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Põlise tallinlanna Ele-Liis 
Kreegi (33) ja tema abikaasa 
peres kasvab kolm tütart ja sü-
gisel on oodata veel neljanda-
gi tütretirtsu sündi. Lisaks elab 
peres Ele-Liisi 19-aastane vend 
Karl, kes suvel gümnaasiumi lõ-
petab. «Viimased poolteist aas-
tat on olnud põnev karussell, 
me nimelt remondime maja,» 
naeris Ele-Liis. 

Nii ongi pere rütm juba mõn-
da aega teistsugune – abikaasa 
ehitab igal võimalusel maja ja 
Ele-Liis tegeleb selle võrra ise 
rohkem lastega.

Oma kuueliikmelise pere 
rõõmudest ja raskustest rääki-
des tõi Ele-Liis välja, et suurim 
rõõm on lapsed ise. «Eelkooli-
ealised on ju nii kihvtis vanu-
ses, kus lapsesuu ütleb ägedaid 
asju!» lausus Ele-Liis. «Nad on 
nii iseteadlikud, neil on oma ise-
loom ja eripära, mida on tõeli-
selt äge jälgida, et igas päevas 
leida naerukilluke, mida nad 
ütlesid või tegid. Mul on hea 
meel, et tütred saavad koos kas-
vada, üksteist toetada, täienda-
da ja tasakaalustada ning õppi-
da arvestama ja aitama. See on-
gi suurim rõõm!» 

Ele-Liisile toovad rõõmu kõik 
kooli ja tööga seonduvad väike-
sed võidud ja toimetused. «On 
hea tõdeda, et mul on veel, mida 
maailmale anda,» nentis naine. 
«Keerukaks teeb lastega suur-
pere elu igapäevaste olmeküsi-
muste päevaplaani panemine: et 
külmkapp oleks täidetud, nõud 
ja riided pestud ning toiduko-
gus kuuele inimesele piisav. Te-
ha neid kõige tavalisemaid te-
gevusi on võib-olla kõige ras-
kem,  kui tahaks mängida, lu-
geda ja õue minna.» 

Samuti on pea võimatu iseen-
dale aega leida. «Lugesin ühest 

varasemast artiklist, et statisti-
ka järgi on emadel enda jaoks 
päevas keskmiselt tund ja seit-
se minutit, kuid minul see aeg 
küll välja ei tule, iga hetk on 
arvel,» tõdes Ele-Liis. «Õnneks 
on tüdrukud nii iseseisvad, pü-
sivad ja vahvad, et heameele-
ga ka istuvad, joonistavad või 
lahendavad laua taga ristsõna, 
mille kõrvalt saan vahepeal mõ-
ne vastamist ootava e-kirja ära 
saata või kartuli koorida!»

Olgugi Ele-Liis noorima tüt-
rega praegu kodune, natuurilt 
on ta rahutu hing, kes tahab li-
saks laste kasvatamisele tegele-
da ka eneseteostusega. «Kogu 
möödunud aasta kulus suurpro-
jekti, koolidele suunatud vilja-
kuse digiõpiku loomisele kodu-
lehel viljakus.ee,» rääkis Ele-
Liis. «Räägime seal viljakuse 
kogu elukaarest: sünnist, puber-
teedieast, suguhaigustest, ra-
sestumisest ja selle vältimisest, 
kunstlikust viljastamisest, lapse 
kandmisest ja sünnist. Usun, et 
õpilastel ja õpetajatel on digi-
õpikust suurt kasu.» 

Tihe asustus on  
vähem lapsesõbralik

Ele-Liis on oma peagi 
nelja lapsega tegelikult 
haruldus. Enamik lin-
lasi elab korterelamu-
tes ning Tallinna üli-
kooli ühiskonnatea-
duste instituudi tea-
duri Mark Gortfel-
deri sõnul ei käi linn 
ja lasterikkus kokku. 
«Mõistagi on asi pisut 
keerulisem, kuid suure-
ma tihedusega piirkonda-
des elavatel inimestel on kõi-
ge vähem lapsi ja väikese asus-
tustihedusega piirkondades on 
lapsi kõige rohkem,» tõi Gort-
felder välja. «Tihe asustus on 
vähem lapsesõbralik. Suurem 
rahvastikutihedus tähendab kit-
samaid elamistingimusi. Suure 
linna kodus on enamasti vähe 
ruumi, sest kinnisvara on kal-
lis. Suures linnas on ka vähem 

ROHKEM TÕELIST RIKKUST: Tallinnas  
on lasterikaste perede arv pea kahekordistunud
Äsjane rahvaloendus näitas, et lasterikkus on nii Tallin-
nas kui kogu Eestis kasvamas. Peresid, kes otsustavad 
saada kolme ja enamat last, on üha rohkem. Lapsi sün-
nib rohkem seal, kus on rohkem ŕuumi, selgitavad uuri-
jad. Seetõttu sünnib perre enim lapsi rohkete eramaja-
de ja aedadega Haaberstis ja Pirital.

turvaline. See tähendab, et suu-
remat peret soovijad katsuvad 
oma kodu rajada eeslinna või 
maale, kus selles osas on olud 
paremad. Eks osalt põhjustab 
vahesid asjaolu, et suurema-
tesse keskustesse kogunevad 
ka inimesed, kelle jaoks lapse-
saamine pole nii oluline. Aga 
domineerivad n-ö struktuur-
sed põhjused.»

Tallinnas on keskmine las-
te arv ühe naise kohta Eesti 
omavalitsustest kõige väiksem 
(1,54), ehkki mitte ülekaalu-
kalt, sest Ida-Viru linnades (ka 
Loksal ja Maardus) on võrdle-
misi sama seis. «Tartus, Pär-
nus ja teistes eestlaste enamu-
sega ja mitte niivõrd nõukogu-
de korterelamutest domineeri-
tud linnades on keskmine las-
te arv suurem, näiteks Tartus 
1,82,» märkis teadur. 

Vaadates samade andmete 
pealt Tallinna linnaosi, näeb 
Gortfelder siingi suuri vahesid: 
näiteks Põhja-Tallinnas on lap-
si naise kohta keskmiselt 1,43 
ja Nõmmel 1,82. 

Kuigi linn olevat justkui laste 
saamiseks halvem paik, on las-
terikaste perede arv viimastel 
aastatel jõudsalt kasvanud ja 
seda mitte üksnes mujal Ees-
tis vaid ka Tallinnas. Sisuliselt 
on Tallinnas lasterikaste perede 
arv viie aastaga pea kahehor-
distunud. Nimelt on see tõus-
nud 3167-lt 2015. aastal 4 831-
le 2020. aastal.

Kui viimane rahvaloendus 
näitas, et vähenenud on naiste 
osakaal, kellel on üks või kaks 
last, on kasvamas nende nais-

te arv, kes sünnitavad kolm 
või neli last. Kolm last 

on sünnitanud 12,5% 
naistest ja neli last 
3% naistest.

Teadlase Ma-
re Ainsaare sõnul 
on põhjuseks las-
terikastele pere-
dele mõeldud toe-

tused,» lausus Ain-
saar. «On teada, et 

lasterikastel peredel 
on majandusliku toime-

tulekuga siiski probleeme, 
ja mida rohkem lapsi, seda kee-
rulisemaks manageerimine lä-
heb. Suhteliselt jõuliselt kasva-
nud toetused andsid aga rohke-
mate laste saamiseks julgusta-
va signaali.»

Ka sotsiaalministeeriumi 
andmetel oli kõige selgem mõju 
sündide arvule lasterikka pere 
toetusel. Pärast selle loomist 1. 
juulil 2017, mil tõusis märki-
misväärselt kolme- ja enama-
lapseliste perede toetus, sün-
dis 2018. ja 2019. aastal enam 
kolmandaid ja järgmisi lapsi 
kui varem. Arvestades sün-
nitusealiste naiste arvu lan-
gust, on vaatamata kaks aas-
tat kestnud tervisekriisile kol-
mandate ja järgmiste laste arv 
ning osatähtsus kõigist sündi-
dest püsinud kõrgem, kui oli 
enne toetust.

Kõige rohkem (30-35%) elab 
sünnitusealisi naisi Kesklinnas 
ja Kristiines. 2020. aastal sün-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kust saavad lasterikkad pered  
vajadusel abi?
Lasterikkaid peresid koondavad, 
ühisüritusi korraldavad, toidu-
abi jagavad ning ringma-
jandust edendavad:
• MTÜ Eesti Lasteri-

kaste Perede Liit, 
tel 5553 5482, e-
post info@lasterik-
kad.ee, www.laste-
rikkad.ee

• MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasteri-
kaste Perede Liit, tel 5818 

9863, e-post info@tlpl.
ee, www.tlpl.ee

• MTÜ Tallinna Suur-
perede Klubi, tel 

5386 4883, e-post tal-
linnsuurpereklubi@
gmail.com, www.suurpe-
reklubi.ee

dis linnaosade lõikes lapsi enim 
Pirital ja 2021. aastal Haabers-
tis. 2021. aastal oli sündide arv 
Tallinnas 2% väiksem kui 2020. 
aastal. 

Linnaelu pluss on  
suuremad võimalused

Ele-Liisi hinnangul on aga 
linnaelul ka omad plussid. «Olen 
tänulik, et Tallinnas on teisest 
lapsest alates lasteaiakoht tasu-
ta ning linn toetab ka lasteaia 
toidurahaga. Sellistest asjadest 
on abi,» kinnitas ta. 

Ele-Liisi sõnul räägib elupai-
ga lapsesõbralikkusest tõik, et 
Tallinn tahab saada rohepealin-
naks. «Samas tunnen väikelas-
te emana, et kuigi mänguväl-
jakuid on üksjagu, ei ole see 
vanema seisukohast ehk kõige 
optimaalsem lahendus,» lausus 
ta. «Ei ole kuigi põnev istuda 
tund-paar mänguväljakul, kui 
samal ajal ei saa teha hädava-
jalikke kodutöid. Mulle meel-
dib lastega jalutamas ja ratta-
ga sõitmas käia, aga meie elu-
kohas Tondil tunnen puudust 
kergliiklusteedest, nagu ka au-
toteest pisutki eemal asetseva-
test teedest. Praegu lähen kor-
terist välja ja satun kohe auto-
teele; ma ei saa lubada üht last 
uksest välja, kuni aitan teisel 
saabast jalga või mütsi pähe. 
Mõistagi oleneb see ka sellest, 
kas kortermajal on oma aed või 

piire ees. Meil ei ole ja tunnen 
sellest puudust.»

Gortfelder tunnistas, et linn 
saab lapsesõbralikkuse suu-
rendamiseks üht-teist ära teha. 
«Näiteks Belgias ei ole sündi-
mus Brüsselis niivõrd palju ma-
dalam kui muus riigi osades, 
ehkki sealgi vahe suureneb,» 
ütles teadur. «Siin võib viida-
ta üldisele lapsesõbralikkuse-
le ning asjaolule, et suurema 
kinnisvaraarendusega käiks 
kaasas ka lasteaiad, koolid 
ja muud lastesaamist toeta-
vad  süsteemid. Muidugi tu-
leks ka arendajatel elamuehi-
tuses soosida suuremaid, aga 
samas soodsamaid elamispin-
dasid, mitte luksuskortereid ja 
Airbnb jaoks loodud stuudio-
kortereid.»

Sünnitusealiste naiste arv 
väheneb

Mustamäel elaval Gessi-
Pamela Kinksil (38) on neli 
last: vanim tütar on 17-aasta-
ne, vanem poeg 14, järgnevad 
nelja- ja kaheaastane poeg. Ehi-
tajate tee korteris on pere ela-
nud pea neli aastat ja naine on 
Mustamäega väga rahul. «Koht 
on rahulik, kõik asub käe-jala 
juures, transport toimib, lastele 
on mänguväljakud ja jalutuspar-
gid – kõik on väga hästi korral-
datud,» kiitis ta. «Linnaosava-
litsus teeb väga head tööd, et 

Ele-Liis Kreegi sõnul võib paljulapseline ema kõigi pere ja ka enda toimetustega edukalt hakkama saada, kui ta oskab aega planeerida.  Albert Truuväärt

Laste  
sünniks oleks vaja 
ehitada suuremaid, 

kuid odavamaid 
kortereid.
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kõik oleks puhas, ilus ja uuen-
datud. Mänguväljakuid jagub 
siin meie lähedal majahoovides 
vaata et iga nurga peal. Vilde 
teel tehti korda spordiväljak, sa-
muti saab seal talvel uisutamas 
käia. Männi park jääb ka meile 
hästi lähedale, ainult paarküm-
mend minutit kõndida.»

Linn arvestab ka sellega, et 
tegemist on suurperega. «Siin-
ne lastekaitsetöötaja on alati 
organiseerinud meile igasugu-
seid kutseid, kingitusi ja jõu-
lulauda – see on perele suu-
reks abiks osutunud,» tunnus-
tas Gessi-Pamela.

Tartu Ülikooli sotsioloogia 
ja sotsiaalpoliitika vanemtea-
dur Mare Ainsaar selgitas sa-
muti, et kui kolmandaid, viien-
daid ja isegi seitsmendaid lapsi 
sünnib endiselt üsna stabiilsel 
määral, langeb viimastel aasta-
tel sündimus esimeste ja teiste 
laste arvelt.

Oluline on sotsioloogi sõnul 
ka näitaja, mis kirjeldab ini-
meste käitumist. «Kokkuvõt-
tes on sündide arv seotud nii 
põlvkonna suuruse kui ka selle 
põlvkonna käitumisega,» lausus 
Ainsaar. «Samas on tõsi, et ar-
vukuse poolest väiksemad põlv-
konnad 30-aastastest noorema-
te seas ennustavad Eestile tule-
viks pigem väiksemat laste ar-
vu. See küll kõigub, aga prae-
guse rahvastikupüramiidi pu-

hul hakkab vähenema. Üks olu-
line tegur on siiski ränne, mis 
võib nende põlvkondade arvu-
kust muuta.»

Muret teeb hoopis  
kõrge suremus

Vähenenud on keskmine las-
te arv nooremate naiste koh-
ta. Kõige rohkem on langenud 
keskmine laste arv naistel vanu-
ses 27-30, mis peegeldab prae-
gust tunduvalt kõrgemat esime-
se lapse sünnitamise iga, tõi välja 
statistikaameti juhtivanalüütik 
Terje Trasberg. Vanimad esma-
sünnitajad elavad Harjumaal. 

Ohtu, et sündide edasilük-
kamine vähendab lõpuks saa-
dud laste arvu, kinnitas ka Ain-
saar. «Rahva peale kokku tun-
dub olevat küll nii, et mida va-
nemale naisele sünnib esimene 
laps, seda suurem on tõenäo-
sus, et riigis kokku on sündi-
mus madalam,» märkis ta. Tõ-
si, Euroopas leidub palju riike, 
kus küll alustatakse hilja, aga 
kokkuvõttes ei ole probleeme. 
«Eesti ei ole kindlasti Euroopa 
mõttes madala sündimusega, 
aga meie probleem on sündide 
ja surmade vahe,» jätkas Ain-
saar. «Pikas perspektiivis ja väi-
kese rahvaarvu puhul võib see 
tekitada probleeme, eriti regio-
naalselt, paikades, kus juba on-
gi vähem inimesi.»

Küsimusele, mida peaks riik 
või kohalik omavalitsus tegema, 
et esimese ja teise lapse saami-
se sooviga peredel oleks seda 
soovi võimalikult kerge täita, 
on Ainsaarel  lihtne vastata: 
«Peaks teada saama, mis pa-
neb soovitud lastest loobuma, 
ja noori siis nende probleemi-
de lahendamisel aitama. Praegu 
näib noortel sageli puudu jää-
vat kindlusest, et nad saavad 
laste kasvatamisega hakkama. 
Tähtsad on ka partner, majan-
duslikud ressursid ja elus kind-
luse saavutamine.»

Gessi-Pamela pere vanemad 
lapsed käivad kodulähedases 
koolis, kolmeaastane lasteaias 
ning väiksem asub sügisel värs-
kelt avatavasse Rõõmupesa las-
teaeda. «Meie abikaasaga käi-
me täiskohaga tööl. Tööandja 
on olnud supervastutulelik ja 
võimaldanud meil väga paind-
liku graafikuga tööl käia,» üt-
les naine.

Mõtiskledes üldise suhtumi-
se üle lasterikastesse peredesse, 
ei meenu Gessi-Pamelale oma 
kogemustest ja kokkupuudetest 
midagi negatiivset. «Pigem on 
just kuulda positiivset ja toeta-
vat, et «oi, kui tublid» ja «kuidas 
te hakkama saate,» mitte hal-
vustavaid kommentaare,» sõnas 
naine. «Ikka pannakse käsi õla-
le, et «palju edu» ja «olge tub-
lid». Eks iga pere on ainulaad-
ne ja iga inimese elujoon jook-
seb erinevalt, aga mina julgus-
taksin küll rohkem lapsi saa-
ma – neist on palju rõõmu ja 
see tasub ennast ära!»

ROHKEM TÕELIST RIKKUST: Tallinnas  
on lasterikaste perede arv pea kahekordistunud

Verekeskuse uue asukoha avamisel käis verd loovutamas ka linna-
pea Mihhail Kõlvart.  Aleksandr Gužov

Ajutise kaitse saa-
nud Ukraina põ-
genikud  võivad 
taotleda kodu 
üürimiseks toe-
tust ning täna 
saab Face-
bookis jälgida ka 
otseülekannet, mis 
toetuse taotlemiseks nõu 
annab.

Hüvitise täpne suurus sõl-
tub tehtud kulutuste suurusest, 
kuid maksimaalselt võib see 
ulatuda 1200 euroni. 

Tallinnas saab üüritoetu-
se taotluse mugavalt esitada 
iseteeninduskeskkonnas taot-
len.tallinn.ee. Taotlust saab 
vajadusel esitada ka linna põ-
genikekeskuses (Niine 2). 

Taotluse juurde tuleb 
lisada eluruumi üürile-

pingu koopia, ajutise 
kaitse otsuse koopia 
ja tasumist tõendav 
dokument.

Tööpäevadel saab 
üüritoetuste kohta kü-

sida nõu ka telefonilt 600 
0677, kõnesid võetakse vas-

tu esmaspäevast reedeni kel-
la 9-17.

13. juunil kell 20 toimub 
Facebook´i leheküljel otse-
ülekanne «Ukraina sõbrad 
Eestis / Друзья Украины 
в Эстонии», kus selgitatak-
se üüritoetusega seonduvaid 
küsimusi ja näidatakse, kui-
das esitada taotlust. 

Vaata ka üüritoetuse le-
hekülge Tallinna veebilehel.

Kuna Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla verekes-
kuse maja Ädala 2 hoones 
läks mai lõpus remonti, 
võtab doonoreid vastu 
uus paik Estonia 
puiesteel.

Doonorite vastuvõtt ja ve-
rekogumine hakkab toimuma 
Estonia pst 1 – Meloni ärima-
ja esimesel korrusel.

«Jääme siia nii kauaks, kuni 
Ädala tänava maja valmis saab 
ehk kaheks aastaks,» ütles ve-
rekeskuse juhataja Ave Lellep. 
Pidevalt vajatakse juurde uusi 
püsidoonoreid, et riik oleks ve-
rega hästi varustatud. Üks vere-
loovutus päästab kolm inimelu. 

Ka linnapea Mihhail Kõl-
vart on staažikas vereloovu-

taja ning kutsub seda tegema 
teisigi. Eriti on verd loovuta-
ma oodatud 0-reesus negatiiv-
se veregrupiga doonorid, sest 
tegemist on n-ö universaalse 
verega, mis sobib hädaolukor-
ras kõigile. 

Verd saab lisaks keskusele 
Estonia pst loovutada ka Üle-
miste doonorikeskuses. Doo-
norite vastuvõtuajad jäävad 
mõlemas kohas samaks. Sü-
dalinna doonorikeskus on suu-
repärase asukohaga ühistrans-
pordiga liikuvatele doonorite-
le, kuid keskus teeb ka koos-
tööd EuroParki ja Ühisteenu-
sed AS-iga, kes võimaldavad 
doonoritel tasuta parkida lä-
hedal asuvates parkimismaja-
des ja parklates. 

Tallinn maksab Ukraina 
põgenikele üüritoetust

Verekeskus kolis Ädala 
tänavalt ajutiselt südalinna 

Linn soovib luua kuni sa-
jaeurose toetuse, mille 
abil saaks jalgratta osta 
10-15-aastastele jalgrat-
turi juhiloaga lastele.  

Plaani kohaselt hakatakse 
«Rattaga kooli» toetust maks-
ma suve lõpus. Ühekordset ku-
ni sajaeurost toetust oleks õi-
gus saada 10-15-aastasele lap-
sele, kes on käimasoleva aas-
ta jooksul teinud jalgratturi 
juhiloa, on ametlikult tallinla-
ne ja kellele on jalgratas oste-
tud taotlemisega samal aastal.

«Meie eesmärk on tõsta 
nii laste turvalisust liikluses, 
kasvatada jalgratturite hulka 
noorte seas kui ka soodusta-
da tervislikku liikumist,» üt-
les abilinnapea Joosep Vimm. 

«Jalgratturi juhieksami läbi-
mine annab kindlust, et laps 
oskab valida õiged sõiduteh-
nikad ning hinnata, kus on 
turvaline sõita. Noorest peast 
tekkinud jalgratta kasutamise 
harjumus ning oskused võik-
sid jääda lapsi saatma kogu 
eluks. Selleks, et lapse jalgrat-
ta hind ei osutuks takistavaks 
teguriks ning anda julgustav 
signaal ratta ostmiseks, soovi-
megi selle liiklusvahendi soe-
tamist linna poolt toetada.»

Projekti «Rattaga koo-
li» jaoks annab linn tänavu 
100 000 eurot. Kooliümbrus-
te turvalisemaks muutmiseks 
on Tallinna tänavuses eelar-
ves määratud 1,5 miljonit eu-
rot ning linn tegeleb ka uute 
rattaparklate rajamisega. 

Tallinn loob koolilapsele 
jalgratta ostmise toetuse 

Lapsi rohkem kui  
kümme aastat tagasi
• Äsjasest rahva-

loendusest 
selgus, et 
Eestis elab 
kokku 259 
341 kuni 
17-aas-
tast last, 
mida on 
9,1% roh-
kem kui 
kümme 
aastat ta-
gasi. Mullu 
sündis Eestis 
13 138 last. 
Tallinnas regist-
reeriti 4 373 sündi 
ehk 81 võrra vähem kui 
2020. aastal. Lasnamäele li-
sandus mullu 994, Musta-
mäele 711 ja Kesklinna 690 
uut ilmakodanikku.

• Üle 93% kõigist Eestis sün-
dinud lastest sünnitavad 
21-40-aastased naised. 
Tallinnas on kõige suurem 
(30-35%) 21-40-aastaste 
naiste arv Kesklinnas ja 
Kristiines. 

• 2020. aastal oli sünde linna-
ositi 21-40-aastaste naiste 
arvu kohta enam Pirital ja 
2021. aastal Haaberstis. 

2021. aastal oli sündi-
de arv Tallinnas 2% 

väiksem kui 
2020. aastal. 
Tallinna linna-
osade sündi-
de arv võrrel-
des Tallinna 
sündide ar-
vuga kasvas 
Haaberstis ja 
Mustamäel.

• Eesti naistel 
on keskmiselt 

1,55 last. Kõige 
vähem lapsi naise 

kohta on Harjumaal 
– 1,38. 

• Kolme ja enama lapsega 
perede arv on Tallinnas jär-
jepidevalt tõusnud. Aastal 
2015 oli neid 3167, 2016. 
aastal 3546, 2017. aastal 
3482, 2018. aastal 4259. 
2019. aastal 4819 ning 
2020. aastal 4831.

• 1991. aastal oli ema keskmi-
ne vanus esimese lapse 
sünnil 22,6 aastat ja teise 
lapse sünnil 25,3 aastat, 
2020. aastal olid need näi-
tajad vastavalt 28,2 ja 30,8 
aastat.

Ele-Liis Kreegi sõnul võib paljulapseline ema kõigi pere ja ka enda toimetustega edukalt hakkama saada, kui ta oskab aega planeerida.  Albert Truuväärt
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Kännukuke kogukonnaaed 
Mustamäel Vilde teel on vahva 
näide, kuidas aias toimetamine 
linnarahvast õnnelikumaks teeb. 
Koostöös kohaliku raamatuko-
guga teist aastat toimetav aed 
kaasab sel hooajal juba 40 mus-
tamäelast.

Sõbralikult kõrvuti paikneva 
Kännukuke raamatukogu ja  Eu-
rogümnaasiumi hoovi loodud ko-
gukonnaaia peenrakastides sir-
guvad maasikad, sibulad, redis, 
till, lehtkapsas ehk kale, salat, 
hapuoblikad, rukola ja petersell. 
Mullast on nina välja pistnud oad, 
herned, kurgid, tomatid ja tšilli-
piprad. Kellelgi on eraldi potti-
desse pistetud kartulimugulad. 
Paaril peenral on näha vaid lil-
li: roosid, võõrasemad, astrid ja 
rukkililled. «Kui aasta eest alus-
tasime, tegime esmalt ise peen-
rakastid,» meenutas Kännuku-
ke kogukonnaaia koordinaator 
Darja Korjukina. «Toona alus-
tas 27 aednikku, nüüd on neid 
hulga rohkem.» 

Lastelegi aiandus selgeks
Sel hooajal on aiandushuvi-

listel kasutada varasemast suu-
rem kasvuhoone, kuhu saab pan-
na kasvama tomatid ja kurgid. 

Kuigi Kännukuke kogukon-
naaial on ka oma Facebooki 
grupp, pole reklaami vaja teha-
gi – kes eelmisel aastal peenrad 
tegid, jätkavad nüüdki. «Kui-
gi praegu on kohad pigem täis, 
mahuks juurde veel mõned hu-
vilised – umbes viiele aedniku-
le jõuaks veel mulda ja materja-
le juurde tellida,» julgustas Kor-
jukina. Lasnamäelt Mustamäele 
kolinud naine lõpetas Maaülikoo-

li maastikukujundajana ja võttis 
kogukonnaaia väljakutseks, et 
rakendada siin ülikoolis saadud 
teadmisi. «See on hea kogemus 
ja ma õpin palju, muuhulgas ka 
suhtlemist eakate ja lastega aian-
duse raames,» lausus ta.

Jelena Štšeltškova sõnul meel-
dib talle väga kogukonnaaias toi-
metada. «Elan siinsamas kõrval, 
igal kord, kui tööle lähen ja õh-
tul tulen, astun läbi: uurin, mis 
vahepeal on suuremaks kasva-
nud, nopin umbrohud välja,» rää-
kis naine, kes peab lasteaiaõpeta-
ja ametit. «Selle aasta tomatitai-
med kasvatasime ette koos oma 
rühma lastega. Kui siia aed raja-
ti, siis mulle meeldis kõigega nul-
list alustada. Rõõm oli vaadata, 
kuidas varasemale muruplatsile 
tekivad peenrad – see teeb mind 
nii õnnelikuks!»

Tasuta seemned ja  
tööriistad

Jelenal on huvitav vaadelda 
sedagi, kuidas kasvavad taimed 
naabrite peenardel. «Nii saab 
ideid: oo, temal kasvab see häs-
ti, järgmisel aastal panen endale 
ka!» märkis ta.

Ka samas hoovis asuval Eu-
rogümnaasium soovis väga ko-
gukonnaaiandusega liituda. 
«Valmistasime 1.-3. klassile et-
te kaks suurt peenrakasti,» lau-
sus Korjukina. «Vanemate klassi-
de õpilased tõid ise mulda, noo-
remad külvasid õpetajate juha-
tusel seemned.» 

Vahepeal on ligi astunud koo-
lisöökla kokk Niina. «Mõned 
köögiviljad valmivad sügiseks, 
mil lapsed tagasi kooli tulevad, 
aga lapsed küsivad pea iga päev: 
Niina, kas köögiviljad on juba 
valmis? Neid väga huvitab aian-
dus, nii et tahaks rohkem ruu-
mi, et ka kartul mulda panna! 

«Kas sul kasvavad oma peenrakastis kur-
gid või porgandid, vahet pole – aia kõi-
ge toredam külg on just kuhugi kuulumise 
tunne, mida suurtes majades muidu ei tar-
vitse tekkida,» ütles  Kännukuke raamatu-
kogu juhataja Liine Toomse.

Järgmisel aas-
tal lisame maa-
sikad.»

Kännuku-
ke raamatuko-
gu juhataja Lii-
ne Toomse sõ-
nul jagatakse 
kogukonnaaia 
tegevuse koh-
ta infot ka raa-
matukogus ning 
suvel tahetakse 
mõningaid üri-
tusi koguni koos 
korraldada. «Eel-
misel aastal näi-
teks toimus ühine 
luulepiknik,» tõi Toomse välja. 

Keskraamatukogul on kokku 
kolm aiandusprojekti. Nii asub 
Kännukuke raamatukogus inno-
vatsioonilabor, kus saab töötada 
3D printeri, laserlõikepingi, kile-
lõikuri jm kaasaegsete tehnoloo-
giliste vahenditega, et trükkida 
välja näiteks silte taimede juurde. 
Laagna raamatukogus on seem-
nelaegas, kust aiandushuvilised 
saavad tasuta seemneid laenata, 
kodus või kõrvalasuvas Laagna 
kogukonnaaias mulda pista. Pel-
guranna raamatukogus asuvast 
tööriistalaenutusest võivad aian-
dussõbrad laenutada sagedami-
ni kasutatavaid aiatööriistu na-
gu labidas, kõblas, reha, eri kää-
rid ja murutrimmer, ent laenata 
saab ka nt oksa- ja hekilõikureid 
ning oksapurustajat.

Toomse sõnul on kogukon-
naaia kõige toredam külg see, 
et inimesed, kes varem võib-ol-
la ei kohtunudki ja kõndisid bus-
sipeatuses üksteisest mööda, saa-
vad nüüd aias kokku ja toimeta-

Kogukonnaaed peletab depressiooni  
ja teeb kahtlustavatest naabritest sõbrad

vad koos. 
«Nädalavahetustel viime läbi tal-
guid. Tänuväärseim osa selle aia 
juures on just kogukonnatunne,» 
rõhutas Toomse. «Kas sul kasva-
vad siin kurgid või porgandid, 
pole väga vahet, aga just ko-
gukonnaaed aitab luua kuhugi 
kuulumise tunnet, mida suurtes 
majades muidu ei tarvitse tekki-
da. Sõites mööda Sõpruse puies-
teed võib Mustamäe tunduda 
lihtsalt suure magalarajoonina, 
aga õuealale keerates näed siin 
majade head planeeringut, ko-
gukonnaaedu, rohelust ja laste 
mänguplatse, ning siin on vä-
ga vaikne.»

Nõnda nagu Mustamäe ela-
nikkonna seas jagub nii eesti- 
kui venekeelseid elanikke, pee-
geldub see ka Kännukuke ko-
gukonnaaias. «Meil on läbilõige 
Mustamäest: on eestlased, vene-
lased ning rahvusvaheline ko-
gukond, mis on seotud TalTec-
hi ülikooli ja start up'ide linna-
kuga, kus tegutseb palju IT-ette-
võtteid,» selgitas Toomse. «Kui 
muidu toimetavad peenardega 

Sotsiaaltööta-
ja Heidi Rät-
sep näitab Ca-
ritase peeta-
vat aeda Pirita 
kloostri juures, 
mis aitab 
noortele te-
raapiat teha.

Tasuta õigus-
nõu kesklinnas

Õigusbüroo HUGO.legal kut-
sub linlasi 16. juunil kl 9-18 
Kesklinna sotsiaalkeskusse 
(Liivalaia 32) tasuta õigusnõu 
saama. Nõu saab näiteks võl-
gade, pereasjade, pärimise, 
töö, täitemenetluse, pankroti 
ja korteriühistu murede korral, 
aga ka riigi tasuta õigusabi 
kohta. Registreerumine tel 
688 0400.
 

Pirita uurib 
kloostrivare-
metele katuse  
panekut

Pirita linnaosa äsja sõlmitud 
leping selgitab välja lahendu-
sed, mis tagavad alalise katu-
se rajamise kloostrivaremete-
le. Muinsuskaitseamet on 
soovitanud enne uurida, kui-
das müürid katuse välja kan-
nataksid. Üks võimalikest va-
riantidest võiks olla volditav 
katus. Linn on kulutanud um-
bes pool miljonit eurot Birgit-
ta festivalide ajal katuse pea-
lepanekuks ja mahavõtmi-
seks. 
 

Lauluväljakul 
saab discgolfi 
harjutada
Kesklinna valitsus pakub või-
malust osaleda suvel eri tasu-
ta trennides. Algajatele mõel-
dud tasuta discgolfi trennid 
lauluväljakul toimuvad 16., 22. 
ja 30. juunil algusega kl 18.30, 
neid viib läbi Ralf Rogov. Ingli-
rannas saab D7 tantsukooli 
juhendajate abiga salsa ja 
bachata samme harjutada, 
oodatud on kõik olenemata 
vanusest või kogemusest. 
Trennid toimuvad 17. juunil ja 1. 
juulil algusega kl 19. Juulis toi-
muvad Inglirannas SUP-laua 
treeningud noortele ning Hir-
vepargis joogatrennid algaja-
tele. Info treeningute kohta 
Kesklinna valitsuse Facebooki 
lehel.
 

Patkuli trepp 
27. juunini  
suletud
Toompea tugimüüri restau-
reerimise tõttu on 27. juunini 
suletud Patkuli trepp, mis 
ühendab all-linna Toompea 
põhjapoolse küljega, sel ajal 
pääseb Nunne tänavalt 
Toompeale üksnes mööda 
Pikka jalga. Remonditöid te-
hakse tugimüüri 130 m pikku-
sel ja 14 m  kõrgusel lõigul 
Patkuli platvormist kuni Kitse 
haljakuni.  

Tallinn toetab tänavu 99 linnaaia  
asutamist või arendamist
• Tänavu toetab linn 28 kogukonna-

aia ja 71 õppeaia projekti kokku 
ligi 220 000 euroga. «Linna-
aiandus on üks oluline osa 
Tallinnast kui rohelisest pea-
linnast ning linn on seda toe-
tanud juba aastaid. Hea meel 
on näha, et huvi linnaaedade ra-
jamise ja arendamise vastu üha kas-
vab, sest iga aed annab elujõudu nii 
linnaloodusele kui ka inimestele,» mär-
kis abilinnapea Vladimir Svet. «Eelmi-
sest aastast on vähemalt üks kogu-
konnaaed olemas igas linnaosas, pea-
le selle ka hulgaliselt õppeaedu, mille 
on rajanud eri linnaasutused. Ka täna-
vu lisandub 32 uut linnaaeda.»

• Kokku on sel aastal linlastele silmailu 
ja tegevusvõimalusi pakkumas juba 
159 kogukonna- ja õppeaeda.

• Ülevaate kõikidest pealinna kogu-
konnaaedadest leiab www.tal-

linn.ee/est/keskkond/Kogu-
konnaaiad-3 

• Linnaaianduse info ja koge-
muste vahetamiseks on loo-

dud kogukonnaaedade 
Facebooki grupp «Söödav linn 

TLN / Съедобный город ТЛН / Edib-
le city TLN» ja õppeaedade grupp 
«Tallinna linnaasutuste õppeaiad».

• Linnaaianduse sündmuste info leiab 
veebilehelt: www.tallinn.ee/kesk-
kond/linnaaiandusesundmused

• Tallinnas koordineerivad linnaaiandu-
sega seotud tegevust projektijuhid, 
kelle poole saavad pöörduda kõik hu-
vitatud linnaelanikud. Lisainfo Marina 
Laidla, tel 513 5779, e-post marina.
laidla@tallinnlv.ee 

Kännukuke kogukonnaaias (Vilde tee 72) toimetavad kogukonnaaia eestvedaja Darja Korjukina, Kännukuke raamatukogu juhataja Liine Toomse ja aednik Niina.  Albert Truuväärt

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee
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valdavalt naised, siis Kännuku-
ke aednike seas on teist aastat 
noormehed Bangladeshist,» li-
sas Korjukina. «Nemad kasva-
tasid mullu suvikõrvitsat, mida 
suve lõpuks kasvas nii palju, et 
nad jagasid saaki kõigile!» 

Lilleniit keset linna
Pirita uue kloostri ruumides 

tegutsev MTÜ Caritas Eesti nõus-
tab väga vara ema-isaks saanuid. 
Koolituse osa on muuhulgas ka 
toimetamine kloostri tarbeaias 
ja Caritase kogukondlikus õp-
peaias. Caritase kliendid saa-
vad suve jooksul taimi kasta ja 
jälgida nende kasvamist ja vil-
ja kandmist. 

«Sina hoolitsed taime eest ja 
taim hoolitseb sinu eest – see on 
hoolivussuhte näitamine, mis on-
gi teraapia,» selgitas Caritase ju-
hatuse liige, sotsiaaltöötaja Heidi 
Rätsep. «Nii nagu sa hoolitsed lap-
se eest, hoolitsed ka taime eest.»

Peagi istutab Caritas taimed ka 
vana hospitali varemetesse toodud 
põhupakkidesse. «Eelmisel aastal 
katsetasime vana hospitali vare-
metes tomati- ja tšillitaimede is-
tutamisega põhupakkidesse ning 
need kasvasid väga hästi,» sel-
gitas Rätsep. «Põhupaki sees on 
soe ning peenra ümber olev müür 
kaitseb nii tuule eest kui ka ko-
gub päikese soojust.» 

Lisaks on talgu käigus plaanis 
luua künka otsa lilleniit, sest sel-
lises kohas muru niita on keeru-
kas. «Külvame lillemuru  lootu-
ses, et juba sel suvel midagi õitse-
ma hakkab: seemnesegus on 20 
eri seemne hulgas näiteks rukki-
lilled, moonid ja saialilled,» ütles 
Rätsep. «Ühes klientidega saa-

me neid tundma õppida ja her-
bariseerida.»

Järgmisel aastal on kavas põ-
hupakid viia nn lasanjepeenras-
se ehk kihilisse kuhikpeenrasse. 
«Kaheksa meetrit pikas lasan-
jepeenras kasutatakse ära kõik 
kloostri territooriumil olev taim-
ne kraam, ka risu,» kirjeldas Rät-
sep. «Kõige alla, põhjaks on sä-
titud territooriumilt mahalange-
nud puud, mis on pakkudeks sae-
tud. Järgmise kihina tulevad ok-
sarisu ja sügislehed, suvine muru-
niide ja toidujäätmed. Viimaseid 
ei jäeta lahtiselt, vaid kaetakse 
muruniite, oksarisu või mullaga, 
et lagunemisprotsess toimuks kii-
remini. Põnev permapeenar kas-
vab päris kõrgeks! Vana põhk ja 
väljakaevatud muld lähevad kõi-
ge peale, ja viimaks saame sin-
na istutada kartulit, maasikaid ja 
kõrvitsaid. Tasahaaval hakkame 
selle peenra abil ise mulda toot-
ma, sest osta on kulukas.»

Kohti, kus sotsiaaltöö toimuks 
õues, ei olegi nii palju, kuid Piri-
ta kloostri territooriumil on see 
privileeg. «Meil on aed ja õu, 
mida me saame kasutada ka ak-
tiivseteks tegevusteks – seetõttu 
soovisimegi tarbeaeda laienda-
da,» lausus Rätsep. «Tänu selle-
le, et me aeda suurendame, saa-
me muuhulgas teha ka aiategevu-
si. See on oluline praegusel ajal, 
mil ärevust, vaimset väsimust ja 
emotsionaalset kurnatust on pal-
ju. Õues olemine aitab!»

Kuigi Pirita elanikel on valda-
valt oma aiad, sest elatakse era-
majades, on kloostri väravad lah-
ti ja Heidi Rätsep julgustab iga 
kell õppeaeda jalutama ja uudis-
tama tulema.

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

Kuigi söögikohtade omani-
kud justkui taunivad suitse-
tamist oma terrassidel, kee-
gi suitsetavaid kliente suit-
suruumi ei aja. «Passiivse 
suitsetamisega hingame 
suitsetajast enamgi sisse 
ohtlikke aineid. Mõte, et 
mingid ühendid jäävad ainult 
suitsetaja sisse ja seda ta 
enam edasi ei anna, ei vasta 
tõele,» lausus tervise aren-
gu instituudi vanemspetsia-
list Anna-Liis Kulpas.

Tallinnas elav Mari kurtis, et 
suviti on nii mõnegi söögikoha 
väliterrass muutunud põhimõt-
teliselt suureks suitsunurgaks. 
«Soovin näiteks lastega õue ei-
nestama minna, kuid paraku 
pole see võimalik, sest kohvi-
kuterrassil pea kõik suitseta-
vad,» ütles ta. «Seejuures tun-
dub suisa jabur, et terrassil on 
eraldi märgistatud mõned mit-
tesuitsetaja lauad, justkui ter-
rass olekski põhiliselt suitseta-
jatele mõeldud. Teenindajad vii-
vad veel pea kõikidele õuelau-
dadele tuhatoosid. Mittesuitse-
tajate lauas istumisest pole ka-
su, sest tuul kannab suitsuvingu 
ikka kohale. Miks kohvikud ei 
hoolitse, et inimesed suitsetaks 
suitsuruumis ja alles siis tuleks 
terassile sööma ja  mõnusalt aega 
veetma? Miks peab terrass ole-
ma justkui teine suitsuruum?»

Mürk eraldub ka toolilt ja 
laudadelt

Kui avalikes siseruumides on 
suitsetamine seadusega keela-
tud, siis õues otsustab iga oma-
nik või ürituse korraldaja ise, 
kas seal on suitsetamine luba-
tud või mitte. Näiteks Reval Ca-
fe asutaja Anri Treifeldti sõnul 
on suitsetamine nende terrassi-
del keelatud. «Toitlustusettevõt-
tes on suitsetamine keelatud ja 
meie järgime seda põhimõtet ka 
oma õuealal,» lausus ta. «Paa-
ris kohvikus olid meil suitsu-
ruumid, mille oleme nüüd siis-
ki muuks otstarbeks ümber ehi-
tanud. Meie kohviku terrassidel, 
kus teised inimesed on vahetus 
läheduses, on samuti suitsetami-
ne keelatud. Samas, kui mõnel 
inimesel suits tossab, siis päris 
ära ajama me teda ei hakka.» 

Mari jutu järgi aga käis ta vii-
mati söömas just Pärnu mnt Re-
vali kohvikus, kus tal tuli suitsu 
käes istuda. «Suitsetajad ise mu 
palvetele tossutamine lõpetada 
ei reageerinud,» märkis ta. «Kui 
pöördusin abi saamiseks kohvi-
ku personali poole, väitsid töö-
tajad, et õues võib suitsetada.» 

Viimaste uuringute kohaselt 
puutub 18% mittesuitsetajatest 
kokku tubakasuitsuga avalikes 
ruumides. Kümnest inimesest 
üks, kes sureb suitsetamisest 
põhjustatud haigustesse, on mit-
tesuitsetaja ehk passiivne suitse-
taja.  Passiivse suitsetamise alla 
kuulub nii otseselt suitsetaja väl-
jahingatav mürgine suits, sigare-
ti otsast tulev mürgine tubaka-
kemikaale sisaldav suits kui ka 
pindadele ladestunud mürgised 
tubakasuitsust tekkinud keemili-
sed peenosakesed, mis eralduvad 
mööblilt, teistelt pehmetelt pin-
dadelt ja ka põrandalt. Passiiv-
se suitsetamise oht kaasneb ka 
näiteks e-sigareti, vesipiibu, kuu-
mutatava tubakatoote jne kasu-
tamisel. «Kindlasti mõjub see, 
kui me istume kohvikus suitse-

taja kõrval, meie tervisele keh-
vasti,» selgitas Kulpas. «Passiiv-
se suitsetamisega hingame suit-
setajast enamgi sisse ohtlikke ai-
neid. Mõte, et mingid ühendid 
jäävad ainult suitsetaja sisse ja 
seda ta väljaspoole enam edasi 
ei anna, ei vasta tõele.» 

Kulpase hinnangul on vaba-
õhuürituste korraldajad suures 
plaanis arvestanud pigem suu-
rema osaga ühiskonnast ehk 
mittesuitsetajatega. «Tegelikult 
on näha, et ka suitsetajad ise ei 
kipu neid tooteid avalikes koh-
tades tarbima, kuna pahameel 
nende vastu on suur,» lausus ta. 
«Ehk hoiakute ja normidega ole-
me suutnud suvel selle problee-
mi kontrolli all hoida.»

Õues suitsetamist tuleks 
reguleerida

Ka Treifeldt kinnitab, et õn-
neks on Eesti inimesed muutu-
nud kaaskülastajate suhtes hoo-
livamaks ja avalikus ruumis, 
kellegi lähedal viibides eriti ei 
suitsetata. 

Hea uudis on siinjuures see, 
et mittesuitsetajate arv elanik-

konnas järjest tõuseb. Praegu 
on mittesuitsetajaid ühiskon-
nas 75%, ka kohvikupidajad 
tunnetavad suitsetamist lange-
va trendina. «Meie külastaja-
test on nii väike osa suitseta-
jaid, eriti neid, kelle puhul see 
küsimus üldse tekib. Päris pal-
ju on neid suitsetajaid, kes tõu-
sevadki püsti ja jalutavad üld-
se kuhugi eemale. Nad ei tule 
isegi küsima, kas suitsetamine 
on lubatud või ei ole,» väitis 

kohviku Must Puudel juhataja 
Kaisa Erm. Ta lisas, et nende 
söögikohas on mõned terrassi-
osad, kus suitsetamine on ran-
gelt keelatud. «Sellised kohad 
siis jäävad näiteks ukse poole, 
sest me ei taha, et see toss sealt 
tuppa tuleks. Kui aga keegi kü-
sib, kas suitsetamine on lubatud, 
siis me üldiselt peame läbirää-
kimisi kõrval olevate laudade-
ga ja lepime kokku, et kuidas 
siis sobib.»

Kogukonnaaed peletab depressiooni  
ja teeb kahtlustavatest naabritest sõbrad

Perearst: kohvikute väliterrassi-
del tuleks suitsetamine keelata
Kui suitsetamisel sis-
sehingatav mahv 
sisaldab 30-45% 
tubaka põlemisel 
tekkivatest aine-
test, siis väljahin-
gatav suits koos 
sigareti hõõgumisest 
tekkiva suitsuga 55-70%.

«Kuna siseruumides ei tohi 
suitsetada, peaks tubakasea-
dus reguleerima ka kohvikute 
väliterrassidel suitsetamist,» 
leiab perearst Eero Merilind 
(pildil). «Kui räägime tavalis-
test tubakatoodetest, siis 
ühelt poolt on nad suitsetaja-
tele ohtlikud kantserogeensed 
ained, ja neile, kes seda tuba-
kast tekkinud suitsu sisse hin-
gavad, ei ole see samuti hea.» 

Enamasti välikohvikutes 
suitsetajatele piiranguid ei ra-
kendata, sama kehtib ka va-
baõhuürituste kohta. «Vaba-
õhuüritustel on eriti ebamu-
gav, kui lähed kontserti nauti-
ma, aga kõrval suitsetaja toss 
tuleb sulle otse näkku,» mär-
kis arst. «Vabaõhuüritustel ei 
tohiks suitsetada, vähemasti 
mitte pealtvaatajate alal.»

Otsesest tervisekahjustust 
ühest näkku tulnud suitsupil-
vest ei tule, aga pikemalt suit-
setajatega koos viibimisest 
võib see tekkida. «Kui peab 
näiteks autos sõitma, kus ini-
mesed suitsetavad ja sina 
hingad seda sisse, siis sinu 
tervisele see kindlasti hästi ei 
mõju,» selgitas Merilind.

2020. aastal läbi viidud uu-
ringu kohaselt on passiivne 

suitsetamine endiselt 
probleem. Mittesuit-

setajatest puutub 
18% kokku tuba-
kasuitsuga avali-
kes ruumides, 11% 

viibib suitsustes 
tööruumides ja 11% 

puutub tubakasuitsuga 
kokku kodus.

Merilind ütles, et naiste 
seas on suitsetamine muutu-
nud populaarsemaks kui 
aastaid tagasi. «Naiste suit-
setamine on alati ohtlikum,» 
sõnas ta. «Ühelt poolt kah-
justavad nad oma tulevasi 
lapsi, aga teisest küljest jää-
vad naised kergemini nikotii-
nist sõltuvusse. Neil on suit-
setamisest oluliselt keeruli-
sem lahti saada kui meestel, 
juba väiksem kogus nikotiini 
tekitab neil sõltuvuse.»

Samas on Merilinnu sõnul 
märke ka sellest, et kõrghari-
tud inimesed suitsetavad jär-
jest vähem. «Mida kõrgem 
on haridustase, seda tervise-
teadlikum on inimene,» lau-
sus ta. «Tavaliselt leiab ta al-
ternatiive, millega tegeleda.»

Perearst lisas, et kuigi tu-
bakafirmad ütlevad, et nad 
on maksumaksjad ja toovad 
riigieelarvesse aktsiisiga ra-
ha juurde, siis tegelikult ravi-
kulusid see raha ei korva. 
«Kui keegi küsib, et kas ela-
nikkonnale tekitatav tervise-
kahju on suurem kui aktsiisi-
dest laekuv tulu, siis mulle 
tundub, et on küll,» lausus 
Merilind.

Passiivne  
suitsetamine 
toob  
järgmisi  
tervise- 
hädasid:

• astmat, nii täiskasva-
nutel kui lastel

• allergilisi reaktsioone
• kopsu- ja kõrvainfekt-

sioone
• kroonilist obstruktiiv-

set kopsuhaigust
• kopsuvähki
• südame-veresoonkon-

nahaigusi, nagu süda-
melihase infarkt ja in-
sult

• enneaegset sünnitust 
ja beebi alakaalu

• nurisünnitust ja lapse 
väärarenguid

• psühholoogilisi prob-
leeme lastel nagu dep-
ressiooni, ärevust, hü-
peraktiivsust, ebaküp-
sust jms

SURMAV LÕÕGASTUS: 
Kohvikute terrassid 
on muutunud suureks 
suitsuruumiks

Kohviku terrassil 
suitsetamise lubami-
ne või mittelubamine 
on praegu jäänud iga 
söögikoha enda ot-
sustada. Scanpix

Kännukuke kogukonnaaias (Vilde tee 72) toimetavad kogukonnaaia eestvedaja Darja Korjukina, Kännukuke raamatukogu juhataja Liine Toomse ja aednik Niina.  Albert Truuväärt
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Koolide lõpuaktustel hõljub 
õhus lillelõhn ja üldine eksa-
mipainetest vabanemise au-
ra. Õnnitlused, pildistamised, 
kaunid kleidid-ülikonnad ja 
päikesesära. Seda ka vene õp-
pekeelega üldhariduskoolides. 

Praegusel heitlikul suvel 
varjutab taevaranda aeg-ajalt 
siiski tumedam pilv. Seda ka 
ülekantud tähenduses. Otsitak-
se vastust küsimusele, kuidas 
leida juurde õpetajaid, et pa-
randada eesti keele õpet vene 
koolides. Ja kuidas muuta ko-
gu haridus eestikeelseks. See 
pilv on seal taevarannal pü-
sinud juba umbes 30 aastat. 

Gümnaasiumiõpe on Eestis 
teatavasti kõikides gümnaasiu-
mides ühtemoodi eestikeelne. 
Vene koolides algas gümnaa-
siumiosa üleminek eestikeelse-
le õppele 2011/12. Samal ajal 
kui lõpetajad praegusel sulnil 
suvehakul õnnitlusi vastu võta-
vad, ei nähta paljudes riiklikes 
kabinettides aga venekeelsete 

koolidega rahuloluks põhjust. 
Osa noori lõpetavat kooli ees-
ti keelt vajalikul määral oska-
mata. Lisaks heidetakse ette, 
et vene koolides töötab küm-
neid pedagooge, kes ei oska 
eesti keelt nõutaval määral.

Hea kool, kuid  
halb direktor?

Tudeng Dmitriy Fadini hää-
les kõlavad nostalgilised noo-
did, kui ta enda kooli lõpeta-
mist meenutab. Ta käis Linna-
mäe vene lütseumis Lasnamäel 
ja õpib nüüd ülikoolis suhte-
korraldust. 

«Olen palju rääkinud 
sõpradega eesti kee-
les, osalenud igasu-
gustes projektides,» 
toob ta välja mitte 
just ainulaadse ta-
hu, miks tema ees-
ti keeles on tuntav 
vaid väga vaevu 
märgatav aktsent. 
«Mulle väga meeldis 
meie eesti keele õpe-
taja, kes tegi meiega 11 
aastat väga suurt tööd. Ai-
nuke asi, et kui astusin ülikoo-
li, siis ei tundnud ma ehk nii 
hästi eesti kõnekeelt. Slängi.»

Omal soovil, avalikkuse 
surve alt pääsemiseks lahkub 

«Mõni õpilane on öelnud, et uskumatu, rääkisin kinos 
kellegagi eesti keeles ja minust saadigi aru,» ütleb ve-
ne emakeelega lapsi õpetav Marjaana Loide. Kuigi 
aruteludest meedias jääb mulje, et eesti keele õpeta-
mine venekeelsetes koolides on hädaorg, näitavad rii-
gieksamite tulemused tänu Loide-sarnaste õpetajate 
entusiasmile hoopis paremat pilti. 

VENE KOOLIDE ÕPETAJAD: Umbes 30 aasta jooksul pole  
suudetud rajada eesti keele õppe alusmüürigi

Teisalt ütlevad venekeelse-
te koolide juhid, et taolisi noo-
ri, kellele viitab Tomusk, lõpe-
tab kooli siiski ehk vaid üksi-
kuid. Samamoodi saavad kui-
dagi, õpetaja meeleheite ja en-
da pingutuse kombinatsiooni-
na oma diplomi kätte näiteks 
need, kes on n-ö lootusetud 
kasvõi matemaatikas või üks-
kõik mis aines. Ja seda sõltu-
mata emakeelest. 

Tomuski sõnul hakkavad 
mured pihta sellest, et alus-
müür on jäetud rajamata. «Ko-
gu protsessi võib võrrelda ma-
jaehitusega, kus valmis on ehi-
tatud katus ehk gümnaasiumi-
osa, kuid vundament ja seinad  
ehk alus- ja põhiharidus on jää-
nud tähelepanuta,» nendib ta. 

Selles osas on venekeelse-
te koolide juhid üldiselt To-
muskiga nõus. Algkoolis on 
venekeelsele lapsele ette näh-
tud vaid kaks eesti keele tun-
di nädalas, ja seda mitte oma-
valitsuse kui koolipidaja soo-
vil, vaid haridusministeeriumi 
eestvõttel. 

Keeleõpe kahest nelja 
tunnini nädalas

Haridus- ja teaduministee-
riumi üld- ja kutsehariduse kee-
lepoliitika valdkonna juhi In-
gar Dubolazovi sõnadest sel-
gub, et riiklik õppekava pole 
ka vanemate laste puhul ees-
ti keele õppe osas just küllus-
lik. Neljandast kuni üheksan-
da klassini nähakse ette neli 

tundi nädalas eesti keele kui 
teise keele õpet. 

Haridus- ja teadusminister 
Liina Kersna on teatanud, et 
vaid 40% vene koolide nel-
janda klassi lastest oskab eesti 
keelt A1 tasemel. See on kõige 
elementaarsem. Seitsmendas 
klassis oskab A2 tasemel eesti 
keelt umbes 40% vene lastest.

Sellisele müürile on tõepoo-
lest väga keeruline midagi ehi-
tada. Ehkki – korrakem veel 
kord – gümnaasiumiõpe peab 
ju käima juba eesti keeles. 

Aga ometi ehitatakse. Ja 
nagu nähtub riigieksamite tu-
lemustest, siis üsna edukalt. 
Õpetajad ja koolijuhid peavad 
seejuures rügama nagu künni-
hobused. Poliitikute sõnavõt-
tudesse need tulemused üldi-
selt ei jõua.

Tallinnas hoiab haridusand-
mete portaali Haridussilm and-
metel liidrikohta Mustamäe hu-
manitaargümnaasium. Sajast 
võimalikust eesti keele riigiek-
sami punktist koguti eelmisel 
õppeaastal keskmiselt 88. Järg-
nevad Tallinna humanitaar-
gümnaasium (86), Õismäe ve-
ne lütseum (83) ja teised.

«Meil siirdub ülikoolidesse 
edasi õppima 90% lõpetanu-
test,» sõnab Õismäe vene lüt-
seumi  direktor Rita Juhan-
son. Nii tema kui ka mitmed 
teised koolijuhid tõdevad, et 
selliste vägagi korralike ees-
ti keele õppe tulemuste saa-
vutamiseks on neil, piltlikult 

ametist selle sama Linnamäe 
lütseumi juht Sergei Garan-
ža. Olles suutnud korraldada 
lugematule hulgale õpilaste-
le üle Eesti keskmise taseme 
eesti keele õppe, ei suutnud 
ta ise nõuetele vastavalt ees-
ti keelt ära õppida. Direktor 
põhjendas seda psühholoogili-
se krambiga. Garanža on koo-
li juhtinud aastast 1988. Vii-
mati – vajaliku taseme keele-
oskuse puudumise tõttu – ko-
husetäitjana. 

«Võrreldes teiste koolide 
lõpetajatega oskavad lütseu-
mi õpilased eesti keelt märk-
sa paremini,» ütleb kooli hil-
juti lõpetanud Mark Jefimov, 
kes lööb kaasa mitmetes noor-
tekogudes. Juba koolis juhtis 
ta õpilasesindust. 

«Kui me vaatame riigieksa-
mite statistkat, siis lütseum ei 
asu esikohal, aga siin on va-
ja meeles pidada, et lütseu-
mis on rohkem õpilasi ja seal 
toimub ka mittestatsionaarne 
õpe,» räägib Jefimov. Umbes 

130 lõpetajat aastas on ise-
gi Lasnamäe kooli koh-

ta päris palju. Tavali-
selt jääb number al-
la saja.

Kolleegidel teis-
test koolidest on 
samuti Garanžast 
kahju. Ehkki nad 
möönavad, et mui-

dugi kehtib seadus 
kõigile ühtmoodi.

Paradoks seisnebki 
selles, et kindlasti kuu-

lub Linnamäe lütseum Ga-
ranža juhtimisel eesti keele 
õpetamise osas tublimate hul-
ka. Loomulikult leidub alati 
arenguruumi. Aga kui eesti 
keele kui võõrkeele riigieksa-
mi Eesti keskmine tulemus on 
sajast võimalikust 75 punkti, 
siis Linnamäe gümnaasiumis 
oli see eelmisel õppeaastal 76. 

Vaieldamatu liider on 88 
punktiga Mustamäe humani-
taargümnaasium. Sama kõval 
tasemel on Eestis näiteks Pär-
nu gümnaasium. Aga tegelikult 
pole suur, poolesaja kuni saja 
lõpetajaga Lasnamäe kool sel-
lega võrreldav, sest väike hulk 
õpilasi saab lihtsalt rohkem tä-
helepanu.

Mõni üksik kool võiks ehk 
praeguselt kolm pluss või ne-
li miinus tasemelt veel eesti 
keele osas areneda, et teistele 
järele jõuda.

Tomusk: keeleõppe alus-
müür on rajamata

Keeleamet näeb asja tume-
damates toonides. 

«Siiamaani lõpetavad n-ö 
eestikeelse gümnaasiumi ve-
ne noored, kes eesti keelt ei 
oska ning tööturule sisenedes 
ei saa oma eesti keelega hak-
kama isegi kõige lihtsamatel 
ametikohtadel,» nendib keele-
ameti juht Ilmar Tomusk. 

Ta on meedias varem toonud 
näite mustikamüüjast, keda oli 
juhuslikult kohanud – tütarlap-
sest, kes ei suutnud aru saada 
lihtsast küsimusest.

Eesti keele kui võõrkeele õpetaja Marjaana Loide sõnul on oluline julgustada lapsi ka väljaspool koolitundi eesti keeles rääkima.  Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eestikeelsele õppele üleminek:  
aastakümned poliitilist mängurlust
Koolide eestikeelsele õppele 
üleminek kujutab endast 
umbes 30 aastat kestnud 
mängurlust, kus poliitili-
sed huvigrupid on püüd-
nud seda rakendada 
oma vankri ette.

Vene koolide õppekeele 
küsimust on seejuures ära 
kasutatud laial skaalal. Need, 
kes ühtse eestikeelse kooli eest võitle-
vad, kaotavad selle tegelikul elluviimisel 
olulise poliitilise mängukaardi ehk vas-
tandumisvõimaluse. 
• Kõige põhimõttelisem otsus jäi 1993. 

aastasse, kui põhikooli- ja gümnaa-
siumiseadusega (PGS) sätestati, et 
aastaks 2000 on haridussüsteem 
eestikeelne. 

• Aastal 2000 määratleti seaduses 
eestikeelse õppe mõiste: kool on 
eestikeelne juhul, kui 60% õppetööst 
toimub eesti keeles. Seesugune eba-
määrane sõnastus pakkus ohtralt 
tõlgendamisvõimalusi.

• 2002. aastal, seega üheksa aastat 
pärast eesti õppekeelele ülemineku 
otsuse tegemist, täiendati seadust 
lõpuks nõudega, et kool peab oma 
arengukavas ette nägema vajalikud 
ja võimalikud meetmed eestikeelsele 

õppele üleminekuks.
• 2005. aastani leiti, et eesti-

keelsele õppele üleminek on 
iga omavalitsuse ja kooli 
enda asi ning riik ei peaks 
sekkuma eesti keeles anta-
vate õppeainete valikusse 

ega ka ülemineku korraldus-
se. Ülemineku lõpptähtaeg jäi 

lahti.
• 2011/2012. õppeaastal algas lõpuks 

venekeelse kooli gümnaasiumiosa 
üleminek eesti õppekeelele, kusjuu-
res gümnaasiumi riikliku õppekava § 
11 lõikega 2 on määratud ka kohus-
tuslikud õppeained, mida tuleb õpe-
tada eesti keeles.

• Juuni alguses riigikogu menetlusest 
välja arvatud alushariduse ja laste-
hoiu seadusega tegi haridusminis-
teerium katse muuta alusharidus 
eestikeelseks.

• Haridusministeerium lahendab nüüd 
ühtlasi küsimust, mida pidanuks la-
hendama kõik viimased aastaküm-
ned – või ei ole kõik eelmised Eesti 
valitsused sellega toime tulnud. Ni-
melt, kuidas leida koolidele eesti 
keele kui võõrkeele õpetajaid ja ka 
motiveerida neid seal pikemalt töö-
tama. 

Õpetajad ja  
koolijuhid peavad 

rügama nagu künni-
hobused.
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öeldes, veremaitse suus. Neil 
pole kerge meediast lugeda, et 
koolides ei saada keeleõppega 
justnagu hakkama.

Üks Õismäe vene lütseumi 
eesti keele õpetajatest, Mar-
jaana Loide on ise pärit Ida-
Virumaalt Toilast. Seega pole 
venekeelses keskkonnas tema 
jaoks midagi uut. «Ma väga 
kiidan seda kooli ja olen siin 
töötamisega rahul,» räägib ta.

Marjaana õpetab teise, 
kuuenda ja kaheksanda klas-
si lapsi. Tema sõnul on keele-
õppe puhul oluline varajane 
algus ning palju lihtsam on 
nende lastega, kes tulnud kas 
keelekümblusrühmast või ees-
ti lasteaiast. Alates 6. klassist 
on tema arvates kõige olulisem 
julgustada last eesti keelt rää-
kima ka väljaspool koolitun-
di. «Mõni õpilane on öelnud, 
et uskumatu, rääkisin näiteks 
kinos kellegagi eesti keeles ja 
minust saadigi aru,» muigab 
Loide. «Üldiselt ollakse püüd-
likud, päris õnnetuid on ehk 
vaid üks klassi kohta.»

Sellised nagu Marjaana – 
eestlasest õpetajanna vene-
keelsetes klassides – on iga 
koolijuhi jaoks muidugi õn-
nistus. 

Õismäe vene lütseumis on 
saanud riigikeele ebapiisava os-
kuse tõttu ettekirjutuse kolm 
õpetajat. Nad on Valgevenest 
ja Ukrainast. Eestis elavad nad 
juba ammu, ja siia saabumine 
pole seotud sõjaga. Koolijuht 

Rita Juhanson ütleb, et nad tu-
levad hästi toime kirjaliku suht-
lemisega nagu e-kirjad. Kuid 
kõnekeel jätab soovida. Aas-
ta lõpuks saavutavad nad Ju-
hansoni sõnul vajaliku keele-
taseme, ja loodetavasti ei pea 
neid lahti laskma, sest kust ja 
kuidas kedagi asemele leida, 
on suur küsimärk. 

 Nõnda nagu enamus kooli-
juhte, tõdeb ka Juhanson: va-
lik on lihtne. Sa kas hoiad tööl 
puuduliku keeleoskusega pe-
dagoogi – ükskõik mis aines 
– või satub tundide andmine 
tõsisesse ohtu. Aga koolijuhi 
ülesanne on tagada, et tun-
nid ei jääks õpetaja puudumi-
se tõttu ära. 

«Õpetajatel on kõigil koor-
mused nii suured, ja lõputu 
hulk vihikuid läbi vaadata – 
kui pensionieas õpetajad lä-
heksid kõik ühekorraga pen-
sionile, kukuks terve meie ha-
riduse andmine kokku,» sõnab 
Juhanson. «See  kõik on terve 
ühiskonna, mitte ühe või teise 
konkreetse kooli probleem.»

Talle sekundeerib Lasna-
mäe vene gümnaasiumi direk-
tori kohusetäitja Andrei Kan-
te: «Keeleõppe süsteemi pole 
suudetud üles ehitada viimase 
30 aasta jooksul. Pole arenenud 
ei keeleõppe metoodika ega 
tekkinud vanematele õpetaja-
tele piisavat järelkasvu. Koo-
lid on hästi suured ja õpetaja-
te ülekoormatus mõjutab tu-
lemust. Kogu keeleõppe prot-

sess on valesti alustatud, sest 
alusharidus on meil eesti kee-
le õppe osas nagu ta on. Val-
dav enamus lapsi tuleb ju alg-
kooli venekeelsetest lasteaeda-
dest. Ja isegi kui tullakse kee-
lekümblusrühmast, siis esime-
ses kooliastmes jääb vaid kaks 
eesti keele tundi nädalas sel-
gelt liiga väheks.»

Kehvem õpetaja – või üld-
se ilma õpetajata

Algkoolis eesti keele tun-
dide arvu suurendamise eest 
peaks tema sõnul seisma ha-
ridusministeerium. 

Keeleameti juht Ilmar To-
musk omakorda põrgatab pal-
li koolide ja omavalitsuse kui 
koolipidaja aeda tagasi: «Mitte 
ükski seadus ei takista ju ka 
praegu, ilma ühegi seaduse-
muudatuseta, hakata venekeel-
setes lasteaedades või põhikoo-
lis rohkem eesti keelt kasuta-
ma. Nii põhikoolis kui ka güm-
naasiumis on põhikooli ja güm-
naasiumi seaduse § 21 koha-
selt õppekeel eesti keel. Muu-
de keelte kasutamine on tin-
gimuslik ning on kooli pidaja 
otsustada.»

Kuid nagu jällegi öeldakse 
haridusministeeriumist: kõiki-
de õppetundide peale kokku 
on seaduses ette nähtud aeg 
ja seda koormust ei tohi õpi-
lase jaoks ületada.

Ja ring ongi täis.   
Riiklike projektide toel on 

samas korraldatud vene õp-
pekeelega koolides eesti kee-
le kohvikuid.  Osa kulu kata-
vad koolid ise ja üldiselt ollak-
se taoliste ettevõtmistega vä-
ga rahul. Lasnamäe gümnaa-
siumit juhtiva Andrei Kante 
sõnul on eestikeelsed vestlus-
ringid gümnaasiumi klasside 
õpilaste hulgas popid..

Siingi annab tunda õpetajate 
nappus. Haabersti vene güm-
naasiumi direktori Irina An-
tonjuki sõnul jäi neil kohvikut 
vedanud õpetaja aasta alguses 
pikemalt haigeks, ja asendajat 
pole leida. Seejuures käivad 
lapsevanemad, kes ise tahavad 
keelt harjutada, kohvikus koos 
vanemate klasside õpilastega. 
Direktor loodab, et saab koh-
vikuga sügisest jätkata.

Kui Andrei Kantelt küsida, 
kui palju tema juhitav kool 
eesti keele õpetajaid juurde 
vajaks, et algkoolis praegu-
se kahe tunni asemel nädalas 
tundide arvu järsult suurenda-
da, vastab ta pikemalt mõtle-
mata, et kaks. Ainult et kust 
neid leida, isegi kui konkurss 
välja kuulutada, pole tal vä-
himatki aimu. Nõnda on ka 
teistes venekeelsetes koolides.

Kui Andrei Kantelt küsida, 
kui palju tema juhitav kool 
eesti keele õpetajaid juurde 
vajaks, et algkoolis praegu-
se kahe tunni asemel nädalas 
tundide arvu järsult suurenda-
da, vastab ta pikemalt mõtle-
mata, et kaks.

Ainult et kust neid leida, 
isegi kui konkurss välja kuu-
lutada, pole tal vähimatki ai-

mu. Nõnda on ka teistes vene-
keelsetes koolides.

«Hetkeseis õpetajatega on 
kriitiline,» ütleb Kante. «Kon-
kursid nurjuvad. Ja kandidee-
ritakse ilma nõutava kvalifi-
katsioonita. Siis omandatak-
se vajalikud nõuded töö käi-
gus. Õpetajad on üle koorma-
tud. See on reaalsus. Olemas-
oleva personaliga, kes on mui-
dugi väga tubli, on väga raske 
õppekavades ette nähtud tule-
musi tagada. Nõiaring.»

Linnamäe lütseumi vilistla-
se Mark Jefimovi sõnul ei ole 
küsimus vaid alg- või põhikooli 
keeleõppes. Ka gümnaasiumi-
osas ei hellitata õpilasi just eri-
lise tähelepanuga. «Meie eesti-
keele tunni pikkus oli 75 minu-
tit, klassis aga 18 õpilast. See 
teeb neli minutit õpilase koh-
ta. Muidugi sooviks, et õpe-
taja jõuaks igaühega rohkem 
eraldi tegeleda.» 

Pae gümnaasiumi direkto-
rile Izabella Riitsaarele, kes 
on ise erialalt eesti keele kui 
võõrkeele õpetaja, läheb kü-
simus keeleõppe taseme koh-
ta eriti hinge. 

«Keegi pole selle vastu, et 
eesti keelt õpetada – lihtsalt 
meile on pandud suured loo-
tused, aga ei ole antud nen-
de täitmiseks ressurssi,» sõ-
nab ta tuliselt. 

Koolijuht lisab, et nii õpi-
lased kui ka nende vanemad 
tahavad väga eesti keelt õppi-
da. On ju teada, et n-ö koore-
kiht paneb oma lapsed vara-
kult eestikeelsetesse koolides-
se, sest nad teavad, et seal po-
le nii suurt pedagoogide põu-
da. Ja muidugi ajab praegune 
algklasside keeletundide arv 
– kaks tükki nädalas – kõiki 
naerma. Kuid kõigile ei jätku 
eestikeelsetes koolides kohti. 

«See on minu südameasi, et 
kooli lõpetanutel oleks siin Ees-
tis võimalikult hea elada,» lau-
sub Riitsaar. Sellise koormuse 
juures, nagu on praegu õpeta-
jatel, püüavad nad endast pari-
ma anda. Tööpakkumise kuu-
lutuste põhjalt on näha, et ei 
taheta tulla õpetajaks. Mitte 
ainult eesti keele õpetajaks, 
vaid üldse. Probleem nõuab 
sekkumist.

Otsitakse õpetajaid
Kuidas sekkuda? Üks kindel 

vastus puudub tänaseni. Võib-
olla luua veel mingi eriprog-
ramm eesti keele kui võõrkee-
le õpetajate leidmiseks, ehk-
ki haridusministeeriumist ju-
ba on igasuguseid toetusi pa-
kutud? Selge on vaid, et siia-
ni pole süsteem tööle hakanud, 
ja et noor spetsialist tahab ela-
da ilusas kodus, sõita uuema-
poolse autoga ning saada sel-
leks väärikat palka. Kõigile ei 
pruugi meeldida pedagoogide-
le ehk leitav odavam üüripind. 

Kui korralik palk ja kau-
nis kodu teha kättesaada-
vaks, leiaksime kindlasti tub-
lisid noori, kes soovivad õppi-
da õpetajaks, arvab keeleame-
ti juht Ilmar Tomusk.

VENE KOOLIDE ÕPETAJAD: Umbes 30 aasta jooksul pole  
suudetud rajada eesti keele õppe alusmüürigi

Eesti keele kui võõrkeele õpetaja Marjaana Loide sõnul on oluline julgustada lapsi ka väljaspool koolitundi eesti keeles rääkima.  Albert Truuväärt

KÕLVART: 30 aastat tegemata tööd 
ei saa lükata omavalitsuste kaela
Kuigi haridusministeeriu-
mi eelnõu järgi peaks 
muutma lasteaiad 
eestikeelseteks, 
pole see praegu-
se kesise ressur-
si taustal teosta-
tav, leiab Tallinna 
linnapea Mihhail 
Kõlvart.  

Riigikogu saatis 1. juunil esi-
mesel lugemisel tagasi hari-
dus- ja teadusministeeriumis 
algatatud alushariduse sea-
duse eelnõu, mille järgi aas-
taks 2027 peaks igas rühmas 
olema vähemalt üks eesti-
keelne õpetaja. Muuhulgas 
nähti ette ka alates kolman-
dast eluaastast lasteaedade 
muutmise eestikeelseks. Las-
teaiapidaja ehk omavalitsuse 
otsusel võiks rühmas lisaks 
eesti keelele kasutada ka teist 
õppekeelt või teisi õppekeeli. 
Kuid eestikeelne õpe pida-
nuks olema tagatud vähemalt 
pooles ulatuses. Kulutused pi-
danuks katma kohalik omava-
litsus.

Linnapea Mihhail Kõlvart 
kommenteeris ERR-ile, et riik 
on jätnud aastakümneid tege-
mata eesti keele õpetamiseks 
vajalikud ettevalmistused. 

Nüüd alushariduse seadu-
se muudatustega 

soovis kõik need 
ülesanded oma-
valitsuste kaela 
lükata.

«Kujutame en-
dale ette, et mina 

alaliidu presidendi-
na kutsun klubijuhid 

koosolekule ja ütlen, et nüüd, 
kallid kolleegid, teie sportla-
sed peavad osalema olümpia-
mängudel. Ja mitte ainult osa-
lema, vaid ka medaleid võit-
ma,» lausus Kõlvart. «Ja siis 
klubijuhid küsivad minu käest: 
aga kulla mees, kus on ette-
valmistatud treenerid, kus on 
läbimõeldud metoodika, kus 
on vahendid selleks? Aga mi-
na ütlen selle peale – kuulge, 
kui te olete selle vastu, siis te 
olete ju reeturid! Sest te olete 
ju meie alaliidu huvide ja põhi-
väärtuste vastu! Kõik Eesti 
venekeelsed inimesed mõis-
tavad, ka Narvas ja Sillamäel, 
et eesti keelt tuleb õppida. 
Aga selleks on vaja ressursse! 
Praegu pakutakse venekeel-
setes algkoolides eesti keele 
õppimiseks kahte 45-minuti-
list tundi nädalas ehk kuut 
[astronoomilist] tundi kuus.»

MINISTEERIUMI ESINDAJA: Eesti 
keele tundide arvu tõstetakse
Haridus- ja teadusministee-
riumis kavatsetakse viia ellu 
plaan suurendada esi-
mestes klassides 
eesti keele tundi-
de arvu ning pa-
kutakse toetusi, 
leidmaks eesti 
keele kui võõr-
keele õpetajaid.

Üld- ja kutsehari-
duse keelepoliitika vald-
konna juhi Ingar Dubolazovi 
(pildil) sõnul on igal Eestis ela-
val lapsel õigus saada kvali-
teetset eestikeelset õpetust: 
sõltumata emakeelest või 
geograafilisest asukohast 
Eestis. Möödunud aasta lõ-
pus valmis Eestis tema sõnul 
esimest korda eestikeelse ha-
riduse tegevuskava, et kind-
lustada kõikidele õpilastele 
Eestis kvaliteetne eestikeelne 
õpe. Seda alusharidusest kuni 
kõrghariduseni.

Mis puudutab eesti keele 
tundide arvu muu õppekeele-
ga koolis – esimeses astmes 
nädalas kaks ja edasi kuni põ-
hikooli lõpuni neli –, siis on see 
seotud lubatud nädalakoor-
musega.  Õpilase suurim luba-
tud nädalakoormus on sätes-
tatud põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduses. Kui leidub vaba 
tunniressurssi, saab iga kool 
ise tundide arvu suurendada.

Riik pakub Dubolazovi sõ-
nul koolidele ja koolipidajatele 

vägagi erinäolisi toetusi, et 
nad saaksid venekeelsetele 

lastele eesti keelt õpetada.
Näiteks on loodud 
toetus eestikeelse-
tele koolidele eesti 
keelest erineva 
emakeelega õpi-
laste täiendavaks 

eesti keele õppeks. 
Samuti toetatakse 

täiendavalt 3-7-aastaste 
laste eesti keele õpet lasteae-
dades. Veel pakutakse tuge 
professionaalsete eestikeel-
sete lisaõpetajate töölevõtmi-
seks venekeelsetes lasteae-
dades ja põhikoolides. 

Haridus- ja teadusministee-
rium on lisaks kavandamas 
riiklike õppekavade muuda-
tust. Sellega soovitakse tõsta 
esimeses kooliastmes eesti 
keele kui teise keele nädala-
tundide arvu: muukeelne õpi-
lane saaks esimesest klassist 
kuni põhikooli lõpuni kogu põ-
hikooli vältel eesti keele kui 
teise keele õpet neli tundi nä-
dalas. 

«Õpetajate järelkasvu küsi-
must vaatame laiemalt kui õp-
pekeele ja keeleõppe kon-
tekst,» lisas Dubolazov. 
«Õpetajaks õppida soovijaid 
astub ülikoolidesse rohkem 
kui mõned aastad tagasi. 
Trend on positiivne, ent prae-
guste sisseastujate jõudmine 
koolidesse võtab aega. 
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Kas linn on sobiv koht lasterikkuseks? Kuigi tead-
lased ütlevad, et maal on lihtsam lapsi kasvatada, 
on siiski Tallinnaski põhjust rõõmustada, sest siin 
on lasterikaste perede arv tõusuteel.

Tänases leheloos ei kurda ka paljulapselises emad, 
et linnas oleks raske lapsi kasvatada. Pigem saavad kii-
ta uued korda tehtud pargid koos toredate laste mängu-
väljakutega. Meil on aastaid propageeritud naiste edukul-
tust, kuhu ei mahu lapsed ja pere. See pole enam popp ja 
noortepärane ning naised on hakanud ka hiljem sünnita-
ma. «Seame enne elu korda, küll saame siis ka laste pea-
le mõelda,» on mantra, mida korrutatud oma peas ja kaa-
sade vestlustes pidevalt. Oma kodu ostmine maksab rän-
ka hinda ning ühest hirmkallist üürikorterist teise kolimi-
ne ei ole laste jaoks just parim. Võib-olla aitaks sündimu-
sele tõesti kaasa, kui noortele oleksid kättesaadavamad 
odavamad ning suuremad korterid? Seda igatahes soo-
vitab  tänases lehes Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste 
teadur Mark Gortfelder. 

Aasta tagasi toimus riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik 
istung, millel käsitleti laste vaesust. Selgus, et suhteline 

vaesus ehk laste ebavõrd-
sus on kõige väiksem ühe 
ja kahe lapsega peredes, 
ning mida rohkem on pe-
res lapsi, seda suuremaks 
nende ebavõrdsus ka kas-
vab. Mida rohkem lap-

si peres, seda väiksem on neile jaguv raha. Ometi on pe-
redesse just kolmandaid ja neljandaid lapsi juurde tulnud 
ning teadlased arvavad, et siin on mõju avaldanud laste-
rikastele peredele mõeldud toetused. Suhteliselt jõuliselt 
kasvanud toetused andsid laste sünniks julgustava sig-
naali. Seega loovad toetused lasterikkale perele võrdsust 
juurde. Ühest  läinudaastasest emadepäeva uuringust, 
mille viis läbi Pere Sihtkapital, selgus, et üle poole nais-
test sooviks oma peres näha kasvamas kolme last. 

Ka linn on teinud palju selleks, et peresid 
toetada. Näiteks hoolitsenud tasu-

ta lasteaiakoha või -toidu eest. 
Kui me tahame, et rahvas kes-
taks, nagu nõuab Eesti põhi-
seadus, tulebki hoolitseda sel-
le eest, et igas peres oleks vä-
hemalt kolm särasilmset järel-
tulijat. Kõik oleneb sellest, mi-

da peetakse elus oluliseks, 
kas raha või lasteroh-
kust. Arvan, et tõeli-
ne rikkus on just las-
terikkus, sest sellest 
oleneb meie kõigi 
tulevik.

Tõeline rikkus

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Tõeline rikkus  
on just  
lasterikkus.

Nüüd on avalikustatud ja 
ootab ettepanekuid 
Tallinna liikuvuskava eel-
nõu, millele saab esitada ta-
gasisidet kuni 22. juunini. 

Tallinna liikuvuskava seab 
pikaajalised sihid, kuidas peaks 
olema korraldatud linna tasakaa-
lus ja säästlik liikuvus, mis töö-
taks käsikäes kvaliteetse, kasu-
tatava ja inimmõõtmelise linna-
ruumiga. Liikuvuskava on aval-
datud Tallinna veebilehel aad-
ressil www.tallinn.ee/est/stra-
teegia/Tallinna-jatkusuutliku-
linnaliikuvuse-kava-2035 Olu-
listeks arengusuundadeks seab 
liikuvuskava muuhulgas liiku-

misviiside tasakaalustamise tä-
navate ja teede kujundamise kau-
du üheksa tänavatüübi printsii-
bil, ühistranspordi uue liinivõr-
gu ja ühistranspordi sõlmjaama-
de ning ümberistumispeatuste 
planeerimise, parkimismahtude 
sidumise aktiivsete liikumisviisi-
de kättesaadavusega. Samuti on 
oluline siht kujundada jalgratta-
ga liikumine mugavaks, ohutuks 
ja kiireks, mis on kavas saavuta-
da osalt rattateede põhivõrgu ja 
tervisevõrgu välja ehitamisega. 
Liikuvuskava on tihedalt seo-
tud Tallinna kliimakava, Eesti 
riikliku transpordi ja liikuvuse 
arengukava ning Harju maakon-
na arengustrateegiaga.

Rannamäe tee, Põhja pst ja 
Kalasadama tänava piirkon-
nas muutub liikluskorraldus, 
et suunata transiitliiklus 
Kalamaja asumist magistraa-
lidele, luua kahesuunaline rat-
tatee Rannamäe teel ja muu-
ta ühistransport kiiremaks.

Liikluskorralduse muudatust 
tutvustatakse 14. juunil kl 17.30 
Salme kultuurikeskuses (Salme 
12). Põhja-Tallinna vanema Ma-
nuela Pihlapi sõnul katsetatakse 
liikluskorralduse muudatust su-
vel, mil liiklus on väiksem. «Lin-
na üheks ülesandeks on luua su-
juvam kulgemine Kalaranna tä-
nava poolt saabuvale liiklusvoo-
le. Kalasadama tänava poolt tu-

levatele sõidukitele pikendatak-
se rohelise fooritule aega ja Suu-
re Rannavärava ristmikul raken-
dub reguleerimata ristmiku la-
hendus,» selgitas Pihlap. Loodav 
jalgrattatee on viimane väike osa 
vanalinna rattaringist, et moo-
dustuks ohutu rattatee ümber va-
nalinna. Seni kitsavõitu Ranna-
mäe teele tekib täiendav liiku-
misruum jalgrattureile – sinna ra-
jatakse kahesuunaline rattatee. 
Kuna liiklus suunatakse väikes-
telt Kalamaja tänavatelt kõrvale, 
paraneb eeldatavasti ka bussilii-
ni nr 3 kiirus. Liikluskorralduse 
muudatused Suure Rannavärava 
ümbruses, Põhja pst ja Kalasa-
dama tänavatel käivituvad juu-
li esimeses pooles.

Tallinna liikuvuskava ootab  
elanike ettepanekuid 

Põhja-Tallinna suvine liikluskorraldus suunab 
transiitliikluse Kalamajast magistraalidele

Tallinn tõusis StartupBlinki 
koostatud maailma tuhande 
innovaatiliseks ettevõtluseks 
sobivaima linna ehk iduette-
võtluse kasvukeskkondade 
edetabelis nelja koha võrra, 
jõudes maailmas 62. kohale. 
Euroopas jõudis Tallinn 15. ko-
hale. Edetabel hindab inno-
vaatilise iduettevõtluse kont-
sentratsiooni ja kvaliteeti. Ra-
port tõstab oluliste siin tegut-
sevate ettevõtete ja ökosüs-
teemi kujundajatena esile 
miljardi dollarilise väärtuse 
ületanud Veriffi, mis pakub isi-
kusamasuse tuvastamise tee-

nust, ja liikuvusteenuseid pak-
kuva Bolti. Väljapaistva iduet-
tevõttena on esile tõstetud 
Tallinnas tegutsev e-poodide-
le nutikaid makselahendusi 
pakkuv Montonio. Eesti e-re-
sidentsuse programm on 
StartupBlinki raportis valitud 
tehnoloogiavaldkonna 230 
juhtiva ettevõtte ja organisat-
siooni hulka, kuhu kuuluvad 
teiste hulgas Google, 
Facebook, Linux Foundation, 
Twitter ja Wikipedia. Startu-
pBlinki 2022. a iduettevõtete 
ökosüsteemide edetabel on 
leitav www.startupblink.com

Postimees vahendas Saksa 
meediat, mille järgi juurutatakse 
seal inflatsiooni mõjude tasan-
damiseks üheksaeurone kohali-
ku transpordi pilet. Juunist au-
gustini on võimalik sõita kuu 
aega igale poole rongi, bussi või 
muu kohaliku ühistranspordiga 
raha eest, mille eest muidu 
saaks osta döner kebabi ja ühe 
üsna kalli joogi. Lisaks kalli kü-
tuse raha kokkuhoiule võimal-
dab see muidugi vähendada 
autostumist ja säästa loodust. 
Paraku muudab asja keeruli-
seks ühistranspordisüsteem 
ise, sest pikamaa rongides pilet 
ei kehti, see on ette nähtud roh-
kem kohaliku  transpordi jaoks. 
Inimesed ei taju aga sageli va-
het. Siia võiks lisada, et tege-
mist on siiski sammuga tasuta 
ühistranspordi poole, sest nii-
võrd odav kuukaart ongi  juba 
pea tasuta. Kui Eesti bussifir-
mad on kurtnud kütusehindade 
ja palkade tõusu surve üle ning 

majandus- ja kommunikatsioo-
niministeerium leidnud lisaraha, 
siis tõhusamaltki aitaks maa-
konnaliine tasuta avatuna hoida 
kütuseaktsiisi alandamine. Ees-
tis saaks hinda alandada 20 
senti liitrilt. Saksamaa on seda 
teinud – seal kukkus liitri hind 
kolmeks kuuks 30 sendi võrra. 
Aga ometi muretsetakse Ees-
tist võrreldamatult rikkamas rii-
gis rahva toimetuleku pärast 
ning on kehtestatud tasuta 
ühistranspordi n-ö kohalik ver-
sioon. Suurem tulevik ootab 
aga ilmselt nn nõudetransporti. 
Umbes 5% osas maakonnaliini-
dest teevad bussid tühisõite ja 
seal, kus elab vähem igapäeva-
selt liikuvaid inimesi, võiks väik-
semat bussi tellida nagu taksot. 
Statistikast nähtub muide, et 
tasuta ühistransport on inimes-
tele seoses kõrgete kütusehin-
dadega tõhusaks abiks. Tänavu 
esimeses kvartalis tõusis maa-
konna bussiliinide kasutamine 

Eesti Päevaleht tõi esile, et tur-
vast kaevandatakse meil üha 
suuremas koguses. Teisalt 
viiakse see aga väärindamata 
välja. Maa-ameti maavarade bi-
lansi alusel kaevandati 2021. 
aastal turvast koguni 906 000 
tonni, aasta varem oli see näi-
taja vaid 699 000 tonni – see-
ga aastane kasv 
30%. Keskeltlä-
bi jäävadki 
aastased 
mahud 
poole 
miljoni ja 
miljoni 
tonni 
vahele. 
92-95% 
turbast 
läheb eks-
porti. Valda-
valt kasutatakse 
seda teistes riikides, 
näiteks Hollandis aiandusmul-
lana. Teisalt kujutab turvas en-
dast väärtuslikku kütteallikat. 
Võiks lisada, et praeguse kü-
tuste hinnaralli taustal peaks 
püüdma seda suunata rohkem 
kodumaiseks kütuseks. Mõis-
tagi tuleks selleks ettevõtjaid 

kuidagi stimuleerida. Vähe usu-
tav, et väga kõrgete kütusehin-
dade taustal on turvast kasuli-
kum mullana müüa kui siin ko-
hapeal näiteks briketti toota. 
Teisalt on aga eriti just riigil eri 
võimalused turvast energeeti-
kasse suunata, sest maavarad 
ju kuuluvad riigile. Enne sõda 

tarniti turbabriketti meile 
muide Valgevenest 

ja Ukrainast, ehk-
ki seda toode-

takse ka Ees-
tis. Mõned 
katlamajad 
kasutavad 
meil turvast 
kütusena, 
kuid varude 

suurusega 
võrreldes ikka-

gi vähe. Turbalii-
du andmete katavad 

turbaalad 22% Eesti 
pindalast. Meie arvestatav tur-
bavaru on u 2,4 miljardit tonni, 
sellest kogusest on praegu-
seks ette nähtud tööstuslikuks 
tootmiseks 775 miljonit tonni. 
Eesti kaevandamismaht, nagu 
öeldud, on umbes miljon aas-
tas.

Tallinn tõusis iduettevõtluse 
kasvukeskkondade edetabelis 

Saksamaa läks üle peaaegu 
tasuta ühistranspordile

Elektriinsener Ragnar Roos kir-
jutas ERR-is, et järjest arenenu-
mal tehnoloogial, mis peaks 
meid kaitsma, on oma varjukülg. 
Eelmisel aastal tehtud uuringust 
selgus, et umbes pooled Eesti 
inimesed hakkavad tuletõrje-
alarmi kuuldes avali-
kust hoonest väl-
juma alles siis, 
kui on kindlad, 
et tegemist 
on päriselt 
ohtliku situat-
siooniga, mit-
te valealarmi 
või õppusega. 
Sellise käitumise-
ga kaotatakse väär-
tuslikku aega ja võidakse end 
ohtu seada. Enam kui pooled 
(52%) inimesed on viimase kol-
me aasta jooksul avalikes hoo-
netes viibides kuulnud vähemalt 
üht valealarmi. See harjutab 
meid mõttega, et ohuteade on 
valeinfo, mida võib ignoreerida. 
Selline harjumus võib aga viia 

katastroofiliste tagajärgedeni. 
2013. aastal Riias toimunud 
kauplusevaringu eel hakkasid 
häirekellad tööle, kuid inimesed 
jätkasid ostlemist. Mis siin ai-
tab? Ikkagi asutuste või ühistu-
te juhtide korraldatav selgitus-

töö, et keegi kohe huvi tun-
neks, miks signalisat-

sioon töötab. Roosi 
tähelepanekutele 
jääb üle vaid lisa-
da, et üsna sageli 
on taolised meid 
kaitsma mõeldud 

alarmsüsteemid lii-
ga tundlikud. Näiteks 

mõne nutika maja või 
korteri lahenduses võib see 

muuta küünlavalgusõhtu pida-
mise võimatuks, sest signalisat-
sioon hakkab kohe tööle. Kõik 
elanikud ei pruugi seda aga tea-
da, või siis unustavad – eriti 
üürnikud – ja nii lüüaksegi aeg-
ajalt undava signaali peale käe-
ga ka siis, kui see tõepoolest 
õnnetusest märku annab.

Üha üürgavaid tuletõrjealarme 
ei panda enam tähele

Turvas kütusena oleks  
meile tõhusaks abiks

Tarbijakaitse ja tehnilise järele-
valve amet (TTJA) julgustab 
parkimistrahvide küsimustes 
pärima nõu õigusnõustajatelt 
või tarbijavaidluste komisjonilt. 
Parkimise trahvinõue aegub na-
gu iga teinegi ning üldjuhul üle 
kolme aasta vanune nõue pole 
enam kohtukõlbulik. Mõnigi ju-
ristibüroo on hoiatanud, et in-
kassofirmad ostavad kokku ae-
gunud nõudeid ja asuvad siis 
trahvi saanud inimesi survesta-
ma. Samas teavad nad isegi, et 
nõue on aegunud. Äri rajaneb 
lootusel, et ehk keegi ei viitsi 
vaielda ja maksab ikkagi võla 
ära. Inkassofirmad väidavad sa-
mas sageli, et nõude aegumist 
kohaldab vaid kohus. Tegelikult 
on nõue aegunud lihtsalt see-
tõttu, et seaduse kohaldatud 

tähtaeg on täis saanud 
ning pärast aegumist 
võib kohustatud isik keelduda. 
Miks aga inimesi just viimasel 
ajal ja hilinemisega pommitatak-
se, seda on seletatud asjaoluga, 
et eraparkla operaatorid said 
reaalse võimaluse liiklusregist-
rist sõiduki omaniku või vastuta-
va kasutaja andmeid kätte saa-
da alates jaanuarist 2019.  Tõe-
näoliselt ei olnud seega varem 
aega vanemate nõuetega tege-
leda. Omaette teema on veel 
vanemad Soomes tehtud parki-
mistrahvid. Siin on loodud pret-
sedente, et samamoodi ei saa 
sisse nõuda vanemaid kui kolme 
aasta vanuseid trahve. Kohan-
datakse Soome õigust: seal ae-
guvad trahvid samuti kolme 
aastaga.

Inkassofirmad loodavad  
vanadest trahvidest tulu
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Kristiine linnaosas elavad 
inimesed näevad oma ko-
dukohta kui rohelist aeda 
linna südames. Siin elav ini-
mene ootabki elukeskkon-
nalt rohelust, parke, pursk-
kaevusid ning 
vabaõhuüritusi.

Uudis WTA toimumistest Tal-
linnas ning linna otsus seda toeta-
da avab Kristiines uusi võimalu-
si. Tenniseväljakud, kus maailma-
kuulus spordisündmus aset leiab, 
asuvad just Kristiines ajaloolis-
te Tondi kasarmute naabruses. 

Kui rohkem kui tosin aastat 
tagasi tegelesid Tondi asumi mai-
ne parandamisega põhiliselt era-
investorid – Audentese Erakool, 
US Invest ja Pro Kapital –, siis 
nüüdseks on linna investeerin-
gud taristusse, parkidesse ja tee-
desse teinud piirkonnast õigus-
tatult Tallinna ühe põnevama ja 
perspektiivikama. Siinsed Gol-
denClub tenniseväljakud, spor-
dihooned, büroohooned, Tondi-
mõisa ja Tondi koos oma vääri-

ka haljastusega ning ajaloolised 
kasarmud meelitavad piirkonda 
elanikke ja investeeringuid. Kui 
näeme iga päev uusi tennisetip-
pe Tondi väljakutel harjutamas, 
siis tekib mõte, et just need noo-
red mängivad tulevikus siin Ton-
di asumis WTA tenniseturniiril.

Tallinna linnal on Tondi asu-
miga konkreetsed plaanid. Peat-
selt hakatakse ehitama Tondi 
raudteeülesõitu kahetasandili-
seks, nii et autode vool ning ja-
lakäijad ja jalgratturid suunatak-
se tunnelisse. Tondi raudteeüle-
sõidu rekonstrueerimisest räägiti 
juba nõukogude aja lõpus, kuid 
nüüd on asi käsile võetud ja tee-
lõik muutub liiklejaile ohutuks. 
Lisaks avab see ka uued või-
malused jalgratturitele piirkon-
nas kiiresti liikumiseks ja lin-
nakeskkonna üleüldiseks ratta-
sõbralikuks muutmisel. 

Kuulsusrikas ajalugu
Tondil asuvad Eesti jaoks olu-

lised objektid – hiljuti valminud 
memoriaal langenud Eesti ohvit-
seridele ning Tondipoiste ausam-
mas, ning seda väärikalt sõjaaja-
loolises keskkonnas. Ka Tondi 
ringristmikud on üle linna tun-
tud ja suvel taimedega kaunista-
tud. Olid ajad, mil Tondi kasar-
mutel oli Eesti riigikaitse seisu-
kohalt väga suur roll. Eks oli ju 

Tondi sõjaväelinnak Peeter Suure 
merekindluse osa. Aastatel 1920-
1940 tegutses siin aga Eesti Va-
bariigi sõjakool.  

Piirkonda on elu juurde too-
nud projektid, millel on kindel 
ja suur arengupotentsiaal ka 
piirkonna erainvestorite seisu-
kohast. Sest nii toetatakse töö-
kohtade loomist, miljööväärtus-
like elu- ja tööpaikade arenda-
mist, elukeskkonna mitmekesis-
tamist. Kui piirkonda lisandub et-
tevõtliku elanikkonna jaoks va-
ba aja veetmise ja töötamise või-
malusi, tuleb siia juurde ka pü-
sielanikke, ning kõigi ennustus-
te kohaselt jätkab Tallinna ela-
nikkond kasvamist. 

Kristiine linnaosas elavad ini-
mesed näevad oma kodukohta 

kui rohelist aeda linna südames. 
Siinne inimene ootabki elukesk-
konnalt rohelust, parke, pursk-
kaevusid ning vabaõhuüritusi. 
Mida rohkem ettevõtteid, hari-
dusasutusi ning mittetulundus-
ühinguid, seda rohkem on põh-
just ja võimalusi arendada ka kin-
nisvara ning tuua juurde uusi või-
malusi. Ning nüüd siis ka maa-
ilmakuulus tenniseturniir WTA.

Linnaosavalitsuse poolt oleme 
viimastel aastatel püüdnud igati 
soodustada tervislikku eluviisi 
ja värskes õhus viibimist. Meel-
divat ja kaasaegset elukeskkon-
da on arendatud etapiviisiliselt 
ning teadlikult võimalusi valides 
ja kaardistades. Erainvestorid ja 
linna investeeringud on Tondi 
asumi muutnud atraktiivseks äri- 

ja elukvartaliks. Tänaste elanike 
jaoks tundub ilmselt uskumatu, 
et alles 1994. aastal inventarisee-
riti Tondi sõjaväeosa keskkonna-
kahjustused, mille käigus leiti 45 
tonni naftasaadusi. Nüüdseks on 
korrastatud pargiala ja tiik, kuid 
omaaegset kuulsusrikast mine-
vikku meenutavad tänavad nagu 
Sõjakooli, Rivi, Sammu ja Marsi. 
Tondil ringi jalutades on keeruli-
ne uskudagi, et see haljastus ning  
keskkond polegi alati nii iseene-
sest mõistetav olnud. 

Mitmekülgne elukeskkond
Perspektiivikas asukoht 

ning ajalooline, ilusa haljastu-
sega keskkond on erakapitali 
siia juurde meelitanud ning eel-
datavasti see jätkub edaspidigi. 
Park Tondi 2 OÜ tegeleb üle 22 
000 m2 A-klassi elu- ja äripin-
dade rajamisega. Loftid, ajaloo-
lised kasarmud, A-energiaklas-
si büroohooned, uued elurajoo-
nid on andmas Kristiine mitme-
külgsele elukeskkonnale uut il-
met. Töös on ka Tondi 57 ka-
sarmuhoone korrastamise pro-
jekt, kuhu kõrvale tulevad korte-
relamud. Mitmed kasarmuhoo-
ned on tulevikus mõeldud äri- 
ja büroohooneteks. 

Tondi kasarmute maa-ala areng 
sai alguse aastal 2000, kui kehtes-
tati kogu maa-ala hõlmav detail-

planeering, mis jagas ala krunti-
deks ja määras ehitusõigused. Esi-
mesena alustati 2004. aastal Ton-
di 55 kasarmu rekonstrueerimist. 
Piirkonda hakkavad iseloomusta-
ma lopsakad haljasalad, jalgrat-
tateed ning rattaparklad, katuse-
terrassid, kaasaegsed ja ajalooli-
sed kortermajad ning suurepära-
sed võimalused jalgsi- või ratta-
ga süda- ja vanalinna liikumiseks.

Ma usun, et näeme lähiküm-
nendil terve selle piirkonna veel-
gi intensiivsemat elule-melule ja 
ärile äratamist ning  täiesti uut 
kvaliteeti elukeskkonnas. Suur 
osa kerkivaid elu- ja ärihooneid 
on juba planeeringu etapis kõr-
gete energiasäästunäitajatega ja 
rohelised, rääkimata sellest, et 
elektrilaadimispunktid ja rat-
taparklad on iseenesestmõiste-
tavalt tulevikus saadaval. Ju-
ba teostuv arengupotentsiaal 
ning lisanduvad investeeringud 
ja vastu võetud detailplaneerin-
gud – need kõik räägivad Ton-
di kvartali populaarsusest. Ning 
esialgu paistab, et neid herak-
leslikke kangelasarendusi te-
hakse kerkivate ehitushindade 
ning tööjõupuuduse kiuste. Mi-
nu arvates on see kõik kokku 
suurepärane võõrustaja WTA 
tenniseturniirile. 

Tere tulemast Kristiinesse, 
WTA turniir! 

Tondi tenniseväljakud on WTA turniiri jaoks väga head

Juuni lõpuni saavad tallinla-
sed saata oma ettepane-
kuid, kuidas muuta pealinna 
õhku veelgi puhtamaks ning 
kaitsta ennast õhusaaste 
kahjulike mõjude eest. 

Koosloomeline poliitika ei ole 
inimestelt juba valmis kirjutatud 
dokumendile tagasiside või kom-
mentaaride küsimine. Koosloo-
me tähendab ühist probleemi-
de sõnastamist, neile lahendus-
te pakkumist, seni pakutud idee-
dega arvestamist. 

Tuntuim üle-eestiline koos-
loome katsetus on Rahvakogu, 
kuid linnadel on tegelikult pal-
ju rohkem potentsiaali lahenda-
da oma probleeme koos linlas-
tega. On ju inimeste motivat-
sioon osaleda neid vahetumalt 
puudutavate otsuste tegemisel 
palju suurem kui abstraktsema-
te ja keerukamate  ühiskonna-
teemade puhul. 

Koosloome iva selles ongi, 
et inimesed sõnastavad eluli-
sed probleemid ja lahendused 
ning seaduseloojad saavad siis 
ka seadused neile vastavaks ko-
handada.

Kuidas koosloome töötab?
Üks selline teema, mis läheb 

inimestele korda, on meid ümb-
ritsev keskkond – ruum, loodus 

ja kindlasti ka puhas õhk. Just 
seepärast sai õhu puhtuse tee-
ma valitud ka praegu käimas-
olevasse koosloome algatusse.

Koosloome protsess on väga 
lihtne. Veebruarist aprilli lõpuni 
said tallinlased teada anda Tallin-
na õhupuhtuse probleemidest ja 
hinnata oma teadlikkust selle olu-
korrast. Juuni lõpuni saavad tal-
linlased teha ettepanekuid, kui-
das pealinna õhku veelgi puhta-
maks muuta ning kaitsta ennast 
õhusaaste kahjulike mõjude eest. 
Edasi järgneb ettepanekute sõelu-
mine ja tähtsuse järjekorda pane-
mine  ning siis juba nende põh-
jal poliitika kujundamine. Viima-
ses on mõistagi suurem roll po-
liitikakujundajatel, kuid nö suu-
nanäitajaks saab olla iga pealin-
lane oma ettepanekutega.

Tallinlaste ettepanekud on 
oodatud leheküljel https://tal-
linn-code-europe.yrpri.org/, sa-
mas saab kommenteerida ja hin-
nata juba tehtud ettepanekuid. 

Teemad lähtuvad just linlas-
te enda nimetatud probleemi-
dest. Näiteks kuidas vähendada 
transpordist, tööstusest või kodu 
kütmisega tekkivat õhusaastet. 

Transport suurim murekoht
Pole vist üllatus, et transport 

on linlaste silmis suurim mure-
koht ja saastaja. Ettepanekud, 
mida inimesed transpordiga seo-
ses on juba platvormile teinud, 
puudutavad transpordi eri kül-
gi. Näiteks ühe lahendusena pa-
kutakse auto- või saastemaksu 
linna sissesõidul ja osana lahen-
dusest auto linnaserva parklasse 
jätmist. Samas nenditakse  ette-

panekus, et selleks peaks olema 
loodud «Pargi ja reisi» parklate 
sujuvam ühendus ühistranspor-
diga. Praegu on olukord nen-
de parklatega erinev. Pirital ja 
Orus on need pigem alakasuta-
tud, kuid Pärnu maanteel ei jät-
ku parkimiskohti, mistõttu pea-
vad autojuhid ikkagi oma sõidu-
kiga kesklinna tulema. Mõnes 
kohas, kus peaks,  «Pargi ja rei-
si» parklaid aga polegi.

Transpordisaaste vähendami-
seks on muidki ideid. Näiteks tõ-
husam lasteaia- ja koolikohta-
de jaotus, et need asuks kodu-
le lähemal ja vähendaks liiklus-
koormust. Samuti jalgrattateede 
julgem ja läbimõeldum rajami-

ne. Ka soovitatakse Tallinnale-
gi oma autovabaduse puiesteed, 
nagu see on Tartus.

Väga suure mõjuga saasteal-
likas on naastrehvide kasutami-
ne, mistõttu ettepanekuna soovi-
takse nende rehvide keelamist. 
See ettepanek on leidnud plat-
vormis mitmeid pooldavaid ar-
gumente (see saaste on tervise-
le tõesti väga ohtlik) kui ka vas-
tuväitjaid (aitab tänavate parem 
koristamine). Hea on tõdeda, et 
naastrehvide teemaga tegeleb ju-
ba ka linn, viies läbi naastrehvi-
de kahjulikku mõju teadvusta-
vat kampaaniat.  Volikogu klii-
ma- ja keskkonnakomisjon otsib 
aga aktiivselt lahendusi, kuidas 

veelgi vähendada linnas naast-
rehvide kasutust. Koosloomest 
tulenevad ettepanekud ja arva-
mused aitavad lahenduse leid-
misele kindlasti kaasa. 

Palju diskussiooni on tekita-
nud ka kodu kütmisega seotud 
saaste vähendamine. Seegi tee-
ma on kogunud nii poolt-  kui 
ka vastuväiteid. 

Lisaks õhusaastet vähendava-
tele ettepanekutele on koosloo-
messe oodatud ka ideed, kuidas 
end paremini kaitsta õhusaaste 
kahjulike mõjude eest. See on 
valdkond, mida iga elanik saab 
ise ja juba täna mõjutada. Näi-
teks valides teise kooli või töö-
le sõitmise  marsruudi/transpor-

diliigi või sobivama aja ja koha 
välitegevuseks. Eeldus on, et ela-
nikud mõistavad õhusaaste kah-
julikke mõjusid ning teavad, kui 
puhas on nende kodukandi õhk.  

Samas vaid 24% linlastest 
hindas oma teadmisi selles val-
las heaks, 59% keskpäraseks ja 
koguni 17% väheseks. Sellest jä-
reldub, et inimeste teadlikkuse 
tõstmine on kindlasti teema, mil-
lega linn peab tegelema.

Saastatud õhu ohud
Elanikele toob õhusaaste hin-

gamisteede haigused, peavalu, 
probleemid silmadega jne. Ka lin-
nadele kui organismidele on õhu-
saaste igatepidi kahjulik. Alates 
sellest, et suretab loodust ja muu-
dab linnapilti koledamaks, ku-
ni selleni, et mõjutab ju otseselt 
linnade majanduslikku hakka-
masaamist. Inimesed saastunud 
õhuga linna elama ei kipu ning 
ka välisinvestorid ei soovi inves-
teerida virelevasse keskkonda.

Lõpetuseks – mida õhupuhtuse 
teemaline koosloome annab? See 
annab linlastele võimaluse kaasa 
rääkida keskkonnale ja oma ter-
visele olulisel teemal ja tuua ot-
sustajate jaoks välja uusi vaatenur-
ki ning lahendusi. Teeme proovi! 

Õhukvaliteedi teemalist koos-
loomet veab E-riigi akadeemia 
ja see on osa projektist Co-deci-
ding Europe, milles lisaks Tallin-
nale osalevad teisedki Euroopa 
linnad nagu Riia, Ateena, Lis- 
sabon, Burgas ja Budapest. Pro-
jekti toetavad Island, Liechtens-
tein ja Norra EEA and Norway 
Grants piirkondliku koostöö toe-
tusfondi kaudu.

AVALDA ARVAMUST: Kas autojuhtidele 
võiks linnasõidul kehtida saastemaks?
Kristina  
Reinsalu
e-riigi akadee-
mia e-demokraatia 
valdkonnajuht

Jaanus Riibe 
Kristiine linna-
osa vanem

Üks põhilisi saastajaid linnas on suur autode hulk.  Mats Õun

Tondi tenniseväljak.  Scanpix
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rast peab igaüks tegema se-
da, mis tal välja tuleb, mida 
ta oskab.» 

«Äri praegu eriti ei lähe,» 
nendib Viktor. «Covidi ajal 
inimesed ei käinud, nüüd po-
le inimestel raha, sest kõik ku-
lub elektri ja kütte peale. Ja 
kolmandaks ostetakse praegu 
palju Hiina jalanõusid,» ütles 
mees, kes sellele vaatamata on 
igal hommikul oma keldritöö-
kojas platsis ega lahku sealt 
enne õhtut. «Töökoda peab 
lubatud ajal alati avatud ole-
ma,» on meistrimees kindel. 

Ta võiks muidugi juba aas-
taid pensionil olla, aga tuleb 
ikka igal hommikul oma Jär-
vel asuvast kodust elektriron-
giga Balti jaama ning jalutab 
sealt kilomeetrikese töökotta. 
«Harjumus,» nendib ta. «Ma ei 
oska niisama ilma tööta ko-
dus lakke vahtida. Noh, ja ta-
su on ikka väike täiendus ka 
pensionile.» 

Ja mis tema arvates veel 
tähtsam – paljudele on king-
seppa ikka vaja. Mis sest, et 
ostetakse palju odavaid kunst-
materjalist kingi. Ikka tullak-
se isegi neid parandama, sest 
inimesed on omaenda asjas-
se kiindunud. «Ma vahel sel-
gitan neile, et see paranda-
mine läheb teil kallimaks kui 

rääkisin ära, kuidas asi on. 
Naersime kõik.»

Üks teine daam unustas aga 
parandada toodud saapa sis-
se palju raha, mille ta oli sin-
na ära peitnud. «Need saapad 
vedelesid siin üsna kaua. See 
oli ka nõukaajal, ma pöörasin 
neile tähelepanu värvi tõttu – 
need olid rohelised. Niisugu-
seid tuleb väga harva ette,» 
meenutab kingsepp. «Lõpuks 
omanik tuli. Andsin talle saa-
pad. Aga naine ei läinud ära, 
otsis midagi saapa seest. Kü-
sisin siis, et kas ta pole rahul. 
Ta käratas: anna mu raha ta-
gasi! Imestasin, mida see siis 
tähendab. Kas pole rahul  ja 
tahab raha tagasi? Ei, paran-
dus on kõik hea, aga raha, kus 
on raha? Küll sa tead. Seisis 
ja nuttis. Vaatas oma saapaid 
ja aina töinas. Võtsin siis ta 
käest saapa, pistsin käe vood-
ri vahele, tõmbasin selle natu-
ke eemale ja hopaa, seal olidki 
sertifikaadid, tuhandeliste ku-
püüridena. Siis ütles ta, et an-
na kasvõi pool tagasi. Asi oli 
selles, et ta ajas saapad sega-
mini ja otsis oma sertifikaa-
te vale saapa seest. Ma and-
sin muidugi kõik talle taga-
si ja ütlesin, et võtke, siin ei 
varastata. Aga ta ei vabanda-
nud isegi…»

Saadik jäi ka lõpuks rahule
Viktoril lugusid jätkub. 

«Kord tuli sisse üks habemik. 
Pani saapad letile, vaatasin, 
et saapad on täiesti normaal-
sed, 44 number. Aga pikk ha-
bemik ütles, et tema tütrel 
läksid saapad katki. (Naerab.) 
Oleks tahtnud seda tüdrukut 
ka näha.»

Viktor on peale jalanõude 
parandanud ka muid nahast 

esemeid. Itaalia saatkon-
nast sõitis tema juurde 

sageli autojuht, kord 
oli tal kingade ase-
mel kaasas hoopis 
püksirihm. Itaalla-
sel oli mure – pük-
sirihma  oli vaja te-
ha paar täiendavat 
auku, et saaks pa-

rajaks. «Ma selgita-
sin autojuhile, et sel-

leks, et teha uusi auke, 
oleks mõistlik rihm lühe-

maks teha. Muidu ta hakkab 
lihtsalt liigselt topelt tolknema. 
Ma teen sellisel puhul alati just 
nii.»  Saadiku autojuht nõus-
tunudki sellega, sest asi tun-
dus loogiline ja õige. «Tegin 
ära, kõik oli korras,» meenu-
tab Viktor. Aga tunni aja pä-
rast oli autojuht tagasi ning 
kurtis, et  ta kaotab töö, sest 
saadik korraldas talle peapesu, 
et paari uue augu asemel rihm 
hoopis lühemaks sai. «Aga see 

äralõigatud jupp vedeles mul 
veel riiulis ja ütlesin, et ol-
gu, tule tunni aja pärast ta-
gasi, teen endise pikkuse. Pa-
nin siis selle äralõigatud jupi 
vöö otsa tagasi. Liimisin kin-
ni, värvisin korralikult ära ja 
midagi ei jäänud näha. Auto-
juht tuli, vaatas ja jäi rahule. 
Aga oli jälle tunni pärast ta-
gasi. Nüüd oli ülemus käski-
nud siiski jupi uuesti ära võt-
ta – nii olla parem jah. See oli 
paar aastat tagasi. Nüüd ütle-
sin, et selle eest tuleb täienda-
valt maksta. Enne võtsin jupi 
maha niisama, siis enam mit-
te. Enne ma taastasin rihma 
otsa tasuta, nüüd maksa. Ja 
mis tal muud üle jäi kui võt-
tis rahakoti välja.»

Kingseppa on ikka vaja
Oli ka üks klient, kes tõi 

Viktorile oma sportlikud alus-
püksid parandada. «Noh, mis 
seal ikka, parandasin need 
ära,» muigab mees. «Aga kas 
teil tuleks pähe tuua neid king-
sepale parandada? Mul on nel-
ja sorti liimi ja nendega võin 
tegelikult parandada mida ta-
hes. Peab muidugi vaatama, 
et kasutan õigeid liime, iga-
le materjalile iga liim ei so-
bi. Kodus ise tehes asi alati 
ei pruugi õnnestuda. Seepä-

KINGSEPP 
VIKTOR: Mulle on 
toodud parandada ka 
sportlikke aluspükse
«Inimestel pole raha, sest kõik kulub elektri ja küt-
te peale, ja praegu ostetakse palju odavaid Hiina ja-
lanõusid,» räägib 40 aastat kingsepaametit pidanud 
Viktor, kes on oma karjääri jooksul leidnud ja tagas-
tanud saapavoodrisse kogutud raha ning pikendanud 
Itaalia saadiku püksirihma.  

Viktori põhiline töö on kontsaplekkide panemine, sest sealt kohalt kulub king kõige kiiremini. Talviti aga on väga aktuaalne libedus. Siis paneb ta saabastele alla niisuguse mustriga 
talla, mis jää peal ei libise.  Albert Truuväärt

«No näete, ikka on va-
ja mind,» naerab ühe Toom-
puiestee 33 kortermaja keld-
rikorrusel väikest kingsepa-
äri pidav pensionieas Viktor 
Smirnov, kui üks naine, tema 
järjekordne klient, palub tal 
kontsaplekke vahetada.

«Aga nagu näete, kliente 
praegu palju ei käi, järjekorda 
just pole. Kes teab, kas enam 
kunagi tulebki, nagu nõuko-
gude ajal oli,» lisab kingsepp.

Viktor on oma väikses töö-
kojas ametis olnud juba neli-
kümmend aastat, nii et täna-
vu on ka põhjust ümmargust 
töötähtpäeva tähistada. «See 
algas mul siin 1982. aastal,» 
meenutab ta pisut mõttesse jää-
des. «Arvasin alguses, et oma 
kümme aastat siin keldris toi-
metan ja siis on kõik. Aga see 
kümme aastat on veninud juba 
neli korda pikemaks.» 

Viktori sõnul oli alguses seal 
paigas raudteele kuuluv val-
dus, kus tegutses venekeel-
setest sõnadest tuletatud lü-
hend ORS – otdel rabotševo 
snabženija ehk siis töötajate 
varustamise osakond. Selles-
se süsteemi kuulusid mitmed 
kauplused ja raudtee töötajate 
teenindusasutused. Hiljem tu-
li kombinaat Välk ja siis juba 
omal käel äri ajamine.

Viktoril on olemas kõik 
tööks vajalikud seadmed ja 
materjalid. Millestki praegusel 
ajal puudust, nagu oli  sotsia-
lismiajal, Viktoril ei ole. Aeg-
ajalt lööb suur seinakell mõ-
ned paugud, samal ajal kui pe-
remees ise võtab kliente vastu 
kõrge leti ääres. Väikeses töö-
toas palju ruumi ei ole, seal lõh-
nab pisut keemia ja vanade ja-
latsite järele. Päris taharuumi 
ta aga külalisi kunagi ei kut-
su. See on ainult tema päralt. 

Viktor pole kogu aeg king-
sepp olnud. Noorest peast kis-
kus ikka merele ja kaugetele 
maadele.  Ta lõpetaski mere-
kooli ja töötas siis merelae-
vanduses ning seilas ka mere-
del…  Kui jalad hakkasid alt 

vedama, tuli otsida töö, mida 
saaks vaatamata sellele hädale 
teha. «Eks kingsepaamet ole-
gi maailmas kogu aeg lomba-
kate pärusmaa olnud,» naerab  
Viktor. Nüüd on asi parem ja 
talle meeldib teha tööd seis-
tes, mitte enam istudes. 

Punane võluking  
maksis 50 rubla

Kingsepana on ta õppinud 
inimesi hästi tundma, ning va-
hel on juhtunud ka igasuguseid 
naljakaid asju. Viktor on aga 
ikka jäänud iseendaks, ta po-
le kunagi himustanud mida-
gi sellist, mis talle ei kuulu. 
«Kord panid mustlased poest 
pihta korralikke kingi, kuigi 
seal olid need väljas ainult ük-
sikutena. Kahte polnud kuna-
gi korraga väljas. Pood siis tõi 
karpi jäänud teised paarilised 
mulle, sest ma olin nende ini-
meste kingi ka parandanud,» 
meenutab Viktor. «Ühel päe-
val tulid töökotta kaks daami. 
Sõrmed kõik puha sõrmuseid 
täis. Üks uhke, ilus ja kallis 
punane king oli katki läinud. 
Ma hoiatasin, et ega päris uut 
ma teha ei saa, paranduse koht 
jääb näha. Nad pistsid halama, 
et midagi see kingsepp teha 
ei oska. Ma vaatasin, et mul 
oli kastis just jumala uus täp-
selt samasugune king, mis oli 
poest toodud.  Ja sama suu-
rus ka. See oli muidugi vä-
ga suur juhus. Aga mõ-
nikord, näete, juhtub 
ka nii.» 

Viktor siis nõus-
tus tööga. «Ütlesin, 
et võin ka teha nii, 
et te ei saa midagi 
aru ja king on na-
gu uus,» meenutab 
Viktor. «Lisasin, et 
kui te parandatud koh-
ta üles ei leia, maksab 
töö 50 rubla. Tol ajal oli 
see suur raha, paljude jaoks 
ligi pool kuupalka.  Palusin 
neil järgmisel päeval kingale 
järele tulla,  ja nad küsisid, 
et miks näeb see välja nagu 
uus.  Ütlesin, et värvisin spet-
siaalse värviga. Üks otsis vi-
salt paranduse jälgi, aga teine  
võttis sõnatult välja 50 rubla, 
pani letile ja käskis mul teise 
kinga teha samasuguseks. Üt-
lesin siis, et  seda ei saa, and-
sin talle 50 rubla tagasi ning 

Mõni king maksab 
poole minu auto 

väärtusest.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee
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uue odava kingapaari ostmi-
ne poest. Ei loe. Tahetakse 
oma ja kõik.»

Paranduse hinnad olene-
vad materjali maksumusest.  
«Ega keegi endale kahjumit 
teha ei taha,» selgitab Viktor.  
«Selverite juures need king-
sepatöökojad küsivad kind-
lasti rohkem kui mina, sest 
seal on juba pinna üür nii 
suur. Nad peavad oma ren-
dihinna eest hulk aega tööd 
tegema. Muidugi, eks inimesi 
käib ka seal rohkem. Seal te-
hakse veel võtmeid ja müüak-
se üht-teist.»

Hiina jalats on nii odav, et 
seda pole mõtet parandada. 
Aga Viktor näitab ka kingi, 
mis maksavad pool tema au-
to hinnast. «Neid, jah, paran-
datakse alati. Aga kui palju-
del nii kalleid kingi on? Vanas-
ti käisid kõik korralike nahk-
kingadega… Ja parandamist 
oli palju. Nüüd on kunstma-
terjal valdav!

Kontsaplekid ja  
libedad tallad

Aga õige jalanõu on Vik-
tori sõnul ikka nahast. King-
sepp võtab riiulilt korraliku 
nahkkinga ja laseb mul kor-
damööda katsuda nahkkinga 
ja kunstmaterjalist jalavarju. 

«Noh, on vahe kingal ja kin-
gal?» pärib ta. Ja tõesti, neil 
on väga suur vahe.

Rõõm oma tööst olevat see, 
mis Viktorit vormis hoiab. Va-
nust on tal juba üle seitsme-
kümne, aga välja näeb nagu 
viiekümne viiene. «No põhi-
mõtteliselt võib kingsepp pea-
aegu iga töö ära teha maksi-
maalselt tunni ajaga. Aga ega 
kliendid ei tahagi tund aega 
siin oodata,» selgitab ta. «Na-
gu see naisterahvas, kes siin 
oli äsja. Ta ütles, et talle so-
bib hästi tulla homme järe-
le. Kuigi mul oleks töö olnud 
poole tunniga valmis. Mõned 
ikka ka ootavad.»

Viktor pole teinud mingit 
statistikat, kas rohkem tule-
vad naised või mehed. «Kord 
on ühed ülekaalus, kord teised. 
Põhiline töö on ikka kontsa-
plekid. Sealt kohalt kulub king 
kõige kiiremini. Talviti aga vä-
ga aktuaalne libedus. Siis pa-
nen niisuguse mustriga talla al-
la, mis peab ka jää peal . Näe-
te, see liimitakse sinna. Väga 
sageli tullaksegi talvel just li-
beda talla pärast.»

Vahel on vaja ka pool tal-
da välja vahetada. «Kõik on 
võimalik, kui klient ainult on 
nõus selle eest maksma,» nen-
dib Viktor. 

Viktori põhiline töö on kontsaplekkide panemine, sest sealt kohalt kulub king kõige kiiremini. Talviti aga on väga aktuaalne libedus. Siis paneb ta saabastele alla niisuguse mustriga 
talla, mis jää peal ei libise.  Albert Truuväärt
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«Väiksema kiiruse mõju 
ummikute tekkimisse on 
väga väike, kui see üldse 
olemaski on. Ka saastami-
ne oleneb auto mootorist 
ja sõiduki vanusest rohkem 
kui liikumiskiirusest,» üt-
leb liiklusekspert Dago 
Antov, lisades, et 40 km/h 
sõites on autode voog su-
juvam. Linn piirab liikluskii-
rust 30-40 km/h peale ning 
esimesena tuleb aeglase-
malt sõita näiteks 
Killustiku tänaval,  Majaka 
põigus, Tulbi ja Madara 
tänaval.

Tallinn hakkab suvel lu-
batud piirkiirust alandama. 
«Plaan on selline, et suure-
matel tänavatel oleks piir-
kiirus tulevikus 40 km/h ja 
nendelt ära pöörates juba 30 
km/h peal,» ütles abilinnapea 
Andrei Novikov. «Suuremad 
tänavad on näiteks Liivalaia 
ja Pärnu mnt, kus on peal 
bussiliiklus ja mitu sõidura-
da. Praegu käivad küll lõp-
likud arutelud, mis ulatuses 
me tööd teeme, kuid esime-
sel võimalusel alustame ka-
vandatu elluviimist.»

Esmalt läheb lubatud sõi-
dukiirus vähendamisele väik-
sematel teedel, näiteks Killus-
tiku tänaval ja Majaka põigus 
Lasnamäel, Tulbi ja Madara 
tänaval Kristiines, Mäealuse 
ja Teaduspargi tänaval Mus-
tamäel, Laulupeo, Jakobsoni 
ja Lastekodu tänaval kesklin-
nas. Kiiruse alandamisel ongi 
põhirõhk kesklinnal. Suure-
mad tänavad,  nt Liivalaia ja 
Pärnu mnt, on siiski veel tu-
levikuteema. «Praegune süs-
teem on projekteeritud ja raja-
tud, arvestades piirkiirust 50 
km tunnis,» selgitas Novi-
kov. «Kui vaatame 
Liivalaia täna-
vat või mõnd 
muud kesk-
linna tä-
navat, siis 
seal on 
palju val-
gusfoo-
re. Kiiruse 
alandami-
seks tuleb piir-
konna foorisüs-
teemid ümber prog-
rammeerida, sest muidu ha-
katakse neis paigus ikka kii-
remini sõitma, et püsida ro-
helises laines ja mitte seista 
iga foori taga.»

Ohtralt eksiarvamusi
Mitmed uuringud on näi-

danud, et piirkiiruse vähen-
damine 50-lt 40-le kilomeet-
rile tunnis vähendaks liiklu-
ses hukkunud jalakäijate ar-
vu tervelt viiendiku võrra. 
Ka liiklusekspert Dago An-
tov rõhutas, et väiksema kii-
ruse juures on õnnetuse pu-
hul tagajärjed kergemad ja õn-
netuse tekkimise tõenäosus-
ki väiksem. «Põhjus on vä-
ga lihtne –  nii autojuhil kui 
ka jalakäijal on rohkem aega 
reageerimiseks,» ütles Antov. 
«Aeglasemalt liikudes jõuab 
auto kokkupõrke kohta mõ-
nevõrra hiljem. See on väik-
sema piirkiiruse kehtestamise 
puhul alati kõige olulisem.»

Nii mõnelgi tänaval on 
piirkiirus juba nüüd väik-
sem. Näiteks Valdeku täna-

val kehtib piirang 30 km/h ja 
Kadaka pst-l 40 km/h,  kuid 
autojuhid ei pea sellest kin-
ni. «Aeg-ajalt kardavad ju-

hid, et aeglasem liikumi-
ne võib suurendada 

ummikuid,» lausus 
Antov.  «See kar-
tus aga ei pruu-
gi päriselt tõe-
le vastata, ku-
na teooria ütleb, 
et maksimaalne 

läbilaskvus saa-
vutatakse 40-ki-

lomeetrise tunnikii-
ruse puhul.» 

Ekspert lisas, et erinevus 
30, 40 ja 50 km/h kiiruse pu-
hul pole küll suur, kuid on 
siiski olemas. Kui kiirus on 
väiksem, võivad autode piki-
vahed olla väiksemad ja sel-
le arvel saab rohkem sõidu-
keid tänavat läbida. «Väik-
sema kiiruse mõju ummiku-
te tekkimisse on väga väike, 
kui see üldse olemas on,» li-
sas Antov.  

On väidetud ka, et aeg-
lasem sõit saastab rohkem. 
Antovi sõnul ta siiski kaht-
leb selle väite sajaprotsendili-
ses paikapidavuses. «Saasta-
mine oleneb pigem auto moo-
torist,  ka sõiduki vanusest 
ning sellest, milliste mootori 
pööretega auto liikuda saab,» 
märkis ta. «Uutel autodel ei 
ole väiksema kiirusega sõit-
mine suur probleem, aga va-
nematel autodel võib olla.»  

Autojuhtide meelest kulub 
aeglasemalt sõites rohkem ae-
ga. «See ajakaotus pole eri-
ti suur, kui liiklus on sujuv,» 
väitis Antov. Tehnikaülikoo-
li uuringute põhjal on liiklus 

sujuvam just 40-kilomeetrise 
tunnikiiruse juures. 

Pedaali vajutamine raske 
jalaga on mõnede juhtide pu-
hul kujunenud kihutamismaa-
niaks. «Statistika näitab, et 
natuke alla 10% liiklejatest on 
sellised, kes ei austa kaasliik-
lejaid ega allu korrale,» nen-
tis Tallinna transpordiameti 
juhataja Andres Harjo. «Aga 
ma ei usu, et suurte keeldu-
de ja käskudega saaks midagi 
saavutada. Ennekõike peame 
ikka tegema selgitustööd 
ning lootma liik-
lejate mõistuse-
le. Nn lama-
vad polit-
seinikud 
on pai-
galda-
tud nen-
de tõttu, 
kes kor-
rale ei 
allu, kuid 
siis kanna-
tavad ka üle-
jäänud, sest po-
le ju meeldiv lok-
suda üle nende küürude.» 
Künniseid tekib igal aasta 
juurde umbes kümmekond, 
eriti just kvartalisisestel tee-
del, kus ei ole bussiliiklust.

Ühistranspordi kiirus 
võiks olla suurem?

Ka Antov hindab kõige 
raskemaks autojuhtide käi-
tumiseharjumuste muutmist. 
«Mina näen kõige suuremat 
probleemi hoopis selles, et ise-
gi kui me piirkiiruse 30 või 
40 märgid välja paneme, siis 
kuidas neist kinni pidamine 
saavutada,» ütleb ta. 

Kihutamisele aitavad tema 
sõnul kaasa meie laiad linna-
tänavad, mis on üsna pikka-
del tipptundide vaheaegadel 
päris lagedad. «Kõige parem 
võimalus piirkiiruse hoidmi-
seks on see, kui tänavad juba 
ehitataksegi nii, et seal poleks 
vajadust ega soovi kiiremini 
sõita,» ütles ta. «Muidugi on 
see üsna kallis lõbu ja võtab 
palju aega.»

Kiiruse piiramisel on An-
tovi hinnangul miinuseks see, 

et väiksem sõidukiirus aeg-
lustab ühissõidukite 

liikumist. «See 
on juba kahe 

otsaga asi,» 
lausus ta. 
«Kui linn 
on võt-
nud ees-
märgiks 
ühistrans-

pordi osa-
kaalu suu-

rendamise 
ja autosõitu-

de vähendamise, 
siis väiksema kiiruse-

ga vähendame ka ühissõidu-
kite konkurentsivõimet lin-
nas. Ehk et kui kõik sõida-
vad 30-ga, siis ju bussiga ei 
saa ka kiiremini – ja kus see 
bussi eelis siis on?» Eksperdi 
meelest tasub kaaluda, kas ik-
ka ühissõidukitele, eriti tram-
midele, üldse peakski see 30 
piirang kehtima. Samas kui 
üldine liiklusvool on 30 või 
40, ei saa ju ka bussid kiire-
mini nende vahel sõita. Jä-
relikult oleks neile vaja teha 
omaette sõidurajad. 

HOOG MAHA: 
Uued rangemad 
kiiruspiirangud 
ohjeldavad kihutajaid

Tänavad  
on ummikuvabamad 

just 40 km/h  
sõites.

Väiksematel tänavatel hakkab 
kehtima 30 km/h kiiruspii-
rang, suurematel kunagi tule-
vikus 40 km/h kiirupiirang
Scanpix
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Politoloog Anu Toots teab 
peensusteni, kuidas Euroopa 
riigid on minevikus üles ehi-
tanud oma heaolu, mida tä-
napäeval räsivad mitmed krii-
sid ja sõda.

Ta kirjutab põhjalikke ana-
lüüse nii Eesti kui ka maail-
mapoliitika oleviku ja tuleviku 
kohta menukas blogis Sharp-
minder. Rääkisime Anu Tootsi-
ga Eesti ja muu maailma prae-
gustest valupunktidest ning 
sellest, kuidas eri  raskustega 
toime tulla.

Eestis kaotab raha rekordikii-
rusel väärtust, hinnad söösta-
vad taevasse ja oma 20%-lise 
inflatsiooniga oleme jõudnud 
Euroopas esirinda. Miks?

Üheks probleemiks on kind-
lasti Eesti turu väiksus ja kon-
kurentsi puudumine mitmetel 
olulistel elualadel. Vaatame 
näiteks bensiini hinda: see on 
sendi pealt ühesugune olene-
mata sellest, mis firma bensiini 
müüb. Ja need hinnad muutu-
vad ka tihti täpselt sekundili-
se täpsusega. Iga koolilaps, kes 
on õppinud, mis on monopol 
ja kartell, näeb, et siin ei ole 
vaba turgu. Bensiini jaemüük 
ei ole aga loomulik monopol, 
nagu mõni muu valdkond. Näi-
teks kui meil on gaasijuhtmed, 
siis on selge, et ükski aktiivne 
inimene ei saa ise gaasitorus-
tikku ehitada või luua Elerin-
gi võrku ehk ise turule tulla. 

Bensiini jaemüük on see 
koht, kus ma tahaksin näha 
riigi jõulisemat sekkumist, 
sooviks näha just monopoli-
de ja kartellide vastast sekku-
mist. See puudutab natukene 
ka toidukaubandust. Näeme, 
et hinnad toidukauplustes on 
väga sarnased ehk kui tõuse-
vad, siis igal pool. Tervikuna 
on variatiivsust vähe. 

Ühelt poolt on selge, et Eesti 
on eurotsoonis ja sellesse kuu-
luvatel riikidel ei ole iseseis-
vat rahanduspoliitikat. Mis tä-
hendab, et nende riikide pan-
gajuhid käivad Euroopa Kesk-
panga nõukogus. Igal juhil on 
üks hääl, seega on Eestil väga 
raske sellises keskkonnas öel-
da, et teeme nüüd näiteks nii.  

Samas on aga täiesti vale 
ka Eestis sageli kostuv väide, 
et meil on tegemist Putini inf-
latsiooniga. Olime Sharp-
minderis väga kriitilised 
Eesti Panga presidendi 
sõnavõtu suhtes, kus 
ta nii väitis. Energia-
kandjate hinnatõus 
algas juba varem ja 
ka muud inflatsioo-
ni põhjused olid Eu-
roopas enne olemas. 
Sõda on seda protses-
si ainult pisut teravda-
nud. Aga öelda, et kui 
Putin ei peaks sõda, siis 
meil hinnatõusu ei oleks, on 
inimeste petmine.

Mida tuleks energiakriisi la-
hendamiseks ette võtta?

Ma usun, et valitsus saab 
olema järgmiseks talveks ju-
ba paremini valmistunud, mit-
te nii nagu eelmisel korral, 
kus nagu välk selgest taevast 
sisse lõi. 
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Täiesti vale ja inimesi pettev on Eestiski sageli kõ-
lav  väide, et meil on tegemist Putini inflatsiooniga, üt-
leb Tallinna Ülikooli riigiteaduste professor Anu Toots, 
kelle sõnul algas hinnarallit vedav energiakandja-
te hinnatõus juba enne Ukraina sõda. Tootsi meelest 
peaks Eesti hakkama ka rohkem rikkust maksustama: 
«Enamik inimesi Eestis leiab, et varanduslikud lõhed 
on riigis liiga suured.»

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

Tootsi soovitus: võtke elu vabamalt!

Kas me oleme kiirest arengust 
peapöörituse saanud, küsib 
Anu Toots, kelle meelest 
võiksime elu lihtsuse juur-
de tagasi pöörduda.

«Olin sel kevadel kaks 
kuud Hispaanias suhteli-
selt väikeses rannikulinna-
keses, aga käisin vahepeal ka 
suuremates linnades nagu näiteks 
Valencias ja Madridis,» räägib Anu 
Toots. «Üks asi, mis mulle Hispaanias 
rohkem meeldib võrreldes Eestiga, on 
elu lihtsus. Võtame näiteks rattateede 
teema. Tallinnas on olnud palju vingu-
mist, et kas meil on rattateid piisavalt 
või mitte, kas need on heas korras või 
mitte, kas nad on punased või roheli-
sed, mis värvi nad olema peaksid jne. 

Hispaanias võetakse neid asju 
palju rahulikumalt. Seal on 

mõned rattateed väga ko-
hutavas seisus, keegi ei 
ole neid renoveerinud, aga 
inimesed on rahulikud ja 
ikka sõidavad. Mõnes ko-

has ei olnud näiteks ratta-
teid üldse, oli lihtsalt kitsas 

linnatänav, kus kõik ratturid sõit-
sid, mööda neist ei saa, sest liiklus on ti-
he ja autod sõidavad sama  aeglaselt 
nagu ratturid. Paljudest asjadest, kus 
Eestis on hull probleem üles kisutud, 
seal seda ei tehta. Sellest võiks õppida. 
Me tahame, et kõik oleks viimase peal 
ja et selle peaks meile tagama peami-
selt valitsus. Oleme võib-olla kiirest 
arengust peapöörituse saanud.»

Olen lugenud ka radikaal-
seid visioone – ajast, kui ener-
giakriis ei olnud veel nii suu-
reks paisunud –, et elekter 
peaks olema avalik hüve um-
bes nagu liiklusmärgid või 
teed. Mõnes riigis on näiteks 
teemaksud, aga tänavad on 
siiski enamasti tasuta, see-
ga on leitud, et ka elekter 
peaks olema selline avalik 
hüve. See on väga radikaal-
ne mõte, sest kui inimene on 
näiteks ehitanud endale uhke 
villa ja kütab seda elektriga, 
siis nagu peaks kõik maksu-
maksjad ta kulu rõõmsalt kin-
ni plekkima – ja see ei oleks 
ju õiglane. 

Väga raske on öelda, mis 
on optimaalne kulu. Aga kui 
inimene elab 50 m2 suuru-
ses vanas maamajas ja see ei 
pea üldse sooja, siis energia-
kriisi pikaajaline lahendus on  
kindlasti hoonete energiatõhu-
suse tagamine ja ka omaener-
gia suurem tootmine. 

See, kui palju me energiat 
tarbime, on ka kodumajapida-
miste hoiakute ja elustiili kü-
simus. Näiteks meie inimesed 
on harjunud, et ka talvel saab 
kontoris või kodus käia üsna 
kerges riietuses. Mu Hispaa-
nias elav tütar käis meil talvel 

külas ja ütles, et issand, te 
olete lühikestes pükstes 

kodus, Hispaanias ei 
luba seda endale kee-

gi. Seal võiks ju ka 
talvel juurde kütta 
elektriga, aga ini-
mesed on teadli-
kumad, et kuskilt 
peab oma muga-
vuses järgi andma, 

teisiti võrrand kok-
ku ei tule.

Eesti turul on ka mee-
letu eluasemekriis, hinnad 

kappavad lakke, sest pole pii-
savalt kortereid. Paljud inime-
sed ei suuda endale iialgi oma 
kodu lubada.

Eluaseme teema on ka Eu-
roopas väga põletavaks  kuju-
nenud, eriti suurlinnades. Noo-
red ei saa eluaseme ostmisest 
unistadagi, rääkimata sellest, 
et tööealised inimesed ei suu-
da Pariisis, Londonis, Madridis 
endale osta eluaset, sest see 
on nii meeletult kallis. 

Siin kiiret ega odavat la-
hendust kindlasti ei ole. Olu-
korrast, kus hinnad on laes 
ja pakkumine väike, aitaks 
päästa olulise mahuga avali-
ku sektori üürifondi loomine. 
Et oleks selline avalik üüri-
sektor, mis pole mõeldud  ai-
nult sotsiaalselt tõrjutud ini-
mestele, aga mis on lihtsalt 
konkurentsiks eraüüriturule. 
Seal saaks kas riik või oma-
valitsus ehk linn üürihinda-
sid kaane all hoida ning regu-
leerida ja kuidagi võimaldada 
soodsamat eluaset.

Et rahastada eluaseme, ter-
vishoiu- või hariduspoliiti-
kat,  on vaja raha ehk rohkem 
maksutulusid. Mida või keda 
tuleks enam maksustada?

Täiendavate maksutulude 
leidmine on kogu Euroopas 
sisepoliitiliselt teema number 
üks lisaks Ukraina sõjale. Ül-
dine soovitus oleks laiendada 
maksubaasi ehk ärgu olgu sul 
kolm maksuliiki, vaid kolm-
kümmend maksuliiki, mis 
on väikesed. Rohkem makse 
erinevatele maksumaksjatele, 
ühed maksavad ühe asja eest, 
teised teise. 

Meil on kõrgelt maksusta-
tud tööjõudu, eriti kes töö-
tavad n-ö ametliku töölepin-
guga, kuid sellist tööd jääb 
üha vähemaks. Euroopas töö-
tab napilt pool töötajaskonda 
nn  standardsete töölepingu-
tega ja kui me ainult nendelt 
kogume raha pensioniteks ja 
tervishoiuks, siis oleme väga 
kiiresti käpuli. Tegelikult ju-
ba olemegi. On vaja tööjõult 
maksukoormat ära võtta, üks-
kõik kas ta on tööandja või 
töötaja õlgadel, ja maksusta-
da muid asju.

Tuleb samuti mõelda, mis 
on need asjad, mida me oma 
ühiskonnas näha tahame ja 
mida me näha ei taha. Ena-
mik Eesti inimesi ei poolda 
väga suuri varanduslikke lõ-
hesid. Nad leiavad, et ka prae-
gu on Eestis varanduslikud lõ-
hed liiga suured. Mida siin te-
ha saab? Tulebki enam mak-
sustada varandust, mitte pal-
ka. Maksustada tuleb jõukust 
ehk kinnisvara, aktsiaid, päri-
misega saadud asju, mis iga-
nes luksuskaupu jne. Neid va-
raliike maksustatakse maail-
mas ju päris palju, lisaks pan-
nakse mõnel pool lisamaksud 
peale umbes ühele protsendi-
le kõige rikkamatest. 

Meie praegune tulumak-
susüsteem paneb kõige suu-
rema maksukoormuse kesk-
mise palga saajale. Aga vä-
ga rikkad ei saa ju enamik-
ku oma tuludest palgast, vaid 
mingitest muudest varadest, ja 
neid meil Eestis ei maksusta-
ta, mis on üks fundamentaal-
ne probleem.

Kui tahame puhast loodust, 
siis peame ka saastamist mak-
sustama – peame mõtlema, et   
keskkonnakahjulik käitumine 
ongi kallis.

Kas peaksime kriisi tõttu ka 
oma õhukese riigi ideoloogiast 
(lõputu eelarvetasakaal) lah-
ti ütlema, on see muutunud 
meie piduriks?

Jah. Seda on Euroopa õp-
pinud eri kriisidest, et kui on 
häda käes, siis on riiki vaja. 
Saksa keeles on õhukesele rii-
gile minu meelest tabav ter-
min «öövalvur riik». Sel pu-
hul käitub riik nagu lapsehoid-
ja, kes istub hälli kõrval ja toi-
metab ainult siis, kui laps nut-
ma hakkab. Niimoodi võibki 
toimida, kuni kõik on rahu-
lik, aga kui on keerulised ajad, 
siis on riik see, kes saab tõhu-
samalt reageerida. Me võime 
öelda, et äriettevõtted suuda-
vad ka kiiresti kohaneda – 
et kui Covid-19 tuli, siis 
mõned inimesed kohe 

hakkasid maske õmblema –, 
aga need on pisikesed sam-
mud, millest  suurte kriiside 
puhul ei piisa. Kui pead mo-
biliseerima kiiresti väga palju 
raha, jõudu, suurt territooriu-
mi, siis lihtsalt erasektor ei käi 
niisugustest ülesannetest üle.

Samas kui räägime õhuke-
sest riigist, siis ta võib olla 
õhukene teenuste mõttes ja ta 
võib olla õhukene administra-
tiivselt ehk napib inimesi, kes 
neid teenuseid osutavad. (näi-
teks õed, õpetajad, politseini-
kud jne). 

Samas Eestis on need asjad 
natukene paigast ära. Eesti riik 
ei ole õhukene selles mõttes, 
kui palju on meil ministeeriu-
mites töötajaid. Kui ma võtan 
mõne riigiameti kodulehekül-
je lahti, siis kerin ja imestan, 
et mida need inimesed kõik 
teevad, seal on suured kom-
munikatsiooni- ja suhtekorral-
dusosakonnad, projektijuhti-
mise ja koordineerimise osa-
konnad jpm. Need suured va-
litsemise majad võiks küll ol-
la õhemad.

Milliseid probleemid tõi ko-
roonakriis haridusvaldkon-
da, mis on põletavamad prob-
leemid?

Laias laastus muutis koroo-
na palju õppimise ja õpeta-
mise olemus. Tekkis n-ö 
isejuhtiv õppimine ja aru-
saam, et õpetaja ei ole 
see, kes vaid õpiku teks-
ti ette loeb.

Ma arvan, et kõik 
haridusasutused on 
sügisel küsimuse ees, 
kuidas tuua üliõpi-
lased tagasi lin-
nakusse. Olen 
rääkinud palju-
de kolleegide-
ga teemal, et ai-
nult veebipõ-
hine õpe jääb 
oma tulemu-
selt või kva-
liteedilt oluli-
selt tavaõppe-
le alla. Aga sel-
leks, et inime-
sed tahaksid tul-
la uuesti füüsiliselt 
klassiruumi, peab seal 
olema midagi, mis on se-
da tulekut väärt. Ma saan 
aru, kui Valgas elav üliõpi-
lane ütleb, et kas ma pean 
ikka Tallinnasse tulema, 
kui ma saan loengus nä-
ha slaide, mida võiksin 
ka kodusarvutist vaa-
data. Juba keskkoolist 
alates on see koolide-
le oluline väljakutse, 
kuidas kujundada õp-
pimist nii, et füüsili-
ne kohalolek oleks ka 
õppijate poolt väär-
tustatud. Kind-
lasti võiks 
kooli-
ha-

See on  
tee autokraatiasse, 

kui Ukraina sõja  
tõttu valitsust  

vahetada ei saa.
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riduses olla elavat diskussioo-
ni, vestlust ja arutlemist pal-
ju rohkem.

Sõda oleks justkui õigustus ka 
Eestis mingite probleemide la-
hendamata jätmisele. Ka valit-
sust ei tohiks justkui vaheta-
da, kuigi Eesti ise ei ole otse-
selt sõjas. 

Sõda ei ole õigustus mitte 
millelegi, aga kui sõda on puh-
kenud, siis ta aitab lahen-
dada ja kiirendada 
mingite problee-
mide lahenda-
mist. Minule, 
kes on nõu-
kogude ajal 
koolis käi-
nud, mee-
nub Karl 
Marxi lau-
se, et sõjad 
on ajaloo mo-
tivaatorid – 
nad kiirenda-
vad protsesse, 
mis muidu oleks 
võtnud palju ae-
ga. See hind, 
mida me 

maksame, on aga nii suur, et 
sõjal ei ole õigustust.

Paljud eksperdid ja pool-
eksperdid ütlevad (sotsiaal)
meedias, et lõpetage ära, meil 
on nii keeruline julgeolekuolu-
kord, et praegu tuleb kõik si-
semised erimeelsused maha 
matta. Minu arvates on see 
aga ohtlik, kui ütleme, et nii-
kaua kui Ukrainas on sõda, 

Eestis sisepoliitikat 

ei ole. See on tee autokraatli-
kusse ühiskonda. 

Kas Venemaa võib tulevikus 
saada endale ka Ukraina sõja 
tõttu demokraatlikud juhid?

Selles osas olen kahjuks üp-
riski skeptiline. Putin saab otsa 
nii või teisiti, sahistatakse, et 
see juhtub õige pea. Sellesse, 
et me seejärel näeksime kolme 
aasta möödudes demokraat-
likku ja vaba Venemaad, ma 
ei usu. Võtame näiteks kaks 
tegurit: Venemaa ajalugu ja 
avalik arvamus.

Venemaa ajaloo puhul ma ei 
tea, kas demokraatia perioodi 
isegi ühte aastat kokku tuleb 
– 1917. aasta veebruarist ok-
toobrini ehk, ja siis käis ju ka 
Esimene maailmasõda. 

Putin ei saaks praegu sõdi-
da, kui avalik arvamus ei toe-
taks teda või vähemasti vai-
kides pealt ei vaataks. Mil-
lal toimub vene rahva vaim-
ne puhastumine, seda on ise-
gi raske ette kujutada. Sak-
samaal võttis see aastaküm-
neid aega, enne kui natsiku-

ritegudest suudeti rääkida 
ja neid tunnistada.

Kas meil tuleks te-
ha kiire üleminek 

eestikeelsele ha-
ridusele?

Minu jaoks 
ei ole küsi-
mus selles, 

mis keeles me õpetame, vaid 
selles, kes õpetab ja mida õpeta-
me. Eesti oleks pidanud tegema 
väga radikaalse kaadri väljava-
hetamise kohe 90ndatel, aga 
seda ei tehtud. Ve-
ne koolides jäid 
samad õpeta-
jad paigale, 
nende seas 
oli ka pal-
ju sõjaväe-
laste naisi 
ja Kremli- 
või nõu-
kogude-
meelseid, 
isegi kui nad 
purssisid eesti 
keelt. Kõik ise-
seisvusaastad on Ees-
ti riik sellele vaadanud läbi 
sõrmede, peitnud pea liiva al-
la. Me jätkuvalt ei koolita ve-
ne koolidele õpetajaid ja ees-
ti keele õpetajaid. Nii kaua, 
kui vene kooli õpetajaskond 
tekib nii-öelda isevoolu teed, 
nii kaua nende vene koolide-
ga midagi ei muutu. 

Kui lihtsalt vene lapsed tõs-
ta üle eesti kooli, on see üle-
kohtune eesti õpilaste ja eesti 
õpetajate suhtes. Mõnes kohas 
sujub üleminek võib-olla hästi, 
mõnes kohas vindub, aga see 
ei ole lahendus.

Kas ja kuidas mõjutab Ukrai-
na sõda globaalselt kogu maa-
ilma?

Kindlasti on sõda juba maa-
ilma mõjutanud. Oma blogis 

Sharpminder oli meil 
üks lugu «Ärka-

misaeg», mis 
saigi oma 
pealkirja 
seetõttu, 
et Ukrai-
na sõda 
ja Vene-
maa kal-
laletung 

Ukrainale 
oli ebameel-

div äratus pal-
judele lääneriiki-

dele.  Julgeolek sõ-
na otseses mõttes ehk mi-

litaarjulgeolek jääb väga pi-
kaks ajaks oluliseks poliitika 
valdkonnaks. 

Euroopa Liit loodi sõjaeel-
se eufooria lainel – usuti, et  
sõda on läbi ja selleks, et sõ-
da enam ei tuleks, peame loo-
ma üksnes majandusühendu-
se. Euroopa Liit ei tegelenud 
üldse oma välispiiride kaitse-
ga, oma sõjalise julgeolekuga, 
ja need asjad vaadatakse nüüd 
väga tõsiselt ringi.

Teiseks on süvenenud aru-
saamine, kuivõrd vastastik-
ku sõltuv on maailm ükstei-
sest, see on globalismi ümber-
defineerimine. Eks selle üle-
ilmastumisega oli ka natuke-
ne sellist hurraa-optimismi – 
kõik kannavad peagi ühte-
moodi teksaseid, söövad pit-
sat, joovad Coca Colat ja vaa-
tavad Netflixi.  Nüüd näeme, 
et globalismi tuum on mitte 
selles, et me oleksime sarna-
sed, vaid selles, et oleme kä-
sist-jalust seotud.

Mulle meenub Ulrich Bec-
ki kuulus riskiühiskonna teoo-
ria, kus ta ütles, et maailm on 
jõudnud faasi, kus me ei saa 
jagada ainult hüvesid, vaid ka 
kõike seda, mis on halb. Uk-
raina sõjast ajendatud toiduk-
riis on kindlasti üks näide sel-
lest, et maailm peab mõtlema, 
kuidas tagada julgeolekut, ka 
toidu- ja energiajulgeolekut. 

Sõda on siiani nähtud vaid 
lokaalse probleemina, isegi kui 
on räägitud võimalikust maa-
ilmasõjast, on justkui üksnes 
konkreetsed riigid, kes on oma-
vahel sõjas. Praegu näeme, et 
sõda kahe riigi vahel mõjutab 
kogu maailma, ka neid, kel-
lel ei ole naftajuhet või gaasi. 

Kas endine rahulikum aeg tu-
leb üldse kunagi tagasi?

Arvestades kobar-Covidit, 
kliimakriisi ja sõda, siis kõik 
see teeb võimatuks pöördu-
mise vanasse aega. Tehnoloo-
gia areneb kiiresti, muudab 
nii inimeste elustiili kui ka 
töömaailma. Sellist maailma, 
mis meil oli näiteks viis aas-
tat tagasi, me enam ei näe. 
Uus maailm saab olema palju 
ebakindlam. Ta ei pruugi olla 
tingimata halvem, aga on eba-
kindlam, ja inimesed peavad 
sellega harjuma.

Mõned  
hinnad tõusevad 

sekundi pealt ühel 
ajal.

14 koolistaa-
dionit rahva-
le sportimiseks 
avatud
13. juunist avatakse tasuta 
sportimiseks 14 koolistaadionit 
ning neli spordiväljakut, igas lin-
naosas on lahti vähemalt üks 
koolistaadion. Oma staadionid 
avavad  kunstigümnaasium 
(Kopli 102a), Pelgulinna güm-
naasium (Mulla 7), 32. keskkool 
(Kiili 10), Mahtra põhikool 
(Mahtra 60), Läänemere güm-
naasium (Vormsi 3), Haabersti 
vene gümnaasium (Õismäe tee 
132), Järveotsa gümnaasium 
(Järveotsa tee 31), Lasnamäe 
gümnaasium (Pae 59), Südalin-
na kool (Liivalaia 23), Lilleküla 
gümnaasium (Kuldnoka 24), 
Nõmme gümnaasium (Raudtee 
73), Pirita majandusgümnaa-
sium (Metsavahi tee 19), Rahu-
mäe põhikool (Vabaduse pst 
50). Gustav Adolfi gümnaasium 
avab oma korvpalliplatsi (Suur-
Kloostri 16). Veel on suvel ava-
tud hulk jalg-, korv- ja ranna-
võrkpalli väljakuid. 

Tasuta tea-
duskonverents 
Mustamäel
Mustamäe kirikupäevade 
«Usk, lootus, armastus» raa-
mes toimub 16. juunil Tehnika-
ülikoolis avalik minikonverents 
«Usk ja teadus». Esinevad 
Peeter Müürsepp, Toomas, 
Jürgenstein, Kalev Tarkpea, 
Jaan Lahe. Konverentsil osale-
miseks on vaja registreeruda  
https://forms.gle/kqY7u-
gAwGmLZ8QTL7 (võimalik 
skaneerida QR koodi). Tehni-
kaülikooli raamatukogus saab 
terve juunikuu vaadata näitust 
piibli ajaloost.
 

Linlased  
loovutasid ligi 
27 tonni ohtlik-
ke jäätmeid
Mai nädalavahetustel tõi 1444 
tallinlast kogumisringidele 26,5 
tonni ohtlikke jäätmeid, lisaks 
annetati korduskasutusse 1,5 
tonni kasutuskõlblikke ese-
meid. Ohtlikest jäätmetest too-
di enim värvi-, laki- ja liimijäät-
meid, kokku 16,6 tonni. Elektri- 
ja elektroonikaseadmeid anti 
ära 5,6 tonni ning saastunud 
pakendeid kogunes 943 kilo. 
Ohtlikke jäätmeid saab üle an-
da ka kogumispunktides, mis 
asuvad Wismari 13 ja Väike-
Rannavärav 6 parklas, Mustjõe 
40, Pae 19, Narva mnt 150 vas-
tas, Haabersti Rimi ja Circle K 
läheduses, need on avatud lau-
päeval ja pühapäeval kl 10–15 
ja suletud riigipühadel. Veel 
võib ohtlikke jäätmeid üle anda 
linna jäätmejaamades Pärna-
mäel, Rahumäel, Pääskülas ja 
Paljassaares. 

«Bensiinijaemüük on see koht, kus ma sooviks näha 
just monopolide ja kartellide vastast riiklikku sekku-
mist,» lausus Toots. «See puudutab natukene ka 
toidukaubandust. Näeme, et hinnad toidukauplus-
tes on väga sarnased ehk kui tõusevad, siis igal 
pool.»    Scanpix
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«Viimse reliikvia» filmimise 
kohas valitakse Agnes ja 
Gabriel ning laagris saavad 
selgeks nii tibutants kui 
macarena. Pealinna lastel ja 
noortel on algava suveva-
heaja sisustamiseks valida 
enam kui 350 laagri vahel.

Pääsküla noortekeskusel on 
kavas kaks suvist linnalaagrit. 
«Meil täitus hiljuti 20 aastat 
noortekeskusena, nii et  vä-
hemalt 15 aasta jagu kogemu-
si laagrite korraldamises on ju-
ba olemas,» kinnitas Pääsküla 
noortekeskuse vastutav noor-
sootöötaja Kristiina Jürman. 
«Laagrid on noorte seas väga 
populaarsed ja oodatud – tihti 
saavad kohad täis paari näda-
laga ja ootejärjekord on pikk!» 

Sel korral plaanitakse kor-
raldada eri mänge ja tege-
vusi nii noortekeskuses kui 
ka selle lähistel. «Külastame 
bowling'usaali, LaserGame'i 
saali ning batuudi- ja teadus-
keskust Super Skypark,» loet-
les Jürman. «Lisaks teeme ühe-
päevase pikema väljasõidu Tar-
tusse, kus läheme Ahhaa tea-
duskeskusse.» 

Pääsküla noortekeskuse lin-
nalaagrite tegevused sätitakse 
alati paika noortega koos. «Iga 
laagri lõppedes küsime tagasi-
sidet: mis meeldis, mida soovi-
takse kogeda ja kus käia,» lau-

sus Jürman. Omamoodi tradit-
siooniks on kujunenud pikem 
väljasõit. «Eelnevatel aastatel 
oleme käinud Rakvere linnu-
ses ja politseimuuseumis, Vem-
bu-Tembumaal ja Tartus,» mai-
nis noorsootöötaja.

Peagi algavatesse linnalaag-
ritesse ootab Pääsküla noor-
tekeskus 8-14-aastaseid lapsi, 
laagri maksumus on 80 eurot. 
«Hind sisaldab tegevusi noorte-
keskuses ja kaugemal  ning iga 
päev lõunasööki,» selgitas Jür-
man. «Noortekeskuse laagrid 
on populaarsed just selle tõttu, 
et vanematele on need tasku-
kohased ning noortele huvita-
vad ja kaasahaaravad. Mitmed 
osalejad on pidevalt meie  kes-
kuses käivad noored ning nen-
de arvamustega on arvestatud. 
Ikka kohtab laagrites eelmiste 
aastate osalejaid, kes tulevad 
juba mitmendat aastat järjest!»

Laager peaks olema  
mänguline ja hariv

Jürmani kinnitusel annab 
laagris osalemine noortele po-
sitiivse elamuse. «Turvalises ja 
sõbralikus keskkonnas on või-
malik luua sõprussuhteid, ko-
geda ja näha uusi ning huvi-
tavaid kohti,» rääkis ta. «Kõi-
ge tähtsam on aga see, et noo-
red saavad üksteisega suhelda 
ja tavakeskkonnast välja. Tä-
napäeval on nad kahjuks liiga 
hõivatud tubaste  tegevuste-
ga ja istuvad ekraanide taga, 
kuid laagrielu on hea võima-

lus sellest eemalduda ja koge-
da midagi uut. Nii saavad väik-
semad ja suuremad kasvatada 
oma enesekindlust, sotsiaalsed 
oskused arenevad ning silma-
ring täieneb.» 

Kaja kultuurikeskuse koo-
livaheaja linnalaagrid toimu-
vad teist hooaega. «Alustasi-
me mullu suvel  animatsioo-
nilaagriga, millele on järgne-
nud teatri- ja lauamängulaag-
rid,» lausus ürituste koordi-
naator Sirly Tammisaar. «Juu-
lis toimuv animatsioonilaager 
leiab aset juba kolmandat kor-
da ning lisaks planeerime au-
gustisse loodustarkuse laagrit, 
mille raames veedame kõik 
päevad majast väljas.»

Tammisaare sõnul on iga laa-
ger olnud eriline ja omamoo-
di. «Teemad püüame valida nii, 
et need kõnetaks 9-13-aasta-
seid ja annaksid koolivaheae-
gadele lisandväärtust,» rõhutas 
ta. «Oleme külastanud näiteks 
Proto avastustehast, nukuteat-
rit, videomängude muuseumit 
LVLup, käinud bowling'ut män-
gimas jne. Väga kiidan Musta-
mäel asuva Kännukuke raa-
matukogu innovatsioonilabo-
rit! Peame oluliseks, et kooli-
vaheaja laager oleks samavõrd 
mänguline kui hariv ja õpetlik.»

Juuli hakul toimuvas ani-
matsioonilaagris läbivad lap-
sed filmitegemise eri etapid 
loo ja tegelaste kujundamisest 
kuni helindamiseni. «Osaleja-
tel valmivad laagri lõpuks in-

dividuaal- või grupitööna ani-
matsioonid,» selgitas Tammi-
saar. «Juhendajaks on juba va-
rasematest laagritest tuttav Vil-
lem Tammaru innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskusest Mektory, 
kes aitab joonistused elama 
panna.»

Kuigi Kaja kultuurikeskuse 
koolivaheaja linnalaagrite tra-
ditsioonid on alles kujunemas, 
on Tammisaare hinnangul nä-
ha, et laagrid muutuvad üha 
populaarsemaks ja lisaks uu-
tele tulijatele korduvad juba 
tuttavad näod. «Animatsiooni-
laager arendab lapse loovust ja 
loomingulisust ning annab uu-
si teadmisi, mida kooliski järg-
mistel aastatel kasutada. Laa-
ger on lisaks lõbule ka kasu-
likult veedetud aeg!»

Laagripisik on geenides
Juba 27. suve järjest on seik-

lushimulistel noortel võimalik 
suvisel koolivaheajal osa saada 
Taevaskoja noortelaagri ak-
tiivsetest ja elamus-
terohketest te-
gevustest, mis 
pakuvad nal-
ja, õpetavad 
palju ka-
sulikku ja 
annavad 
võima-
luse oma 
meeskon-
natöö os-
kusi aren-
dada. «Mina 
olen põhimõtte-
liselt laagris sündi-
nud,» naeris Taevaskoja noor-
telaagri juhataja Theresa Press, 
kes abikasvatajana alustas sa-
mas juba 16-aastaselt. «Kuna 
mu ema oli nõukaajal Saadjär-
ve äärse Kukulinna noortelaag-
ri juhataja ja isa samas spor-
diinstruktor, veetsime venna-
ga maast-madalast kõik suved 
laagris, saades sealt pisiku kül-

ge. Nüüd on vend maadlust-
reener ja korraldab laagreid nii 
koondises kui ka klubis, mina 
sain abikasvatajast vanemkas-
vatajaks, kuni asusin ise laag-
reid läbi viima ja kasvatajaid 
koolitama. Nüüd käivad minu-
ga omakorda kaasas mu tüt-
red, kellest üks on viieaasta-
ne ja teine kümnekuune, see-
ga laagrigeenid lähevad edasi!»

2019. aastal Eesti parimaks 
noortelaagriks valitud Taevas-
koja on püsilaager, mis tähen-
dab tegutsemist üle 60 päe-
va aastas. «Alustame suve ha-
kul kõige pisematega vanu-
ses 7-12, edasi liigume vanu-
serühmadeni 8-13, 9-14 ja 10-
16 ning viimases vahetuses 
osalevad 13-19-aastased,» rää-
kis Press. Tegevused on erine-
vad. Näiteks seiklus- ja loo-
duspäeval mängitakse seiklus-
mänge alates orienteerumisest 
Taevaskoja metsas kuni müs-
teeriumide lahendamiseni de-

tektiivimängus. Samuti õpi-
takse, kuidas loodu-

ses hakkama saa-
da, loodust n-ö 

lugeda ja abi 
leida. Loo-
me- ja kul-
tuuripäe-
val aren-
datakse 
fantaasiat 
maalimi-

se, teatri- 
ja tantsutöö-

tubade kaudu, 
tervisepäeval te-

geldakse   enda vaim-
se ja füüsilise tervisega. «Ala-

tes viiendast vahetusest on ees-
märk, et noored organiseerik-
sid päevaprogrammide kok-
kupanekut ja läbiviimist või-
malikult palju ise, kasvatajad 
on vaid toeks,» märkis Press. 
«Laagri esimene päev algab 
alati käiguga Taevaskotta, kus 
anname laagrivande, ning ku-

na samas on filmitud mit-
meid  kultusfilmi «Viimne re-
liikvia» stseene, saavad laag-
rilised viimasel õhtul osaleda 
laagri algusest saati kavas olnud 
Taevaskoja Agnese ja Gabrie-
li valimisel. Väga menukad on 
eri maadest pärit laagritantsud, 
mida õpime päevases töötoas. 
See on vägev vaatepilt, kui 80 
noort korraga tantsivad – mõ-
ni ei teadnudki seni omaaeg-
seid menukaid tibutantsu või 
macarena't!»

 Väiksema osalejate arvu-
ga on talvelaagrid, ning plaa-
nid on ka sügis- ja kevadva-
heaegadeks. «Tallinna noored 
saavad suvelaagrites osaleda 
soodushinnaga, riigi poolt li-
sanduvad sooduskohad näiteks 
lastekodudest noortele,» lau-
sus  Theresa Press. Taevasko-
ja noortelaagrid on sedavõrd 
popid, et vanemad osalejad tu-
levad tagasi aastast aastasse. 
«Väga paljud praegused kas-
vatajad on Taevaskoja noorte-
laagrist välja kasvanud, alus-
tades abikasvataja ametist na-
gu minagi omal ajal,» tõdes 
Press. «Mindki on laagrite juu-
res hoidnud just toredad mäles-
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Valik vahvaid suvelaagreid:

• Kaja animatsiooni 
linnalaager 
9-13-aastastele 
Aeg: 4.-7. juulini  
Koht: E. Vilde tee 
118 
Laager sisaldab eri 
tegevusi koos juhen-
dajatega nii Kajas 
sees kui ka väljas-
pool maja. Animat-
sioonilaagri jooksul 
läbivad lapsed filmi-
tegemise eri etapid 
loo ja tegelaste ku-
jundamisest kuni he-
lindamiseni. Osaleja-
tel valmivad indivi-
duaal- või grupitöö-
na laagri lõpuks ani-
matsioonid. 
Maksumus 80 eurot 
Lisainfo www.kaja-
keskus.ee/kalender, 
info@kajakeskus.ee, 
tel 5388 6330.

• Pirita surfiklubi las-
te ja noorte surfi-
laager 8-17-aastas-
tele  
Aeg: mitmetel aega-
del juulis ja augustis  
Koht: Merivälja tee 
1f 
Laagri fookus on en-
diselt ja veel tugeva-
malt purjesurf! Saab 
süüa, SUPitada, õp-
pida surfi nii maal kui 
merel ja kavas on 

veel mitmeid üllatu-
si!  
Maksumus 210 eu-
rot (-15% soodus-
hind neile, kellel tule-
mas perest rohkem 
kui üks laps) 
Lisainfo www.surf.
ee/lastelaagrid, laa-
ger@surf.ee

• Seikluslik linnalaa-
ger Proto avastus-
tehases 8-12-aas-
tastele (eesti ja ve-
ne keeles) 
Aeg: mitmetel aega-
del juulis ja augustis 
Koht: Peetri 10 
Proto seikluslaager 
on täis seiklusjutte 
ja -mänge, ootama-
tuid külalisi ja retki 
Põhja-Tallinna sala-
pärastesse paika-
desse. 
Maksumus 105 eu-
rot (sisaldab kolme-
päevast programmi, 
sooja lõunat ja õhtu-
oodet) 
Lisainfo: www.proto-
tehas.ee/linnalaa-
ger, anett@proto-
factory.ee

• Pässa suveseiklus 
8-14-aastastele 
Aeg: 8.-12. augustini 
kl 10-17 
Koht: Rännaku pst 1 
Seiklus ja meelela-

hutuslikud tegevu-
sed noortekeskuses. 
Lisaks Ahhaa kesku-
se külastus, Laser-
game, Super Sky-
park jne külastused.

Maksumus 80 eurot
Lisainfo: www.nomme.

ee/paaskula-noor-
tekeskus/kalender/, 
paaskyla.noortekes-
kus@nomme.ee, tel. 
5556 7780

LAAGRID KODUNT 
KAUGEMAL:
• Taevaskoja turismi- 

ja puhkekeskuse 
laager 
Aeg: 1.-7. juulini 
Koht: Taevaskoja tu-
rismi- ja puhkeskes-
kus, Neitsikoopa tee 
3, Taevaskoja küla, 
Põlva vald, Põlva-
maa 
Laagri suunitlus: 
matka- ja seikluslaa-
ger 
Maksumus 190,50 
eurot (Tallinna noor-
tele) 
Lisainfo https://
www.taevaskoja.ee/
taevaskoja-noorte-
laager/, laager@
taevaskoja.ee, tel 
5307 4155 

• Suvelaager «Tants 
ja loovus» 

8-14-aastastele 
Aeg: 2.-9. juulini 
Koht: Illuste mõis, 
Paatsalu küla, Lää-
neranna vald, Pär-
numaa 
Rõhk tantsimisel ja 
looval liikumisel, kus 
tantsuoskuse oma-
mine on muidugi tore, 
aga mitte primaarne. 
Lisaks loovale liiku-
misele õpitakse akro-
baatika aluseid ja te-
hakse eri trikke. Eriti 
usinad saavad ka in-
dividuaaltreeninguid 
harrastada. 
Maksumus 168 eurot 
(Tallinna noortele) 
Lisainfo www.agne-
ta.ee/suvelaager-il-
lustes, info@agneta.
ee, tel 554 4458

• Lastekaitse liidu 
lastelaagrite osa-
ühingu laager 
Aeg: 8.-15. juulini 
Koht: Pivarootsi õp-
pe- ja puhkekeskus, 
Pivarootsi küla,  Lää-
neranna vald, Pärnu-
maa Merelaager 
Maksumus 220 eurot 
(Tallinna noortele) 
Lisainfo www.laste-
laagrid.eu, pivaroot-
si@laagrid.eu, tel 
507 6021

Juunist augustini on 8.-12. aastased lapsed oodatud PROTO suvistesse linnalaagritesse. Need on täis leiutamist, seiklusjutte ja -mänge, ootamatuid külalisi ja 
külastusi Põhja-Tallinna salapärastesse paikadesse. Erakogu

Osav  
juhendaja aitab  

lastel joonistused 
elama panna.

Pääsküla noortekeskus viib linnalapsed muuhulgas ka looduse rüppe.

 

Pääsküla noortekeskus
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Paplite pst 14 kinnistu  
projekteerimistingimuste eel-
nõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt asub Paplite pst 14 kin-
nistu pereelamute juhtotstarbega 
alal. Projekteerimistingimuste 
eesmärk on määrata tingimused 
Paplite pst 14  kinnistule üksikela-
mu püstitamiseks. Paplite pst 14 
kinnistule kavandatava üksikela-
mu võib paigutada ca 6,6 m kau-
gusele Paplite puiesteelt poolsest 
kinnistu piirist; ca  8,7 m kauguse-
le Paplite pst 12 poolsest kinnistu 
piirist; Paplite pst 16 poolsest kin-
nistu piirist ca 7,2 m ning Saar-
vahtra pst 13a poolsest kinnistu 
piirist ca 10,15 m. Paplite pst 14 
kinnistu suurusega 1208 m2  pu-
hul, võib suurim hoonete (elamu, 
abihooned) ehitisealune pind olla 
kuni 240 m2 arvestades lähipiir-
konna hoonestust kui ka linnaosa 
üldplaneeringut. Kavandatav ela-
mu (ehitisealune pindala 153,9 
m2) arvestab ümbritsevat hoo-
nestust.   
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piir-
konna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldi-
sed kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingi-
mustega.
Projekteerimistingimuste taotlu-
se ja lisamaterjalide avalik välja-
panek toimub 21. juunist kuni 7. 
juulini 2022 Nõmme Linnaosa 
Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, 
I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/02242 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
vanas projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris veebi-
aadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Men
etlus&MLiik=PT&MID=169856  
PT menetluste nr PT247530 või 
Paplite pst 14 aadressi alt (doku-
mentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
· Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks on avali-
ku väljapaneku lõppemise kuu-
päev.
Juhul kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepane-
kuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300

Pirita Linnaosa Valitsus avali-
kustab Mähe-Kaasiku tee 42 
kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk  on moodustada Mähe-
Kaasiku tee 42  kinnistust kaks 
elamumaa sihtotstarbega krunti 
ning määrata moodustatavatele 
kruntidele ehitusõigus kokku ka-
he kuni 2-korruselise  üksikelamu 
ja ühe abihoone ehitamiseks. Mä-
he-Kaasiku tee 42 elamumaa 
sihtotstarbega krundi pindalaks 
planeeritakse 1385m2, täisehitu-
seks kuni 25% ja hoonestustihe-
duseks 0,35. Krundi ehitusõigus 

määratakse vastavalt olemasole-
vale  2-korruselisele üksikelamule 
ja täiendavat ehitusõigust ei mää-
rata. Krundi põhjaosas asuv kuur 
on ette nähtud likvideerida. Mä-
he-Kaasiku tee 42a elamumaa 
sihtotstarbega krundi pindalaks 
planeeritakse 820m2, täisehitu-
seks kuni 22% ja hoonestustihe-
duseks 0,22. Krundil võib asuda 
üks kuni 2 maapealse ja 1 maa-
aluse korrusega üksikelamu ning 
üks 1-korruseline abihoone. Juur-
depääs mõlemale krundile on 
Mähe-Kaasiku teelt.
Planeeritava ala suurus on 0,24 
ha.
Detailplaneering on kooskõlas Pi-
rita linnaosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostas Opti-
mal Projekt OÜ ja huvitatud isik 
on eraisik.
Detailplaneeringuga saab tutvu-
da 27.juunist kuni 18.juulini 2022 
Pirita Linnaosa Valitsuses Kloost-
ri tee 6 toas 128, igal tööpäeval 
tööaja jooksul. Võimalusel palume 
tutvuda materjalidega elektrooni-
lisel teel.
Detailplaneeringu jooniste ja se-
letuskirjaga saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris aadressil 
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP042210 (Mähe-
Kaasiku tee 42 kinnistu detailpla-
neering). Dokumentide nägemi-
seks peab ID-kaardiga sisse logi-
ma.
Avaliku väljapaneku kestel saab 
detailplaneeringuga tutvuda ka 
Vabaduse väljak 7, 1.korruse info-
saalis.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
08. juuni 2022 istungil korraldu-
sega nr 539:
1. lõpetada järgmiste detailpla-
neeringute koostamine Lasna-
mäe linnaosas:
1.1 Peterburi tee 2b kinnistu de-
tailplaneering, mille eesmärk oli 
kinnistule ehitusõiguse määrami-
ne;
1.2 Vesse põik 4 kinnistu detail-
planeering, mille eesmärk oli kin-
nistu sihtotstarbe muutmine äri-
maaks ja ehitusõiguse määrami-
ne;
1.3 Mustakivi tee ja Linnamäe tee 
vahelise maa-ala detailplanee-
ring, mille eesmärk oli Mustakivi 
tee ja Linnamäe tee vahel asuvast 
reformimata riigimaast moodus-
tada üks ärimaa, kaks üldkasuta-
tava maa ja üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunti ning määra-
ta moodustatavale ärimaa krun-
dile ehitusõigus kuni 3-korruseli-
se büroo-toitlustushoone ehita-
miseks;
1.4 Mustakivi tee 23 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering, mille ees-
märk oli moodustada elamu-, äri- 
ja sotsiaalmaa sihtotstarbega 
krundid ning määrata kruntidele 
ehitusõigus ärihoonete, korte-
relamute ja ühiskondlike hoonete 
ehitamiseks. Hooned olid kavan-
datud kuni 8- korruselised;
1.5 Kesk-Sõjamäe tn 8 kinnistu 
detailplaneering, mille eesmärk oli 
ehitusõiguse määramine 5- kor-
ruselise hoone laiendamiseks 
3-korruselise pealeehitusega 
ning senise elamumaa sihtotstar-
be muutmine ärimaaks;
1.6 Kesk-Sõjamäe tn 2-8 kruntide 
detailplaneering, mille eesmärk oli 
18. aprilli 2001 detailplaneeringu 
lähteülesande nr 114 järgi krunti-
dele ehitusõiguse määramine;
1.7 Raadiku tn 11 ja 11a kinnistute 
detailplaneering, mille eesmärk oli 
planeeringualale lisaks olemas-
olevale tasulisele parklale tankla 
rajamine.
2. Tunnistada kehtetuks:
2.1 Tallinna Linnavalitsuse 21. 
veebruari 2007 korraldus nr 303-
k „Peterburi tee 2b kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise alga-
tamine“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 23. 
detsembri 2013 korraldus nr 
1786-k „Vesse põik 4 kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise alga-
tamine Lasnamäe linnaosas“;
2.3 Tallinna Linnavalitsuse 18. juu-
ni 2014 korraldus nr 989-k „Mus-
takivi tee ja Linnamäe tee vaheli-
se maa-ala detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindami-
se algatamata jätmine Lasnamäe 
linnaosas“;
2.4 Tallinna Linnavalitsuse 21. 
detsembri 2016 korraldus nr 
1920-k „Mustakivi tee 23 kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu koos-
tamise algatamine ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine Lasnamäe lin-
naosas“;
2.5 Tallinna Linnavalitsuse 13. au-
gusti 2008 korraldus nr 1319-k 
„Kesk-Sõjamäe tn 8 kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise alga-
tamine“;
2.6 Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 
2001 korralduse nr 1662-k „De-
tailplaneeringute koostamise al-
gatamine“ punkt 1.2;
2.7 Tallinna Linnavalitsuse 28. 
jaanuari 2004 korraldus nr 162-k 
„Raadiku tn 11 ja 11a kinnistute 
detailplaneeringu koostamise al-
gatamine“.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Lennuki tänava, Liivalaia täna-
va, A. Lauteri tänava ja Maakri 
tänava vahelise kvartali detail-
planeeringu ning detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise aruande avali-
kustamine
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad ajavahemikul 
30.06.-13.07.2022 Tallinna Linna-
valitsuse 18.05.2022 korralduse-
ga nr 454 vastu võetud 0,98 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud 
Lennuki tänava, Liivalaia tänava, 
A. Lauteri tänava ja Maakri täna-
va vahelise kvartali detailplanee-
ringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 06455) ning koostöös Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti-
ga OÜ Hendrikson & Ko poolt 
koostatud detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (edaspidi ka KSH) aruan-
de.
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil liita Maakri tn 29 ja 
Lennuki tn 24 kinnistu ning osa 
Lennuki tn 26 kinnistust ja osa Lii-
valaia tn 41 kinnistust kuni 50% 
elamumaa ja vähemalt 50% äri-
maa sihtotstarbega krundiks ning 
määrata ehitusõigus moodusta-
tavale krundile ühe kuni 36 maa-
pealse ja 4 maa-aluse korrusega 
eluruumidega ärihoone ehitami-
seks; muuta Lennuki tn 26, Liival-
aia tn 39, Liivalaia tn 41 ja Liivalaia 
tn 43 kinnistute piire ja sihtotstar-
vet ning määrata kruntidel asuva-
te hoonete rekonstrueerimise või 
laiendamise ulatus ja tingimused; 
määrata A. Lauteri tn 7 ühiskond-
like ruumidega elamu ja A. Lauteri 
tn 7c ühiskondliku hoone laienda-
mise ulatus ja tingimused. A. Lau-
teri tn 7b, A. Lauteri tn 7a ja A. 
Lauteri tn 7d kinnistute piire ei ole 
ette nähtud muuta ja uusi hoo-
neid ei ole kruntidele kavandatud. 
Määratud on kõigi planeeritud 
alal asuvate kruntide kasutamise 
tingimused.
Planeeritud maa-ala Tallinna Lin-
navolikogu 11. jaanuari 2001 mää-
rusega nr 3 kehtestatud Tallinna 
üldplaneeringu kohane maakasu-
tuse juhtotstarve on kesklinna se-
gahoonestusala, kuhu võib ehita-
da kõiki hooneid, välja arvatud 
keskkonda saastavaid ettevõt-
teid. Detailplaneering on kooskõ-
las Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritud maa-ala jääb Tallinna 
Linnavolikogu 16. aprilli 2009 ot-
susega nr 77 kehtestatud teema-
planeeringu „Kõrghoonete paik-
nemine Tallinnas” kohasesse 
Maakri kõrghoonete piirkonna 6. 
kvartalisse. Detailplaneering on 
kooskõlas teemaplaneeringuga 
„Kõrghoonete paiknemine Tallin-
nas“.
Detailplaneeringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise (edas-
pidi ka KSH) aruande on koosta-
nud OÜ Hendrikson & Ko.  KSH 
protsessi käigus viidi läbi eriuurin-
gud potentsiaalselt oluliste tee-
made täpsustamiseks, sh dend-
roloogiline hinnang, radoonitase-
mete uuring, liiklusuuring, insolat-
siooni uuring (õigus päevavalgu-
sele), tuulekoridoride uuring ja 
hüdrogeoloogiline uuring. Alter-
natiivsete arengustsenaariumite-
na ja lahendustena on KSH aru-
andes vaadeldud järgmisi põhi-
mõttelisi variante: 1) 0-alternatiiv 
ehk detailplaneeringu rakendami-
sest loobumine ja planeeringualal 
olemasoleva olukorra säilimine, 2) 
variant 1 - arendaja poolt kavan-
datava tegevuse (eskiislahendu-
se) elluviimine, 3) variant 2 – la-
hendus, millega nähakse ette 
kõrghoone ning lisaks nähakse 
ette Liivalaia tn 39 ja 41 kinnistute 
hoonestamist A. Lauteri tn 7 ela-
mu kõrguste hoonetega ning A. 
Lauteri tn 7C hoonele ühe korru-
se peale ehitamist sihtasutuse 
Eesti Muusikafond saali tarbeks, 
3) variant 3 - lahendus, mille pu-
hul kogu kvartal (va ehitismäles-
tistega krundid) hoonestatakse 
A. Lauteri tänavale tüüpilise kõr-
gusega (5 korrust) hoonetega.
KSH käigus hinnati kavandatava 
tegevusega kaasnevaid välismõ-
jusid järgmistes valdkondades: 
mõju linnaruumi kasutamisefek-
tiivsusele ja kesklinna väärtusta-
misele, visuaalne mõju, mõjud 
seoses võimalike tuulekoridoride 
tekkimisega, mõju insolatsiooni-
tingimustele, mõju kultuuriväär-
tusele, mõju inimese sotsiaalse-
tele vajadustele ja varale, mõju 
liiklusele, välisõhu kvaliteet, müra 
häiring, radooniga seotud mõjud, 
põhjaveega seotud mõjud, mõju 
haljastusele, mõju linnustikule ja 
jäätmeteke. Mõjude hindamise 
käigus anti ka hinnang kõigi va-
riantide võimalikule keskkonna-
mõjule ja tehti variantide võrdlus. 
Võrdlustulemusi kokku võttes jä-
reldati, et krunti arendades aval-
duvad selgemalt tuvastatavad 
positiivsed mõjud variantide 1 ja 
2 (kõrghoone) puhul. Positiivne 
on mõju eelkõige linnaruumi 
funktsionaalsele ja ruumilisele 
mitmekesisusele, uue avaliku 
ruumi tekkimisele ja piirkonna ka-
sutajate sotsiaalsetele vajaduse-
le. Kõrghoone on kavandatud 
väljapoole väärtustatud vaateko-
ridore Tallinna vanalinnale. Kui 
lähtuda eesmärgist arendada 
planeeritud ala vastavalt kesklin-
na kõrghoonete piirkonnas kehti-
vatele põhimõtetele, võib detail-
planeeringu lahendust pidada 
vastuvõetavaks, sellega kaasne-
vad mõningad positiivsed mõjud 
ning negatiivsed mõjud on lee-
vendatavad.
Detailplaneeringu ja KSH mater-
jalidega saab 30.06.-13.07.2022 
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesk-
linna Valitsuses aadressil Nunne 
tn 18, Tallinna Linnavalitsuses 
aadressil Vabaduse väljak 7, Tal-
linna planeeringute registris vee-
biaadressil https://tpr.tallinn.ee/ 
(detailplaneering nr DP039200) 
ja https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Lennuki-lauteri-ksh. 
Avaliku väljapaneku jooksul on 
igal isikul õigus esitada ettepane-
kuid ja vastuväiteid planeeringu 
kohta.

tused enda lapsepõlvest, mida 
tahan omalt poolt edasi kanda 
ja teistele pakkuda.»

Tallinna haridusameti noor-
sootöö osakonna juhataja Mar-
ko Ooli sõnul on sellesuviseid 
laagreid valikus praegu üle 350, 
sh linnavälised laagrid. «Ole-
me partneritega kokku leppi-
nud, et kel on laagri korralda-

mine veel plaanis, saab meile 
infot saata ja siis täiendame ko-
dulehte jooksvalt,» lausus Ool. 
«Valikus on hästi palju eri te-
maatikaga laagreid, alates spor-
dist ja lõpetades teadustemaa-
tikaga. Sellist  olukorda küllap 
ei teki, et pole võimalik enda-
le sobivat leida. Ka eri vanus-
tega on arvestatud – laagrites 
osalemiseks sobilik iga algab 7. 
eluaastast ja lõpeb 18. eluaasta-
ga.» Linnalaagrite päevamak-
sumus jääb 15 ja 30 euro va-
hele sõltuvalt päevade arvust. 
Reeglina kestavad linnalaagrid 
5-10 päeva.

Linna toetusel on laagrid 
soodsamad

Lisaks võib osaleda välja-
pool Tallinna toimuvates öö-
bimisega laagrites, kus viibi-
takse vähemalt kuus ööpäeva. 
«Ka siin on valik väga lai, ala-
tes spordist, lõpetades tantsu ja 
teadusega,» tõdes Marko Ool. 
«Linn toetab ööbimisega laag-
reid 120 000 euroga, tänu sel-
lele on laagri maksumus Tallin-
na noortele odavam.» Reegli-
na jääb linnavälise laagri hind 
150 ja 300 euro vahele. Pea-
linna noorel võib laagrivahe-
tus olla 30-40 euro võrra sood-
sam, sõltuvalt päevade arvust.

«Täiesti tasuta pakutakse 
linnas läbi suve noortele tasu-
ta treeninguid: korvpall, jalg-
pall, võrkpall ja tõukerattatree-
ningud, mis toimuvad eri spor-
diväljakutel ja -parkides,» lisas  
Ool. «Nii saavad huvilised en-
dale minilinnalaagri iga päev 
ise kokku panna ja treeningu-
tel käia. Lisaks pakuvad tasu-
ta tegevusi kõik Tallinna noor-
tekeskused. Sel suvel suundu-
vad paljud noortekeskused ka 
majast välja parkidesse ja spor-
diparkidesse, kus pakutakse 
noortele eraldi tegevusi.»

Suvise laagriprogrammiga 
saab tutvuda linna haridusame-
ti noorteinfo kodulehel www.
tallinn.ee/noorteinfo/Kooliva-
heaeg Tasuta suvetreeningute 
info leiab www.tallinn.ee/sport 

Tallinna suvefestivalide info 
leiab www.tallinn.ee/est/noor-
teinfo/suvefestivalid 

Juunist augustini on 8.-12. aastased lapsed oodatud PROTO suvistesse linnalaagritesse. Need on täis leiutamist, seiklusjutte ja -mänge, ootamatuid külalisi ja 
külastusi Põhja-Tallinna salapärastesse paikadesse. Erakogu

Pääsküla noortekeskus viib linnalapsed muuhulgas ka looduse rüppe.

 

Pääsküla noortekeskus

BELOBROVTSEV: Koondasime 
laagrite info ühte kohta kokku
Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul täieneb 
linnaasutuste paku-
tavate laagrite 
programm pidevalt 
ning esimesed 
laagrid toimuvad ju-
ba juunis. 

«Üle Eesti toimuvad 
laagrid näiteks Muhu saarel, 
Kloogarannas, Taevaskojas, 
Kurgjärvel ja Saaremaal, kus 
tegevust jagub igas vanuses 
noortele ja lastele,» loetles 
abilinnapea. «Haridusamet 
koondas oma kodulehele info 
suvel toimuvate laagrite kohta, 
mis toimuvad nii Tallinnas kui 

ka üle Eesti. Linnalaagrites 
näiteks saab õppida 

surfamist ja tantsi-
mist, meisterdada, 
tegeleda robooti-
kaga ning osa võt-
ta isegi printsesside 

linnalaagrist. Käiakse 
ekskursioonidel ja kü-

lastatakse põnevaid paiku.»
Suvise laagriprogrammiga 

saab tutvuda kodulehel tallinn.
ee/est/noorteinfo/Koolivahe-
aeg. Seal on välja on toodud 
korraldaja, laagri toimumise 
aeg ja koht, sihtrühm, laagri 
suunitlus ning pileti- ja regist-
reerimisinfo.
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Rahvaülikool ootab 
õppureid 

Tallinna rahvaülikoolis on alanud regist-
reerumine sügispoolaasta kursustele, 
mille hulgas leidub nii uusi tulijaid kui ka 
vanu armastatud klassikuid. Kursuste 
nimekiri täieneb rahvaülikooli kodulehel 
kuni septembrini. Kursuste kirjeldus ja 
registreerimine www.kultuur.ee või tel 
5661 6435 (kohtade arv on piiratud).
 

Suvetegevused 
noortele Lasnamäe 
parkides

Tondiraba pargis tegutseb teisipäeviti ja 
neljapäeviti pop-up noortekeskus, kus 
toimuvad eri töötoad ja üritused. Halva 
ilma korral saadakse kokku Lasnamäe 
noortekeskuse ruumides (Punane 69D). 
E, K ja R toimuvad samas hoones filmi-
õhtud jpm tasuta tegevused. Täpsem 
kava Lasnamäe noortekeskuse tege-
miste kohta www.noortekeskus.ee 
Kuni 31. augustini toimuvad ka eri tasuta 
treeningud parkides ja väliväljakutel. 

Virtuoosid Tallinna 
kitarrifestivalil 
Tallinna kitarrifestival pakub muusikae-
lamusi juba 17. aastat. 18. juunini toimu-
vad kontserdid Mustpeade majas, tele-
tornis ja Kadrioru lossis, samuti Harju-
maal ja Tartus. Festivali avakontserdil 
mängib Gorizia kitarriorkester Itaaliast, 
festivali peaesineja on aga üks kuulsa-
maid kitarriduosid Cecilia Siqueira ja 
Fernando Lima Brasiiliast.  Üle paljude 
aastate annab kontserdi Remi Boucher 
Kanadast. Festivali lõpetab Viini uue 
maailmamuusika trio Cobario kontserti-
dega Keilas ja Rae vallas. Piletid Piletile-
vist, info festivali kava ja artistide kohta 
www.kitarrifestival.ee

TASUTA KONTSERDID 
RAVILA PARGIS
Ravila pargis (Ravila 13) saab suvel nautida 
tasuta kontserte. Järgmine Ravila pargi 
kontsert toimub 7. juulil kl 19, siis on lavale 
oodatud Marko Matvere koos Peep Rauni-
ga. Võimalusel soovitatakse muusikat kuu-
lama tulla jalgsi või jalgrattaga.

TALLINNA HAMBAKLIINIK KUT-
SUB TASUTA INFOPÄEVALE 
15. juunil kl 11 on huvilised oodatud Haabersti päevakesku-
sesse (Õismäe tee 24) infopäevale, kus Tallinna Hambakliinik 
tutvustab oma teenuseid seenioridele. Igale osalejale kinke-
kaart! Infopäeval saab tutvuda hambakliiniku teenustega, mis 
on mõeldud spetsiaalselt seenioridele. Selgitatakse, mis on 
raviplaani koostamine, tutvustatakse teenuste hindade kuju-
nemist ja seda, milliseid riiklikke soodustusi pakutakse pen-
sioniealistele. Lisaks tutvustatakse eri proteese ja antakse 
nõu, kuidas neid hooldada.

Minu  
TALLINN

Soojenev kliima vähendab  
toidu kasvatamiseks  
sobilikku maad

Keskkonnaaktivist ja poliitik Züleyxa Izmailova

Juba talvekuudel, kui kütte- ja elektriarved tulid, oli hin-
natõusu tunda. Praegu on väga kõrgele tõusnud toidu 
hind, paljude põhitoiduainete puhul silmapaistvalt. See 
on arusaadav, kuna kütus on enamuse toodete hinna 
kujunemisel üheks sisendhinnaks. Olukord Ukrainas on 
siin vinti veelgi juurde keeranud! Varem Venemaalt 
imporditud toormed on tulnud tihti kallimatega 
asendada. Kuid toidumure on ka globaalne küsi-
mus. Soojenev kliima on kahandanud ressursse ja 
toidu valmimiseks kasutuskõlbmatut maad on 
üha rohkem. Kõik see kerib hindu kõrgemale. Ise 
vaatan kauplustes senisest tähelepanelikumalt, 
mida ja kui suures koguses osta tasub. Sama 
kodus toimetades – energiakasutust ja harju-
musi tuleb rohkem silmas pidada.

• Toidu, kütuse ja energia hinnad aina kasvavad. Pealinn uuris, kas linlased on  
hakanud millegi pealt ka kokku hoidma.

KUNO TEHVA: Hinnatõus  
sunnib toidusedelit muutma

Transpordikulude 
kasv piirab muusikute 
kontsertreise

Muusik ja kontserdikorraldaja  
Mail Sildos
 
Kordades kallimaks läinud 
on igasugune transport. 
Meie sõidame oma kont-
sertidega palju mööda 
Eestit ringi, kirikutesse 
ja mõisatesse. Kui mõne 
kaugema maanurga 
unustatud mõisas toimub 
esinduslik kontsert, tõstab 
see kodukoha väärtust ka 
ümbruskonna rahva jaoks. Koht 
muutub tõmbekeskuseks suuremategi 
linnade elanikele. Seepärast on meie 
eesmärk viia muusikat võimalikult pal-

judesse maanurkadesse. Hiljutine 
transpordi hinnapakkumine oli aga pä-
ris ehmatav. Kuid see on ka arusaadav, 
sest transpordifirma peab ju arvesta-
ma kallinenud kütusega. Teenused 
muutuvad kallimaks, kuid riiklikud toe-

tused samal ajal suurenenud 
ei ole. Olen vaadanud, et 

selliseid kontserdipile-
tite hindu nagu eel-
mise aasta suve nal-
jalt enam ei leia 
kuskilt. Kokkuhoiu 
kohti siiski on. Et 
Corelli kontserdi-

agentuuril oma ruu-
me pole, siis üürikulu 

jääb meil ära. Usun, et 
toasooja ja muude kulude 

kallinemisel otsustavad paljud 
teisedki suurte kontoriruumide asemel 
kodukontori kasuks.

Sügisel on karta  
senisest suurematki 
hinnatõusu

Geograaf ja ühiskonnateadlane  
Sulev Mäeltsemees 

Hinnatõusu olen praegu tähele pannud 
eelkõige elektri osas. Laias laastus valit-
seb päris ootamatu olukord, sest seni 
pole meil siinmail elektrienergiaga muret 
olnud. Eesti on tootnud elektrit piisavalt 
ja oleme suutnud seda ka mujale müüa. 
Suvel valge ajaga on siiski hea elektrit 
kokku hoida – laetulesid pole väga vaja-
gi. Samuti jälgin päris reeglipäraselt 
elektrihinna päevatariife. Päevase tariifi 
kõikumist tähele pannes võib ju pesu-
masina paar tundi hiljem sisse lülitada 
ning elektripliiti ka soodsamal ajal kasu-

tada. Teiste toodete puhul ma senist 
hinnatõusu veel väga üle ei dramatisee-
riks. Karta on, et suurem hinnatõus sei-
sab ees sügisel. Kõige tõsisemalt mõjub 
see ilmselt pensionäridele. Olen veen-
dunud, et traditsioonilisest elektritoot-
misest Eesti praegu küll loobuma ei 
peaks.

Huviringide arvelt 
kokku hoida ei tohiks
Ettevõtja ja jalgpallitegelane  
Kuno Tehva 

Hinnatõusu on näha nii 
küttekulude kui ka 
toidukorvi hinnast. 
Olukord ei ole 
kiita! Kokku tu-
leb hoida ette-
võtluses ja 
eraelus. Kui 
varem vaata-
sid vähem, 
mida sööd, siis 
nüüd tuleb 
söögisedelit 
hoolikamalt pla-
neerida. Kõike tuleb 
tarbida kokkuhoidliku-

malt! Ehk on hinnatõusust kasu ka – 
laristamist oli varem ehk liiga palju. Igal 
asjal on ka oma positiivne pool. Kes 
rohkem numbreid vaatavad, saavad 
oma eluga paremini hakkama. Spordi 
ja tervise arvelt aga kokku hoida ei to-

hiks. Staadionide kasutus pole 
mahult vähenenud, pigem 

tõusnud, ja lapsi tuleb tren-
nidesse juurde. Pimeda-

mal ajal tuleb aga õh-
tuti staadionituled põ-
lema panna, mis tä-
hendab valusaid 
elektriarveid. See 
omakorda mõjutab 
lapsevanemate tree-

ningtasusid. Kui lapsed 
saavad sportida, sirgu-

vad neist tugevad noored 
inimesed. Nii hoiame ka tervi-

sekuludelt kokku.

2021. aasta maist on Tallinna bo-
taanikaaed kehastunud Taimeriigi 
Suursaatkonnaks, juuni on pühen-
datud Taanile. 

18. juunil kl 12 viib botaanik Urmas 
Laansoo huvilised ringkäigule Taani pä-
ritolu taimede juurde. Ringkäigule pää-
seb botaanikaaia tavapiletiga. Regist-
reerimine aadressil https://bit.ly/taani-
taimed. Juunikuu jooksul esitleb Taani 
saatkond Palmimajas näitust jalgratta-
liiklusest Taanis. 15. juunil saab botaa-
nikaaias osa võtta lipujahist. Dannebrogi 
päeval ehk Taani lipupäeval peidetakse 
botaanikaaeda Taani lipud, mille asuko-
ha saab avastada foto järgi. Igale leidja-
le väike auhind! Lippe saab jahtida kuni 

juuni lõpuni. Mängu juhend on kassas. 
21. juunil on Gröönimaa rahvuspüha, 
mida botaanikaaias tähistatakse õdusa 
õhtupoolikuga koos Maris ja Tiit Pruuli 
fotode ning Gröönimaa reisilugudega ja 
Gröönimaa taimede tutvustusega, mille-
le järgneb gröönipärane koosviibimine 
kaffemik. Vestlusõhtu algab kl 17 ning 
osalemine on tasuta eelregistreerimisel  
https://bit.ly/Gröönimaa. 22. juunil kl 16 
saab osaleda Taani gastronoomiagiidide 
Nina ja Thomase juhitud jalutuskäigul 
botaanikaaias ja sellele järgnevas töö-
toas, kus tutvustatakse söödavaid met-
sataimi. Üritus on inglise keeles ja kes-
tab umbes kaks tundi. Registreerunud 
osalejatele on sissepääs tasuta: https://
bit.ly/fromwildernesstothetable 

Juunis võib botaanikaaias tutvuda Taani loodusega


