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«Erik jõudis meieni kakskeel-
selt perest, kus kumbki keel ei 
olnud baasina korralikult kin-
nistunud,» selgitas Tallinna las-
te turvakeskuse noorte arengu-
programmi juhtumikorraldaja 
Siim Sander Rooba. «Tal tekki-
sid koolis probleemid ning poisi 
enesehinnang ja väärikus käisid 
alla. Töö noorega oli mitmekülg-
ne. Pakkusime talle psühholoo-
gilist abi, õpiabi, sotsiaalset toe-
tust ja tööpraktikat ning aitasi-
me leida hobi.»

Rooba meenutas ka teist edu-
lugu. «15-aastane poiss sattus 
suitsiidikatsega haiglasse, seejä-
rel hakkas tema ema igalt poolt 
abi otsima,» rääkis ta. «Mitme 
inimese kaudu jõudis pere meie 
juurde. Andsime noorele sõnu-
mi, et esmatähtis on tervis ning 
kooli pärast ei pea muretsema. 
Pakkusime talle nõustamist ja 
teraapiaid ning aasta algul soo-
vis ta väikese koormusega koo-
lis jätkata. Ja nüüd, eelmisel nä-
dalal, käis ta meil psühholoogi 
vastuvõtul. Ta naeratas, oli iga-
ti sotsiaalne ja tegus ning kool 
on lõpetatud. Suvel plaanis töö-
le minna – tal on plaan! Tema 
tegevusel on mõju, ta seab ees-
märke ja tal on unistused.»

2021. aasta kevadel tuli las-
tekaitsespetsialistidelt, koolidelt 
ja lapsevanematelt sõnumeid, et 
järjest rohkem teismelisi on ko-
duseinte vahele jäänud ärevuse, 
depressiivsuse ja ennastkahjusta-
va käitumise tõttu. Tallinna laste 
turvakeskuse arenduse ja enne-
tuse koordinaatori Pirkko Run-
neli sõnul on suurenenud suit-
siidikatse teinud noorte arv. Nii 
sündis mõte luua noorte toetami-

seks arenguprogramm. «Mõtlesi-
me, kuidas aidata noortel leida 
üles ressurss, huvi ja eneseusk,» 
ütles Runnel. «Töötasime välja 
viis komponenti: individuaal- ja 
grupiteraapia (sh pereteraapia), 
huvitegevuse, tööpraktika, õpi-
toe. Omavahel kombineerituna 
on need abiks kriisiga toimetu-
lekul ning toeks toimetulekust-
rateegiate kasutamisel.» 

Mullu suvel Tallinna vaimse 
tervise keskuse ja laste turvakes-
kuse koostööprojektina alusta-
nud noorte arenguprogamm on 
jõudsalt edasi arenenud ning te-
gutseb täistuuridel. Alates jaa-
nuarist pakutakse 12-25-aastas-
tele noortele kõike, mida mure-
de võitmisks vaja. «Aasta jook-
sul on meilt eri teenuseid saanud 
kokku 179 noort,» loetles noor-
te arenguprogrammi juhi kohu-
setäitja Pirkko Runnel. «Iga kuu 
pakume psühholoogilist nõus-
tamist keskeltläbi 70 noorele ja 
õpituge kuni 30 noorele, indivi-
duaalset huvitegevust ja tööprak-
tikat kuni 20 noorele.»

Enesekaitse pole  
veel arenenud

Jätkuvalt jõuab 80% 
abi vajavatest noortest 
programmi läbi laste-
kaitsetöötajate soovi-
tuste. «Meiega võta-
vad ühendust veel 
koolipsühholoogid, 
koolide HEV-koor-
dinaatorid, eri  kriisi-
abikeskused ja haigla-
te psühhiaatria noorte-
osakonnad, ka üks pere-
arstikeskus on suunanud,» 
loetles laste turvakeskuse noor-
te arenguprogrammi juhtumi-
korraldaja Siim Sander Rooba. 
Meeskonnas on neli psühholoogi 
ametikohta, lisaks töötab noorte-
ga laiendatud meeskond ja kolm 
juhtumikorraldajat. Meeskonna 
võimekus on tuge pakkuda ku-
ni 120 noorele kuus.

merat tundma, helisid kuulama 
ja salvestama ja lõpuks valmib 
reaalne asi, mida saab näidata 
ja vaadata.» 

Siiski rõhutab Runnel, et te-
gemist klassikaliste huviringide-
ga ja noortekeskusega. «Meie pa-
kutava puhul saab rääkida noort 
jõustavast ning tema psüühikat 
ja toimetulekuoskusi arendavast 
huvitegevusest,» tõi Runnel väl-
ja. «Kunstiteraapia väljund on ju 
ka see, kuidas õppida läbi loo-
mingu enda tundeid väljendama. 
Kunst aitab olla kontaktis iseen-
daga. Meile on oluline, et riskikäi-
tumise asemel võtaks noor kät-
te pigem pintsli või pliiatsi. Ai-
tame noortel arendada eri ene-
seväljendusviise läbi kunsti ja  
sisendame talle: sa võid sinna 
panna kõik oma tunded, hullu-
sed ja pöörasused, selle asemel 
et end vigastada.»

Grupiteraapiatest saavad noo-
red valida psühhodraama, kirjan-
dusteraapia või matkagrupi va-
hel. «Eri noori kõnetavad eri või-
malused,» jätkas Runnel. «Gru-
piteraapia toob tervenemise ka 
seeläbi, et õpitakse teiste kõrvalt. 
Me kogeme, et teine tunneb sa-
mamoodi ja mina ei olegi see ai-
nus «veidrik», meil on sarnased 
mõtted ja tunded.» 

Väikeste sammudega  
sügavikust välja

Tegelikult leiavad noored 
teiste lugude kaudu ka enda 
muredele lahendusi. Näiteks kir-
jandusteraapia grupp on noor-
tele, kes saavad oma tunnete-
ga kontakti  loovkirjutamise, 
erie tekstide analüüsi ja nende 
ümber tekkivate arutelude kau-
du. Psühhodraamas käib tege-

ABI MASENDUSES NOORTELE: Suitsiidikatse teinud 
poiss naeratas esimest korda ja tahtis minna taas kooli
«Mul oli eelmise aasta kevadel koolis väga raske mate-
maatika, inglise ja eesti keele ning geograafiaga,» rää-
kis 16-aastane Erik. «Terve suve parandasin hindeid, 
noorteprogramm aitas kooliga. Sain ka psühholoogilt 
abi oma muredes. Veel pakuti eri tegevusi: trenni, mis 
mind huvitas, võimalust töötada, mind usaldati. Sel õp-
peaastal läks koolis palju paremini, klassi lõpetades 
olid mul kõik viied. Praegu käin tööl ja tunnen end palju 
paremini.» Eriline programm aitab depressiooniga võit-
levatel noortel muresid seljatada.

Enamik noorte arenguprog-
rammi jõudnud on põhikooli õpi-
lased, tõdes Rooba. «Paljudel 
noortel on kooliga seotud prob-
leemid, näiteks 7. klassis süvene-
vad õpilüngad, eriti matemaati-
kas. Noorte õpiedukus ja enese-
hinnang langeb, suhted klassi-

kaaslastega muutuvad. Li-
saks võivad tekkida pin-

ged ja arusaamatused 
perega.»

Rooba sõnul on 
teismelised väga 
tundlikud ning nen-
de enesekaitsemeh-
hanismid pole välja 
arenenud. Kui sõb-

rad noore hülgavad 
või õpetaja ütleb krii-

tiliselt, tabab see noort 
otse südamesse.

 Runnel kinnitas noorte kõr-
get sotsiaalset ärevust. «Näiteks 
ei julgenud üks noor oma klas-
sikaaslastele isegi otsa vaadata, 
«tšau» või «nägemist» öelda ega 
ka grupis sõna võtta,» kirjeldas 
Runnel. «Sel puhul õpetab ko-
gu meie meeskond alates juhtu-
mikorraldajatest ja psühholoogi-
dest, kuidas ärevust maandada.» 
Näiteks saadab psühholoog noo-
re kolleegilt pastakat küsima – 
pisiasjad, et üldse teise inimese 
poole pöörduda ja midagi kü-
sida, võivad mõnele teismelise-
le väga hirmutavad olla. «Äre-
vuse puhul on tavapärane, et 
ärevust tekitavat olukorda ha-
katakse võimalusel vältima, ja 
meie roll on abistada noort pi-
sikeste sammude tegemisel mu-
gavustsoonist väljaspool,» lausus 
Kristin Pent. «Kui noor julgeb 
pöörduda võõra inimese poole 
ja pastakat küsida, saab ta edu-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Noorte tugiprogramm pakub noortele  
ja peredele: 
• psühholoogilist abi ja pere-

teraapiat, sh kunsti-, kir-
jandus-, tegevusteraa-
piat;

• teraapia tugigruppe 
noortele, sh autismi, 
sotsiaalse ärevuse ja 
enesevigastamise korral;

• õpiabi;
• sobiva huvitegevuse leidmist 

ja vajadusel abi selle eest 
maksmiseks;
• tugiisikut ehk mentorit;
• karjääri planeerimist ja 

tööpraktikat.
• Programmi juhib Tallin-

na laste turvakeskus. Li-
sainfo: www.lasteturva.

ee/Teenused/noorte-aren-
guprogramm

kogemuse – hirmust hoolimata 
tuli ta toime. Saame analüüsida, 
mida ta kartis ja kuidas päriselt 
läks. Selliste väikeste sammude-
ga saame aidata ärevust leeven-
dada ja eneseusku tõsta.» 

Abi huvitegevusest  
ja tööteraapiast

Mõnikord juhtub, et noor-
te arenguprogrammi jõudva-
tel noortel pole olnud oskusi ja 
enesekindlust, et luua sõprust. 
«Gruppi kuulumise tunne on teis-
meliseeas oluline ja nii võib noor 
tunda ennast väga üksildasena, 
see omakorda aga  tuua kaasa 
muid vaimse tervise muresid,» 
tõdes Pent. Siin saab pakkuda 

erinevad grupiteraapiad. «On vä-
ga armas märgata, kuidas noo-
red kohtumiste käigus aina enam 
avanevad – turvatunde suurene-
des julgetakse aina enam isikli-
kel teemadel rääkida. Ka noor-
te kokku toomine on üks meie 
eesmärkidest.»

Rooba sõnul aitab noori ka 
kunstiprogramm, kus võib end 
väljendada savi, maalide või di-
gigraafika kaudu. «Näiteks üks 
huviõpetaja teeb dokfilme fil-
mindushuviga noortega, kes ta-
haks oma mõtteid panna läbi kaa-
mera ekraanile jooksma,» lausus 
ta. «Nad kohtuvad iga nädal: sal-
vestavad ja monteerivad, õpivad 
monteerimisprogrammi ja kaa-

Muuhulgas aitab noori kunstiteraapia. «See õpetab noori loomingu kaudu enda tundeid väljendama,» selgitas noorte arenguprogrammi juhi kt Runnel. «Aitame noortel arendada eri 
eneseväljendusviise kunsti kaudu ja sisendame talle: sa võid sinna panna kõik oma tunded, hullused ja pöörasused, selle asemel et end vigastada.»  Albert Truuväärt

Mõni noor  
ei julge oma  

klassikaaslastele 
otsagi vaadata.

vus mänguliste lavastuste ja si-
tuatsioonide kaudu ning sobib 
muuhulgas neile, kel on sotsiaal-
ne ärevus, nt raskus klassi ees 
midagi öelda, esineda. «Grupis 
tehakse harjutusi, julgustatak-
se oma sõnu ja tundeid välja 
ütlema; õppima, et oleme eri-
nevad ning et see on okei,» li-
sas Runnel. 

Rooba jätkas: «Matkagrupis 
saab õppida märkama tundeid 
endas, teistes ja ümbritsevas kon-
takti ja kohalolu kaudu. Üritame 
liikumist harjumuseks seada ning 
õpetada hindama iseenda päevi 
ja enesetunnet – et kogu aeg ei 
oleks ainult halb, vaid mõni päev 
oleks ka parem.»

Lisaks pakub programm noor-
tele tööteraapiat turvalises kesk-
konnas. «Enda jaoks sobiva ra-
kenduse leiab nii see, kellele so-
bib käeline ja omaette nokitsev 
töö, kui ka see, kellele meeldib 
suhelda ja olla pidevas liikumi-
ses. Oluline on hakkamasaamise 
kogemus,» toonitas Rooba. «Ka-
sutame Astangu kutserehabili-
tatsioonikeskuse tõlgitud ja ko-
handatud Jobpics´i karjäärinõus-
tamise kaarte, mis aitavad noo-
rel teha töökoha leidmise liht-
samaks.»

Pent tõi välja, et programm 
on paindlik. «Võib-olla pole noor 
kohe valmis psühholoogiga koh-
tumisteks, aga me teame, et abi 
on vaja ja saame talle läheneda 
tegevuse kaudu, mis just seda 
noort kõnetab ja ühtlasi avab 
ehk hiljem ukse ka teisteks tee-
nusteks,» ütles ta. Pent usub, et 
programmi tugevuseks on hoo-
liv ja individuaalne lähenemine 
– kolleegidega tehakse omava-
hel tihedalt koostööd, et noori 
tundma õppida ja pakkuda neile 
edukogemust, olgu see siis õpi-
toe, nõustamise, huvialaga tege-
lemise või tööpraktika kaudu. 

Rooba märkis, et 
teinekord ongi 
vaja sõna otse-
ses mõttes jalg 
ukse vahele 
saada – sü-
gavas dep-
ressioonis 
inimest 
ei pruugi 
miski huvi-
tada. «Meil 
on psühho-
loog ka kodus 
käinud, et juba üle 
aasta isolatsioonis ol-
nud noort aktiveerida õppi-
ma või ning elu erinevaid vali-
kuid nägema,» nentis ta. 

«Mõne puhul võib selleks val-
guskiireks olla tõesti huviala, mis 
toob esimese edukogemuse: kõik 
muud asjad on praegu halvasti, 
aga see tegevus tuleb mul hästi 
välja ja annab jõudu,» lisas Pent. 

Runneli sõnul ei jaksagi väga 
raskes kriisis noor kõike korra-
ga vastu võtta. Osa noori ka ei 
räägi kuigi palju. «Tervenemine 
algab hästi väikeste sammude-
ga,» märkis Runnel. 

«Näiteks ühe noorega, kes 
koolis seoses vaimse tervisega 
sel aastal ei käi, on kokkulepe, 
et ta jääb klassi kordama ja alus-
tab järgmisel aastal uuesti. Samas 

oli ta huvitatud meie kaudu töö-
le asumisest, ja on rõõm tõde-
da, et ta peab tublisti kokkule-
petest kinni, tahab eri tööüles-
andeid ette võtta ja saab kollee-
gidega hästi läbi. Selle asemel, et 
aasta kodus veeta, saame pak-
kuda talle tegevust ja see toe-
tab,» lausus Pent. «On oluline, 
et noor ei jääks isoleerunult nel-
ja seina vahele.»

Vanematel napib oskusi
Teismeeas võivad suhted ema-

isaga olla keerulised. «Mõnel ju-
hul on vanemate oskused ja res-
surss piiratud: keeruline on pii-
re seada, vastutust jagada, rää-
kimata elus ette tulevatest krii-
sidest, nagu lein, lahutus, töö-
kaotus, vägivald,» märkis Roo-
ba. «See võib olla noorele vä-
ga suur koorem – ta võib tun-
da süüd ja ülemäärast vastutust. 
On olukordi, kus ema pingutab 
ja korraldab kõik ette-taha ära 
– teinekord on just seda korral-
damist liiga palju, mis teeb ka-
ruteene. Tähtis on anda vastu-
tust õigel ajal, sest noor vajab 
kogemusi, turvalist katsetamise 
ja proovimise võimalust. Näiteks 
üks neiu sai hästi hakkama ko-
duõppel ning tal olid vanema-
tega pigem positiivsed suhted, 
kuid olukorras, kus tal oli va-
ja elus edasi liikuda, ilmnes, et 
vajaka on jäänud kogu sotsiaal-
ne pool: noor tundis ärevust uu-
te inimestega suhtlemise ees, tal 
oli keeruline koduseinte vahelt 
välja tulla.» 

«Tegelikult näeme ikkagi 
suurt koostööd ja pingutamist 
vanematega, olgugi lood kee-
rulised ja suusad teinekord ris-
ti,» nentis Runnel. «Eks iga va-
nem tahab oma lapsele kõige 
paremat, teinekord me lihtsalt 
ei pruugi selle varju näha – ehk 

see, mida me vanematena tee-
me või ei tee, ei pruu-

gi teinekord võib-
olla noore käi-

tumist toeta-
da.» 

Siin ai-
tavadki 
nõustami-
sed ja pe-
reteraa-

pia. «Ena-
mus vane-

matele suu-
natud linnatee-

nustest on suuna-
tud väikeste laste ema-

isadele nagu näiteks «Imelised 
aastad»,» tõdes Rooba puudu-
jääki teismeliste vanemate osas. 
«Ühel hetkel peame pead kokku 
panema ka vaimse tervise kes-
kuse, lastekodu ja teiste linnaa-
sutustega, et luua midagi ühtset 
ka murdeealiste vanemate tead-
likkuse tõstmiseks ja harimiseks, 
et nemadki saaksid psühhosot-
siaalset haridust juurde.»

Noorteprogramm ei jää saa-
buval suvel kollektiivpuhkusele 
ning kellegagi koostööd ei kat-
kestata. «Kui noor ja pere vaja-
vad suvel tuge, proovime võima-
luste piires abi pakkuda,» kin-
nitas Pent.

BEŠKINA: Oleme saanud  
aidata juba 179 noort
«Arenguprogramm ai-
tab sõna otseses 
mõttes noorte 
elusid päästa,» 
lausus abilin-
napea Betina 
Beškina.

Mullu alguse 
saanud noorte 
arenguprogramm 
(PAK) on Beškina sõ-
nul osutunud vajalikuks 
ning edukaks. Praeguseks on 
teenust kasutanud juba 179 
noort. «PAK-i eestvedajad on 
noori välja toonud väga süga-
vatest n-ö aukudest, aidates 
suitsiidimõtetega ja oma toast 
mitte lahkuvatel noortel taas 
jõu ja eluisu üles leida,» lausus 
Beškina. «Tegemist on noori 
päästva programmiga.»

Mullu eraldas linn 
programmile ligi 

138 000 eurot 
ning 2022. 
aastal on 
programmi 
eelarve veidi 
üle 520 000 

euro. «Linn 
näeb selle vaja-

likkust ning on ot-
sustanud programmi-

ga edasi minna ka tulevikus, 
sest abivajajaid on palju, noor-
te probleemid on teravad,» 
lausus Beškina. «Noortele 
suunatud arenguprogramm, 
mis pakub mitmekülgset ja 
paindlikku tuge ning arvestab 
ka noorte reaalsete vajadus-
tega, on just see, mis meie 
noori päriselt aidata suudab.»

Liikumine  
annab tunde, et 
kogu aeg ei lähe 

halvasti, vaid mõni 
päev on ka  

parem.

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

«Märtsipommitamise ajal 
lendasid kõik kiriku vitraa-
žid sisse ja toona otsustas 
linnavalitsus nende asemel 
kõige lihtsamate klaaside 
kasuks, sest kellelgi ei ol-
nud midagi palju võtta,» üt-
les Tallinna praost ja Jaani 
koguduse õpetaja Jaan 
Tammsalu. «Kuna nüüd-
seks olid 150 aastat vanad 
puitraamid jõudnud väga vi-
letsasse seisu, tuli mõte 
klaasid taastada, ning kui 
juba, siis koos 
vitraažidega.»

1867. aastal, kui Jaani kirik 
valmis sai, olid tal akendes vit-
raažid. 1944. aasta märtsipom-
mituses need kadusid. 2018. 
aasta talvel tegi TTÜ uurimis-

rühm kirikust soojusuuringu ja 
siis sai selgeks, et läbi akende 
kaob väga palju soojust, sis-
se tuleb aga külma ja ka pal-
ju müra. Koguduse juhatus ot-
sustas kohe aknaid korda te-
gema asuda.

Vitraažide tegija leidmiseks 
korraldas kirik galerist Erk-
ki Juhandi juhtimisel konkur-
si, kuhu esitas oma tööd ka-
heksa klaasikunstnikku. Kon-
kursi tingimuseks oli, et uued 
vitraažid ei muudaks kiri-
kut pimedaks. Ette oli an-
tud teema kiriku kaitsepüha-
ku, Johannese evangeeliumi 
lugudest. Konkursi võitjaks 
osutus vanameister Dolores 
Hoffmann.

Hoffmann ütles, et see 
pole lihtsalt suur töö, vaid 
suur õnn. «Vitraaž, see on 
valgus ise,» rääkis ta. «See 
on valguse tükk, mis ruu-
mi tuleb, ja arhitektuuriele-
ment. Nad kõik sõltuvad 
üksteisest. Näiteks aken 
lausa karjub silma teiste 
taustal, kui ta on vales-
ti tehtud. Mulle vanas-
ti paistis, et need altari-
poolsed aknad on natu-
ke tumedad. Nüüd nad 
läksid heledamaks, kui 
kõik teised aknad on 
ees.» 

«Vitraažidega on 
nii, et eri värvi klaa-
sidest paistab päike eri 
hetkedel läbi,» rääkis 
Tammsalu. «See ei ole 
ainult üks sinine, üks 
valge või üks roheline, vaid 
see on pidevas muutumises 
olev värvide mäng.»

Tammsalu sõnul oli 
akende jaoks annetajaid 
palju. «See oli täielik ime, 
sest mõtlesime, et oma jõu-
dudega jaksame äärmisel 
juhul kümne aastaga kõik 
korda teha,» m mainis ta. 
«Tegemist oli 300 000-eu-
rose projektiga, aga an-
netajaid tuli väga palju 
ja oli ka väga suurte an-
netuste tegijaid. Kui lõ-
puks mõtlesime, et jää-
me ikkagi hätta, siis tuli 
linn veelgi suurema an-
netusega appi ja saame 
öelda, et juuli esimese 

nädala lõpuks on kõik aknad 
väljast korras.»

Tänu koguduse aktiivsusele 
ja inimeste annetustele oli Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvar-
ti sõnul võimalik seda projek-
ti ellu viia. «Viimane summa, 
mis linn eraldas, oli 70 000 eu-
rot,» ütles ta. «Jaani kiriku uu-
te vitraažide taust on loomuli-
kult ajalooline ja ilus. Ma ar-
van, et kõik tallinlased võiksid 
tulla vaatama, millist ilu need 
pakuvad. Jaani kirikul on eri-
line ajalooline roll, sest see on 
esimene eestlaste kirik. Ajaloo-
lise õiguse taastamine oli ko-
guduse väga õige otsus ja se-
da oligi vaja toetada.»

Jaani kirik sai tänu tuhandele 
annetajale kümme uut 
Dolores Hoffmanni vitraaži

Kenade vitraažidega ühes said ak-nad ka pakettklaasid, et kirik oleks soojem.

Dolores Hoffmann ütles, et 
Jaani kirikule uute kirevate 

akende loomine polnud liht-
salt suur töö, vaid suur õnn.

 Albert Truuväärt
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Hiljutine foorum arutles, kui-
das muuta vanalinn taas pulbit-
sevaks linnakeskuseks. Mitme 
kohviku pidaja, vanalinna ela-
nik Vello Leitam soovib, et va-
nalinnast saaks hankida kasvõi 
esmatarbekaupu. «Elan Pikas tä-
navas ja muidugi oleks siia poodi 
vaja,» lausus ta. «Ka võiks va-
nalinnas olla lasteaed kohalike 
elanike jaoks, siis oleks noortel 
peredel palju rohkem huvi siia 
elama tulla.»

Vanalinna elanikud peavad 
oluliseks sujuvat koostööd nende 
ja ametnike vahel. Eriti olukor-
ras, kus vanalinn on piirangute-
ga muinsuskaitseala. «Need ot-
sused peaksid tulema siitsamast 
meie seast, kõige rohkem elani-
kelt endalt,   et kuhu vanalinn 
areneb,» lausus vanalinna ela-
nik Eero Kotli. «Kui ei ole las-
teaeda, oma pagarit, piimapoo-
di, siis inimene kolib siit ära.» 

Vanalinnas kuulub 17% kin-
nisvarast linnale. Seni on linn 
ruume välja üürinud kauban-
dus-, haridus- või teenusepinna-
na. Tihti tähendab see odavaid 
suveniiripoode või kallist õlle-
kohta, mis kohalikku elanikku 
vanalinna ei meelita. Kesklin-
na vanema Monika Haukanõm-
me sõnul on sellel oma põhjus. 
«Probleem on olnud ikkagi see, 
et kinnisvara pealt tuleb teeni-
da ka tulu, mida oleks võima-
lik vanalinna tagasi paigutada,» 
nentis ta foorumil. «See tähen-
dab, et mõnikord on ka sundus 
teha otsuseid, et maksimeerida 
saadavat tulu.»

Samas vaatab linn Hauka-
nõmme sõnul üha rohkem kau-
gemale üüritulust ja valib rent-
nikke sisu järgi. «Tuleb muuta 
väljakujunenud praktikat, ja Co-
vid-19 aeg on meid väga palju 
õpetanud,» lisas ta. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul oli foorumi arutelusid va-
ja, sest linn proovib leida pari-
mat viisi, kuidas vanalinna elu 

edasi arendada. «Ideaalset tu-
lemust ei ole võimalik saavu-
tada, sest vanalinna puhul on 
kõige keerulisem leida tasakaal 
eri huvide vahel. See on aga 
pikk ja aeganõudev protsess,» 
märkis ta.

Mõtted, mis kahepäevasel 
foorumil tekkisid, leiavad oma 
koha vanalinna arengukavas ja 
kesklinna üldplaneeringus, mis 
hakkavad vanalinna tulevikku 
suunama. Arhitektuurikeskus 
on linnafoorumeid korraldanud 
juba üle kümne aasta. «Need on 
ennast tõestanud ja aitavad lei-
da ruumilistele probleemidele 
lahendusi,» ütles Eesti arhitek-
tuurikeskuse juhataja Raul Järg. 
«Vanalinn ei ole probleem, vaid 
meie rõõm. Peame selle rõõmu 
lihtsalt taas üles leidma.»

Viimased kaks aastat on pak-
kunud kõigile väljakutset ning 
toonud välja teemad, mida va-
rem ei ole osatud märgata. «Va-
litsevate trendide üle ei ole me 
rõõmsad,» nentis Järg.  «Peame 
mõtlema, kuidas anda vanalinn 
tagasi meile endile, sest siis on 
sellest pikas perspektiivis rõõ-
mu ka neile, kes seda linna vaa-
tama tulevad.»

Sissekirjutus vanalinnas on 
umbes 5000 inimesel, reaalselt 
elab neid seal aga 2500 ringis, 
ning seda on liialt vähe kohaliku 
asumi toimimiseks. «Elu võiks 
vanalinnas tõesti rohkem olla, 
näiteks etendusi ja kontserte,» 
leidis  linnakodanik Ain. «Suu-
red klubid vanalinna ei sobi, 
aga igasuguseid väiksemaid klu-
bisid ja asutusi võiks küll roh-
kem olla.»

VANALINNA TULEVIK: Turist tahab näha pigem kohalikku 
pulbitsevat elu kui vaid neile mõeldud lõbustusparki
«Varem mõtlesin, et kesklinnas ongi lärma-
kas ja öine melu, et sellega peaks leppima. 
Aga karjumine Viru tänaval oli siiski nii vali, 
et ma ei saanud korralikult magada ja koli-
sin lõpuks sealt ära,» rääkis vanalinna uu-
rija ja muinsuskaitsespetsialist Triin Talk 
hiljutisel vanalinna tulevikku vaagival lin-
nafoorumil. «Vanalinn ei ole probleem, vaid 
meie rõõm. Peame selle rõõmu lihtsalt taas 
üles leidma,» lisas arhitektuurikeskuse ju-
hataja Raul Järg.

Ka turistid tulevad meelsamini paika, kus näeb ehedat kohalikku elu. Kui oma inimesed vanalinnast ära koli-
vad, on see üsna kõle paik, mis meenutab pigem mõnda keskaja teemalist lõbustusparki.  Albert Truuväärt

TRIIN TALK: Vanalinn on  
muutunud liigselt turistilõksuks
Turistidele korterites majutust 
pakkuvad lühirendifirmad su-
ruvad püsivaid elanikke vana-
linnast välja, leiab vanalinna 
uurija ja muinsuskaitsespet-
sialist Triin Talk.

Talgi sõnul on Tallinna vana-
linn muutunud viimasel ajal liiga 
turismikeskseks. «Kui nüüd see 
suur rahvusvaheline turism ära 
kadus, siis selgus, et ka ettevõt-
lus ja üldse elu haihtus koos tu-
ristidega,» lausus ta. «Linn ja riik 
peaksid oma ruume välja renti-
des seadma kriteeriumid, millele 
rentnik vastama peaks. Vanalin-
nas on teadlikult vaja tekitada ja 
hoida ka muud elu, sest turismile 
orienteeritud ettevõtted tulevad 
siia ise.»

Enne Covid-19 lainet külastas 
vanalinna aastas kuni 3,6 miljo-
nit välismaalast. 2020-2021 toi-
mus suur langus, kuid nüüd on 
taas palju turiste oodata, sest 
isolatsioonis olnud inimesed ta-
havad reisida. Talgi sõnul sure-
tavad püsivat elu vanalinnas tu-
ristidele siinsetes korterites ma-
jutust pakkuvad lühirendiette-
võtted, nagu Airbnb. «Majutus-
ettevõte pakub kortereid 
vanalinna ja selle lähedale, mis 
toob ka turiste vanalinna roh-
kem,» märkis ta. «Kui üks piir-
kond muutub turismist 
sõltuvaks, hakkavad 
kohalikud mõtlema, et 
neile ei paku vanalinn 
midagi ja püsiv elu 
hakkab seal välja su-
rema.»

Talgi sõnul häirivad 
lühirendifirmad tuge-
valt kohalike elu. «Üks 

elanik kurtis, et tal on tunne, na-
gu elaks ta veidras hotellis: iga 
päev käivad koristajad, tal ei ole 
tuttavaid naabreid, sest need pi-
devalt vahetuvad – ja seetõttu ei 
tahagi ta seal enam elada,» ütles 
ta. «Näiteks Lissabon üritas Co-
vid-19 ajal Airbnb-d täis vanalin-
na tagasi võtta nii, et linn ise ren-
tis kortereid välja. Nad andsid 
need üürnikele välja viieks aas-
taks. Barcelona on keelustanud 
Airbnb toa kaupa välja üürimise, 
et seda ei tekiks liiga palju. Ning 
paljudes linnades piiratakse tu-
rismibusside ja kruiisilaevade 
hulka ühes päevas.»

Vanalinlasi häirib Talgi sõnul 
ka öine melu ja lärmakus. «Ka 
mul õnnestus esimest korda 
kümmekond päeva vanalinnas 
elada,» lausus ta. «Mõtlesin, et 
kesklinnas ongi lärmakas ja öine 

melu ning et sellega 
peab leppima. Viru 

tänavale koli-
des eeldasin, 
et seal midagi 

eriti hullu ei 
ole. Aga 
sealne kar-
jumine oli 

ikka nii valik, 

et ma ei saanud kaks ööd korra-
likult magada ja kolisin lõpuks 
ära.»

Vanalinlastele ei meeldi ka ro-
heluse puudus, mis on üks pea-
misi ärakolimise põhjuseid. «Va-
nalinn on meil paraku suhteliselt 
kivine ja ei paku inimesele loo-
duslähedust. Lisaks toodi välja 
kõrgeid elamiskulusid ja soovi 
uude majja kolida,» mainis Talk.

Ta lisas, et vanalinna eest 
saavad seista eelkõige seal ela-
vad inimesed, kes seda hoolda-
vad. Otsuseid tuleb teha kogu-
konnana. «Ajutised külalised se-
da kindlasti teha ei saa, sest nad 
tulevad ja lähevad. Linna tuleb 
arendada nii, et elanikel on hea, 
siis on ka meie külastajatel hea,» 
tõdes  Talk. «Kui vanalinn muu-
tub kõrghooajal ülerahvastatud 
ja lärmakaks paigaks, võib juhtu-
da, et linn kaotab atraktiivsuse 
kultuursemat sorti turistide sil-
mis, kes soovivad jääda pike-
maks ajaks, saada osa kohali-
kust elust ja kultuurist. Võime 
kaotada enam-vähem toimiva 
peaaegu autovaba 15-minuti lin-
na südame.»

Talk leidis, et vanalinna oma-
pära hoidmiseks tuleb teha kõ-
vasti tööd. «Kui sa käid kuskil 
toredas vanalinnas, kus on väi-
kesed toredad kohalikud kohvi-
kud, mitte McDonaldsid ja su-
veniiripoed, siis üldiselt see ongi 
väga pika töö tulemus,» nentis 
ta. «See ei juhtu niisama. See 

on aastakümnete pikkune töö 
sellistes vanemates turismilin-
nades. Me hakkame nüüd alles 
jõudma arusaamisele, et seda 
tööd on vaja hakata tegema.»

HELSINGI LINNAPLANEERIJA: Muutsime parkla  
vaba aja veetmise paigaks
«Vanalinnas asuvat lava ja is-
tumisala Archipelagot saab 
kasutada väikeste ürituste 
korraldamiseks ning seal toi-
muvad ka avatud tantsutun-
nid. Mõtlesime kogu aeg, kui-
das kohalikeni jõuda,» kirjel-
das Helsinki City Premises 
Ltd. tegevjuht Peggy Bauer, 
kuidas Helsingi muutis oma 
vanalinna ka oma elanike seas 
popimaks.

Bauer tõi näiteid, kuidas Hel-
singi on turistide seas popu-
laarset vanalinna ehk Torikort-
telit kohalikele rohkem tähen-
dusrikkaks muutnud. «Täna-
päeva Torikortteli piirkond oli 
vanasti oma asukoha tõttu elav 
linnaosa: kaubamajades käis 
jõukas eliit ja piirkond sai omal 
ajal tuntuks seltsielu epitsentri-
na,» rääkis ta. «Torikorttelit 
koosneb kolmest vanimast 
kvartalist Helsingi südames, ot-
se mere ääres.»

2000. aastate alguses valit-
ses oht, et kvartalid satuvad 
erainvestorite kätte, kuid koda-
nikud võitlesid selle vastu. «Ko-

halike rõõmuks otsustas linna-
pea toona jätta ruumid linna 
omandisse, renoveerida lagu-
nevad kinnistud ning avada pin-
nad äridele ja üritus-
teks,» märkis Ba-
uer.

2012. aas-
tal otsustati 
Torikorttelit 
muuta uut 
moodi Hel-
singiks. 
Kunagine 
parkla on 
muudetud tu-
ruväljakul ka-
heks vaba aja veet-
mise alaks. «Need kohad 
on mõeldud merevaate nauti-
miseks, turu ja vana turuhalli 
suupistete nautimiseks ning nii-
sama peatumiseks,» selgitas 
Bauer. «Avatud on terrass kõi-
gile külastajatele. Lava ja istu-
misala Archipelagot saab kasu-
tada väikeste ürituste korralda-
miseks ning seal toimuvad ka 
avatud tantsutunnid.»

Tänaseks on Torikorttelil ära-

tuntav visuaalne välimus ehk 
bränd. «Oleme tähistanud selle 
koha tänavamaalide, lippude, 
värviliste pinkide ja lillepeenar-

dega, millega  tahame 
öelda, et see piir-

kond on Tori-
korttelit,» rää-

kis Bauer. 
«Sama vi-
suaalse vä-
limuse leia-
te kõigist 

meie mater-
jalidest: vee-

bisaitidelt, rek-
laamidelt, kaarti-

delt jne.»
Vanalinnale uue elu and-

mine on Baueri kinnitusel koos 
loomise võlu. «Me alati mõtlesi-
me kohalike elanike peale, et 
panna neid rohkem oma elupai-
ka kiinduma,» rääkis ta. «Küsi-
sime endalt kolm küsimust: kui-
das kohalikeni jõuda, kas see 
oleks elanikele sobilik ning mida 
saaksime teha, et muuta see 
elanike jaoks parimaks nii, et ka 
turistid endiselt siia tuleksid.»

INDREK PEIL: Jala käimist soodustaks kesklinna  
tihedam hoonestus ja tänavatevõrk
Arhitekt Indrek Peili sõnul 
kandub linnasüda tulevikus 
veelgi rohkem mere äärde. 
Seetõttu tuleb sinna jõudmine 
teha mugavamaks.

Tallinnas on võimalik välja 
arendada kompaktne kesklinn, 
kus lisaks autoga liikumisele 
saaks ka ainult jalgsi, ratta või 
ühistranspordiga hakkama, 
nentis Peil. «Tallinna kesklinn 
on pidevas muutu-
mises ja süda-
linna aktiiv-
sus kandu-
nud ka 
teisele 
poole 
vana-
linna,» 
lausus 
ta. «Lä-
hitulevi-
kus peaks 
kesklinn 
jõudma me-
reni. Kaugemas 
tulevikus võiks kesk-
linn hõlmata kogu bastioniringi 
ümbrust ehk eri  linnaosade 
bastionipoolset serva. Need 
alad võiks olla ka omavahel 
hästi ühendatud, lisaks võiks 
mõelda bastionivöö ühendus-

te peale. Olgu selleks siis 
puiestee, pargiring või 
tramm.»

Kesklinn võiks olla üks Tal-
linna kõige suurema elanike ti-
hedusega ala. Praegu on see 
aga väga hõre ja sealsed va-
hemaad pikad. «Tööhüpotee-
siks sobib, et elanike arvu kasv 
võiks olla ligi pool praegus-
test,» mainis arhitekt, kelle sõ-

nul on praegu mere-
äärne tänavate-

võrk planeeri-
mata. «Sü-

dalinna 
hõre tä-
nava-
võrk ei 
ole oluli-
selt 
edasi 

arenenud 
seal kuna-

gi asunud 
aiamaade tee-

nindusteede võr-
gust. Jalakäimist soo-

dustaks poole tihedam täna-
vavõrk. Puudulik tänavavõrk 
teeb jalgsi liikumise ja kesklin-
nast mere äärde jõudmise 
kohmakaks.»

Peili sõnul tuleks 

200-300-meetrised kvartalid 
jagada osadeks ja avada uusi 
kvartalisiseseid läbipääse, mil-
lest strateegilistes kohtades 
asuvad tuleks kujundada uu-
teks täieõiguslikeks tänava-
teks. «Sellega peaks kaasne-
ma ka hoonestustiheduse 
tõstmine,» märkis ta.

Tudengid uurisid oma töös 
Tallinna kesklinna merepoolse 
osa tänavavõrgu kujunemist. 
Lahendusena pakuti välja liiga 
suurte kvartalite jagamist ja 
strateegiliselt olulistes kohta-
des uute tänavate loomist. 
Jalgsiteekond peab täitma 
nelja tingimust: olema kasulik, 
turvaline, mugav ja huvitav.

Peili sõnul ei tasu linna pla-
neerides meie praegust liiku-
vuskultuuri ja igapäevaharju-
musi tulevikku paigutada. «Sa-
muti ei ole tulevik tehnoutoo-
piates, nagu isesõitvad autod 
või droonid,» märkis ta. «Tule-
vik peab olema inimkeskne ja 
jätkusuutlik. Kaasaegne linn 
kombineerib ajaloolist linna 
kaasaegsete trendidega. Tal-
linna eeldused on mereäär, sa-
dam, vanalinn, ühendav par-
givöönd ja eriilmelised linna-
osad.»

MADLE LIPPUS: Vanalinnas võiks tegutseda rohkem 
eri  tööd pakkuvaid asutusi
«Tuleb mõelda, kuidas 
saaksime suunata kruiisitu-
risti ka mõnda teise põne-
vasse asumisse peale vana-
linna,» sõnas abilinnapea 
Madle Lippus. «Seni on va-
nalinn arenenud just kruiisi-
turistide teemapargina, 
kuid nüüd  tuleb mõelda 
sellest kui elukeskkonnast. 
Just kohalikku elu tahame 
näidata ka turistidele.»

Lippus nentis, et igapäeva-
elu ei ole vanalinnas alati kõi-
ge mugavam. «Kohati ei ula-
tu kasvõi kommunaalteenu-
sed kõigi majadeni,» märkis 
ta. «Kuna vanalinn on nii olu-
line turismisihtpunkt, siis  
omanikele tundub mõttekam 
oma korter siin suure raha 
eest üürile anda, kui ise siin 
elada.»

Vanalinna iseloomustab ka 
paljude asutuste kadu. Lähi-
ajal kolivad vanalinnast ära 
siseministeerium ja Georg 
Otsa muusikakool. Välja 
plaanib kolida ka loodus-

muuseum. Vanalinnast välja 
kolinud asutused aga võta-
vad kaasa ka neis töötanud 
inimesed. Minema liikunud 
asutuste asemele 
tekivad liigagi 
sageli ho-
tellid, 
mis 
para-
ku ei 
too 
ta-
gasi 
ko-
ha-
likku 
elanik-
ke. Lip-
puse sõnul 
on oluline, et 
vanalinnas jätkuks 
eri tüüpi tegevusi ja erine-
vaid funktsioone. «Hotelle 
vanalinnas juba on,» tõdes 
ta. «Mitte et hotell iseene-
sest oleks halb, kuid see ei 
ole ettevõte, mis genereeriks 
kohalikku elu või oleks siht-

punkt, mille pärast vanalinna 
tulla.»

UNESCO maailmapärandi 
nimistusse kuuluv Tallinna 
vanalinn on turismisihtkoht 

ja selleks ka jääb. 
Kuid kuidas turis-

mindus siis ik-
kagi regulee-

rida? Lippu-
se hinnan-
gul tuleks 
turiste 
Tallinnas 
hajutada. 
«Me võiks 

mõelda, kui-
das kruiisitu-

risti suunata ka 
mõnda teise põ-

nevasse asumisse,» 
selgitas ta. «Seni on vana-

linn arenenud just kruiisitu-
ristide teemapargina. Tuleks 
mõelda sellest rohkem kui 
elukeskkonnast, sest koha-
likku elu tahame tegelikult 
näidata ka välisturistile.»

Bret-Maria Rikko
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

«Üha rohkem vajavad abi 
jalakäijad, kes saavad vi-
gastusi, kui neile sõide-
takse elektritõuksiga ot-
sa,» ütles Ida-Tallinna 
Keskhaigla erakorralise 
meditsiini keskuse juha-
taja dr Külvar Mand. 
Haigla uuenenud erakor-
ralise meditsiini keskus sai 
juurde ruumi ja uue tehni-
ka patsientide võimalikult 
kiireks aitamiseks. 

Uuenenud erakorralise me-
ditsiini keskuse avas Ida-Tallin-
na Keskhaigla (ITK) möödu-
nud esmaspäeval. Seal sai kor-
ras ruumid ka radioloogiakes-
kus, mis traumadega patsien-
te kiiresti läbi vaadata aitab. 

Mandi sõnul aitab uuenenud 
keskus abi kiiremaks muuta. 
«Saame pakkuda patsientide-
le, sh silmatraumaga erakorra-
lisse vastuvõttu pöördujatele, 
senisest kiiremat diagnostikat 
ja abi,» lausus ta. «Kogu töö-
korraldus on tänu uuendustele 
hästi läbi mõeldud. Märgatavalt 
on paranenud ka haigla val-
misolek hädaolukordadeks.»

Kokku on uues erakorrali-
se meditsiini keskuses 19 voo-
dikohta. Kolm kohta neist on 
mõeldud kriitilistele patsienti-
dele, kaks isolaatorit infekt-
siooni või muude ohtlike hai-
gusseisunditega (näiteks ke-
mikaalimürgistusega) patsien-
tidele ning kaks voodikoh-
ta protseduuride tegemiseks. 
«Saime juurde viis voodikoh-
ta, mis pakuvad seni ruumipuu-
duses vaevelnud keskusele olu-
list leevendust,» mainis Mand.

Olemas kõik seadmed
ITK erakorralise meditsiini 

keskusest käib aastas läbi kesk-
miselt 50 000 tallinlast ja linna 
külalist. Ühe osa neist moodus-
tavad traumapatsiendid, kelle 
arv on suve hakul  tõusnud. Eriti 
palju kannatanuid jõuab EMO-
sse tõukeratta õnnetuste tõttu. 
«See kipub olema tõusev trend 
nii täiskasvanute kui ka noore-
mate seas,» sõnas Mand. «Iga 
kord ei ole kannatajaks tõuk-
siga sõitja, vaid just jalakäijad, 
kes saavad vigastusi, sest neile 
sõidetakse otsa.»

Diagnostikakliiniku juha-
taja Aleksandr Šamarin rõõ-
mustas  uute seadmete üle. 
«Diagnostikaseadmeid kasu-
tame 24/7 ja väga intensiiv-
selt, seega on nende väljavahe-
tamise vajadus olnud ilmne,» 
sõnas ta. «Uued seadmed on 
kaasaegsed ja nii saame pak-
kuda patsientidele parimaid 
diagnostilisi võimalusi. Samu-
ti on oluline töötingimuste pa-
randamine.»

Tõmbekeskus uutele  
töötajatele

Uude keskusesse on ehita-
tud spetsiaalne lüüs kiirabiau-
todele, kuhu mahub 4–6 sõidu-
kit, mis saavad aastaajast sõltu-
mata seal oodata. «Eriti oluline 
on lüüsi olemasolu talvisel 
ajal ja vihmaga, sest 
nii ei pea enam 
patsiente vä-
litingimus-
tes trans-
porti-
ma,» 
ütles 
Mand.

Uud-
ne on 
kõiki-
de saali-
de vahel toi-
miv keskne jäl-
gimissüsteem, mis 
võimaldab patsientidel sil-
ma peal hoida mis tahes kohast. 

ITK juhatuse esimehe Tarmo 
Bakleri sõnul parandab kesku-
se remont ja laienemine arsti-
abi kättesaadavust Põhja-Ees-
tis. Keskuse jaoks on täiesti 
uus meditsiinitehnoloogia ok-
toobris-novembris kasutusele 
võetav statsionaarne positrone-
missioontomograaf. «Seni ole-
me kasutanud mobiilset seadet, 

kuid sügisest tuleb uus seade, 
mis on igapäevaselt haiglas ole-
mas,» lausus Bakler. «See saa-
bub küll hiljem, aga erakorra-
liste patsientide jaoks on kõik 
vajalikud seadmed kohal.»

Linnapea Mihhail Kõlvart 
ütles, et kui linna suurem ees-
märk on rajada täiesti uus Tal-
linna Haigla, siis vajalikud on 
ka kõik vaheetapid. «Inime-
si tuleb ravida ka praegu ja 
teenused sõltuvad väga palju 
keskkonnast,» ütles ta. «Era-
korraline meditsiin sõltub väga 
palju tehnoloogiast ning need 
on omakorda sõltuvuses füü-
silisest keskkonnast. Praegune 
investeering oli hädavajalik, et 
pakkuda neid teenuseid kvali-
teetselt ja operatiivselt.»

Abilinnapea Betina Beš-
kina sõnul saab uuest kes-

kusest tõmbekeskus 
uutele töötajatele. 

«Loodame ka, 
et meie töö-

tajad, kes 
on välis-
maale läi-
nud, tule-
vad kodu-
maale ta-
gasi,» rää-

kis ta. «Ma 
usun, et ITK 

uuenenud era-
korralise meditsii-

ni keskus saab olema 
üks põhjustest, et ka uued tu-

lijad on huvitatud sellises kesk-
konnas töötamisest.»

ITK erakorralise meditsii-
ni keskuse ja radioloogiakes-
kuse uuendamine maksis ligi 
6,5 miljonit eurot, lisaks soe-
tati meditsiiniseadmeid 3 mil-
joni euro väärtuses. Uuenda-
tud pinda on 3000 m2. ITK 
erakorralise meditsiini keskus 
asub  Ravi 18.

UUS JA UHKE: Keskhaigla 
EMO saab nüüd vastu võtta 
rohkem patsiente

Haigete seisundit saavad töötajad jälgida nii kohapeal kui ka ükskõik 

millises teises ruumis olles.

EMO-s on  
voodikohad  

kriitilises seisus 
ning isolaatorid  

ohtliku nakkusega 
patsientidele.

«Inimesi tuleb ravida ka praegu, enne uue Tallin-
na Haigla valmimist,» lausus uuendatud EMO 
avamisel käinud linnapea Mihhail Kõlvart.
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ei pruugi olla kriisiolukorras 
kuigi turvaline. Nii pääste-
amet kui ka munitsipaalpo-
litsei toonitavad, et varjeko-
had on ikkagi mõeldud üm-
berkaudsetel tänavatel või ka 
siis söögikohtades vm asu-
vatele inimestele. Hädaolu-
korras peaksid kodudes viibi-
vad inimesed otsima esmajoo-
nes varju näiteks oma maja-
de keldritest või lähimast 
maa-alusest park-
last. Isegi liht-
salt kodus vii-
bida on krii-
siolukor-
ras turva-
lisem kui 
tänaval.

«Var-
jumisko-
had on 
mõeldud 
ikkagi nen-
dele, kes asu-
vad avalikus lin-
naruumis, kui on va-
ja kiiresti varjuda,» märkis 
munitsipaalpolitsei juht Aivar 
Toompere. «Kui juba praegu 
valmis vaadatud kohad on ära 
märgistatud, otsime veel uu-
si juurde.»  

Nii päästeamet kui Tallinna 
munitsipaalpolitsei kutsuvad 
ühtlasi korteriühistuid tegema 
korda oma majade keldreid, 
et neid häda korral kasutada 
saaks. Võimalusel tuleks sin-
na luua võimalused joogivee 
saamiseks. Varuda võiks nii 
kuivtoiduaineid kui ka liiva-
kotte akende katmiseks.

Päästeameti hädaolukor-
raks valmisoleku osakonna 
riigikaitse nõuniku Lea Vai-
nulti sõnul võiks arvestusli-

kult iga inimese kohta olla 
ruumi üks ruutmeeter. Va-
baduse väljaku aluse park-
la suurus on 498 m2. Seega 
mahuks sinna umbes 500 ini-
mest. Sõltub muidugi, kui kii-
resti on võimalik parkla au-
todest tühjaks teha.

«Ukraina sündmused on 
näidanud, kui oluline on ela-
nikkonna kaitse,» sõnas pääs-
teameti juht Tammearu Vaba-
duse väljaku aluse varjumis-
koha sildi pidulikul paigalda-
misel. Juunikuus märgitakse 
varjumiskohad ära neljas Ees-
ti suuremas linnas. Tammearu 
sõnul on ühtlasi oluline aren-
dada lõpuni välja ohuteavi-
tussüsteem. See peaks toimi-
ma SMS-ide ja sireenide abil.

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart omakorda rõhutas, et 
väga tähtis on mõelda, kui-
das oma inimesi kriiside kor-
ral kaitsta.

Varjendikorrused ka  
uuele haiglale

Lisaks varjumiskohtadele 
tuleks tema sõnul luua lin-
na varjendite võrk. Erinevalt 
varjumiskohast, mis võib olla 
näiteks maa-alune parkla või 
hoone kelder, peavad varjen-
did vastama kindlatele ehitus-
tehnilistele vastupidavustin-
gimustele. Need tuleb seega 
vastavalt projekteerida.

Linnapea sõnul näitab Tal-
linna püüdeid varjendite ra-
jamisega algust teha kavatsus 
rajada projekteerimisjärgus 
Tallinna Haiglale kaks maa-
alust n-ö varjendikorrust. Sin-
na saaks kolida haiged ja nen-
dele abi andmise hädaolukor-
ras. Linnapea kinnitusel sõl-
tub areng siin linna ja riigi-
ametite koostööst.

Kõlvarti arvates tuleb üht-
lasi tõsiselt mõelda, kas mit-

te hakata kõikides-
se uutesse pro-

jektidesse ju-
ba varjendi 
nõuet sisse 
kirjutama. 
Soomes 
on teata-
vasti just 
seda teed 

mindud ja 
sellist polii-

tikat on vil-
jeletud terve 

sõjajärgse aja.  
Valitsus otsustas 

märtsi lõpus eraldada sise-
turvalisusele 86 miljonit eu-
rot, millest veidi üle poole 
läheb elanikkonnakaitsele. 
Praegu saab infot interneti-
lehtedelt https://www.tallinn.
ee/est/kriisiennetus/  ja htt-
ps://kriis.ee/ ning äpist Ole 
valmis!

Kavas on teha Tallinna var-
jumiskohtadest kaardiraken-
dus, mis oleks kõigil näha 
interneti kaudu. Loomulikult 
on  seejuures ülimalt soovi-
tav, et inimesed teaksid lä-
himate avalike varjumiskoh-
tade asupaika oma igapäeva-
marsruutidel.

Varjumiskohad selgitas väl-
ja päästeamet koostöös munit-
sipaalpolitseiga. Praegu ongi 
ainus võimalus varjumiskoh-
ti luua nõnda, et päästeamet 
tegutseb koos omavalitsusega, 
kes on välja otsinud sobivad 
munitsipaalpinnad. Mõistagi 
saab kasutada ka riigile kuu-
luvaid pindu. Eesti seadustes 
kahjuks puudub seni nõue, mis 
kohustaks eraomanikke var-
jumiskohti rajama või selles 
osas võimudega koostööd te-
gema. Küll saab muidugi loota 
nende mõistvale suhtumisele. 

Tõsi, ilmselt sügisel kirjuta-
takse päästeameti eestvõttel – 
kui muidugi riigikogu toetab 
– seadusesse kohustus. Kui 
päästeamet leiab, et eraoma-
nikule kuulub varjeks sobiv 

ruum, tuleb see ka varjeko-
hana kasutusele võtta.

«Loomulikult on see igati 
teretulnud ettevõtmine, nüüd 
ma vähemalt tean, kuhu min-
na, kui midagi tõsiselt halba 
juhtub,» ütles meelelahutuset-
tevõtja Sten-Erik Jantson, kes 
peab muude tegemiste juu-
res Vabaduse väljaku ääres 
kohvikut. Tema on üks neist 
äripidajatest, kelle kliendid 
peaksid sõjalise ründe, mõ-
ne suurtormi vms õnnetuse 
puhul Vabaduse väljaku alt 
parklast varju leidma.

Varjumiskohad on  
multiotstarbelised

Oma kodus pole Jantson 
enda sõnul selle pilguga veel 
ringi vaadanud, et kuidas en-
nast ootamatuks hädaolukor-
raks kindlustada. Kuid ta lu-
bas varude soetamise ette võt-
ta ja ka koduse keldri üle kae-
da. Nüüd aga on tema kinnitu-
sel vähemalt kohviku klienti-
del kindlam tunne. Tuleb vaid 
mõned sammud astuda, et Va-

Tallinna esimene ametlik varjumiskoht – Vabaduse väl-
jaku alune parkla – tähistati eelmisel nädalal vastava 
märgisega, milleks on sinine kolmnurk oranžil taustal. 
Praeguseks on välja valitud 23 taolist varjumiskohta. 
Sinna saavad minna juhuslikult lähedal tänavatel viibi-
vad inimesed, kui meid peaks ootamatult tabama min-
git laadi kriis loodusõnnetusest kuni sõjalise ohuni. 

SÕJA EEST PEITU: Linlased said 23 esimest varjumiskohta, 
kuid kindlamate varjendite rajamine seisab veel ees

Liisa Aadussoo, 
Üllar Luup
pealinn@tallinnlv.ee

Rattavaraste ühed meelis-
paigad on garaažid, keldrid 
ja trepikojad, kus neil on 
hea teiste pilgu alla sattu-
mata tegutseda. Enamasti 
on rattad neis kohtades ka 
lukustamata. Aasta-
aastalt on pealinnas jalgra-
taste vargused 
suurenenud. 

Kui 2019 aastal varastati 
Tallinnas 257 ratast, siis tuna-
mullu 333 ja mullu 480. Täna-
vu kolme kuuga on varaste saa-
giks langenud 126 jalgratast.

Hiljuti oleks rattavarguse 
ohvriks langenud tallinlane 
Joosep Kink. «Tulin õhtul ko-
ju, jätsin ratta maja ette ja pa-
nin selle ilusti lukku,» rääkis 
Kink. «Läksin magama, maga-
sin hommikuni ja sain naabrilt 
teada, et keegi üritas öösel mu 
ratast varastada. Varas oli ürita-
nud ratta lukku tangidega lah-
ti saada, lukk oli täiesti lõhu-
tud, kuid lahti ta seda ei saa-
nud. Kallis lukk oli.»

Rattalukke on erinevaid 
ning odavaid lukke on võima-
lik hõlpsalt lõiketangidega ava-
da. Piisab, kui lõigata lihtsalt 
tross läbi, ja seda teevad koge-
nud vargad üsna kiiresti. Pare-
mate kallal tuleb mitu minutit 
tegutseda või appi võtta suisa 
ketaslõikur. Kuluv aeg võib tei-
nekord vargusest päästa. 

Reegel on, et rattalukk võiks 
maksta 10% ratta hinnast. «Pa-
rim lukk on ikka lülilukk, mis 
on hea tugev,« kommenteeris 
Hawaii Expressi klienditeenin-
daja Tiina Villemson. «Seda 
saab panna ka ratta külge, ses-
tap on seda hea mugav kaasas 
kanda ja seda ei ole varastel 
nii lihtne katki teha,» selgitas 
ta. «Lülilukke on nii võtme-
ga kui ka koodiga avatavaid. 
Kõige ebaturvalisem on tava-
line trosslukk, mille saab het-
kega läbi lõigata.»

Põhja prefektuuri vanemuu-
rija Kaido Atspoli sõnul varasta-
ti möödunud aasta esimese viie 
kuu jooksul 170 ratast. Ratta-
varguste kõrghooaeg on suvi 
ning peamiselt kaovad need 
kesklinnast ja Põhja-Tallinnast.  
«Kõige rohkem varastatakse 
jalgrattaid avalikest kohtadest 
–  parklatest, poeümbrusest 
või parkidest, kuhu rattad jäe-
takse mõneks hetkeks hoiule,» 
rääkis ta. 

Lukk olgu korralik
Rattavaraste meelispaigad 

on ka garaažid, keldrid ja tre-
pikojad, sest seal on vargal hea 
teiste pilgu alla sattumata te-
gutseda. Enamasti on rattad 
neis kohtades ka lukustamata. 
«Trepikoda ei ole õige koht rat-
ta hoidmiseks,» märkis Atspol. 
«Ratas ei tohiks mingil juhul ol-
la nähtava koha peal. Juba ra-
tast ostma minnes peab mõtle-
ma, kus ja kuidas seda hoida. 
Samuti tuleb kohe mõelda ka 
lukustusele.»

Tallinlane Marek kinnitas, 
et hoiab oma ratast turvali-
ses kohas, kas toas või pani-
paigas, ja see on alati lukusta-
tud. «Oma jalgratast ma ei jul-
ge jätta välja pikemaks ajaks, 
kui see on lihtsalt lukuga kin-
ni,» selgitas Marek.

Atspol lisas, et ratas tasub 
kindlasti ka ära märgistada. 
«Esimene märgistus on raami 

all – raami number, see on ju-
ba tehases sisse pressitud,» ütles 
ta. «Aga võib ka ise teha min-
gi märgistuse. Graveerida või 
kraapida oma nimetähed või 
näiteks kuupäeva, millal oste-
ti. Siin on valikuvabadus igal 
omanikul endal.»

Kõige parem tõestus, et ra-
tas on omaniku oma, on Atspo-
li sõnul sellest tehtud pilt. Kui 
on olemas rattapass, tasub see 
alles hoida või teha ka sellest 
foto. Oma ratta raaminumber  
tasub alati eraldi üles kirjutada 
või pildistada ning alles hoida.

Jalgrattaid varastavad pea-
miselt narkomaanid, kes leiavad 
neile väga kiiresti ostjad. Suur 
osa rattaid müüakse maha paa-
ri tunni jooksul. Varastatud rat-
taid leitakse Atspoli hinnangul 
üles vähe. «Rattad on üsna ano-
nüümsed ja omanikud ei hoolit-
se selle eest, et neid rattaid siis 
hiljem nende poolt oleks võima-
lik tuvastada,» ütles ta. 

Pandimajad on üks rattava-
raste lemmikkohti. «Ma saan 
põhimõtteliselt iga nädala al-
guses nimekirja, kus on 7-8 va-
rastatud jalgratast,» ütles Kella 
pandimaja juhataja Philip Mä-
gi. «Nimekirjas on seerianumb-
rid, ratta mark ja värvikombi-
natsioon, mille alusel me saa-
me siis teada, kas jalgratas on 
varastatud või mitte.»

Pane vargaid tähele
Abilinnapea Vladimir Svet 

nentis, et mida rohkem rattaid 
tänavaile tekib, seda rohkem 
neid ka varastatakse. «Meil on 
praegu asutatud politseiga üks 
töörühm, mis analüüsibki meet-
meid, mida me võime koos po-
litseiga teha selleks, et vähenda-
da rattavarguste arvu,» rääkis 
ta. «Aga enne, kui me saame 
rääkida mingitest tegevuskava-

dest, tuleb rõhutada, et kõige 
parem kindlustus rattavargu-
se vastu on ikkagi rattalukk.»

Teine oluline asi, mis Sve-
ti hinnangul aitab vähendada 
nii rattavargusi kui ka üleüld-
se igasugust vandaalitsemist ja 
kõiksugu kuritegusid, on kogu-
konna tähelepanu. «Mida roh-
kem me jälgime seda, kes on 
need inimesed, kes meie ma-
jade hoovides käivad, seda vä-
hem on vandaalitsemist ja rat-
tavargusi,» mainis ta.

Svet avaldas lootust, et lin-
nal tekib koostöös politseiga 

mingi korralik tegevuskava. 
«Ettepanekud ja mõtted selle 
kohta, kuidas üldiselt teha en-
netustööd rattavarguste suh-
tes ja kuidas aidata kaasa sel-
lele, et ratas muutuks igapäe-
vaseks sõiduvahendiks Tallin-
na linnas,» mainis ta.

Ideekorjega kesklinnas sel-
gus, et inimesed soovivad roh-
kem rattaparklaid. Kokku esi-
tati enam kui 40 ettepanekut, 
milles pakuti välja poolsada 
lisakohta rataste turvaliseks 
hoidmiseks. 

VÄLEDAD PÄTID: Vargad 
müüvad pihta pandud ratta 
maha juba paari tunni jooksul

baduse väljaku aluse parkla 
varjumiskohta jõuda.

21 varjumiskohta Tallin-
na eri osades, mis mupo on 
üle kontrollinud, asuvad seega 
linnale kuuluvates valdustes. 
Seda põhjusel, et neid saaks 
luua võimalikult kiiresti. Sa-
mas peetakse edasi läbirää-
kimisi eraomanikega, et luua 
varjumiskohti ka nende hoo-
netes, kasvõi kaubanduskes-
kuste maa-alustesse parkla-
tesse. Käib tihe koostöö pääs-
teametiga. 

Riigi panus on siin kaks 
varjekohta: Riigi Kinnisvara 
hoones Lasnamäe 2 ja vanas 
arhiivihoones Tõnismägi 16/1. 
Riigiasutuste pindasid ei saa 
aga eriti kaasa haarata, sest 
sõjalise ründe korral kujuta-
vad need endast potentsiaal-
seid sihtmärke, kuhu ei to-
hiks lasta inimestel kogune-
da. Ilmselgelt tabas Ukraina 
sõda Eestit aga ootamatult. 
Varjendite või varjekohtade 
olemasolu ei peetud vajali-
kuks. Erinevalt teistest Eu-
roopa maadest hakati 
meil elanikkonna kait-
sele rohkem tähelepa-
nu pöörama alles ala-
tes 2019. aastast, kui 
valmis vastav kont-
septsioon.

«Varjumiskoht 
peaks olema ehita-
tud allapoole maa-
pinda ja olema tu-
geva konstrukt-
siooniga, et see pa-
kuks esmast kait-
set eri ohujuhtu-
mite puhul, kait-
seks näiteks sõja-
lises ohus pom-

Tallinnas varjumiskohana esimesena tähistuse saanud maa-aluse parklas uurisid  linnapea Mihhail Kõlvart ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu (keskel), kuidas seal võiks 
kriisi korral inimesi aidata. Aleksandr Gužov

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

MAA-ALUNE TALLINN: Bastionide käike 
saaks varjendiks kujundada
Tallinna bastionide all asub um-
bes 1,5 km jagu käike või 
tunneleid, mille suuremas 
osas kordategemine tä-
hendaks muu hulgas 
põneva turismimagneti 
loomist. Teisalt saaks 
neid mõne kriisi korral 
rakendada varjekohta-
dena. Osa käikudest on 
seda eesmärki nii enne sõ-
da kui nõukogude perioodil 
ka teeninud. 

Tallinna linnaelumuuseumi juhataja 
Toomas Abilise sõnul on aastast 2007 
külastajatele avatud ümmarguselt 400 
meetrit Tallinna bastionide käikudest. 
Sellest 280 meetri ulatuses on välja 
pandud püsiekspositsioon ja veel saja-
konna meetri ulatuses saab tellida gii-
diga ekskursiooni. Siiski ulatub käikude 
võrgustiku kogupikkus 1,5 kilomeetrini. 
Praegu on suurem osa käikudest see-
ga lihtsalt suletud. Nõukogude ajal olid 
need ventileeritud ja elektriga varusta-
tud ning võidi tarvitusele võtta varjen-
ditena.

Rootsi ajal kavandati Tallinna üldse 
kokku 11 bastioni, millest jõuti valmis 
rajada kolm: Ingeri, Rootsi ja Skoone. 
Paljudes Euroopa linnades lammutati 
oma sõjalise otstarbe minetanud kind-
lused maatasa, aga Tallinnas õnneks nii 
ei läinud. 1857 andis Vene tsaari sõja-
vägi juba Rootsi ajal rajatud ja sõjaliselt 
mõttetuks muutunud bastionid linna-
võimule üle.  Too ei osanud saadud 
«kingitusega» mõistagi midagi peale 
hakata – kuni umbes veerand sajandit 
hiljem hakati neid kavakindlamalt par-

kideks kujundama. Bastionide 
käike oli seejuures juba 18. 

sajandil võetud kasutu-
sele laoruumidena. 
Sõjaeelse vabariigi 
algusaegadeks olid 
bastionikäigud ena-
masti juba täielikult 
maha jäetud ja ohtli-

kud. 1920ndate keskel 
pandi need üldse kinni, 

et inimesed enam ligi ei 
pääseks. 

1933. a nägi aga ilmavalgust teede-
ministri määrus, mis 2022. aastal tun-
dub üsna päevakohasena: uutesse ja 
ümber ehitatavatesse hoonetesse tu-
leb rajada gaasikindlad varjendid. Nii 
ehitatigi muuhulgas 1934. a Kadrioru 
lossi tagaküljele riigivanema varjend. 

Lisaks võeti Rootsi ja Ingeri bastioni 
käike kasutusele varjendina. Need va-
rustati õhupuhastussüsteemiga ning 
veeti sisse elekter. 1940. a veebruaris, 
seoses juba puhkenud teise maailma-
sõjaga, laiendati Ingeri bastioni käikude 
varjendiosa oluliselt: 500-lt kohalt 
900-ni. Kokku kavatseti kohtade arv 
kasvatada 4000-ni. Selleks plaaniti 
näiteks linnamüüri tornide alumistele 
korrustele sisustada veel 600 kohta 
ning Wismari ravelliini ehk bastionide 
esise kindlustuse käikudesse omakor-
da 200. Nõukogude ajal oli kogu bas-
tionide käigustik ette nähtud varjendi-
na kasutamiseks. Skoone bastioni alu-
sed käigud, milles paiknes nõukogude 
ajal samuti varjend, on ilmselt ühed kõi-
ge paremini säilinud. ENSV ajal paiknes 
Skoone bastioni all tsiviilkaitse staap.

Kuidas oma kaherattalist sõpra 
varaste eest kaitsta?
• Jalgrattaid varasta-

takse just see-
tõttu, et seda 
on lihtne teha. 
Vargus võtab 
vähe aega, põ-
geneda saab 
kiiresti ning on 
võimalik jääda ano-
nüümseks. Samuti on või-
malik ratast kiiresti maha 
müüa, kuna nõudlus oda-
vate rataste järele on suur. 
Sageli müüakse varasta-
tud ratas edasi kuni küm-
me  korda odavamalt. 

• Seetõttu kasuta jämedat 
lukku, mida ei ole võimalik 
läbi hammustada või lahti 
murda.

• Pargi võimalusel oma ra-
tas videovalvega ratta-
hoidlasse või kohta, mis ei 
jääks teiste silmade eest 
varju.

• Tee enda rattast ja raami 
numbrist fotod ja hoia neid 
kindlas kohas.

• Kallima jalgratta puhul 

kaalu selle kindlus-
tamist.
• Varguse puhul 

teavita sellest 
viivitamata po-
litseid ning an-
na edasi kogu 

teadaolev info: 
ajavahemik, millal 

vargus toimus; koht, millise 
lukuga lukustatud oli; ratta 
nimetus, värvus, raami-
number, eritunnused. Sa-
muti teavitada kogukonda, 
korrusmajade puhul teisi 
maja elanikke. Teavitades 
teisi ja politseid, on lootust 
oma kaherattaline tagasi 
saada.  Politsei on õige 
omanikuni tagasi toimeta-
nud ka rattaid, mille kadu-
misest on möödunud juba 
aastaid.

• Kõigist politsei leitud ra-
tastest on tehtud pildid 
ning neid on võimalik vaa-
data politsei leitud eseme-
te lehelt https://www.po-
litsei.ee/et/leitud-esemed

Ainuüksi  
Vabaduse väljaku 

alusesse parklasse 
mahuks 500  

inimest.

Tavaline odav trosslukk ei pea ühtki va-
rast. Sellest saavad osavad pikanäpume-
hed jagu mõne hetkega  Scanpix

mikildude eest,» ütles 
päästeameti peadirek-
tor Kuno Tammearu. 
«Tegemist on ikkagi es-
maste varjumiskohtade-
ga, kuhu saab kiiresti 
koguneda.»

Esimese varjumisko-
ha märgise saigi Vaba-
duse väljaku alune park-
la. Lähinädalatel tähis-
tatakse ära ka ülejäänud 
22, mis praeguseks valmis 
vaadatud. Sinna peaksid 
kogunema inimesed, kes 

asuvad ümberkaudsetel täna-
vatel, kui juhtub mingit laa-
di ootamatu kriis – sõjaline 
rünne või kasvõi tõsine tal-
vine torm, mis katkestab aju-
tiselt liikluse ja tekitab hulga 
elektrikatkestusi.

Näiteks vanemad ja üldse 
nõrgema tervisega inimesed 
saavad varjumiskohta minna 
kuumalaine ajal, kui kodus on 
raske viibida. Vabaduse väl-
jaku kohvik on selles mõttes 
hea näide, et sellel on suured, 
maast laeni klaasaknad. Seal 

Tallinnas on praegu asutatud varjumiskohad 
23 aadressil, kuid neid tuleb juurde
Valdavalt on tegemist munitsipaalpindadega. Kuna riigi objektid kujutavad en-
dast sõjalise ohu korral kõrgendatud riski, on neist seni varjekohtadena ette 
nähtud kasutamiseks vaid kaks.

Kristiine LOV hoone Metalli 5
Kristiine LOV hoone Metalli 3
Haabersti LOV hoone Ehitajate tee 109a/1
Põhja-Tallinn Tallinna pagulaskeskus Niine 2
Põhja-Tallinn Salme kultuurikeskus Salme 12
Pirita LOV hoone Kloostri   tee 6
Pirita Pirita majandusgümnaasium Metsavahi tee 19
Nõmme LOV hoone Valdeku 13
Nõmme Sotsiaalmaja Pihlaka 12
Lasnamäe Lasnamäe spordikompleks Pae 1
Lasnamäe Tondiraba jäähall Varraku 14
Kesklinn Vabaduse väljaku parkla/ tunnel Vabaduse väljak 9
Kesklinn Kaubamaja tunnel Laikmaa
Kesklinn Liivalaia tunnel Liivalaia 5
Kesklinn Balti jaama tunnel Toompuiestee
Kesklinn Margareeta aed Bunker Pikk 72, varjend
Kesklinn Margareeta aed Citysec Pikk 72, varjend
Kesklinn Kesklinna sotsiaalkeskus Liivalaia 32
Mustamäe LOV hoone E.Vilde tee 118
Mustamäe Eakate päevakeskus Ehitajate tee 82
Mustamäe Maa-alune garaaž Sütiste tee 32 b
Kesklinn Vana rahvusarhiiv (riigi objekt) Tõnismägi 16/1
Lasnamäe RKS hoone (riigi objekt) Lasnamäe 2
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Eestlane ei ole tihti kuigi hea puhkaja. Juba am-
mu enne seda, kui puhkuseraha pangakonto-
le laekub, oleme me jõudnud kui tahes pika või 
kasina puhkusejupi otsast otsani täis planeerida: 

kodus on vaja remonti teha, aias muru niita,  ämma su-
vilas sõstraid korjata. Läbi suve kostab nii kortermaja-
dest kui ka eramajade õuedest müristamist, toksimist ja 
saagimist. Oskamatus puhata ja ennast töömõtetest väl-
ja lülitada on praegusel info- ja sotsiaalmeedia ajastul 
eriti levinud. Töö saab meid igalt poolt kätte. Isegi kui 
e-postile vastab «kontorist väljas» abimees, kisub ko-
husetunne nutitelefonis töist kirjakasti kiikama või õh-
tuti arvutit avama. Ega niisama istuda enam oskaks-
ki – oma mõtete ja vaikusega kahekesi jäämine tundub 
kohati hirmutav, seega on turvaline iga lühemgi jõude-
hetk ära sisustada. 

Teist äärmust kohtab tuttavate sotsiaalmeedia postitu-
si jälgides. Eestlased tunglevad lennujaamades ega hoo-
li aina kallimaks muutuvatest paketireiside hindadest, 
sest väidetavalt on kõigil vahepealse paari koroona-aas-
taga mingid müstilised säästud tekkinud. Meeleheitlikult 
on vaja lennata Kuhugi Mujale Maale, enne kui viivuks 

leevenenud pandeemia ei-
tea-mitmes-tüvi ühes pii-
rangutega meid taas paik-
seks surub. Ja selles tu-
hinas ei häiri ka lakke 
tõusnud kütusehinnad. 
«Unusta ära – sel suvel 
ei tule müüki ühtki vii-

mase hetke reisi,» hüüatas tuttav reisikorraldaja mu arg-
liku mõtte peale üle mitme aasta ehk samuti kaugema-
le sõita.

Seega võiks Vahemere-äärsetele kombinaathotellidele 
ja ülerahvastatud kuurortidele eelistada kodumaist suve, 
milles kohe-kohe jõuavad kätte aasta valgemad ööd ning 
metsmaasikad. (Taas)avastamist ja elule turgutamist oo-
tavad romantilised turismitalud ja ehe külamiljöö, mil-
le juurde kuuluvad nii aktiivsed tegevused, kohalik gur-
mee kui ka maasaun. Nii mõnigi armas pisike kohake 
on üha lisanduvate kriiside ja külastajate vähesuse tõttu 
väljasuremise äärel. Niisiis võiks teha patriootliku teo ja 
toetada ka puhates Eesti majandust. 

Ka pealinnas jagub tegevust: muusikafestivale, hilis-
õhtusi ekskursioone, käsitöölaatasid, suvelavastusi ning 
küünlavalguse kirikukontserte. Kohvikuid võib leida ke-
raamikakodadest ja muuseumidest, keldritest ja katus-
telt, õuedest ja mere äärest. Raamatupoodideski peitub 
mõnusaid nurgakesi, kus truu armastajapaari moodus-

tavad kohv ja raamat. Su-
vel, mil söögikohad laie-
nevad suurematele ja 
väiksematele terrassi-
dele, kuuluvad mit-
mete asumipäevade 
juurde pere- ja lem-
mikloomasõbralikud 
õuekohvikud.

Ent kõi-
ge rohkem 
on meil (Fred 

Jüssi sõnu tsi-
teerides) va-
ja viljakat mit-
temidagitege-
mist ehk mo-
lutamist. Lu-
bame  endal 
viimaks ka 
laisk olla!

Luba endal laisk olla!

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Meil on suvel  
vaja viljakat  
molutamist.

Käesoleval aastal remondib 
linn mitmeid haridusasutus-
te juurde viivaid tänavaid, 
et soodustada laste jalgsi ja 
rattaga liiklemist ning taga-
da parem ohutus.  

«Lisaks Nõmmel Kivimäe tä-
nava ja Mustamäel Arte gümnaa-
siumi juurdepääsuteede remon-
dile on kavas lähiajal ka Pirital 
Bornhöhe tee rekonstrueerimi-
ne,» ütles abilinnapea Vldaimir 
Svet. «Esmakordselt on linnaeel-
arves eraldi rida, mis näeb et-
te haridusasutuste ümbruse tur-
valisemaks muutmise. Nii hak-
kame tänavu kõigis linnaosades 
projekteerima veel mitmeid tä-
navaid koolide ümbruses.»

Nõmmel alustatakse sel näda-
lal Kivimäe tänava rekonstruee-

rimist, remonditav lõik algab 
Lauliku tänavalt ja lõpeb 
Kivimäe 25 kinnistu-
ga. Kivimäe täna-
val on ette näh-
tud sõidutee laiu-
seks 5 m ja selle 
kõrvale tuleb ää-
rekiviga eraldatud 
3,5 m laiune kerg-
liiklustee. Suurimaks 
sõidukiiruseks saab ole-
ma 20 km/h, kiiruspiirangust 
kinnipidamiseks rajatakse Ki-
vimäe tänavale viis künnist, li-
saks tuleb künnis Lauliku täna-
vale. Ühele poole sõiduteed ehi-
tatakse 2,5 m laiune asfaltkat-
tega kõnnitee. Selleks, et väl-
tida teeületamise vajadust, on 
nii parkimiskohad koolil kui ka 
lasteaial samal pool sõiduteed. 

Mustamäel remonditakse Ar-
te gümnaasiumi juurde-

pääsuteed ja parklad. 
Liiklusohutuse pa-
randamiseks raja-
takse Arte güm-
naasiumi ja Sõpru-
se pst poolne rist-
mik tõstetuna. Töö-

de käigus uuendatak-
se sademeveekanali-

satsiooni torustikke, täna-
vate sõidu- ja kõnniteede konst-
ruktsioone, vahetatakse tänava-
valgustusmastid ja leedvalgus-
tid. Paigaldatakse uusi liiklus-
märke ja teekünniseid. 

Arte gümnaasiumi juurde-
pääsutee, Kivimäe tänava ja 
Bornhöhe tee remonditööde 
maksumuseks kujuneb 2,7 mil-
jonit eurot.

13. juunil toimus 
Rahvusooperis Estonia pi-
dulik vastuvõtt pealinna 
parimatele abiturientide-
le, koolinoorte meistri-
võistluste ja aineolüm-
piaadide võitjatele ning 
etluskonkursside 
laureaatidele. 

«Piduliku vastuvõtuga soo-
vime tunnustada iga õppeaasta 
lõpus noorte püüdlusi ja erili-
si saavutusi, ning gümnaasiu-
mi lõpetamine kuld- või hõ-
bemedaliga seda kahtlemata 
on,» märkis abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. «Esiletõst-
mist väärivad ka tipptulemu-
sed ülelinnalistel õpilasvõist-
lustel, on ju needki järjepideva 
töö ja pühendumise tulemus.»

Õpilaste nimel kõnelesid 
vastuvõtul gümnaasiumi me-
daliga lõpetanud Arseni Tsõ-
gankov (Mustjõe gümnaa-
sium), olümpiaadide võitjad 
Hanna Grete Rebane (21. Kool) 
ja Tobias Palm (reaalkool), sa-
muti Tallinna 40. koolinoorte 
spordimängude meistrid Kärt 
Hüdsi ja Jaanika Volkov (güm-
naasiumi neidude jalgpall). 
Õpilaskonkursside juhendaja-
te poolt võttis sõna 21. Koo-
li teatriõpetaja Veiko Tubin.

2021/22. õppeaastal lõpe-
tas gümnaasiumi medaliga 464 
abiturienti 49 koolist, sealhul-
gas 234 kuldmedaliga ja 230 
hõbemedaliga lõpetajat. Tallin-
na piirkondlikud olümpiaadid 
toimusid 23 õppeaines.

Koolideni viivad teed muutuvad ohutumaks Linn tunnustas parimaid õpilasi

Virkko Lepassalu, 
Kristiina Kröönström
pealinn@tallinlv.ee

Ringraudtee viiks kaubaveo 
Tallinna kesklinnast välja, 
vähendaks siin autostumist 
ja looks uued arenguvõima-
lused kasvava ettevõtluse-
ga Paldiskile.

Visioon kaua oodatud ja pal-
ju vaieldud Tallinna ringraud-
teest sai tuule tiibadesse. Tal-
linn koostöös ettevõtjate ja Har-
ju omavalitsustega rahastavad 
nimelt eriplaneeringut, et raud-
tee jaoks vajalikku trassi takis-
tustest vabaks teha ja seda ka 
vabana hoida. «Tegemist on hea 
näitega sellest, kuidas riik, oma-
valitsused ja eraettevõtted tee-
vad koostööd,» sõnas linnapea 
Mihhail Kõlvart ringraudtee eri-
planeeringu koostamiskava tut-
vustamisel. Otsus on ajalooli-
ne ja ühest tuleviku tähtsama 
raudteeosa ehitamisest enam 
ei taganeta. 

Kokku panustavad Tallinna 
linn, mitmed ettevõtted ja  mit-
med Harjumaa omavalitsused 
eriplaneeringusse 1,3 mln eu-
rot, et nii linlaste kui ka harju-
maalaste jaoks hakkaks toimi-
ma mugav rongiliiklus ja raud-
tee kaubaveod enam linna ei lä-
biks. Peale Tallinna linna, Lää-
ne-Harju valla, Keila linna ja 
teiste Harjumaa omavalitsuste 
osalevad ringraudtee eriplanee-
ringu koostamise rahastamises 
ettevõtted nagu Mainor Ülemis-
te AS, AS Tallinna Sadam, AS 
Alexela Logistics jt. Harjumaa 
omavalitsuste liit leiab, et Tal-
linna ringraudteega saaks lahen-
dada hulga muresid.  Kaubaveo 
saaks viia Tallinna kesklinnast 
välja ja samas  luua uued aren-
guvõimalused kasvava ettevõt-
lusega Paldiskile. Tekiks uus 
(ühis)transpordiühendus Lage-
di-Ülemiste-Paldiski liinil. Tal-
linna linnakodanike huvi on sa-
muti üsna ilmne. Inimesed istu-
vad autodest rohkem rongides-
se ning ummikud jäävad väik-
semaks. «Loomulikult ei suu-
renda transpordi pudelikaelad 
linna arengut kuidagi,» mär-

kis Kõlvart. «Linnas moodusta-
vad umbes 30% liiklusest lähi-
valdadest pärit sõidukid. Seega 
aitaks ringraudtee kasutamine 
kaasa pendelrände vähendami-
sele autodega.»

Trassikoridori vabadus
Ringraudtee avaks uued või-

malused reisirongidele. Bal-
ti jaam töötab üsna vastuvõ-
tu võime ammendumise piiril.

Kaua olid omavalitsusjuhtide 
pilgud suunatud riigi ministee-
riumite suunas, et need jäme-
da otsa haaraksid ja eriplanee-
ringuga edasi läheksid. Nende 
tähelepanu olid aga tõmmanud 
endale teised suurprojektid na-
gu Rail Baltic. Ja muidugi – ik-
ka see küsimus raha leidmisest. 
Samas viidati ka, et omavalitsu-
sed võiksid ise vähemalt eripla-
neeringusse rahaliselt panusta-
da. Nüüd on see siis sündinud 
ja kaasa on haaratud mitmed 
mõjukad ettevõtted.

Selleks, et unistus ringraud-
teest kunagi ellu saaks viidud, 
ongi vaja seda sama riigi eripla-
neeringut. Nõnda hoitakse tras-

sikoridor täis ehitamisest vaba-
na, et omavalitsused saaksid 
oma üldplaneeringutes raudtee 
maavajadusega arvestada. Rii-
gi ülesandeks on siis maa re-
serveerimine ning omanda-
mine. Teisalt saavad 
omavalitsused va-
baks maa re-
servis hoid-
mise pai-
nest. Tea-
tud koh-
ti ei julge-
ta kasutu-
sele võtta 
kartuses, 
et ehitused 
jääksid tras-
sile ette.

Kokku panus-
tavadki linn, mitmed 
Harjumaa omavalitsused eri-
planeeringusse 1,3 mln eurot. 
Projekteerimine läheb maksma 
veel rohkem. Ilmselt tasub selle 
riik. «Kindlasti on planeeringu 
tekitamine mõistlik samm, sest 
sellega me paneme n-ö ruumi 
kinni tuleviku tarbeks, et keegi 
sinna midagi ette ei saaks ehi-

tada,» märkis Tallinna tehnika-
ülikooli emeriitprofessor Dago 
Antov. «Seda on juhtunud küll, 
et mõeldakse, et ega siia mida-
gi niipea ei tule,  ja ehitatak-

se mõnele teekoridorile ma-
ja ette.»

Kui aga trassi-
koridor täis ehi-

tatakse, ei tu-
le seda raud-
teed ilm-
selt kuna-
gi. Antovi 
sõnul seis-
neb ring-
raudtee 

väärtus põ-
hiliselt kahes 

aspektis, kus-
juures autostumi-

se vähenemine on vaid 
üks neist. Kõiki rongireisijaid 

pole siis enam vaja sõidutada 
Balti jaama.

Praegu hargneb raudtee al-
les pärast kesklinna lõuna ja 
ida suunas. Seega läbivad kesk-
linna ka rongid, mis ei peaks, 
ja nii on kasvõi Tehnika täna-
va viadukti läbilaskevõime – li-

saks Balti jaamale – üsna am-
mendumas.  Veel ei jõua ring-
raudtee valmimisel enam kau-
bad vagunites kesklinna. Seal-
hulgas pääseme ohtlikest veos-
test vanalinna külje all.

Ühiskonna ja ärihuvide  
kattumine

«Siin kattuvad meie ühis-
kondlik missioon ja ettevõtte 
huvid,» rääkis Mainor Ülemis-
te AS-i nõukogu liige Andrus 
Kaldalu. «Oleme kaasa aida-
nud paljudele ühiskonnale  olu-
listele ettevõtmistele alates juba 
Rahvarindest, ja kui veel näide 
tuua, siis Ülemiste trammiliini 
toomisele lennujaamani. Sellest 
võidame meie kui ettevõte, ja 
võidab terve Eesti.»

Loomulikult oleks areneva-
le Ülemiste piirkonnale, kus 
Mainor toimetab, ringraudteest 
palju abi.

Eriplaneering, kui see nüüd 
Tallinna linna, Harju omava-
litsuste ja ettevõtjate toel nel-
ja-viie aasta jooksul valmis te-
hakse, kehtib viis aastat. See-
ga peaks enne selle lõppu ju-
ba kindlasti ehitamisega pihta 
hakkama. Projekteerimine ise 
võib kesta umbes kolm aastat. 
Nõnda tuleks juba praegu haka-
ta rahastamise järele ringi vaa-
tama. Võimalik, et õla on nõus 
siingi alla panema mõned ette-
võtted – kelle kaubavedu ring-
raudtee valmimise kaudu olu-
liselt efektiivistuks.

Ideaalis võiks ringraudtee 
valmimisest hakata rääkima ku-
sagil kümne aasta pärast. Sel-
le maksumust ei osata praegus-
tes inflatsioonilistes tingimustes 
aga isegi ennustada.

Hiinalikust arenduskiirusest 
on see väga vajalik projekt asu-
nud muidugi kaugel. Ringraud-
teest on kõneldud pikalt ja see 
oli kirjas juba Harjumaa 1999. 
a kehtima hakanud ja 20 aas-
taks loodud maakonnaplanee-
ringus. Lisaks on ta igasugus-
tes uuemates Harju arengust-
rateegiates ja planeeringutes. 
Aga ka Tallinna arengustra-
teegiates. 

AJALOOLINE OTSUS: Tallinna 
ringraudtee tuleb, taganemist ei ole

Uudisteportaal Forte refereeris 
Ernst&Youngi uuringut, mille 
järgi on Eesti riigiasutuste e-ja-
lajälg suur ja saastav. Ühe aasta 
jooksul tekitavad võrreldava 
keskkonnajalajälje 5555 diise-
lautot, mis läbivad ligikaudu 20 
000 kilomeetrit aas-
tas. Pilti muu-
daks uuringu 
autorite 
meelest 
paremaks, 
kui riigi-
asutused 
ei kasutaks 
andmete 
hoidmiseks 
omaenda ser-
veriparke, vaid pil-
veteenuseid. Veel ai-
taks keskkonda säästa rohe-
energia kasutamine. Selle le-
pingud on sõlmitud aga vaid 
mõnel riigiasutusel. Uuringu 
taustal võiks muidugi küsida, et 
milline oleks positiivne prog-
ramm. Kui serveriparki vähen-
dada ja andmeid pilves varun-
dada, tekitab see riigiasutuste 
puhul küsimusi turvalisusest. 
Pilveteenuse pakkujad on aga 
eraettevõtted, kelle pakutav 
teenus sobib samuti ennekõike 

teistele eraettevõtetele. Riigi-
asutuste puhul on siis ühtlasi 
vajalikud teenuse leidja hanked 
jne. Mis aga elektrisse puutub, 
siis teatavasti ei ole toas kahte 
pistikupea, millest ühel kirjas, et 
see on roheline, ja teisel, et 

must. Tõesti, ilusa žestina 
võiksid ju riigiasutused 

roheenergia lepin-
guid sõlmida, kuid 

see ei tähenda, 
et see tegelikus 
elus midagi loo-
duse kasuks 
muudaks. Mäle-

tatavasti on ro-
heenergiat ehk 

tuuleparkide rajamist 
aastaid pidurdanud 

muuhulgas riigikaitse huvid – 
kavandatavad pargid seganuk-
sid radareid. Hea, et radarite 
uuendamisega alates 2024. 
aastast need mured selja taha 
jäävad ja see toob rohkem ro-
heenergiat. Küll võiks maksu-
maksja raha ja loodusressurssi-
de kokkuhoiule mõelda sel viisil, 
et tarvitada taaskasutatud ar-
vuteid ehk neid, kus vanadest 
on uued tehtud. Taoline tööstus 
on Eestiski olemas.

Alates 1. juulist kuni 2023. aas-
ta lõpuni kaotatakse Lätis ni-
melt nõue, mille kohaselt pea-
vad bensiin ja diislikütus teata-
va koguse biolisandit sisalda-
ma. Muudatused olid Läti valit-
suse hinnangul vajalikud, et 
vähendada kütuse jaehinda ja 
seega ka inflatsiooni. Biokom-
ponendi lisamine tähendab 
seal firmadele lisakulu. Mis 
Eestisse puutub, siis meil on 
biolisandiga n-ö rehepappi 
tehtud. Biokütuste nõuet täi-
detakse meil näiteks autokü-
tusena kasutatava biometaani 
ehk surugaasiga. Kütusefir-
mad müüsid meil ka tanklates 
biolisandiga bensiini ja diislikü-
tust, aga need osutusid auto-
juhtide hulgas niivõrd ebapo-
pulaarseks, et firmad ükshaa-
val loobusid. Ometi, kuigi meil 
ei müüda tanklas enam bio-
komponendiga kütust, mõni 
diiselkütuse liik välja arvata, on 

meie kütusehinnad siiski väga 
kõrged, ületades kaht eurot 
liitri eest. Lätis tähendaks bio-
komponendist loobumine 
sealse majandusministeeriumi 
hinnangul eeldatavasti 
10-sendist hinnalangust. Meil 
aga poleks seega mõtet Läti 
kogemust üks-ühele üle võtta, 
sest kütusefirmad on biolisan-
dist juba loobunud ja see ei 
annaks tarbijale mingit efekti. 
Ja sellestki vaevalt et ükski et-
tevõte loobuda tahaks. Seega 
ei muudaks Läti eeskuju järgi-
mine meil midagi, sest ei tooks 
hinnalangust, tarbijaid aitaks 
ainult kütuseaktsiisi otsene 
langetamine. Nõnda nagu se-
da on teinud näiteks Saksa-
maa, kus kütus on praegu 
meie tanklate liitrihinnast 
paarkümmend senti odavam. 
Loodetavasti hakkab meie kü-
tusehindade kujunemist uuri-
ma ka konkurentsiamet.

Uudisteagentuur BNS vahendas 
Reutersi instituudi uuringut, mille 
järgi inimesed hoiavad depres-
siivsust tekitavatest uudistest 
aina rohkem eemale. Paraku ei 
paku praegu maailmas nähtavad 
suundumused midagi positiiv-
set.  Kokku 46 riigis 93 000 kü-
sitletava seas tehtud uuring lei-
dis, et aktiivselt uudiseid vältiva-
te inimeste arv oli alates 2017. 
aastast tõusnud 29%-lt 38 pea-
le. Mõnes riigis on need näitajad 
koguni kahekordistunud, teiste 
hulgas Brasiilias ja Suurbritan-
nias, vastavalt 54 ja 46%. Eriti 
peavad uudiseid masendavaks 
noored. Meediatööstusele ei ku-
juta uuringu tulemused seega 
endast midagi head – välja ar-
vatud sotsiaalmeediale. BNSi 
vahendatud uuringu taustaks 
võiks meenutada andmeid, mida 
on esile toonud Ühendriikide 
meediauurijad selle kohta, millist 
liiki meediat eri vanuses inime-
sed tarbivad. Võiks järeldada, et 

asi pole mitte niivõrd uu-
diste negatiivsuses, vaid 
nn vana meedia ehk raadio, TV 
ja ajalehtede üha suuremas eba-
populaarsuses. Vanuserühmas  
18-34 juhib Ühendriikides kon-
kurentsitult sotsiaalmeedia. Seal 
hangib teabe ligi pool vanuse-
rühmast. Ajalehtede ja TV osa 
on selles rühmas marginaalne – 
10% kandis. Kõige enam loevad 
ajalehti ja vaatavad televiisorit 
inimesed vanuses 65 ja rohkem. 
Kui need kaks poolt kokku pan-
na, siis selgubki, miks ka nn ras-
kete, näiteks sõjauudiste vahen-
dajad üha enam sotsiaalmee-
diasse kolivad: et nooremat au-
ditooriumit leida.  Kuna sotsiaal-
meediasse siirdub üha enam 
reklaamiraha, aga teisalt ei kehti 
seal ajakirjanduse eetikanormid, 
ripubki õhus küsimus, kas peaks 
ja kes jaksab n-ö vana meedia 
süvenevaid kahjumeid katta. Pil-
gud pöörduvad üha enam valit-
suste poole.

Eurostati andmetel on kolmes 
Balti riigis elavate meeste elu-
kvaliteet Euroopas kõige vii-
mastel kohtadel. Keskmiselt 
elavad Eestis mehed tervena 
55,5 aastat ja naised 
59,6. EL keskmised 
numbrid on 
vastavalt 
63,5 ja 
64,5 – 
seega 
vaid üks 
aasta 
meeste 
kahjuks. 
Esikohal 
asub 
Rootsi – nii 
meeste kui 
naiste puhul ligi 
73 aastat. Ühest 
küljest viitab see justkui ühis-
konna üldisele jõukusele ehk 
siis elatakse seda kauem ter-
vemana, mida enam on võima-
lik endale luua rahaliselt kind-
lustatud või väärikat elujärge ja 
pääseda ligi kvaliteetsele arsti-
abile. Tabelis ongi tervena ela-
tud aastate poolest eesotsas 
heaolumaad. Mis aga sellest 
küljest pilti ei sobi, on Soome. 

Mehed elavad tervena keskmi-
selt 57,7 ja naised isegi vähem 
ehk 55,9 aastat. Tervena ela-
vad naised Soomes üldse pea 
kõige vähem Euroopa naistest. 

Viimasel kohal asub 54,3 
eluaastaga Läti. 

Seega peitub 
tervena elatud 

aastate hul-
ga taga 
siiski ühis-
konna 
vaimne 
tervis 
laiemalt. 
Soome on 

olnud tun-
tud ka ene-

setappude 
suure hulga poo-

lest, mis näitab pealt-
näha kena fassaadi taga peitu-
vaid hingelisi probleeme. Tasub 
märkida, et statistikaameti 
andmetel on Eestis võrreldes 
kümne aasta taguse ajaga 
meeste eluiga tõusnud kolm ja 
pool aastat ning naiste eluiga 
veidi üle kahe aasta. Samas 
tervena elavad nii mehed kui ka 
naised sama palju aastaid oma 
elust kui kümme aastat tagasi. 

Kallid lugejad!
Pealinna paberleht läheb puhkusele.  

Kohtumiseni augustis! 
Värskeid uudiseid saad tasuta endiselt  

lugeda portaalist pealinn.ee

Algab Priisle 
tee ja Ussimäe 
tee ristmiku  
remont
Lasnamäel algas Priisle ja Us-
simäe tee ristmiku remont, 
mille käigus uuendatakse Us-
simäe teed 380 m ulatuses 
ning Priisle teed 130 m ulatu-
ses. Ussimäe tee ja Priisle tee 
ristmik ehitatakse ümber foo-
riristmikuks, Priisle tee äärtes-
se tulevad kõnniteed ning Uu-
simäe tee äärde alates Narva 
mnt ristmikust kergliiklustee.  
Seoses ehitustöödega sule-
takse liiklusele lõik Narva mnt 
ja Priisle tee vahel. Kuni 31. 
juuli tööpäeva lõpuni on muu-
detud ka bussiliinide nr 30 ja 
49 liikumisteed. Tööd peavad 
lõppema novembris.

Kaitsealad  
Astangule ja 
Kakumäele
Linnavalitsus algatas Astan-
gu-Mäeküla looduskoosluste 
kohaliku kaitse alla võtmise 
ning Kakumäe metsa kaitse 
alla võtmise menetluse. Asja-
kohaste dokumentidega 
saab tutvuda 1. juulist 15. au-
gustini keskkonna- ja kom-
munaalametis (Mündi 2), 
Haabersti linnaosa valitsu-
ses ning veebilehel www.tal-
linn.ee/est/keskkond. 

Mustakivi  
tunnelis on  
linnutõkked
Jaanuaris alanud Mustakivi 
kergliiklustunneli remondi esi-
mene etapp on lõpule viidud, 
lisaks muudele  muudatustele 
on tunnelisse paigaldatud lin-
dude eemale hoidmiseks 
mõeldud tõkked. Tööde käi-
gus demonteeriti vanad müü-
gikioskid, eemaldati niiskus-
kahjustustega  seinakattema-
terjalid, korrastati seinad ja 
laed ning sadeveerennid. 

Noorte kultuuri-
talentide toetu-
seks plaanitak-
se koguda  
100 000 eurot

SA Tallinna Lauluväljak ja Kul-
tuuripartnerluse SA algatatud 
koostööprojekti raames saab 
lauluväljaku territoorium järg-
neva kahe aasta jooksul 25 
Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelu 
suurtegija nime kandvat mä-
lestuspinki ning 25 noort meie 
kultuurielu talenti ühekordse 
toetuse. Kokku loodavad pro-
jekti algatajad koguda eraan-
netajate abiga umbes 100 
000 eurot. Esimesed pühen-
duspingid avatakse lauluvälja-
kul 20. juunil kl 13.

Arvutipark saastab  
nagu hulk autosid

Eesti tarbijat aitaks vaid  
kütuseaktsiisi langetamine

Kuidas hoida  
traditsioonilist meediat?

Tervise retsept: ainelisele hea-
olule peab lisanduma vaimne 

Ringraudtee ja Ülemiste terminal aitaksid ka rongiliiklust hajutada nii, et kogu koormus ei langeks Balti jaamale.  
 Ilja Matusihis

Praegu  
töötab Balti jaam 
juba oma võimete 

piiril.
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Birgitta festival on kahel vii-
masel aastal pandeemia tõttu 
ära jäänud, kuid nüüd, 6.-14. 
augustini see Tallinna Filhar-
moonia ja Eri Klasi ellu kut-
sutud festival jätkub. Linnapea 
Mihhail Kõlvarti sõnul loob tä-
navuse festivali programm sil-
la Eesti ja Soome muusikute 
ja heliloomingu vahele. «Es-
makordselt on Birgitta festi-
val pühendatud Soome ja Ees-
ti muusikute koostööle,» üt-
les Kõlvart. «Raskel ajal on 
vaja rohkem koostöö ja sõp-
ruse märke kahe riigi vahel, 
kahe sõbra vahel. Kultuur on 
kindlasti selleks kõige parem 
võimalus.»

Pirita kloostri festivalimaja 
on ilmastikukindel – saal on 
kaetud katusega. Ligi 830-ko-
haline tõusuga ning pehmete 
toolidega pealtvaatajate tri-
büün tagab hea nähtavuse ko-
gu saalist.  «Tänavune festival 
jätkab kahtlemata juba saavu-
tatud kõrgtaset,» lausus Kõl-
vart. «Birgittal saab sel aas-
tal nautida uudisteoseid, tun-
nustatud suurlavastusi, ürgsel 
rahvamuusikal põhinevat mo-
dernistlikku heliloomingut, vi-
deo-ja valgusmängu ning pal-
ju muud.»

Õitsev hansalinn
Keskaja päevad muudavad 

Raekoja platsi ja Niguliste kiri-
ku ümbruse 7.-10. juulini õits-
vaks hansalinnaks. Peakorral-
daja, rahvakunsti ja käsitöö lii-
du juhatuse esimehe  Liina Ves-
kimägi-Iliste sõnul toob keskaja 
küla Niguliste ja Harju tänava 
nurga haljasalale tunnustatud 
meistrid. «Nad teevad koha-
peal ka töötubasid, kus huvi-
lised saavad kaasa lüüa,» rää-
kis Veskimägi-Illiste. «Kohal 
on sepad ja puusepad, kivi-
meistrid ja tekstiilitegijad. 
Minu arvates on see täna-
vuste keskaja päevade kõi-
ge ägedam asi! Käsitööd saab 
proovida mitmel moel. Eesti 
meistritele lisaks oleme kutsu-
nud tegijaid veel Rootsist, Un-
garist, Lätist ja mujaltki.»

Keskaja päevade avarong-
käik algab 7. juulil kell 17.30 
Viru väravate juurest. Avatse-
remoonia Raekoja platsil pa-
kub suurejoonelist õhukome-

jantide vaatemängu maa ja 
taeva vahel peadpööritavas 
kõrguses. Raekoja platsil saab 
kõigil neljal päeval meeleolu-
kaid kontserte kuulata, üles-
astumisi ja keskaegset mee-
lelahutust jälgida. Kontserti-
de põhirõhk on Raekoja plat-
si pealaval, mille ümber on 
meistrite turg. Eeskavad on 
iga päev kell 12-17.

Muusika kuldsetest  
60ndatest

Pirita-Kosel Kullese 5 hoo-
vis astuvad suve jooksul üles 
paljud tuntud muusikud. Kol-
mapäeviti toimuvatel aiakont-
sertidel kõlab muusika kant-
rist džässini. «Elu on näida-
nud, et piritalased soovivad 
suvel hubases aias mõnusalt 
muusikat nautida. Korraldaja 
Aivar Nurmik ootab ka eel-
oleval suvel oma koduaeda 
Kullese 5 suveõhtuid muu-
sikaga veetma,» ütles Pirita 
linnaosa vanem Tõnis Liinat. 
«Kogukonnaaktivist Nurmik 
on koos pere ja sõpradega aja-
nud väga head asja, muusikat 
jagub igale maitsele. Hoov ma-
hutab ligi 300 inimest, loode-
tavasti pääsevad kõik huvili-
sed sisse.» 

«Kontsertide mõte tuli meie 
aias bändiproove tehes,» rää-
kis Nurmik, kes mandoliinil 
ja bändžol teeb 
kaasa ansamb-
lis Robirohi. 
«Kui naab-
rid aia ta-
ha kuula-
ma kogu-
nesid, tu-
ligi mõte 
korral-

dada juba suuremaid kavaga 
muusikaõhtuid.»

22. juunil esineb Kullese 5 
hoovis Pirita oma noormees, 
superstaarisaatest tuttav Ing-
mar Kiviloo koos bändiga. 29. 
juunil laulab aias Tõnis Mägi. 
Samas kohas on kavas veel 
kontserte, piletid saab soetada  
www.ticketline.ee. Osa kont-
serte on tasuta ja teha saab 
annetuse.

Kristiine korraldab tasuta 
kontserte Löwenruh´ pargis, 
need algavad kell 19. Näiteks 
22. juunil esitab kaasakiskuvat 
ja meloodilist tantsumuusikat 
ansambel Sunlight, 29. juunil 
esinevad pargis Code One ja 
Cuba feat (Merike Susi, Mikk 
Targo). Kõlavad Code One va-
nad hitid uues kuues. 6. juu-
lil on laval ansambel Karde-
mon, nende lavaline stiil ja 
osalt ka repertuaar on inspi-
reeritud kuldsetest kuueküm-
nendatest. 

13. juulil esineb vo-
kaal-instrumentaalansam-
bel Tants’n’Trall. Kõlab 

rock'n'roll, rahvamuusika, 
sekka estraadi ja muud 
retrohõngulist tantsu-
muusikat. 20. juulil on 
laval ansambel Kange-

lased, 27. juulil esi-
neb Heino Tartes 
ja sõbrad. Nen-
de põhiliseks 
inspiratsiooniks 
on Eesti lõõtspill 
ehk Teppo tüü-
pi lõõtspill, mis 
on ainulaadne 
pill terves maa-
ilmas. 3. augus-
til astub üles an-
sambel Vanad 
sõbrad. 

2. juulil kl 11-
17 toimub Ingli-
rannas Tallin-
na noorte esi-

mene rannafes-
tival, mis toob 
kohale nii kaa-

sahaaravad rütmid kui ka ran-
navõrkpalli, SUP laua harju-
tused jpm.

9. juulil kella 12.30-18.30 
võtavad Kopli ekstreempargis 
omavahel mõõtu BMX sõitjad 
ja Kase pargis  rulatajad.

Noortefestivalid toimuvad 
ka teistes linnaosades. Musat-
mäel tuleb 4. augustil  Vilde 
noortefestival, Põhja-Tallinnas 
12. augustil Kari noortefesti-
val ja  Lasnamäel 27. augus-
til Kivila noortefestival. Haa-
bersti korraldab noortefestivali 
28. augustil, Vabaduse väljak 
on noorte päralt 3. septembril.

Vormi saab end ajada nii 
noor kui vana

Tasuta treeningutel saab 
osaleda kõikjal üle linna. Näi-
teks Kadaka staadionil (E. Vil-
de tee 120) on tasuta treenin-
gud seenioridele igal esmaspäe-
val kella 11-12.  Treeningud 
välijõusaalis toimuvad noor-
tele igal neljapäeval kell 17 ja 
täiskasvanutele kell 18. Regist-
reeruda  pole vaja. 

Suveürituste sarjad täiene-
vad pidavalt, jooksvalt saab 
neist ülevaate linna kodulehe 
huvi.tallinn.ee. kaudu.

Kokku toimub suve jook-
sul Tallinnas üheksa noorte-
festivali, mille fookuses on 
ekstreemsport, tänavakunst 
ja -tants ning muusika.

«Noorte suvepuhkus peab 
olema võimalikult põnev. Mul 
on hea meel, et juba mitmen-
dat aastat mõeldakse ka nei-
le noortele, kes veedavad su-
ve linnas. Festivalide korralda-
mine Tallinna viies linnaosas 
tähendab, et üritused tulevad 
noortele peaaeguet koju kät-
te,» ütles abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev. «Ühtekokku toi-
mub üheksa eriilmelist festiva-
li, kust leiab nii loovust, ette-
võtlikkust ja meeskonnatööd 
toetavaid tegevusi kui ka roh-
kesti meelelahutust, mida noo-
red suvelt kindlasti ootavad.»

29. juunil kell 19 esineb Kullese 5 aiakontserdil Tõnis 
Mägi kontserdiga «Jäljed».

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee
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Kontsertidel esinevad  
Marko Matvere ja Liisi Koikson
• 22. juuni kell 19 esineb Kul-

lese 5 aiakontserdil Pirita 
noormees Ingmar Erik Kivilo 
koos kollektiiviga. 

• 22. juunil kell 19 Löwenruh` 
pargis pereansambel Sun-
light.

• 29. juunil kell 19 Löwenruh 
pargis Code One/Cuba feat. 
Merike Susi. Kontsert toi-
mub 29. juunist 3. augustini 
kestva muusikasuve raa-
mes.

• 29. juunil kell 19 esineb Kul-
lese 5 aiakontserdil Tõnis 
Mägi kavaga «Jäljed». 

• 1. juulil kell 14 kont-
sert Mustamäe 
turul, esineb 
Jaan Pehk. 

• 6. juulil kell 19 
kesklinna suve-
kontsert Kadrioru 
pargis, esineb an-
sambel Jäääär. 

• 6. juulil kell 19 astub Löwen-
ruh` pargis üles Kardemon 
Ensemble, kontsert toimub 
muusikasuve raames. 

• 6. juuli kell 19 esineb Kullese 
5 aiakontserdil Väikeste 
lõõtspillide ühing. 

• 7. juulil kell 19 Ravila pargis 
Marko Matvere.

• 13. juulil kell 19 Kullese 5 
aias ansambel Lindpriid. 

• 13. juulil kell 19 Löwenruh` 
pargis ansambel Tants ja 
trall, kontsert toimub muusi-
kasuve raames.

• 14. juulil kella 18-19 Lasna-
mäe suvekontsert Lindakivi 
väljakul, esineb Artjom Sa-
vitski.

• 20. juulil kell 19 ansambli 
Kangelased kontsert Löwen-
ruh  ̀pargis, kontsert toimub 
muusikasuve raames.

• 20. juuli kell 19 Kullese 5 
aiakontsert, esinevad Raivo 
Tafenau, Ein Agan ja Ma-
rianne Leibur. 

• 27. juulil kell 19 Kullese 5 
aiakontsert, esineb Lavas-
saare trio. 

• 27. juulil kell 19 Heino Tarte-
se ja sõprade kontsert 
Löwenruh` pargis muusika-
suve raames.

• 29. juulil kell 14 kontsert 
Mustamäe turul, esineb 
Männiste pereansambel. 

• 3. augustil kell 19 esinevad 
Kullese 5 aias Tõnu 

Raadik ja Eevo 
Sommer. 

• 3. augustil kell 19 
kesklinna suve-
kontsert Vaikses 
pargis, esineb 

Liisi Koikson (pil-
dil). 

• 3. augustil kell 19 an-
sambli Vanad sõbrad kont-
sert Löwenruh` pargis muu-
sikasuve raames.

• 5. augustil kell 14 kontsert 
Mustamäe turul, esineb Ca-
rine Jessica Kostla.

• 10. augustil kell 19 Kullese 5 
Ilves sisters.

• Kadriorus asuva Miiamilla 
lastemuuseumi terrassil 
(vihmase ilma korral sees) 
on kavas suvekontserdid 
muusikuteduolt Muzykanty 
Vetra, kelle repertuaari kuu-
luvad nii rahvalaulud kui ka 
varajane muusika ajaloolis-
tel pillidel, samuti omaloo-
ming ja improvisatsioonid. 
Kontserdid on tasuta ja toi-
muvad 9. juulil kell 16, 22. 
juulil kell 13, 13. augustil kell 
13 ja 27. augustil kell 16. Igal 
kontserdil on uus teema.

Ekskursioonid viivad Kadrioru ja 
vanalinna saladusi avastama
• Kadriorgu saab näha laste 

silmade kõrguselt. Selleks 
korraldab lastemuuseum 
Miiamilla peretuurid, kus vaa-
tame hooneid läbi laste sil-
made ja räägime noortepargi 
hiilgeajast.  Retkejuhid jutus-
tavad mitme hoone lugusid 
ja vaatavad, kuidas vanad ja 
uued majad sõbralikult üks-
teist toetavad. Ringkäigul 
saadakse ka teada, millised 
on laste lemmikkohad Kad-
riorus. Ekskursioon sobib 1.-
4. klassi lastele, ringkäik kes-
tab 60-90 min. Tuurid toimu-
vad 17. juulil ja 14. augustil, al-
gusega kell 13. Peretuuri 
kohtumispaik on muuseumi 
ees. Sooduspilet maksab 5 
ja perepilet 10 eurot. Gruppi-
del võimalik broneerida ring-
käik kuni oktoobrini tel 601 
7057 või mm@linnamuu-
seum.ee.

• Kadrioru pargi sünnipäeval, 
22. juulil kella 12-16 korralda-
vad nii Miiamilla lastemuu-
seum kui Peeter I maja (pildil) 
tasuta üle pargi lossiaiamän-
ge ning kell 15 algab Katarii-
na aiast ekskursioon «Uus ja 
vana Kadri-
org». Kel sel 
päeval pole 
võimalik, 
saab võima-
luse sel eks-
kursioonil 

osaleda 8. juulil kell 15 ja 18. 
augustil kell 18 (vene keeles) 
ning 9. juulil kell 15 ja 21. au-
gustil kell 15 (eesti keeles)

• 16. juulil ja 6. augustil kell 15 
on Peetri majas ekskursioon 
«Vana palee saladused» 
eesti keeles ning 17. juulil ja 5. 
augustil kell 15 vene keeles.

• Linnaelumuuseumi eestvõt-
tel piilutakse täiskasvanute 
maailma. Samanimelise näi-
tuse tuules viiakse suvelgi lä-
bi juba populaarseks saanud 
sekskursioonid «Kõlvatu Tal-
linn»: 1. juulil inglise, 2. juulil 
eesti ja 5. juuli vene keeles. 
Alla 16-aastastele pole need 
soovitavad. Kui näitus «Kõl-
vatu Tallinn» räägib tallinlas-
te intiimelust läbi aja, eri iha-
dest ja nendega kaasnenud 
tabudest, siis (s)ekskursioo-
nid linnaruumis laiendavad 
neid teemasid ning jutusta-
vad konkreetsete paikadega 
seotud lugusid, liikudes va-
nalinnas ringi ning õppides 
tundma armumaagia taimi ja 
mõndagi muud üsna kõlva-
tut. Elamuslik ekskursioon si-
saldab ka töötuba. Tuur al-

gab ja lõpeb 
linnaelumuu-
seumis (Vene 
17) kell 18, see 
kestab u 1,5 
tundi. Piletid 
saab Fientast.

Lapsi ja noori ootavad mustkunsti-
etendused ja surfiõpetus
• 26. juunil kell 12 Lillepi pargi 

mänguväljakul, 17. juulil Kose 
pargi mänguväljakul, 31. juulil 
Mähe vaba aja keskuse juu-
res korvpalliväljakul ja 14. au-
gustil Pirita spordikeskuse 
mänguväljakul kell 12 laste-
pidu.

• Mustkunstnik Fred-Erik Jo-
hansson esineb 26. juunil P. 
Pinna 1 maja taga roheluses, 
10. juulil Paasiku mänguväl-
jakul, 24. juulil Asunduse 
pargis. 7. augustil Tondiraba 
pargis ja 14. augustil Priisle 
pargi laval. Etendused alga-
vad kell 11 ja kestavad um-
bes 30 minutit.

• 1. juulil kella 17-20 on avatud 
vaba lava Tondiraba pargi 
kohviku juures. Noortel on 
võimalus end väljendada ja 
oma loovust näidata. See 
võib olla tants, stand-up, laul 
vm.

• 2. juulil kella 11-17 noortefes-
tival Inglirannas, kavas ran-
navõrkpall, SUP treenin-
gud jpm. 

• 3. juulil kell 19 
mustkunstieten-
dus Hans Chris-
tian Anderseni 
muinasjuttude 
ainetel kogu pe-
rele Birgitta 
kloostris. Laval as-
tuvad üles ka akrobaa-
did ja fakiirid.

• 5., 12., 19. ja 26. juulil kell 17.15 
tasuta SUP-treening noor-
tele Inglirannas. 

• Igal pühapäeval 11. sep-
tembrini kella 12-13 laste-
hommikud kordamööda igas 

Mustamäe suuremas pargis.
• 7. augustil kell 12 korraldab 

Löwenruh` pargis muinasju-
tutegelane lastele mänge ja 
mullietendust. 

• 14. augustil kell 12 etendus 
kogu perele 
Löwenruh`pargis.

• Augusti lõpuni on lastemuu-
seumis Miiamilla «Rohelised 
reeded» igal reedel alguse-
ga kell 15, erand on jaani-
päev, mil see jääb vahele. 
«Rohelised reeded» on loo-
dushoidu ja rohelist mõtte-
viisi toetav projekt, mis jagb 
nippe, kuidas keskkonna-
sõbralikult käituda, uurib, 
kuidas aed elab, ning laseb 
lastel näppe mulda pista ja 
hoolitseda kasvama pandud 
taimede eest. Osalemine 
muuseumipiletiga.

• 8-12-aastastele korraldab 
linnamuuseum 28.-30. juuni-
ni ja 16.-18. augustini suvised 
linnalaagrid, mille fookuses 

on Tallinna loo uuri-
mine üle linna. 

Igal päeval 
on nii õue-
mänge kui 
meisterda-
mist. Kolme 
päeva jook-

sul külasta-
takse linna-

muuseumi filiaale 
ning saadakse teada, mis 

on kõige-kõigemad esemed 
ja kohad. Laagripäevad kes-
tavad kella 10-16.30. Teavet 
laagri kohta saab e-posti 
aadressil Annika.Vorobjo-
va@linnamuuseum.ee.

Festivalidel saab nautida ooperit 
ja rännata keskaega
• 6.-14. augustini toi-

mub Pirita 
kloostri vare-
metes taas 
Birgitta 
festival. 
Tallinna 
Filhar-
moonia 
avab selle  
Veljo Tormise 
poolelijäänud oo-
peri «Lalli» Rasmus 
Puuri (pildil) lõpetatud ver-
siooniga. 

• 30. juulil kella 11-15 
Pae pargi piru-

kafestival.
• 7.-10. juulini 

keskaja 
päevad va-
nalinnas. 
Neljaks 
päevaks 

muutub Rae-
koja plats ja Ni-

guliste kiriku ümb-
rus õitsvaks hansalinnaks. 

Ürituse raames toimuvad 
kontserdid ja etendused.

Kõikjal üle linna võib osaleda  
tasuta kepikõnni ja jõutrennis
• Kõikjal üle linna saab osale-

da tasuta kepikõnnil või  
jõutrennis

• Esmaspäeviti kella 11-12 ea-
kate treening Kadaka staa-
dionil (E. Vilde tee 120). 
Treeningud jätkuvad sep-
tembri lõpuni. 

• Kolmapäeviti kella 18-19.30 
kepikõnni trenn Männi par-
gis. Treeningud jätkuvad 
septembri lõpuni. 

• Neljapäeviti kell 17 noortele 
ja kell 18 täiskasvanutele 
treeningud Kadaka staadio-
nil (E. Vilde tee 120). Treenin-
gud jätkuvad septembri lõ-
puni. 

• 5. oktoobrini kolmapäeviti 
kell 12 treeningud Löwen-
ruh` pargis

• 31. augustini kolmapäeviti 
kella 14-15 Koidu pargi noor-
te tõukeratta treening.

• 26. augustini teisipäeviti ja 
neljapäeviti kella 15-16.30 
korvpallitreening noortele 
Snelli staadionil.

• 26. augustini esmaspäeviti ja 

kolmapäeviti kella 14-16 jalg-
pallitreening noortele Süda-
linna staadionil.

• 26. augustini teisipäeviti ja 
neljapäeviti kella 14-16 noor-
te võrkpallitrenn Inglirannas.

• 20. juunil kell 17 jõutreening 
Endla 92 hoovis,  juhendab 
Bronek Jaani.

• 22. ja 30. juunil kell 18.30 
discgolf lauluväljakul.

• 30. juunil, 14. ja 28. juulil ja 11. 
augustil kell 18 kepikõnni 
treening Pirita spordikesku-
se lähedal Rummu tee 3. 
Käimiskeppe saab laenuta-
da kohapeal.

• 1. juulil kell 19 Ladina-Amee-
rika tantsutreening Ingliran-
nas, kavas bachata ja salsa.

• 6., 13., 20. ja 27. juulil kell 19 
Hirvepargis joogatreening 
algajatele. 

• 10. augustil kell 19 Reidi teel 
sildi «Tallinn» juures enese-
kaitseõppus.

• 11. augustil kell 18 jooksu-
treening algajatele Merineit-
si kuju lähedal.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Stroomi rannas esineb jaa-
niõhtul Uku Suviste ning 
sealne laat toob kohale üle 
saja põneva kaupleja. 
Harku järve rannas mängib 
aga tantsuks Saksa tant-
subänd Groove Coverage. 

Kesklinna jaanituli peetak-
se tasuta perepeona 23. juu-
nil algusega kl 18 Snelli par-
gis, kus lavale astuvad Traffic, 
Stefan, Masha Ye, Boris Leht-
laan ja Are Jaama. «Kindlas-
ti saab kuulda lugu «Hope» ja 
ka uut laulu «Miraaž», ning 
mul on veel üllatusi varuks,» 
märkis Stefan. «Olen ise küll 
armeenlane, kuid on väga eri-
line tunda eestlaste armastust 
ja tuge, mida nad ka siis väl-
jendasid, kui ma Eurovisioonil 
käisin. Seda on näha ka mu ti-
hedast kalendrist, kuhu esine-
misi pidevalt lisandub. Õppisin 
Eurovisioonil käies, et tähtis on 
nautida hetki, ükskõik kes sa 
ka pole või mis etapis elu pa-
rasjagu on. Ükski hetk ei kor-
du enam kunagi.»

Stefan tähistab oma jaaniõh-
tut tavaliselt kuhugi sõpradega 
välja minnes. «Samas, kui mul 
on esinemine, siis naudin õhtut 
koos nendega. See jaanipäev 
tuleb väga tegus, mul on mi-
tu esinemist ning suvel annan  
välja ka uue eestikeelsete lugu-
dega albumi.» Haabersti korral-
dab tänavu esimest korda ta-
suta jaanitule Harku järve ää-
res. 22. juunil kella 15-23 astu-
vad seal  üles Groove Covera-
ge, Voldemar Kuslap, Cityflash 
& Laura-Ly, Sunshine Band ja 
Hanna-Sandra. 

Mekkida saab ka  
prantsuse köögi hõrgutisi

Põhja-Tallinn taastab pärast 
kaheaastast koroonapausi po-
pulaarse Stroomi jaanitule, tä-
histades 22. juunil pööripäeva 
Stroomi rannas ja rannapar-
gis laada ja meelelahutusega. 
«Mul on hea meel, et saame 
jälle tähistada jaanipäeva St-
roomi rannapargis. Kavas on 
jaanilaat, mitmekülgne meele-
lahutus, suur jaanilõke ja Uku 
Suviste kontsert,» ütles Põhja-
Tallinna vanem Manuela Pih-
lap. «Ootame põhjatallinlasi ja 
külalisi veetma mõnusat päeva 
mere ääres.»

Suur jaanilaat avatakse kell 
12 ja see töötab kella 19-ni.. 
Korraldaja, Domino OÜ tegev-
juhi Eili Pihlaku sõnul jagub ül-
latusi nii suurele kui ka väike-
sele. «Laadalt võib kõike leida! 
Tulemas on sada müüjat, kes 
kõik midagi põnevat pakuvad. 
Talukaubast näiteks sinki, mett 
ja seenehoidiseid, samuti juus-
tu, vahvleid ja komme,» rää-
kis Pihlak. «Osta saab taimi ja 
käsitööd, riideid ja jalanõusid. 
Tooteid on Lätistki.»

Kultuuriprogramm algab 
kell 15. Jaanilõke süüdatakse 
kella 18 paiku ja kell 18.30 as-
tub lavale Uku Suviste bändi-
ga. Päeva juhib Erkki Sarapuu.

Pärast Covid-19 tingitud 
pausi tähistab 22. juunil algu-
sega kl 19 jaanipäeva suurejoo-
nelise tulega ka Lasnamäe. Ta-
suta sündmus toimub Paeväl-
ja tühermaal, kuhu saab mu-
gavalt tulla nii jalgsi kui bus-
siga. Kavas on kontsert ja rah-
vatantsud, kohapeal saab os-
ta maitsvaid  toite. Kella 19-
21 on kavas tegevused lastele. 

Tänavu on Lasnamäe jaanituli 
alkoholivaba üritus. Õhtu kul-
mineerub suure lõkkega ning 
kogu sündmus lõpeb südaööks.   

Mustamäe korraldab jaani-
päeva eel, 18. juunil kella 12-
19 Männi pargis suure grilli-
peo, kus peaesineja on Smilers. 
Jaanilaat pakub samas kirjut 
kaubavalikut ligi viiekümnelt 

müüjalt. «Laadal on suur toi-
duala paljude restoranide cate-
ringidega,» sõnas Pihlak. «Va-
lida saab šašlõkist kuni prant-
suse köögini.»

Kaasa saab osta kala ja li-
ha, mett ja magusaid tooteid, 
värsket talukaupa ja maasikaid. 

Kristiine suvesimman algab 
22. juunil kl 19 Löwenruh´ 

pargis, kus kõlab kaasakiskuv 
ja meloodiline tantsumuusika. 
Esinevad ansambel Sunlight ja 
Lauri Hermann, Kristjan Rein-
vee, Sven Schmeiman, Käroli 
Kärdi ja Hele-Riin Mällo. 

Haaberstis ka kirjanduslik 
jaanituli

Haabersti jaanipeol jätkub 
tegevusi igale vanusele. «Kü-
lastajaid ootab toiduala, laste-
ala ning noortele toimub otse 
lavalt DJ-de võistlus. Süüdatak-
se suur jaanilõke ning peo lõ-
petab meeldejääv jaanidisko,» 
rääkis linnaosavanem ning li-
sas, et kontsert on tasuta ning 
kõik soovijad oodatud. 

23. juunil kell 19 ootab jaani-
päevale vabaõhumuuseum (Va-
baõhumuuseumi tee 12), kus 
süüdatakse lausa kaks jaani-
tuld. Lõkked on kiigeplatsil, kus 
muusikat teevad Kukerpillid, 
ja külaväljakul, kus esinevad 
Leigarid.  «Vabaõhumuuseu-
mi jaanipäev on inspireeritud 
raamatukogude aastast,» ütles 
muuseumi ürituste projektijuht 
Merike Puura. «Kuie koolimaja 
viib aastasse 1935, mil tähista-
ti Eesti raamatu aastat ja möö-
dus 400 aastat esimese eesti-
keelse raamatu, Wanradti ja 
Koelli katekismuse ilmumisest. 
Raamatuaasta puhul on koo-
limajja saabumas kirjanik, et 
esitleda oma esikteost ja mee-
nutada oma kooliteed. Lavas-
tuse sees on teinegi. Toonane 
raamatukogu selts on kirjani-
ku külla tulekuks ette valmis-
tanud Epp Peebu samal aastal 
ilmunud näidendi «Vaikus lär-
mitseb», kus kõik osatäitjad on 
naisterahvad! Samuti on uhke 
sündmuse puhul kohal küla-
muusikud.»

Kolhoosi korterelamu viib 
aastasse 1978 ja seal tähista-
takse saja aasta möödumist A. 
H. Tammsaare sünnist. «Näeme 
kolhoosiaegset jaanipäeva, mis 
inspireeritud kirjandusest. See 
on aasta, mil A.H. Tammsaare 
nimeline kolhoos hakkas väl-
ja andma kirjanduspreemiat. 
Sel puhul korraldas kolhoos ka 
oma luule- ja kirjanduskonkur-
si, mille parimaid palasid kol-
hoosi jaanikul ette kantakse,» 
sõnas Puura. 

Jaaniõhtu pilet kehtib ala-
tes kella 16.

Tule jaaniõhtul  
sõnajalaõit otsima koos  
Uku Suviste ja Stefaniga!

Kus saab Tallinnas jaanipeole 
minna?
• 22. juunil kell 12 on kavas 

suur jaanilaat ja -õhtu St-
roomi rannas. Esi-
neb Uku Suvis-
te.

• 22. juunil 
kell 19 toi-
mub Las-
namäe 
jaanituli 
Paevälja tü-
hermaal 
(Narva mnt 
129a). Kavas rahva-
tantsud.

• Kristiine jaanisimman on 
kavas 22. juunil kell 19 
Löwenruh´ pargis. Kuulda 

saab eri tantsumuusikat.
• Kesklinna jaanipidu toi-

mub 23. juunil kell 
18 Snelli par-

gis, kus la-
vale astu-
vad teiste 
seas Traf-
fic, Stefan, 
Boris 

Lehtlaan ja 
Are Jaama.

• Haabersti jaa-
nituli on kavas pi-

dada 22. juunil kella 15-23 
Harku järve ääres. Seal as-
tuvad üles Groove Covera-
ge ja Voldemar Kuslap.

Tee lõket tuulevaikse ilmaga  
majast ja metsast eemal! 
• Lõket tee mittepõleval alu-

sel või kuivanud taimesti-
kust puhastatud pinnasel. 
Puhasta lõkkekoha ümb-
rus vähemalt 0,5 m raadiu-
ses ning piira lõkkekoht ki-
vide või pinnasevalliga.

• Lõkkesuits ei tohi häirida 
teisi inimesi ega liiklust.

• Tule tegemise koht peab 
paiknema vähemalt 15 m 
kaugusel mis tahes ehitisest 
või põleva materjali lahtisest 
hoiukohast. Samuti vähe-
malt 30 m kaugusel met-
sast. Väljaspool ehitist tule 
tegemisel võib tuule kiirus 
olla kuni 1,5 m/sek. Arvesta-
ma peab lõkkest lenduda 
võivate sädemetega.

• Terrassil grillimiseks tohib 
kasutada ainult sellist 
elektri- või gaasigrilli, mille 
kasutusjuhend seda lubab.

• Ära jäta lõket ega grilli järe-

levalveta. Kindlasti tuleb 
lõkke kõrvale varuda äm-
ber vett ja pärast tule te-
gemist põlemisjäägid hoo-
likalt kustutada kas veega 
ülevalamise, mulla või liiva-
ga katmise teel.

• Lõkkes tohib põletada vaid 
värvimata ja immutamata 
puitu ning kiletamata pappi 
ja paberit. Lõke ei ole koht, 
kuhu panna majapidami-
ses üle jäänud pakendeid, 
mööblit, ehitusprahti, rii-
deid või rehve.  Levinud ek-
siarvamus on, et ühekord-
sed nõud võib pärast kasu-
tamist lõkkes põletada. 
Enamik nn paberist või 
muust taimsest materjalist 
ühekordseid nõusid sisal-
dab ka plasti ja selle põle-
tamine on samuti ohtlik nii 
keskkonnale kui ka inimes-
te tervisele.

Kesklinna jaanitulel Snelli pargis 
astub teiste seas lavale Stefan.SUVESÜNDMUSED: 

Tantsi pargis rock’n’rolli 
või treeni end sügiseks 
saledaks!
Pirita hoovikontsertidel esineb suvel näi-
teks Tõnis Mägi ja Löwenruh` pargis Nele-
Liis Vaiksoo. Lisaks kutsuvad keskaja päe-
vad Tallinna hansaaega rändama.
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Oliver Õunmaa
Boris Tuch
pealinn@tallinnlv.ee

Kunagi paljude laste rõõ-
muks telelavastuses Karlssonit 
katuselt mänginud Anu Lamp 
on intervjuudes tagasihoidlik. 
«Oi, ma ei oska sellele küsi-
musele vastata,» ütleb ta, kui 
temalt mõne rolli või eelistu-
se kohta pärime. Lõpuks soos-
tub ta siiski oma kiire graafi-
ku kõrvalt intervjuud andma.

Kas meil on piisavalt kaasaja 
teemasid käsitlevaid inimesi ja 
teatritükke? Tooge palun näide 
mõnest teid eriti kõnetanud tü-
kist – ja miks see kõnetas?

Rõõm on, et Mari-Liis Lill 
jätkab Merle Karusoo alustatud 
sotsiaalseid probleeme käsitle-
vat suunda. Olen üsna veendu-
nud, et Mari-Liisi Noorsooteat-
ris lavastatud lähisuhtevägival-
da puudutavast tükist «Teises 
toas» on mõnel noorel reaal-
selt abi olnud. Lavastuse ka-
va kujutas endast psühholoo-
gilise nõustamise raamatukest 
ja seda jaotati etendusel tasuta. 
Igal toolil teatrisaalis oli kaar-
dike telefoninumbritega, kuhu 
abi saamiseks helistada.

Juha Jokela «Fundamenta-
list» von Krahli teatris arut-
lustega usu ja tõe (tõdede) üle 
Marta Aliide Jakovski lavastu-
ses mõjus praeguses ajas väga 
värskena.

Aga mind huvitab ja võlub 
eriliselt ka see, kui klassika 
pannakse kõnetama tänapäe-
va, osatakse avada see prae-
gustes oludes.

Mis rolli loomine on olnud teile 
kõige suurem katsumus? 

Minu kõige esimene läbi-
rolli tükk oli Anouilh’ «An-
tigone»   teatrikooli diplomi-
lavastus. Põrkasin seal kokku 
küsimusega: kas ma väärin se-
da rolli, kui ma ei tea, kas ma 

ise suudaksin sarnases situat-
sioonis käituda nagu Antigo-
ne? Kas suudaksin jääda truuks 
oma veendumustele ja kohu-
sele — matta keeldude kiuste 
oma vend — ning valida sel-
le otsusega elu asemel surma. 
Olin suures kimbatuses. Rää-
kisin Lembit Petersonile, kes 
oli tüki lavastaja, oma heitlus-
test. Lembit kõneles pikalt Sta-
nislavski maagilisest «kui»-st. 
Ja teatri ülesandest laiemalt. 
Vist kunagi varem ega hiljem 
pole mul maagilisest «kui»-st 
nii otsest abi olnud. Rahune-
sin, mõistsin, et ma ei saa nii 
üks-üheselt rolliga samastuda 
ja et näitleja on eelkõige auto-
ri mõtte vahendaja.

Teksti mahu meeldejätmisel 
on mulle läbi aegade kõige ras-
kem olnud «Kalevipoja» Jutus-
taja roll. Üks asi on selle tüki 
puhul teksti maht ise, aga pä-
heõppimise tegi raskeks selle 
variantide paljusus. Kalevipo-
ja kohta öeldakse tekstis: «Ka-
levite kallis poega, kallis Ka-
levite poega, Kalevite kallim 
poega, Kalevite kange poega, 
kange Kalevite poega, Kale-
vipoeg, kange meesi, Kalevite 
noorem kasvu, kangelaste kas-
vandikku, Kalevipoeg kange-
lane.» Nende nimevariantide 
meeldejätmine ja õiges teksti-
kohas kasutamine nõudis suurt 
keskendumist. Ja üldse nõu-
dis selle teksti esitamine jää-
gitut keskendumist. Väike se-
gaja kõrvalt, näiteks helenda-
ma lööv telefoniekraan saalis 
võis rängalt häirida.

Eri vanuses mängitud rolli-
de sünniraskusi on keeruline 
võrrelda, sest ma ise olen eri 
ajahetkedel olnud eri  punk-
tides oma teekonnal nii elus 
kui ka teatris. Ja alati on sel-
lel rollil, millega parajasti töö-
tad, omad raskused. Vaatan 
rollide jadale kulgemisekaa-
rena, kogetu kasutamisosku-
se kujunemisena.

ANU LAMP: Õpilased on õpetanud mind inimest lugema

Õpetussõnad puudutavad 
eelkõige algtõdesid. Aga kõi-
ge põhilisem neist on see, mi-
da mulle õpetas mu enda õpe-
taja Aarne Üksküla – mängida 
partnerile. Mul paneb õpetades 
silma särama tudengite teatri-
tegemise kirg ja pühendumu-
se jäägitus.

Olete öelnud, et te olete õpeta-
des ise palju õppinud. Mida siis 
näiteks?

Õpetades tegeled abc-ga, mis 
tähendab, et võtad uuesti läbi 
algtõdesid, teisi õpetades jook-
sevad sul silme ees oma tege-
mised. Tuletad endale kogu aeg 
põhilisi asju meelde, mõtestad 
oma tööd.

Noored on õpetanud mind 
paremini lugema inimest. Ja õp-
pinud olen materjalidest, mille-
ga olen noortega  tegelenud. Tä-
nu koolis õpetamisele olen läbi 
töötanud kolm eepost, «Faus-
ti» kaks eri tõlget, lugenud läbi 
kõik Johannes Aaviku teosed, 
süvenenud Tšehhovi ja Tugla-
se novellidesse jne. Iseendal on 
niiviisi põnev.

Kuidas saab näitleja saali pihus 
hoida? Kuidas seda teistele õpe-
tada?

Kindlasti on siin tegu osali-
selt ka sarmiga. Mõni inimene 
ei pruugi suurt midagi teha, aga 
sa vaatad teda. Ja sarmi juures 
tuleb ikka kasuks tehnika val-
damine. Ka vaikselt öeldud lau-
se kandub saali. 

Kas meie näitlejatel on oma 
eriline stiil, mille ükskõik kus 
maailmas ära tunneb? Kas meie 
lavaka käekirja on märgata ja 
milline see on?

Ma oskan öelda ainult nen-
de näidete pealt, mida ma ise 
olen näinud, kui eesti näitleja 
on mõnes lavastuses või õpitoas 
koos mujalt pärit näitlejatega. 
Ühise keele leidmine toimub 
üsna kiirelt. Katsetustele ava-
tud koolitus võimaldab näitle-
jatel üle maailma väga kiirelt 
ühisele lainele lülitumist.

Ma arvan, et meil on ve-
ne teatrikoolist (millele Pan-
so teatrikooli asutades tugines) 
saadud tugev psühholoogilise 
teatritegemise põhi all. Maa-
ilm on avatud, internet kõik-
võimalike salvestustega täide-
tud, õpitubadest võimalik osa 
võtta. Mujalt pärit näitlejatega 
peaks üsna ruttu tekkima ühi-
ne tunnetus.

«Hea, et praegu jätkatakse teatris sotsiaalsete prob-
leemide käsitlemist. Olen veendunud, et lähisuhte vä-
givalda puudutavast tükist «Teises toas» on mõnel 
noorel reaalselt abi olnud,» lausub linnalt teenetemär-
gi saanud näitleja Anu Lamp (64). «Lavastuse kava ku-
jutas endast psühholoogilise nõustamise raamatukest 
ja seda jaotati etendusel tasuta. Igal toolil teatrisaalis 
oli kaardike telefoninumbritega, kuhu abi saamiseks 
helistada.»

Sõjapõgenikud 
saavad Lasna-
mäel riideabi
Uuskasutuskeskusest (Puna-
ne 50) saavad Ukraina sõja-
põgenikud ühiskaardi validee-
rimissüsteemiga esmast rii-
deabi veel 22. juunini. Edaspi-
di võtab sama keskus annetu-
si vastu tavapärastel alustel, 
ilma neid sõjapõgenikele eral-
di kogumata. Kui Ukraina sõ-
japõgenikul ei ole ühiskaarti ja 
ta vajab esmavajalikku rii-
deabi, tuleb tal pöörduda põ-
genikekeskusesse Niine 2. 

 

Pirita jõel ava-
tud väliujula
Taas on avatud möödunud 
suvel ülipopulaarseks kujune-
nud väliujula Pirita jõe käärus 
spordikeskuse vahetus lähe-
duses, selle kasutamine on 
tasuta. Väliujula pikkus on 25 
ja laius 10 meetrit, tähistatud 
on neli ujumisrada. Vetelpääs-
tet kohapeal ei ole, supeldak-
se omal vastutusel. Väliujula 
juurde paigaldatakse infotah-
vel kasutusreeglitega, samuti 
päästevahendid ning värske 
info õhu- ja veetemperatuuri 
kohta.

Pelguranna  
raamatukogust 
saab laenata 
tööriistu

Keskraamatukogu on suure 
huvi tõttu laiendanud Pelgu-
ranna raamatukogus asuva 
tööriistade laenutuse ehk 
tööriistalaeka valikut, lisan-
dunud on näiteks akumuru-
niiduk, akukettsaag, surve-
pesur, redel, aiakäru ja vika-
tid. Juba varasemast sisal-
dab tööriistalaegas levinu-
maid aiatööriistu, samuti 
remondi- ja ehitustöödeks 
vajalikke tööriistu ja kaitse-
varustust. Tööriistade laenu-
tus on tasuta, tasuda tuleb 
vaid kulumaterjali eest. Töö-
riistade nimekirja ja laenami-
se tingimused leiab keskraa-
matukogu veebilehelt.

Karmo Kuri sai 
Nõmme linna-
osa vanemaks
Linnavalitsus nimetas Karmo 
Kuri 15. juunist Nõmme linna-
osa vanema ametikohale 
praeguse linnavalitsuse voli-
tuste ajaks. Kuri on töötanud 
samas linnaosavalitsuses ala-
tes 2011. a eri linnamajanduse 
valdkonna teenistuskohtadel, 
2018. a märtsist on ta linna-
osa vanema asetäitja. 

Õppinud lisaks näitlemisele filoloogiat ja 
kristlikku kultuurilugu
• Anu Lamp on sündinud 

29. märtsil 1958 Tallin-
nas. Lisaks näitlemi-
sele on ta ka peda-
goog ja tõlkija.

• Lamp õppis aastatel 
1976-1978 Tartu Üli-
koolis eesti filoloogiat. 
1982. aastal lõpetas 
Tallinna Riikliku Konser-
vatooriumi lavakunstikateedri 
X lennu. Lisaks lõpetas ta 2016. aas-
tal EELK usuteaduse instituudi kristli-
ku kultuuriloo magistriõppe.

• Töötanud 1982. aastast linnateatris, 
2006-2010 oli seal ka kirjandusala 
juhataja. 1994. aastast on ta muusi-

ka- ja teatriakadeemia lava-
kunstikooli lavakõne õp-

pejõud. Ta on teatriliidu 
juhatuse liige.

• Anu Lamp oli festivali 
Draama 2012 kuraator. 
Ta mängis Eesti Televi-

sioonis näidatud seriaalis 
«Alpimaja» president 

Kersti Kotkast, kontserteten-
duses «Igal linnul oma laul» Ilma-

lindu ning on lugenud laiskloom Sidi 
eestikeelse osa «Jääaja» filmides.

• Lamp on pälvinud Valgetähe V klassi 
teenetemärgi, Eesti Vabariigi kultuu-
ripreemia ja tänavu ka Tallinna teene-
temärgi.

Milliseid vigu ja vastupidi, põ-
nevaid avastusi olete teinud eri 
rolle kehastades?

Teatritee alguses oli keeru-
line oma jõudu tüki jooksul 
jagada. Võis juhtuda, et tü-
ki kulminatsioonihetkeks olin 
väsinud ja teravus kadus. Ol-
les näinud mu esimest suurt 
teatrirolli Kazantsevi «Vanas 
majas», ütles üks hea sõber, 
et ma raiskasin laval liiga pal-
ju jõudu. Ma ei saanud sellest 
siis aru, mõne aja pärast aga 
küll. Aga ma arvan, et noor 
näitleja peab läbima ka sel-
le energia raiskamise perioo-
di, et jõuda lavastuse mingi-
te lõikude puhul säästlikuma 
mängu juurde.

Üks viga, mille väga algu-
ses tegin, oli ka see, et mängi-
sin tüki mõttes oma peas enne 
etendust läbi. See kulutas mind.

Mingil ajal katsetasin ainult 
puhta mõtte edastamist. Kes-
kendusin ainult tekstile, igasu-
guse karakteersuse jätsin kõr-
vale. See soov tekkis keset üht 
«Palju õnne argipäevaks» eten-
dust, kui olin kuulnud ennast 
üht paraja annuse lisavärviga 
lauset ütlemas. Sellist nullstii-
lis mängu rakendasin Estrago-
ni puhul lavastuses «Godot’d 
oodates».

Te saite mullu teatriliidu au-
hinna muusikaõpetaja Are rol-
li eest tükis «Balti tragöödia». 
Mängisite ka Irmgard Litte-
ni võimsas etenduses «Nad tu-
lid südaööl». Need rollid on 
vastandlikud. Ühes kehastasi-
te nõrka segaduses naist ja tei-
ses tugevat, kartmatut ema, kes 
võitleb oma koonduslaagrisse 
saadetud poja päästmise nimel. 
Kas teil tekkis mõlema tegelase-
ga mingi seos?

Ma ei arva, et Ara on nõrk 
segaduses naine. Ta on sama 
kirglik kunsti kaitstes, muusi-
kaõpingutele jäägitut pühendu-
mist nõudes, nagu on Irmgard 
piiritus emaarmastuses oma 
poja eest kuritegeliku süstee-
miga võideldes. Mõlemad on 
sattunud aega, mil ühe maail-
ma väärtussüsteemid kukuvad 
kokku ja seni kehtinu keera-
takse pea peale. 

Ara kannab baltisaksluse 
teemat laiemalt. Ta ei talu 
provintsiaalsust — Riia on 
tema jaoks provints, aga ta 
ei adu ka, et vaatamata sel-
lele, et Vene tsaaririigist on 
saanud «Vene koloss on sa-
vijalgadel», ei teostu aas-
tal 1918 enam balti-
sakslaste hertsogi-
riigi loomise mõte. 
Inimene sündmus-
te keerises ei näe 
suuremat pilti — 
elulavale astuvad 
hoopis Eesti ja Lä-
ti Vabariik. Mõle-
mad tegelased sei-
saksid justkui nina-
ga vastu lina.

Ja mõlemad kannavad 
väärikuse teemat. Dostojevs-
ki on öelnud: «Kardan ainult 
üht: et ma ei ole oma piina 
vääriline.» Irmgard tõestab, et 
inimeselt ei saa võtta vaimset 
vabadust. Viini psühhiaatrit 
Viktor E. Franklit (kes koon-
duslaagri üleelamistest raama-
tu kirjutas) tsiteerides: «Ini-

mene on kõikjal saatusega sil-
mitsi ja sunnitud otsustama, 
kas kujundada kannatus saa-
vutuseks.»

Kas eesti keel on piisavalt kaits-
tud või peab seda kaitsma kel-
legi/millegi eest? Kuidas se-
da teha?

Ma olen seda usku, et kui olu-
kord peaks tõesti hulluks mi-

nema ja inglise keel tungib 
liiga jõuliselt peale, siis 

ilmub välja uus noor 
Jakob Hurt ja val-
landab rahvaluule 
kogumisele sarna-
se ürituse keele pü-
sima jäämiseks.

Milline paistab Ees-
ti teatri olevik ja tu-

levik?
Kui mõelda, kui pal-

ju on üle terve Eesti teatri-
klasse ja -ringe, harrastusteat-
ritruppe, kui suur on teatrihu-
vi, kui palju käiakse teatris, siis 
– kandepind on olemas, muld 
on kobe millegi suure sünniks. 

Olete ka uute näitlejate õpeta-
ja. Mis on põhilised õpetussõ-
nad, mida olete püüdnud eda-
si anda?

Kui eesti keel liiga 
ohtu satub, ilmub 
seda kaitsma uus 

Jakob Hurt.

Anu Lambi sõnul on talle teksti meeldejätmise seisukohalt kõige raskem olnud «Kalevipoja» Jutustaja roll. Juba neid väikest viisi erinevaid nime-
tusi, kuidas tekstis tuli Kalevipoega kutsuda, oli tohutult palju. Scanpix

Taavi Tamula, 
Liisa Tupits
pealinn@tallinnlv.ee

«See koht oli peaaegu 
ahervare. Aga oma kõrgete 
lagede ja suurte akendega 
tundus nii põnev, just nagu 
minu  koduks loodud,» kir-
jeldas Lai 11 korteri omanik 
olukorda, mis seal enne 
restaureerimist valitses. 
Linna toetus aitas tublil va-
nalinlasel ära teha tohutu 
töö, et muuta räämas paik 
unistuste koduks ning 
päästa ka haruldased 
aknapaled.

Linn andis hiljuti tänukir-
jad ajalooliste majade eest, mis 
mullu said linna toetuse abi-
ga eeskujulikult korda tehtud. 
Peapreemia said Lai 11 korteri 
omanikud interjööri eest, pree-
miad anti ka Raudtee 89, Sõl-
me 6 ja Süsta 9 majade oma-
nikele välisseinte restaureeri-
mise eest.

Nõmmel asuva Sõlme 6 hoo-
ne üks omanikest Madis Abel 
rääkis, et kodumaja tuli kor-
da teha peaaegu nullist. «Ai-
nult katuse oli eelmine oma-
nik ära vahetatud, fassaad ja 
aknad olid majal kõik tegema-
ta,» rääkis ta. «Ehitajatega sai 
veel nipet-näpet parandusi läbi 
räägitud ning lõpuks tuli  kõik 
välja nii, nagu olema peab.»

Restaureerimistoetuse taot-
lemine linnalt läks Abeli hin-
nangul suhteliselt libedalt. «Sai 
võetud ehitajatelt pakkumised 
ja esitatud avaldus, et maja lin-
na abiga korda teha,» rääkis ta. 
«Ja siis komisjon otsustas toe-
tust anda.»

Põhja-Tallinnas Süsta 9 asu-
va korteriühistu juhatuse liige 
Diana Tamm nentis, et nende 
maja oli pikalt korraliku hoo-
leta jäänud. «Viimase viie aas-
ta jooksul oleme asja tõsisemalt 
kätte võtnud,» märkis ta. «Al-
guses sai katus vahetatud ja siis 
meil olid veel suured problee-
mid keldriga. Eelmisel aastal 
võtsime fassaadi ette.»

Algupärane laudis  
jäi alles

Tamme sõnul on majaela-
nikud tulemusega väga rahul. 
«Me oleme tegelikult väga uh-
ked selle üle, mis meil nüüd 
on,» ütles ta. «Näeme, et see 
pakub huvi ka Põhja-Tallinna 
külalistele – päris tihti näeme, 
kuidas jalgrattatuurid meie ma-
ja ees peatuvad.»

Tamm loetles tehtud töid 
ning märkis, et fassaad läks 
vahetusse vaid osaliselt – kus 
võimalik, säilitati algupärane 
laudis. «Vahetati välja ainult 
need lauad, mis olid päriselt 
katki, puudu või mädanenud,» 
rääkis ta. «Lisaks said kolme 
korteri aknad restaureeritud ja 
kahe korteri plastaknad vaheta-
tud originaalitruude puitaken-
de vastu.»

Suurim töö oli Tamme hin-
nangul maja ühe nurga palki-
de plommimine. «Seal oli min-
gi seen sees olnud ja sein oli sa-
ma hästi kui tühi, palke pol-
nudki enam.»  

Tamm avaldas heameelt lin-
na pakutava toetuse üle. «Ka-
sutasime seda võimalust,» üt-
les ta. «Meie projekti kogueel-
arve oli 100 000 eurot, sellest 
ühe neljandiku saime linnalt ja 
see oli kindlasti suureks abiks.»

Lai 11 korteri omanikud 
paistsid silma oma interjööri 

eeskujuliku restaureerimise ja 
maalitud raiddetailide oskusli-
ku säilitamise eest. Laial tänaval 
tulid remondi käigus välja eri-
lised aknapaled, mis olid kau-
nistatud unikaalsete maalidega. 
Korteriomanik Rain Raabel tea-
vitas sellest muinsuskaitset ning 
linn pani õla alla, et omanäoli-
ne leid võimalikult ajastutruult 
taastada.

Raabeli sõnul on kahtlemata 
tegemist suure leiu ja tunnus-
tusega. «Tunnustus on see mui-
dugi eelkõige neile, kes selle ilu 
on siit seina seest üles leidnud 
ja need maalid ka selliseks res-
taureerinud,» rääkis ta. «Kogu 
ehitus on väldanud koos kõi-
gi lubade välja ajamisega ligi 
kaks aastat. Tööd kestsid um-
bes üheksa kuud.»

Korter oli väga  
kehvas seisus

Enne restaureerimist oli ruu-
mides olnud ühe galerii väga 
kehvas seisus ladu. «See koht 
oli praktiliselt ahervare,» selgi-
tas Raabel. «Aga samas tundus 
see oma kõrgete lagede ja suur-
te akendega nii põnev, just na-
gu minu koduks loodud. Kok-
ku on siin neli tuba.»

Kuna restaureerida tuli väga 
palju, siis otsustas Raabel linnalt 
toetust küsida. «Siinkohal väga 
suured tänud kõikidele, kes aita-
sid meil seda läbi viia,» märkis 
ta. «Muinsuskaitseametist olid 
meile abiks Aime Lauk, Boris 
Dubovik ja Henry Kuningas.»

Linn pani korteri remondiks 
õla alla pea saja protsendi ula-
tuses. «Tallinn aitas üsna suu-
res osas meid,» ütles Raabel. 
«Aga sellele restaureerimisele 
eelnevad veel igasugused ka-
vad ja järelevalvete palkami-
sed – need kulud tuli ikka en-
dal kanda.»

Abilinnapea Madle Lippu-
se sõnul on linna muinsuskait-
se osakond ja miljööalade osa-
kond linnaelanikele head part-
nerid väärtuste hoidmisel. «Ole-
me väga tänulikud kõigile, kes 
võtavad ette raske restaureeri-
mise,» ütles ta. «See on sage-
li keerukam kui uue maja ehi-
tamine. Vana maja korda te-
gemine nõuab selle hingeellu 
sisseelamist ja sellega arvesta-
mist, et saada suurepärast tu-
lemust.»

Tänavu jagas Tallinn muin-
suskaitse toetusteks 300 000 
eurot.

RÄÄMAS HOONEST PÄRLIKS: 
Endist seente puretud maja käivad 
nüüd imetlemas rattaturistid 

Kaunimad korda tehtud majad

• Peapreemia said vanalinnas 
asuva Lai 11 (pildil) korteri 
omanikud interjööri eest. 

• Raudtee 89 elamu omani-
kud restaureerisid ise eesku-
julikult oma maja välisseinad. 

• Eeskujulikult restaureeris 
Sõlme 6 hoone elamu vä-
lisseinad ka Renovedur OÜ 
ja sama maja ajaloolised 
aknad ja välisuksed Vilu-
mus Viimistlus OÜ. 

• Kolmandana tunnustas linn 
preemiaga Süsta 9 korteri-
ühistut Koplis ja ettevõtet 
Sarapiku Ehitus OÜ maja 
välisseinte eeskujuliku en-
nistamise eest.

• Tänukirjadega tunnustas 
linn Rahukohtu 1 peahoo-
ne tervikliku restaureerimi-
se eest riigikantseleid ja 
Riigi Kinnisvara AS-i, tööde 
tegijat Oma Ehitaja AS-i ja 
muinsuskaitselist järelval-
vajat Aleksandr Panteleje-
vit.

• Korda said Oleviste kiriku 
lõunakabeli raidaknad ja 
peaportaal koos uksega. 
Eeskujuliku töö eest said 
tunnustuse Jaanus Un-
dusk, Isabel Aaso-Zahrad-
nikova ja Aleš Zahradnik, 
ettevõtteid OMA Fassaad 
OÜ ja Puidutohter OÜ.

Kust ja kuidas restaureerimis-
toetust saada?

• Restaureerimistoetust 
saab taotleda igal kevadel 
veebilehelt https://www.
tallinn.ee/Teenus-Restau-
reerimistoetus

• Restaureerimishuviline 

võiks juba praegu vaadata 
kodulehelt tingimusi, mille 
järgi taotlemine käib. 

• Toetust saab nii katuste, 
akende kui ka fassaadide 
ja uste renoveerimiseks. 

«Kogu ehitus võttis koos kõigi luba-
de korda ajamisega aega ligi kaks 
aastat. Tööd kestsid umbes üheksa  
kuud,» ütles linnalt täistoetuse saa-
nud ja selle eest Lai 11 korteri korda 
teinud Rain Raabel.  Mats Õun

Lai 11 korterist 
tulid kõigi ülla-
tuseks välja 
eriti kaunid ak-
napaled.
Peeter Säre

Süsta 9
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Ja nii võibki abi hiljaks jääda. 
Kui inimene on madalas vees, 
siis tuleb abi kutsuda juba siis, 
kui tekib halb enesetunne. Se-
da pole vaja peljata. Põhja va-
jumine tuleb kõige lõpuks, aga 
abi peab saabuma varem, enne 
kui inimene kokku vajub. Kui 
ollakse väsinud ja pea käib rin-
gi, tuleb kohe kaldale minna, ja 
kui jõudu pole, siis paluda abi 
teistelt. Kindlasti ei tohi haka-
ta avavee poole edasi liikuma 
või seisma jääda. 

Kui kiiresti päästja appi jõuab?
See sõltub ilmast ja sellest, 

kui palju rahvast on rannas. 
Kõige kiiremini jõuab päästja 
abivajajani hea ilmaga ja siis, 
kui rannas pole väga palju rah-
vast. Halva ilmaga aga pole ta-
valiselt vees palju inimesi ja on 
palju lihtsam märgata kedagi, 
kes on sattunud hätta. Me an-
name iga päev endast parima, 
et juba ennetada ohtlikke olu-
kordi. Peame jõudma iga uppu-
jani enne, kui on hilja.

Kui kaua saab inimene vee all 
olla, enne kui pöördumatud 
kahjud tekivad?

No kui lihtsalt sukeldutakse, 
siis saab vee all olla nii kaua, 
kuni kopsus hapnikku jätkub. 
Kui aga on tegemist füüsiliselt 
tugeva inimesega, siis ta võib 
vee peal püsida natuke end lii-
gutades päris kaua. Isegi siis, kui 
ta joob seda soolast vett. Prob-
leemid algavad siis, kui inimene 
enam ei suuda end pinnal hoida 
ja hakkab vajuma vee alla. Kui 
inimene vajub vee alla ja tõm-
bab juba vett sisse, siis ei kulu 
palju aega, kui nii-öelda pilt eest 
ära kaob. Selleks kulub umbes 
pool minutit. Ja kaheksa minu-
ti pärast tekivad juba püsivad 
ajukahjustused. Seega peavad 
päästjad jõudma uppuja juurde 
enne seda, kui ta ajurakud hak-
kavad surema. 

Paraku võib uppuda ka ma-
dalamas vees. Kui inimese nä-
gu on vees, siis pole ju tähtsust, 
kui sügav see vesi on. Hapni-
kupuudus peatab aju tegevuse. 

Kas kaassuplejad peaksid ka sil-
mad lahti hoidma ning vajadu-
sel ise appi minema või kutsu-
ma rannavalve?

Just. See ongi väga oluline, 
et meid aidatakse. Kui rannas 
on palju rahvast, ei jõuta kõi-
gil vees olijatel võib-olla silma 
peal hoida, ja siis on väga täh-
tis, et ka kaaspuhkajad oleksid 
vajaduse korral abiks. Suures 
rannas on rannavalvel 4-5 ini-
mest kogu aeg valves, väiksema-
tes kaks. Nende peamised abi-
lised, lisasilmad ja abikäed, on 
ka randade külastajad. Kindlasti 
ei maksa karta, et äkki reagee-
rid olukorrale üle. Kui on näha, 
et kellelgi võiks abi vaja minna, 
siis tuleb kohe tegutseda. Kut-
suda abiks päästjad ja teha ka 
ise, mida suudetakse, end mui-
dugi liigsesse ohtu seadmata. 

Kas randades peetakse ka noor-
tepidusid ja siis minnakse vette, 
andmata  endale aru oma het-

kevõimetest? On teil tulnud ka 
selliseid pidusid laiali ajada?

Ma tahaksin öelda, et see 
noorte pidude laialiajamine vä-
ga suur probleem ei ole, minul 
pole seda õnneks vaja olnud 
teha ja ma pole ka kuulnud, 
et see oleks kolleegidele eri-
list peavalu valmistanud. Aga 
muidugi ma ei taha selle jutuga 
nüüd midagi ära sõnada, niisu-
gust asja võib ju ka ette tulla. 
Vees  noortega  probleeme ül-
diselt ei teki, pigem maismaal.  
Peavalu teevad ikka vanemad 
inimesed, kes kipuvad purju-
tades vette ega ole enam füü-
siliselt kõige paremas vormis. 
Lastel tekib rohkem trau-
masid samuti maismaal. 
Nad võivad hüpata ja 
mängida ning end oo-
tamatult vigastada, 
saavad traumasid. 
Meie inimesed on 
neile alati abiks, kui 
on tarvis, ka mais-
maal. 

Kas teil on tulnud ke-
dagi ka surmasuust 
päästa?

Sellist olukorda, et keegi 
oleks vee alla vajunud, minul 
õnneks ette tulnud ei ole. Aga 
kunagi ei tea, mis võib saatus-
likuks saada. Mina olen kokku 
puutunud olukordadega, mil ini-
mesed on vees väsinud. Üks juh-
tum oli Pikakari rannas. Märka-
sin, et üks väike tüdruk hüppas 
kailt vette. Seda juhtub seal sa-
geli ja siis pärast üritatakse kai 
peale tagasi ronida. See tüdruk 
ei mõelnud enne hüppamist sel-
lele. Lisaks kartis ka vetikaid. 
Ta ei julgenud läbi nende kaile 
läheneda ja hakkas väsima. Mul 
ei jäänud muud üle, kui tõmma-
ta ta viskeliini kasutades kal-
dale. See on spetsiaalne nöör, 
mis visates end kotist lahti ke-
rib ja jõuab vees oleva inime-
seni. Tüdruk võttis sellest kin-

tööta nii nagu peaks. Ta võib 
isegi kaotada kontrolli oma jä-
seme üle. Nii võib ka madalas 
vees kukkuda ja õnnetus pole 
külma vee puhul kaugel. Kui 
külma vee puhul on suur soov 
ennast jahutada, siis võib meie 
suuremates randades kasutada 
selleks dušši. Seal saab ka külma 
vett, aga pole karta uppumist. 

Kas päästetud inimesed ise on 
päästjatele tänulikud või vastu-
pidi, hakkavad veel sõimama, 
et mis te mind puutute?

Inimesed käituvad pärast 
päästmist väga erinevalt. Nii 
palju kui on inimesi, on ka käi-
tumismustreid. Tüdruk, kelle ma 
veest välja tõmbasin, ei saanudki 
aru, et ta hakkas uppuma. Ta ei 
ütelnud midagi ja lihtsalt jooksis 
koju. Mõned inimesed jah hak-
kavad sõimama ka. Aga nende 
hulgas on ka neid, kes hiljem tu-
levad tagasi, on tänulikud ja va-
bandavad oma käitumise pärast. 
Mõned kirjutavad oma tänusõ-
nad ka Facebookis, kust nad on 
oma päästja üles leidnud. 

Pirital harrastatakse ka igasu-
guste laudade ja täispuhutavate 
madratsitega sõitmist. Kas meri 
on neid ka nii kaugele kandnud, 
nii et nad vajavad ära toomist?

Neid juhuseid on olnud. Siin 
on surfimaja ja mõned surfarid 
ei suuda maatuulega veele min-
nes enam randa tagasi tulla. Siis 
peab rannavalve neile järele mi-
nema ja kaldale tooma ka siis, 
kui nad on meie päästealast väl-
japool. Meie kiire mootorpaat 
võimaldab seda teha. 

Igas rannas on meil üks päris 
võimsa mootoriga merekaater. 
Sellega on kogu rannaala meil 
hea kontrolli all ja suudame ka 
kiiresti ranna ühest otsast teise 
minna, kui olukord nõuab. 

Kui palju lapsi rannas kaduma 
läheb? 

Me otsime kadunud lapsi oma 
valvatavas rannaalas ja sellega 
piirnevas pargis. Otsime last ka 
pargist, kui on alust arvata, et 
ta just seal kaduma läks. Kui ka 
seal ei ole otsitavat, siis vaata-
me, ega laps pole üksinda vet-
te hullama läinud. Kui on kaht-
lus, et laps võiski vees kaduma 
minna, siis loomulikult alusta-
me otsinguid veealal.  Aga kui 
last kusagilt ei leita ning ta on 
pikemat aega kadunud, kutsu-
me appi politsei. Tihti on meie 
lapsed targemad kui vanemad 
võivad arvata ning omapead 
koju läinud. Tuleb välja, et nad 
saavad bussiga sõitmisega häs-
ti hakkama. 

Kui kogenud peab üks vetel-
päästja olema? Mis oskusi te-
malt nõutakse ja kas igaüks so-
bib seda tööd tegema?

Kõige tähtsam omadus meie 
töös on vastutustundlikkus, või-
me olla tähelepanelik ning hoida 
silmad lahti kümme tundi järjest. 
Meie peamine töö peab olema 
õnnetuste ennetamine. Peame 
oskama ette näha, kellega võib 
midagi juhtuda, ning tal siis sil-
ma peal hoidma. Ujumisoskus ja 
esmaabi andmise oskus – need 
kõik on treenitavad ja me aita-
me neid omandada. Kõik läbi-
vad meil 16-tunnise esmaabi-
koolituse. Need omandatavad 
oskused peavad olema muidu-
gi igal päästjal piisaval tasemel, 
aga kui puudub kohusetundlik-
kus ning kannatlikkus jälgida 
olukorda rannas, siis rannaval-
ves töötada ei saa. 

Kas suust-suhu hingamist tege-
ma õpetate ka?

Seda vetelpäästjal pole va-
ja, elustamiseks on meil ole-
mas igasugused tänapäevased 
abivahendid. 

Randades pole eriti rannaval-
ve töötajaid näha. Kuidas te siis 
inimestel silma peal hoiate?

Me ei üritagi puhkajate ees 
end iga hinna eest näidata ega 
segada nende ajaviitmist rannas. 
Aga võite kindlad olla, et me 
hoiame kogu rannal kogu aeg 
silma peal. Pirita rannas näi-
teks oma staabi juures ja ran-
na keskel asuvas tornis. Meil on 
head binoklid ja näeme kõike, 
mis rannas toimub. Kui on pal-
ju suplejaid, siis sõidame ringi 
ka kaatriga, et olla valmis kii-
remini reageerima. 

Kui palju teil tuleb päevas ini-
meste käitumisse sekkuda? Kas 
on ka nii, et ei juhtu üldse mi-
dagi?

Rahulik on üksnes siis, kui 
rahvast rannas pole. Seda, kui 
palju peame sekkuma,  kunagi 
ette ei tea. Elu on näidanud, et 
hea ilmaga on siiski vaja inimesi 
aidata, ja oleme igal hetkel val-
mis reageerima.  Päästjad vaju-
vad peale kümnetunnist tööpäe-
va koju jõudes kohe unne. Tööd 
on meil päris palju. Me ju ei is-
tu staabis või tornis. Käime ka 
ringi ja sõidame paadiga merel. 
Vajadus olla alati valvel juba ise 
väsitab meie inimesi. 

Rannahooaeg on avatud ning 
esimesed soojad ilmad käes. Ees 
on aga jaanipäev, mil oma või-
meid üle hinnates külma vette 
hüpatakse või purjuspäi ujuma 
minnakse. Õnneks hoiavad Tal-
linna randades turvafirma G4S 
vetelpäästajad suplejatel silma 
peal. Vestlesime Pirital ranna-
valvajate vahetuse vanema Niki-
ta Berendejeviga, kes juhib kor-
damööda kõigis Tallinna randa-
des oma vahetuse tööd.  

Milliseid vigu suplema minejad 
kõige rohkem teevad?

Inimesed tulevad randa eel-
kõige eesmärgiga puhata. On 
tähtis, et see puhkamine ei lä-
heks käest ära. Ja käest ära võib 
see minna eelkõige mitmete ai-
nete tarvitamisega. Peamiselt on 
selleks kurja juureks alkohol, mis 
on kõige enam levinud. Ja ku-
na alkoholi tarvitamine on ül-
diselt ühiskonnas ju aktseptee-
ritud, siis on lihtne ületada see 
piir, kus on tegemist juba kuri-
tarvitamisega. Aga veekogu ja 
alkohol ei sobi kokku. Just sel-
les ongi probleem, et pidurid 
kaovad alkoholi või ka mõnede 
teiste narkootiliste ainete mõjul.

Mis peale alkoholi veel õnnetusi 
esile kutsub?

Veekogudes mõjuvad ohtli-
kult ka inimeste äkilised tervi-
serikked. Need võivad olla sa-
ma ohtlikud kui oma võimete 
uljas ülehindamine, sest võivad 
tulla ootamatult. Seepärast kut-
sun ettevaatusele kõiki neid, kes 
teavad, et neil on mingi tervi-
seprobleem. Vees võib see äk-
ki võimenduda ja muutuda nii-
viisi isegi eluohtlikuks.

Veel on tegemist ka lihtsalt 
oma ujumisoskuse ülehindami-
sega. Ei tulda toime sügavas 
vees pika maa ujumisega. Ol-
lakse omast arust kogenud uju-
ja, isegi sportlane. Tahetakse en-
dale ja teistele tõestada, et poi-
de juures ja isegi nende piirdest 
väljapoole ujumine ongi ainus 
ja õige asi. Aga tegelikult nad 
ohustavad sellise käitumisega 
nii iseennast kui ka neid, kes 
appi tulevad. Päästmine ei ole 
ohutu kannatanule ega sellele, 
kes tuleb päästma. 

No kui keegi tunneb, et ta 
enam ei jaksa ujuda ning vesi 
on üle pea, mida siis teha?

Peamine on sügavamas vees 
mitte paanikasse sattuda. Tuleb 
säästa energiat ja hoida end vee 
peal, see tähendab horisontaal-
ses asendis. Uputakse ka sel põh-
jusel, et ei suudeta jalgu üleval 
hoida, hakatakse põhja vajuma. 
Raskuskese läheb vee pinnalt al-
lapoole ja ei suudeta enam ka 
pead vee peal hoida. 

Peab ütlema, et Eesti inime-
sed on hästi häbelikud abi kut-
sumisel. Nad mõtlevad viimase 
hetkeni, et saavad ise hakkama. 

RANNAVALVUR: Eesti inimesed häbenevad appi
hüüda, kuigi vesi võib elu võtta poole minutiga
«Üks Katariina kail purjutanud mees kukkus sealt selg 
ees vette. Tema sõber oli nii täis, et ei märganud mida-
gi ja unustas, et oli üldse kellegagi koos randa tulnud. 
Mees jäi terveks ööks vette, alles hommikul avastas ta 
rannavalve. Vesi oli väga külm ja mehe ellujäämine  ime,» 
lausus rannavalvur Nikita Berendejev. «Kui inimene va-
jub vee alla ja tõmbab endale vett sisse, siis  kulub um-
bes pool minutit, kuni tal pilt eest ära kaob. Ja kaheksa 
minuti pärast tekivad juba püsivad ajukahjustused.»

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Kuidas tegutseda, kui oled uppumisohus või 
märkad kedagi teist uppumas?
• Peamine on sügavamas 

vees mitte paanikasse sat-
tuda. Tuleb säästa energiat 
ja hoida end nt selili vee 
peal, see tähendab horison-
taalses asendis, teha kõva 
häält ja kutsuda abi.

• Kindlasti ei tohi hakata ava-
vee poole edasi liikuma või 
seisma jääda. Selili ujudes tuleks end 
liigutada kasvõi natukenegi.

• Et uppumisohtu juba alguses ei te-
kiks, uju alati poidega tähistatud piir-
konnas ja piki rannikut või sügava-
mast veest ranna poole. Vähesema 
oskusega inimesed võiks ujuda nii, et 
jalad ulatuvad alati põhja. Seda pole 
vaja kogenenumate kaaslaste ees 
häbeneda, palju hullem on uppuda. 
Kui oled väsinud, mine kohe kaldale.

• Teist inimest ohus olles märgates ei 
maksa karta, et äkki reageerid olu-

korrale üle. Tegutseda tu-
leb kohe. Kutsu abiks 
päästjad ja tee ka ise, mida 
suudad, end muidugi liig-
sesse ohtu seadmata. Alati 
võib ka helistada 112, kui 
ise appi minna ei ole võima-
lik. Või G4Si lühitelefonile 

1911. Päästjatele tuleb öel-
da, kus on abi vaja ja mis juhtus. 

• Kui telefoni pole käepärast, siis aitab 
ka appi hüüdmine, karjumist ei maksa 
karta ega vältida, kui on häda käes. 
Ja ka siis, kui on näha, et keegi on 
vees hädas ja enam ise karjuda ei 
suuda, tuleb püüda kaasinimeste tä-
helepanu igati tõmmata sellele juhtu-
mile. Ja keegi teatab ka rannavalvele. 
Uppumisohus oleva inimese pääst-
mist saavad kõige paremini korralda-
da ikkagi rannavalve päästjad ja ne-
mad tuleb ruttu kohale kutsuda.

ni ja ei vajunud enam vee alla. 
Ta tahtis kive pidi üles ronida, 
aga need olid libedad ja vetika-
tega kaetud. 

Tuleb meeles pidada, et Pi-
kakari ranna Katariina kailt ei 
maksa vett hüpata, sest seal po-
le sobivat üles ronimise kohta. 

Seal on juhtunud teisigi ime-
likke lugusid. Kaks sõpra otsus-
tasid kai peal viina viskama ha-
kata. Joodi palju ja üks mees ei 
seisnud enam hästi püsti. Ta taa-
rus ja vaarus, kuni kaotas lõp-
likult tasakaalu ja kukkus kailt 
selg ees vette. Teine mees oli aga 
nii täis, et ei märganud midagi 
ja unustas isegi selle, et oli tul-

nud mere äärde koos sõbra-
ga. Ta läks koju, aga sõ-

ber jäi terveks ööks vet-
te, sest ta ei suutnud 
kai peale üles roni-
da. Hommikul, kui 
rannavalve päästja 
tuli, märkas ta kohe 
vees olijat, kes hoidis 
viimast jõudu kokku 

võttes kividest kinni 
ega suutnud enam ap-

pigi hüüda. Vesi oli küll 
väga külm, aga purjutanud 

mees jäi siiski imekombel ellu. 
Ta tõmmati kaldale, soojendati 
üles, kutsuti meditsiiniline abi. 

Kui palju mõjutab ujujaid vee 
temperatuur? Kas külma vee 
korral on oht suurem?

Temperatuur kindlasti mõju-
tab, sest külm vesi võib tekitada 
samuti kahjustusi. Näiteks kas-
vab külmas vees krampide tek-
kimise oht. Sooja vee puhul on 
see väiksem. Meil on olnud ju-
huseid, et õhk on väga kuum, 
aga ilmaolude tõttu on vesi ai-
nult neli kraadi. Siis on krampi-
de tekkimise oht väga suur, kui 
hoolimata jääkülmast veest ik-
kagi sisse minnakse, et end na-
tuke jahutada. Isegi kui inime-
sel ei ole mingit terviseriket, 
siis krambi puhul lihased ju ei 

Nikita Berendejevi sõnul on igas rannas kasutusvalmis ka paat, et oma võimeid üle hinnanud ujujale või hätta sattunud surfarile vajadusel ap-
pi tõtata.  Albert Truuväärt

Külmaga tekib 
kramp ja inimene 
ei kontrolli enam 

oma jäsemeid. Nii 
võib ka madalas 
vees hukkuda.

Kergekäeline lapsendamine võib 
suhete purunedes kiskuda lapse katki

Lapsendatud lapsel tekib 
õigus olla oma mõlema va-
nema poolt armastatud ja 
hoolitsetud ning omada 
mõlemaga isiklikke suh-
teid. Vanema õigused ja ko-
hustused lapsendatud lap-
se suhtes ei lõpe abielu la-
hutamisega. 
Lapsendamisega võtab va-
nem lapse ees eluaegse 
vastutuse, temast ei ole 
võimalik lihtsalt loobuda. 

Toome paar näidet. Mar-
ta on 7-aastase Sandra ema. 
Viis aastat tagasi suri Sandra 
bioloogiline isa. Aasta pärast 
Sandra isa surma tutvus Mar-
ta oma tulevase abikaasa Ind-
rekuga. Marta võttis abiellu-
misel Indreku perekonnanime 
ja Indrek avaldas soovi lapsen-
dada Marta tütar Sandra. Ühi-
se perekonnana elati koos veel 
kolm aastat. Sandra kutsus Ind-
rekut oma isaks. Pärast Marta 
ja Indreku lahkuminekut tea-
tas Indrek, et kuna nende abi-
elu on läbi, ei soovi ta enam 
Martast ega Sandrast midagi 
kuulda. Ühtlasi tahab Indrek 
lapsendamisest loobuda.

Anna ja Aivar olid abielus 15 
aastat. Aivar lapsendas abielu 
ajal Anna alaealise poja Kar-
li ja kasvatas teda kuni poja 
täisealiseks saamiseni. Lahku-
mineku hetkeks oli Karl juba 
20-aastane. Paar aastat hiljem 
tekkis Aivaril uus suhe, millest 
sündis kaks last. Eduka ärime-
hena oli Aivaril tekkinud aas-

tate jooksul arvestataval hul-
gal vara. Olukorras, kus Ai-
varil oli juba uus pere, soovis 
Aivar Karli lapsendamist taga-
si pöörata, et muu hulgas jätta 
Karl tema pärijate ringist välja.

Perekonnaseaduse kohaselt 
on inimesel kedagi lapsendada 
lubatud, kui see on lapse hu-
vides vajalik ning on alust ar-
vata, et lapsendaja ja lapse va-
hel tekib vanema ja lapse suhe. 
Lapsendajat valides arvestatak-
se tema isikuomadusi, suhteid 
lapsendatavaga, varalist seisun-
dit ja võimet täita lapsendamis-
suhtest tulenevaid kohustusi, 
samuti võimaluse korral lapse 
vanemate eeldatavat tahet. Ot-
sustamisel arvestatakse võima-
luse korral ka lapse üleskasva-
tamise järjepidevusest ning te-
ma rahvuslikku, usulist, kultuu-
rilist ja keelelist päritolu.

Arvesta ka tagajärgi
Lapsendamise tulemusel te-

kib lapsendatava ja lapsenda-
ja vahel lapse ja vanema su-
he. Lapsendajal tekivad lap-
se suhtes seadusest tulenevad 
vanema õigused ja kohustused, 
sh kohustus lapse eest igakülg-
selt hoolitseda, teda kasvatada, 
last üleval pidada ja otsustada 
lapsega seotud asju. Lapsel te-
kib muu hulgas õigus olla oma 
mõlema vanema poolt armas-
tatud ja hoolitsetud ning oma-
da mõlema vanemaga isiklik-
ke suhteid. Seetõttu on äärmi-
selt oluline, et lapsendamise 
otsus oleks tehtud teadlikult, 
läbimõeldult ja võttes arves-
se kõiki tagajärgi, sh õiguslik-
ke, mida lapsendamine enda-
ga kaasa toob.

Vanema õiguste ja kohustus-
te täitmine lapsendatava suhtes 
ei lõpe abikaasade abielu lahu-
tamisega. Lapsest ei ole võima-

lik lihtsalt loobuda. Lapsenda-
misega võtab vanem lapse ees 
eluaegse vastutuse, mistõttu tu-
leb lapsendamise otsuse tege-
misel hoolikalt kaaluda, kas 
lapsendaja on ikka valmis va-
nema kohustusi täitma ka siis, 
kui tema suhe lapse teise vane-
maga mistahes põhjusel katkeb.

Ära käitu  
vastutustundetult!

Kergekäeline lapsendamine 
ei ole lapse huvides. Seda ise-
gi siis, kui lapsendaja mingil 
perioodil osaleb lapse kasva-
tamises ja täidab vanema rol-
li. Lapsele on üldjuhul oluline 
stabiilsus. Seetõttu ei ole lap-
se huvidega kooskõlas olukord, 
kus hetkeemotsiooni ajendil ot-
sustatakse laps peresiseselt lap-
sendada ning hiljem, kui suhe 
puruneb, lapsest loobutakse. 
Ühtlasi ei võimalda seda keh-
tiv perekonnaseadus.

Lapsendamist 
saab kehtetuks 
tunnistada 
üksnes ko-
hus ja seda-
gi erand-
likel as-
jaolu-
del. Ko-
hus võib 
tunnista-
da lapsen-
damise keh-
tetuks, kui see 
on toimunud il-
ma lapsendaja aval-
duseta või lapse või ühe va-
nema nõusolekuta.

Lapsendamine on toimunud 
lapsendaja avalduseta juhul, mil 
isiku nõusolek lapsendamiseks 
oli puudulik otsusevõimetuse, 
piiratud teovõime, õiguslikest 
tagajärgedest ebaadekvaatse 
arusaamise, pettuse, ähvardu-

se või nõusoleku enneaegsuse 
tõttu. Kohus ei tunnista lap-
sendamist kehtetuks, kui see 
kahjustab oluliselt lapse huve.

Lapsendamise kehtetuks 
tunnistamise avalduse võib esi-
tada üksnes isik, kelle avaldu-
seta või nõusolekuta on laps 
lapsendatud. Nõude esitami-
se tähtaeg on kuni kolm aas-
tat lapsendamise kohtumääru-
se jõustumisest arvates. Enne 
lapse täisealiseks saamist võib 
kohus lapse kaalukates huvides 
tunnistada lapsendamise omal 
algatusel kehtetuks. Artikli al-
guses toodud näidete puhul lap-
sendamise kehtetuks tunnista-
mise alused puuduvad.

Kui lapsendaja ei ole valmis 
võtma eluaegset vastutust lap-
sendatava ees ja seda sõltuma-
ta lapsendaja suhtest teise va-
nemaga, on peresisene lapsen-
damine vastutustundetu ja lap-
se huvidega vastuolus. Selleks, 

et omavahel abielus 
olevad inimesed 

saaksid soovi 
korral täi-
ta abikaasa 
lapse suh-
tes vane-
ma rol-
li – lapse 
eest hoo-
litseda ja 

tagada te-
ma heaolu, 

ei pea abikaa-
sa last ilmtingi-

mata lapsendama.  
Lapsendamise otsuse tege-

misel tuleb alati lähtuda lap-
se huvidest.

Lapsendamise kohta loe 
täiendavalt: www.omapere.ee 
ja https://sotsiaalkindlustus-
amet.ee/et/lapsed-ja-pere/lap-
sendamine.

Lapsendamist 
saab kehtetuks 

tunnistada üksnes 
kohus ja sedagi 

erandlikel  
asjaoludel.

Katrin Orav,
vandeadvokaat 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Metsa tn 5a kinnistu  projekteerimistingi-
muste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
asub Metsa tn 5a väikeelamute juhtotstar-
bega alal. Lisaks jääb Metsa tn 5a miljöö-
väärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb taga-
da tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimi-
ne.
Projekteerimistingimuste eesmärk on mää-
rata tingimused Metsa tn 5a kinnistul asuva 
üksikelamu laiendamiseks. Metsa tn 5a kin-
nistu üksikelamu laienduse võib paigutada 
Metsa tn 3 kinnistu piirist ca 0,8 m kaugusele 
jäädes olemasoleva elamuga samale kaugu-
sele naaberkinnistu piirist. Kogu kinnistu 
suurim lubatud hoonete alune pindala 350 
m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 105 
m² võrrelduna proportsionaalselt Metsa tn 
5a krundi suurust ümbritsevate kruntide 
suurusega ning hoonestusega. Olemasoleva 
elamu laiendamine (ehitisealune pindala 105 
m2) arvestab ümbritsevat hoonestust. Ko-
haliku omavalitsuse üksus võib planeerimis-
seaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detail-
planeeringu koostamise kohustuse korral 
detailplaneeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kin-
nisasjale ühe hoone ja seda teenindavad ra-
jatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja ots-
tarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna hoonestus-
laadi; 2) üldplaneeringus on määratud vasta-
va ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, 

sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstitamine 
või laiendamine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisama-
terjalide avalik väljapanek toimub 27. juunist 
kuni 12. juulini 2022 Nõmme Linnaosa Valit-
suse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fua-
jees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/00539 ning ameti 
koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda 
Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Page
Name=Menetlus&MLiik=PT&MID=169868
Tallinna planeeringute registri ehitusprojek-
tid ja projekteerimistingimused
Teade: Lisatud: Kehtiv* Lisa: Arhiiv (ehitus-
projektid enne 2007 ja projekteerimistingi-
mused enne 2003 aastat) 18.04.2017: 
31.12.2030: http://www.tallinn.ee/ehitus ...
ehitus.tallinn.ee
PT menetluste nr PT247540 või Metsa tn 5a 
aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).
· Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust läbi-
viivale haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepa-
nekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks 
on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esi-
tata, soovib haldusorgan asja arutada ilma 

avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300

Teade Ülemiste ühisterminali detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 
tulemustest.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 5. 
maist kuni 19. maini 2022 Ülemiste ühister-
minali detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel 
esitati 7 vastuväidet sh esitas ka Tervise-
amet oma seisukoha.
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toi-
mus 14. juunil 2022 kell 18.00 Lindakivi Kul-
tuurikeskuses (J. Koorti tn 22). Eelnevalt tea-
tas 5 vastuväidete esitajat kirjalikult  Tallinna 
Linnaplaneerimise Ametile, et nad jäävad 
oma vastuväidete juurde. Arutelu käigus tea-
tas üks vastuväite esitaja, et jääb oma seisu-
kohtade juurde. Arutelul osalenud  Peterburi 
tee 4 korterelamu esindajad (ei olnud avaliku 
väljapaneku ajal vastuväiteid esitanud) juhti-
sid tähelepanu asjaolule, et detailplaneerin-
gu elluviimisega halveneb selle elamu elanike 
elukvaliteet. Lisaks teatasid nad, et elamu on 
vana ja kandekonstruktsioonides on praod 
ning leidsid, et ehitaja peaks teostama eks-
pertiisi, kas elamu jääb uute hoonete ehituse 
käigus püsima.
Kuna vastuväidete esitajad oma vastuväide-
test ei loobunud, ka arutelul osalenud mitte, 
jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet de-
tailplaneeringu menetlust vastavalt planeeri-
misseadusele.
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Azerbaidžaani must-
rid disaini- ja arhi-
tektuurigaleriis
Azerbaidžaani vaibakunstnik Rovshan 
Nur korraldab disaini- ja arhitektuuriga-
leriis näituse, mis tutvustab tema kodu-
maa kultuuri ja kultuuripärandiga seo-
tud traditsiooni. Aserbaidžaani vaibad 
on geograafilise asukoha, mustrite, 
kompositsiooni, värviskeemi ja tehniliste 
omaduste järgi tavapäraselt jagatud 
seitsmeks vaipade valmistamise kooliks. 
Näituse jooksul korraldatakse ka töötu-
ba, kus igaüks saab proovida vaiba ku-
dumist.
 

Botaanikaaed  
esitleb sadu  
pojengisorte

3. juulini on botaanikaaias võimalik nau-
tida põnevat pojengimaailma. Avamaal 
on välja pandud ligi 300 rohtse pojengi 
sorti, mõned puispojengid ja Itoh-hübrii-
did. Saab osaleda ekskursioonidel, 
meisterdada lilleõisi, kuulata kontserti 
või niisama jalutada, külastajate abiga 
selgitatakse välja botaanikaaia kauneim 
pojengisort.

21. juunil on pojengiekspositsioonis 
kosmeetikafirma Magrada ning 2. ja 3. 
juulil kosmeetikafirma Ingli Pai. 26. 
juunil kl 12 toimub ekskursioon eesti ja 
kl 13 vene keeles, registreerimine htt-
ps://bit.ly/ekskursioonvalge. 

Räägu pargis nüüd 
tasakaalulint
Kristiine linnaosa Räägu pargis pandi 
üles slackline'i atraktsioon, mida huvili-
sed saavad käia proovimas. Lisaks on 
linnaosa haljasaladele paigaldatud pink-
silaudu ning olemas on muudetavate 
raskuste välijõusaalid. Tasakaalulinte 
hooldatakse ja pingutatakse regulaar-
selt ning neid ei pea talveks maha võt-
ma.

LOOMAAED AVAS SÁNDOR 
STERNI JOONISTUSTEGA STENDI
Loomaaed avas paksunahaliste maja juures stendi «Sándor 
Sterni loomad», mis tutvustab uutele ja vanadele põlvkonda-
dele Sterni loomingut ja eluteed. Sándor Martin Stern (1924-
2017) oli loomaaiaga lähedalt seotud alates 1949. aastast kuni 
surmani. Ungari ja Saksa-Eesti juurtega kunstniku loomajoo-
nistused ehivad loomaaia liigistende ning on korduvalt pälvinud 
rahvusvahelist äramärkimist. Sándori vend Karoly Stern oli Tal-
linna loomaaia direktor aastatel 1961-1975. 

TASUTA KONTSERT 
TOOMKIRIKUS
Tallinna Toomkirikus saab 29. juunil kell 
19 kuulata tasuta kontserti «Laulu-
sild». Esinevad Rancocas Valley Regio-
nal High Schooli kammerkoor ja Shep-
herd Singers, dirigent Grant Mech. 
Üles astub ka eesti noorte segakoor 
dirigent Silja Uhsi juhatusel.

Minu  
TALLINN

Armastan hirveparki ja Snelli ümbrust,  
siin on kõik mida iganes tahta
Olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi

Meie perele meeldib puhkuse ajal ikka sporti teha! Puhkus al-
gab pärast jaanipäeva. Enne on veel üksjagu toimetamisi, 
umbes 22. juunist saab rahulikuks kõik.  Minule väga meeldib 
Tallinn! Siit leiab kõike: vanalinna, merd, ilusaid randu... nii et 
tegelikult piisaks ka täiesti oma kodulinnas puhkamisest, 
aga kuna elad siin, tahad ikka käia ka mujal. Mu ema-isa ela-
vad Lõuna-Eestis, Otepääl, nii et tahaks sinnakanti minna. 
Samuti Pärnusse. Alles hiljuti avastasin, et Viljandi on suu-
repärane! Tavaliselt ei satu sinna, sest Pärnu ja Otepää 
vahel liikudes sõidad ikka Pärnust otse ema-isa juur-
de koju, ja Viljandis ei olegi peatunud. Ometi on Vil-
jandi imearmas linnake, mis ilusti korda tehtud. Käisin 
seal üksinda ja nüüd tahan koos perega minna, et ko-
he pikalt aega veeta.  Tallinnas on kõik, mida vähegi 
tahta! Mulle meeldib iseäranis kevadine Tallinn, kus 
kõik läheb õitsele. Seda aega naudin Tallinnas kõige 
rohkem. Kui mõelda, kuhu siin viia oma välismaalt 
saabunud külalisi, on selleks kindlasti vanalinn oma 
väärtuse ja ajalooga. Me saame uhked olla, et meil ja-
gub ka ilusaid parke, kus on rohelust ja saad maha panna 
oma piknikuteki. Minu lemmikkohad on Hirvepark ja 
Snelli tiigi ümbrus.

• Pealinn küsis, kuidas tuntud inimesed suvel puhkavad ning millised on Tallinnas paigad, kus puhata tasuks.

ANDRES UIBO: Mul on tulemas  
40 aasta jooksul esimene puhkusesuvi

Aitan Vabadussõja  
monumenti taastada 
ja lähen Tallinnas  
teatrisse
Skulptor Tiiu Kirsipuu

Suvi tuleb töine. Käsil on suu-
rem ettevõtmine. Modellee-
rin praegu Vabadussõja 
mälestusmärgi pronksfi-
guure. Tegu on Amandus 
Adamsoni omaaegse mäles-
tusmärgiga Vabadussõjas lan-
genuile, mille taastamisel saame 

lähtuda ainult toonastest fotodest. Töö 
on tehniliselt keerukas ja suurt täpsust 
nõudev, on ju Adamsoni teosed tuntud 
oma detailirohkuse ja põnevate nüanssi-
de poolest. Pronksivalu kestab töökojas 

seejärel seitse-kaheksa kuud, et siis 
järgmisel suvel mälestusmärk 

Viljandis pidulikult avada.  
Tööpäevade järel plaanin 

pealinnas ka puhata. Tal-
linnas plaanin suve 
jooksul nädalavahetus-
tel külastada mitmeid 

kultuurisündmusi, teatri- 
ja kontserdipiletid on juba 

ostetud.

Vanalinnas on alati 
mõnus suve nautida
Eesti jalgpalli liidu president  
Aivar Pohlak 
 
Mul on juba mitukümmend aastat 
niimoodi, et ega ma suvel vä-
ga ei puhkagi. Kuigi ma 
eraldi puhkust pole pik-
ka aega võtnud, olen 
päris hästi õppinud 
selgeks aktiivse puh-
kuse, mis käib tööga 
läbisegi. See suvi eel-
mistest ei erine. Sa-
masuguse loogika järgi 
tuleb tänavuselgi suvel 
leida neid hetki, mis tööta-
vad ka puhkusena. Jalgpallielu 

on ju oma olemuselt selline, kus kogu 
aeg midagi toimub. Nii jagub ka pidevalt 
lahendamist nõudvaid probleeme ja uu-
si väljakutseid. Jooksvaid küsimusi, mil-
lega tegeleda, on alati. Need ei küsi ku-
nagi ajast, millal uksele koputada. Elan 

Sõrve poolsaarel ja Tallinnas käin 
enamasti töökohustustega 

seoses. Suvel on ilus või-
malus teha külalistega 

töökohtumisi mõnes 
Tallinna vanalinna res-
toranis. Suvine vana-
linna meeleolu on ju 
väga mõnus ja tore! 

See aitab siduda töö-
kohustusi heade emot-

sioonidega. Tallinna vana-
linn aitab õige suvemeeleolu 

leidmisele kaasa.

Suvel näitan rahvale 
Eesti kõiki 199  
oreliga kirikut

Organist ja helilooja Andres Uibo

Sel aastal saan Tallinnas 
ka suvekuudel puha-
ta, on ju Niguliste 
kirik, kus suure-
ma osa ajast 
töötan, tänavu 
remondis ja 
organistina 
mul nüüd vaba 
aega rohkem. 
Mul on tulemas 
esimene suvi, 
kus ma Nigulistes 
suve läbi mängima ei 
pea. See on omamoodi 
puhkus 40-aastase organistitöö 

vahel. Suure-Jaani 25. muusikafestiva-
lil olen kunstiline juht 23. juunini, mil 
Hüpassaare rabasaarel toimub legen-
daarne öökontsert. Sedagi võib samas 
kosutavaks puhkuseks lugeda, algab ju 
kontsert päikesetõusul. Suvel plaanin 
sõita suure turismirühma ja Tiit Reisi-

dega läbi kõik Eestimaa kirikud ja 
orelid. 154 kirikut on käidud, 

sarjaga jätkame pärast jaa-
nipäeva Tartus. Osalen 

seal ka giidina nii bussis 
kui kohapeal, seega on 
see suvine reisisari sa-
mas muidugi tõsine töö 
ja ettevõtmine. Muidugi 
on sellest suur rõõm, 

sest tavalisel suvel ma 
vaevalt kõiki kohti läbi käia 

oleks jõudnud. Sügisel jõua-
me Tallinnani välja, siis peaks 

199 kirikut käidud olema.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Tallinna Linnavalitsus otsustas 15. juuni 2022 
istungil:
1.   korraldusega nr 568:
kehtestada Pirita linnaosas asuva 0,19 ha suuru-
se maa-ala kohta koostatud Kloostrimetsa tee 
56b kinnistu detailplaneering, Optimal Projekt 
OÜ töö nr 298, milles on kavandatud muuta 
Kloostrimetsa tee 56b sihtotstarbeta kinnistu 
sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus 
ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks ja ühe 1-korruselise abi-
hoone ehitamiseks. Lisaks on määratud krundi 
kasutamise tingimused.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 16. juuni 2022 
istungil:
1.    otsusega nr 79:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 25. märtsi 
2010 otsusega nr 73 kehtestatud Kopli tn 35, 
35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplanee-
ring Manufaktuuri tn 4, Manufaktuuri tn 6 ja Ma-
nufaktuuri tn 12 kinnistute osas kehtetuks.
2.    otsusega nr 80:

kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 0,96 ha suuru-
se maa-ala kohta koostatud Sepa tn 28 kinnistu 
ja lähiala detailplaneering (edaspidi ka detailpla-
neering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 18126. 
Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta 
10% äri- ja 90% tootmismaa sihtotstarbega Se-
pa tn 28 kinnistu sihtotstarve 5-10% äri- ja 90-
95% elamumaaks ning määrata ehitusõigus ku-
ni nelja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Li-
saks on detailplaneeringus määratud üldised 
maakasutustingimused ning esitatud heakor-
rastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline la-
hendus.
2.1 Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna 
Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 
kehtestatud Tallinna üldplaneeringust tulenev 
maakasutuse juhtotstarve tööstusettevõtete 
alast korruselamute alaks.
2.2 Detailplaneeringu kehtestamisel muutub 
käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-
ala osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 21. sep-

tembri 2006 otsusega nr 281 kehtestatud Male-
va põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneering.
3.    otsusega nr 81:
tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. 
novembri 2013 korraldusega nr 1545-k kehtes-
tatud Leete tn 7 kinnistu detailplaneering Leete 
tn 7a ja Veduri tn 12 kinnistute osas ning Leete 
tänav kinnistu osa ja Veduri tänav T1 kinnistu 
osa osas.
4.    otsusega nr 82:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 
2018 korraldusega nr 1370-k kehtestatud Haa-
bersti tn 5 kinnistu detailplaneering (edaspidi 
detailplaneering) kehtetuks.
4.1  Muuta Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 
2001 otsuse nr 334 „Paldiski maanteel asuvate 
Tallinna linnale kuuluvate kinnistute jagamine, 
ühendamine, sihtotstarvete ja aadresside muut-
mine ning ühendamise tulemusena tekkivatele 
kinnistutele hoonestusõiguse seadmine“ alusel 
Tallinna linna ja osaühingu Rocca al Mare Tenni-
sekeskus (praeguse nimega Spordikeskuse OÜ) 
vahel 13. märtsil 2002 sõlmitud kinnistute jaga-

mise ja ühendamise tulemusel tekkivale kinnis-
tule hoonestusõiguste seadmise lepingut (edas-
pidi Leping), mida on muudetud Tallinna Linna-
volikogu 22. septembri 2005 otsuse nr 245 „Tal-
linna linna omandis olevaid kinnistuid Paldiski 
mnt 104b, Haabersti tn 3 ja 5, Tondiraba tn 11 ja 
Aia tn 20/Väike Rannavärav 4 koormavate hoo-
nestusõiguste tingimuste muutmine ja Haabers-
ti tn 5 kinnistut koormavat hoonestusõigust 
koormava isikliku kasutusõiguse tingimuste 
muutmine“ alusel 22. detsembril 2005 sõlmitud 
hoonestusõiguse tasu ja tingimuste ja isikliku 
kasutusõiguse muutmise kokkuleppega ning 
Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2019 otsuse 
nr 20 „Tallinna linna omandis olevat Haabersti tn 
5 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingi-
muste muutmine“ alusel 5. märtsil 2019 sõlmitud 
hoonestusõiguse tingimuste muutmise lepingu 
ning asjaõiguslepinguga, järgmiselt: muuta Le-
pingu punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:
„6.1 Hoonestajal on õigus ehitada ja omada 
Haabersti tn 5 kinnistul spordihoonet, PVC ten-
nisehalli ja padeli väliväljakut.“


