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kesed või juba väärikas eas. Neil 
ei pruugi olla lihtne liikuda pe-
rearstiga kaasa näiteks Nõmmelt 
Lasnamäele või Põhja-Tallinnast 
Haaberstisse. «Sellisel juhul otsib 
patsient enda piirkonnas tegutse-
vate perearstide hulgast uue pe-
rearsti ning kirjutab avalduse, 
kelle juurde ta sooviks minna,» 
lausus Käpa. «Siin tuleb mõistagi 
mängu teine probleem – perears-
tide nimistud on suhteliselt täis.»

Nimistud tihkelt täis
Käpa tõi välja teisegi nüansi: 

«Kui patsient on aastakümneid 
käinud ühe perearsti juures, tä-
hendab see väga usalduslikku su-
het – arst tunneb oma patsien-
ti ja tema haiguslugu läbi aasta-
te. Kui perearst liigub teise koh-
ta ehk nimistu omanik muudab 
oma vastuvõtu aadressi, teeb see 
patsiendile olukorra väga keeru-
liseks, sest uue perearsti leidmi-
ne võib osutuda aeganõudvaks.»

Käpa enda keskus soovib olla 
oma patsientidele lähemal. «Meil 
on perearstikeskused nii Musta-
mäel kui Haaberstis ning Nõm-
mel asub Mustamäe perearstikes-
kuse filiaal,» rääkis Käpa. «See 
laiendab piirkonda, kus me saa-
me patsiente teenindada. Kuna-
gi said filiaalid teadlikult loo-
dud, et inimestel oleks arstile 
lähem tulla.» 

Terviseameti peaspetsialist 
Margit Toop lausus, et kui pe-
rearst vahetab tegevuskohta ning 
patsiendile uus asukoht ei sobi, 
on tal õigus arsti vahetada. «Pat-
sientide liikumine nimistute va-
hel ei muuda oluliselt nimistute 
suurust, kuna lahkunud isiku-
te asemele registreeruvad uued 
patsiendid.»

Samas tuleb välja, et patsien-
did on praeguse valikuvabaduse 
sildi all suuresti sunnismaised, sest 
perearste napib ja neist mõne ära 
kolides on raske leida kodu lähe-
dal uut perearsti. Perearstide ni-
mistute maksimaalne suurus on 
2000 või 2400 patsienti. «Nimis-
tu optimaalne suurus on 1600,» 
mainis  Toop. «Soovitame või-
malusel valida nimistu, kuhu on 
registreerunud alla 1600 isiku.» 

Perearst aina  
kaugeneb perest

Terviseameti peaspetsialisti 
Grete Musta sõnul võib perearst 
keelduda inimese võtmisest ni-
mistusse juhul, kui tema nimis-
tu on ületanud talle määratud 
piirsuuruse 2000-2400 inimest.

«Asjaolu, et perearstide kät-
tesaadavus halveneb seoses nen-
de kolimisega, on ere näide, et 
meie perearstisüsteem, mille loo-
jateks 1990ndatel olid professor 
Heidi-Ingrid Maaroos ja endine 
sotsiaalminister Toomas Vilosius, 
on täiesti pankrotistunud,» nen-
tis Levin. «Mäletan, kuidas me 
hävitasime ära esmatasandi pe-
diaatria – omaaegsetest jaoskon-
na pediaatritest tehti väga täht-
sad persoonid ehk konsultandid. 
See oli laste seisukohalt väga 

suur viga. Kuna perearstid 
enam kodudes ei käi, on 

linn püüdnud asja paran-
dada laste koduars-

ti projektiga 
– see 

kõik 
on 

perearstide tegemata töö. Kui 
mu Saksamaa kolleegid tulid 
1990ndate algul Tallinna, panid 
nad südamele: ärge lammutage 
oma esmatasandi süsteemi! Pe-
rearst on pere jaoks ja ta peab 
olema perele lähedal. Mis aga 
nüüd on juhtunud? Perearst kau-
geneb perest iga päevaga ja see, 
et ta füüsiliselt kolib, on ainult 
üks osa probleemist.»

Seaduse silmis  
kõik korrektne

«Eestis on esmatasandi ter-
vishoiuteenuse kättesaadavuses 
tõsiseid puudujääke,» märkis ka 
Mustamäe linnaosa vanem Lauri 
Laats. «Näiteks 2019. aastal tek-
kis olukord, kus valdavalt Mus-
tamäe linnaosa elanikke teenin-
danud kaheksa perearsti lõid uue 
ettevõtte Lasnamäel. Kuna Tal-
linna  peetakse üheks suureks 
perearsti teeninduspiirkonnaks, 
oli seaduse silmis kõik jokk. Ent 
praktikas tekkis Mustamäe lin-
naosa perearstiabi korralduses 
kriitiline olukord, mis oli vas-
tuolus samas seaduses toodud 
esmatasandi arstiabi läheduse 
ja kättesaadavusega.» 

Laats viisi probleemi nii sot-
siaalministri, riigikogu sotsiaal-
komisjoni kui ka terviseameti-
ni. «Asja tõsidust mõistsid kõik 
osapooled, kuid kõige tõsisemaks 
kujunesid terviseameti korral-
datud Mustamäe perearstikon-
kursside tulemused: kandidee-
ris täpselt null huvilist,» tõdes 
Laats. «Olime sattunud silmit-
si olukorraga, kus Mustamäe – 
66 000 elanikuga kompaktseima 
Tallinna linnaosa, mis ei peaks 
patsientide puuduses vaevlema 
– vastu ei tundnud keegi huvi!»

Perearstidest on üle Eesti puu-
dus. «Me istume püssirohutün-
ni otsas,» tõdes Käpa. «Praegu 
saavad perearstid veel hakkama, 
aga mis juhtub viie või kümne 
aasta pärast? Tublisid noori ars-
te, kes valivad esmatasandi pe-
rearsti suuna, on suhteliselt vä-
he. Isegi kui nad selle suuna va-

livad, ei võta nad endale ni-
mistut – nad võivad töötada 
asendusarstidena näiteks va-
nemate perearstide juures, 
ja seda nad teevadki.» Kä-
pa kinnitusel võib põhjus 
olla, et nimistut oma-
val perearstil on kaht-
lemata suur vastutus 
ja perearstide puudu-
sest tingituna on ni-
mistud väga suured. 

Käpa tunnustab 
kõrges eas, vanu-
ses 70+ perearste, 
kes siiani töötada 
jaksavad. «Olu-
korrad ei ole liht-
sad – me liigume 
ühest kriisist tei-
se,» tõdes Käpa. 
«Need perears-
tid ei ole käega 
löönud ja tee-
nindavad oma 
nimistuid to-
hutust kohuse-
tundest ja pro-
fessionaalsu-
sest.» 

Laats tegi 
riigikogu sot-

siaalkomisjoni-
le mitmeid ette-

pankuid kolimistest tingitud olu-
korra leevendamiseks. Üks neist 
oli suurendada perearstide ni-
mistu suuruse alammäära (1200 
inimest), mis võimaldaks soovi-
jatel leida perearst oma linna-
osas. «Tallinnas on vaja korral-
dada perearstide nimistute kon-
kurss linnaosade põhiselt, mis vä-
listaks kindla linnaosa elanikest 
koosneva nimistu teenindamise 
teises linnaosas,» rääkis Laats. 
«Perearstide nimistute konkurs-
sidel võiksid osaleda ka kohali-
kud omavalitsused (sihtasutuste 
vm ettevõtete kaudu) ning haig-
lad, tagamaks suurema konku-
rentsi, parandamaks perearsti-
teenuse kättesaadavust ning väl-
timaks segadusi nimistutega.» 

Samuti võiks kaaluda võima-
lust siduda äsja eriala omanda-

nud meditsiinitöötajaid stažeeri-
miskohustusega. Suurendada tu-
leks perearstide residentuuri vas-
tuvõttu, et vähendada perearsti-
de nappust ning soodustada põlv-
kondade vahetumist. «Noorte 
perearstide sujuvaks siirdumi-
seks koolist tööellu on kohe va-
ja käivitada nn inkubatsioonisüs-
teem,» lisas Laats.

Toop kinnitas, et praegu rii-
gikogu menetluses oleva tervis-
hoiuteenuste korraldamise sea-
duse muudatustega nähakse et-
te perearstide teeninduspiirkon-
dade korrastamine. «Muudatus-
te vastuvõtmisel peaks perears-
ti vahetamine muutuma lihtsa-
maks, kuna teeninduspiirkond 
määratakse omavalitsuse üksuse 
täpsusega,» selgitas Toop.
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tidele üks tegevuspiirkond. «Ka 
meie ettevõttel on märgitud te-
gevuspiirkonnaks kogu Tallinn,» 
märkis ta. 

Käpa kinnitusel mõjutab pere-
arstide tegutsemispaiku ka ener-
gia hinnatõus. «See kergitab ren-
dihindu ja halduskulusid ning on 
tõenäoline, et mõnel väiksemal, 
ühe-kahe nimistuga perearsti-
keskusel tekib kasvavate elekt-
rihinde juures mõttekoht, kas 
peaks soodsamat pinda otsima 
asuma,» tõdes Käpa. «Oma prak-
sisega perearstil võib mõne aja 
pärast veel keerulisemaks min-
na. Suuremas ettevõttes tööta-
des on võimalus vastuvõtte 
katta asendusarstiga, 
et oma koormust 
leevendada, ka 
võivad õed ro-
teeruda. Nii 
on mõistetav, 
et osa pere-
arste ühine-

vad mõne perearstikeskusega. 
Perearstid kaaluvad ka, kuidas 
nad rahaliselt paremini välja tu-
levad – kas üksinda tegutsedes 
või kellegagi koos töötades. Ük-
si jäädes on selge, et haldusku-
lude ja muude kuludega on kee-
rukas toime tulla.»

Kolimise põhjuseks võib Kä-
pa sõnul olla aga ka see, et pe-
rearst tahab avada mõnel tei-
sel aadressil oma praksise, mit-
te olla ühe ettevõtte nn vihma-
varju all – ja siis tuleb tema ni-
mistu automaatselt kaasa. «Ka 
meie ettevõttes liikus Nõmmelt 
mitu nimistut linna ja patsiendid 
pidid nendega kaasa minema,» 

jätkas Käpa. «Osale va-
nemast generatsioonist 

tekitas see mõistagi 
meelehärmi.» 

Perearstide ni-
mistutes jagub 
küllalt patsiente, 
kes on alles pisi-

Antonina oli meeleheitel, sest 
ta ei olnud niisama haige, vaid 
suisa voodis pikali. «Suure vae-
vaga oleks ehk kõne alla tul-
nud Mustamäe tervisekeskusse 
oma perearstile minek, aga Las-
namäele ma sõita ei suutnud,» 
meenutas ta. Üksiku pensionä-
rina pöördus vanaproua viima-
ses hädas linnaosavanema Lauri 
Laatsi poole, kes ühes oma too-
nase abiga pikalt Mustamäel ela-
nud eaka naise aitamise oma sü-
dameasjaks võtsid. 

«Kuna olin liikumatu, poleks 
ma saanud isegi perearsti va-
hetamise avaldust sisse anda,» 
nentis Antonina. «Linnaosava-
nema abil õnnestus mind lisada 
Ehitajate tee 27 asuva perears-
tikeskuse nimistusse, tema vor-
mistas mu dokumendid ja viis 
need ise ka Mustamäe tervise-
keskuse registratuuri.»

Vaid paar päeva  
etteteatamist

Sellega Antonina vintsutused 
paraku ei lõppenud. Ka arstiaja 
saamiseks tuli vanaproual lin-
naosavalitsuse abi paluda. «Ter-
visekeskuse registratuuriga liht-
salt ei olnud võimalik ühendust 
saada,» lausus naine. «Olen kõ-
ne ooteliinil tundide kaupa oo-
danud, kuni lähen närvi, vere-
rõhk tõuseb ja panen viimaks 
toru ära. Minul ei ole internet-
ti, ma ei saa end veebi teel kir-
ja panna!» Nii on taas just linna-
osavalitsus aidanud eakal arsti-
ajad kinni panna, ja seda mitmel 
korral. Antonina meelest jagab 
väga segast infot ka tervisekes-
kuse registratuuri automaatvas-
taja sõnum, mis isegi lahtioleku 
välisel ajal ütleb, et te olete kõ-
nejärjekorras. 

Lisaks suhkruhaigusele ja 
vaid ühele töötavale neerule vae-
vavad Antoninat käimisrasku-
sed, nii et ta liigub ainult rulaa-
toriga, mis kaalub 10 kilo ja mi-
da vanaproua mõistagi ise tõsta 
ei jaksa. Õnneks mahub rulaator 
napilt väiksesse lifti ja nii pää-
seb naine oma seitsmendal kor-
rusel asuvast korterist esimese-
le. «Häbi on nii öelda, aga tänu 
sellele, et esimesel korrusel elav 
naaber kaotas jala, ehitati välis-
ukse juurde kaldtee, seega viima-
ses hädas saan ka uksest välja,» 
ütles Antonina. Arst on talle siis-
ki südamele pannud, et kõrva-
lise abita liikuda ei tohiks. «Pe-
rearst määras mulle kohe hool-
dusõe, kes käib üle nädala mõõt-

mas vererõhku, veresuhkrut ja 
hapnikusisaldust veres. Ei kuju-
ta ettegi, kuidas ma oleksin ha-
kanud käima Lasnamäe tervi-
sekeskuses, kui ma isegi lähe-
dal asuvasse tervisekeskusesse 
pean sõitma taksoga!»

Riigi terviseamet saab näda-
las keskmiselt 60 kõnet inimes-
telt, kes küsivad näiteks, kuidas 
saaks leida ja vahetada perears-
ti, või kurdavad, et nende pere-
arst ise on vahetanud asukoh-
ta. Antonina kombel hättasattu-
nuid jagub palju. Märtsi viimastel 
päevadel potsatas Meriväljal ela-
va Anne postkasti teade, et tema 
kesklinnas vastu võtnud perearst 
asub juba aprillist uus kohas. «Si-
suliselt paaripäevase etteteatami-
sega selgus, et perearst on koli-
nud kesklinnast kuhugi Nõmme 
taha,» rääkis Anne. «Esiteks ei 
antud aega muutusega kohane-
miseks – kui oleksin kasvõi kuu 
või kaks ette teadnud, oleksin või-
nud juba siis perearsti vahetust 
kaaluda ning kodulähedase-
ma perearsti valida. Tei-
seks ei ole mul autoju-
hiluba – kui hakkak-
sin taksoga sõitma 
Meriväljalt Nõmme-
le, oleks see nii ra-
ha- kui ka ajakulu-
kas.» Anne oli omal 
ajal valinud perears-
ti kesklinna kaalutlu-
sega, et see asub töö-
koha lähedal, ja toonud 
ajapikku sama perearsti ni-
mistusse ka oma lapsed ja me-
he, et kogu pere oleks ühe pere-
arsti tiiva all. «Kogu perearstin-
duse mõte ju selles ongi, et pere-
arst on kogu pere arst ja perele 
lähedal,» rõhutas Anne. «Nüüd 
aga peaksin otsima perearst nel-
jale inimesele!» 

Ringiga alguses tagasi
Kui Anne üritas ära kolinud 

perearsti kätte saada, tekkis uus 
probleem. «Esiteks ei olnud kir-
jas mainitud, et perearsti vana 
telefon enam ei toimi, seega eel-
dasin, et telefon viiakse üle,» jät-
kas naine. «Helistasin uude koh-
ta 5-10 korda ja püüdsin perears-
ti kätte saada, sattudes ka seal 
ootejärjekorda nagu pangas!» 

Arst oli kolinud suuremasse 
perearstikeskusesse. «Räägitak-
se, et kui perearst on oma pere-
õega kahekesi, ei jõua nad pat-
siente teenindada, sest üks pe-
reõde ei jaksa kõnedele vasta-
ta,» selgitas Anne. «Lisatakse, 
et kui nad suuremasse üksusse 
lähevad, on arstil rohkem aega 
ja patsient pääseb paremini lii-
nile. See ei pea paika – varem 
sain ma pereõe palju kiiremini 
kätte kui praegu! Kas see on ai-
nult perearst, kelle elu peab mu-
gavamaks muutuma? Võib-olla 

Haige logistagu perearstile linna teise otsa?
«Jäin nii haigeks, et ei saanud voodistki välja,» mee-
nutas paari aasta tagust olukorda peagi 90-aastaseks 
saav põline mustamäelane Antonina Ganšina. «Kui 
oma perearstikeskusse helistasin, teatas noor näitsik, 
et nüüd tuleb minna Lasnamäele – perearst olla sinna 
kolinud.» Kuna terve Tallinn on perearstidele üks tee-
ninduspiirkond, võivad nad vabalt kolida näiteks Mus-
tamäelt Lasnamäele või Meriväljalt Nõmmele.

Le Vallikivi, 
Eesti Perearstide Seltsi  
juhatuse esinaine

Me elame juba viimased 20 
aastat perearstikriisis ja jär-
jest keerulisemaks läheb. Üks 
asi on endale head perearsti 
leida,   teine on perearstide 
kolimine. Mina olen oma nimis-
tuga kolinud neli korda. 

On patsiente – sealhulgas ka 
vanemaid ja haigemaid –, kes 
üldse ei pea paljuks 
sõita või lasta end 
omastel tuua tei-
se linnaotsa pe-
rearsti juurde, 
kuid on ka neid, 
kes otsivad ko-
dulähedast pe-
rearsti. On ka 
mure, kus pere-
arstipraksis endale 
sobilikud ruumid leiab. 
Suur osa neist asub polikliiniku-
tes. Kui sa seal tahad nimistuid 
juurde võtta, kas siis seal saab 
ruumipinda juurde või peab Tal-
linnas muu üüripinna leidma? 
Perearstidel on ju ka omad te-
gevus- ja ruuminõuded. Kas pe-
rearst leiab sobiva hinnaga üüri-
pinna samas linnaosas? Konku-
reerima peab koos kõikide teis-
tega, kes endale äripinda otsi-
vad. 

Seadusandlusega võiks riik 
reguleerida, et perearstidel 
oleks optimaalne nimistu suurus 
1200-1600 inimest, millest väik-
semad ehk alla 1200 patsiendi-
ga nimistud peaks kõik soovijad 
vastu võtma. Oleks mõistlik, et 
suurte nimistutega perearste ei 
survestataks, aga väiksed ni-
mistud peaksid olema valmis 
teatava suurusega praksist 
omama – meil ei ole ju mõtet pi-
dada Tallinnas nimistuid, mille 
suurus on 800, 1000 või 1100 
inimest! Samas ei tohiks riik sea-
dusandlusega üle reguleerida: 
kui perearstidel ei ole mingis lin-
naosas võimalustki mõistliku 
hinnaga sobilikke ruume leida, ei 
saa ka perearstile öelda, et sa 
pead tingimata näiteks siin 
Nõmmel patsiente vastu võtma 
– kuhu me siis need inimesed 
paneme? Perearst peab mõtle-
ma ju ka olemasolevate patsien-
tide peale. Kui me võtame nimis-
tud väga suureks, tähendab see 
paratamatult, et iga patsiendi 
jaoks jääb vähem aega ja see 
omakorda tekitab patsientides 
rahulolematust. 

Kas Tallinn on üks teenindus-
piirkond või mitte, on ajalooga 
teema. On otsustatud, et Tallin-

na siseselt ei ole perearstide ko-
limised keelatud, sest üks linna-
osa ei ole kindlapiiriline üksus. 
Niisiis pole keelatud, et patsient 
endale võõrast linnaosast arsti 
valib või arst kolib näiteks Kris-
tiinest Mustamäele, Nõmmelt 
Mustamäele või Mustamäelt 
Lasnamäele. 

Me valmistame praegu ette 
esmatasandi arengukava, kus 
tahaks teha asi paindlikumaks, 
et inimestel oleks rohkem vali-

kuvabadust käia nii kodulä-
hedaselt arstil kui ka 

perearstiga kaasa lii-
kuda, kus iganes 
arst parasjagu ei 
tegutseks. 

Ajalugu me sel-
les plaanis tagasi ei 

keera – näiteks ko-
hustuslik suunamine ei 

ole mõeldav tänases 
vaba liikumise tingimustes, kus 

me ei räägi ainult Eesti-sisesest 
või maakonnasisesest vabast lii-
kumisest, vaid üle-euroopalisest 
vabast liikumisest. Arste ei saa 
teha sunnismaiseks, mõjutus-
meetodid peavad olema pigem 
orgaanilisemad. Näiteks et pere-
arstikeskusel oleks võimalus 
kasvada ja arendada ning nimis-
tu ei oleks nii väga arsti-, vaid 
keskusepõhine. Perearstikesku-
sel võikski olla oma patsientide 
hulk, keda teenindada, ning või-
malus nimistuid juurde tekitada. 
Kui ühtedes nimistutes kasvab 
patsientide arv liiga suureks, 
saab uue arsti nö juurde kasvata-
da ja nimistu jääbki sinna. Mitte 
nagu praegu, et kui arst läheb 
pensionile või sureb, läheb nimis-
tu konkursile ja konkursi võitnud 
arst peab ise vaatama, millises 
formaadis ta tegutseb, kus ruu-
mid leiab ning kõigega nullist 
alustama. Nimistute pungumine 
on seega päris hea plaan. Kaht-
lemata on patsiendid üksjagu 
sunnismaised – perearstide 
põua tingimustes ei ole luksust 
käia just kindla doktori juures ja 
eeldada, et ta võtab enda nimis-
tusse. Heade arstide juurde on 
tung väga suur ja nad peavad 
kaaluma, kas nimistusse juurde 
võtmine ei halvenda olemasole-
vate patsientide seisukorda. 
Seetõttu on osa  perearste aru-
saadavalt tõrksad uusi patsiente 
järjest juurde võtma. 

Kõige tähtsam on, et esma-
sed teenused oleksid tervise-
keskuses koos: lisaks pereõele 
füsioterapeut, koduõde, ämma-
emand, heal juhul ka vaimse ter-
vise õde või muu vaimse tervise 
spetsialist. 

38 purskkaevu 
on suveks  
avatud

Purskkaevude hooaeg on ala-
nud, kokku tegutseb neid 
praegu linnas  38. Iga pursk-
kaevu lähedal on maa all um-
bes korterisuurune veemahu-
ti, kus vesi ringleb ning uut ku-
sagilt juurde ei võeta. Joogi-
vett ei kasutata purskkaevu-
des juba ammu. Väiksemaid 
või suuremaid purskkaeve on 
Tallinnas kokku ligi 50, Tallin-
na päevaks pandi neist tööle 
38. Praegu on avamata veel 
Underi purskkaev rahvusraa-
matukogu ees ja remonti oo-
tab Õismäe tiigi purskkaev.

 

Pirita jõest  
rändab merre 
üle 10 000  
noore lõhe
Pirita jões käib noorkalade 
loendus, selleks paigaldatak-
se igal kevadel jõkke mõrd, et 
loendada laskuvaid lõhesid. 
Mõrra suuava jääb ülesvoolu 
ja püüab nii jõest kinni merre 
laskuvad kalad. Teadlased 
loendavad kalad üle ja lase-
vad siis jõkke tagasi. Mereins-
tituut on merre rändavaid lõ-
he ja meriforelli noorkalu 
mõrraga loendanud 2006. 
aastast. 

 

Aita linnaõhku 
puhtamaks 
muuta!
Juuni lõpuni saavad tallinla-
sed teha ettepanekuid, kuidas 
muuta pealinna õhku veelgi 
paremaks ning kaitsta ennast 
õhusaaste kahjulike mõjude 
eest. Ettepanekud on ooda-
tud koosloomeplatvormil htt-
ps://tallinn-code-euro. Ideed 
jõuavad nii Tallinna linnajuhti-
de kui ka Euroopa Liidu kesk-
konnapoliitika kujundajateni, 
kes tegelevad seadusandluse 
väljatöötamisega linnaelanike 
elukvaliteedi parandamiseks 
terves Euroopas.  Seni on lae-
kunud 31 ettepanekut, neist 
16 transpordi tekitatud õhus-
aaste vähendamiseks. Laeku-
nud ettepanekute seas on 
näiteks Suur-Ameerika täna-
va maa alla viimine, linnas 30 
km  tunnis piirkiiruse kehtes-
tamine, automaksu kehtesta-
mine, valgusfooride arvu vä-
hendamine. Projekt kestab 
2022. a vältel ning selles osa-
levad lisaks Tallinnale viis Eu-
roopa linna: Ateena Kreekas, 
Riia Lätis, Lissabon Portuga-
lis, Burgas Bulgaarias ja Bu-
dapest Ungaris. 

peaks mugavamaks muutuma ka 
patsiendi elu, mitte vastupidi?»

Veteranarst Adik Levin on 
Annega ühel nõul. Doktori hin-
nangul on perearstid üldjuhul 
väga tublid, küll aga peaks riik 
muutma esmatasandi tervishoiu-
süsteemi. «Mina kui lastearst rää-
gin, et kõigepealt peab tulema 
patsient ja alles pärast arst,» too-
nitas Levin. «Arst ja perearstisüs-
teem on patsientide jaoks! Meie 
esmatasandi tervishoius jääb tih-
ti mulje, et kõige tähtsam per-
soon on perearst – tema heaolu 
ja kus ta töötab. Kui perearst 
tahab kuhugi kolida, siis ta se-
da ka teeb, ja saates patsiendid 
kus see ja teine, teda ei huvita! 
Süsteem on end ammendanud. 
Ma ootan, mil riigi tervishoiu-
süsteemi juhtijad lõpuks välja 
ütlevad: siin on meil asjad hal-
vad.  Aga kui tädi Maalil hak-
kab kõht  valutama, ei tea ta, 
kuhu minna! Polikliinikud löö-
di laiali, et perearst oleks pere-
le ligemal, ja nüüd luuakse ter-
visekeskused – perearstid sõida-
vad igale poole keskustesse ära! 
Kõik uus on alati unustatud vana 
– see on ju polikliinikute taasta-
mine! Muidugi on kõik teisel ta-
semel, meditsiinitehnika ja muu 
on arenenud, aga ring on täis – 
tervisekeskus on toosama kuna-
gine polikliinik.»

Kui Anne kõnele viimaks vas-
tati, öeldi telefonis: rääkige, mis 
teil viga on. «Tegemist oli ad-
ministraatoriga,» imestas Anne. 

«Oma murest rääkides pean 
nüüd läbima palju suure-

ma kadalipu kui enne! 
Lisaks ei olnud pere-
arsti kolimisteavitu-
ses öeldud, kas pere-
õde jääb samaks, nii-
siis selgus järjekord-
se üllatusena, et nüüd 
pääseb mu delikaat-

setele terviseandmete-
le ligi uus pereõde, keda 

ma ei tunne.» Kõik see on 
tekitanud tohutut segadust.

Kogu linn pole mugav  
teenindusala

Tallinna Perearstikeskuse ju-
hataja Siiri Käpa sõnul on pere-
arstil tõepoolest õigus valida ning 
muuta oma tegevuskohta. Pere-
arsti kolimist soodustab, et ko-
gu Eesti suurim linn on perears-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Olen oma nimistuga kolinud neli korda

Kuidas perearsti vahetada või  
tema kohta infot saada?
• Kogu info perearsti valimise ja 

vahetamise osas on leitav 
terviseameti kodulehel: 
https://www.tervise-
amet.ee/et/tervis-
hoid/inimesele/pere-
arsti-valimine-ja-va-
hetamine 

• Oma perearsti nime 
saab teada riigiportaali 
eesti.ee teenuses «Ravikind-
lustuse ja perearsti info» või haige-
kassa klienditelefonilt 669 6630.

• Kui perearst ei ole parajasti 
kättesaadav, tasub tervise-

murega helistada pere-
arsti nõuandetelefonile 
1200 või 634 6630, kus 
nõustavad perearstid ja 
-õed ööpäev läbi eesti 
ja vene keeles. Nõuan-

detelefonilt saab nõu liht-
samate terviseprobleemide 

korral, juhiseid esmaseks abiks 
ning vajadusel ka infot tervishoiukor-
ralduse küsimustes.

Keskmiselt käib tallinlane perearsti juures 
üle seitsme korra aastas.
• Tallinnas on 279 nimistut, inimesi ni-

mistutes on kokku 496 236 ehk ni-
mistu kohta keskmiselt 1779.

• Perearstid tegid 2021. aastal 
kokku 8 miljonit vastuvõttu, 
keskmiselt käis üks inimene aas-
ta jooksul oma perearsti juures 
7,4 korral. 

• 2020. aasta lõpul läbi viidud Kantar 
Emori uuringust «Eesti elanike hin-
nangud tervisele ja arstiabile» näh-
tus, et rahulolematutest patsientidest 

üle poolte (56%) ei 
jäänud rahule 

saadud arsti-
abi ja 
perearsti/-
õe nõuanne-
te/juhistega, 

45% kurtis 
arsti käitumise 

ja suhtumise üle 
ja 43% ei olnud rahul 

arstiabi kättesaadavusega.

Me istume  
püssirohutünni  

otsas.

Linna teise otsa sõitmine 
käib liikumisraskustega ea-
katel üle jõu. Paraku ei tee 
arst ka koduvisiite.  Scanpix
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Külli Mariste, 
Priit Liiviste
pealinn@tallinnlv.ee

Oluline WTA turniir on ka-
vas korraldada Tondi tennise-
keskuses 26. septembrist 2. ok-
toobrini. «Graafik on aasta lõ-
pus tõesti väga tihe, aga õnneks 
on meie Tallinna turniir ainuke 
selle nädala WTA turniiridest. 
Kindlasti annan endast parima, 
et sellel turniiril osaleda,» ütles 
Kontaveit. «Mulle väga meeldib 
kodus mängida ja see oleks väga 
suur au, kui ma saan seda teha. 
Ja kindlasti annan endast pari-
ma – kui tervis vähegi lubab.»

Kõigepealt tervis, siis muu
Kontaveiti hinnangul on suur 

asi, et Tallinnas selline turniir 
tuleb. «See on väga suur sünd-
mus meie linna ja meie riigi 
jaoks,» märkis ta. «Neil turnii-
ridel on miljoneid jälgijaid te-
lepildi vahendusel, ühtlasi an-
nab see võimaluse tutvustada 
oma linna ja oma riiki laialda-
semalt maailmas. Kõik  turniiri-

ga kaasas käiv on tohutu privi-
leeg. Ja turniir annab kohalikele 
inimestele võimaluse näha tipp-
tasemel tennist oma kodus. Kui 
suurvõistlus saab positiivset ta-
gasisidet, on meil võimalik veel 
selliseid turniire korraldada.»

Eesti tenniseliidu peasekretä-
ri Allar Hindi sõnul saab Tallin-
na WTA turniir olema üks suu-
remaid spordisündmusi kogu re-
gioonis. «Loodame, et see saab 
traditsiooniks,» märkis ta, viida-
tes rootslaste Stockholm Openi 
eduloole. «See turniir on juba 
60 pluss aastat olnud kalendris 
ja tegutseb. Kogu selle mõju nii 
spordile kui ka majandusele on 
olnud väga-väga tugev.»

Hint tänas linna suurvõistlu-
se toetamise eest. «Esmaspäe-
vane WTA kalender näitas, et 
Tallinn Open on 26. septembri 
turniirinädalaga ilusasti kalend-
ris,» lausus ta. «Siinkohal suu-
red tänud Tallinna linnale, kes 
väga tugevalt toetab turniiri ja 
tänu kellele see saab toimuma.» 

See, milliseid tipptennisiste 
turniir Eestisse toob, on Kon-

Uuel majal hakkab olema 
kaks maapealset ja üks 
maa-alune korrus ning ehi-
tis on liigendatud nii, et see 
sobiks ümbritseva kesk-
konna ja maastikuga.

Kristiines, aadressil Vindi 3 
valmib sügisel Vindi lasteaia uus 
hoone, kus kohti 270 lapsele. Sin-
na tuleb 12 rühma, nagu oli ka 
vanas majas, uus ehitatakse suu-
res osas lammutatud maja asu-
kohale. Kahe maapealse ja ühe 
maa-aluse korrusega ehitis on lii-
gendatud nii, et see sobiks ümb-
ritseva keskkonna ja maastikuga. 

Rühmaruumid on kavandatud 
hoone kahekordsesse ning ad-
ministratsiooniplokk koos saali-
de, köögi ja abiruumidega ühe-
kordsesse ossa. Kahekordse ma-
jaosa ees on terrassid, mis muu-
davad mugavaks ka õues õppi-
mise. Hoone ümbrus on lihtsas-
ti jälgitav ja turvaline. 

Möödunud nädalal võtsid abi-
linnapea Andrei Novikov ja Kris-
tiine linnaosa vanem Jaanus Rii-
be Nordlin Ehituselt vastu sari-
kapärja ja tänasid ehitajaid seni 
tehtud töö eest. Abilinnapea sõ-
nul on linna eesmärk teha aas-
taks 2030 korda kõik munitsi-

paallasteaiad, mis vajavad re-
monti või uut hoonet. Praegu 
on käimas mitme lasteaia ehi-
tus ning projekteerimisel on 15 
lasteaia hooned.

Vindi lasteaed on tegutsenud 
juba alates 1. jaanuarist 1977 ning 
2003. a septembris avati seal esi-
mene täielik keelekümblusrühm. 

Vindi lasteaia hoone projek-
teeris Esplan OÜ, seda ehitab 
Nordlin Ehitus. Ehitus peaks lõ-
pema septembris, lasteaed ava-
takse eeldatavasti oktoobris. Las-
teaed läheb maksma ligi 8,7 mil-
jonit eurot. 

Linna haridusamet alustas 
vanemate teavitamist, et 
nende esimesse klassi mi-
nev laps pääses elukoha-
järgsesse kooli. Vastu võe-
tud koolikohta saab kinnita-
da 10. juunini.

eKooli kaudu taotluse saat-
nud vanemad saavad teate lapse-
le määratud koolist samuti eKoo-
li kaudu ja sealsamas saab lap-
se koolituleku ka kinnitada. Pa-

bertaotluse esitanud vanematele 
saadetakse teade lapse rahvasti-
kuregistrijärgse elukoha aadressi-
le. Kui lapsevanem ei ole eKooli 
kasutaja, tuleb tal koolikoha kin-
nitamiseks võtta ühendust lapse-
le määratud kooliga. 

Kõikidele Tallinna lastele on 
kindlustatud õppekoht ühes elu-
kohajärgses munitsipaalkoolis, 
kuid abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev paneb lapsevanemate-
le siiski südamele, et kooliko-

ha vastuvõtmine tu-
leb kindlasti kinni-
tada. Ta lisas, et 
tähtajaks vastu 
võtmata kohad 
muutuvad va-
baks ning need 
täidetakse koo-
li vastuvõtukor-
dade alusel, koo-
likoha kinnitamine 
tagab, et laps saab min-
na sellesse kooli, millest pere-

le on teada antud. Kui 
määratud kool lapsele 

ei sobi, on vanema-
tel õigus valida mõ-
ni teine kool, kus 
on vabu kohti, sel 
juhul tuleb koha-
taotlus esitada ot-

se soovitud koolile.
Haridusamet 

määrab koolikoha kõi-
gile koolikohustuslikus eas 

lastele ka siis, kui taotlust ei ole 

esitatud, sel juhul on aluseks elu-
kohaandmed. Teade määratud 
koolist saadetakse postiga lapse 
elukoha aadressile. Koolikohus-
tuslikus eas on lapsed, kes saa-
vad 7-aastaseks enne 1. oktoobrit. 

Rahvastikuregistri andmetel 
(märtsi seisuga) on Tallinnas 4602 
koolikohustuslikku ikka jõudvat 
last. Lapsevanemad esitasid lap-
sele kooli määramiseks kokku 
3445 taotlust, neist 3405 eKoo-
li kaudu ning 40 paberil. Koo-

likoht Tallinna munitsipaalkoo-
li määrati 4056 lapsele, sh 475 
õpilast, kes asuvad õppima ülelin-
nalise komplekteerimisega kooli-
des või klassides. Kuueaastasena 
läheb tänavu kooli 344 last. Vä-
lismaal alustab septembrist koo-
liteed 119 last, mida on 95 võr-
ra rohkem kui eelmisel aastal. 
Lähem info linna haridusameti 
kodulehelt tallinn.ee/est/haridus/
Esimesse-klassi-astumine

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

Linn muudab ohutumaks 
ristmikud kesklinnas kooli-
de lähedal, tiheda liiklusega 
Pärnu maantee ääres. 
«Oleme linnana muutunud 
jalakäija- ja jalgrattasõbra-
likumaks ning kindlasti tu-
leb nüüd suured ristmikud 
samuti uue pilguga üle vaa-
data,» märkis Tallinna muu-
sika- ja balletikooli (MUBA) 
direktor Timo Steiner, kelle 
sõnul on tal hea meel, et asi 
kooli alguseks korda saab.

 
«Mure pole ainult meil, vaid 

siin piirkonnas asub üldse pal-
ju koole: Tallinna ühisgümnaa-
sium, Tõnismäe reaalkool, Tal-
linna tehnikakõrgkool, prantsu-
se lütseum, vene reaalkool,» lau-
sus Steiner. «Nendel ristmikel lii-
gub tõepoolest väga palju õpila-
si. Rääkimata veel teistest jala-
käijatest.» 

Inimesed peaksid Steineri ar-
vates saama märksa ohutumalt 
kui praegu ületada Pärnu mnt 
– Tatari tänava ristmikku,  sa-
muti Liivalaia tänavat. Tegemist 
on ühe kõige tihedama liikluse-
ga kohaga Tallinnas. Kuna selles 
piirkonnas on tegemist nö koo-
lide ristmikega, võivad eriti just 
lapsed auto alla sattuda. 

Seejuures toob just MUBA 
sellesse piirkonda alates sügisest 
juurde veel 700 last, sest hiljuti 
loodud kool avab siis uksed. Ku-
na see kool moodustatakse aad-
ressil Pärnu mnt 59 varasemast 
kolmest eri koolist, siis pole ka 
õpilased harjunud sealsete kee-
rulisevõitu liiklusoludega.

Ülekäigurada puudub
Peamine potentsiaalne õn-

netusekoht selles piirkonnas on 
Tatari tänava ristumine Pärnu 
maanteega – seal puudub üle-
käigurada. Praegu on autojuh-
tidel üsna uljalt ja kiirust maha 
võtmata võimalik näiteks Pärnu 
maanteelt vasakpöördega Tata-
ri tänavale sõita. Jalakäijatega 
arvestamist liikluskorraldus ei 
nõua. Samas käib üle Tatari tä-
nava otsa palju inimesi.

Lisaks pole Steiner rahul, et 
ohutussaar Pärnu mnt – Liiva- 
laia tänava ristmikul on liiga kit-
suke. Sinna on rohkem kui paa-
ril inimesel keeruline ära mah-
tuda, kui tee ületami-
seks rohelist foori-
tuld oodatakse. 
Aga just lastel 
on kombeks 
liikuda tro-
bikonniti. 

Liiklus-
muredest on 
Steiner kirju-
tanud nii lin-
navalitsusele 
kui ka haridus- 
ja teadusministee-
riumile. Linna transpor-
diameti juhataja Andres Harjo 
sõnul kavatseb linn lisaks Pär-
nu mnt – Tatari ristmikule muu-
ta turvalisemaks veel Luha täna-
va liikluskorralduse sealsamas lä-
hedal. Muu hulgas on kavas jär-
sult piirata kõnniteel parkimist. 

Tatari tänava ristmikule raja-
takse lisaks ülekäigurajale ohu-

tussaar. Seega eraldatakse täna-
val sõidusuunad teineteisest ja 
nii ei saa autod enam pöördel 
kihutada. «Samuti on meil ka-
vas autode pöörderaadiusi Pär-
nu maanteelt Tatari tänavale te-
ravamaks muuta, et nad peaksid 
pöördel kiiruse maha võtma,» 
lisas Harjo. «Jalakäijad oleksid 
seega rohkem kaitstud.»  

Kõnnitee saab korda
Mis puudutab Luha tänavat, 

siis seal piiratakse kõnniteel par-
kimist, sest inimesed ei mahu 
muidu liikuma. Samamoodi ra-
jatakse Luha tänava otsa, Pär-
nu mnt äärde ülekäigukoht. Linn 
teeb lähematel kuudel korda ka 
kõnnitee Pärnu mnt 62 ja 66 va-
hel, mis praegu on auklik.

Need on esimesed ehk kii-
remad muudatused, mille saab 
kooli alguseks ära teha. Ülekäi-
guradade joonimisega saab alus-
tada siis, kui ilm on veel pisut 
soojemaks läinud. Andres Har-
jo sõnul on töös suuremgi plaan 
Pärnu mnt selle osa remondiks. 
See tähendaks ühistranspordi-
peatuste nihutamist ja terviku-
na kogu sealse liikluspildi kaas-
ajastamist nõnda, et jalakäijad 
ja ratturid saaksid seal liikuda 
kartmatult ja mugavalt.

MUBA direktori Timo Steine-
ri sõnul käib ta ise kesklinna ela-

nikuna tööle jala, kuid sõidab ka 
rattaga. «Oleme linna-

na muutunud jala-
käija- ja jalgratta-

sõbralikumaks 
ning kindlas-
ti tuleb nüüd 
suured rist-
mikud sa-
muti uue pil-
guga üle vaa-

data,» ütles ta. 
«Täiesti mõiste-

tav, et kesklinn 
ongi liikluskorraldu-

se mõttes kõige keeruli-
sem ja seal tuleb ruumi vähe-
suse tõttu kõige rohkem nupu-
tada. Häirib, et autosid kiputak-
se parkima kõnniteel. Kindlasti 
on üldine pilt linnas aga rattu-
rite ja jalakäijate ohutuse osas 
paremaks läinud.»

«Haridustänavale» tulevad 
uued ülekäigurajad ning kõnniteid 
vabastatakse autode ikkest

«Mulle väga meeldib kodus mängida ja 
oleks väga suur au, kui ma saan seda te-
ha. Kindlasti annan endast parima, kui mu 
tervis vähegi lubab,» lausus Eesti esitenni-
sist Anett Kontaveit sügisel Tallinnas toi-
muvast tipptenniseturniirist rääkides. «Mi-
nu praegune kõige suurem eesmärk on sa-
da protsenti tervis tagasi saada.»

taveiti hinnangul veel vara en-
nustada. «Eks see selgub umbes 
kuu aega enne turniiri või natu-
ke varem,» lausus ta. «Aga üldi-
selt ma arvan, et meil endal ju-
ba Eestis on kaks peaaegu TOP 
50 mängijat ja kindlasti tuleks 
neid veel siia.»

Turniir toimub Tondi tenni-
sekeskuses, millel on selleks po-
tentsiaal olemas, kuid kus varem 
pole Kontaveiti sõnul nii suuri 
turniire korraldatud. «Seda on 
võimalik teha väga heaks suu-
reks areeniks ja samas on hall 
ise väga heas korras, tennise 

mängimiseks on seal väga head 
tingimused,» lausus ta.

Praegu maailma edetabelis 
viiendat kohta hoidev Konta-
veit kinnitas, et loorberitele 
pole plaanis puhkama jääda. 
«Eks mu suur eesmärk oli jõu-
da TOP 10-sse, ja nüüd, kui 
eelmisel aastal sai see teoks, 
tuleb uusi eesmärke seada,» 
ütles ta. «Minu praegune kõi-
ge suurem eesmärk on sada 
protsenti tervis tagasi saada, 
siis tulevad järgmistel turnii-
ridel uued ja suuremad ees-
märgid.»

ANETT 
KONTAVEIT: 
WTA turniiri 
jõudmine 
Tallinna on  
suur privileeg

Ukraina sõjapõ-
genikud saavad 
riideabi

Tallinn ja Uuskasutuskeskus 
jagavad Ukraina sõjapõgeni-
kele tasuta riideid ja tarbe-
kaupu Lasnamäe Uuskasu-
tuskeskuses (Punane 50). Ko-
hapeal on esmase riideabi  ja-
gamiseks sisse viidud ühis-
kaardiga valideerimissüsteem, 
millega tagatakse abi jõudmi-
ne õigete inimesteni. Abilinna-
pea Betina Beškina märkis, et 
kui seni oli ühiskaardi ja isikut 
tõendava dokumendi esitami-
sel sõjapõgenikel võimalik kü-
lastada Uuskasutuskeskust 
kahel korral, siis nüüd lisandus 
ühiskaardile ka kolmas kasu-
tuskord. 

Algas Kakumäe 
kaitseala  
loomine
Kakumäe sanglepiku kohaliku 
kaitse alla võtmine nähti ette 
juba 2017. a Haabersti linna-
osa üldplaneeringuga. Mais 
2021 tegi linnaosavalitsus et-
tepaneku võtta kohaliku kait-
se alla Kakumäe raba, sama 
aasta juunis esitasid kohali-
kud elanikud linnale ettepane-
ku moodustada Kakumäe ro-
healadel kohalik kaitseala, mis 
hõlmaks kolme lahustükki ko-
gupindalaga 49,7 hektarit, sh 
Kakumäe raba, Kakumäe tee 
roheala ja Kakumäe sangle-
pik. Augustis 2021 tellis amet 
kaitseala põhjendatuse eks-
pertiisi, mis valmis sama aasta 
detsembris. Seni on Tallinnas 
moodustatud kolm kohaliku 
tasandi kaitseala: Pääsküla 
raba (2013), Merimetsa ro-
heala (2017) ja Harku mets 
(2021). 

Linn kuulutas 
välja Klindipargi 
ideevõistluse
Ideevõistlus ootab ideid Klin-
dipargi lõigu jaoks, mis kul-
geb Valgest tänavast kuni Pi-
rita ürgoruni, töid saab esita-
da 19. augustini. 

Kesklinna, Lasnamäe ja Pi-
rita linnaosa ühendav rohe-
võrgustik kujutab endast ligi 
9 km pikkust paekivipaljan-
dit, tulevast parki iseloomus-
tab looduslike ja poolloodus-
like alade mitmekesisus. Sa-
mas on see ka paik, kus ini-
mesed armastavad jaluta-
mas käia.

Vindi lasteaia uus hoone sai sarikateni valmis

Linn annab vanematele teada lapsele määratud koolikoha

Kontaveiti sõnul on neil tree-
neriga hea klapp ning koos töö-
tatakse tervise nimel. Parema 
koha saavutamine on see, mis 
Kontaveiti tema enda hinnan-
gul ikka treeningutel tagant ut-
sitab. «Ma ei ole kunagi rahul 
sellega, mis juba on,» märkis 
ta. «Minu kõige suurem ees-
märk ongi see, et ma muutuk-
sin üha paremaks ja olen treeni-
nud selle nimel. Meil on nii pal-
ju võistlusi, et palju on treeni-
mist võistluste linnades, kus tur-
niirid toimuvad. Aga eks kodus 
treenin ka eri  kohtades. Suvel 
on ühed hallid ja talvel teised 
kohad. Olen treeninud ka Ton-
di tennisekeskuses, kus turniir 
toimub, ja Tallinkis.»

Eestil tublid tennisenoored
Mingit konkreetset võluvitsa 

või eduvalemit meie esitennisis-
til noortele anda pole. «See on 
väga individuaalne, sest kõik 
sportlased on erinevad ja osal 
tuleb läbimurre varem, osal hil-
jem,» selgitas ta. «Minu jaoks 
oli kõige suurem muutus noor-
test täiskasvanute liigasse min-
nes – noortes oli kõik väga lõ-
bus, tore ja nii-öelda lapselikum. 
Täiskasvanutega võitlema min-
nes sellise mänguga enam läbi 
ei löönud, tuli palju rohkem ha-
kata tegema füüsiliselt raskemat 
tööd väljakul.»

Edasi lendab meie esireket 
Pariisi Prantsusmaa lahtistele 
meistrivõistlustele. «Ma loodan, 
et tervis peab vastu ja kindlas-
ti annan endast sada protsenti 
nagu alati,» ütles ta.

Timo Steineri sõnul võiks ka Pärnu mnt ja Liivalaia tänava ristmiku ohutussaar laiem olla, sest praegu on roh-
kem kui paaril inimesel keeruline sinna ära mahtuda. Tallinna Linnameedia

Tänaval  
kihutamine  

muudetakse  
ebamugavamaks.

MIHHAIL KÕLVART: Toetame turniiri  
400 000 euroga
«WTA turniiri jälgib teleritest ja 
internetist miljoneid inimesi. 
Huvi turniiri vastu toob Tal-
linna ka teisi suuri rahvus-
vahelisi üritusi, samuti turis-
te, mistõttu toetame võist-
lust 400 000 euroga.»

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul 
soovib linn ürituse korraldamisega 
sporti arendada ja populariseerida. Sa-
mas on suurvõistlusel ka majanduslik 
efekt. «Iga samalaadne rahvusvaheline 
üritus toob nii pealtvaatajaid ehk turiste 
kui ka televaatajate tähelepanu. WTA 
turniiride puhul me teame, et seda üri-
tust hakatakse jälgima ja televaatajate 
hulk on miljonites,» lausus linnapea.

Kõlvart lisas, et kuigi Tallinn loodab, et 
sügisel toimuv turniir ei jää linna jaoks vii-
maseks, on selle mõju kindlasti pikaajali-
ne. «See huvi, mis tekib ühe turniiri puhul, 
toob siia teisi suuri rahvusvahelisi üritusi 

ja ka turiste ning omab finantsilist 
mõju,» märkis ta. «Ja mis on 

veel tähtis – järgmisel aastal 
kannab Tallinn Euroopa rohe-
lise pealinna tiitlit, aga juba 
mõne aasta pärast on meil 

järgmine ambitsioon kandidee-
rida Euroopa spordipealinna tiitlile 

2025. Iga selline üritus suurendab meie 
šansse, ja kindlasti see tiitel, mida me 
soovime pälvida, toob meile samamoodi 
nii tähelepanu kui ka inimesi.»

Linnapea sõnul on peamine motivat-
sioon loomulikult spordi arendamine ja 
populariseerimine, ent linn näeb ka vä-
ga otsest sotsiaalmajanduslikku as-
pekti. «See tähendab, et Tallinna linn 
on valmis turniiri toetama rahaliselt 
summas 400 000 eurot, mida me ka-
vatseme eraldada lisaeelarvega,  ja 
loodame, et linnavolikogu siinkohal 
meid ka toetab,» sõnas linnapea.

SELTSIJUHT: Kohalikud rõõmusta-
vad liikluse rahustamise üle
Uue Maailma Seltsi juhatuse 
liikme ja lapsevanema 
Kristel Abeli sõnul 
on elanikud kind-
lasti rõõmsad, 
et linn teeb 
liikluses Pär-
nu mnt ääres 
ümberkorral-
dusi. Abel li-
sas, et kohali-
kud on igati nõus 
oma tähelepaneku-
tega linna abistama, 
muutmaks olukorda selles 
ühe elavama liiklusega piir-
konnas turvalisemaks.

«See oleks kindlasti suur 
samm paremuse suunas,» üt-
les Abel linna  plaanide kohta 
ülekäigukohti rajada ja kõnni-
teid autode ikkest vabastada. 
«Me oleme kohalikena alati 
nõus kaasa mõtlema ning 

abistama. Seda piirkonda Pär-
nu mnt ääres võib ni-

metada ka hari-
dustänavaks 

ning tehkem 
siis kõik 
üheskoos nii, 
et noored 
seal ka ellu 

jääksid.»
Abeli sõnul 

vajaks autode 
kiiruse maha võtmi-

se mõttes veel üle vaata-
mist ja lahendamist parem-
pööre Pärnu mnt viaduktilt 
maha sõitmise järel Vineeri tä-
nava poole. Seal on jalakäija-
tele foor ja auto peaks loomu-
likult jalakäijale seal teed and-
ma. Aga juhid tulevad hooga 
ja hirm on üle minna. Sealsa-
mas Pärnu mnt viadukti kõrval 
paikneb ühisgümnaasium. 

Allar Hint tänas linna toetuse eest turniiri korral-
damisel, Anett Kontaveit avaldas lootust, et ta 
saab kodupubliku ees mängida, ning linnapea 

Mihhail Kõlvart rõhutas, et suurvõistlus toob Tal-
linnale palju tähelepanu ja turiste.      Mats Õun
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Kõige suuremad ruumirööv-
lid on meil enamiku lemmikau-
tod – linnamaasturid. Võrreldes 
eelmise aastaga on tänavu esi-
mestel kuudel uute autode müük 
üle 13% langenud. Ometi moo-
dustavad linnadžiibid müüdud 
autodest umbes enam kui kol-
mandiku (36% ringis). Kui li-
sada suured ja väikesed maas-
turid, võib öelda, et sisuliselt 
on iga teine müüdud uus auto, 
aga ka Tallinnas liikuv sõidu-
auto, praegu  maastur. 

Asfaldimaasturid  
röövivad ruumi

Olukorra muudab iroonili-
seks, et Euroopa uuringute järgi 
kasutatakse ¾ maasturitest lin-
nades, ehkki need on toodetud 
märksa raskemate olude jaoks. 
Noobelrajoonide garaažiesised 
kubisevad neist, ja teisiti pole 
ka Eestis. See panebki eriti Tal-
linnas mõtlema, et kuhu edasi. 
Praegu iga päev linnas liikuvate 
autode hulk – suurusjärgus 200 
000 – ähvardab lähema kümne 
aasta jooksul kahekordistuda. 
Ja meid ei päästa ka üleminek 
elektri- või hübriidsõidukitele, 
ühtmoodi sõitmis- või seismis-
ruumi vajavad nad kõik. See-
ga ei pruugi meid päästa vaid 
CO2 põhine autode maksusta-
mine. Nii et kui me ka saavu-
tame aastaks 2050 kliimaneut-
raalsuse, mis on Eesti eesmärk, 
ägab Tallinn, kui midagi ette ei 
võeta, tolleks ajaks ikkagi mee-
letu tänavaruumi puuduse käes.

Autotootjad näivad olevat 
ühtlasi seadnud eesmärgiks 
arendada välja võimalikult suur 
maasturivalik. Saksamaal on 
autotööstus teatavasti ülitähtis 

tööstusharu. Ostjaskonna meel-
sust haistes pumbatakse linna-
maasturite reklaami rohkem ra-
ha kui kõigi teiste sõidukitüü-
pide peale kokku. 

Ja kõik see peegeldub Eestis 
ja siinses reklaamis. Mida uue-
maks muutub meie autopark, 
seda rohkem ruumi see kitsas-
tel tänavatel või parklates en-
da alla haarab. Paradoksaalne, 
aga kohati näib vana ja väikse-
ma autoga sõitmine isegi kesk-
konnasõbralik. 

Asi pole vaid uute linnad-
žiipide massilises pealetungis. 
Klassikaline näide on mr Bea-
ni kunagine nunnu mini-Rover, 
mis tänaseks kasvanud laiuses 
umbes 40 cm ja pikkuses 80. 

Tallinna on registreeritud 
200 000 auto ringis, kui kõik 
sõidukid kokku võtta. Umbes 
nii palju autosid linnas iga päev 
ka liigub, kusjuures neljandik 
neist on pärit naabervaldadest, 
kust inimesed linna vahet lii-
guvad.  Linnamaasturite üle, 
mis enamikus Euroopa maades 
keskkonnaaktivistide rünnaku-
te alla on langenud, eraldi rii-
gi transpordiametis ehk autore-
gistris arvestust ei peeta. See-
ga me ei tea ka, kui palju neid 
siin üldse ringi sõidab.

Ent vaadates kasvõi Tallinnas 
tänava ääres või parklates seis-
vaid sõidukeid, siis maastur on 
neist iga teine või kolmas. Nen-
de omamine ei ole siiski inim-
õigus. Nii tekibki küsimus, kas 
nende levikut ei peaks maksu-
dega piirama.

Pool maasturi rahast  
maksudeks

Eestilikku linnamaasturi vai-
mustust ei saa Soomes kuidagi 
tekkida, seal tuleb tavalise tao-
lise sõiduki eest tasuda ligikau-
du 10 000 eurot automaksu – 

Endine Tallinna linnapea Jüri Mõis soovitab autostumi-
sega võitlemisel Soome moodi ränka maksu. Lisakoor-
mistest ei pääse – aastaks 2030 ennustatakse Tallin-
nas vuravat juba pea sama palju sõidukeid kui praegu 
elanikke ehk 430 000. Märksa leebem lõiv oleks kesk-
linnas sõitmise maksustamine.

MAASTURID VALLUTAVAD LINNA: Autosid linnas 
maksustamata jõuame hiiglaslikku ummikusse

Arno Sillati sõnul on mitmeid 
põhjuseid, miks nii linna- kui ka 
muudel maasturitel on meil uute 
autode müügis suurim osakaal.

«Teede kvaliteedi- ja hool-
dusprobleemid, lumekoristuse 
puudulikkus,» nendib Sillat. 
«Teiselt poolt universaalsus ja 
mugavus. Seda eriti just eaka-
mate inimeste puhul, kellel on 
kõrgemasse autosse ja sellest 
välja lihtsam ronida. Ja min-
gi roll on kindlasti ka paremal 
ülevaatel liikluses.»

Väikeste mopeedautodega 
tegelev ettevõtja Kaido Veen-

salu arvab ligikaudu sama. 
Linnamaasturite populaarsus 
näitab ühiskonna vananemist: 
«Hea on sisse või välja ronida, 
kui põlved on haiged. Eks see 
ole muidugi emotsiooniasi ka: 
need masinad paistavad head 
välja.»

«Selgelt on näha, et eestlane 
on linnamaasturi usku,» tõdeb 
omakorda City Motorsi müügi-
juht Jüri-Bruno Asari. «Linna-
maasturi edu võti on ruumikus, 
mugav sisenemine ja väljumi-
ne. Tegemist on kuldse kesk-
teega, kus saab teha ära kõik 

sõidud nii perega maale min-
nes kui ka üksi linnas töösõi-
te tehes.» 

Tuntud automüügiekspert 
Raido Toonekurg märgib, et 
Eesti probleem pole linnadžiip, 
vaid hajaasustus. Õigupoolest 
on seega Eesti massiline džii-
bistumine regionaalprobleem. 
On külad ümber Tallinna, aga 
töökohad-koolid asuvad Tallin-
nas. Kui kuidagi püüda regu-
leerida, siis linnades parkimi-
se maksumuse kaudu. Üleüldi-
se maksu asemel tuleks püüda 
maksustada suure liikluskoor-
musega kohtadesse autoga tu-
lekut. Miks mitte luua Tallin-
naski ummikumaks? 

Nooremate autousk  
on väiksem?

Liikuvusuurijad meenuta-
vad, kuidas 1990ndatel kutsuti 
kõiki linnast välja, põllule ela-
ma. Riik ehitas neisse linna-
tagustesse rajoonidesse teede-
võrgugi välja. Nüüd siis helbi-
me muuhulgas maasturistumi-
se kaudu tagajärgi. 

Kuna uued autod on tavaliselt 
mõõtudelt suuremad kui vane-
mad samalaadsed, peavad aren-
dajad rajama järjest rohkem par-
kimiskohti. Lisaks on arendaja-
te huvi, et mida rohkem kesk-
linna poole, seda rohkem olgu 
parkimiskohti. Tegelikult peaks 
olema vastupidi: mida lähema-
le kesklinnale, seda hõlpsam on 
liikuda ühistranspordiga. 

Järjest rohkem kohtab üht-
lasi pilti, kus uusarendustes on 
tänavate ääred sõidukeid täis, 
ehkki parkimine peks olema 
lahendatud kinnistul.

Tuntud ettevõtja Urmas Sõõ-
rumaa soovitas muide hiljuti ha-
kata kesklinna autoga sisenemi-
se eest mõõdukat, umbes mõne-
kümne eurost kuutasu korjama. 

«Muutus võib tulla põlvkon-
dade vahetuse kaudu,» usub au-
toekspert Raido Toonekurg siis-
ki tunneli lõpus valgust paist-
mas. Noorematele pole auto 
omamine enam niivõrd oluline. 
Mopeedautosid müüva Kaido 
Veensalu põhiklientuuri moo-
dustavad samuti pigem noore-
mad inimesed.

CO2 põhine maksustamine 
ehk siis elektriautode täielik 
maksust vabastamine on see-
juures Euroopas pigem eilne 
päev. Kasvõi Prantsusmaal on 
aru saadud, et suurema elekt-
riauto tootmine saastab loodust 
samamoodi kui tavamootoriga 
sõiduki tegemine. Asjata ei öel-
da, et poole oma heitmetest on 
auto tekitanud juba valmistami-
se hetkeks. 

Prantsusmaal on seega rel-
vaks võetud n-ö kaalupõhine 
maks. 10 euroga maksustatak-
se 2022. a algusest iga kilo-
gramm, mis ületab auto mas-
si 1,8 tonni. Tõsi, seda peavad 
maksma ka suuremad ehk kaa-
lupiiri ületavad tavasõiduautod. 
Mida suurem auto, seda rohkem 
kulub ju materjali – olgu sõidu-
kil milline mootor tahes. Päris 
kavalalt satuvad ennekõike löö-
gi alla Saksamaal toodetud sõi-
dukid, samas kui Prantsusmaa 
enda omad jäävad kaalupiirist 
allapoole.

Eestis pole muidugi ühte-
gi erakonda, kes tahaks enda-
le kaela automaksu maaletooja 
silti, mis võib valimistel kar-
milt kätte maksta. Sotsiaalde-
mokraadid on rääkinud auto-
de maksustamisest luksusmak-
su kaudu, ehk siis maksustami-
sest näiteks alates 50 000 eurost 
maksvatest uutest sõidukitest. 

Luksusmaasturid  
kui kaubikud

«Kui maksustada, siis kind-
la suunaga,» sõnab üks sotside 
juhtidest Riina Sikkut. «Muidu 
võib automaks halvasti mõjuta-
da elu maapiirkondades.»

Praegu igal juhul üle-eesti-
list automaksu poliitilises päe-
vakorras ei ole.

Paljudes Euroopa maades, sh 
Inglismaal, Prantsusmaal ja Sak-
samaal süüdistavad roheaktivis-
tid  valitsusi, et need on üha sü-
veneva džiibistumise ees alla 
andnud. Korraldatakse meele-
avaldusi. Hoogustunud on reh-
vitühjendajate liikumine, milles 
osalejad linnamaasturitel öösi-
ti linnades rehve õhust tühjaks 
lasevad. 

Väga paljud inimesed on 
muidugi pahased, sest neil võib 
olla vaja ootamatus hädaolu-
korras kuhugi sõita. Meie Ees-
ti rohelised on rahumeelsed 
ning pole maad võtnud maas-
turistumise kohta karme aval-
dusi teinud. 

Erakonna Eestimaa Rohe-
lised juht, keskkonnateadlane 
Marko Kaasik ütleb, et tema ar-
vates tuleks Tallinnas maastu-
ristumist ja autostumist üleüld-
se vähendada kahel viisil. Need 
on ummikumaksud ja autodega 
südalinnas liikumise veelgi suu-
rem kärpimine. 

pool kuni kolmandik sõiduki 
enda hinnast. Iga-aastane auto-
maks selliselt Eesti mõistes sil-
mapaistmatult rahvaautolt nagu 
kasvõi Volkswagen Tiguan moo-
dustab veel lisaks umbes 750 eu-
rot. Kuid see on veel naljamäng 
Taani kõrval: 8700-27 000 eu-
rot maksva auto eest nõutakse 
85% ostusummast riigikassasse. 
Automaksust ei pääse ka seal-
sed püsielanikud, näiteks ko-
hapeal alaliselt töötavad eest-
lased, kel sõiduk Eesti registris.

«Meie ühiskond on Soome 
omaga sarnane ja eeskuju tu-
leks ikkagi sealt võtta,» arvab 
endine Tallinna linnapea, et-
tevõtja Jüri Mõis. «Ise tühjalt 
kohalt leiutamisega ei jõua me 
kuhugi. Selge, et automaksud 
on Eestis liiga väikesed. Mina 
olen üldse Euroopa Liidu mõis-
tes ühendriiklane – miks peak-
sid maksud näiteks Eestis, Lätis 
ja Soomes üksteisest erinema?»

Rahvusvahelise energia-
agentuuri uuring leidis 2019. 
a, et just linnamaasturite kasvav 
müük tühistab kasu, mis saadak-
se või on saadud elektrisõidu-
kite kasvavast populaarsusest. 

Teisisõnu, kui kõigis muudes 
valdkondades, näiteks tööstuses 
jm õnnestub süsinikuheidet vä-
hendada, siis autode osas see 
seoses linnamaasturite hulga 
suurenemisega hoopis kasvab. 
Ja seda vaatamata pandeemiale, 
mis muidu mõjus kõikjal saas-
tamist vähendavalt. 

Linnamaasturite müük on 
Euroopas perioodil 2009-2019 
kasvanud ühelt miljonilt viiele. 
See on kasvuteel ka Aasias – 
rääkimata Ameerikast, kus on 
tavapärane sõita iga päev maas-
turiga. Kui Eesti taustal võrd-
lus tuua, siis vaid ühte poppi 
maasturimarki, Toyota RAV4, 
müüdi mullu 1440. Samal ajal 
elektriautosid üldse kokku 487.

Hea auto, kui põlved  
haiged

Üks argumente, miks kas-
või Saksamaal on korraldatud 
meeleavaldusi maasturite kee-
lamiseks linnaliikluses, kõlab, 
et nad on inimesele otsasõi-
dul ohtlikumad. Kui õnnetus 
juhtub madala linnakiirusega 
ja tegemist on tavasõiduauto-
ga, maandub jalakäija kapoti-
le ja saab viga väiksema tõe-
näosusega. Kui saadakse pih-
ta rinna kõrguselt, maasturi ni-
naga, võib ohver sattuda otse 
auto alla. Lisaks saavad maas-
turi otsasõidu puhul suurema 
tõenäosusega viga elutähtsad 
organid – sest maasturi nina 
asub kõrgemal. 

Tõelises maasturiparadiisis, 
Ühendriikides tehtud uuringud 
näitavad, et need sõidukid sõi-
davad linnas pööret tehes pal-
ju sagedamini jalakäijatele otsa 
kui väiksemad autod. Kuigi ta-
valoogikat järgides peaks maas-
turis ehk kõrgemal istudes jala-
käijat paremini näha olema, po-
le see teatud nurkade all kau-
geltki nii. Ka on maasturi roo-
lis istudes raskem märgata lapsi.  

Autode müügi- ja teenindus-
ettevõtete Eesti liidu tegevjuhi 

Mopeedautode asjatundja Kaido Veensalu sõnul muutuvad ruumi- ja kütusesäästlikud pisisõidukid noorte hulgas üha popimaks. Linnaliiklu-
ses nendega jalgu ei jää: masin võtab välja kuni 50 km/h.  Albert Truuväärt

Keskmiselt on autod mustad või hallid

• Globaalselt on populaarseim 
autovärv valge. See on mõ-
ni aasta tagasi tõusnud 
soosituimaks ka soom-
laste seas – lausa kol-
mandik Soomes soeta-
tud uutest sõiduauto-
dest on valged

• Eestimaalased eelistavad 
mõelda, et must lagi on 
meie toal, ja valivad musta kar-
va sõiduauto.

• Öömusta järel tuleb Eestis värvieelis-
tusena hall ja siis hõbedane: mõle-
mad on värvid, mis lasevad kehva 
suusailmaga näida autol puhtamana. 

• Kõige populaarsem keretüüp on Ees-
tis universaal ja mark Volkswagen. 
Populaarseim uus auto on Skoda.

• Üldse on Eesti registris 932 000 sõi-

dukit, neist  Tallinnas ja Har-
jumaal kokku ligi 379 000. 

Tallinna osa on suurus-
järgus 200 000.

• Autod on kolmvee-
randil Tallinna leib-
kondadest.

• Autode arv Tallinnas 
on järsult kasvama ha-

kanud alates 2016. aas-
tast, peegeldades ilmselt pa-

ranevat elujärge. 
• Märkimisväärne, et suurusjärgus sa-

ma palju autosid kui praegu ehk pea-
aegu 200 000 oli Tallinnas registree-
ritud viimati 2007 – 194 000. Järgne-
sid languseaastad, kus tõenäoliselt 
mängis oma rolli ka registri puhasta-
mine romudest. 

  Kasutatud andmeid: AMTEL ja accelerista.com

Näiteid automaksudest: Taani  
«raskest rusikast» Läti väikse andamini
• Taani automaks on Euroopas 

kõrgemaid ja võitleb linna-
maasturite jt suuremate 
autode vastu. Sõiduau-
tode registreerimistasu 
on astmeline: kuni 
8700 eurot maksva au-
to eest tuleb tasuda 
25% auto ostusummast,  
8700-27 000 eurot maks-
va auto eest 85%, üle 27 000 
eurot maksva auto eest 150% ostu-
summast. Soodustusi registreerimis-
tasudelt on tehtud osaliselt või täieli-
kult elektri jõul liikuvatele autodele, 
kuid erisused vähenevad ajaga. 

• Automaksu teine komponent on iga-
aastane maks, mis oleneb keskkon-
nasäästlikkusest. Kuni 30. juunini 
2021 registreeritud autod maksavad 
kütusekulu järgi, milleks on loodud 
astmed. Näiteks bensiinimootoriga 
auto, mille kütusekulu on 6,1 l/100 
km, aastane maks oleks 203 eurot, ja 
diiselmootoriga auto, mille kütuseku-
lu on 5,4 l/100 km, aastane maks 448 
eurot. Alates 1. juulist 2021 registree-
ritud autode puhul maksustatakse 
CO2 heidet. 

• 2019. aastal laekus Taanis au-
todega seotud makse 4,4 

miljardit eurot, mis moo-
dustas 3,1% kogu 
maksutulust.

• Lätis on kasutusel 
iga-aastane auto-
maks. Sõiduautode 

puhul on eristatud auto 
vanust: enne 2005. aas-

tat registreeritud autod 
maksustatakse täismassi järgi, näi-

teks 1850 kg puhul tuleb tasuda 137 
eurot aastas.

• 2005-2008 a toodangu puhul oleneb 
maks auto täismassist, mootori ma-
hust ja võimsusest. Näiteks maksab 
1850 kg kaaluv auto mootorimahuga 
1,9 l ja võimsusega 77 kW 101 eurot 
aastas.

• Alates 2009 toodetud autodele ra-
kendub CO2 põhine maks – vanema 
tavalise keskmise, 130 g/km CO2 väl-
jutava auto eest makstakse näiteks 
84 eurot aastas. 

• 2019. aastal laekus Lätis autodega 
seotud makse 116 miljonit eurot, mis 
moodustas 1,2% kogu maksutulust.

 Allikas: Arenguseire keskus

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Kressi tee 31 projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja eskiis-
projekti avaliku väljapaneku. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõuga saab tutvuda 06.06. – 
20.06.2022  Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajava-
hemikul võimalik ka kirjalikke et-
tepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata.
Kressi tee 31  kinnistu asub Pirita 
linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
perspektiivsel pereelamute (E-1) 
alal, kus krundi täisehituseks on 
lubatud maksimaalselt 30% ja ti-
heduseks 0,4 ning elamu lubatud 
harja kõrguseks 9m. Kressi tee 
31 kinnistu asub Mähe asumis. 
Kressi tee 31 kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 
601m² ning ehitisregistri andme-
tel asub  kinnistul 1-korruseline 
aiamaja ehitisealuse pinnaga 
54m2. Taotluse kohaselt soovi-
takse Kressi tee 31 kinnistul asu-
vat aiamaja laiendada 2-korru-
seliseks üksikelamuks ehitisealu-
se pinnaga 110m2. Lähipiirkonna 
elamumaa kinnistud on valdavalt 
600m2 suurused ja üksikelamu-
te ehitisealune pind on kuni 
187m2. Iseloomulik on lahtine 
hoonestusviis. Aiamaja laienda-
mine üksikelamuks on kooskõlas 
Pirita linnaosa üldplaneeringuga 
ja sobitub piirkonna väljakujune-
nud keskkonnaga ning arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/02847 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna   projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide   registris. 
Dokumendid on leitavad PT me-
netluste nr PT247470, Kressi tee 
31 aadressi alt või veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&ML
iik=PT&MID=169835.  Doku-
mentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima.

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Kressi tee 9 projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja eskiis-
projekti avaliku väljapaneku. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõuga saab tutvuda 06.06. – 
20.06.2022  Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajava-
hemikul võimalik ka kirjalikke et-
tepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata.
Kressi tee 9 kinnistu asub Pirita 
linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
perspektiivsel pereelamute (E-1) 
alal, kus krundi täisehituseks on 
lubatud maksimaalselt 30% ja ti-
heduseks 0,4 ning elamu lubatud 
harja kõrguseks 9m. Kressi tee 9 
kinnistu asub Mähe asumis. 
Kressi tee 9 kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 
596m² ning ehitisregistri andme-
tel asub kinnistul 1-korruseline 
43m2 ehitisealuse pinnaga aia-
maja. 17.10.2017 on väljastatud 

ehitusluba 2-korruselise üksike-
lamu püstitamiseks ehitisealuse 
pinnaga 102,5m2. Taotluse ko-
haselt soovitakse Kressi tee 9 
kinnistu tagumisele osale püsti-
tada 2-korruseline üksikelamu 
ehitisealuse pinnaga 88m2. Ka-
vandatav üksikelamu asub 2,3m 
kaugusel Kressi tee 11 kinnistu 
piirist, 3,9m kaugusel Aianduse 
tee 10 piirist ja 4,9m kaugusel 
Kressi tee 7 piirist. Ümbritsevad 
elamumaa kinnistud on valdavalt 
600m2 suurused ja üksikelamu-
te ehitisealune pind on kuni 
183m2. Iseloomulik on lahtine 
hoonestusviis. Üksikelamu ka-
vandamine on kooskõlas Pirita 
linnaosa üldplaneeringuga ja so-
bitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/03186  ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna   projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide   registris. 
Dokumendid on leitavad PT me-
netluste nr PT247480, Kressi tee 
9 aadressi alt või veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&ML
iik=PT&MID=169836.  Doku-
mentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima.

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Vabarna tee 70 projektee-
rimistingimuste eelnõu ja es-
kiisprojekti avaliku väljapane-
ku. Projekteerimistingimuste 
eelnõuga saab tutvuda 06.06. 
– 20.06.2022  Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajava-
hemikul võimalik ka kirjalikke et-
tepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata.
Vabarna tee 70  kinnistu asub Pi-
rita linnaosa üldplaneeringu ko-
haselt perspektiivsel pereelamu-
te (E-1) alal, kus krundi täisehitu-
seks on lubatud maksimaalselt 
30% ja tiheduseks 0,4 ning ela-
mu lubatud harja kõrguseks 9m. 
Vabarna tee 70 kinnistu asub 
Mähe asumis. Vabarna tee 70 
kinnistu on elamumaa sihtotstar-
bega, pindala on 598m² ning 
ehitisregistri andmetel kinnistul 
hooned puuduvad. Taotluse ko-
haselt soovitakse Vabarna tee 
70  kinnistule Vabarna tee pool-
sele osale  püstitada 1-korruseli-
ne 5,6m kõrgune üksikelamu ehi-
tisealuse pinnaga ca 174m2. 
Ümbritsevad elamumaa kinnis-
tud on valdavalt 600m2 suuru-
sed ja üksikelamute ehitisealune 
pind on kuni 185m2. Iseloomulik 
on lahtine hoonestusviis. Üksike-
lamu kavandamine on kooskõlas 
Pirita linnaosa üldplaneeringuga 
ja sobitub piirkonna väljakujune-
nud keskkonnaga ning arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/02716 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna   projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide   registris. 
Dokumendid on leitavad PT me-
netluste nr PT247440, Vabarna 
tee 70 aadressi alt või veebiaad-
ressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetlu
s&MLiik=PT&MID=169832.  Do-

kumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima.

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Sompa tee 20 projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja eskiis-
projekti avaliku väljapaneku. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõuga saab tutvuda 06.06. – 
20.06.2022  Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajava-
hemikul võimalik ka kirjalikke et-
tepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata.
Sompa tee 20   kinnistu asub Pi-
rita linnaosa üldplaneeringu ko-
haselt kõrghaljastuse säilitami-
sega  väikeelamute juhtotstarbe-
ga (E-2) alal, kus krundi täisehi-
tuseks on lubatud maksimaalselt 
15% ja tiheduseks 0,15 ning ela-
mu lubatud harja kõrguseks 9m. 
Hoonestuse kavandamisel lähtu-
da olemasoleva kõrghaljastuse 
võimalikult ulatuslikust säilitami-
sest. Sompa tee 20 kinnistu 
asub Lepiku asumis. Sompa tee 
20 kinnistu on elamumaa siht-
otstarbega, pindala on 1310m² 
ning ehitisregistri andmetel kin-
nistul hooned puuduvad. Taotlu-
se kohaselt soovitakse Sompa 
tee 20 kinnistule Lumiku tn pool-
sele osale püstitada 1,5-korruse-
line üksikelamu ehitisealuse  pin-
naga ca 70m2. Lähipiirkonna 
elamumaa kinnistud on hoones-
tatud üksikelamutega, lisaks 
paikneb kinnistutel üksikuid abi-
hooneid. Elamute ehitisealune 
pind on kuni 220,5m2. Iseloomu-
lik on lahtine hoonestusviis.  Ük-
sikelamu kavandamine on koos-
kõlas Pirita linnaosa üldplanee-
ringuga ja sobitub piirkonna väl-
jakujunenud keskkonnaga ning 
arvestab ümbruskonna hoones-
tuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/02881 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna   projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide   registris. 
Dokumendid on leitavad PT me-
netluste nr PT247460, Sompa 
tee 20 aadressi alt või veebiaad-
ressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetlu
s&MLiik=PT&MID=169834.  Do-
kumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima.

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Vabarna tee 43 projektee-
rimistingimuste eelnõu ja es-
kiisprojekti avaliku väljapane-
ku. Projekteerimistingimuste 
eelnõuga saab tutvuda 06.06. 
– 20.06.2022  Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajava-
hemikul võimalik ka kirjalikke et-
tepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata.
Vabarna tee 43  kinnistu asub 
Pirita linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt perspektiivsel pereela-
mute (E-1) alal, kus krundi täis-
ehituseks on lubatud maksimaal-

selt 30% ja tiheduseks 0,4 ning 
elamu lubatud harja kõrguseks 
9m. Vabarna tee 43 kinnistu 
asub Mähe asumis. Vabarna tee 
43 kinnistu on elamumaa siht-
otstarbega, pindala on 600m² 
ning ehitisregistri andmetel paik-
nevad kinnistul 1-korruseline aia-
maja ja kasvuhoone, mis on taot-
luse andmetel kavas lammutada. 
Taotluse kohaselt soovitakse Va-
barna tee 43  kinnistu keskossa  
püstitada 1-korruseline 4,3m 
kõrgune üksikelamu ehitisealuse 
pinnaga ca 192m2, mis ületab 
üldplaneeringus lubatud täisehi-
tusest tulenevat maksimumi. 
Seega tuleb ehitusprojekti koos-
tamisel arvestada, et eskiisi ei 
saa aluseks võtta, vaid hoone 
ehitisealune pind tuleb viia koos-
kõlla projekteerimistingimuste 
p.3.3.4 nõuetega ning ehitisealu-
seks pinnaks kavandada maksi-
maalselt 180m2. Ümbritsevad 
elamumaa kinnistud on valdavalt 
600m2 suurused ja üksikelamu-
te ehitisealune pind on kuni 
175m2. Iseloomulik on lahtine 
hoonestusviis. Üksikelamu ka-
vandamine on kooskõlas Pirita 
linnaosa üldplaneeringuga ja so-
bitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/01429 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna   projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide   registris. 
Dokumendid on leitavad PT me-
netluste nr PT247450, Vabarna 
tee 43 aadressi alt või veebiaad-
ressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetlu
s&MLiik=PT&MID=169833.  Do-
kumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima.

Nõmme Linnaosa Valitsus ava-
likustab Harku tn 62 jalgpalli-
väljakute (Hiiu staadion) pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja 
eskiisprojekti.
Eelnõu ja selle lisamaterjalidega 
saab tutvuda ning selle kohta ar-
vamust avaldada Nõmme Linna-
osa Valitsuses infosaalis, aadres-
sil Valdeku 13. Materjalid ning in-
fo on kättesaadavad ka Nõmme 
Linnaosa Valitsuse kodulehel.
https://www.tallinn.ee/est/nom-
me/projekteerimistingimuste-
eelnou-ja-lisamaterjalid
Eelnõud tutvustav avalik arutelu 
toimub 25. mail kell 17.30 alguse-
ga Valdeku 13 II-korruse aulas. 
Avalik väljapanek toimub perioo-
dil 25. mai kuni 3. juuni. Vastava 
perioodi jooksul on võimalik eel-
nõu kohta esitada arvamusi ning 
ettepanekuid. Palume esitada 
aadressil nomme@tallinnlv.ee  
või kirjalikult Nõmme Linnaosa 
Valitsuse infosaali aadressil Val-
deku 13. Vajadusel saab küsida 
arvamuste ning ettepanekute te-
gemiseks ajapikendust.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbi-
viivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtajaks 
on avaliku väljapaneku lõppemi-
se kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepane-
kuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300, 6457333

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
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Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütleb, et arste ei saa 
muuta sunnismaiseks. Seega on paratamatu nende ko-
limine näiteks ühest linna otsast teise, kui leitakse kas-
või mugavam ja sobivam vastuvõtukontor.

Vallikivil on ühest küljest õigus. Siiski tasub lisada, et patsien-
te omakorda ei saa kohustada sundliikujaks. Praegu see aga just 
nii on. Kui perearst kontorit vahetab, jääb patsiendile lihtne va-
lik: hakata käima teises linna otsas või valida endale lähemal uus 
perearst. Mõlemad on keerulised. Kõige selle taustal on muidu-
gi kohatu rääkida patsiendikesksusest või patsiendimugavusest.

Fakt on, et praeguse perearstisüsteemi keskne kuju on arst, 
kes määrab täielikult mängureeglid. Arst on nagu filmistaar. Pat-
sient aga nagu tema tänulik austaja, kelle osaks jääb jooksmine 
tema kannul ühest kohast teise, soovitavalt lillekimp näpus, ning 
tänulik olemine, et ta üldse tähelepanu pälvib. 

Enamus meist on ilmselt unustanud, kuidas meil omal ajal pe-
rearstisüsteemi loomist reklaamiti. Lubati hoopis vastupidist. Pe-
rearst tundvat hästi kogu peret: vanaema prillinumbrist väike-
lapse palaviku iseärasusteni. Tegelikkuses oleme endale saanud 
perearstide näol rea kasumlikkuse eest võitlevaid äriühinguid. 
Süüdistada perearste endid oleks muidugi ülekohtune, sest ette-
võtja elus on teadagi olulised nii deebet kui ka kreedit. Iga ette-
võtja püüab kulusid optimeerida. Nii jääb järjekordsetel patsienti-

del üle kas linna teise otsa siir-
duvale tohtrile järele lehvita-
da või talle järele liduda. Li-
saks on perearstil lihtsam ise 
mingi väiksemagi otsese ars-
tiabi osutamise asemel haige 
kuhugi edasi suunata, ja mui-
dugi kannatavad nii patsienti-

de kui eriarstide närvid.
Riigikogus on menetluses eelnõu, millega tahetakse muuta 

perearstiabi inimestele kättesaadavamaks. Eelnõuga muudetak-
se paindlikumaks arstide lähtetoetuse tingimusi. Noortele pere-
arstidele antakse võimalus alustada väiksema nimistuga. Olulise 
muudatusena saavad õed õiguse avada töövõimetuslehti.

Muidugi on see kõik vajalik. Aga olukorras, kus koroonavii-
rushaigus on taandunud ja annab rohkem võimalusi tegeleda süs-
teemi raviga, tuleks ette võtta tõsine reform. Mõistagi eeldaks 

see valistuse tasemel poliitilist otsust. Perears-
tid tuleks äritegelastest arstideks tagasi muuta. 
Nendele peaks hakkama palka maksma kas 
riik või omavalitsus või mõlemad. Kindlas-
ti peaks see palk olema väärikas ja konku-

rentsivõimeline kasvõi Soomega. Kuid 
ikkagi palk. See vabastaks perearstid 
ettevõtluse ja turu survest, mis osalt 
ju ajendabki pidevat kolimist. Paljud, 
kes tahaksid töötada perearstidena, 
ei taha olla samal ajal ettevõtjad.

Teiseks tuleks muidugi püüda võt-
ta rohkem noori õppima Tartu Üli-
kooli perearstiks. Kuna arstkond 
vananeb, püsib nimistu moodsalt 
öeldes teenindamine suuresti ülal 
vaid tänu abilistele.

Arst on nagu filmistaar

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308
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Olulise muudatusena 
saavad õed õiguse 
avada töövõime- 
tuslehti.

Pirita majandusgümnaa-
sium sai koos uue – neljan-
da – korrusega muu hulgas 
viis uut klassiruumi, mis ma-
hutavad 28-32 õpilast, ning 
muusikaklassi.

Lisakorrus tõi koolile juurde 
800 m2 pinda. Muuhulgas on 
koolil nüüd linna suurim (140 
m2) ja moodsaim multimee-
diaklass. Lisakorrusele on pai-
gutatud veel kooli server ja IKT-
juhi tööruum, samuti tualettruu-
mid, sh invatualett. Hoone 2. 
ja 3. korrusel remonditi klassi-
ruume, majja paigaldati lift, pi-
kendati trepikodasid, rajati väli-
ne evakuatsioonitrepp ja ehita-

ti välja kogu õppekorpust hõl-
mav soojatagastusega ventilat-
sioonisüsteem. Abilinnapea Va-
dim Belobrovtsevi sõnul on nüüd 
vähemalt esialgu gümnaasiumil 

piisavalt ruumi, et lapsed saaks 
käia koolis ühes vahetuses. «Pi-
rita on kiiresti arenev linnaosa, 
kuhu asub elama üha enam las-
tega peresid,» märkis abilinna-

pea. «See eeldab ka haridusasu-
tuste laiendamist ja arendamist, 
millesse linn ongi järjepidevalt 
panustanud.»

Pirita linnaosa vanem Tõnis 
Liinat lisas, et üks hea kool on 
selline, mis tekitab kadedust ja 
tahtmist ka ise selles koolima-
jas õppida. «Pirita majandus-
gümnaasiumi uusi klassiruume 
külastades tuli tunne, et tahaks 
tagasi kooli,» märkis ta. «Veda-
nud on kõigil, kes saavad nen-
des uutes,  avarates ja moodsa-
tes klassides õppida ja õpetada.» 

Pirita majandusgümnaasium 
asub aadressil Metsavahi tee 19, 
selle uuendamine maksis 2,2 
miljonit eurot.

Bet-Maria Rikko, 
Üllar Luup
pealinn@tallinnlv.ede

Putukaväilale paigutatud 
andurid annavad aimu, kui-
das hakkab see pikk loo-
duspark linnakeskkonnale 
mõjuma.

Rahvusvaheline B.Greeni 
projekt koostab ametnike, lin-
naplaneerijate ja elanikega loo-
dussõbralikku planeerimismu-
delit, mida testitakse esmalt ro-
healade kavandamisel Tallinnas 
ja Helsingis. Tallinnas on uuri-
misalaks 13,5 km pikkune Pu-
tukaväil – liigirikas niidutaoline 
ja linnaosade vaheline rohekori-
dor ja liikumisruum inimestele, 
mis läbib kuut linnaosa. 

Putukaväila rohealale tu-
levad peagi sensorid, millega 
saab Tallinna üldist tempera-
tuuri mõõta. «Nende anduri-
tega saame esmalt teada Tal-

linna kliimamõjudest,» selgi-
tas Stockholmi keskkonnains-
tituudi Tallinna keskuse prak-
tikant Emile Neimry. «Andu-
reid tuleb kokku 18 ja  kuna 
praegu on tegemist väiksema 
piirkonnaga, paigaldame need 
tänavavalgustite külge, mis on 
kolme meetri kõrgused. Looda-
me, et inimesed neid lõhkuma 
ei hakka, sest see on kasulik 
meie kõigi jaoks, et saaksime 
linnakeskkonda parandada.»

Nemry sõnul pannakse poo-
led sensorid maantee äärde, poo-
led aga rohealale. «Nii saame 
võrrelda andmeid linnakesk-
konna ja roheala vahel ning teha 
järeldusi temperatuuri, niiskuse 
ja sademete kohta,» rääkis ta.

Möödunud nädalal külastasid 
Putukaväila jalgratastel ka pro-
jektiga seotud inimesed Helsin-
gist. «Me seome oma projekti-
ga roheluse linnaplaneerimis-
se,» ütles Stockholmi keskkon-
nainstituudi keskkonnakorral-

duse programmi vanemekspert 
Heidi Tuhkanen. 

Linna saab arendada ja pla-
neerida nii, et siia jääks piisa-
valt ruumi nii rohealade kui 
hingamise jaoks. Ainult roheli-
ne linn aitab kliimamuutustega 
hakkama saada. Tallinn koostab 
B.Greeni tehtud töö põhjal käsi-

raamatu, püüdes tuua seal väl-
ja kõik head näited nii Helsin-
gist ja Tallinnast kui ka B-Green 
projektist, et teised Balti regioo-
ni linnad  saaksid neid samuti 
oma linnaplaneerimises raken-
dada. «Roheline taristu on üks 
vahend, millega linn saab klii-
mamõjusid tulevikus vähenda-

da,» lausus Tuhkanen «Nii et see 
on linnaplaneerimises oluline.»

Helsingis on Kalasatama en-
dine tööstus- ja sadamaala, mis 
plaanitakse 2030. aastate lõpuks 
muuta 25 000-kohaliseks mood-
saks linnaosaks. «B.Green kes-
kendub eelkõige Põhja-Kalasa-
tama uute alade 3D modellee-
rimisele, et rohetaristut kavan-
dataks planeerimisel juba vara-
kult,» rääkis B.Green projekti-
juht Silja Peltonen. «Neid mee-
todeid saab kasutada nii Tal-
linnas kui ka teistes linnades, 
et rohelised elemendid oleksid 
linnaplaneerimise osaks.»

Tuhkanen lisas, et rohelist inf-
rastruktuuri tuleks hakata vara-
kult linnaplaneerimisse kaasa-
ma – hiljem on seda raske teha.

B.Greeni viivad Tallinnas ja 
Helsingis läbi Forum Virium Hel-
sinki, Tallinna strateegiakeskus 
ja Stockholmi keskkonnainsti-
tuudi Tallinna keskus.

Pirita majandusgümnaasium sai linna moodsaima multimeediaklassi

Putukaväil saab peagi sensorid, mis mõõdavad 
temperatuuri, õhuniiskust ja sademeid 

pealinn@tallinnlv.ee

«Alles siis, kui lapsed õpi-
vad eesti keelt viis korda 
nädalas, võime me oodata 
neilt häid tulemusi,» lausus 
linnavolikogu liige Eduard 
Toman.

Ettepaneku järgi tuleks 
muukeelsete koolide 1.-3. klas-
sini  tõsta eesti keele tundide 
arvu praeguselt kahelt viie tun-
nini nädalas. Volikogu istun-
gil möödunud neljapäeval te-
gid sellise ettepaneku linnava-
litsusele Keskerakonna frakt-
siooni liikmed. Linnavalitsus 
peaks palve järgi pöörduma 
nüüd haridus- ja teadusminis-
teeriumi poole, et see muudaks 
koolide riiklikku õppekava.

Volikogu haridus- ja kul-
tuurikomisjoni liikme Eduard 
Tomani sõnul jääb muukeelse-
tes koolides kahest eesti kee-
le tunnist nädalas väheks, et 
lapsed keele korralikult sel-
geks saaksid. «Ühiskonna oo-
tused muukeelsete inimeste rii-
gikeele valdamise osas on üli-
malt kõrged ja seetõttu on va-
ja pakkuda kõigile muukeel-
setele lastele eesti keele tun-
di igal õppepäeval,» ütles ta. 
«Kui lapsed õpivad eesti keelt 
viis korda nädalas, alles siis 
me võime oodata neilt häid 
tulemusi.»

Tasemetöö kinnitas  
vajadust

Tomani sõnul kinnitavad 
põhjalikuma eesti keele õp-
pimise vajadust ka hiljutise 
tasemetöö tulemused. «Nel-
jandate  klasside õpilaste seas 
oli üldiselt parem eesti keelest 
arusaamise oskus nii kuulates 
kui ka lugedes,» märkis ta. «Sa-
mas jäid kõnelemine ja kirju-
tamine nõrgemaks.»

Seetõttu tooks eesti keele 
tundide arvu suurendamine 

Tomani kinnitusel kasu just 
nende oskuste parandamisel. 
«Muidugi tuleb riigil ja oma-
valitsustel ka hoolitseda, et 
koolides jaguks piisavalt ees-
ti keele õpetajaid,» lisas ta.

Niisiis seisab keskfraktsioo-
ni ettepanekus ka punkt, mis 
muudaks pilootprojekti «Pro-
fessionaalne eesti keele õpe-
taja» kestvaks programmiks.

Rohkem õpetajaid  
kõrgkoolidest

Projekt oli mõeldud lasteae-
dadele ja koolidele, kus rühmas 
või klassis õpivad muu kodukee-
lega lapsed. Esimesed lasteaia-

rühmad liitusid projektiga 2018. 
aastal ja koolid 2020. aasta 
sügisel. Eesmärk on 
tõsta eestikeel-
sete õpetaja-
te abil eesti 
keele õppe 
taset. Ot-
suse eel-
nõu esita-
jate sõnul 
on oluline, 
et koostöös 
linna, riigi 
ja ülikoolide-
ga tuleks piisa-
valt eesti keele õpe-
tajaid ka kõrgkoolidest.

Üks ettepaneku autoritest, 
Lasnamäe gümnaasiu-

mi ja Lasnamäe ve-
ne gümnaasiu-

mi koolijuht 
Andrei Kan-
te ütles, et 
ühiskon-
nas räägi-
takse sa-
geli vene 
õppekee-
lega kooli-

de õpilaste 
ebapiisavast 

eesti keele os-
kusest. Samas ei 

ole aastakümneid suu-

detud korraldada eesti keele 
teise keelena tõhusat ja tule-
muslikku õpet. «Kolmeküm-
ne aasta jooksul on Eesti ha-
ridussüsteemis kestnud olu-
kord, kus vene õppekeelega 
koolide algklassides on ees-
ti keele tunde vaid kaks nä-
dalas iga klassi kohta, mis on 
selgelt ebapiisav,» ütles Kan-
te. «Viis tundi nädalas aitaks 
kaasa, et lastel oleks kergem 
õppida ka põhikoolis ja güm-
naasiumis, kus osa ainetest 
õpetatakse juba eesti keeles.»

EDUARD TOMAN: Vene õpilased peavad 
saama õppida koolis eesti keelt iga päev

Tallinn on kinnitatud Euroopa 
spordipealinn 2025 tiitli kan-
didaadiks, võitja selgub täna-
vu novembris.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõ-
nul kogub Tallinn üha enam rah-
vusvahelist tuntust kui suurepä-
rane paik suurvõistluste korral-
damiseks, mida kinnitab ka sel 
sügisel Tallinnas toimuv WTA 
250 kategooria turniir. Mullu 
võõrustas Tallinn võrkpalli EM-i 
ja kergejõustiku U20 ja 23 EM-i, 
sel aastal iluuisutamise EM-i, 
U20 MM-i, nelja kontinendi 
suurturniiri, jäähoki ja curlingu 
rahvusvahelist suurvõistlust. 
Kõlvart ütles, et lisaks tipp-

sportlastele ja -võistlustele 
heade tingimuste loomisele on 
sama oluline linlastele nüüdis-
aegsete ja kodulähedaste spor-
timisvõimaluste tagamine. Vii-
mati avati näiteks  Baltimaade 
suurim  spordipark Tondirabas.

Euroopa spordipealinna tii-
tel omistatakse igal aastal 
ühele sporti väärtustavale ja 
spordi arengut mõjutavale ja 
seda esile tõstvale linnale Eu-
roopas. Seda tiitlit on kandnud 
näiteks Budapest (2019), Ma-
laga (2020), Lissabon (2021). 
Tänavu on tiitli omanik Haag, 
2023. aastal Glasgow ja 2024 
Genova.

Juba mullu detsembris pani Eu-
roopa Komisjon ette muuta hoo-
nete energiatõhususe direktiivi 
ehk siis hakata maju kiirkorras 
energiatõhusaks renoveerima. 
Muuhulgas tahetakse kasutuse-
le võtta kohustuslikud energiatõ-
hususe miinimumstan-
dardid. Näiteks elu-
hooned ehk era-
majad, ridaela-
mud ja 
kortermajad 
peavad küm-
mekonna aas-
ta pärast ole-
ma vähemalt D-
klassi energiatõ-
hususega. Paraku on 
aga olud vahepeal peadpöörita-
va kiirusega muutunud. Koos sõ-
jaga on ehitusmaterjalide ja töö-
jõu hinnad lakke kihutanud. Ma-
jandus- ja kommunikatsioonimi-
nisteeriumi arvutuse järgi oleks 
uue tarvitusele võetava skaala 
järgi G, F ja E energiaklassis kor-
terelamuid umbes kaheksa mil-
jonit ruutmeetrit ja väike-ela-

muid kuus miljonit ruutmeetrit. 
Ainuüksi riigile läheks see lähi-
kümnendil maksma kaks-kolm 
miljardit. Iseküsimus, kuidas 
peaksid suured renoveerimiseks 
kuluvad summad kokku saama 
kõik eraomanikud. Kui professor 

Jarek Kurnitski ütleb, et küm-
me aastat tagasi vaheta-

tud aknad on nüüd-
seks juba soojapida-
vuse mõttes igane-
nud, on tal muidugi 
õigus, aga eraoma-
nikul jääb üle ainult 
kukalt sügada. Kuna 

komisjoni ettepanek 
on koostatud hoopis 

eelmises reaalsuses ehk 
enne Ukrainas käivat sõda, siis 
loodetavasti energiatõhususe 
direktiiv siiski ei karmistu. Olu-
korras, kus kogu ehitussektor 
vaevleb nii töötajate kui ka ma-
terjali puuduses, poleks hiiglaslik 
lisatöökogus nii lühikese ajaga 
tehtav. Isegi kui riigil ja eraoma-
nikel oleks raha varnast võtta.

Eesti Pank teatas, et eluaseme-
laenude intressimäär esimeses 
kvartalis oli 1,93%, mis on 0,17 
protsendipunkti madalam kui 
mullu samal ajal. Ühtlasi on te-
gemist siiani kõige madalamal 
tasemel intressiga selles osas 
üldse. Näiteks tänavu veebrua-
ris oli see number 1,97% ehk 
0,25 protsendipunkti madalam 
kui eelmise aasta veebruaris. Ja 
veel poolteist aastat tagasi oli 
protsendiks umbes 2,3. Samas 
oli Eestis kodulaenude intress 
tänavu ikkagi 0,4 protsendi-
punkti kõrgem kui euroalal 
keskmiselt. Ja ta on üldiselt pi-
devalt keskmisest kõrgem, sest 
konkurents pangandusturul on 
meil väiksem. Lisaks teenivad 
inimesed meil vähem ja panga 
riskid on seega suuremad. Tei-
salt ei maksaks kodulaenu võt-
jatel end madalast intressist ui-
nutada lasta. Ehkki pankade 

jaoks on see üks argument en-
da reklaamimisel. Tuleb arvesta-
da, et aastakümneteks, nagu 
laen võetakse, ei jää see kohe 
kindlasti nii madalaks. Leidub ka 
riike, kus on olnud võimalik nau-
tida nullintressiga laene, nagu 
näiteks Taanis. Seal on teata-
vasti käibel oma raha ehk kroon 
ja see võimaldab taolist mängu-
ruumi. Muidugi on Taani panka-
del meist usaldusväärsem rei-
ting, mis teeb nende klientidele 
omakorda tingimused soodsa-
maks. Mõistagi ei oma taolised 
laenuintressi langused aga suu-
remas plaanis erilist tähendust 
– välja arvatud väike kulude 
kokkuhoid. Kel kodu vaja, püüab 
laenata igal juhul, ka kõrgema 
intressiga. Ja noortele peredele 
ei muuda intressilangus kodu 
hankimist lihtsamaks. Selleks 
oleks vaja laiemat eluasemepo-
liitikat.

Ettevõtja Indrek Neivelt kirjutas 
Facebookis, et Eestis oli selle 
aasta esimeses kvartalis kesk-
mine elektrihind 133,4 eurot 
MWh kohta. Mullu samal ajal tuli 
selle eest maksta 51,80.  Lätis 
tuli tänavu esimeses kvartalis 
elektri eest keskmiselt kukrut 
kergendada meist rohkem ehk 
139,7 eurot (2021. a samal ajal 
51,80), Soomes 91,7 (48,6) ja 
Rootsis 65,2 (42,5). Optimist üt-
leks, et hea uudis, et Lätis on 
olukord veel hullem. Aga ikkagi 
maksab meie elekter oluliselt 
rohkem kui Soomes-Rootsis. 
Rootsiga on vahe lausa kahe-
kordne.

Neivelt ütleb, et siit tuleks ot-
sida meie kõrge inflatsiooni 
põhjuseid. Kõrgemat omahinda 
ja madalamat konkurentsivõi-

met. Näiteks kui meie 
põllumees saab väikse-
mat toetust ja maksab kaks kor-
da rohkem elektri eest, siis 
pankrotti minemata pole  niiviisi 
võimalik jätkata. Kõigel sellel 
pole muide pistmist sõjaga. Li-
saks Neiveltile arvavad paljud 
ettevõtjad ja analüütikud, et inf-
latsioon, mis on meil üüratult 
suur ehk ligi 20%, ei lähe niisa-
ma lihtsalt üle. Ega kao peaaegu 
unustusse, nagu üldsust veel 
äsja erutanud koroona. Maksud 
tuleb üle vaadata, sealhulgas 
alandada kütuseaktsiisi. Peaks 
ka tõstma oluliselt tulumaksu-
vaba miinimumi. Ja selle kom-
penseerimiseks tuleks tõsta 
suuremate sissetulekute juures 
tulumaksu määra.

Kui seoses sõjaga räägitakse 
järjest enam toiduhindade kal-
linemisest, siis tegelikud põh-
jused asuvad palju sügavamal. 
Näiteks Ühendkuningriigi väl-
jaandes The Guardian kirjutati, 
et nii Covidi kriis kui ka sõda 
Ukrainas on vaid toidukriisi 
jäämäe veepealne 
osa. Nälg hakkas 
maailmas sü-
venema am-
mu enne 
neid kah-
te. Põhju-
seks  glo-
baliseeru-
mine ja 
toidu muu-
tumine jär-
jest enam 
börsikaubaks ja 
finantsinstrumen-
diks. Järjest suurem osa 
toidust on globaalfirmade 
käes, kes on aga kriiside puhul 
väga haavatavad, sest lüli la-
gunemine tähendab keti lagu-
nemist. Spekuleerimine ajab 
omakorda hindu üles. Maailma 
viljakaubandust kontrollib näi-
teks vaid neli suurettevõtet. 
Seega ei peaks sõda ühes rii-
gis ja teise riigi suhtes kehtes-
tatud sanktsioonid mitte kui-
dagi tähendama väga olulist 

toidupuuduse süvenemist. 
Ometi see nii justkui on. Mär-
kimisväärne, et mullune ni-
susaak oli maailmas suurem 
kui kunagi varem. Samal ajal 
toidu hinna langusega kasvas 
aga alatoitluses inimeste hulk. 

Kui 2005. a oli maailmas 
811 mln alatoitluses 

inimest, siis 
aastal 2014 

märksa vä-
hem ehk 
607 mln. 
Kuid 
suund 
muutus 
kahjuks 
juba 

2015. aas-
tal: 2020. 

aastaks elas 
maailmas taas 

üle 800 mln alatoitu-
nu. Selle aasta number tuleb 
ilmselt märksa hullem. Seega 
süvenes maailmas nälg ammu 
enne Covidit ja sõda ning seda 
ei saa kriiside kaela ajada. La-
hendus on üks – võimalikult 
suur isevarustamine ja väik-
sem sõltumine globaalturgu-
dest. Seega peaks toetama 
kodumaist toidutootjat ja 
püüdma kodumaise kauba 
hinda tarbija jaoks alla tuua.

Tallinn kandideerib 2025. aasta 
Euroopa spordipealinnaks 

Keldrimäel saab 
vabas õhus 
jõutrenni teha
Keldrimäe asumis avati 
moodne ja mitmekülgseid 
treenimisvõimalusi pakkuv vä-
lijõusaal, avamisel tutvustas 
trenažööride kasutamise nip-
pe Eesti üks tuntumaid kultu-
riste Ott Kiivikas. Imanta tä-
nava äärde kvartalisisesele 
alale rajatud spordiplatsil on 
üheksa treeningseadet, mis 
sobivad nii eri lihasgruppide 
treenimiseks kui ka üldtugev-
davate võimlemisharjutuste 
tegemiseks. Üks treenimisva-
hend on mõeldud erivajadus-
tega inimestele.  Samalaad-
sed sportimisvõimalused on 
eelmisest aastast Tuvi pargis 
ja Lastekodu 32 kinnistule ra-
jatud suurel kogupereväljakul.
 

Tule lipupäeval 
Pika Hermanni 
torni!
Riigikogu kutsub Eesti lipu 138. 
aastapäeva puhul 4. juunil kell 
7 pidulikule lipuheiskamisele 
Toompeale Kuberneri aeda, 
kella 11-17 saavad kõik huvili-
sed külastada Pika Hermanni 
torni. Lipp heisatakse Eesti Va-
bariigi hümni saatel. Kuberneri 
aeda on üles rivistatud vahipa-
taljoni, kaitseliidu, naiskodu-
kaitse, noorkotkaste, kodutü-
tarde, skautide, gaidide, kooli-
de ning akadeemiliste ja isa-
maaliste ühenduste liputoim-
konnad. Pika Hermanni torni 
saamiseks jagatakse välja ta-
suta pääsmeid, kuhu on märgi-
tud kellaaeg. Esimene sini-
mustvalge lipp valmis 1884. a 
kevadel ning see õnnistati ja 
pühitseti 4. juunil Otepää ki-
riklas.

Linlased on  
oodatud Putu-
kaväila pargi 
aruteluõhtule

24. mail kl 17 toimub Põhja-
Tallinna kogukonnamaja saalis 
(Kari 13) Putukaväila projekti 
tutvustus ja arutelu, kuhu on 
oodatud kõik huvilised. Üritus 
toimub eesti keeles, küsimusi 
saab esitada ka vene ja inglise 
keeles. Putukaväila projektist 
valmib esimeses etapis mit-
mekesine lineaarpark Pelgu-
ranna ja Paavli piirkonna ga-
raažide vahelisele alale. Sinna 
on kavandatud uus jalg- ja 
jalgrattateede võrgustik, li-
saks reserveeritakse ruum 
trammiliinile ning jäetakse 
puutumata alad linnalooduse-
le – tolmeldajate elurikkuse 
suurendamiseks.  Putukaväil 
on üks Tallinna Euroopa rohe-
lise pealinna lipuprojektidest. 

Kust võtta miljardid hoonete 
energiatõhususeks?

Laenuintressid on rekordma-
dalal, kuid vajaksime  
siiski eluasemepoliitikat 

Inflatsioon ei lähe  
üle iseenesest

Nälg algas ammu enne kriise

Tomani sõnul muukeelsetele õpilastele kahest tunnist nädalas korralikuks eesti keele õppeks ei piisa.  Scanpix

Helsingi külalised Putukaväilaga tutvumas.  Mats Õun

Õpilased  
küll mõistavad 

keelt, kuid ei oska 
seda piisavalt  

rääkida.
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TEENEKAS BUSSIJUHT: Kõige ohtlikumad on liikluses 
ratturid, löömingu puhul bussis aga juht sekkuda ei tohi
«Üks kakleja torkas mu kolleegil noaga silma peast. 
Sellest ajast peale ei lubata juhtidel sekkuda reisija-
te löömingutesse, vaid tuleb kutsuda turvafirma ja po-
litsei,» räägib 44 aastat Tallinnas bussirooli keeranud 
Harald Suurmets. «Praegu juhtub selliseid asju õn-
neks haruharva. Reisijad on viisakamad, nad ei lõika 
enam ka bussiistmeid puruks ja hoiavad puhtust.»  

käigurajal hoogu maha, rääkima-
ta jalgratta käe kõrvale võtmi-
sest. Sa ei jõuagi nendele reagee-
rida. Ratturit see kahjuks ei hu-
vita, tal on tavaliselt kõrvaklapid 
peas, ta ei kuulegi bussi ega au-
tosid ja vaatab ainult enda ette. 

Nii käitutakse ka rongi ülesõi-
tudel. Aga rongi juba pidama ei 
saa. Ja jäädaksegi alla. 

Praegu töötab TLT-s bussijuhina 
juba 174 naist. Mida nende jul-
gest tööletulekust arvate?

Naisbussijuhtide tuleku järel 
hakati kohe oluliselt parandama 
juhtide olmetingimusi. Enne so-
ristasid mehed põõsasse lõpp-pea-
tuses, aga nüüd me enam mitte 
kuidagi nii ei saa, sest kolleegide 
seas on ka naisi. Praegu on igal 
pool korralikud kempsud ja ma ei 
kujuta tõesti ette, kuidas naised 
muidu hakkama saaksid. Ja juh-
tide sööginurkades on kohviauto-
maadid ja külmakapid. Kellel saab 
midagi nende asjade vastu olla?

Kas vanasti oli nii, et iga juht 
sõitis kindat liini?

Jah, enamus aega küll. Mäle-
tan, et juba siis olid Hiiu jaama 
juures suured autode rivid, kõik 
ootasid, millal need kaks rongi 
ära tulevad. Aga liiklus seisis. 
Nüüd ma pole seal enam kaua 
aega käinud, sest sõidan põhili-
selt Lasnamäel. 

Kuidas teist üldse bussijuht sai?
Tänu minu bussijuhist vane-

male vennale. Tema mind bussi-
parki tõi. 1978. aastal ütles vend 
mulle, et nüüd tuled siia tööle. 
Ma olin otse sõjaväeteenistusest 
tulnud ja ega vastu ka ei vaiel-

nud. Enne sõjaväge olin tööta-
nud Standardis. Ma olin rohkem 
küttepuu kujundaja (naerab), ega 
mingit peent mööblimeistrit po-
leks minust saanud.  Alguses oli 
autobussikoondises õpipoisiaeg. 
Load sain aasta hiljem ja minu 
esimene buss oli kollane Ikarus. 

Ajas teie esimene buss ka kole-
dat musta tossu välja?

No see olenes mootori kor-
rasolekust. Kui mootor oli kor-
ras, siis ei ajanud. Nüüd muidu-
gi tossavaid busse ammu enam 
pole, sest mootorid hoitakse kor-
ras ja kui midagi katki  läheb, 
parandatakse kohe ära. 

Kus kandis teie esi-
mesed sõidud siis 
olid?

Alul sõit-
sin ma lii-
nil num-
ber 10. See 
läks Pääs-
külast Õis-
mäele läbi 
Nõmme. 
See Mus-
tamäe mägi 
oli nii mõnegi 
bussi jaoks tõeline 
proovikivi. Kui moo-
tor sind ikka mäest üles ei vea, 
siis jäädki keset mäge toppama. 
Seda juhtus ka. Sidur läks läbi 
ja ei aidanud muud, kui tehni-
line abi vedas bussi parandus-
se. Juhid meil sel ajal, kui mi-
na olen töötanud, remonti ei tei-
nud. Juht võtab sel juhul asen-
dusbussi ja sõidab sellega edasi. 

10. liini sõitsin kaks aastat 
ja siis hakkasin 3. liinil mööda 

Tööstuse tänavat vedama ena-
masti Volta tehase inimesi töö-
le ja tagasi. 

Praegu sõidate 56. ekspressliinil. 
Kas Lasnamäe kanalis on bussil 
hea sõita?

No tipptunnil on seegi auto-
sid täis, ekspress liigub just töö-
le mineku ja töölt tuleku aega-
del. Aga temale lubatud kiirust 
60 km/h seal kanalis saab ikka 
arendada. Ometi sõidavad kõik 
autod bussist nagu postist möö-
da, ega nad lubatud kiirusest kin-
ni ei pea. Rahvast on tipptunni 
ajal ka, aga mingit trügimist pole, 
nagu kaheksakümnendatel veel 
oli. Bussid käivad nii tihedasti, 
et rahvas hajub ilusasti ära. Eks 
paljud on nüüd hakanud autoga 
ka käima. Aga bussides oleks 
veel ruumi küll ka nende jaoks. 

56. liin on ekspress, millel vä-
hem peatumist. Aga tuleb sõita 
ka teistel liinidel.

Kui te oma auto roolis olete, kas 
siis jalg ei vaju nagu iseenesest 
gaasipedaali peale raskelt?

Ma ei sõidagi väga autoga, 
see mul küll on, aga kavatsen 
maha müüa. Ma ei oskagi väi-
kese autoga sõita. (Naerab.) No 
ma ei näe ju midagi seal väike-
ses autos istudes. Linnas saab 
ühistransporti kasutades hästi 
hakkama ja kui on vaja maale 
minna, eks siis viiakse. 

Et siis Tallinna ühistransport on 
nii hea, et tegelikult pole siin 
oma autot vajagi?

Jah, nii see on. 56. liini buss 
sõidab Lasnamäe lõpust veerand 
tunniga kaubamaja juurde. Aga 
kui sa lähed autoga, siis kuhu see 
seal kesklinnas panna? Sõidad 
see veerand tundi juba ümber 
kaubamaja ja otsid vaba kohta 
parkimiseks. Ja siis veel maksad 
ka selle parkimise eest. 

Aga kui me vaatame seda as-
ja teiste kaubanduskeskuste poo-
le pealt, siis need on küll kõik 
autoomanike jaoks tehtud. Kat-
su sa mõnele linnaäärsele suur-

poele bussiga hästi lähedale 
saada. Näiteks Lasna-

mäe Maksimarke-
tile või Rocca-

al-Mare kes-
kusele ei ole 
mugav bus-
siga juurde 
pääseda. 
Trammi-
tee võiks 
ka kauge-

male Las-
namäe poole 

tulla mööda Pe-
terburi maanteed, 

üle selle raudtee küüru 
sealt ja edasi. Meil on kõik ju 

nii autostunud! See annab tunda, 
et maist alates on rohkem auto-
sid jälle tänavatel. Talvel oli vä-
hem. Ja kõrge kütusehind ei loe 
ka mitte midagi. 

Mis bussijuhile kõige rohkem 
praegu närvidele käib?

Ega neid asju ei olegi, vähe-
malt minu jaoks. Ma ei tea, kas 

ma siis olen juba kõigega niivõrd 
harjunud... 

Suur häda on nende prügi-
kollidega. Kunagi oli isegi mõ-
te teha nende jaoks eraldi buss, 
et nad ei haiseks koos teistega 
sõites. Aga see plaan jäi teoks 
tegemata. 

Ma olen kolleegide käest kuul-
nud, et need äkki ilmuvad rat-
turid ja tõuksisõitajd teevad hin-
ge täis. Aga sa pead ju neid juba 
eemalt nägema, et ta võib sulle 
teele tulla. Ja jalakäijad ka, kes 
juba kollase tulega hakkavad üle 
minema. Pärast valgusfoori nu-
pule vajutamist võiks ikka mõ-
ned sekundid oodata ja veendu-
da, et kõik sõidukid on jäänud 
ülekäiguraja ees seisma. 

Bussid on ka erinevad. Kõiki 
ei saagi kohe seisma panna, mõ-
ned Solarised võtavad küll pidur-
dades kiiruse maha, aga veere-
vad veel natukene edasi. See on 
just kukkumiste vältimiseks. Aga 
ülekäigul jälle võib mõni uljas-
pea niimoodi müksu saada. Juht 
peab igal juhul arvestama, mil-
line buss tal on, ja olema veel-
gi ettevaatlikum enne ülekäike. 

Aga mis teeb bussijuhile rõõmu? 
Rõõmu teeks sõitjate siiras 

tänu ja üks lihtne sõna – aitäh! 
Maaliinide juhtidele öeldakse se-
da kogu aeg, aga meil jääb see 
puudu. Linnas sihukest asja po-
le.  Minul küll paarimeest pole, 
aga hea paarimees, kellega oma 
bussi jagad, on iga juhi jaoks 
õnnistus. Ja rõõmu teeb see, et 
meie ettevõte areneb nii jõudsas-
ti, kõik toimib hästi, kord on ma-
jas ja rahvas rahul. Töö võib ol-
la küll raske, aga ega inimesed 
ei taha siis ära minna, kui suh-
ted on head ja aasta lõpus tuleb 
vägev firmapidu.

Ja nalja saab meie töös ko-
gu aeg. 

Kas soovitaksite bussijuhi ametit 
ka oma lapselastele?

Vahel võtan oma üheksa-aas-
tase tütrepoja bussi peale kaasa 
ja ta teeb minuga koos mõne sõi-
du. Ei tea, kas temast selle pärast 
veel bussijuht saab. Eks ta peab 
ise mõtlema, kas tahab vanaisa 
moodi terve päeva kinni olla ja 
kell kaheksa alles lõpetada. Mui-
dugi on võimalikud ka teistsugu-
sed töögraafikud. Aga kui noor 
mees lõpetab kell kaheksa, siis 
teatrisse enam minna ei aa, ai-
nult ööklubisse…

Ja hommikul pead olema sel-
ge. Meid arst iga päev kontrollib 
enne rooli minekut. Enne seda 
pead veel alkomõõtjasse puhu-
ma. Kui sa ikka haige oled, siis 
bussi juhtida ei tohi. 

Mul olid ka ühel päeval sil-
mad punased. Ütlesin arstile, et 
ma ei tahtnud tööle tulla ja nut-
sin kodus, sellepärast ongi puna-
sed. Aga see polnud põhjus, et 
mitte rooli minna. Soovitati sil-
maarsti poole pöörduda, muidu 
varsti enam rooli ei saa… Silma-
arst vaatas ja ütles, et pole suu-
remat häda midagi. 

15. mail tähistasime Tallinna päeva. Selle sündmuse puhul kulges 
mööda tänavaid uunikumbusside paraad. See oli ühtlasi avalöögiks 
Tallinna bussiliikluse 100. aastapäeva tähistamisele.  Aleksandr Gužov

Traditsiooniliselt tuli peaminister Kaja Kallas Toompealt mööda Lü-
hikest jalga alla ning linnapea Mihhail Kõlvart avas talle sümboolselt 
linnavärava, lastes peaministri all-linna sisse.  Aleksandr Gužov

«Tallinna talendi» lõppkontserdil Estonia kontserdisaalis õnnitles 
linnapea võistluse parimaid noori.  Aleksandr Gužov

Volikogu esimees andis Ukraina presidendile Volodõmõr Zelens-
kõile Tallinna kõrgeima autasu ehk vapimärgi. Selle võttis vastu 
Ukraina Raada aseesimees Oleksandr Korniyenko, kes aumärgi 
presidendile viib.  Mats Õun

Kadrioru pargis toimunud suurel Tallinna päeva kontserdil astusid 
teiste seas üles Gameboy Tetris, villemdrillem, Clicherik & Mäx, Ta-
nel Padar & Uku Suviste & Silver Laas ja bänd.  Aleksandr Gužov

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

On keskpäevane liiniloleku 
vahe ehk kvaliteetaeg, nagu mu-
he bussijuht seda ise nimetab. 
Hommikused ekspressituurid on 
tehtud, nüüd on päris pikk mõ-
netunnine siesta ja siis järg pea-
lelõunaste sõitude käes. Tema 
tööpäev algab kell kuus hommi-
kul ja lõpeb kell kaheksa õhtul. 
Keset päeva on tal paus, sest ta 
sõidab 56. ekspressliinil, mis on 
töös vaid tipptunni aegadel. Tal-
le meeldib, et ekspressil on vä-
he peatusi. Tõsi, vahel tuleb sõi-
ta ka teisi liine.

Pärast väikest ringkäiku TLT 
Lasnamäe filiaali busside parki-
misväljakul läheme tagasi majja, 
kus bussijuhtidel on väike söögi-
tuba. «Siin on, nagu näete, koh-
viaparaat, külmkapp ja kõik muu, 
mis vaja,» räägib staažikas juht. 
«Ja meie dispetšerpunktides on 
ju samuti igal pool väikesed puh-
keruumid ja WC-d.» 

Tallinna bussiliiklus tähistab 
tänavu oma 100. sünnipäeva.

Kui paljusid reisijaid te märkate 
ja kas nad teiega suhtlevad ka?

Paljud näod on juba tutta-
vad, nad ootavad igal hommi-
kul kella seitsme ajal ekspressi. 
Aga ega kõiki nägusid ei jõua 
meelde jätta. Nad tulevad linna 
peal vastu ja ütlevad tere. Üks-
kord oli abikaasale palju seleta-
mist, et kes see noor kena näit-
sik oli, kes mulle vastu tulles te-
re ütles. Ma vastasin, et ei tea. 
See vastus muidugi kaasat ei ra-
huldanud ja ta hakkas edasi pin-
nima. Aga ma ju tõesti ei mäle-
ta kõiki reisijaid nägupidi. Kõi-
ki ei märkagi, aga nemad mind 
näevad ja mäletavad. 

Kas nendega seoses tuleb meel-
de ka kurioosseid lugusid?

Korra hakkas bussis kaasa 
sõitma üks sinises mantlis tüd-
ruk. Lõpp-peatuses maha ei läi-
nud. Kui oli mõned ringid juba 
teinud, helistasin politseisse. Aga 
tüdruku isa vist oli ka hakanud 
last taga otsima ja korrakaitsja-
tele helistanud. Igatahes haka-
ti mind küsitlema, et miks ma 
tüdrukut kinni hoian, mis mul 
plaanis on. No asi oli ju vastu-
pidi, ma tahtsin, et ta lahkuks, 
ja suure vaevaga õnnestus see 
selgeks teha…

Tihti on bussis niisugused to-
redad tädikesed, kes ei teagi, 
mis number bussis nad sõida-
vad. Kord kuulsin, kuidas juhi-
kabiini selja tagant keegi viima-
sel minutil peale jooksnud inime-

ne küsis nende tädikeste käest, 
et mis number see buss on, ku-
hu ta mõtlemata peale tormas. 
Need laiutasid ka käsi ja ütlesid, 
et nemad ka ei tea… peaasi on 
lihtsalt kuhugi sõita. 

Ükskord vene ajal oksendas 
üks inimene 10. liini bussi täis. 
Bussis levis kohutav hais. Ei jää-
nud muud üle, kui tuli rahvas 
välja paluda ja buss läks pesus-
se. Ka niisuguseid asju juhtus. 

Kuidas on reisijad ajaga muu-
tunud?

Reisijad on muutunud palju 
viisakamaks, kui olid nõuko-
gude ajal. Hoitakse puhtust, ei 
käratseta nii palju kui varase-
matel aegadel. Kui hea või ül-
be keegi on ja kuidas on nen-
de vahekord muutunud, seda 
on rakse öelda, kuna kombed 
ka muutuvad. Varem kukuti ko-
he karjuma ja sõimama, kui mi-
dagi ei meeldinud, tänapäeval 
võetakse taskust mobiiltelefon 
ja hakatakse mind filmima. Kü-
sisin ühe filmija käest, et miks 
ta seda teeb, et kus kanalis se-
da filmi näha saab või paneb ta 
pildi hoopis Õhtulehte. Ei vas-
tanud midagi. Ilmselt siis mis-
ki ei meeldinud, aga mis, sel-
lest ma aru ei saanud. Kas 
ma ei jäänud peatuses nii 
seisma, et uks oleks ko-
he tema nina all ava-
nenud, või oli mida-
gi muud, raske öel-
da. Oma teada tegin 
kõik hästi ja õigesti. 

Mis muud rõõmu 
saab reisijatega olla 
kui see, et nad jõua-
vad õigel ajal kohale. 
Minu kui juhi rõõm on-
gi, et nad tervelt sihtkohta 
saabuvad. 

Kas salongi lõhkumisi oli aasta-
kümnete eest rohkem kui nüüd?

Jaa, muidugi! Kunagi lihtsalt 
lõigati istmeid puruks. Ja istme-
tagused tiriti selle järel ära. See 
oli nagu norm, et igas bussis ik-
ka viis-kuus tagumist istet tehti 
puruks ja vahet polnud, kus ra-
joonis. Õhtul tuli poisike peale, 
nuga taskus, ja hakkas tegutse-
ma, kui keegi ei näinud. Ma pa-
nin puruks lõigatud istme sisse 
grafiitmääret.  

Millal olukord paremaks läks?
No ikka üheksakümnendatel, 

siis tulid bussideks uued Volvod ja 
publik hakkas ka rahunema. Ül-
dine kord ja puhtus hakkas bus-
sis ka paranema. Ei olnud enam 
neid sihvkakoorte hunnikuid igal 
pool ja muud prahti.  Praegu on 

inimesed rahulikud ja mina sõi-
dan päeval,  viimaseid ringe ei 
ole ja kõik on kenad. 

Kas teil on tulnud kedagi bussist 
välja ka tõsta?

Jah. Kui vanasti sõitsin kol-
mandat liini, siis üks joodik ma-
gas pingi peal ja naised tulid 
kaebama. Siis tuli ta välja aida-
ta.  Kui inimene magab ega võ-
ta jalgu alla, siis tuleb abi palu-
da. TLT-l on leping ka turvafil-
maga, kes aitab niisuguseid asju 
lahendada. Ega juht ei tohi sek-
kuda ka siis, kui on mingi aru-
saamatus, mida püütakse käte-
ga lahendada. Siis tuleb turva-
firma abi kasutada. Kord läksid 
kolleegi bussis kaks meest sõidu 
ajal kaklema. Juht pidas kinni, 
läks vahele ning pidi seda tuli-
selt kahetsema. Üks kakleja tor-
kas tal noaga silma peast. Sellest 
ajast peale ei lubata juhtidel sek-
kuda reisijate löömingutesse, tu-
leb kutsuda turvafirma ja polit-
sei.  Praegu juhtub selliseid as-
ju õnneks haruharva, ei mäle-
tagi viimasel ajal  midagi niisu-
gust. Eks mobiilidest on ka abi. 
Inimesed filmivad kõik üles ja 
igaühe kohta on võimalik kõigil 
jäädvustada nende teod. Keegi ei 
taha, et nende vägiteod Youtube’i 
üles pannakse. 

Mille pärast juhiga kõige enam 
kurjustatakse?

Põhiprobleem on see, et ei jõu-
ta ümber istuda teise bussi peale 
ja peab jääma ootama. Aga see 
on ohtlik, kui keegi tormab sul-
gevate uste vahele. Tihti esimese 
bussi juht ei näe, et keegi jook-
seb, ja siis see võib lõppeda pä-
ris kurvalt. Parem juba natuke 

aega järgmist bussi ooda-
ta, kui niimoodi riskida. 

Vahel tulevad ini-
mesed peale koeraga, 
kel pole suukorvi. 
Kui juht seda näeb, 
siis ta võib paluda 
inimesel maha min-
na, sest ühissõidu-
kis peab olema koe-

ral suukorv. Üks rei-
sija aga vihastas seda 

nõudnud bussijuhi pea-
le nii, et kirjutas parki üle-

mustele kirja, et premeerige se-
da bussijuhti, kes lubas ta bus-
si ilma suukorvita koeraga. Ju-
hil võeti siis hoopis preemia ära, 
et lubas suukorvita koera bussi.

Miks nõukaajal bussid nii täis 
olid? 

Nõukaajal olid bussid täis, sest 
autosid oli palju vähem kui prae-
gu. Vaadake hommikul, kui pal-
jud inimesed oma autoga töö-
le sõidavad. Ja busse on praegu 
ka rohkem ning nad on suure-
mad. Tipptundidel sõidavad ik-
ka liigendbussid, mis mahutavad 
palju rahvast. Nõukaajal oli tih-
ti nii, et uksed ei tahtnud kinni 
minna ja tuli isegi läbi mikrofoni 
inimestel paluda ukse vahelt ma-
ha astuda ja järgmist bussi oo-
data. Nüüd niisugust pilti enam 
ühelgi liinil ei näe. Jah, hommi-
kuti rahvast on, aga mingit ko-

ledat trügimist ei ole. Need ajad 
on möödas. 

Kas autode uputus muudab ka 
busside sõidugraafikust kinni pi-
damise raskeks, kui mitte lausa 
võimatuks?

Seda küll. Aga neil liinidel, 
kus saab sõita bussiradu möö-
da või kasutada mitut sõidura-
da ja põigata sinna, kus on pa-
rajasti vähem autosid, problee-
me graafikust kinni pidamise-
ga pole. Lasnamäe ekspresslii-
nil on üsna hea graafikus püsi-
da. Gonsiori tänaval on nüüd ju 
busside rada. 

Kord on niisugune, et kui um-
mikute tõttu jääb buss hiljaks, 
ega siis juhti kuidagi ei karistata. 
Iseasi on siis, kui sa enne sõidu-
plaanis kirjas olevat väljumisae-
ga välja sõidad. Seda ei tohi te-
ha ja selle eest karistatakse juhti.

Niisiis võib bussiradadega igati 
rahule jääda?

Muidugi on väga hea, et bus-
sirajad on olemas. See võimaldab 
graafikus püsida ja hoiab ära järs-
ke pidurdamisi, mida põhjusta-
vad äkiliselt rada vahetavad ju-
hid. Igale poole neid kahjuks te-
ha ei saa, aga neid peaks linnas 
palju rohkem olema. 

Aga sinna lubatakse ka elekt-
riautod peale ja neid on viimasel 
ajal ikka päris palju. Mõned väik-
sed elektriautod jäävad bussirajal 
lausa ette. Vahel lihtsalt segavad, 
vahel aga keeravad äkki sulle et-
te. Seejärel nad jokutavad, ei tea, 
mida teha, ning pärast tahavad 
jälle tagasi teise raja peale kee-
rata. Juhtub sedagi, et bussi et-
te kippujate pärast tuleb järsult 

pidurdada.  Sellega on siis nagu 
fekaaliveoga, et kui loksutad, lä-
heb haisema. (Naerab.) Kui bus-
si järsult pidurada või jõnksuta-
da, läheb rahvas kihevile. Haka-
takse valju häälega hüüdma, et 
mida sa teed, juht, ega sa sõn-
nikut ei vea. 

Samas on neid bussirajale kip-
pujaid vähe. Soliidsed juhid ju 
seda ei tee. Aga mõnel on ko-
he nii kiire, et siis ta seal sõidab. 

Kas teil on ka juhtunud, et keegi 
reisijaist kukub ja saab viga?

Ei ole. Mul on enamasti ol-
nud siledapõhjalised bussid, kus 
pole sees astmeid ja kõrgendu-
si.  Need on ohutumad. Üks-
kord siiski üks naine kaotas ta-
sakaalu, sest keegi jooksis enne 
ülekäigurada  lihtsalt mul bussi 
ette. Polnud teha midagi muud 
kui pidurdada. Ei sõitnud otsa. 

Bussis sõitnud naine hakkas 
kõva häälega karjuma, et kuidas 
ma sõidan niimoodi. Siis sain aru, 
et temaga on kõik korras. Kui 
ta oleks vait jäänud ja maas la-
manud, siis oleks asi võinud ka 
halb olla. Aga kui inimene juba 
karjub, ja mitte valust, siis pole 
tal häda midagi. See naine jäi 
ka terveks. Bussijuht ei tohi iga 
kurjustamise peale leili minna, 
sa pead ikka rahulikuks jääma 
igas olukorras. Minu peale ei saa 
kaevata, ma olen ilus ja korra-
lik, lips ees. (Naerab.)

Äkki teele bussi ette ilmuvad 
inimesed on ju tõesti ohtlikud...

Kõige hullemad on nüüd jalg-
ratturid. Nad tulevad viuhti ku-
sagilt, neid pole näha, sest nad 
liiguvad kiiresti ja ei võta ka üle-

Mul oli  
abikaasasale  

palju seletamist,  
kes see noor kena 

näitsik on.

Tasuta  
buss sõidab  

Lasnamäe lõpust 
veerand tunniga 

kaubamaja  
juurde. 

«Tihti on bussis niisugused toredad tädikesed, kes ei teagi, kuhu nad sõidavad,» ütles Harald Suurmets. «Kord kuulsin, kuidas keegi viimasel minutil peale jooksnud inimene küsis 
nende tädikeste käest, et mis number see buss on, kuhu ta mõtlemata peale tormas. Need laiutasid käsi ja ütlesid, et ka ei tea… peaasi on lihtsalt kuhugi sõita.» Albert Truuväärt



geajal. Visiitkaartideks olid siis 
Neeme Järvi, Eri Klas, Tiit Kuu-
sik ja Georg Ots. No seda ni-
mekirja võib veel pikemaks 
teha – Urve Tauts, Hendrik 
Krumm, Anu Kaal, Mati, Palm, 
Teo Maiste, Helgi Sallo… is-
sand, see oli unistuste koondis! 

Enamik Otsa suuremaid rol-
le olidki minu teatris olemise 
ajal. Ikka jälgisime lava kõr-
valt, kuidas ta ühte või teist 
stseeni tegi. Eriti põnev oli vaa-
data, kuidas tema ja Tiit Kuu-
sik, kaks niisugust rahvusva-
helise tasemega suurust, oma 
rolle tegid. Nii vokaalselt kui 
mänguliselt. Ja kolmas bari-
ton, keda peab esile tõstma, 
oli Georg Taleš. 

Kole kahju, et ma ei näinud 
Vootele Veikatit. Teda praegu 
peaaegu et ei teatagi. Oma 
hääle ilu ja võimsuse poolest 
ei olnud ta sugugi nõrgem Ot-
sast ega Kuusikust. Kahjuks on 
temast jäänud väga vähe sal-
vestusi ja enamik neistki on 
uputuse tõttu raadio fonotee-
gis hävinud. Paar aariat, mida 
ma olen kuulnud – no samuti 
rahvusvaheline tase. 

Selliseid lavastajaid, selli-
seid dirigente, nagu oli sel ajal 
Estonia teatris, sellist õhkkon-
da paraku enam ei ole. Nii-
sugust ühe mütsi all olemist. 
Muidugi ei taha ma nüüd ha-
kata kritiseerima, aga loov ja 
otsiv vaim viis teatrit edasi 
igal tasandil. 

Kuuldavasti imestasid teiste 
maade kolleegid Estonia põne-
va muusikavaliku üle. Mis sel-
le siis nii eriliseks tegi?

Kui käisime esinemas Hel-
singis, Moskvas, Leningradis, 
siis küsiti ikka, et teil on nii hu-
vitav repertuaar, kust te need 
noodid olete saanud. Eriti ma 
mäletan ühte sellist juhtumit 
tolleaegses Leningradis. Meil 
oli kavas Rossini vähe mängi-
tud ooper «Türklane Itaalias». 
Ütlesime, et noodid leidsime 
teie enda Maria teatri noodi-
kogust! Võõrustajad imestasid, 
et kas tõesti. 

Omal ajal oli Maria teater 
üks Euroopa juhtivaid teat-
reid ja näiteks Verdi kirjutas 
spetsiaalselt ka sellele trupile. 
Nad ei ole oma arhiivi hoole-
ga uurinudki. 

Ainuüksi Verdi on kirjuta-
nud 26 ooperit. Aga kui pal-
ju on neid veel loonud teised 
– Donizetti, Rossini ja nii eda-
si. Neid on sadu-sadu. 

Omal ajal oli Estonias mi-
nu garderoobikaaslane Endel 
Pärn, kes andis mulle nii pal-
ju tarkuseteri. Ta rääkis ka, 
miks Estonia repertuaar on 
läbi aegade nii ajakohane ol-
nud.   Agu Lüüdik hoolitses, 
et kohe kui Budapestis, Vii-
nis, Berliinis lavastus Lehari, 
Kalmani või kellegi teise uus 
operett, siis juba paari aas-
ta pärast mängiti seda Eestis 
ka. Me ei teagi paljusid asju. 
Kui vaatad seda Estonia reper-
tuaariraamatut, siis selgub, kui 
palju huvitavaid asju mängiti 
omal ajal. Kui palju väärt re-
pertuaari on veel, mille ole-
masolust me ei teagi! Võib-ol-
la lihtsalt ei viitsita enam sü-
veneda ja me teame sellest ai-
nult niisuguste teenekate vete-

ranide jutu järgi, nagu oli En-
del Pärn ja teised. 

Kas nõukogude ajal oli teil 
tegemist ka nende mõjuka-
te seltsimeestega, kes kippusid 
kogu aeg keelama ja käskima?

Ma mäletan mitmeid kordi, 
mil öeldi, et te olete nüüd palju 
riigi kulul ringi sõitnud, oleks 
aeg astuda parteisse. Aga ma 
mõtlesin, et see süsteem on ju 
hävitanud minu isa… 

Paar korda on mind ka vä-
lisreisidest maha jäetud. 
Põhjendusi ei pee-
tud vajalikuks. 
Ega ma ei 
ole alati 
ka oma 
suuvär-
ki koos 
hoid-
nud. Nii 
et kes 
teab, mis 
lause võis 
nõukogu-
de ajal sul-
le saatuslikuks 
saada. 

Nõukogude ajal meie artis-
tid palju välismaale ei saanud. 
Kas te oleks tahtnud rohkem 
mujal esineda?

(Ohkab.) Jah. Kindlasti on 
kahju. See on ikka suur asi, 
kui meie solistid kusagil vä-
lismaal ka läbi löövad. Kes 
meist poleks tahtnud rohkem 
välismaal esineda! Aga veel 
tähtsam oleks olnud õppi-
mine raja taga, enese täien-
damine. See oleks olnud vä-
ga vajalik. 

Praegu on hea aeg noortel, 
kel on vähegi õppimise soovi. 
Kes viitsivad keeli omandada, 
no mine, kuhu tahad! Võtame 
või Annely Peebo ja Ain An-
geri. Nii suurte sammudega na-
gu Anger ei ole keegi mõnest 
suurest riigis tõusnud. Küm-
nekonna aastaga on ta tõus-
nud maailma esibasside ritta. 
Ja edukad on olnud teisedki. 
Mirjam Mesak, issand, milli-
ne sopran… laulab Baieri oo-
peris. Me kaua aega ei tead-
nuki temast. 

Teid olevat lapsena koolis va-
lesti laulmise pärast koorilau-
lust eemaldatud. Mis teema 
sellega oli?

(Naerab.) Uderna koolis tu-
li meil muusikaõpetajaks üks 
kaunis närviline naisterahvas. 
Me sattusime poistega temaga 
vastuollu ja püüdsime võima-
likult valesti laulda. Vihahoos 
vabastas ta meid koorilaulust. 
Tüdrukud hakkasid protestee-
rima, et miks poisid mängi-
vad jalgpalli, aga nemad pea-
vad laulma. Koorilaul oli vii-
mane tund, siis pandi meid 
kaldjoontega vihikusse ilukir-
ja tegema. Siis me küll van-
dusime, et oleks võinud pa-
rem laulda. Seitsmenda klassi 
lõputunnistusel oli mul koori-
laulmine kolm.

Aga koolis oli ka teistsugu-
ne õpetaja, tõeline maa sool, 
kes juhendas muusika- ja näi-
teringe, oli klassijuhataja ja sa-
mas ka üleliiduline maanoor-
te meister meeste kõrgushüp-
pes. Kuna ma olin vallatu ise-
loomuga, siis tuli mul üsna sa-
geli nurgas seista. See õpetaja 
andis mulle võimaluse oma pa-
tukesi heastada laulmise kau-
du. Ma ei mäleta, et oleksin 
kunagi selle võimaluse kasu-
tamata jätnud. 

Teie hobide hulgas torkab sil-
ma huvi kalmistute vastu, ole-
te juhendanud ringkäike kal-
mistutel. Millest selline huvi?

See algas juba ammu.  Kui 
ma kultuurimajas töötasin, tuli 
välja selgitada, kes nimekatest 
kultuuritegelastest on kodukal-
mistule maetud. Siis ma küsitle-

sin vanu inimesi ja sealt 
sai see alguse. Hil-

jem, kui Tartusse 
läksin, olid seal 

Raadi ja Rop-
ka kalmistu-
le maetud ju 
meie väga 
kuulsad ini-
mesed. Hil-
jem tulid Tal-

linna kalmis-
tud, Moskva, 

Leningrad. Mui-
de, Lvovi kalmistu 

oli omal ajal üks huvi-
tavamaid kogu tollases Nõuko-
gude Liidus. Hiljem juba tut-
vusin kuulsate Pariisi kalmis-
tutega ja teiste Euroopa rahu-
paikadega, kuhu on maetud 
palju kuulsusi. 

New Yorgi kalmistule on 
maetud Rahmaninov, aga ka 
paljud eestlased, nagu profes-
sor Theodor Lemba. Olen kir-
jutanud ka ajakirjadele kalmu-
kolumne. Me kipume paraku 
kiiresti unustama olulisi ini-
mesi. Ernesaksa ja Otsa veel 
teatakse, aga kui näiteks kü-

sida, kes oli Jüri Variste või 
Tiit Kuusik, siis jäädakse vas-
tus võlgu. Ma olen püüdnud 
just kirjutada meie kultuuri- 
ja vaimuinimestest. Koos fo-
tograafidega olen käinud lä-
bi enamiku Eesti tuntumaid 
kalmistuid. 

Eestis on korralik kalmistu-
kultuur, rahulad on silmapaist-
valt heas korras. Ja kui pal-
ju ilusaid hauaskulptuure on 
meie nimekad skulptorid tei-
nud. Surnuaedades on võima-
lik saada nii esteetilist naudin-
gut kui ka külastuse järel ju-
ba süveneda viimset und puh-
kavate inimeste elutöösse. Ma 
olen ju uudishimulik inimene, 
tahan rohkem teada. 

Kas «Horoskoop», kus te omal 
ajal kaasa lõite, oli parem kui 
praegused kerge muusika saa-
ted?

Ma ei tahaks minna libeda-
le teele, et hakata nüüd ütle-
ma, mis on parem või halvem. 
Aga «Horoskoop» oli omal ajal 
ikka täiesti omaette nähtus. 
Seda võib võrrelda isegi Val-
do Pandi mammusaatega «Tä-
na 25 aastat tagasi». Kui need 
saated käisid, siis olid linnatä-
navad tühjad. Kõik istusid te-
leviisori ees. 

«Horoskoop»oli eriline tä-
nu Kustas Kikerpuule, kes õh-
tuti ja öösiti kuulas nii Soome 
kui Luksemburgi raadio saateid 
ja oli kursis, millised laulud on 
parajasti maailmas kuulsad. Ta 
ise orkestreeris need laulud, lin-
distas ja  kirjutas ka kähku nei-
le lauludele sõnad, kui Heldur 
Karmo ei jõudnud seda teha. 
See on lausa uskumatu töö, mi-
da üks mees jõudis teha. Horos-
koop tegi head eesti lauljad vä-
ga kuulsaks. Ja tänu sellel saa-
tele hakkasid noored ka huvi 
tundma, mida Helgi Sallo või 
ka mina teatris laulsime. See 
tuli üldiselt   muusikale kasuks. 

Aga mida te siiski arvate prae-
gusest «Eesti laulu»  konkur-
sist, kus valitakse Eurovisiooni 
lauluvõistluse laule?

Ega ma sellest suurt mida-
gi ei arvagi. Mind häirib, et 
enamik laule on inglise kee-
les seal. No püha jumal, ele-
mentaarne lugupidamine oma 
emakeele vastu võiks ikka olla! 
Nüüd arvatakse vist, et inglise 
keeles lauldes tõustakse kohe 
haljale oksale ja kõik rajata-
gused lavad muudkui ootavad. 
Selliseid inglise keeles lauljaid 
on välismaal tuhandete kaupa. 
Aga tõestage, et teis on mida-
gi, see on kõige tähtsam, mit-
te inglise keeles laulmine. Se-
da oskavad tänapäeval kõik. 

Kuidas erineb kerge muusika 
laulmine ooperis laulmisest? 
Kas see on lihtsam või on mõ-
ne estraadilooga olnud hoopis 
raskem?

Ooperliku maneeriga meele-
olumuusikat laulda ei saa. See 
on võlts. Minu lipukiri on, et 
peab laulma mõtteid, mitte nii-
sama sõnu. Kõva hääl ka ei ai-
ta, sellega võid metsas vareseid 
hirmutada. Aga oska värvida 
oma häält ja meeleolu luua!

See on estraadis tähtis. Ja 
usu seda, mida sa teed, mida 
sa räägid, mida sa laulad! Laul-
mine peab olema igal pool, nii 

teatrilaval kui lihtsamate laulu-
de puhul mõtestatud tegevus. 
Et ei oleks niisugust mõttetut 
kaperdamist laval. Mõni mõt-
leb, et mida rohkem ma käte-
ga vehin, seda vägevama mul-
je jätan. Ei. Kord küsisin vane-
ma kolleegi Endel Pärna käest 
nõu, et mida ma selle koha peal 
pean ometi tegema.  Ta ütles, 
et ära tee midagi. Ja oledki õi-
ge. Suur tõde ja lavasaladus! 
Ole loomulik! On vaja, et asja 
mõte jõuaks  kuulajani. Niisa-
ma mulistades ja vehkides si-
suni ei jõuagi. 

Kuidas saab rääkida armas-
tusest, kui vaatad publikut ka-
lasilmadega?

Teie elutoa seinal on Aapo Pu-
ki maal, millel olete kujutatud 
don Giovannina, keda te Esto-
nia laval Mozarti ooperis ke-
hastasite. Kuidas suutsite min-
na sellesse tegelaskujusse sisse 
ja mõjuda laval nii veenvalt, et 
keegi ei kahelnud – see mees 
on suur armastaja ja naistevõr-
gutaja?

(Mõtleb.) Läbinisti negatiiv-
seid tegelasi pole olemas. Iga-
ühes on midagi, mis väärib kui 
mitte imetlust, siis vähemas-
ti mõistmist. Oma tegelasku-
ju peab mõistma. Seda aitas 
teha Giovanni sirgjoonelisus 
oma tehtu tunnistamisel, kui 
ta läks lõpus püstipäi vastu 
oma saatusele. Ta ei kartnud 
surma, vaid käratas komtuu-
rile: aitab lobast, lähme! Arg-
püks ta ei olnud ja oli alati en-
das kindel. 

Vaatamata vanusele esinete ik-
ka nii siin kui seal ja kutseid 
aina tuleb. Milles peitub teie 
kadestamisväärselt  hea tervi-
se ja vastupidamise saladus?

Ma ei ole võib-olla liigselt 
endale hammastega kirstu nä-
rinud. Olen vältinud ülesöömist 
ning püüdnud ka aktiivselt lii-
kuda. Ja oma häälega ning sel-
le vormis hoidmisega peab te-
gelema kogu aeg. Ei saa nii, et 
tõused voodist ja lähed lavale. 
Töö on see, mis hoiab püsti. 

Mida ütleksite noortele, kes 
tahavad ka nii  kuulsaks laul-
jaks saada nagu teie?

Mina pole küll mingi etalon 
siin, ei-ei. Aga noored peaks 
pöörama suurt tähelepanu 
keeltele ja üldse kultuuriloo-
le. Peab palju lugema ja vaa-
tama etendusi. Ja väga oluline 
on märgata enda ümber head. 

Kui paljud teie järeltulijad ja 
lapselapsed on muusikaga seo-
tud? 

Väga palju ei ole, aga ega 
ma sellepärast õnnetu ka pole. 
Minu pojatütar lõpetas Kopen-
haageni Kuningliku Akadee-
mia laulu erialal. Ta on kena 
sopran ja teenib  laulmisega 
leiba praegu. Aga laulu on ar-
mastanud kõik minu lapsed ja 
lapselapsed. Mul on kuus lap-
selast ja nüüd juba kolm lap-
selapselast.

Kui meie pere iga-aastane 
traditsiooniline jõulueelne kok-
kusaamine Võrumaal tütre juu-
res on, siis istub mituteist ini-
mest laua ümber. 

Loe pikemalt pealinn.ee
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Jalutasime ühel päikeseli-
sel kevadhommikul linnulaulu  
saatel Mustamäel Männi par-
gis, mis jääb Voldemar Kusla-
pi linnakodust otse üle Sõpru-
se puiestee. «Siin kaunilt kor-
da tehtud pargis ja Mustamäe 
perve all terviseradadel ongi 
minu põhilised jalutuskohad,» 
lausus Kuslap.  «Mustamäe nõl-
va pool männimetsa all on sa-
muti  suurepärane  jalutamis-
koht. Seal olen aastakümnete 
jooksul pähe peksnud sada-
kond teatrirolli ja paljude lau-
lude sõnad.  Ma olen nüüd üle 
viiekümne aasta teatris teinud 
ooperi- ja operetirolle, muusi-
kalide osatäitmisi, nüüd ka sõ-
nateatris, Vana Baskini teat-
ris, ainult ballettmeistrid po-
le mind millegipärast avasta-
nud, aga küll nad nüüd kahet-
sevad.» (Naerab.)

Kas te siis jalutades jätate-
gi laulu- ja etenduste tekstid 
meelde?

Nojah, ma ei kujuta ette, 
et kodus istudes peaks hak-
kama neid tuupima. Tuleb ik-
ka meeldiv kasulikuga ühen-
dada. Ja jalutada mulle meel-
dib. Teate, inimene on üllata-
valt paljuks võimeline, kui ta 
teatud olukordadesse panna. 
Algul ikka kohutab, kui ko-
gu uue tüki läbi loed. Vaatad, 
et jumal küll, kuidas ma suu-
dan suure tekstimahuga rolli 
omandada. Aga usinus võidab 
ka kõige viletsamad eeldused. 
Ise ka imestan vahel, et kõik 
on meelde jäänud. 

Nüüd ma enam suusatada 
ei saa, rohkem on jäänud ke-
pikõnd ja mererannas jaluta-
mine. Omal ajal aga  suusata-
sin kõvasti.

Teid kohtab oma peagi kätte 
jõudva 85. sünnipäeva eel  ik-
ka veel estraadilavadel – kui-
das on teatriga?

Aasta tagasi sain Vana Bas-
kini teatris väga meeldiva rol-
li. Eero Spriit avastas ühe vä-
ga väärt lüürilise komöödia 
«Lumeroos». Iga kuu on teh-
tud kuni kümmekond etendust. 
Kolmveerand aastaga seitse-
kümmend etendust, kusjuures 
enamik suuremaid ja ka väikse-
maid linnu ning arvukalt asu-
laid on läbi käidud. Tallinnas 
oleme ka esinenud nii Vene 
kultuurikeskuses, Kaja kultuu-
rikeskuses kui ka Nõmme kul-
tuurikeskuses. 

Kui sõnad saavad pähe jalu-
tades, siis häält on ju ka va-
ja lõpuks teha. Ega Mustamäel 
kõndides ei saa oma registreid 
lahti lüüa, kaaskodanikud eh-
matavad ära?

Ega jah suisa nii ei saa, et 
lähed ja lõõritad seal kohe täis-
häälega. Peab olema mõtesta-
tud tegevus. Roll ei valmi ai-
nult proovisaalis. Kogu aeg sa 
võid sellele mõelda – õhtul ko-
ju sõites, metsa all jalutades, 
kus tahes olles. Ikka mõtled 
ja mõtled, kuni avastad, et is-
sand, kuidas ma selle või tolle 
nüansi peale varem ei tulnud. 

Kuuldavasti on teil stuudio 
oma maja keldris, kus häält 
saate harjutada?

(Naerab.) No see on väike 
nali, eks ole. Kui nalja elus 
poleks, siis ei saakski ju ela-
da. Sellepärast pean ma väga 
heast naljast lugu… Seal on 
tegelikult ainult keldriruum. 
Aga olen ikka säästnud oma 
maja rahvast ja käinud vahe-
tevahel keldris häält tegemas. 
Paratamatult pead ennast hää-
lestama ja kõvemat häält tege-
ma ka. Nii nagu maja saab pü-
sida vundamendil, nii on laul-
jale väga vajalik laulukool, et 
hääl oleks seatud ja paigas ja 
seisaks kindlal alusel. Ja 
selleks on vaja teha hää-
le- ja hingamisharju-
tusi. Paraku kosta-
vad tänapäeva ma-
jad läbi. Nüüd la-
sin küll oma kor-
terile soojusisolat-
siooni panna, aga 
ega see ka kõiki he-
lisid kinni ei pea. 
Aga ma sain hommi-
kuti ka Estonia proovi-
saalides harjutada. Prae-
gu ma enam hääleseadja abi 
ei kasuta, aga enne käisin ik-
ka oma endiste õpetajate juu-
res konsulteerimas ja ette laul-
mas. Alati oli hea, kui kee-
gi kõrvalt aeg-ajalt nõu andis. 

Kes mäletavad veel Georg Ot-
sa ja on teidki teatrilaval näi-
nud, tõmbavad teie vahele pa-
ralleele. Ilusa selge diktsioo-
niga, mahlakad baritonid, ela-
vad oma rolli alati sisse, nii et 
samastuvad sellega. Kas olete 
sellega nõus? 

(Tunneb end kuidagi ebamu-
gavalt.) Vaat jah … Väga ker-
gekäeliselt on mulle mõningate 
ajakirjanike poolt üritatud Ot-
sa mantlit selga panna. See ei 
ole ikka nii, et võtad varnast 
palitu ja oledki juba järeltuli-
ja… Ei, igaüks on omamoodi. 
Niivõrd suure andega mitme-
külgset lauljat nagu oli Ots, 
sünnib meie rahva hulka ha-

VOLDEMAR KUSLAP: Seitsmendas klassis oli mul laulmise hindeks kolm
ruharva. Ots oli muidugi suur 
eeskuju. Ma mäletan, et raadios 
tuli päevast päeva tema esitu-
ses igasuguseid laule. Seal pol-
nud ainult ooperikatkendid ja 
operetiviisid, oli ka rahvalau-
le, lõbusamaid lugusid. 

Ots ei kartnud ka estraadila-
va, teie samuti mitte. Kas siis 
laulmine on ikka laulmine, va-
het pole, mis stiilis?

Ega jah, ei saa ju öelda, et 
üks muusika on kerge ja tei-
ne raske. On hea muusika ja 
mitte nii hea muusika, olene-
mata žanrist. 

Otsa repertuaar oli mitme-
külgne. Eks ta ole iidol olnud 
mitte ainult mulle, vaid palju-
dele. Mina julgesin estraadile 
minna paljuski tänu sellele, et 
alguses töötasin Tõrva kultuu-
rimajas. Seal astusingi oma esi-
mesi arglikke samme tänase-
ni kestval lauljateel. Ja siis oli 
põhiline repertuaar ikka est-
raadikallakuga. Ka need lau-
lud, mida laulsid raadios Ots 
või Tennosaar või Loop. Kui 
nüüd enesekriitiline olla, siis 
võib-olla sai isegi liialt palju 
mul seda estraadi, oleks ehk 
võinud rohkem klassikalist re-
pertuaari olla. 

Otsa lauludega on üles kas-
vanud mitu põlvkonda. Ja Ot-
sa  ajal tuli ka raadiost igasu-
gust muusikat. Tuli maailma 
estraadi, aga lasti ka ooperi- 
ja operetimuusikat. Ja minia-
tuurseid orkestripalu. Oginsky 
poloneesi, tšaardašši... Praegu 
on muusikat ainult jalgadele, 
mitte südamele. 

Meie kasvasime üles Kalma-
ni ja Lehari operetimuusikat 
kuulates. Ma hakkasin võib-
olla vanainimeselikult nüüd 
torisema, aga nojah…

Kellelt te oma musikaalsuse 
pärinud olete?

Küllap see ikka geeni-
dest on. Minu memm ar-

mastas kodus tööd te-
hes laulda. Eks need 
laulukesed jäid 
meelde Ja ka vend 
ja õde olid korrali-
ke häältega. Kooli-
des, kus ma käisin, 
olid laulutunnid vä-

ga olulisel kohal tol 
ajal. Oli ka koorilaul, 

ansamblid. Laul on saat-
nud mind kogu aeg. 

Ma olin seitsmekuune, kui 
isa sai KGB-lastelt kuklalasu, 
nii et ma ei tea temast midagi. 
Aga need on asjad, millest pa-
rema meelega ei räägiks. Võ-
tame parem järgmise plaadi.

Te elasite siis Venemaal, tei-
sel poole Peipsit Oudova lähe-
dal suures eesti külas. Kas ole-
te seal ka praegu käinud?

Ma olin viiene, kui tulime 
Eestisse. Sellest ajast ma palju 
ei mäleta, sõjakoledused olid sel 
ajal… Pihkvast kuni Peterburini 
välja olid kunagi suured eestlas-
te külad. Olid eestikeelsed koo-
lid, oma raamatukogud, seltsi-
majad, kooskäimised. See kõik 
hävitati 1937. aastal, kui Stalini 
isikukultuse üks suuremaid ve-
retöid hakkas pihta. Eestlus Ve-
nemaal hävitati. Aga kogu küla 
rääkis ju eesti keeles. 

Olen käinud seal jah. Meie 
esiisad tegid seal metsast põl-

lu, nüüd on kõik jälle metsa 
kasvanud. Meie suurest rikka-
likust kodust pole eriti mida-
gi alles. Mõned üksikud vun-
damendijupid ainult. See on 
sünge lugu ja ma ei taha sel-
lest rääkida.

Aga me ei pääse sellisest as-
jast ka täna, Ukraina tuletab 
jälle valusalt ja teravalt kõike 
meelde. Kui palju valu see te-
kitab? 

Oi jumal, kelle süda siis ei 
valutaks! Üks inimene on ko-

gu maailma elu nii totaalselt 
mõjutanud, see on ju kohu-
tav. Aga kui ma sellele kõigele 
mõtlen, tunnen, et mul läheb 
kohe vesi radiaatoris keema!

Ma olen püüdnud võimalus-
te piires jääda rahulikuks, aga 
alati ei saa ülekohut taluda jah.

Räägime veel teie kauaaegsest 
koduteatrist Estoniast. Te olete 
öelnud, et õnn oli laulda sel-
le kuldajal.

Minul oli jah see õnn, et 
sattusin Estoniasse tema hiil-

«Laulmine peab olema igal pool, nii teatrilaval kui lihtsamate laulude puhul, mõtestatud tegevus,» lausub Kuslap. «Oska värvida oma häält ja meeleolu luua!» Kuslapi seinal ripub Aapo Puki maal tema rollist don Gio-
vannina, keda ts Estonia laval kehastas. Albert Truuväärt

«Mind häirib, et enamik lugusid «Eesti laulul» on ingli-
se keeles. No püha jumal, elementaarne lugupidamine 
oma emakeele vastu võiks ikka olla!» lausub hiljuti lin-
nalt teeneka kultuuritegelase preemia saanud musta-
mäelane Voldemar Kuslap (84), kelle sõnul on laulude 
juures tähtis ka nende sisu. «Minu lipukiri on, et peab 
laulma mõtteid, mitte niisama sõnu. Kõva hääl ka ei ai-
ta, sellega võid metsas vareseid hirmutada. Usu seda, 
mida sa laulad! Kuidas saab rääkida armastusest, kui 
vaatad publikut kalasilmadega?»

Praegu  
on muusikat ainult 

jalgadele, mitte  
südamele.

Nõuti,  
et astuksin  

parteisse, kuid  
see süsteem  
oli hävitanud  

minu isa.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Kuslap pani väljasurnud  
kultuurimajas elu keema
• Voldemar Kuslap sündis 24. sep-

tembril 1937 Leningradi ob-
lasti Pihkva ringkonna Ou-
dova rajoonis eestlaste 
külas pere neljanda lap-
sena. Ta oli vaid seitsme-
kuune, kui isa vangistati. 
1943. aastal pidid Vene-
maa piirialadel asuvate 
eesti külade eestlased asuma 
ümber Eestisse, Kuslapite pere ko-
lis Rõngu lähedale Valgutasse.

• Kuslapile meeldis juba lapsena laul-
da, aga kõigepealt õppis ta kutse-
koolis kompleksbrigaadide brigadi-
riks. Seal sattus ta koori ja edasi juba 
solistiks. Kui ta saavutas rajooni ise-
tegevusvõistlusel esikoha, tehti talle 
ettepanek minna tööle Tõrva kultuu-
rimajja, kus ükski direktor polnud va-
rem kaua vastu pidanud. Pärast Vol-
demar Kuslapi saabumist kihas seal 
aga varsti elu. Tõrvas kohtus Volde-
mar Kuslap ka oma esimese laulu-
õpetaja Mari Kulliga.

• Helilooja Juhan Simm soovitas 
Kuslapil minna Tartu muusi-

kakooli laulmist õppima. 
Tal puudus muusikaline 
alusharidus ja klaveri-
mänguoskus, samuti oli 
ta hääl estraadireper-

tuaariga rikutud. Seetõt-
tu tuli teha palju tööd. 

Peagi astus Kuslap Tallinna 
Riiklikku Konservatooriumi, kus 

õppis algul Jenny Siimoni, seejärel 
Viktor Gurjevi lauluklassis. Temaga 
ühel kursusel õppis näiteks kolora-
tuursopran Anu Kaal, hiljem liitus 
nendega ka bass Mati Palm.

• Aastatel 1964-1965 laulis ta Estonia 
teatri kooris, aastatel 1965-2012 oli 
samas solist.

• Kuslap on olnud väga hinnatud ope-
retisolist. Pál Ábrahámi operett «Sa-
voy ball» koos Helgi Salloga kujunes 
1982. aastal nii menukaks, et suure 
publikuhuvi tõttu mängiti etendusi ka 
Tallinna linnahallis.
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Ivo Karlep, 
Oliver Õunmaa
pealinn@tallinnlv.ee

Oli aeg, mil Tallinna Rae-
koja platsil kohtusid omava-
hel kõik pealinna bussisõitjad. 
Päevaleht kirjutas 1928. aastal, 
et just sinna jooksevad pea-
linna bussid kokku «nagu pe-
nid pulma», ja et seal oodates 
muutub elanikule sugulasteks 
veerand Tallinna, «kuna  tun-
ned ennast nagu vaderite, äm-
made ja tädide seas». 

Esimese ametliku linnalii-
ni avamisest oli selleks ajaks 
möödunud kuus aastat. Aga 
katsed panna bussid käima ula-
tuvad märksa varasemasse ae-
ga.  1903. aastal taotles kaup-
mees Georg Block volikogult 
luba järgmisel kevadel omni-
bussiühenduse avamiseks Tal-
linna ja mitme linnalähedase 
suvituskoha vahel. Volikogu 
toetas ettepanekut pärast äge-
daid vaidlusi. Kuid siiski, käi-
ma need bussiliinid ei läinud. 

Ilmasõda lõpetas  
esimesed katsed

1909. aastal tegid sammu kau-
gemale entusiastid Johanson ja 
Uusmann. Veoautole Charron ja 
veidi suuremale veokile Charron 
mahutas 18 inimest, teise kastis 
oli neli pikuti pinki. Bussid pan-
di liikuma samadel marsruuti-
del, kus käis hobuomnibusski – 
Koplisse ja Kadriorgu. Kuid juba 
mõne päeva pärast kaebasid nör-
dinud sõitjad, et hobuomnibuss 
oli sõitnud laitmatult, kuid au-
toomnibuss ei jõudnud eelmisel 
päeval üldse sihile, kuigi sõitjad 
teda üksmeelselt tagant lükka-
sid. Reeglipärasest ühendusest ei 
saanud veoautodega asja ja äsja 
sündinud bussipark lõpetas sa-
ma aasta sügisel oma tegevuse.

1914. aastal tehti juba tõsi-
sem katse lükata käima bus-
siühendus kesklinna ja Kop-
li vahel. Peterburist osteti mi-
tu veoautot ja viis kahekorru-
selist autobussi. Bussid võtsid 
peale umbes 30 sõitjat, veoau-
tod vähem. Laevatehaste mit-
me tuhande töölise tööle veda-
miseks oli sellest siiski liiga vä-
he abi. Kibekiiresti asuti hoopis 
Kopli trammiliini ehitama, mis 
läks käiku juba järgmisel aastal. 
Seega kadus vajadus bussiliini 
järele ja see likvideeriti. Mõni 
buss ehitati ümber veoautoks, 
teised müüdi maha. 

Alanud ilmasõja tõttu pol-
nud kellelgi enam jaksu lin-
natranspordiga tegelda. See 
tähendas voorimeeste kulda-
ja jätku.

Pärast Vabadussõja lõppu tai-
bati, et neli olemasolevat tram-
miliini ei suuda tallinlaste kas-
vava sõiduvajadusega toime tul-
la.  Nii hakati 1921. aastal ini-
mesi vedama lahtiste veoauto-
dega Tallinnast Piritale, Kose-
le jm. Need olid kõik juhuveod, 
mis sõltusid ilmast, nädalapäe-
vast ja auto korrasolekust.

1922. aastal  andis linn bus-
siliikluse ellu kutsumiseks väl-
ja dokumendi, mis kandis nime 
«Sunduslik määrus autobusside 
liikumise kohta Tallinnas». Sel-
le järgi  määrati busside  mak-
simaalseks liikumiskiiruseks 15 
km/h ja sõidu tariifiks 10 mar-
ka/km, samuti kuulutati, et «iga 
autobuss peab oma konstrukt-
siooni poolest sõiduks kohane 
olema, mehhanism peab tasase 
käiguga olema ja mootori tööta-
mise ajal ei tohi suitsu tekkida».

Linn nõudis, et bussid pea-
vad olema kinnised ning klaa-
sist akendega. Sellega tehti lõpp 
inimeste vedamisele presendi-
ga kaetud veoauto kastis. Siis-

Niguliste kiriku põranda alt 
leitud haudadest tulid päe-
vavalgele klaashelmestest 
keed, kõrvarõngad, peaeh-
ted, juuksevõrgud ning pal-
ju uhket tekstiili. 

Tartu Ülikooli luu-uurija 
Martin Malve juhtimisel kae-
vati kirikus kõigepealt torni 
all, kuhu on plaanitud lift, mis 

hakkab külastajaid kirikutor-
ni viima. «Siin oli teada, et 
1970. aastatel ehitati keskküt-
tetrasse, ja võis arvata, et kõik 
on segi keeratud ning selle ko-
ha peal ei ole hauakastid säili-
nud,» rääkis Malve. Piisas aga 
nõukogudeaegse betoonpõran-
da äravõtmisest, kui kohe leiti 
neli hauakasti. Need olid vaid 
osaliselt kannatada saanud ja 

sealt kaevati välja 25 
luustikku, mis päri-
nesid 18. sajandist. 
Hauakastidest tu-
li välja ka vasesu-
lamist kirstukau-
nistusi, kohati üs-
na hästi säilinud 
kirstud olid väljast 
üle löödud sametriide-
ga ja seest kaetud siiditekstiili-

ga. Vähemalt ühe haua-
kasti põrand oli tehtud 

paeplaatidest.
Malve sõnul olid 

leitud matused 18. 
sajandist. Kirstud 
on kohati ülihästi 

säilinud, haudadest 
leitud naistel olid klaas-

helmestest keed, kõrva-
rõngad, peaehted, juuksevõr-

gud ning säilinud on palju teks-
tiili. Leitud kirstude, skelettide 
ja ehete järgi on võimalik 18. 
sajandi jõukat tallinlast väga 
hästi uurida. Samuti räägivad 
kirstud palju tollaste matmis-
kommete kohta. Tuletõrje vee-
torukraavi kaevates tuli aga väl-
ja ühishaud, kust leiti kaheksa 
luustikku ning peale selle veel 
seitse üksikmatust. 

Niguliste kiriku põranda alt tuli välja hulk ehteid

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Ukraina raskeid sõjaolusid 
Euroopale meenutava festi-
vali avakontserdil kõlab muu         
hulgas Arvo Pärdi ja tema 
Ukraina vaste Valentin 
Silvestrovi muusika.

Festival toimub 31. maist 3. 
juunini Tallinnas, Tartus ja Ar-
vo Pärdi keskuses Laulasmaal, 
sest Odessas ei saa see paraku 
sõja tõttu toimuda. Oluline on 
aga, et festivali traditsioon ei 
katkeks. Niisiis kannab Eestis-
se toodud festival nime «Odessa 
Classics Tallinn». Kultuuripart-
nerluse sihtasutuse juhi Meelis 
Kubitsa sõnul on festivali võõ-
rustamine Eestis vähim, mida 
praeguses  olukorras teha saab. 
«Odessa Classics on Eestis häs-
ti teada kaubamärk juba ala-
tes selle asutamisest 2015. aas-
tal,» lausus ta. «Seda suurepä-
rast festivali on külastanud küm-
ned meie kaasmaalased ja seal 
on esinenud mitmed nimekad 
muusikud,» ütles Kubits.

Eesti riiklik sümfooniaorkes-
ter pidi juunis esinema kaheksan-
da Odessa klassikafestivali ava-
kontserdil sealses ooperiteatris, 
kuid julm sõda tõmbas plaani-
dele kriipsu peale. Sellest hooli-
mata pole meie muusikute koos-
töö festivali korraldajatega katke-
nud. «Meie koostöö festivali asu-
taja pianist Alexey Botvinoviga 
algas aastal 2018, mil toimus ühi-
ne ülesastumine Odessa klassika-
festivali satelliitkontserdil Gruu-
sias,» rääkis ERSO juht Kristjan 
Hallik. «Odessa klassikafestiva-
li kavas oleme olnud sellest ajast 
peale, kuid paraku muutis plaa-
ne koroona. Festivali kunstilise 
juhi Botvinoviga oleme sellele 
vaatamata olnud pidevalt kontak-
tis. Kuni viimase hetkeni hoidsi-
me töökavas võimalust sõita ise 
juunis Odessasse  Paraku sun-
dis jätkuv sõda kuu-poolteist ta-
gasi plaane ümber tegema. Käi-
ku läks variant B, et korraldada 
festival Euroopa riikides.» 

Võitlusvahendiks muusika
Botvinovi sõnul on festiva-

li toimumine Odessas edasi lü-
katud nii lühikeseks ajaks, kui 
võimalik. «Me võtsime selle väl-
timatu otsuse vastu raske sü-
damega, kuid teiselt poolt suu-
re tänutundega meie Eesti kol-
leegide suhtes, kelle initsiatii-
vil saavad mai viimasel ja juu-
nikuu esimestel päevadel festi-
vali ajutiseks koduks Eestimaa 
eri kontserdipaigad,» ütles Bot-
vinov, kes seadis omale eesmär-
giks luua festival, mis aitaks Uk-

rainal Euroopale läheneda ning 
seisaks vastu Venemaa algatatud 
sõjalisele agressioonile. 

Hallik rääkis, et Tallinna fes-
tivalil esinevad ukrainlased on 
praegu juba kõik kodumaalt lah-
kunud ja toetavad kodumaad 
muusika kaudu Euroopas. «Bot-

vinov tegeleb eri riikides, näiteks 
Saksamaal ja Kreekas Ukraina 
toetuskontsertide korraldamise-
ga,» selgitas ta. «Tallinna jõua-
vad nad vahetult festivali eel.»

Festival avatakse pidulikult 
31. mail kell 19 Estonia kontser-
disaalis ja seal esinevad Odes-

sa Classics residentartist Daniel 
Hope, Alexey Botvinov ja Ees-
ti riiklik sümfooniaorkester diri-
gent Olari Eltsi juhtimisel. 

Halliku sõnul on avakontsert 
ühtlasi ka festivali kõige suurem 
kontsert. «Solistina astub lavale 
Hope, kes maailmakuulsa viiul-

dajana on Ukraina sõnumit jaga-
nud üle maailma juba mitmel aas-
tal,» ütles ta. «Hope soovis ava-
misel mängida 20. sajandi inglise 
helilooja Benjamin Britteni viiuli-
kontserti, mis kirjutatud sõjavas-
tastest meeleoludest kantuna.» 

Heategevus  
lastekaitsepäeval

Kontserdi alguses kõlab Brit-
teni mälestuseks ka Pärdi he-
liteos. Ukraina poolt on kava 
kokku pannud festivali kunstili-
se juht Botvinov ja ERSO poolt 
peadirigent ja kunstiline juht 
Olari Elts. Ukraina heliloojat 
Valentin Silvestrovi võib pida-
da meie Arvo Pärdiks. Avakont-
serdil kõlavad mõlema helilooja 
teosed – Silvestrovi 7. sümfoo-
nia ja Pärdi «Cantus Benjamin 
Britteni mälestuseks».

1. juunil, rahvusvahelisel las-
tekaitsepäeval esinevad heate-
gevusliku klaverikontsertiga 
lauluväljakul vennad Roman 
ja Oleksandr Fediurko. Mõle-
mad alustasid õpinguid Kiievi 
muusikakoolis viieaastaselt pro-
fessor Halyna Kotsiuba juhenda-
misel ning hakkasid klaverikon-
kurssidel Ukrainas ja välismaal 
edukalt esinema juba kuueaasta-
selt. Nüüdseks on nad pälvinud 
mitmeid noorte artistide stipen-
diume. Kontsert on kõigile kü-
lalistele tasuta, osalemiseks tu-
leb Piletilevi kaudu välja võtta 
0-pilet. Kes soovib festivali toi-
mumist toetada, saab soetada 
toetajapileti väärtuses 50 eurot.

2. juunil esinevad  Arvo Pär-
di keskuses Michael Guttman,  
Jing Zhao ja Alexey Botvinov. 
3. juunil kolib festival Tartus-
se, kus Heino Elleri muusika-
koolis esinevad Alexey Botvi-
nov ja Eesti viiulitalent, värske 
Carl Nielseni konkursi laureaat 
Hans Christian Aavik. 

Kui Kreeka kultuuriministee-
rium sai teada, et Odessa Classics 
Eestis tuuritab, palusid nad tulla 
neil järgmiseks esinema ka Kree-
kasse. Niisiis jätkub festival 9.-
13. juunini Thessalonikis. Kree-
ka kultuuri- ja spordiministri Li-
na Mendoni sõnul  pole Vene-
maa rünnak hävitamas vaid Uk-
raina riiki, vaid on oluliselt pii-
ranud ka inimeste juurdepääsu 
loometegevusele. «Looming on 
vabaduse ja õitsengu tugisam-
mas,» ütles Mendoni. «Kuna fes-
tivali korraldamine Odessas on 
tänavu võimatu, otsustas Kree-
ka valitsus pakkuda Thessaloni-
kis sellele ajutist majutuskohta.»

Ukrainas on elanud ajaloo-
liselt tugev kreeka kogukond 
ning ka paljud Ukraina linna-
de -pol lõpuga nimed pärine-
vad kreeka keelest.

Kui päris alguses vedasid erafirmad  
Tallinnas sõitjaid veoautodega ning sageli 
pidid viimased neid tee peal uuesti käima 
lükkama, siis 1930ndate lõpus vurasid tä-
navatel ilusad ja moodsad linnale kuuluvad 
sinised bussid. Mais möödub sada aastat 
regulaarse bussiliikluse sünnist Tallinnas. 

Muusikafestivali kava

• 31. mail kell 19 kõlavad Estonia 
kontserdisaalis Arvo Pärdi 
«Cantus Benjamin Britteni 
mälestuseks», Wolfgang 
Amadeus Mozarti klaverikont-
sert nr 20 d-moll, KV 466, 
Benjamin Britteni viiulikontsert 
op. 15 ja Valentin Silvestrovi 
sümfoonia nr 7. 
Esinevad Daniel Hope viiulil, 
Alexey Botvinov klaveril ja 
Eesti riiklik sümfooniaorkester 
dirigent Olari Eltsi juhatusel.

• 2. juunil kell 19 saab Arvo 
Pärdi keskuses kuulata 
Ludwig van Beethoveni so-
naati viiulile ja klaverile nr 4 
a-moll, op. 23, Luigi Bocche-
rini. Duot viiulile ja tšellole D-
duuris, Valentin Silvestrovi 
«Sõnumitoojat» Robert Sc-
humanni fantaasiapalasid, 
op. 73, Astor Piazzolla «Nel-

ja aastaaega Buenos Aire-
ses»: Invierno («Talv») ja Ve-
rano («Suvi»). 
Üles astuvad Michael Gutt-
man viiulil, Jing Zhao tšellol 
ja Alexey Botvinov klaveril.

• 1. juunil kell 19 Tallinna laulu-
väljaku klaassaalis Johann 
Sebastian Bachi prelüüd ja 
fuuga nr 6 d-moll, BWV 875, 
Robert Schumanni kuus 
etüüdi Niccolo Paganini tee-
madele, op. 3, Hennadiy 
Sasko. 
«Pidu Vsevolodivi mäel», 
Viktor Kosenko Masurka nr 
1, op. 3, poeem Désir nr 1, op. 
11, Levko Revutsky kaks pre-
lüüdi, op. 7, Felix Men-
delssohn Bartholdy variat-
sioonid» (Variations sérieu-
ses), op. 54, Camille Saint-
Saëns. 

Etüüd valsi vormis (Etude en 
forme de valse) op. 52 nr 6 
ja Myroslav Skoryk «Meloo-
dia» ehk Džäss-parafraas 
Ludwig van Beethoveni «Für 
Elise» teemal. Esinevad 
Oleksandr Fediurko ja Ro-
man Fediurko klaveril.

• 3. juunil kell 19 Heino Elleri 
muusikakooli Tubina saalis 
Arvo Pärdi «Fratres», Mor-
ten Lauridseni «O Magnum 
Mysterium», Ester Mägi 
«Kadents ja teema» ja Cé-
sar Francki viiulisonaat. 
Mängivad Hans Christian 
Aavik viiulil ja Alexey Botvi-
nov klaveril.

• Kogu muusikafestivali prog-
ramm on nähtav kodulehel 
www.odessatallinn.com. Pi-
leteid saab osta Piletilevi 
kaudu. 

Odessa klassikafestival toob Tallinnas 
lavale inglise helilooja sõjavastase teose

Bussiliinid 
jooksid saja 
aasta eest 
Raekoja platsi 
kokku nagu 
penid pulma

ki linn ise veel ei asutanud 
bussiettevõtet, vaid lootis ik-
ka eraalgatusele. Ja proovi-
jaid leiduski. Kõige paremaks 
hindas linnavalitsus ettevõt-
ja Fromhold Kangro plaanid, 
talle anti 24. mail 1922. aas-
tal luba viie bussiliini avami-
seks Tallinnas ja selle lähiümb-
ruses. Need liinid viisid Vene 
turult Tartu maanteele (kuni 
trammiliikluse avamiseni Tartu 
maantee liinil), Vabaduse plat-
silt Seevaldisse, Vene turult Ka-
lamajja, Vene turult Piritale ja 
samast kohast Kosele.

Kahel viimasel liinil ei toh-
tinud bussid inimesi peale võt-
ta seal, kus liin jooksis paral-
leelselt trammiliiniga. Busside 
puudumise tõttu suutis Kang-
ro esialgu 27. mail 1922 käi-
vitada vaid liikluse Vene turu 
ja Tartu maantee liinil. Liini 
algus oli praegusel Viru väl-
jaku  trammipeatuse kohal ja 
lõpp Odra tänava juures, kus 
kitsarööpmeline raudtee ristus 
Tartu maanteega, ehk praegu-
se bussijaama juures. Linn jättis 
endale õiguse liin sulgeda, kui 
taastatakse trammiliiklus Tar-
tu maanteel. Käigus olid Sak-
samaalt ostetud viis üsna vana 
Daimleri kahekorruselist bussi, 
mille ülemine korrus maha lõ-
huti, sest linnavalitsuse arva-
tes ei talunud Tartu maantee 
sillutis nii suuri koormusi. Tei-
ne põhjus oli see, et amortisee-
runud bussid ei oleks niikuinii 

suutnud ve-
dada bussitäit sõitjaid. Sõidu-
intervall oli 10 minutit, pileti 
hind 15 marka.

Hädaga käivitus  
kodumaine bussiehitus

Järgnevatel kuudel pani 
Kangro tööle ka teised liinid. 
Välismaalt uute busside ostmi-
seks ei jätkunud raha, nii tu-
li kiires korras organiseerida 
kodumaine autobussitööstus. 
Alusraamidena kasutati Ford T 
autosid, millele ehitati bussike-
red peale mitmetes puutööko-
dades. Need punased autobus-
sid kahe pikuti pingiga, millel  
mahtus istuma kuus  inimest 
ja sisse pääses sõiduki sabast, 
vallutasid meie linnade täna-
vad aastateks. 

Nii võimegi autobussiliik-
luse alguseks Tallinnas luge-
da 27. maid 1922. See kajas-
tub ka Kangro kuulutuses, kus 
on öeldud, et «on avatud korra-

lik auto 
omnibuside liikumine». 

Paraku ei tulnud Kangro 
bussiettevõtte pidamisega toi-
me. Pirital elanud teedeminis-
ter Karl Virma kirjutas 1925. 
aastal, et «autobusid sõidavad 
üle Pirita silla restoraani ette ja 
juhid loevad oma õiguseks en-
nast kangema joogiga karasta-
mas käia. Selle tagajärjel liigu-
vad autobusid alati hiljaksjää-
misega. Sõitjad jutustavad suuri 
lugusid, kuidas niisugustel sõi-
tudel on saadud hirmu tunda.»

Kangro ettevõte läks pank-
rotti ja 1926. aastal lõi tema 
varad üle võtnud Krediidipank 
uue bussifirma Mootor. Ettevõ-
te uuendas pidevalt bussipar-
ki. Kangro rajatud liinid jät-
kasid järjepidevalt O/Ü Moo-
tor käes, ühendades kesklinna 
Piritaga, Kopliga, Veerenni tä-
navaga jne.

Omaaegne Tallinna bussilii-
nide piletisüsteem meenutas tä-
napäeva kaugliinide pileti eest 

tasumise korda. Mida kaugema-
le reisija sõitis, seda rohkem ta 
maksis. Magasini tänavalt Ve-
ne turuni maksis pilet 1930. 
aastal 10 senti, Balti jaamani 
15 senti ja Pelgulinna 20 senti. 
Lisaks kehtisid mitmed soodus-
tused. 5 või 10 senti võis kok-
ku hoida piletiga, mis lubas ka 
ümber istuda, samuti edasi-ta-
gasi piletiga. Üks ots Nõmme-
le Jannseni peatusse maksis 20 
senti, edasi-tagasi piletiga aga 
35 senti. 10 korra sõidu-kaart 
maksis 1 krooni 60 senti. Pi-
ritale sõiduks võis osta ka 25 
ja 50 korra kaarte. Kuupiletid 
kehtisid vaid kindlatel liinidel, 
Vene turult Piritale või Jann-
senisse sõiduks tuli kuukaardi 
eest välja käia 7 krooni.

Prominendid said  
tasuta sõita

Poole hinnaga said sõita ku-
ni kümneaastased lapsed, õpi-
lased 20 aasta vanuseni tunnis-
tuse ettenäitamisel, vormis sõ-
javäelased ja koerad. Hommi-
kul kella seitsmeni said poole 
hinnaga sõita kõik soovijad. 
Kuni viieaastased lapsed võisid 
sõita tasuta tingimusel, et nad 
istuvad vaguralt süles. Perso-
naalseid tasuta sõidukaarte ja-
gati prominentidele, samuti Va-
badussõja invaliididele.

Bussides töötasid tavali-
selt naiskonduktorid, kel pidi 
olema hea mälu jälgimaks, et 
keegi ei sõidaks kaugemale, 
kui tal pilet ostetud on. Li-
saks vastutas konduktor kor-
ra ja puhtuse eest. Hommi-
kul tööle tulles tõmbas kon-
duktor kõigepealt näpuga üle 
aknaserva ning kontrollis ist-
meid, et need ikka puhtad 
oleksid. Ka aknad pidid sära-
ma. Konduktor kuivatas jär-
jepidevalt seemisnahast la-
piga uduseid aknaid, et rah-
vas näeks õiges peatuses ma-
ha minna. Nii bussijuht kui 
ka konduktor kandsid bussi-
ettevõtte vormi, mis juhtidel 
meenutas sõjaväevormi, kon-
duktoritel koosnes aga mant-
list ja tumedast baretist.

Ajapikku muutusid sõitjad 
viisakamaks ja siis said bus-
sijuhid juba ise piletimüügi-
ga hakkama. Konduktorid jäid 

vaid pikematele ehk Pirita ja 
Nõmme liinile. Seda, et bussid 
oleks liiga täis, karta ei maks-
nud. Tipptunnil ootasid algpea-
tuses ka abibussid, mis vajadu-
sel poole reisijatehulgast enda 
kanda võtsid.

Linn avab oma bussiliinid
Juba 1930. aastast hakkas 

linn soovima, et bussiliiklus 
peaks olema linnavalitsuse käes. 
Nii tahtsid linnajuhid likvidee-
rida eraettevõtete konkurents 
linna trammiliinidega. Seepä-
rast sõlmis linnavalitsus Moo-
toriga liinilepingu vaid aasta-
kahe peale. Tolleaegse kava ko-
haselt nähti ette, et linnavalit-
sus võtab bussiliinid üle 1. mail 
1932, kui lõppes järjekordne 
leping Mootoriga. Ometi jõuti 
esimese linnavalitsuse bussilii-
ni tegeliku käikulaskmiseni al-
les seitsme aasta pärast. 1. det-
sembril 1937 avas teedeminister 
Nikolai Viitak pidulikult Tallin-
na linnavalitsuse esimese ussi-
liini Vene turg – Kopli. Tallinna 
linna 1936/1937. aasta tegevu-
se ülevaatest võib lugeda: «Kus 
tramm pole majanduslikult ta-
suv, seal tuleb liiklust korral-
dada tarbekorral omnibusega. 
Samuti võimaldaks nende et-
tevõtete koondamine ühe pe-
remehe kätte laialdast ümber-
istumise korraldamist omnibus- 
ja trammiliinide vahel.»

Siiski ei võtnud linn liine üle 
korraga, vaid järk-järgult, vas-
tavalt rahaliste võimaluste pa-
ranemisele. Tallinna linna bus-
siliine haldas ettevõte Tallin-
na Linna Tramm. Esimese liini 
teenindamiseks oli linn ostnud 
kolm bussi, mis olid moodsad, 
nikeldatud aknaraamide ja peh-
mete istmetega. Bussid olid lin-
na lipu värvi sinised ja kandsid 
küljel suurt Tallinna vappi. Soo-
mes ehitatud näidiste eeskujul 
hakkas linnavalitsuse busside-
le keresid valmistama mehaa-
nika- ja autotöökoda AS Un-
gern-Sternberg & Ko Viljandis.

Üha uute liinidega võttis linn 
Mootorilt üle ka bussid, juhid, 
konduktorid ning osa töökoja-
mehi. 1939. aastal olid linna en-
da bussiveod juba heal järjel, 
aastas vedasid linna bussid li-
gi seitse miljonit reisijat

Busside kodupaik asus trammidepoos

• Siniseid nn Tallinna tüüpi ilma 
ninata busse valmis 1938-41 
kokku tõenäoliselt 30, neist 
pooled olid Büssing-NAG-id 
ja pooled Volvod. Soomest 
tellitud esimesel kolmel bussil 
oli vaid üks uks, hiljem lisan-
dunud sama tüüpi bussid ehi-
tati juba kahe uksega, osa 
neist varustati ka katusel 
asuva pakiraamiga.

• Linnavalitsuse liinide bussid 
seisid trammidepoos, OÜ 
Mootori sõidukid aga sada-
mas. 1939. aasta novembris 
otsustas linnavalitsus va-
rustada kõik bussid liini-

numbritega. Kol-
mest küljest 
nähtav kuubi-
laadne numb-
risilt paigal-
dati iga bussi 
katusele esi-
akna kohale. 

• 1941. aasta kevadel 
liideti linnavalitsuse 
bussipark natsionaliseeritud 
OÜ Mootor pargiga. Osa en-
disi Tallinna linnaliinide busse 
hävis lahingute käigus 1941. 
aasta augustis Mootori ga-
raažides puhkenud tulekah-
jus. 

• Palju busse viidi 
tõenäoliselt 1941. 

aastal evakuee-
rimise käigus 
Venemaale, 
mitmed hävisid 

sõja ajal. Suure-
ma osa busside 

täpne saatus on aga 
teadmata.

• Tallinnas oli pärast sõda alles 
vähemalt 4 Viljandis ehitatud 
Tallinna-tüüpi bussi. Lisaks 
oli üks Tallinna buss peale 
sõda kasutusel Pihkvas ja 
võib-olla üks veel 1950. aas-
tatel Leningradis.

Kangro omnibuss Ford 1924. aastal.

Sinine Tallinna vapiga  
buss 1930ndatel 

 Piritale suundumas.
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Valgevene  
protestikunst KGB 
vangikongides
KGB vangikongides on üleval näitus 
«Režiimivastane Valgevene kunst», 
mille on loonud Eesti opositsiooniliste 
valgevenelaste kogukond. Näitus 
koosneb kunstnike teostest, mis aita-
vad luua ettekujutuse Valgevenes toi-
muvatest repressioonidest. Näitus 
KGB vangikongides, mis asuvad Paga-
ri 1, jääb avatuks  2022. aasta lõpuni 
ning seda saab vaadata teisipäevast 
pühapäevani kella 10-18.
 

Aardejaht  
raamatukogudes
Keskraamatukogu kutsub 7-12-aasta-
seid lapsi osalema otsimis- ja orien-
teerumismängus, 16. juunini kestva et-
tevõtmise jooksul oodatakse lapsi kü-
lastama võimalikult paljusid haruraa-
matukogusid ja teenindusosakondi 
ning lahendama seal antud ülesandeid. 
2022. aastal on mängulise Aardejahi 
teemaks loodus ning eri ülesannete 
eesmärk on anda uusi teadmisi Eesti 
lindudest, loomadest ja loodusest üldi-
semalt. Mängida saab nii eesti kui ve-
ne keeles.

Hortus Musicuse 
näitus Suurgildi  
hoones
Suurgildi hoones on avatud uus näitus 
«Muusika aed. Hortus Musicus 50». 
Tänavu möödub 50 aastat ansambel 
Hortus Musicuse asutamisest ja see 
inspireeris pakkuma ka külastajatele 
võimalust teha keskajast tänapäeva 
ulatuv rännak selleks gildihoonesse 
loodud muusika aias. Näitus Suurgildi 
hoones on avatud 29. jaanuarini 2023.

LÖWENRUH' PARGIS TAAS  
TASUTA VÄLITRENNID
Kristiine linnaosa valitsus alustab taas tasuta välitreeningu-
te korraldamist, treeningsari kestab kuni 5. oktoobrini. Tree-
nerite juhendamisel saab trenni teha igal kolmapäeval algu-
sega kell 12. Kohtutakse pargi kuldse lõvi juures, kavas on si-
rutus- ja venitusharjutused ning kepikõnd, kord kuus toimu-
vad FC Flora juhendamisel ka palliga treeningud. Trennid 
toimuvad iga ilmaga. 
Eelregistreerimine ei ole vajalik, osalemiseks peab kohale 
tulema ning sealt saab ka treeninginventari.

Minu  
TALLINN

Tallinna õhk on puhas  
ja ummikud suurlinnadega 
võrreldes väiksed

Treener Anna Levandi

Minu jaoks meie linnaliikluses püsivalt häirivat pole-
gi. Liiklus on läbimõeldud ja igati sujuv. Uued teed 
muudavad liiklusolud veelgi paremaks. Reidi tee on 
näiteks super! Mõned nõrgad kohad teede võr-
gustikus on ehk Mustamäe ja Rahumäe piirkon-
nas, kus ühest kohast teise sõitmiseks peab 
suure ringi tegema, kuigi vahemaa on tegelikult 
väike. Sõidan valdavalt autoga, kuid üldiselt 
olen ummikutes pidanud istuma suhteliselt 
vähe. Teatud kellaaegadel võib küll ummi-
kuid esineda, kuid nii on see ju kõigis maail-
ma suuremates linnades. Kui tipptundidel 
korraga koju või tööle sõitma asutakse, pole 
neist puudus kuskil. Siiski ei saa meie pealin-
na liiklust suurlinnade ummikutega võrrelda. 
Nagu ei saa võrrelda linnade õhu puhtust – Tal-
linna õhk on saastamata ja väga puhas.

• Pealinn uuris, kui viisakad on meie autojuhid ning mis liikluses suurimat muret teeb.

TÕNU TOOMPARK: Meil võib  
julgelt lapse üksi kooli saata

Suunatuld näidatakse 
meil liiga hilja
Ehtekunstnik  Kaie Parts

Noorest peast olen sõitnud 
prooviks motorolleriga, kuid 
praegu kasutan liiklemi-
seks ikka neljarattalist. 
Autoliikluses pole enam 
olukord nii hull, kui ta oli. 
Viisakust on juurde tulnud! 
Siiski kiputakse sõidurada 
vahetama liiga tihti ja suuna-
tuld näidatakse liiga hilja. Teised 
autojuhid peavad seepärast olema 
topelt tähelepanelikud, et midagi ei 
juhtuks. Silmad peavad kogu aeg ole-
ma ees ja taga ning külje peal veel 
paar! Ülekäigurajal aga paraku juhtub 

tihti sedagi, kus rattal kihutaja ei vaata 
paremale ega vasakule. Ümbrust ja 

teisi liiklejaid ei jälgita. 
Tõukeratastega sõit-

vatel lastel ei paista 
teinekord põõsa 

tagant peanup-
pugi, aga järsku 
on ta vilkalt ja 
ümber vaata-
mata üle tee 
sõitmas. Emad 

ja isad peaksid 
kodus vasakule ja 

paremale vaatamisest 
rohkem rääkima. Liiklus-

kasvatus on ilus sõna, aga praktikas 
kipub seda väheks jääma. Lapsevanem 
ei saa siin loota ainult kasvataja ja 
kooli peale.

Rattateede rajamisel 
võiks eeskujuks olla 
Reidi tee

Basskitarrist ja looja Janno Trump

Kõige suurem probleemide allikas 
linnaliikluses on ikka jalgratta-
liiklus ja rattateed. Autojuhid 
ei oska ratturitega arves-
tada ja ka rattateed jäta-
vad soovida paremat.  
Ma ise olen paadunud 
jalgrattasõitja olnud 
kogu aeg, elanud ka 
Amsterdamis, ja kont-
rast on suur. Muidugi 
on Holland jalgrattakul-
tuuris number üks maa 
maailmas,  aga veel kuue-
kümnendail olid seal liiklemi-

seks peamiselt vaid autod ning linnaõhk 
oli üks Euroopa saastatuimaid. Otsus 
ehitada välja eraldi jalgrattateed, val-
gusfoorid ja muu infrastruktuur jalgra-
tastele võeti seal maal vastu päevapealt 
ning rahvas võttis muutuse ka kiiresti 

omaks. Meilgi on häid näiteid. 
See, mis Tallinnas on 

tehtud Reidi teel, on 
lausa ideaalne. 

Seal on eraldi 
teed jalgrat-
turitele ja ja-
lakäijatele. 
Niimoodi 
peakski 
olema! Pa-
raku on 

meie linnas 
tervikuna veel 

sinnapoole pikk 
tee minna.

Siinne ühistransport 
on hea ja turvaline
Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark

Mina käin Tallinna linnas 
iga kuu 150 km jala. 
Kõik on tipp-
topp! Autojuh-
tide viisakus 
on minu ar-
vates ees-
kujulik. 
Annan ise 
roolis ol-
les ülekäi-
guradade 
läheduses 
teed ja mulle 
jalakäijana an-
takse samuti. 
Mõnest hulljulgest 

juhist ei maksa ennast segada lasta. 
Üldiselt ma linna liikluse üle ei kurda, 
kuigi intensiivsema liiklusega paikades 
suurte magistraalide ääres kipub müra 
suureks. Kristiine linnaosas elades ka-
sutan vahel ka ühistransporti. Sageda-

mini eelistan siiski kõndida 
kesklinna jala, kuigi ühissõi-

dukiga saab sinna vaid 
veerand tunniga. Ühis-

transport on meil hea 
ja turvaline. Nii pole 
ka vaja peljata, kas 
saata laps üksi kooli 
või mitte. Igal juhul 
jõuab ta mugavalt 
sinna ja tagasi! Ise 

sätin oma liikumised 
kas jalgsi, ühistrans-

pordiga või autoga selle 
järgi, millised tempod pa-

rasjagu peal on.

Järgneva kuu aja jooksul tasub 
minna uudistama lauluväljaku kü-
lastuskeskust, sest kõigi külasta-
jate vahel loositakse välja pääs-
med 6. juulil toimuvale Tiesto ning 
20. juulil toimuvale Rammsteini 
kontserdile. 

18. maist 18. juunini lauluväljaku 
külastuskeskuses käinute vahel loosi-
takse välja kaks pääset 6. juulil toi-
muvale Tiesto kontserdile ning kaks 
pääset 20. juulil toimuvale Ramms-
teini kontserdile. Kampaanias osale-
miseks on vaja  osta külastuskesku-
se 8-eurone kampaaniapääse, valida, 
millise kontserdi piletiloosis soovitak-
se osaleda, ning jätta oma andmete-

ga pilet loosikasti. Võitjad loositakse 
välja 20. juunil, võidust teavitatakse 
kirjalikult e-posti teel. 

Kampaania toimub lauluväljaku 
ja kontserdikorraldaja Live Nation 
koostöös. «Viimased kaks aastat on 
Eesti kontserdikorraldajatele olnud 
erakordselt keerulised ning koroo-
napandeemia eelsele tasemele jõud-
mine ei kujune lihtsaks,» ütles lau-
luväljaku juht Urmo Saareoja. «Mul 
on väga hea meel, et ees ootav su-
vi lõpetab maailmanimega staaride 
põua Eestis.»

Saareoja sõnul on lauluväljak ka-
sutanud pandeemia-aastaid arenemi-
seks ning nii valmis 2021. aasta au-
gustis – Eesti taasiseseisvumise 30. 

aastapäevaks – laulva revolutsiooni, 
laulupidude ning lauluväljaku lugu 
tutvustav külastuskeskus. 

Live Nation Eesti peapromootor 
Eva Palm lisas, et väga paljud fännid 
on kannatlikult oodanud Rammstei-
ni kontserti ning küllap saab 20. juu-
list neile tõeline  pidupäev.  «Kuigi 
see kontsert on täielikult välja müü-
dud, leidsime võimaluse kahe täien-
dava pileti loosirattasse lisamiseks,» 
ütles ta. «Märkimisväärne on ka see, 
et vaid paarinädalase vahega saab 
lauluväljakul näha teistki maailma-
nimega esinejat, elektroonilise tant-
sumuusika superstaari DJ Tiestot.»

Lauluväljak kingib Tiesto ja Rammsteini kontserdi piletid

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


