanud õpi-
lane Aron ütles, et esialgu pa-
ni tekst teda närveerima. "Al-
guses oli paras hirm," lisas ta. 
"Aga ma usun, et kõik läks te-
gelikult hästi."

Samuti end etteütlusel proo-
vile pannud Maria sõnul kuu-
lis ta mõnda sõna esimest kor-
da. "Kuna ma olen venelane, 
siis alguses oli see minu jaoks 
raskem," mainis ta. "Aga sain 
hakkama."

Etteütlust kirjutas ka linna-
pea Mihhail Kõlvart, kes tun-
nistas, et tal tekkisid mõned 
vead sisse. "See tekst ei olnud 
väga lihtne," nentis  ta. "Aga 
samas oli väga huvitav."

Tekst oli kasulik ja huvitav
Nagu ikka, luges etteütluse 

teksti kirjutajatele ette üks tun-
tud inimene. Tänavu oli selleks 
näitleja ja laulja Ivo Uukkivi, 
kes ilmus selleks keskaegsetes 
riietes raekoja aknale. Ise kir-
jutas Uukkivi etteütlust viimati 
kooliajal. "Arvan, et kui olek-
sin tänase  etteütluse teksti pi-
danud kirjutama, oleksin koo-
lonite kasutamisega eksinud," 
sõnas näitleja. "Kõik muu olek-
sin õigesti kirjutanud."

Uukkivi lisas, et eesti keele 
juures köidab teda enim selle 

kõla. "Mina ennast teis-
tes keeltes väljendada vä-
ga ei oska," rääkis ta. 
"Aga eesti keeles on se-
da samuti vahel väga ras-
ke teha. Kui aga  osata, 
siis on see ilus."

Etteütluse teksti lu-
gemine oli Uukkivi sõ-
nul pigem keerukas. "Just 
see oli raske, et pidi vä-
ga aeglaselt lugema, hoid-
ma ühtset ja aeglast tem-
pot ja lauseid kordama," 
rääkis ta. "Imelik oli al-
guses ilmuda sinna aknale, 
keskaegsed riided seljas, 
aga pärast tegi see mind 
rõõmsaks."

Keelelembeseid õpilasi ter-
vitanud linnapea rääkis Tallin-
na iidse raekoja ajaloo koh-
ta ühe üsna vähe teatud fak-

ti. "Kas keegi on kursis, kui-
das saime teada raekoja va-
nuse?" küsis ta. "On olemas 
üks dokument, kus on välja 
toodud, et 700 aastat tagasi 
haavati kedagi mõõgaga. Ala-

tes sellest het-
kest on meil 
olemas kirja-
lik dokument 
ja tänu sel-
lele tänavu 
suur juubel. 
Ma ei teagi, 
keda rohkem 
tänada, kas 
seda, keda 
haavati või 
kes haavas, 
aga see on 
lugu sel-
lest, et aja-

lugu teevad ik-
kagi inimesed."

Linnapea tuletas meelde ka 
Tallinna päeva etteütluste aja-
lugu. "Mul on hea meel, et es-
makordselt kirjutatakse etteüt-
lust Raekoja platsil," lausus ta. 

"Kaks aastat kirjutasime etteüt-
lust koroona tõttu veebis. Küm-
me aastat tagasi alustasime et-
teütluste kirjutamise traditsioo-
ni Tallinna Ülikoolis. Toona tu-
li idee, et võiks olla üritus, mis 
oleks pühendatud eesti keelele. 
Mõtlesime, kuidas korraldada 
midagi sellist, mis oleks ühest 
küljest kasulik, teisalt huvitav. 
Nii tuligi etteütluse korralda-
mise mõte. Viimati aga saime 
päriselt kokku kogunedes ette-
ütlust kirjutada kolm aastat ta-
gasi Vabaduse väljakul. Nii to-
re, et meid on tänavu taas ko-
hal nii palju." 

Kõlvart rõhutas emakeele 
olulisust. "Linna jaoks on ees-
ti keel alati tähelepanu kesk-
punktis," tähendas ta. "Tänane 
üritus on selle kohta hea näi-
de. Aga etteütlus on ka tore 

Tallinna kunsti-
gümnaasiumit 
külastanud 
NOËP-i ümber 
kogunesid an-
dunud fännid.

IVO UUKKIVI  
ETTEÜTLUSEL:  
Mind köidab  
eesti keele  
ilus kõla
"Õpilased võiksid keeleoskuse arendamiseks rohkem 
eestikeelset ilukirjandust lugeda," soovitab emakee-
le õpetaja Irene Artma. Linnapea Mihhail Kõlvart aga 
rääkis enne Tallinna päeva etteütlust põneva loo rae-
koja esmamainimisest. "Tallinna jaoks on eesti keel 
alati tähelepanu keskpunktis," märkis ta. Tänavu kirju-
tas etteütlust ligi tuhat inimest.

Etteütlust kirjutanud linnapea Mihhail Kõlvart kiitis teksti, 

sest see oli põnev.

Etteütluse teksti lu-
ges näitleja Ivo Uuk-

kivi, kelle sõnul oli 
see paras katsumus.

Aleksandr Gužov
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Haljastajad rajavad linna 
esimesi lilleniite, mille õi-
terohkus ja värvikirevus 
pakuvad nii silmailu kui ka 
tööpõldu tolmeldajaile. 
Uuendatud heakorraees-
kiri lubab nüüd linnas muu 
hulgas looduslikke niite.

Botaanikaaia aednik Tiina 
Marjapuu soovitab ka korter-
majade juurde rajada muru 
asemel mitmekesisemaid ala-
sid. "Näiteks külvata niidutai-
mi, mis meelitavad putukaid 
ja kus meeldiks elutseda sii-
lidel," lausus ta. "Püsikupee-
nar peaks olema selgepiiriline 
ja seal võib kasvatada ka tar-
betaimi, näiteks münte. Mit-
mekesiste, nn Tootsi peenar-
de levik näitab, et inimestel 
on selge huvi oma majaümb-
rust kaunistada." 

Tallinnas niitmata muru 
pikkust enam ei mõõdeta. 
Kui varasem heakorraees-
kiri kohustas kinnistuoma-
nikku hoidma muru ja rohu 
kõige rohkem 15 sentimeet-
ri kõrgusena, on nüüd kohus-
tus hoida haljastus korras ja 
vältida maatüki võsastumist. 
Nõuete muutmine oli muu-
hulgas vajalik järjest sage-
dasemate suviste kuumalai-
nete tõttu, kus intensiivselt 
niidetud murukamar sageli 
juurteni kõrbes. 

Maja taga niidetakse  
liiga tihti

Linna looduskaitse juh-
tivspetsialisti Meelis Uustali 
sõnul võib nüüd murualasid 
niita ka harvem, näiteks kaks 
korda aastas. "See lubab tai-
mede seemneil valmida ja 
nii võib mõne aas-
ta pärast arene-
da isetekkeli-
ne lilleniit," 
lausus ta. 
"Muidu-
gi tuleb 
alati ar-
vesta-
da konk-
reetset 
kohta, vä-
ga käidavad 
paigad vaja-
vad niitmist ti-
hedamini."

Botaanik-ökoloogi An-
neli Palo hinnangul aitavad lil-
leniidud tasakaalustada liigi-
vaeseid muruvälju. "Lillenii-
tude rajamine annab päevalib-
likaile, kimalastele ja mesilas-
tele õitsvaid õisi, mis on vaja-
likud tolmeldamiseks," rääkis 
ta. "Madala muru sees see-
vastu saavad elada vaid si-
pelgad ja mullaputukad. Sil-
ma rõõmustavad ja aedades 
kirsse ja õunapuid tolmelda-
vad putukad vajavad selleks 
niidutaimi."

Kui taim ei saa tolmelda-
da, jäävad tal seemned val-
mimata – ühegi taime eluiga 
pole lõputu. 

Elurikkuse eest hoolitseb 
Palo ka oma koduakende all. 
"Kortermajas elades näen, et 
minu maitse jaoks niidetakse 
seal liiga tihti," lausus Palo. 
"Seepärast olen oma rõdu all 
püüdnud hoida mitmekesise-
mat ja õiterohkemat ala, kus 
kasvab kibuvitsa ja metsiku-
maid taimi. See on koht, kus 
linnud saavad peituda ja pu-
tukaid otsida. Sinna olen pai-

gutanud lindude jaoks pesa-
kastigi." 

Aianduspoodidest võib os-
ta spetsiaalseid niidutaimede 
seemnesegusid.

Lilleniite rajab nüüd ka 
linn ise, esimene neist tuli 
Putukaväila projekti raames 
Õismäele, sest uuringute jär-
gi on just selles piirkonnas 
tolmeldajate liigirikkus kõi-
ge madalam. Linngi kasutas 
seemnesegu. Et see kasvu-

mulda saaks, tuli senine 
murukamar koori-

da ning pind lii-
vakihi ja lah-

jema kas-
vumulla-
ga täita. 

Mus-
tamäe 
Haljas-
tus AS 
tegevju-

hi Maire 
Tilksoni sõ-

nul on niitu-
de seemnesegu-

des nii sinist, pu-
nast, oranži kui valget vär-

vi taimi. "Hooldame praegu 
lilleniite Haaberstis ja Nõm-
mel," rääkis Tilkson. "Haa-
berstis on kaheksa erikuju-
list peenart kujundatud lille-
de värvi järgi, kuid lillenii-
tudena võib rajada ka kirju-
sid peenraid. Hiiule raudtee 
ülesõidu lähedusse panime 
spetsiaalse seemnesegu mul-
da sügisel. Praegu on taimed 
veel väikesed ja märkama-
tud, kuid peagi hakkab lille-
niidul õitsema näiteks moone, 
rukkililli ja saialilli – oma-
maiseid värvikirevaid taimi. 
Lilleniitude kasvu- ja hool-
dusaeg on umbes kaks aas-
tat, täielik õiteilu tuleb väl-
ja kolmandal aastal." 

Esimene vaev  
tasub kuhjaga ära

Uustali sõnul kasvab lahje-
mal mullal värvilisem ja vä-
hemate umbrohtudega taime-
kooslus. "Niit vajab aga kül-
vijärgset rohimist, et vaba-
neda kiirekasvulistest prahi-
taimedest," selgitas ta. "Need 

konkureerivad külvatud pio-
neertaimedega, kuid tolmel-
dajatele söögilauda ei paku."

Haabersti lilleniidul kas-
vavad külmades sinivalgetes 
toonides põldjumika-kurekell 
ning soojades toonides vä-
gihein-mesikas ja kuldvitsa-
kerakellukesed. Taustataime-
de seemned on kogutud Pär-
numaa niidult seguseemne-

na, koosnedes paarikümnest 
taimeliigist. Aasta tagasi kül-
vatud lilleniidu arengut jäl-
gitakse kahe aasta jooksul. 
Ligi 1300 m2 suuruse niidu 
rajamine aitab uurida, kui-
das Eesti looduslikud niidu-
taimed linnakeskkonnas hak-
kama saavad ja tolmeldaja-
te mitmekesisust mõjutavad.

KIVIRÄHK: Ilma koerata  
on linna peal tobe jalutada

Madala muru  
sees saavad elada 

vaid sipelgad ja 
mullaputukad.

Millised olid etteütluse laused?
• Keskajal kutsuti Tallinna saksa 

keeles Revaliks, Läti Henriku 
kroonikas kannab eestlas-
te linnus Lindanise ni-
me.

• 16. sajandiks oli 
Tallinn üks Põhja-
Euroopa paremini 
kindlustatud han-
salinnu, mille sü-
dameks oli Raekoja 
plats koos auväärse 
apteegi ja raehoonega.

• Raekojas asus linnavalitsus 
ehk raad, mis oli  tähtsaim va-
litsus- ja kohtuorgan juba 
1322. aastast.

• Silmapaistev on torni kiiver, 
mille varasem hilisrenessans-
lik vorm on restaureerimise 
käigus saanud voolava barok-
se ümaruse.

• Torni tipus keerleb sõjasulase-
kujuline tuulelipp Vana Too-
mas, mille originaal asub Tal-
linna linnamuuseumis.

• Enne teist maailmasõda seisis 
Raekoja platsil vaekoda, et 
kaupmehed ostjaid tüssata ei 
saaks, ent see hävis märtsi-
pommitamise ajal.

• Apteegi täpne asutamisaeg 
pole teada, kuid 2022. aastal 
enne   palmipuudepüha möö-
dus apteegi kirjalikust esma-
mainimisest 600/kuussada 
aastat.

• Apteeker õppinud mehena 
tundis ladina keelt, teadis 
kaasaegseid teadustöid, omas 
ladinakeelset herbaariumi.

• Et hädalisi avitada, pidi apteek 
olema avatud nii päeval kui ka 

öösel.
• Apteegi riiulitel lö-

sutasid kümned 
või sajad purgid 
ja totsikud, mis 
sisaldasid kõik-
mõeldavaid ra-

vimeid.
• Keskaegse aptee-
gi  kaubavalik oli ki-

rev: õlid, tinktuurid, salvid,  
palsamid, raviteed, klarett.

• Tolleaegsest apteegist võis 
osta tubakat ja soola ning ka 
kohvi, mida Friedrich Reinhold 
Kreutzwald kutsus araabia 
mustikuks. 

• Vürtsvein ja armuvalurohi  
martsipan olid kesk- ja uusajal 
palju rohkem kui pelgalt hõrk 
jook ja elitaarne maiustus, 
muu hulgas tarvitati neid ka 
ravimina ja kingiti rae külalis-
tele.

• Apteekrite tööd ja leiba kippu-
sid käest võtma soolapuhujad, 
rändtohtrid, ka vanad naised, 
kes ravimtaimi hästi tundsid.

• Keskaegsete inimeste mõtte-
viisi oli raske murda: tallinlane 
pigem suri,  kui lasi end ravida.

• Raeapteek, farmaatsia krooni-
juveel, hoiab au sees apteegi-
asjanduse reliikviaid ja provii-
sori professiooni.

• Tallinna vanalinna süda pakub 
erilist atmosfääri, mida ei lak-
ka imetlemast nii eesti- kui ka 
välismaalased.

MURUKÕRBED ELAVAKS: 
Istuta oma maja taha 
kurekellad ja moonid!

TUROVSKI: Kirevad aasad võiks 
meil ulatuda Rocca al Mareni!
"Linnaniidud on unusta-
matud paigad, mis 
meelitavad igat lii-
ki putukaid ja 
mesilasi," lausus 
tuntud zooloog 
Aleksei Turovs-
ki.

Haabersti ela-
nik, zooloog Alek-
sei Turovski pool-
dab lilleniitude külva-
mist igati. "See on väga 
hea mõte! Olen üliväga 
poolt," rääkis Turovski. "Et 
niidud tolmeldajaid juurde 
toovad, on kindel. Olen va-
rem näinud selliseid loodus-
päraseid lilleniitusid Šveitsis 
ja Tšehhimaal. Need on 
unustamatud paigad, mis 
meelitavad igat liiki putukaid 

ja mesilasi. Meil 
võiksid nii-

dutaimed 
tulevi-
kus 
kohati 
katta 
kogu 
Rocca 

al Mare-
ni ulatu-

vat rohe-
vööndi ala. Elu-

rikkus on maksimaalne loo-
duslikel piirialadel, mille hulka 
niidudki kuuluvad. Ja väga 
hea, kui meie lilleniitudel 
oleks  ka mõned põõsad ja 
kivid, mis soodustavad näi-
teks kukeharja ja kassikäpa 
kasvamist. Hea tolmeldaja on 
angervaks."  

Toetus aitab kortermaja  
juurde niite luua
• Korteriühistu 

võib oma 
õuele ra-
jada 
õitsvaid 
lille-
peen-
raid ka 
linna toe-
tusega "Ro-
heline õu". Tä-
navu läheb ühistute vahel 
jagamisele 44 000 eurot ja 
taotlusi võetakse vastu 
aasta ringi. 

• Toetuse eest võib osta nii 

püsikuid, roni-, mait-
se- ja ravimtaimi 

kui puid ja põõ-
saidki. Samuti 
saab selle toe-
tusega hanki-
da näiteks 

peenrapiirdeid, 
geotekstiili ja is-

tutusmaterjali nagu 
turvas ja muld ning pai-

galdada dekoratiivkive. In-
fot saab ja taotlust võib 
esitada aadressil https://
www.tallinn.ee/Teenus-
Projekt-Roheline-ou

Lisaks teada-tuntud lillede istutamisele võiks 
maja juure külvata ka niidutaimede segu.

Scanpix

"Kui inime-
ne telefoniga 
käib ja üritab 
neid kuulata, 
siis ega ta ei 
viitsi üle ühe 
minuti raisata 
selle peale," lau-
sus ta.

Kõik keskuse kir-
janduslikud rajad kul-
gevad enam-vähem läbi 
Kadrioru. "Tegelikult jalutame 
koeraga ka Kalamajas ja ümber 
vanalinna," märkis kirjanik. "Nii 
et neid radasid on veel, millest 
ma võiks rääkida, aga ka meie 
Kadrioru rada on väga tore."

Teisi kirjandusradasid pole Ki-
virähk läbi käinud. "Aga enne, 
kui ma seda kirjutama hakkasin, 
kuulasin, et mis siis teised tei-

nud on," 
rääkis 
ta. "Ja 
no need 
on ikka 
üsna sel-

lised tea-
duslikud 

tekstid ja 
sealt saab pal-

ju infot kirjandus-
looliste objektide koh-

ta." Koer on jalutuskäikudel Ki-
virähu sõnul ideaalne kaaslane. 
"Ta on lihtsalt hea seltsiline, üksi 
on tobe käia. Kui teiste inimes-
tega ringi käid, siis peaks jut-
tu ajama kogu aeg. Koeraga on 
just nimelt see hea, et sa ei ole 
üksi, aga samas ei pea aktiiv-
selt suhtlema. Saad oma mõt-
teid mõelda."

sündmus, mis toob palju posi-
tiivseid emotsioone."

Klassiga koos etteütlust kir-
jutamas käinud Rocca al Ma-
re kooli emakeeleõpetaja Ire-
ne Artma sõnul võiksid õpila-
sed õigesti kirjutamiseks roh-
kem eestikeelset ilukirjandust 
lugeda. "Ma ei ütle, et peab 
rohkem grammatikat õppima, 
seda tehakse koolis," märkis 
ta. "Aga et eesti keel oleks ka 
väljaspool kooli, selleks on vaja 
lugeda eesti keeles, ja just ilu-
kirjandust."

Pühendatud iidsele  
raekojale ja apteegile

Kadrioru saksa gümnaasiu-
mi emakeeleõpetaja Piret Jär-
vela lisas, et eesti keel areneb 
loomulikult. "Eesti keel on pi-
devalt arenev organism," lau-

sus ta. "Meie keel on heas sei-
sus, sest Eesti riigis õpetatak-
se seda riigikeelena. Kuna üha 
enam räägitakse inglise keele 
mõjust, siis on ka see üks kee-
learengu etapp."

Kodusõppe aastad on õpe-
tajate sõnul noorte eesti keele 
tunnetust mõjutanud. "Õige-
keele oskus sai kindlasti kan-
natada," nentis  Järvela. "Ees-
ti keelt mõjutab elu ja paljus-
ki sotsiaalmeedia. Sealt tule-
vad registrid jõuavad ka kir-
jakeelde, kuhu nad tegelikult 
jõuda ei tohiks."

Teksti autorid olid emakee-
leõpetajad Seoriin Jõgise, Kris-
ta Nõmmik ja Ülle Salumäe. 
Raekoja platsil kirjutas ette-
ütlust ligi 800 ja ülekande va-
hendusel enam kui sada eesti 
keele huvilist.

Igaüks saab nüüd 
Kadriorus Andres 
Kivirähu jälgedes 

kõndida.
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Külli Mariste, 
Oliver Õunmaa
pealinn@tallinnlv.ee

Tallinna tarbijakaitse osa-
kond on võtnud luubi alla 
teenindusfirmade hinnad - 
et need oleksid ikka kliendi-
le nähtavad ning pärast 
teenuse saamist ei nõuaks 
teenindajad kliendilt roh-
kem raha, kui alguses kokku 
lepitud.

Tallinlanna Riina sõnul on 
tal juhtunud, et näiteks auto-
teeninduses lisatakse hinnale 
tublisti otsa. "Käisime autot 
värvimas, kui sellel natukene 
roostet oli, siis öeldi meile al-
guses üks hind, aga pärast sel-
gus, et see läks kahekordseks," 
rääkis ta.

Artelli autoremonditööko-
ja tegevjuht Karmo Kõivutalu 
ütles, et  autotöökojad remon-
dile päris niisama ikka hinda 
juurde ei pane. "Kõik ju taha-
vad oma klienti hoida," märkis 
ta. "Hind võib tõusta võib-ol-
la mingi varjatud vigastuse tõt-
tu. Kui auto on suuremat sor-
ti avarii teinud, siis ei ole alati 
kõik vigastused esialgu näha."

Tallinna ettevõtlusteenistu-
se tarbijakaitse osakond võt-
tis märtsist alates kontrolli al-
la teenindusasutuste hindade 
jm andmete avaldamise. Hin-
nad peavad olema nähtaval ko-
hal või tehtud kättesaadavaks 
muul viisil. Ning kui üks hind 
on kokku lepitud, tuleb just se-
da arve tasumisel küsida, mit-
te lisada sinna kliendile oota-
matut summat.  

Autoparandus läheb  
kallimaks

Seni tehtud kontrollide põh-
jal tuleb välja, et selle nõude 
ja tegevusloa avalikult välja-
paneku vastu eksib ligi 70% 
ettevõtjatest. "Kas ei ole et-
tevõtetel üldse hinnakirja või 
on  see puudulik või on kir-
jas vaid, et teenuse hind algab 
mingist summast," rääkis Val-
gus. "Hind peab olema kuvatud 
lõpphinnana, et tarbija saab en-
ne teenuse saamist teada, mi-
da ta selle eest maksma peab."

Valguse sõnul märkab ka ta 
ise kliendina linna peal käies 
puudusi. "Näiteks on heataht-

lik teenindaja parandanud töö-
kojas autol veel mitu asja, mil-
lest alguses juttu polnud, ja siis 
küsib ta rohkem raha, kui al-
guses sai kokku lepitud," üt-
les ta. "Tõsi, mõne teenuse 
puhul ei ole võimalik pan-
na konkreetset hin-
da, sest kompo-
nente on pal-
ju. Kuid siis 
tuleb need 
lisatööd ka 
eraldi väl-
ja tuua."

Auto-
teenindus 
ongi tar-
bijate sõ-
nul tüüpnäi-
de, kus väi-
ke parandustöö 
võib kujuneda hirm-
kalliks. Samas on ka lahkeid 
teenindusi, kes vaatamata oo-
tamatult ilmnenud lisatööde-
le ikkagi pakkumises näida-
tud madalamat hinda küsivad. 

Valgus lausus, et lisatööde 
ja võimaliku hinnatõusus osas 
tuleb inimest kindlasti teavita-
da. "Teenuse osutajal tuleb an-
da tarbijale enne lisatöö tege-
mist sellest teada," ütles ta. "Et 

tarbija saaks otsustada, kas 
ta üldse soovib või 

mitte, sest selle-
ga kaasneb tal-

le lisakulu."
Muret 

teevad ka 
ilusalon-
gid. Val-
guse sõ-
nul kont-
rollivad 

nad, kas li-
saks teenus-

tele on ka neis 
müüdavatel  šam-

poonidel ja hooldus-
vahenditel korralikult hin-

nad juures.  
Baltic Hair Studio juuksur 

Mari Haavel ütles, et juuste 
värvimise hind kujuneb värvi 

grammihinna järgi. See tähen-
dab muuhulgas, et kliendi juuk-
seid nägemata on võimatu täp-
set lõpphinda öelda. "Telefoni 
teel ei oska ma kunagi öelda, 
kas kliendil on lühikesed või 
pikad, paksud või õhukesed 
juuksed, kuid selle järgi kuju-

neb ka värvimise hind," lau-
sus Haavel. "Mulle ütles üks 
klient telefonis, et tal on õhu-
kesed õlgadeni juuksed. Kui ta 
aga kohale tuli, olid tal ligi kol-
me inimese juuksed peas. Te-
ma lihtsalt arvas, et need on 
õhukesed."

Nii Artelli autoremonditöö-
koda kui ka Baltic Hair Stu-
dio on teenindussektori ees-
kujulikud näited, kus hinnad 
on kuvatud ja klienti teavi-
tatakse ka võimalikust kalli-
mast hinnast.

Enamik firmasid  
parandab end kohe

Enamik ettevõtteid Valguse 
kinnitusel lõplikku hinda pa-
hatahtlikult ei varja. "Pigem 
tuleb see teadmatusest," mär-
kis ametnik. "Pealegi vahetu-
vad teenindusettevõtted kiires-
ti või vahetavad nad asukoh-
ta ja sellega seoses ei suude-
ta ehk ka uuenenud hinnakir-
ju nii kärmelt välja panna, kui 
võiks. Saadame siis ettevõtete-
le märgukirja ja palume puu-
dused kõrvaldada. Ettevõtja-
te kiituseks saab öelda, et te-
hakse koostööd, reageeritak-
se kiiresti, nad panevad õiged 
hinnad välja ja annavad sellest 
meile märku."

Tõeliselt pahatahtlikud et-
tevõtted võivad näiteks kor-
duva lubatud hinnast suure-
ma summa küsimise eest saa-
da kuni 9600 eurot sunnira-
ha. "See on maksimummäär 
ja Tallinnas pole me õnneks 
pidanud seda kunagi kellelegi 
määrama," ütles Valgus. "Ees-
märk on nõustada ja teavita-
da, mitte ettevõtetele igal ju-
hul sunniraha määrata. Olu-
line on teenuste hinnad kor-
da saada ja hoolitseda, et ost-
jal oleks  info olemas. Tavali-
selt on ettevõtjad mõistlikud. 
Piisab  tähelepanu juhtimisest 
ja nad kõrvaldavad puuduse."

Tarbijakaitse osakonna foo-
kuses on peamiselt kesklinna 
teenindusfirmad selle aasta lõ-
puni. Valguse sõnul kontrolli-
takse selle aja jooksul nii pal-
jusid ettevõtteid, kui võimalik. 

Lisaks pöörab tarbijakait-
se osakond sel aastal seni-
sest rohkem tähelepanu kau-
banduses kehtivatele nõuete-
le. Ametnikud kontrollivad 
näiteks suuremates jaekau-
banduskettides kaupade ka-
sutusjuhendite ja eestikeelse 
teabe olemasolu ja varsti jäl-
givad sedagi, et turgudel oleks 
müüjad välja toonud ka kaa-
lukauba kilohinna. 

Kaupleja peab veenduma, 
et kaubad on varustatud 
müügihinnaga ning vajadu-
sel ka ühikuhinnaga, kirju-
tab linna tarbijakaitse osa-
kond. Hinnasilt tuleb paigu-
tada kas kaubale, selle 
müügipakendile või kauba 
vahetusse lähedusse ning 
see peab olema selge, loe-
tav ning üheselt mõistetav. 

Kaupleja enda huvides on 
see, et kassas ja müügisaalis ole-

vad hinnad oleksid samad. Mui-
du peab kaupleja tegelema õige 
hinnasildi leidmisega või sega-
duse lahendamisega kassas. Hin-
dade õige kuvamine on oluline 
ka tänava- ja turukaubanduses, 
kus paljud asjad on müügil lah-
tiselt kaalukaubana. 

Kauplemisel tuleks jälgida, et 
kaupa pakkudes ja müües on  
kliendile teatavaks tehtud müü-
gihind ja ühikuhind. Müügihind 
on kaubaühiku või kaubakogu-
se eest tarbija tasutav lõpphind. 

Ühikuhind kauba ühe 
kilogrammi, ühe 
liitri, ühe meet-
ri, ühe ruutmeet-
ri, ühe kuupmeet-
ri või muu kau-
ba turustamisel 
laialdaselt ja ta-
vapäraselt kasu-
tatava ühe ühiku 
lõpphind. Ühiku-
hinnaks võib olla ka tükihind, 
kui kaupa ei mõõdeta eelnime-
tatud ühikutes. Kauba müügihind 

ja ühikuhind avaldatakse kir-
jalikult selgelt loetaval 
ning tarbijale üheselt 
mõistetaval ja kergesti 
märgataval viisil. Pa-
kendamata kauba pu-
hul (nt puu- ja köögi-
viljad, lahtiselt müü-
davad pähklid jmt), 
mida müüakse ko-

guse, mahu või mõõ-
du järgi vastavalt tarbija soovi-
le, avaldatakse ühikuhind en-
ne mõõtmist. Müügihind aval-

datakse pärast mõõtmist / kaa-
lumist. Müügihind ja ühikuhind 
peavad olema märgitud kauba-
le, selle müügipakendile, kauba 
küljes olevale etiketile, välja pan-
dud kauba vahetus läheduses või 
märgitud kauba vahetus lähedu-
ses välja pandud hinnakirjas. Se-
da juhul, kui kauba laadi või kau-
ba müügikohas hoidmise viisi ar-
vestades ei ole hinna märkimine 
muudmoodi võimalik.

Tarbija võiks meelepäraseid 
kaupu valides võrrelda toodete 

ühikuhindu. Näiteks võib kau-
ba liitri hind olla suurema pa-
kendi puhul odavam. Kuigi ühe-
kordne väljaminek on suuremat 
pakki ostes suurem, aitab see pi-
kemas perspektiivis raha kokku 
hoida. Ole tähelepanelik hinna-
sildi suhtes – vahel kipub kau-
baühiku tunnus (tk, kilo jmt) 
olema väiksemas kirjas ja võib 
luua mulje, et tegemist on nt ki-
logrammi hinnaga, kuigi tege-
likkuses tükihinnaga. 

Ostja võiks kaupu valides võrrelda ühikuhindu

Üle 70% teenindajatest küsib 
kokkulepitust kõrgemat hinda

Kuna auto ülevaatamisel võib ilmneda veel mitmeid vigu, millest klient ei teadnudki, võib just autoremont esialgu kokku lepitust kallimaks minna. Sel 
juhul aga peab töökoda klienti asjast teavitama, mitte kohe töid ära tegema ja pärast lisakulu hinnale otsa panema.   Scanpix

Ühel kliendil  
olid korraga kolme 

inimese juuksed 
peas.

Küsi ametnikult nõu või teata  
talle valest hinnast!
• Puudustest hinda-

de märkimisel 
saavad ka lin-
lased teada 
anda, helista-
des numbril 
tel 640 4232 
või kirjutades 
tarbijainfo@tal-
linnlv.ee

• Nõu saamiseks võid jul-
gesti pöörduda Tallinna 
strateegiakeskuse linna et-
tevõtlusteenistuse tarbija-

kaitse osakonna 
poole telefonil 

640 4232, 
tarbijainfo@
tallinnlv.ee 
või tarbija-
kaitse info-

punkti Vaba-
duse väljak 7 I 

korrusel.
• Kindlasti tutvu ja loe 

ka muude huvitavate tee-
made kohta Tallinna tarbija-
kaitse veebist. 
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Simon Suviste
simon.suviste@tallinnlv.ede

Vääna tänaval näitas 20 mi-
nuti jooksul suunda vaid  
üks auto 18-st.

Liiklusseaduse järgi on autoju-
hil kohustus anda õigel ajal suu-
namärguannet mis iganes pööret 
tehes või rada vahetades. Pealin-
na 10. mai vaatlusel selgus, et 
ülimalt suure liiklusega Sõpruse 
puiestee ja Tammsaare tee rist-
mikul teevad seaduse järgi seda 
õigesti vähem kui pooled auto-

juhid – 20 minuti jooksul näitas 
pöördel suunatuld 48% autojuh-
tidest. Hoopis hull oli olukord 
suunda muutval peateel Vääna 
tänaval, kus õigesti näitas suun-
da üks auto 18-st – see  ainus oli 
õppesõiduauto. Muutuva suunaga 
peateedel ja ringteedel tekib pi-
devalt  probleeme, nentis ka sõi-
duõpetaja Margit Leinus. "Põhili-
sed suunatule mittenäitamise ko-
had on need, kus peatee muudab 
suunda ja ka vastav märk on ole-
mas,"  selgitas ta. "Mõnikord te-
kib segadus ka ringteele mineku-
ga ja sealt välja minemisega, siis 

ei näita sõiduõppijad  suunatuld." 
Samas kinnitasid linlased küsit-
lusel justkui ühest suust, et sel-
les paigas peab suunatuld näita-
ma, ja et nad näitavad ka. Haa-
bersti Rimi ees ütles Lauri meile 
väga täpselt, miks peab seal suu-
natuld näitama. Inger lisas, et see 
on talle autokoolis pähe tambi-
tud. Politsei tuletab kõikidele sõi-
dukijuhtidele meelde vajadust ol-
la liikluses viisakas ja käituda nii, 
nagu soovite, et ka teised teiega 
käituksid. Seetõttu tuleb näida-
ta eeskuju ja kasutada õigel ajal 
õiges kohas ka suunatuld.

VAATLUS: Vähem kui pooled tallinlased näitavad suunatuld

Üllar Luup
yllar.luup@tallinnlv.ee

Laste lühinägelikkust on 
nende ekraaniarmastuse ja 
vähese õues liikumise tõttu 
üha rohkem. Ida-Tallinna 
Keskhaigla saadab koolide 
juurde laste silmade kont-
rollimiseks spetsiaalse bus-
si koos silmaarstidega.

Lapsed oma nägemise kont-
rollimiseks pahatihti arsti juur-
de ei jõua, seetõttu teeb Ida-Tal-
linna Keskhaigla oma uue lii-
kuva silmakabinetiga koolilas-
te seas uuringuid. On leitud, et 
30% koolilastest ei tea oma lü-
hinägelikkusest – näiteks ühes 
koolis oli see lausa kaheksal 
lapsel 18-st.

Haigla juhtivarsti Kadi Pa-
lumaa sõnul on lühinägevuse 
varajane avastamine äärmiselt 
oluline. "Lühinägevus tekib ta-
valiselt lapseeas," selgitas ta. 
"Süvenedes võib see põhjus-
tada silmapõhjahaigusi ja nä-
gemine võib tõsiselt kahjustu-
da. Õigeaegne lühinägelikkuse 
avastamine lastel aitab vältida 
võimalikke probleeme täiskas-
vanueas."

Kodusõpe on silmadele  
kurnavalt mõjunud

Liikuvas silmakabinetis olev 
tehnika võimaldab vastuvõtul 
patsiendi silmi põhjalikult kont-
rollida. Seal töötavad silmaars-
tid saavad niiviisi oma vastuvõt-
te korraldada väljapool haiglat. 
Buss on hea võimalus jõuda õpi-
lasteni, kes ei saa muidu tulla 
silmaarsti vastuvõtule – 
tavaliselt pääseb sinna 
suurema häda korral 
nädala jooksul, keskmi-
selt läheb aga paar nä-
dalat kuni kuu. Haig-
la sai spetsiaalselt ehi-
tatud bussi möödunud 
aasta sügisel. 

Laste nägemist uuri-
takse veerandsajas Eesti 
koolis. Vastuvõtul kont-
rollivad arstid põhjalikult 
laste silmi ning annavad 
tulemustest lapsele ja te-
ma vanematele teada. Kui 
silmauuringu käigus lei-
takse mõni kõrvalekalle, 
pakutakse võimalust re-
gistreerida laps täiendava-
le silmaarsti vastuvõtule. 
Kui nähtub, et lapsel on 
vaja prille, väljastatakse soovi 
korral prilliretsept. Vastuvõtud 
korraldatakse koostöös koolide-
ga nii, et need häiriks võimali-
kult vähe õppimist. 

"Me tahame teada, palju 
on Eestis lühinägevusega lap-
si, sest üle maailma on see 
probleem väga suur ja kasvab 

iga aastaga," rääkis Palumaa. 
"Eriti palju lisandus lühinä-
gevust koroonaajal, kui lap-
sed olid koduõppel ja   vaa-
tasid tavapärasest veelgi roh-
kem ekraane – neil tuli teha 
lähitööd ja nad viibisid vä-
hem aega õues. Lühinägevus 
algab tegelikult just esimestes 
klassides, see suureneb viien-

dates ja kõige rohkem on lü-
hinägelikke lapsi üheksanda-
tes klassides."

Küsimustik eluolu kohta
Niisiis uurivadki arstid silma-

autos 1., 5. ja 9. klassi õpilasi. 
Lisaks silmakontrollile täidavad 
lapsed küsimustiku oma elukor-
ralduse kohta. "Laps peab vii-
bima vähemalt kaks tundi iga 

päev õues, ükskõik millise ilma-
ga, sest loomulik valgus kaitseb 
silmi lühinägevuse tekke ja prog-
resseerumise eest," rääkis Palu-
maa. "Kui tehakse lähitööd ja 
kakskümmend minutit vaada-
takse lähedale, siis hästi oluli-
ne on vaadata kakskümmend 
sekundit hästi kaugele. See na-
gu lõõgastab silmaläätse. Ei saa 
nii töötada, et tundide vii-
si vaadatakse ainult 
lähedale." 

Kõige suu-
rem lühinä-
gevuse ris-
kitegur li-
saks ek-
raanidele 
ong lap-

se vähene 
õues viibi-
mine. Õues 
on päikese-
valgus kordades 
kõrgema intensiiv-
susega võrreldes siseruu-
mide valgustusega. Laste lühi-
nägevuse süvenemist saab pärs-
sida 2-20-20 reegliga: neil tuleb 
viibida iga päev vähemalt kaks  

tundi õues päevavalguse käes 
ning iga 20 minuti lähitöö jä-
rel vaadata 20 sekundi vältel 
kaugusesse.

Lisaks bussi külastamisele 
saab oma silmi lasta kontrollida 
ka Ida-Tallinna Keskhaigla sil-
makliinikus (Ravi 18). Lühinä-
gevus ehk müoopia on nägemis-
häire, mille puhul silma sattunud 

valguskiired koonduvad 
juba enne võrkkes-

tani jõudmist. 
Põhjuseks on 

lapse silma 
liiga kiire 
kasv võr-
reldes te-
ma eali-
se normi-
ga. Tera-

valt näge-
miseks lä-

heb sel juhul 
vaja miinuspril-

le või -kontaktläät-
si.  Maailma Terviseorga-

nisatsioon ennustab, et aastaks 
2050 on pool inimkonnast lühi-
nägelik. Põhjalikum info müoo-
pia kohta www.itk.ee/muoopia.

Silmabuss aitab õigel ajal jälile 
saada laste lühinägelikkusele 

Buss peatub veerandsaja Eesti kooli juures.  Tallinna linnameedia

Toimetaja Simon Suviste jälgis autojuhtide suunatulelembust Tammsaare 
teel ja Vääna tänaval.  Tallinna linnameedia

20-minutilise  
ekraani vaatamise 

järel tuleks  
vaadata 20 minutit 

kaugusse.

Linn peatab 
Nõmme-Musta-
mäe tervisera-
dade rajamise
Tallinna linn alustas tänavu 
Nõmme-Mustamäe maasti-
kukaitsealale terviseraja raja-
misega, kuid pärast põhjalikke 
arutelusid kohaliku kogukon-
naga leiti, et praegu tuleb 
tööd peatada. Mustamäe lin-
naosa vanema Lauri Laatsi ja 
Nõmme linnaosa vanema 
Lauri Paeveeru eestvedamisel 
arutati piirkonna terviserada-
de tulevikku kohaliku kogu-
konnaga, kohtumise käigus 
jõuti seisukohale, et projekt 
peatatakse ning uusi võimalik-
ke lahendusi otsitakse koos-
töös töörühmaga, kuhu hak-
kavad kuuluma eri siht- ja hu-
virühmade esindajad.

SA Eesti Terviserajad eest-
vedamisel koostatud kergliik-
lusteede projekt on osa suu-
remast terviseradade võrgus-
tikust, mis paikneb Musta-
mäe ja Nõmme linnaosa piiril.  

Püha Jüri kabel 
Koplis sai uue 
kupli
Tallinn taastab Koplis endisel 
Loodearmee kalmistul (Pel-
guranna 2a) asuva Püha Jüri 
kabeli ja memoriaalala, nüüd 
asetati oma kohale kabeli uus 
kuppel. Püha Jüri kabel oli pü-
hendatud Loodearmee sõdu-
ritele, kes andsid olulise pa-
nuse Eesti Vabadussõjas. Ka-
bel rajati kalmistule 1936. a 
arhitekt Aleksandr Vladovski 
projekti järgi. 1946 hävitas 
nõukogude võim kalmistu ja 
tugevalt sai kahjustada ka 
seal olnud Püha Jüri ikoon. 
Ikoon  restaureeriti 2013. a ja 
asub praegu Kopli Nikolause 
kirikus. 

Püha Jüri Kabeli taastami-
se ideed vedas MTÜ Püha 
Jüri Selts, kes tegeles anne-
tuste toel ka projekteerimise-
ga. Uus kabel rajatakse või-
malikult sarnaselt algsele. 
Ehitustööde maksumus on 
530 000 eurot ja lepinguline 
lõpptähtaeg augustis.

Kloostrimet-
sa jalgteele uus 
valgustus
Kloostrimetsa tee ja Randvere 
tee vahelise jalgtee valgustu-
se ehitab hanke võitnud Kagu 
Elekter OÜ, maksma läheb 
see ligi 250 000 eurot. Tööde-
ga alustatakse suve teisel 
poolel, et mitte häirida lindude 
pesitsust. Raja valgustus põ-
hineb leedtehnoloogial ja selle 
ehitamisega ei kaasne puude 
raiet. Tööd peaks lõppema 
oktoobri lõpus.

Kokku ja lahku "vol-
ditavas" silmabus-
sis on olemas kõik 
vajalik laste silmade 
kontrolliks. Tähele-
panu all on 1., 5., ja 9. 
klassi õpilased.
 Tallinna linnameedia
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Must nimekiri klienti petnud ettevõtjatest, mis 
nähtav tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve 
ameti koduleheküljel, sisaldab väga harivat 
lugemist. Vaidluste sisu on seal kirjeldatud 

üsna põhjalikult. Eksib see, kes arvab, et mustas nime-
kirjas asuvad vaid nurgatagused ärid või töökojad. Kül-
laga leidub justnagu korralikke ja tuntud firmasid igalt 
alalt. 

Kriisid toovad tarbijale igasugust kahju – üldise hinna-
tõusu kõrval kasvab ka petta saamise oht. Paljude tarbi-
javaidluste ühisnimetaja on nn määramatu jõud ehk force 
majeure. Veel hiljuti oli selleks pandeemia, millega võis 
kõike elegantselt ja hunnitult välja vabandada. Sinna al-
la võis paigutada nii hommikul sisse maganud sekretäri, 
lohaka transporditöölise, kes midagi puruks tegi, kui ka 
lihtsalt millegi unustamise.   

Näiteks vaidluse puhul tuntud mööbliärist soeta-
tud enam kui 2000 eurot maksva komplekti puhul möö-
nis müüja, et mööbel on jah katkine. Kuid vigaste osa-
de asendamine võtvat aega küll pandeemia, küll meistri 
haiguse tõttu. Võib-olla tõesti. Ainult et mis takistanuks 
poodi ostjale raha tagasi maksmast ja mingit soodustust 

või mõõdukat vaevatasu 
pakkumast, jäigi segaseks.

Võlusõna "pandeemia", 
millega enne sai kõike 
välja vabandada, on nüüd-
seks asendunud järgmiste-
ga ehk inflatsiooni ja sõ-
jast tingitud majanduskrii-

siga. Teate ju, mis maailmas toimub, kehitatakse õlgu. 
Raskusi on muidugi. Keegi ei eita. Ainult, et tavali-

selt selguvad suured mured – oh üllatust! – alles hiljem, 
kui ostjalt on võetud ettemaks. Või siis osutub arve ooda-
tust märksa kopsakamaks. Siin pole jutt suurtest ja aastaid 
kestvatest ehitustöödest, vaid mingitest banaalsetest juhtu-
dest kasvõi olmeelektroonikaga. Lisaks kõik justkui kalli-
neb – ja kliendil on võimatu välja uurida, kas konkreetsel 
juhul on see ka tegelikult nii. Või on äriomanik meediast 
lugenud, et kõik kallineb, ja seepärast tõstab ka ise hinda.

Põhiliselt kummitabki tarbijat alguses pakutud hinna 
suurenemine kõikvõimalikel asjaoludel. Asjaolu, et küm-
ned ja kümned ettevõtted paiknevad aastate viisi avali-
kus mustas nimekirjas ja samas ei paista see neid kübetki 
häirivat, näitab, et asume teenuse osutajate või müüjate 
meelevallas. Seega peaks riik tarbijakaitsele rohkem res-
surssi eraldama ja laskma inspektoritel klienditeenindu-
si kontrollida. Tarbijate petmist või uduse hinnainfo esi-
tamist võiks karmilt trahvida ja seda saaks anonüümsete 
kontrollostudega või -visiitidega ju tuvastada. Tarbijakait-

se mustas nimekirjas asuvaid ettevõtteid 
tuleks lisaks kuidagi riigi sunniga sti-
muleerida klientidega asju korda aja-
ma. Vale on jätta kõik tarbija õlu-
le, et pöördugu see kohtusse, mis on 
teatavasti kallis. 

Ärevaks teeb ka, et 70% Tal-
linna teenindusettevõtetetest 
rikuvad hindade esitamist. 
Äril kas ei ole üldse hinna-
kirja või on see puudulik või 
märgitud teenuse hind alates 
mingist numbrist. Igal juhul 
– alati, kui tundub, et tei-
le on liiga tehtud, ärge käe-
ga lööge. Ka juhul, kui te-
gemist on väiksemate sum-
madega. Nõu saab küsi-
da lisaks riigi tarbijakaitse-
ametile ka Tallinna tarbija-
te nõustamise infopunktist 
või linna ettevõtlusameti 
tarbijakaitse osakonnast.

Ära peta klienti!

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kui tunnete, et teile 
tehakse liiga, ärge 
käega lööge.

Kohtumisel arutati rohe- ja 
digipöörde elluviimist, sot-
siaalse ebavõrdsuse vähen-
damist ja Euroopa linnade 
rolli Ukraina linnade sõja-
järgses ülesehitamises.

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart osales möödunud näda-
la lõpus Itaalias Firenzes Euroo-
pa Liidu kõrgetasemelise kohtu-
mise State of the Union 2022 
raames toimunud linnajuhtide 
ümarlaual, kus .arutati Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika ja refor-
mide voliniku Elisa Ferreiraga 
ühtekuuluvuspoliitika ja -rahas-
tamise olulisust. Samuti linna-
de kui majanduskasvu mootori-
te rolli rohe- ja digipöörde ellu-
viimisel ning sotsiaalse ebavõrd-
suse vähendamisel. Arutlusel oli 

ka Euroopa linnade roll Ukrai-
na linnade sõjajärgses ülesehita-
mises. Kohtumisel osalesid veel 
Ukraina linnade liidu tegevjuht 
Oleksandr Slobozhan, Butša lin-
napea Anatoliy Fedoruk, Meli-

topoli linnapea Ivan Fedorov ja 
videosilla vahendusel Kiievi lin-
napea Vitali Klitchko.

Kõlvart tõdes, et Euroopa 
linnadel on märgiline tähendus  
Ukraina linnade aitamisel sõ-

ja järel. "Me peame olema val-
mis panustama pikema aja väl-
tel, mistõttu on oluline kaardis-
tada meie enda võimalused ja 
ka Ukraina vajadused," sõnas 
Kõlvart.  "Selleks, et abi saak-
sid kõik, kes seda vajavad, ja 
et nad saaksid seda, mida kõi-
ge rohkem vajavad. Tallinn on 
alustanud koostööd Ukraina lin-
nade liiduga, et üheskoos leida 
parimaid lahendusi."

Ühtlasi toimus Firenzes 6. 
mail Euroopa suurlinnade võr-
gustiku EUROCITIES juhatuse 
koosolek, kus valiti organisat-
sioonile uus peasekretär. Tal-
linn on EUROCITIES võrgus-
tiku liige 1998. aastast, eelmi-
sel aastal valiti Tallinn taas ka 
12-liikmelisse juhatusse.

Linnapea osales Firenzes Euroopa linnajuhtide ümarlaual

Eelmise Pealinna avaleheküljel ja ka loo " TALLINNA PÄEV:  
Esineb just selle peo jaoks loodud bänd" juhtlõigus oli ekslikult 

kirjas, et Tallinna päeva põhiline kontsert toimub Vabaduse  
väljakul. Pealinn vabandab! Õnneks oli samas artiklis ära toodud 

ka kontserdi tõeline toimumispaik Kadrioru pargis.

Riigikokku jõudis eelnõu, millega 
tõuseb seksuaalse enesemää-
ramise eapiir 14. eluaastalt 16-le. 
Samas tehakse erand kuni viie-
aastase vanusevahega noorte 
puhul. Noortepsühholoogid on 
juba ammu tauninud, et praegu 
on seksuaalse enese-
määramise eapiiri 
järgi 14-aastane 
nagu täiskasva-
nu. See iga on 
üks Euroopa 
madalamaid ja 
ei vasta noorte 
tegelikule aren-
gule. Ennekõike 
on siin probleem 
laste manipuleerimi-
ses täiskasvanute poolt. Näi-
teks on avalikuks tulnud lood 
treenerite ja nende õpilaste – 
tüdrukute – suhetest, kus esi-
mesed on teisi justkui ära kasu-
tanud. Taolised suhted olevat ol-
nud nagu vabatahtlikud. Teisalt, 
mida noorem on inimene, seda 
raskem on tal manipuleerimist 
ära tunda. Teadlaste väitel hak-
kab aju täiskasvanueale omaselt 
toimima alles umbes 20. eluaas-

tate keskpaigaks. Kui eapiiri 
tõstmine riigikogus läbi läheb, 
siis antakse täiskasvanutele, 
aga ka noortele endile selge sõ-
num. Olukordades, kus sek-
suaalsuhtes on 14-15-aastane 
laps ning temast palju vanem 

täiskasvanu, ei ole võima-
lik eeldada  vabataht-

likkust. Skandaalne 
suhe leidis mäle-
tatavasti aset 
Nõmme Kalju 
naiskonna bra-
siillasest treeneri 

ja tema õpilase, 
14-aastase tüdru-

ku vahel, mis for-
maaljuriidiliselt näis kor-

rektne. Teisalt kaitseb sek-
suaalse enesemääratluse eapiiri 
tõstmine ka treenereid, õpeta-
jaid jt n-ö kahemõttelistesse 
olukordadesse sattumise eest. 
Loomulikult ei taha keegi sattu-
da kriminaaluurimise alla. Seega 
on juures üks distsiplineeriv te-
gur, mis hoiab ära 14-15-aastas-
te kohtingule kutsumise, sest ol-
gem ausad: seni on olnud tege-
mist pedofiilia legaliseerimisega.

Toiduainetööstuse liidu korral-
datud pakendikonverentsil sel-
gus taas, et pakendijäätmete te-
ke on alates 2001. aastast kahe 
kordistunud. 2008 tekkis Eestis 
rekordiliselt 214 000 tonni ehk 
inimese kohta 160 kg pakendi-
jäätmeid. Igapäevase prügi hul-
gast sorditakse valdavalt välja 
vaid pandipakendid, peamiselt 
pudelid. Suur osa taaskasutata-
vatest pakendijäätmetest rän-
dab olmejäätmete koostises 
prügimäele või siis põletusse. Ja 
100 000 tonni aastas on seejuu-
res tavaline. Teisalt meenutati 
konverentsil taas Euroopa Liidu 
plastistrateegia nõuet: kõik pa-
kendid olgu 2030. aastaks taas- 
või korduvkasutatavad. Konve-
rentsil kõneldu taustal tundub, 
et Eesti viimane suurem edu-

samm pakendite taaskasutuse 
asjus jääb aastasse 2005. Siis 
kehtestati meil  pandipakendi 
süsteem. Tänapäeval imestab 
mõni lugeja oma kirjas meediale 
aeg-ajalt, miks peaks täiesti ter-
veid klaaspurke kogumiskontei-
neritesse puruks loopima. Asja-
tundjad on andnud igasuguseid 
kommentaare, miks see nii on, 
ometi jääb aga mõistetamatuks, 
miks ei võiks sissejuhatuseks 
kasvõi pandipakendi süsteemi 
laiendada. Igasugune klaaspa-
kend on ju tegelikult tervena 
märksa lihtsamini taaskasutatav 
kui kildudeks visatuna. Naljakas, 
et kogutavaid klaaskilde nimeta-
takse justnagu loodushoidlikuks 
taaskäitlemiseks. Samamoodi 
peaks tervena kokku koguma 
kange alkoholi pudelid. 

Autojuhid pargivad järjest sage-
damini kõnniteele, jättes jalakäi-
jale auto ja seina vahele kitsa 
prao. Tehnikaülikooli professor 
ja liikluslahenduste ekspert 
Dago Antov viitab, et selle vastu 
aitab juhtide koolitamine ja ka 
ühiskondlik surve. Linnavalitsus 
on igal juhul asunud lahendusi 
otsima. Noomimisest üksinda 
ilmselt ei piisa. Seega koguneb 
peatselt ümarlaud. Mängus on 
ennekõike ettevõtete huvid. 
Kõnniteed mõneks ajaks um-
mistamata ei saa paljudesse 
kohtadesse kaupa viia. Koroo-
naepideemia andis siin oma 
kõva panuse, sest paljudel tek-
kis komme toidukraami e-poest 
tellida. Kullerid pargivad – eriti 
korrusmajade rajoonides, kus 
rummi väga vähe – oma kobaka 

kaubaveobussi sisse-
käigu ette nagu juhtub 
ja vabandavad, et ainult mõneks 
minutiks, kuid juhuslikule lapse-
vankriga möödujale on see tõsi-
ne peavalu. Ilmselgelt pole la-
hendus kukkuda lihtsalt julmalt 
trahvima ja reide tegema. Ette-
võtjad peavad ka ise mõtlema 
võimalikult väikestele ja ruumi-
säästlikele sõidukitele. Kastiga 
jalgrattaid ja kaubaveorollereid 
kahjuks Tallinnas eriti ei näe, pa-
raku ka mitte  soojemal aasta-
ajal. Pakiveoroboteid küll linnas 
kohtab, aga öelda, et tegemist 
on suure läbimurdega kullertee-
nuses, ilmselt ei saa. Kogu seni-
ne kuller- ja kaubavedu tuleks 
üldiselt kapitaalselt ümber või 
läbi mõelda.

Ülikoolide rektorid on aastaid 
kurtnud kõrghariduse alarahas-
tatust. Kuigi nad pooldavad 
praeguse tasuta õppe mudeli 
jätkumist, peaks riik ikkagi ot-
sustama, kas selle toetamiseks 
leitakse raha juurde või 
muudetakse kõrgha-
ridus kasvõi osaltki 
tasuliseks. Praegu 
on haridus- ja tea-
dusministeerium 
valinud n-ö peh-
me ülemineku ta-
sulisema hariduse 
suunas. Soovitakse 
seadusemuudatust, mis 
annaks uutele tudengitele kohti 
juurde. Kallimaks muudetakse 
aga nende õppurite elu, kes ta-
havad teist kõrgharidust või kel-
le õpingud on venima jäänud. 
Ülikoolide rektorid on samuti ol-
nud valdavalt seda meelt, et tei-
se kõrghariduse peaks igaüks 
ikkagi – vähemalt osalt – oma 
taskust kinni maksma. Nüüd on 
neid kuulda võetud. Nõnda nagu 
vahendas ERR: kui eelnõu plaa-
nitud ajal ehk järgmise aasta sü-
giseks seadusena kehtima hak-

kab, tohib tasuta õppida ainult 
ühel õppekaval. Ei oleks enam 
nii, et metsanduse magistrant 
teeb samal ajal matemaatika 
bakalaureust või vastupidi. Veel 

pakutakse, et kui tudeng se-
mestrit ei lõpeta, 

peaks ta saamata 
jäänud ainepunk-
tid kinni maks-
ma. Seda juhul, 
kui ta on kuula-
nud ära juba üle 
poole ainest. Nä-

hakse ette veel 
teisigi taolisi võima-

lusi tudengitelt raha kor-
jata. Ilmselt on vaatenurga küsi-
mus, kas nimetada seda kos-
meetikaks või ka tegelikuks üli-
koolide rahakitsikuse kergenda-
miseks. Siiski tuleb arvestada, et 
taolise süsteemi administreeri-
mise kulu ei peaks ületama saa-
davat tulu: kõige sellega tegele-
mine nõuab ülikoolidelt omakor-
da lisaraha. Seega oleks ehk 
lihtsam ja selgem kehtestada 
kõigile mingi madal õppemaks, 
millest oleks vabastatud ainult 
head ja väga head õppurid?

Lapsi ei tohiks  
kohtingule kutsuda

Miks peaks terve klaasanuma 
kildudeks viskama?

Kaubabussid  
kõnniteedelt minema

Esimesed sammud tasulise 
kõrghariduse suunas
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17. maist tuleb Lasnamäe 
linnaosa hoovidesse külla, 
et kuulata elanike muresid 
ja ettepanekuid.  

Hoovikohtumised jätkuvad 
suve lõpus ja sügisel, plaanis on 
jõuda mõne aastaga kõigi Lasna-
mäe elanike koduhoovi. "Püüa-
me samm-sammult teha suhtle-
mise linnaosavalitsusega meie 
elanike jaoks mugavamaks ja 

kiiremaks ning lisaks linnaosa-
vanema telefonivastuvõttudele 
oleme otsustanud ka ise elani-
kele ligemale tulla," ütles Las-
namäe linnaosa vanem Julian-
na Jurtšenko

Kohtumised algavad kell 
17.30. 17. mail oodatakse hoovi-
kohtumisele Pae 9, 11, 13, 15, 
17 ja 17A elanikke (kohtumis-
paigaks on Lasnamäe Ökosau-
na hoov); 18. mail Pae 42, 44, 

46, 48, Punane 9 ja 5 
elanikke (kohtumis-
paigaks on Pae 44 
ja 46 maja vaheli-
ne ala); 24. mail Pae 
50, 52, 56, Punane 
11, 13 ja 15 elanik-
ke (kohtumispaigaks 
Pae 56 ja Punane 11 va-
heline hoov); 25. mail Pae 
58, 60, 62, 64, 66 ja 68 elanik-
ke (kohtumispaigaks Pae 62, 64 

ja 66 vaheline õueala); 31. 
mail Punane 19 ja 21 

elanikke (kohtumis-
paigaks Punane 19 
ja 21 majade vaheli-
ne haljasala); 1. juu-
nil Punane 23, 25, 27 

ja 31 elanikke (kohtu-
mispaigaks Punane 25 

esine hoov); 7. juunil Kivi-
la 2, 4, 6, 8, 10 elanikke (koh-
tumispaigaks on Kivila 2, 4, 6, 

8 ja 10 majade vaheline ala); 8. 
juunil Kivila 14,16, 18, 20, 22 
elanikke (Kivila 14, 16, 18, 20 
ja 22 majade vahel hoovis); 14. 
juunil Mahtra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 elanikke (Mahtra 
12 ja 14 ees); 15. juunil Mahtra 
22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 
40, 42 elanikke (Mahtra 34, 36, 
38, 40 ja 42 vahelisel õuealal). 
Linnaosa pakub ka väikest ke-
hakinnitust.

Lasnamäe linnaosa juhid tulevad elanikele külla 

Boriss Tuch
boris.tuch@tallinnlv.ee

"Elektritootjatele on vaja 
kehtestada hinnalagi," leiab 
majandusekspert Raivo 
Vare. "Eratarbijate jaoks on 
paljudes riikides hinnad fik-
seeritud. Miks see meil või-
matu on?"

Kuidas ellu jääda hüppeli-
selt tõusvate hindade ajastul? 
Mis meid ees ootab? Sel teemal 
vestleme majandusprobleemide 
valdkonna tunnustatud eksper-
di Raivo Varega.

Sellist inflatsiooni pole me vä-
hemalt sel aastatuhandel koge-
nud – mis on selle põhjused?

Põhjused on väljaspool Ees-
tit, see on rahvusvaheline prob-
leem. Esimene põhjus on, et mit-
med kriisid kattusid. Meid kim-
butasid pandeemia ja sellega 
kokku langenud väike majan-
duskriis, mida üritati ära hoi-
da tohutu rahatrükkimisega. 
Rahatähtede emissioon ületas 
kõik lubatud piirid. Algul trü-
kiti pangatähti väärtpaberitu-
ru sees, kuid siis ujutati need 
reaalmajandusse ja igapäeva-
ellu. Kõikjal maailmas on inf-
latsioonimäär kõrgem kui ise-
gi kriisiperioodidel tavaliselt.

Kolmas põhjus, mis olukorda 
järsult halvendas, on sõda Uk-
rainas. Kaks kategooriat, mis 
moodustavad alusinflatsiooni 
määra, said tugeva löögi. Need 
on energia ja toiduainete hin-
nad. Eesti, Läti ja Leedu ehk 
järelejõudnud majandusega Ida-
Euroopa riigid on selles osas 
halvemas olukorras kui kõrgelt 
arenenud majandusega Euroo-
pa riigid. Sest meil on nende 
kahe komponendi osa tarbija-
te ostukorvis suurem kui Lää-
ne-Euroopas. Me maksame roh-
kem gaasi, kütte, autokütuse jms 
eest, hakkasime rohkem maks-
ma toidu eest ning nende ku-
lude osakaal meie kogukuludes 
on suurem kui majanduslikult 
arenenud riikides. Jämedalt öel-
des maksame ainult nende ka-
he kategooria eest 60% inflat-
sioonimäärast. 

Mida me saame siis teha?
Inflatsioonisurvet tuleb vä-

hemalt mingil määral vähenda-
da. Seda saab teha ainult riik 
ja vaid osaliselt. Peamiselt toidu 
ja kütuse maksustamist vähen-
dades. Võimalik on näiteks aju-
tiselt loobuda kütuseaktsiisist 

või alandada toiduainete müü-
gi käibemaksu. Tõepoolest, Ees-
tis moodustavad kaks kolman-
dikku kütuse hinnast maksud.

Niisiis tuleb välja, et bensiini 98 
tegelik hind on kuskil 70 euro-
sendi kandis?

See pole ainult siin nii, vaid 
kõigis riikides. Skandinaavia 
riikides on kütusemaksud isegi 
kõrgemad, aga Euroopas kesk-
miselt madalamad kui meil. 
Meie omad on ebaproportsio-
naalselt kõrged. Kütuseaktsiis 
on riigieelarve jaoks väga mu-
gav sissetulekuallikas. Seetõt-
tu ei püüa meie ametiasutu-
sed nende maksude taset alan-
dada. Kui nad muidugi leiavad 
end seljaga vastu seina, siis on 
sunnitud seda tegema. Seega 
on meie probleem ebaproport-
sionaalsus.

Juba praegu on elanike seas 
tunda ebakindlust homse ees. 
Paljud püüavad toidukaupu va-
ruda soetada. Kas meid tõesti 
ootab aeg, mil toitu napib?

Inimesed hakkavadki kõrge 
inflatsiooni ja ebakindla tule-
viku ajal kõike varuma. Milli-
sed on siin valikud? Kas võtta 
pankadest raha välja ja hoida 
seda madratsi alla? Kuid raha 
kaotab oma väärtuse. See va-
lik on tingitud sellest, et võhik 
pole kindel, kas pangad jäävad 
ellu. Võin ausalt öelda, et Eu-

roopa pangandussüsteemi kok-
ku kukkumine ei ähvarda. Sel-
les mõttes pole midagi karta. 
Me võiks investeerida kestvus-
kaupadesse ja ehetesse – kullas-
se. Ka kinnisvarasse, kellel sel-
leks raha on.

Mis puutub toiduvarudesse, 
siis meie piirkonna ajalooline 
kogemus näitab, et suurte krii-
side taustal kaovad mõned toi-
duained ära. Nüüd seda ei tä-
heldata. Kuid hinnatõus kah-
juks jätkub. Veelgi enam, ku-
ni 30% jahu- ja kuni 
13% teraviljatar-
netest Euroo-
passe pärineb 
sõjapiirkon-
nast Uk-
rainast. 
Ja ka Ve-
nemaalt, 
kes lõpe-
tas eks-
pordi.

Kuidas neid 
kaotusi asendada?

Tuues sarnaseid 
tooted Argentinast ja Ka-
nadast. Kuid sealt toodud kau-
bad on palju kallimad, sest need 
riigid peavad vedama kaupa üle 
ookeani. Toidupuudust ei tule, 
küll aga tunneme rahapuudust.

Ja see on tavainimese jaoks vä-
ga traagiline, sest kui palgad 
ja pensionid kasvavad, siis hin-

natõusuga need ikka kaasas ei 
käi?

Jah. Keskpanga prognoosi-
de kohaselt on keskmine inf-
latsioon 10-12% ning palgad 
tõusevad taas keskmiselt 7-8%. 
Aga fakt on see, et inflatsioo-
ni tingimustes kasvab keskmi-
ne palk kõrgemaks kui rahuli-
kel perioodidel. See jääb küll 
inflatsioonimäärast maha, kuid 
palgakasvu tempo on kõrge. 

Millistest kaupadest me peale 
teravilja ja jahu veel 

puudust tunneme? 
Ilmsed pole 

need ainsad, 
mida sõdi-
vatest rii-
kidest sis-
se toodi...

Euroo-
pa turul 
ei ole puu-

dujääki kau-
padest, mida 

tarniti Vene-
maalt ja Ukrai-

nast. Probleem on 
selles, et mõne kaubagru-

pi puhul töötas meie majan-
dus just nende riikide allikate-
ga. Eelkõige metallurgias. Ehi-
tus- ja tööstusvajadusteks ostsi-
me Euroopa keskmisest suure-
mas proportsioonis tooteid Ve-
nemaalt ja Ukrainast. Samas ka 
Austriast, Saksamaalt jne. Vene 
ja Ukraina kvaliteet on Lääne-

Euroopa tootjate omast mada-
lam. Samas valdkondades, na-
gu lihtne metallitöö või metall-
konstruktsioonide ehitamine, 
sai määravaks hinna ja kvali-
teedi suhe. Nüüd me neid kaupu 
ei osta. Osalt sanktsioonide tõt-
tu, osalt seetõttu, et sõda hävi-
tas hiiglasliku Azovstali tehase. 
Pommitatakse ka Krõvyi Rihi 
metallurgiatootmist. Nii peame 
ostma paremaid, kuid palju kal-
limaid Lääne-Euroopa tooteid 
ning konstruktsioonide ehita-
jatele peab maksma enam kui 
kolm korda rohkem palka. See 
kajastub ehituse hinnas.

Importisime Venemaalt ka 
teatud ravimeid, mis nüüd asen-
datakse kallimatega. Importisi-
me Ukrainast põllumajandus-
saadusi, kuid  nüüd neid sealt 
enam kätte ei saa. Selle tule-
musena läheb kõik kallimaks. 

Kas kiire hinnatõusu pärast või-
vad meid millalgi oodata ka 
meeleavaldused?

See on võimalik, kuigi ma ei 
usu, et need oleksid massilised. 
Oleme näinud hullemaid aegu 
ja suudame kohaneda. Raske-
tel aegadel on peamine pääse-
tee säästmises. Kui suur hulk 
inimesi piirab oma kulutusi, vä-
hendab see automaatselt inflat-
siooni. Igal juhul peaks oma ku-
lusid kokku hoidma. Ja kui pro-
testidest rääkida, siis seda ma ei 
karda. Talvel on kütte ja energia 
osas muidugi väga terav olukord 
ja siin on riik kohustatud mida-
gi ette võtma! Objektiivselt soo-
dustavad olukorda välistegurid, 
kuid lisaks maksuprobleemidele 
on vaja astuda tõhusaid samme 
ka elektri hinna osas.

Kas elektri hinda on tõesti või-
malik pidurdada?

Selle uskumatutesse kõrgus-
tesse ronimisel pole muud põh-
just kui regulatiivne. Muuda-
tus on vajalik elektri optimaal-
se hinna määramiseks. Ja meie 
börs on üles ehitatud nii, et vii-
mane kõrgeima hinnaga turu-
le siseneja määrab hinnatase-
me. See on ebaloomulik. Elekt-
ritootjatele on vaja kehtesta-
da mõistlik kasumit võimaldav 
hinnalagi. Nüüd on kehtestatud 
ülemmäär 4000 eurot megavati 
kohta. Elektribörsid on olemas 
paljudes riikides, kuid eratar-
bijatele on kehtestatud fiksee-
ritud hindadega lepingute süs-
teem. Ja see vastab Euroopa õi-
gusaktidele. Miks on see meie 
jaoks võimatu?

RAIVO VARE: Elektri hinnaga 
peab midagi kiirelt ette võtma

Uus-Veerenni 
tuleb 8500 m2 
suurune park
Rajatavasse Uus-Veerenni 
kvartalis valib sel sügisel enam 
kui 8500 m2 suurune avalik 
park koos eri vanuses lastele 
mõeldud mänguatraktsiooni-
dega ja täiskasvanute alaga. 
See hakkab  paiknema Uus-
Veerenni kvartali ja Vana-Lõu-
na tänava ääres paiknevate 
hoonete vahele, algab Pille 4 
kortermajade tagant ning ula-
tub kuni Lutheri mööblivabriku 
endise masinasaalini ehk prae-
guse Äripäeva hooneni. Pargist 
leiab rahulikke puhkekohti ja 
aktiivse mängu võimalusi, sinna 
paigaldatakse kiiged, ronila ja 
piknikupaigad. Pargis kasuta-
takse poollooduslikke kooslusi, 
mis võimaldavad elupaiku ja 
toitu putukatele ja lindudele. 

Meremuuseum 
konserveerib 
Lootsi laevavraki
Meremuuseum on alustanud 
Lootsi laevavraki säilitamise  
ettevalmistustöödega, kui kõik 
laabub, saab Põhja-Euroopa 
ühe suurima vraki konserveeri-
mist laevahallis jälgida.  Hiljuti 
Lootsi tänava ehitusel avasta-
tud laevavraki näol on tege-
mist ühega kolmest suurimast 
keskaegsest laevavrakist, mis 
on seni Põhja-Euroopas päe-
vavalgele tulnud. Suurleiu säili-
tamiseks ja edaspidi ka ekspo-
neerimiseks on kavas laienda-
da Lennusadama vesilennuki-
te angaaride lähistele rajatud 
laevahalli, 

Regionaalhaig-
la B-korpust ja 
verekeskust oo-
tab remont

Euroopa Liidu Covid-19 pan-
deemiale reageerimise rahas-
tust  REACT-EU antakse kok-
ku 26,64 miljonit eurot kuue 
Eesti haigla juurdeehitusteks, 
rekonstrueerimistöödeks 
ning meditsiinitehnika soeta-
miseks. Lisaks Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglale  ja Tartu 
Ülikooli kliinikumile saavad 
toetuse abil tulevikus rohkem 
ja paremaid teenuseid pakku-
da mitmed väiksemad, kuid 
regionaalselt üliolulised haig-
lad Paides, Kärdlas, Kures-
saares ning Võru lähistel 
Meegomäel. PERH-ile on 
meetmega ette nähtud 11,6 
miljoni euro suurune toetus 
haigla B-korpuse ja verekes-
kuse rekonstrueerimiseks. 
PERH-i B-korpuses nüüdis-
ajastatakse viis palatiosakon-
da ning luuakse täiendavalt 
20 isolatsioonipalatit.

Raivo Vare sõnul meid toidupuudus ei kummita, küll aga rahapuudus.  Scanpix

Rasketel  
aegadel säästmine 

vähendab  
inflatsiooni.
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pealinn@tallinnlv.ee

Abilinnapea Vladimir Svet 
selgitas, et tegemist on uni-
kaalse paigaga. "Kohalik kait-
seala on plaanis moodustada 
üle 162 hektari suurusel maa-
alal, mis paljude uuringute 
kohaselt on Tallinna üks elu-
rikkamaid piirkondi," rääkis 
Svet. "Eksperthinnangu ko-
haselt on tegemist linnale üli-
oluliste loodushüvede tuum-
alaga, millel on suur väär-
tus puhkamise, tervisespor-

di, taimede ja marjade kor-
jamise ning loodushariduse 
jaoks. Kui sinna lisada veel 
paiga kultuuri- ja ajalooline 
väärtus, ei ole põhjust kahel-
da, et Astangu-Mäeküla piir-
kond väärib kaitset ja säilita-
mist oma praegusel kujul."

Nahkhiirte talvitumispaik
Haabersti linnaosa vanema 

Oleg Siljanovi sõnul tellis linn 
ekspertiisi, et uurida kaitseala 
loomise mõttekust. "Ekspertiis 
jõudis järeldusele, et Astangu-

"Kuna väljaspool linna jää-
vad sellised 80-100-aasta-
sed metsad aina haruldase-
maks, võibki tekkida selline 
äraspidine olukord, kus elu-
rikkuse tundmaõppimiseks 
ja nautimiseks tuleb mitte 
linnast välja sõita, vaid hoo-
pis linna metsa minna," sõ-
nas Tallinna looduskaitse 
juhtivspetsialist Meelis 
Uustal.

Euroopa rohelise pealinna 
büroo pani eelmisel nädalal 
Tammsaare pargis üles Tallin-
na elurikkuse teemalise näitu-
se, mis jääb avatuks mai lõpu-
ni. Näitusel on välja toodud Tal-
linna erilisemad ja tavapärase-
mad liigid ja nende elupaigad. 

Uustali sõnul on mai elurik-
kuse kuu, mistõttu Tammsaare 
pargis on välja pandud väike näi-
tus Tallinna elurikkusest. "Seal 
näeb, millised loomad millises 
Tallinna paigas elavad," selgitas 

ta.  "Kuna Tallinn on väga elu-
rikas linn, siis siin on väga pal-
ju kooslusi ja liike. Meil on, mi-
da näidata ja millest rääkida."

Tulekul tänavafestival
Tallinnal endal on Uustali 

andmetel kuskil 1000 hekta-
rit metsi, ja need on võrdlemi-
si üheealised. "Nad on kasva-
ma hakanud pärast teist maail-
masõda ja mida vanemaks meie 
metsad muutuvad, seda elurik-
kamaks nad tegelikult ka lä-
hevad," märkis ta. "Tallinnas 
hakkavad kasvama just vana-
de metsade liigid. Näiteks eri 
samblikud ja samblad. Kuna 
väljaspoole linna jäävad selli-
sed 80-100-aastased metsad ai-
na haruldasemaks ja haruldase-
maks, siis võibki juhtuda äras-
pidine olukord, kus elurikku-
se tundmaõppimiseks ja nauti-
miseks tuleb mitte linnast väl-
ja sõita, vaid hoopis linna met-
sa minna."

Näitus on osa Tallinna kui 
Euroopa rohelise pealinna sünd-
mustest. Euroopa rohelise pea-
linna juhi Krista Kampuse sõnul 
paneb töörühm praegu kokku 
rohelise pealinna tegevuskava 
ja programmi järgmiseks aas-

taks, mis  valmib oktoobriks. 
"Siis tuleb see meil Euroopa 
Komisjonile kinnitamiseks esi-
tada ja me teeme suurema pres-
siürituse," ütles ta. "Praegu võib 
nii palju öelda, et meil on ne-
li teemat: kestlik linn, kaasav 

linn, õppiv linn ja nutikas linn. 
Kõikide nende allprogrammide 
raames toimuvad väga erinevad 
üritused, kampaaniad ja rahvus-
vahelised konverentsid."

Suurtest rahvusvahelistest 
üritustest planeeritakse Kam-
puse kinnitusel Tallinna tuua 
Cleantech klastri foorumit, mis 
on kõige suurem rohetehnoloo-
giate ja innovatsiooni üritus Eu-
roopas. "Kohalikest üritustest 
peaks sel aastal toimuma täna-
varuumi festival, millega taha-
me kindlasti jätkata ka järgmisel 
aastal," märkis ta. "Meie jaoks 
on oluline toetada ka kohalike 
asumiseltside ja kogukondade 
kohalikke tegevusi."

Kaitseala ka Kakumäele
Kampus rõhutas, et Tallinn 

rohepealinnana ei ole ainult lin-
na asi, vaid meie kõikide asi, 
ja kõigil peab olema võima-
lus sellesse panustada ning se-
da toetada.

Järgmiste roheliste sammu-
dena tõstis Uustal esile ohus-
tatud rohealade kaitse alla võt-
mise. "Praegu on Tallinnas mõ-
ned sellised väärtuslikud loo-
dusalad, millel puudub kaitse, 
ja on oht, et nad võivad koos 
sealse väga suure liigirikkuse-
ga hävida," nentis ta. "Tallin-
nal on plaanis kahe uue koha-
liku kaitseala moodustamine. 
Lisaks Astangu-Mäeküla kait-
sealale peaks teine tulema Ka-
kumäe poolsaarele."

Kaitsealade moodustamisel 
tuleb Uustali hinnangul panus-
tada eelkõige koostööle riigi, 
linna ja elanike vahel.

Näitusel on välja toodud Tal-
linna erilisemad ja tavapärase-
mad liigid ning nende elupai-
gad. Ainuüksi kaitsealuseid tai-
mi on 46 liigist. Iga pildi juures 
on QR-kood, mis nutitelefoniga 
avades viib kõnealuse piirkon-
na loodust avastama. 

Linnajuhid tutvumas Astan-
gut läbiva Putukaväilaga, kus 
pisinärilised ja putukad häiri-

matult tegutseda saavad.
 Albert Truuväärt

Astangul asub kahepaiksete, roomaja-
te, kimalaste ja päevaliblikate liigirikkaim 
elupaik ning linna suurim haudelindude 
ja ulukite elupaik, seetõttu soovib Tallinn 
luua Haaberstisse Astangu-Mäeküla kait-
seala.

Mäeküla piirkonnas on loodus-
like liikide ja elupaikade kom-
binatsioone, mida mujal omava-
litsuse piires ei leidu," ütles ta. 

"Või on need liigid ja elu-
paigad väga haruldased ning 
nende säilimine ilma kaitseta 
ei oleks mõeldav. Näiteks on 
piirkond Eesti olulisim nahk-
hiirte parvlemispaik ja üks olu-
lisemaid talvituspaiku. Lisaks 
on see linna piires liigirikkaim 
ja parimas seisus elupaik kahe-
paiksetele, roomajatele, kima-
lastele ja päevaliblikatele ning 
suurim ja mitmekesiseim elu-
paik haudelindudele ja ulukite-
le. Enam kui 20 hektaril laiub 
üks linna ulatuslikumaid alva-
rikooslusi, seal on sanglepa-
lodud ja salumetsad ning kas-
vab mitmeid kaitsealuseid tai-
meliike. Seega on ala kaitse al-
la võtmine igati põhjendatud."  

Linnavalitsus algatab nüüd 
oma korraldusega Astangu-

Mäeküla piirkonna kohaliku 
kaitse alla võtmise, seejärel toi-
mub avalik väljapanek ja arute-
lu. Paiga võtab kohaliku kait-
se alla oma otsusega volikogu.

Seni kolm kohalikku  
kaitseala

Ettepaneku moodus-
tada piirkonda riiklik 
looduskaitseala tegi 
riigi keskkonnaamet 
2010. aastal. Kahek-
sa aastat hiljem ot-
sustasid keskkon-
naministeerium ja 
keskkonnaamet loo-
duskaitseala rajamise 
plaanist loobuda ning 
moodustada väikse ala 
I ja II kaitsekategooria lii-
kide kaitseks. Otsus sai teoks 
juunis 2021, kuid kaitse alla 
võeti vaid II kategooria nahk-
hiirte talvituskohad ning kolm 
I ja II kategooria taimeliiki. 

Astangu ja 
Mäeküla 
kaitseala  
kaitseks üht  
Tallinna 
elurikkamat  
paika

Iga näitusetahvel tutvustab mõnda linnalooduse põnevat fakti.  Mats Õun

Näitus Tammsaare pargis tutvustab rikkalikku linnaloodust

Märtsis 2021 esitasid elanikud 
linnale 45 allkirjaga ettepane-
ku Astangu-Mäeküla kohali-
ku kaitseala moodustamiseks. 
Seni on Tallinnas moodusta-
tud kolm kohalikku kaitseala: 

Pääsküla raba (2013), Me-
rimetsa roheala (2017) 

ja Harku mets (2021). 
Linnas on ka hulga-
liselt kaitsealuseid 
objekte. Riiklikud 
ja kohalikud kait-
sealad katavad li-
gi viiendikku Tal-
linna pindalast. 
Natura  2000 alad 

hõlmavad Tallinna 
maismaast 7,2%.
I kaitsekategoorias-

se kuulub Eestis 64 liiki, 
mis on haruldased ja inimte-

gevuse tõttu hävimisohus ning 
esinevad vähestes elupaikades. 

Selliseid  
haruldasi kooslusi 
mujal omavalitsus-

tes ei leidu.
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Uus haigla parandab tundu-
valt patsientide olmetingi-
musi. Samas oleks sinna va-
ja maa-alust lisakorrust, 
kus haigla saaks tegutseda 
võimalike kriiside korral.

Linnavalitsus esitas voliko-
gule hoonestusõiguse eelnõu, 
et Lasnamäele, aadressile Nar-
va maantee 129, kerkiks nüüdis-
aegne suurhaigla. Tallinna Haig-
la projektijuht Sven Kruup ütles, 
et kogu ravivõimalus saab olema 
ühes kohas, inimesed ei peaks 
enam kõndima eri haiglahoo-
nete vahel. "Praegu peab ravi 
saamiseks mõnikord 2-4 hoone 
vahel liikuma ja sageli saadak-
se ravi alles viiendas asutuses. 
See ei ole kuigi patsiendisõbra-
lik," lausus ta. 

Linnapea Mihhail Kõlvart li-
sas, et uus hoone viib Lääne-Tal-
linna ja Ida-Tallinna Keskhaigla 
pakutava arstiabi uuele taseme-
le: "Lisaks parandame arstiabi 
kättesaadavust Tallinna ja ko-
gu Harjumaa inimestele."

Nüüdisaegses haiglas hakka-
vad Kruubi kinnitusel paiknema 
kõik üksused loogilises järjekor-
ras ja need tulevad õige suuru-
sega. "Seega muutub kõrgtehno-
loogiline ravi mugavamaks nii 
patsiendile, kelle jaoks liikumi-
ne – maakeeles öeldes osakon-
dade vahel – muutub lihtsamaks, 
kui ka personalile, kes vabaneb 
transpordikohustustest, mis po-
le abi andmisega otse seotud."

Otsust vaja kohe
Kruup ütles, et Euroopas 

uuendatakse haiglaid 30-40 aas-
ta  tagant. "Hea näide on Soo-
me, mis on asunud seda tegema 
1970.-80ndatel rajatud haiglate-
ga," rääkis ta. "Hollandi haigla-
te uuendamise või kapremondi 
sammu pikkus on 35 aastat. Nad 
on leidnud, et see on ratsionaal-
sem kui elu eest vanu hooneid 
käigus hoida. Meil on muidugi 
kliima külmem ja selle võrra ehi-
tus kallim. Seega peaks hoone 
kauem kestma. Nagu ütles üks 
ekspert Skandinaaviast – tege-
mist on tubli keskmise ülikooli 
tasemel haiglaga, mida me Tal-
linnasse kavandame. Me ei loo 
midagi üleloomulikku, vaid tä-
napäevase haigla, mis saab ole-
ma samal tasemel meie põhja-
naabrite omadega."

Kruup lausus, et kui tehno-
loogiliselt nõudlikud erialad on 
saanud praegustes haiglahoone-
tes rohkem tähelepanu, siis ta-
vapalatid ja olme – nagu näi-
teks vaid üks WC koridori peal 
– ei vasta enam nõuetele. "Ise-
gi kui rakendaksime teatud hoo-
nete osades rämedalt tehnoloo-
gilist meditsiini ja kasutaksime 
kaitsevahendeid, siis nakkuse-
risk on praegustes oludes ikka-
gi suur. Patsiendid on ju üldiselt 
tavainimesed, nad pole medit-
siiniliselt üliharitud," rääkis ta.

Kõlvart kinnitas, et haiglale 
on väga vaja ka maa-alust lisa-

korrust. "Meil ei ole ühtegi haig-
lat, kus oleks varjend olemas," 
nentis ta. "Arvestades Euroopa 
praegust geopoliitilist olukorda, 
on Tallinna Haigla strateegili-
selt kogu riigi jaoks väga oluli-
ne. Kahjuks praegu ei ole Eestis 
ühtegi haiglat, mis vastaks krii-
siolukorra vajadustele. Meie ees-
märk on luua terviklik ja kaas-
aegne meditsiinilinnak, kus ka 
eri kriisides on tervishoiuteenu-
se toimepidevus tagatud. See ei 
ole mõeldud ainult sõjaks, tek-
kida võivad ka muud inimtek-
kelised ja looduslikud katastroo-
fid. Siis peab meil olema täien-

dav ressurss. Rääkimata sellest, 
et haiglas peab olema ka vastav 
logistika olukorras, kus meid oo-
tavad järjekordsed pandeemiad 
ja epideemiad."

Linn on Kõlvarti sõnul tei-
nud riigile ettepaneku lisakorru-
se ehitamist täiendavalt rahasta-
da. "Selle lisakorruse ehitamine 
läheb maksma umbes 50 mil-
jonit lisaeurot ja praegu oleme 
olukorras, kus seda vastust veel 
ei ole, aga mingi hetk tuleb 
otsustada, sest pro-
jekteerimine ju-
ba käib," rääkis 
ta. "Seda ei 
saa täienda-
valt juurde 
projektee-
rida, see 
peab ole-
ma osa 
suurest 
projektist 
ja lähiajal tu-
leb võtta vastu 
otsus, kas rajada 
täiendavalt -2 korrus 
või mitte."

Kõlvart nentis, et tegelikult 
peab linn olema valmis ka ise 
ehituseks raha leidma. "Kuna 
aga tegemist on üleriigilise tä-
hendusega objektiga, arvan ma, 
et on õige ja õiglane, et riik ka 
panustab ja osaleb suuremate 
summadega," ütles ta. "Tallin-
na Haigla hakkab tulevikus tee-

nindama isegi rohkem kui 50% 
patsiente väljastpoolt Tallinna."

Haigla loomise graafik saab 
Kõlvarti hinnangul olema väga 
pingeline. "Me ei saa oodata, 
millal tuleb üks või teine otsus," 
märkis ta. "Ehitamiseni jõudmi-
seks tuleb projekteerimishange 
juba järgmiseks aastaks lõpu-
le viia. Ja  juba käesoleva aas-
ta lõpust ja järgmise aasta algu-
sest tuleb alustada ka ehitami-
sega. Selleks on meil plaanis ja-
gada ehitushanked mitmeks eta-
piks. Esimese etapiga saab alus-
tada juba enne, kui on valmis 
lõplik ehitusprojekt. Näiteks vä-
listrasside ehitamine saab alata 
enne seda, kui on valmis ehi-
tusprojekt."

Pingeline graafik
Kõlvart ütles, et praegu käib 

aktiivne haigla projekteerimi-
ne. "Linn on asutanud haig-
la ehitamiseks sihtasutuse ja 
eraldanud raha selle käivita-
miseks," lausus ta. "Kui me 
praegu projekti realiseerimi-
sega ei tegele, siis järgneva 20 
aasta jooksul ei tule Tallinna 
uut haiglat üldse."

Kõlvarti sõnul on kõik need 
sammud olulised, et liikuda ope-
ratiivselt edasi uue meditsiinilin-
naku arendamisega ning juba 
järgmisel aastal alustada haigla 
süvise ja välisvõrkude ehitami-
sega. Hoonestusõigus on Kõlvar-
ti sõnul veel üks samm selle ni-
mel, et loodud sihtasutus saaks 

projekti arendamisega tegele-
da. "Sellega kinnita-

me, et meil on tõ-
sine plaan pro-

jektiga edasi 
minna," tä-
hendas lin-
napea. 

Kõlvar-
ti kinnitu-
sel püsivad 
haigla raja-

miseks va-
jalikud tööd 

praegu graafi-
kus. "Võimalik on 

ehitada nii välistrassid 
kui ka mõne aja pärast hoo-

ne," ütles ta. "2026 ei pea ole-
ma haigla täiesti valmis, kuid 
me peame olema siis suutelised 
taotlema vähemalt mõnele haig-
la osale kasutusluba."

Haigla peahoone peab ole-
ma valmis ja sellele kasutus-
luba olemas hiljemalt 31. det-
sembriks 2028. 

Tulevane Tallinna Haigla hoiab ära 
patsiendi solgutamise ühest kohast teise

Õismäe tiik 
saab mudast 
puhtaks
Haabersti linnaosas jätkuvad 
Õismäe tiigi, purskkaevu ja sel-
le lähiala rekonstrueerimistööd. 
Töödega alustati märtsis ja 
nüüd on jõutud tiigi mudast pu-
hastamiseni. Tiigi kaldale on 
ehitatud geotekstiiliga ümbrit-
setud settebasseinid, kuhu 
muda koos veega pumbatak-
se, pärast muda settimist 
transporditakse settejääk jäät-
mekeskusesse. Tiigi puhastus-
tööd lõpetatakse juunis.

Tiigi rekonstrueerimise käi-
gus rajatakse sinna ka eri  val-
gusefektide ning reguleeritava-
te veejugadega uus purskkaev, 
samuti uuendatakse kalda-
kindlustust. Uus tänavavalgus-
tus rajatakse nii pargi välisele 
kui ka sisemisele ringile, sellele 
järgneb  graniitsõelmetest ter-
viseraja ehitus. Ehitustööde le-
pinguline maksumus on 1 727 
000 eurot ja need peaks lõp-
pema tänavu juulis.

Bussijaamas 
avati raamatu-
kogu
Tallinna bussijaamas on ava-
tud reisiraamatukogu, kus 
saab riiulist mõne teose enda-
le bussisõidule kaasa võtta. 
Bussijaama jt reisiraamatuko-
gusid varustab raamatutega 
hoiuraamatukogu ja riiulitelt 
leiab kirjandust romaanidest 
sõnaraamatute ja retseptiko-
gumikeni. Laenatud teos tuleb 
pärast kas Tallinna või mõne 
teise paiga reisiraamatukokku 
tagasi viia. Sarnased raama-
tukogud on avatud lennujaa-
mas, Valga raudteejaamas, 
Tori ja Are bussijaamas.

Pae pargis võib 
kohata rästikuid
Pae pargis on mitmed inime-
sed näinud sel kevadel rästi-
kuid – looduse ärgates on see 
tavaline nähtus, eriti metsiku-
mates parkides, nii et inimes-
tel tasub olla ettevaatlik kõiki-
del rohealadel liikudes. Rästik 
on ainus Eestis elav mürkma-
du, üldjuhul liigub ta  inimese 
eest ise ära. Samas on rästi-
kuhammustus väga ohtlik ka 
koertele. Rästikuhammustuse 
korral saab abi mürgistustea-
bekeskuse infoliinilt, tel 16662 
või hädaabinumbrilt 112.

Tulevane Tallinna Haigla kunstniku nägemuses.

Peame  
olema valmis, et 

meid tabavad  
järjekordsed  

pandeemiad ja 
epideemiad

Haigla läheb maksma vähemalt 
520 miljonit eurot
• Suurhaigla rajamine 

koos meditsiini-
tehnikaga läheb 
maksma vähe-
malt 520 miljonit 
eurot. Euroopa 
Liit nõustus and-
ma 280 miljonit eu-
rot. Sellega seoses tuleb 
linnal järgida kindlat tege-
vuskava.

• Hiljemalt 2023. aasta lõ-
puks peab linn sõlmima le-
pingud kaevetöödeks, vee- 
ja elektrivarustuse tagami-
seks ning raudbetoon-

konstruktsioonide 
tarnimiseks.

• 2024. aastal tu-
leb allkirjastada 
haigla ehitusle-
ping ja 2025. 

aasta lõpus peab 
olema pool sellest 

täidetud.
• 2025. aasta esimeses poo-

les peab linn sõlmima lepin-
gu haigla tööks vajaliku sis-
seseade tarnimiseks ja 
2026. aastal peab algama 
haigla kasutusloa taotlemi-
ne.
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selline ala, mis on olnud ko-
gu teadliku elu minu jaoks  
lakmuspaber ühiskonna koh-
ta.

See oli nõnda juba nõuka-
ajal, kui taksojuhilt võis kuul-
da kõige värskemaid uudiseid, 
või kui ta võttis pagasiruu-
mist välja viinapudeli, nätsu 
või sukkpükse, mida kusagilt 
saada polnud. Hiljem andis 
taksojuht teada kõigest bör-
sil toimuvast. Nii et taksojuht 
on kogu aeg olnud üks kiire-
te muutuste veduritest. Ja see-
pärast tahtsingi taksondust ka 

enda gruppi. 
Aga teistmoodi tegin 
seda, et annan  kol-

mandiku firmast 
oma klientidele ja 
teenuse osutajate-
le, kes firma edu-
le kaasa aitavad. 
Käibest sõltuvalt. 
Nii et kui läheb 
hästi firmal, läheb 

hästi ka taksojuhti-
del ja klientidel. See 

on põhiline. Seesama 
ingliskeelne US või me 

kõik koos on sinna sisse ko-
deeritud.

See on natuke ühistu moo-
di, kus saad seda osalust pä-
riselt kasutada ja see on päri-
selt kirjas. Teatud mõttes tekib 
sinna firma sisse omaette börs: 
käibele võetakse tokenid ehk 
asendusraha. Neid saab lähi-
tulevikus osta ja müüa.

Sõõrumaa on kogu elu spor-
ti teinud ja nüüd juhib olüm-
piakomiteed. Ta on töötanud 
spordimetoodikuna praeguses 
Rotermanni kvartalis ja nüüd 
on selle kvartali üles ehitanud. 
Ta on sõitnud taksot ja soetas 
nüüd taksofirma. Need on vaid 
mõned näited Eesti ühe tuntu-
ma ettevõtja käekirjast, keda 
iseloomustab veel oma tegevu-
se filosoofiline läbimõtestami-
ne. Tallinn andis Sõõrumaale 
linna uuenäoliseks arendami-
se eest teenetemärgi. 

Millele te oma mitmekülgsu-
se juures kevadel 2022 kõige 
enam pühendute?

Prioriteet number üks on 
töö iseendaga. Kõik välised 
asjad, mida inimene teeb, on 
tema sisemise elu peegeldus. 
Kõik välised asjad, mille jär-
gi me saame anda hinnan-
guid, teeb inimene tegelikult 
oma sisemise tasakaalu saa-
vutamiseks.

Ja kõik head või halvad as-
jad maailmas on kiiksuga ini-
meste tehtud. Põhimõtteliselt. 
Tõestamaks kellelegi midagi. 

Töö iseendaga on seega kõi-
ge tähtsam asi.

Kas loote või teete midagi ka 
lihtsalt külmalt, ärilistel kaa-
lutlustel? 

Kõik asjad võivad külmad 
olla. Kooselu võib külm olla, 
suhe lastega võib külm olla. 
Ettevõtlus, maalikunst võib 
külm olla. Mina teen kõike 
läbi südame valguse. Et kui 
seal helin hakkab tööle, siis 
ma teen, ja kui ei hakka, siis 
ma ei tee.

Kes ütles, et äri külm on? 
Ärile ei saa tekkida külge tun-
net, et see on külm või soe.

Mida peaks tegema, et noored 
pered endale hõlpsamini kor-
teri saaksid – olukorras, kus 
üürihinnad on kõrged ja va-
nemate kinnisvara ei tahaks 
pangale pantida?

Ega siin järsult pole vaja 
midagi muuta. Antud juhul 
ju erainvestor paneb mängu 
oma vahendid, võtab pangast 
laenu, ehitab midagi valmis 
ja siis rendib. Aga Skandi-
naavia maades noor pere või 
muu rentnik ainult teenindab 
seda pangalaenu. Ja kui tal 
ükskord saab sellest korterist 
kõrini, või ei taha või ei saa 
enam seal elada, siis ta liht-
salt annab selle korteri tagasi. 
Ja sellega ei kaasne mingeid 
sanktsioone. Ta ei pea oma 
vanaema maja pangale pan-

ti panema, hankima laenuks 
omaosalust või midagi muud.

See eeldaks muidugi linna 
või riigi tagatisi rajamaks ela-
mufondi, kus noor pere teenin-
daks ainult seda laenu ja elaks 
ilma omaosaluse ja tagatisteta. 
Käiakse tööl, makstakse lae-
nu. Kui lahkutakse, siis kor-
ter läheb tagasi kas siis aren-
daja või panga või nende mõ-
lema fondile, mida tagab oma-
valitsus või riik, ja sinna tu-
leb jälle järgmine.

Muidu on nii, et kui inime-
ne kaotab töö, võib ta kaotada 
lisaks korterile ka laenutaga-
tise juhul, kui kinnisvaraturul 
on hinnad vahepeal muutnud. 
Riigil või linnal tuleks lihtsalt 
riske minimeerida – ja nii see 
siis läheks.

Kui teil oleks võimalik arhi-
tektina linna kujundada, siis 
mida teeksite?

Soovin, et Tallinna arengut 
hakataks vaatama oluliselt pi-
kema visiooniga. Vähemalt sa-
da aastat ettepoole. Ja kui me 
nii pikalt ette vaatame, siis ei 
ole mingit muud varianti, kui 
et Tallinna läbivad autoteed 
tuleb viia maa alla.

Läbi kesklinna liigub öö-
päevas 180 000-200 000 au-
tot. Neist 70% sõidab siit ai-
nult läbi. Seega tuleks ehita-
da kesklinna alla paar tunne-
lit. Ja maa peal sõidaksid ai-
nult need autod, millega ini-
mesed lähevad kesklinna oma 
toimetusi tegema.

Ma olen siin oma kulul lask-
nud teha arvutusi ja projek-
te,  töögrupid on kokku pan-
nud visioone. Selle kallal on 
töötatud üle aasta. Me oleme 
Tallinna linnavalitsusega ühte 
meelt, et need tunnelid tuleks 
ehitada. Küsimus on, millal ja 
millise raha eest.

Kuidas siis oleks võimalik 
neid tunneleid ehitada?

Kasvõi nagu Stockholmis 
on tehtud – kesklinna läbimi-
ne on maksuline. See maks ei 
ole üldse suur, 20-30 eurot ühe 
auto kohta kuus. Sellest kogu-
neks aastas Tallinnas aga 40-
50 mln ja selle eest saaks linn 
ehitada aastate lõikes miljardi 
eest infrastruktuuri.

Näiteks saaks ehitada pi-
ki Ahtri tänavat suure tun-
neli, mis võtaks vastu ühtla-
si sadamast saabuvad veoau-
tod ja juhiks need niimoodi 
linnast välja, et me neid isegi 
ei näeks kesklinnas. Teine sa-
masugune läheks piki Liival-
aia tänavat.

Ja selle raha eest saaks veel 
rajada Narva maanteelt, Pär-
nu maanteelt, Ahtri ja Liival-
aia tänava kandist selliseid rat-
tateid, nagu me näeme Taanis 
või Hollandis. Need on muust 
liiklusest omaette ja eraldi, tur-
valised. Aeg-ajalt  peatutakse 
valgusfoori taga ja siis sõide-
takse jälle edasi.

Kesklinna autoga läbimise 
maksu eest võiks seda kõike 
ehitada, ja mida varem pihta 

hakkame, seda odavam on 
tunnelit kaevata. Praegu an-
nab tunnelit teha avatud kae-
vamisega, et lihtsalt kaevad 
kanali ja katad selle pealt kin-
ni. Kui me praegu ehitame lin-
na tihedalt täis, siis 30 aasta 
pärast – aga me peame seda 
kõike niikuinii hakkama tege-
ma – läheks töö veel oluliselt 
ja kordades kallimaks.

Mis võib peale raha veel tun-
neli ideele põntsu panna?

Kui on räägitud, et takistu-
seks saavad maa-alused tras-
sid jm asjad, siis see on natu-
ke, ma ütleksin, asjatundmatu 
jutt, sest kui inimesed käivad 
tänapäeval kosmoses, asi siis 
ei ole trassi ümber tõsta. Se-
da enam, et Ahtri tänava suu-
red kollektorid tuleb niikuinii 
järgmise 20-30 aasta jooksul 
ära vahetada, et oleks järgmi-
ne sada aastat hooletu. Ja kui 
nüüd on kerkinud päevakorda 
varjendite vajalikkus, siis saaks 
kõiki neid tunneleid edaspidi 
kasutada varjekohtadena – kui 
asi targalt lahendada.  

Plaane ja arvutusi on igasu-
guseid tehtud, nii et ma loo-
dan, et meie silmad veel näe-
vad selle kõige teostumist.

Mida te ise oma seni tehtud 
tööst Tallinnas kõige enam 
hindate? Ilmselt on just Ro-
termanni kvartal see, mis esi-
mesena meenub, kui jutt käib 
Urmas Sõõrumaast.

Ma olen kinnisvaraga te-
gelenud nüüdseks 18 aastat, 
aga ikka veel mõneti roheli-
ne. Poisike. Mõned eksimu-
sedki on mul juhtunud. Aga 
kinnisvara puhul kõlab ikka-
gi see üks sõna, mis on pea-
mine – ja see on asukoht, asu-
koht ja asukoht.

Ma võtsingi siis Tallinnas 
ette selle kuldse keskkoha ehk 
kesklinna. Tallinna puhul on 
see üldse kõige magusam ala. 
Kui mõni turist Tallinna sa-
tub, siis mis talle meelde jääb? 
Vanalinn. Ja veel, et see asub 
mere ääres, sadamad on kohe 
vanalinna vastas. Ja kujutage 
pilti, Rotermann asub just seal 
vahepeal, keskel. Mul on või-
malus see vanalinna ja me-
re vaheline ala kujun-
dada nii, et see ühen-
dab neid kaht. Nii et 
paremat asja annab 
välja mõelda!

Olen saatuse-
le väga tänulik, et 
mind siia on juhitud.

Enne 1980ndaid 
ma juba töötasin sel-
les kvartalis – spor-
dimetoodikuna toona-
ses tootmiskoondises Me-
his. Mingid jäljed endast jät-
sin seega siia juba 1978-79, 
kui siin ringi askeldasin.

Värskemad uudised kõnelevad 
edusammudest taksoäris. Mis 
on see uus tase või kvaliteet, 
mida kavatsete pakkuda?

Pikaaegsed mõtted on 
realiseerunud. Taksondus on  
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"Kesklinna läbivad autod saaksid sõita maa all," üt-
leb ettevõtja ja metseen Urmas Sõõrumaa. "Maa peal 
sõidaksid ainult need autod, millega inimesed lähevad 
kesklinna oma toimetusi tegema." Linn saaks kesklin-
na autoga läbimise maksustamisega teenida aasta-
tega miljardi ning paigutada selle raha tunnelitesse ja 
jalgrattateedesse, on Sõõrumaa veendunud.

Raha kärssab 
meie kõigi silme 

all! Me ju kõik  
tunneme selle  

põlemise haisu.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Maja pole lihtsalt kivikast, juba selle  
sissepääs peab sulle naeratama
"Kõik inimesed ja olukorrad, 
millega elu meid kokku 
viib, on olnud kunagi 
enne meie elus mingis 
teises situatsioonis 
ja teises konteks-
tis," lausub Sõõru-
maa. "Vaata süga-
valt silma igale ini-
mesele, kellega kok-
ku puutud, et mis on 
see sõnum või õppe-
tund, mis tema kaudu si-
nuni jõuab."

Sõõrumaa usub, et inimese tervis 
sõltub ka kohast, kus ta pikka aega elab 
või töötab. "Istuda töökohal, mis toetab 
sinu keha, on hoopis teine asi kui selline 
töökoht, mis sind lõhub," lausus ta. 
"Rasked haigused kujunevad 4-6 aas-
tat halva energeetikaga koha peal töö-
tades. Sellele järgneb keeruline ravi, ini-
mene läheb sama koha peale tagasi ja 
varsti vajab ta uuesti ravi. Kui vanasti 
ehitati talumaju või mõisahooneid, siis 
alati arvestati sellega. Kõik hakkab suu-
resti pihta ka linna planeerimisest. Ehi-

tada saab igale poole, kuid kü-
simus on, et kuidas ma ehi-

tan ja kas ma parandan 
selle koha ära või mit-
te."

Sõõrumaa leiab, et 
hoone  maapealne 
osa pole lihtsalt kivi-
kast, vaid peab ini-

mest ka psühholoogi-
liselt toetama. "Hoonel 

on nägu nagu inimeselgi. 
Kui see nägu ei ole näha, või 

see nägu on varjatud, krimpsus 
ja nii edasi, siis ärge arvake, et seal sees 
läheb elu üha paremaks," lausus ta. 
"Hoone nägu algab peauksest. Kui pea-
sissekäik naeratab sulle vastu, siis on 
asi kohe rõõmsam. Seal võiks olla 
keerdtrepp, varikatus või mõned mõnu-
sad astmed. Kui astud hotelli sisse, siis 
ei pea seal olema peegel ja tühjus. Või 
ka korteris ei pea tualettruumi peeglist 
nägema kõigepealt iseennast. Selle 
asemel võiks kuskil rippuda ilus pilt või 
kiri "Tere tulemast" või midagi taolist 
sõbralikku."
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Miks te ise otsustasite takso-
rooli istuda? Nostalgiast?

Mulle meeldib rääkida as-
jadest, millest aru saan. Olen 
1980ndate lõpus ka ise taksot 
sõitnud. Nüüd ajasin endal  pa-
berid korda, autol ka, ja teen 
aeg-ajalt jälle mõne sõidu.

Mida tähendab teie jaoks  
Tallinn? Miks tegutsete just 
siin?

Minu jaoks on olulised kaks 
piirkonda. Üks neist on Kohila 
valla Pühali küla, kus ma olen 
sündinud ja kasvanud ja kus 
on teadaolevalt elanud vähe-
malt 12 põlvkonda minu esi-
vanemaid. Põhimõtteliselt on 
see Hageri kirikumõisa terri-
toorium. Ja teiseks Tallinna 
linn, kus ma olen loonud selle 
põhilise, mis mind siin maises 
maailmas iseloomustab. Need 
välised asjad, mis mind iseloo-
mustavad, on loodud suuresti 
just Tallinnas.

Kuidas ja millal tekkis siis 
Kohila poisil tihedam side 
Tallinnaga?

Pärast 8. klassi lõppu tol-
lases Kohila keskkoolis tulin 
õppima Tallinna ehitus- ja me-
haanikatehnikumi. Seega olen 
alates 15. eluaastast tugevasti 
seotud olnud Tallinnaga. Tä-
naseks seega juba 45 aastat.

Tehnikumis õppisin auto-
de tehnilist teenindamist ja 
remonti. Tehnika ja autod on 

siiamaani üks minu kirgedest 
ja see oli toona üks minu esi-
mene tollane suunanäitaja  Tal-
linnas.

Kuidas saaks linna väärtust 
veel tõsta, muuta seda ini-
mestele põnevamaks keskkon-
naks?

Veel kord rõhutan pikka ja 
tarka visiooni. Istun siin Ro-
termanni kvartalis. Vaatan ak-
nast välja, näen Toompead, Va-
na Toomast, Olevistet. Ühelt 
poolt nõuavad linna arhitek-
tid vaatekoridore. 

Isegi kohtades, kus pole mi-
dagi vaadata, mõnda korstna-
jalga ehk. 

Teisalt lubatakse vanalin-
na tornide vaade kinni katta, 
neid ei peakski nagu nägema. 
Päike tõuseb endiselt idast, Pi-
rita poolt, ja loojub  vanalin-
na müüride taha. See suund 
peaks olema vaatekoridoride 
jaoks primaarne.

Ja teine tähtis suund on 
tuulte suund. Tähtis on, et ei 
tekiks tänavate planeerimisel 
tuulekoridore. Nõnda nagu on 
selle vältimiseks planeeritud 
vanalinna tänavad, Pikk, Lai 
ja teised, sest tuuled puhuvad 
Tallinnas valdavalt ühest suu-
nast, loodest.

Tulevane linnaplaneeri- 
mine peaks kindlasti arves- 
tama nii päikese liikumist ja 
tuulekoridore kui ka elu en-
nast.

Kuidas läheb Patarei mere-
kindluse renoveerimine?

Kõige parem, kui see kuu-
luks kõigile eestimaalaste-
le. Mina olen valmis 
seda korda tege-
ma, pinguta-
ma, et Pa-
tarei ener-
geetika 
saaks pa-
remaks. 
Et see Pa-
tarei, kus 
on mur-
dunud pal-
jude inimes-
te unistused, 
muutuks hoopis 
teistsuguseks. Nagu 
igal pendlil on alati kaks 
poolt, on ka Patareil see tei-
ne pool kindlasti olemas. See 
saab olema koht, kus unistu-
sed hoopis teoks saavad. Ja 
selle nimel ma tegutsen, aga 
veel parem, kui Patarei oma-
nikuks oleks suur osa tallinla-
si või eestimaalasi. Nii oleks 
see veel kõige parem.

 Ma mõtlen selle peale, kui-
das tekitada olukord, et Pa-
tarei saaks tallinlaste omaks. 
Mitte et linn peaks selle ära 
ostma, aga inimesed, tallin-
lased oleksid selle omanikud. 
Oleks meeldivam, kui jätaks 
Urmase ego siin tahaplaanile. 
Soovin, et võimalikult suur osa 
tallinlasi tunneks end seal na-
gu oma kodus.

Kui rääkida laiemalt maail-
ma majandusest, siis olete vii-
danud, et see sarnaneb püra-
miidskeemile ja võib lõppeda 
lõhkiminekuga?

No mis ta nüüd lõhki lä-
heb, eks ta võib vahel pauku 
teha küll, aga kõik on muutu-
mises. Muutumises aegadest, 
kui raha kulla tagatisest lah-
ti haagiti ja nüüd seda trüki-
takse nii,  et rahapressid suit-
sevad. Laenukoormused eri 
maailma nurkades kasvavad 
kosmilise kiirusega.

Selles mõttes ma ei saa meie 
valitsejatest aru. Kui öeldak-
se, et maailmas on kriis, siis 
öeldakse veel, et me asume 
ühes katlas ja seega on ka 
meil kriis. Teeme endale pai, 
et me seal oleme. 

Kuid samal ajal, kui terve 
maailm võtab laenu ja lahen-
dab sellega oma igapäevaelu 
probleeme, ütleme meie, et 
ei, meie ei võta, ja meie sel-
les katlas ei asu. Meil on na-
gu teine katel. 

See on nii vastuoluline jutt, 
mida tajub isegi kolmanda 
klassi õpilane. Kui katlas ol-
la, no eks siis oleme katlas. 
Nüüd on küsimus, kuidas sel-
les katlas targalt käituda.

Ja teiseks, vaadake kasvõi 
börsi. On olemas väärtusakt-
siad. Kui firma loob mingit 
väärtust, korrutatakse see 
teatud valemiga ja leitakse 
siis täpsemalt, milline on see 
väärtus.

Ja on teised firmad täpselt 
samal börsil, mille aktsiaid 
nimetatakse kasvuaktsiateks. 
Need ei peagi kasumis ole-
ma, vastupidi – kõrvaltvaa-
tajale tundub, et mida suu-

rem kahjum, seda kallim fir-
ma. Ja kaalukauss lii-

gub üha rohkem 
ja rohkem nen-

de kasvuakt-
siate poo-
le. Ehk 
siis nen-
de aktsia-
te suunas, 
mis ei ar-
vesta nii-

võrd Exceli 
tabeliga, kui 

tundega, mida 
müüakse. Ja üha 

rohkem ja rohkem 
suureneb selle raha osa, mis 

arvestab mitte varaga, vaid 
inimeste tunnetega.

Meil ei ole mõtet sellele  
kõigele vastu pusida, vaid  
selle taustal tuleb targalt käi-
tuda. 

Kui n-ö vana raha eest õn-
nestuks võtta laenu, et teha 
oluliselt tugevamaks riigikait-
se, ehitada valmis infrastruk-
tuur, siis ainult tuld! Sest ra-
ha kärssab meie kõigi silme 
all! Me ju kõik tunneme sel-
le põlemise haisu.

Ja mida siis tavalisele, kesk-
mise palgaga inimesele soovi-
tada? Et oleme tagasi 90ndate 
alguses ja vahetagem säästud 
asjade vastu?

Eks taskupõhja võiks ikka 
natuke raha ka jääda.

90ndate algul vahetasime 
raha muidugi igasuguste as-
jade vastu. Osteti kokkupan-
davaid suvilaid, pesumasinaid, 
elektripliite – mida enamusel 
tegelikult vaja ei olnud. Ost-
ke ikka kõike seda, mida on 
tegelikult tarvis – toetamaks 
oma kodu, oma isiklikku inf-
rastruktuuri, ja muidugi kõi-
ke, mis puudutab silmaringi 
laiendamist või haridust. Ei 
maksa osta, mida vaja ei ole.

Kui räägite riigi võimalustest 
laenu võtta, siis kas tavalise-
le mõistliku sissetulekuga ini-
mestele võib sama soovitada? 
Et võtke laenu ja investeerige 
kinnisvarasse?

Jah, tasub kohusetundlikult 
laenu võtta ja lahendada sel-
lega neid küsimusi, mis aita-
vad elus edasi. Kodusse ja ha-
ridusse.

Mis siis eurost ja eurotsoonist 
üldse edasi saab?

See protsess, kus raha kao-
tab oma väärtust, kestab te-
gelikult juba tükk aega, ja see 
on pöördumatu. Sellele ei ole 
mõtet vastu punnida. Mingit 
suurt tulekahju ju praegu ei 
ole ja ei tule ka – vähemalt 
lähema aja jooksul. Tarbetuid 
asju pole mõtet joosta kok-
ku ostma. Paanikaks muidugi 
põhjust ei ole, ei kao see euro 
kuhugi ega kuku niipea kok-
ku. Aga oma finantskäitumi-
ne üle vaadata tasub küll. Ja 
tuleks lihtsalt jälgida, mis eda-
si toimuma hakkab. Nii riigi 
kui eraisiku tasandil

Millised kriisid meid veel li-
saks koroonale, energiale ja 
sõjale võivad oodata?

Põhiline, millest tuleks rää-
kida ja mis toimub – me või-
me nimetada seda kriisiks –, 
on seesama väärtuste  üm-
berhindamine. Ja rahamaail-
ma mõjutused.

Need on needsamad kolm 
nähtust, mis käivad kõrgelt 
üle meie pea – sõjatööstus, 
ravimitööstus ja energeetika. 
Need on nii suured mängud, 
et meil, vaestel inimestel, jääb 
üle ainult targalt kohanduda, 
ja kogu lugu. Need on maail-
mas suured mängud, ja need 
mängud ei lõpe ära.

Maailmas on keeruline aeg 
ja rahunemist ei paista. Kas 
eestlased rahvana suudavad 
püsima jääda?

Muidugi suudame. Kui on 
suudetud 1000 aastat, suude-
takse edaspidi ka. On ju raske-
matestki oludest välja tuldud. 

Kasvõi 18. sajandi alguses, 
peale Põhjasõda, katku jäi jä-
rele 100 000 eestlast, aga 150 
aasta pärast oli jälle miljon. 
Eesti juurikasse või juurde on 
paras vedru sisse kodeeritud, 
nii et ei kao me kuhugi.
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Kui kunagi  
oli Patarei lootuste 

kadumise, siis peagi 
unistuste täitumise 

paik.

Pirita saab  
seitse uut  
bussiootekoda
Uued klaasist ühissõidukite 
ootekojad paigaldatakse 
Muuga, Randvere ja Pärna-
mäe teele. Ajast ja arust oote-
kodade väljavahetamist alus-
tati eelmisel aastal ja viimased 
vanad paviljonid utiliseeritak-
se maikuus. Uued ootekojad 
paigaldatakse Käära, Liilia tee, 
Aianduse tee, Äigrumäe ja 
Laiaküla peatusesse, kokku 
paigaldatakse neid seitse. Pa-
viljonid on valmistatud metal-
list sõrestikkonstruktsioonina, 
mis on kolmest küljest kaetud 
läbipaistva purunemiskindla 
klaasiga. Ootekojas on iste-
pink ning kõrval infotahvel 
bussiinfo edastamiseks ja 
prügikast.  

Korduskasutu-
se edendaja  
auhinna sai  
Ringo Eco

Aasta toiduteo galal sai kor-
duskasutusnõude vallas au-
hinna OÜ Ringo Eco, kes on 
loonud nende nõude ringluse 
süsteemi. Pandiga tagastata-
vad pakendid on kasutusel 
toidu kaasamüügil, samuti on 
võimalik ettevõtte toel asen-
dada ühekordsed pakendid 
korduskasutatavatega nii ava-
likel kui ka ka eraüritustel. 
Nõud saab pärast kasutamist 
viia tagastuskasti, kust need 
jõuavad pessu ja desinfitsee-
rimisele, seejärel saab nõud 
saata uuele ringile. 
 

Linnavara- 
ametit juhib 
Hardi Alliksaar 
Linnavalitsus kinnitas linnava-
raameti juhajataks Hardi Al-
liksaare, kes on töötanud sa-
mas ametis eri ametikohtadel 
2012. aasta maikuust. Linna-
varaameti juhataja kohuseid 
täitis Alliksaar möödunud 
aasta 1. novembrist pärast 
ameti varasema juhi Einike Uri 
lahkumist. Hardi Alliksaar on 
omandanud kõrghariduse 
Mainori ettevõtluskõrgkoolis 
ning tal on magistrikraad riigi-
teadustes Tallinna Ülikoolist. 
Linnavaraamet korraldab Tal-
linna linnavara, hoonete ehi-
tamise ja haldamise, maakor-
ralduse ja maa maksustami-
sega seotud toiminguid, koor-
dineerib ühistuid nõustava 
korteriühistute teabekeskuse 
tegevust ja lahendab üüri-
vaidlusi.
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Tallinna esimene naisbussi-
juht suutis ise busse sõidu-
kõlbulikuks remontida ning 
juhtis talle usaldatud sõidu-
keid 37 aastat avariidesse 
sattumata. Tänavu möödub 
Tallinna regulaarse bussiliik-
luse sünnist sada aastat ning 
linnaliinibusse juhib 174 naist.

AS-i Tallinna Linnatransport 
(TLT) personalijuhi Irene Met-
sise sõnul oli Tallinna esimene 
naisbussijuht Elsa Pihelgas – sü-
dikas naine, kes murdis ühiskon-
na hoiakuid. "1940ndatel näh-
ti selles ametis vaid mehi ning 
naisbussijuhil tuli end tõesta-
da nii tööandja kui ka sõitja-
te seas, kes naist roolis nähes 
keeldusid mõnikord isegi bussi 
sisenemast," selgitas ta.

Hoolimata ühiskondlikest 
eelarvamustest jätkus Elsal ise-
loomu, mis kandis teda 37 aas-
tat kestnud töös eri  liinibussi-
del. Kuuldus temast kui kindla 
käega ja vastutulelikust bussiju-
hist levis kiiresti ning sellele järg-
nes kaastöötajate, kuid mis veel-
gi olulisem, sõitjate tunnustus.

TLT personalilugudest ilm-
neb, et Elsa esimeseks bussiks 
sai GAZ-AA, mida hellitavalt 
"Kass ai-aiks" kutsuti. Kõvasti 
rappida saanud masin tuli neiul 
endal sõidukõlblikuks kõpitseda 
ning meeskolleegide üllatuseks 
sai ta sellega ideaalselt hakkama. 

1951. aastal läks Elsa üle tro-
feemasinale Opel Blitz, mis kan-
dis juhuse tahtel bravuurikat ga-
raažinumbrit 1. Paar aastat hil-
jem anti talle sõita uhiuus ZIZ-
155 ehk hellitavalt "Jumbuks" 
kutsutud buss. See oli oma aja 
kohta moodne sõiduk, kus uk-
sed sulgusid nupust ning kon-
duktori aset täitis kassaaparaat. 
Viimane Elsa juhitud buss LAZ 
695M viidi 1981. aastal autolam-
mutusse ja pärast seda töötas El-
sa veel mõnda aega RAF mikro-
bussil, tehes autobussikoondise 
ekspluatatsiooniosakonnale va-
jalikke sõite. 

"Tema oskustest ja iseloo-
must kõneleb tõik, et 37 bussi-
roolis veedetud aasta ning ka-
he miljoni sõidukilomeetri läbi-
mise vältel ei osalenud ta ainsas-
ki avariis," lausus personaliosa-
konna juht. Ta lisas, et TLT töö-
tajate talletatud mälestuste põh-
jal oli Tallinna esimene naisbus-
sijuht rõõmsa olekuga ja nalja-
lembeline inimene, kellele meel-

dis suhelda töökaaslaste ja sõit-
jatega. Elsa ei pidanud vajadusel 
paljuks ise bussi hooldada ning 
defitsiitseid varuosi otsida. Koos-
olekutel, kus tuli seista enda ja 
kaastöötajate õiguste eest, võt-
tis Elsa ikka sõna ning ühistel 
pidudel oli ta seltskonna hing.

Bussijuhist legendiks
Elsa foto kaunistas aastast-

aastasse ettevõtte autahvlit ning 
1971. aastal pälvis ta kutseala 
parima töötaja tunnistuse. Li-
saks hinnati Elsa tublit tööd mit-
mesuguste riiklike autasude, au-
nimetuste ja medalite ning et-
tevõtte aukirjade ja meenetega.

Naisest sai ühistranspordi-
sektoris eeskuju, tänu kelle-
le hakkas vaatamata ettevõtte 
poolsele umbusule ilmuma bus-
sirooli üha enam naisi. 

Naiste aktiivsem tööleasumi-
ne bussijuhina algas üheksaküm-
nendate lõpus ja uue aastatuhan-
de alguses, kui lõppes toonaste 
Ikarus-busside periood. Asemele 
tulid automaatkastidega bussid, 

mille juhtimine oli füüsiliselt ker-
gem. Nüüd, mil Tallinna bussi-
liiklus tähistab oma saja  aasta 
juubelit, on 14% pealinna bus-
sijuhtidest naised. Kokku juhib 
TLT busse 174 naist, kellest noo-
rim  on 28- ja vanim 66-aastane. 

Staažikaim naisjuht Elviira Ju-
din on roolinud trolli või bus-
si aastast 1982 ehk juba 40 aas-
tat. "Tavabusside juhtimine nõu-
dis füüsilist jõudu, mistõttu nai-
si autobussikoondisesse tööle ei 
võetud," meenutas ta. "Siis lisan-
dus bussijuhi ametile veel kohus-
tus oma sõidukile esmast hool-
dust ja remonti teha ning see oli-
gi peamine põhjus, miks bussijuhi 
ametit naistele sobimatuks peeti."  

Pikaaegse naisbussijuhi sõnul 
on kõige olulisem püsida juhi-
ametis heatahtliku ja rahulikuna, 
sest iga päev peab töötama äär-
miselt stressirikastes tingimustes. 
"Bussijuht peab liikluses arvesta-
ma igasuguse käitumise ja sõidu-
kogemusega kaasliiklejatega, sest 
tema vastutab, et buss ja reisijad 
tervena kohale jõuaksid," märkis 
Judin. "Avariiohtlikke olukordi 
tekib päevas mitmeid, ent sellest 
ei tohi närviliseks muutuda, tei-
siti pole lihtsalt võimalik."

Naisjuhi peal sõitja  
end välja ei elanud

Nelja lapse ema, alati naeru-
suine Gerly Saar alustas bussi-
juhina 2007. aastal. Suurte au-
tode juhtimise kogemus oli tal 
juba enne olemas. "Minu isa on 
rekajuht ning sama ametit pidas 
ka vanaisa," ütles ta. "Seega pol-
nud suurte masinatega operee-
rimine mulle võõras."

Bussijuhi töö juures meeldib 
nn uue aja naisbussjuhile kõik. 
"Mulle meeldib bussiga sõita, 
liikluses osaleda, lõpp-peatuses 
töökaaslastega suhelda ja roolis 
muusikat kuulata," rääkis Saar. 
"Saan hakkama nii lõõts- kui ka 
tavabussidega, kuigi tunnistan, 
et lõõtsaga sõit meeldib mulle 
rohkem – nii sõita kui ka ta-
gurdada on sellega lihtsam ja 
pikkadel bussidel on pedaalid 
margist olenemata pehmemad."

Saar meenutas halenaljakat 
juhtumit oma tööaastate algu-
sest, kui Kadaka peatuses bussi 
astunud naine suundus joonelt 
bussijuhi kabiini juurde. Tol ajal 
oli naisjuhte veel vähe ja Ger-
lyt märganud reisija pomises, 
et tal on lihtsalt paha tuju ja et 
ta lootis selle rooli taga istuva 
mehe peal välja elada, aga nüüd 
on kogu mõnu rikutud.

Nii mõnigi mees põlgas ära esimese 
naisbussijuhi sõidukisse istumise

Korrapärane bussiliiklus 
Tallinnas saab maikuus sa-
ja-aastaseks. Praegu bus-
side, trammide ja trollide 
liiklust korraldav Tallinna 
Linnatranspordi AS (TLT) 
kutsub kõiki selle tähtpäe-
va puhul 22. mail kell 12 
Vabaduse väljakule tasuta 
perepäevale. 

Uudistamiseks tuuakse 
sel päeval väljakule 16 uuni-
kumbussi, mis annavad põgu-

sa ülevaate Tallinna ühissõiduki-
test läbi aegade. Kell 14.30 suun-
duvad ajaloolised bussid aurin-
gile läbi linna Kadriorgu. 

"Tallinna bussiliikluse ajalu-
gu on värvikas ning seda ilmes-
tavad ka perepäevaks Vabadu-
se väljakule koondatud bussid, 
mis annavad ainulaadse ülevaa-
te viimase saja aasta jooksul lii-
nil olnud sõidukitest," ütles TLT 
kommunikatsioonijuht Olga Po-
lienko. "Kes on kiiremad ja kel 
veab, need saavad ka ise mõne 

sellise veteransõidukiga 
auringi linnale peale 
teha. Selleks tuleb 
minna Vabaduse 
väljakule." 

Lisaks uuni-
kumbussidele 
loovad ajastuko-
hast meeleolu an-
sambel Regatt, lõ-
busate lugudega as-
tub üles eesti rahva lem-
mik Ivan Orav ning kehakosu-
tust saab võtta kohapeal paku-

tavatest hõrgutistest, 
mis koosnevad eri 

retro-maitse-
test. Ivan Ora-
vat mängiva 
Andrus Vaa-
riku sõnul on 
tänapäeva bus-

sid nagu öö ja 
päev võrreldes 

tema kooliaegsete-
ga. "Need vanad Ika-

rused olid eriti talvel vastikut 
diislitossu täis, raske oli hinga-

ta.," meenutas ta. "Põrandaid 
kattis libe jää, hingeõhk auras. 
Bussisõit oli paras katsumus. Ja 
tol ajal ei olnud mingeid kind-
laid graafikuid, bussid kippu-
sid vahele jääma. Praegu linna 
sattudes vaatan nagu väike laps 
neid elektroonilisi sõiduplaane 
bussipeatustes. See on ime!"

Avatud on ka lasteala, kus 
põnnid leiavad endalegi mee-
lepärast tegevust ajal, kui is-
sid kaevad vana tehnikat. Üri-
tus on tasuta.

Tule Vabaduse väljakule bussiliikluse 100. sünnipäeva tähistama!

Järvamaa  
veised hoolda-
vad taas Pirita 
jõe saart
Suvise Pirita tunnuseks saa-
nud linnaveised jõuavad järg-
misel nädalal taas Kõrkja saa-
rele, kus hakkavad juba kol-
mandat suve harima Pirita 
jões asuva saare niite. Esmalt 
tuuakse kohale seitse-kahek-
sa looma, lõplik arv oleneb 
sellest, kui palju neil karjamaal 
süüa on. Nagu eelmisel suvel, 
on loomad ka tänavu pärit 
Järvamaalt. Kari koosneb 
noorloomadest, kes on limu-
siini ja simmentali ristandid. 
Veiste karjatamise põhiees-
märk Pirita jõeoru maastiku-
kaitsealal asuval Kõrkja saarel 
on poollooduslike koosluste 
hooldamine. Veised jäävad Pi-
ritale oktoobri keskpaigani. 
 

Löwenruh' saab 
seiklusraja
Löwenruh’ parki rajab ettevõ-
te 3park Eesti OÜ suure seik-
lusraja,  kus kõik soovijad 
saavad ennast proovile pan-
na. Tegemist on Tallinna linna 
2021. a kaasava eelarve Kris-
tiines rahvahääletusel teiseks 
jäänud ideega. Kuna vahe 
võitjaga oli vaid üks hääl, siis 
otsustati ellu viia nii Tildri tä-
nava jaapanipärase minimet-
sa projekt kui ka nooremale 
põlvkonnale põnevust ja pin-
get pakkuv seiklusraja idee. 
Postidele paigaldatava  ma-
dalseiklusraja kasutamine on 
kõigile tasuta. Projekti ja ehi-
tustööde maksumus on 90 
000 eurot.
 

Lasnamäe  
kevadlaadale 
saab veel  
kauplema tulla 

Meeleolukas kevadlaat algab 
22. mail kell 10 Lasnamäe Pae 
pargis, kauplejaks saab re-
gistreeruda 17. maini või kuni 
kohti jätkub. 

Seni on ennast kirja pannud 
ligi 60 müüjat. Kes ise kaubel-
da ei soovi, on oodatud laada-
le ostlema või koos perega  
kevadist päeva nautima. Laa-
dalt on võimalik osta marinee-
ritud seeni, vahvleid, suitsuka-
la, suitsusinki kohalikelt talu-
nikelt, Eesti mett, kalja jpm. Ei 
puudu ka aksessuaarid, rii-
ded, jalanõud, lastetooted jm 
kevadeks vajalik. Lapsed saa-
vad teha tiire poniga (tasuline) 
ning võtta osa õnneloosidest. 
Kauplejaks saab ennast re-
gistreerida tel 529 2635 või 
laat@domino.ee

Praegune 
staažikaim 

naisbussijuht 
Elviira Judin 
on rooli kee-

ranud juba 

üle 40 aasta. 

Alguses nõu-
dis see ikka 
kõvasti jõu-

du.

Nelja lapse 
ema Gerly 
Saar on alati 
naerusine. Ta 
armastab 
suuri sõidu-
keid lapsest 
saadik, sest 
ka ta isa ja 
vanaisa juhti-
sid veokeid.

Tallinna esimene naisbussijuht Elsa Pihelgas sõitis oma karjääri jooksul linna tänavatel maha kaks miljonit kilo-
meetrit.. Tallinna Linnatranspordi AS
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● 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi  
parklas (Akadeemia tee 35)

● 10.40-11.10 Maxima kõrval parklas  
(Vilde tee 124)

● 11.20-11.50 Tammsaare Maxima  
parklas (Tammsaare tee 133)

● 12.00-12.30 Sääse Maxima ees  
parklas (Kiili 16)

● 12.40-13.10 Sõpruse Maxima kõrval  
(Sõpruse pst 171 ees asuv parkimisalal)

● 13.20-13.50 Vilde 66/68  
(Lehola ühistranspordipeatuse  
tagune parkimisalal)

● 14.00-14.30 Ehitajate tee 27  
(Mustamäe Tervisekeskuse parklas)

● 14.40-15.10 Sütiste 
 Maxima ees  

(Sütiste tee 28)

● 15.20-15.50 
 Mäepealse 2 
 eesolev parkla UUS!

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
21
MAI

MUSTAMÄE VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu- 

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti- 
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, 
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika- 
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafik ja peatumispaigad:

♻ 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi  
parklas (Akadeemia tee 35)

♻ 12.00-12.30 Sääse Maxima ees  
parklas (Kiili 16)

♻ 14.00-14.30 Ehitajate tee 27  
(Mustamäe Tervisekeskuse parklas)

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, 
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

● 10.00-10.30 Merivälja tee 34  
(Pirita keskuse parklas)

● 10.40-11.10 Kesk tee/Haaviku ristmikul 
(Merivälja poe ees)

● 11.20-11.50 Aianduse tee 64  
(Aianduse/Mugula tee ristmikul)

● 12.00-12.30 Võsa tee 26 parklas  
(Padriku elamurajoon)

● 12.40-13.10 Randvere tee 115  
(Grossi poe ees)

● 13.20-13.50 Sinitiiva 2 korvpalliplatsi 
vastas (pakendipunktide juures) UUS! 

● 14.00-14.30 Vabaõhukooli 16 vastas 
parklas pakendipunkti juures

● 14.40-15.10 Kelluka tee 21/23  
(Kelluka poe ees)

● 15.20-15.50 Urva peatuse taga  
asuvas parklas 

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 21
MAI
PIRITA VASTU VÕETAKSE  

TERVEID JA PUHTAID: 
raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 

riideid ning muid kodutekstiile, mängu- 
asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 

muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti- 
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, 
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika- 
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafik ja peatumispaigad:

♻ 10.00-10.30 Merivälja tee 34  
(Pirita keskuse parklas)

♻ 12.00-12.30 Võsa tee 26 parklas  
(Padriku elamurajoon)

♻ 14.00-14.30 Vabaõhukooli 16 vastas  
parklas pakendipunkti juures

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, 
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

● 10.00-10.30 Tammede pst 2a  
(mänguväljaku esine) UUS! 

● 10.40-11.10 Kalda 16 vastas  
(pakendipunkti juures) 

● 11.20-11.50 Trummi 16b (Europagari ees)

● 12.00-12.30 Jaama 18 esine parkla UUS! 

● 12.40-13.10 Hiiu staadioni parklas (Harku 62)

● 13.20-13.50 Ilmarise 4 (Ilmarise poe ees)

● 14.00-14.30 Pärnu mnt 325a  
(Krooning tankla kõrval)

● 14.40-15.10 Valdeku 13  
(Nõmme linnaosavalitsuse ees)

● 15.20-15.50 Männiku tee 100  
(Pihlaka Rimi parklas)

● 16.00-16.30 Raudalu Konsumi parkla 
(Viljandi mnt 41a) UUS! 

● 16.40-17.10 Saeveski/ 
Pedaja ristmikul

● 17.20-17.50 Liiva jaama parkla  
(Orava tn 21b) UUS! 

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 22
MAI

NÕMME VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu- 

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti- 
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, 
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika- 
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafik ja peatumispaigad:

♻ 10.00-10.30 Tammede pst 2a  
(mänguväljaku esine) 

♻ 12.00-12.30 Jaama 18 esine parkla 

♻ 14.00-14.30 Pärnu mnt 325a  
(Krooning tankla kõrval)

♻ 16.00-16.30 Raudalu Konsumi parkla  
(Viljandi mnt 41a) 

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, 
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

● 10.00-10.30 Kadaka tee/Rehe tn ristmikul

● 10.40-11.10 Astangu 48 korterelamu kõrval

● 11.20-11.50 Grossi kaupluse ees (Järveotsa 35b)

● 12.00-12.30 Järveotsa Rimi ees parklas  
(Õismäe tee 107a)

● 12.40-13.10 Õismäe tee 46  
(Kullerkupu kaupluse parkla) UUS! 

● 13.20-13.50 Nurmenuku Rimi ees parklas  
(Ehitajate tee 107)

● 14.00-14.30 Õismäe tee 124 ja 136 vahel olev 
parkla UUS! 

● 14.40-15.10 Piibelehe/Kõrgepinge  
ristmikul (Veskimetsa elamurajoon)

● 15.20-15.50 Pikaliiva/Keskküla ristmikul

● 16.00-16.30 Kakumäe Selveri parklas 
(Rannamõisa tee 6)

● 16.40-17.10 Veerise 1  
(pakendikonteinerite juures)

● 17.20-17.50 Kakumäe tee/ 
Vabaõhumuuseumi tee ristmikul  
(Talleke ja Pullike juures)

● 18.00-18.30 Kakumäe tee/Soolahe tee 
ristmikul 

● 18.40-19.10 Taludevahe/Hanijala ristmikul

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 22
MAI

HAABERSTI VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu- 

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti- 
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, 
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika- 
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafik ja peatumispaigad:

♻ 10.00-10.30 Kadaka tee/Rehe tn ristmikul

♻ 12.00-12.30 Järveotsa Rimi ees parklas  
(Õismäe tee 107a)

♻ 14.00-14.30 Õismäe tee 124 ja 136 vahel 
olev parkla 

♻ 16.00-16.30 Kakumäe Selveri parklas  
(Rannamõisa tee 6)

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, 
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 
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Propagandaplakatid 
linnamuuseumis
17. mail kell 17.30 tut-
vustab Lauri Frei Tal-
linna linnaelumuu-
seumi (Vene 17) ar-
hiivkogus leiduvaid 
propagandaplakateid. 
Nõukogude Liit suhtles 
tavakodanikega tihti propaganda võt-
mes ning üks oluline propaganda esi-
tamise viis olid kõikvõimalikud pilttrü-
kised – plakatid ja postrid. Kohtumine 
kestab tund aega ja osaleda saab 
muuseumipiletiga. Rühma suurus on 
12 inimest, kogunemine linnaelumuu-
seumis, pileti saab  osta Fientast.

 

PROTO avastusteha-
ses filmikuu
Avastustehas PROTO kuulutas 2022. 
a avastuste aastaks ja toob sel puhul 
iga kuu kokku parimad leiutajad üle 
Eesti. Mais on PROTO-s filmi ja kinoga 
seotud leiutised, põnevaid tegevusi ja 
avastamist jagub 21. ja 22. mail, kui 
külla tuleb filmirežissöör Rasmus Me-
rivoo, ning 28. ja 29. mail, kui anima-
kool avab PROTO-s animatsioonijaa-
ma. Huvilised saavad sealt päeva jook-
sul läbi astuda ning vaadata, kuidas 
nende loodud pildid liikuma pannakse. 
Tegevus sobib kõigile alates 5. eluaas-
tast. Terve kuu on PROTOs kohal pop-
up näitus filmi ja kinoga seotud leiutis-
test koguja Taivo Hiie erakogust. PRO-
TO asub Noblessneri sadamalinnakus 
aadressil Peetri 10 ja on avatud teisi-
päevast pühapäevani kella 11-18. 

 

Kullo huvikeskuse 
kunstiringide  
aastanäitus
4. juunini on vanalinnas Kullo laste-
galeriis (Kuninga 6) avatud Kullo hu-
vikeskuse kunstiringide aastanäitus. 
Seda iseloomustab kunstitehnikate 
paljusus, põnevad teemakäsitlused 
ning värviküllus. Näitusel on esinda-
tud enamik Kullo kunstiringidest: fo-
to- ja videoring, joonistamise ja maa-
likursus, joonistamine, trüki- ja arvu-
tigraafika, keraamika jt. Avatud es-
maspäevast reedeni kl 10-18, info 
www.kullo.ee

Lahtiste uste päev  
riigikogus
23. aprillil kella 11-16 ootab riigikogu 
lahtiste uste päevale. Kavas kohtumi-
sed ja arutelud saadikutega, lossituu-
rid ja Pika Hermanni külastus. Tähista-
me raamatukogude aastat, oma tege-
misi näitab kaitseliit, toimuvad kont-
serdid lossis ja lossi õuel! Vaata päeva 
kava: riigikogu.ee

NÕMMEL SAAB NÕU  
VANA MAJA TAASTAMISEKS 
 
Kuna sageli takerduvad inimesed Nõmmel vanade majade renovee-
rimisel bürokraatiasse, otsustas linnaosavalitsus koguda kokku 
peamised asjakohased küsimused ning 17. mail kell 18 otsitakse 
avalikul arutelul neile koos spetsialistidega vastuseid. Samal ajal toi-
mub ülekanne Nõmme linnaosa valitsuse Facebooki lehel facebook.
com/nommelinnaosa Küsimusi (võimalusel koos fotoga) saab saata 
veel täna, 16. mail nomme@tallinnlv.ee 

Minu  
TALLINN

Head kohvikud oskavad valida  
õiget taustamuusikat
Laulja ja laululooja Emma Johanna Lepasoo 
 
Tipptunnil oleks teenindajaid juurde vaja, sest paar-kolm ini-
mest ei jõua katta suure hulga inimeste vajadusi. Maipüha-
de ajal oli vanalinnas mitmekeelset rahvast juba päris palju 
märgata. Tundsin end sellisel soojal õhtul siin nagu Londo-
nis. Tundub, et koroonaaegne vaikus on murtud! Mulle 
meeldib, kui söögikohas on väike kultuurisein sündmuste 
infoga, nagu näiteks Reval Cafes Rävala puiesteel. Meeldi-
vad on ka kohvikud, mis oskavad valida taustamuusikat, mis ei 
häiri. Hindan kohalikku toitu, astelpajumahl on suurepärane, sa-
muti vahtrasiirupiga pannkoogid, mida pakub vanalinnas uues 
kohas avatud Must puudel. Söögikohta meelitab samuti loo-
minguline atmosfäär. Oasis restoran Rotermannis näiteks kor-
raldab luuleõhtuid ja podcasti õhtuid, esinevad DJ-d ja toimu-
vad live-kontserdid. Olen sealsel laval ka ise oma soolomuusi-
kaga mitu korda üles astunud. Mere lähedus on Tallinna suur 
trump. Reisidel väikelaevadega Aegnale või Naissaarele on 
kindlasti suur menu nii välis- kui ka siseturistide seas.

• Tallinna turism on pärast pikka ja rasket koroonaaega taastumas. Pealinn uuris, kas meie  
teenindajad on muutunud vahepeal lahkemaks või ootavad nii meie oma kui ka välismaalt  
pärit külastajaid hapud näod ja nähvamised.

JÄRVA: Itaalia kelnerid laulavad, kuid  
meie teenindajate trump on täpsus

Meie teeninduskul-
tuur on Euroopa tase-
mel, kuid hinnad Parii-
si omadest kõrgemad
Õpetaja Lauri Leesi
 
Eesti teeninduskultuur on 
kolmekümne aastaga Euroo-
pa tasemele tõusnud. Väljas 
söömas võib käia küll ja Tal-
linnas pakutakse päris 
maitsvaid toite. Mina olen ra-
hul nii meie söögikohtade toi-
tude kui ka teenindajatega! Ini-
mesi meelitavad kenad kodused 
toidud, kus ka hinnaga pole üle paku-
tud. Kui aga Raekoja platsil on hinnad kõr-
gemad kui näiteks Pariisis Jumalaema ki-
riku vastas, on kuidagi imelik. Seda oleks 
targem vältida. Olles enam-vähem Euroo-

paga ühel tasemel, võiksid hinnadki roh-
kem ühtlustuda. Paraku on nii mõneski 
valdkonnas Eestis hinnad kõrgemad kui 
läänes. Meelitaks ehk rohkem turistegi, kui 
hinnad tagasihoidlikumad oleksid. Söögi-

kohtades võiks minu arvates alati pakku-
da head eesti suppi. Talvisel ajal 

eelistaksin üht head kruupi-
dega hapukapsasuppi! 

Hautised on samuti 
maitsvad, näiteks mah-
lane vasikahautis. Häid 
söögikohti on meil üle 
linna. Minu lemmik on 

söögikoht Fahle maja 
esimesel korrusel, mille 

suurepärane prantsuse köök 
kosutab nii keha kui vaimu. Turis-

mi suurimaks tõmbenumbriks on meie 
põhjamaine loodus. Eriti jaanipäeva paiku, 
mil öö on sama pikk kui päev, ümberringi 
linnud, lilled ja heinalõhn! 

Söögikohale  
lisavad võlu käsitsi 
 küpsetatud leib ja 
lauda toodav vesi
Skulptor Tauno Kangro

Kohvikud ja teised söögikohad on taas 
avanemas. Söögikohad on Tallinnas 
head ja toit maitsev. Võib rahul olla. 
Meie linna teeninduse halb kvali-
teet on ainult legend! Enamasti 
on kõik korras ja alati suheldak-
se klientidega viisakalt, tähe-
lepanelikult ja eesti keeles. 
Sedasi on nii jaapani restora-
nis Uue tänava otsas kui ka Vi-
ru ringi lähedases Vene kultuu-
rikeskuses. Samuti astun sageli 
sisse india restorani, kus road on 
lausa fantastilised! Hindudest tee-

nindajad suhtlevad vabalt nii inglise, ve-
ne kui ka eesti keeles. Kalev SPA tagu-
ses restoranis Allee saab maitsvate roo-
gade juures nautida ka ilusat vaadet lil-
lelisse parki. Mulle meeldib hea ja sõb-
ralik teenindus, muuhulgas seegi, kui 
vesi lauda tuuakse. Käsitsi küpsetatud 
leib ja maitsevõi lisab toidukohale võlu. 
Lausa uskumatu, et söögikohad on 

suutnud hoida kõrget 
taset ka keerulis-

tes tingimus-
tes. Kogu 

teenindus-
kultuuris 
on hinna ja 
toidu kvali-
teedi su-
het hoida 

väga tähtis, 
et turiste linna 

tuua.

Eestis pole isegi  
presidendiloss  
turistide eest  
taraga piiratud
Eesti kultuuri koja eestseisuse 
liige Daisy Järva
 
Tänuväärse arengu on 
läbi teinud Fahle ja ka 
Rotermanni kvartali 
mõnusa atmosfääriga 
toidukohad. Sealses 
industriaalses päran-
dis on arhitektid loo-
nud mõnusa koosluse. 
Eestlased ehk ei ole nii 
superteenindajad nagu 
kreeklased või itaallased, kes 
kelnerina lauda teenindades nägu nae-
rul laulavad. Samas on meie plussiks 

korrektsus ja pakutavate roogade iga-
külgne tundmine. Me peame olema 
valmis väga nõudlikeks klientideks. Ko-
dulähedane toit on kindlasti üks meie 
restoranide plusse. Tallinn on Põhja-
Euroopa turismipärl, mis on väärt mitte 

ainult uudistamist, vaid ka uu-
rimist. Turismis on tähtis 

eristuda. Vanalinna kõr-
val on meie tugevu-
seks Kadrioru park 
oma mitmekülgsete 
kunstinäitustega 
näiteks Mikkeli 
muuseumis ja Ku-

mus. Seal jalutades 
on näha, kui hoolitse-

tud see park on. Ainu-
laadne mõnede teiste rii-

kidega võrreldes on see, et 
meie presidendi residentsi ümbrus po-
le tarastatud ja on huvilistele avatud. 

Raekoja platsil astuvad üles 
Lexsoul Dancemachine, Reket, 
Kukerpillid ja Smilers, lastele on 
eraldi ala LAHELA.

Vanalinnapäevad, mis seekord  toi-
muvad 3.-5. juunini, tähistavad ühtlasi 
oma 40. sünnipäeva. Festivali läbiv tee-
ma on kohalike inimeste vanalinna kut-
sumine ning kõikide vanalinna võima-
luste tutvustamine. 

"Vanalinn on püsinud aastasadu, kuid 
siinne melu on olnud ajas muutuv – siin 
on kaubeldud, meisterdatud, turiste võõ-
rustatud, ja nüüd on aeg aina enam ka 
kohalikule inimesele mõelda. Me pea-
me praegugi oma kordumatut ajaloopä-
randit hoolega hoidma, kuid vanalinnas 

toimuv peab olema atraktiivne ka nen-
de inimeste lastele ja lastelastele, kes 40 
aastat tagasi esimestel vanalinna päeva-
del käisid. Ajaloopärand säilib ainult siis, 
kui uued ja järgmised põlvkonnad siin 
tegutseda saavad ja tahavad ning meie 
lugu edasi kannavad," ütles Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm.

Tallinna vanalinna päevade peakor-
raldaja Ketter Sarapuu sõnul on festi-
val oma 40 aasta jooksul olnud pidevas 
arengus. Traditsioonide kõrval peab ole-
ma ruumi ka sellele, mida peavad täht-
saks uued põlvkonnad ning mis neidki 
vanalinna kordumatu võluga nakatab. 
"Mulle tundub, et vanalinna päevadel 
on algamas teine noorus ja nüüd kruii-
sib ta elektrirattaga munakivitänavatel, 

klappides taustaks mõnus eesti muusika. 
Festival käib ajaga kaasas, võtab olnust 
kaasa parima ja vaatab tulevikku väga 
helge pilguga. 40 on uus 20!"

Kolme päeva jooksul toimub üle va-
nalinna 400 eri üritust ning programmi 
on kaasatud nii amatööre kui ka tippte-
gijaid. Kavast leiab teatrit, tantsu, tsir-
kust, kunsti, muusikat, luulet ja näitusi, 
ning seda kõike inimestele tasuta. Rae-
koja platsil esinevad Lexsoul Dance-
machine, Reket, Kukerpillid ja Smilers. 
Lastele on loodud eraldi ala LAHELA, 
kus on palju harivaid ja loomingulisust 
arendavaid tegevusi. Oma uksed avavad 
600. aastapäeva tähistav raeapteek ning 
700. juubelit tähistav raekoda. Esimest 
korda ootab kõiki loomasõpru lemmik-

loomaala. Tulemas on ka politseikoer-
te näitus, rohkelt töötubasid ja vahvaid 
kontserte. Rahvakultuurihuvilistel ta-
sub kiigata Tornide väljakule pärimus-
külla, kus on väga mitmekesine prog-
ramm. Vanamuusikahuvilistele on kok-
ku pandud eraldi kava ja õhtuti toimu-
vad Piiskopi vaateplatvormil Jazzliidu 
kontserdid. Laupäeva öösel on võima-
lus saada osa traditsioonilisest Värava-
mängust, mida pole Tallinnas korralda-
tud juba üle kümne aasta.

Kõikide Tallinna vanalinna päeva-
de ajal toimuvate üritustega saab tut-
vuda festivali kodulehel https://vana-
linnapaevad.ee/

Vanalinnapäevad tähistavad suvel 40 aasta juubelit lemmikloomaalaga

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


