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Uimastisõltuvusest vabaks 
saada pole kerge. Üks neist, 
kel on õnnestunud sellest väl-
ja murda, on Janar, kes vaevles 
12 aastat amfetamiini, hiljem 
ka korgijoogi küüsis. Viimased 
kolm aastat on mees olnud pu-
has. "Tegelikult olen oma loo-
tuse Jumala peale pannud," üt-
les ta. "Ilma Temata poleks ma 
välja rabelenud."

Janari sõnul tarvitas ta algu-
ses narkootikume pidutsedes. 
"Need tõmbasid peo käima, 
suutsin kauem üleval olla ning 
kõik meeled olid avatud," lau-
sus ta. "Inimesed on ebakind-
lad, aga me vajame elus kind-
lust. Alkoholijoobes või nar-
kojoobes olemine andis enese-
kindla tunde. Joobes olles kõik 
justkui õnnestub paremini, kui-
gi tegelikult see nii ei ole."

Janar elab ja töötab nüüd 
Lootuse külas, kus keskkond 
erineb kardinaalselt tema eel-

misest elust – keerulisest lap-
sepõlvest, vanglast ja alkoholi-
lembesest isast. "Panin endale 
vanglas sihid paika ja vabane-
des läksin Lootuse külla. Sõl-
tuvusest vabanemine ei olnud 
lihtne teekond," rääkis mees. 
"Pidin võitlema eelkõige en-
da iseloomuga,  halbade harju-
mustega, mis olid sõltlase elust 
kaasa tulnud. Aga seal on vä-
ga armastav ja hooliv kesk-
kond ning see aitas mul vas-
tu pidada."

Narkomaanide arv  
Eestis väheneb

Janar meenutas, et kõige ras-
kem oli tema jaoks mõte, kus 
saada järgmine doos. "Kui ma 
nägin politseid, hakkas süda pu-
perdama," rääkis ta. "Mul oli 
kaasas narkootikume või juhti-
sin autot narkojoobes. Alati oli 
selline pinge ja ärevus. Kuna 
ma tegelesin aktiivselt ka nar-
kootikumide müügiga, siis ala-
ti olin kellelegi võlgu. Pidin ise 
laenama raha narkootikumide 
ostmiseks, et neid hiljem müüa. 
Alati mingid tegelased hinga-
sid mulle kuklasse, et nüüd on 
aeg maksta. Kui see trall käib 
sinu elus aastaid ja aastaid, siis 

ENDINE SÕLTLANE: Mu elul puudus mõte, 
see keerles vaid uimastite ja võlgade ümber
"Pidin ise laenama raha narkootikumide ostmiseks, et 
neid hiljem müüa. Alati olin kellelegi võlgu ja mingid te-
gelased hingasid mulle pidevalt kuklasse, et nüüd on 
aeg maksta," meenutas endine narkosõltlane Janar 
oma eelnevat elu. "Isegi kui oli und, ei saanud ma ma-
gama minna, sest teadsin, et kui hommikul ärgates nar-
kootikume ei ole, pean reaalsusega kohtuma." Sõltlane 
tunneb nimelt enne doosi saamist justkui tugevat ham-
bavalu, mis on levinud üle terve keha.

lõpuks väsitab see vaimselt ja 
füüsiliselt."

Janari sõnul kadus tal min-
gi hetk elu mõte ära. "Kõik  
keerles ainult narkootikumide 
ja võlgade ümber," selgitas ta. 
"Kui alustasin tarvitamist, siis 
ma ei uskunud, et see asi nii 
kaugele läheb. Mina usku-
sin päris mitu aastat, et 
üks päev tõmban kä-
sipidurit. Mingi hetk 
sain aga aru, et tar-
vitan juba üksinda 
ja teen kriminaal-
seid asju selleks, et 
narkootikumi saa-
da. Mõistsin, et oli 
täielik rumalus usku-
da, et ei jää sõltuvusse. 
Paljud ei julge abi otsida."

Reaalsus, kui doosi mõ-
ju hakkab üle minema ja uut 
doosi ei terenda, sarnaneb põr-
gule. "Kujutage ette piinavat 
hambavalu, mis on terve ke-
ha üle võtnud. Valu võtab ära 
uus doos." Just nii on opioidi-
de heroiini ja fentanüüli sõltla-
sed kirjeldanud enda vaevusi.

Eestis on praeguse seisuga 
hinnanguliselt 8000-9000 nn 
süstivat narkomaani. Sajandi-
vahetuse paiku oli neid aga 
20 000-30 000. Igal juhul on 

Kristiina 
Kröönström
kristiina 
kroonstrom@ 
tallinnlv.ee

Kust saada sõltuvuse korral abi?

• MTÜ Lootuse küla Harjumaal 
Laitses, tel 671 6198 või 
5663 3804, e-post in-
fo@lootusekula.ee

• SA Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla psühhiaat-
riapolikliinik, Paldiski 
mnt 52, tel 617 2644 (E–
R kl 8.30-17) ja 617 õ2623, 
www.regionaalhaigla.ee/et/
regionaalhaigla-psuhhiaatriapoliklii-
nik

• MTÜ Convictus, Lastekodu 6 ja Sitsi 
28, tel  5690 0920 ja 641 4107, e-
post convictus@convictus.ee, www.
convictus.ee/et/

• Living Israel Toetav Abi MTÜ, Kura 1, 
tel  5674 3223, e-post livingisrael.
ee@gmail.com

• Päästearmee, Laevastiku 1A, tel 656 
1048, e- post elavlootus@paastear-
mee.ee

• Vaimse tervise keskus Liberts Kes-
kus OÜ, Koskla 16, tel 5564 0023, e-
post libertas@libertas.ee, www.li-
bertas.ee

• Taastumistreener OÜ keskus privaat-
ses asukohas, tel 5323 3371, e-post 
kaja@soltuvusspetsialistid.ee, www.
soltuvusspetsialistid.ee

• ReCuro kliinik, Punane 18, tel 5601 
1999 (iga päev kl 10-20), e-post in-

fo@recuro.ee, www.recuro.ee
• Sõltuvuses laste ja noorte-

ga tegeleb Tallinna laste-
haigla vaimse tervise 
keskus, Tervise 28, tel 
678 7400, e-post psuh-
hiaatriakliinik@lastehaig-

la.ee. Vaimse tervise 
nõustamistelefon 678 7422 

(E-R kl 9-10)
• Päevakeskus uimastisõltlastele ja 

nende lähedastele. MTÜ Pealinna 
Abikeskus, avatud E-R kl 9-16.30. 
Magasini 32, tel 645 9146, e-post 
ene.villak@mail.ee, www.kesklinna-
noustamiskeskus.ee/

• Tugiisikud programm Sütik raames, 
tel 5884 4225 (iga päev ööpäev läbi), 
e-post sutik.tallinn@narko.ee, www.
narko.ee/siit-saad-abi/tugiisik-nar-
kootikumide-tarvitajale-sutik-prog-
ramm

• Kogemusnõustajate koda, e-post 
koordinaator@kogemuskoda.ee, 
www.kogemuskoda.ee/register 

• Nõuandeid, kuidas lastega narkooti-
kumidest rääkida leiab https://tark-
vanem.ee/narkootikumid/

• Veebinõustamine uimastisõltuvuse 
korral www.narko.ee

• Nõu ja abi alkoholisõltuvuse korral 
www.alkoinfo.ee

langus märkimisväärne. Ühest 
küljest vähendavad tarvitaja-
te arvu sagedased üledoosid, 
teisalt leidub ka neid, kes end 
sellest ringist välja murravad, 
ning oma tulemus on enne-
tustööl. "Suure muutuse tin-

gis tervishoiutöötajate ja  po-
litsei koostöö," ütles ter-

vise arengu instituudi 
(TAI) narkomaania 
ja nakkushaiguste 
ennetamise kes-
kuse juht Aljona 
Kurbatova. "Nad 
hakkasid suhtu-
ma sõltlastesse 
kui inimestesse."

Narkootikumi-
de kasutamine ei ole 

Eestis enam kuritegu, 
vaid väärtegu, ning ka-

ristus on pigem leebe. Kõi-
gist sõltlastele inimlikul moel 
abi andvatest asutustest on Loo-
tuse küla vaid üks näide.

Äkksurmade  
põhjustajad

Tallinnas asuv süstlavahe-
tuspunkt Convictus haldab 
ja kirjeldab oma teenust kui 
kahjude vähendamise keskust. 
Keskuse ruumides on huba-
ne. Riiulitel on sõltlaste abis-

tamiseks mõeldud kirjandus ja 
puhtad süstlad. Iga päev paku-
takse siin käijatele sooja lõu-
nat. Keskuses saab aega vee-
ta, varuda endale puhtaid rii-
deid ning soovi korral minna 
psühholoogi ja kogemusnõus-
taja vastuvõtule või hoopiski 
osaleda anonüümsete sõltlaste 
vestlusringis. Kohapeal on abis-
tamas ka meditsiiniõde.  Mõis-
tagi on kõik teenused tasuta ja 
anonüümsed.

See on turvaline paik, ku-
hu uimasteid tarvitav inimene 
ehk klient on iga murega ala-
ti oodatud.

"Kõik narkomaanid saavad 
lõpuks sõltuvusest lahti. Aga 
sugugi mitte igaüks ei saavuta 
seda enne surma," ütles hoia-
tuseks teistele süstlavahetus-
punkti külastanud sõltlane Igor 
(nimi muudetud). 

Eestis on parasjagu kõige le-
vinum illegaalne droog kanep. 
Pärast seda tulevad kõiksugu-
sed illegaalsel turul levinud 
stimulandid, tuntumad neist 
ecstasy ja MDMA. Tegu on 
niinimetatud peo- ja festiva-
lidroogiga.

Kolmandale kohale platsee-
ruvad opioidid, tuntumad neist 
on fentanüül ja heroiin. Opoi-

Janar (rooli taga) ja Kristo on Lootuse küla võõrutusprogrammi edukalt läbinud ja on nüüd vabatahtlikud päästjad. Peale saekaatri on Lootuse külal nimelt ka oma vabatahtlike päästjate komando. "Kui Lootuse külla 
tulnud inimene aasta aega tublilt vastu pidanud on, saab ta võimaluse päästjatega liituda, kui tal selleks soovi ja eeldusi on," selgitas Janar.  Erakogu

Kõik  
narkomaanid  

saavad sõltuvusest 
lahti, kuid sugugi 

mitte igaüks enne 
surma.
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did on kõigist ainetest ülekaalu-
kalt kõige sagedasemad üledoo-
sist tingitud äkksurmade põh-
justajad. Nende seas on 
ka viimastel kuudel 
Eesti turule li-
sandunud uus 
üliohtlik ai-
ne metoni-
taseen.

"Sel-
le koos-
tist keegi 
täpselt ei 
tea," mär-
kis kirglik 
aidsi- ja nar-
koennetuse eest 
võitleja Nelli Kali-
kova. "Ilmselt on see 
opiaat, derivaat või nende sugu-
lane. Aga selle põhjustatud sur-
made arv on suur, peaaegu igal 
narkomaanil on keegi, kes on 
üledoosi surnud. See on hirmus!"

Uuena abi ka pidutsejatele
Miks on nii, et üks sõltla-

ne terveneb, teine aga lahkub 
igaveseks? Ühest vastust ei ole. 
Tervenemine sõltub metadoon-
ravi sobivusest, psühholoogi-
lise nõustamise efektiivsusest, 
lähedaste toetusest ning – mis 

eriti oluline – tarvitaja enda 
tahtest ja jõust.

Inimesi, kes sõltuvusele vaa-
tamata saavad veel enda 

eluga hakkama, on 
märksa keeruli-

sem tabada ja 
abistada. Tar-
vitajaid, kes 
käivad tööl 
ning ela-
vad just-
kui tava-
pärast elu, 
kuid on mõ-

nest ainest, 
näiteks kane-

pist või kokaii-
nist sõltuvuses, on 

Eestis hinnanguliselt 
mitukümmend tuhat. "Nüüd 
peamegi edasi liikuma nende 
tarvitajatega, keda me siiamaa-
ni ei ole fookuses hoidnud," üt-
les Kurbatova. "Näiteks pakku-
ma lahendusi neile, kes tarvita-
vad narkootikume pidudel. Tee-
me seda sildistamata."

TAI on selle aastanumbri 
sees piloteerimas narkovastast 
kampaaniat pidutsejate seas. 
Eesmärk on propageerida nen-
de seas uimastitest vabanemi-
seks abi otsimist, mitte inime-
si taunida.

ENDINE SÕLTLANE: Mu elul puudus mõte, 
see keerles vaid uimastite ja võlgade ümber

Peaaegu  
igal sõltlasel on 

keegi, kes on üle-
doosi surnud.

Janar (rooli taga) ja Kristo on Lootuse küla võõrutusprogrammi edukalt läbinud ja on nüüd vabatahtlikud päästjad. Peale saekaatri on Lootuse külal nimelt ka oma vabatahtlike päästjate komando. "Kui Lootuse külla 
tulnud inimene aasta aega tublilt vastu pidanud on, saab ta võimaluse päästjatega liituda, kui tal selleks soovi ja eeldusi on," selgitas Janar.  Erakogu

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Olgu see siis džuudo, akro-
baatika või võistlustants – 
projekt "Sport kooli" kut-
sub treenereid ja sportlasi 
algklasside lastele põne-
vaid spordialasid 
tutvustama.

"Kui oleks minu teha, panek-
sin ma vähemalt esimese klas-
si tunniplaani iga päev kehali-
se kasvatuse tunni," ütles Pääs-
küla kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja Irja Zilmer. "Kooliteed 
alustavad lapsed vajavad roh-
kem liikumist enda väljaelami-
seks, sel juhul oleksid nad ka 
teistes tundides rahulikumad."

Pääsküla kool võtab pro-
jektist osa juba neljandat õp-
peaastat. Kool on väga rahul, 
et niisugune võimalus on ole-
mas, kinnitas direktor Leena 
Saag. Tähtis on see, et lapsed 
tutvuvad juba maast madalast 
eri spordialadega, mida nad ta-
valises kehalise kasvatuse tun-
nis ajapuudusel teha ei saaks. 
Kuna kõik pallimängud on ta-
valises koolitunnis kavas, tule-
vad džuudo, akrobaatika, peo-
tantsud ja muud sellised har-
vemini ette tulevad alad vä-
gagi kasuks.

Kuldaväärt  võimalus  
rohkem liikuda

Kooli hinnangul on kiidu-
väärt just see, et kuna esime-
ses klassis on ainult üks kehali-
se kasvatuse tund nädalas, an-
nab ettevõtmine väikestele või-
maluse rohkem liikuda. "Meie 
koolis käib terve klass treenin-
gul ja täna alustab üks esimene 
klass džuudotundidega," lausus 
Zilmer. "Poole aasta pealt spor-
diala vahetub, aga lisatund jääb. 
Eesmärk  pole ju see,  et kogu 
klass hakkaks edaspidi kollek-
tiivselt näiteks maadlustreenin-
gul käima – kui ka paar last va-
livad selle ala, on kõik hästi."  

Sama kinnitas koolis džuu-
dotunde läbi viiv treener Ste-
ven Rothberg. Ta on ennegi 
mudilasi maadlema õpetanud, 
aga "Sport kooli" raames on 
tänavune õppeaasta esimene. 
"Eks vaatame, kuidas läheb, 
aga mõne huvilise, kes ka edas-
pidi jääb trennis käima, siit ik-
ka leiame," lausus ta. 

Enne on Pääsküla esime-
se klassi lastel olnud võima-
lus tundma õppida  klassikalist 
maadlust, tsirkuseakrobaatikat 
ja  peotantsu. Mõnedki on ha-
kanud pärast seda käima oma 
kooli juures tegutsevas peotant-
su huviringis. 

"Ega tänapäeva lapsed ei 
kannata eriti distsipliini, nad 
tahavad ikka sellist vabamat 
olemist," tõdes õpetaja Zilmer 
ja lisas, et küllap saab ka džuu-

dotreeneril olema omajagu te-
gu, et lapsed õpiksid end kont-
rollima. Ei saa kogu aeg täiest 
kõrist kisada ja teha igasugu-
seid liigutusi, mis pähe tulevad.  
"Peotantsus oli väga nõudlik 
treener ja kõik pidid  käituma 
väga korralikult. Vaatame, kui-
das nüüd maadlusega läheb," 
mainis Zilmer.

Juba esimeses tunnis jäeti-
gi mängudest kõrvale ja saade-
ti seina äärde seisma need, kes 
ei suutnud end taltsutada ega 
kuulanud treeneri sõna. Aga 
teistega mängimine oli esime-
se treeningu põhiosa. Kohe ei 
saa ju  maadlema hakata, kui 
pole kõige elementaarsemaid-
ki oskusi ega teadmisi. Treener 
Rothberg oskas küll väga häs-
ti mudilastega hakkama saada. 
Lapsed kinnitasid pärast, et see 
on olnud kõige ägedam tund 
kooli algusest peale.  Küsimu-
sele, kas pole liiga vara esime-
ses klassis džuudoga alustada, 
vastas treener, et pigem võiks 
pihta hakata veel varem. "Te-
gelikult alustatakse džuudoga 
juba lasteaias," lausus Roth-
berg. "Väikeste laste treening 
on muidugi džuudo alge, see on 
ettevalmistus maadluseks. Har-
jutame koordinatsiooni, õpi-
me alluma distsipliinile, mida 
džuudo vajab. Džuudo on hea 
ja lastele vajalik ala, sest sel-

lega tegelemine annab kõike – 
kiirest, tugevust, jõudu, koor-
dinatsiooni, osavust, vastupi-
davust. Kui sul nendest  asja-
dest on treeningutega hea vun-
dament alla laotud, siis saabki 
sinust hea džuudokas."

Head tingimused  
sportimiseks

Pääsküla koolis on pärast re-
monti mitu treeningsaali, nen-
de seas ka maadlussaal. Maad-
lustundi minnakse paljajalu, 
sokid ning jalanõud jäetakse 
koridori ukse taha. Saalis 
on üle põranda matt 
ja lisaks veel 
spetsiaalsed 
maadlus-
matid. 

Lisaks 
džuu-
dole on 
Pääskü-
la koolis 
sel pool-
aastal tei-
negi  spor-
diala, millega 
1A klass alus-
tas juba kaks päe-
va varem – korvpall. Kas 
sealt tulevad uued Tiit Sokud, 
polegi nii tähtis. Peamine on 
siiski liikumisharjumuste ku-
jundamine, et ei istutaks päe-
vad läbi ainult ekraanide taga. 

Projekt "Sport kooli" sai al-
guse 2016/2017 õppeaastal lin-
na spordi- ja noorsooameti ning 
haridusameti koostöös. Piloot-
projektis osales üle 200 esime-
se klassi õpilase seitsmest Tal-
linna koolist, kellele tutvustati 
ühtekokku 23 spordiala.  "See 
ettevõtmine on olnud väga edu-
kas ning tõepoolest suurenda-
nud õpilaste huvi sporditege-
mise  ja liikumise vastu," tõ-
des abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev.  

Eelmisel õppeaastal said õpi-
lased proovida näiteks võist-

lustantsu ja tennist, 
panna end proo-

vile kergejõus-
tikus, jalgpal-
lis, karates, 
saalihokis, 
maadlu-
ses, kikk-
poksis, 
vehklemi-

ses, korv-
pallis, käsi-

pallis, võrk-
pallis, taekwon-

dos, sport-chan-
baras, akrobaatikas, 

võimlemises, judos, suusata-
mises, capoeiras jne. 

Sel õppeaastal osaleb "Sport 
kooli" projektis kokku 19 Tal-
linna kooli.

Treener: Jaapani 
maadlusega võib 
alustada juba lasteaias

Lapsed tutvu-
vad spordialade-

ga, mida nad muidu 
kehalise kasvatuse 
tunnis harrastada 

ei saaks. 

Treener Steven Rothberg õpetab Pääsküla 
kooli mudilastele džuudot. Albert Truuväärt
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Tallinna lastekodu uuenda-
tud Mustamäe majas saa-
vad näiteks loovteraapiat, 
füsioteraapiat, psühholoogi 
nõuandeid, sotsiaalset 
nõustamist, eripedagoogi 
abi jm toetavaid teenuseid 
nii lastekodu lapsed kui tei-
sedki linlased.

Tallinna lastekodu Mustamäe 
üksus pakub hoolitsust sügava ja 
raske puudega lastele, kes ei saa 
kasvada oma peres. Möödunud 
nädalal lõppes nendele mõeldud 
lastekodumajas remont. Näge-
mispuudega teismeline Mark on 
elanud Tallinna lastekodus pisi-
kesest peale ja oskab nüüdseks 
põhjaliku uuenduskuuri läbi tei-
nud Mustamäe majast vaid rõõ-
mu tunda. "Siin on väga hästi 
tehtud kõik!" kiitis ta. "Ruumi 
on rohkem ja kööginurk on ko-
he samas toas, kus elatakse. Ma 
ise huvitun tehnikast. Autod ja 
aiatehnika, samuti elektroonika, 
kõik pakub mulle huvi!"

Rõõmu teeb noormehele ka 
aed, mille vilju lahke kasvataja 
meilegi pakub. Tomatid on äsja 
korjatud ja lõhnavad isuäratavalt.  
"Ise kasvatatud," soovitab Mark 
julgelt proovida.

Sama korruse väiksemas toas 
käib koolitund, kus Nõmme las-
tekodu maja nooruk üks-ühele 
õppes tarkust omandab. "Kes 
kollektiivis toimida ei saa, neid 
õpetavad siinsamas Kadaka kooli 
õpetajad," ütles Tallinna lasteko-
du juhataja Meelis Kukk. 

Igal perel oma toetajad
Põhjaliku ümberehituse läbi-

nud Tallinna lastekodu Musta-
mäe üksuse neljas asenduskodu 
peres elab kokku 21 last. Abilin-
napea Betina Beškina sõnul va-
javad siinsed kasvandikud erilist 
hoolt ja hoolitsust, ja selleks ongi 
loodud uued võimalused. "Meie 
ülesanne on teha kõik selleks, et 
lastekodu oleks päris koduga või-
malikult sarnane. Perekodu tun-
net on majja astudes igati tunda," 
ütles Beškina, kelle sõnul tege-
leb lastega pühendunud ja pro-
fessionaalne personal. 

Sarnaste puuetega lapsed on 
kasvatajate hoole all üldjuhul sa-
mas peres. Näiteks lamavad lap-

sed ühes ja kõndivad lapsed tei-
ses peres. Igal perel on erihari-
dusega peretoetaja, nt sotsiaal-
töötaja või psühholoog. 

Kunagise lasteaia tüüpprojek-
ti järgi lastekoduks ehitatud ma-
jas asus varem imikute ja väike-
laste kodu. Kukk näebki uuene-
nud maja suurt plussi selles, et 
enam ei pea kasvandikud vanu-
se lisandudes majast majja koli-
ma. "Kui varem tuli kolmeaas-
tastel lastel edasi liikuda järgmis-
se, 4–7-aastaste laste kodusse ja 
sealt vanuse lisandudes taas järg-
mistesse, siis nüüd saavad lap-
sed üles kasvada samas majas," 
lausus Kukk, kelle sõnul on loo-
dud kõik tingimused igakülgseks 
arenguks.  

Tõstukid aitavad lapsi tõsta
Enam ei pea minema ka mu-

jalt abi saama, sest  uuenenud 
majas saavad rehabilitatsiooni-
teenuseid nii lastekodu lapsed 
kui teisedki linlased. "Siin ma-
jas saame sotsiaalkindlustusame-
ti või lastekaitse kaudu pakkuda 
sotsiaalse rehabilitatsiooni tee-
nuseid lastele üle linna," selgi-
tas Kukk. "Eraklientidele on et-
te nähtud tasuline  üksikteenus. 
Meilt saab loovteraapiat, füsiote-
raapiat, psühholoogi nõustamist, 
sotsiaalset nõustamist ja eripeda-
googi abi."

Neile raske ja sügava puu-
dega laste vanemaile, kes kas-
vatavad last oma kodus, pakub 
maja puhkust, lapsi hoiukodus 
mitmeks päevaks hooldada võt-
tes. Teenust vahendab linnaosa-
de lastekaitse. 

Avaras aeda avaneva klaas-
seinaga saali moodsal laial fü-
sioteraapialaual mahub vabalt 
keerama ja pöörama. Teisel va-
hendil selle kõrval saab seismist 
ja kõndi harjutada – ülalt rihma-
dega kinni ja küünarnukk käsi-
puule toetumas. Tõstuki meh-
hanismide abi kasutatakse ma-
jas mujalgi. Näiteks alakorru-
se basseiniruumis, kus laes ole-
va tõstukiga trakside abil lapsi 
ratastoolist vette tõsta. Kui va-
rem pidid kasvatajad ratastooli-
lapsi ise tõstma, siis nüüd aitab 
lamavaid lapsi ka igas toas voo-
dist ratastooli laealune trakside-
ga tõstuk. 

Saalis on ka mitmes suuruses 
erikujulisi suuremaid palle tasa-
kaalu- ja jõuharjutuste jaoks ning 

rõõmsavärviline väikepal-
lide meri värvide tundmaõppi-
miseks. Füsioteraapiale ja liiku-
mistantsule lisaks saab saali ko-
handada koosolekute ja koolitus-
te tarvis. Täidab ju hoone mitut 
ülesannet ja õppida on siit palju. 

"Siin majas pakume asendus-
hooldust kuni 18-aastastele laste-
le ja noortele ning erihoolekande-
teenust täisealistele," ütles Kukk. 
"Ööpäevaringset erihoolekande-
teenust pakume kahes kuueliik-
melises rühmas. Viis noort nen-
de seast on meie oma maja kas-
vandikud. Igapäevaelu toimingu-
tes abistavad ja juhendavad kas-
vatajad neid noori, kes vajavad 

pidevat järelevalvet ja tuge. Soe 
söök valmib meie maja nullkor-
ruse moodsas köögis."

Medõde Kristiina Põldre kabi-
netis on kõik vajalik tema tööks 
olemas. "Täna võtsin lapse ve-
reanalüüsi proovi ja viisin labo-
risse, nii ei pea lapsega selleks 
eraldi perearsti juurde pöördu-
ma," lausus Põldre. "Kaalume 
lapsi ja mõõdame nende vererõh-
ku, kuulame südame tööd ja va-
jadusel teeme muudki. Esmatäht-
sad ravimid on samuti siin ole-
mas. Käin lapsi regulaarselt vaa-
tamas, suhtlen nende perearsti-
keskuse perearsti ja pereõega."

Mitmesuguseid võimalusi too-
nuse tõstmiseks majas jagub. Saali-
pealsel korrusel asub näiteks väik-
sem massaažilaud, alakorrusel 
aga mullivanniga bassein. Tun-
netustuba sisustatakse eri lam-
pide ja tekstuuriga. "See on ka 
koht, kus saab rahuneda," rääkis 
Kukk. "Kaasa aitavad hingamis-
harjutused ja soojendavad raskus-
tekid, muusika ja eri helid. Võib 
nii lamada kui ka kärus olla."

Kui varem oli majas vaid üks 
lift, siis nüüd on see teiseski ma-
jatiivas. Kanderaami mahutav 
lift annab teateid rääkides: uk-
sed avanevad, sõidab alla, uksed 
sulguvad, teine korrus, uksed 
avanevad. Nii on turvaline liiku-
da ka nägemispuudega noortel.

Teraapiakeskuse loovteraa-
pias on ruume maalimiseks ja 
savitöödega katsetamiseks. Eht-
sa keraamikaahjuga savituba ilu-
asjade tegemiseks asub alakorru-
sel. "Alakorruse heliisolatsiooni-
ga muusikatoa sisustame ja pillid 
valime muusikaterapeudi nõuan-
nete kohaselt," lisas Kukk.  

"Pisitasa hakkab muutuma 
arusaam, et väga raske puude-
ga lapsed on avalikkuses silma 
alt ära, toaseinte vahel," ütles 
üksuse juht Janne Sirel. " Suur 
rõõm on näha laste arengut – kui 
näiteks mõne sõna ütleb kõne-
puudega laps, kellest oli teada, 
et ta pole kunagi rääkinud! Kui 
lapsed, kes ei näe, ei kõnele või 
ei liigu iseseisvalt, hakkavad ta-
sapisi sinuga suhtlema, vaatavad 
sulle silma ja naeratavad, on suur 
rõõm! See on märk, et 
meie hool on talle 
korda läinud!>

Ennekõike 
on oluline 
leida õige 
viis, kui-
das lapse-
ga suhel-
da. "Meil 
töötatak-
se armas-
tusega, seda 
on hea näha. " 
ütles Sirel. "Meie 
maja lapsed oskavad 
olla õnnelikud lihtsate asja-
de üle, seda olen neilt õppinud. 
See paneb heldima ja on ka üks 
põhjus, miks mulle seda tööd te-
ha meeldib."

Lastekodu teraapiaaias silka-
vad ringi jänesed, ka  lähedalasu-

vast Õunakese lasteaiast neid kü-
lastama tulnud mudilaste ilmsel-
geks rõõmuks. Eritehnikaga va-
rustatud kärudes üle Männi par-
gi õuereisile tulnud lapsed jälgi-
vad sõbralike loomakeste vudi-
mist oma pisimajakese õuealal, 
uudistavad ratastooliga ligipääse-
tavat kõrgele tõstetud liivakasti 
ja kiike, kuhu samuti ratastoolis 
või kärus peale sõita saab. 

Peenrad ja invakiiged
"Jänesed saime oma õuele sel 

suvel, nemad on kõigi laste lem-
mikud," ütles Sirel. "Aed on osa 
meie argipäevast, lapsed käivad 
õues üldjuhul iga päev. Suvel sai-
me siia ka soojustusega bassei-
ni, see pakkus samuti palju rõõ-
mu. Lapsed tunnetavad, et kõik 
on kenasti korda tehtud, õues on 
alati midagi põnevat teha ja mil-
legi eest hoolitseda. Tahame pak-
kuda parimat kasvukeskkonda, 
lähedust ja usaldust!"

Teraapiaaed kasvatab ürte ja 
maasikaid, tomateid ja herneid. 
Kõrgpeenral on näha salveid ja 
münte, sibulat ja sõstrapõõsaid, 
tomatit ja paprikat, peeti ja tilli. 
"Igal perel oma kastid, kaks kas-
ti pere peale. Vahevõredele saab 
herned kasvama panna.," näitas 
Kukk kolmekorruselisi peenraid 
ühendavat metallvõret.

Meelte aias saavad ratastooli 
lapsed katsuda ja nuusutada tai-
mi peenardel. Samuti on aias tõs-
tetud liivakast ja invakiik, kuhu 
ratastooliga peale sõita. Lustimi-
seks on mitmed kiiged: ratastoo-

likiik, makrameest pu-
nutud ja lebamis-

kiiged. Samuti 
saab ratastoo-

lis mängida 
kõrgemaks 
ehitatud 
liivakastis. 
Suurem 
õuepavil-
jon rajati 

kinnisvara-
ettevõtte abil 

talgute korras. 
"Esimesed kont-

serdid on juba toimu-
nud, ka Piip ja Tuut on sel-

lel laval esinenud," ütles Kukk. 
"Saali akende ette loodame paa-
ri kuu pärast jõulumaa valmis 
saada. Koos kuuskede ja köitva 
valgustusega!"

Uuenenud 
lastekodus  
saab ürte 
kasvatada ja 
mullivannis 
sulistada

Lastekodust 

leiab ka kasvu-

hoone ja pee-

nardega aia...

...ning väikese 
basseini, mida 
saab kasutada 
ka mullivannina.

Tunnetustuba 
 aitab lastel  

rahuneda.

M
at

s 
Õ

un

Uues majas kolm ühes

• Lastekodu Musta-
mäe maja neljas 
peres elab 21 
raske ja sügava 
puudega last, 
hoones asu-
vad veel väike-
laste turvakes-
kus ja teraapia-
keskus. 

• "Pakume raske ja sügava 
puudega lastele asendus-
hooldust imikueast täisea-
liseks saamiseni," rääkis 
Mustamäe maja üksuse 
juht Janne Sirel.  "Siin on 

nende laste kodu. 
Hommikul lä-

hevad lapsed 
kooli või las-
teaeda, in-
vabuss tuleb 
neile järele ja 

toob ka taga-
si.  Meil on neli 

peret, igaühes 
kohti kuuele lapsele. Kodu 
nagu kodu ikka – eluruum, 
köök, magamistoad ja tua-
lettruumid. Pere 1, 2, 3 ja 4 
on samas nagu korteri-
numbrid."

Võimlemissaalis on olemas kõik, 
mida puuetega lastel tugeva-
maks saamiseks vaja.
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Tallinna loomade varjupai-
gas on käimas musta kassi 
kuu, praegu on neid seal 
uue kodu ootel 18.

Musta kassi kuud tähistatakse 
varjupaikade MTÜ-s juba ühek-
sandat aastat. Mullu sai kampaa-
nia raames linna loomade var-
jupaigast koju 20 musta kassi, 
mis on võrreldes teiste kuudega 

aastas väga hea tulemus ja see-
ga tasuvad sellised kampaaniad 
end igati ära. 

"Mustad kassid ei ole kuidagi 
halvemad kui kõik teised kassid," 
ütles loomasõber Marika Alg-
peus. "Mina ütlen just vastupidi: 
kõikidel mustadel kassidel on vä-
ga hea iseloom. Soovitan inimes-
tel alati valida kassi mitte värvi, 
vaid iseloomu järgi. Mustad kas-

sid on tõesti seda väärt, et neid 
ka tutvustada."

Musta kassi kuu vältel võib 
varjupaigast viia musta kassi ko-
ju tavapärase 35-eurose loovu-
tustasu asemel vaid ühe  euro-
ga. Kassidega saab tutvust te-
ha varjupaiga kodulehel https://
varjupaik.ee/loomad/musta-kas-
si-kuu-2022

Kai Maran,
Liisa Aadussoo
pealinn@tallinnlv.ee

Lubatud 50 km/h tunnikiiru-
sega sõidavad linnas vaid 
pooled juhid, mis tähendab, 
et õnnetuse ärahoidmiseks 
ei jõua nad õigel ajal 
pidurdada.

Pimenevad sügisilmad ja äge-
nevad vihmavalingud võivad 
muuta ohtlikuks iga ülekäigu-
raja. Paljudes kohtades on foo-
rid, kus jalakäija saab nuppu va-
jutades endale ise rohelise tule 
tellida. Nüüd aga katsetab linn 
transpordiameti juhtivspetsialisti 
Raimond Nõugasti sõnul turva-
lisuse nimel uudseid foore, mis 
sütitavad rohelise tule jalakäi-
jat märgates ilma, et too peaks 
nuppu vajutama. "Paljuski tingis 
uuendused koroonakriis," mär-
kis Nõugast. "Püüdsime luua la-
hendused, kus võimaliku nak-
kusohu vältimiseks ei peaks ja-
lakäija enam teed ületades tingi-
mata nuppu vajutama. Katseta-
me kahte tüüpi lahendusi. Ühel 
puhul jääb jalakäija või kerg-
liikleja foori tuvastusalasse paa-
riks seisundiks seisma, teisel ju-
hul tuvastab süsteem liikleja ju-
ba kaugelt." 

Kellel on liikluses eesõigus?
Näiteks uuel Akadeemia ja 

Järveotsa ristmikul tuvastab 
kergliiklejat videoandur ja tu-
luke süttib nupul automaatselt,  
ilma et liikleja oleks seda vaju-
tanud. "Tulukese süttimine an-
nab märku, et väljakutse foori-
le on saadetud," selgitas Nõu-
gast. "Lisanduv piiks on oluli-
ne vaegnägijaile. Summerid ehk 
helimärguanded on saanud kõik 
viimastel aastatel ristmikele pai-
galdatud süsteemid."

Taolisi lahendu-
si katsetab linn 
veel Pirita teel 
ja Reidi tee 
fooriristmi-
kel. "Nup-
pudest me 
samas ei 
loobu, la-
hendused 
jäävad toi-
mima kõr-
vuti," märkis 
Nõugast. 

Üks ohtliku-
maid kohti oli seni 
Järveotsa tee ja Akadeemia 
tee ristmik ja selle lähiümbrus – 
kindlustusseltside liidu andmetel 
toimus 2019. aastal seitse, 2020. 
aastal üksteist ning 2021. aastal 
kümme liiklusõnnetust. Täna-

vu annavad sinna rajatud foo-
ride minimaalsed ooteajad kõi-
kidele liiklejatele, olgu need ja-
lakäijad või sõidukid. "Siin peab 
muidugi arvestama rohelise tule 
osakaaluga sõidukite ja jalakäija-
te vahel," selgitas Nõugast. "Eri 
kohtades ja aegadel peab ole-
ma eesõigus eri liiklejarühma-
del. Kodust bussipeatuseni ee-
listame näha rohelist tuld jala-
käijale. Bussiga sõites aga taha-
me rohelist foorilainet ühistrans-
pordile. Paraku ei saa anda ees-

õigust mõlemale ühel ajal, nii 
et püüame leida suju-

vat keskteed."
Olgu ülekäi-

gurajad kui 
tahes inno-
vatiivsed, 
tavapära-
ne ette-
vaatus on 
eriti pi-
medal aas-

taajal siis-
ki vältimatu. 

Liiklus-spetsi-
de sõnul peavad 

kõik liiklejad ühtmoo-
di mõistma, et kiirustamise-

le ega tähelepanematusele ei ole 
kohta. 

Politsei- ja piirivalveame-
ti liiklusjärelevalvekeskuse juhi  
Hannes Kullamäe sõnul saavad 

kõik ohutuks liiklemiseks palju 
ära teha, alustades elementaar-
sest  liiklusreeglitest kinnipida-
misest. Ülekäiguradadel toimu-
vad kokkupõrked kõige sageda-
mini auto ja jalakäija vahel, kuid 
õnnetustesse satuvad ka jalgrat-
turid jt kergliikurid. "Jalakäijatel 
on kohustus veenduda tee ületa-
mise ohutuses, ning üle tee min-
na tohib teha ainult selleks ette 
nähtud kohas," rõhutas Kulla-
mäe. "Teele astudes peab jala-
käija olema veendunud, et au-
tojuht on teda märganud."

Ülekäigurajal ratta  
seljast maha

Tasub seisatada ja veenduda, 
et juht sind märganuna ülekäi-
guraja läheduses ka kiirust ma-
ha võtma asub. "Jalgratturid jt 
kergliiklejad liiguvad palju kiire-
mini kui jalakäijad ja lähenevad 
seetõttu ülekäigurajale autojuhi 
jaoks sageli ootamatult kiiresti," 
rääkis Kullamäe. "Enne jalg- või 
tõukerattaga tee ületamist tuleb 
hoog maha võtta ja veenduda, et 
autojuhid annavad teed. Turvali-
sem on rattalt tee ületuse ajaks 
maha tulla." 

Autode sõidukiirus ülekäigu-
rajale lähenedes olgu piisavalt 
väike, et mitte ohustada üle-
käigurajale astunud või astuvat  
jalakäijat. "Kõik liiklejad pea-

vad ühtmoodi mõistma, et liik-
luses ei ole kohta kiirustamise-
le ega tähelepanematusele," li-
sas Kullamäe. "Kokkupõrkes au-
toga jääb kannatajaks alati nõr-
gem osapool ehk jalakäija, ning 
õnnetuse korral võidetud sekun-
did enam ei loe."

Suurim lubatud linnakiirus 
on Eestis üldjuhul 50 km/h, 
kuid transpordiameti tellitud 
küsitlusuuringud näitavad, et 
linnades ja asulates sõidab suu-
rima lubatud kiiruse piires vaid 
55% juhtidest. Piirkiiruse üle-

tamine on politsei ennetustöö 
osakonna eksperdi Liis Sepa 
kinnitusel vägagi ohtlik, ku-
na seal, kus 50 km/h liikunud 
sõiduk on ohtu märgates juba 
peatunud, jätkab 60 km/h sõit-
nud sõiduk veel liikumist kii-
rusel 43 km/h. "Liiga kiiresti 
sõidetakse ka juhul, kui tee- ja 
ilmastikuolud nõuaksid aegla-
semalt sõitmist," sõnas Sepp. 
Seega tuleb kiirus kohandada 
vastavalt oludele, isegi kui sin-
na sobiv kiirus lubatud kiiru-
sele alla jääb. 

Uudsed foorid "märkavad" ise 
jalakäijat ja annavad talle rohelise tule 

Volikogu valib 
taas aasta lin-
nakodanikku

Linnavolikogu esimees Jevge-
ni Ossinovski kuulutas välja 
aasta linnakodaniku valimi-
sed, kandidaate saab esitada 
volikogu veebilehel oleva vor-
mi www.tallinn.ee/et/tallinna-
aasta-linnakodaniku-valimine 
kaudu 1. novembrini. "Kutsun 
kõiki üles aktiivseid inimesi 
märkama ja ka väärikale tiitlile 
esitama," ütles Ossinovski. 

Lisaks aunimetusele saab 
aasta linnakodanik disainer 
Riho Luuse valmistatud 
klaasmeene, mille alusele on 
liimitud tükike Toomkiriku ligi 
300 aasta vanusest vaskka-
tusest. Mullu pälvis volikogu 
algatatud aasta linnakodani-
ku tiitli Ida-Tallinna Keskhaig-
la õendusjuht Ülle Rohi.  

 

Avati Viive  
Noore isikunäi-
tus "Valguses ja 
varjus"

Jaani kiriku galeriis 7. novemb-
rini avatud graafik Viive Noore 
isikunäitus "Valguses ja var-
jus" võtab kokku kunstniku vii-
maste aastate töö. Noor, kes 
lõpetas ERKI 1981. aastal 
moekunstnikuna, on raamatu-
kujundaja, illustraator ja vaba-
graafik, kes osalenud enam 
kui 400 näitusel Eestis ja vä-
lismaal.

Jätkuvad  
tasuta vestlus-
õhtud vaimse 
tervise teemal
Peaasi.ee ja Apollo algatasid 
tasuta vestlusõhtute sarja 
"Tasakaal on peaasi", et juh-
tida tähelepanu vajadusele 
tugevdada vaimset vastupa-
nuvõimet viie vaimse tervise 
vitamiiniga: meeldivad emot-
sioonid, tasakaalustatud toi-
tumine, uni ja puhkamine, 
head suhted, liikumine. 12. 
oktoobril kl 18 räägitakse, 
kuidas toetada ennast une ja 
puhkuse kaudu, 19. oktoobril 
kl 18 toimub vestlus enese 
toetamisest tänu headele 
suhetele. Vestlusõhtud toi-
muvad Solarise keskuse 
Apollo raamatupoes. Roh-
kem infot vaimse tervise kuu 
ürituste kohta www.vaimse-
tervisekuu.ee

Loomade varjupaigas ootavad uut kodu mustad kassid
Ebausk jätab 
paljud armsad 
mustad kiisud 
paraku kauaks 
ajaks varjupaika 
kodu ootama.

Roheline foorituli süttib jalakäijat märgates automaatselt juhul, kui liiklusolud seda lubavad.   Aleksandr Gužov

Üks ohtlikumaid 
ristmikke oli seni 
Järveotsa tee ja 
Akadeemia tee 

ristmik.

Paljud tänavad turvalisemaks

• Abilinnapea Tanel 
Kiige sõnul suu-
davad uued foori-
süsteemid inime-
se soovi üle tee 
minna 90% täpsu-
sega kindlaks teha. 
"Tegu on küll üsna kuluka 
lahendusega. Aga kui kusa-
gil on mõni suurem teere-
mont või -ehitus, tasub 
tõesti kaaluda, et ehk panna 
sinna ka taoline uus foori-
süsteem," lausus ta. "Samas 
peab alati ka nupule vajuta-
mise võimalus alles jääma, 
sest videotuvastust võivad 

mõnikord segada 
vihm või pimenurk. 
Soomes on jala-
käijat tuvastav 
süsteem aga laialt 

kasutuses ja ennast 
tõestanud."

• Turvaliseks teeületuseks ra-
jab linn ohutussaare Liikuri 
tänavale ja teekünnise Lin-
dakivi puiesteele. 

• Nägemispuudega jalakäija-
tele pannakse ülekäigura-
dade ette teks-tuurplaadid. 

• Pärnu maanteel märgista-
takse uued ülekäigurajad 
Tatari ja Luha tänavale.
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Marko, kes aitab vedada Ro-
termanni kvartalis ühte hinna-
tud söögikohta, on oma elegant-
se Audini seekord jõudnud pea 
puhaste kingadega. Öösel käis 
vihm üle, kuid väga hullu pori 
pole see Norde Centrumi kõr-
val asuvale parklaplatsile veel 
tekitanud. 

"Opereerin kahe restorani 
kööki, seetõttu pooldan seda 
kohta parklana väga, sest see 
jääb ühe mu töökoha naabru-
sesse," räägib Marko. "Teised 
parklad on kallid ja kogu aeg au-
tosid täis. Kuna elan Tallinnast 
väljas Jüris, pole autole alterna-
tiivi. Enne elasin Viimsis, sealt 
oli lihtsam bussiga linna tulla. 
See on jama küll, et siin on nii 
sopane. Oleksin nõus parkimi-
se eest isegi rohkem maksma, 
kui siinne plats korda tehtaks."

Kui hamba all krigiseb tolm
See Ahtri tänava sügisel po-

rine ja suvel tolmune parkla on 
nagu alati autodest pungil. Tol-
mu või pori kompenseerib odav 
parkimishind – 70 senti poole 
tunni eest. 

Umbes samasugune pilt na-
gu Ahtri tänava ääres, ava-

neb veel näiteks aadressil Kop-
li 4, majade vahel hoovis. Ku-
na seal tegutsevad suviti mit-
med väliterassidega söögiko-
had, jääb üle kaasa tunda nii 
nende pidajatele kui ka klien-
tidele, sest kuivaga tõstab tuul 
parklas tolmu. 

Nii seda kui ka mitmeid 
teisi Tallinna poriseid park-
laid haldab operaatorina Eu-
roPark. Kuna planeerimine ja 
ehituslubade menetlemine võ-
tab aastaid, teenivad maaoma-
nikud EuroPargi või mõne tei-
se operaatori abil tühjalt seis-
va krundiga tulu. Tavali-
se vabandusena, miks 
üks või teine parki-
misplats on auklik 
või porine, kõlabki, 
et see kõik on aju-
tine. Peagi kerkib 
sinna uus hoone. 

Siiski võib poris-
te parklate näitel öel-
da, et pole midagi ala-
lisemat ajutisusest. Aht-
ri tänaval või kunstiins-
tituudi platsil valitseb sama 
olukord juba tublisti üle küm-
ne aasta.

Tuleb möönda, et kunstiaka-
deemia platsiga on EuroPark 
siiski tööd teinud. Parkla sai 
mõni aasta tagasi asfaltpurust 
tolmuvabama katte, kuid nüüd-
seks "rõõmustavad"  autojuhte 
seal taas uued suured augud. 
Vihma on sadanud vähe. See-
ga on avanev pilt märksa pa-

Kui veel poolteist aastat tagasi leidus Tallinnas 55  
porist või auke täis tasulist eraparklat, mis tänavatele 
pori levitasid, siis nüüd on neid vähemalt poole  
vähem. Ent kuhugi pole kadunud "klassika" ehk nn 
kunstiakadeemia plats kaubamaja juures ja porine 
maalahmakas Norde Centrumi kõrval, sadamate naab-
ruses. Arhitektid soovitavad parklana kasutatavatel 
tühikruntidel linna jõulisemat sekkumist ning nõuet, et 
autode vahele tekitataks näiteks rohumaaribasid või 
istepinke.

ALALISELT AJUTISED PORIPLATSID: Parkijad on 
tüdinud poristest autodest ja linlased kolevaadetest

või porine plats ettevõtte enda 
nägu ja nime. Kuigi, nagu juba 
öeldud, on pind seal taas auk-
likuks sõidetud.

Linnal käed lühikesed
Selleks, et tasulised parklad 

vastaksid kindlatele nõuetele,  
nagu sademevee äravool või 
tolmuvaba kate, tuleks muuta 
seadusi juba riigi tasemel. Lin-
nal jäävad siin käed muidu lü-
hikeseks. Parkla pidamine tu-
leks muuta teate- ja loakohus-
tusega tegevusalaks. Üks või-
malus oleks täiendada kauban-
dustegevuse seadust. 

Kovanen räägib, et tema 
oleks igati rahul, kui parklate-
le kehtestataks ühtsed nõuded 
või normid. Operaatorite va-
hel valitseb samuti konkurents. 
Nii ei tekiks olukorda, kus üks 

operaator pakub maaomaniku-
le soodsamat lepingut, aga hoiab 
heakorralt raha kokku. Samal 
ajal teeb keegi teine korraliku 
parkimisplatsi, aga omaniku tu-
lu ju väheneks. 

2020. aastal, kui keskkon-
na- ja kommunaalamet viimati 
probleemseid parklaid kaardis-
tas, leiti neid linnas olevat kok-
ku 55. Tänase päeva kohta üt-
leb põgus visuaalne vaatlus, et 
nende arv on mõnekümne võr-
ra vähenenud – muuhulgas näi-
teks täisehitamise, aga ka mu-
po sekkumise tõttu. 

Näiteks Nafta 7 kinnistul 
asuv parkla on sillutatud ja näeb 
võrreldes 2020. a seisuga üsna 
mõistlik välja. Seda, et pilt on 
läinud paremaks, näitab ka as-
jaolu, et mupole pole viimasel 
poolaastal kaebusi tulnud. 

rem küll kui oktoobris tavali-
selt, kuid ainult tänu loodusele.

Kunstiinstituudi hoone lam-
mutati mäletatavasti juba 2010. 
aastal. Esialgne plaan oli raja-
da "ajutine" parkla kolmeks 
aastaks. Kehtivas detailplanee-
ringus oli nimelt Tallinna sü-
dalinna Laikmaa 11 krundi-
le kavandatud ehitis mõeldud 
Eesti Kunstiakadeemia õppe-
hooneks. 

Ajutine parkla 12 aastaks
Naabrite vaidluse tõttu jäi 

aga ehitus venima ning kin-
nistu müüdi investorile. Kõrg-
kool leidis endale uue kodu 
Balti jaama naabruses. Kinnis-
tu praegune omanik, valdusfir-
ma Estconde Invest OÜ muu-
tis omakorda detailplaneerin-
gut. 2013. aastast, mil parkla 
pidi suletama ja sealsetes  ühis-
transpordipeatustes bussioota-
jad pääsema kuival ajal  tolmu 
neelamisest, on saanud märka-
matult 2022.  

Nüüd on krundile planeeri-
tud imposantne, kuni 30 maa-
pealse ja kuni kahe maa-alu-

se korrusega äri- ja elu-
ruumidega kõrghoo-

ne. Visioon on uljas, 
kuid ehituse alguse-
ni võib siiski veel 
kuluda vähemalt 
aasta – loodeta-
vasti ei tee prae-
gune kriis plaani-
desse taas korrek-

tiive.
"Loodame endi-

selt, et linnavolikogu 
kehtestab lähitulevikus 

A. Laikmaa 11/Tartu mnt 
1 detailplaneeringu, mille järel 
on võimalik alustada ehitusloa 
menetlemist,"  nendib Estcon-
de Investi juhatuse liige Angel 
Andla lakooniliselt. "Ehitusega 
alustame kohe peale ehitusloa 
kättesaamist."

Kunstiakadeemia platsi 
parkla on hea näide, et tühi-
kud linnaruumis võivad silma 
paista ootamatult pika eluea-
ga. Poriseid või tolmavaid era-
parklaid võib ainuüksi Tallin-
na kesklinnast leida vähemalt 
kümmekond. Nende täisehi-
tamiseni kulub veel lugema-
tu hulk aastaid, sest majan-
dusolud kogu aeg muutuvad ja 
nüüd purjetame me  sügavasse 
majanduskriisi. 

EuroPargi tegevjuhi Karol 
Kovaneni sõnul lähevad lõpuks 
kõik parklad ehituse alla. See-
tõttu ei tasugi operaatoril in-
vesteerida freesasfaltkattesse, 
sest selle tasuvuseks peaks ole-
ma kindel, et parklat saab veel 
paar-kolm aastat kasutada. 

Tallinna munitsipaalpolit-
seist on saadetud EuroPargile 
märgukirju, et üks või teine 
parkla kas tolmab või kanna-
vad autod ratastega pori täna-
vatele. Tegemist on nimelt lin-
na heakorraeeskirja rikkumise-
ga. Paljuski tänu mupo sekku-
misele kaeti kunstiakadeemia 
plats freesasfaldiga. Ühest kül-
jest ei tahtnud EuroPark trahvi 
maksta. Teisalt määris tolmav 

Marko, kes pargib ligasevõitu eraparklasse, ütleb, et on nõus porist pääsemiseks isegi kõrgemat parkimistasu maksma. Koht meeldib talle sellepärast, et jääb Rotermanni kvartali 
lähedusse. Albert Truuväärt

Kuigi niinimetatud kunstiinstituudi parklat on mitu korda silutud, on see nüüdseks taas auk-
likuks sõidetud.  Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

EuroPargi juht: asfalteerimine oleks loodus-
vaenulik ja bürokraatlikult pikk
EuroPargi tegevjuhi Karol Ko-
vaneni sõnul jäävad ajuti-
sena mõeldud parklad 
pikalt linnaruumi, sest 
planeeringud venivad. 
Kriitilisemates kohta-
des kasutatakse asfal-
dipuru, sest asfalteeri-
mine oleks keskkonna-
vaenulik ja selleks loa saa-
misele eelneks pikk menetlus.

"EuroPark ei oma ise ühtegi kinnis-
tut, me osutame maaomanikele parki-
mise korraldamise teenust, kus osas  
lepingutes on meil ka heakorra tagami-
se kohustus, osas mitte," põhjendas te-
gevjuht parkimisplatside kohati viletsat 
väljanägemist. "On suur hulk väliplatse, 
mille heakorra eest vastutab maaoma-
nik ja EuroPark ainult kontrollib parki-
mistingimuste täitmist. Seadustes jär-
ge ajades ei tohi suuuremat osa platsi-
dest, mis on ajutiselt kasutuses,  park-

latena asfalteerida. See nõuaks 
ehitusluba ja täiemahulist 

planeeringuprotsessi – 
praktikas ei ole see või-
malik." 

Lisaks tähendaks asfalt 
suvekuuma võimenda-
mist ja ka sademevesi ei 

imbu pinnasesse. Kunsti-
instituudi platsil on kasutatud 

asfaldi freespuru – teades, et 
see ennast tagasi ei teeni.

Kovaneni sõnul on tüüpiline olukord, 
kus kinnistuomanik on omalt poolt kõik 
projektid üle andnud ja soovib alustada 
ehitamist, aga ühel või teisel põhjusel 
planeeringu menetlusprotsess  venib – 
isegi aastaid. Siit tekivad olukorrad, kus 
plats peaks kohe-kohe kinni minema ja 
investeeringuid ei tehta, ometigi võib 
selline plats parklana töötada aastaid. 
Kõrvalt vaadates paistabki see Kova-
neni sõnul hoolimatusena.

Poriseid  
või tolmavaid 

eraparklaid võib  
ainuüksi kesklinnast 

leida vähemalt 
kümmekond.
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Siiski pakuvad mitmed ar-
hitektid, et juriidilist mängu-
ruumi tuleks laiendada nii, et 
linn saaks nõuda kinnipida-
mist standardist, millele ajuti-
sed eraparklad peaksid vasta-
ma. Samamoodi võiks tühjade-
na seisvad kinnistud omanike 
jaoks üsna marginaalsete kulu-
dega muuta märksa inimsõbra-
likemateks paikadeks.

"Omaniku poolt oleks vägagi 
loomulik vähemalt osa parkimi-
sest teenitavast rahast suunata 
linnaruumi kvaliteedi tõstmis-
se, kuid paistab, et vabataht-
likult seda ei tehta, aga linn 
saaks seda nõuda ja täpsemalt 
reguleerida," räägib eri avali-
kes rollides tegutsenud arhi-
tekt Toomas Paaver. "Tegu on 
maapinnaga, mida omanik po-
le loonud ega ehitanud. Raha 

tuleb parkijate käest ju sisuli-
selt eimillegi eest. Arhitektid 
ja maastikuarhitektid suudak-
sid pakkuda lihtsaid esteetilisi 
lahendusi, mis pole üldse kal-
lid ellu viia. Võiks lisada natuke 
haljastust, natuke istumiskohti, 
teha kõike läbimõeldult ja mõ-
nusalt. Seejuures ma väldiks as-
falteerimist, püüelda võiks ka-
tendite poole, millest sadevesi 
läbi imbub. Poriloigudki võivad 
kenad olla, kui maapinda ka-
valalt kavandada. See kõik on 
tööd väärt, sest vahel paikneb 
taoline parkla ju linnas aastaid, 
kui mitte aastakümneid, moo-
dustadessisuliselt osa avalikust 
ruumist."

Sama meelt on arhitekt Eve 
Komp. Ta on oma magistritöös 
uurinud linnapause ehk lam-
mutatud hoonetest jäänud tü-

hikuid linnaruumis, et kuidas 
ja milleks neid võiks kasutada 
enne, kui mingi uus maja ra-
jatakse. Tallinna olukorras po-
le ju midagi haruldast. Sama-
moodi paiknevad pikad tühikud 
linnaruumis kõikjal maailmas.

"Võiks leida mingit laadi 
kompromissi, et näiteks 50% 
ulatuses parkimist ja ülejää-
nud osas luua mõtestatud lin-
naruum," pakub Komp. Muu-
hulgas on ta leidnud teiste lin-
nade praktikat uurides, et näi-
teks Vancouveris maksustatak-
se maad vastavalt reaalsele ka-
sutustüübile. Ajutise puhkeala 
loomine vähendab tunduvalt 
omaniku rahalisi kohustusi. 

Pool rahvale, pool auto-
dele

Või näide Hispaaniast, Za-
ragozast. "See ei ole krunt" – 
niisuguse nimega projekt sün-
dis linnavalitsuse eestvedami-
sel, kus käed lõid mitu eri ame-
tit ja eraomanikud. Planeerin-
gud ja projekteerimised võtavad 
kõigis maades kaua aega. Ma-
jandusolud muutuvad, firmasid 
müüakse või lähevad nad pank-
rotti, arhitektuurne lahendus, 
mis näis veel äsja hea, enam ei 
rahulda ja tuleb jälle otsast ala-
ta. Aastad aga kuluvad ja kuni 
sihid selginevad, avati üldsuse-
le 14 tühjalt seisvat krunti, pal-
gates töötuid ehitusse ja nen-
de kordategemisse. Tehti pal-
liplatse, lasteväljakuid, pinki-
dega puhkealasid jpm.

2009. aastal käima lükatud 
heakorrastuskampaania oli nii  
edukas, et seda on korratud teis-
teski Hispaania linnades. Loo-
mulikult on siin vaja maaoma-
nike endi huvi. Ja vastust küsi-
musele, kuidas panna neid park-
late loomise kõrval majandus-
likult huvituma ajutiste laua-
tennise- või palliplatside, laste 
mänguväljakute, koerte jalutus-
kohtade või paviljonkohvikute 
loomisest. Igal juhul on palju-
des linnades juurdunud selline 
mõiste nagu ajutiste tühialade 
välkarhitektuur, kuni tuleb ala-
line lahendus. Selle võiks Eve 
Kompi arvates ka Tallinnas käi-
bele võtta. 

Olukord, kus iga tühi krunt 
muudetakse parklaks, tähen-
dab ühtlasi liikumist autostu-
mise suunas. Mida rohkem on 
kesklinnas parkimiskohti, se-
da rohkem tullakse sinna au-
toga. Niimoodi on asjatu loo-
ta, et inimesed hakkavad auto-
le eelistama ühistransporti või 
jalgratast.

Kahjuks ei ole teada, kui 
palju on Tallinnas üldse tasu-
lise parkimise alas raha eest 
tegutsevaid eraparklaid. Koh-
ti võib nendes kokku olla suu-
rusjärgus 30 000 autole.  Kõi-
ge suuremat osa neist aladest 
opereerib EuroPark. 

Üldiselt on umbes kaks kol-
mandikku nendest parklatest il-
ma tolmuvaba katteta. Seal puu-
dub sadevete äravool ja õlipüü-
dur, mis on standardse parkla 
puhul täiesti tavalised.

ALALISELT AJUTISED PORIPLATSID: Parkijad on 
tüdinud poristest autodest ja linlased kolevaadetest

Tallinna abiga said korda 
Toomkiriku torni kiiver, 
muna ja tuulelipp.

Möödunud nädalal kutsus 
peapiiskop Urmas Viilma lin-
napea Mihhail Kõlvarti ja tei-
sed kiriku restaureerimise toe-
tajad tänuvastuvõtule – nimelt 
sai korda kiriku tornikiiver. 

"Toomkirik on meie ajaloo- 
ja kultuuripärand ja selle pä-
randi säilitamine on meie ko-
hustus," lausus Kõlvart. "Sa-
mas pole kirik vaid hoone ja 
ajaloosümbol, selle koht on ini-
meste südametes. Eriti raske-
tel aegadel. Korras kirikutorn 
on oluline nii neile, kes saavad 
imetleda selle ilu, kui ka neile, 
kes tulevad kirikusse sisse pal-
ju enama pärast kui vaid kul-
tuurihuvist." 

Toeks ka raskel ajal
Kõlvart lisas, et Tallinn on 

kirikute korrasolekut alati toe-
tanud. "Meil on käimas kiri-
kurenessansi programm, mis 
tähendab, et linnaeelarves on 
kirikuhoonete remondiks ala-
ti eraldi rida. Igal aastal kuu-
lame kogudusi, et mida oleks 
vaja uuendada, ning teeme siis 
valiku, mida toetada. Jah, ras-
kematel aegadel on selleks vä-
hem võimalusi, aga traditsioon 
peab säilima"

Toomikiriku torn on ol-
nud tükk aega tellingutes. Ju-
ba veebruari lõpus algas res-
taureerimine, mille käigus va-
hetati tornikiivri katteplekk 
ning tehti korda tornimuna ja 
tuulelipp.

Restaureerimine maksis üle 
poole miljoni euro, millest Tal-
linn andis ligi 170 000 eurot. 
Ülejäänud raha tuli kogudu-
selt, Kirikufondilt ja lahketelt 
annetajatelt. Viilmaa sõnul on 
inimesed tegelikult valmis hea 
meelega annetama. "Samas ta-
havad inimesed konkreetselt 
teada, mille jaoks raha läheb 
ja kui palju sellest kasu oli," 
märkis peapiiskop. Tornikiiver 
oli päris täbaras seisus, kuid 

OMA Katused OÜ tegi head 
tööd. "Toomkiriku tornikiivri 
seisukord halvenes aasta-aas-
talt, vihmavesi jooksis sealt 
läbi," rääkis Toomkoguduse 
õpetaja Arho Tuhkru. "Toom-
kirikul on restaureerimisprog-
ramm, et kirik tervikuna korda 
teha. Alustasime katusest, mis 
on hoone säilimise seisukohast 
kõige olulisem. Pärast pleki ee-
maldamist hindasime ka tugi-
konstruktsioone, kas need va-
javad plommimist." 

Muinsuskaitse andis  
hüva nõu

Restaureerimisprojekt val-
mis koos Tallinna linnaplanee-
rimisameti muinsuskaitseosa-
konnaga. "Linn oli meile eel-
tööde juures suureks toeks," 
märkis Tuhkru. "Toomkiriku 
torn on Tallinna siluetis oluline 

maamärk, mis tervitab merelt 
tulijaid juba kaugelt. See po-
le mitte ainult taevase ja mai-
se kokkupuutepunkti sümbol, 
vaid üks Tallinna linna oluli-
si visuaalseid tähiseid. Ühtla-
si on Toomkirik Tallinna linna 
kõige vanem säilinud hoone." 

Toomkiriku hoone ehitamist 
alustati tõenäoliselt 1230ndatel 
ning hoone valmis aastal 1240. 
15. sajandil ehitati kirikuhoone 
ümber kolmelööviliseks basiili-
kaks. Kirik hävis osaliselt koos 
Toompea hoonestusega 1684. 
aasta tulekahjus. Toomkiriku 
gooti stiilis tornikiiver hävis, 
kuid 1778-1779 ehitati taas-
tatud kirikuhoonele uus ba-
rokkstiilis tornikiiver. Toomki-
riku torni tipus on kuldne lii-
lia, mis sümboliseerib Maarja 
kuulutust 25. märtsil. 

Kirik tänas linna vanima 
hoone kaitsmise eest

Marko, kes pargib ligasevõitu eraparklasse, ütleb, et on nõus porist pääsemiseks isegi kõrgemat parkimistasu maksma. Koht meeldib talle sellepärast, et jääb Rotermanni kvartali 
lähedusse. Albert Truuväärt

Tornikiivri värske ja läikiv plekk torkab juba kaugelt silma.  Albert Truuväärt

Porisest tänavast parkla juures 
teata mupole
• Kui keegi näeb, 

et parklast või 
ka ehitus-
platsilt kan-
takse pori 
autoratas-
tega täna-
vale, tuleks 
sellest teavi-
tada mupot tele-
fonil 14410  või 661 
9860. Siis kantakse hoolt, 
et pori laialivedamine lõpe-
tatakse ja tänav pestakse 
puhtaks.

• Tallinna heakorra eeskiri 
näeb ette, et kinnistu või 
ehitise omanik peab vältima 
kinnistult, sealhulgas kinnis-
tult, millel osutatakse tasu-

list parkimisteenust, 
pori ja prahi kan-

dumist kõnni- ja 
sõiduteele ning 
naaberkinnistu-
le.

• Heakorra ees-
kirja rikkumise 

eest on võimalik 
karistada rahatrahvi-

ga kuni 100 trahviühikut, 
juriidilist isikut kuni 1300 
trahviühikuga. 

• Asjaõigusseaduse järgi on 
võimalik kinnistu omanikult, 
kelle maa-alaga oli pori laiali 
kandumine seotud, olukorra 
parandamist ehk näiteks tä-
navapesu või selle kinni-
maksmist.

Toomkoguduse juhatuse esimees Riivo Sini-
järv andis linnapeale tänuks kiriku toetamise 
eest pildi selle tuulelipust.  Albert Truuväärt
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Usinad Pealtnägija ajakirjanikud mõõtsid üle, kui 
palju aega kulub Tallinna kiirabibrigaadil sünd-
muskohale startimiseks. Tegelikult on probleem 
hoopis mujal. Nimelt selles, et kiirabiautod peavad 

raskelt haige patsiendiga ootama vahel tunde, et saaks kii-
resti kohale toodud inimese haiglale üle anda. Patsientide-
le ei jagu kohti ja kiirabi peab sõidutama patsiendi sinna, 
kus on parajasti kõige rohkem ruumi.  Ja ei taha mõeldagi,  
mis saab veel mõne aasta pärast, kui linna on elanikke üha 
juurde tulnud.

Lahendust oleks pakkunud Tallinna uus, moodne haig-
la, mis oma võimalustelt ei jääks maha Põhja-Eesti Regio-
naalhaiglast. Eelöeldut võib kinnitada pikaaegne Ida-Tallinna 
Keskhaigla juht doktor Ralf Allikvee. Tema hinnangul vaja-
me just tänapäevase tehnikaga varustatud haiglat, et reagee-
rida kõigile juhtumitele ja patsiendil poleks vaja oodata pala-
tisse pääsu.

Olukord on eriti terav just Tallinnas ja Harjumaal. Tartu 
Ülikooli kliinikum tagab küll abi 400 000 Lõuna-Eesti ini-
mesele, aga ülejäänud 900 000 ei suuda Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla üksinda ära teenindada. "Vaja on veel ühte tipp-

haiglat. Siis saaksime rää-
kida, et meie inimestele on 
kõrgtasemel meditsiiniabi 
tagatud," ütleb Allikvee. 

Pärast valitsuse otsust 
võtta uuelt Tallinna haig-
lalt ära Euroopa Liidu toe-
tusraha tõstis ka linnava-

litsus käed püsti, sest ei suuda ainult oma jõuga uut haiglat 
ehitada. Nii jääbki meie meditsiiniabisse kauaks ajaks suur 
tühimik. Ravijärjekorrad, mis on praegugi pikad, pikene-
vad veelgi. Ja ühel hetkel on nii Ida- kui ka Lääne-Tallinna 
Keskhaigla hooned juba nii amortiseerunud, et uut tehnoloo-
giat pole mõtet neisse sisse  viia.

Südamehaiguste järel on teine suur tapja meil vähk. Tuleb 
välja, et kannatavad ka vähihaiged, kes võiksid normaalse 
asjade korralduse puhul palju kauem rivis olla ja tööd teha. 
Igal aastal lisandub meil 8500 vähihaiget. Pooled neist vaja-
vad kohe kiiritusravi. Kuna meil on ligikaudu 4000 kiiritus-

ravi vajavat haiget, oleks vaja kuni 11 kii-
rendit. Aga praegu on Eestis vaid kahek-
sa kohta, kuhu neid kiirendeid panna, 
ja neistki kaks kokkuhoiu tõttu täitma-
ta. Uues haiglas saaks kiiritusravi koh-
ti juurde. Pealegi tuleks uude haiglas-

se turvaline maa-alune osa, mis sõ-
ja puhkedes on raviks hädavaja-
lik. Seda pole üheski teises Ees-
ti haiglas.

Kriisi- ning suure julge-
olekuriskiga ajal võiks pi-

gem mõelda, mis on rah-
vale eluliselt oluline. Haig-

la ja tervishoid seda kaht-
lemata on.

Kärmest kiirabist 
olgu ka kasu

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kriisiajal mõelgem 
pigem, mis on rah-
vale eluliselt oluline.

Tallinna tuleva aasta kaasa-
va eelarve ideekorjele esi-
tasid linased linnaelu eden-
damiseks ühtekokku 415 
ideed – kõige enam noorte 
ning spordi ja vaba aja vald-
konna parendamiseks. 

Linnapea Mihhail Kõlvart tä-
nab kõiki kaaslinlasi, kes jaga-
sid oma soove ja nägemusi ko-
dulinna arenguks. "Ideekorjele 
laekunud ettepanekute arv il-
mestab meie inimeste tähele-
panelikkust ja hoolivust oma 
kogukonnast ning selle tulevi-
kust," sõnas Kõlvart. "Nii na-
gu oma kodu rajamine ja selle 
hoidmine nõuab aega, koostööd 
ja kaasamist, nõuab seda ka lin-

naruumi ja -keskkonna loomi-
ne. Ent just nii saamegi 
kujundada omale ja 
järgmisele põlv-
konnale kodu, 
mis algab tä-
navast." 

Kuna Tal-
linn on järg-
misel aastal 
Euroopa ro-
heline pea-
linn, sai täna-
vu esmakordselt 
esitada ideid kesk-
konnasõbraliku linna-
ruumi arendamiseks. Nähes sel-
lele valdkonnale laekunud ette-
panekute rohkust – 121 ideed 
–, avaldas linnapea heameelt, et 

inimestele on see teema läheda-
ne. Kõige rohkem ideid 

laekus noorte ning 
spordi ja vaba 

aja valdkonna 
parendami-
seks – kok-
ku 173 kõi-
kidest ette-
panekutest.

Linnaosa-
dest on kol-

mandat aastat 
järjest kõige ak-

tiivsem Kesklinn 77 
ettepanekuga. Eesti kee-

les esitati 326, vene keeles 71 
ja inglise keeles 18 ideed. Val-
dav enamus ideedest laekus di-
gitaalselt.

Kaasava eelarve raha saab ka-
sutada üksnes avaliku kasutuse 
ja vaba juurdepääsuga objektide 
jaoks. Ideekorjele esitatud ideede 
teostatavust hindab oktoobris ja 
novembrist spetsialistidest koos-
nev ekspertkomisjon, seejärel lii-
guvad etteantud kriteeriumides 
realiseeritavad ideed edasi tut-
vustamisele ning rahvahääletu-
sele, mis kestab 21. novembrist 
4. detsembri keskööni.

Kaasava eelarve planeeritav 
kogusumma 2023. aastal on üks 
miljon eurot. See jagatakse lin-
naosade vahel, laias laastus saab 
iga linnaosa u 100 000 eurot pro-
jekti realiseerimiseks. Kaasavast 
eelarvest saab lähemalt lugeda 
tallinn.ee/et/kaasaveelarve

Kaasava eelarve ideekorjele laekus 415 ettepanekut 

Linn eraldab reservfondist 14 
000 eurot tunnustamaks ja 
toetamaks tallinlastest sport-
laste ning nende treenerite 
saavutusi maailmameistrivõist-
lustel. Heret Ots võitis kuldme-
dali mais Elvas toimunud 
sportkeegli MM-il, linn tunnus-
tab teda 2800 euroga ja tema 
treenerit Kristjan Tamlakit 
1200 euroga. Timmo Tamme-
mäe ja Sander Linnus võitsid 
hõbemedali augustil Tšehhis 
Paprsekis  meeskondlikul ro-
gain orienteerumise MM-il, linn 
annab mõlemale 1000 eurot ja 
nende treenerile Piibe Tamme-

mäele samuti 1000 eurot. Piibe 
Tammemäe ja Reeda Tuula-
Fjodorova võitsid hõbemedali 
augustis Paprsekis toimunud 
naiskondlikul rogain orientee-
rumise MM-il, Tallinn toetab 
Tammemäed, Tuula-Fjodoro-
vat ja ka nende treenerit Raul 
Kudret kõiki 1000 euroga. Epp 
Mäe võitis pronksmedali sep-
tembris Serbias toimunud 
naistemaadluse MM-il, teda 
tunnustatakse ja toetatakse 
2800 euroga, tema treenerit 
Ahto Raskat 600 euroga ja 
treener Maksim Molonovit 600 
euroga.

Venemaa sõda Ukraina vastu on 
näidanud Euroopa haavatavust 
küttevarude suhtes. Seetõttu on 
näiteks mitmed poolakad ohjad 
enda kätte haaranud ning kogu-
vad nüüd prügi, et asendada 
muidu kütteks kasutatavat kivi-
sütt. Kütuste vähesus ning ela-
miskulude kasv on lüka-
nud talve ees hirmu 
tundvaid inimesi 
otsima kütmi-
seks muid või-
malusi – ko-
gutakse 
pruunsütt, 
turvast, puitu, 
vilja, aga ka 
jäätmeid. Mõ-
nes paigas valit-
seb koguni enneole-
matu olukord, kus linn ko-
gub vähem prügi kui mullu sa-
mal ajal. Kohalike sõnul on õhus 
tunda uue prügi põletamise leh-
ka, mis aga pole paraku ainus 
probleem. Poola on jätkuvalt 
Euroopa tipus õhureostusega 
kaasnevate enneaegsete sur-

madega. Viimastel aastatel on 
riigis registreeritud umbes 40 
000 enneaegset surma seoses 
õhureostusega, mis paigutab rii-
gi Euroopas näitajaga teisele 
kohale pärast Bulgaariat. Hinna-
tõusuga võib meilgi kasvada 
kiusatus prügi illegaalselt käi-

delda – kasutada ko-
duahju "prügipõle-

tusseadmena". 
Kes oma jäät-
meid sel moel 
kõrvaldab, ri-
kub seadust, 
saastab 
keskkonda 

ning hävitab 
kaasinimesi ja 

iseennast. Kuid 
mitte ainult: prügipõ-

letamine  rikub ka ahju. 
Seega ületavad kahjustused 
kokkuhoidu kaugelt. Tahaks loo-
ta, et meie juhtivpoliitikutel ja-
gub vaatamata energiakriisile 
oidu mitte jagada rahvale soovi-
tusi poolakate stiilis: põletage, 
mida vaja, et kodu oleks soe!

2021. aasta lõpus toimunud 
rahva- ja eluruumide loenduse 
andmetest selgus, et keskmise 
Eesti elaniku kodu on vanem kui 
ta ise. Keskmine hoone (eramu 
või kortermaja) on ehitatud 
1965. aastal, keskmine eluruum 
pärineb aga 1972. aastast. 
Võrdluseks olgu toodud, et 
keskmine eestlane on sündinud 
aastal 1979. Meie inimeste ko-
dudena domineerivad endiselt 
nõukogudeaegsed hooned. 
Loenduse järgi on veevarustus 
94%-l, pesemisvõimalus 93 ja 
tualettruum 92%-l elanikest, 
keskküttega eluruumis elab 
71% elanikest. Enam kui 90% 
kodudest võivad nautida selli-
seid mugavusi nagu kraanist 
jooksev vesi, vesiklosett ja pe-
semisvõimalused. Paraku jagub 
neidki, kelle jaoks on see kätte-
saamatu luksus – absoluutar-
vudes on meil umbes 29 000 
leibkonda, kelle eluruumis puu-
duvad pesemisvõimalused. 

Neist 5000 on alaealistega leib-
konnad. Kuivkemmerguga peab 
läbi ajama 49 000 leibkonda, 
kellest omakorda 9000 on las-
tega pered. Tõsi küll, vee ja vesi-
klosetiga on rohkem probleeme 
eramutes. Siiski võib tõdeda, et 
Eesti kodud on veel mitme rah-
valoenduse järel  nõukogude-
aegsete paneelmajade nägu, 
mille projekteeritud kasutusiga 
läheneb lõpule. Tallinna tehnika-
ülikooli professori Targo Kala-
mehe sõnul on kõige kriitilise-
mas seisus selliste elamute rõ-
dud, varikatused ja välisfassaad. 
Maja fassaadi soojustamine 
tooks lisaks paljuräägitud ener-
giakulu vähendamisele kaasa ka 
lagunemise peatumise ja hoone 
tunduvalt pikeneva kasutusea. 
Vahest tasuks nõukaaegsete 
paneelmajade elanikel sellele 
tõsiselt mõelda, enne kui korte-
riühistu koosolekul maja komp-
leksse renoveerimise küsimuses 
vastu hääletada?

Äsja avaldatud OECD haridus-
statistika kogumik "Education 
at a Glance 2022" toob esile, et 
nii Eestis kui ka teistes riikides 
kasvab kõrgharidusega inimes-
te osakaal. Kõrgem haridustase 
tähendab suuremat tööhõivet 
ja palka ning paremat toimetu-
lekut majanduslanguste ajal – 
näiteks mullu oli meil kõrghari-
dusega 25-34-aastaste inimes-
te tööhõive 14 protsendipunkti 
kõrgem kui neil, kel 
keskharidus 
oman-
damata, 
ja 3 prot-
sendipunkti kõr-
gem kui üldkesk- 
või kutsekeskhari-
dusega inimestel. 
Eraraha osakaal Eesti 
kõrghariduses on paraku vaid 
15%, samal ajal kui OECD-s 
keskmiselt 31%. Eraraha väik-
sem osakaal siinses kõrghari-
duses on seletatav asjaoluga, 

et täiskoormusel eesti 
keeles õppimine on tu-
dengile tasuta ning meil on 
vähe erakõrgkoole. Samas on 
Eestis eraraha osakaal kõrgha-
riduses suurem kui mitmes võr-
reldavas, s. t tasuta kõrgharidu-
sega riigis nagu Soome, Rootsi, 
Taani või Austria. Jääb  loota, et 
värske riigieelarve eelnõuga as-
tutakse sammukese võrra lähe-
male ka ammusele ootusele, et 

õpetajad kui kõrgharidusega 
spetsialistid saak-

sid konkurentsi-
võimelist palka – 

teenib ju kõrghari-
dusse panustamine 
kogu riigi huve. 
Ühiskond ei saa olla 
pikalt elujõuline, kui 

aastaid koolis käinud ja kraade 
kaitsnud kõrgharidusega spet-
sialistid on sunnitud töötama 
taksojuhi, ettekandja või koris-
tajana, kus ameti õpib selgeks 
mõne kuuga.

Tänases maailmas muutub 
ühest riigist teise elama ja töö-
tama asumine aina tavalisemaks 
ning poliitilised konfliktid põh-
justavad üha enam rahvaste 
rändamist. Enim töötajaid 
saabub Eestisse 
pikaajalise ehk 
nn D-viisa 
alusel Uk-
rainast, 
järgne-
vad Ve-
nemaa, 
Valge-
vene, 
Moldova 
ja Usbe-
kistan. 
Vaatamata 
üha suureneva-
le arvule ei ole Ees-
tis viibijatel seni olnud pii-
savalt infot teenuste kohta, mis 
toetaksid siin sujuvamat koha-
nemist. Ligipääs teenustele mõ-
jutab omakorda välismaalaste 
iseseisvat hakkamasaamist ja 

nende elukvaliteeti. Et toetada 
Eestisse D-viisa alusel saabu-
nuid, otsustas riik tellida õppevi-
deod ja korraldada koolitusi, mis 
annaksid vastused olulisemate-

le küsimustele seoses siin 
viibimise, töötamise, 

õppimise ja koha-
nemisega. Nii 

valmis 36 vi-
deot, mis 

käsitlevad 
praktilisi 
teemasid 
nagu töö-
tamisega 

seotud õi-
gused ja 

kohustused, 
elamistingimu-

sed, keeleõpe, 
arstiabi saamine, hari-

dus, pangateenused ja muu, 
mida Eestis elades ja töötades 
on vaja teada. Südantsoojendav 
on teada, et meie eluga harjumi-
ne võib siia tulijatel nüüd märksa 
pingevabamalt kulgeda.

Tallinn toetab sportlasi ja nende 
treenereid kokku 14 000 euroga

Ahi ei ole prügikast!

Eesti kodu on nõukogudeaegse 
kortermaja nägu

Kõrghariduse poole  
tasub püüelda

Et välismaalaste kohanemine 
kulgeks kergemalt
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Koos mahalõigatud lillevar-
te, õunte ja lehehunnikuga 
võib viia aiast välja kahju-
reid, kes võtavad uue elu-
paiga omaks ja hakkavad 
arvukalt ning kontrollima-
tult paljunema.

Sügisesed koristustööd õues 
toovad endaga kaasa aiajäät-
meid, millest on vaja vabane-
da. Mõnikord viiakse kokku ko-
gutud kraam loodusesse – met-
sa alla, võsa vahele. Nii võime 
aga tahtmatult levitada loodu-

sesse võõrliike, mis ohustavad 
kohalikku elusloodust.

Sügisesel aiakoristusel kogu-
tud puulehed, niidetud muru 
ning muud aia- ja haljastujäät-
med on küll kõdunev praht, kuid 
seda ei tohi loodusesse viia. Lõi-
gatud lillepealsete, õunte ja lehe-
hunnikuga võib viia aiast välja 
kahjureid, kes võtavad uue elu-
paiga omaks ja hakkavad  arvu-
kalt ning kontrollimatult palju-
nema. Sealt jõuavad nad aga va-
rem või hiljem taas kellegi tei-
se koduaeda ja lõpuks ei suuda 
keegi nendega midagi ette võtta. 

Nii on juhtunud näiteks His-
paania teeteo ja mustpeanälk-
jaga. Mõlemad nälkjad toituvad 
meelsasti aiasaadustest. Neid ei 
tasu aga segi ajada meie ko-
dumaiste nälkjaliikidega, kes 
ei kujuta endast ohtu, vaid on 

osa siinsest elurikkusest. Võõr-
nälkjaliikide tuvastamisest, en-
netusest ja tõrjest saab luge-
da keskkonnaameti kodulehelt: 
https://keskkonnaamet.ee/elus-
loodus-looduskaitse/voorliigid/
voornalkjad

Lisaks võõrnälkjatele suure-
nevad aiajäätmete loodusesse 
viimisega ka muude võõrliiki-
de levialad. Näiteks karuputk, 
pargitatar ja verev lemmmalts. 
Koos hobukastani mahalange-
nud lehtedega laieneb ka hobu-
kastani-keerukoi asurkond. See 
on pisiliblikas, kelle vastsed kah-
justavad hobukastaneid, muutes 
nende lehed pruunikaks. Hobu-
kastani-keerukoi kohta saab in-
fot keskkonnaameti Faceboo-
ki lehelt: https://www.facebook.
com/Keskkonnaamet/posts/pf-
bid0eQ3DyK7SG7xG8CCD-

HtxezWzZEJp9AuMopYshp-
kwwWfi31ht6PW4Z1wfdB-
vUtktPdl

Tagajärgedega tegelemisest 
oluliselt lihtsam on probleemide 
ennetamine. Selle asemel, et aia-
jäätmed metsa alla viia ja nõnda 
võõrliikide levikut soodustada, 
on võimalik neid jäätmeid kom-
postida ja hiljem koduaias väärin-
dada. Häid nõuandeid komposti-
mise kohta leiab näiteks interne-
tist Kompostiljoni veebilehelt htt-
ps://www.kompostiljon.ee/.

Kohalik omavalitsus saab jäät-
mete kogumist ja äraandmist kor-
raldada jäätmehooldus- või hea-
korraeeskirjaga. Mitmel kohali-
kul omavalitsusel on jäätmejaa-
madega kokkulepe, mis võimal-
dab elanikel sellised jäätmed ära 
anda tasuta. Seda võimalust tasub 
uurida kodukoha omavalitsusest.

Aiajäätmeid metsa alla viies levitad näiteks Hispaania teetigusid

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Et raskel ajal kokku hoida ja 
abivajajaid toetada, asen-
dab linn ka aastavahetuse 
ilutulestiku laseretenduse-
ga ja lühendab valgustatud 
jõulukaunistuste põlemise 
aega. Tallinna kokkuhoiuka-
va säästab aastas 10 % 
energiat.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõ-
nul vajab linna tuleva aasta 
eelarve  26 miljonit eurot re-
serviks, et katta energia hinna-
tõusu. "Kõigile on selge, et 
meid ootab mitte ainult ener-
giakriis, vaid tegelikult sügav 
majanduskriis," nentis 
Kõlvart. "Ka finantskriis, mis 
puudutab omavalitsusi." 

Energiasäästuks on linn ju-
ba lühendanud tänavavalgus-
tite tööaega 15 minuti võrra. 
"Valgustuse arvelt on võima-
lik eri  meetmetega aastas ku-
ni miljon eurot kokku hoida," 
märkis Kõlvart. "Muidugi jäl-
gime ka tehnilisi aspekte, sest 
mõnes kohas tähendab valgus-
tuse väljalülitamine pikemaks 
perioodiks, et seda pärast sis-
se lülitada ei saa. Me peame 
arvestama iga kohaga. Näiteks 
on mõned kergliiklusteed olnud 
öösiti pimedad ka enne kriisi, 
kuid linlaste turvalisuse arvelt 
kompromisse ei tehta."

Kõlvarti sõnul on linn valmis 
ka mustadeks stsenaariumiteks. 
"Kuni selleni välja, et tänava-
valgustus on osaliselt välja lü-
litatud sarnaselt 2008. ja 2009. 
aastaga," märkis ta. "Kui tekib 
sügavam kriis, kus elektrit liht-
salt ei jätku, siis tuleb ka liuväl-
jad ja jäähallid ning ka saunad 
kinni panna. Tuleb ausalt öel-
da, et me ei saa seda välistada. 
Loomulikult esialgu me seda ei 
tee. Loomulikult on meil ka pi-
kaajalised plaanid kokkuhoiuks, 
näiteks säästlikule leedvalgus-
tusele üleminek või siis valgus-
tipõhine juhtimissüsteem. Need 
eeldavad suuremaid investee-
ringud, mis aga pikemas pers-
pektiivis annavad meile kokku-
hoidu. Juba järgmisel aastal on 

plaanis vahetada välja ka kahe 
asutuse küttesüsteemid."

Ülikõrgete gaasihindade tõttu 
toob linn tänavatele ajutiselt taga-
si ka mõned diiselbussid "Oleme 
hinnanud, et umbes pool miljonit 
eurot on võimalik tänu 30 diisel-
bussi kasutamisele veel käesole-
val aastal ühistranspordilt kok-
ku hoida," märkis abilinnapea 
Tanel Kiik. "Meil tuleb ülemi-
nekut keskkonnasõbralikumale 
transpordile loomulikult jätka-
ta, aga samal ajal pakkuda ini-
mestele  teenust. Siin on mõist-
lik, et kasutame ühtaegu elektri-
busse, tramme, trolle gaasibusse 
ja ka diiselbusse."

Juhised energia  
säästmiseks

Kõlvarti sõnul tekkis linna-
osavanematega olukorda aruta-
des idee, et tänavu võiks vähen-
dada valgustatud jõulukaunis-
tuste üleval olemise aega ning 

loobuda uusaasta ilutulestikust. 
Varem veebruari lõpuni üle-
val olnud jõulutuled võetak-
se seekord maha juba jaanuari 
keskel. Kuna omavalitsusi oo-
tab ees sotsiaalne kriis, on va-
ja raha hoopis inimete toetami-
seks. "Sotsiaalsed vajadused on 
kindlasti meelelahutusest täht-
samad. Inimeste arv, kes vaja-
vad abi, kasvab. Ka selleks on 
vaja vahendeid," toonitas lin-
napea, kelle sõnul kasutatak-
se kokku hoitud raha muuhul-
gas pensionäridele abipakkide 
tegemiseks

Tallinn on saatnud allasutus-
tele laiali suunised, mis puu-
dutavad ruumide temperatuuri 
ning ventilatsiooni kasutamist. 
"Tallinnas ja ka mujal omavalit-
sustes on piisavalt asutusi, kus 
on võimalik suhteliselt lihtsate 
meetmetega küttekulusid vä-
hendada," lausus Kiik. "Me ole-
me hinnanud, et temperatuuri 

alla toomine ühe kraadi võrra 
tähendab viieprotsendist sääs-
tu. Tööruumides piisab näiteks 
23-kraadise temperatuuri ase-
mel ka 19 kraadist, ent juhi-
sed lähtuvad konkreetse 
asutuse eripärast ja 
vajadustest."

Kavanda-
tavast 5-6 
miljoni eu-
ro suuru-
sest lin-
na sääs-
tuplaa-
nist an-
nab plaani-
tav hoonete 
energiasääst 
umbes 3-4 mil-
jonit kokkuhoidu. 

Energia hinnatõus ei 
ole aga ainus vajadus, mida linn 
peab järgmisel aastal katma. Kõl-
vart tõi välja ka linnatöötajate 
palgatõusu. "Riik räägib ainult 

sellest palgatõusust, mille eest 
riik ka vastutab," tähendas linna-
pea. "Aga omavalitsused peavad 
tõstma palka ka nendel töötaja-
tel, kes on seotud riigi valdkon-

dadega. Ehk siis kui tõu-
seb õpetajate palk, 

peab tõusma ka 
lasteaiaõpe-

tajate palk. 
Kui inflat-
sioon on 20 
protsenti, 
siis kas-
või bussi-
juhid küsi-
vad, kus on 

nende palga-
tõus, mis ka-

taks inflatsiooni. 
See on üldine ootus. 

Me peame mõtlema, kust 
leida raha, et palgatõus jõuaks 
igale poole linnasüsteemis."

Kõlvarti sõnul ei saa oma-
valitsused raskel ajal para-

ku riigi abile loota. "Aastaid 
on räägitud, et omavalitsus-
tele mõeldud tulumaksumäär 
võiks olla suurem. Riik aga ei 
ole valmis seda lubama," tõ-
des Kõlvart.

Energiakulude katteks on 
riik linnapea andmetel terveks 
aastaks ette näinud 5 miljonit 
eurot, millest 79 omavalitsuse 
jaoks ei piisa. "Tõenäoliselt Tal-
linn saab järgmisel aastal hak-
kama, ja ka ülejärgmisel, mis 
tõenäoliselt tuleb veel raskem. 
Saame hakkama tänu sellele, 
et meil oli alati konservatiiv-
ne finantspoliitika ning tekki-
nud on mingi puhver ja reser-
vid, samuti loobume investee-
ringutest. Aga kuidas paljud 
teised omavalitsused hakkama 
saavad?" küsis Kõlvart.

Linnal pole kulude  
kärpimisest pääsu

Ainus variant, mis omavalit-
sustele jääb, on linnapea hinnan-
gul kuludest loobumine. "See 
ei ole tänaseks juba kärpimine, 
see on konkreetselt loobumine. 
Pole midagi teha, peame hak-
kama investeeringuid vähenda-
ma," nentis ta.

Kiik lisas, et vabariigi valitsus 
ei võimalda omavalitsustele ja 
nende asutustele elektri nii-öel-
da universaalteenust. "Me sõltu-
me tegelikult turuhinnast, bör-
sist ja olemasolevatest lepingu-
test, nende võimalikust piken-
damisest," selgitas Kiik. "Kõik-
võimalikud lasteasutused, koo-
lid, haiglad, oleks pidanud ole-
ma kaetud riiklike meetmetega. 
Need teenused on ju inimeste-
le vajalikud. Praegune lahen-
dus on poolik."

Kiik lisas, et kokkuhoid tä-
hendab üldiselt halbade valikute 
vahel valimist. "Samas soovime, 
et säästmine mõjutaks inimeste 
igapäevast elu võimalikult vä-
he," märkis abilinnapea. "Me 
ei lähe vähendama või kuida-
gimoodi halvendama nõrgemate 
ühiskonnarühmade heaolu. Las-
teasutused, sotsiaalmajad, hoo-
lekandeasutused peavad tõrge-
teta toimima. Samas saame igal 
pool vähendada ülekütmist ja 
raiskamist."

KOKKUHOID: Tänavalaternad põlevad 
vähem ja tänavatel sõidab rohkem diiselbusse

Maris Sepp, 
keskkonnaameti 
peaspetsialist

Kokkuhoiduks toob Tallinn tänavatele tagasi 30 diiselbussi.  Albert Truuväärt

Eakad ja  
lapsed ei tohi  

hätta jääda, kuid 
raiskamist saame 

vähendada.

Aiapidaja meelespea

• Ära too oma aeda võõrliike! 
Mõtle hoolega, mida ja kust 
oma aeda tood. 

• Tõrju keelatud võõrliigid 
oma aiast ise. Loe lisaks: 
www.keskkonnaamet.ee/
voorliigid

• Mis kasvab sinu aias, seda 
hoia oma aias.

• Mis vohab hästi sinu peen-
ras ja lämmatab teisi liike, 
on suur nuhtlus ka loodu-
ses.

• Ära vii aiajäätmeid loodu-
sesse! Komposti need oma 
aias või käitu vastavalt ko-
haliku omavalitsuse juhiste-
le ja võimalustele.

• Kui vajad võõrliigi tõrjeks 

nõu või soovid invasiivse 
võõrliigi kasvukohast teata-
da, kirjuta info@keskkonna-
amet.ee. 

• Võõrnälkjatest teavita kesk-
konnaameti nutirakenduse 
kaudu teokaart.keskkonna-
amet.ee: https://survey123.
arcgis.com/share/
f50da40017564ae28439e-
93aefc44159

• Kui märkad looduse prügis-
tajat või ebaseaduslikku 
jäätmehunnikut, teata sel-
lest riigiinfo telefonile 1247.

• Eesti loodus on meie ühine 
rikkus. Aita seda hoida, ära 
lase võõrliikidel ohtu seada!
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Indira Gandhi visiiti saatnud 
kollane mootorratas ning 
lauda tagant päästetud ha-
ruldane õmblusmasin – 
peagi 80. sünnipäeva tähis-
tav Rein Kork on oma püsi-
va nooruse lätte leidnud ko-
dumaja garaažis vanatehni-
kat nokitsedes.

"Kui rahustav see on! Sa tu-
led siia, istud maha, siinsamas 
on keskkütteahi, mis hakkab 
vaikselt sumisedes tööle," rää-
gib Kork. "On soe, nii mõnus, ja 
tööriistad käepärast. Keegi sind 
ei sega, mõtled omi mõtteid ja 
teed oma tööd. Saad valmis ja 
vaatad mõnuga! Närv puhkab. 
Ei mõtle elektri hinna ega sõ-
ja peale."  

Värkstoas töötab vanatehni-
kat restaureeriv Kork detailide-
ga. Seal on treipingid ja kruus-
tangid, igas suuruses mutrivõt-
mete ja viilide rivid, mitut sor-
ti kruvikeerajad ja palju muud 
tarvilikku. Ja imepisike tolmu-
imeja, millega hea peent metalli-
puru eemaldada. "See on ruum, 
kus käib peenviimistlus," selgi-
tab Kork, kelle käe all uue elu 
saanud mootorrattaid ja masi-
naid kõrvalasuvas garaažis uu-
distame.

Ratas kohtus oma  
endise sõitjaga 

Olen ise samuti kolmerattali-
ses nahkpõllega külgkorvis pi-
sikesena sõidu ära teinud, see-
pärast tõttan kohe samalaadset 
sõidukit uurima. "See ratas siin 
oli nagu samblahunnik, kui ma 
ta metsast leidsin. Silindrid olid 
sambla sisse kasvanud, rattadki 
sammaldunud ja korvist kasva-
sid välja sõnajalad. Keskel sirgu-
sid suured puud!" räägib Kork. 
"Ehk siis külgkorviga mootorra-
tas oli võsastunud. Et ratast kätte 
saada, tuli puud maha saagida. 
Mootoril olid poisikesed küün-
lad pealt ära keeranud ja ve-
si oli silindrisse läinud, õnneks 
oli neist lõhki külmanud ainult 
üks. Restaureerisin seda kaks-
kolm aastat, keevitasin, lihvi-
sin ja pahteldasin. Paksu pleki-
ga tsikkel on tugev, mootori sai-
me korda võidusõitja  Pee-
ter Lepa abiga. Võt-
tis aasta aega, aga 
praegu töötab 
ratas väga 
hästi."  

See 
külgkor-
viga moo-
torratas 
oli kunagi 
tankipol-
gu luure- 
tsikkel. Rat-
tal oli raadio-
side, öövaatlus-
lamp, koht kuulipil-
dujale, aga ka labidale ja kir-
vele. Algul kasutasid külgkor-
viga mootorrattaid ainult jõu-
struktuurid, Stalini surma järel 
said neid osta juba ka tsiviilisi-
kud. Esimesed müügile tulnud 
sõidukid olid ilusat tumepunast 
värvi. Motikatega hakkasid sõit-

ma ka agronoomid, töökodade 
ja kolhooside juhid. 

Teine, antenni ja raadiosaat-
jaga varustatud erkkollane es-
korditsikkel jõudis Korgini aga 
90ndatel Läänemaalt.  "See on 
miilitsaeskordi ratas, väga võim-
sa mootoriga ja kiire. Nõukogu-
de Liidus oli see toona ainus ra-
tas, mida võis teha külgkorvi-
ta," on Kork tibukollase voolu-
joonelise tsikli üle ilmselgelt uh-
ke. "Selliseid rattaid tehti teha-
se andmeil 350, Eestisse sattus 
neist 11. Seda siis, kui Indira 
Gandhi käis Nõukogude Liidus 
ja külastas ka Eestimaad. Tsik-
lil sõitsid kõrged miilitsaohvit-
serid, peas eriline mikrofoni ja 
juhtmega kiiver. Nii sai kõrge-
mate organitega sidet pidada. 
Selle tarvis oli ka valjuhäälda-
ja või siis tuli heli soovi korral 
vaid kõrvaklappidesse." 

Ülesvuntsimisel sai leitud ori-
ginaalvärv, õige esiklaas ja tu-

led, milleks hästi sobisid kom-
baini valgustid. "Sain 

ka sobiva sireeni. 
Kõige rohkem 

vaeva nä-
gin raadio-
saatja leid-
misega," 
meenu-
tab Kork. 
"Tsikli val-
mides tun-

dis siitkandi 
mees inspek-

tor Oja selles ära 
oma sõiduvahen-

di! Mees ja ratas said 
uuesti kokku. Ise olen selle 

tsikliga pikki sõite teinud, asja-
kohane vorm seljas. Kord Tar-
tu all vanasõidukite suursõidul 
läks tsikli esikumm katki, kuid 
tehnikat hästi tundes oskasin õi-
ge kehaasendi säilitada.  Selg-
roog juba tajub, kui ratas hak-

kab teisiti minema! Piduri sain 
peale õigel ajal ja seejärel ka 
kummi vahetatud."

Praegu on seegi tsikkel täies-
ti sõidukorras, nagu Korgi juhi-
tava Lilleküla motoseltsi ülejää-
nud uunikumid, millel ülevaa-
tus tehtud. Näiteks kaheratta-
lised mootorrattad ja maasti-
kuvärvi villis, mille käivitami-
ne meenutab kokakunsti. Luu-
gi kaudu sai põleva leeklambi 
abil mootori soojaks kütta, li-
sati ämber vett ja kui see soo-
jenes, auto käivitus! 

Vana asi on stiilipuhas asi
Lilleküla motoselts sai alguse 

mitme mehe koostööst. "Vana-
tehnika huvi tekkis mul seitsme-
kümnendail, vanatehnikaklubi 
Unic–Moto liige olen juba pik-
ka aega. Võiks öelda, et Lille-
küla motoselts sündis minu põh-
jalikumast huvist mootorrataste 
vastu, nii sai klubi kõrvale loo-
dud ka motoselts," räägib Kork. 
"Motoseltsi põhikiri sündis mit-
me mehe koostöös. Käime näi-
tustel ja üritustel, et vanatehni-
kat laiemalt tutvustada. Iga kuu 
kolmandal teisipäeval kogune-
vad vanasõidukite restaureeri-
jad tehnikaülikooli juures. Eriti 
palju huvilisi on noorte tüdru-
kute ja poiste hulgas. Vana asi 
on ilus ja stiilipuhas!"

Kork kogub ja taastab pea-
le motikate ka vanu õmblusma-
sinaid. Ta toob näiteks Mülleri 
käsitsi vändatava lõvikäppadel 
õmblusmasina, kus nõel käib ju-
ba vertikaalselt ja kangas aset-
seb horisontaalselt. "Vanasti vi-
sati taludes tarbetud asjad tihti 
sauna või kuuri taha, nii leid-
sin selle ajaloolise masina va-
na tsikli raami otsides," lau-
sub Kork. "Võtsin roostes ma-
sina kätte ja asusin teda korda 
tegema. Aasta otsa leotasin ja 

kuumutasin, tagusin ja pinni-
sin, kuni sain tööle. Vaadake, 
kuidas nina ees asjad käivad! 
Kogu tehnika on näha," paneb 
Kork masina vurisema. "Siin 
käib juba süstik parabooli pidi. 
Vaata, et näppu vahele ei jäta! 
Naised õmblesid ja väga ilusad 
asjad tulid välja!"

Meistrimehe kolm poega on 
samuti vanatehnika huvilised. 
"Kui ma ise teen põhiliselt moo-
torrattaid, siis vanem poiss hu-

vitub suurtest sõjaväeautodest 
nagu ZIL 131, aga ka ekska-
vaatoritest. Ta kogub ja remon-
dib neid! Vahepeal tegeles ise-
gi suure soomustransportööri-
ga. Keskmine poiss remondib 
pikki ja laiu Ameerika autosid. 
Kõige noorem poeg on rohkem 
kirjamees, kuid on teinud meie 
taastatud tsikliga kaasa vanasõi-
dukite suursõidu Pärnust Valka 
ja edasi Lätimaale, sealt tiiru-
ga tagasi Tartu kaudu Paideni."  

OSAVNÄPP: Restaureerides mul 
närv puhkab ja muremõtted kaovad

Eriti uhke on Rein Kork oma kollase eskorditsikli üle, mida toodi Eestisse vaid 11. Need tsiklid olid ainsad, mida tohtis NSV Liidus toota ilma 
külgkorvita.  Albert Truuväärt.

Arvatavasti 1854. aastast pärineva haruldase õmblusmasina tööle saa-
miseks kulus pool aastat visa tööd.  Albert Truuväärt

Arutelu  
õpilasfirmast 
ettevõtteni
12. oktoobril kl 16 toimub Va-
bamus Noorte Vabamu eest-
vedamisel noortele suunatud 
arutelu "Miks luua õpilasfirma 
ning kuidas kasvatada sellest 
ettevõte?".  Arutletakse, miks 
on ettevõtluskogemuse saa-
mine juba koolis oluline, milli-
sed on õpilasfirmade võimalu-
sed ja piirangud ning millega 
peab arvestama, kui teha õpi-
lasfirmast pärisettevõtet. 
Osalevad õpilasettevõtete 
Others, Festera ja DryCycle 
asutajad. Osavõtt tasuta, kuid 
eelregistreerimisega. Lisainfo 
tel 518 9487 ja  ede@vaba-
mu.ee
 

Haabersti  
sulges ohtlikuks 
muutunud  
rulapargi
Haabersti linnaosa valitsus 
sulges vähemalt kevadeni Väi-
ke-Õismäel asuva rulapargi 
(Õismäe tee 130), sest seal 
sõitmine on muutunud ohtli-
kuks. Linnaosavanem Oleg 
Siljanov ütles, et parki kontrol-
litakse põhjalikult, üle vaada-
takse nii vahetamist vajavad 
plaadid kui ka rulapargi konst-
ruktsioon. Seni saavad Haa-
bersti noored kasutada Õis-
mäe tee 110a asuvat 
pumptrack’i.  
 

Nõmme väike-
teede remont 
jõuab lõpule

Nõmme linnaosas korrasta-
takse Õnne, Kiige, Liiva ja Ro-
helist tänavat, taastusremon-
diga alustati juba augusti 
keskpaigas Mõmmiku laste-
sõime hoovialal. Tööd on lõp-
penud Künka ja Kuival täna-
val. Seoses remondiga on  
Õnne, Kiige, Liiva ja Rohelisel 
tänaval 21. oktoobrini liiklus 
häiritud. Ehitustööd lähevad 
maksma 263 658 eurot.

Aasta otsa  
leotasin, kuumuta-

sin, tagusin ja  
pinnisin, kuni sain 

masina tööle.

Vanu traktoreid tuli käima vändata

Rein Korgi linnama-
ja õuel seisab ka 
viiekümnenda-
te-kuueküm-
nendate va-
hetusel too-
detud traktor, 
mis on toodud 
Lõuna-Eestist 
Viljandi lähedalt. 

"See on esimene 
Harkovi tehase täisdiisel 
traktor, mis läks starterist käi-
ma," selgitab Kork. "Vanemaid 
mudeleid tuli vändast käima 
tõmmata, selline 1958. aasta 

mudel on mul aias 
ka." 

Kas tehnika-
huviline mees 
saab vanu 
põllumasi-
naid ka oma 
koduaias ka-

sutada? "Mul 
on maja taga 

vaid pisike maalapp, 
mida vaja harida. Praegu 

on seal maasikapeenar ja kolm 
sibulat," naerab mees, kes nii 
suurt tehnikat siiski rohkem 
väljapanekute jaoks remondib. 
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"Nooremad näevad oma sil-
maga, kuidas tipptennist 
mängitakse, ja saavad nii 
suuremaid eesmärke sea-
da," põhjendas Tallinna 
Open WTA 250 turniiri di-
rektor Allar Hint turniiri 
taaskorraldamise soovi. 
"Plaanime selleks soo-
viavalduse teele saata juba 
lähiajal."

Eestis esmakordselt toimunud 
professionaalsete naistennisisti-
de Tallinn Open WTA turniir 
tõi 24. septembrist 2. oktoob-
rini Tondile Forus spordikesku-
sesse 66 maailma tippu kuulu-
vat tennisemängijat. Turniiri ta-
set võiks vabalt võrrelda suur-
te slämmide turniiride omaga, 
nii asus kvalifikatsiooniturniiri-
le viimasena pääsenud mängija 
WTA edetabelis 127. kohal. Pi-
kisilmi oodatud turniir täitis ka 
tenniserahva kauaaegse unistu-
se – kaasa elada meie parima-
te tennisistide Kaia Kanepi ja 
Anett Kontaveidi mängule. Kui 
varasema näidismatši oli samas 
aastate eest võitnud Kanepi, siis 
WTA turniiril sündis selline vas-
tasseis esmakordselt ja selle pin-
gelise lahingu võitis Kontaveit. 
"Sellist vastasseisu poolfinaa-
lis korraldajad muidugi ette lu-
bada ei saanud, loota aga küll. 
Võistlusoludes, Tallinnas ja esi-
mesel siinsel WTA turniiril," ütles 
Hint. "See oli nagu muinasjutt, 
mis teoks sai! Igati võistluslik ja 
pingeline matš kujunes pealtvaa-
tajaile tõeliseks maiuspalaks."

Tõeline spordipidu
"See oli tõeline spordipidu!" 

kinnitas ka linnapea Mihhail 
Kõlvart, kes tänas Kaiat ja Anetti 
eriliselt tundeliste hetkede eest. 
"Olen kindel, et järgmisel aastal 
toimub WTA turniir taas Tal-

linnas, ja Tallinn kindlasti se-
da toetab!"

Ka Hindi sõnul jäid turniiri 
osapooled väga rahule, mistõt-
tu soov korraldada samalaad-
ne turniir järgmiselgi aastal sai 
kindlust juurde. "Plaanime sel-
leks sooviavalduse teele saata 
juba lähiajal," ütles Hint. "Loo-
dame teha globaalsete spordi-, 
meelelahutus- ja kultuuriagen-
tuuridega koostööd ka edaspi-
di ja alustada peagi läbirääki-
misi järgmise Tallinna tennise-
turniiri korraldamiseks."

Hindi sõnul ei võida turnii-
rist mitte ainult tipud, vaid kogu 
tenniserahvas. Eriti meie edeta-
beli tipud, kes nii saavad maa-
ilma tippmängijate stiili tajuda. 
Turniiril esindasid Eestit 
ka Maileen Nuudi 
ja Jelena Malõ-
gina, kes juba 
järgmisel nä-
dalal võitis 
Bulgaarias 
ITFi tur-
niiril en-
dast WTA 
edetabelis 
poolteist-
sada kohta 
eespool asu-
vat mängijat. 
"Meie edetabeli 
järgmistele naistele Ma-
lõginale ja Nuudile andis Tallin-
na turniir hea impulsi ja inspirat-
siooni edaspidiseks," ütles Hint, 
kelle sõnul oli kõigil mängijail 
põhjust turniiriga rahule jääda. 
"Nooremad näevad oma silma-
ga, kuidas tipptennist mängitak-
se, ja saavad nii oma mängulisi 
eesmärke seada. Mängijaile on 
tähtis, et oleks hea toitlustus ja 
hotell, sujuv liikumine hotelli ja 
väljakute vahel ning head har-
jutusvõimalused. Ühtegi nega-
tiivset tagasisidet me selles suh-
tes ei saanud, nii mängijad kui 
kohtunikud jäid WTA turniiri-
ga igati rahule. Loodud tingi-

mused aitasid sportlastel mak-
simaalselt keskenduda."

Tuled kustusid  
pingelisel hetkel

Pealtvaatajaile pole varem 
tulnud ehitada nii suurt tribüü-
ni, mis mahutaks 2500 inimest, 
seepärast on plaan sellest aas-
tast õppust võtta ja edaspidi tri-
büüni kallet teravamaks ehita-
da. "Praegu pakutakse Eestis 
tribüünide ehitust kahe eri nur-
gaga. Teine oluliselt teravama 
nurga all, kuid see nõudnuks 
ka suuremaid ehitustöid," lau-
sus Hint. "Tennisekeskuse teh-
niline pool nagu elekter, laelam-
bid ja kaabeldus tuleb samuti 
üle vaadata."

Mõnikord oli saalis 
pinge nii suur, et 

pani lausa teh-
nika proovi-

le. "Ühtpi-
di tegi nal-
ja ja teist-
pidi silma 
märjaks, 
kui Anett 
Kontavei-
di matšpalli 

ajal saalis tu-
led kustu läk-

sid," meenutas 
Hint. "Paariks se-

kundiks küll, aga kui 
põneval hetkel! Kontaveit ser-
vis matšpalliks. Kahjuks IT-süs-
teemid ei pidanud vastu."

Tänavuse turniiri korralda-
mist toetas Tallinna linn 400 
000 euroga ning kultuurimi-
nisteerium 150 000 euroga. Sa-
muti toetasid turniiri rahaliselt 
Tallink, Alexela, Kapitel, Fo-
rus, Simsonship, Bedford Row 
Capital ja Puukeskus. Turniir 
sai toetust ka Euroopa rahast.
Naiste tenniseliit WTA asutati 
1973. aastal ja on naiste profes-
sionaalse tennise peamine or-
ganiseerija, korraldades WTA 
tuure üle maailma.

TENNISELIIDU JUHT: 
Soovime WTA turniiri 
Tallinnas korrata

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Õnne tn 4 kinnistu  pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja 
eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt asub Õnne tn 4 kinnistu 
pereelamute juhtotstarbega alal. 
Projekteerimistingimuste ees-
märk on määrata tingimused Õn-
ne tn 4 kinnistul asuva üksikelamu 
laiendamiseks. Õnne tn 4 kinnistu 
üksikelamut võib laiendada ida 
poole ca 5,2 m. Kogu kinnistu 
suurim lubatud hoonete alune 
pindala 937 m² suurusel kinnistul 
kokku võib olla kuni 220 m². Ole-
masoleva elamu laiendamine (ehi-
tisealune pindala 121 m2) arves-
tab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piir-
konna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldi-
sed kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingi-
mustega.
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik välja-
panek toimub 20. oktoobrist kuni 
4. novembrini 2022 Nõmme Lin-
naosa Valitsuse ruumides, Valde-
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida 
infoletist
PT taotluse nr 2111002/14555 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
vanas projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris veebi-
aadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Mene
tlus&MLiik=PT&MID= 170057 PT 
menetluste nr PT247750 või Õn-
ne tn 4 aadressi alt (dokumentide 
nägemiseks peab ID-kaardiga 
sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis ni-
metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on välja-
paneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Saarvahtra pst 22 kin-
nistu  projekteerimistingimuste 
eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt asub Saarvahtra pst 22 

kinnistu pereelamute juhtotstar-
bega alal. Projekteerimistingimus-
te eesmärk on määrata tingimu-
sed Saarvahtra pst 22  kinnistule 
kahe korteriga elamu püstitami-
seks. Saarvahtra pst 22 kinnistule 
kavandatava kahe korteriga ela-
mu võib paigutada ca 8,1 m kau-
gusele Saarvahtra puiestee pool-
sest kinnistu piirist; ca 4,8 m kau-
gusele Saarvahtra pst 24 pool-
sest kinnistu piirist; Pärnade pst 
23 poolsest kinnistu piirist ca 13,0 
m ning Saarvahtra pst 20 pool-
sest kinnistu piirist ca 4,0 m. Saar-
vahtra pst 22  kinnistu suurusega 
1196 m2  puhul, võib suurim hoo-
nete (elamu, abihooned) ehitise-
alune pind olla kuni 185 m2 arves-
tades lähipiirkonna hoonestust 
kui ka linnaosa üldplaneeringut. 
Kavandatav elamu (ehitisealune 
pindala 185 m2) arvestab ümbrit-
sevat hoonestust.   
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piir-
konna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldi-
sed kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingi-
mustega.
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik välja-
panek toimub 20. oktoobrist kuni 
4. novembrini 2022 Nõmme Lin-
naosa Valitsuse ruumides, Valde-
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida 
infoletist.
PT taotluse nr 2211002/04641 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
vanas projekteerimistingimuste 
ja ehitusprojektide registris vee-
biaadressil http://ehitus.tallinn.
ee/tpr/Start.aspx?PageName=
Menetlus&MLiik=PT&MID= 
170056   PT menetluste nr 
PT247740 või Saarvahtra pst 22 
aadressi alt (dokumentide näge-
miseks peab ID-kaardiga sisse 
logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks on avali-
ku väljapaneku lõppemise kuu-
päev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis ni-
metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on välja-
paneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Lõuna tn 3 kinnistu  pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja 
eskiisprojekti. Nõmme linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt asub 
Lõuna tn 3 kinnistu väikeelamu-
te juhtotstarbega alal. Lisaks 
jääb Lõuna tn 3 kinnistu miljöö-
väärtuslikule hoonestusalale, 
kus peab olema tagatud tervik-
liku miljöö väärtustamine ja säi-
limine ning hoonete ja rajatiste 
uuendamine keskkonda sobili-
kul viisil. Projekteerimistingi-
muste eesmärk on määrata tin-
gimused Lõuna tn 3 kinnistule 
kahe korteriga elamu püstitami-
seks. Elamu võib kavandada 
olemasolevale vundamendile. 
Kogu kinnistu suurim lubatud 
hoonete (elamud, abihoone) 
alune pindala 1485 m² suurusel 
kinnistul kokku võib olla kuni 
255 m². Kavandatav elamu (ehi-
tisealune pindala 216 m2) ar-
vestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piir-
konna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldi-
sed kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingi-
mustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik välja-
panek toimub 20. oktoobrist kuni 
4. novembrini 2022 Nõmme Lin-
naosa Valitsuse ruumides, Valde-
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida 
infoletist
PT taotluse nr 2211002/08463 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
vanas projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris veebi-
aadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Mene
tlus&MLiik=PT&MID= 340687 
PT menetluste nr PT247790 või 
Lõuna tn 3 aadressi alt (doku-
mentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis ni-
metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on välja-
paneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300

Hindi sõnul oli lihtsalt 
uskumatu, et suur-

võistlus toimus Tallin-
nas ja et seal sai 

 veel vaadata  
Kaia Kanepi ja 

 Anett Kontaveidi 
omavahelist 

 matši. 
    Scanpix

See oli  
nagu muinasjutt, 

mis teoks sai!
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Seejuures teeb nukraks ka 
ebaõiglane rahastus. Ida-Tallin-
na Keskhaigla ei ole struktuu-
rifondidest mingit raha saanud. 
Me müüsime maha oma Mäekal-
da tänava polikliiniku ja ka en-
dise nakkushaigla. Tänu saadud 
rahale oli võimalik investeerida. 
Aga võrreldes selle rahaga, mi-
da on saanud regionaalhaigla ja 
Tartu ülikooli kliinikum, on meie 
raha ikka pisku. Nende müüki-
dega sai Ida-Tallinna Keskhaig-
la 13 miljonit eurot. Aga regio-
naalhaiglad on saanud kulutada 
sadu miljoneid eurosid. 

Vee peal on püsitud tänu ini-
mestele, kes on harjunud tege-
ma tipptasemel tööd. 

Mis läks valesti, et seda haiglat 
praegu ei tule?

Võib-olla poleks kohe alguses 
vaja olnud öelda, et sellest saab 
Eesti kõige parem ja moodsam 
haigla. Minu meelest oli see õli 
tulle valamine. Sellega anti opo-
nentidele teada, et nende jaoks 
on midagi ohtlikku tulemas. Palju 
parem oleks olnud jätta see ka-
vandatav tase enda teada kuni  
valmimiseni.  Sellega oleks vastu 
võitlemise hoog olnud palju väik-
sem, kui ta praegu oli. Ja kah-
juks lõppes nüüd kõik rahast il-
ma jätmise otsusega. 

Meie haiglasüsteemil paistab ole-
vat küljes mingi süsteemne viga, 
kui pool miljonit inimest ei saa 
neile vajalikku abi. 

Meie haiglad moodustavad 
omamoodi kastiühiskonna. Tu-
leb välja, et meditsiini alal sa pead 
olema oma kastis. Nina välja pis-
ta ei tohi. Muidu saad kohe valu-
sasti vastu nina. Kaks regionaal-
haiglat võivad kõike teha. Kesk-
haiglatel, nagu on ka kaks Tal-
linna haiglat, mida taheti nüüd 
kokku liita, on palju piiranguid. 
Aga ajaloolist järjepidevust vaa-

dates – Ida-Tallinna Keskhaiglas 
on olnud ametis tippspetsialistid. 
On traditsioonid. Ka sellega liitu-
nud Magdaleena haigla ja Pelgu-
linna haiglad olid tipphaiglad. Ei 
ole võimalik neid panna halve-
mini tööle või suruda maha. Ei 
saa võtta inimestelt nende soovi 
teha head tööd ja olla ka uhke 
selle üle. Nimetagem seda minu 
pärast kas või edevuseks. 

Kõigile jätkuks kolme tipp-
haigla puhul tööd ja leiba ja nad 
saaksid end teostada. Hirm, et 
Mustamäe haigla kõrvale tuleb 
konkurent, lõi väga teravalt väl-
ja. Kui Tallinna Haiglalt nüüd 
Euroopa raha ära võeti, siis il-
musid suured õigustajad-teoree-
tikud – Mart Einasto, Ain Aavik-
soo, Joel Starkopf, kes on kogu 
aeg olnud Tallinna Haigla vastu. 

Mis on see, mille need teoreeti-
kud veel ära unustasid?

Lisaks juba eelpool toodud 
asjadele unustatakse ära see, et 
uus haigla oleks ideaalne kooli-
tusbaas koos kõigi nende tippars-
tidega, kes seal mõlemast Tallin-
na keskhaiglast tööle hakkaksid. 
Mis kõige kurvem, meil jäävad 
praegu noored välja õpetama-
ta. Noortel ei ole õppimise või-
malusi, kuna pole kohta, kus se-
da teha. Vanad amortiseeruvad 
haiglad oma iganeva sisseseade-
ga selleks erilisi võimalusi ei pa-
ku. Tartus on küll ülikool, aga 
see ei tähenda, et seal oleks ka 
kõik patsiendid olemas. Ainult 
teoseetilise õppega me arstide 
puhul kaugele ei jõua. 

Meil räägitakse, et ülikoo-
li kliinikumis on tähtis teadus-
töö. Aga võtame Ida-Tallinna 
Keskaigla. Eelmisel aastal oli seal 
20 teaduste doktorit tööl. Seal 
on terve teadusosakond, ilmu-
vad artiklid. Kui sa tahad Tal-
linnas tipptasemel töötada me-
ditsiinis, siis sa pead ka tippta-

Millised meditsiini suunad saa-
vad olema kõige rohkem pärsi-
tud, kui uut haiglat ei tule?

Esimene asi on kohe onko-
loogiliste haigete ravi. See on 
siiamaani lahendamata. Võtame 
kõige lihtsamagi asja – kiirendid 
ehk kaasaegne kiiritusravi. Igal 
aastal lisandub meil kaheksa ja 
pool tuhat vähihaiget. Arvestus 
on selline, et 50% neist vajab 
kohe kiiritusravi. Üks kiirendi 
on arvestatud 300-400 patsien-
di jaoks. Kui meil juhtub olema 
4000 haiget, siis oleks vaja kuni 
11 kiirendit. Aga meil on prae-
gu kaheksa kohta, kuhu neid kii-
rendeid panna, ja kaks neist täit-
mata. Mis tähendab, et juba täna 
saame me anda vähem ravitee-
nust, kui oleks vaja. Ja olukord 
ju halveneb, sest haigeid tuleb 
juurde. Tuletan meelde, et kiiri-
tusraviga me mitte ainult ei pi-
kenda inimese eluaiga, vaid hoia-
me teda aktiivsena, ta saab tööd 
teha ja olla täisvereline ühiskon-
na liige. Me saame niiviisi küllalt 
palju pikendada inimese aktiiv-
set tegutsemisiga. Paljudel juhtu-
del on siis pilt sarnane mistahes 
kroonilise haigusega. Aga meil ei 
ole lihtsalt enam võimalust pal-
judele inimestele seda pakkuda. 

Ma ei ütleks siiski, et  praegu 
oleks olukord mõnes valdkonnas 
nii hull, et lausa häda käes on. 
Veel ei ole, aga häda tuleb, kui 

me ei tee uut haiglat. Mõle-
mad Tallinna haiglad on 

ikka teinud maksimu-
mi, mis nendes tingi-
mustes võimalik. 

Kõige rohkem ini-
mesi elab meil Har-
ju maakonnas ja 
laiemalt võttes Põh-
ja-Eestis. Me võime 

muidugi kõiki sundida 
minema ravile Tartusse 

– aga kas nad lähevad ja 
kas seal on üldse võimalik 

kõiki neid vastu võtta?
Uude haiglasse on võimalik 

paigutada kõige moodsam diag-
nostiline aparatuur. Paljudel juh-
tudel ei ole meil seda praegu ku-
hugi panna, sest selleks pole koh-
ta. Muidugi oleme me ka praegu 
maksimaalsel tasemel, mis meie 
tingimustes võimalik on. 

Põhja-Eestis pakub ravi Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla, lõunas 
Tartu ülikooli kliinikum. Miks 
siis kahest suure piirkonna haig-
last ei piisa?

Põhjus on lihtne – Tartu üli-
kooli kliinikum kindlustab abi 
400 000 Lõuna-Eesti inimesele 
küll ära, aga see 900 000, mis 
üle jääb, seda massi ei suuda Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla üksinda 
ära teenindada. Vähemalt pool 
miljonit inimest jääb hinnanguli-
selt ju teenindamata praegu. Va-
ja on veel ühte tipphaiglat, siis 
me saaksime rääkida, et  meie 
inimestele on kõrgtasemel me-
ditsiiniabi tagatud. Kõigi Eesti 
maakondade inimestele.

Tuleb arvesse võtta, kuidas 
Eestis on elu kulgenud, mismoo-
di inimesed liiguvad, ja ka seda, 
kuidas haigused arenevad. Sa-
mas peab silmas pidama, kuidas 
diagnostiline aparatuur areneb. 
Ja selle taustal rääkida, et Ees-
ti kaks tipphaiglat – Põhja-Ees-
ti Regionaalhaigla ja Tartu üli-
kooli kliinikum – suudavad va-
jaduse arstiabi järele katta, et 
nad lahendavad kõik raviprob-
leemid ära ... see jutt on lihtsalt 
vale. Aga just niisugune jutt on 
jäänud kõlama. Need kaks haig-
lat ei lahenda mitte kuidagi meie 
raviprobleeme ära. 

Ralf Allikvee juhtis Ida-Tallin-
na Keskhaiglat suisa 20 aastat, 
muretsedes ka raskematel aega-
del sinna moodsat varustust. Ke-
vadel 70. sünnipäeva tähistanud 
mees on arstina endiselt rivis ega 
kavatsegi pensionile jääda. Pea-
linn tegi temaga intervjuu, küsi-
des muu hulgas, miks ikkagi va-
jab Tallinn ja tegelikult kogu Ees-
ti uut ja moodsat superhaiglat.

Kuna riik otsustas, et Tallinna 
haigla ehituseks Euroopa raha ei 
saa, otsustas linn haigla ehituse 
mõneks ajaks külmutada. Küll 
aga annab linn ise endiselt raha 
haigla projekteerimiseks.

Keset suve tabas tallinlasi teade, 
et rahandusminister on otsus-
tanud jätta rajamisel oleva Tal-
linna Haigla ilma Euroopa Lii-
du toetusrahast. Mis meie riigis 
toimub?

Ma nimetaksin seda Tallin-
na Haigla oponentide Pyrrho-
se võiduks. Nad ei anna endale 
aru, millega on hakkama saanud. 
Antud juhtumiski annab tunda 
meie riigis valitsev ülepolitiseeri-
mine. Ma ei saa aru, mida mõt-
lesid peaminister ja rahandusmi-
nister, kui nad niisuguse otsuse 
tegid. Ka nemad võivad ju oma 
tervisega hätta jääda. Ei jõua ju 
alati kiirelt Eestist ära sõita, et 
tipptasemel ravi saada. Muide, 
isegi meditsiinihelikopterite ra-
ha, millega oleks saanud Soome 
operatsioonile sõita, kärbiti ära. 
Selgus, et neil saavad olema ka 
ülalpidamiskulud… 

Meditsiiniasutused vaevlevad ju-
ba praegu töötajate puuduses. 
Kuidas mõjutab uue haigla ehi-
tamata jätmine kuldaväärt per-
sonali?

Selle aja peale, kui millalgi 
lõpuks uue haigla ehituseks ra-
ha leitakse, on Tallinna haigla-
te kollektiivide moraal langenud. 
Üks asi on betoon, aga teine asi 
inimesed, kes annavad ühele ra-
viasutusele hinge. Kui nüüd see 
vaim ka ära murtakse, siis pole 
enam midagi teha. Seda on ras-
kem taastada kui uut maja ehita-
da. Kui sul on tugev kollektiiv, 
siis tingimuste paranedes tule-
mused ka kohe paranevad. Ja 
vastupidisel juhul nad mitte ai-

nult ei halvene koos tingimuste-
ga, vaid lagunevad koost. 

Et seda ei juhtuks, tuleb juba 
nüüd hakata mõtlema, kuidas lii-
ta kaks Tallinna haiglat kokku 
nii, et kunagi ühte majja asudes 
ei oleks enam tegemist kahe eri 
kultuuriga asutusega, vaid ühtse, 
meie tunnet kandva kollektiivi-
ga. See ühtne kollektiiv on sa-
ma vajalik nagu uus hoone. Kui 
tekib meie-tunne, tuleb hea tule-
mus ja tekib ka patsientide usal-
dus raviasutuse vastu. 

Kui nüüd Tallinna uut haiglat ei 
tule, mis siis saab?

Ilma riigi rahastamiseta ei suu-
daks Tallinn haiglat vast val-
mis ehitada. Mõne aja pärast 
hakkavad ravi vajavad inime-
sed kannatama. Ravijärjekorrad, 
mis on praegugi suured, pikene-
vad veelgi. 

Mind muide üldse ei 
üllatanud, kui rahan-
dusminister tuli välja 
sellega, et Tallinna 
Haiglalt võetakse 
Euroopa raha ära. 
Aga lihtsalt kurb 
on. Nüüd jääb asi 
lootusetult veni-
ma ja kardan, et 
kui lõpuks see ra-
ha Euroopast leitak-
se, on juba hilja. Siis 
me ei saa enam ka Ope-
li tasemel meditsiinist rääki-
da, sest kõik areneb tänapäe-
va maailmas tohutu kiirusega 
edasi. Ja ühel hetkel on Ida- 
ja Lääne-Tallinna haigla hoo-
ned juba niivõrd palju amorti-
seerunud, et uut tehnoloogiat 
enam neisse sisse ei vii. See tä-
hendab taandarengut. Viimase 
kolmekümne aastaga on meil 
olnud suurepärane areng, aga 
see muutuks siis olematuks. Ei 
ole ju mõtet teha mingit teise 
sordi tööd, kui saaks teha pa-
remat. Me just hakkasime läbi 
murdma ja jõudma Ida-Euroopa 
klassist välja. Olime ikka teise-
järgulised, mitte nii konkurent-
sivõimelised kui arenenud Eu-
roopa riigid.

Mul on kurb meel, et ka lü-
lisamba ravi areng on pandud 
Ida-Tallinna Keskhaiglas seisma. 
Kõige suuremaks kaotajaks on 
patsiendid. Konkurendid aga 
hõõruvad käsi. See on olnud 
ühe käe sõrmedel üles lugeda 
saav üks viiest maailma tipp-
tasemel ravivõimalusest Eestis. 
Kolm-neli aastat tagasi oli see 
suund meil tipus, nüüd jääme 
maailma arengust maha. 

Ralf Allikvee 
töötab endiselt 
arstina, olles 
nüüd uroloog 
erameditsiini-
keskuses. "Aga 
mis ma kodus 
teeksin?" küsib 
Allikvee. "Liht-
salt molutades 
või midagi lu-
gedes läheksin 
lolliks. Ma pean 
end vormis 
hoidma, pikka 
pausi ei tohi 
arstil olla. Kui 
sinu käed ja 
pea hakkavad 
toimima eri rüt-
mis, siis ei tule 
tööst midagi 
välja."
Albert Truuväärt

"Kui Tallinna uut haiglat ei tule, pikenevad praegugi pi-
kad ravijärjekorrad veelgi," ütleb intervjuus Pealinna-
le Ida-Tallinna Keskhaigla endine kauaaegne juht dr Ralf 
Allikvee. "Vähihaigetele ei jätku kiiritusravi kohti. Lisaks 
on ühel hetkel Ida- ja Lääne-Tallinna haigla hooned juba 
niivõrd amortiseerunud, et uut tehnoloogiat enam neisse 
sisse ei vii. See tähendab taandarengut, viimase kolm-
ekümne aasta edasiminek muutub sel juhul olematuks." 

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Saanud Tallinnalt teenetemärgi

• Ralf Allikvee on sündinud 29. 
mail 1952 Harjumaal.

• Ta on lõpetanud Tartu 
Riikliku Ülikooli arstitea-
duskonna ja töötanud 
onkoloogiakirurgina mit-
mes Eesti haiglas.

• Allikvee on olnud Mustamäe 
haigla peaarst. Aastatel 2001-

2021 oli ta Ida-Tallinna Kesk-
haigla juhatuse liige ja ju-
hatuse esimees.

• Praegu töötab Confido 
erameditsiinikeskuses 
uroloogina.

• 2009. aastal sai ta Tallinna 
teenetemärgi ja 2012 aasta 

isa tiitli.

Vigastatud  
kude tuleb teieta-

da ja austada – 
vastutasuks ta  

paraneb.

DOKTOR RALF 
ALLIKVEE: 
Vajame uut 
tipphaiglat, et 
pool miljonit 
inimest ei jääks 
hea arstiabita
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semel asju tegema. Kaasa arva-
tud teadustöö, õppetöö. 

Ida-Tallinna Keskhaigla oli tee-
rajaja ka selles, kuidas sai haka-
tud gümnaasiumite tervisekal-
lakuga klassides noori õpetama. 
Aga see kõik ei loe justkui mit-
te midagi . 

Kostab ka hääli, et ärgem aren-
dagem enam suuri haiglaid, vaid 
väikseid, ja tugevdagem perears-
tide süsteemi. 

(Ohkab.) See kastisüsteem…
Esimese, teise ja kolmanda-nel-
janda sordi haiglad. Ärme rää-
gime uue Tallinna Haigla puhul 
regionaalhaiglast, räägime lihtsalt 
haiglast. Normaalne Eesti tervis-
hoiureform oleks olnud see, kui 
olemas on kolm suurt haiglat ja 
nende kõrval kaks head kohalik-
ku haiglat – Pärnu haigla ja Idu-
Viru haigla. Need on kõik aktiiv-
selt tegutsevad head haiglad. Nen-
de jaoks jätkuks ka Eestis  spet-
sialiste.  Arvestagem sellega, et 
igale poole tippspetsialiste ei jät-
ku, ja pole vajagi. Aga kolm pluss 
kaks haiglat, seda Eesti riik suu-
daks garanteerida. Kusjuures kol-
mes haiglas oleks töö ikka heal 
euroopalikul tasemel.

Jaanus Pikani komisjon tegi Ees-
ti tervishoiu arengukava aasta-
ni 2040. Tahetakse, et perears-
tid võtaksid endale rohkem üles-
andeid. 

Kolmkümmend aastat on meil 
seda perearstindust tehtud, aga 
vaatame, kuidas lood tegelikult 
on. Seniajani oli perearsti resi-
dentuur kolm aastat. See arst, 
kes peab kõike teadma ja tege-
ma, saab siis residentuuri kolm 
aastat. Kirurgil on see viis aas-
tat, paljudel teistel ka viis aas-
tat. Aga see, kes peab nüüd kõi-
ke teadma, valmistub selleks kõi-
ge väiksema ajaga. Kui palju on 
neid perearste ette valmistatud ja 

paljud nendest veel tööle on jää-
nud? See pole kahjuks populaar-
ne eriala. Ja seal niisama lihtsalt 
ei tule midagi. Kui esmatasandi 
arst teeb elementaarse töö ära, 
siis spetsialist peaks ikka paar 
korda kuus käima ka maakonda-
des haigete juures kohal. Ta saab 
aru, mida tuleks inimesega teha, 
kas suunata Tartusse või Tallin-
nasse või saab perearst koha peal 
probleemi lahendada. Enamikul 
juhtudel aga meie maakodades 
niimoodi asjad ei ole. 

Ja mis saab vanadest haiglatest?
Need võiksid olla siis sotsiaal-

keskused ja rehabilitatsiooniasu-
tused. Omanik peab teadma, mi-
da ta tahab oma hoonetest teha.

Aga vaat see ongi kõige kur-
vem asi, et linn on praegu haig-
late omanik. Vastavalt seadusele 
peab eriarstiabi Eestis korralda-
ma riik. Aga praegu on riik nii 
ilusti sellest loobunud ja kogu asi 
on ka viidud nii lollilt poliitiliseks. 
Ometi – ükskõik, millisesse era-
konda sa ka ei kuuluks, arstiabi 
sa vajad ju ikka. Meditsiinikor-
raldus peaks olema neutraalne.

Taastusravi on meil praegu ka 
üks väga nõrk koht.  Kui ka ope-
ratsioonid tehakse tipptasemel, 
siis miks pole meil ikka vajalik-
ku järelravi?

Taastusravi võimalused on ah-
tad. Hea taastusravi kiirendaks 
palju inimeste tööle tagasi jõud-
mist. Näiteks infarktihaiged või 
insuldihaiged peaksid kõik juba 
varases staadiumis läbima taas-
tusravi spetsialisti juhendamisel. 
Siis teed õigeid asju ja jõuad kii-
remini normaalse elu juurde ta-
gasi. Aga küsimus pole siin ai-
nult hoonetes. Meil pole üldse 
terviklikku pilti, kuidas seda re-
habilitatsiooni peaks lahendama. 
Samuti vajab läbimõtlemist, kui-
das praegu rajatavad tervisekes-

kused, kus on palju arste, võiksid 
teha koostööd haiglatega. 

Kuidas panna poliitikuid paremi-
ni tervishoiu muresid ja rõõme 
mõistma?

Eesti tervishoiul puudub liider, 
kes saaks aru ja aitaks poliitiku-
tel arukaid otsuseid teha. Ei ole 
liidrit. Normaalne oleks, kui  mi-
nisteeriumi juures oleks inimene, 
kes selle asjaga tegeleks. Ei tohi 
ju rääkida nostalgiast, aga  on 
olnud ka ajad, üle kolmekümne 
aasta tagasi, mil ministeeriumi 
juures oli kolleegium, mis käis 
iga kuu koos. Kolleegium aru-
tas kõik asjad läbi. Nüüd on ai-
nult haiglate liidus mingi arute-
lu, aga ühine huvi seal puudub, 
sest iga haigla kisub tekki oma 
poole. Igaüks ajab oma mätta ot-
sas oma asja. 

Mis sektorites siis  peaks rahas-
tus kasvama?

Kõigepealt peaksime ikka en-
dale tervikliku pildid looma ja 
aru saama, mis tasemel on üld-
se kogu Eesti tervishoid praegu. 
Ja siis peame otsustama, mis ta-
semel me üldse suudame üleval 
hoida seda tervishoidu.

Ja siis peavad selle taga olema 
ka vajalikud ressursid. Piltlikult 
öeldes, me pole ikka Mercedese 
tasemel  võimelised paljudel juh-
tudel asju lahendama. Tuleb siis 
teha tubli Opeli tasemel ja ütle-
ma seda ka otse välja. Opel on 
kahtlemata väga hea auto. Kui 
riik garanteerib piltlikult öeldes 
Opeli taseme, siis see on juba hea 
Euroopa tase ja me võime igati 
rahul olla.  Ja kes tahab mersut, 
see siis peab maksma lisaks. Nii 
nagu automaailmas. 

Kas erakliinikutes on selline 
Mercedese tase?

Enamjaolt käivad seal vabal 
ajal tööl needsamad arstid, kes 

võtavad haigeid vastu riiklikus 
süsteemis. Küsimus on rahasta-
mises. Kui erakliinik on suur, 
siis ega ta ilma haigekassa toeta 
toime ei tule. Meditsiinilised uu-
ringud on väga kallid ja ka kõi-
ge rikkamad inimesed ei jaksaks 
kõike seda kinni maksta. 

Ja jõuame ikka selleni, et puu-
dub liider, kes oskab ja julgeb 
otsustada. Seepärast asi toppab-
ki ja me peame niisuguseid kü-
simusi esitama, kui palju peaks 
riik meditsiinisüsteemi raha veel 
juurde panema. Tammume koha 
peal, igaüks läheb ise suunas ja 
praegu on kiire areng praktili-
selt võimatu. 

Kui palju riigikogus haiglate ra-
hastamist arutatakse?

Ei ole kuulnud, et arutataks. 
See teema ei ole populaarne. Aga 
kui on tahe, siis oleks isegi poliiti-
kutel sellest kasu. Riigikogu man-
daat kestab neli aastat. See otsus 
tuleks ära teha esimese pooletei-
se aasta jooksul pärast valimisi. 
Sellele järgneva aastaga suude-
takse ehk tõestada, et need olid 
õiged otsused, mis tehti. Algab 
uus valimiskampaania ja siis saan 
põristada trummi – meie tegime 
õiged otsused. 

No praegu ongi nii, et igaüks 
ajab oma asja. Ja noored mehed, 
kes on rahastajad ning keda ra-
hastatakse, ei mõtle tervishoiu 
peale. Nende jaoks on see liiga 
abstraktne teema.

Aga noored mehed on ka ju-
ba ise põdurad. Stress on nei-
le selle põhjustanud. Stress ja 
veel kord stress. Seepärast on 
ka uroloogide ja meestearstide 
vastuvõtul noored mehed niini-
metatud vanameeste hädadega. 
Nii et on aeg ka neil selle pea-
le mõelda, kui nad tahavad veel 
edasi tegutseda. 

Kuidas siis seda tänapäevast 
stressirikast elu ravida?

Kõige olulisem on ikka, et võib-
olla oleks vaja oma elus teha üm-
berkorraldusi. Et meeleolu para-
neks, et ei oleks halbu mõtteid. 
Meie aju võib olla meie kõige suu-
rem liitlane, aga vahel ka kõige 
suurem vaenlane. 

See ei lahenda probleemi, aga 
natuke parandab juba välja 
kujunenud seisu. Aga 
kõige olulisem ise-
gi nendele noo-
rematele hä-
das mehe-
le on see, 
milline on 
üldse meie 
tervishoiu 
arendami-
se filosoo-
fia. Kas ta 
saab abi või 
jääb see saa-
mata. 

Meie elukorraldus ei ole väga 
soosiv tervislike eluviiside suh-
tes. Muudkui istume toas ja vaa-
tame ekraane. 

Nüüd on moes sõita jalgratta-
ga ja istuda kohvikus, aga maja-
de vahel peaksid olema hoopis 
väikesed kas või vabaõhu jõu-
saalid, kus saaks harjutusi teha, 
lõuga tõmmata ja nii edasi. 

Tuletame meelde oma noo-
rust. Kui palju sai õues mängitud 
ja palli taotud. Me võrdleme end 
taanlastega, aga mismoodi on ne-
mad seal jalgratta sadulas riides 
– ja siin? Nad kannavad seal ta-
variietust ja neil on linnarattad. 
Meil on kõik ultramoodne, või-
dusõidu jalgratas ja spordidress. 
Totaalne erinevus. Taanis on jalg-

ratas igapäeva elu juurde kuuluv 
asi, meil spordivahend ja ka epu-
tamise riistapuu.

Teid tunnistati kümme aastat ta-
gasi aasta isaks. Kuidas on pin-
gelisele tööle vaatamata jagunud 
teil aega kodu ja pere jaoks?

Jah, ma olen hoolitsenud selle 
eest, et lastel oleks kõik, mis va-
ja. Et nad saaksid õppida, eriala, 
kõrghariduse. Mõlemad lapsed on 
samuti arstid. Poeg on lülisam-
ba kirurg ja tütar on onkoloog. 

Mul on ka neli lapselast, aga 
veel ei tea, mis neist tuleb. 

Tänu oma abikaasale, kes on 
ise kirurgi tütar ja mõistab, mida 
tähendavad öised valved haiglas, 
olen saanud mina erialaliselt are-
neda ja oma tööd teha. 

Laste kasvatamisel on tähtis, et 
kui nad tõesti abi vajavad, pead 
nende kõrval olema, aga igasugu-
ne ninnu-nännu tuleb unustada. 

Mul on hea, et lapselapsed ta-
havad ka trennis käia, mitte ei is-
tu ainult ekraanide taga. 

Häda on ainult selles, et keegi 
peab nad viima trenni ja ära too-
ma. Muidu läheks kolme bussiga 
sõites väga palju aega kaduma. 

Miks valisite arstina uroloogia 
eriala?

Elu lihtsalt läks nii. Ma alusta-
sin arstikarjääri  Tartus onkoloo-
gina.  Uroloogia peale läksin ju-
ba 1980. aastate keskel ja ühek-
sakümnendate alguses algas Ees-
tis aktiivselt eesnäärme vähi ra-
vi. Ma olin siis suhteliselt eesot-
sas  tegutsemas ja praktiliselt vii-
mased 30 aastat olen selles val-
las ka tegutsenud. 

Olete öelnud, et ei karda otsus-
tada, küllap sellepärast on teid 
määratud ka mitmetesse juhtiva-
tesse ametitesse. 

Juhina ma olin alati valmis 
taanduma ja hakkama lihtsalt 
arstiks. Alati. Seepärast julgesin 
ka otsustada ja teha seda, mida 
ma õigeks pean. Mul on alati ol-
nud tagasitee töötada arstina, te-
ha lõikusi. See on andnud enese-
kindluse õigete asjade eest seista. 

Nüüd olen jälle lihtsalt arst, 
uroloog. Olen viimastel aastatel 
pidanud  palju ka juurde õppi-

ma, täiendma teadmisi  mit-
mesugustest põletiku-

listest haigustest 
ja muudest as-

jadest, mille-
ga ma enne 
pole tegele-
nud. 

Sellist mõt-
te ei ole, et 
paneks ja-

lad seinale 
ja jääks nüüd 

koju?
Aga mis ma seal 

teen? Lihtsalt moluta-
des või midagi lugede, ma lä-

heksin lihtsalt lolliks. (Nerab.)
Ma pean end vormis hoidma 

ja eluga kursis olema. Tegelen lõi-
kustega. Kogu aeg. Pikka pausi 
sees olla ei tohi. Kui sinu kõrva-
de vahe ja käed hakkavad töö-
tama eri rütmis, siis ei tule mi-
dagi välja. Nad peavad töötama 
ühes rütmis, siis on ka normaal-
sed tulemused.

Kas kirurgiks peab sündima na-
gu muusikuks, või saab selleks 
ka ainult õppides?

Teatud tasemeni saad sa õppi-
des ja harjutades, aga siis tuleb 
lagi vastu. Kui loodus pole and-
nud midagi, mis võimaldab tip-
pu jõuda, siis jäädki keskmisele 

tasemele. Raske tööga jõuad ehk 
natuke paremaks kui harju kesk-
mine. Aga mitte enam. Ka sinu 
hing peab olema selleks valmis. 
Kirurg on riskeerija. Igaühel ei 
pea närv vastu. 

Teise inimese kude tuleb ai-
nult teietada. Sa pead teda res-
pekteerima ja austama, vastuta-
suks reageerib ta paranemisega. 
Vastasel juhul ei tule midagi välja. 

Ja imelik oleks see, kui ma 
poleks õnnelik. 

Hea arst ja kirurg saab hakkama 
igal ajal. Nõukogude ajal tehtis 
samuti tööd, ehkki olud olid vi-
letsamad kui praegu.

Jah, ma olin kunagi Eesti NSV 
noorim peaarst. (Naerab.) 

Nõukaajal olime aastaküm-
neid tagapool muust Euroopast. 
Meie instrumendid, meie õmb-
lusmaterjalid, meie operatsiooni-
lauad…aga samas, ega meie ravi-
tulemused polnud ju nii palju kor-
di halvemad. Me pidime lihtsalt 
rohkem pingutama.  Meile hak-
kas 90ndatel tulema mujal kasu-
tusel olnud teisejärguline inven-
tar ning jõudsime väga kiiresti 
siiski läänele järele. Pärast 2000. 
aastat me enam ei ostnud midagi 
kasutatut. Me ostsime sealt alates 
antud hetke kaasaegseimat asja. 

Üks asi on sisseseade, kuid ka 
arsti suhe patsiendiga on muu-
tunud. 

Vahe on selles, et inimesed 
praegu osalevad üha rohkem oma 
ravi otsustamises. Me räägime 
variandid läbi ja inimene otsus-
tab, mida ta tahab, võttes selle-
ga endale ka  vastutuse. 

Inimesele öeldakse ka ausalt ära, 
mis tal viga on?

Kui ikka on juba näha, et pikka 
pidamist ei ole, tuleb seda öelda. 

Aga arst hoiab end vahel na-
tuke tagasi ka. Enne, kui midagi 
tõsist öelda, pead vaatama, milli-
se inimsega on tegu. Ta võib veel 
kümme aastat elada, aga kui ta 
hakkab norutama või jooma, siis 
kustub ta ju varsti. 

Tablettidega ei saa kõiki aida-
ta. Aga kui peas õnnestub teha 
ümberlülitus, siis suudab inimene 
sageli kaua oma elu ise pikenda-
da. Patsient aitab oma ravile tä-
napäeval palju rohkem kaasa kui 
varem. Meedik saab müüa ainult 
usaldust. Kui on usaldus, siis on 
ka tulemus. Olen öelnud oma pat-
sientidele, et kui te mind ei usal-
da, siis palun vaadake endale ra-
viarstiks mõni teine minu kolleeg. 

Milles on asi, et praegu usalda-
vad inimesed rohkem soolapu-
hujaid ja Facebooki gruppe kui 
arste?

Jah, kunagi ei ole levinud mas-
siliselt nii palju ebateadusi kui 
praegu. Sotsiaalvõrgustikus võib 
igaüks oma tõde levitada. Kui elu 
on keeruline, siis hakkabki eba-
tõde levima. 

Võib-olla on viga ka selles, et 
meil on liiga hästi läinud. Esiteks 
on siis aega tegeleda pseudoprob-
leemidega ja teiseks kaob noor-
tel vajadus tööd teha. Vanemad 
on nad ära kindlustanud. Kui po-
le vaja pingutada, siis sa ei tee 
ka palju… 

Seda on näha ka haiglates, 
kus on tõsised probleemid val-
vete kindlustamisega. Nädala-
vahetusel ei taha inimesed töö-
le tulla. Oma aeg on igaühele ju-
ba kallim kui lisaraha. Ja haig-
lates ei suudeta nii palju perso-
nali  leida, et kõik oleks kaetud. 
Niisiis on haigel inimesel lihtsam 
ka otsida internetist abi.

Me ei saa  
varsti ka Opeli  

tasemel meditsiinist 
rääkida.
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"Heli Lääts oli soe ja armas 
inimene. Oleme temaga vä-
ga palju koos esinenud. Ja 
Peeter Sauli orkestriga sal-
vestasime enamiku minu 
plaatidest. Rõõmustan sü-
damest, et neid on märga-
tud," ütles  Voldemar 
Kuslap, kui kuulis, et muusi-
kutepaar sai lauluväljakule 
oma mälestuspingi. Kokku 
püstitati lauluväljakule mä-
lestuspink 25 tuntud 
muusikule.

7. oktoobril said lauluvälja-
kul endale mälestuspingi Kuno 
Areng, Venno Laul, Mihkel Lü-
dig, Cyrillus Kreek ning He-
li Lääts ja Peeter Saul. Laul-
ja Voldemar Kuslap rõõmus-
tas selle üle südamest, öeldes, 
et näiteks Heli Lääts ja Peeter 
Saul olid talle ääretult tähen-
duslikud.

"Nad on meie kultuuri väga 
suure panuse andnud! Mis puu-
tub Heli Läätse (pildil) ja Pee-
ter Sauli (pildil) ühist pinki, siis 
neid kahte ei saagi eraldi võt-
ta!," lausus ta. "Heli oli erakord-
selt sügava kultuurikihiga kol-
leeg, väga soe ja ar-
mas inimene. Ole-
me temaga väga 
palju igasugus-
tes olukordades 
ja riikides koos 
esinenud. Peeter 
Sauliga omakorda 
olen teinud ena-
miku oma raa-
diolindistustest. 
Võib öelda, et 
peaaegu ¾ kõi-
kidest minu plaa-
tide salvestustest on 
tehtud just Peeter Sauli estraa-
diorkestriga. Vähe sellest, ka 
enamiku lugudest on Peeter Saul 
orkestreerinud."

"Lauluväljaku kaunistami-
ne laulupeoga seotud kultuuri-
tegelaste pinkidega on väga ilus 
mõte ja algatus," lisas ka Venno 
Laulu poeg, pianist ja Estonia 
klaverivabriku juhataja Indrek 
Laul. "Lauluväljak on üks ees-
ti rahva pühapaiku, laulupeod 
üks meie kokkusaamise koh-
ti. Tegemist on traditsiooniga, 
meie rahva eripäraga – laulmi-
se kaudu viime oma kultuuri-
ruumi edasi ja vaatame tagasi. 
Hindan väga ettevõtmist sidu-
da see pinkidega, kus saab jal-
ga puhata ja mõtiskleda, kuul-
da ja kaasa elada, mälestada ja 
meenutada."

Venno Laulu pingile kinnita-
ti väike tahvel, kus lisaks nime-
le ja eluaastatele kirjas: "Laulu-
pidude üldjuht, poiste segakoo-
ri asutaja, hinnatud õppejõud 
ja rektor, Estonia klaverivabri-
ku juhataja". 

"Keeruline oli näiteks RAM-
i poistekoori asutamise märki-
mine, sest koori nimi on vahe-
peal muutunud Estonia ooperi 

poistekooriks," märkis Indrek 
Laul. "Kuna aga tegemist oli 
esmase poiste-noormeeste se-
gakooriga Eestis, oli selle ni-

metamine oluline kultuuriline 
moment – mu isa asutas koori-

liigi, millega oli võimalik ette 
kanda suurvorme ja -teoseid, 
näiteks missasid. Rahvas oo-
tas selle esinemisi koos ER-
SO, Neeme Järvi ning Peeter 

Lilje ülesastumisega vana-aasta 
õhtul väga."

Klaveriarmastus isalt pojale
Venno Laulu pühenduspingi 

toetaja on Estonia klaverivab-
rik. "Isa oli vabriku juhataja 
15 aastat – meil oli superkoos-
töö ja jagasime ühist visiooni," 
kinnitas Indrek Laul. Ta mee-
nutas, et kui aasta-kaks tagasi 
korraldas Eesti Post rahvakü-
sitluse teemal "Mis oleks hea 
ja meeldiv Eesti asi", tuli 1.-2. 
kohale Estonia klaver. 

Nüüd paika pandud pingid 
jälgivad eelmistega samasugust 
stiili. Nimelt leppisid SA Tallin-
na lauluväljak ja Kultuuripart-
nerluse SA juunis kokku, et lau-
luväljak saab kahe aasta jook-
sul 25 Eesti kultuuri- ja ühis-
konnaelu suurtegija nime kand-
vat mälestuspinki. Esimesed viis 
pinki, mille lauluväljak juba su-
vel paika pani, kannavad Ro-
man Toi, Alo Mattiiseni, Mii-
na Härma, Ülo Vinteri ja Es-
ter Mägi nime. Pinkide tootja 
on ettevõte Extery. 

"Senised pingid on saanud 
positiivset tagasisidet, sest kui 
inimene leiab juba aega pingil 
istuda, tahab ta ka millegi üle 
mõtiskleda," märkis lauluvälja-

ku juht Urmo Saareoja. "Nimi 
pingil annab võimaluse mõelda 
ja iseendaga nõu pidada – kas 
sa ikka tead, kelle mälestuseks 
paika saanud pingil istud ning 
millise jälje on need suurkujud 
Eesti kultuuri jätnud." 

Et mälestus ei kustuks
Saareoja tõi välja ühe iseära-

nis südantsoojendava tagasiside 
– üks tragi vanaema ei pidanud 
paljuks kirjutada ning pinkide 
ees tänada. Nimelt on tal lap-
selapsega lauluväljakul jalutades 
hea võimalus rääkida iga kord ka 
midagi nendest inimestest, kel-
le nimed pinkidele kantud. "See 
tore tagasiside kõlas umbes nii: 
pidin isegi teadmisi värskenda-
ma, uurisin täpselt, kes millega 
täpselt tegeles, muidu ei oskagi 
lapse küsimustele vastata," rää-
kis Saareoja.

"Kokkuvõtlikult võib öelda, 
et see tänuväärne algatus seob 
endas mineviku ja tuleviku," rõ-
hutas Saareoja. "On omamoo-
di sümboolne, et peame meeles 
tänaseks meie hulgast lahkunud 
inimesi ning jäädvustame nende 
mälestuse lauluväljakul kui eesti 
rahvale väga erilises paigas, ent 

ühtlasi anname hoogu noortele 
talentidele ning algatustele, mis 
aitavad neid talente leida. Meie 
kultuuri suurkujude toetav kä-
si on justkui julgustamas noori 
– kõiki neid, kel annet ja tahet 
jätta sügav positiivne jälg Ees-
ti ajalukku."

Koostöö raames saab oma-
korda 25 noort Eesti kul-
tuurielu talenti toetu-
se. Esimesed viis 
toetust pälvi-
sid kontrate-
nor Martin 
Karu, laul-
janna He-
di Maa-
roos, ki-
tarrist He-
lin Hallik 
ja tšellist 
Marcel Jo-
hannes Kits 
ning Jõgeval toi-
muva Alo Mattiise-
ni nimelise vokaalansambli-
te lauluvõistluse korraldajad. 
Enamik on toetuse juba kät-
te saanud. "Näiteks sai kokku 
veidi üle 18 000 euro Ingmar 
Erik Kiviloo oma Berklee kol-
ledži esimese semestri õpingute 

rahastamiseks," selgitas Kultuu-
ripartnerluse SA juhataja Meelis 
Kubits. "Siin on paljude muu-
de panuste kõrval aidanud ka 
Anett Kontaveidi pikaajalised 
toetajad." 

Pianist Tähe-Lee Liiv päl-
vis Hansa Grupi Noore Muu-
siku Fondi 6000 euro suuruse 
stipendiumi õpinguteks Londo-
nis. Sarnaselt juunis toetatud 
Alo Mattiiseni nimelisele laulu-
võistlusele toetatakse ka nüüd 
sündmusi – näiteks Saaremaal 
toimuvale lauluvõistlusele So-
listica paneb õla alla Musta-
mäe Elamus Spa. Lõppemas 
on fundraising Ensemble Auf-
takt esimese plaadi väljaand-
miseks ning noore flöödimän-
gija Susanne Rulli õpingute 
toetamiseks Helsingis Sibeliu-

se Akadeemias. "Viimaste 
puhul on rahanumb-

rid veel lahtised, 
aga tulenevalt 

ühe stipen-
diaadi vä-
ga suurest 
mahust on 
seekord-
se "voo-
ru" üld-
maht 30-

35 000 eu-
rot," täpsus-

tas Kubits. Ke-
vadel oli see suu-

rusjärk umbes 20 000 
eurot. 
"Loodetavasti saame projek-

tiga kevadel jätkata, kuid see sõl-
tub ennekõike Eesti inimeste ja 
ettevõtete tahtest ning võima-
lustest noori talente toetada," 
mainis Saareoja.

Linn otsis 9 kilomeetri pik-
kusele Klindipargile ideed, 
mis looks mõnusa avaliku 
ruumi toomaks esile klindi 
erilisust ja ainulaadsust 
ning viiks külastaja läbi eri 
teelõikude, tutvustades 
nende piirkondade loodust, 
pärandi- ja kultuurilugu. 

Maist augustini kestnud 
võistlusele esitati neli ideeka-
vandit: "Klint Iistvuud", "Ma-
jakad", "Nihestus" ja "Solar-
punk". "Kuigi konkursil et-
teantud tingimused seadsid 
teatud piirid, olid kavandid 
eri kujunduskeele ja lähene-
misega nii detailides kui ala 
terviku lahendamisel. Paku-

tud ideed toetasid Klindipar-
gi aastaringset kasutamist, li-
sasid funktsionaalsust ja foo-
kuspunkte," ütles abilinnapea 
Vladimir Svet. 

Aasta alguses viis linna 
strateegiakeskuse ruumiloo-
me kompetentsikeskus lin-
naelanike seas läbi ideekor-
je pargi arendamiseks, kuhu 

laekus ligi 400 ettepanekut ja 
ideed. Inimeste saadetud ideed 
olid oluline alus ideekonkursi 
koostamisel. Võistlusülesanne 
kooskõlastati riigi keskkonna-
ameti, arhitektide liidu, maas-
tikuarhitektide liidu, Kesklin-
na, Lasnamäe ja Pirita linna-
osavalitsuse ning linna  ame-
tiasutustega.

Klindipargi ideevõistluse võitjaks osutus töö "Nihestus"

Pirita jõel niidab 
pilliroogu  
hõljukniiduk 
Mitmendat aastat müttab Pi-
rita jõe suudmealal hõljuknii-
duk, mis puhastab jõge ja kal-
daid pilliroost. Tänu pontoon-
roomikutele liigub hõljukniiduk 
nii vees kui ka pehmetel kal-
daaladel ja selle ees olev lõi-
kur võtab taimi kuni pooletei-
se meetri sügavuselt. Pärast 
lõikamist asendatakse lõikur 
kogumishanguga, pilliroog ja 
muud veetaimed tõstetakse 
kaldale ja veetakse pärast 
kuivamist minema. Tööd pea-
vad lõppema 16. oktoobril ja 
need lähevad maksma 2400 
eurot.
 

Lasteaiad ja 
koolid õpetavad 
jäätmete teket 
vähendama

Linna lasteaedades ja kooli-
des algab keskkonnaharidus-
lik õppeprogramm, mis innus-
tab lapsi asju kordus- ja taas-
kasutama ning aitab kujunda-
da jäätmete liigiti kogumise 
harjumust. Programmi siht-
rühmaks on 5-7-aastased las-
teaialapsed ja 1.-3. klassi õpi-
lased. Abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul osaleb 
keskkonnahariduslikes õppe-
tundides kokku umbes 30 
000 last. Programmist, mis  
on ka osa Euroopa rohelise 
pealinna aasta programmist, 
võtab osa 125 Tallinna laste-
aeda ja 55 kooli, nii eesti- kui 
ka venekeelseid.
 

Põhja-Tallinna 
noored ilmesta-
vad garaaže 
Põhja-Tallinna tänavakunsti 
kampaania "Keera kunsti juur-
de – ära sodi" raames lisan-
dusid suve lõpus maalingud 
Puhangu 5 bussipeatuse ta-
ha, Sõle tänava äärde ja Kopli 
ekstreemparki. "Nüüd loovad 
noored tänavakunstnikud 
teoseid Kalamajas Soo 45 ga-
raažidele ning Puhangu 91 
garaažide bussipeatuse pool-
sele küljele," ütles Põhja-Tal-
linna vanem Manuela Pihlap. 
Kampaania eesmärk on anda 
legaalne võimalus andekatele 
grafitikunstnikele ning luua 
uut, inspireerivat linnaruumi.

Nimi pingil  
annab võimaluse 

mõelda ja iseenda-
ga nõu pidada.

Lauluväljaku uued kuulsuste 
pingid panid vanaema 
lapselapse jaoks ajalugu uurima

Silt abikaasadest muusikute Heli Läätse ja Peeter Sauli pingil.

Lauluväljaku juhataja Urmo 
Saareoja kruvis paika nimeplaadi 

Mihkel Lüdigi pingile. Mats Õun
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Tallinna oma hõberaha kao-
tas keskajal väärtust nagu 
euro tänapäeval. Seepärast 
lasi ordumeister Liivi sõja 
ajal kirikutelt ja kloostritelt 
konfiskeeritud kullast kii-
resti vermida Tallinna esi-
mesed kuldmündid –  kuld-
nad –, et ta saaks oma sõ-
duritele palka maksta.

Raha ajalugu uurinud Eesti 
ajaloolaste arvates tegid eestlased 
juba 11. sajandil  esimesed katsed 
oma raha valmistada. Need olid 
Lääne-Euroopa denaaride pronk-
sist jäljendused, mis kaeti ehtsa-
ma värvingu saamiseks tina või 
harvemini hõbedakihiga. Ena-
masti oli siiski tegu augustatud 
ehteripatsitega. Leidus ka auku-
deta eksemplare, mida võiks ehk 
lugeda esimeseks valerahaks. Tol 
ajal ei olnud veel siinmail ilmselt 
karme karistusi valeraha valmis-
tamise eest. Eestis vermiti tõe-
näoliselt hõbedast kahepoolseid 
järele tehtud münte, näiteks Büt-
santsi miliareeside imitatsioone. 
Kuid päris oma maksevahendeid 
hakati Tallinnas valmistama pä-
rast Taani vallutust. 

Tallinna linnaelumuuseumis 
on praegu näha ka muinasaeg-
ne aardeleid Paljassaarelt – terve 
hunnik idamaiseid münte, mille 
keegi oli nähtavasti mustadeks 
päevadeks ära peitnud, kuid 
mingil põhjusel ei võtnud oma 
varandust enam peidikust ära. 

Keskaegsetes linnades oli 
kombeks oma münte käibele 
lasta. Tallinn ei erinenud selle 
poolest teistest kaubalinnadest. 
Raha vermimine algas siin kohe 
pärast  taanlaste kuninga Valde-
mar II sõjakat tulekut. "Võib ar-
vata, et esimesed Tallinna mün-
did vermiti peale Taani vallu-
tajate saabumist, ja vermimi-
se koht võis asuda Toompeal," 
selgitas linnaelumuuseumi ko-
guhoidja Ando Pajus. 

Need esimesed meie linna 
mündid olid õhukesed, ainult 
ühelt poolt vermitud brakteaa-
did, millel oli kujutatud müüri-
torni.  "13. sajandi jooksul on 
Tallinnas ilmselt veel raha ver-
mitud," lausus Pajus. "Need olid  
samamoodi  ühepoolsed hõbe-
dast mündid. Tol ajal maksis nen-
de rahade puhul väärismetall ehk 
hõbe, millest rahad olid tehtud."

Inflatsioon sõi raha  
nagu rooste 

Kuninga müntide kõrval la-
si oma raha vermida ka asehal-
dur, Lundi peapiiskop Anders 
Sunesen, kelle Tallinna pennil 
olid kujutatud ristatuna mõõk 
ja piiskopisau. 

1280. aastal jättis kuningan-
na Margareta linnale neljaks 
aastaks kogu Tallinna müntlast 
saadava tulu. Tema ainuke tin-
gimus oli, et seda tuleb kasuta-
da linna ehitamiseks.

Raha käive suurenes koos lin-
na majandusliku arenguga. Kesk-
aegne Tallinn oli oma hiilgeajal 
üsna rikas. Aga Pajuri sõnul ta-
sub  meeles pidada, et tohutu 
hulga müntide väljapaiskamine 
ei näita alati majanduslikku edu-
kust. Loeb see, mida need mün-
did väärt on. "Ega inflatsioon ei 
ole ainult praeguse aja nähtus," 
muigas ta. "See on rahaga ala-

ti kaasas käinud. Suures kogu-
ses välja lastavad mündid võivad 
osutuda ka inflatsiooni all ole-
vaks rämpsuks. Sedagi on tões-
tanud Tallinna keskaegne koge-
mus. Me näeme, et hõbeda sisal-
dus on aja jooksul müntides vä-
henenud, vahel ka üsna kiiresti."

Tallinnas kehtis ordu ajal tüü-
piline Saksa rahasüsteem. Kui 
vallutuse algaegadest on säili-
nud üksikud mündid, siis mida 
aeg edasi, seda rohkem me ko-
halikust rahamajandusest tea-
me. "Rohkem on Tallinnas ra-
ha vermimise kohta teada juba 
alates 14. sajandi teisest poo-
lest," mainis Pajus.  

Mündikoda asus siis Niguliste 
tänaval, kiriku vastas. Linn pal-
kas mündimeistri ning varustas 

teda hõbeda ja  tööriistadega. 
Käsitööna see meister siis Tal-
linna oma raha valmistas. Sel 
ajal vermiti Tallinnas penne ja 
artigeid. Ühte artigisse läks ai-
nult kolm penni. Suuremaid ra-
hasid tol ajal veel ei vermitud. 
Üks artig oli keskmise tööli-
se päevapalk. Sai maksis ühe 
penni ehk kolmandiku artigist 
või siis päevapalgast. See tee-
nistus võimaldas inimestel ik-
ka ära elada. 

Hõbedasisaldus  
üha vähenes

Müntide vermimine polnud 
odav lõbu. Sellega kaasnesid pa-
ratamatud hõbedakaod ja töö-
jõukulud. Müntla töö ei toot-
nud peagi enam kasumit. La-

hendus oli vähendada münti-
de hõbedasisaldust. Ordumeist-
ri korraldusega vähendati Tal-
linnas 1390. aastal artigite kaa-
lu. Sellega algas lõputu münti-
de hõbedasisalduse vähendami-
se spiraal, mille põhjustas üle-
euroopaline hõbedanälg. 1417. 
aastal tuli margast hõbedast ju-
ba viis marka artigeid. Nii oli 
artig mõne aastakümnega odav-
nenud kaks ja pool korda. Oda-
vam raha tähendas ka hindade 
tõusu ja elu halvenemist.

Artigid kadusidki 1422. aasta 
rahareformiga kogu Liivimaal. 
Nende asemel hakati vermima 
killingeid. Killing oli mõõdult 
sama suur kui artig, aga kolm 
korda suurema väärtusega, sest 
sisaldas ka kolm korda rohkem 

hõbedat. Viimased artigid, mil-
lest mõned on ka linnaelumuu-
seumi kogus, sisaldavad juba 
nii palju vaske, et nad on pealt 
mustad. Tallinnas vermiti eda-
si penne, ja jälle oli kolm penni 
üks killing. Niimoodi kestis see 
terve 15. sajandi. 16. sajandi al-
gul hakati lõpuks Tallinnas ka 
suuremaid hõbemünte vermima. 
Need olid veeringud, poolemar-
gased ja margad. Veeringud olid 
siis veerand marka. Ühte vee-
ringusse mahtus üheksa killin-
git. Neid rahasid tehti ikka sa-
mas kohas kus enne, Niguliste 
kiriku vastas. 

Karistused rahaga petmise ja 
võltsimise eest olid keskajal eri-
ti karmid. "15. sajandil karistati 
raha võltsijaid elusalt suures kat-
las ära keetmisega. Ja võltsraha-
ga maksjaid on avalikult prae-
tud panni peal," selgitas Pajus. 
Sama saatus tabas väärismetal-
lide võltsijaid, kes müüsid min-
git sodi kulla pähe. 

Ringles palju välismaa raha
Need karistused viidi täide 

Raekoja platsil, et kõik näeksid 
ja võtaksid teadmiseks – nii lõ-
petavad need, kes tahavad kaas-
kodanikke valeraha tegemise-
ga petta. Ja neid polnud mit-
te üks-kaks, vaid nii mõnedki. 
Ilmselt oli siis kasu nii ahvatle-
valt suur, et ei lugenud isegi sel-
line karistus. 

Pajusi sõnul võivad ka Tal-
linna muuseumide kogudesse 
olla sattunud mõned võltsitud 
mündid. "Võltsmündid on ta-
valiselt vermitud väga halvas-
ti," rääkis ta. "Aga kui on ol-
nud osav jäljendaja, siis on vä-
ga raske pettusele jälile saada. 
Ja pisikeste müntide seas või-
sidki paljud võltsingud vabalt 
läbi minna. Ega politseid ju tol 
ajal ei olnud. Kui kellelegi tun-
dus, et talle maksti valerahaga, 
siis ta võis esitada kaebuse lin-
na raele. Raad andis korraldu-
se valerahaga maksnud isik va-
histada. Siis viidi läbi juurdlus. 
Kui kahtlustused vastasid tõe-
le, pandigi süüdlane katlasse ja 
keedeti teiste silme all elusalt."

Enne seda aga kuulati kaht-
lustatavad Pajusi sõnul põhjali-
kuilt üle ka piinapingil. Taheti 

ju teada, kas veel keegi on va-
leraha tegemisega seotud. Alles 
kogu selle ülekuulamise lõpuks 
langetas raekohus oma otsuse. 

16. sajandi algul vermiti ka 
esimene Tallinna taaler koha-
peal. Taaler on suur, veidi al-
la 30-grammine münt. Liivi sõ-
ja ajal tulid lõpuks välja esime-
sed Tallinna kuldmündid – kuld-
nad. Neid vermiti kirikutelt ja 
kloostritelt konfiskeeritud kul-
last 1560. aasta paiku umbes 30 
tükki. Orumeistril oli vaja raha 
kiiresti selleks, et oma sõduritele 
palka maksta. Need olid kõik nii 
Tallinna kui ka  Liivimaa rahad, 
sest kaalud ja ühikud olid samad 
kogu Liivimaal. Üsna hästi võe-
ti siin vastu ka Rootsi hõbeööre. 
Liikus veel Poola-Leedu riigi ra-
ha ja Saksamaa hõbetaalreid…

Lõpuks jäi vaid Rootsi raha
17. sajandil, Rootsi kuninga 

võimu ajal,  toodi müntla üle 
Vene tänavale. Pärast Liivi sõ-
ja lõppu valitses Tallinnas tõeli-
ne peenrahapuudus, kuna mün-
dilöömine oli lõppenud. Kõrts-
mikel ei jätkunud münte, et sõ-
jameestele jookide ostmise eest 
tagasi anda. Nii olid pummelda-
jad sunnitud jooma täie marga 
eest, mis oli tol ajal väga suur 
summa. Toop õlut maksis vaid 
paar-kolm killingit ja nii pol-
nudki ime, et sõjakarud lasid 
kurgust alla voolata 12-16 too-
pi kesvamärjukest. Paljud jäid 
ülemäärase joomise tõttu hai-
geks ja mõned ka surid.

Siis andis Rootsi riik Tallinnale 
loa müntimist jätkata. Tingimus 
oli vaid, et ühel küljel peab ole-
ma kuninga pilt või Rootsi riigi 
vapp.  Jäigi nii, et müntide ühel 
küljel oli kuningas ja teisel Tal-
linna vapp. Tallinn säilitas oma 
vanad mündisordid: 1 mark võr-
dus 4 veeringut, mis omakorda 
võrdus 36 killinguga. Kaalumar-
gast puhtast hõbedast tuli nüüd 
lüüa 41 marka killingeid. Tallin-
na veering vastas aga Rootsi ka-
heöörisele mündile. Tavapäras-
te veeringute-killingute kõrval 
hakati tegema ka Tallinnas se-
ninägematuid poolmarku, mar-
ku ja kahemargaseid ning lisaks 
väiksemaid münte – penne. Root-
si kuningas toetas Tallinna raha 
rahaeraldise ja hõbedaga. 

 Viimaks mindi ikka üle Root-
si rahasüsteemile. Tulid öörid ja  
taalrid, aga lõpuks ainult kuldtu-
katid. Need olid muidu nagu ta-
valised Rootsi rahad, ainult tei-
sel küljel oli neil Tallinna vapp. 
Loomulikult maksis Tallinnas 
vermitud raha kogu Rootsi rii-
gis ja küllap kaugemalgi. 

Rootsi riigis olid rahapajad 
mitmetes linnades, see asi ei 
olnud veel keskendunud ühte 
kohta. Näiteks Soomes vermi-
ti raha Turu linnas. 1683. aas-
tal lõppes raha vermimine Tal-
linnas juba enne Põhjasõda ja 
Rootsi aja  lõppu. Võrreldes 
Tallinna rikkuse hiilgeajaga oli 
linna kaubandus Rootsi ajal vä-
hikäiku tegemas. Polnud enam 
neid privileege, mis linna jaoks 
kehtisid orduriigi ajal. 

 
Artiklis on lisaks muuseumi va-
rahoidja kommentaaridele ka-
sutatud ka noppeid Ivar Lei-
muse, Mauri Kiudsoo ja Gun-
nar Haljaku raamatust "Ses-
tertsist sendini. 2000 aastat ra-
ha Eestis". 

"Esimesed Tallinna mündid vermiti pärast Taani vallutajate saabumist, ja vermimise koht võis asuda Toompeal," rääkis  linnaelumuuseumi koguhoidja 
Ando Pajus.  Albert Truuväärt

Keskajal praeti või keedeti valerahategijad elusalt

Sari "Varjatud aarded" tutvustab  
linnamuuseumi reliikviaid
• Linnamuuseum tähistab  

2022. aastal oma 85. sünni-
päeva. Ekskursioonide sari 
"Varjatud aarded" lubab sel 
puhul külastajal kiigata talle 
tavapäraselt suletud paika-
desse muuseumis. Ekskur-
sioonid viivad hoidlasse, pöö-
ningule ja kõige tagumisse 
keldrisoppi. Kohtumistel ko-
guhoidjatega tuuakse välja 
hoidlates varjul olevad ese-
med, mille kohta legende ja 
lugusid teavad rääkida just 
kogudega tegelevad muu-
seumitöötajad.

• Tallinna raha looga saab tut-
vuda ekskursioonil "Raha tee 
keskaegses Tallinnas", mis al-
gab 11. oktoobril kell 17.30 Ni-
guliste tänavalt kiriku eest, 
sest just siin asus Tallinna 
keskaegne müntla. Ajaloola-
ne Ando Pajus tutvustab 
keskaegse Tallinna rahama-
jandust. Linnamuuseumi nu-
mismaatikakogus on üle 
9000 eri mündi ja paberraha. 
Tavaliselt saavad muuseumi-
külastajad näha vaid murd-
osa neist. Teda saab, mis 
ajast oli mingi raha kasutusel, 
kes hankis vermimiseks vää-
rismetalli jms. Edasi kulgeb 
teekond Raekoja platsile, kus 

tuleb juttu karistus-
test raha ja vääris-
metallide võltsi-
mise eest ning 
karistuste täide-
viimisest otse 
platsil. Lõpuks 
jõuab retk  linnaelu-
muuseumisse, et uurida 
lähemalt Tallinnas vermitud 
raha, milleks on olnud artigid, 
killingid, hiljem ka veeringud 
ja margad. Näha saab ka Tal-
linna esimese kuldmündi 
koopiat.

• 24. novembril kell 17.30 võib 
fotomuuseumis (Raekoja 
4-6) linnamuuseumi fotoko-
gu hoidja Merilis Roosalu käe 
all tutvuda perealbumite aja-
looga. Roosalu jagab ka võt-
teid fotoalbumite ning fotode 
säilitamiseks ja kasutami-
seks. Linnamuuseumi fotoko-
gus leidub fotosid Tallinnast 
alates 1860. aastatest. Koh-
tumine kestab 1,5 tundi, osa-
leda saab muuseumipiletiga. 
Grupi suurus 10 inimest.

• 8. novembril ja 13. detsembril 
kell 17.30 saab linnaelumuu-
seumis (Vene 17) ülevaate eri 
aegade mõõtudest ja mõõt-
mise süsteemidest linnamuu-
seumi koguhoidja Ene Heim-

velli käe all. Tutvutak-
se Eestis läbi ae-

gade kasutusel 
olnud kaalu- ja 
mõõtühikutega, 
mis kehtisid kuni 

meetermõõdusti-
kule üleminekuni 1. 

jaanuarist 1929. Koh-
tumine kestab 45 minutit, 
osaleda saab muuseumipile-
tiga. Grupi suurus 12 inimest. 

• 3. detsembril kell 12 juhatab 
kõrgema kunstikooli Pallas 
nahadisaini professor Rene 
Haljasmäe linnaelumuuseu-
mis  köitekunsti töötuba. 
Osalejad saavad tutvuda lin-
namuuseumi kogusse kuulu-
vate haruldaste raamatutega. 
Näha saab köiteuunikume, 
eri stiilide ja materjalide näi-
teid ja tutvuda ajalooliste 
raamatute erisuguste köi-
tevormidega 16.-20. sajandi-
ni. Praktilises osas saab val-
mistada klassikalise pool-
nahkmärkmiku kaant, katta 
see ornamentidega ning kin-
nitada eelõmmeldud plokiga. 
Kohtumine kestab 1,5 tundi, 
pilet maksab 12 eurot. Grupi 
suurus 10 inimest.

• Osta ekskursioonidele pilet 
Fientast!
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Tallinna Sadam avas 
reisiraamatukogu
Vanasadamas avati raamatukogude 
aasta reisiraamatukogu,  A-terminalis 
paiknevast riiulist saab raamatu tasuta 
kaasa võtta merereisile suundudes või 
sealt naastes. Reisiraamatukogu varus-
tab hoiuraamatukogu, mis talletab Eesti 
teistest raamatukogudest, asutustelt ja 
eraisikutelt saadud säilitamist väärivat 
kirjandust. Raamaturiiulitel olevaid teo-
seid saavad reisijad sõidule tasuta kaa-
sa võtta ning nende tagastamine pole 
kohustuslik. Teema-aasta puhul on reisi-
raamatukogu avatud ka Tallinna, Jõhvi, 
Rakvere, Tartu ja Haapsalu bussijaamas, 
kogu teema-aasta programmi leiab 
www.raamatukogudeaasta.ee.
 

Rahvaülikool kutsub 
keraamikakursusele
19. oktoobril ja 2. novembril kl 17.30-
19.45 on keraamikahuvilised oodatud 
Tallinna rahvaülikooli Südalinna maja 
käsitööklassi, et leida koolitaja Aire Hin-
di juhendamisel meelepärase tassi idee 
ning seejärel tass ise ka valmis meister-
dada. Täpsem info ja kursusele regist-
reerimine kultuur.ee või tel 5690 1707.
 

Tantsulavastus kut-
sub kohtuma tund-
matuga meis endis
14. oktoobril esietendub Sõltumatu Tant-
su Laval Külli Roosna ja Kenneth Flaki 
tantsulavastus "Singulaarsus", mis lähe-
neb reaalsusele kehalisuse kaudu.  La-
vastuses loob tantsija liikumine lisaks he-
lile ka valguse- ja videokujunduse. Eten-
dused toimuvad 14. ja 15. oktoobril ning 
2. ja 3. detsembril kl 19, rohkem infot  htt-
ps://stl.ee/lavastus/singulaarsus. 

Kokandus Kalamaja 
muuseumis
Kalamaja muuseumis jätkub kevadel 
alanud sari "Kalamaja maitsed", mille 
käigus valmistavad huvilised praeguste 
ja kunagiste kohalike elanike juhenda-
misel maitsvaid roogi. Esimene kokan-
dusõhtu toimub 13. oktoobril, teine 17. 
novembril ja kolmas 8. detsembril kell 
18. Juhendaja on tekstiili- ja toidukunst-
nik, kalamajakas Maru Metspalu. Pilet 
maksab 7 või 9 eurot, selle saab osta 
muuseumis. Vajalik  eelregistreerimine, 
info https://linnamuuseum.ee/kalama-
ja/

JAAN RÄÄTSA SÜNNIAASTAPÄEV  
ROOTSI-MIHKLI KIRIKUS
11. oktoobril kl 15 toimub Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9) PLMF hin-
gemuusika kontserdisarja uue hooaja teine kontsert, mis on pühen-
datud Jaan Räätsa 90. sünniaastapäevale. Esinevad muusika- ja 
balletikooli (MuBa) klassikasuuna õpilased, kontserdi viib läbi heli-
looja tütar Eliisa Rääts. Vaba sissepääsuga hingemuusika kontser-
did Rootsi-Mihkli kirikus toimuvad iga kuu teisel teisipäeval alguse-
ga kl 15, järgmine kontsert on kavas 8. novembril.

Minu  
TALLINN

Autosõit pole ainus liiklemise viis
Keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova

Minu arvates on öised teetööd halb praktika. Mü-
rarikkad tööd segavad öörahu, samas on uni vä-
ga oluline osa inimese taastumise protsessist ja 
mõjutab tervist tervikuna. Töötsükleid paika pan-
nes peaks olema oluline arvestada mõjuga inimese 
tervisele. Seda enam, et mürafoon on linnas niigi kõr-
ge. Igal aastal võib arvestada sellest põhjustatud 
tervisekuludega miljonites eurodes. Uue lähenemi-
sena võiks planeerida teetöid selliselt, et need ei 
segaks inimeste unerahu. Praegu tehakse linnas 
teetöid öösiti paljuski seetõttu, et liiklust on öisel 
ajal vähem ja päeval saavad autod samas paigas 
sõita. Nüüd aga võiksime ka juba teistmoodi 
mõtlema hakata. Vahel on üsna normaalne, kui 
mingil ajal autoga mõnest kohast läbi sõita ei 
saagi! Peame hakkama selle mõttega roh-
kem harjuma. Kui teisiti ei saa, võiks nihuta-
da tavatööpäeva pikemaks ja teha ehitustöid 
hilisõhtuni. See oleks juba samm paremuse 
suunas.  

• Viimasel ajal on tekitanud arutelu küsimus, kas teetöid tohib teha öösel, mil need võivad oma müraga maga-
jaid häirida. Päeval aga segaks need tööd liiklejaid. Pealinn küsis asjatundjate ja tuntud linlase arvamust. 

PSÜHHOLOOG: Teetöödest enam 
häirivad mind öised kiirenduskatsed

Teeäärsed  
korteriühistud  
vajavad teavet

Psühholoog ja koolitaja  
Marika Juuse

Üks võimalusi oleks mürarikka-
mad ja pikaajalisemad tee-
tööd kooskõlastada korte-
riühistutega, kes selliste 
suuremate magistraalide 
ääres asuvad. Siis oleks 
ootamatusi vähem. Meie 
korteriühistu asub teedest 
kaugemal, seetõttu öised tee-
tööd meile probleemiks pole. Küll 
aga tekitavad tõsist pahameelt öised 
kiirenduskatsed, mida noored autoju-

hid mõnes parklas harrastavad. Öövai-
kuses kõlavad need hääled eriti lõika-
valt! Mul on küll mitmekordsed pakett-
aknad, kuid mootorite möiratused ja 
kummivilistamine kostab ikkagi läbi. 
Uinumisest pole sel juhul juttugi. Kes 
võtab siis taas uinumiseks riiulist raa-

matu, kes teeb hingamisharjutusi, 
kes hakkab lambaid lugema, 

kes läheb vett jooma – öö 
alguses pärsitud und on 
raske taastada. Unetu öö 
järel aga ei pruugi inime-
ne järgmisel päeval heas 
mõttes laetud ja energili-

ne olla. Halvasti magatud 
öö järel on järgmisel päeval 

konfliktidki kerged tekkima. Ja 
vastupidi – täisväärtuslik uni loob eel-
dused täisväärtuslikuks päevaks. 

Päevasel ajal on liik-
lust raskem sulgeda
Teedeinsener Indrek Oden

Kui teid saaks ehitada niimoodi, et teed 
need õhus valmis ja lased siis maa 
peale, oleks ju kõik korras ja 
inimesed rahul. Keset liik-
lust aga pole võimalik 
suuremaid teetöid te-
ha. Tavalise elurütmi 
segamine võib see-
tõttu nurinat põh-
justada. Liiklust on 
kõige mõistlikum 
sulgeda öösel, sel 
juhul ei pea täna-
vaid ja teid kogu ti-
heda liiklusega päe-
vaks kinni panema. Öö-
sel on liiklust vähem ja see-

ga lihtsam sõidukeid ümber suunata. 
Päeval, kui liiklusvood suured, on üm-
bersuunamised märksa keerukamad 
kõigile osapooltele. See on meie kõigi 
turvalisus ja kasutusmugavus, mis loeb. 
Põhjalikumate tööde puhul on siiski vaja 

sulgeda tee pikemaks ajaks. 
Näiteks maa-aluseid teh-

novõrke ümber ehita-
des tuleb kogu pin-

nas lahti kaevata, 
mistõttu teel 
sõita ei saagi. 
Sügavamate 
aluskihtide ehi-
tusel ka liiklust 
lahti hoida ei 
saa. Liiklust ei 

saa teekattele lu-
bada ka vahetult 

enne asfaldi laota-
mist.

Suvised teetööd  
lõppegu enne  
kooliaasta algust

Muusik ja poliitik Tarmo Kruusimäe

Imestan, et suvisel ajal, kui 
teetööd intensiivselt 
käima peaksid, see tih-
tilugu nii ei ole. Kui 
aga algab kooliaeg, 
vaat siis läheb tõsise-
maks töötegemiseks. 
Öised teetööd suvistel 
nädalavahetustel po-
leks kuigi probleemsed, 
need inimesi vast kuigi palju 
ei häiriks. Häda on selles, et teetööd 
venivad pikaks, nagu juhtus näiteks  
Rannamõisa teel. Teetöid võiks ju vaja-
dusel teha mitmes vahetuses ja nii ka 

lepingusse kirja panna, teadupärast on 
ööpäevas 24 tundi. Olukorda aitaks la-
hendada parem järelevalve ja suvine 
kahes vahetuses töö. Olen ise olnud 
teetöödel asfalteerija ja tean oma ko-
gemustest, et põhiline müratekitaja on 

asfaldi purustamine. Vanalinna 
elanikud aga peaksid öise mü-

raga rohkem leppima. Kes 
on sinna juba korteri ost-
nud, sellel peaks selge 
olema, et vaikuses kõla-
vat konna krooksumist 
seal kuulata ei saa. Pa-

rem oleks, kui vanalinn 
oleks turistidest tulvil ja 

need meile tulu tooksid. Tava-
liiklust häirivad ka sügisel sageli 

toimuvad jooksuüritused. Õnneks pole 
veel avastatud liiklust seiskavate mar-
di- või kadrijooksu korraldamist!

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


