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•  Film «Naerata ometi» sündis osalt seetõttu, et režissöör õppis  
noorena samas internaatkoolis, millest räägib romaan «Kasuema».

•  Iho andis hiljuti välja fotoraamatu Andrei Tarkovski  
tuntud filmi «Stalker» võtetest.

RANNAHOOAEG 
AVATUD: Ujuma 
pääseb nüüd ka ratas-
tooliga. LOE LK 11

TALLINLANE!  
Tallinlane, kui sul veel  
ei ole Pealinn tellitud  
ning soovid seda  
oma postkasti,  
helista 661 6616
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endid hoida näiteks pallilöögi 
eest ehk kaitserefleksid ei käivitu 
nii kiiresti kui peaks,» lisas Kilg. 
«Tihtilugu pöördutakse kooliõe 
poole murega «sain palliga löö-
gi vastu nägu». Ka ennast kaits-
ma tuleb õppida ja seda õpeta-
vad ainult kogemused. Neid os-
kusi ei saa omandada ekraanide 
taga istudes, vaid ikka reaalsest 
elust.» Seega soovitab kooliõde 
igapäevaselt õues liikuda ja ol-
la füüsiliselt aktiivne. «Vaid lii-

Koolilaste kauaoodatud su-
vevaheaja algus tähendab laste-
haigla traumapunkti personali-
le pingelist tööaega. «Kogemus 
näitab, et esimesed vaheajanä-
dalad, kui lapsed saavad koo-
list vabaks, on paraku alati õn-
netusterohked,» ütles lastehaigla 
traumatoloogiaosakonna juhata-
ja dr Jana Kritt. «On olnud ju-
huseid, mil traumapunktis on 
üle saja  pöördumise ööpäevas 
tavalise 50-60 asemel.»

Näiteks nõmmelanna Karin 
Pajuri 12-aastane poeg Karel 
Steven vigastas end batuudil sal-
tot teha üritades nii õnnetult, et 
peab nüüd mitu nädalat lamama. 
«Saltode tegemises kogenum sõ-
ber tegi naabri aias tagurpidi sal-
tot ja minu poiss üritas ka seda 
teha, kuid kukkus õnnetult pea 
peale,» rääkis Karin. «Poiss üt-
les, et käis kõva raksakas, kor-
raks tõmbas tal hinge kinni ja 
siis ei tundnud ta enam jalgu all 
ega saanud püsti. Sõbra vanem 
helistas kohe kiirabisse ja mei-
le abikaasaga. Kiirabi tuli väga 
ruttu ja tegutsemine oli väga kii-
re – poisile pandi kohe kaelala-
has ja viidi röntgenisse.» 

Karin tunnustab Tallinna 
Kiirabi ja Tallinna Lastehaig-
la EMO asjatundlikku tegutse-
mist. «Kui juhtub batuudiõnne-
tus, nad juba teavad, mida teha, 
on selleks  valmistunud,» tõdes 
ta. «Õnneks selgus, et Karel Ste-
venil on ainult mõrad lülisam-
ba teises, kolmandas ja neljan-

das lülis, ning poiss lasti kodu-
sele ravile. Siiski on laps pika-
li ja väga midagi teha ei saa – 
käte liigutamine ja hingamine 
on väga valus. Eks kahe nädala 
pärast selgub, kui hästi parane-
misprotsess on läinud.» 

Hoia lastel silm peal!
Sageli võib kuulda, et kuna 

nüüd on nutitelefoniajastu, pole-
gi vanematel aega oma lapsi jäl-
gida. Karini sõnul nende peres 
see ei kehti. «Ka meil ko-
dus on batuut ja me vä-
ga jälgime, et seal hüp-
paks korraga üks või 
siis kaks ühes kaa-
lus last. Me ei soo-
vi, et tekiks põrutu-
se oht pisemale lap-
sele,» lausus ta. «Kui 
ollakse batuudil mit-
mekesi, ei ole hüppa-
mine lubatud – lapsed 
võivad seal istuda, päi-
kese käes pikutada või jut-
tu rääkida. Et batuudi kasuta-
miseks on seatud reeglid, tuleb 
neid ka järgida, kaasa arvatud 
vanusepiirang.» 

Karin ei pea batuuti läbini 
halvaks. «Batuut treenib käsi-jal-
gu ning füüsilist osavust,» nen-
tis ta. «Seda tuleb osata kasuta-
da ning teada, millised on ohud. 
Näiteks oli meil kunagi selline 
batuut, millel olid postid sees-
pool, turvavõrk postide taga ja 
ka vedrustuse ääred seespool 
– seda tüüpi batuudid on väga 
ohtlikud. Nüüd on meil batuut, 
mille torud ja vedrustus jäävad 
võrgust väljapoole, nii et ainus 
koht, mille vastu laps saab põr-
gata, ongi võrk. Sellise batuudi 
puhul pole ohtu, et jalg kuhu-
gi kinni jääb, ning põrkumised 
on pehmed.»

kumine muudab laste luud ja li-
haskonna tugevamaks ning see 
omakorda hoiab ära nii mõnegi 
luumurru,» rõhutas Kilg. «Peab 
meeles pidama, et inimene on 
loodud liikuma – ainult liiku-
des tagame keha kõikide funkt-
sioonide toimimise ehk tervise!»

Kooliõde paneb vanematele 
südamele, et nad juhataks oma 
lapsed õue liikuma, «Vaid see 
on ainuõige viis tagada neile 
hea füüsiline ja vaimne tervis. 
Ja mis veelgi parem: liikuge-
sportige koos lastega! Sel moel 
saate koos veeta kvaliteetaega 
ja nii vaimselt kui ka füüsiliselt 
paremasse vormi.»

Et laste tegevuste iseloom on 
aastakümnetega muutunud, se-
da nentis ka Tallinna Ülikooli 
loodus- ja terviseteaduste ins-
tituudi liikumisteaduste lektor 
Kirsti Pedak. «Aina noorema-
tena proovitakse kätt eri ekst-
reemaladega, mis on adrenaliini 
pakkuvad ja huvitavad,» rääkis 
Pedak. «Samas ei pruugi lapse ja 
noore põhiliigutusoskusedki ol-
la veel piisavalt head, et välja-
kutsetega toime tulla. Alad na-
gu tõukeratta või rulaga skate-
pargis sõitmine ja trikirattaga 
vigursõidu tegemine nõuavad 

head kehatunnetust, tasakaalu 
ja koordinatsiooni ning kindlas-
ti ka võimet ohte hinnata. See 
omakorda tuleneb kogemustest 
ning treenitusest. Head põhilii-
gutuste oskused sõltuvad palju 
lapse kehalisest aktiivsusest juba 
päris väikesest peale – kui palju 
laps on oma arengu käigus saa-
nud eri liigutuskogemusi.»

Korralikult liigub alla  
viiendiku õpilastest

Vaadates kehalise aktiivsuse 
ja kehalise võimekuse trende vii-
maste aastakümnete lõikes, tõi 
Pedak välja, et paraku liigume 
aina kehvemate näitajate suunas. 
«Ühest uurimistööst, kus võr-
reldi kehalise võimekuse näita-
jaid, selgus, et 20 aasta tagused 
lapsed olid oma võimekuselt tä-
nastest peajagu üle,» nentis ta. 
«Eraldi paistis silma just vastu-
pidavusnäitajate langus, ja seda 
nii poistel kui ka tüdrukutel. 20 
aasta tagused lapsed olid näita-
jate poolest homogeensemad, s.t 
kõik kehalise võimekuse näita-
jad olid võrdselt head ning üks-
ki neist ei eristunud oluliselt.»

Kas varasem põlvkond veetis 
rohkem aega õues? «Kindlasti, 
sest muid ahvatlusi nagu arvu-

timängud ja nutitelefon lihtsalt 
ei olnud,» lausus Pedak. «Igavu-
sest polnud muud paremat teha 
kui otsida väljas huvitavaid te-
gevusi, ning elukohtade lähedal 
oli ka rohkem puid või metsa-
tukka, kus onni ehitada ja puu 
otsa ronida. Ka kooli ja laste-
aeda läksid lapsed sageli jalg-
si, ratta või ühistranspordiga.»

Vaadates tänapäeva laste lii-
kumisaktiivust, toovad Eestis 
tehtud uuringud välja, et nor-
mikohaselt, vähemalt 60 minutit 
mõõduka või intensiivse liikumi-
sega tegeleb vaid 16% 11-15-aas-
tastest kooliõpilastest. 2-11-aas-
tastest poistest samas 27% ja tüd-
rukutest 13%. «Traumade ja üle-
koormusvigastuste teke on otse-
selt seotud keha valmidusega tul-
la toime väljakutsetega,» tõdes 
Pedak. «Vanemad peaks õpeta-
ma lastele rohkem ohtudega toi-
me tulekut ning võiks kontrol-
lida, kas lapsed kasutavad kiiv-
rit, põlve- ja randmekaitsmeid.»

Pedaku sõnul sõltub trauma-
de vältimine ka keha valitse-
mise võimest ja lihastest. «Kui 
tubli ja terve laps on kehaliselt 
aktiivne, hea tasakaaluoskuse 
ja koordinatsiooniga ning ohtu 

VÄHE VÕHMA JA OSAVUST: Nutipõlvkonna treenimata  
lapsi ootavad suvel katkised luud ja peahaavad
«Paljusid laste traumasid põhjustavad elektritõukerat-
tad,» nentis lastehaigla traumatoloog-ortopeed Galina Il-
jinskaja. «Küll kihutatakse koos vanemaga, küll lapsed ka-
hekesi ilma kiivrita ja isegi  autode vahel.» Juba suvevahe-
aja alates pöörduvad lapsed traumapunkti üle saja korra 
ööpäevas tavalise 50-60 asemel. Palju on käeluumurde ja 
peahaavu ning enim vajavad abi 7-14-aastased lapsed. 

Liisa Aadussoo, 
Bret-Maria Rikko
pealinn@tallinnlv.ee

«Noortel ja vanadel peab 
olema koht, mis nakataks 
neid tervise ja liikumise pi-
sikuga,» lausus igal suvel 
koolistaadionit rahvale 
avav Pelgulinna gümnaa-
siumi direktor Tõnu Piibur.

13. juunist avatakse Tallin-
nas rahvale sportimiseks 14 koo-
listaadionit, igas linnaosas vähe-
malt üks. Mustamäel elav Ed-
vard peab Kadaka staadionil 
korda, kuid vabal ajal käib ka 
ise seal sportimas. «Mina käin 
32. keskkooli staadionil, see on 
mu maja juures, mängin seal jal-
kat ja jooksen,» rääkis ta. «Saaks 
ehk teha veel staadioneid lahti,  
aga neid on raske kontrollida. 
Meil siin peab kogu aeg jälgi-
ma, mis inimesed teevad, mõ-
ned näiteks tahavad korvpalli-
mängu kõrvale õlut juua, aga 
seda ei tohi.»

Kasutajad hoiavad  
ka ise silma peal

Eelmisel aastal esimest kor-
da katsetatud lahendus sai kohe 
väga populaarseks ning sel kor-
ral on asi suuremalt ette võetud. 
Vabas õhus sportida saavad kõik 
huvilised iga päev kella 8-21, 
v. a riigipühadel või juhul, kui 
staadion on välja renditud orga-
niseeritud treeninguteks. 

«Eelmisel aastal oli kümme 
staadionit avatud ja rahvas võt-
tis selle väga hästi vastu,» ütles 
linna haridusameti noorsootöö 
osakonna juhataja Marko Ool. 
«Elanikud leidsid, et projekt on 
vajalik. Kuna staadionid olid 

aktiivses kasutuses, otsustasi-
me edasi minna ja isegi laien-
dasime rahvale kasutada anta-
vate staadionite hulka.»

Pelgulinna gümnaasiumi 
koolistaadion ja teised spor-
dirajatised on kooli direktori 
Piiburi sõnul olnud kogukon-
nale vabaks kasutamiseks aas-
tast 1961, seega juba üle 60 aas-
ta. «Elanikud kasutavad seda 
kohta täiesti mõistlikult, pee-
takse korda ja saadakse sõb-
ralikult hakkama,» lausus ta. 
«Loomulikult on neid, kes vis-
kavad prahti maha ja sodivad, 
aga eks me siis jõudumööda 
püüame korras hoida. Üldju-
hul hoiavad inimesed 
pideva sportimise 
lisaväärtuse-
na ka rajati-
sel naabri-
valve kor-
ras pilku 
peal.»

Piibur 
lisas, et 
Pelgulin-
na güm-
naasiumi 
koolistaa-
dion ootab nii 
suuri kui ka väi-
kesi. «Ootame ja loo-
dame, et noortel ja vanadel 
oleks üks koht, mis nakataks 
neid tervise ja liikumise pisi-
kuga,» lausus ta.

Peamiseks takistuseks on se-
ni olnud turvalisuse tagamine 
ja kord. Nüüd on Tallinna linn 
need kulud avatud koolistaadio-
nitel enda kanda võtnud. 

Kunstigümnaasiumi direk-
tor Mari-Liis Sults ütles, et li-
saks nende staadionile on lin-
lastele kasutada ka eri  spor-

diatraktsioonid. «Meil on ta-
valiselt kooli territooriumil 
rahva kasutada olnud ka ro-
nimispüramiid, kiiged ja vä-
libatuut,» lausus ta. «Lisaks 
on elanike käsutuses  väli-
tualett ja territooriumit ko-
ristatakse.»

Kiiged ja välibatuut
Sults lisas, et eelmisel suvel 

tuli ette ka nende koolistaadio-
ni lagastamist. «Aeg-ajalt lõhuti 
klaastaarat ja loobiti prügi ma-
ha. Sel aastal loodame rohket 
kasutust ja heaperemehelikku 
käitumist. Külastust võib vä-
hendada äsja restaureeritud Ka-

se park, mis pakub samu-
ti häid puhkamis-

võimalusi.»
Musta-

mäel oli eel-
misel aas-
tal ava-
tud kolm 
staadio-
nit ja ka 
sel suvel 

on plaa-
nis algatu-

ses osaleda. 
Seal korralda-

takse ka mitmeid 
eri treeninguid, et koha-

likke rohkem sportima meeli-
tada. «See on väga õige suund, 
et kodu lähedal tekiks võima-
lus tegeleda spordiga – on see 
siis korvpall, jalgpall, võrk-
pall või lihtsalt jooksmine,» 
lausus Mustamäe linnaosa va-
nem Lauri Laats. «Oluline on, 
et meie inimesed oleks terved, 
ja liikumise kaudu ongi või-
malik hoolitseda, et meie ke-
ha oleks terve. Terves kehas 
terve vaim!»

Karini 12-aastasel pojal on 
suvetraumasid ennegi juhtunud. 
«Paar aastat tagasi lendas Karel 
Stevenil rambi peal tõukeratas 
alt ära ja käsi jäi kukkudes ta 
enda alla, millega kaasnes mõra 
pöidlaluus, nii et kips pandi pea-
le,» meenutas ema. «Poiss ütles, 
et ei taha tõukeratast enam ku-
nagi näha, aga aasta pärast kü-
sis: emme, kas ma sünnipäevaks 
saaksin tõukeratta?» 

Jätkuvalt puutuvad lastehaig-
la traumatoloogid kokku  tava-
lise jalgrattaga ja tõukerattaga 
toimunud traumadega, aga pal-
ju õnnetusi juhtub lastega ka ru-
laparkides, rampidel ja batuuti-
del, kui tehakse saltosid ja muid 
trikke ning maandutakse vales-
ti – kas seljale või pea ees. «Ba-
tuudil ei tohiks alla kuueaasta-
sed üldse hüpata,» ütles  trau-
matoloogiaosakonna õde Katrin 
Viikmaa. «Teiseks tuleks batuu-

dil hüpata üksi, mitte kar-
jakesi koos, väikesed lä-

bisegi suurtega. Selli-
sel juhul saab kan-
natada kõige väik-
sem, kellele peale 
kukutakse, ja nii-
viisi juhtuvad väga 
rasked traumad, na-
gu reie- ja sääreluu 

murrud.» Luumurde, 
samuti põrutusi saavad 

lapsed ka näiteks kõrge-
telt ronimisredelitelt ja kii-

kedelt alla kukkudes või hüpa-
tes. Viikmaa paneb vanematele 
südamele lapsi iseäranis batuu-
tidel jälgida.

Liikumine siiski kaalub  
ohud üle

Karin leiab, et poisid on poi-
sid ja aktiivsetel lastel ikka juh-
tub vahelõnnetusi. «Olen seda 
meelt, et pigem olgu lapsed õues 
ja saagu kogemusi, kui et nad 
istuksid telefonis, jääksid füü-
siliselt kohmakaks ega oskaks 
olukordadele reageerida,» rõ-
hutas Karin. «Kehalise kasvatu-
se õpetajad on mures, et lapsed 
on treenimata, ülekaalulised ja 
vormi õieti polegi, sest enam ei 
liiguta õues ja elu käib veebis.» 

Pajurite peres puhutakse ke-
vade saabudes jalgratastelt ko-
he tolm maha. «Mina arvan, et 
kogemused õpetavad ja lapsed 
pigem katsetagu eri asju, kui et 
suurest peast pole mõistust ega 
oska millegagi arvestada,» rää-
kis Karin. «Näiteks saab laps pin-
nu sõrme ega teagi, mida selle-
ga peale hakata!» Karini mee-
lest on kurb, et lapsi tahetak-
se mullikiles kasvatada. «Elus 
tuleb hakkama saada, kui va-
nemad enam kõrval ei seisa ja 
näpuga ei näita,» mainis naine. 
«Me võime ju rääkida ja näida-
ta, aga oma kogemus on laste 
kõige suurem õpetaja.»

Suviste traumade raames 
diagnoositakse lastel sagedami-
ni käeluumurde ning peahaavu. 
Enam vajavad abi just kooliea-
lised, 7-14-aastased lapsed, kes 
moodustavad 59% kõigist trau-
mapunkti pöördujatest. «Juba 
eelmisel aastal nägime lastel ja 
noorematel täiskasvanutel pal-
ju traumasid elektritõukeratas-
te pärast,» nentis Tallinna las-

tehaigla traumatoloog-ortopeed 
Galina Iljinskaja. «Küll kihuta-
takse koos vanemaga, küll lap-
sed kahekesi ilma kiivrita. See-
juures ei sõideta mitte ainult 
kergliiklusteedel, vaid ka auto-
de vahel.»

Kui tegemist on lahtise haa-
vaga, võib see vajada õmblemist. 
«Reegel on, et haava peab käsit-
lema esimese kuue tunni jook-
sul, paar päeva vana haava pole 
enam võimalik õmmelda,» too-
nitas dr Kritt. «Pärast esmast ko-
dust puhastust tuleks pöörduda 
traumapunkti, lasta spetsialistil 
haav üle vaadata, vajadusel õm-
melda ja seejärel kinni siduda.»

Koerahammustused levi-
nud

Tüüpilisematest suvistest õn-
netusjuhtumitest toovad Iljins-
kaja ja Viikmaa välja veel koera-
hammustused. «Mõnedele koer-
tele ei meeldi jooksjad, jalgratta-
ga sõitjad ega tõukerattad,» nen-
tis Viikmaa. «Kindlasti tasub va-
nematel sedagi vaadata, et koe-
rad kuskil lahtiselt ei jookseks.» 

Koerahammustuse korral tu-
leb haav esmalt voolava vee all 
puhastada, anda vajadusel lap-
sele valuvaigistit ning seejärel 
pöörduda traumapunkti, sest vi-
gastatud koht võib vajada õmb-
lusi. Kui last hammustas võõ-
ras koer, tuleb lasta teha ma-
rutaudisüst. 

SA Tallinna Koolitervishoid 
andmetel leidis 2021. aastal Tal-
linna koolides aset 268 tõsisemat 
vigastust, mille tõttu oli vaja laps 
saata EMO-sse, kutsuda kiirabi 
või pöörduda arsti poole. «Ette 
tuli peamiselt käe ja sõrmede 
luumurde, raskemaid põrutusi-
nikastusi ning esines ka peavi-
gastusi,» loetles 21. kooli koo-
liõde Jana Kilg. Kergemate vi-
gastuste puhul pöörduti kooliõe 
poole abi saamiseks 3736 korral.

Kõige rohkem traumasid esi-
neb Kilgi sõnul 1.-3. klassi lastel 
ja 7.-10. klassi noorukitel. «Mi-
nu praktiline kogemus 
näitab, et traumasid juh-
tub rohkem aktiivsemate 
lastega,» tõdes kooliõde. 
«Näiteks jooksis ja põrkas 
laps teise lapsega kokku 
või jooksis ja kukkus va-
hetunni ajal. Muidugi ku-
kuvad ja vigastavad lap-
sed endi sageli ka kehali-
se kasvatuse tunnis. Päris 
palju on sõrmede trauma-
sid, mis saadud pallilöögi 
tagajärjel.» 

Sportige koos oma 
lastega!

Kilg suunab vanemaid 
tähele panema, et sporti-
des oleksid lastel õiged jala-
nõud. «Jalanõude tald peab 
vastama tegevusele, ei tohi ol-
la liiga sile ega madal,» rõhutas 
ta. «Sileda talla puhul on libise-
misest tingitud kukkumised kii-
red tulema. Samas hoiab põru-
tusi ära paksem tald.»

Kooliõde tõdes, et üldiselt 
liiguvad tänapäeva lapsed õues 
palju vähem kui praegused täis-
kasvanud omal ajal, mistõttu las-
te kehatunnetus on teistsugune 
ja füüsis nõrgem. «Ka ei osata 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee
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Mis peaks olema koduses esmaabikapis?

• Mitu rulli eri laiusega puhast 
sidet.

• Plaastreid väiksemate 
kriimustuste jaoks.

• Antiseptiline puhastusva-
hend.

• Valuvaigisti.

• Põletusvastane geel (Burn 
Gel, Burnshield).

• Põrutusgeel (Ice Gel, 
Deep Relief).

• Külmakott.
 (Allikas: Tallinna Lastehaigla)

Kooliõe viis soovitust traumade puhuks:

• Nahavigastuste puhul pu-
hasta esmalt haav ja see-
järel seo see sidemega 
või aseta haavale plaas-
ter.

• Kui haav on must ja õnne-
tus on juhtunud õues, tuleb 
esmalt haav puhastada.

• Sügavate haavade korral pöördu 
õmblusteks EMO-sse.

• Haava hoolduseks saad 
nõu küsida lisaks pere-
arstile ja -õele ka kooli-
õelt.

• Põrutuste ja väänatud 
hüppeliigeste esmaseks 

raviks aseta vigastatud ko-
hale külmakott. Pöördu EMO-

sse, kui verevalum, turse ja valu suu-
renevad.

Liigu tõuksiga kainelt,  
üksi ja rahulikult!
Viimase 1,5 aasta 
statistika järgi sa-
tuvad inimesed 
kergliikuritega 
õnnetustesse 
peamiselt kol-
mel põhjusel: 
joobes juhtimi-
ne, kahekesi 
sõitmine ja liialt 
suur sõidukiirus. 
Transpordiamet koos kahe 
Eesti suurema elektritõuke-
ratta rendiettevõttega kut-
suvad sel hooajal liiklusohu-
tuskampaaniaga «Kui tõuk-
siga, siis kainelt, üksi ja rahu-
likult» liiklejaid üles ette-
vaatlikkusele ja sõites 
teistega arvestama.

• Sõida kainelt!  
Lausa 30% eelmisel aastal 
kergliikuriga õnnetusse sat-
tunud sõitjatest oli alkoholi-
joobes. Alkohol annab liigse 
enesekindluse, vähendab 
juhi reaktsioonikiirust ja 
koordinatsioonivõimet ning 
halvendab kiiruse-, aja- ja 
vahemaataju.

• Sõida üksi!  
Mitmekesi sõitmine takis-
tab juhi vaatevälja, sõidu 
ajal tasakaalu hoidmist ja 
segab juhti liiklust jälgimast. 
Eriti ohtlik on sõita tõuke-
rattal koos lapsega, kellel 
puudub võimalus sellest 
turvaliselt kinni hoida. Mit-
mekesi kergliikuril sõitmine 
viib paigast tasakaalu ja pii-
rab juhtimisvõimekust.

• Liigu rahulikult!  
Elektritõukeratta maksi-
maalne lubatud kiirus on 
küll 25 km/h, kuid kiiruse 
valikul tuleb alati arvestada 

teeoludega (kate, 
laius, teel olevad 

puulehed või 
liiv) ja asja-
oluga, et teisi 
liiklejaid ei 
tohi liiga 

suure kiiruse 
tõttu ohustada. 

Seetõttu tuleb 
jalakäijate läheduses 

hoog maha võtta ja sõita 
kiirusega, mis nende tem-
post oluliselt ei erine. Elekt-
ritõukerattaga tohib ülekäi-
gurada sõites küll ületada, 
kuid tehes seda kiiremini kui 
jalakäija tavakiirusel, ei jää 
kergliikurijuhil endal ega ka 
mootorsõidukijuhil piisavalt 
aega reageerimiseks ega 
peatumiseks. Kõige ohutum 
on ületada teed jalakäijana, 
tulles tõuksilt maha.

• Hoidu paremale!  
Elektritõukerattaga tuleb 
kõnniteel ja jalgrattateel lii-
kuda paremal pool. Peale 
õigel teepoolel paiknemise 
ja kiiruse vähendamise on 
vajalik ka endast enne möö-
dasõitu märku anda. Ohu-
tuks möödumiseks võiks 
hoiatuseks kasutada sig-
naalkella, vähendada hoogu 
ja planeerida möödasõi-
duks piisav külgvahe.

• Kanna kiivrit!  
Alla 16-aastastel jalgratturi-
tel ja kergliikuriga liiklejatel 
on kohustus sõites kiivrit 
kanda. Kuna elektritõukera-
tas on mõeldud pigem lin-
nakeskkonda, kus liiklusti-
hedus on kõrge, on ka täis-
kasvanutel soovitav kiivrit 
kanda.

Lastehaiglas selgus, et Karel Stevenil on mõrad lülisamba teises, kolmandas ja neljandas lülis.  Erakogu 

Kõigest  
hoolimata pole õige 

lapsi mullikiles  
kasvatada.

Kooli  
spordiplatsidel 

saab treenida iga 
päev.

Karin Pajuri viiest lapsest on just 12-aastasel pojal (keskel) juh-

tunud mitmeid suvetraumasid, ometi ei pea ta laste vati sees 

kasvatamist õigeks.   Albert Truuväärt

Koolistaadionid ootavad 
linnarahvast taas sportima

Rahvale avavad väravad 14 koolistaadionit, 
igas linnaosas vähemalt üks.
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«Vahe on seega viiekordne. Ai-
nuke pluss, et paneb mõtlema, 
kuidas maja korda teha.» Talu-
vuspiirini jõuti juba alates mullu 
oktoobrist-novembrist, kui üle-

euroopaline energiakriis endast 
märku andis. Talv elati üle tä-
nu riigi toetusele, mis jaanuarist 
märtsi lõpuni aitas kodutarbijate-
le energia hinnatõusu hüvitada. 

Tina 24 15 korteriga kor-
terelamut köetakse samamoo-
di omaenda väikese gaasikat-
lamajaga. Kuid erinevalt gaasi-
ga kütvatest Mustamäe korter-
majadest pole Tina tänaval Uti-
litase kaugküttega niisama liht-
salt ühineda võimalik, sest soo-
jatoru majani ei ulatu. Kui pal-
ju läheks üldse kokku taoliste, 
omaenda isikliku gaasikatlama-
ja kasutajate ühendamine linna 
keskküttevõrku maksma, et nad 
saaksid tarbida Utilitase toode-
tavat soojust, ei oska eksperdid 
praegu veel öelda. Küsimus on 
samuti, kuidas katta trassiehi-
tuskulu.

«Loomulikult tähendab gaa-
siküte praegu suurt kulu, aga 
mingeid muid variante meil ei 
ole,» nentis ühistu juhatuse lii-
ge Kristina Randver. «Nõnda 
väikese maja puhul on keeru-
line hakata kütteliiki muutma. 
Gaasiküte pandi meile umbes 18 
aastat tagasi, kui meie maja re-
noveeriti. Eks me katsume mu-
jal kulusid vähendada. Me ole-
me gaasi ostuks teinud aasta-
sed lepingud. Tänavu aasta al-
guses, kui viimati lepingu sõl-
misime, oli hind 2,5 korda kõr-
gem kui varem.»

Samasugune olukord valit-
seb teiste hulgas Nõmmel, kus 
Ilmarise tänaval kütab üks gaa-
sikatlamaja nelja eluhoonet. Se-
ni on päästnud, et on kehtinud 
fikseeritud hinnaga leping, mis 
saab aga aasta lõpus läbi. Ühis-
tu juhatuse liikme Marek Lem-
salu sõnul praegu siiski küttelii-
ki veel vahetama ei kiirustata, 
vaid lootus on gaasi hinna nor-
maliseerumisel.

Maagaas asendatakse  
põlevkiviõliga

Näiteks Tallinna üks väik-
sem soojatootja SW Energia, 
mis varem kasutas Kopli liini-
de kütmiseks maagaasi, on läi-
nud nüüdseks üle kodumaisele 
põlevkiviõlile.

«Muidu oleks sooja hind tul-
nud 180-200 eurot  megavatt-
tund,» rääkis ettevõtte juhatu-
se liige Tarmo Saarts. «Me loo-
busime maagaasist kõigis oma 
katlamajades üle Eesti.»  Nüüd 
on tulemus peaaegu poole ma-
dalam hind, mis on küll pisut 
kõrgem kui Utilitase pakutav, 
ent märksa konkurentsivõime-
lisem Adveni omast.

Saartsi sõnul on kõiki gaasi-
katlamaju võimalik ümber ehita-
da õliküttele. Sõltub küttesead-
me või põleti tüübist, kui kal-
liks see võib kujuneda. Mõista-
gi tuleb leida ruumi õlimahuti-
le ja arvestada, et paakautoga 
sellele ligi pääseks. 

Saartsi sõnul leidub rohkesti 
huvilisi gaasikatlamajade ümber 
seadistamiseks õliküttele, kuid 
paljud kahtlevad ikkagi, lootu-
ses, et ehk gaasi hind ikkagi tu-
levikus langeb ja nad pääsevad 
sellest investeeringust. Põlevki-
viõli eelis on Saartsi sõnul ko-
dumaine päritolu – ehk siis ta-
gatud on varustuskindlus.

Lisaks tuhandetele elumaja-
dele kasutab maagaasi kütte-
na hulk ärihooneid, eriti kesk-
linnas. 

Paljusid ühistuid juhtiv Anvar 
Kima tõi seejuures näite kütte 
hinnast kahes ühesuguses, reno-
veeritud ja renoveerimata kor-
termajas. Mõlemad paiknevad 
seni veel Adveni võrgus. Ühe 
puhul oli see ruutmeetri eest 
jaanuari 2,04 eurot, teise pu-
hul 6,4 eurot.

Tallinnas kaugkütet pakku-
vad ettevõtted Utilitas ja Ad-
ven sõlmisid eelkokkuleppe 
Adveni Tallinnas asuvate võr-
gupiirkondade liitmiseks Utili-
tase võrgupiirkonnaga. Tehin-
gu jõustumisel hakkab prae-
gusi Adveni kliente varusta-
ma Utilitas ja hinnad ühtlus-
tuvad, muutudes Adveni klien-
tide jaoks märksa odavamaks. 
Tehingu peab kooskõlastama 
konkurentsiamet. 

Varem pidid Adveni kliendid 
maksma umbes kaks korda Uti-
litase omadest enam, sest Ad-
ven kasutab kütteallikana kal-
list maagaasi. Paljude elanike 
jaoks tähendas pääsemine Ad-
veni küttest tõelist rõõmusõnu-
mit, sest osas kalli keskküttega 
ühistutes oli hakatud juba Ad-
veni võrgust lahti ühendami-
se ja muude soojaallikate leid-
mise plaane pidama. Igasugu-
sed ümberehitused on aga vä-
ga kulukad.

Adven Eesti juhatuse esimees 
Juhan Aguraiuja tõdes, et ku-
ni möödunud sügiseni oli maa-
gaas kliendile kõige mõistlikum 
lahendus. Nüüdseks on olukord 

kardinaalselt muutunud. Prae-
gu ongi kõige kiirem ja mõist-
likum tee  sooja hinna alanda-
misel Utilitase ja Adveni kaug-
küttevõrkude liitmine.

Puiduhakkel küte  
tuleb odavam

Utilitas saab pakkuda oda-
vamat hinda, sest kasutab ka-
hes kolmandikus osas puiduha-
ket. Gaasikütte tuleviku ko-
hal seisab üldiselt rasva-
ne küsimärk, sest kuna-
gi nii soodsana tun-
dunud hind on kas-
vanud kordades. 
Nõnda oli palju-
del pensionäridel 
aprillis, mis kuju-
nes üsna külmaks, 
juba raske sooja-
arvet ära maksta, 
sest märtsiga lõppes 
ühtlasi riigi kompen-
satsioon.

Pärnu mnt 131 piirkonnas, 
praegu veel Adveni võrgus asub 
viis nn hruštšovkat, mille valda-
valt ühe-kahetoalised väikekor-
terid on paljuski asustatud pen-
sionäridega. Kahetoalise korte-
ri soojaarve ulatus seal umbes 
200 euroni, ja seda mitte kar-
mide külmade ajal, vaid hiljuti – 
aprillis. Ühe ühistujuhi kinnitu-
sel on sooja hinda tõstetud vii-
mase aasta jooksul umbes seit-
se korda. «Ega meil valikut ei 
olnud,» tõdes ta.

Linn seisab selle eest, et võimalikult palju tarbijaid 
saaks kesksesse, odavama hinnaga soojavõrku haara-
ta. Oluline samm on linna peamiste soojatootjate Uti-
litase ja Adveni kokkulepe võrgud ühendada, mis toob 
tuhandetele Adveni klientidele märksa soodsamad 
küttearved.

Siidisaba 13 korteriühistu ju-
hatuse liige Henri Vaheri sõnul 
tekitas Adveni võrgus valitsenud 
küttehind elanike seas arutelu, 
mida ette võtta. «Hea, et kõr-
gemal pool sekkuti,» nentis Va-
her. «Me ise ei hakanud otse-
selt kütteallika vahetusele veel 
mõtlema, sest meediasse ilmu-
sid juba jutud, kuidas Advenit 
survestatakse sooja hinda vä-
hendama.»

Juba tänavu 31. jaanuaril 
märkis konkurentsiamet, et Ad-
ven Eesti AS Tallinna kaugküt-
tepiirkondades, kus soojust too-
detakse ainult maagaasist, ei saa 
selle hinda mõistlikuks pida-
da.  «Seetõttu peab Adven Ees-
ti AS viivitamatult hakkama et-
te valmistama soojuse ostmise 
konkursi väljakuulutamist ning 
avaldama vastava teate hiljemalt 

01.04.2022,» märkis kon-
kurentsiamet. «Konkur-

si läbiviimisega taga-
takse võimalus kasu-
tada soojuse tootmi-
sel alternatiivsed kü-
tuseliike, mis muu-
daksid soojuse hin-
na odavamaks.»

Adven siiski oda-
vamate kütteliiki-

de leidmise konkurs-
si välja ei kuulutanud, 

vaid palus kuni 1. juunini 
läbirääkimis- ja mõtlemisaega. 
See päädiski nüüd kokkuleppe-
ga Utilitasega. 

Võimalikult palju kliente 
kesksesse võrku

Konkurentsiameti hinnangul 
saaks Tallinnas laiutavad hinna-
käärid keskküttepakkujate va-
hel kaotada Tallinna linn ise. 
Tallinna Soojus ja keskkonna- 
ja kommunaalamet on selle kü-
simusega juba pikemat aega ka 
tegelenud. 

Kui Tallinnas moodustuks 
n-ö ühtne kaugküttepiirkond 
ning linn ei jaguneks Utilita-
se, Adveni jt soojatootjate va-
hel omaette aladeks, oleks see 
kõigi tarbijate huvides. Säästli-
kum oleks, kui väiksemad soo-
japakkujad ühineksid Utilitase 
opereeritava ja linnale kuuluva 
võrguga. Samas ei saa linn üh-
tegi väiksema soojatootjaga või 
enda katlamajaga seotud ühis-
tut sundida, vaid ainult soodus-
tada linna keskse võrguga ühi-
nemist. Paljude taoliste korter-
majade elanikud, kelle eluase-
med ei paikne Utilitase võr-
gus, ei pruugi enam olla või-
melised eeloleval talvel sooja-
arveid maksma. Rääkimata, et 
eksperdid hoiatavad gaasi tar-
neraskuste või katkestuste eest.

Tallinnas kasutab seega gaa-
sikütet peale Adveni klientide 
veel tuhandeid elumaju, kes ei 
saa sooja Utilitaselt. Mõnede 
puhul oleks liitumine Utilitase 
võrguga teoreetiliselt lihtsam, 
mõne puhul oleks see keeru-
line ja kulukas. Üldse on juttu 
kokku suurusjärgust 5000 elu-
hoonet – kokku umbes 20 000 
eluruumi –, millele lisandub sa-
du büroosid. 

Paljude puhul on asi lihtsalt 
lahendatav. Vilde tee 52 ühek-
sakordse ja 162 korteriga elamu 
ühistujuhil Erki Mölleril avaneb 
võimalus peatselt ventiilikraa-
ni keerata, et maja taas Uti-
litase kaugküttega ühendada. 
1998. a hakkas ühistu tarvitama 
enda gaasikatlamajas toodetud 
soojust. Mõistagi ei saa iseenda 
gaasiküttega enam edasi minna. 
Nii peetaksegi ühinemisläbirää-
kimisi Utilitasega.

«Parematel aegadel maksis 
kuupmeeter gaasi 20-30 sen-
ti, nüüd on hind jõudnud 1,5-
2 euro kanti,» kõneles Möller. 

Tallinlased saavad ener-
giatoetuse taotlusi esitada 
veel 12. juunini 2021. aasta 
septembrist kuni 2022. 
aasta aprilli lõpuni tehtud 
kulutuste eest. 

Abilinnapea Betina Beški-
na nentis, et jätkuva hinnatõu-
su tõttu on energiatoetus suu-
reks abiks väga paljudele pe-
redele. «Energiatoetuste taot-
lusi oleme vastu võtnud ala-
tes jaanuari keskpaigast. Sel-
lega aitame väikese ja keskmi-
se sissetulekuga peredel tasu-
da elektri, gaasi ja kaugkütte 
kulusid,» ütles Beškina, kelle 
sõnul saavad tallinlased toe-
tuse saamiseks taotlusi esita-
da veel 12. juunini.

Suur huvi
Toetust saab taotleda alates 

eelmise aasta septembrist kuni 
aprilli lõpuni tehtud kulutus-
te eest ja taotluse võib esita-
da ühekorraga. Alates jaanua-
rist on linna sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile esitatud ligi 37 
000 taotlust ja need  puuduta-
vad kokku 29 000 leibkonda. 
«Mõned pered või inimesed 
on teinud mitu taotlust ja kok-
ku on välja makstud üle nelja 
miljoni euro,» lausus Beškina. 

Keskmine toetuse summa 
on olnud 129 eurot 50 senti, 
maksimumsumma aga 500 eu-
rot ühes kuus elektri-, gaasi- ja 

kaugküttearvete peale kokku. 
Kas ja kui palju võiks toetust 
saada, saab igaüks kontrolli-
da kalkulaatori abil aadressil 
arvutus.ee. 

Möödunud nädalal oli oo-
tel veel 1242 taotlust. «Arva-
tavasti laekub neid meile ku-
ni viimase päevani,» märkis 
Beškina.

Positiivset otsust ei saa need 
taotlused, mis ei vastanud nõue-
tele, enamasti on olnud põhju-
seks alampiirist suurem sissetu-
lek. «Kuid on olnud ka juhtu-
meid, kus toetussumma oli liiga 
väike ega kuulunud väljamaks-
misele,» ütles Beškina. «Seepä-
rast soovitame esitada energia-
toetuse taotluse mitme kuu pea-
le kokku, et toetussumma ula-
tuks vähemalt kümne euroni, 
kuna sellest väiksemat toetust 
ei määrata.»

Täpsemat infot energiatoe-
tuse kohta leiab Tallinna vee-
bilehelt aadressil https://www.
tallinn.ee/Energiatoetus ning 
rahandusministeeriumi kodu-
lehelt https://www.rahandus-
ministeerium.ee/et/energiaku-
lude-huvitamine Taotlust saab 
mugavalt esitada e-teeninduses 
taotlen.tallinn.ee

Juba eelmisest aastast asus 
Tallinn hüvitama ka esimest 
haiguslehe päeva linna elani-
kele. «Toetuse suurus on kolm-
kümmend eurot ja veel on või-
malik taotleda hüvitist nende-

le, kellel haigusleht on alanud 
hiljemalt 31. mail 2022. Siis, 
kui haigusleht on kinni pan-
dud ja välja makstud – kas 
tööandja või haigekassa poolt 
–, saab 40 päeva jooksul se-
da hüvitist taotleda,» selgitas 
Beškina, kelle sõnul käib ko-
gu toiming ja hüvitise taotluse 
menetlus üsna kiirelt ja muga-
valt interneti teel. Jätkuvalt on 
võimalik taotlusi sisse anda ka 
linnaosavalitsustes kohapeal.

Linn hüvitab ka esimese  
haiguspäeva

Kahe aastaga on Beškina sõ-
nul linlastele välja makstud hü-
vitisi 1,2 miljoni euro ulatuses ja 
kokku on nende aastatega toe-
tust saanud peaaegu 42 000 ini-
mest. «Hüvitis on mõeldud ko-
roonaviiruse piiramiseks, sest 
viirus levis väga kiiresti just töö-
kohtades, kus inimesed ei saa-
nud teha tööd kodukontoris,» 
rääkis abilinnapea. «Tihti tööta-
vad sellistel kohtadel ka väikse-
ma palgaga inimesed, kelle jaoks 
ka ühe päevapalga kadu on lii-
ga suur. Seetõttu tegid nad va-
liku pere eelarve kasuks, mit-
te enda ja oma kolleegide tervi-
sest lähtuvalt,» lisas abilinapea, 
kelle sõnul on võimalik, et linn 
naaseb ka sügisel vajadusel sar-
nase hüvitise pakkumise juurde.

Kui kellelgi on toetuste koh-
ta küsimusi, tasub pöörduda ka 
oma linnaosavalitsusse.

KÜSI ABI: Energiatoetus on juba 
aidanud 29 000 leibkonda 

KUI SOOJA  
HIND LÖÖB 
JALUST:  
Sajad  
kodud  
päästeti  
hiigel- 
arvetest

Kui suvel õnnestub ehk veel kodukulusid kontrolli all hoida, siis külmemate ilmade naastes ähvardavad ka 
arved röögatuks muutuda. Seetõttu on toetus väga vajlik.  Scanpix

Lasnamäe  
pirukafestival 
ootab  
kauplejaid
30. juulil kl 11-15 toimub Pae 
pargis traditsiooniline Lasna-
mäe pirukafestival, millest oo-
datakse osa võtma kõiki küp-
setamishuvilisi. Ürituse ees-
märk on tutvustada linnaosa  
söögikohti, kohalike inimeste 
oskusi ning mitmekesiseid 
rahvuskööke. Pirukafestival 
on alkoholivaba. Kauplemine 
toimub müügipileti alusel, mil-
le hind sõltub pakutava kauba 
liigist ja kauplemiskoha suuru-
sest. Kauplemiseks vaja mi-
nev inventar (sh elektrigene-
raator) tuleb igal kauplejal ise-
seisvalt organiseerida. Regist-
reerimislink ettevõtjatele  htt-
ps://forms.
gle/5nDfS2JT94Ub63DX7 , 
eraisikutele  https://forms.
gle/ispsC19VmcnUE9s98 Re-
gistreerimine lõpeb 15. juulil kl 
23.59, küsimuste korral  pöör-
duda german.levenets@tal-
linnlv.ee või tel 645 7750.

 

Loomaaias uus 
mammutikuju
Kunstiakadeemia keraami-
kaosakonna tudengite ja õp-
pejõudude ning loomaaia ja 
toetajate koostöös valminud 
skulptuur «Nähtamatu» kuju-
tab tänaseks väljasurnud 
mammutit. Kahe ja poole 
meetri kõrguse betoonist va-
latud skulptuuri autor on Triin 
Türnpuu, projekti meeskonda 
kuulusid Lauri Kilusk, Urmas 
Puhkan, Kristel Saan, Keidi 
Jaakson, Katri Palmik, Triin 
Lehismets ja Sanna Lova.

 

Viiulivirtuoos 
Tallinna kam-
merorkestri ees 
11. juunil kl 19 esineb Estonia 
kontserdisaalis Berliini Filhar-
moonikute kauaaegne kont-
sertmeister, viiulivirtuoos Kol-
ja Blacher, kelle isa Boris 
Blacher oli baltisaksa juurte-
ga. Ligi kümme aastat oli Kolja 
Blacher legendaarse dirigendi 
Claudio Abbado juhtimisel 
esimene viiul Berliini Filhar-
moonikutes ja Luzerni festiva-
liorkestris, nüüd esineb ta 
maailma suurtel lavadel. Kont-
serdikavva kuulub  maailma-
klassika. Piletid on müügil Pi-
letilevis, korraldaja Tallinna fil-
harmoonia pakub soodsamat 
piletihinda õpilastele, üliõpi-
lastele, õpetajatele ja pensio-
näridele.

Paljudel  
pensionäridel oli 

aprillis juba raske 
soojaarvet ära 

maksta.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

VLADIMIR SVET: Soojatootjate 
kokkulepe võimaldab õiglast hinda
Tallinna abilinnapea Vladimir 
Sveti sõnul peavad Ad-
veni kliendid praegu 
maksma Utilitase 
omadest kaks 
korda rohkem 
ning äsja ettevõ-
tete vahel saavu-
tatud eelkokkule-
pe võimaldab edas-
pidi küttearveid vähen-
dada tuhandetel elanikel.

Tallinna kaugkütte torusti-
kud kuuluvad Sveti sõnul lin-
nale munitsipaalettevõtte Tal-
linna Soojus kaudu. Need on 
välja renditud eri kütteettevõ-
tetele. Selle torude võrgu kau-
du köetakse suuremat osa 
Tallinnast ning ligi 95%-le lin-
na kaugkütte klientidest pa-
kub teenust ettevõte Utilitas. 
Ülejäänud maju kütavad tei-
sed ettevõtjad, mis kasutavad 
selleks eri energiaallikaid.

«Kahe peamise pealinnas 
kütte valdkonnas tegutseva 
ettevõtte vaheline eelkokkule-
pe aitab tagada, et hind tarbi-
jale püsib ühtlasel ja soodsa-
mal tasemel,» ütles Svet. «Uti-
litas müüb tallinlastele kütet 
konkurentsiameti määratud 
piirhinda arvestades.»

Sveti sõnul on ühes omava-
litsuspiirkonnas ratsionaalne, 
et hallatakse ühte taristut ja ei 
ehitata paralleelseid torustik-
ke, mille kulu jääks tarbijate 
õlule. «Tsentraliseeritud kaug-

küte võimaldab luua keskkon-
nasäästlikumat, oda-

vamat ja kriisidele 
paremini vastupi-
davamat kütte-
võrku,» märkis 
ta. «Tegeleme 

toasooja hinna 
temaatikaga juba 

praegu, et enneta-
da sotsiaalprobleeme, 

mis on kõrgete arvete puhul 
kerged tulema. Kuid kriiside 
ennetamiseks on vajalikud ka 
teised meetmed. Lisaks võr-
kude ühendamisele peame 
rohkem mõtlema, kuidas toi-
mida, kui gaasitarned peaksid 
katkema. Tuleb investeerida 
uutesse keskkonnasõbralik-
kesse tootmisüksustesse, et 
luua võimalus loobuda fossiil-
setest kütustest.»

Lisaks Utilitasele ja Adveni-
le leidub Tallinnas väiksemaid 
võrguettevõtteid ja hulgaliselt 
ainult maagaasi kasutavaid 
hooneid. Tõenäoliselt tunne-
vad nende elanikud ka tulevi-
kus muret kõrgete küttearvete 
pärast. Linn kutsub Sveti sõ-
nul nii kõiki võrguettevõtjaid 
kui ka üksiktarbijaid üles jät-
kama võimalike lahenduste 
otsingutega, et küttehinna 
probleeme ennetada. Ühtlasi 
eeldab linnavalitsus, et konku-
rentsiamet jälgib ka teiste 
energiaettevõtete küttehinda-
de kujunemist.

Korteriühistu juhi Henri Vaheri 
sõnul tekitasid toasooja eest 
saadud rängad arved majaela-
nikele tõsist peamurdmist, kui-
das järgmisel talvel hakkama 
saada. Nüüd seisab õnneks ees 
ühendamine soodsama sooja-
tootja ehk Utilitase võrku.
Albert Truuväärt
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gist Lasnamäe elanikest samal 
ajal 64%-lt 75%-ni. 

Muutused on toimunud ka 
Lasnamäe sees. Vene emakee-
lega inimeste osakaal on märga-
tavalt kasvanud just kesklinnast 
kaugemale jäävates asumites.

Teine linnaosa, kus vene 
emakeelega inimesi elab üha 
rohkem – ja neid tuleb järjest 
juurde –, on Pirita. Nõukogu-
de ajal oli iga kümnes Pirita 
elanik vene emakeelega, nüüd 
iga neljas. Lasnamäelt kolitak-
se jõukamaks saades just Piri-
tale, aga ka Muugale. Sarna-
selt Piritale on vene emakee-
lega inimeste osakaalu kasvu 
näha Kakumäel.

Pirital seega justnagu segre-
geerumisega rahvuslikul pinnal 
probleemi pole. Varanduslikul 
aga küll: koos paiknevad rik-
kamad eestlased ja venelased. 
Kuid Raadiku omadel sinna as-
ja pole, sest üürid on üüratud.

Helsingis üürikortereid  
seitse korda rohkem

Muidugi saaks pilti mitme-
kesistada ikkagi nende samade 
linna või riiklike üürikorterite 
abil. Eestlasi koliks Lasnamäele 
hea meelega, sest linn on seda 
piirkonda tugevasti arendanud 
– meenutame kasvõi Tondiraba 
parki. Kui vaid leiduks Raadiku-
sarnaseid soodsaid pindu. Seda 
enam, et viimase kümne aasta 
jooksul on Eurostati andmetel 
eluasemete hinnad kasvanud 
Euroopas kõige kiiremini Eestis 
– 105%, üürihinnad 137%. Siia 
pole arvestatud viimaste kuude 
ülikõrget, 20% inflatsiooni, nii 
et praeguseks on need numbrid 
juba suuremad.

Kui Helsingis leidub üks lin-
na üürikorter umbes ligi 17 ela-
niku kohta, ehk umbes 40 000, 
siis Tallinnas üks 112 kohta ehk 
4000. Samamoodi nagu Tallin-
nas, pakutakse Helsingi linna 
korterites turuhinnaga võrrel-
des väga palju odavamat üüri. 

Tallinnale endale kuulub 24 
munitsipaalmaja ja peale selle 
üksikkortereid igas linnaosas. 
19 maja on kasutusele võetud 
eraarendajatelt. Muidugi on se-
da vähe. Riigil on nüüdseks 
varjusurma vajunud üürimaja-
de ehitamise programm, kuid 
Tallinna see üldiselt ei hõlma.

Selline on laias laastus taust, 
miks juba kümmekond aastat ta-
gasi, pärast ühte suure-
mat Euroopa linna-
de uuringut,  ha-
kati rääkima 
Tallinna se-
gregeeritu-
sest ehk 
siis eri ela-
nike rüh-
made kap-
seldumi-
sest kind-
latesse asu-
mitesse. Jõu-
kamad ja vä-
hem jõukad oma-
ette ning veelahe jook-
seb veel ka keelt pidi. Ome-
ti oleme me ju Mart Laari esi-
mesest valitsusest saadik täies-
ti kindla suunaga üles ehitanud 
just omanikukeskset ühiskonda. 
Vastutust selle tagajärgede eest 
peaks kandma justnagu ainult 
Tallinn kui omavalitsus. 

«Oleme Euroopa võrdlevuu-
ringute raames vaadanud ka 
seda, kuidas ühiskonna kor-

ralduse tüüp on segregatsiooni 
tasemega seotud, ja sealt see 
seos tuleb väga selgelt välja,» 
lausub rahvastikugeograaf Tiit 
Tammaru. 

Liberaalse mudeli puhul, na-
gu ka Eestis, kipuvadki olema 
suuremad nii üldise ebavõrdsuse 
näitajad, mis on vaadeldavad Gi-
ni indeksi ehk sissetulekute kau-
du, kui ka  segregatsiooni näi-
tajad. Ehk siis – kuivõrd eraldi 
elavad jõukamad ja vaesemad.

«Kindlasti on meie 90nda-
te reformid ebavõrdsust suu-
rendanud, mis pole tingimata 
halb,» tõdeb Tammaru. «Aga 
see mõju kindlasti oli. Igal re-
formil on oma põhimõjud ja 
kõrvalmõjud.»

Kinnisvaraarendajad  
kvoodisüstemi ei taha

Kas ei peaks ikkagi hakkama 
muutma olukorda, et soodsad 
üüripinnad ei paikne vaid näi-
teks Raadikul, vaid ka Pirital? 

Selles on huvigrupid eri 
meelt. Lõpuks ei peaks ju oma-
valitsus üksinda soodsate üüri-
pindade nimel pingutama, aga 
poliitikud saaks ka kinnisvara-
firmasid survestada oma raha 
mängu panema.

Näiteks kinnisvarafirmade 
liitu esindav Tõnis Rüütel ütleb 
diplomaatiat appi võtmata ot-
se, et segregeeritus on pseudo-
probleem. Mure seisneb pigem 
ühiskonna vaesumises. Kinnis-
varaarendajatelt ei tohiks tema 
arvates hakata nõudma näiteks 
ehitamist «kvootide alusel» ehk 
siis odavama kortermaja püsti-
tamist luksrajooni.

«Juhul kui riik või omavalit-
sus seaks ette kvoodi, et mingi 
proportsioon eluasemetest peab 
olema reguleeritud soodsa hin-
naga nagu näiteks Berliinis, siis 
selle «soodsa lahenduse» pea-
vad kinni maksma ju teised 
eluasemeostjad,» väidab Rüü-
tel. «See viib kunstlikult kal-
limaks ülejäänud vabamüügis 
eluasemed. Siia on lisaks sis-
se kirjutatud nii korruptsioo-
ni- kui ka spekulatsiooniriskid. 
Kõik tahaksid elada soodsates 

korterites, aga vähesed 
saavad selle võima-

luse. Mis alusel 
valitakse?» 

Kvootide 
alusel ehi-
tamine pa-
neb Rüüt-
li arvates 
löögi alla 
piirkonda-

de orgaani-
lise kasvu.

«Piltlikult 
öeldes – kui Pu-

ki teele eramute va-
hele nõuda odava ühek-

sakorruselise kortermaja ehita-
mist, siis ei võida sellest mit-
te vähekindlustatud pere, vaid 
kaotab terve piirkond,» sõnab 
ta. «Omandiõiguse realiseeri-
mise vabadus ongi ühiskonna 
huvides. Üldise vaesuse soo-
dustamine mitte. Elukeskkon-
na kvaliteet luuakse investee-
ringuga. Mida kõrgem on inves-
teering, seda rohkem on võima-

lik pakkuda kvaliteetset ja tule-
vikku vaatavat keskkonda. Vä-
hem kindlustatud pere sundimi-
ne kallimate ülalpidamiskulude-
ga piirkonda oleks väga rumal 
ja väga lühiajaline.»

Näiteks Rootsis suurendati 
1940ndate lõpus järsult valitsu-
se rolli ja riigi kontrolli elamu-
poliitikas. See tähendas eluruu-
mide ehituse planeerimist kõigi 
sissetuleku tasanditega gruppi-
dele. Paljudes riikides, sh Prant-
susmaal, juba enne Saksamaade 
ühinemist lääne poolel, Ühend-
kuningriigis jm on omavalit-
sused ja valitsus investoritega 
koostööd teinud.

Kinnisvarafirmasid esindav 
Tõnis Rüütel ei suuda nende 
näidete puhul irooniat vaka all 
hoida: «Ajalugu on imeline ja 
maailmas leidub väga palju rii-
ke. Kõikides nimetatud riikides 
on piirkondlik segregeerumine 
kordades jõulisem  kui meil. 
Tunnen tõesti suurt uhkust, et 
me 80 aastat vanadest ideedest 
ei proovi õppida.»

Miks kinnisvaraarendajad 
üüriäri ei taha?

Enne mullu sügisel alanud 
energia- ja kevadel puhkenud 
sõjalist kriisi paistis suundu-
mus, et noored pered kolivad 
taskukohasemat eluaset otsides 
pigem linnast välja, maa-asula-
tesse. Ühest küljest oli see na-
gu romantiline tee tagasi «juur-
te juurde». Teisalt kasvas Tal-
linnas pendelränne ja liiklusum-
mikud. Isegi kui kurnatav kesk-
kond kõrvale jätta, siis nüüd on 
kõrged kütusehinnad muutmas 
kaugemalt tööl käimise järjest 
suuremaks luksuseks.

Üürnike liidu vanemnõunik 
Vello Rekkaro on palju aastaid 
korranud ja ütleb nüüdki: «Lin-
nale või riigile peaks kuuluma 
30% elamufondist, siis ta suu-
dab turgu mõjutada.»

Eesti majanduspoliitikat ni-
metab ta seoses üürnike olu-
korraga meie vestluses mitmeid 
kordi katastroofiliseks: «Oman-
disuhetes oleme surutud kesk-
aja tasemele, kus iga omanik 
on nagu omaette väike feodaal. 
Sotsiaalse riigi ehitamine tõrju-
ti 30 aastat tagasi kõrvale. Va-
liti katastroofiliselt vale suund. 
Ainuke õige variant oleks vaa-
data elamumajanduse korralda-
mises Soome ja teiste kultuur-
riikide poole.»

Üks kinnisvarafirma on ar-
vutanud, miks üürimaja ehita-
mine eraettevõtjat üksinda, il-
ma riigi või omavalitsuse part-
nerluseta ei paelu. Näiteks 2,4 
miljonit eurot omafinantseerin-
gut sisse pannes tekib küsimus, 
millal selle tagasi teenib. Vastus 
on lihtne – alles siis, kui maja 
müüakse. Muidu võib aga taga-
si teenimist oodata üle veerand 
sajandi. Lisaks ei kannata iga-
kuised üüritulud laenumakseid 
välja ning pank sellise projek-
ti peale laenu ei anna.

Nende tuhandete hulgas, kes 
viimastel aastatel linnalt munit-
sipaalkorterit oodanud, on mui-
de rohkesti just noori peresid.

Tallinn üürib turuhinnaga 
võrreldes soodsalt välja üm-
marguselt 4000 eluaset. Kui 
pereliikmed juurde arvata, on 
need korterid koduks kaugelt 
enam kui 10 000 inimesele. 
Ühed neist on Raadiku munit-
sipaalmajades elavad  Diana ja 
Ganna. Mõlemad on emad – 
Dianal lapsed suured ja Gan-
nal väiksemad.

Diana kolis Raadikule mu-
nitsipaalmajja sarnaselt palju-
dega  juba aastaid tagasi, sund-
üürnikuna. Ta läheb just poodi 
ja peatub hoovis korraks vest-
luseks. «Kui mind linna korteri 
järjekorda pandi, ütlesid mõned, 
et nüüd ootad kümme  aastat,» 
lausub naine. «Uue korteri sain 
aga vaid poole aasta pärast.»

Ta on eluga üürimajas ra-
hul. Üür on seal alla kahe eu-
ro ruutmeetri kohta, samas kui 
turu keskmine Lasnamäel  vä-
hemalt 10-15 eurot.  

«Hoopis mõnes muinsuskait-
sealuses, aga remontimata va-
nas majas, kus haiseb kopituse 
järele, oleks jube elada,» rää-
gib Diana, kes on eluga uuema-
poolses majas harjunud. «Mi-
nu arvates on siin vägagi nor-
maalne ja rahulik. Isegi vaik-
sem kui mujal, sest politsei ko-
gu aeg sõidab siin ringi, hoiab 
silma peal.»

Diana on lapsed üles kasva-
tanud, aastaid väldanud dep-
ressioonist välja tulnud ja õpib 
nüüd koolis arhitektuuri, ehkki 
enda sõnul on tema kirg graa-
fika. Diana on elu suhtes loo-
tusrikas.

Inimesi seinast seina
Teise sealsamas hoovis ko-

hatud naise, stsenarist Ganna 
juured asuvad Valgevenes. Ta 
on elanud paljudes maades,  ka 
Inglismaal. «Siin on tänaval pu-
has nagu Inglismaal,»  kiidab 
ta Raadikut, lisades, et mõni-
kord häirivad teda napsitajad 
või lärm.

Kui küsida Gannalt, kas ta 
tahaks Raadikult minema,  kos-
tab ta, et mitte sealt lahku-
miseks, pigem et reisida  
mõnda teise riiki, sest 
ta peab ennast kos-
mopoliidiks.

12 aastat taga-
si valminud Raadi-
ku munitsipaalela-
murajoon ei erine 
kuigi paljudest teis-
test Lasnamäe või 
muude magalarajoo-
nide kvartalitest, kus 
elab inimesi seinast sei-
na. Tülitsetakse ja lepitak-
se, vahel peetakse valjemalt 
pidu. Aga argipäevad on üldi-
selt vaiksed. 

Üürihinnad on munitsipaal-
pindadel Tallinna keskmisega 
võrreldes tõesti odavad. Kõr-
geimad on need spetsialisti-
de, näiteks õpetajate ja ars-
tide majades, küündides 3-5 
euroni ruutmeetri kohta, ent 

Kuidas saaksid ka väiksema sissetulekuga pered soe-
tada kodu Piritale või Nõmmele? Kinnisvaraarendajad 
võtavad linna jagunemist jõukuse järgi paratamatuse-
na: omanikke soosiv ühiskond loodi juba 30 aastat ta-
gasi. Siiski võiks ehitada rohkem üürimaju, et ainuük-
si raha ei otsustaks kõike sellise püha asja puhul nagu 
kodu.

ROHKEM ÜÜRIMAJU: Kuigi tuhanded linlased vajaksid 
soodsat korterit, jätab riik inimesed turu tõmbetuulte kätte

Joonistub omamoodi para-
doks. Ühest küljest soovitakse, 
et üle linna elaksid igas asumis 
segiläbi jõukamad ja vaesemad. 
Edukad ja edutumad. Vene- ja 
eestikeelsed. Nõnda, nagu see 
just ongi Raadikul. Teisalt on 
igas riigis tendentsid, et jõu-
kamad kogunevad ühtedesse, 
vaesed teistesse linnaosadesse.  

Pigem on Tallinna mure ol-
nud läbi aastakümnete, et lii-
ga vähe tavalise keskmise pal-
gaga peresid saab endale luba-
da eluaset nn eliitlinnaosades, 
sest puuduvad taskukohased üü-
rikorterid.

Nüüdseks on sundüürnikud 
majutatud. Haavad «30 aas-
tat kestnud kodusõjast», nagu 
omandireformi on nimetatud, 
pole aga kinni kasvanud. Ja 
linn vajaks siiski hädasti veel 
palju üürikortereid. Kõik – eri-
ti just paljud noored – ei tee-

ni nii palju, et vabalt turult ja 
pangalaenuga eluaset soetada. 
Ja mängu võib taas tuua kole-
dalt kõlava võõrsõna: segregat-
sioon. Meil on nagu «esimene 
Tallinn» ja «teine Tallinn». Nii 
sissetulekut kui ka keelt pidi.

Kujutlus, et «esimene Tal-
linn» paikneb Pirital ja teine 
ehk edutum Lasnamäel jt mä-
gedel, on seejuures natuke vil-
dakas. Mõlemad piirkonnad, 
Lasnamäe ja Pirita, on viimas-
tel kümnenditele pidevalt ve-
nekeelestunud. Pirital on seg-
regeerumine seega pigem vä-
henenud.

Rahvastikugeograaf Tiit 
Tammaru andmetel elas 1989. 
aastal Lasnamäel suhtarvu-
des väljendatuna vaid iga kol-
mas vene emakeelega tallinla-
ne, 2019 aga juba ligi iga tei-
ne. Ühtlasi kasvas vene ema-
keelega inimeste osakaal kõi-

jäädes siiski kordades alla tu-
ru keskmisele. 

Kui praegu räägitakse jõu-
kate ja vaesemate Tallinnast, 
ja keegi küsiks, miks Diana ja 
Ganna ei ela lastega hoopis näi-
teks Kadriorus, siis unustatak-
se, et aluse pani kihistumisele 
1990ndate omandireform. Tä-
navune on omamoodi juubeli-
aasta – nimelt võeti 2002 vas-
tu programm «5000 eluaset Tal-
linnasse», mille eesmärk oli lee-
vendada omandireformist tule-
nevat ebaõiglust. Kui lisada ka 
sotsiaalmajutusüksuste pinnad, 
siis on see programm enam-vä-
hem täidetud. 

Raadiku rajoon Lasnamäel 
moodustas siiski vaid osa sel-
lest programmist. Sinna on ma-
jutatud ka üksikemasid, väike-
se sissetulekuga peresid, laste-
kodust tulnuid, lihtsalt väikse-
palgalisi jpt.

Seega – riik tekitas enam 
kui 30 aastat tagasi omandire-
formi, tagajärjed jäid aga mä-
letatavasti Tallinna ja/või linna 
maksumaksjate kanda.

Kas ja millal oleme aga val-
mis arenema edasi? Nii kauge-
le, et taskukohase kodu võiksid 

üürikorterina endale leida 
ka noored pered, ja mitte 

ainult munitsipaalmaj-
ja – näiteks  Raadiku-
le –, vaid edaspidi 
ka kuhugi Nõmme-
le, Piritale või Ka-
kumäele? Miks ei 
raja soodsaid üüri-
maju eraarendajad, 

keda saaks selleks va-
jadusel sundida – nõn-

da nagu teistes maades? 
Samal ajal kui meedias 

kõneldakse aeg-ajalt, et Tallinn 
on  liiga segregeerunud ehk ja-
gunenud jõukate ja vaeste lin-
naosadeks, on linn soodsate üü-
rimajade ehitamisel üksi jäe-
tud. Üürihinnad vabaturul on 
tõusnud aga kosmilistesse kõr-
gustesse.

Raadiku kui edukas  
sundkäik

Tallinna endine abilinnapea 
Eha Võrk tõdeb, et linnale kuu-
lub väga vähe maad. Raadikul 
avanes üks väheseid võimalusi 
midagi suuremalt ehitada. 2010. 
a valmis saanud majad anti 20 
aastaks linnale rendile. Raadi-
ku Arendus rajas mäletatavas-
ti linna tellimusel Raadiku 8 
kinnistule kokku 1200 korterit.

Ühest küljest on meedias kri-
tiseeritud, et kehvemal järjel oli-
jad elavad ühes piirkonnas või 
majas – nad tuleks linna pealt 
laiali jaotada. Teisalt tuleb kü-
sida, kus on riiklik elamupolii-
tika, mis võimaldaks linnadel 
üldse ehitada odavaid üürielu-
asemeid üle linna. Eestil, eri-
nevalt muudest Euroopa riiki-
dest, elamupoliitika ju tegeli-
kult puudub.

Siiski moodustavad Raadi-
ku munitsipaalkvartali inime-
sed läbilõike kogu ühiskonnast. 
Edukatest spetsialistidest ja tub-
lidest noortest peredest ning 
sundüürnikest kuni käänulise 
elusaatuse tegelasteni.

Raadikul koos perega elav ja paljudes riikides peatunud Ganna ütleb, et talle meeldib selle rajooni puhtus. Albert Truuväärt

Oleme  
surutud keskaega, 
kus iga omanik on 

nagu väike  
feodaal.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Mida teha, et jõukad ja vaesed elak-
sid kõrvuti ehk kuidas mitmekesis-
tada asumeid linnades?

• Tuleks luua laiem riiklik 
elamupoliitika või 
elamuprog-
ramm: püü-
da korral-
dada 
maksu-
maksja 
raha 
koos-
tööd era-
kapitaliga 
kasvõi noorte 
perede majuta-
miseks.

• Omavalitsused peaksid 
hakkama korraldama koos-
tööd ühistute vahel, et 
oleks korraga, ühe hankega 
võimalik renoveerida mit-
meid kortermaju. See tooks 
hinda alla ja kiirendaks tem-
pot. Mida rohkem on korda 
tehtud maju, seda vähem 
tahavad inimesed jõuka-

maks saades maineka-
masse piirkonda 

ära kolida.
• Suure mõ-

juga ühis-
kondlikke 
hooneid 
nagu  
raama-
tukogud, 

teatri- või 
spordisaa-

lid tuleks viia 
äärelinnadesse, 

et rahvas asumite va-
hel rohkem liikuma hak-
kaks. Nõnda nagu ehita-
takse Lasnamäele Tallinna 
haigla.

• Tuleb suunata raha elu-
keskkonna mõttes maha 
jäänud asumite järele aita-
miseks – nagu on viimasel 
ajal panustatud Lasnamäe-
le.

Teadlane: olulisi asutusi ja hooneid  
võiks tuua ääreasumitesse
Rahvastikugeograaf Tiit Tam-
maru sõnul vähendaks se-
gregeeritust muuhulgas 
asumite mitmekesista-
mine ja vanemate maja-
de renoveerimine.

«Lasnamäe mitmetes-
se osadesse on hästi ke-
nasti tulnud juurde uusi 
arendusi,» märkis Tammaru. 
«Homogeensetesse piirkondadesse tu-
leb tuua midagi uut juurde. Samuti tu-
leks panustada vanemate elamute re-
noveerimisse, see hoiab segregeerumist 
tagasi. Kui vanad majad ei ole korras, 
siis tekib samuti soov kolida uude. Suu-
red ehitusfirmad ei ole huvitatud reno-
veerimisest, sest mahud on nende jaoks 
nii tillukesed. Kui aga mõtleme, et paljud 
majad paiknevad meil ansamblitena, siis 
võiks omavalitsus püüda renoveerimis-
protsessi koordineerida. Kui vaatame 
Tšehhit või Poolat, siis seal on kõik pa-
neelmajad korda tehtud. Sinna pole riik 

ometi sentigi pannud – erinevalt 
Prantsusmaast.»

Tammaru sõnul peitub sala-
dus selles, et on toetatud suu-
remate elamukooperatiivide 
tegutsemist, kus on mitu või 
palju maju. Kui tehakse mitut 

maja korraga, saab tulla suu-
rem ettevõte ja kümme maja 

korraga ära teha. Rajoonidest tekiks 
ühtlasem pilt ja kulud oleksid väiksemad.

Teadlase arvates mitmekesistaks pilti 
suurte ja tähtsate hoonete, raamatuko-
gude, ooperimajade, kohtumajade viimi-
ne äärelinnadesse. Belgias Antwerpenis 
pandi linna keskraamatukogu kõige 
vaesemasse rajooni, et tuua sinna hoo-
pis teistsuguseid inimesi. 

«Kui kunstiakadeemia otsis omale 
uut maja, ütlesin, et rajage see Lasna-
mäele,» sõnas Tammaru. «Et tuua teist-
moodi inimesi piirkonda. Tasuta trans-
port on samuti oluline, sest võimaldab 
inimestel liikuda linnaosade vahel.»

Tõnis Rüütel: meie lapsed ei pruugi 
pääseda üürikorterist
«Segregatsiooni problemaa-
tikat ei saa lahendada 
telliskivide ja mör-
diga,» ütles kin-
nisvarafirmade 
liidu tegevjuht 
Tõnis Rüütel. 
«Selleks peab 
olema riiklik 
arenguprogramm.»

Eesti kõige suurem 
väljakutse seisneb Rüütli ar-
vates selles, kuidas säilitada 
rikkuse kasv. «Palkade võrd-
lemine eri majades on sama 
adekvaatne töö, kui uurida, 
kas Bentley tagaistmel sõitev 
inimene teenib sama palju kui 
Lada roolis istuv inimene!» 
ironiseeris Rüütel. «See ei 
vasta mitte ühelegi küsimu-
sele.»

Elukeskkonda rikastab pal-
jusus. Segregeerumise juhtimi-
ne – tänasel Eesti administra-
tiivse võimekuse tasemel – 
võib Rüütli arvates väga vabalt 
vallandada tagurpidi efekti, 

mis viib laiema vaesumiseni. 
«Segregatsiooni prob-

lemaatikat ei saa la-
hendada telliskivi-
de ja mördiga,» 
nentis ta. «Sel-
leks peab olema 
riiklik arengu-

programm.»
Rüütel ütles ka, et 

segregatsioon ei ole Tal-
linnas peamine mure: «Linnas 
peab olema erineva hinnaga ja 
kättesaadavusega kodusid. 
Meie süvenev probleem on 
aga kasvav suhteline vaesus. 
Hoidkem pöialt, et ka meie las-
tel oleks võimalik alustada 
ühetoalisest Lasnamäe korte-
rist ja sissetuleku kasvades 
jõuda lõpuks Merirahu era-
musse.  Praegu maailmas toi-
muvate trendide kontekstis 
tundub pigem, et meie lastest 
ei saa kinnisvaraga rikastu-
nuid. Nende enamuse tuleviku 
väljavaade on Euroopa eesku-
jul üürikorter.»

Omanike esindaja: rahvuspõhiseid 
linnaosi leidub ilmas igal pool
Omanike keskliidu juhi 
Priidu Pärna sõnul 
pole meil  mure-
kohaks rahvu-
se pinnal se-
gregeeru-
mine. Küll 
aitaks mit-
mekesisust 
luua omava-
litsuste või rii-
gi koostöö era-
arendajatega.

«Meil ju ajalooliselt 
välja kujunenud segregatsioo-
ni ei ole, et on püütud teadliku 
poliitikaga rahvusgruppe eral-
dada,» sõnas omanike kesklii-
du juht Priidu Pärna. «Pigem 
on see olude ja huvide tõttu nii 
välja kujunenud. Kas see on 
probleem, seda öelgu rahvas-
tikuteadlased. See, et segre-
geerumine eksisteerib, on tõ-
sisasi. Aga kas see ikkagi on 
probleem, kui kõigile rahvus-

gruppidele on tagatud meie 
riigis ja omavalitsus-

tes võrdsed või-
malused ja tee-

nused? Rah-
vusgruppide 
kokku hoid-
mine ja nen-
de oma asu-

mid on ju 
maailma linna-

ajaloos tavalised. 
China Town, Little 

Italy, juudi kvartalid jne. 
Neid leidub igas maailma-
jaos.»

Pärna sõnul on peale teist 
maailmasõda ja sõjapurustusi 
tõesti omavalitsused koos era-
sektoriga teinud elamufondi 
taastamisel ja suunamisel 
koostööd. «Seda ei keelaks ka 
meil miski,» sõnas ta. «Üks 
probleem on, et meil üldse 
puudub riiklik elamumajandu-
se arengukava.»

Tallinn pakub soodsat peavarju  
vähemalt 15 000 inimesele
Kui arvestada, et linn annab soodsalt 
üürile ümmarguselt 4000 mu-
nitsipaalkorterit, millele li-
sandub veel 500-600 sot-
siaalpinda, siis pereliik-
meid juurde arvestades 
saab peavarju vähemalt  
15 000 inimest.  

• Tallinnas asub 24 munitsi-
paalmaja ja üksikkortereid igas 
linnaosas, kokku on linnal 1833 kõigi 
mugavustega munitsipaalkorterit.

• Lisaks on Tallinn abivajajate eluaseme-
probleemi lahendamiseks erasektorist 
võtnud kasutusse kümme elamut 

Meelikul (680 korterit) ja üheksa ela-
mut  Raadikul (1215 korterit).
• Linn pakub soodsat üüripin-

da eriti nõutud spetsialis-
tidele, näiteks Akadee-
mia tee 48 Mustamäel 
asub arstide ja õdede 
maja, Uuslinna 3A, Las-

namäe ja Kadrioru piiril 
aga õpetajate kodu.

• Linn on andnud raskustesse 
sattunute ja ilma peavarjuta jäänute 
käsutusse majutusüksustes veel 500-
600 sotsiaalpinda. Sotsiaaltöötajad 
püüavad aidata neid elus edasi, taas 
n-ö oma käe peal elama.

Diana on 
aastatepikkusest 

depressioonist välja 
tulnud ja õpib  
arhitektuuri.
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«Kuigi Saksamaa hoiatas hiljuti, et seal võib inf-
latsioon kerkida peagi üle nelja protsendi, siis 
Eestis nii kiiret hindade tõusu ei nähta.» See 
lause avaldati meedias «kaunil rahukevadel», 

täpselt aasta tagasi. Ütlejaks ühe tähtsa panga peaökonomist. 
Tänaseks on inflatsiooninumber Saksamaal üle seitsme ja 

meil üle kahekümne. Aga kui seal on inimesed leebelt öel-
des ärevil ja poliitikud pungestavad rahva elatustaseme ni-
mel, siis siin, teatud poliittasandil, on valitsenud sulnis ra-
hulolu. Keegi – taas tähtis panga ökonomist – on vaid loiult 
näppu viibutanud: kokkuhoiuks on parim mõni tihend va-
hetada. Saksamaal vaid taoliste soovitustega ei piirduta. Ti-
hendijuttu ajav ametnik või poliitik vahetataks ise välja. Tea-
tavasti langetatakse seal bensiini ja diisli aktsiisimaksu kol-
meks kuuks EL-is lubatud miinimumini. Bensiini hinnas tä-
hendab see liitri kohta langust ligi 30 sendi võrra. Eestis 
tõmbaks taoline vangerdus liitri hinda allapoole pea 20 senti.

Selles mõttes «vedas» meil tänavuseks kevadeks eriti, et 
üksteise otsa saabus kaks kriisi. Alates eelmisest sügisest 
energiakriis ja nüüd veel sõja mõjud lisaks. Praegune inflat-
sioon rajaneb muidugi mitte sõjal, vaid sügisel alanud ener-
giakriisil, kui «ootamatult» selgus, et NordPooli börs meie 

jaoks börsina ei toimi, sest 
odavamat elektrit seal meie 
jaoks ei jagu. 

Enamikku poliitotsusta-
jaid jättis asi sama külmaks 
kui praegune juunikuu. 

Veel mais võisime mõnel päeval imetleda koguni neljakord-
set vahet Põhjamaade ja meie elektrihindades. Sõda on kee-
ranud muidugi energiahindadele omakorda vindi peale, ent 
ilma pead liiva alla peitmata võinuks meilgi inflatsioonita-
se olla umbes nagu Soomes või Saksamaal. Kuigi Norras on 
teatavasti elektril hinnalagi, pole meil seda vajalikuks pee-
tud. Selle  taustal mõjub tragikoomiliselt üks meedias aval-
datud lugu rahvasaadikutest – et palju nad riigikogu palga-
le lisa teenivad ja kuhu investeerivad. Märkimisväärne, et 
nii suur hulk isiklikes asjades nutikaid rahandusspetsialiste ei 
suuda inflatsiooni ega energiahindu ohjeldada. 

Eesti Energia juht Hando Sutter hoiatab, et eelolev talv 
tuleb elektri hinna tõttu ränk. Mis saab aga tuhandetest gaa-
siküttel elumajadest, kuhu keskküttevõrk ei ulatu, on mui-
dugi küsimus ka riigi valitsusele. Kuidagi tuleb inimesi aida-

ta, et nad end ka ise aitaksid. LNG terminal ja 
oodatav «valge gaasilaev» on tore, aga see 

ei tähenda hinnalangust, sest peame hak-
kama üle pakkuma ostjaid Aasiast jm. Vä-
hemalt ajutiselt tuleks suurendada põlev-

kivist energia, sealhulgas põlevkiviõli 
tootmist, mis oleks gaasiküttele väga-
gi arvestatav alternatiiv. Aga loomu-
likult on Eesti Energia juhtkond pi-
gem ettevaatlik, kuni ei tule poliiti-
list suunist.

Seega – kes lasi igast meie viiest 
eurost ühe hiirtel ära süüa? Ik-
ka meie ise. Meil endil tuleb nüüd 
ka vead  parandada. Nõudkem lu-
gupeetud rahvasaadikutelt, et nad 
energiahindade alandamiseks kii-
reid samme astuksid. Kõik on vit-
sad juba kätte saanud. 

«Valge gaasilaeva» 
ootusest on vähe

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kõik on vitsad juba 
kätte saanud.

Mitmed uuringud on näida-
nud, et piirkiiruse vähenda-
mine 50-lt 40-le kilomeet-
rile tunnis vähendaks liiklu-
ses hukkunud jalakäijate 
arvu tervelt viiendiku 
võrra.

Tallinn hakkab suve jook-
sul piirkiirust linnas alanda-
ma. Põhirõhk on kesklinnal. 
Esimesena läheb kiirus muut-
misele väiksematel teedel, näi-
teks Killustiku tänaval ja Ma-
jaka põigus Lasnamäel, Tulbi 
ja Madara tänaval Kristiines, 
Mäealuse ja Teaduspargi täna-
val Mustamäel, Laulupeo, Ja-
kobsoni ja Lastekodu tänaval 

kesklinnas. Suuremad tänavad, 
nt Liivalaia või Pärnu mnt, on 
veel tulevikuteema.

«Praegune süsteem on pro-
jekteeritud ja rajatud, arvestades 
piirkiirust 50 km tunnis,» selgi-

tas abilinnapea Andrei Novikov. 
«Kiiruse alandamiseks tuleb ka 
piirkonna foorisüsteem ümber 
programmeerida. Praegu küll 
käivad lõplikud arutelud, mis 
ulatuses me tööd teeme, kuid 
esimesel võimalusel alustame 
selle elluviimist.»

Mitmed uuringud on näida-
nud, et piirkiiruse vähendami-
ne 50-lt 40-le kilomeetrile tunnis 
vähendaks liikluses hukkunud 
jalakäijate arvu tervelt viien-
diku võrra. Veel üks võimalus, 
kuidas linnas liiklust rahustada, 
on künnised. Neid tekib igal aas-
ta juurde umbes kümmekond ja 
just kvartalisisestel teedel, kus 
ei ole bussiliiklust.

Suurtel tänavatel langeb kiirus suveks 40 km/h ja väiksematel 30 km/h peale

Tallinna ühistransport läks üle 
suvisele töökorraldusele, mis-
tõttu muutusid paljude bussi-
liinide ning kõigi trammi- ja 
trolliliinide sõiduplaanid. 

Sõiduplaanid muutusid  bus-
siliinidel 1A, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
15, 18, 18A, 22, 24A, 26, 26A, 27, 
32, 33, 34A, 36, 39, 40, 42, 43, 
48, 50, 51, 54, 55, 55, 58, 60, 61, 
63, 64, 67, 68 ja 72. 18A liini esi-

mene buss väljub nüüd Viru kes-
kusest tööpäeviti kell 5.48, liini 
33 esimene buss tööpäeviti Ma-
leva peatusest kell 5.09. Lisaks 
sellele asendati juuni algusest 
bussiliinidel 42 ja 43 nädalava-
hetustel tavalised bussid liigen-
dbussidega. Sõiduplaanide, liini-
de liikumisteede ja peatustega 
saab tutvuda linna veebilehel 
https://transport.tallinn.ee

Eesti täiskasvate suutervise uu-
ring näitab, et eestlased küll tea-
vad selle kehvusest, kuid regu-
laarselt külastavad hambaarsti 
ja kasutavad selleks haigekassa 
hüvitist vähem kui pooled uurin-
gus osalenutest. Samas selgus, 
et ka inimesed ise hindavad oma 
suu tervist kehvemapoolseks – 
üle kolmandiku peab seda pi-
gem halvaks või väga halvaks. 
Ligi 40% arvas, et neil on kind-
lasti praegu vajadus hambaravi 
järele. Ligi 40% märkis hamba-
kontrolli vältimise peamise põh-
jusena, et selleks puudub vaja-
dus. Teiste põhjustena toodi väl-
ja rahapuudus ja kartus hamba-
arstide ees. Tasub meenutada, 
et nõnda nagu selgus riigikont-
rolli eelmisel sügisel avaldatud 
auditist, ei täida hambaravihüvi-
tis oma eesmärki. Kui see enam 
kui neli aastat tagasi juurutati, 
pidas valitsus oluliseks julgusta-
da inimesi minema esimesele vi-
siidile, ja toetus pidi üldse moti-
veerima inimesi hammaste eest 
rohkem hoolt kandma. Tegelik-

kus on kujunenud selliseks, et 
hüvitist kasutavad rohkem kõr-
gemapalgalised. Keskmiselt 
95% toimetulekutoetuse saaja-
test ei käinud toetuse saamise 
ajal hambaarsti juures. Üldjuhul 
on täiskasvanud ravikindlusta-
tud patsiendi hambaravihüvitise 
suurus 40 eurot aastas. Kõrge-
ma sissetulekuga inimestele, kes 
seda hüvitist valdavalt kasuta-
vad, on aga tegemist pigem 
marginaalse summaga. Kesise-
mal järjel olijaid see samas oluli-
selt ei aita, sest hambaravi on 
niivõrd kallis. Seega võiks hüvi-
tuse suuruse ikkagi vastavalt ini-
meste sissetulekule ära astmes-
tada.  Üksikvanemate, üliõpilas-
te, pensionäride jt puhul summat 
märgatavalt suurendada ja kõr-
gema sissetuleku puhul lõpeta-
da hüvitamine ära. Tõsi, pensio-
näridel, lapseootel naistel ja mõ-
nedel teistel rühmadel on sum-
ma praegugi 85 eurot aastas, 
kuid jõukama elanikkonna ilma-
jätmise arvelt  võiks sedagi tõs-
ta.

Hollandi valitsus tahab suitsu-
paki hinna tõsta 2040. aastaks 
47 euroni lootuses, et see vä-
hendab suitsetamist. Tervise-
minister Maarten van Ooijeni 
sõnul saab Madalmaadest sel-
lise sammuga Euroopale ees-
kuju. Nagu sealne mee-
dia teatas, põhineb 
plaan Maastrich-
ti ülikooli uu-
ringul, mille 
järgi loobuk-
sid pooled 
suitsetajad 
sellest hal-
vast harju-
musest, kui 
suitsupaki 
hind ligineks 60 
eurole. Praegu 
suitsetab hollandlas-
test viiendik ja pakk suitsu 
maksab seal kaheksa eurot. 
Maailma kalleimaid sigarette 
müüakse Austraalias, kus pakk 
maksab umbes 26 eurot, ja 
odavaimaid Filipiinidel – um-

bes kaks eurot. Kui vaadata 
suitsetamissuundumusi Eesti 
elanikkonna seas, siis uuringu-
te järgi on see viimastel aasta-
tel pigem kasvanud. 2020. 
aastal oli 17,9% elanikest iga-
päevasuitsetajad (2018. aastal 

17,2%), sealhulgas 
25,6% meestest 

(2018. aastal 
23,4%) ja 

12,5% nais-
test (2018. 
aastal 
12,9%). 
Tõenäoli-
selt oleks 

Hollandi 
valitsuse 

mõttel tõsta 
suitsetamise 

hinda selle vähen-
damiseks isegi jumet, kuid 

ainult juhul, kui sama hüppeli-
selt kasvaks ka igasuguste nn 
alternatiivide hind. Seda alates 
e-sigarettidest.

Nagu vahendas ERR, on ühelt 
poolt tore, et turism on saavuta-
nud pandeemia-eelse taseme. 
Teisalt on Euroopa lennujaama-
sid kasutanud reisijad saanud 
tunda ülerahvastuse ebamuga-
vusi, et mitte öelda 
kaost. Pandeemia 
ajal toimunud 
koondamiste 
tõttu valitseb 
mitte ainult 
Euroopas, 
vaid lennu-
jaamades 
üle maailma 
kohutav töö-
jõupuudus. 
Reisijatele tä-
hendab see mitme-
tunniseid ootejärjekordi. 
Kuulsaks on saanud Ryanairi te-
gevjuhi Michael O’Leary üles-
kutse, et Iirimaal tulgu näiteks 
sõjavägi appi Dublini lennujaama 
turvatöid tegema. Tallinna len-
nujaamas on olukord n-ö kont-
rolli all, ehkki töötajaid otsitakse 
ka sinna juurde. Üleskutset jul-
gestustööks ajateenijaid kaasa-
ta pole õnneks veel kõlanud, 
ehkki tungiv soovitus reisijatele 
on vähemalt tund-paar lisa-
varuaega leida. Pandeemia ajal 
koondatud on ammu teise töö 

peal, uusi on aga vaja 
enne tööle saatmist väl-
ja õpetada. Pandeemia kaotas 
üldiselt vahepeal umbes pooled 
Tallinna lennujaama reisijatest.  
Möödunud aasta mais teenin-

das lennujaam terve 
kuuga 54 000 reisi-

jat, tänavu kogu-
ni 271 000. Ap-

rillis oli see 
number ligi 
217 000. 
Maailma eri 
meediaväl-
jaannetes on 

viidatud, et 
samal põhjusel 

ehk koondatud 
töötajad ei suuda ka 

lennukompaniid järsku 
ülespoole hüpanud nõudlust rei-
side järele kuigi kiiresti katta. 
See omakorda tähendab piletite 
kallinemist. Lisandub muidugi 
sõja mõju ehk kõikide lennundu-
sega seotud materjalide üleüldi-
ne hinnatõus. Äsja teatas Tallin-
na ja Kärdla vahel lende korral-
dav Transaviabaltika, et ei müü 
enam pärast 15. juunit toimuva-
tele lendudele pileteid ning tea-
vitab reisijaid lendude ärajäämi-
sest. Põhjusena on nimetatud 
kõrget kütusehinda.

Eurostati inflatsiooninumbrites 
asus Eesti maikuus taas tipus, 
olles kasvatanud seda näitajat 
võrreldes aprilliga protsendi võr-
ra ja jõudnud numbrini 20,1. Lee-
dus ja Lätis on seis umbes sama 
jube, ehk vastavalt 18,5 ja 16,4. 
Tabeli teises otsas asusid näi-
teks Malta ja Prantsusmaa ligi 
kuue protsendiga, Soome näitaja 
on veidi üle seitsme. Paneb ha-
pult muigama, et Euroopa Kesk-
pank (EKP) on seadnud uueks 
«sümmeetriliseks inflatsiooni-
eesmärgiks» kaks protsenti 
«keskpikas plaanis». EKP võib 
üldiselt seada mis eesmärke ta-
hes ja soovida jõudmist kasvõi 
nulli – Eesti on oma inflatsiooni-
näitajaga euro kui rahaühiku 
tsoonist sisuliselt lahkunud. Uk-
rainas käiv sõda on Euroopa ins-
titutsioonide tähelepanu ilmselt 

täielikult endale tõmmanud. Mil-
legi muuga ei saa olla seletatav, 
miks pole kõlanud korralekutsu-
vaid avaldusi, et me midagi enda 
majanduspoliitikas ette võtaksi-
me. Me järame ju kõigi suupool-
tega euro kui rahaühiku usaldus-
väärsust. Mäletatavasti oli üheks 
kriteeriumiks euro käibele luba-
misel hindade stabiilsuse kritee-
rium. Meie hinnakasvu taga asub 
mõistagi peamiselt ja ennekõike 
juba eelmisel sügisel alanud pi-
durdamatu elektrihinna tõus. 
Nüüdseks tasume elektri eest 
kordades rohkem kui Rootsi või 
Soome elanikud. Mais näiteks 
ühel päeval 4,4 korda rohkem. 
Inflatsioon ise üle ei lähe – see 
pole kevadine nohu, vaid väga 
raskekujuline vähkkasvaja meie 
ühiskonna organismis. Seda tu-
leks kiiresti opereerima asuda. 

1. juunil muutusid 
ühissõidukite sõiduplaanid

Tule kesklinna 
sportima!
9., 16., 22. ja 30. juunil kell 
18.30 toimuvad lauluväljakul 
discgolfi trennid algajatele. 10. 
ja 17. juunil kl 19 oodatakse 
huvilisi Inglirannas (Reidi tee 
ääres Russalka monumendi 
juures) salsa ja bachata tant-
sutrenni. 6. juunist 31. augusti-
ni toimuvad kolmapäeviti kella 
14-15 Koidu pargis  noortele 
tõukeratta treeningud. Korv-, 
jalg- ja võrkpalli treeningud 
noortele toimuvad 6. juunist 
kuni 26. augustini Snelli staa-
dioni väljakul, Südalinna staa-
dionil ja Inglirannas. Lähem in-
fo haridusameti ning kultuuri- 
ja spordiameti Facebooki le-
hel.

 

Uku Suviste  
tasuta kontsert 
Lasnamäel

9. juunil kella 18-19 esineb Pae 
pargis linnaosavalitsuse maja 
taga (Pallasti 54) Uku Suviste, 
kontsert on tasuta. Et kont-
serdi kuulamine oleks muga-
vam, soovitab linnaosavalit-
sus kuulajatel võtta kaasa is-
tumiseks sobilikud pleedid.

Aita linnaõhku 
veelgi puhta-
maks 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 veebileheküljel https://tal-
linn-code-europe.yrpri.org/ , 
samas saab hinnata juba teh-
tud ettepanekuid

Hambaravihüvitise võiks  
muuta astmeliseks

Superkallis sigaretipakk pa-
neks suitsetamisest loobuma

Turism taastub –  
leiduks vaid töökäsi

Eesti on ennast eurotsoonist 
lahti sidunud

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Pärnu mnt viadukti all saa-
vad tänavakunstnikud nüüd 
grafitit maalida ilma polit-
seid kartmata. See peaks 
vähendama ka sodimiste 
hulka lubamatutes 
kohtades.

Pärnu maantee viadukti ehk 
nn Hendriksoni küüru üks be-
toonseintest muutus Tallinna le-
gaalseks grafitiseinaks. Seina-
le maalis kohe avamisel ka 14 
aastat Berliinis elanud eestlasest 
tänavakunstnik Anton. «Maalin 
siia suure töö, mis mängib gra-
fiti ajalooga,» ütles ta. «See on 
veidi minu enda emotsionaalne 
lähenemine grafitile, kuna ma 
olen sellega pikalt tegelenud.»

Antoni sõnul on ta tänava-
kunsti viljelenud juba 1996. aas-
tast saati, seega siis ligi 27 aas-
tat. «Ma arvan, et selline le-
gaalne sein on vä-
ga hea,» märkis 
ta. «Sest kui meie 
alustasime, siis le-
gaalsete grafitiüri-
tuste kaudu sai se-
da asja vabamalt te-
ha, palju õppida ja 
niiviisi kriminaal-
setest tegudest hoi-
duda.»

Kiire ja salaja-
ne töö

Tallinna noorsoo-
töötaja Aleksei Je-
fimov tõdes, et Su-
urbritannias ja Sak-
samaal on tänu sea-
duslikele grafitiseintele linnapil-
dis ka sodimine veidi vähene-
nud. «See muidugi ei lahenda 
kogu probleemi ja ei tähenda, 
et kui me avame legaalse sei-
na, kaovad kõik ülejäänud il-
legaalsed grafitid ära,» nentis 
ta. «Lihtsalt inimesed, kellel on 
soov päevavalgel ja endale so-
bivas tempos joonistada, eelis-
tavad minna sinna.»

Lisaks eelnevale on Jefimo-
vi sõnul käimas koostöö koha-
like tänavakunstnike ja värvi-
poodidega. «Poodide personal 
teab, kus need kohad on,» ütles 
ta. «Kui poes nähakse, et klient 
ostab grafiti joonistamiseks vär-

vi, siis nad ise suunavad ta sin-
na legaalse seina juurde.» 

Tõelise tänavakunsti ja laba-
se sodimise vahe seisneb Anto-
ni kinnitusel eelkõige meister-
likkuses. «Kunstiõpikutes grafi-
tit väga ei ole, aga loovuse mõt-
tes on see hästi vaba ja ta lä-
heb täiesti kunsti alla.»

Sarnaseid legaalseid seinu 
võiks Antoni hinnangul linnas 
veelgi olla. «Vahepeal jäi kogu 
see grafitiga tegelemine vaikse-
maks siin,» ütles ta. «Tegelikult 
tahaks neid metsikuid üheksa-
kümnendaid tagasi, et oleks häs-
ti palju sellega tegelevaid inime-
si ja et meie grafitikunsti tase 
veidi tõuseks.»

Tänavakunsti 
puhul saab An-
toni sõnul rää-
kida vähemalt 
viiest-kuuest eri 
suunast. «See 
vandaalitsemi-
ne on täiesti 
eraldi asi,» tõ-
des ta. «Siis on 
veel igasugused 
kritseldused ja 
vetsugrafiti. 
Olemas on ka 
selline dekoree-
riv suund, kus 
teost tehakse 
rohkem klien-

di soovi järgi.»
Teistest kunstiliikidest, nagu 

näiteks maalikunst, eristub tä-
navakunst Antoni sõnul eelkõi-
ge selle poolest, et seda tehak-
se tihtilugu salaja. «See, et te-
ma juured on ikkagi salaja te-
gemises, annab suhteliselt suu-
red piirid ette,» rääkis ta. «Seal 
on aja küsimus hästi suur. Kui 
sa istud ateljees ja maalid maa-
li, siis sul on aega maa ja ilm – 
võid selle maali ära panna ja 
poole aasta pärast jälle natuke 
nokitseda.»

Grafitiga on aga teised lood 
– selle peab tegema võimalikult 
kiirelt ära ja tavaliselt maalib 
keegi teine töö varsti oma teo-

sega üle. «Endale tuleb selgeks 
teha, kui palju on tegemiseks ae-
ga, et asi ikka valmis saaks ja 
sellest foto kätte,» rõhutas An-
ton. «Grafiti on hästi fotopõhi-
ne kunstiliik. Jäädvustused lii-
guvad huviliste seas ringi nagu 
päris kunstis, kus asju kogutak-
se ja müüakse.»

Keegi teine maalib peagi üle
Jefimov rõhutas, et kõnealu-

se seina puhul on tegemist ela-
va asjaga, mille ilme pidevalt 
muutub. «Kui keegi ostab vär-
vid, läheb joonistab sinna sei-
nale midagi ning laeb selle oma 
Instagrami, siis järgmisel päe-
val võib selle koha peal olla 
juba kellegi teise töö,» selgitas 
ta. «Ja keegi ei muretse selle 
pärast, see on tavaline legaalse 
seina elu. Linn selle seina toi-
mimisse hiljem enam absoluut-
selt ei sekku.»

Teekonnal teose ideest lõpp-
tulemuseni on Antoni sõnul mitu 
faasi. «Tähtis on leida oma teo-
sele koht, siis järgmine asi on 
muidugi idee,» ütles ta. «Tihti 
on ka vastupidi, et alguses on 
hea idee ja siis on vaja sellele 
koht leida. Edasi tuleb kõvasti 
kavandada – värvid ja asjad lä-
bi mõelda, kindlasti ka ümbrus-
konda ja konteksti mõista. Näi-
teks kui me sõidame kusagil Eu-

roopas maanteel, kus kiirused 
on suured, ei ole mõtet mingeid 
keerulisi süžeesid teha. Tehak-
se selliseid asju, mis kiirelt vilk-
savad mööda ja annavad min-
gi mulje inimesele. Idee ja koht 
peavad moodustama harmooni-
lise terviku.»

Euroopas sellised  
seinad popid

Jefimovi sõnul sündis legaal-
ne sein eelnevatest üritusest. 
Näiteks korraldasid linna mo-
biilsed noorsootöötajad selli-
seid üritusi nagu Supergraafika. 
«Me väga tahtsime kogukonnale  
näidata, et grafiti ei ole vanda-
lism – see on kunst,» ütles ta. 
«Aga kuna meie Supergraafika 
festivalid toimusid spordiparki-
des, siis oli kõik tsenseeritud ja 
koordineeritud.»

Poolteist aastat tagasi liitus 
Jefimovi meeskonnaga  noor-
sootöötaja, kellel oli suur koge-
mus Euroopa elust. «Ta rääkis, 
et Euroopas on need legaalsed 
seinad väga popp teema. Täna-
vakunstnikud saavad seal rea-
liseerida oma ideid ja keegi ei 
kontrolli neid.» selgitas ta. «Aga 
kõik järgivad normaalseid väär-
tusi – mingeid radikaalseid ideid 
seinale ei panda.»

Seejärel hakkasid nad Jefi-
movi sõnul kaardistama olukor-
da Tallinnas. «Rääkisime koha-
like tänavakunstnikutega ja ot-
sustasime, et selline paik on vä-
ga oluline. Kuna Eestis on  ai-
nuke selline koht Laagris, ühes 
tunnelis. Läksime sinna kohale, 
rääkisime kohaliku omavalitsu-
se inimestega, kes seda projek-
ti kureerisid, ja saime aru, et 
see on väga elav idee, mis va-
jab realiseerimist.» 

Edasi läksid noorsootööta-
jad jutuga linnaosavalitsustes-
se. «Rääkisime, et noortel on 
suur vajadus koha järele, kus 
nad saaksid oma hobiga tege-
leda ilma, et peaks kartma, et 
tuleb politsei ja nabib nad kin-
ni,» selgitas Jefimov. «Kesk-
linn ja Kristiine olid nõus, aga 
tingimusel, et meie kaardista-
me need võimalikud kohad ja 
kooskõlastame selle noortega 
ja tänavakunstnikutega, sest 
lõpuks on see paik ikka neile, 
mitte meile.»

Antoni sõnul aitab grafiti noortes kunstihuvi tekitada ja nii kriminaalsest elust eemale hoida. Tallinna Linnameedia

Esimesel seaduslikul gafitiseinal 
saab igaüks oma oskusi näidata

Põhja-Tallinna valitsus koos 
linnaosa noortekeskuse ja 
MTÜ-ga Mondo kutsub 
noori looma tänavakunsti. 

Tänavakunsti kampaania 
«Keera kunsti juurde – ära so-
di!» eesmärk on juhtida tähele-
panu, et tänavakunstil on oma 
õige koht. Põhja-Tallinna vane-
ma Manuela Pihlapi sõnul aitab 
kampaania ehk vähendada nii 
sodimist kui ka keelatud gra-
fiteid linnaosas. «Tänavakuns-
ti kampaania keskendub 2022. 
aastal kliimamuutustele ja kesk-
konnale. See on suurepärane 
võimalus lasta loovusel lennata, 
et luua teos, mis hakkab kau-

nistama Põhja-Tal-
linna linnaosa,» 
ütles Pihlap.

Linnaosa-
vanema sõnul 
toimub kam-
paania raames 
konkurss, kuhu 
saab esitada ka-
vandeid kahes ka-
tegoorias: kliimamuu-
tused ja keskkonna kaitsmine 
ning vaba looming. «Nii võib 
esitatav seinamaalingu kavand 
olla inspireeritud aktsioonidest 
keskkonna kaitsmisel või väl-
jendada mõnd enda ideed, ilu-
käsitlust või sõnumit. Väljava-
litud kavandid saavad kinnistu-

te omanike kooskõlastuse 
ning juba sel suvel asu-

takse neid Põhja-Tal-
linnas joonistama,» 
selgitas Pihlap.

Seinamaalinguid 
ootavad Kopli ekst-

reempark, Põhja pst 2, 
Puhangu 1 ja 5 ja veel 

mitmed teised hooned.
Konkursist on oodatud osa 

võtma kõik, kes julgevad end 
kunstiliselt ja vabalt väljenda-
da. Väljavalitud kavandite auto-
reid aitavad vahendite hankimi-
sel ja töö teostamisel Põhja-Tal-
linna Valitsus ja MTÜ Mondo.

Konkursile saab töid esitada 
1. juulini Põhja-Tallinna noorte-

keskuse e-postile info@ptnk.ee 
või läbi sotsiaalmeediakanalite – 
Facebook/Instagram @PTnoor-
tekas. Täiendavate küsimuste 
korral võtta ühendust Põhja-Tal-
linna noortekeskusega.

Pirita linnaosal kulub mitu 
tuhat eurot, et puhastada gra-
fitist mänguväljakuid, pinke ja 
prügikaste.

Linnaosavanema Tõnis Lii-
nati sõnul on sodimine ja krit-
seldamine muutunud üha ula-
tuslikumaks. «Sel kevadel ri-
kuti põhjalikult uus Merivälja 
pargi mänguväljak ning liumä-
gesid ja kiikesid ka teistel väl-
jakutel. Linnaosavalitsuse telli-
musel on puhastusfirma tegele-

nud grafiti küürimisega mängu-
vahenditelt ning avalikus kasu-
tuses olevatelt pinkidelt ja prü-
gikastidelt,» ütles Liinat. «Ena-
mik sodimisi on õnnestunud pe-
suga eemaldada, ent kuna värv 
on rikutud, tuleb osa atraktsioo-
ne üle värvida. Uusi mänguva-
hendeid tuleb isegi välja vahe-
tada. Vandaalidel puudub iga-
sugune austus teiste töö vastu. 
Me ei jõua puhastamist veel lõ-
petadagi, kui jälle on täis sodi-
tud. Aga me ei kavatse võitlu-
ses huligaanidega alla anda!»

Pirita linnaosa valitsuse tel-
limusel teeb puhastustöid Es-
talder OÜ, töö läheb maksma 
4000 eurot. 

Põhja-Tallinnas algab noorte tänavakunsti kampaania 

Juba avapäeval oli silda kaunistamas suur hulk tänavakunstnikke.

  
Mats Õun
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Liisa Tuppits
pealinn@tallinnlv.ee

Lasnamäel Tondiraba par-
gis on avatud esimene 
spetsiaalne rulluisupark, 
kust saab laenutada retro-
hõngulisi, kahes paaris asu-
vate ratastega rulluiske. 

Park töötab samas kohas, 
kus möödunud talvel sai es-
makordselt uisutada. Uisu- 
platsi esimest korda külasta-
nud Ramona sõnul on see vä-
ga lahe paik. «See on uus koht 
ja siin on väga huvitav. Mul-
le meeldivad ka siin laenuta-
tavad uisud,» märkis ta. «Olen 
muidu iluuisutaja ja rulluisku-
dega on minu meelest hoopis 
teistsugune tunne uisutada.»

Kümme aastat uisutamise-
ga tegelenud Anete Amanda 
soovitab algajatel rulluisuta-
jatel olla julge. «Kukkumise  
kartmine on uisutamise juu-
res kõige hullem,» nentis ta ja 
lisas, et hakkab suvel ka ise 
pargis uisutamas käima, sest 
elab lähedal. 

Lasnamäe linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko tõdes, et 
paljudes linnaosades on 
uisupargid olemas, kuid 
paraku pannakse need 
kevade saabudes kin-
ni. «Mõtlesime, et meil 
on siin Tondiraba par-
gis ainuke betoonist kat-
tega uisuväljak, kus ehk 
saaks suveks midagi äge-
dat välja mõelda,» lausus 
ta. «Meie partner pakkus 
välja idee teha siia rullui-
supark ja loomulikult oli-
me sellega nõus. See toob 
meile külastajaid ka mujalt 
linnaosadest. Kuna see on 
ainuke ja Eestis esimene 
taoline park, siis võib tul-
la siia päris palju rahvast 
kokku.»

Laenutatavad uisud  
sobivad algajatele

Jurtšenko ütles, et hak-
kab ka ise platsil uisutamas 
käima, sest ta on suur rullui-
sufänn. Pargis laenutatava-
tel rulluiskudel ei asu rattad 
ühes reas, vaid paari kaupa 
kõrvuti, nagu Ameerika fil-
mides nähtud rulluiskudel. 
«Kindlasti on sellised uisud 

ohutumad,» märkis Jurtšenko. 
«Mõtlesime, et oleks lahe, kui 
siin saaks uisutada selliste ret-
rouiskudega. Samas võib iga-
üks kohale tulla ka oma rull-
uiskudega.»

Tondiraba uisuplatsil laenu-
tatavad rulluisud sobivad uisu-
klubi Foxartistic juhataja Ka-
rin Uudevaldi hinnangul al-
gajatele, sest nende tasakaalu-
pind on suurem. «Need sobi-
vad hästi kogupere ürituseks,» 
märkis ta. «Kui talvel mõni pe-
rekond mõtleb, et äkki lähme 

pühapäeval 
uisutama, 
siis sama-
moodi saab 
suvel nende 
rulluiskude-
ga sõita, sest 
siin vanusele 
piiranguid ei 
ole.»

Uudeval-
dile meeldib 
platsi eriline 
miljöö. «Siia 
võid vabalt 
võtta sõbrad 
kaasa ja rull-

uisutamist lihtsalt proovida,» 
ütles ta. «Nii võid näha, kas 
sulle meeldib selle alaga üld-
se tegeleda.»

Talvised jääplatsid, mis su-
veks muutuvad rulluisup-
latsiks, on Uudeval-
di sõnul olnud 
Saksamaal ka-
sutusel ju-
ba ammu-
sest ajast. 
«Saksa-
maal olid-
ki selli-
sed klu-
bid, mil-
le nimed 
olid Eis- und 
Rollkunstlauf, 
ehk siis jää- ja 
rulluisuklubi. Siis 
oligi niiviisi – talvel ini-
mesed iluuisutasid, aga suvel 
sul ju jääd ei olnud ja siis nad 
panid rulluisud jalga,» selgitas 
ta. «Ehk siis olidki nagu hüb-
riidplatsid, kus suvel rullitasid 
ja talvel jääuisutasid.»

Uudevald avas Pealinna-
le Tondiraba pargis avataval 
rulluisupargil kasutatavate 

rulluiskude ajalugu. «Quad-
rullid leiutati esimesena kus-
kil 1860,» ütles ta. « Chicago 
Ameerikas oli üks kohtadest, 
kus siis avati rulluisuväljak ja 
sealt sai see populaarseks.»

Rulluiskude võidukäik  
sai alguse Ameerikast

Uudevaldi sõnul oli selliste 
uiskude kõrgaeg eelmise sa-
jandi 20-50ndad, mil toimu-
sid ka suured tiitlivõistlused. 
«Ja tegelikult oli USA kõrval 
Saksamaa see koht, kus sel-
lega väga tugevalt neljaküm-
nendatel juba alustati,» rääkis 
ta. «Siis tuli diskoajastu seits-
mekümnendatel, see oli päris 
hiilgeaeg. Pärast seda hakkas 
asi ära vajuma, sest leiutati 
sellised inline-rullid (rulluisud, 
millel rattad kõik ühes reas – 
toim), mis läksid rohkem mas-
sidesse ja millega sai rohkem 
kiirust arendada. Kusagil uue 
aastatuhande alguses hakkas 
quad-uiskude populaarsus aga 
taas tõusma.»

Tänaseks on  rull-iluuisuta-
mine Ameerikast pigem välja 
liikunud ning kogub Uudeval-
di kinnitusel populaarsust igal 
pool mujal maailmas. «Euroo-
pas on kindlasti Itaalia väga 
kõva rull-iluuisutamise maa, 
ja mujal kõik need riigid, mis 
jäävad ekvaatorile lähemale,» 
mainis ta.

Eestisse jõudis rull-iluui-
sutamine Uudevaldi 

andmetel kusa-
gil 1995. aas-

ta paiku. 
«Iluuisuta-
mise tree-
ner Kül-
li Tam-
mik sattus 
Ameerika 
Ühendrii-

kides kok-
ku rull-iluui-

sutamisega, sai 
sealt õppevideod 

ja rulluisud ja hak-
kas sellega Eestis tegelema,» 

rääkis ta. «Külli Tammik on 
see, kelle tõttu me Eestis te-
geleme selle spordialaga. Te-
ma lõi esimese klubi Vigurid. 
Viguritest tuli välja Rullstart, 
millest omakorda Rullest. Mi-
na õppisin kunagi Rullestis 
sõitma, seejärel tegin oma klu-
bi – Foxartistic.»

Uisuklubis treeniv Anete Amanda soovitab algajatel rulluisutajatel olla julge. «Kukkumise kartmine on uisutamise juures kõige hullem,» lausub ta.
   Tallinna Linnameedia

Uus park meelitab 

rulluisutamise huvi-

lisi kõikjalt linnast.

Albert Truuväärt

Parki võib tulla oma rulluiskudega, aga neid saab ka kohapeal laenata. 
Albert Truuväärt

Siin  
laenutatavad uisud 
on algajatele kõige 

ohutumad.

pealinn@tallinnlv.ee

Randades on liiv puhasta-
tud, veeproovid võetud ning 
riietuskabiinid ja vetsud 
paigas, samuti töötab 
rannavalve.

1. juunil algas rannahoo-
aeg. Kuigi merevee tempera-
tuur Pirital oli hommikul vae-
valt kümme kraadi, avati rand 
Sinilipu heiskamise, jäätise ja-
gamise ja surfarite esinemise-
ga. Töötab rannavalve ja ava-
tud on invarand. «Rahvusva-
heliselt tuntud ökomärgis Si-
nilipp on suur tunnustus ning 
näitab, et rand on puhas, tur-
valine ja keskkonnahoidlikult 
majandatud. Sinilipu saamiseks 
on üle 30 kriteeriumi ja Piri-
tal on kõik need nõuded täi-
detud,» ütles Pirita linnaosa 
vanem Tõnis Liinat. «Tervise-
ameti mais võetud veeproovid 
näitasid, et Pirita suplusvesi on 
väga puhas.»

Pikakari randki sai Sinilipu
Sel suvel võivad Pirita ran-

nas turvaliselt ja mugavalt vee-
mõnusid nautida ka liikumis-
puudega rannalised. «Sot-
siaal- ja tervishoiuameti toel 
on valminud invarand. Raja-
tud on laudtee, mida mööda 
saab ujuvratastooliga merre 
minna. Rannas on spetsiaal-
ne riietuskabiin ja puidust ter-
rass koos varjualusega. Laena-
ta saab ujuvratastoole,» lau-
sus linnaosavanem. Invaran-
nas viibijaid abistab kohapeal 
AS G4S Eesti vastava etteval-
mistuse saanud töötaja. Inva-
rand on avatud kuni 31. au-
gustini iga päev kella 12-18 ja 
kasutajatele tasuta. 

Liikumisraskustega inimesed 
on nüüd oodatud ka Pikakari ran-
da, kus samuti saab vette min-
na spetsiaalse ratastooliga. Ole-

mas on kolm spetsiaalset ujuki-
tega ratastooli, riietuskabiin, me-
rekonteiner inventari hoiustami-
seks, puidust terrass koos varju-
alusega ja laudtee. Konteineri juu-
res on väljaõppe saanud abiline, 
kes annab kätte inventari ja ai-
tab ujuja vette minekuks ohutult 
ette valmistada. Et ratastooliga 
vees liikumine oleks ohutu, to-

hib vette minna vaid koos isik-
liku saatjaga. 

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on invarandade loomine 
oluline samm linnaruumi ligipää-
setavuse parandamiseks. «Me ei 
pruugi sageli arugi saada, milli-
sed takistused võivad ette tul-
la ratastooliga liikumisel. Sageli 
võivad need takistused olla ka 

ületamatud ja seada mitmeid pii-
re. Kuid igapäevaseks toimetule-
kuks peaksid olema kõigil võrd-
sed võimalused ja ligipääsetavu-
sel on selles oluline osa,» ütles 
Beškina. «Kuna Tallinn on ko-
duks paljudele liikumisraskus-
tega inimestele, asusime koos-
töös linnaosavalitsusega tegut-
sema, et ligipääsetavad oleksid 

ka rannad. Tulemuseks on kaks 
suurepärast ujumiskohta erivaja-
dustega inimestele. Ootame kõi-
ki huvilisi julgelt neid võimalusi 
kasutama!»

Ligipääsetava randade teenus 
on mõlemas linnaosas avatud ko-
gu ametliku rannahooaja vältel 
1. juunist kuni 31. augustini iga 
päev kella 12-18 ning on kasu-

tajatele tasuta. Nädalavahetus-
tel võiks ujumisratastooli eelne-
valt broneerida, helistades tele-
fonil 5425 0424 (Pirita) või 5666 
2455 (Pikakari). Info on leitav 
nii kohapeal kui ka Tallinna li-
gipääsetavuse infosüsteemis lips.
tallinn.ee 

Ka Pikakari rannas heisati 
keskkonnasõbralikkust ja sup-
lusvee puhtust näitav Sinilipp.

Harku järves väliujula
Kakumäe ja Harku järve rand 

on samuti rannahooajaks val-
mis. Haabersti randade suplus-
vee proovid on korras ning tööd 
alustas rannavalve. «Alustasime 
Haaberstis randade ettevalmistu-
sega rannahooajaks juba mai kes-
kel,» ütles linnaosavanem Oleg 
Siljanov. «Rannad koristati pra-
hist, liivaalad planeeriti ja tasan-
dati, liiv sõeluti, paigaldati ran-
nainventar ja välikäimlad ning li-
sati prügikaste. Ka  lapsevankri-
ga pääseb nüüd otse Harku jär-
ve ja Kakumäe rannas laudteed 
pidi veepiirini.»

Haabersti randades pakub 
rannavalvet G4S Eesti ning li-
saks randadele töötab vetel-
päästja suplejate turvalisuse ni-
mel  Harku järve väliujulas.

Väliujula on Harku järvel teist 
hooaega ning jääb sinna kuni sü-
gistalvise perioodini. Harku jär-
ve suplusranna vahetus lähedu-
ses asuvas väliujulas on kolm 25 
meetri pikkust ja 2,5 meetri laiust 
ujumisrada, mille otstes on tõu-
keseinad mugavaks ümberpöö-
ramiseks. Vee sügavus ujulas on 
keskmiselt 1,6 meetrit. Väliuju-
las viibimine ja ujumine on omal 
vastutusel, selle sissepääsu juur-
de on paigaldatud ka infotahvel 
kasutusreeglitega.

Rannahooajal hooldatakse 
Haabersti randu iga päev. Har-
ku ja Kakumäe ranna hooldaja 
on OÜ divitiae. Rannahooaeg 
kestab 31. augustini.

Rannahooaeg on avatud 
ja kahes rannas saab 
ujuda ka ratastooliga

ÕUE LIIKUMA: Eesti esimene 
rulluisupark õpetab uiskudel püsti jääma 

Rannast saab laenutada just ujumi-
seks mõeldud ratastooli, mida on mu-
gav mööda laudteed vette sõidutada.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Teade Ülemiste ühisterminali detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku tulemu-
sest.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 05. 
maist kuni 19. maini 2022 detailplaneerin-
gu avalik väljapanek. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku ajal esitasid vastuväi-
teid ja ettepanekuid Terviseamet, Trans-
pordiamet ja Galigo OÜ esindaja Advokaa-
dibüroo WALLESS OÜ.
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toi-
mub  14. juunil 2022 kell 18.00 Lindakivi 
Kultuurikeskuses (J. Koorti tn 22).

Tallinna Linnavalitsus otsustas 01. juuni 
2022 istungil:
1.   korraldusega nr 507:
muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. det-
sembri 2016 korralduse nr 1862-k „Mähe-
Kaasiku tee 42 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine Pirita linnaosas“ 
punktis 1 nimetatud detailplaneeringu 
(edaspidi ka detailplaneering) maa-ala 
suurust 0,24 hektarile vastavalt detailpla-
neeringu põhijoonisele tulenevalt detail-
planeeringu ala piiri täpsustamisest Mähe-
Kaasiku tee T3 kinnistu osas.
1.2 Võtta vastu Pirita linnaosas asuva 0,24 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mä-
he-Kaasiku tee 42 kinnistu detailplanee-
ring, Optimal Projekt OÜ töö nr 263. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärk on 
moodustada Mähe-Kaasiku tee 42 kinnis-
tust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti 
ning määrata moodustatavatele kruntidele 
ehitusõigus kokku kahe kuni 2-korruselise 
üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. 
Lisaks on detailplaneeringus antud haljas-
tuse, juurdepääsuteede ja parkimise põhi-
mõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris https://tpr.tal-
linn.ee/

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 

Saha tn 17 kinnistu  projekteerimistingi-
muste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
asub Saha tn 17 kinnistu pereelamute juht-
otstarbega alal. Lisaks jääb Saha tn 17 kin-
nistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu ko-
hasele miljööväärtuslikule alale, kus on 
määratud miljööväärtuslike hoonestusala-
de piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- 
ja kasutamistingimused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Saha tn 17 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. Saha tn 17 kin-
nistule kavandatava üksikelamu võib pai-
gutada ca 4,3 m kaugusele Saha põigu 
poolsest kinnistu piirist; ca 11,7 m kaugu-
sele Saha põik 3 poolsest kinnistu piirist; 
Lemmiku tn 2b poolsest kinnistu piirist ca 
4,5 m ning Saha tänava poolsest kinnistu 
piirist ca 5,0 m. Saha tn 17 kinnistul suuru-
sega 600 m2  puhul, võib suurim ehitise-
alune pind olla kuni 170 m2. Kavandatav 
elamu ehitisealune pindala on 145 m2.  
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planee-
rimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteerimistingi-
muste alusel olemasoleva hoonestuse va-
hele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku-
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldised kasu-
tus- ja ehitustingimused, sealhulgas pro-
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisa-
materjalide avalik väljapanek toimub 13. 
juunist kuni 28. juunini 2022 Nõmme Lin-
naosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I 
korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/03089 ning ameti 
koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvu-
da Tallinna vanas projekteerimistingimuste 
ja ehitusprojektide registris veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pag
eName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=169838
PT menetluste nr PT247490 või Saha tn 17 
aadressi alt (dokumentide nägemiseks 
peab ID-kaardiga sisse logima)
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust lä-
biviivale haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ette-
panekute ja vastuväidete esitamise täht-
ajaks on avaliku väljapaneku lõppemise 
kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud täht-
aja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Kadaka pst 157 kinnistu  projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
asub Kadaka pst 157 kinnistu pereelamute 
juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on mää-
rata tingimused Kadaka pst 157 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. Kadaka pst 157 
kinnistule kavandatava üksikelamu võib pai-
gutada ca 10,4 m kaugusele kirde poolsest 
kinnistu piirist; 6,5 m kaugusele kagu pool-
sest kinnistu piirist; edela poolsest kinnistu 
piirist ca 30 m ning loode poolsest kinnistu 
piirist ca 23 m. Kadaka pst 157 kinnistu suu-
rusega 2358 m2  puhul, võib suurim ehitise-
alune pind olla kuni 300 m2 arvestades lä-
hipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üld-
planeeringut. Kavandatav elamu (ehitise-
alune pindala 298,7 m2) arvestab ümbrit-
sevat hoonestust.  

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planee-
rimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteerimistingi-
muste alusel olemasoleva hoonestuse va-
hele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku-
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldised kasu-
tus- ja ehitustingimused, sealhulgas pro-
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisa-
materjalide avalik väljapanek toimub 17. 
juunist kuni 4. juulini 2022 Nõmme Linna-
osa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I 
korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/03166 ning ameti 
koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvu-
da Tallinna vanas projekteerimistingimuste 
ja ehitusprojektide registris veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pag
eName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=169812 PT menetluste nr PT247430 
või Kadaka pst 157 aadressi alt (dokumen-
tide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse 
logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust lä-
biviivale haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ette-
panekute ja vastuväidete esitamise täht-
ajaks on avaliku väljapaneku lõppemise 
kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud täht-
aja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300

Põhja-Tallinnas algab noorte tänava-
kunsti kampaania
Põhja-Tallinna valitsus koos Põhja-Tallinna 
Noortekeskuse ja MTÜ Mondoga kutsub 
kutsub noori looma tänavakunsti.
Tänavakunsti kampaania «Keera kunsti 
juurde - ära sodi!» eesmärk on juhtida 
tähelepanu, et tänavakunstil on oma õi-
ge koht. Põhja-Tallinna vanema Manuela 
Pihlapi sõnul aitab kampaania ehk vä-
hendada nii sodimist kui ka keelatud 
graffiteid linnaosas. «Tänavakunsti 
kampaania keskendub 2022 aastal klii-
mamuutustele ja keskkonnale. See on 
suurepärane võimalus lasta loovusel 
lennata, et luua teos, mis hakkab kau-
nistama Põhja-Tallinna linnaosa,» ütles 
Pihlap.
Linnaosavanem seletas, et kampaania raa-
mes on avatud konkurss, kuhu saab esita-
da kavandeid kahes kategoorias: kliima-
muutused ja keskkonna kaitsmine ning va-
ba looming. «Nii võib esitatav seinamaalin-
gu kavand olla inspireeritud aktsioonidest 
keskkonna kaitsmisel või väljendada mõnd 
enda ideed, ilukäsitlust või sõnumit. Välja 
valitud kavandid saavad kooskõlastuse 
kinnistute omanike poolt ning juba sel su-
vel asutakse neid Põhja-Tallinnas joonista-
ma,»  selgitas Pihlap.
Seinamaalinguid ootab Kopli Ekstreem-
park ja hooned Põhja pst 2, Puhangu 1 ja 5 
ja veel mitmed teised hooned.
Konkursist on oodatud osa võtma kõik, kes 
julgevad end kunstiliselt ja vabalt väljenda-
da. Välja valitud kavandite autoreid aitavad 
vahendite hankimisel ja töö teostamisel 
Põhja-Tallinna Valitsus ja MTÜ Mondo.
Konkursile saab töid esitada 31.05-
01.07.2022 Põhja-Tallinna Noortekeskuse 
e-postile info@ptnk.ee või läbi sotsiaal-
meediakanalite – Facebook/Instagram @
PTnoortekas. Täiendavate küsimuste kor-
ral võtta ühendust Põhja-Tallinna Noorte-
keskusega.
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Oliver Õunmaa, 
Boriss Tuch
pealinn@tallinnlv.ee

Vanameister Arvo Iho pa-
ni hiljuti oma Andrei Tarkovs-
ki «Stalkeri» võtetel tehtud fo-
todest kokku raamatu. «Selle 
raamatu koostasin Andrei Tar-
kovski 90. sünniaastapäevaks,» 
ütles Iho. «Sain selle trükiko-
jast kätte 1. aprillil. Tahtsin te-
ha õhtut Tarkovski mälestuseks 
4. kuupäeval. Raamat, muide, 
on tehtud neljas keeles: eesti, 
vene, inglise ja soome.» Pea-
linn vestles Ihoga tema tuntu-
matest teostest, Eesti filmielust 
ja ka Tarkovski legendaarse fil-
mi sünnist.

Nõukogude ajal tekitas sensat-
siooni tolle aja kohta väga ot-
sekohene film «Naerata ometi», 
mis rääkis lastekodulaste kar-
mist elust. Kuidas te sellise ras-
ke teema peale tulite?

Me tegime enne seda Leida 
Laiusega kolm dokumentaalfil-
mi: «Sündis inimene», «Lapse-
põlv» ja «Jäljed lumel». Nen-
dest kolmest filmist kaks kee-
lati ära, sest need näitasid elu 
liiga ehedalt. 

«Lapsepõlv» näitas, kuis 
tööl käivad naised andsid oma 
lapsed lausa nädalaks ajaks las-
teaeda. Sellega rikuti ema ja 
lapse loomulik lähedus, mis 
hiljem elu jooksul lõi välja tõ-
sise võõrandumisena. Näita-
sime töötavate naiste elu nii, 
nagu ta oli, kogu karmuses. 
Seetõttu ekraanile seda filmi 
ei lubatud.  

Akadeemik Gustav Naan 
kirjutas tollal uurimuslikke ar-
tikleid pereelust. Näitasime tal-
le oma filmi,  paradoksaalsel 
kombel tuli vana kommunist 
Tallinnfilmi kunstinõukogu ees 
meie tõsielufilmi kaitsma ning 
tänu sellele lubati «Lapsepõl-
ve» vähemalt Eestis näidata.  

Nende kolme tõsielufilmi te-
gemise jooksul saime Leida-

ga hea klapi. Kui Tallinnfil-
mi peatoimetaja Enn Rekkor 
pakkus Laiusele teha filmi Sil-
via Rannamaa romaanist «Ka-
suema», võttis see mul hinge 
kinni, sest see raamat on ju 
kirjutatud Rakvere internaat-
kooli elu baasil. Rannamaa oli 
1962. aastal pikalt selles koolis 
ja uuris sealset laste elu. Mina 
õppisin ja elasin samas koolis 
aastatel 1964-1967. Ma tund-
sin raamatus kirjeldatut oma 
kogemuse kaudu peensusteni.

«Naerata ometi» erineb algu-
pärasest «Kasuema» romaanist 
tunduvalt. Miks te seda nii pal-
ju muutsite?

Filmi ette valmistades käi-
sime Leida Laiuse ja stsena-
rist Marina Šeptunovaga, ke-
da tundsin Moskva filmi-
kooli ajast, ka Rakvere 
koolis. Lisaks sõitsime 
läbi kõik Eesti sar-
nased koolid. Kuu-
lasime palju lugu-
sid 1980ndate aas-
tate õpilaste elust ja 
otsustasime, et pole 
mõtet hakata filmis 
taastama 1960ndaid. 
Juba oli 1984. aasta ja 
lapsed olid hoopis teist-
sugused, kui Rannamaa ro-
maani ajal. 1960ndatel oli in-
ternaadilaste ja nende vane-
mate elus ikka veel palju sõja 
mõjusid ja kogu sootsiumi elu 
oli 1984. aastaks nii palju muu-
tunud, et otsustasime Ranna-
maa noorsooromaani tegevuse 
kaasaega tuua ja filmis ümber 
teha. Meil oli seetõttu Ranna-
maaga isegi väike konflikt. Tal-
le ei meeldinud, et tõime tema 
teose kaasaega ja muutsime sel-
le väga elulähedaseks. Aga just 
see oligi meie taotlus. Olgugi 
et tegemist on mängufilmiga, 
siis tahtsime, et vaatajad võ-
taks seda vastu nagu päriselu. 

Nõukogude Liidus oli en-
negi tehtud filme lastekodu-
dest ja internaatkoolidest, kuid 

ARVO IHO: Saime Moskvast loa lastekodu filmida vaid puhta pettusega

neks sai põgenema. Ema tali-
tas kodus loomi ja isa külase-
pa palgast pidi kuuelapselist 
peret ülal pidama. Ega see ol-
nud kerge. Seepärast kasva-
sime koos venna ja õega ka 
Rakvere internaatkoolis. Seal 
28 rubla eest kuus meid toi-
deti, anti riided selga, me sai-
me hariduse ja ka ameti. Mi-
nu esimene amet oli puusepp. 
Mu enda elu tõttu oli see las-
te teema mulle väga lähedane. 

Millised on tänapäeva laste 
probleemid? Kui katkised ne-
mad on? 

Vaatan nukrusega, kuidas 
paljudel vanematel ei jätku oma 
laste jaoks aega ja tähelepanu, 
et nendega südamlikult tegele-
da. Need pagana telefonid ja 
elektroonilised vidinad ju lam-
mutavad ära peresisese loomu-
liku suhtlemise. Pere tuleb koh-
vikusse ja kõigil on nutitelefo-
nid käes. Vanemad tellivad toi-
du ära ega räägi omavahel sõ-
nagi. Igaüks nokib omaette. See 
tekitab lastes üksilduse ja ma-
hajäetuse tunde. Vanemad just-
nagu on, aga tegelikult pole neid 
lapse jaoks olemas.  Seepärast 
on just murdeeas tüdrukud vä-
ga tasakaalust väljas. Nad tee-
vad tätoveeringuid ja panevad 
ninasse ja keelde rõngaid. See 
on noorukite protest selle vas-
tu, et neil pole enam inimlikku 
suhtlemist. Materiaalselt on neil 
kõik mäekõrguselt parem, kui 
meil omal ajal oli. Aga hulluks 
teeb noorte olukorra, et isa ja 
ema ei kallista oma last hom-
mikul. Selle asemel kingivad 
nad üha kallimaid vidinaid, aga 
see ei päästa olukorda, kui sa 
ikkagi otse välja ei näita, kui-
das oma last armastad. 

Laste ja vanemate omava-
heline võõrandumine on Ees-

tis suur, ja veel hullem rikka-
mates maades. Rumalad on va-
nemad, kes kingivad lapsele 5. 
sünnipäevaks mõne elektroo-
nilise vidina, mis lapse nen-
dest eraldab. 

Praegu räägivad paljud filmid 
minevikust. Kasvõi Melchio-
ri saaga, «Tõde ja õigus» või 
«1944». Kas me natuke karda-
me neid tänapäeva probleeme 
esile tuua?

Keskmine filmitegija kar-
dabki tänapäeva. Praegusest 
ajast filmi tegemiseks peab na-
tukene aega mööda minema. 
Ka noorte probleemidest filmi 
tegemiseks peab tegija ise kõi-
gepealt täiskasvanuks saama. 
Siis võid sa tegeleda problee-
midaga, mis sul olid 14-15-aas-
taselt. 22- või 23-aastane tegi-
ja seda veel ei tee. Filmi an-
nab teha alles siis, kui koge-
mused ja südamepiinad ja va-
lu on juba läbi elatud. Tuden-
gid on teinud kaasajast filme 
küll, kuid neis puudub selle 
aja üldistus ja mõtestamine. 
Ka tõsiseltvõetavad romaanid 
tahavad ju mõne aasta see-
dimist saada. Aga ega need 
2022. aastast rääkivad filmid 
tulemata jää. 

Nõukogude ajal olid Eesti filmi 
nö kaubamärgiks  pikad lohise-
vad kaadrid, kus näidati suures 
plaanis kellegi dramaatilist nä-
gu või silmi. Mille järgi tunneb 
tänapäeval Eesti filmi ära?

Eesti film on muutunud pa-
remaks just tänu BFM-ile. Rah-
vuslik filmiharidus on olnud 
siin määrava tähtsusega. Ees-
tis käis teiste maade filmitegi-
jaid isegi nõukogude ajal. 

Hoopis uus tase selles saa-
bus 1990ndatest alates. Meie 
kooli tudengid on saanud ol-

la praktikal eri maade meist-
rite juures. 

Tänu rahvusvahelisele fil-
miharidusele ja praktikale on 
meie noored filmitegijad nüüd  
saavutanud ka rahvusvahelise 
taseme.  Nad oskavad rääki-
da ekraanilt haaravaid inim-
likke lugusid, mis on mõiste-
tavad eri rahvastele.  

Võtame näiteks filmi «Selt-
simees laps».  See BFM-i hilju-
tise lõpetaja Monika Siimetsa 
tehtud film kooliõpetaja pere 
elust Stalini ajal pideva hirmu 
atmosfääris on haarav inimlik 
lugu, mis näidatud lapse sil-
made ja arusaamise läbi.  Fil-
mis on kasutatud palju tuge-
vaid võõritusvõtteid, aga just 
tänu nende kunstiliste nippi-
de sisulisele põhjendatusele on 
see film mõistetav väga erine-
vatele rahvastele. 

 Olgu siinkohal võrdluseks 
Jüri Sillarti film «Äratus» esi-
mesest suurküüditamisest Ees-
tis. Sillart tahtis olla «suur 
kunstnik» ja andis oma filmi-
le nii «kunstilise» ja ebaloo-
muliku vormi, et isegi Eestis 
ei saanud see film vaatajate-
le lähedaseks, rääkimata laie-
mast levikust. 

See võrdlus näitab, et ta-
valisele vaatajale lähevad sü-
damesse inimlikud lood, kus 
ei tehta ülemääraseid kunstili-
si vigureid viguri enda pärast.  

Nüüd on meie noored fil-
mitegijad jõudnud arusaami-
sele, et filme tuleb teha enne-
kõike  Eesti inimestele. Ja kui 
nad teevad hea filmi oma ini-
mestele, siis vaatab seda fil-
mi ka soomlane ja sakslane. 
Sest head inimlikud lood üle-
tavad piire. 

Milline on kõige aegade parim 
Eesti film?

No seda ma küll ei ütle. Sel-
leks on olemas haritud filmiuu-
rijad ja kriitikud.

Vanadest on mu lemmik 
«Ukuaru» ja uuematest see-
sama «Seltsimees laps». Ka 
Peeter Simmi viimatine film 
«Vee peal» meeldib mulle vä-
ga. Ja ikka meeldivad sellised 
filmid, mis annavad elule muhe-
dat maiku juurde. Ka dramaati-
lises filmis peaks ikka huumo-
rit olema. Head nalja on ju kee-
ruline teha ja kui meil mõned 
sellised talendid on, siis need 
on meie kullaterad.

Millised režissöörid siis suuda-
vad häid komöödiaid teha? Kas 
seesama Peeter Simm näiteks?

Simmil on kaasasündinud 
koomilise loo jutustamise an-
ne. Ükskõik millest ta filmi 
teeb, ikka näeb Simm ka vii-
mases kurjamis ja pätis mi-
dagi head. Ma olen Peetriga 
koos  teinud «Tätoveeringu», 
«Ideaalmaastiku» ja «Arabel-
la» ning võin öelda, et tema-
ga on hea koos töötada. On 
ka selliseid meistreid, kellega 
on piin koos tööd teha. Aga 
Simm suhtub hästi ka igasse 
poissi, kes lööb võtteplatsil 
naelu või tassib käru. Ta on 
palju filme teinud ja kõik po-
le väga õnnestunud. Aga te-
ma parimates töödes on ko-
he näha, et ta armastab ini-
mesi. See, mis on filmitegija 
hinges, peegeldub lõpuks ka 
ekraanil.  Ja kui sa vastupi-

di ikka oled sadist, siis see 
on ka ekraanil näha.

Kui juba komöödiatest rääkida, 
siis tänapäeval on levinud sel-
line skeem nagu ka talendisaa-
detega, et ostetakse kellegi tei-
se valmis kirjutatud stsenaa-
rium, mis siis kohalike tegijate-
ga uuesti filmitakse. Mida teie 
arvate «Klassikokkutulekust»?

Taani filmitegijad on müü-
nud seda lugu mitmele poo-
le ja teiste seas ka Eestile ja 
Soomele. See on puhas kom-
mertsfilmi mudel. «Klassikok-
kutulek» on rahva naerutami-
ne tihtipeale madalate naljade-
ga. No näiteks kellegi munad 
jäävad saunas lavalaudade va-
hele kinni ja nalja kui palju!  
Aga tuleb tunnistada, et lollid 
naljad meeldivad rahvale, sest 
neid on lahe vaadata, kui sul 
on kolm õlut hinge all. 

Kunst aga on ikka algupä-
rane asi. Ja ega kõik «liikuvad 
pildid» olegi filmikunst. Suur 
enamus filmidest on ameerik-
laste eeskujul tehtud ajaviiteks 
ja raha teenimiseks. Saab kaks 
tundi aega surnuks lüüa ja va-
hepeal veel tüdruku põlvegi si-
litada. Kui sa peale sellist kom-
mertsfilmi kinost välja lähed, 
siis paari tunni pärast veel min-
gi tunne on olemas. Aga kol-
mandal päeval sa õieti ei mä-
letagi, mis rabelemine see oli. 
Head näitlejate näod, mõned 
efektsed vigurid ja ütlemised 
ehk on veel meeles. Aga lu-
gu läheb juba mõne teise tao-
lisega segi.  

Täiesti teine maailm on näi-
teks «Tõde ja õigus». See film 
on tummine tükk musta leiba, 
mis sul veel mitu nädalat see-
dib ja meelest ei lähe. Need on 
põhimõtteliselt erinevad asjad 
ja seetõttu ei saa kõiki filme 
ühe mõõduga hinnata.

Mis siis «Tõe ja õiguse» teie ar-
vates filmina eriliseks tegi?

See on väga hästi tehtud film 
eesti taluinimestest. Lavas-
taja Tanel Toom sai 
BFM-i algõpetu-
sele otsa veel 
Inglismaa pa-
rima filmi-
kooli ha-
riduse, 
kus dra-
maturgia 
õpetus on 
mäekõrgu-
selt parem 
kui meil. Tä-
nu kindlakäeli-
sele režiile, värs-
ketele näitlejatele ja 
kogu filmigrupi suurepära-
sele tööle on eesti rahva suur-
romaan nüüd ekraanil ka väga 
tugeva filmina olemas.  Mulle 
läks see küll südamesse. Tõ-
si, ta on nii raske tükk, et lü-
hikese aja jooksul mitu korda 
vaadata ei jaksa. Kui ühe kor-
ra oled ära vaadanud, siis vast 
aasta-paari pärast alles tahad 
uuesti näha. 

Miks otsustasite filmi «Stalker» 
sünnist oma fotoraamatu väl-
ja anda?

Ma olen tudengitele näida-
nud Tarkovski filme igal aastal 
ja viinud neid ka filmi võtte-
kohtadesse. Nüüd mõtlesin, et 
annan Tarkovski 90. sünniaas-

tapäevaks välja raamatu suu-
re meistri mälestuseks. Kolme 
aasta jooksul oli mul õnn te-
maga lähedalt suhelda. 

Minu raamatus on kokku 
84 pilti. 42 fotot pärineb võ-
tete ajalt aastaist 1977-78. Ja 
veel on raamatus viis 5-7-le-
heküljelist artiklit eesti, vene, 
inglise ja soome keeles.

Kui hõlpsati Tarkovskil maail-
makino suurteos sündis?

«Stalker» sündis väga vae-
valiselt. See võeti ju kaks ja 
pool korda ümber ja algul ei 
saanud töö kuidagi vedama. 
Esimene võttesuvi läks täitsa 
koera saba alla. Seal oli pal-
ju materjali pidevat ümberte-
gemist, suuri inimestevaheli-
si pingeid ja tehnilist praaki.  

Kui sa näed, et ka kuulsad 
meistrid teevad oma tööd läbi 
häda ja vaeva, siis võtad hiljem 
kogu seda filmitegemise asja 
rahulikumalt. Seda olen ka tu-
dengitele rääkinud, et ärge ar-
vake, et oma esimeste töödega 
kohe panete uue päikese sära-
ma ja muudate maailma. Hea 
filmiharidus koosneb ju ka-
hest osast – üks on koolihari-
dus ja teine on  töö filmigrupis 
meistri abilisena. Algul peate 
meistri juures praktikal olema 
ja siis mitu aastat ise filme te-
gema, enne kui ameti selgeks 
saate. Nii räägiti meile Mosk-
va kinokoolis ja olen selle ju-
tu paikapidavust näinud hil-
jem mitmel maal.

«Stalkeri» võtteplatsil tegite fo-
tosid salaja. Miks nii?

Mosfilmi fotograaf Muraš-
ko kaitses kiivalt oma mono-
poli ja ei lubanud kellelgi teisel 
võtteplatsil pilte teha. Kuid ma 
võtsin salaja mõned tööhetked, 
trükkisin kaheksa pilti paberi-
le ja näitasin neid Tarkovski-
le. Ta ütles: «Väga erksad pil-
did. Jätka tööd. Ainult vaata, 
et Muraško ei näeks! Ta lööb 
su aparaadi puruks!»

Kuna sain pildistada har-
va, siis kokku võtsin 

täis ainult viis rul-
li filmi. Raama-

tus on 42 pa-
rimat fotot, 
mis on teh-
tud «Stal-
keri» võ-
tete ajal 
ja 42 pil-
ti Tsooni 

elust pärast 
võtteid. Olen 

viinud «Stal-
keri» võttepai-

kadesse eri maadest 
pärit inimesi 33 aasta jook-

sul. Inimesi on käinud Soo-
mest, Norrast, Saksast, Prant-
susmaalt ja Inglismaalt. Vene-
maalt oli terve delegatsioon, 
kuhu kuulus ka Marina Tar-
kovskaja. Kõige kaugem küla-
line oli luuletaja Austraaliast. 
Seetõttu on raamatul kaks osa 
– «Stalkeri võtted Eestis» ja 
«Tsooni järel-elu». 

Kas võib öelda, et teie raamat 
räägib ka kultuuride seotusest, 
mis püsib hoolimata sellest, et 
poliitikud ja propagandistid tee-
vad kõik, et inimesi lõhestada?

Täiesti õigus. Inimestevahe-
lised sidemed säilivad hoolima-
ta Putini kohutavast sõjast. See 

on kriminaalne sõda, inimsu-
sevastane kuritegu. Kuid loo-
mingulised ja isiklikud kontak-
tid kultuuriinimeste vahel pea-
vad säilima ja arenema. Oma 
raamatut ja fotonäitust kavat-
sesin näidata Venemaal – Je-
katerinburgis ja Krasnojarskis. 
Selleks tegin ka venekeelse fo-
tofilmi.  Nüüd on need plaanid 
tühistatud.

Kas see, mis praegu Venemaal 
toimub, jätab Venemaa kinoaja-
lukku oma jälje? 

Minu arvates on Venemaal 
praegu toimumas väga suur tra-
göödia. Ei saa öelda, et kõiges 
on süüdi ainult Putin ja tema 
lähim seltskond. Ka rahvas on 
süüdi, sest ta lasi sellise juhi 
võimule ega hakanud talle õi-
gel ajal vastu. Kodanikud vas-
tutavad oma mõrvaritest juhti-
de ja sõjaväe tegude eest.

Ja kui inimestega rääkida, 
siis enamik usub ka praegu 
sellesse, mida Vene Föderat-
siooni propagandamasin neile 
räägib. Nad ütlevad: «Jah, sest 
meid ähvardas NATO ja Uk-
raina rünnak!» Suur osa Ve-
nemaa inimestest pole võime-
lised iseseisvalt mõtlema. See 
on 20 aastat kestnud massiiv-
se ajupesu tulemus ja täieliku 
infosulu tulemus. 

See, mida vene sõdurid tee-
vad, on kohutav: nad röövivad, 
tapavad, vägistavad, hävitavad 
koole, haiglaid, lasteaedu. Mind 
vapustas üks pealtkuulatud ja 
internetis avaldatud telefoni-
vestlus sõduri ja tema ema va-
hel. Sõdur uhkustas, et tal õn-
nestus ühest purustatud majast 
kätte saada telekas, külmkapp 
ja arvuti, ning ema kiitis po-
ja tegusid ning lisas, et saatku 
aga see varandus kiiremini ko-
ju. See on tõend täielikust mo-
raalsest allakäigust! 

Mis saab Venemaast tulevikus? 
Kas see jääb despootlikuks im-
peeriumiks, mis oma suva järgi 
naabrite saatuse üle otsustab?

Ma olen reisinud palju Sibe-
ris, kuni Tšukotkani välja. Ma 
nägin Alaskat üle väina. Ja veel 
1989. aastal mõtlesin, et sel-
lest 12 000 kilomeetrit laiast 
impeeriumist võiks saada ne-
li eri riiki, kus inimesed elak-
sid ilma Moskva survele allu-
mata vastavalt oma klimaati-
listele tingimustele ja rahvus-
likule omapärale. Nii elaksid 
nad loomulike seaduste järgi.  
Kaug-Ida ja Kaug-Põhi kauple-
sid juba siis Jaapaniga jõuliselt. 
Krasnodari krai on Siberi süda, 
uskumatult rikas maa, seal on 
piiritud metsad, jõed ja Altai. 
See võiks olla omaette riik.  
Kolmas riik võiks olla Lää-
ne-Siber oma gaasi ja naftaga. 

Ja ainult lääne pool Uura-
lit oleks see Moskva Venemaa. 
Ainult nii oleks minu arvates 
selle maailma suurima impee-
riumi inimestel normaalne elu.

Kas selle nägemuse tõekssaami-
ne on utoopia?

Võib-olla. Kuid ma siiski loo-
dan, et see kolossaalse vägival-
laimpeeriumi jagunemine ku-
nagi toimub. Sest niikaua kui 
Venemaa rahvas oma ihalust 

Seitsme aasta eest «Naerata ometi» taastati ning selle esilinastus oli Tilsis ehk paigas, kus Iho selle 1980ndatel filmis.  Scanpix

«Kõige suurem mure on praegu ühiskonnas laste ja 
vanemate võõrandumine. Lapsed ei tunne, et vane-
mad neid armastavad, vaid neid valdab üksinduse ja 
mahajäetuse tunne,» räägib režissöör ja fotokunst-
nik Arvo Iho (72). «Materiaalselt on lastel kõik olemas, 
aga kogu pere istub oma kallis nutividinas ja ei rää-
gi omavahel. Isa ja ema ei kallista oma last hommikul. 
Selle kõige pärast on just murdeeas tüdrukud tasa-
kaalust väljas.»

Seni tehtud filmid 
valetasid lastekodu-

laste elu kohta.

Pälvinud Valgetähe teenetemärgi

• Arvo Iho on sündinud 21. 
juunil 1949 Rakveres.

• Operaatorina on ta ai-
danud teha filme 
«Löö vastu» (1975), 
«Karikakramäng» 
(1977), «Tuulte pe-
sa» (1979), «Ideaal-
maastik» (1980), 
«Corrida» (1982), 
«Arabella, mereröövli tü-
tar» (1982), «Lurich» (1983), 
«Naerata ometi» (1985), «Vernan-
da» (1988), «Kallis härra Q» (1998), 
«Libarebased ja kooljad» (1998).

• Tema kui lavastaja käe all on valmi-
nud filmid «Naerata ometi» (1985, 

koos Leida Laiusega) 
«Vaatleja» (1987), «Ai-

nult hulludele ehk Ha-
lastajaõde» (1990), 
«Karu süda» (2001), 
«KaruZmari» 
(2007).

• Iho on pälvinud 
2001. aastal Valgetä-

he V klassi teenete-
märgi, 2012. aastal Eesti 

Kultuurkapitali audiovisuaal-
se kunsti sihtkapitali elutööpreemia 
viljaka töö eest loojana ja õppejõuna 
ning 2019. aastal Tallinna ülikooli tee-
netemärgi.

need kõik ilustasid ja valeta-
sid tegelikkuse kohta. Aga mi-
na ei saanud nii teha, sest olin 
kolm aastat seda elu ise elanud 
ja tundsin kõike peensusteni. 

Lastega, kelle me rollidesse 
valisime, saime headeks sõpra-
deks. Me palusime, et nad esi-
taks stsenaariumi teksti mitte 
nii, nagu paberil kirjas, vaid 
oma loomulikus tänava-kee-
les. Samuti palusime neil ka 
kohe öelda, kui mõni asi tun-
dub võlts. Me kõik koos püüd-
sime teha läbinisti ausat filmi 
internaatkooli laste elust. Siia-
maani kohtume toonaste osa-
täitjatega aeg-ajalt, nagu olek-
sime sugulased.

Kui palju pidite piike murd-
ma, et Nõukogude tegelikkust 
paljastav film üldse ekraani-
le jõuaks?

Toona oli veel stagnaaeg,  
kui esimene variant «Naerata 
ometi» stsenaariumist Mosk-
vasse jõudis. See keelati ko-
he ära. See oli liiga realistlik. 
Meile anti 16 parandust, mil-
le pidime sisse viima. Kui me 
need kõik oleksime sisse viinud, 
oleks see lammutanud meie loo 
täiesti ära ja meil oleks sündi-
nud tavaline, mitte midagi üt-
lev Nõukogude film. Aga me 

tegime kavala nipi. 
Filmistuudiotes olid 
toona toimetajad, kes 

pidid jälgima, et teek-
sime kõike Mosk-
va normide jär-
gi. Me palusime 
siis oma toimeta-
jal kirjutada stse-
naarium selliseks, 
nagu Moskva nõu-

dis. Ütlesime, et me 
oleme lollid ja sina 

tead reegleid paremi-
ni. Seda siis toimetaja te-

gigi ja tema versioon saadeti 
Moskvasse, kus see ka kinnita-
ti. See oli puhas pettus.

Meie aga jätkasime enda 
stsenaariumiga ja seda me näi-
tasime ainult Tallinnfilmi di-
rektorile Enn Rekkorile. En-
nule see meeldis, ütles, et las-
ke käia, ja et tema võtab vas-
tutuse. 

Et keegi meie pettusest tea-
da ei saaks, valisime Eesti kõi-
ge kaugema lastekodu Tilsis, 
kuhu ei viinud ükski asfaltee 
ega raudtee. Nõukogude ajal 
oli nimelt komme, et vähe-
malt kaks korda tuli filmivõ-
tete ajal Moskva kinokomitee 
kontroll, filmi tegemist ja ma-
terjali üle vaatama. Tavaliselt 
tulid kontrollid rongiga Tallin-
nasse ja siis Volgaga võtteplatsi-
le. Me alustasime filmimist ap-
rillis, mil on teede lagunemise 
aeg. Keegi ei saanud tulla meid 
sinna kontrollima. Juuni algu-
seks, mil teed juba sõidetavad, 
oli meil film üles võetud. Pani-
me filmi kokku ja läksime se-
da juulis näitama.

Kuidas Moskva seltsimehed siis 
tegeliku stsenaariumi alusel val-
minud filmi vastu võtsid?

Vanad partisanid, nagu me 
toonaseid Moskva seltsimehi 
nimetasime, keelasid filmi ko-
he ära ja andsid meile kahek-
sa  karmi käsku. 

Näiteks tuli filmist välja võt-
ta avastseen, laste omakohus 
vargaplika üle, keda mängis 

Siiri Sisask. Lapsed ajasid tal 
filmis pea paljaks. Sellega jäi 
film kohe kuue minuti võrra 
lühemaks. Meie filmis rääkisid 
miilitsad vaid vene keeles, ja 
see keelati ka ära. No me siis 
panime nad kanges eesti kee-
les rääkima. Kolmas asi, mida 
tuli muuta, oli Rudolf Allaber-
di mängitud lastekodu direkto-
ri pugejalik käitumine. Pidi-
me talle mõned teised sõnad 
suhu panema ja pehmendama 
tema rolli. 

Eduard Tinn mängis julge-
olekumeest, kelle poeg on sa-
mas lastekodus. Seda pidime 
ka muutma, et ei oleks nii sel-
gelt näha, kes ta on. Kaheksast 
karmist käsust täitsime vast 
kolm ja pool. 

Kogu finaali tegime uues-
ti. See, kuidas miilitsad viivad 
Hendrik Toompere mängitud 
Robi kolooniasse, kuidas Ma-
ri vaatab lastekodu maailmale 
ülalt alla ja kus väikesed poi-
sid jooksevad sokkides ümber 
karusselli – see kõik on uuesti 

filmitud. Ja tuli tegelikult tõe-
le veel lähemale, kui oli enne.  
Tahtsime filmiga rõhutada, et 
see kool on nagu laste vangla. 

Aprillis 1985 oli võimule tul-
nud Gorbatšov. Kui oktoobris 
läksime filmi uuesti kaitsma, 
olid Moskva kinokomitees ju-
ba tema mehed, vanad parti-
sanid olid pensionile saadetud. 
Ja uskumatu küll – meie filmi-
le plaksutati!!  Uus peatoime-
taja Armen Medvedev õnnitles 
meid ja ütles: «Te olete teinud 
perestroika kõige esimese fil-
mi.» 1986 sai film üleliiduli-
sel festivalil peaauhinna ja hil-
jem palju rahvusvahelisi auhin-
du. Tagatipuks anti meile veel 
NSV Liidu riiklik preemia pa-
rima noorsoofilmi eest.

Miks oli just hüljatud laste tee-
ma teil nii väga südamel?

Ma ise olen suurest perest, 
kus kasvas kuus last. Ema oli 
meil olnud töölaagris, kus ta 
külmetuse tõttu kaotas kuul-
mise ja tasakaalu. Isa oli kaks 
korda vangilaagris, kust õn-

Vanad  
seltsimehed  

keelasid meid, kuid 
uued plaksutasid, et 
tegime perestroika 

esimese filmi.

Iho sõnul sai ta filmis «Naerata ometi» mänginud noortega lähedaseks 

ning aeg-ajalt ta kohtub nendega, nagu nad oleksid sugulased. Fotol 

vasakult Katrin Tamleht, Arvo Iho, Triinu Oras ja Kerttu Aaving. Scanpix

järgneb lk 12
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suurest maailma-impeeriumist, 
«Kolmandast Roomast» maha 
ei mata, mürgitab see inimeste 
elu ja lollitab nende mõistust. 
Selles riigis on inimene ainult 
«laagrite tolm» ning ikka ja 
uuesti ohverdavad valitsejad 
sadu tuhandeid inimesi oma 
haigete unistuste teostamiseks. 
Vene inimesed on nagu kuutõ-
bised, kes vahivad lummatult 
TV-kasti ja usuvad kõike seda 
valet, mis neile sealt aastaid 
järgemööda kaela kallatakse. 
Vaimse vabaduse puudumine 
ja tegeliku vabaduse puudumi-
ne elus on alati seotud. 

Kui ma Siberis «Karu sü-
dant» filmisin, oli võttepaigast 
seitsme kilomeetri kaugusel üks 
vangilaager ja 14 kilomeetri 
kaugusel teine. Nende laagrite 
lähedal asuvad külaelanikud ei 
saa enam ilma vangide ja laag-
rita elada. Enamik külaelanik-
ke teenindab tsooni. Mehed on 
valvurid, naised kokad ja ko-
ristajad. Nad pole ammu enam 
jahimehed ja kalurid, nagu va-
rem, vaid degradeerunud kalt-
sakate kari.

Aga lõpuks armastate te kõige 
selle juures jätkuvalt oma sõp-
ru, kes töötavad ja elavad Ve-
nemaal?

Jah, aga on ka mõni asi, 
mis on mind viimasel ajal va-
pustanud. Minu viimases fil-
mis «Karusmari» mängisid pea-
osades Dmitri Pevtsov ja Ser-
gei Garmaš. Tänaseks on Dima 
Pevtsovist saanud tulihingeli-
ne putinist ja ta kiidab mõtle-
mata takka kõiki kuritegusid, 
mida see verehimuline kääbus 
oma absoluutses võimutäiuses 
korda saadab.  Aga Garmašil 
on terve tuum. Ta mõtleb ise-
seisvalt ja ei osale selle hullu-
se takkakiitmises.  Ta on vää-
rikas inimene.

Dima Pevtsovil juhtus elus 
tragöödia. Tema teismeline 
poeg kukkus viiendalt korru-
selt alla ja suri. See šokeeris 
Pevtsovi nii palju, et ta muu-
tus väga usklikuks ja temast 
sai kurjategijast ainuvalitseja 
võimu toetaja. See on hoopis 
erinev sellest inimesest, keda 
mina tundsin. 

Ma kardan seda mustust, 
mis valitseb inimeste ajus ja 
südames…

Kui palju sõda muudab inime-
si nii positiivses kui negatiivses 
mõttes?

Sõda toob välja meie kõi-
ge paremad ja halvemad oma-
dused. 

Kui Venemaa tungis Ukrai-
nale kallale, käisin ukrainlas-
te jaoks andmas sooje riideid, 
voodiriideid ja raha. Ma nä-
gin, kui palju aitasid tavali-
sed, mitte rikkad inimesed, 
ukrainlasi. Nad andsid kas-
või 25 eurot või oma soo-
je riideid. Andjatel olid ilu-
sad näod, mis kiirgasid, sest 
nad said teha head teistele 
inimestele. 

Nüüd on juba kolm kuud sõ-
ja algusest möödas, kuid ome-
ti on meie pisike Eesti Ukrai-
nat rohkem aidanud kui röö-
gatult rikas Saksamaa. No pa-
lun väga! Rikkad inimesed ja 
riigid mõtlevad oma heaolule 
ja aitavad hädasolijat nii vähe 
kui võimalik.  Häbilugu, kui-
das Prantsusmaa ja Saksamaa 

püüavad veel massimõrvar Pu-
tiniga sussutades äri ajada...

Ja see, kuidas 21- aastane 
vene sõdur vägistab 8-aastast 
last. Teine vene sõdur aga üt-
leb, et hommikul ta veel pi-
kajalgset kooliplikat maha ei 
lasknud, sest tahab veel kord 
näha ta siredaid jalgu üle sil-
la minemas. Aga õhtupäike-
se paistel teeb ta «hohluska» 
kindlasti auklikuks... Päris või-
gas poeesia!! 

Miks läheb Venemaal rahvas 
Putini vägivallaga kaasa? Miks 
me ei näe seal vägevaid protes-
te sõja vastu?

Putini aeg on vene inimesed 
täiesti zombistanud. 22 aastat 
Putini võimu on vene rahva-
le niisuguse ajupesu teinud, 
et dr Goebbels ka kadestaks. 
Ivan Julma päevist alates on 
Venemaal levinud usk, et ne-
mad on teistest rahvastest üle-
mad ja neil on kutsumus teis-
tele maadele õnne ja päästmist 
tuua. See on kõige jäledam asi! 

Muide, Ivan Julm oli esime-
ne, kes korraldas Eestis esime-
se massiküüditamise 1540. aas-
tal. Küüditamine toimub prae-
gu ka Ukrainas. 

Sõda võib inimestes välja 
tuua midagi ilusat, kuid põhili-
selt see muudab ikka loomaks.

Samas pole ju igaüks Venemaal 
võimudega nõus....

Noh, jah, umbes 20 protsen-
ti ei ole võimudega nõus, kuid 
nad kardavad... Mul on Vene-
maal häid sõpru, kes tunnevad 
valu ja häbenevad seda, mida 
Putini režiim teeb. Vähemalt 
Ženja Tsimbal (Jevgeni Tsim-
bal, Tarkovski assistent Stalke-
ri võtteplatsil, mängu- ja doku-
mentaalfilmide režissöör, mit-
mekordne Nika preemia lau-
reaat, Andrei Tarkovskist ja 
Aleksandr Kaidanovskist rää-
kiva filmi «Stalkeri unenäod» 
autor) ja Rashid Saifullin, Ta-
tarstanis  Sviyaži saarel elav 
kunstnik, kes illustreerib las-
te muinasjutte.  Need on au-
sad inimesed, kes teavad kind-
lalt, kus on hea ja kus on kuri.

Väga paljud mõtlevad ini-
mesed on Venemaalt lahku-
nud ja kritiseerivad sõda, mis 
Ukrainas toimub. 

Patrioot olemine ei tähenda 
sugugi oma riigi kõigi tegemis-
te heakskiitmist. Enamasti on 
see vastupidi. Ja see ei kehti 
ainult tänapäeva Vene Föde-
ratsiooni kohta!

Olite pikalt filmiõppejõud. Mis 
on Eesti kõrghariduse plussid ja 
mis meil vajaka jääb?

Eesti filmiharidusele tuleb 
kasuks, et BFM-is on õpeta-
jaid väga erinevatelt maadelt. 
See avardab tudengite vaate-

välja ja õpetab nägema erine-
vate kultuuride rikkust.

Kuid viimaseil aastail on tul-
nud Euroopa Liidust ka veid-
raid korraldusi, et õpetamise 
juures ei tohi vahet teha pois-
tel ja tüdrukutel. Oleks justkui 
mingi kesksugu ainult. Samu-
ti on palju norme, mille tõttu 
ei saa õppejõud enam otseselt 
õpetada, vaid ta peab palju pa-
bereid täitama. 

Mind häirib ka see, et kui 
moslemimaadest tulevad meile 
tudengid, siis me äkki peame 
käituma ka ise nii, nagu meil 
oleks moslemimaa.  

Ma andsin klassikalist Euroo-
pa kunstiharidust nii, nagu ma 
seda alati olen teinud. Näitasin, 
kuidas kujutada meest ja naist, 
kuidas kujutada alasti keha ja 
kuidas eri nahavärviga inime-
si valgustada. Seepeale kirju-
tasid kaks moslemiplikat kae-
bekirja, et ma näitan loengus 
erootilisi pilte ja teen liiga va-
bameelseid nalju. No moslemi-
tele on ju inimese kujutamine 
keelatud, mis siin veel rääkida 
katmata kehast piltidel. 

Selle kaebuse peale  sain 
rektori hoiatuskirja, et kui ma 
oma õpetamise viisi ei muuda, 
siis lõpetatakse minuga töösu-
he.  Nende asjade pärast tulin 
ma 2018. aasta augustis  õp-
pejõu kohalt ära.

Balti filmi- ja meediakool an-
nab tänapäeval tipptasemel 
meediaharidust. Teie selle koo-
li omal ajal asutasite. Kui ras-
ke see oli?

Mina alustasin väikese, 14 
tudengist koosneva filmikur-
susega 1992. aastal pedagoo-
gilise instituudi juures ja ve-
dasin seda filmihariduse as-
ja neli aastat. Järgmine mees 
oli Rein Maran ja kolmas Jüri 
Sillart. Meie olime need kolm 
esimest hullu. 

Kui ma 1992. aastal alusta-
sin, siis haridusministeeriumist 
öeldi mulle: «Mis filmikool!? 
Eesti rahval sellist kooli küll 
pole vaja!»

No siis ma pöördusin Avatud 
Eesti Fondi poole. George So-
ros saatis viis tarka meest seda 
asja kuulama ja vaatama. Ne-
mad andsid meile esimest korda 
5000 dollarit, millega sai kool 
käima lükatud. Ostsime must-
valget vene filmilinti ja ühe ve-
ne kaamera. Aasta pärast andis 
Avatud Eesti Fond meile veel 
7000 dollarit. Selle raha eest 
sain välismaalt kutsuda õppe-
jõude. Kokku käis meil kolme 
aasta jooksul 27 välismaa õp-
pejõudu üheksalt maalt. Ja kui 
meie poisid hakkasid võitma esi-
mesi rahvusvahelisi auhindu tu-
dengifestivalidel, alles siis toe-
tas Eesti riik meid esimest 
korda.

Kaks aastat te-
gime kooli vaid 
Sorose raha-
de eest. 

Mina 
sain fil-
mikoo-
li vedaja-
na kõige 
vaeva eest 
vaid 680 
krooni kuus. 
Ja et oma eluga 
hakkama saada, 
käisin ma paralleel-
selt Soome filmikoolis õpeta-
mas. Tänu oma rahvusvahelis-
tele suhetele sain ma Soomest 
ja Rootsist tasuta õpetajaid. 

BFM on nüüd 30 aastat edu-
kalt töötanud ja laienenud, saa-
des suureks rahvusvaheliseks 
kooliks, kus õpivad noored üle 
maailma, 34 riigist. Nii on ik-
ka kinnitust leidnud, et Eesti 
rahval peab olema oma aka-
deemiline filmiharidus. 

Soome tegi oma filmikooli 
kuuekümnendate lõpus ja tänu 
sellele hakati kaheksakümnen-
dail Soomes tegema rahvusva-
helise taseme filme.

Tänapäeva digimaailm on iga-
ühest, kel mobiiltelefon taskus, 
teinud fotograafi ja videomeist-
ri. Kas see tohutu tasuta teh-
tud fotode ja klippide hulk te-
gelikult devalveerib ka tõeliselt 
häid pilte?

Ma oma tudengitele ikka 
rääkisin, et praegused fotoapa-
raadid on nii targad, et kass ja 
koer teevad ka pildi valmis. 
Masin garanteerib, et tehnili-
ses mõttes tuleb enam-vähem 
korralik pilt. Loomulikult po-
le sellisel plõksul ei tundelist 
ega kunstilist väärtust. 

See, et iga päev tehakse 
kümneid tuhandeid pilte, la-
seb üksiku pildi väärtuse alla. 
Samas koolitusel tuleb see ka-
suks, sest tudeng ei pea maks-
ma harjutuspiltide eest nii pal-
ju raha. Muidu tuleks ju osta 
filmilint, selle ilmutuse ja fo-
tode trükkimise eest maksta. 
See on kulukas. 

Samas paljudele noortele 
meeldib pildistada just lindi 
peale, olen küsinud, et miks.

Nad vastavad, et siis nad 
ei klõpsi niisama mõtlematult 
vasakule-paremale. Iga kaader 
maksab ja tänu sellele on suh-
tumine fotosse teine. Tänu sel-
lele sünnivad pildid, kus pildi 
tegija on mõtte ja südamega 
asja sees ja pildid on paremad. 

Ma soovitan, et kui esimesd 
sajad pildid ja algteadmised 

on digifotokaga saadud, siis 
teisel kursusel võiks 

osta ühe filmi-
lindiga tööta-

va pruugitud 
kaamera ja 
hakata fil-
mile pil-
distama. 
Vahel ta-
suks ka sa-
mast ob-

jektist (mo-
tiivist) teha 

võte nii lindi-
le kui ka digitaal-

selt. Siis näeb vahet, 
kuidas digipilt on krellim, te-

ravam ja nö külmem. Aga fil-
mi peale saab justkui soojema 
ja terviklikuma pildi. 

Korraldasite eelmisel aastal 
oma fotonäituse Kadriorust. 
Mis on Kadriorus sellist mis 
teid paelub?

Näituse nimi oli «Unistuste 
aed» ja näitasin seal Kadriorgu 
tavalisest väga erinevalt. Park 
on ju paradiisiaia kujutelm maa 
peal. Proovisin näidata, et Kad-
rioru park on üks imeline koht, 
kus igale inimesele leidub oma 
unistuste nurgake. Esimest kor-
da tegin pildid suurele lõuendi-
le ja kasutasin eritehnikaid, et 
näidata, kuidas puud ja taimed 
kiirgavad välja energiat, mis Päi-
ke on neile andnud. 

Ja loomulikult tõin unistus-
te aeda ka ideaalpildid nais-
test. See oli läbinisti roman-
tiline näitus. Üle 70-aastase 
mehena võin nüüd romantilisi 
ja lihtsalt kauneid pilte teha, 
sest karmi realismi olen tei-
nud küll ja küll. Nüüd kingin 
ilu ja rõõmu.

Millised kohad teile Tallinnas 
veel meeldivad?

Olen elanud mitmel pool väi-
kestes tubades. Ja mulle meel-
dis käia hoovides ja varjatud 
aiakestes. Siis polnud ju igal 
pool lukke ees. Need väiksed 
varjatud paigad on sama eri-
nevad nagu inimesedki, kes 
seal elasid.  Püüdsin ka pilti-
del säilitada nende paikade eri-
list hõngu. Veel on mulle vä-
ga armas vana Siselinna kal-
mistu ja poolmetsistunud tü-
hermaad suuremate linnaosa-
de vahel, kus elavad jänesed 
, oravad, rebased. Isegi tuttav 
eesel on mul olnud...

Lisaks kinole on nüüd levinud 
ka igasugused filmi kodus vaa-
tamise võimalused. Miks peaks 
moodsal ajal inimene üldse kin-
no minema?

Kõige parem on filmi vaada-
ta ikka kinosaalis. Suur ekraan 
haarab sind loo sisse. Hea pildi 
ja heli kvaliteet tekitab täieli-
ku kohaloleku tunde ja pime-
das saalis teistega koos vaata-
mine loob võimsa ühiste tun-
nete energiavälja, mis kodus 
filmi vaadates kunagi ei teki. 

Kodus vaatamiseks sobi-
vad paremini dokumentaalfil-
mid ja seriaalid. Reklaamipau-
si ajal võtab mees kapist jooki 
ja naine saab ringisebivad lap-
sed vahepeal magama panna. 
Ka omavaheline asjade aruta-
mine sobib selle hajusa vaata-
maise juurde. 

Filmikunsti meistritöid tu-
leks algul ikka kinos vaadata 
ja siis hiljem veel kodus. Olen 
oma lemmikfilme nii üle vaa-
danud palju kordi. Filmitegi-
jana uurin, kuidas selle filmi 
lummus ja võlu on saavutatud.  
Üks asi on filmi ajaviiteks vaa-
data, teine asi on seda filmite-
gijana uurida, ja kolmas viis on 
filmi õpetajana vaadata, et hil-
jem saaks ka tudengitele mida-
gi edasi anda.

Kui oluline on, et Tallinnasse 
kerkiks filmilinnak?

See on väga oluline! 
Praegu on filmitehnika väga 

palju arenenud võrreldes ajaga, 
mil mina filme tegin, ja digi-
tehnikaga saab ka loomulikes 
interjöörides edukalt filmida, 
kuid filmilinnak annab kindla 
aluse rahvusliku filmitööstuse 
arengule.  Filmilinnak, tehni-
line bass ja stuudiod dekorat-
sioonide ehituseks hoiavad pal-
ju aega, raha ja loovat ener-
giat kokku. Kunstnikud saa-
vad vabalt realiserida oma ul-
jaid kavatsusi ja filmi tootmi-
ne muutub paremini planeeri-
tavaks ning juhitavaks prot-
sessiks. Siin põhjamaal sõltu-
vad filmitegijad väga palju pi-
devalt muutuvast ilmast ja val-
gusest.  See sõltumine on suur 
takistus rütmilisele ja planeeri-
tud tööle. Kõige kallim on fil-
mimise juures tarbetult raisa-
tud aeg. Stuudios võib rahuli-
kult filmida kasvõi mitu näda-
lat järjest olgu väljas ilm mis-
sugune tahes. 

Kui on korralik filmilinnak 
ja paviljonid, siis tulevad ka 
välismaa filmitegijad, kes too-
vad raha sisee ja neilt saavad 
Eesti tegijad koostööd tehes ka 
uusi lahendusi õppida.  

Millised on teie tulevikuplaa-
nid?

Filme ma enam teha ei taha. 
Filmitegemise tõttu olen kaks 
korda surma eeskojas olnud. 
Aga suure rõõmuga teen foto-
näitusi, ennekõike inimestest. 

Jaak Juske, 
ajaloolane

Enne teist ilmasõda nimeta-
ti Pirita randa reklaamides 
«ilusate kehade, saledate 
jalakeste ja võluvate vormi-
de börsiks».

Esimesel iseseisvusajal kees 
Tallinna randades vilgas selts-
konnaelu ning Piritale ja Pelgu-
randa rajati kaunid puidust ran-
nahooned, mis nõukogude ajal 
linnapildist kadusid. Pirita ran-
naala areng sai kiirema hoo sis-
se tegelikult juba eelmise sajandi 
esimestel kümnenditel. Päevita-
mine ja ujumine muutusid juba 
rohkem igapäevaseks, sarnane-
des üha enam tänapäevase ran-
nakultuuriga. Reklaamides ni-
metati seda randa «ilusate ke-
hade, saledate jalakeste ja võlu-
vate vormide börsiks».

1924. aasta novembris esitas 
Harju maakonnavalitsus põllu-
tööministeeriumile Pirita supel-
ranna asendiplaani koos üksiku-
te hoonete joonistega. Kõik edas-
pidine sõltus Pirita ranna kesk-
se ehitise ehk rannahoone val-
mimisest, on kirjutanud ajaloo-
lane Robert Nerman.

Esimene, vaid väikese koh-
vikuruumi ja riietuskabiinide-
ga Pirita rannahoone oli ajuti-
ne ehitis, mis töötas paar aas-
tat ja mille omanikud kindlus-
tustasu ootuses maha põletasid. 
Vastloodud Kloostrimetsa sana-
tooriumile anti 60 aastaks rendi-
le maa-ala, mis ulatus Pirita jõe-
suust Meriväljani ning laius ran-
nast kuni Viimsisse viiva teeni 
(tänapäeval Merivälja tee).

Rannakabarees esinesid 
välismaa artistid

Aastavahetusel 1927/1928 
korraldati Sanatoorium Kloost-
rimetsa eestvõtmisel Pirita ran-
naala planeerimiskava võistlus, 
kuhu esitati 11 projekti. Supel-
hoone projekteerisid Edgar Kuu-
sik ja Frans de Vries, Pirita ran-
naala lõpliku planeerimiskava 
koostasid arhitektid Edgar Kuu-
sik ja Anton Soans.

Supelhoone nurgakivi pan-
di 1928. a novembris. Pidulikul 
sündmusel olid kohal ka riigiva-
nem Konstantin Päts ja linnapea 
Anton Uesson. Uue, 122,5 meet-
ri pikkuse ning 30 meetri laiuse 
supelhoone maksumuseks arves-
tati 65 000 krooni. 7. juunil 1929 
kogunesid külalised supelasutu-
se avamist pühitsema.

Valminud hoone keskosas 
asus avar kuursaal rõduga, kust 
viisid trepid alla mereliivani. Tiib-
hoonetes paiknesid aga kabii-
nid suplejatele ning duširuumid. 
Uues rannahoones asusid post-
kontor ja arstiabi ruum. Igal õh-
tul mängis rannahoones salon-
giorkester, kolm korda nädalas 
kaitseväe orkester. Kees suvine 
seltskonnaelu.

Uues rannahoones avati sa-
mal suvel I järgu restoran Sa-
natoorium Kloostrimetsa, mille 
omanikuks oli Konstantin Ziegel. 
1931. aastal avas endise ranna-
kohviku ruumes restorani Sel-
ma Loog ning aasta hiljem võt-
tis selle üle Konstantin Ziegel. 

1934 sai suverestorani pidamisel 
tema järglaseks Läti kodakond-
susega Nikolai Jakovlev. Resto-
ran hakkas kandma nime Pirita 
Rannasalong ja selle  populaar-
ses kabarees esinesid ka välis-
maa artistid. Tihtipeale oli kaba-
ree konferansjeeks Felix Moor. 
Iga-aastaseks keskseks ürituseks 
oli jaanipäev. Näiteks 1939. aas-
tal süütas rannasalong mereran-
nas kolm suurt tõrvatünni ja las-
ti õhku rakette.

Nagu mainitud, avati ranna-
hoones ka postiagentuur nime 
all Pirita rand AG., mille juha-
tajaks sai Albin Strutzkin. Ruu-
mid anti agentuurile üle tasuta 
ja rahvast teenindas 1925. aas-
tal asutatud Pirita Kaunistamise 
Selts tasuta. Suvekuudeks ava-
ti ka kloostrivaremetes ajutine 
postiagentuur.

Sanatoorium Kloostrimetsa 
ülesandeks oli heakorrastada 
kogu Pirita. Nii valmis ranna-
ala planeerimiskava, mille järgi 
ehitati mereäärsete tuiskliivade 
kaitseks metsa ette kivimüüri, 
mis algas Pirita jõest ning ula-
tus kuni kolmanda metsasihini, 
kus lõppes tuiskliivade ala. Müü-
ri ja metsaveeru vahele pidi jää-
ma kõnnitee.

Jõesuhu oli kavas rajada vesi-
ravila. Selle juurde oli võimalik 

pääseda mööda laia kiviteed, mis 
oli ühenduses praeguse Meriväl-
ja teega. Lammutamisele kuulu-
sid jõesuus seisvad inetud kala-
meeste onnid, mille asemele pi-
di tulema suurem puhkekodu-
pansion. Jõekaldale, kus asus 
vana Parve talu, oli kavas ehi-
tada spordikeskus.

Nagu on väitnud Robert Ner-
man, pidid sellesse kanti tule-
ma kuursaal ja administratsioo-
ni hoone. Kuursaali juurest vii-
nuks terrass jõeni. Tegelikult ehi-
tati selle koha peale arhitekt Art-
hur Jürvetsoni 1939. aasta pro-
jekti järgi restoran ja bussijaam.

Uusim mood
1930. aastate alguses jäid Pi-

rita rannaehitiste väljaehitamis-
tööd soiku. Sellele vaatamata 
oli Pirita kahe maailmasõja va-
hel Tallinna kõige tähtsam supe-
rand. Vabal ajal läksid kõik su-
viti just sinna, seal näidati siis 
oma tualette ja ka rannamoodi. 

«Rannas olid juba kaheküm-
nendatel aastatel palja ülakeha-
ga mehed, samas kui terrassil is-
tusid soliidsed lipsustatud härra-
sed. Nad istusid tihtipeale ülikon-
nas ka rannatoolides väikses var-
jus. Aga kujutan ette, et villase üli-
konnaga pluss vest, lips ja krae – 
neil võis ikka päris ülessulamise 

tunne olla seal,» on kirjeldanud 
Toomas Abiline linnamuuseumist.

Rannakuninga valimistel ja 
muudel puhkudel olid alati ko-
hal parimad seltskonnaajakir-
janikud. Ajalehtedest võis lu-
geda, mis prouadel seljas oli ja 
mida härrad ütlesid või 
tegid. Seltskonna-
uudiseid Pirita 
rannasalon-
gist ilmus ko-
gu aeg. Näi-
teks siis, 
kui ran-
nakunin-
gaks va-
liti maius-
tustevabri-
kant August 
Brandmann, 
kes oli ise juba 
soliidses eas härra, 
aga paksu rahakotiga.

Linna teises otsas pidasid Pel-
gulinna elanikud ebanormaal-
seks, et ilus ning lähedalasuv 
supelrand oli kasutuseta. 1934. 
aastal asutati Pelgulinna Ranna 
Heakorra ja Kaunistamise Selts. 
See selts jõudis ümbruse heakor-
ra parandamiseks lühikese ajaga 
teha uskumatult palju, on kirju-
tanud Robert Nerman.

Juba samal aastal saatsid selt-
si asutajaliikmed linnavalitsu-

se ehitusosakonnale palve anda 
rendile maatükk Kopli lahe ää-
res, kus selts kohustuks korras-
tama supelranna, püstitama tar-
vilisi ehitisi ja asutama ranna-
eluks sobilikke ettevõtteid. Üht-
lasi soovitati ranna kordategemi-

seks välja kuulutada sa-
masugune projekti-

konkurss, nagu 
oli läbi viidud 

Pirital.
1935. 

aastal sõl-
miti lin-
navalit-
suse ning 
Pelgulinna 

Ranna Hea-
korra ja Kau-

nistamise Seltsi 
vahel leping, mille 

alusel anti seltsile St-
roomi rannas 25 aastaks ka-

sutada 37,7 hektarit maad. Selts 
kohustus ühe aasta jooksul esita-
ma linnavalitsusele maa-ala pla-
neerimise ja hoonestamise kava 
ning hiljemalt 1. juuliks 1938 
valmis ehitama suplejate riietus-
ruumid ja muud vajalikud ehi-
tised. Kokku pidi tulema vähe-
malt 100 ruutmeetrit üldkasuta-
tavaid ruume.

1935. aasta lepinguga sai selts 
oma käsutusse kümme  hektarit 

mereäärset metsa. Sedagi oli aga 
liiga vähe, et mahutada neid ini-
mesi, kes ilusa ilmaga seal käi-
sid. 26. septembril 1936. aas-
tal pöördus selts sotsiaalministri 
poole palvega, et Seewaldi haig-
lale kuulunud mets antaks rah-
va käsutusse. 1937. aasta talvel 
antigi kümme hektarit Seewal-
di metsast seltsile.

1935. aastal oli selts saanud 
oma kasutusse ka rannaala su-
pelhoonest Kopli kalurikülani. 
See oli pikk ja väga kitsas maa-
riba, mille haljastamine oli väga 
raske. Seetõttu otsiti võimalusi 
maariba laiendada.

Kõige otstarbekam oli otsida 
kokkulepet Balti Puuvillavabri-
ku juhtkonnaga, sest selle vab-
riku maa ulatus peaaegu Kop-
li laheni. Sellisele kokkuleppe-
le jõutigi ning selts sai oma kä-
sutusse 60 meetri laiuse maari-
ba Balti Puuvillavabriku Stroo-
mi ranna poolsel küljel.

Linnavalitsusega 1935. aas-
tal sõlmitud lepingu järgi tuli 
Pelgulinna Ranna Heakorra ja 
Kaunistamise Seltsil asuda kii-
resti Stroomi ranna planeerimis-
kava kallale. Konkursi võitjaks 
tunnistati Anton Soansi projekt.

Pärast igakülgset tutvumist 
Soansi koostatud Stroomi ran-
na planeerimiskavaga esitas selts 
selle linnavalitsusele kinnitami-
seks. Hoolimata sellest, et pro-
jekt tervikuna oli linnavalitsuses 
alles kinnitamisel, ei viivitatud 
ehitustöödega hetkegi.

Robert Nermani hinnangul 
valmisid tõenäoliselt erikokku-
leppel linna ehitusosakonnaga 
1935. aasta suvel esimene tiib-
hoone ja rannavalvuri elamu. 
Järgmisel aastal ehitati ranna-
hoone keskosa koos kahekor-
ruselise einelauahoonega, lisati 
ka riietusruume ja kabiine, ra-
jati supelsild ja kiiged.

1937. aastal valmis rannahoo-
ne teine tiib. Aasta hiljem lisandus 
muusikapaviljon, mis oli mõel-
dud kasutamiseks ainult suvel. 
Sinna mahutus nii 20-liikmeline 
orkester kui ka üksjagu publikut. 

Kioskid ja kuus tualetti
Rannahoone jäi peaaegu ko-

he kitsaks ja nii tuli ehitada  
tiibhoone, kuhu mahtus 700 
inimest. 1939. aastal laiendati 
samuti rannahoone baariruumi 
ja kööki ning suurendati ran-
nakabiinide arvu. Samal aas-
tal rajati Seewaldi metsa pa-
viljon, kus võis korraga viibi-
da 200 inimest.

Lisaks suurele paviljonile oli 
Stroomi rannas kuus müügikios-
kit, purskkaev, kelder ja tualett-
ruumid. Majandushoones asusid 
esmaabikursused läbinud ran-
navahi korter, politsei ja vetel-
päästjate ruumid. Kõige pilku-
püüdvamaks ehitiseks oli kahe-
korruseline einelaud, mille üle-
mise korruse kohvikus mängis 
orkester. Einelaua ees oli suur 
palkon ning seal sai vabas õhus 
einestada. Plaažil olid lamamis-
toolid, riietusruumides veevärk 
ja dušid.

1939. aasta ilus suvi jäi vii-
maseks paradiisisuveks. Ees sei-
sid põrguaastad. 

Arvo Iho «Naerata ometi» võtetel kaamera taga. Tema selja taga paremal filmi kaasautor Leida Laius. Foto: Viktor Mentunen

Sõdadevahelisel ajal kujunes Pirita rannast Tallinna esindusrand. Taamal on näha ka vana puidust rannahoonet.  Fotod: Tallinna Linnamuuseum

Päikesevarjude asemel olid 1930ndatel moes pigem suured rannakorvid. 1930ndate noored Pirita rannas hullamas.

Pirita esimese rannahoone põletasid 
omanikud kindlustusraha lootuses maha

Kuigi Iho filme enam ei tee, on ta kireks jäänud fotograafia. Pildil mullu-

ne Kadriorust pajatav fotonäitus.

Filmikooli 
lükkasime käi-

ma Sorose anneta-
tud 5000 dollari 
eest. Palka ma  
juhina peaaegu 

ei saanud.

Noored  
mehed käisid 

ringi palja ülakeha-
ga, kuid vanemad 

võtsid päikesevanni 
villases  

ülikonnas.

algus lk 12–13
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Botaanikaaed  
kutsub uuendatud 
mägiaeda

Botaanikaaia üheks õite- ja värvikül-
lasemaks paigaks on saanud mägiaed, 
kus on nüüd mugavam taimedega tut-
vuda, jalutada ja jalga puhata. Mägi-
aias kasvavate taimede looduslik levila 
on peamiselt Euroopa, Aasia ja Põhja-
Ameerika mäestikes, arktilistel aladel 
ja rohtlates. Jalutuskäikudel läbi uue-
nenud mägiaia saab vastused paljude-
le küsimustele. Mägiaia juurde paigu-
tatud näitus annab ülevaate selle kuju-
nemisest alates 1970ndatest.

 

Näitus «Ukraina  
20. sajandi kriisi-
des» Toompeal
Toompea lossi kõrval Kuberneri aias 
on 12. juunini avatud Eesti Mälu Insti-
tuudi koostatud näitus «Ukraina 20. 
sajandi kriisides». Viiel tahvlil on tee-
made kaupa kokku võetud Ukraina 
ajaloo kriitilisemad hetked, mille Vene-
maa on muutnud oma laimava propa-
ganda osaks. Näitus on valminud dub-
leeritud tekstidega eesti ja inglise või 
eesti ja vene keelde. Soovijatel on või-
malus tellida see ka endale sobivas ko-
has eksponeerimiseks. Näitust saab 
tasuta külastada iga päev kl 8-22.

 

Jaan Tootsen  
juhatab Kalamaja 
ekskursiooni
8. juunil kl 18 viib Jaan Tootsen Kala-
maja kevadet vaatama. Linnaretk kul-
geb esmalt mööda Vana-Kalamaja tä-
navat, edasi Soo ja Vana-Kalamaja 
nurgale, kus Talukohviku verandal 
meenutatakse Jaak Johansoni ja Maa-
ilma Päästmise Komitee tegevust. 
Seejärel suundutakse Väike-Patarei 8 
hoovi ja jalutuskäigu lõpetab pikem ju-
turing. Ekskursioonil osalemine on 
muuseumipiletiga, mille saab soetada 
kohapealt. NB! Kohtade arv piiratud, 
palutakse registreeruda.

KALAMAJA MUUSEUMIS  
ESINEB TRIINU TAUL
15. juunil kl 19 esineb Kalamaja muuseumis linnamuuseumi 
85. sünnipäeva tähistavas muuseumimuusika kontserdisar-
jas pärimusmuusik Triinu Taul – ainulaadne laulja, muusik, 
pärimusmuusik, muusikalooja ja multiinstrumentalist, kel on 
tugev side oma juurte ja loodusega. Kontsert on kuulajaile 
tasuta, aga osalemiseks muuseumi siseruumides on vajalik 
registreerida Fientas. Ilusa ilma korral toimub kontsert muu-
seumi aias ja publikuga saab liituda ka siis, kui registreerimi-
ne juba suletud.

PATKULI TREPPI  
MÖÖDA TOOMPEALE 
AJUTISELT EI PÄÄSE

Toompea tugimüüri restaureerimise 
tõttu on Patkuli trepp 6.- 27. juunini 
suletud. Sel ajal  pääseb Nunne tä-
navalt Toompeale üksnes mööda 
Pikka jalga.

Minu  
TALLINN

Minu paremsirge peletas 
ründaja eemale
Aeroobikatreener Kaja Tuisk

Ohuolukorda tuleb alati adekvaatselt hinnata. Kui ikka kogu-
kas vandaal vastas, ei peaks võitlusse kibelema. Kõne 
politseile on siin esimene asi. Enamasti on meil kõi-
gil telefon taskus ning ründaja saab ka jäädvus-
tada. Kui aga emale ja lapsele liiga tehakse, 
nõuaks minu südametunnistus sekkumist. Ohv-
rile tuleb abikäsi ulatada! Läheksin appi ka siis, 
kui tuleb endal kahju kannatada. Olen võitlus-
kunstidega tegelenud viisteist aastat ja seepä-
rast ohuolukordades siiani hakkama saanud. 
Ettevaatlikkus tähendab ka seda, et igaüks 
vaatab üle aja ja koha, kus liigub. Mul endal on 
küll olnud juhus, kus ma poole nelja ajal hommikul 
kesklinnas kodu poole kõndides ohtlikku olukorda 
sattusin. Pahalane pidas ilmselt mind ja mu käekotti 
kergeks saagiks, kuid sportlik eluviis aitas mind. Tegin 
mehe suunas õige löögi – paremsirge! Mille peale ahne 
mees vaid kiunatas. Jooksin ründajast nii kaugele, kui 
sain. Nutma puhkesin alles kodus.

• Hiljuti tõukas üks naine perroonilt alla väikese lapse ema ning lõi inimesi rongis.  
Küsisime, kas elanikud julgevad minna appi, kui näevad, et kellelegi tehakse tänaval liiga.

TREENER: Läheksin tänaval ohvrile  
appi ka siis, kui ise kannatada saan

Jõlkuvat seltskonda 
kohtab linnapildis  
vähem

Ühiskonnategelane ja  
poliitik Lagle Parek

Rünnet või löömist pealt näge-
ma juhtudes tuleb ikka esmalt 
politsei numbril helistada ja 
olukorrast võimalikult selge 
pilt anda. Kaklusele vahele as-
tuda pole enamasti eriti mõtte-
kas. Muidu võib ise peksa saada! 
Ma väga palju linna eri kantides 
küll ringi ei liigu, kuid üldjoontes on 
turvalisus Tallinna tänavail minu meelest 
küll paremuse poole läinud. Ohutus on 
kindlasti kasvanud. Aastakümnete tagu-

se ajaga ei anna võrreldagi, olukord on 
nagu öö ja päev! Näiteks pole enam nii 
palju pimedaid kangialuseid, hoovid on 
enamasti korralikult suletud. Nõukogude 

ajal oli juba tänavavalgustust 
vähem ja pimedaid kaht-

lasevõitu tänavanurki 
rohkem. Jõlkuvat 

seltskonda on tee-
del ja tänavail 
praegu kindlasti 
vähem. Purjus ini-
mesegi kohtab tä-

navapildis üsna 
harva. Et siiski keegi 

tõbras kuskil mingi 
hullu teo korda saadab, 

ei saa paraku välistada.  Õn-
neks ma ise otseselt selliseid vägivald-
seid olukordi nägema pole juhtunud.

Jää kohale ja anna 
politseile teavet, kuid 
ära kangelast mängi

Kultuurikorraldaja ja  
abipolitseinik Tõnis Milling

Mida kiiremini politseisse helistada, se-
da parem. Helistaja võiks jääda politsei 
saabumiseni kohale, muidugi 
oma turvalisust arvesta-
des. Pealtnägija ohutus 
on samuti tähtis ja 
kangelast mängida 
pole vaja. Soovitav 
on taganeda ohutus-
se kaugusesse ja jää-
da ründajat jälgima. 
Kui kannatanul on ka 
laps, võiks pidada kinni 
mõne mööduva auto ja 

sealtki abi paluda. Politseile on kurjate-
gija leidmiseks väga oluline saada rün-
daja isikukirjeldus ja liikumissuund, kui 
kallalekippuja on sääred teinud. Milline 
on ründaja arvatav vanus, kas näiteks 
kahe- või neljakümnendais, ning mis tal 
seljas on, kõike seda on isiku kirjeldami-
seks tähtis tähele panna. Hiljutisel ron-
gipeatuse juhtumil näiteks aitas ründa-
jat ära tunda kirjaga must pusa. Mis vär-

vi on juuksed, kas näokuju on 
kitsas või lai, oli märgata põ-

selohke - kõik see aitab 
isikut tuvastada. Nagu 

ka armid ja tätoveerin-
gud. Pikkust ja keha-
ehitust inimene muuta 
ei saa, kui ta riideid va-
hetabki. Tasub tähele 

panna, kas ründaja oli 
kleenuke või jämedama 

kehaehitusega.

Olen päästnud  
lapsi kurja koera ja 
karu käest 

Näitleja Tarmo Männard

Iga olukord on unikaalne ning 
ootamatu. Piltlikult öeldes 
teab «paha» alati kolm se-
kundit varem, et nüüd lä-
heb löömaks. Abistamisel 
tuleb lähtuda iidsest pal-
vest: andku Jumal mulle söa-
kust muuta asju, mida ma muu-
ta suudan, meelekindlust leppida 
asjadega, mida ma muuta ei suuda, ja 
tarkust nendel asjadel alati vahet teha! 
Perroonilt alla tõugatud naise puhul 
oleks igaüks suutnud aidata, alustuseks 
naine-laps ohutusse kohta toimetada, 
lisaks jälitada ohutust kaugusest kurja-

tegijat ning anda politseile teavet ta 
asukohast. Elus on paljutki ette tulnud. 
Olen päästnud lapsi kurja koera käest 
ja lahendanud probleemi, kui ekskur-
siooni ajal oli klassitäiest lastest paari-

saja meetri kaugusel karu. Olen 
kutsunud haigele inimesele 

kiirabi. Andnud teada oht-
likest liiklejatest. Korra 
olen sattunud ühena esi-
mestest avariipaika. 
Korra olen ka abituna 
kõrvalt vaadanud, kuidas 

uljaspead sattusid pääs-
teparvega Pirita jõel varem-

gi inimesi tapnud veekeerises-
se. Tookord sain neid enne hoiatada, 
kuid paraku mind ei kuulatud. Oli selge, 
et mina neid üksinda aidata ei suuda. 
Õnneks sattus sinnakanti teine selts-
kond, kel oli kaasas päästeliin, ja olu-
kord lahenes õnnelikult.

12.-19. juunini kestavad Mustamäe 
60. sünnipäeva  puhul kirikupäe-
vad, kus saab muusikat kuulata 
ning töötubades osaleda.  

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul an-
nab linna lisaeelarve Mustamäe luteri 
kiriku ehituse toetuseks 600 000 eu-
rot. «Luteri kirik on olnud Eestis ikka 
hariduse ja kultuuri kandja, ja on seda 
ka tänapäeval,» lausus Kõlvart. «Kirik 
teeb iga päev ka sotsiaaltööd. Kuna ki-
rik on abiks nii linlastele kui ka linna-
le, toetame meiegi kirikut.»

Mustamäe kirik on 80% ulatuses 
valmis, suuremad tööd on tehtud, kuid 
jäänud on veel kulukas siseviimistlus. 
SA Mustamäe Kirik juhatuse liikme 

Taavi Turvase sõnul saab linna toetu-
sega teha kiriku esimese korruse nii 
palju valmis, et sellele võiks taotleda 
kasutusluba. «Siis oleks meil võimalus 
tegeleda oma põhitegevusega ning ava-
da abivajajatele supiköök ja kogukon-

nale ringiruumid,» ütles ta. Praegu on 
kirikusaalis paigas kommunikatsioo-
nid,  siseviimistlus aga tehtud vaid osa-
liselt. «Kui saaks akustika paika, võiks 
suures saalis ka kontserte korraldada,» 
lausus Turvas.

Mustamäe kirik on siiski juba nii 
palju valmis, et tahab koos teiste linna-
osas tegutsevate kogudustega end tut-
vustada. 12.-19. juunini kestavad Mus-
tamäel kirikupäevad ja näiteks 12. juu-
nil kell 15 on kavas avajumalateenistus 
Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus. 
13. juunil kella 12-19 on samas kirikus 
kohvikutepäev, 14. juunil kell 15 saa-
vad koolilapsed Mustamäe kirikus õp-
pida tantsimist ning 15. juunil kell 13 
õpetab Vigala kiriku  õpetaja Kristii-
na Jõgi seal rahvuslikku käsitööd. 16. 
juunil kell 16.30 on Mustamäe kirikus 
beatbox’i ja kehatrummi töötuba. 18. 
juunil kella 12-17 toimub Männi gril-
lipidu. pargis. Tutvu kogu kavaga htt-
ps://mmmk.ee/esi

Mustamäe kirik loodab linna toetuse eest valmis teha ringiruumid
Linn toetab Musta-
mäe kiriku valmi-
mist 600 000 eu-
roga.


