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toris ning olen mõelnud, et pä-
rast insulti ei oleks ma kindlasti 
suutnud kellast kellani tööd jät-
kata," rääkis Elen, kellel kulus 
kosumiseks koguni paar aastat. 
"Ainult enda eest vastutava et-
tevõtjana sain valida taastumi-
seks rahuliku tempo. Ei ole ker-
ge, kui inimene läheb tagasi nö 
üheksast viieni tööle – pinget ja 
stressi ei saa insuldiinimene en-
dale lihtsalt lubada. Tempo tuleb 

maha võtta! Kui kord oled insul-
di läbi teinud, jääb alati võima-
lus, et see võib korduda."

Elenil olid teadmised-osku-
sed alles ja mõistus töötas, aga 
jõudu ei jagunud. Insuldi taga-
järjed takistavad tema elu siia-
ni. "Pean vahepeal puhkama, 
ja mõnikord tuleb ette ka päe-
vi, kui pean natuke tukasta-
ma või keset päeva lausa pi-
kali viskama." 

Insult ehk ajurabandus tabab 
elu jooksul iga kuuendat inimest. 
Kolmandikule toob see puude 
ja kolmandikule ühe kuu jook-
sul surma. Vaid kolmandik saab 
sama terveks, kui oli enne hai-
gestumist.

Elen Kirti tabas kuue aas-
ta eest insult ajuverejooksu-
ga, mis jättis toona 39-aasta-
se naise pärast rasket peaope-
ratsioon kuuks ajaks haiglas-
se. "Kõik oli väga hirmutav," 
meenutas Elen. "Ühest küljest 
olin kaitstud – arstid ja tore 
personal oli ümber  ja tundsin 
end turvaliselt. Teisalt ei tead-
nud ma insuldist kuigi palju ja 
mind valdasid ärevus, hirm ja 
muremõtted – kuidas edasi, kas 
ma jäängi selliseks? Ka arstid 
ei oska ühelgi puhul ennusta-
da, kuidas kõik läheb. Vähe-
malt ühe asja tegin endale ju-
ba haiglas selgeks: mina soo-
vin voodist välja saada ja või-
malikult hästi taastuda!"

Pärast kojutulekut algas kõi-
ge keerulisem aeg. "Sa avastad, 
et haigla personali enam ei ole, 
aeg-ajalt kuskilt valutab või on 
halb olla, kuid nüüd pead ise 
toime tulema," kirjeldas naine. 

"Õnneks ma ei ela üksinda – 
mu elukaaslane tegi minuga ko-
gu kadalipu kaasa. Esimese as-
jana mõtlesime: mis edasi saab, 
mis me nüüd teeme? Teadmisi 
ei olnud, kelleltki küsida ei osa-
nud. Insult on invaliidistav hai-
gus – ühel läheb paremini, teisel 
halvemini, aga võib ka juhtuda, 
et inimene ei ole enam võime-
line milleski kaasa mõtlema." 
Elenil jäi õnneks mõistus sel-
geks. Ta asus tegema harjutu-
si, et voodist välja saada, kuni 
see lõpuks õnnestus. Rulaatori 
abil õppis naine uuesti kõndima.

Paanika ja surmahirm
"Üks asi on füüsiline tervis, 

teine aga vaimne pool," tun-
nistas Elen, keda kogu esime-
ne poolaasta kimbutasid äre-
vushäired, paanika ja sur-
mahirm. Naine otsis abi 
neuropsühholoogilt, 
kes osutus suureks 
toeks.  "Suutsin en-
dale leida nii-öel-
da tööriistad, mis 
mind aitasid, nii et 
kui ärevus või sur-
mahirm jälle maad 
võtma kippusid, sain 
tasakaalu tagasi," tõ-
des Elen.

Paar aastat taastus Elen 
oma jõududega. "Rõõmustan vä-
ga insuldi praeguste pilootpro-
jektide üle, sest neisse on kaa-
satud sotsiaalsüsteem ja inime-

PUUE VÕI SURM: Täielikult terveneb 
insuldist vaid kolmandik haigestunutest

Elen Kirt otsustas pärast insuldist taastumist saatusekaaslasi aitama hakata. Ta läks õppima nõustamist ja ning lõi oma büroo, mis spetsialistidelgi haigusjuhte ja ravimist patsien-
di vaatevinklist mõista aitab. Mats Õun

"Ma ei saanud kõndida ja peas tiirlesid mõtted: olen 
39-aastane, kas jäängi voodihaigeks?" rääkis oma 
kuus aastat tagasi saadud insuldist taastusnõustaja 
Elen Kirt. Igal aastal haigestub Eestis insulti üle 4500 
inimese ning surmapõhjuste hulgas on see haiguste 
seas esikolmikus, invaliidsuse põhjustajana lausa  
esikohal.

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Insuldi saanud inimesel  
aitab abi saada ka koordi-
naator, kes võib organisee-
rida patsiendile häirenupu, 
koduõe, abivahendeid või 
taastusravi.

Pakkumaks insulti põdenu-
tele lühemat taastumisaega ja 
kiiremat kojunaasmist, osale-
vad Lääne-Tallinna Keskhaig-
la (LTKH) ja viis Tallinna lin-
naosa aastatel 2020–2022 pi-
lootprojektis "Katkematu ra-
viteekonna loomine insuldi lä-
bi teinud inimestele", mida ra-
hastab haigekassa. "2019. aas-
tal kaardistas haigekassa kõigi 
raviteekonna osapooltega insul-
dipatsiendi probleemid," rääkis 
LTKH insuldipatsiendi ravitee-
konna projektijuht Helin Pev-
kur. "Selgus, et esmatasand ja 

eriarstiabi ei tee omavahel pii-
savat koostööd ehk info patsien-
di insuldist ei jõua perearstini. 
Lisaks ilmnes, et patsientide 
ja nende lähedastega ei vestel-
da pärast insulti inimlikus kee-
les." Nõnda disainiti unikaalne 
insuldi juhtprojekt, eesmärgiga 
parandada inimese insuldijärg-
set elukvaliteeti.

Jääb ära asutuste vahet 
jooksmine

Kuus insuldikeskust Eestis 
esitasid oma taotlused isheemi-
lise insuldi raviteekonna sujuva-
maks korralduseks. Välja vali-
ti neli raviasutust, neist üks on 
Lääne-Tallinna Keskhaigla, mis 
ravib üle 400 insuldipatsiendi 
aastas. "Uudse lahendusena saa-
bus haiglasse linnaosa sotsiaal-
töötaja, kes oli projekti mõis-
tes insuldikoordinaator. Näiteks 
kui keegi Haaberstist sai insul-
di, helistas haigla sotsiaaltööta-

ja Haabersti sotsiaaltöötajale: 
sinu piirkonna inimene sai in-
suldi, tule haiglasse meditsiini-
konsiiliumi. Seejärel läks insul-
dikoordinaator vestlema insuldi 
saanuga. Kui inimene ise vestel-
da ei suutnud, räägiti lähedas-
tega, et saada teada insuldihai-
ge soovid, hirmud, vajadused, 
kodune olukord, tugivõrgustik 
ja rahalised ressursid," lausus 
Pevkur. Järgmiseks arutati koos 
ravimeeskonnaga, mis insuldi-
haigest saab: kas koju suuna-
mine on hea või halb variant 
ning milliseid toetavaid teenu-
seid (häirenupu teenus, koduõe 
teenus, abivahendite laenutami-
ne) on vaja, et kodus saaks mak-
simaalselt hea hoolduse. Samu-
ti anti lähedastele nõu. 

"Sotsiaaltöötaja tõi ravikon-
siiliumi sotsiaaltöö vaate, sest 
tema näeb asju teise nurga alt 
kui haigla meditsiinipersonal," 
rõhutas Põhja-Tallinna linna-

osavalitsuse sotsiaaltöötaja ja 
LTKH  insuldikoordinaator Pi-
ret Kruuser.

Tänu insuldiprojektile saa-
vad nii insuldihaige kui ka te-
ma lähedane esimese info juba 
haiglast ja teavad, kelle poole 
oma linnaosavalitsuses pöördu-
da, nii ei pea jooksma kümne 
asutuse vahel. "See kõik hoiab 
aega kokku ja me saame palju 
kiiremini asja lahendama haka-
ta, ei pea enam ootama kuu või 
kaks, kuni rong võib juba läi-
nud olla," lisas Kruuser.

Koduseinte  
tervendav mõju

Kruuseri vaateväljas on ol-
nud neidki, kellel ei ole ühtegi 
lähedast. "Näiteks sai üks ko-
duhooldusel olev klient kordu-
va insuldi, aga tal on väga tubli 
hooldustöötaja ja me hindasime 
tema hooldusvajaduse ümber," 
rääkis Kruuser. "Nüüd käib te-

ma hooldustöötaja sagedamini, 
lisaks aitab koduõde. Tänu sel-
lele on insuldihaige ka ise ra-
hulikum – tema haigusest tea-
takse ja teda abistatakse, nii et 
ta saaks võimalikult kaua ol-

la oma kodus. Just koduseintel 
on tervenemisel toetav ja abis-
tav roll."

Insuldi järel võib tervis aja-
pikku halvemaks muutuda vaa-
tamata taastusravile. "Kui sel-
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ne ei jää pärast akuutravi n-ö 
ripakile ehk kui on vaja taas-
tusravi, ta selle kas taastusravi-
haiglast või ambulatoorsest ter-
visekeskustest ka saab," jätkas 
Elen. "Mina sattusin süsteemis 
paraku nn halli tsooni ehk pi-
din ennast paar aastat ise aita-
ma, kuni jõudsin lõpuks taastus-
ravile, mis tegelikult peaks toi-
muma kohe. Tegin kõik kaasa, 
sest kuigi aruteludest arstide-
ga jäi kõlama, et sada protsenti 
terveks ma ei saa, olin võtnud 
eesmärgiks vaadata, kui lähe-
dale ma ideaalile pääsen. Te-
rapeut ei tee sind terveks, vaid 
aitab sind, ja sa ise püüad. Sel-
leks peab olema emotsionaal-
selt tasakaalus või vähemalt ta-
he olemas." 

Jääb mõjutama kogu  
edasist elu

Siin võiksid perearstid, sot-
siaaltöötajad, insuldiõed, juhtu-
mikorraldajad ja insuldi koordi-
naatorid märke tabada, et insul-
ti põdenu vaimsele tervisele tur-
gutust ja tuge pakkuda, või kui 
ta kohe seda infot vastu ei võta, 
siis tema lähedastele. "Meil on 
väga head teenused, aga kerges-

ti nendeni ei jõuta. Hea on, 
kui keegi suunaks ja ju-

hendaks," märkis Elen.
Umbes 25% kõi-

kidest insultidest te-
kib alla 50-aastastel, 
ning Eestis esineb 
tööealistel inimestel 
insulti palju sageda-
mini, kui teistes Eu-

roopa riikides. Mil-
lest elatuda, kui tööea-

line kaotab pärast mitut 
kuud haiguslehte töökoha 

ega olegi võimeline veel sin-
na naasma? "Mina olin mikro-
ettevõtja, mul ei olnudki ühek-
sast viieni kontoritööd. Varem 
aga töötasin pikalt finantssek-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kui  
inimene jääb  

muredega üksi,  
tema tervis ei  

taastu.

Kui arstid ja õed tegelevad ravimisega, siis sotsiaaltöötaja mõtleb juba 
varakult, mis saab inimesest haiglast lahkudes. Scanpix
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Rahaliselt läheb raskeks igal 
perel, kus on insult juhtunud, 
ja seda ka siis, kui kaks töö-
tavat inimest elavad ühe katu-
se all ning ühte tabab insult. 
"Kohustused on võetud ju ka-
he kanda ja kui ühe sissetulek 
kaob ära, vajuvad senised ka-
he inimese rahalised kohustu-
sed ühele selga – see on päris 
raske, sest osalise või püsiva 
töövõimetuse eest saadav tu-

giraha on naeruväärne," tõ-
des Elen.

Ka see raha ei tule niisama. 
"Tööealine peab töövõimetust 
taotlema töötukassa kaudu ja 
see protsess ei ole kerge – sa 
pead tõestama, et sul päriselt 
ongi probleemid. Sa pead näi-
tama, et sul päriselt oligi hai-
gus, millel on kestvad tagajär-
jed ehk sa ei saagi terveks! Te-
ha igal aastal või üle kahe aas-

ta töövõime hindamise kada-
lipp uuesti läbi on üsna när-
vesööv, sest sellestki väike-
sest rahast ilma jääda on ka-
tastroof."

Tööle teiste aitajana
Eleni kogemus näitab, et 

saatuselöögid võivad siiski ka 
heaks pöörata. "Taastumine ja 
täisväärtuslik elu on siiski või-
malik," on naine kogenud. Elen 

lõpetas kogemusnõustaja õpin-
gud ja õppis järgmiseks sedagi, 
kuidas raske haiguse või elu-
raskuse puhul inimesi vaimselt 
toetada. "Tegin paar aastat eel-
tööd ja lõin enda konsultatsioo-
nibüroo nimega Taastusstuu-
dio, et pakkuda taastusnõusta-
ja ja konsultandina psühholoo-
gilist tuge," rääkis Elen. "Koo-
litan ja konsulteerin ka spet-
sialiste, et neil oleks teadmine 

patsiendi vaatest – ma räägin, 
kuidas patsient tunnetab ja läbi 
elab, et spetsialisti ja taastuja 
pool saaksid kokku ja taastu-
mine oleks tõhusam. Mais viin 
läbi veebikursuse "Elu pärast 
insulti" ja puudutan enda ko-
gemuse varal kõiki praktilisi 
teemasid, mis taastumisprot-
sessil ette tulevad."

Ka Eesti insuldipatsientide 
seltsi loomine sai aasta tagasi 
alguse Eleni enda loost. Otsus 
tehti koos insuldihaige lähedase 
rollis oleva kaasteelisega. "Näe-
me kahte poolt – mina patsien-
dina ja tema lähedasena, milli-
sed teemad on olulised," kinni-
tas Elen. "Oleme üht-teist kor-
raldanud ja andnud endast mär-
ku, üritanud luua juhiseid ning 
jaganud haiglate ja ametiasutus-
te informatsiooni. Oleme keskus, 
kuhu saab pöörduda, kui kellelgi 
on samal teemal mure. Tasapisi 
inimesed koonduvad, tullakse ju-
ba ka infarkti ja ajutraumaga, et 
saada infot, kogukonda, tuge ja 
küünarnukitunnet. Pakume in-
sultipatsientidele ja nende lähe-
dastele informatsiooni ja tuge 
just raviteekonna osas, samuti 
oleme koostööpartner teistele 
patsiendiühendustele."

Eleni kogemuse järgi on in-
suldi läbi põdenutel enim puudu 
teadlikkusest nii ravi kui ka sot-
siaalsüsteemi võimaluste osas, 
eeskätt just vähenenud töövõi-
mega töötamise teemal. "Vähene 
teadlikkus on suurim mure, see-
ga panen insuldihaigetele süda-
mele: uurige oma haiguse koh-
ta rohkem. Kui ise ei jõua või ei 
suuda, võiksid seda teha läheda-
sed," julgustas Elen. "Internetis 
leidub juba üksjagu infot, mida 
tasub lugeda, ja kui midagi jääb 
arusaamatuks, võtke ühendust! 
Ärge jääge üksinda, vaid tulge 
kogukonda!"
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Põhja-Tallinn 
saab uut  
õuemööblit
Suve alguseks paigaldatakse 
Põhja-Tallinnas uued pingid 
Sõle 35 ja 47 ette, Angerja 10a 
ja Ketraja 3a haljasalale ning 
Taime 3 juurde. Uued prügikas-
tid tulevad Stroomi rannaparki, 
Kopli aedikusse, Merimetsa 
terviserajale, Kolde pst ja Õle t 
nurgale, Valgevase 8 ja 11 juur-
de, Kopliranna/Pelguranna ris-
tile jm. Kokku saab paika 4 uut 
pinki ja 44 prügikasti. 

Pärnamäe 
jäätmejaamast 
tasuta komposti
Pärnamäe jäätmejaama kom-
postimisplatsil (Pärnamäe tee 
36) jagatakse kevadisteks aia-
töödeks tasuta komposti 31. 
maini. Sertifitseeritud kompos-
ti valmistatakse kohapeal nel-
jast linna jäätmejaamast ja kal-
mistute juurest tarnitud aia- ja 
haljastujäätmetest. Komposti 
jagatakse kuni 15 m³ ühe klien-
di (nii eraisik kui ka ettevõte) 
kohta, soovijatel tuleb endast 
märku anda info@jaatmejaam.
ee või tel 61 6400. Komposti 
soovijatel võiks olla oma trans-
port, kuid kuni 30 km kauguse-
le Pärnamäe jäätmejaamast on 
võimalik tellida transport kuni 
15 m³ komposti veoks hinnaga 
1,20 eurot km (koos km-ga). 
Sertifitseeritud komposti tohib 
kasutada kui kanget väetist, 
segades seda kasvumulla sis-
se vähesel määral. Lisainfo  in-
fo@tjt.ee või tel 609 6029. Ke-
vadiste aiatööde käigus tekki-
nud lehepraht, oksad jm hal-
jastujäätmed saab viia Pärna-
mäe, Rahumäe, Pääsküla ja 
Paljassaare jäätmejaama. 
Ühekorraga saab tasuta ära 
anda 0,6 m3 aia- ja haljastu-
jäätmeid ehk kuus 100-liitrist 
kotti.

 

Väliterrasside 
üürisoodustu-
sed jätkuvad
Linn otsustas jätkata väliter-
rasside täielikku üürivabastust 
linna pindadel tänavu mai lõ-
puni ning taas septembri algu-
sest detsembri lõpuni. Juuni 
algusest augusti lõpuni kehtib 
50-protsendiline üürisoodus-
tus. Lisaks väliterrassidele 
puudutavad soodustused 
mündimasinaid, mandli- ja 
pähklikärusid, vaatebinokleid 
ja käsitöö müügikohti. Rajatis-
te soodustused hakkavad mai 
alguses kehtima kogu linnas, 
aprilli lõpuni on terrasside jm 
rajatiste üürivabastused jõus 
ainult Kesklinna linnaosas. 
Soodustuste eeldatav rahaline 
mõju linnaeelarvele on 600 
000 eurot. Üürisoodustusi lin-
na pindadel on rakendatud 
2020. a aprillist alates.

Kuidas insulti ära tunda?

Insulti aitab ära tunda 
kolm näitajat, kuid 
piisab ka ühest, 
et kutsuda kiir-
abi tel 112.

1. Ühe näopoole 
halvatus – ini-
mene tunneb, et 
pool nägu "ei kuula 
sõna".

2. Ühe kehapoole tuimus – 

inimene tunneb, et 
ühes kehapooles 

on "surinad" või 
nahk tundub 
"võõras".

3. Häiritud 
kõne – inimesel 

on raske õigeid 
sõnu leida ja välja 

öelda ja kõnest aru 
saada.

Kust saab insuldi järel abi?

• Eesti Insuldipat-
sientide Selts 
(Tallinn) annab 
tuge ja infot in-
suldi läbielanu-
tele ja nende 
peredele. E-post 
info@insuldiselts.
ee

• Konsultatsioonid tervise- ja 
meditsiini spetsialistile ning 
tööandjale ja/või HR spet-
sialistile; individuaalsed 
konsultatsioonid taastujale 
ja/või taastuja lähedastele. 
E-post taastusstuudio@
gmail.com, www.taastus-
stuudio.ee

• Infot insuldi ja taastumise 

kohta www.insult.
ee,  www.elupa-

rastinsulti.ee ja 
www.insuldi-
selts.ee

• Tallinna sot-
siaaltoetused ja 

-teenused, blan-
ketid ja kontaktid eri-

vajadusega inimesele htt-
ps://www.tallinn.ee/Sot-
siaaltoetused-ja-teenused-
erivajadusega-inimesele

• Lähem info projektist "Kat-
kematu raviteekonna loomi-
ne insuldi läbi teinud inimes-
tele" www.keskhaigla.ee/in-
sult ja www.haigekassa.ee/
insuldi-juhtprojekt

gub, et oleks vaja intervallhoi-
du, sotsiaaltransporti taastus-
ravile minekuks või funktsio-
naalset voodit või ratastooli, 
tuleb taas appi sotsiaaltööta-
ja, kes soovitab, milline aval-
dus täita või kust abivahen-
deid laenutada," lisas Haabers-
ti linnaosavalitsuse sotsiaaltöö-
taja ja LTKH insuldikoordinaa-
tor Ingrit Säär. "Kui insult ta-
bab tööealist inimest, arutame 
läbi, kas ehk oleks mõistlik jää-
da eelpensionile ja saada niivii-
si sissetulek. On ka juhtumeid, 
mil tööeas inimene kaotab nel-
ja kuu haiguslehe järel töö – ka 
sel juhul nõustame, kuidas võt-
ta end töötukassas arvele ning 
taotleda töövõime hindamist."

Kirjeldatud moel piloteeri-
ti meditsiini- ja sotsiaalsüstee-
mi ühendamist aasta jooksul 
Kristiines, Mustamäel, Nõm-
mel, Põhja-Tallinnas ja Haabers-
tis. Aidati 75 insuldipatsienti. 

"Insulti haigestunutelt saadud 
tagasiside põhjal võib öelda: 
neile on oluline, et insuldikoor-
dinaator ehk linnaosa sotsiaal-
töötaja on kogu aeg olemas ja 
temaga saab hiljem vajaduspõ-
hiselt edasi suhelda," rõhutas 
Helin Pevkur.

LTKH pilootprojekt annab 
võimaluse rakendada sama la-
hendust edaspidi ka mujal Ees-
tis. Edasiste plaanide kohaselt 
hindab haigekassa kõigi nelja 
insuldikeskuse projekte 2022. 
aasta lõpus. "Arvutatakse välja, 
palju see läheks maksma, kui in-
suldikoordinaatori teenus luua 
üle Eesti, ning palju oleks Tal-
linna linnaosadesse vaja eraldi 
ametikohana insuldikoordinaa-
toreid, kes käiksid haiglas ja jät-
kaks alustatut," märkis Pevkur. 
"Oleme asja arutanud Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiuametiga, 
huvi teenuse vastu on olemas."

Koduvägivald viis eaka insuldiga haiglasse

Ilma sotsiaaltöötaja tähelepa-
nuta poleks välja tulnud, et lap-
selaps nõuab vanaemalt regu-
laarselt vägivallaga pensionira-
ha.

Linnaosade insuldikoordinaa-
torid saavad haige kodu külasta-
des ja lähedastega suheldes ter-
vikpildi nende elu-olust, mis insul-
dihaiget ümbritseb, kui haiglauks 
tema selja taga kinni läheb.

Piret Kruuser nentis, et tema 
vaatevälja sattus insuldiprojektiga 
seoses neli perevägivalla juhtu-
mit. "Näiteks sattus insuldiga 
haiglasse proua vanuses 80+ ja 
mind kutsuti temaga vestlema," 
meenutas Kruuser. "Selgus, et 
tütrepoeg oli tarvitanud vana-
proua kallal korduvalt vägivalda, 
et saada tema pension endale. 
Ka insult oli juhtunud vahetult pä-

rast pensionipäeva. Sulgesin va-
naema pangakaardi, et lapsed 
rohkem raha välja võtta ei saaks. 
Vanaema lootis, et lapselaps võ-
tab ta enda juurde ja nad saavad 
jätkata korteri üürimist, aga nüüd 
on insuldist möödas aasta ja lap-
selaps ei ole vanaemaga ühen-
dust võtnud."

Praegu elab vanaproua hool-
dekodus. Kruuseri sõnul ei rääki-
nud eakas naine ise kordagi vägi-
vallajuhtumitest, kuigi olid olemas 
korduvad politseiteatised. "Seega 
on insuldiprojekti raames välja 
tulnud ka varjatud perevägivald, 
mis varem oli sotsiaalhoolekande 
eest varjatud," nentis Kruuser. 
"Muidu oleks proua pärast insulti 
ehk öelnud, et kõik on korras, lä-
hedane on olemas, ma lähen ta-
gasi koju ja lapselaps toimetab."

Sääre sõnul võis insuldikoordi-
naator sedagi näha, et tihti on 
abivajajaks lisaks insuldi saanule 
ka tema lähedane. "Minul oli juh-
tum, kus insuldi saanud emal oli 
napsusõltuvusega poeg, kel puu-
dusid töö ja sissetulek," kirjeldas 
Säär. "Nõustamise järel võttis 
poeg end töötukassas arvele, sai 
osalise töövõime ja sissetuleku. 
Nüüd on ta emale hooldajaks 
määratud ning kodukülastustel 
on kõik alati korras. Seega suutsi-
me aidata kaht inimest – nii insul-
di saanut kui ka tema lähedast, 
kes ei teadnudki, kuhu pöörduda. 
Kui lähedane on olemas, kuid sot-
siaaltöötaja kodustest oludest ei 
tea, olekski eakas insuldipatsient 
naasnud keskkonda, kus napsu-
himuline poeg elab ema pensio-
nist."



4  •  25. aprill 2022  •  TEEREMONT 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee 

Tänavused teeremondid 
muudavad jalakäijate ja  
ratturite liiklemise ohutu-
maks ning toovad  muu  
hulgas tänavatele moodsad 
leedlaternad ja maa alla 
uued torud. 

Haaberstis töötavad kallu-
rid ja kopad Rannamõisa teel, 
et ehitada välja nelja sõiduraja-
ga teelõik. "Praegu käivad tööd 
uuel linna suunduval teepoolel, 
teoksil on kaeve- ja täitetööd," 
ütles Tallinna Teede AS-i  pro-
jektijuht Raiki Reiljan. "Seni-
ne kraav saab samuti täidetud 
ja muutub peagi laieneva tee 
muldkeha osaks. Ehitame sin-
na sademeveekanalisatsiooni, 
kollektorisse korjatakse kokku 
ka mõnede ümbritsevate aren-
duste sadeveed."

Teise etapi ehitustööde käi-
gus rajatakse ligi 1,5 km pikku-
ne eraldusriba ning nelja sõidu-
rajaga teelõik. "Rannamõisa tee 
uuendamise esimene etapp viidi 
läbi eelmise aasta alguses, mil 
rajati Tallinna linna ja Harku 
valla piiril kulgeva Tiskre oja 
kohale uued sillad. Valmis sai 
220 meetri pikkune eraldatud 
sõidusuundadega teelõik, mil-
lega loodi eeldus rekonstruee-
rimise teiseks etapiks," selgi-
tas abilinnapea Vladimir Svet. 

Nüüd on plaanis rajada es-
malt linna sisenev sõidusuund. 
Juunis suunatakse liiklusvoog 
valminud teelõigule ning algab 
linnast väljuva sõidusuuna ehi-
tus. Uuendatakse tänavaval-
gustus, veevarustus, kanalisat-
sioon, side- ja elektrivarustus 
ning foorid. 

Tänavat hakkavad valgusta-
ma säästlikud leedlaternad ning 
ülekäigurajad saavad ohutuse 
nimel erivalgustuse 

Ratturite sõitmise  
koht teeserva 

Kuna teede all on arvukalt 
tehnotaristut, tuleb ümber ehita-
da ka gaasivarustus. "Aasta lõ-
puks tahame kõik valmis saa-
da," ütles Reiljan. "Üks linna-
piiri pudelikael saab likvideeri-
tud ja liiklusummikud peaksid 
vähenema." 

Rannamõisa tee 
linnast väljuval 
suunal rajatak-
se  sõidutee 
äärde 1,3 
km ulatu-
ses kerg-
liiklustee, 
linna suu-
nal on see 
juba ole-
mas. Ühtla-
si saavad uue 
ilme praegused 
ühissõidukipeatu-
sed ning kaks peatust 
ehitatakse juurde. 

Korrastatava teelõigu ümb-
russe istutatakse 175 sangleppa, 
144 serbia kuuske, 378 kanada 
leedrit, 25 läänepärna, kümme 
lamarcki toompihlakat ja kolm 
hõberemmelgat. 24 puud istuta-

takse ümber uude kohta. See-
ga istutatakse 177 langetatud 
puu asemele kokku 735 uut. 
Lisaks rajatakse istutuspaigad 
5700 pajule. 

Linna piirile paigaldatakse 
infotablooga varustatud Tallin-
na piiritähis. Rannamõisa tee 
ehituse juurde kuulub veel Pi-
kaliiva tänava väljaehitus Ran-
namõisa teest kuni Noorkuu 
ja Vanakuu tänava ristmikuni.

Tee-ehitus läheb maksma 
üle 7,35 miljoni euro, millest 
534 000 eurot annab AS Tal-
linna Vesi. 

Uued paigad sportimiseks
Linn tutvustas hiljuti ka Ra-

humäe tee remondiprojekti. Üm-
berehitus ootab Järvel  Tamm-
saare tee ja Tervise tänava va-
helist lõiku. Eeskätt muutub liik-
lus turvalisemaks ja mugava-
maks jalakäijatele ja jalgratturi-
tele. Mõlemale poole sõiduteed 
rajatakse 4,8 m laiused kerg-
liiklusteed, jalakäijate ja jalg-
ratturite liikumisalad eralda-

takse  täringukividest riba-
ga. Seal, kus võima-

lik, tulevad kerg-
liiklustee ja sõi-

dutee vahele 
haljasalad. 

Kristii-
ne linna-
osa vane-
ma Jaa-
nus Riibe 
sõnul loob 

tee-ehitus 
ka uusi va-

ba aja veetmi-
se võimalusi. Nii 

on plaanis rajada Ra-
humäe tee äärde sportimisala 

korvpalli- ja padeliväljaku ning 
välijõusaaliga. 

Sõiduradade arv jääb korda-
tehtaval lõigul endiseks. Tuisu 
tänava ristmikule rajatakse aga 
vasakpöörderada Nõmme suu-

nast Tuisu tänavale pöörami-
seks. Sama ristmiku Rahumäe 
tänava harude ülekäiguradade-
le lisatakse ohutussaared. Kõik 
mahasõidud teeäärsetele krun-
tidele rajatakse allalastud ääre-
kiviga. Tammsaare tee ja Tuisu 
tänava vahel eraldatakse vastas-
suunalised liiklusvood haljasta-
tud eraldussaarega ning edas-
pidi pääseb sellega piirnevatele 
kinnistutele Rahumäe teelt vaid 
parempööretega. Vasakpöörete 
asemel tuleb teha tagasipööre, 
olenevalt sõidusuunast Tamm-
saare või Tuisu tänava ristmi-
kult. Tuisu bussipeatused mõle-
mal pool teed jäävad praegus-
tesse kohtadesse, vaid bussi nr 
23 Energia peatuste asukohad 
nihkuvad veidi.

Ristmikel ja kohtades, kus 
liiklejatele peab olema hea näh-
tavus, kasutatakse haljastuses 
madalaid taimi. Spordiala pii-
ratakse võrkpaneelist piirdega, 

mille äärde istutatakse tänavalt 
tuleva saaste ja müra eemale 
hoidmiseks metsviinapuud.

Autode kiirus 30 km/h
Pirital remonditakse miljo-

ni euro eest tervikuna Eduard 
Bornhöhe tee, mille äärde jää-
vad ka lasteaed ja majandus-
gümnaasium. Projekt on val-
mis, ehitus algab tänavu ja ko-
gu tööga peaks ühele poole saa-
ma järgmisel aastal.

Bornhöhe tee remont mak-
sab 900 000 eurot. Suurimaks 
lubatud sõidukiiruseks jääb 30 
km/h ning sõidukite liikluse ra-
hustamiseks kasutatakse künni-
seid, tõstetud ristmikke, teekit-
sendusi ja eri  teekattematerja-
li. Samasugust ajakohast tee-
ehitust näeb möödunud sügisel 
valminud Kõivu teel, kus nüüd 
on jalakäijatel ja ratturitel ohutu 
ja mugav liigelda. Pärast Bornh-
öhe tee remonti on liiklus ohu-

tum kõigi Pirita koolide ja las-
teaedade lähedal.

Kesklinnas algab suve teisel 
poolel Pronksi ja Jõe tänava re-
mont. "Oluline on, et selle tule-
musel tekivad sõiduteest eralda-
tud jalgrattateed," ütles Kesklin-
na vanem Monika Haukanõmm. 
"Lisaks mahub tänavatele roh-
kesti uut haljastust ja rohelust."

Sealgi uuendatakse kõik maa-
alused tehnovõrgud – vesi, ka-
nalisatsioon, gaas ja elekter – 
ning rajatakse nüüdisaegne tä-
navavalgustus.

Lõpule jõuab Peterburi tee 
projekteerimine. Samuti projek-
teeritakse Liivalaia tänava ning 
Ülemiste terminali ja Vanasada-
ma vahelist trammiteed. Vana-
Kalamaja tänavast saab jalakäi-
jaid ja jalgrattureid eelistav tee.

Linn annab tänavu tänava-
te remondiks kokku 67,7 mil-
jonit eurot.

Tänavu saab uueks Rannamõisa 
ja järgmisel aastal Bornhöhe tee

Suuremad tee-ehitused algavad kevadel kohe, kui ka öösel on õhutemperatuur üle null kraadi. Linn annab tänavu tänavate remondiks kokku 67,7 
miljonit eurot. Albert Truuväärt

Stroomi ranna 
vesi on puhas

Stroomi rannas ujumine on 
ametlikult lubatud, sest tervi-
seamet hindas vee kvaliteedi 
2021. a suplusvee profiili alu-
sel heaks. Mullu võttis linna 
keskkonna- ja kommunaal-
amet koos Põhja-Tallinna lin-
naosaga kasutusele eri meet-
meid reostusallikate tuvasta-
miseks, koostöös AS-iga Tal-
linna Vesi jätkuvad valgala 
seiretööd iga nädal ja aasta 
ringi koos veeanalüüside võt-
misega. Linnaosa kavandab 
ohutuse tagamiseks tervise-
ameti ettepanekul nihutada 
supluskoha piiri põhja poole. 

Astangul  
konnade  
kaitseks ajutine 
liikluspiirang
Kevadine konnaränne on ala-
nud ning kahepaiksetele ohu-
tuma rändetee tagamiseks al-
gas Astangu tänaval ajutine 
liikluspiirang. Mootorsõidukite 
sõidukeeld lõigul Kotermaa 
tänav kuni Astangu tänav 
19/3 kehtib kella 21-6 konna-
rände lõpuni. Kõik kahepaik-
sed on Eestis looduskaitse all. 
Kui liiklemiskeeldu ei rakenda-
ta ja vabatahtlikke pole abis-
tamas, võib Astangu tänaval 
konni massiliselt hukkuda. 
2021. a aidati seal vabatahtli-
ke abiga üle tee rohkem kui 
2000 kahepaikset. 

 

Perekonnasei-
suameti juha-
taja Karin Kask 
lahkub ametist
Tallinna perekonnaseisuameti 
pikaaegne juhataja Karin 
Kask lahkub omal soovil linna 
teenistusest, tema viimane 
tööpäev on 30. aprillil. Üks 
näide 32 aastat ametis tegut-
senud Kase algatustest on  
vastsündinutele pidulik nime-
tunnistuste kätteandmine 
raekojas alates aastast 2002. 
Kuni uue juhataja nimetami-
seni täidab tema ülesandeid 
rahvastikutoimingute osakon-
na juhataja Kristi Kail.

177 langetatud 
puu asemele  

istutatakse kokku 
735 uut.
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"Põgenike majutusasu-
tustesse on jäetud kuu- 
lutusi, kus keegi otsib  
teatud parameetritega ja 
tingimustel naist endale," 
ütles sotsiaalkindlustus-
ameti inimkaubanduse 
ohvrite teenuse juht Sirle 
Blumberg. "Tullakse ka 
otse küsima, et oleks vaja 
165 cm pikkuseid ja kuni 
70 kg kaaluvaid naisi – ma 
hea meelega viiksin nad 
ühest riigist teise."

Tallinna majutusasutustes-
se, kus Ukraina sõjapõgeni-
kud viibivad, on jäetud kaht-
lase sisuga sõnumeid ja kuulu-
tusi. Näiteks võib lugeda sei-
nale kinnitatud kuulutuselt, et 
"Pakun majutust, Mustamäel 
korteris 1 vaba tuba. Elukohta 
pakun tumedate juustega nais-
terahvale, alates 165 cm pikk, 
kuni 70 kg." Teiselt kuulutu-
selt võib aga lugeda, et "Le-
pingut pole vaja. Raha kohe 
sularahas kätte. Pakume tööd 
ka Leetu."

Blumbergi sõnul pääsevad 
Ukraina põgenikke vastu võt-
nud majutusasutustesse ka tei-
sed inimesed, kel on lihtne 
lauanurgale või lausa stendi-
le kuulutust jätta. "Seal siis 
keegi otsib teatud parameet-
rites ja tingimustel naist ku-
hugi," rääkis ta. "Me peame 
vaatama, mis on nende lau-
dade peale ja infostendidele 
poetatud, et see siis maha võt-
ta või üles pildistada. Olen ka 
ise saatnud politseile edasi sel-
liseid kuulutusi."

Ohus ka mehed
Blumberg rõhutas, et me ei 

tea kunagi, milleks inimesi on 
tahetud sel viisil värvata. "Tul-
lakse ka näiteks otse küsima, 
et mul oleks vaja selliseid ja 
selliseid naisi ja ma hea mee-
lega viiksin nad ühest riigist 
teise," rääkis ta. "Mis selle ini-
mese mõttes on? Viia kuhu? 
Miks ta seda teeb? Kui ta ta-
hakski pakkuda mingit tööd, 
miks ta ei kasuta selleks siis 
neid võimalusi, kus saaks kok-
ku tööandja ja tööotsija? Neid 
kohti, kus saaks seda teha, on 
meil minu meelest olemas pii-
savalt palju."

Blumbergi hinnangul tuleb 
kasuks, et Eesti on väike. Kui 
keegi haub plaani näiteks kuhu-
gi korterisse bordell püsti pan-
na, saadakse sellele ka jälile. 
"Ma olen näinud, kuidas po-
litsei töötab," märkis ta. "Teen 
nendega tihedat koostööd ja 
olen näinud, kuidas nad selle 
teemaga iga päev tegelevad ja 
olukorda jälgivad."

Inimkaubandus on Blumber-
gi sõnul  alati sõja- ja rände-
kriisidega kaasas käinud. "Kui 
inimesed liiguvad ühest riigist 
teise ja läbi mitme riigi, siis ko-
gu sellel teel, kus on väga pal-
ju abistajaid ja vabatahtlikke, 
leidub nende hulgas neidki, kes 
soovivad inimesi enda kasu ees-
märgil värvata ja transportida," 
nentis ta. "Niigi suures hädas 
inimesel on raske hinnata, kas 
abipakkuja on hea või on tal 
mingid muud asjad mõttes."

Inimkaubandus on maail-
mas relva- ja narkokaubandu-
se kõrval suuruselt teine kurite-
gevuse liik ning käib esimese-
ga tihtilugu käsikäes. "Paraku 

on see eksisteerinud päris pik-
ka aega ja eksisteerib ka prae-
gu," nentis Blumberg. "Loomu-
likult on see teravdatult tähele-
panu keskpunktis, kui ongi sel-
lised kriisid, nagu praegu. Eriti 
mis puudutab inimeste rännet 
oma kodupiirkonnast ära. Mi-
da suurem on nende inimeste 
hulk, seda tähelepanelikum on 
tegelikult vaja meil olla. Sest 

sellises rändekaoses, kus ini-
mesed massiliselt kuhugi lii-
guvad, on kahjuks vahenda-
jatel ja kaubitsejatel mõnevõr-
ra lihtsam tegutseda, sest nad 
kaovad massi ära."

Väga oluline on Blumber-
gi hinnangul jõuda võimali-
kele ohtudele jälile enne, kui 
kuritegu on mingiski vormis 
juba toime pandud. "Et meil 

ei tekiks olukor-
da, kus tuleb tegelikult juba 
aidata seda ohvrit," märkis 
ta. "Sest need tagajärjed nii 
emotsionaalsele kui ka füüsili-
sele tervisele oleks ikka väga 
traumaatilised. Praegu liigub 
koos oma emadega ka palju 
lapsi ja noorukeid, mistõttu 
oleme ka enda tähelepanu te-
ravdanud. Kui vaadata inim-
kaubanduse eelmiste aastate 

statistikat, mille leiab krimi-
naalpoliitika koduleheküljelt, 
siis seal on päris suur num-
ber, mis puudutabki just ala-
ealiste meelitamist ja kaasa-
mist eri kuritegude toimepa-
nekule. See teeb meid küll 
valvsaks."

Inimkaubanduse puhul tu-
leb Blumbergi kinnitusel hoi-
da silma peal pidevalt muu-

tuvatel trendidel. "Nii nagu 
muutub maailmas mingi olu-
kord, tekivad ka kohe uuesti 
teatud sihtrühmad," ütles ta. 
"Täna me räägime tõesti jäl-
le rohkem naistest ja lastest, 
aga mõnel teisel ajal, kui rän-
dekriisi ajal rändasid rohkem 
mehed, võisime me rääkida 
rohkem meestest."

Ennetustöö pole vaid mõne 
riigiasutuse või -ameti vastu-
tus, sellega peavad tegelema 
kõik. "Kui inimesed vähegi 
jaksavad märgata, siis see on 
suur asi, ja ärgu keegi kartku 
anda sellest teada," toonitas 
Blumberg. "Kui ikkagi tekib 
kummaline olukord, eriti kui 
see on seotud laste ja noorte-
ga, tuleb kohe helistada kasvõi 
politsei lühinumbril 112. Võib 
helistada ka inimkaubanduse 
ennetamise ohvrite abistamise 
nõuandeliinile 660 7320. Seal 
ei pea isegi oma nime ütlema, 
piisab, kui kirjeldada olukor-
da. Kui on aga mingi kriitiline 
olukord, siis tuleb kindlasti ko-
he 112  kõne teha. Me saame 
teha infovoldikuid ning jagada 
neid inimestele. Samuti jagada 
videoklippe Facebooki kogu-
kondades. Mina isiklikult usun 
eriti tugevalt inimestega rää-
kimisse. Me ei maini inimes-
tele niivõrd ohte, kui olukor-
ra turvalisemaks tegemist. Mi-
da märgata, mida küsida jne."

Tulekul nõustavad videod
Blumbergi kinnitusel alga-

vadki ärakasutamise lood ena-
masti just sellest, kui inimesel 
ei ole käes tema jaoks olulisi 
dokumente ja ta on jäänud us-
kuma mingit suusõnalist luba-
dust. "Ja kuna see lubadus on 
niivõrd kenasti esitatud ja pa-
kendatud, siis miks ei peaks-
ki inimene uskuma ja usalda-
ma, tegelikult see on loomupä-
rane," tõdes ta. "Kõige suure-
ma šoki osaliseks saavad ini-
mesed siis, kui mõistavad, et 
kogu see aeg on neid tegeli-
kult petetud. Seda on neil ju-
ba psühholoogiliselt väga ras-
ke aktsepteerida ja mõista, et 
kuidas nii juhtus."

Blumbergi sõnul on Tallin-
na majutusasutustes sel teemal 
korraldatud põgenikele juba 
hulgaliselt infotunde. "See on 
muidugi kõige lihtsam viis, sest 
inimesed on seal koos," märkis 
ta. "Need infotunnid on ala-
ti kujunenud kahe tunni pik-
kuseks, sest inimestel on pal-
ju küsimusi. Seal tulevad väl-
ja ka mõningad juba kahtla-
semad lood, näiteks kui kee-
gi ütleb, et ta on leidnud min-
gi kuulutuse, et mis te arvate, 
mis seal taga võib olla."

Peatselt on ilmumas ka paar 
informatiivset videoklippi, mi-
da Blumberg soovitab kind-
lasti kõigil, kellele  inimeste 
turvalisus on südameasjaks, 
eri  kanalites levitada. Need 
videod suunavad otsima in-
fot alati riigiportaalidest, mis 
praegu on varustatud väga häs-
ti venekeelse ja paljuski ka ju-
ba ukrainakeelse infoga. On 
olemas kõik telefoninumbrid, 
kust mida küsida, alates polit-
sei immigratsiooninõustajatest 
ning lõpetades tööinspektsioo-
ni, töötukassa, haigekassa te-
lefonide ja sotsiaalkindlustus-
ametiga.

Lase kõik kokkulepped kirja panna 
ja kutsu ohu korral abi!
Praeguses olukorras 
on väga oluline 
jälgida, et elu-
paika otsi-
vatele põ-
genikele 
tehtavad 
pakku-
mised 
oleksid 
päris 
ning selle-
ga ei kaas-
neks mingid 
hämarad teod, 
rõhutas sotsiaalkind-
lustusameti teenuse juht Sir-
le Blumberg.

"Siin tulevad mängu ka kul-
tuurilised erinevused – meil 
näiteks on üha rohkematele 
inimestele oluline, et kõiki kok-
kuleppeid saadaks ka kirjalik 
leping, aga Ukraina inimestele 
ei pruugi see nii omane olla," 
selgitas ta. "Inimkaubitseja 
võib olla väga meeldiv inime-
ne, kes tunneb ka psühholoo-
giat väga hästi. Hädas ja tänu-
lik põgenik aga ei pruugi julge-
da kirjalikku lepingut nõuda. 
Meie kohus on öelda, et üks-
kõik mida teile pakutakse, ise-

gi kui see on tasuta, 
laske endaga 

sõlmida le-
ping. Üldju-

hul inime-
ne, kellel 
ei ole 
väga 
head 
kavat-
sused, 

oma nime 
ja kontakte 

ei taha kuhugi 
lepingusse pan-

na."
Blumberg rõhutas, et kõik, 

mida pakutakse, on turvali-
sem, kui sa oled saanud selle 
kirjalikul teel ja ka allkirjasta-
nud. "Sellistes lepingutes on ju 
tavaliselt kirjas, mis su töö 
maksab, mida hakkad tegema 
ja millal on su palgapäev," lau-
sus ta.

Kui keegi märkab põgenike-
ga seotud paigas kahtlast te-
gevust või imelikke kuulutusi, 
tasub neist teada anda polit-
sei lühinumbril 112. Võib helis-
tada ka inimkaubanduse en-
netamise ohvrite abistamise 
nõuandeliinile 660 7320.

Inimkaubitsejad 
varitsevad hotellides 
Ukraina põgenikest naisi

Kuulutustes olev jutt, et otsitakse 
kindlate mõõtudega naist, et teda 
töölepinguta Leetu saata, kõlab kaht-
laselt. Scanpix



6  •  25. aprill 2022  •  TOETUSED 

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Valitsus andis 19. aprilli ka-
binetinõupidamisel põhimõtte-
lise heakskiidu toimetulekupii-
ri tõstmisele 150 eurolt 200 
euroni kuus. Perekonna teise 
ja iga järgneva täisealise liik-
me toimetulekupiir on edas-
pidi praeguse 120 euro ase-
mel 160 eurot ning iga alaea-
lise lapse toimetulekupiir 180 
euro asemel 240. See on sum-
ma, mis peab pärast eluaseme-
kulude katmist inimesele kätte 
jääma muude kulutuste jaoks. 
Toimetulekutoetuse määrami-
sel hakatakse edaspidi eluase-
mekulu liigina arvesse võtma 
ka eluasemelaenu tagasimak-
set, nagu seni on toetatud pe-
resid, kes elavad üüripinnal. 

Muudatused puudutavad väi-
kese sissetulekuga leibkondi ehk 
toimetulekutoetuse saajaid, seal-
hulgas Eestisse saabunud põge-
nikke, kes võivad vajada abi ma-
jandusliku toimetuleku tagami-
sel. Eestis elab suhtelises vaesu-
ses 20,7% elanikkonnast.

Tarbijahinnaindeks ja ener-
giahinnad on halastamatult tõus-
nud, toimetulekupiir aga viima-
sed kolm aastat püsinud muutu-
matuna. "Kasvanud energiahin-
na juures tekitab muret linlas-
te majanduslik toimetulek, sest 
uuringu kohaselt esines eelmisel 
aastal igal viiendal linlasel sel-
lega raskusi," lausus abilinna-
pea Betina Beškina. "Linn sei-
sis selle eest, et toimetulekupiir 
suureneks, kuid kahjuks riigiko-
gu seda pikka aega ei tõstnud. 
Nüüd on hea tõdeda, et jää on 
liikuma hakanud."

Mullu hilissügisel tehtud kü-
sitluse järgi tarbis 39% tallin-
lastest elektrihinna tõusu tõttu 
soovitust vähem elektrit ning 
igal viiendal tallinlasel esines 
2021. aasta jooksul raskusi ma-
jandusliku toimetulemisega. 
Keskmisest enam vähendasid 
elektritarbimist üle 60-aasta-
sed inimesed ning Nõmme, 
Pirita ja Põhja-Tallinna elani-
kud. Kõige rohkem on elekt-
ri kasutamist vähendanud paa-
rismajade ja ridaelamute ela-
nikud. Leibkonna sissetuleku 

"Üha rohkem esitavad toimetulekutoetuse taotlusi 
väikeste lastega üksikemad," rääkis Mustamäe  
sotsiaaltöötaja Maria Krastõljova. "Kui isad lapsi  
rahaliselt ei toeta ja pole ka lähedasi, kes lapsi hoiaks, 
need emad tööl käia ei saa. Nii ei jäägi muud üle kui 
toimetulekutoetust paluda." Valitsus tõstab toimetule-
kupiiri 150 eurolt 200-le, et toimetulekutoetust saak-
sid paljud pered, kes seda tõsiselt vajavad.

SOTSIAALTÖÖTAJA: 150-eurose toimetulekutoetusega 
oli hätta sattunud inimestel seni ränk hakkama saada

muvad kodutud külmade saabu-
des meie juurde toetust küsima 
või "nihverdavad" end talveks 
vanglasse," nentis Kristel Vaino. 
"Tõsi küll, kodutud moodusta-
vad toimetulekutoetuse saajatest 
siiski väikese osa."

Kuigi töötuks jäämise üle 
kurdavad paljud abiküsijad, ei 
ole toimetulekutoetuse taotleja-
te hulk koroonapandeemia ajal 
siiski järsult kasvanud. Taotlusi 

esitati 2021. aastal veidi roh-
kem kui eelneval kahel aas-

tal, kuid reaalsete toetus-
saajate arv on jäänud 
siiski suhteliselt sa-
maks. "Samas puu-
tume iga päev kok-
ku juhtumitega, mil 
inimese sissetulekud 
ei anna õigust toi-

metulekutoetust saa-
da," nentis Krastõljo-

va. "Näiteks on kliente, 
kes müüvad asju Faceboo-

kis ja veel mingites portaali-
des, nii et nende arveldusarvele 
kantakse selle eest raha. Ka see 
on sissetulek, samuti nagu kõik 
pangakontole tehtud rahalised 
sissemaksed. Tõsi küll, kui üle-

ja elektri tarbimise vahel olu-
list seost ei ilmnenud. 

Kõige enam (18%) oli vasta-
nute seas neid, kellel ei ole pii-
savalt raha või ei ole võimalik 
laenata hädavajalikeks suurteks 
väljaminekuteks, 5%-l ei ole ol-
nud sageli piisavalt raha kom-
munaalteenuste ja 4%-l toidu 
ja esmatarbekaupade eest tasu-
miseks. 3%-l on olnud problee-
me võlgade ja laenude tagasi-
maksmisel.

Pensionäre  
üksikvanematest vähem

Praxise analüüs tõi esile, et 
üksikvanemad on üks rühm, 
kelle jaoks oli koroonakriisi ajal 
töö- ja pereelu ühitamine väga 
keeruline. "Üksikvanemad või-
sid koduse koormuse kasvu tõt-
tu oma töökoormust vähendada, 
mis omakorda vähendas ka nen-
de sissetulekuid," nentis Praxise 
analüütik Ingel Kadarik. 

"Toimetulekutoetust taotle-
vaid pensionäre on vähemu-
ses, sest nende toimetuleku-
piir on sissetulekuga kaetud," 
lisas Krastõljova. "Tõusutren-
dis on taotlused väikeste las-
tega üksikemadelt. Kui laste 
isad või oma vanemad rahali-
selt ei toeta ja pole ka sotsiaal-
set võrgustikku, kes lapsi hoi-
da aitaks, tööl käia ei saa, ja 
ei jäägi muud üle kui toimetu-
lekutoetust paluda." 

"Toimetulekutoetust küsivad 
eeskätt üksikud töötud inime-
sed," ütles Mustamäe linnaosa 
valitsuse sotsiaaltöö talituse ju-
hataja Kristel Vaino.

Ka Praxise analüütiku Me-
rilen Laurimäe sõnul on toi-
metulekutoetuse saajate seas 
eri riskirühmi. Toimetuleku-
toetuse saajatest on üle poole 
ehk 62% töötuid, kolmandik 
lastega peresid ning viiendik 
osalise või puuduva töövõime-
ga inimesi. Vanaduspensionä-
re on toimetulekutoetuse saa-
jatest vaid 6%.

Kui üksi elava inimese toi-
metulekupiir oli seni 150 eurot 
kuus, sai kaheliikmeline pere, 
mille teine liige on alaealine, 
toetust kokku 330 eurot kuus. 
Lisaks kompenseeritakse osali-
selt või täielikult üüri- ja kom-
munaalkulud. Mustamäel saab 
toimetulekutoetust keskmiselt 
200 leibkonda aastas.

Säästude olemasolul peab 
ise toime tulema 

"Püsikliendid on veel 
kodutud, kes suvel saa-
vad võib-olla hakka-
ma, aga vajavad abi, 
kui ilmad lähevad 
külmemaks," lau-
sus Krastõljova. 
"Üüri- ja kommu-
naalkulusid neil ei 
ole, aga 150 eurot 
toimetulekutoetust 
on õigus saada." Kui-
gi linn pakub kodutute-
le mitmeid võimalusi alates 
varjupaikadest, lõpetades sot-
siaalmajadega, ei ole kõik val-
mis muutma oma harjumuspä-
rast eluviisi, mille juurde reeg-
lina kuulub ka alkohol. "Nii il-

Toimetulekutoetust vajavad eelkõige üksikemad, kes ostavad raha eest näiteks oma lastele koolitarbeid. Scanpix

Kesklinn toetab 
talgulisi

Kesklinna valitsus aitab ka sel 
kevadel linnaosa talgulisi aia- 
ja haljastusjäätmete äraveo-
ga. Kahel järjestikusel nädala-
vahetusel pannakse välja 
konteinerid aia- ja haljastus-
jäätmete ning puulehtede uti-
liseerimiseks, muude jäätme-
te sinna ladestamine on kee-
latud. Konteinerid asuvad 29. 
aprillist 1. maini Luite 46 kõr-
val, Kuristiku ja Oru t ristmikul, 
Adamsoni ja Tehnika t nurgal, 
Koidu t 80. Aia- ja haljastus-
jäätmeid saab piiratud kogu-
ses tasuta ära anda ka 
jäätmejaamadesse, 14. mail 
toimub linnaosas ohtlike jäät-
mete kogumisring ja 9.-15. 
maini saab suurjäätmeid 
jäätmejaamadesse tasuta ära 
anda.
 

Heakorra ABC 
uuenes
Tallinna heakorrakuu veebile-
hel saab tutvuda teatmiku 
"Heakorra ABC" täiendatud 
väljaandega. Teatmik annab 
ülevaate linna haljastusest, 
linnaaiandusest, mänguvälja-
kutest ja kalmistutest ning 
jäätmete sortimise põhimõte-
test. Samuti saab infot kinnis-
tuomanikele ja lemmiklooma-
pidajatele vajalikest juhistest 
ning sellest, kuidas käituda 
linnas elavate ja linna sattuva-
te lindude ja metsloomadega. 
Teatmikust leiab ka linna-
ametnike kontaktid, kuhu 
pöörduda linna heakorda 
puudutavates küsimustes. 
"Heakorra ABC" asub tallinn.
ee/heakorrakuu/Heakorra-
ABC-2 
 

Tallinna Soojust 
hakkab juhtima 
Kalle Klandorf
Tallinna Soojuse nõukogu va-
lis juhatuse liikmeks Kalle 
Klandorfi, kes asub uues ame-
tis tööle 1. juunist. Klandorf 
valiti ametisse avalikul kon-
kursil, kus osales 36 kandi-
daati. Dokumendivoorust 
edasi pääses kaheksa kandi-
daati, valikukomisjon kutsus 
vestlusele neli ja neist oma-
korda kaks esitati nõukogule 
valiku tegemiseks. Klandorfi 
sõnul sunnib fossiilsete kütus-
te järjest kasvav hind otsima 
uusi tootmisallikaid ja koos-
töös Utilitasega tuleb neid 
võimalusi otsida – selleks tu-
leb aga teha mahukaid inves-
teeringuid ja vähendada maa-
gaasi osakaalu. Tallinna kaug-
küte peaks olema saastevaba 
2030. aastaks. Klandorf oli 
2011-2021 Tallinna abilinna-
pea.

Toimetuleku- 
toetus on viimane 
õlekõrs hakkama-

saamiseks.

Kes ja kuidas saab toetust taotleda?

• Sissetulekust sõltuvat toetust 
on õigus saada inimesel või 
perekonnal, kelle viimase 
kolme kuu keskmine ne-
tosissetulek esimese pe-
reliikme kohta on väik-
sem kui alampalk (tänavu 
654 eurot kuus) ja iga 
järgmise pereliikme kohta 
väiksem kui neli viiendikku 
alampalgast (tänavu 523,20 eurot 
kuus).

• Peamiselt makstakse sissetulekust 
sõltuvaid toetusi, et inimene eluga 
toime tuleks. Toetusi maksavad linna-
osavalitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonnad, kuhu inimesel tuleb ka 
taotlus esitada. Üldjuhul võib aasta 
kohta sissetulekust sõltuvaid toetusi 
saada täiskasvanu maksimaalselt 
250 eurot ja laps 350 eurot, taotlusi 
on võimalik esitada mitu korda aas-
tas. Kogu info toetuse kohta leiab 
https://www.tallinn.ee/Teenus-Toi-
metulekutoetus

• Möödunud aastal esitasid tallinlased 
kokku 16 958 toimetulekutoetuse 
taotlust, millest linn rahuldas 15 228. 
Toimetulekutoetust küsivad eeskätt 
üksikud töötud inimesed. Toetust 
saanud leibkondi oli Tallinnas kokku 
2323, sh töötuid 1506, lapse/lastega 
699 ja vanaduspensionäridega 109 
leibkonda. Mullu esitatud 1609 taot-
lusest rahuldati 1371. Toetust sai kok-
ku 233 leibkonda, mille hulgas oli 153 
töötut, lastega 75 ja vanaduspensio-

näridega 10 leibkonda. Esi-
tatud taotluste arv ei võr-

du toetuse saajate leib-
kondade arvuga – iga 
kuu saab esitada taot-
luse, s. t ühel leibkon-
nal võib olla aastas esi-

tatud kuni 12 taotlust. 
• Kasvanud energiakulude 

mõju leevendamiseks eral-
das Tallinna linnavalitsus veebruaris 
reservfondist 500 000 eurot linlaste-
le sissetulekust sõltuva toetuse 
maksmiseks. Linlased esitati 27 435 
sissetulekust sõltuva toetuse taot-
lust. Keskmine sissetulekust sõltuva 
toetuse summa taotluse kohta oli 43 
eurot. Toetust saanud leibkondi oli 
Tallinnas kokku 2323, millest töötuid 
1506, lapse/lastega 699 ja vanadus-
pensionäridega 109 leibkonda.  

• Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on 
näha, et praeguses olukorras on ha-
kanud kasvama nii abivajajate arv kui 
ka nende vajadused. Senise eelarve 
järgi oli sissetulekust sõltuvate toe-
tuste tarbeks Tallinna sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile 2022. aastaks ette 
nähtud 482 750 eurot ja linnaosava-
litsuste sotsiaalhoolekande osakon-
dadele täiendavalt 485 349 eurot 
ehk kokku 968 099 eurot. Linnavalit-
suse reservfondist eraldatud 500 
000 eurot lisandub sellele summale.

• Valitsus kinnitab lisaeelarve eelnõu ja 
saadab selle riigikogule aprilli viima-
sel nädalal.
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Mais ja juunis astub 
Tallinna politseiorkester 
viiel korral avalikkuse et-
te, 5. mail toimub aga Kaja 
kultuurikeskuses tantsu-
õhtu sama orkesteri big-
bändiga, kus solist on 
Kalle Sepp. 

"Oleme peaaegu nelja kuu-
ga kenasti sisse elanud ja  üt-
len siinkohal suured tänusõnad 
meie nii-öelda emaorganisat-
sioonile mupole, eelkõige aga 
selle juhatajale Aivar Toom-
perele," ütles Tallinna politsei-
orkestri juhataja Ingrid Põldo-
ja, kelle sõnul poleks orkester 
osanud nii sooja ja südamlik-
ku vastuvõttu oodatagi.

Põldoja sõnul astub orkes-
ter mais ja juunis tervelt viiel 
korral avalikkuse ette. "Kõi-
gepealt avame 1. mail botaa-
nikaaia suvehooaja ja ühtlasi 
pidulikult nende uue paraad-
trepi, mis on vaatamisväärsus 
omaette," lausus ta. "Kõige 

tähtsam kontsert toimub aga 
3. mail kell 19 EMTA kont-
serdi- ja teatrimajas, kus esita-
me koos Rahvusooper Estonia 
poistekooriga Eesti Raadio le-
gendaarse meeskvarteti lugu-
sid. See kava on meile enda-
le väga südamelähedane, sest 
nagu kunagi ütles karupoeg 
Puhh: ei saa olla õnnetu, kui 
sul on õhupall. Ka selle muu-
sika juures ei saa jääda kur-
vameelseks."

5. mail kell 19 algab Kaja 
kultuurikeskuses tantsuõhtu 
Tallinna politseiorkesteri big-
bändiga, kus solist on Kalle 
Sepp. Pühapäeval, 15. mail 
kell 12 esineb  orkester Tal-
linna päeva avamisel Raekoja 
platsil, väiksema koosseisuga 
astutakse üles ka  linnamuu-
seumis Neitsitorni müürikäi-
gul. Teisipäeval, 3. juunil avab 
politseiorkester koos Lexsoul 
Dance Machinega vanalinna-
päevad. 

Autojuhid sõidavad bussi-
rajal kõige enam Gonsiori, 
Endla ja Tehnika tänaval.

Ummikute vältimi-
seks ja selleks, et bus-
sid ja trollid püsiksid 
graafikus, on ühis-
transpordile kesk-
linnas ja mõnel 
pool mujalgi eralda-
tud spetsiaalsed sõidu-
rajad.  Ometi leidub juhte, 
kes kasutavad neid radu oma 
sõitude kiirendamiseks. Tallin-
na bussijuht Marek Ross ütles, 
et sellekohane ilmekas näide 
on Gonsiori tänava muutsuu-
narajaga tee. "Seal kiputak-
se kasutama ühissõidukirada, 
sest muutsuunalise tänava tõt-
tu ei pääse autod teatud kel-
laaegadel muud moodi täna-
vat mööda linna poole sõit-
ma," rääkis bussijuht.  "Tei-
ne põhiline koht on taksopar-
gi ristmikult kesklinna poole 
jääv Endla tänava ja Tehnika 
tänava kant, kus on ka mitu 
parempööret." 

Tavaolukorras on ühissõi-
dukirajad siiski tühjad ja sin-
na sõidetakse vaid manööv-
riks – kas paremale või va-

sakule pööramiseks. "Viima-
sel ajal on rohkem muret ol-
nud Gonsiori tänava ja Tamm-

saare teega, eriti  Retke tee 
ja Sõpruse pst vahel," 

selgitas Põhja pre-
fektuuri patrullita-
lituse juht Varmo 
Rein, "Tulevikus 
vajab see kant au-

tomatiseeritud jä-
relevalvet, ühissõi-

dukiradadele on vaja 
panna kaamerad. Tänapäeva 
infosüsteemid on võimelised 
kiiresti välja selgitama ka need 
elektriautod, mis võivad bus-
sirajal sõita."

Eriti keeruliseks läheb bus-
sijuhtidel aga kesklinnas, kus 
jalgratturid on samuti bussi-
radadele lubatud.  "Bussidel, 
nagu ka sõiduautodel, on tea-
tud pimenurgad," nentis Ross. 
"Kui jalgrattur on bussile eri-
ti lähedal, kabiini kõrval, siis 
bussijuht teda ei näe."

Esialgu registreerivad liik-
luskaamerad siiski vaid kii-
ruseületamisi. Ühissõidukiraja 
rikkujate kohta politsei eraldi 
arvestust ei pea, aga paarküm-
mend sõidukijuhti saab päevas 
20-eurose trahvi kätte.

Tallinna politseiorkester 
avab botaanikaaia 
suvehooaja ja uhke trepi

Bussiradadel sõitmine 
toob iga päev trahvi 
paarikümnele autojuhile

SOTSIAALTÖÖTAJA: 150-eurose toimetulekutoetusega 
oli hätta sattunud inimestel seni ränk hakkama saada

kanne on tehtud mõne kindla ku-
lu jaoks, näiteks aitavad vanemad 
last laenu tasumisel, me arvesta-
me sellega taotlust läbi vaadates, 
aga kui kolmandad isikud kan-
navad raha üle, tekib küsimus, 
kust see raha on võetud. Paljud 
teevad ju mitteametlikult tööd." 

Eitavat vastust peavad teine-
kord kuulma ka taotlejad, kes 
saavad näiteks 260 eurot kuus 
osalise töövõime toetust. Siiski 
mängivad siinkohal rolli inime-
se kulud eluasemele. "Kui te-
ma kommunaalkulude arve on 
100 eurot, on toimetuleku piir 
150 eurot sellega kaetud, ja se-
da isegi nii väikese sissetuleku 
puhul, nagu seda on osalise töö-
võime toetus," selgitas Krastõl-
jova nüansse, mis toimetuleku-
toetuse taotlejates sageli imes-
tust tekitavad.

"Tüüpiline valearusaam on 
seegi, et inimene jääb töötuks 
ja mõtleb, et kuna tal puudub 
sissetulek, hakkab ta nüüd saa-
ma toimetulekutoetust," täien-
das Vaino. "Aga tal võivad ol-
la säästud. Seadus annab meile 
õiguse küsida panga väljavõtet, 
millelt nähtub, et tal on kontol 

mitu tuhat eurot. Sotsiaalhoo-
lekande seaduses seisab punkt, 
et kui inimesel endal on va-
hendid olemas, siis toimetule-
kutoetust ei maksta." Toime-
tulekutoetus on viimane õle-
kõrs hakkamasaamiseks, kui 
ka oma säästud on ära kasu-
tatud. Krastõljova jätkas: "Li-
saks pangaarvel reaalselt ole-
vale rahale arvestame isegi va-
raga, mida toimetulekutoetuse 
küsijal oleks võimalik realisee-
rida. Näiteks kui tal on mitu 
korterit, millest ühes ta elab ja 
teine seisab niisama, me arves-
tame, et tal on võimalik tüh-
ja korterit üürile andes saada 
sealt tulu elamiseks." Seega on 
sotsiaaltöötajatel õigus taotlu-
sega tegeledes küsida nii taot-
leja pangakonto väljavõtteid 
kui ka uurida andmeid riikli-
kest registritest. "Vahetevahel 
tekib küsimus, et kui inimene 
on üksik, kuid üürib suurt kor-
terit, kas see on põhjendatud 
kulu või mitte," lausus Vaino. 
"Isegi kui toimetulekutoetuse 
eri  piirmäärad katavad üüri-
kulu ära, ei ole see ju riigi ra-
ha mõistlik kasutamine."

Mõistagi tekib kohe küsimus, 
kas leidub selliseidki abiküsijaid, 
kes hoolikalt jälgivad, et panga-
arvele midagi ei laekuks, samal 
ajal ise ümbrikupalka saades ja 
sularahaga opereerides. "Kaht-
lemata osatakse ka petta," nõus-
tus Krastõljova. "Meil reaalselt 
on kliente, kes on kord saanud 
oma toimetulekutaotlusele eita-
va otsuse ja tulevad siis kolme 
kuu pärast tagasi, öeldes: nii, 
nüüd on kõik nii nagu peab!" 
tõdes Vaino. "Tüssamist ei kohta 
massiliselt, aga seda tuleb siiski 
piisavalt ette."

Raha saamiseks ka  
trikitatakse

Tõsi küll, toimetulekutoetu-
se saajatele on sotsiaaltöötajatel 
õigus teha ka ootamatuid ko-
dukülastusi, et hinnata inime-
se olukorda tema kodukeskkon-
nas. "Tegelikult on ju väga liht-
ne öelda, et ma elan üksi ja mul 
ei ole sissetulekut, ning viimast 
kinnitavad tõepoolest ka kõik 
päringud, aga tegelikult on tal 
ka elukaaslane, kes raha tee-
nib," nentis Krastõljova. "Eel-
misel aastal käisime ühe noo-
re neiu juures, kes väitis, et ta 
elab üksi. Läksime kohale, ukse 
aga tegi lahti noormees: "Oot, 
ma kohe kutsun ta!" ütles too. 
Ja siis tuli neiu duši alt, rätik 
ümber..." Huvitavaid lugusid on 
veelgi ette tulnud. "Näiteks te-
hakse üürilepinguid sõprade va-
hel või muul moel fiktiivselt," 
jätkas Vaino. "Üht kodukülas-
tust tehes ei leidnud me korte-
rit, kus inimene väidetavalt pidi 
elama – selles asukohas tegut-
ses hoopis üks äriettevõte. Te-
ma aga raius, et päeval töö-
tab seal küll antud et-
tevõte, aga muul 
ajal elab ikka-
gi tema seal 
tagatoas. 
Rääkisime 
ka naab-
rite ja ini-
mestega, 
kes maini-
tud ettevõ-
tet pidasid 
– keegi ei ol-
nud temast mi-
dagi kuulnud ega 
näinud. Lõppkokku-
võttes ta toimetulekutoetust 
ei saanudki, sest meil ei olnud 
võimalik ära tõestada, et ta elab 
öeldud aadressil."

Vaino nendib, et sotsiaaltöö-
taja peabki siis paras Sherlock 
Holmes olema. "Toimetuleku-
toetuse piir on väike ja on selge, 
et selle eest hästi ei ela, aga kui 
kompenseeritakse üür ja kom-
munaalkulud ning kui sa töötad 
veel mustalt, võib öelda, et elad 
tasuta ja saad veel taskuraha," 
märkis Krastõljova. "Need ük-
sikud, kes üritavad süsteemi ära 
kasutada, teevad kahjuks karu-
teene teistele abivajajatele, sest 
siis me peame kõiki vaatama 
selle pilguga, et äkki sa ka teed 
midagi niisugust," lisas Vaino.

Kui motiveeritud on toime-
tulekutoetuse taotlejad ise oma 
olukorrast välja rabelema? "Ol-
gem ausad: kes oleks huvita-

tud, pääseks sellest lõksust välja, 
leiaks ikka tööd ja lepiks esmalt 
igasuguse tööga – pärast on ju 
võimalus edasi liikuda ja ametit 
vahetada! Aga kui nad on meil 
pildis juba aastaid, järelikult mo-
tivatsiooni pole, olgugi nad töö-
tukassas arvel ning peaksid tööd 
otsima ja kandideerima," tunnis-
tas Krastõljova. 

"Siin on väike vastuolu ka 
seaduses: nimelt on toimetuleku-
toetus ajutine abinõu ajaks, mil 
inimesel on raskused," täiendas 
Vaino. "Seaduse mõte ei olnud 
kindlasti see, et inimene saaks 
toimetulekutoetust 5-10 aastat. 
Paraku on ka selliseid juhtumeid, 
mille puhul on näha, et inimene 
ei tahagi midagi ette võtta. Väga 
raske on siis sundida ja ähvar-
dada, et kui sa nüüd meie ette 
antud tegevuskava ei järgi ega 
näita, et soovid olukorda paran-
dada, võidakse su toimetuleku-
toetust vähendada. Meil oleks 
võimalus seda kaalutletud ot-
susega teha, aga püüame siiski 
aidata nii palju kui võimalik ja 
mitte lükata inimest veel süga-
vamasse auku."

Mõned vaesuslõksust  
välja ei taha

Ly Rüüsi sõnul seondub toi-
metulekuteemaga huvitav feno-
men: "Inimene harjub ära, et ta 
nii kasinalt elab ja elustandard 
on piiri peal, kuid see on tema 
mugavustsoon. Ta ei kipugi mi-
dagi muud tegema ega taha sel-
lest mullist välja tulla. Inimes-
tele on tuldud riigi poolt vä-
ga palju vastu; ainuüksi töötu-
kassa on välja mõelnud igasu-
gu teenuseid, mida varem ei ol-

nud, näiteks tööampsud, mis 
tegelikult on paljudele 

tööandjatele väga-
gi koormavad. 

Öeldakse, et 
sotsiaaltöö-
taja peaks 
toimetu-
lekutoetu-
se saajaid 
motivee-

rima – aga 
kuidas? Tei-

nekord peab 
möönma, et ei 

olegi midagi pa-
rata – sa ei saa vägi-

si kellegi elukvaliteeti tõsta." 
Krastõljova meelest ei to-

hiks kõiki abiküsijaid ühe pul-
gaga mõõta. "Mitme lapsega pe-
re jaoks on toimetulekutoetuse 
kogusumma igal juhul väike, 
aga kui näiteks suurele perele 
süüa teha, on rohkem võima-
lusi soodsamalt välja tulla," lau-
sus ta. "Seevastu üksi elades te-
gi see 150 eurot neli eurot päe-
vas, mis on eriti ränk. Niisiis ük-
sikute puhul võiks toimetuleku-
toetuse piirmäär olla kõrgem."

Vainogi leiab, et toimetuleku-
toetuse määramine peaks olema 
nagu rätsepaülikonna valmista-
mine, arvestades konkreetseid 
inimesi ja asjaolusid. "Nii nagu 
meie läheneme sotsiaaltöös asja-
dele juhtumikorralduslikult, vaa-
dates iga inimest individuaalselt, 
peaks ka toimetulekutoetus seda 
sammu käima," lausus ta.

Mais ja juunis astub politseiorkester üles viiel kontserdil. Scanpix

Toimetulekutoetust vajavad eelkõige üksikemad, kes ostavad raha eest näiteks oma lastele koolitarbeid. Scanpix

Abi  
määramine 

peaks olema nagu 
rätsepaülikonna  

valmistamine, iga-
ühele tema mõõ-

du järgi.
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Kuigi südametervise kuu on lõppemas, tasub oma 
kõige väärtuslikuma elundi hoidmisele mõelda ter-
ve aasta jooksul. Jah, südamesurmade arv on Ees-
tis vähenenud, ometi püsivad ravikulud kõrged. Ai-

nuüksi mullu vajas südamehaigustega ravi üle 23 000 inime-
se. Viimase viie aasta jooksul on südamehaiguste raviks ku-
lunud keskmiselt üle 62 miljoni euro aastas.

Levinud müüdi kohaselt on just mehed südamehaiguste 
riskirühm, aga tegelikult on naiste suremus südame-vere-
soonkonnahaigustesse isegi suurem. Stressi uurimisel nais-
te südamehaiguste tekitajana on selgunud, et enam on pin-
geid (lisaks ülekaalulistele, suitsetajatele ja diabeetikutele) 
noorematel, lahutatud naistel ja üksikemadel, samuti neil, 
keda kimbutab depressioon või ärevus.

Südame tervise aabitsatõdede hulka kuulub lisaks trenni 
ja toitumisega seotud nõuannetele ka soovitus mitte stressa-
ta. Paraku pole seda praeguses elukalliduse tohutus tõusus 
ning sõjaga seotud väljakutsetes lihtne järgida. Kuigi meie 
ümber ei vihise kuulid, seisab Eesti majandus kriisi lävel, 
mille kõrval kaks aastat kestnud koroonakriis tundub tühi-
ne. Olgugi et igapäevased sõjauudised on pannud meid väär-
tustama kõike enda ümber, sättima eesmärke õigesse pers-

pektiivi ja süvendama tänu-
tunnet pisiasjade eest, nä-
rib südant mure kõige eda-
sise osas. Lisaks tüli noriva 
naaberriigi tõttu tekkinud 
julgeolekuohule räsib meid 
energiakriis. Siinsel tööstu-
sel napib peaaegu kõiki toor-

aineid – puitu, metalli, paberit – ning poeriiulitel terenda-
vate hinnasiltide üle oigamine on muutunud igapäevaseks. 
Meile on saabunud tuhandeid sõjapõgenikke, kellele ei jagu 
elukohti ning kelle ülalpidamise eest peame vähemalt algu-
ses hoolitsema me kõik.

Suure südamega tõttasime abivajajaid toetama, kuid kat-
sugem nüüd ennastki hoida. Õnneks on südametervise juh-
timisel 50% meie endi kätes, nagu kinnitab tuntud süda-
metohter prof Margus Viigimaa. Ka naistel tuleks südame 
eest hoolt kanda, sest iga teine eevatütar sureb südame-ve-
resoonkonnahaiguse tõttu. Keelud stiilis "ära söö end pak-

suks", "ära söö soolaseid toite" ja "ära unus-
ta liikuda" vaevalt motiveerivad. Pigem 

ela rõõmsat ja aktiivset elu, hoia lähi-
suhted korras ning armasta ennast! 
Soojenevas kevades tasub igas päe-
vas leida hetki, mil minna jalutama 
ja värsket õhku hingama, loodust ja 
ümbritsevat märkama. Lisaks tasub 

südamele panna, et parim viis ela-
tise teenimiseks on teha tööd, mi-

da armastad. Sealjuures para-
jalt, mitte läbipõlemise piiril. 
Võimaluste paljusus ja kõik-
on-võimalik-illusioon ei to-
hiks kaasa tuua mitte paa-
nilist edasipürgimist, vaid 
seda, et me peame valima 
selle, millega tõesti hakka-

ma saame. Vastasel juhul sü-
da ei rõõmusta.

Hoia oma südant!

Krista Kiin,  
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

Enim on pingeid just 
lahutatud naistel ja 
üksikemadel.

Korea Vabariigis visiidil  
viibinud linnapea Mihhail 
Kõlvart ning linnavolikogu 
liige ja innovatsioonikomis-
joni esimees Aivar Riisalu 
kohtusid Gyeonggi provint-
si asekuberneri Lee Han-
kyu’ga, samuti külastati 
Shinhani Ülikooli, kus linna-
pea pälvis audoktori tiitli.

Kohtumisel räägiti Covid-19 
olukorrast, ettevõtlus- ja majan-
duskeskkonna loomisest ja sel-
le soodustamisest ning kliima-
muutustega seotud väljakutse-

test. "Kohalikud omavalitsused 
mängivad ühiskonnas üha suu-
remat rolli, ja see kasvab veel-
gi," tõdes Kõlvart. "Just seetõttu 
on oluline ka headele partnerite-
le omane koostöö ja head suh-

ted nii kohaliku omavalitsuse, 
ülikoolide kui ka erasektoriga."

Ühtlasi külastati Gyeong-
gi provintsis asuvat Shinhani 
Ülikooli, kus pidulikul aktu-
sel promoveeriti linnapea esi-

mese Euroopa linna esindaja-
na selle audoktoriks.  Shin-
hani Ülikooli president Kang 
Seong Jong tõstis muuhulgas 
esile Eesti ja Tallinna rolli Eu-
roopas, olles üleilmselt tuntud 
nii oma e-lahenduste kui ka 
rohkete startup'idega.

Välisvisiidi programmi ma-
hub veel kohtumine Korea Vaba-
riigi rahvusassamblee esimehe 
Park Byeong-Seu'iga ja eelmise 
esimehe Moon Hee-sang'iga, Ui-
jeongbu linnapea Ahn Byeong-
Yong'iga ja Korea loomemajan-
duskeskuse külastamine.

Tallinna delegatsioon kohtus Gyeonggi provintsi asekuberneriga

Valitsus toetas neljapäeval põhi-
mõtet, et Eestisse ei pääse Ve-
nemaa agressiooni ja Putini te-
gusid toetavad Vene ja Valgeve-
ne esinejad ning kultuuritegela-
sed. "Putini režiim tapab süütuid 
tsiviilelanikke. Sõnum on konk-
reetne – Putini laulikud ei ole 
Eestisse teretulnud ning nende 
kontserte siin ei toimu," ütles 
peaminister Kaja Kallas. Vene ja 
Valgevene artistide keelunime-
kirju pole plaanis koostama ha-
kata. Siseminister Kristian Jaani 
sõnul saab siseministeerium ar-

tisti tulemise Eestisse ära keela-
ta. "Valitsuse suunis on ühene 
sõnum eelkõige ürituste ja kont-
sertide korraldajatele, et mitte 
planeerida Eestisse selliste Vene 
esinejate kontserte, kes toeta-
vad Putini režiimi," lausus ta. "Kui 
siiski ürituse korraldaja tahab 
mittesoovitud artisti Eestisse 
kutsuda, keelab siseministee-
rium juhtumipõhiselt selle inime-
se Eestisse tuleku. Usun, et Eesti 
elanikkond mõistab sellise otsu-
se vajalikkust ning on valmis 
seda järgima."

Riigikogu hakkab arutama sea-
dusemuudatusi, mille järgi saa-
vad ehitustöölised neile maks-
mata jäetud  palka lihtsamini 
välja nõuda. Näiteks eelmisel 
aastal puudutas 10% tööins-
pektsioonile laekunud avaldus-
test ehitajate töötasu. Kavanda-
tavate muudatuste järgi saab 
aga juhul, kui alltööd tegev ette-
võte jääb ehitajale võlgu, palka 
osaliselt välja nõuda peatöövõt-
jalt. Teatavasti on ehituses tava-
line, et suured ehitusfirmad ka-
sutavad alltöövõtjaid. Kui nüüd 
võlausaldaja ehk ehitustööline 
pole täitemenetluses nelja kuu 
jooksul oma palgavõl-
ga allettevõtjalt 
kätte saanud, 
tekib kohus-
tus seda 
maksta 
peatöö-
võtjal. Tõ-
si, mitte 
täies ma-
hus, vaid 
iga saama-
ta jäänud 
kuupalga koh-
ta ühe alampalga 
ulatuses. Praegu on 
alampalk 654 eurot. Samas ei 
kao ka ülejäänud palganõue all-
töövõtja vastu muidugi kuhugi ja 
ühe võimalusena ootab võlglast 
lihtsalt pankrot. Peatöövõtjal te-
kib ühtlasi motivatsioon kontrol-

lida, keda ta ehitusele väikse-
maid töid tegema võtab – mõis-
tagi pole ta  huvitatud oma ra-
hakoti kergendamisest teise fir-
ma pattude eest. Eesti väiksuse 
juures selekteeruvad seega üha 
selgemalt välja usaldusväärsed 
alltöövõtjad ja üha enam tõuseb 
hinda hea kuulsus või maine. 
Kindlasti on sellised muudatu-
sed vajalikud lisaks oma tööta-
jaskonna kaitsele ka seoses 
võõrtööjõuga. Eriti palju peteti 
siia saabunud Ukraina jt maade 
ehitajaid, ning kuigi praegu on 
põgenikud valdavalt naised, siir-
dub neistki mingi osa tõenäoli-

selt ehitustele tööle. 
Seega garantee-

riksid muuda-
tused, kui 

need riigi-
kogus 
toetuse 
leiavad, 
et ehitu-
ses muu-
tuvad 

praegu sa-
geli sogased 

töösuhted 
märksa selge-

maks. Ühtlasi kutsu-
takse korrale neid suuremaid 
ehitusettevõtjaid, kes vaikival 
kokkuleppel on seni slikerdami-
se allfirmades raha kokkuhoiuks 
heaks kiitnud.

ERR-i teatel loodab Põhja-Eesti 
ühistranspordikeskus sügisest 
mõnes Harjumaa vallas katseta-
da nõudepõhist transporti. Tal-
linna või linlaste huvi on seejuu-
res, et ehk vähendab see pisutki 
ummikuid tipptundidel. Võib-olla 
oleks ühe küla inimestel, kust 
igaüks eraldi autoga tööl või asju 
ajamas käib, odavam kooperee-
ruda. See tähendab, et omavalit-
suste rahalisel toel tuuakse välja 
n-ö tellimusautod või taksod, 
mida 24-tunnise etteteatamise-
ga endale järele kutsuda. Mõis-
tagi käiks see raha eest ja prae-
gu üritatakse selgusele jõuda, 
kui suur oleks mõistlik piletisum-
ma. Arvestades, et kasvõi 
6-7-kohalised rahva-mahtuni-

versaalid pole teab-mis-kallid, 
teeniks see autole kulunud raha 
vaikselt piletituluga tagasi. Sa-
masuguse projektiga on juba 
katsetanud Saaremaa – mullu 
suvel said Sõrve elanikud endale 
Kuressaarde sõiduks auto tellida 
ja sellega ka koju sõita. See 
skeem likvideeriks turutõrke, 
sest suuremaid busse või bussi-
liine pole rentaabel viia külades-
se, kus liiga vähe inimesi. Mõte 
ise pole Euroopas uus – ana-
loogseid transporditeenuseid 
rakendatakse juba 400 kohas. 
Kuigi Saaremaal katsetati asja 
piletitasuta, transpordiameti 
eraldatud 40 000 euro toel, pole 
sellel Harjumaal tasuta kujul siis-
ki perspektiivi.

Ehitushindade tõus ja kaheko-
haline inflatsiooninumber on 
toonud kinnisvaraturule  nähtu-
se, mida võib nimetada korteri-
peituseks. 1Partner kinnisvara 
on teatanud, et 
arendajad ei ta-
ha kunstlikku 
defitsiiti te-
kitada, vaid 
tegemist 
on viimas-
tel kuudel 
ilmnenud 
uute äririskide 
maandamisega. 
Kui näiteks ehitus on 
lõppjärgus, ei teata, kui kalliks 
see lõpuks kujuneb, sest hinnad 
ju tõusevad ning seega ei taheta 
juba valmis saanud kortereid 
veel ka otsast müüma hakata. 
Mõistagi juhtus varemgi, et pro-
jektid läksid algse plaaniga võr-
reldes kallimaks, kuid nüüd on 
suurusjärgud hoopis teised. Näi-
teks kui metalli hind tõuseb paa-
ri nädalaga 50%, siis loomulikult 

peegeldub see lõpphin-
nas. Kui kaua selline 
nähtus, kus kortereid riiulisse 
korjatakse, võib kesta, on raske 
ennustada. Tõenäoliselt koha-
neb ehitusturg järgmise paari-

kolme kuuga nö uue reaal-
susega ning tekib teatav 

stabiilsus. Varem ida 
poolt tulnud materjalile 
leitakse kaugemalt al-
ternatiivid, mis on 
mõistagi märksa kalli-

mad. Tõenäoliselt oo-
tabki osa uuest kinnisva-

rast nüüd taolist stabilisee-
rumist ja ehitusmaterjalide hin-
na mingisugustki väljakujune-
mist. Mõistagi valitseb praegu 
kuldne põli kõikvõimalikel spe-
kulantidel, sest kellel rohkem 
kapitali, sellel tekib kiusatus kor-
tereid kokku osta, et need siis 
juba aasta-paari pärast märksa 
kallimalt edasi müüa. Isegi kui 
ehitushinnad laias plaanis stabi-
liseeruvad, jääb hind ikkagi ju 
tõusma.

Eesti poodides jääb aastas 
müümata 12 000 tonni toiduai-
neid, mille maksumus on 22 
miljonit eurot. Toidupangale an-
netati mullu 1800 tonni, ülejää-
nud kraam visatakse aga prügi-
kasti. Maaleht kirjutas hiljuti, et 
samal ajal hoiab tänulik suurpe-
re isa pisaraid tagasi, sest on 
saanud päästetud toidu kasti, 
mille väärtuseks arvutas ligi 65 
eurot. Võib lisada, et üks, 
mis vaatamata eri krii-
sidele ei muutu, on 
toiduhindade pi-
dev tõus. Ilma 
seadusandlike 
algatusteta ei 
ole aga võimalik 
toidu äraviska-
mise osas võima-
lik korda majja 
lüüa. Loota ainult 
kauplusekettide hea-
dusele ja annetustele Toi-
dupangale on leebelt öeldes 
naiivne. Eeskuju võiks võtta 
kasvõi Prantsusmaalt, kus on 
juba  2016. aastast keelatud 
pagaritoodete äraviskamine, 
vaid need tuleks annetada abi-

vajajatele. Loomulikult läbib 
seal igasugune poodidest üle 
jääv toidukraam enne hoolika 
sorteerimise, kui kehvemal jär-
jel inimesteni jõuab. Kuid igal 
juhul võib pood saada kaela 
suured trahvid, kui tarvitamis-
kõlbulikku toitu ära viskab. Ei 
tasu ka unustada, et suurest 
osast aegumistähtaja tõttu mi-

nema visatavast söö-
gikraamist saaks 

pärast töötlust 
täiesti kor-

ralikku toi-
tu valmis-
tada. Sõ-
ja tõttu 
kallineb 
toidu-

toore üha 
enam ja le-

vivad mornid 
ennustused 

kordades tõmus-
vast leiva hinnast Euroopas. 
Oodata on globaalset toidukrii-
si, Seega oleks meilgi aeg lõ-
puks tegutsema asuda ning 
püüda päästa võimalikult palju 
toitu prügisse sattumast.

Agressiooni õigustavad artistid 
pole Eestisse oodatud 

Ehitustöölistele antakse  
kindlustunnet

Kas takso suudab asendada 
puuduvat bussiliini? 

Kinnisvaraarendajad on  
hakanud kortereid peitma

Sõda paneb äravisatavale  
toidule vaatama uue pilguga

Aivar Riisalu, 
asekuberner 
Lee Han-Kyu, 
Mihhail Kõlvart 
ja Shinhani üli-
kooli president 
Kang Seong 
Jong.
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Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Eriliselt jälgime sotsiaal-
meediat. Nõnda nagu  
tänavatel, provotseeritakse 
sealgi agressiooni toetava 
sümboolikaga ja õhutatakse 
vaenu," lausus politsei- ja  
piirivalveameti peadirektor 
Elmar Vaher. "Samuti on 
meie pilgu all liiklus. Me ei  
luba Eestis taolisi üritusi,  
nagu näiteks Berliinis, kus 
sõitis üle 5000 Venemaa 
sümbolitega auto."

Politsei on Vaheri sõnul 9. 
mail väljas tugevdatud jõudu-
dega. Kinni peetakse need, kes 
korda rikuvad ning vaenu õhu-
tavad, sh keelatud koosolekut 
korraldavad või inimesi agitee-
rivad.

Kas ja kui palju on laekunud 
tavakodanikelt seni teateid, et 
keegi kannab Z märki kas siis 
autol,  rõivastel või mujal? Või 
eksponeerib samamoodi Geor-
gi linti?

Politsei on sõja algusest 
pööranud agressiooni toeta-
vale sümboolikale varasemast 
enam tähelepanu ja teinud sel-
gitustööd. Samuti annavad juh-
tumitest politseile teada inime-
sed ise.  

Sõja algusest oleme regist-
reerinud üle 180 sümbooli-
ka kasutamise juhtumit, neist 
enamus Harjumaal ja Ida-Vi-
rumaal. Enamasti on provokat-
siooni eesmärgil tehtud Z-tähed 
autoaknale või majaseintele. 

Kas juba enne vaenulike süm-
bolite seaduse vastuvõtmist on 
ka algatatud mingeid menetlusi?

Alustatud on kaks kriminaal- 
ja 22 väärteomenetlust. Neid 
alustati eeskätt juhtudel, kui 
rikuti avalikku korda, kahjus-
tati kellegi vara või soditi mä-
lestusmärki. 

Pöörame juba praegu ag-
ressiooni toetavale sümbooli-
kale tähelepanu ja teeme iga-
päevaselt selgitustööd. Vaja-
dusel selgitame sümboolikat 
kandvale inimesele selle süm-
boli tähendust ja laseme süm-
boli eemaldada, sest see võib 
häirida teisi inimesi ja mõjuda 
provotseerivalt.

Juhul kui inimene ei nõustu 
sümbolit eemaldama, alustab 
politsei väärteomenetluse. Va-
jadusel võtame sümboli hoiu-
le. Praegu saab inimest karis-
tada avaliku korra rikkumise 
eest rahatrahviga kuni 400 eu-
rot või arestiga. Pärast seadu-
se kehtima hakkamist on karis-
tus kuni 1200 eurot või arest. 
Politseinikul on kaalutlusõigus 
ning ta otsustab kohapeal, kui-
das olukorda lahendada. 

Nagu eespool mainitud, on 
politsei sõja algusest kuni 20. 
aprillini registreerinud üle 180 
juhtumi, kus  sõjasümboolikat 

on kasutatud provokatsiooni 
eesmärgil. Kindlasti reageeri-
me 8. ja 9. mail sümbolitega 
seotud juhtumitele jõulisemalt 
ning reeglina alustame väär-
teomenetluse.  

Kui nüüd võttis riigikogu vastu 
vaenulikku sümboolikat keelus-
tava seaduse, siis kas Vene rii-
gilipp on vaenu õhutavas kon-
tekstis käsitletav samamoodi 
kui Georgi lint või Z-täht? 

Vene riigilipp on keelatud ju-
hul, kui seda kasutatakse pro-
vokatsiooni eesmärgil.

Kuidas politsei käitub, kui Ees-
ti või Ukraina lipu näitamine 
9. mail Putini sõja toetajaid är-
ritab? 

Inimesed võivad nii Eesti kui 
ka Ukraina lippu kanda, sest 
agressorriik pole mitte Ukrai-
na, vaid Venemaa. 

Kui tõenäoliseks peetakse siin-
juures taolisi  vahejuhtumeid, 
nagu neid võis näha Tõnismäel 
pronkssõduri juures enne selle 
teisaldamist, ehk siis kahe leeri 
sõnelusi või muud taolist? 

Teeme kõik endast oleneva, 
et võimalikke vahejuhtumeid 
aset ei leiaks. Selgitame ava-
likkusele ja eri kogukondade-
le, näiteks sõjaveteranidele ning 
koolidele, et sel aastal tuleb 9. 
mail käituda teisiti. 

Politsei ei saa kõiki provo-
katsioone ära hoida, kuid ole-
me eri olukordadeks valmis. 
Meie sõnum inimestele on, et 
palun ärge ise provotseerige ja 
palun ärge minge provokatsioo-
nidega kaasa. 

Millised on üldse võimalikud 
ohukohad, võimalused korrarik-
kumiste tekkeks seoses 9. mai-
ga? 

Peamine oht on võimalikud 
provokaatorid ja konfliktid: eriti 
neil kogunemistel, kus on palju 
rahvast. Seal, kus palju inimesi 
koos, kujuneb ka olukordade la-
hendamine keeruliseks. Võima-
like ohtude ennetamiseks kee-
lustaski politsei avalikud koos-
olekud, kus kasutatakse vaenu-
likku sümboolikat. 

Erilist tähelepanu pööra-
me sotsiaalmeedias toimuva-
le. Nõnda nagu tänavatel, pro-
votseeritakse agressiooni toe-
tava sümboolikaga ja õhuta-
takse vanu ka sotsiaalmeedias. 
Samuti on meie pilgu all liik-
lus ja me ei luba toimuda sar-
nastel üritustel nagu Berliinis, 
kus läbi linna sõitis Venemaa 
toetuseks üle 5000 auto, mille 
küljes agressiooni toetav süm-
boolika.

Saan aru, et rongkäiku kogune-
da ei tohiks. Mida riskianalüü-
sid näitavad: kas keegi võib 9. 

mail siiski üritada korraldada 
koosolekut või kogunemist? 

Eesti politsei ei keela huk-
kunute mälestamist. Inimesed 
saavad tulla kalmistule, langeta-
da pea, asetada lilled ning tuua 
küünlaid. Küll aga peaks mä-
lestama väärikalt ja ilma sõja-
sümboolikata. Vaenulikul süm-
boolikal ei ole Eestis kohta 9. 
mail ega pärast seda.

Praegu on registreeritud 
üks avalik koosolek, 
kuid selle korral-
daja on öelnud, 
et ta siiski 
loobub. Po-
litsei tühis-
tab selle 
koosole-
ku regist-
reeringu ja 
ei luba uu-
si koosole-
kuid, kus või-
dakse kasutada 
sõjasümboolikat. 

Kuidas kavatsetakse koosole-
kuid ära hoida?

Keelatud avaliku koosoleku 
korraldamise eest karistatakse 
rahalise karistuse või kuni ühe-
aastase vangistusega. 

Ja kui koosolek ikkagi tekib, 
siis kuidas käitutakse?

Politsei peab kinni inimesed, 
kes korda rikuvad ning vaenu 

õhutavad, sh keelatud koos-
olekut korraldavad või inime-
si agiteerivad.

Kas ja mis osas muudetak-
se liikluskorraldust 9. mail sõ-
javäekalmistu lähedastel täna-
vatel? 

Teeme munitsipaalpolitsei-
ga koostööd, et sõjaväekalmis-
tu lähedal ei tekiks liiklusoht-

likke olukordi. 

Meedias on kirjel-
datud juhtumit, 

kus lasteaia-
lapse soen-
gusse ole-
vat lõiga-
tud Z-täht. 
Samuti on 
koolides 
esinenud 

konflikte eri 
vaadete pä-

rast ajaloole, 
sest osa lapseva-

nemaid jälgivad Ve-
nemaa meediakanaleid. Kas 

taolised juhtumid kuuluvad po-
litsei kompetentsi või tuleb neid 
siiski lahendada haridusasutus-
tel endil?

Laps ei tohi olla instrument 
täiskasvanutele meelsuse väl-
jendamiseks. Olgu see NSV Lii-
du sõjaväevormis igavese tule 
valve või Z-tähega kooli ilmu-
mine. Selliste sündmuste ära-

hoidmise ja konfliktide lahen-
damise võtmesõnaks on koos-
töö lapsevanemate, õpetajate ja 
politsei vahel. 

Kuivõrd on tõusnud veebipolit-
seinike töökoormus seoses sõja-
ga? Ehk toote näiteid, mida või 
mille kohta teatatakse ja kuidas 
taolisi juhtumeid lahendatakse?

Kindlasti on koormus kasva-
nud. Pöörame ka ise üha enam 
tähelepanu valeinfole ja tege-
leme selle ümberlükkamisega. 
Samuti on terava tähelepanu 
all sotsiaalmeediaplatvormidele 
ja gruppidesse postitatud teks-
tid, pildid ja videod, mis või-
vad olla vaenu õhutavad. Näi-
teks määrasime hiljuti 500 eu-
rot trahvi mehele, kes TikTo-
kis õhutas vaenu Ukraina ko-
danike suhtes. 

Inimesed annavad ka ise vee-
bipolitseinikele teada väärin-
fost, võimalikust vaenu õhuta-
misest ja agressorit toetava süm-
boolika kasutamisest.

Kuidas hindate juhtumit, kus 
vandaalid pronkssõduri kallal 
olid käinud – rinnal olevat täh-
te saagimas? 

Me saame aru inimeste va-
lust ja tahtest sõja vastu mi-
dagi teha, kuid oma meelsuse 
avaldamiseks on olemas palju 
muid viise, mis ei ole seaduse-
vastased. Mälestusmärgi kallal 
vandaalitsemine ei ole kindlas-
ti meelsuse avaldamiseks sobiv 
viis. Tegemist on kuriteoga ja 
politsei eesmärk on kurjategi-
ja kohtu ette viia.  

Selliseid juhtumeid, kus mä-
lestusmärke ja hooneid sodi-
takse või värvitakse, on olnud 
mitmeid. Samuti on eri kohta-
dest varastatud riigilippe. Polit-
sei reageerib kõikidele nendele 
ja meie eesmärk on tuvastada 
teo toimepanijad – nõnda nagu 
me oleme juba tabanud Nevski 
katedraali sodija. 

Kus on suuremad riskid seoses 
9. maiga korrarikkumisteks, kas 
Tallinnas või Narvas? 

Politsei on 9. mail väljas suu-
rendatud jõududega. Hindame 
ohte igapäevaselt ja vastavalt 
sellele planeerime ka ressurssi.

Kuidas hindate vaenuliku süm-
boolika keelustamise seadust– 
kuivõrd see  politseid tema iga-
päevatöös aitab? 

Politsei pooldas agressiooni 
toetava sümboolika keelusta-
mist. Seadusemuudatus mää-
rab selgemad reeglid, mis on 
lubatud ja mis mitte. Nõnda 
on politseil võimalus agres-
siooni toetava sümboolikaga 
juhtumitesse paremini sekku-
da. Endiselt jääb politseiniku-
le kaalutlusõigus. Aga muidugi 
oleks lihtsam seadust rakenda-
da juhul, kui seal oleks mää-
ratletud konkreetsed sümbo-
lid, nii nagu on seda teinud 
Läti ja Leedu. 

POLITSEIJUHI PALVE RAHVALE:  
Palun ärge minge provokatsioonidega  
kaasa ega ka ise provotseerige

Politsei on Vaheri sõnul 9. mail väljas tugevdatud jõududega. Kinni peetakse need, kes korda rikuvad ning vaenu õhutavad, sh keelatud koosolekut 
korraldavad või inimesi agiteerivad. Scanpix

Vaenuliku  
sümboli näitamise 

eest ootab kuni 
400-eurone trahv 

või arest.
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Külli Mariste, 
Bret-Maria Rikko 
pealinn@tallinnlv.ee

Tallinna uue jäätmekava  
järgi tuleb kõigil vähemalt 
kolme korteriga majadel 
biojäätmed eraldi sorteeri-
da ning ürituste külastajatel 
korduvkasutatavatest  
nõudest süüa.

Tallinlanna Helen sorteerib 
eraldi seda prügi, mille kon-
teinerid tema maja juures sei-
savad. "Meil saab eraldi pan-
na klaasi, paberi ja pakendid," 
loetles ta. "Biojäätmeid me seni 
eraldi kogunud pole, sest meil 
on väiksem maja, kus puudub 
selline kohustus."

Uue kava järgi muutub ka 
Heleni elu, sest hiljemalt 2024. 
aastast peavad kõik vähemalt 
kolme korteriga majad biojäät-
meid eraldi koguma. Seni tuli 
biojäätmete konteiner paiguta-
da kuni kümne korteriga ma-
jade juurde. "Eramajad ja ka-
he korteriga majad võivad sa-
muti biojäätmeid vedajale an-
da, kuid neil jääb alles võima-
lus neid hoopis kompostida," lau-
sus abilinnapea Joosep Vimm.

Üha rohkem rõivaprügi
Energia tänaval on nelja suu-

re maja peale üks biojäätmete 
konteiner, kuid kahjuks seisab 
see vedamispäevadel pooltüh-
jana, sest inimesed sinna oma 
toiduprügi eriti ei viska. "Prü-
givedaja käib biojäätmete kon-
teinerit tühjendamas igal nel-
japäeval," ütles Energia täna-
va korteriühistute haldur Lea 
Nõuakas. "Seda, mis siia nä-
dalaga tuuakse, pole 
128 korteri peale 
palju. Ühistute 
üldkoosole-
kul räägime 
pidevalt, et 
prügi tu-
leb sor-
teerida, 
kuid ena-
mik bio-
jäätmetest 
rändab ikka 
olmeprügisse."

Tallinna jäät-
mete taaskasutuskes-
kuse töödejuhataja Andres 
Undi sõnul jõuab neile aastas 
16 000 tonni tallinlaste bio-
jäätmeid. Keskus toodab sellest 
rammusat komposti, mida iga-
üks keskusest osta saab. Sega-
prügist saab lõpuks jäätmekü-
tus ja selles leiduvast plastist 

uus plast. Undi kinnitusel aga 
muudavad segaprügisse visa-
tud toidu- ja haljastusjäätmed 
nende töö palju keerulisemaks. 
"Biojäätmed muudavad ka üle-
jäänud prügi märjaks ja plöga-
seks ja see omakorda teeb taas-
kasutuse raskeks" lausus Unt.

Tallinna strateegiakeskuse 
ringmajanduse peaspetsialisti 
Liina Kanarbiku sõnul innus-
taks inimesi prügi eraldi kogu-
ma segaprügi kõrgem veohind. 
"Kui segaprügi vedamise hind 

oleks kõrgem, motiveeriks 
see kindlasti inime-

si prügi liigiti ko-
guma, sest näi-

teks paken-
dite ärave-
du on meil 
tasuta, sa-
muti pabe-
ri ja kar-
tongi ve-

du," ütles 
ta. "Biojäät-

mete vedu on 
aga segaprügi 

veo hinnast poo-
le soodsam."

Tallinna uue jäätmekava tei-
ne siht on vanade rõivaste ja 
üldse tekstiili eraldi kogumine. 
Korralike rõivaste jaoks on linna 
peal olemas juba vastavad kon-
teinerid, samuti saab viia need 
uuskasutuskeskusse vm kasuta-
tud asjade poodi. Lõplikult kulu-

nud rõivaid ja riideräbalaid visa-
takse aga ikka segaprügisse. Te-
gelikult võtavad tekstiilijäätmeid 
vastu ka kõik Tallinna jäätmejaa-
mad, kuid nende sinna viimine 
on tülikas. Jäätmekavas seisab, 
et aastaks 2025 tuleb kõik teks-
tiilijäätmed võtta taaskasutusse. 
See pole kerge ülesanne, sest 
eri kangad koosnevad eri ma-
terjalist. "See saab olema mei-
le suur väljakutse," lausus Ka-
narbik. "Peame leidma koos-
tööpartnerid, kelle kätte teks-
tiilijäätmed viia. Praegu selli-
seid ettevõtteid Eestis ega lähi-
riikides ei ole. Koostöös ülikooli-
dega käivad alles katsed, et võt-
ta rõivaprügi kasutusele ehitiste 
isolatsioonimaterjaline, kuid suu-
remat tootmist pole veel kuskil."

Ühekorranõud  
kaovad üritustelt

Üle-eestilise sortimisuurin-
gu järgi (2020) sisaldasid Tal-
linna linnas kogutud segaolme-
jäätmed keskmiselt 6,4% rõi-
va- ja tekstiilijäätmeid. Võrrel-
des 2012. aasta sortimisuuringu 
tulemustega on rõiva- ja tekstii-
lijäätmete osakaal Tallinna se-
gaolmejäätmetes peaaegu kahe-
kordistunud.

"Soovime tõhusama teavi-
tuse kaudu suurendada kasuta-
tud rõivaste ja tekstiilide kor-
duskasutust," ütles abilinnapea 
Joosep Vimm. "Peame arenda-

ma rõiva- ja tekstiilijäätmete ko-
gumisde süsteemi."

2019. aastal ulatus tekstiili-
jäätmete hulk ligikaudu 8000 
tonnini.

Lisaks plaanib riik 2023. 
aastal keelustada avalikel üri-
tustel ühekorranõude kasuta-
mise. Toidu ja joogi serveeri-
miseks tuleb võtta kasutusele 
korduskasutatavad anumad ja 
söögiriistad.

Plastnõud on Tallinna avali-
kel üritustel keelatud juba ala-
tes 2019. aasta oktoobrist. Lu-
batud on kasutada biolagune-
vast plastist nõusid ja söögiriis-
tu, mis on kompostitavad. Plast-
nõude asendamine biolaguneva-
tega aga ei vähenda prügi hul-
ka piisavalt. Eestis ei ole jäät-
mekäitlejat, kes suudaks biola-
guneva  plastiga midagi pea-
le hakata. Valdava osa avalikel 
üritustel tekkivatest jäätmetest 
moodustavad joogitopsid.

Linnal on uue kavaga plaa-
nis kujundada jäätmejaamadest 
ringmajanduskeskused. Sinna 
tuleks korduskasutusruumid, 
parandus- ja õmblustöökojad. 
Inimesed saaks viia oma va-
nu, kuid korralikke asju kor-
duskasutusruumi, et need lä-
heks uuele ringile. Parandus- 
ja remonditöökodades oleks aga 
kõik vajalik oma asjade paran-
damiseks. "Teeme kõik selleks, 
et aina vähem jäätmeid satuks 

kasutuna prügimäele ja aina 
rohkem jõuaks uuesti kasutus-
se," selgitas Vimm. 

Vimma sõnul avatakse 2023. 
aastal õmblustuba, korduskasu-
tusruum ja mööbli parandus-
töökoda aadressil Mustjõe 40.

2030. aasta 1. jaanuarist on 
prügilasse üldse keelatud viia 

taaskasutamiseks sobivat prü-
gi, eelkõige olmejäätmeid.

Jäätmekava kehtestamiseks 
peab selle heaks kiitma voliko-
gu. Jäätmekava eelnõu aastateks 
2022-2026 on kättesaadav lin-
na kodulehel aadressil https://
www.tallinn.ee/est/keskkond/
Tallinna-jaatmekava

Vanasadama ja kavandata-
va Rail Balticu Ülemiste  
reisiterminali vahele peaks 
tulema trammitee.

Linn kuulutas selleks välja 
rahvusvahelise riigihanke kahe 
kilomeetri pikkuse trammiliini 
projekteerimiseks ja rajamiseks.

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnul on eesmärk teha liiku-
mine ühistranspordiga mugava-

maks, nii et Tallinna täht-
samad transpordisõl-
med oleks omavahel 
ühendatud ja üm-
beristumine või-
malikult lihtne. 
"Vanasadam on 
meie suurim tu-
rismivärav ja kuu-
lub piirkonna tihe-
dama liiklusega reisi-
sadamate hulka, seal pea-

tuvad nii liinilaevad, kruii-
silaevad kui ka jahid," 

ütles Svet. "Soovi-
me, et trammiga 
pääseks Vanasa-
damast kavan-
datavasse Üle-
miste ühistermi-

nali, millest saab 
praeguse Eesti rei-

sirongiliikluse, rajata-
va Rail Balticu kiirraud-

tee ja ka bussiliinide sõlmpunkt. 
Juba 2017. aastast alates olemas 
trammiühendus lennujaamaga."

Tartu maantee trammiteele 
on kavas rajada pöörang va-
hetult enne Kivisilla tänavat, 
kust uus trammitee hargneks 
olemasolevast Maneeži tänava 
suunalisest trammiteest. Kivi-
silla tänavast alates on kavas 
ehitada uus trammitee Gonsio-
ri, Laikmaa, Hobujaama, Aht-

ri, Laeva, Kuunari, Kai, Logi, 
Rumbi ja Kursi tänavale ning 
Mere ja Põhja puiesteele, ühen-
dades see olemasoleva Kopli 
trammiteega. Koos trammitee 
rajamisega uueneb selle ümb-
rus ja lisandub haljastust. Muu 
hulgas on kavas rajada tram-
mitee kõrvale sõiduteest eral-
datud rattatee Hobujaama tä-
nava ja Narva mnt ristmikust 
kuni sadamani.

Hanke pakkumuste esitami-
se tähtaeg on tänavu 10. juuni. 
Kava kohaselt võiks ehitus ala-
ta tänavu aasta lõpul ja trammi-
tee peaks valmima 2024. aastal. 
Trammitee rajamisse panustab 
26 miljonit eurot Euroopa Liit.

Hanke dokumendid on kätte-
saadavad riigihangete registris: 
https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/4370708/
general-info

Käivitus Vanasadama trammitee rajamise hange

Jäätmejaamades saab peagi ka oma 
katkiseid asju parandada lasta

Vanad  
rõivad sobiks  

näiteks majade  
isolatsiooni- 
materjaliks.

Energia tänava korteriühistute haldur Lea Nõuakase sõnul võiksid elanikud toidujäätmeid julgemalt bioprügi 
mahutisse, mitte segaprügi hulka visata.  Tallinna linnameedia

Tallinlased tekitavad aastas  
üle 2 miljoni tonni prügi
• Tallinnas tekkis 2019. 

aastal ligi 2 200 
000 tonni prügi, 
mis moodus-
tab kogu Ees-
tis tekkivatest 
jäätmetest 
11%.

• Tallinnas tekkiva-
test jäätmetest 
moodustavad suurima osa 
ehk 58% ehitus- ja lammu-
tusjäätmed. Olmejäätmete 
osakaal kogu Tallinnas tek-
kivatest jäätmetest on 
keskmiselt 12% (sh paken-
dijäätmeid 4,5%).

• Tallinlased tekitavad aastas 
üle 230 000 tonni olmejäät-
meid ehk keskmiselt 351 kg 

elaniku kohta. Kõige 
suurema osa ol-

mejäätmetest 
moodustavad 
biojäätmed 
(27%), paber 
ja kartong 

(26%) ja plast 
(15%). Pakendi-

jäätmed moodusta-
vad kaalult suurima osa ol-
mejäätmetest.

• Tallinlaste tekitatud biojäät-
mete hulk on viimastel aas-
tatel kasvanud, ulatudes 64 
000 tonnini aastas. See 
teeb elaniku kohta ligikaudu 
146 kg biojäätmeid aastas. 
Tekstiilijäätmete hulk ulatub 
ligikaudu 8000 tonnini.

Kuhu saab oma prügi viia?

• Pääsküla jäätme-
jaam asub aad-
ressil Raba 40, 
Rahumäe 
jäätmejaam Ra-
humäe tee 5a, 
Pärnamäe 
jäätmejaam Pärna-
mäe tee 36 või Ristaia 
tee 8 (GoogleMapsi otsin-
gusse panna "Pärnamäe 
jäätmejaam", mitte aad-
ress), Paljassaare jäätme-
jaam aga Paljassaare põik 5 

• Jäätmejaamad on avatud 
tööpäeviti kella 12-20 ning 
nädalavahetustel kella 10-
18.

• Suviti kella 10-11 töötab ka 
Aegna jäätmepunkt aadres-
sil Tagamaa tee 1.

• Ohtlikke jäätmeid saab viia 
kogumispunktidesse  Wis-
mari 13 ja Väike-Rannavä-
rav 6 parklas, aadressile 
Mustjõe 40, Pae 19, Narva 
mnt 150 vastu bussipeatuse 
taha, Haabersti liiklussõlme 
juurde Haabersti 2 parklas-
se.

• Ohtlike jäätmete kogumis-

punktid tegutse-
vad nädalava-
hetustel, lau-
päeviti ja pü-
hapäeviti kella 
10-15. Ohtlik-

ke jäätmeid 
saavad ära anda 

Tallinna elanikud, 
punkti külastades tuleb 
kaasa võtta ID-kaart või ju-
hiluba.

• Lisaks saab ohtlikke jäät-
meid üle anda Tallinnas kor-
raldatavatel kogumisringi-
del ja pealinna neljas 
jäätmejaamas aadressidel 
Raba 40, Rahumäe tee 5a, 
Paljassaare põik 5 ja Risti-
aia tee 8. 

• Ohtlike jäätmete kogumis-
punktides saab ära anda 
patareisid ja akusid, aegu-
nud ravimeid, lampe, tule-
kustuteid, mootori- ja toidu-
õli, samuti on mõistlik tuua 
kohale kõikvõimalikud ko-
dukeemia jäägid. Vastu võe-
takse ka ohtlike jäätmetega 
määrdunud pakendid ehk 
värvipurgid.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Lasnamäel ergutab vahe-
aeg tutvuma Tondiraba  
pargiga, botaanikaaia  
kartulipäev aga krõpse 
valmistama.

Õiget jooksutehnikat aitab õp-
pida ka tasuta jooksutrenn Reidi 
tee promenaadil 26. aprillil, ko-
gunemine kell 18 Russalka juu-
res. Neil, kes pole ammu jooksu-
rajale saanud või proovivad ter-
visejooksu sel kevadel lausa esi-
mest korda, soovitab treener Pil-
le-Riin Toomsalu ennekõike jõu-
kohased eesmärgid seada. "Et 
seda saavutada, on vaja kehal 
koormusega kohaneda, ja seda-
si jooksuvõimekus tasapisi kas-
vab," ütles Toomsalu. 

Turvaline liiklus selgeks
Jooksuriietuse valikul tuleb 

arvestada kehatemperatuuri tõu-
suga. "Kael, pea, kõht ja selg ol-
gu kaetud, muidu tuleks aga va-
lida üldiselt hästihingav ja vabalt 
liikumist võimaldav kerge ning 
mugav riietus," ütles Toomsalu, 
kes jalanõudest soovitab kergeid 
ja piisava toestusega jooksutos-
se, mis võiks olla number suu-
remad. "Jooksu ajal jalg paisub 
ja siis hakkab jalanõu pitsitama 
ning vereringet takistama."

Algajad võiksid katsetada 
jooksu ja kõnni kombineerimist. 
Samuti peab paika uskumus, et  
halvad emotsioonid saab endast 
välja joosta. "Jooksmine on üks 
füüsilise aktiivsuse vorme ja kui 
me treenime, siis vallanduvad 
kehas keemilised ühendid – en-
dorfiinid ehk heaoluhormoonid," 
lausus Toomsalu. "Kindlasti tu-
leb kõigile tuttav ette see eufoo-
riatunne, mis järgneb jooksmi-
sele või ka muule treeningule. 
Jooksmine aitab vähendada äre-
vust ja stressi, tõstab enesehin-
nangut ning toob parema une."

Kristiines Räägu pargis (Nõm-
me tee 52) saab 27. aprillil alates 
kella 12 tegeleda laste lõbusa män-
gulise joogaga, mis arendab keha-
list liikumist eri harjutuste kau-
du ning toetab loovust, osavust 
ja koostööd. Treening on ajenda-
tud Islandi ennetusmudelist, mis 
linna sotsiaal- ja tervishoiuameti 
eestvõttel rakendumas.

 30. aprillil kella 12-15 on Ton-
diraba pargis liiklusohutusalane 
teabepäev, kus munitsipaalpo-
litsei tutvustab liikluslinnakus 
liiklusmärke ja õpetab ohutult 
teed ületama. Transpordiame-
ti kergliikuri töötoas saab kat-
setada, kuidas väikesel kiirusel 
hallata elektritõukeratast, mille-
le tähelepanu pöörata ja millega 
peab arvestama. Jalgratturi ohu-
tuspunktis jagab politsei nõuan-
deid turvaliseks liiklemiseks rat-
taga ja tutvustab õiget turvava-
rustust. Testida saab oma liik-
lusalaseid teadmisi ja praktilisi 
oskusi vigurrajal. 

Ennetaja Kiirabi ohutuspunk-
tis saab ülevaate esmaabivõte-
test, kohal on ka kiirabiauto. Ve-
lomarketi jalgrattahoolduse töö-
tuba jagab teavet eri rataste koh-
ta ning tutvustab rattaga sõitmi-
seks vajalikke töövahendeid, õli-
sid ning tarvikuid. 

Botaanikaaed kutsub õpila-
si koolivaheaja taimepäevadele, 

mis toimuvad 25.-28. aprillini ja 
kestavad kaks tundi päevas, kella 
11-13. Oodatud on 7-14-aastased 
õpilased. 26. aprill on pühenda-
tud kartulile, siis valmistatakse 
krõpse ja tehakse kartulitrük-
ki. 27. aprillil sukeldutakse tai-
mede mikromaailma ja vaadel-
dakse botaanikaaia välis- ja si-
sekollektsioonide põnevaid eks-

ponaate mikroskoobi all. Ühes-
koos meisterdatakse preparaate 
ja tutvutakse mikroskoobi töö-
põhimõtetega. 28. aprillil otsi-
takse esimesi kevadekuulutajaid 
botaanikaaias ja mängitakse lõ-
busaid mänge. Osalustasu lapse 
kohta päevas on 10 eurot, nel-
ja päeva pilet 30 eurot. Tasuda 
saab kohapeal botaanikaaia kas-

sas, kus on ka kogunemine. Riie-
tuda tuleks arvestusega, et osa 
tegevusi toimub õues. Soovi kor-
ral võtta kaasa jook ja söök. Re-
gistreerimine https://bit.ly/kooli-
vaheaegTBAs

Põhja-Tallinnas sisustab koo-
livaheaega 25.-29. aprillini toi-
muv noortekeskuse linnalaager 
"Elu on lill", kuhu on oodatud 
9-14-aastased lapsed. "Laager 
keskendub aianduse, ökoloogia, 
keskkonnasäästlikkuse ja aktiiv-
se eluviisi teemadele," ütles Põh-
ja-Tallinna vanem Manuela Pih-
lap. "Kavas on ekskursioon loo-
maaeda, piknik Paljassaarel, te-
gevused Kopli kogukonnaaias ja 
loodussõbralikud töötoad, mui-
dugi ka aktiivsed mängud ja tege-
vused. Näiteks õpetatakse noori 
turvaliselt rulaga sõitma."

Osalejatele pakutakse iga päev 
ka taimetoidu lõunasööki. Lin-
nalaagri osalustasu on 63 eurot. 

Õppekäigud loomaaeda
Loomaaia linnalaagris 

"Metsa(m)elu" ootavad 26. ja 
27. aprillil kella 10-14 ees põ-
nevad õppekäigud, retked ke-
vadisse Veskimetsa, õpituba loo-
made tegevusjälgede tundmaõp-
pimiseks, vahvad meisterdamis-
ülesanded ja mängud. Oodatud 
on 7-11-aastased, ühes rühmas 
on 15 last. Mõlemal laagripäe-
val ootab lapsi soe söök looma-
aia kohvikus. laagri kahe päeva 
hind on 35 eurot.

 26.-29. aprillini tutvustab 
noortele Lasnamäe elanikele 
tööturu võimalusi noortebörs. 
Linnaosa noortekeskusesse oo-
datakse 16-26-aastaseid noori, 
kes soovivad end tööeluks et-
te valmistada. Kohapeal saab 
tutvuda eri asutuste ja ettevõ-
tete tegevusega ning nende pa-
kutavate võimalustega. Karjää-
rinõustamise kõrval saab osale-
da töötubadest. Need toimuvad 
enamasti vene keeles, kuid sõl-
tuvalt osalejatest ka eesti kee-
les. 29. aprillil tulevad üritusele 
ettevõtete ja organisatsioonide 
esindajad, kes tutvustavad oma 
asutusi ning noortele suunatud 
võimalusi ja sobivaid töökohti. 

Väljasõit Valgejõele
Mustamäe avatud noortekes-

kus (Ehitajate tee 82) ootab 25.-
29. aprillini koolivaheaja laste-
laagrisse. Hind 54 eurot sisaldab 
Skyparkg, spaa, kino ja Laserga-
me külastusi ja robootika töötu-
ba TalTechis. Lisainfo ja regist-
reerimine tel 5326 8714, julia@
mank.ee  Lisaks tasulisele linna-
laagrile ootab noortekeskus töö-
päevadel kella 12-18 täiesti ta-
suta külla noori vanuses 7-26. 
Keskus korraldab põnevaid üri-
tusi, programme, projekte, laag-
reid, koolitusi ja palju muud hu-
vitavat. Mängida saab lauaten-
nist ja -hokit, õhuhokit, piljardit, 
PlayStation´it, VRi, Xboxi  ning 
63 eri lauamängul. Noorte kasu-
tuses on arvutiklass, renoveeri-
tud ja hästi varustatud köögi-
ruum, suur peeglitega saal spor-
di- ja tantsutrennideks. Noorte-
keskuse õues asuvad ka Musta-
mäe kogukonnaaed ja renovee-
ritud korvpalliplats.

Kaja kultuurikeskuses (E. Vil-
de tee 118) tloimub 25.-28. april-
lini kella 10-16 koolivaheaja laa-
ger "Mängides nutikaks", hind 80 
eurot. Laager aitab lastel leida 
oma tugevused ja anded, aga pa-
kub ka teadmisi ettevõtlikkusest 
ning taskuraha teenimise võima-
lustest. Oodatud on 9-13-aasta-
sed lapsed. Iga päev on soe lõu-
nasöök ja puuviljapausid, regist-
reeruda saab info@kajakeskus.ee 
ja tel 5388 6330.

Nõmme huvikool korraldab 
linnalaagri 26.-28. aprillini. Las-
te huvi kunsti, tehnika, muusika 
ja loodusainete vastu ergutavad 
mängud ja praktilised töötoad. 
laagri jooksul külastatakse Nõm-
me huvikooli kolme maja. Laa-
ger maksab 55 eurot, registreeru-
da saab https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc6zBs_
EctlersrQSKTW-zRqmQBJ7d-
K7SZEd-bsaya8GH14vg/view-
form

25.-27. aprillini toimuvasse 
koolivaheaja laagrisse on ooda-
tud 7-13-aastased lapsed, keda 
kella 10-16 ootab  tegevus kõi-
gis kolmes huvikooli majas, aga 
ka väljasõit Lahemaale. Laager 
maksab 60 eurot.

Eesti Liikluskindlustuse 
Fond (LKF) avas uue veebi-
teenuse, mille abil saab  
vormistada liiklusõnnetusi 
mobiiltelefonis.

Rakendus töötab veebilehel 
avarii.lkf.ee eesti, vene ja ing-
lise keeles ning seda on või-
malik kasutada kõikide kind-
lustusseltside klientidel, vahen-
dab BNS.

LKF-i digitaalsete teenuste 
arendusjuhi Taavi Kiibuse sõnul 
on liiklusõnnetuse digiteade uus 
killuke Eesti e-riigist, mis teeb 
liikluskindlustuse juhtumi vor-
mistamise sündmuskohal liht-
samaks ja mugavamaks. "Pa-
beril liiklusõnnetuse teate vor-
mistamise võimalus jääb alles, 
aga nüüd on alternatiiv teatada 
avariist nutitelefonis," ütles Kii-
bus.. "Rakendus edastab juhtu-

mi andmed koos piltidega kohe 
kindlustusandjatele, mis kiiren-
dab juhtumi läbivaatamist ja hü-
vitamist. Kui aga liiklusõnnetuse 
asjaolud nõuavad politsei teavi-
tamist või on inimene viga saa-
nud, siis tuleb teavitada häire-
keskust numbril 112."

Kiibuse hinnangul võtab tea-
te täitmine koos pildistamisega 
aega vaid 10-15 minutit. "Digi-
teade on intuitiivne, see annab 

valikuvariandid ette ja isegi ko-
genematu kasutaja saab teate 
täitmisega hõlpsasti hakkama. 
Põhirõhk on sündmuskoha pil-
distamisel ja õnnetuse asjaolu-
de fikseerimisel. Kui andmed on 
kinnitatud, saadetakse kahjutea-
de läbivaatamiseks enda valitud 
kindlustusseltsile."

Politseinik Sirle Loigo jul-
gustas uut rakendust kasutama. 
"Uus digiteade lihtsustab liik-

lusõnnetuse vormistamist sünd-
muskohal ja hoiab politseinike 
tööaega kokku," lausus ta. "Nii-
öelda plekimõlkimiste lahenda-
mised võtavad politseinikelt pal-
ju töötunde. Kui õnnetuses osa-
lised saavad olukorra veebis ise 
fikseerida ja patrullpolitseinik ei 
pea sõitma sündmuskohale pas-
takat ja paberit viima, siis on see 
suur ajavõit."

Liiklusõnnetuse teate saab nüüd vormistada 15 minutiga mobiiltelefonis

Koolivaheaeg toob 
jooksutrennid ja 
keskaegsed õuemängud

Koolivaheaeg keskraamatukogus ja linnamuuseumis

• Keskraamatukogu laste- 
ja noorteteeninduse 
muusika- ja filmisaalis 
(Estonia pst 8) 25. 
aprillil kella  17-19 Sc-
ream Queens. Kavas 
karaoke ja lauluteema-
lised mängud, lauldakse 
ka pilli saatel ja räägitakse 
muusikast üldiselt. Sobib 
12-18-aastastele.

• 26.-28. aprillini kella 14-16 toi-
mub keskraamatukogus Ki-
nect mängude pärastlõuna 
Xboxil lastele vanuses 8-13 
aastat.  

• 27. aprillil kella 10.15-10.45 
keskraamatukogus raamatu-
te ettelugemine mudilastele 
ja ühine piltide vaatamine. 
Kella 12-13 värvimine, kella 
14-15 saab tutvuda Lego We-
Do jm robotitega. 

• 29. aprillil kella 16-17 keskraa-
matukogu lauamänguõhtu. 

Osalemissoovist 
saab teada anda 

laste- ja noorte-
teeninduses ko-
hapeal, tel 683 
0914 või  laste@

tln.lib.ee.
• Kalamaja muuseumis 

saab 27., 28. ja 29. aprillil kella 
13-15 meisterdada, oodatud 
on eriti lapsed vanuses 7-12 
aastat. Osalustasu 5 eurot. 

• Kiek in de Köki kindlustus-
muuseum tutvustab 26. april-
lil kell 15 näitust "Linnaloom. 
Lehm, lutikas ja lohe Tallinna 
ajaloos". Koomiksite töötuba 
juhendab kunstnik Karl-Erik 
Talvet. Vanusele 7-12, osavõtt 
muuseumipiletiga 5 eurot. 27. 
aprillil kell 15 tehakse retk 
bastionikäikudesse, mis sobib 
7-12-aastastele. Osavõtt 
muuseumipiletiga 5 eurot. 
Veel on kavas näitusest inspi-

reeritud lauamängude töötu-
ba vanusele 7-12, osavõtt 
muuseumipiletiga 5 eurot. 

• Lastemuuseumi Miiamilla 
koolivaheaja töötubade sar-
jas tulevad jutuks kombekas 
käitumine, tabud ja viisakus-
reeglid. 27. aprilli kell 14 alga-
vas töötoas "Puuks laua all" 
õpetab söögiriistu tundma, 
salvrätti kasutama ja kokale 
salasõnumeid jätma. Kõik 
osalised saavad näidata oma 
häid kombeid ühisel pann-
koogipidusöögil. Tasu 6 eurot 
lapse kohta sisaldab töötoa 
materjale ja muuseumikülas-
tust. 28. aprillil kell 14 algavas 
töötoas räägitakse õhu seik-
lustest meie kehas. Teada 
saab, milline õhk on nakkav, 
lõhnatu või lämmatav. Sobib 
6-10-aastastele, osalustasu 6 
eurot sisaldab töötoa mater-
jale ja muuseumikülastust.

Muuhulgas saavad lapsed koolivaheajal hiiglasliku Ton-
diraba pargiga tutvuda ja seal ka liiklemist õppida.
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Linn annab Leelo Tunglale 
panuse eest eesti kirjandusse 
vapimärgi. Kui ametnik Tung-
lale helistas ja sellest teada an-
dis, ei suutnud armastatud au-
tor seda kuidagi uskuda. Ometi 
on ta enda sõnul kauni autasu 
üle õnnelik. "Tallinn on minu 
sünnilinn," ütleb ta. "Kui ma 
sündisin, möödus parasjagu 
sünnitusmaja akende alt lau-
lupeorongkäik ja ma sain oma 
nime laulupeo järgi."

Mis teid praegu enim rõõmus-
tab ja mis kurvastab?

Rõõmustavad lapselapsed, 
kellega on huvitav mõtteid va-
hetada. Rõõmustab seegi, et 
kevad on tulekul – seni on 
ta küll ainult kalendris, kuid 
meie õuel sädistavad metsvin-
did ja kuldnokad ning kauge-
mal häälitsevad sookured an-
navad märku, et peagi saabub 
ka see tõeline õitsemise aeg.

Kurvastavad samad prob-
leemid, mis kõiki teisigi – see, 
et koroona, mis inimesi ähvar-
dab ja lahutab, pole veel maa 
pealt kadunud, ning muidugi 
tekitab suurt ärevust ja eba-
kindlust sõda Ukrainas. Nagu 
paljudele, nii teeb mullegi mu-
ret Eestimaa loodust ohustava 
Rail Balticu rajamine, millest 
tekib ilmselt kahju rohkem 

kui kasu. Väga kurvaks teeb 
see, et teispoolsusse on kadu-
nud liiga palju lähedasi inime-
si, kellel olnuks veel mõnda-
gi ilusat meile anda. Viima-
ti lahkusid nädalase vahega 
minu sõprusringkonnast luu-
letaja Ave Alavainu, kellega 
pidasime pikki telefonivest-
lusi, ja laulja Marju Marynel 
Kuut, kellega suhtlesime e-sõ-
numite kaudu… Võib ju lohu-
tada ennast sellega, et inime-
ne elab seni, kuni teda mäle-
tatakse, aga ikkagi teeb nuk-
raks, et aina vähemate sõpra-
dega saab ühiseid tegemisi ja 
sündmusi meenutada. 

Kirjutasite märtsi hakul Uk-
raina sõjast inspireeritud luu-
letuse, samuti tõlkisite ees-
ti keelde Soome luuletaja Eino 
Leino luuletuse "Jõudu, Uk-
raina". Kuidas leida praegusel 
äreval ajal, sõjahirmu ja ohu-
tunde keskmes optimismi ja 
lootust?

Ohutunne oli ja on praegu-
gi tõesti väga suur. Sõja puh-
kedes kirjutasin tegelikult ter-
ve tsükli luuletusi, mis sündi-
sid nagu iseenesest, spontaan-
selt. Vaadates uudistekaadreid 
sõjapõgenikest, mõtlesin oma 
onutütardele, kes 1949. aasta 
märtsis mudilastena koos ema-
ga konvoi saatel Balti jaamas 
küüditusrongi poole sammu-
sid, mõtlesin oma 84-aastase-
le "kulakust" vanaemale Ma-
rile, keda samasugune rong 
ootas Keila jaamas… Nende 
selja taga ei plahvatanud küll 
pommid, kuid Siberis ei oo-

LEELO TUNGAL: Loodan, et tänapäeva komblusvalvurid ei hakka  
Lutsu "Kevadest" "sobimatuid" lõike maha kriipsutama
""Seltsimees last" kirjutades tegi ühest küljest  
ränkade aegade meenutamine haiget, aga teisest  
küljest oli see omamoodi kirjutamisteraapia," lausub 
luuletaja ja kirjanik Leelo Tungal (74). "Vaadates nüüd 
uudisteid Ukrainas kannatanutest, mõtlesin oma  
vanaemale Marile, keda 1949. aastal ootas küüditamis-
rong Keila jaamas. Siberis oli kohalikule rahvale öeldud, 
et nende küladesse asuvad elama kurjategijad, natsid 
ja fašistid."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kirjutanud üle 900 laulu teksti

• Sündis Tallinnas Ruila kooliõpetajate 
perekonnas.

• Õppinud Ruila 8-klassilises koolis ja 
Tallinna 42. keskkoolis (praegu Kad-
rioru saksa gümnaasium), lõpetanud 
Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia 
erialal 1972. 

• Töötanud eesti keele õpetajana Ruila 
8-klassilises koolis ja Tallinna 36. 
keskkoolis, ajakirjade Pioneer ja Tä-
heke toimetuses, filmilaenutuskontori 
korrektorina, väljaande Meie Reper-
tuaar toimetajana, Nukuteatris kirjan-
dusala juhatajana, ajalehe Eesti Maa 
kultuuritoimetajana. 

• Asutas 1994 ajakirja Hea Laps ja te-
gutses 2018. aastani selle peatoime-
tajana.

• Kirjutanud üle 900 lauluteksti; 90 vär-
si- ja proosaraamatu lastele ning 
noortele. 

• Avaldanud kümmekond luulekogu 

täiskasvanutele, tegutsenud publit-
sisti ja kriitikuna, kirjutanud ja tõlkinud 
nukunäidendeid, kuuldemänge, oo-
perilibretosid, muusikali- ja lauluteks-
te, koostanud aabitsa ja emakeele lu-
gemikke, lastefolkloori- ja anekdoodi-
kogumikke, ettelugemisraamatuid 
väikelastele, tõlkinud rohkesti laste-
raamatuid. 

• Tungla lasteraamatuid on tõlgitud 
mitmetesse keeltesse, sealhulgas ar-
meenia, inglise, soome ja vene keelde.

• Kolme tütre (Maarja Kangro, Kirke 
Kangro, Anna-Magdaleena Kangro) 
ema, helilooja Raimo Kangro lesk.

• Pälvinud lugematuid auhindu ja tun-
nustusi. Nende seas 2005. aastal Val-
getähe IV klassi teenetemärgi, 2015. 
aastal Ferdinand Johann Wiedeman-
ni keeleauhinna, 2019. aastal riikliku 
kultuuri elutööpreemia ja nüüd 2022. 
aastal Tallinna vapimärgi.

datud neid ka kuuma tee ja 
pirukatega – õieti ei oodatud 
neid sinna üldse, sest koha-
likule rahvale oli öeldud, et 
nende küladesse asuvad ela-
ma kurjategijad, natsid ja fa-
šistid. Kulus päris tükk aega, 
enne kui mõisteti, et tegu on 
tavaliste, üsnagi töökate ini-
mestega, kes olid oma kodu-
dest "stalinliku päikese" pais-
tel ilma jäänud. 

See, et Eino Leino pühen-
das Ukraina vabaduseihale ro-
mantilise luuletuse juba 1918. 
aastal, oli mulle üllatuseks, ja 
kui Soome Instituut minult 
tõlget palus, siis oli mu vaim 
selleks valmis – enam kui 
sada aastat hiljem kõ-
lasid Leino värsiread 
kaasaegsena: "Vap-
per Ukraina! Ära 
nüüd kõhkle! Üks-
kord peab priiuse 
koit võitma öö." 

Aga tuge ja jõu-
du peame leidma ik-
ka kõigepealt iseen-
da seest. Oma pere, 
kodu, sõbrad – need 
on väärtused, mis aitavad 
pead püsti hoida.  Minu jaoks 
on lootust toitnud just see, et 
oskame olla ühel nõul ja mee-
lel, mis sest, et heasoovlikkuse 
ja inimlikkuse meetünni aeg-
ajalt ka mõned tõrvahelmed 
poetuvad. 

Venemaa nimetab alati kelle-
gi vallutamist vabastamiseks 
ja süüdistab ohvrit vägivallas. 
Mis mõtteid selline äraspidi-
sus tekitab?

Poliitiliste kurjategijate sõ-
navara on läbi aja olnud imeks-
pandavalt paindlik: küüdita-
mist nimetati ümberasumiseks 
Nõukogude Liidu kaugemates-
se piirkondadesse, sõja ase-
mel öeldakse spetsiaalne ra-
hukaitseoperatsioon… Stali-
ni ajal oli võimu kuritegusid 
lihtne varjata ja maha salata, 
kuid tänapäeval levivad teated 
tänu infotehnoloogiale kiires-
ti ühest maailma otsast teise. 
Meie siin Läänemere maades 
saame ukrainlaste olukorrast 
kahtlemata paremini aru kui 
paljud teised rahvad, ja kül-
lap on need ajaloost kerki-
vad mälupildid üheks põhju-
seks, et oleme ukraina põge-
nikke siiralt ja südamlikult ai-
danud ja toetanud. 

Kas kirjasõnaga saab vastu 
seista kurjusele ja jõhkruse-
le, muuta maailma paremaks? 
Kirjutades lastele saame ehk 
hoolitseda, et järgmine põlv-
kond oleks hoolivam...

Jah, sellesse ma usun küll, 
et kirjasõna on muutnud ja 
muudab edaspidigi maailma ja 
kõike, mis selle sees, veidi pa-
remaks ja mõistvamaks. Aga 
kui kõnelda lasteraamatutest, 
siis julgen väita, et praegu on 
Eestis lastekirjanduse kuldaeg: 
iga aastaga ilmub aina roh-
kem kaunilt kujundatud las-
teraamatuid – nii algupäran-
deid kui ka väga häid tõlkeid, 

nii elavate klassikute kordus-
trükke kui ka noorte autori-
te esikraamatuid. Lastekirja-
nike pere on väga kirju: meil 
on mitmeid tegusaid kirjanik-
ke, kellel vanust üheksaküm-
ne aasta ringis, hulk keskea-
lisi lastele kirjutavaid literaa-
te ja terve plejaad uustulnu-
kaid. Vist pole kunagi varem 
olnud nii kerge astuda las-
tekirjandusse – näiteks minu 
esimese lasteraamatu "Koera 
elu" käsikiri pidi ilmumisjär-
ge ootama kolm aastat! Tollal 
avaldas lasteraamatuid ainult 
üks kirjastus – Eesti Raamat 

– ja kõvakaanelise raama-
tu üllitamisest võis noor 

autor ainult unistada. 
Luulekogud ilmusid 

reeglina pehmekaa-
neliste vihikutena, 
kui just polnud te-
gu juubeliväljaan-
dega. Nüüd on raa-
matud küll uhked 
ja ilusad ning neid 

ilmub väga palju, 
kuid samas on hin-

nad kõrged ja tiraažid 
väikesed. Aga lastele kir-

jutada on mõnus ja huvitav – 
juba kasvõi seepärast, et nen-
dega saad ja peadki olema sii-
ras. Huumorimeel on muidu-
gi eri vanuserühmas erinev, 
kuid peaaegu kõik lapsed ar-
mastavad naerda, ja naer on 
see, mis ühendab.

Mida olete täheldanud: milli-
sed on tänaste laste lugemis-
harjumused ja kas lugemiskir-
ge on raskem tekitada? Miks 
on raamatute lugemine tähtis 
ka tänapäeva netimaailmas?

Mis seal salata: nüüd, kui 
lektüüri valik on ometigi võr-
ratult suur ja mitmekesine, po-
le lugemine enam pooltki nii 
popp kui minu ja ka mu tü-
tarde lapsepõlves. Süüdi po-
le raamatud, vaid nuti-neti-
maailm, mis tõmbab lapsi ju-
ba maast-madalast ligi. Män-
gimine, suhtlemine, õppimine 
– kõik käib arvutis! Koroona-
aegne e-õpe, mis oli tegelikult 
ju hädavajalik, andis arvutis 
elamisele justkui veelgi roh-
kem õigustust. See, et enamas 
jaos koolidest on siiski olemas 
kohustusliku (või soovitusliku) 
kirjanduse nimekirjad, tekitab 
mõnes lapsevanemas protesti-
nurinat, kuid minu meelest on 
hea, et üht-teist on siiski ko-
gu klassi õpilased lugenud ja 
saavad kirjandusteoseid õpe-
taja juhendamisel analüüsida. 
Õpetaja muidugi hellitab loo-
tust, et ehk osutub just pa-
rajasti käsil olev teos selleks 
maiuspalakeseks, mis meeli-
tab last aina rohkem lugema. 

Kui palju sõltub laste raama-
tutearmastus vanemate ja üld-
se täiskasvanute eeskujust?

Olen märganud, et need lap-
sed, kellele on mudilasena igal 
õhtul unejuttu loetud, loevad 
ka keskmises ja vanemas koo-
lieas raamatuid suurema hu-
viga kui need, kes uinumise 

eel hoopis multikaid vaatavad. 
Lapse kasvamine ja käitumi-
se ning eluhoiaku kujundami-
ne algab ikkagi kodust, kui-
gi leidub lapsevanemaid, kes 
arvavad, et peale toitmise ja 
katmise pole neil oma võsu-
keste suhtes mingeid kohustu-
si. Muidugi on meil palju häid 
õpetajaid, kes püüavad lastes-
se süstida huvi raamatute vas-
tu, aga koduste hoiak on siis-
ki laste harjumuste kujunda-
misel ääretult oluline. Palju-
des suuremates raamatukogu-
des korraldatakse põnevaid lu-
gemiskampaaniaid, mis lõpe-
vad parimate lugejate piduli-
ku autasustamisega. Olen osa-
lenud sellistel üritustel Tallin-
nas ja Võrus – need olid mit-
te ainult laste, vaid ka kirja-
niku jaoks tõesti südantsoo-
jendavad raamatupeod! 

Paljudes tänapäeva lasteraa-
matutes propageeritakse an-
tisotsiaalset käitumist... 
Bullerby maailma 
enam ei looda. On 
see paratamatus? 
Või peaks jõhk-
rust ja koledust 
vältima, sest 
selline käitu-
mine avaldab 
lastele mõju?

Minu õpe-
tajast isa ta-
vatses öel-
da, et laste-
ga saab rää-
kida abso-
luutselt 
kõigest, 
ainult 
et tuleb 

Muretut  
lapsepõlve on  

tänapäeval üha  
vähem.
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teada, KUIDAS seda teha. Sa-
ma võiks öelda ka lasteraama-
tute kohta: lastele võib kõnelda 
ka suurtest eba-
kõladest neid 
ümbritse-
vas maa-

ilmas, aga kui autori eesmärk 
on jõhkrust kujutades ja eba-
tsensuurseid väljendeid kasu-

tades ainult rabavat efekti 
saavutada, siis puu-

dub neis teostes 
enamasti si-

suline väär-
tus. Jah, 

Buller-
by las-
te süü-

tut, muretut lapsepõlve uudis-
kirjanduses kuigi palju ei lei-
du, kuid eks seda tule ka tä-
napäeva maailmas üha vähem 
ette. Samas arvan, et ülival-
vas tsensuur lasteklassika suh-
tes on ka üle pakutud; näiteks 
seda, et Pipi Pikksuka isa ti-
tuleeriti neegrikuningaks, ei 
pidanud ilmselt ei Lindgren 
ega ka ta lugejad mustana-
haliste halvustamiseks. Aga 
valvsad täiskasvanud leidsid, 
et seda väljendit ei tohi ka-
sutada. Loodan väga, et kur-
jad komblusvalvurid ei hakka 
lõikude kaupa Lutsu "Keva-
dest" elulisi ebakõlasid maha 
kriipsutama – sealt neid ikka 
leiaks küll!

Mis on tänaste lapsevanema-
te probleemid? Kurdetakse ju 
näiteks, et neil ei jagu lastele  
piisavalt aega… Miks on lap-
sed nii stressis ja keskendu-
misvõimetud?

Arvan, et kui meenutame 
oma lapsepõlve, siis võivad 
paljud meist nentida, et isa-
del-emadel polnud nende jaoks 
samuti kuigi palju aega. Mi-
na käisin näiteks viieaasta-
sena üksinda koos koertega 
metsas seenel, aga naabri-
poiss, kellel polnud talve-
saapaid, vahtis külmal ajal 
pikki päevi akna peal, ku-
ni ta ema töölt koju jõu-
dis. Oli ju üsna tavaline, 
et vanematel olid pikad 
tööpäevad ja lapsed pi-
did omapead olema.

Aga mis seal ikka 
aasida ja ennast just-
kui vintskemaks su-
gupõlveks pidada – 
ega see probleemi 
ei lahenda. Oletan, 
et paljuski on süüdi 
ikka see ühest kül-
jest elu kergendav 
ja samas ka tähe-
lepanuvõimet ha-
jutav elektroonili-
ne maailm. Ema on 
kodus, aga tšätib 
sõbratariga, isa 
on kodus, aga 
põrnitseb ar-
vutiekraani. 
Lapsed on ko-
dus, aga is-
tuvad samu-
ti Faceboo-
kis või te-
lefonis… 
Ja sel-

lest loobuda on raske, peaae-
gu võimatu! 

Mis selle e-hulluse vastu siis 
aitaks?

Kui mul oleks igati vettpi-
dav lahendus, kuidas sellest 
"e-seisust" välja pääseda, siis 
teataksin seda kindlasti. Ei aita 
ei piits ega präänik, vaid miski 
muu – võib-olla see, kui lap-
sed ja vanemad koos võtaksid 
midagi ühiselt ette väljaspool 
kodu, looduses. 

Aastaid tagasi tegime Hea 
Lapse lugejate seas küsitluse 
õuemängude kohta – missu-
guseid mänge millises selts-
konnas mängitakse ja kas ka 
täiskasvanud löövad kaasa. 
Vastustest selgus, et põhili-
selt mängitakse ikka arvuti-
mänge. Uka-ukat ja "rahva-
kat" mainis ainult paar luge-
jat. Ja ainult üks laps teatas, et 
ükskord tuli isagi koos poega-
dega võrkpalli mängima. Kas 
pole kummaline: nüüd, kui pal-
jud kodutööd jäävad masina-
te teha ja poodides pole enam 
pikki järjekordi, on meil kõi-
gil palju vähem vaba aega en-
da ja oma pere jaoks! Ma ei 
saa kellelegi ses asjas ettehei-
teid teha, sest kuulun ise nen-
de ajahädaliste paljurahvuse-
lisse perre.

Teie raamatute põhjal sündi-
nud Moonika Siimetsa film 
"Seltsimees laps" sai kultuur-
kapitali aasta filmi tiitli ning 
on pälvinud tunnustust kau-
gemalgi. Mis te arvate, miks 
film puudutas nii paljusid?

Moonika Siimets on väga 
andekas režissöör. Lisaks kõi-
gele on tal eriline empaatiavõi-
me, mille abil mõjutab ta pub-
likut ja rikastab iseenda sise-
maailma: selles filmis oskas ta 
aimata nii väikese peaosalise 
kui ka ta lähedaste mõtteid. 

Mind aga pani imestama 
see, et Moonika, kes on ju nii 
noor, et ei saanud olla oktoob-
rilapski, oskas nii täpselt eda-
si anda Stalini-aegset olustik-
ku – seda ausate inimeste eba-
kindlust, seda vaesust ja suru-
tist, mis peitus uhkete puna-
kuldsete loosungite taga. Pea-
le selle on Moonikal hea huu-
morimeel: ilma selleta oleks 
filmist saanud kurblik nutu-
laul, mida vaadates võid küll 
pisaraid pühkida, kuid milles 
siiski ei kajastu tavaliste ini-
meste elu. 

Minu soov oli selle triloo-
giaga näidata, et ka karmidel 
viiekümnendatel aastatel ei te-
geldud ainult punaloosungite 
tsiteerimise ja rusikate taskus 
hoidmisega – ka Stalini ajal ar-
mastati, kasvatati lapsi, naer-
di ja lauldi.

Kui raske oli triloogia "Selt-
simees laps" sünd ja kui va-
lus oli meenutada oma läbi-
elamisi?

"Seltsimees last" kirjutama 
hakates arvasin, et saan oma 
meenutustest kokku ühe raa-
matu, kuid mälus sorides ja 

sündmustesse sisse elades tai-
pasin, et tuleb kirjutada veel 
teine ja seejärel kolmas raamat. 
Ühest küljest tegi ränkade ae-
gade meenutamine haiget, aga 
teisest küljest oli see omamoodi 
kirjutamisteraapia. Seda enam, 
et kõikvõimas kurjuse kuning-
riik oli kokku langenud – vä-
hemalt siin, Baltimaades. Kui 
"nõukogulikku sõnavabadust" 
meenutada, paneb praegu nii 
mõnigi virisemine-nurisemine 
pead vangutama.

Moonika pakkus algul, et 
kirjutaksin ise filmistsenaa-
riumi, kuid mul oleks olnud 
kahju jätta välja enda jaoks 
olulisi sündmusi ja tegelasi – 
neid oli ikka väga palju, ja re-
žissöör sai kärpeid teha oma 
nägemuse kohaselt. Film võeti 
väga soojalt vastu ka Lübec-
ki filmifestivalil, kus pälvis 
publiku preemia. Pärast fil-
miseanssi tulid paljud vaata-
jad veel tänavalgi meie juur-
de küsimusi esitama. 

Sakslaste jaoks oli suureks 
üllatuseks see, et pärast sõda 
toimusid Eestimaal küüdita-
mised – nende meelest kan-
natas tollal ainult juudi rah-
vas. Aga küllap oli sakslas-
tel endilgi pärast sõda palju 
muresid murda, pealegi lahu-
tas "maakerast kuuendikku" 
muust maailmast raudne ees-
riie. Tollal polnud veel inter-
netti ja nutitelefone…

Millist tunnet tekitab teis teade 
Tallinna vapimärgi saamisest?

Jah, vapimärgi saamine tu-
li mulle suure üllatusena. Kui 
mulle telefoni teel sellest tea-
da anti, ruttasin kohe teata-
ma, et tegu on ilmselt eksi-
tusega, kuna tegelikult pole 
ma juba aastaid Tallinna ela-
nik – minu kodu asub Saue 
vallas. Siis aga selgus, et sis-
sekirjutus polegi oluline: eks 
Tallinn ole ju kogu Eestimaa 
ja ühtlasi ka Harjumaa pea-
linn. See on tõepoolest suur 
tunnustus! Pildi järgi otsus-
tades on vapimärk väga kau-
nis, loodan ainult, et märgit-
seremoonia ei lange sama-
le ajale kui "Seltsimees lap-
se" tõlke esitlus ja filmi näi-
tamine Saksamaal Bremenis, 
millest lubasime koos Mooni-
ka Siimetsa ja Tambet Tuisu-
ga kindlalt osa võtta, lennu-
piletidki juba välja trükitud. 
Ehk ei hakka seekord Murp-
hy seadused toimima! 

Millega on Tallinn teile  
südamesse ja loomingusse jää-
nud?

Tallinn on minu sünnilinn. 
Ema, kes oli suur laulupeofa-
naatik, ei saanud 1947. aas-
ta peost osa võtta, vaid pidi 
piirduma Krulli sünnitusmaja 
aknal rongkäigu vaatamisega, 
beebi süles. Laulupeo järgi an-
ti mulle nimeks Leelo. Tallin-
nas lõpetasin ma keskkooli – 
tollal nimetati seda 42. kesk-
kooliks, nüüd kannab kool uh-
ket nime Kadrioru saksa güm-
naasium. Ülikoolisuvede ajal 
töötasin ajakirjade Täheke ja 
Pioneer toimetuses ja ülikooli 
lõpetanult suunati mind õpe-
tajaks Tallinna 36. keskkooli, 
mis nüüd tegutseb Pirita ma-
jandusgümnaasiumi nime all. 

Põnev oli aeg, kui tööta-
sin nukuteatris kirjandusala 
juhatajana – 80ndatel hiilgas 
Henrik Toompere kõrval ter-
ve hulk noori andekaid muu-
sikuid: Urmas Alender, Tõnu 
Raadik, Harry Kõrvits, Heino 
Seljamaa… Nn üleminekuajal 
olin nädalalehe Eesti Maa toi-
metuses kultuuritoimetaja ja 
1994. aastal sai alguse uus las-
teajakiri Hea Laps. Kuna ma 
ise alustasin luuletuste kirju-
tamist juba algkoolis, siis pi-
dasin – ja pean siiani – oluli-
seks seda, et kirjandushuvilis-
tel lastel oleks koht, kuhu oma 
loomingut saata, nii et kõige 
muu kõrval oli igas numbris 
algajate autorite värsse, jutte 
ja joonistusi. Olen väga rõõ-
mus, et Kätlin Vainola jätkab 
seda liini! 

Kuid 24-aastase peatoime-
tajatöö jooksul oli rõõmude 
kõrval päris palju murepäe-
vi, peamiselt ikka majandus-
likel põhjustel, nii et võiksin 
öelda, et oma kolme lapse-
ga pole ma pooltki nii palju 
vaeva näinud ja raskusi üle-
tanud kui Hea Lapse puhul. 
Aga häid abilisi ja nõuand-
jaid oli siiski palju, ja prae-
gugi poeb soe tunne südames-
se, kui näen-kuulen, et mõni 
kunagine Hea Lapse autor on 
avaldanud raamatu, esinenud 
kunstinäitusel või mänginud 
uues filmis. Mitme "kirjalap-
sega" suhtleme tänini – palju-
del neist on juba tütred-pojad, 
kes saadavad ise toimetusele 
oma joonistusi või kirjatükke. 

LEELO TUNGAL: Loodan, et tänapäeva komblusvalvurid ei hakka  
Lutsu "Kevadest" "sobimatuid" lõike maha kriipsutama

LINNAPEA: Leelo Tunglal on tugev 
sotsiaalne närv
Linnapea Mihhail Kõl-
varti sõnul pälvis 
Leelo Tungal tun-
nustuse pikaajali-
se viljaka loome-
töö eest. "Tema 
looming on jätnud 
sügava jälje Eesti 
kultuurilukku ja Leelo 
Tungla teosed on olnud 
saatjaks mitmele põlvkonna-

le," lausus Kõlvart. 
"Kuid Leelo Tun-

gal ei ole armas-
tatud mitte ai-
nult tänu oma 
loomingule, 
vaid tal on tu-

gev sotsiaalne 
närv ja ta on kuju-

nenud meie oluliseks  
ühiskonnategelaseks."

"Ema on kodus, aga tšätib sõbratariga, isa on kodus, 
aga põrnitseb arvutiekraani. Lapsed on kodus, aga is-
tuvad samuti telefonis," muretseb Tungal tänapäeva 
perede käekäigu pärast. järgneb lk 14
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Kuidas mööduvad teie argi-
päevad?

Peab ütlema et kui ma aja-
kirja Hea Laps toimetasin, siis 
polnud sageli argi- ja puhke-
päevadel suurt vahet, sest tih-
tipeale tuli tööasju kodus lõ-
petada või alustada – ajakir-
janiku amet ju rutiinil tekki-
da ei lase. Paljud lasteüritu-
sedki, mis vajavad kiiret ka-
jastamist, toimuvad just näda-
lavahetustel. Toimetasin aja-
kirja üle 24 aasta, aga oma 
viimase 

Hea Lapse numbri panin 
kokku juba kolm aastat taga-
si ja nüüd kuulun noore kol-
leegi Kätlin Vainola käe all il-
muva koolilasteajakirja luge-
jate kilda. Samas olen täies-
ti nõus eakaaslastega, kes üt-
levad, et pensionäri elu po-
le sugugi aeglasem ja rahuli-
kum kui töölkäijate oma. Ar-
gihommikud veedan Klassika-
raadio seltsis ja Kaisa Jõhvi-
ka Nostalgia-saate taustal te-
gelen lõunamenüüga, et suu-
remal lapselapsel oleks koo-
list tulles soe toit laual, see-
järel saabub aeg kirjatööks. 

Varem tuli harva ette sel-
list luksust, et korraga oli kä-
sil üksainus töö, ikka tuli oma 

aega mitme üsna eri 
ülesande vahel ja-
gada, viimasel ajal 
olen püüdnud ära 
õppida ei-ütlemise 
oskust – see ei tule 
mul küll hästi välja, 
aga midagi pole pa-
rata, kui ikka jõudu 
jääb väheks. Üri-
tan meeles pidada 
oma hea perears-
ti nõuannet roh-
kem mõelda oma 
vererõhule ja sü-
damele ja meeles 
pidada, et kahe-
kümnes eluaasta 
on juba mõnda ae-
ga selja taha jää-
nud…

Mida uut ja põ-
nevat praegu 
kirjutate?

Juba pikemat 
aega on mul kä-
sil memuaari-
laadsete novel-
lide kirjutami-
ne ja pooleli on 
veel kahe laste-
raamatu käsiki-
ri. Miskipärast 
on kõik need kirjatööd ha-
kanud edenema aeglaselt – ei 
oska arvata, kas olen muutu-
nud enda vastu nõudlikumaks 

või mõjutab mõtte-
tööd praegune ärev ja ebakin-
del aeg. Igast päevast kulub 
tükk aega uudiste uurimisele 

– ja kahjuks ei teki-
ta need viimasel 
ajal tahtmist kir-
jutada. Mõnelt-
ki kolleegilt olen 
kuulnud, et nen-
dega on samad 
lood: ainet kir-
jutamiseks on ju 
aina rohkem, aga 
miski paneb just-
kui piduri peale. 

Mida tahaksi-
te veel kirjutada, 
tõlkida, ära teha, 
kogeda, näha?

Kavatsusi on ju 
palju, aga tegeli-
kult ei julge ma ku-
nagi hoobelda töö-
dega, mis on alles 
pooleli – vist kar-
dan ära sõnuda. 
Kõigepealt tuleks 
valmis saada need 
käsikirjad, mis prae-
gu ei taha edeneda. 
Suvi on minu jaoks 
alati olnud parim 
kirjutamisaeg, ehk 
läheb ka nüüd su-
rutise- ja ärevuse-
periood üle? Esialgu 
ootan kahe lavatüki 

valmimist, millega olen seo-
tud. Ain Angeri ettevõtmi-
sel tuleb Kuressaares lavale 

Mozarti "Võlu-flöödi" laste-
le-noortele mõeldud versioon, 
millele sai tehtud eestikeelne 
tõlge. See on põnev rahvusva-
heline projekt: lavastajaks on 
austerlane Edmund Emge ja 
dirigendiks itaallane Edoardo 
Narbona, laval on Ain Ange-
ri ja Estonia solistide kõrval 
ka EMTA tudengid. 

Teine sellele kevadele lük-
kunud lavastus on Janno Põld-
ma – Heiki Ernitsa "Lotte 
ja vana õunapuu saladus", 
millele meie Priit Pa-
jusaarega kirju-
tasime paar-
kümmend 
laulu. Esi-
etendus 
pidi toi-
muma 
novemb-
ris 2021, 
kuid ko-
roona pa-
ni oma kar-
vase käe va-
hele – korralda-
jad ei julgenud pan-
deemia ajal avarasse Sa-
ku suurhalli suurt lastehul-
ka kokku kutsuda. Tükk on 
lõbus nagu Lotte-lood ikka, 
aga samal ajal ei puudu sel-
lest ka oma õpetusiva. Jan-
no Põldmal on salarelv, mi-
da paljud teised kirjamehed 

ei taha või ei oska kasutada: 
nimelt väidab Janno, et hea-
dus teeb elu huvitavamaks. 
Ajal, mil mõned multikategi-
jad ei tea, missuguseid hävi-
tamise nippe oma filmikange-
lastele veel juurde võib õpe-
tada, et vaatajaid vapustada, 
võib see esmapilgul tunduda 
vanamoodsana, aga kui noort 
publikut vaadata, siis toimib! 

Muidugi tahaksin ka mi-
na reisida – nagu vist pal-

jud, kes on mõnda aega 
olnud koroona-sun-

nismaised. Aga 
kuskil ranna-

liival lõõska-
va päikese 
all pruu-
nistumi-
sest ma ei 
hooli, ta-
haks ikka 
rohkem 

näha ilma 
ja inimesi. 

Kui olud para-
nevad, siis oleks 

tore ära käia Poolas, 
kus on noore poolatari Mar-

ta Perlikiewiczi tõlkes ilmu-
mas "Seltsimees lapse" esime-
ne osa. Jah, mida ka ei pla-
neeriks ja kavatseks – esime-
ne mõte on praegu ikka: kui 
olud paranevad…

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Viimasel ajal 
olen püüdnud 

ära õppida ei-ütle-
mist– midagi pole 

parata, kui ikka 
jõudu jääb vä-

heks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 13. aprilli 
2022 istungil:
1.   korraldusega nr 355:
muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 
2014 korralduse nr 199-k „Ülemiste ühistermi-
nali detailplaneeringu koostamise algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“ punk-
tis 1 nimetatud Ülemiste ühisterminali detail-
planeeringu (edaspidi ka detailplaneering) 
maa-ala suurust 6,53 hektarilt 11,47 hektarile. 
Detailplaneeringu menetlus peatus 2018. 
aastal uue arhitektuurivõistluse läbiviimise 
tõttu ja koostamise jätkamiseks on olnud va-
jalik suurendada planeeringuala võrreldes de-
tailplaneeringu algatamise korraldusega.
1.1 Võtta vastu Lasnamäel asuva 11,47 ha suu-
ruse maa-ala kohta koostatud Ülemiste ühis-
terminali detailplaneering, töö nr 20030. De-
tailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagami-
se ja sihtotstarvete muutmise teel moodusta-
da äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krun-
did ning määrata ehitusõigus Ülemiste 
reisiterminalihoone, bussijaamahoone ja äri-
hoonete ehitamiseks ning olemasoleva raud-
teeinfrastruktuuri rekonstrueerimiseks ja raja-
miseks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku teade
5. maist 2022 kuni 19. maini 2022 on igal töö-
päeval, kogu tööaja jooksul, Lasnamäe Linna-
osa Valitsuses (Pallasti tn 54)  I korruse fua-
jees Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tule-
muste arutelu toimub  14. juunil 2022 kell 
18.00 Lindakivi Kultuurikeskuses (J. Koorti tn 
22).
Avaliku väljapaneku kestel saab detailplanee-
ringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaa-
lis I korrusel. Elektroonselt on detailplaneerin-
gu (DP038610) jooniste ja seletuskirjaga  või-
malik tutvuda Tallinna planeeringute registris 
aadressil   https://tpr.tallinn.ee .
Ülemiste ühisterminali detailplaneeringuga 
planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linna-
osas, Ülemiste raudteejaama piirkonnas, Pe-
terburi tee ja Ülemiste City ärilinnaku ning 
Ülemiste keskuse vahelisel alal.
Planeeritava ala suuruseks 11,47 ha. Detail-
planeeringu eesmärk on maaüksuste jagami-
se ja sihtotstarvete muutmise teel moodusta-
da äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krun-
did ning määrata ehitusõigus Ülemiste reisi-
terminalihoone, bussijaamahoone ja ärihoo-
nete ehitamiseks ning olemasoleva 
raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimiseks ja 

rajamiseks. Detailplaneeringuga on kokku ka-
vandatud moodustada 19 krunti: kolm ärimaa 
krunti, kaheksa transpordimaa krunti ja neli 
äri- ja/või transpordimaa krunti ning neli aju-
tist krunti liitmiseks külgnevate kinnistutega. 
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus 
kahe kuni nelja maapealse ja kahe maa-aluse 
korrusega raudteejaama hoone, kahe kuni 
üheksa maapealse ja kahe maa-aluse korru-
sega ärihoone, ühe kuni nelja maapealse ja 
kahe maa-aluse korrusega äri- ja/või trans-
pordihoone, ühe kuni üheksa maapealse ja 
kahe maa-aluse korrusega äri- ja/või trans-
pordihoone, kahe kuni kümne maapealse ja 
kahe maa-aluse korrusega äri- ja/või trans-
pordihoone ehitamiseks. Lisaks on detailpla-
neeringus määratud üldised maakasutustingi-
mused ning antud heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeritud terminalihoone hakkab paiknema 
mõlemal pool olemasolevat raudteemaad
ning kulgeb kõrgemate korruste osas „sillana“ 
üle raudteeharude tagades ühendused raudtee 
platvormidele. Terminalihoone põhja- ja lõuna-
poolne osa on plaanis ühendada lisaks raud-
teealuse avara tunneli kaudu. Terminali oluliseks 
osaks on Peterburi teest kuni planeeringuala 
lõunaservani ulatuv sidus ja esinduslik avalik lin-
naruum, mis tagab reisiterminalile otstarbekad 
ja esinduslikud juurdepääsud, vaadeldavuse ja 
leitavuse, loob vajalikud hajumis- ja kogunemis-
alad ning seob kogu piirkonna ühtseks linna-
ruumiliseks ja logistiliseks tervikuks.
Raudtee alla ja mõlemale poole raudteed on 
planeeritud terminalihoonega seotud avalik 
ruum, sh jalakäijate väljakud, mille lahendused 
antakse eraldi maastikuarhitektuurse projek-
tiga. Põhja- ja lõunapoolne väljak on planeeri-
tud omavahel siduda raudtee alt umbes 80 m 
pikkuse ja summaarselt umbes 17 m vaba 
laiusega avalikuks kasutamiseks mõeldud 
kergliiklustunneli kaudu, mis moodustab osa 
Euroopa väljakust ja terminalihoonet teenin-
davast väljakust. Kavandatud väljakud on ot-
seselt seotud terminalihoone ning selle tee-
nindamisega. Tulevastes detailplaneeringu el-
luviimise etappides on võimalik 1520 mm 
rööpmelaiusega raudtee ooteplatvorm ühen-
dada kaldtee kaudu idapoolse avalikuks kasu-
tamiseks mõeldud tunneliga, mis loob ühen-
duse olemasoleva ja perspektiivse tänavavõr-
gustiku vahel. Kergliiklusala jätkumine on Tal-
linna arenguplaanides kavas Euroopa väljaku 
nime all kuni lennujaamani. Põhja poolt on 
kergliiklustee ette nähtud ühendada Peterburi 
tee ja Majaka tänava kergliiklusteedega.
Olemasolev trammitee on ette nähtud likvi-
deerida ja asendada uues asukohas terminali-

hoonest ida pool. Peterburi tee ja Keevise tä-
nava trammitunneli vahelisel alal on trammi-
teele kavandatud uus asukoht lähtuvalt liiklus-
ohutusest ning asjaoludest, et see võimaldab 
lühendada trammisõidu teekonda ja viia tram-
mipeatus reisiterminali ning bussipeatuste va-
helisel alal lähemale teiste ühistranspordiliiki-
de peatustele. Piki trammiteed, läbi Keevise 
tunneli peavad saama sõita ka bussid.
Planeeritava ala koosseisus oleva Suur-Sõja-
mäe tänava liikluslahendust on detailplanee-
ringu koostamisel muudetud, mille kohaselt 
muudetakse bussipeatuste asukohti, laienda-
takse sõidutee osa ja nähakse ette piisava 
laiusega jalgrattatee ja kergliikluse ala tänava 
lõunapoolsesse külge. Rajatised (kergliikluse 
ala, jalgrattatee, haljastus ja üks bussitasku) ei 
mahu kogu ulatuses enam olemasolevale tä-
navamaale ja kavandatakse osaliselt kõrval-
asuvatele eraomandis olevatele kinnistutele, 
seetõttu on vajalik nimetatud kinnistutele sea-
da isiklikud kasutusõigused Suur-Sõjamäe tä-
nava ehitusprojekti alusel.

Munitsipaalomandisse taotletavatele ka-
tastriüksustele sihtotstarbe määramine
Maakatastriseaduse § 18 lg 1, § 181 lg 12 p 2, 
§ 20 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linna-
volikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 
kehtestatud Lasnamäe elamualade üldpla-
neeringuga, 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 
kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneerin-
guga, 7. septembri 1995 otsusega nr 114 keh-
testatud Tiskre elurajooni 1. ehitusjärjekorra 
detailplaneeringuga, 10. oktoobri 1996 otsu-
sega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi 
tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhu-
muuseumi vahelise elukvartali detailplanee-
ringuga, 18. juuni 1998 otsusega nr 82 kehtes-
tatud Pikaliiva-Keskküla detailplaneeringuga 
ja 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtesta-
tud Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplanee-
ringuga ning Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 
2006 korraldusega nr 1476-k kehtestatud 
Merirahu sadama detailplaneeringuga, 18. 
mai 2020 korraldusega nr 608-k „Reformima-
ta maaüksustele aadresside määramine Las-
namäe linnaosas”, 16. detsembri 2020 korral-
dusega nr 1365 „Reformimata maaüksustele 
aadresside määramine Haabersti linnaosas” 
ja 11. augusti 2021 korraldusega nr 806 „Ka-
tastriüksustele aadresside määramine Haa-
bersti ja Nõmme linnaosas”
1.Sihtotstarvete määramine
1.1Määrata Tallinna linna munitsipaalomandis-
se taotletavate Haabersti linnaosas asuvate 
järgmiste katastriüksuste sihtotstarbeks üld-
kasutatav maa 100%: 
1.1.1Hobuseraua tee 18a katastriüksus (ka-

tastritunnus 78401:101:5926, pindala 994 
m²);
1.1.2Järvekalda tee 6a katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5929, pindala 1204 m²);
1.1.3Järvekalda tee 8d katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5966, pindala 469 m²);
1.1.4Järvekalda tee 8f katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5981, pindala 576 m²);
1.1.5Järvekalda tee 10 katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5935, pindala 859 m²);
1.1.6Järvekalda tee 16 katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5928, pindala 15 647 m²);
1.1.7Keskküla tn 18a katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5934, pindala 500 m²);
1.1.8Kruusaranna tee 5b katastriüksus (ka-
tastritunnus 78401:101:6858, pindala 7015 
m²);
1.1.9Liivaranna tee 19 katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:6582, pindala 4779 m²);
1.1.10Merirahu tn 76a katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5909, pindala 30 341 m²);
1.1.11Paldiski mnt 86b katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:6003, pindala 6765 m²);
1.1.12Rannamõisa tee 36c katastriüksus (ka-
tastritunnus 78401:101:5900, pindala 443 
m²);
1.1.13Tiskre tee 17b katastriüksus (katastritun-
nus 78401:101:6855, pindala 88 m²);
1.1.14Õismäe tee 8a katastriüksus (katastri-
tunnus 78401:101:5912, pindala 146 m²).
1.2Määrata Tallinna linna munitsipaaloman-
disse taotletava Lasnamäe linnaosas asuva 
Pae tn 20a katastriüksuse (katastritunnus 
78401:101:5401, pindala 265 m²) sihtotstar-
beks üldkasutatav maa 100%.
2.Teatavakstegemine
2.1Tallinna Linnavaraametil teha korraldus 
teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Maa-ame-
tile.
3.Vaidlustamisviide
3.1Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 
päeva jooksul arvates korralduse teatavaks-
tegemisest.
4.Asjaolud ja õiguslikud alused
4.1Punktides 1.1.1 kuni 1.1.6 nimetatud katastri-
üksustel asuvad rohealad, mis jäävad Tallinna 
Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 
kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneerin-
gu kohasele rohealale nr 5 – Harku järve kal-
las.
4.2Keskküla tn 18a katastriüksusel asub hal-
jasala juurdepääsuteedega. Katastriüksus 
jääb Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 ot-
susega nr 82 kehtestatud Pikaliiva-Keskküla 
detailplaneeringu kohasele üldkasutatava 
haljasala krundile.
4.3Punktides 1.1.8 ja 1.1.9 nimetatud katastri-

üksustel asuvad rohealad, mis jäävad Haa-
bersti linnaosa üldplaneeringu kohasele ro-
healale nr 7 – Kakumäe läänerand.
4.4Merirahu tn 76a katastriüksusel asub ro-
heala. Katastriüksus jääb Haabersti linnaosa 
üldplaneeringu kohasele rohealale nr 31 – 
Õismäe rand, valdavas osas Tallinna Linnavo-
likogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 keh-
testatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe 
sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi va-
helise elukvartali detailplaneeringu kohasele 
hoiumetsa alale ja idaosas Tallinna Linnavalit-
suse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1476-k 
kehtestatud Merirahu sadama detailplanee-
ringu kohasele üldkasutatavale maale.
4.5Paldiski mnt 86b katastriüksusel asub ro-
heala. Katastriüksus jääb Haabersti linnaosa 
üldplaneeringu kohasele rohealale nr 3 – 
Mustjõe rand.
4.6Rannamõisa tee 36c katastriüksusel asub 
roheala juurdepääsuteedega. Katastriüksus 
jääb Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 1995 
otsusega nr 114 kehtestatud Tiskre elurajooni 
1. ehitusjärjekorra detailplaneeringu kohasele 
haljasala maa-alale.
4.7Tiskre tee 17b katastriüksusel asub halja-
sala. Katastriüksus jääb Tallinna Linnavolikogu 
8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud 
Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu 
kohasele üldkasutatava maa krundile H2.
4.8Õismäe tee 8a katastriüksusel asub halja-
sala. Katastriüksus jääb Haabersti linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt valdavalt korrusela-
mute alale ja osaliselt tänavahaljastuse alale.
4.9Pae tn 20a katastriüksusel asub kvartalisi-
sene üldkasutatav maa-ala. Katastriüksus 
jääb Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 
otsusega nr 238 kehtestatud Lasnamäe ela-
mualade üldplaneeringu kohaselt korterela-
mute alale ja ettevõtlusalale.
4.10Haabersti Linnaosa Valitsus on nõustu-
nud punktis 1.1 ning Lasnamäe Linnaosa Valit-
sus punktis 1.2 nimetatud katastriüksuste mu-
nitsipaalomandisse taotlemisega ja enda va-
litsemisele võtmisega.
4.11Maa-amet kandis reformimata maaüksu-
sed masskandena 2020. aasta lõpuks maaka-
tastrisse sihtotstarbeta maana.
4.12Maakatastriseaduse § 18 lõike 1 kohaselt 
määrab katastriüksusele sihtotstarbe linnava-
litsus ning § 20 lõike 7 kohaselt tuleb maare-
formi läbiviimisel katastriüksusele määrata 
ehitise kasutusotstarbest, tegelikust maaka-
sutusest või detailplaneeringust tulenev siht-
otstarve.
4.13Maatükid taotletakse munitsipaaloman-
disse maareformi seaduse § 28 lõike 3 alusel. 
Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab 
Maa-ameti peadirektor.

algus lk 12–13
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Vrakilt või selle lähedalt  
välja tulnud leidude seas on 
villane kangas, suur liha-
raiumisnuga, tõrvapott ja 
keskaegne nahast king. 
Põnevamad avastused aga 
ootavad veel ees.

Tänavune muinsuskaitse-
kuu algas võimsa sensatsioo-
niga. Tallinnas jäi Lootsi tä-
nava büroohoone ehitusele et-
te ainult 1,5 meetri sügavusel 
maa sees lebav laevavrakk, mis 
esialgsetel andmetel on kõige 
vanem seni leitutest ja ületab 
ka oma suuruse poolest kõik 
Tallinnas varem välja kaeva-
tud laevavrakid.

Leiupaigal toimetav arheo-
loog Mihkel Tammet oli nagu 
jõuluvana, kes võttis kottidest 
välja kingitusi ehk haruldasi 
leide, mis laevavrakist kätte 
saadi. Leidude seas on villa-
ne kangas, mis tuli välja tõr-
vatünni juurest ja mille punast 
värvi on veel natuke näha. 

Maapõuest oli välja tulnud 
ka suur liharaiumisnuga, mil-
le tera on küll murdunud ja 
kadunud. 

Järgmisest kotist tuleb näh-
tavale keskaegne tõrvakama-
kas. "Veidi sulatada ja siis pa-
ne või suusale alla," kommen-
teeris Tammet leidu.  "See 
asus laeva pealt leitud tõrva-
poti juures ja sealt oli natuke 
välja voolanud."

Leidude seas on veel tam-
mepuust kuul. "Ainuke võima-
lus, et see on Inglismaalt pä-
rit keeglimängu kuul," selgitas 
Tammet. "Seal oli moes väike 
toakeegel. No ei tea, mis selle 
kuuliga laeval tehti. Kas män-
giti või on kellelgi eriline hu-
vi keegli vastu, kuul oli kel-
legi tellimus ja kauba seas."

Kolmandas kotis peitus 
keskaegse kinga tald, millel on 
ümmargune auk sees. Lisaks 
veel keskaegne nahast king, 
mis säilinud koos pealsega.

Veel 14. sajandi alguses oli 
meri – tõsi küll salakavalate 
madalikega – seal, kus prae-
gu asub Tallinki D-terminal. 
Otse üle tee aga ehitab EHC 
Lootsi OÜ büroohoonet. Ehi-
tamist alustati teadmisega, et 
nende krundil Lootsi 8 on maa 
sees üks laevavrakk, aga see 
ei jää ehitusele ette. Kuid sel-
gus, et sealsamas oli veel üks 
laev Eesti varasemal keskajal 
madalikule triivinud. See oli 
kõigile väga suur üllatus.

Kellelgi polnud  
teisest vrakist aimu

Tallinna linnaplaneerimis-
ameti muinsuskaitse osakonna 
arheoloog Ragnar Nurk ütles, 
et varem teada olnud vrakk 
on kolme-nelja meetri sügavu-
sel, aga äsja leitu asub maa-
pinnale tunduvalt lä-
hemal. Ja nüüd 
lükkab sen-
satsiooniline 
vrakk ka 
büroohoo-
ne valmi-
mistäht-
aega eda-
si.

Vra-
ki pikku-
seks mõõde-
ti 24,5 ja laiu-
seks 9,5 meetrit. 
Möödunud nädala 
keskpaigas oli välja kaeva-

tud umbes kolmandik vrakist, 
selle vööripoolsest otsast. 

Linna muinsuskait-
sejuhi Boris Du-

boviku sõnul 
on praegu 

veel vara 
öelda, mis 
selle vra-
kiga pä-
rast väl-
ja kaeva-
mist te-

hakse. "Kui 
vrakk on 

rohkem välja 
puhastatud, siis 

meremuuseum üt-
leb, milliseid detaile ta en-

dale tahab," li-
sas ta. Praegu tegutsetakse 
selle nimel, et vrakk võima-
likult suurte tükkidena maa 
seest kätte saada.

Tammet ütles, et laeva kõi-
ge õnnelikum saatus oleks 
seista muuseumis uudistavate 
silmapaaride ees, sest see lae-
valeid on väga eriline. "Meil 
on ju ennegi vanade laevade 
leide olnud, aga sellises suuru-
ses ja säilivuses on see kesk-
aegne laev ikka täiesti ainu-
laadne," lisas ta. "Iga hetke-
ga, mil kaevetöö edeneb, usun 
üha kindlamalt, et laeva es-
mane dateering 1298. aas-
ta kohta vastabki tõele. See 
on meie Tallinna keskaja esi-

mene pool. Ja nagu näete, on 
see laev ikka meeletult häs-
ti säilinud."

Tõesti, vanad tammeplan-
gud, millest laev on ehitatud, 
tunduvad kuidagi väga värs-
ked ja tugevad. Materjali pu-
dedaks muutumise vastu kas-
tetakse ja immutatakse laeva-
osi nüüd iga päev vastava la-
husega. "Praegu  oleme puhas-
tanud liivast laeva vööriosa," 
rääkis Tammet. "Seal näeme 
masti kanda," osutas ta lae-
va põhjas olevale kõrgemale 
astmele. "Oleme leidnud siit 
ka mõningaid asju, kuid ku-
na ahtriosa on veel liiva all, 
siis põnevamad leiud alles oo-
tavad ees." 

Ohtlikud madalikud
Laevavrakil ei olnud kaupa, 

aga mõned leiud tulevad jär-
jest päevavalgele. Liiva seest 
on näha, et ahtris on päris pal-
ju vaheseinte osi veel säilinud. 
Need on hästi massiivsed tam-
meplangud,  mida laeva ehi-
tamisel on kasutatud. 

Miks see laev oma otsa siin 
Tallinna lähedal madalikul lei-
dis, seda pole võimalik prae-
gu kindlalt väita. "Madalikud 
on vaat et kõige ohtlikumad 
meresõitjate jaoks olnud lä-
bi aegade," selgitas Tammet. 
"Siin lähedal pidi sadam ole-
ma, et nii suured laevad võt-
sid selle riski madalike vahel 
sõita. Mis neil muidu siia üld-
se asja oli?" 

Arheoloogi sõnul on sel-
le laeva saatus kõige õnneli-
kumal juhul konserveerituna 
muuseumis. "Aga kõigele te-
kib kohe hinnalipik. Sel ju-
hul on vaja laeva lahti võt-
ta, transportida, konserveeri-
da ja uues kohas kokku pan-
na. Ei ole odav nali! Seepärast 
oleks küll vaja, et ka riik oma 
õla alla paneks ja aitaks igati 
kaasa, et see laev leiaks oma 
väärilise koha seal, kus kõik 
inimesed saaksid näha Eesti 
meresõidu kuulsusrikast ajalu-
gu. Kuulus Breemeni koge on 
veidi väiksem ja samas teada-
olevatest kogedest üks maail-
ma suurem." 

Meie muinasaeg oli siis sel-
le laeva arvatava kasutamise 
aega arvestades lõppenud um-
bes 40 aastat tagasi ja sel ajal 
elas veel inimesi, kes mäleta-
sid muistset vabadusvõitlust. 
Tallinn aga elas juba üsna rik-
kas keskajas, mil idakauban-
dus lausa õitsele puhkes. 

Meremuuseumi teaduri Priit 
Lätti sõnul aitavad uuringud 
kindlaks teha, kust võis laev 
pärit olla. "Me võtame siit lae-
va põhja küljest ka natuke or-
gaanikat," selgitas ta. "Võib 
juhtuda, et sellised loodustea-
duslikud proovid hakkavad 
ühel hetkel meile reetma, kust 
see laev võis pärit olla, või vä-
hemalt, kus oli tema viima-
ne peatuspaik enne Tallinna 
jõudmist."

Niisugused laevad künd-
sid tavaliselt merd mõniküm-
mend aastat. "Kui jõuame vä-
liskere korralikult üle vaada-
ta, siis saame aimu, kui pal-
ju see laev on vatti saanud," 
rääkis Lätti. "Laeva uppumis-
aega on alati väga raske hin-
nata. Laeva puidu langetami-
se kohta saab ennemini kind-
lamaid andmeid. Siis peab ar-
vestama sellega, et laeva ehi-
tamisele kulus ka aega."

MUINSUSKAITSEKUU 
ÜLLATUS: Tallinna sadamast leiti 
üks suurimaid kogesid maailmas

Muinsuskaitsekuul tutvustab  
linnapea linnavalitsuse maja
• 28. aprillil kell 17.30 

tutvustab Kodu-
linna maja sar-
jas "Väärtus" 
Tallinna lin-
navalitsuse 
hoonet  lin-
napea Mih-
hail Kõlvart. 
Registreeru 
enne Kodulinna 
maja valvelauas 
Gümnaasiumi 3 või tel  
644 9867.

• 1. mail kella 10-16 kevadlaat 
ja Eesti vabaõhumuuseumi 
65. sünnipäev, sel puhul on  
muuseumis palju toredaid 
ettevõtmisi. Vaata www.
evm.ee

• 1. mail kell 14 tutvutakse 
Kodulinna maja sarjas 
"Väärtus" Nordic Hotel Fo-
rumiga, teejuhiks Evely Sil-
vet. Registreeru enne Kodu-
linna maja valvelauas Güm-
naasiumi 3 või tel 644 9867.

• 4. mail kell 14.30 talgud 
Kaitseväe kalmistul. Kavas 
kalmistu ajaloo, tänapäeva 
ja tuleviku tutvustus ning lil-
lede istutamine. Osalejate 
registreerimine helle@
muinsuskaitse.ee või tel 
5349 4304.

• 5. mail kell 16 linnamuuseu-
mi kodu-uurimise ringi ette-

kandeõhtu 
baptistilii-

kumi-
sest ja 
Ole-
vis-
test, 
esineb 
Urve 

Aun. Ve-
ne muu-

seum, Pikk 
29a II korrus, info 

tel 517 8602.
• 8. mail kell 14 Kodulinna 

maja sarjas "Väärtus" tutvu-
miskäik Tallinna linnavoliko-
gusse ja kohtumine voliko-
gu esimehe Jevgeni Ossi-
novskiga. Registreeru enne 
Kodulinna maja valvelauas 
Gümnaasiumi 3 või tel 644 
9867.

• 9. mail kell 15 talgud ajaloo-
lisel Mõigu kalmistul. Lisa-
teave helle@muinsuskaitse.
ee või tel 5349 4304.

• 15. mail kell 14 Kodulinna 
Maja sarjas "Väärtus" ring-
käik "Kui tahad rahu, val-
mistu sõjaks". Linnakindlus-
tusi, veevärki ja veskeid 
keskaegses Tallinnas tut-
vustab Kahrut Eller. Regist-
reeru enne Kodulinna maja 
valvelauas Gümnaasiumi 3 
või tel  644 9867.

Leitud koge oli omal ajal tõepoolest hiiglaslik

Arheoloog Mihkel Tammet
näitab vraki juurest kottide 
viisi leitud keskaegseid ese-
meid, teiste seas Inglise pä-
ritolu keeglikuuli. Albert Truuväärt

Nii hästi säilinud 
suur keskaegne laev 

on erakordne.
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Mustamäel juubeli-
aasta tasuta  
hoovikontserdid

Mustamäel algas linnaosa juubeli pu-
hul tasuta hoovikontsertide hooaeg, 
septembrini esinevad meie parimad 
muusikud elanikele tasuta. 

17. mail astub Sõpruse pst 196 juu-
res üles Nele-Liis Vaiksoo, 31. mail 
Männi pargis Liis Lemsalu ja 5. juunil 
Rabaküla 15 juures Gerli Padar. Lisaks 
on oodata Stefani ja Jüri Pootsmanni 
esinemisi. Kontserdid algavad kell 18, 
info Mustamäe kodulehel ja Faceboo-
kis.

Kontsert emadele 
Peeteli kirikus
8. mail kl 20 toimub Tallinna Peeteli ki-
rikus kontsert "Arm astus", kus debüü-
tesinemise teeb kammerkoor Avis Ani-
mi Leiu Tõnissaare käe all. Nendega 
koos musitseerib Eesti saksofonikvar-
tett. Esmakordselt jõuavad publikuni 
kontserdi nimilugu "Arm astus" sega-
koorile ja saksofonikvartetile ning se-
gakooriteos "Unenäopuul", mis on loo-
dud Doris Kareva tekstile. Piletid saa-
daval Fienta keskkonnas ja pool tundi 
enne kontserdi algust kohapeal.

 

Raeapteek  
kutsub oma sünni-
päeva tuurile
Raeapteegi 600 aasta juubelit tähista-
des ei saa mööda vaadata kuulsast 
Burchartite perekonnast, kelle valdu-
ses oli sama apteek kümne sugupõlve 
jooksul. 15. mail kl 12-13.30 toimuval 
tuuril saab tutvuda raeapteeker Jo-
hann Burchart VIII hobiga, milleks oli 
antikvaarsete esemete kogumine. 
Seiklus algab Raeapteegis ja lõpeb 
ajaloomuuseumi Suurgildi hoones ning 
pakub põnevaid teadmisi tervele pere-
le. Raeapteegis pakutakse degusteeri-
miseks kuulsat vürtsveini klaretti ja ür-
diteed, piletid saadaval Fienta kesk-
konnas.

OTT KIIVIKAS OOTAB ALGAJAID 
TASUTA VÄLIJÕUSAALI TRENNI
Kesklinn kutsub eelkõige algajaid tasuta välijõusaali trenni, mida ju-
hib Ott Kiivikas. "Tervislik ja aktiivne elustiil ei nõua suurt rahakotti 
ega kalleid jõusaalipääsmeid. Ennast saab vormis hoida ka välijõu-
saalides, mille varustus ei pruugi alla jääda isegi professionaalsetele 
seadmetele ja sobib igas vanuses inimestele," ütles Kesklinna va-
nem Monika Haukanõmm. Trenn toimub 1. mail kell 13 Reidi teel. Kii-
vikas jagab nõuandeid ja soovitusi õigeks trennitegemiseks.

Minu  
TALLINN

Kahjulikku prahti ei põleta  
me lõkkes kunagi 
Muusikapedagoog ja helilooja Kaari Sillamaa
Lõket ei tohi teha liialt maja või kuuride läheduses ja 
jälgida tuleb tuule suunda. Hoiame üksteist ja iseen-
nast! Suurt suitsu ümbruskonna elanikele tekitada 
ei tohi. Kahjulikku prahti ei põleta me lõkkes kunagi. 
Sel kevadel ma meie kandis veel lõkkeid märganud 
ei ole. Aastate eest oli märksa tavapärasem, et 
pea igas hoovis tehti lõket. Aja jooksul on 
aga hoovilõkkeid üha vähem märgata ol-
nud. Kevadises linnaõhus on tolmu niigi 
palju. Häirivad nii tänavatolm kui autode 
heitgaasid. Samas arvan, et jaanipäeva 
paiku võiks koduõues lõket teha. Meie 
teeme jaanide ajal lõket maja taga  ko-
duaias. Kasutame selleks metallist 
alust. Tulekindlaks aluseks sobis hästi 
meie kunagine grill, mille taas tarvitu-
sele võtsime. Elan rohelises linna-
osas, kuid lõkke teeme ka jaanipäeva 
ajal siiski üsna väikese. Olen seda meelt, 
et kodulõkke juures pole ohutusreeglid ku-
nagi liiast. 

• Kevadised heakorratööd on pannud aedlinnade elanikke taas koduõuel lõkkeid põletama, nii et kohati ei saa 
suitsu tõttu hingatagi. Kuigi heakorraeeskirja järgi on lubatud okste põletamine, viskavad inimesed lõkkesse 
ka niiskeid lehti, muru jm sodi. Pealinn uuris, kas tuntud inimesed ise ka kevaditi aialõkkeid teevad või tuleks 
kevadine tossutamine üldse keelata.

STRANDBERG: Aialõket peab tegema 
õigesti, see on targa inimese jaoks

Vähki tekitavad  
ained võivad levida  
kilomeetrite  
kaugusele
Keskkonnauuringute  
keskuse õhukvaliteedi ja 
kliimaosakonna juhataja 
Erik Teinemaa

Märgade lehtede, muru ja 
niiske aiaprahi lõkkesse 
viskamine paiskab õhku 
saasteaineid, sest põlemine 
pole eriti efektiivne. Tuli peab põ-
lema heledalt! Kui tules on hapnikku 
kütusest vähem, tekib hapnikuvaegus 
ja koos sellega mitmesugused saaste-

ained. Märgi lehti kuhjade kaupa lõk-
kesse visata ei tohi! Tahmaga levivad 
ohtlikud kantserogeensed ühendid. 

Need ühendid on püsivad 
ning sõltuvalt ilmastiku-

tingimustest, nagu 
tuule ja õhuvoolude 

suund, võivad levi-
da mitmete kilo-
meetrite taha. 
Tuulevaikse ilma-
ga tõuseb lõkke-
suits tänu oma 

soojusele üles.  Ke-
vadel saastavad linna 

ka teele lahti hõõrutud 
naastrehvide osakesed,  mis 

teekatete kuivaks saades lenduvad ja 
tolmu juurde tekitavad.

Tallinna õhk on  
hea ja värske
Moedisainer Perit Muuga

Olen ise maakodu juurtega ja 
lõket on aias ikka tehtud. 
Aialõkke tegemist ei 
pea minu meelest 
tänaselgi päeval 
ära keelama. Ka 
linnaoludes 
mitte. Loomu-
likult ei tohi 
aga lõkkesse 
plastikut ning 
muud kahjulik-
ku jama visata. 
Ka peab lõkkel 
silma peal hoidma, 
seda ei tohi järele-
valveta jätta. Siiski olen 

tähele pannud, et tänapäeva inime-
sed on varasemast rohkem teadlikud 
ja naljalt valimatult prahti lõkkesse ei 
loobita. Puhta lõkkesuitsu lõhn on ju 
iseenesest päris meeldiv! Tallinna lin-

naõhu saastumise üle ma ei 
kurda. Juba mere lähedus 

teeb õhu värskeks ja 
heaks hingata. 

Tööstuste tahma 
ajavaid tossa-
vaid korstnaid 
pole samuti 
enam tähele 
pannud. Minu 
arvates on 
meie pealinn 

õigusega maail-
ma puhtaima 

õhuga linnade hul-
gas.

Lehti võiks põletamise 
asemel kompostida,  
ja siililegi meeldib  
lehtedest pesa teha

Rohelise eluviisi  
propageerija ja teadla-
ne Marek Strandberg

Lõkkes ei tohi põleta-
da märgi lehti ega te-
hisaineid. Kui aga põle-
tada üsna kuiva mater-
jali, siis midagi kirbet 
ninna ei tule. Olen visanud 
aialõkkesse kuivi kahjustatud 
kuuseoksi selgi eesmärgil, et või-
malikud taimeparasiidid ei leviks. Meie te-
gime aialõkkele metallist aluse, mis jalga-
dega maapinnale toetub. Aialõke on targa 

inimese meelelahutus, õigesti kavandatu-
na igati meeleolukas nähtus. Puulehti aga 
ei pea põletama, sest need on enamasti 
kompostitavad. Meie jätame sügislehed 
maapinnale kõdunema, nende all talvitub 
igasugu elukaid. Siilidelegi meeldib kuiv 

lehehunnik omale talvepesaks teha! 
Kevadel on lehed juba osaliselt la-

gunenud ja toitained mulda läi-
nud. Riisun lehed kokku ja 
koos orgaaniliste toidujäät-
metega läheb käima aastane 
kompostimistsükkel. Lahti-
võetavaid kompostikaste on 

meil lausa kolm, kuhu siis lehti 
kihiti laduda. Meil on komposti-

hunnikul isegi tomatiseemned kas-
vama läinud ja uut saaki andnud. Kevaditi 
häirib aga tõsiselt tänavatolm, mis sisal-
dab tervistkahjustavaid ja hingamistee-
dele ohtlikke peenosakesi. 

Toetatud projektide hulgas on 
loodusretked lastele, aianduste-
raapia eakatele, tantsulised koris-
tuspäevad kõigile jmt 
ettevõtmised.

Sel aastal on Tallinnas tulemas 13 
keskkonnaprojekti, mida linn toetab kok-
ku ligi 42 000 euroga. Abilinnapea Vla-
dimir Svet märkis, et huvi taolistele idee-
dele toetuse saamise vastu on üha suu-
rem. "Heameel on ka selle üle, et ju-
ba tuntud ja teada tegijate kõrval osa-
les taotlusvoorus täiesti uusi organisat-
sioone, kelle taotlused sisaldasid ka uud-
seid ideid ja lahendusi," ütles ta ja lisas, 

et linn on viimastel aastatel suurenda-
tud ka toetuste summat. 2020. a oli see 
16 000 eurot, 2021 27 000 ja käesole-
val aastal 41 987 eurot.

"Järgmisel aastal kannab Tallinn uh-
kusega Euroopa rohelise pealinna tiitlit. 
Sellesse, et meie linn oleks roheline ja 
tallinlased keskkonnateadlikud, panus-
tame me kõik," lausus Svet. "Kohalike 
kogukondade ja vabaühenduste algatusel 
ja eestvedamisel toimuvad tegevused on 
hea näide sellest, kuidas saab inimeste 
keskkonnakäitumist mõjutada eri kaa-
savate tegevuste abil."  

Linn toetab mitmeid koolinoortele 
suunatud projekte, mida viivad läbi MTÜ 

Tallinna Linnuklubi, Tallinna looduskait-
se selts ja MTÜ Loodusring. Õpilastele 
korraldatakse loodusretki, võistlusi ja 
linnuvaatluspäevi. Loodusehüvede tut-
vustamisega tegeleb ka Põhja-Eesti pi-
medate ühing. 

MTÜ Lasnaidee aiandusteraapia pro-
jekt korraldab ka sel aastal eakatele va-
nuses 60+ tegevusi kogukonnaaedades 
koos terviseteraapiaga. Kogukondlike 
töötubadega elurikkuse, linnamesindu-
se ja keskkonnasõbralike käitumisviiside 
teemal tegelevad Kalamaja Ürdiaed ja 
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa.   

Taotlusvoorust said toetust kaks kesk-
konnaalast kampaaniat. Valge Esmas-

päeva (Circular Monday) teavituskam-
paania juhib tähelepanu ületarbimisele 
ning kutsub inimesi üles teadlikumalt ja 
keskkonnasõbralikumalt tarbima ning 
ostlema. Sadevee-kaevuluukide mär-
gistus "Meri algab siit" keskendub ko-
nireostusele ja selle kahjulikule mõjule 
keskkonnas. Jäätmete alase haridusega 
tegeleb ka Precious Plastic Estonia, kes 
viib läbi kolm pop-up töötuba, kus tut-
vustatakse plasti reostust Eestis ja mu-
jal maailmas, samuti MTÜ Rohelinn, kes 
viib läbi tantsulisi koristuspäevi. 

Keskkonnateadlikkuse kasvu toeta-
miseks kogukonnas kaasatakse tallinla-
si avalikesse aruteludesse.

Tallinn toetab kogukondade ja vabaühenduste keskkonnaideid

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


