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Eva Sikemäe (30) on ko-
genud viimase kümne aasta 
jooksul mitut suuremat dep-
ressiooniperioodi – ka nii tõ-
siselt, et noor naine on pida-
nud katkestama mõneks ajaks 
tööl käimise ja muud kohus-
tused. "Neil aegadel on ol-
nud tugevalt raskendatud ise-
gi igapäevase olme-eluga toi-
metulek nagu toidu valmista-
mine, koristamine jms," kir-
jeldas Eva. "On õnnistus, et 
olen saanud neil aegadel ela-
da oma vanematekodus, kuigi 
muidu elan juba pikemat aega 
teises linnas."

Seoses koroona- ja sõjakrii-
siga ei ole Eva kogenud vä-
ga suuri väljakutseid isiklikus 
elus, küll aga mõjutas koroo-
naaeg tõenäoliselt seda, et ta 
jäi kauemaks kahte viimases-
se depressiooniperioodi, mis 
langesid kokku just koroona-
isolatsiooni aegadega – lukku 
löödud maailm raskendas ka 
abi otsimist. 

"Kogu 2020. aasta kevad ja 
suvi olid mulle väga keeruli-
sed," rääkis ta. "Töötan õpe-
tajana. Ühest küljest see ko-
gu ühiskonna, sh koolide sul-
gemine aitas mind tol hetkel. 
Mul oli vaimselt nii halb ol-
la, et mingil hetkel ma ehk 
ei oleks enam suutnudki tööl 
käia. Sain kodust videotunde 
tehes vaevaliselt ja suure äre-
vusega, aga siiski oma tööüles-
annetega hakkama."

Tõus ja uus mõõn
Sügisel 2020 tuli naine ma-

dalseisust enam-vähem välja ja 
suutis toetavate juhtide julgus-
tusel taas tööle asuda. "Järg-
misel aastal, n-ö teisel koroo-
nakevadel, olime juba natuke 
kohanenud uue olukorra ja 
videotundidega," jätkas Eva. 
"Tegime kollektiiviga vahe-
peal iga nädal  videokoosole-
kuid, kus püüti rohkem tähele-
panu pöörata ka emotsionaal-
sele poolele. Uurisime, kuidas 
kellelgi läheb, ning toetasime 
üksteist."

Kahjuks parem periood 
Eva vaimse tervise osas pi-
kalt ei kestnud ja möödunud 
novembris oli ta taas vaim-
selt nii kehvas seisus, et pidi 
jääma haiguslehele. "Koge-
sin muuhulgas suurt ja põh-
jendamatut ärevust, unehäi-
reid, meeleolu ja enesehin-
nangu tugevat alanemist," kir-

jeldas naine. "See "auk" ehk 
depressiooniperiood kestis ka 
veel ajal, kui algas Ukraina 
sõda. Igal juhul tekitas see li-
saärevust."

Süütunne ja depressioon
Kõige enam koges Eva sõja 

esimestel nädalatel süütunnet. 
"Ukrainas inimesed reaalselt 
surevad ja põgenevad oma elu 
eest, aga mina siin, füüsiliselt 
turvalises maailmas, kus just-
kui on olemas kõik võimalu-
sed, ei suuda ikkagi oma elu-
ga hakkama saada, järelikult 
olen väga tänamatu ja ise-
kas," meenutas Eva. Süütun-
dest suutis ta mõne aja pärast 
siiski üle saada.

Nüüd on ta  leidnud, et kõi-
ge tervislikum on keskenduda 
ukrainlaste jõukohasele abis-
tamisele. "Olen teinud mõne 
annetuse ning toetan ka mo-
raalselt, kandes näiteks uk-
raina värvides kõrvarõngaid 
või lipukesega linti oma ko-
ti küljes," lisas Eva. "Mul ei 
ole küll palju raha, aga vä-
hemalt seda saan teha." Eva 
usub, et keerulistel aegadel on 
palju abi ka headest suhetest 
ja oma emotsioonide ausast 
jagamisest. Lisaks sõprade-
le ja kolleegidele on teda ai-
danud mitmed professionaal-
sed nõustajad, kelle abi nai-
ne julgustab kasutama. Kuna 
Eva on kristlane, toetavad te-
da ka oma koguduse iganä-
dalased kokkusaamised, kus 
saab jagada nii muresid kui 
rõõme. "Mure ei pea kasva-
ma ületamatult suureks, et 
abi otsida," toonitas ta. 
Eva soovitab ka saa-
tusekaaslastel leida 
väikseid viise, kui-
das iseenda ja teis-
te elu rõõmsamaks 
teha, olgu olukor-
rad millised tahes. 
"Kuni meil on pea-
vari, toit, riided ja 
muu hädavajalik, 
on meile palju an-
tud," tõi ta välja. "See 
ei tähenda, et me ei to-
hiks kogeda väga keerulisi 
emotsioone, aga koos on ala-
ti kergem. Julgegem märgata, 
küsida ja toeks olla, ning ka 
professionaalset abi otsida!"

Koroonapandeemia, Ukrai-
na sõda, energiahindade tõus 
– üksteisele järgnevad kriisid 
aina võimendavad inimeste 
vaimse tervise muresid. "Ku-
na vaimse tervise probleemid 
on vägagi seotud keskkonna 
ja ülemäärase stressiga, võib 
öelda, et kriisid vaimsele ter-
visele just positiivselt ei mõju. 
Iga ülemäärane stress muudab 

PSÜHHOLOOG: Sõjahirm ja hinnatõus panevad 
ka seni terveid inimesi vaimselt murduma
Ärevus, unehäired, meeleolu ja enesehinnangu tugev 
alanemine – iga neljas inimene kogeb aasta jooksul 
vaimse tervise probleeme. "Ja igal aastal jääb Eestis 
200 000 inimest neile vajaliku vaimse tervise abita,"  
tõi välja kliiniline psühholoog, Peaasi.ee tegevjuht  
Anna-Kaisa Oidermaa. "Vaimse tervise raskused on 
tõusuteel eelkõige noorte seas."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

meid haavatavamaks," kinni-
tas Oidermaa.

Suve lõpul avaldatud Ees-
ti rahvastiku vaimse tervi-
se uuring leidis, et ligi vee-
randil täiskasvanutest esines 
aastatel 2016-2021 vähemalt 
üks psüühikahäire. Levinu-
mad neist olid depressioon ja 
ärevushäire. Nõudlus psühho-
loogilise abi järgi kasvab pide-
valt. Võrreldes 2021. aastaga 
on inimesed oma isiklike mu-
rede pärast Tallinna vaimse 
tervise keskuses psühholoogi 
juures käidud 12% rohkem. 
"Eriti on märgata vaimseid 
muresid nooremaealiste hul-
gas – keskmised abivajajad on 
18-26-aastased," tõdes kesku-
se rehabilitatsiooniüksuse juht 
Mary-Lii Soomer.

Palju esmakordseid  
vaimseid muresid

Rohkelt on ka inimesi, ke-
da vaimsed mured tabavad 
esimest korda. Neid vaevavad 
enim depressioon, psühhoosid 
ja ärevushäired. 50+ vanuses 
inimesi vaevab peamiselt dep-
ressioon. Koroona ja Ukraina 
sõda tekitavad ärevust, et mis 
saab ka Eestist ja kuidas kõi-
ge sellega toime tulla. Sõja-
ärevust on enam vanemaea-
listel. Kõigile tekitavad muret 
hinnatõusud. "Kurdetakse ka 
üksindust," täiendas Soomer. 
"Lisaks on elutempo tohutult 
tõusnud, sellega on keerukas 
kaasas käia. Paljusid kimbuta-
vad ka kodused väljakutsed. 
Ühiskonna ootused ja üleül-
dine pinge panevad inimesi 
vaimselt murduma."

Üllatavalt pani kodukonto-
risse sundinud koroona inime-
si hoopis rohkem töötama, ja 
seda isegi haiguse ajal. "Töö 
ja eraelu piir on väga hägu-
saks kulunud," nentis Oider-
maa. "See omakorda peaks 
panema mõtlema, kuidas neid 
piire paremini seada ja en-
nast säästa."

Paraku kriiside lõppu ei 
paista, arvestades ees oo-

tavaid küttehindu ning 
kasvavat inflatsiooni. 

"Igaüks peab kriisi-
deks valmis olema 
ja ennast tugevda-
ma," soovitas Oi-
dermaa. Tema sõ-
nul oleks mõistlik 
võtta hingetõm-

behetk, et saaks 
sõnastada kindlad 

sammud, mida oma 
vaimse tervise kaits-

miseks ette võtta. "Hin-
getõmbehetke võttes peame 

mõtlema, kuidas ennast tun-
neme, kuidas magame, kuidas 
suudame keskenduda, kas ja-
gub energiat ja tegutsemista-
het, mis tujus me oleme. Siis 
saab edasi mõelda, kas meil 
on enda aitamiseks piisavalt 
oskusi ja teadmisi või saaks 
kellegagi konsulteerida ja mõt-
teid põrgatada," rääkis Oider-
maa. "Kõige lihtsam ongi üle 
vaadata oma vaimse tervise 
vitamiinide tasakaal ning iga 
päev kasvõi pool tundi mida-
gi enda heaks teha – näiteks 

Eva Sikemäed on aidanud vaim-
selt tugevamana hoida ka liiku-
mine ja lähedastega suhtlemine.
Hanna Rebeka Leinštrep

Ühiskonna  
ootused ja ülepinge 

teevad inimesi  
katki.
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võib vaid 150 minutit näda-
las liikumist olla depressioo-
ni ennetava toimega. Alati ei 
pea hirmus suuri samme ette 
võtma, vaid oluline on järje-
pidevus."

Pikad järjekorrad  
psühholoogi juurde

Eva käis koroona ajal näi-
teks  jalutamas. Liikumine on 
vaimselt keerulistel perioodi-
del aidanud nii teda kui ka 
paljusid naise sõpru-tuttavaid. 
"On ka teaduslikult tõestatud, 
et liikumine aitab depressiooni 
sümptomeid leevendada ja ka 
n-ö normaalses perioodis olles 
tasakaalu hoida," tõi Eva välja. 
"Seega, kui tunned end vaim-
selt kehvasti, tee üks jalutus-
käik, jooksuring, jõusaalitree-
ning või mis iganes meelepä-

rane ja võimalik! Kui suudad 
end juba diivanilt püsti ajada, 
on see suur võit!"

Juba varem olid meil psüh-
holoogide ja psühhiaatritele 
järjekorrad 4-6 kuu pikkused. 
Ilmselgelt ei ole psühholoogili-
se abi võimalusi imeväel juurde 
tekkinud, seda enam, et abiva-
jajaid, kasvõi Ukraina sõjapõ-
genike näol, on senisest tundu-
valt rohkem. Kuhu ärevuses, 
depressioonis ning vaimse ma-
dalseisu käes vaevlejad prae-
gusajal üldse pöörduda saaks? 
"Abi otsimist võiks alustada 
oma perearstist," soovitas Oi-
dermaa. "Kindlasti saab mida-
gi juba ka ise tegema hakata, 
kasvõi vaadata üle oma vaim-
se tervise vitamiinide tasakaal: 
kuidas on lood une, liikumi-
se, toitumise, suhete hoidmi-

se ja positiivsete emotsiooni-
dega. Ehk on mõni pisike asi, 
mida saab kohe enda aitami-
seks ette võtta? Alati saab kir-
jutada Peaasi.ee e-nõustajate-
le, kes saavad kaasa mõelda, 
mida ise saab ette võtta ja kust 
abi otsida."

Kuidas saaksid aga hädas 
emad-isad säästa nendega oma 
lapsi üle koormamast?  "Lap-
sevanemad võiksid esmalt vaa-
data üle iseenda vaimse heaolu 
ning kui tervis kuskilt tunda 
annab, seda parandama asu-
da," rõhutas Oidermaa.

Ta peab oluliseks lastele 
oma enesetunnet ning tervi-
semuresid selgitada, mitte teha 
nägu, et kõik on korras. "Ise-
gi päris pisikesed tunnetavad, 
kui vanematel on raske,  ning 
vajavad ses osas eakohast in-
fot," tõdes Oidermaa. "Parajal 
määral stressi ja väljakutseid 
on laste jaoks arendav, sellest 
ei pruugiks hoiduda."

Aita lastel rõõmustada ja 
mängida!

Tasakaaluks väljakutsete-
le tuleks leida aega lõõgastu-
sele ja mahalaadimisele. Las-
tele võiks luua olukordi, kus 
nad saavad end tunda rahuli-
kult, rõõmustada ja mängida. 
Suhete tugevdamiseks soovi-
tab psühholoog lapsega iga 
päev kasvõi 15 minutit mida-
gi mängida. "Just sellist kohus-
tustest vaba ja mõnusat aega 
on lastel sageli puudu ja seda 
tuleks teadlikult juurde tekita-
da," toonitas Oidermaa.

Tallinna vaimse tervise kes-
kus pakub teraapiaid, nõus-
tamist ja kogemusnõustamist 
töötukassa või sotsiaalkind-
lustusameti suunamise kau-
du. "Meil ei ole ravi-, vaid 
rehabilitatsiooniasutus, kuid 
teeme koostööd raviarstide-
ga," täpsustas Mary-Lii Soo-
mer. Linna abil pakutakse ka 
tugiisikuteenust. "Olgugi jär-
jekorrad pikad, julgustaksin 
inimesi mure või ärevuse pu-
hul, mis ei ole igapäevane ta-
vapärane seisund, pöörduma 
eri asutuste poole ning otsi-
ma infot vaimse tervise tee-
nusele tulla." Vaimse tervise 
keskuse direktor Kai Kukepuu 
täiendas, et esmase vastuvõ-
tu saab läbi viia kasvõi tele-
foni teel, et niiviisi nõu küsi-
da, ning kellel on vajadus tee-
nusele saada, aidatakse seda 
vormistada. "Ühtlasi hakka-
me disainima uut lahendust, 
kogukonna vaimse nõustami-
se teenust, mis võiks olla esi-
mene variant, kuidas inimesed 
saaksid abi ja nõustamist kü-
sida," märkis Kukepuu. "See 
võimaldaks abivajajatel lihtsa-
malt pöörduda ning spetsialis-
tidel välja selgitada, millised on 
edasised täpsemad suunad, või 
on vaja lihtsalt ärakuulamist."

Iga aasta oktoobris tähista-
takse rahvusvahelist vaimse 
tervise kuud ning tänavu on 
selle põhiteema tundetarkus. 

Loe lugu pikemalt  
www.pealinn.ee
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Psühholoogide abi muutub  
kättesaadavamaks
• Vaimsele tervisele 

on riik 2023. 
aastal ette 
näinud 4,7 
miljonit 
eurot lisa-
raha. Roh-
kem rõh-
ku pan-
nakse en-
netusele, ini-
meste eneseabi 
ja -hoole oskuste 
suurendamisele. 1,14 miljonit 
eurot lisaraha on kavanda-
tud muuhulgas ka omavalit-
sustele vaimse tervise tee-
nuste pakkumiseks ja aren-
damiseks. Vaimse tervise 
probleemide korral hakka-
vad pakkuma abi psühho-
loogide kõrval või asemel ka 
teised spetsialistid. Selleks 
valitakse välja ja eestinda-
takse sobivad meetodid 

ning koolitatakse 
välja abistajad.
• Füsioterapeu-

did, logo-
peedid ja 
kliinilised 
psühho-
loogid on 
edaspidi 

võrdsusta-
tud tervis-

hoiutöötajaga, 
kui nad pakuvad ra-

vi. 2023. aasta 1. oktoobrist 
on neil õigus hakata pakku-
ma abi iseseisvalt. Haige-
kassa saab nüüd sõlmida 
nende spetsialistidega le-
pinguid, enne sai seda teha 
vaid arstide ja õdedega. Ini-
mesed saavad perearsti 
saatekirjaga pöörduda so-
biva spetsialisti poole ning 
ravi eest tasub haigekassa.

Kuhu vaimse tervise  
abi saamiseks pöörduda?
• Vaimse tervise murega 

pöördu julgelt pere-
arsti poole.

• Nõu saab kü-
sida ülerii-
giliselt ta-
suta pere-
arsti nõu-
andetele-
fonilt 1220.

• Tallinna 
vaimse tervi-
se keskus, tel 
5551 1233, E-R kl 
9-7, e-post: tallinn@vaim-
netervis.ee

• Koolipsühholoogide ühingu 
tasuta nõuandeliinil 1226 
(esmaspäevast reedeni kl 
16-20) eesti ja 1227 vene 
keeles (teisipäeviti kl 16-20) 
vastavad koolipsühholoogi 
kutsetunnistusega koge-
mustega psühholoogid.

• Veebinõustamine: peaasi.
ee; lahendus.net, palunabi.
ee, lasteabi.ee

• Nõuandeid ärevuse leeven-

damiseks leiab www.kriis.ee
• Lasteabi: 116 111 

(24h)
• Ohvriabi tele-

fon 116 006 
(24h)

• Psühho-
loogilise 
esmaabi 
kriisitelefon 

1247 (24h)
• Hingehoiu te-
lefon 116 123 (kl 

12–24)
• Eluliin: 655 8088 (eesti 

keel), 655 5688 (vene keel) 
(iga päev kl 19–07)

• Kiirabi: 112 (24h)
• Või pöördu erakorralisele 

vastuvõtule: psühhiaatri-
akliiniku valvetuba Tallinnas: 
617 2650 (24h) Paldiski mnt 
52

• Vaimset tervist hoiavad ka 
korralik uni, füüsiline aktiiv-
sus, suhtlemine lähedaste 
inimestega ning tervislik toi-
tumine

Eakad saavad e-teenindu-
sest taotleda mugavalt näi-
teks pensionilisa. Scanpix

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Olgu see siis internetist toe-
tuste või biojäätmete ma-
huti taotlemine – Tallinna 
linna e-teenused pälvisid 
ÜRO värskes digiteenuste 
edetabelis kolmanda koha. 
Tallinn pakub praegu kokku 
juba 552 e-teenust.

Tallinna suure arvu e-tee-
nuste seas on ka neid, kus ar-
vuti inimesele abi pakkumisel 
kõigega ise hakkama saab.  Näi-
teks pensionilisa, mille taotlus 
esitatakse vaid esimesel aastal.  
Linna infosüsteemide konsul-
tandi Kai Kotka sõnul pakub 
Tallinn üldse kokku 552 di-
giteenust. Tallinna e-teenuste 
rohkust ja headust on märga-
nud ka ÜRO, mis hindas digi-
riikide aasta edetabelis Eesti 
riigi  ja omavalitsuste e-teenu-
sed maailma parimateks. "Li-
saks täiuslikule teenuste kirjel-
dustele on meil võimalus esita-
da ka taotlusi," selgitas Kotka. 
"Või siis tasuda kohe tasulise 
teenuse eest riigilõivu. Kõiki-
de teenuste kohta saab anda 
ka tagasisidet."

Saaks kohe arveid tasuda
ÜRO aruanne toob Tallin-

na e-teenuste puhul välja ava-
andmete (open data) kasuta-
mist, et teenus oleks läbipaist-
vam ja kättesaadavam. Samu-
ti huvigruppide kaasamist lin-
na arendamisse. ÜRO märgib, 
et uute teenuste ja toetuste 
loomisel on linn olnud väga 
innovatiivne ja reageerinud 
kiiresti linnakodanike vaja-
dustele. Kotka sõnul on Tal-
linn viimase 1,5 aasta jook-
sul loonud uusi kõige kõrge-
ma tasemega toetusi ja teenu-
seid. Need on näiteks esime-
se haiguspäeva toetus, ener-
giatoetus, rattatoetus, üüri-
toetus, üritusel osaleja pilet, 
biojäätmete mahuti ja samu-
ti biojäätmete kodukompost-
ri taotlemine.

Linna e-teeninduse kesk-
konnas https://taotlen.tallinn.
ee saab nii e-taotlusi esitada 
kui ka linnale arveid tasuda. 
Samas saab anda tagasisidet e-
teenuste taotlemise kohta. Et e-
teeninduse keskkond on lihtne 
ja mugav kasutada, näitavad  
ka neile antud kõrged hinded. 
Üheks populaarsemaks toetu-
seks võib seega pidada kõrgei-
ma hinde – 4,92 – saanud koo-

litoetust. "Kusjuures koolitoe-
tuse 39 000 taotlustest 99,7% 
on esitatud e-kanali kaudu," 
lausus Kotka. 

Esimese haiguspäeva toetus 
sai tagasisidena hindeks 4,88, 
rattatoetus 4,86 ja üüritoetus 
4,78. "Suund on, et uued tee-
nused ja toetused teeme kõik 
kasutatavana läbi e-kanali," 
ütles Kotka. "Uute e-teenus-
te loomisel oleme arvestanud 
ka erivajadustega, nii on meil 
loodud liikumispuuetega ini-
mestele ligipääsetavuse info-
süsteem, mis võimaldab näha, 
kuhu on võimalik minna ka ra-
tastooliga ning mis on kohan-
datud vaegnägijatele."

Parim 193 linna seas
Lisaks eraisikutele loodud 

toetustele on olemas mitmeid 
kõige kõrgemal e-tasemel toe-
tusi korteriühistutele, neist kõi-
ge uuem on rattamajatoetus. 
Korteriühistute toetuste taot-
lemine käib läbi  projekti- ja 
tegevustoetuste infosüsteemi.

Linna e-teenused jagune-
vad mitmesse tasandisse. Esi-
mese ehk algtaseme moodus-

tavad need, kus huviline näeb 
veebis vaid teenuse kirjeldust 
ja see on tingitud teenuse oma-
pärast. Näiteks sobiva spordi-
ringi välja valinul tuleb ikka 
ise kohale minna, teisiti ei saa-
gi. Teise taseme e-teenustel on 
küll taotlusvorm antud, kuid 
sellega tuleb samuti ise vasta-
vasse ametisse pöörduda. Sot-
siaaltoetuste puhul vajavad sa-
geli mureküsimused ühist aru-
telu kohapeal, tegelike vaja-
duste üle on inimesega rää-
kimata raske otsustada. Kol-
mas ring on sellised teenused, 
kus taotlusvormi saab küll ära 
saata internetis, kuid võimali-
ke küsimuste puhul on ikkagi 
otsesuhtlus vajalik. "Tipptase-
mete, neljanda ja viienda tase-
me juures on veebikeskkonnas 
näha kogu menetlusprotsess," 
ütles Kotka. See tähendab, et 
inimene näeb digiseadmest, 
mis tema esitatud avaldusest 
edasi saab ja kuidas see asu-
tuses ringleb."

Huviline leiab linna e-tee-
nused tervikliku infosüsteemi 
kaudu aadressilt https://www.
tallinn.ee/et/teenused.

ÜRO: Tallinn asub oma 
e-teenustega maailma tipus

KÕLVART: E-teenustest  
on kriisist räsitud maailmas  
üha enam kasu

"Digitehnoloogiad 
on üha olulisemad 
ülemaailmse ter-
vishoiukriisi la-
hendamisel. Sa-
muti tähtsate avali-
ke teenuste pakkumi-
sel isolatsiooni, ebakindluse 
ja haavatavuse ajal," lausus 
linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on kõrge 
koht ÜRO tabelis suurepära-
ne saavutus, milleni jõudmise 
nimel on linna töötajad te-
gutsenud juba aastaid. "Uu-
ring rõhutab digitaalse valit-
semise kasvavat rolli tuleviku 
loomisel ja kriisidega toime-
tulekul," ütles Kõlvart. "Digi-
tehnoloogiad on üha olulise-
mad ülemaailmse tervishoiu-
kriisi lahendamisel. Samuti 
tähtsate avalike teenuste 
pakkumisel isolatsiooni, eba-
kindluse ja haavatavuse ajal. 
Seda rolli oleme Tallinnas 
selgelt tajunud ning seetõttu 
ka oma e-teenuste arenda-
mist tõsiselt võtnud. Suur 
heameel on selle eest saada 

niivõrd  auväärne 
rahvusvaheline 
tunnustus." 

Tallinna digidi-
rektor Martin Män-

nil lisas, et Tallinna 
e-teenused leiavad eri 

edetabelites küll regulaarselt 
mainimist, kuid seekordne 
tunnustus on Tallinna jaoks 
märkimisväärne. "E-teenuste 
puhul hindab ÜRO muuhul-
gas seda, kui suur hulk linna 
teenustest on e-teenusena 
kättesaadavad, aga ka nen-
de kasutusmugavust, ava-
andmete kättesaadavust, 
töökindlust ja turvalisust," 
selgitas Männil. "Tähtsad on 
ka teenuste kättesaadavus 
erivajadustega inimestele, 
kodanike kaasatus, andmete 
kaitse ja muu inimõigustega 
seonduv. Tallinna eduloo ta-
ga on rohkem kui 20-aasta-
ne pühendunud töö e-tee-
nuste arendamisel, millesse 
on panustanud teenuste ju-
hid ametites ning kõik digi-
teenistuse üksused."
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Priit Liiviste, 
Jürgen Fogel
pealinn@tallinnlv.ee

Mitmekordne tiitlivõistlus-
te medalivõitja naiste maadlu-
ses Epp Mäe ütles, et Tallinna 
kui spordilinnaga võib igati ra-
hule jääda. "Siin on väga head 
sportimisvõimalused ning spor-
dikeskused," märkis Mäe. "On 
olemas jõusaalid nii tavainimes-
tele kui ka tippsportlastele. Mi-
na igatahes  kavatsen ka edas-
pidi Tallinnas treenida."

Veemoto mitmekordne maa-
ilmameister Mathias Siimann 
ütles samuti, et Tallinnas on 
isegi võrreldes maailma teiste 
suuremate linnadega korrali-
kud sportimisvõimalused ning 
mõistlikud reeglid. "Teatud rii-
kides puudub üldse võimalus 
võistlusmasinaga järvele min-
na, kuna paljud inimesed on 
selle vastu," lisas ta.

Tallinna linnajuhid tutvusta-
sid plaani kandideerida Euroopa 
spordipealinn 2025 tiitlile. Ree-
del külastas seetõttu Tallinna 
ka kõrgetasemeline hindamisko-
misjon. "Komisjoni visiit kinni-
tab üheselt, et Tallinn on tiitlile 
tõsiseltvõetav pretendent," ütles 

abilinnapea Vitali Belobrovtsev. 
"Meile on loomulikult väga suur 
au, et Tallinn saab pretendeerida 
Euroopa spordipealinna tiitlile. 
Oleme kindlad, et Tallinn  kui 
üks võimas spordilinn on kind-
lasti seda tiitlit väärt. Igal aastal 
toimub siin umbes sada või isegi 
rohkem rahvusvahelist võistlus-
turniiri. Ja lisaks sellele on meil 
väga häid spordipaiku, nii staa-
dione kui ka sisehalle."

WTA turniirist saagu  
traditsioon

Belobrovtsev lisas, et kind-
lasti on aastaks 2025 
Tallinnas igasu-
guseid spor-
ditraditsioo-
ne juurde 
tekkinud. 
"Loodan, 
et ka hil-
juti lõppe-
nud WTA 
Tallinn 
Open ten-
niseturnii-
rist saab algu-
se veel üks ilus ja 
võimas traditsioon," 
mainis ta. "Samuti loodan, 
et  külalised, kes tulid vaata-

Maadleja Epp Mäe ütles, et jät-
kab kindlasti Tallinnas treeni-

mist, ning lisas, et oleks tore, kui 
linn saaks veel ühe suure 

maadlussaali..   Scanpix

Tallinlased liiguvad teistest eestlastest 
keskmiselt rohkem, spordiga tegeleb siin 
23 000 noort. Tallinnas asub 530 spor-
dirajatist ja enam kui 1000 sportimispai-
ka. Nende eelduste tõttu on Tallinn nüüd 
2025. aasta Euroopa spordipealinna amet-
lik kandidaat.

ma meie valmidust tiitli saa-
miseks, leiavad, et Tallinn on 
tõesti seda väärt. Ja et Tallin-
nast saab Euroopa spordipea-
linn 2025."

Spordipealinna tiitlit omista-
va organisatsiooni ACES of Eu-
rope president Gian Francesco 
Lupattelli kinnitas, et komis-
jon loodab anda 2025. aasta 
Euroopa spordipealinna tiitli 
Tallinnale, kui tingimused saa-
vad täidetud.

"Eesti on Euroopa jaoks täh-
tis," märkis ta. "Meie eesmärk 
on spordipealinna tiitli andmi-
sega Tallinnale seda tähtsust 
veelgi kinnitada. Lisaks soo-
vime näidata ka seda, et sport 
ja liikumine on kõigile."

Euroopa spordipealinna-
de assotsiatsiooni peasekre-
tär Hugo Alonso lisas, et  hin-
damiskomisjon hakkab Tallin-
nale punkte andma 12 spor-
diga seonduva kriteeriumi 
kohaselt. "Olulised pole mit-

te ainult linnas toimuvad 
spordi suursündmu-

sed, vaid ka kõi-
gi elanike ligi-

pääs spordi-
võimalus-
tele vanu-
sest, soost 
ja kehali-
sest või-
mekusest 
olenema-

ta," selgitas 
ta. "Me taha-

me selle tiitli-
ga anda linnade-

le omamoodi tööriis-
ta, millega suurendada ini-

meste aktiivsust ja sportlik-

kust, et füüsilise aktiivsuse 
tase linlaste seas tõuseks ja 
tulemuseks oleks aktiivsem 
ja tervem elanikkond."

Linna jaoks tähendab tiitel 
Alonso sõnul rahvusvahelist 
tunnustust. See võimaldab liitu-
da suure spordilinnade võrgus-
tikuga, kuhu kuulub üle 3000 
maailma linna. Samuti tähen-
dab see Euroopa Liidu raha Tal-
linna spordiprojektidele. "Kok-
kuvõttes on see emotsionaalne 
tööriist, mis toob tähelepanu ja 
investeeringuid, et linnad saak-
sid teha teoks oma spordialaseid 
plaane," mainis Alonso.

Euroraha annaks  
kasulikult tarvitada

Mida siis võiks tiitli võitmi-
sega kaasas käiva rahaga peale 
hakata? Epp Mäe sõnul võiks 
Tallinnas lisaks olla üks suur 
maadlussaal. 

Siimann lisas, et Tallinnas 
võiks toimuda veelgi rohkem 
suuri võistlusi. "Juba praegu 
on siin korraldatavad võistlu-
sed muu maailmaga võrreldes 
väga kõrgel tasemel," märkis ta. 
"Kuna veemotosport on popu-
laarsust koguv spordiala, oleks 
eestlastel selles väga suured või-
malused läbilöögiks." 

Belobrovtsev kinnitas, et tiit-
li võitmine ei tähenda sugugi, 
et siis saab lõõgastuda. "See tä-
hendab, et juba järgmisel aastal 
on meil päris palju tööd spordi-
pealinna sündmusteks valmis-
tumiseks,"  ütles abilinnapea. 
"Peame inimestele näitama, et 
see tiitel tuli õigesse kohta, nii 
et tööd on palju."  

Linna kultuuri- ja spordi-
ameti juhataja asetäitja Aivo 
Normak ütles, Tallinnal on 
kindlasti tugev potentsiaal spor-
dipealinnaks saada. Siin asub 
ju 530 spordirajatist ja enam 
kui 1000 sportimispaika. Tal-
linna spordiklubides teeb tren-
ni 23 000 noort, linnas on 845 
spordiorganisatsiooni ja ame-
tis on 1522 treenerit. Tallinla-
sed on edukad rahvusvahelis-
tel võistlustel ja liiguvad kesk-
misest eestlasest rohkem – kui 
Eesti keskmine on 46%, siis Tal-
linnas liigub regulaarselt 52% 
elanikest.

Elanikud veelgi 
 rohkem liikuma

Normak nentis, et spordi-
pealinna tiitel ei tule siiski 
kergelt – komisjon, teeb põh-
jalikku tööd. Üks eesmärk on 
tervislike eluviisidega ja piisa-
valt liikuvate elanike osakaa-
lu tõstmine 65%-ni aastaks 
2035. Normaku sõnul panus-
tab Tallinn süsteemselt märki-

misväärseid summasid spordi 
arengusse. 

Linn investeeris tänavu 
sporti 9,6 miljonit eurot. Noor-
tesporti panustab linn ligi ka-
heksa miljonit, 90 rahvusva-
helise võistluse toetuseks eral-
dab 865 000 eurot ja spor-
diprojektidele veel kaks mil-
jonit eurot. Normaku hinnan-
gul on need summad ka jõu-
kamate Lääne-Euroopa riiki-
de kontekstis igati konkurent-
sivõimelised.

Siimann ütles, et kavat-
seb aktiivselt sportimist jätka-
ta ning  osaleda kõikidel järg-
mistel võistlustel: "Kui toeta-
jate ja ka füüsilise vormi osas 
välja veab, siis tahan üle min-
na järgmisse ja võimsamasse 
võistlusklassi, et saaks anda 
oma maksimumi."

Komisjon teeb oma otsuse 
mõne kuu jooksul. Kui Tallinn 
tunnistatakse Euroopa 2025. 
aasta spordipealinnaks, saab ta 
tiitli pidulikult kätte juba täna-
vu 6. detsembril.

EPP MÄE:  
Tallinnas on  
olemas kõik 
trennipaigad,  
et püüda  
spordipealinna  
tiitlit

Mupo  on andnud suure pa-
nuse Covid-19 pandeemia 
tõkestamisel ning Ukraina 
sõjapõgenike 
vastuvõtmisel.

Abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul on Tallinna munitsipaal-
politsei usaldusväärne asutus, 
mis kriitilistel hetkedel on ol-
nud toeks ka riigile. Mupol on 
nimelt suur panus Covid-19 pan-
deemia tõkestamisel ning Ukrai-
na sõjapõgenike vastuvõtmisel.

"Mupo suutis ülikiiresti rea-
geerida kriisiolukorrale, pakku-

des koos teiste kolleegide ja ar-
vukate vabatahtlikega sõjapõge-
nikele ööpäevaringset vastuvõt-
tu ja esmavajalikke teenuseid," 
ütles abilinnapea. "Ja seda kõi-
ke asutuse igapäevatöö kvalitee-
dis järele andmata. See räägib 
mupo võimekusest ootamatute 
oludega kohaneda ning pakku-
da järjepidevat ja abivajajatele 
vajalikku teenust. Mul on hea 
meel, et munitsipaalpolitseis töö-
tavad nii abivalmid ja suure sü-
damega inimesed."

Mupo juhataja Aivar Toom-
pere sõnul tuli asutus põgenike 

vastuvõtuga hästi toime üksnes 
tänu töötajate ja vabatahtlike pü-
hendumisele Eestisse saabujate-
le abi ja tuge pakkudes.

"Tööd tehti nii päeval kui ööl 
ja põgenikekeskus sai avatud loe-
tud päevadega," lausus Toompe-
re. "Samas ma ei kuulnud korda-
gi ei oma kolleegidelt ega koos-
tööpartneritelt, et mingil põhju-
sel ei saa midagi teha – kõik olid 
pühendunud eesmärgile."

Pidulikul sündmusel tänati 
teenistujaid ja koostööpartne-
reid. Ühtlasi andis mupo en-
da tublidele töötajatele ja koos-

tööpartneritele ameti teenete-
märgid. 

Tallinna munitsipaalpolitsei 
loodi 16. oktoobril 2003 linna 
tuletõrje- ja päästeameti koos-
seisulise osana. Toona kuulus 
sinna 12 ametnikku. Aastate 
jooksul on asutus saanud palju 
olulisi ülesandeid juurde – näi-
teks 2017. aastast korraldab mu-
po  elanikkonnakaitse ja kriisire-
guleerimise tegevusi ning 2020. 
aastast pakub ka abitelefoni tee-
nust. Praegu kuulub ameti koos-
seisu 175 inimest.

Mupo jagas oma sünnipäeval tublidele töötajatele ja toetajatele teenetemärke

Tallinn on nüüd 
ametlikult 2025. 
aasta Euroopa 
spordipealinna 
kandidaat. Tiitlit 
omistava organi-
satsiooni ACES of 
Europe president 
Gian Francesco Lu-
pattelli kinnitas abi-
linnapea Vadim 
Belobrovtsevile, et 
sooviks tõesti tiitlit 
ilusale Tallinnale 
anda.
Mats Õun

Sport ja  
liikumine kuuluvad 
kõigile, mitte vaid 

valitutele.
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Jalgratturid, jalakäijad ja 
mootorsõidukid hakkavad 
olema üksteisest selgelt 
eraldatud, piisavalt ruumi 
jääb ka haljastusele.

19. oktoobril kell 17.30 algab 
keskraamatukogu võõrkeelse 
kirjanduse osakonna ürituste 
saalis (Liivalaia 40, sissepääs 
Juhkentali tänava poolt) Las-
tekodu tänava projekteerimis-
tingimuste arutelu.

"Lastekodu tänav uuenda-
takse täielikult ja see moodus-
tab lähiaastatel teise ilme saava 
Keskturu alaga terviku. Pärast 
uuendusi saab Lastekodu täna-
val ka jalgrattaga mõnusalt ja 
turvaliselt liikuda," ütles abi-

linnapea Vladimir Svet. "Ku-
na uuendamine puudutab ko-
halikke elanikke, kinnisvara-
omanikke ja ettevõtteid, siis 
nad on oodatud avalikule aru-
telule, kus tutvustatakse saa-
bunud tagasisidet ja otsitakse 
kõiki osapooli rahuldavaid la-
hendusi."

"Plaanis on kogu tänav põh-
jalikult ümber kujundada – jalg-
ratturid, jalakäijad ja mootor-
sõidukid hakkavad olema üks-
teisest selgelt eraldatud, projek-
teerimistingimused näevad et-
te ka piisavalt ruumi haljastu-
sele," ütles Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm. "Ühtla-
si uuendatakse tänavavalgus-
tus, sademevee ärajuhtimine, 

kaugkütte ja -jahutuse ning 
ühisveevärgi ja kanalisat-
siooni torustikud."

Lastekodu tä-
nava rekonst-
rueerimise 
projekteeri-
mistingimus-
te eelnõu oli 
avalikul väl-
japanekul 
19. septemb-
rist 3. oktoob-
rini, mil tallinla-
sed said anda pro-
jektile oma tagasisidet. 

Lastekodu tänava (Liival-
aia – Masina) ja Masina täna-
va (Lastekodu – Tartu mnt) re-
konstrueerimise käigus kujun-

datakse muuhulgas ümber tä-
navaruum rattatee, kõn-

nitee, liikluskorral-
duse ja haljastu-

se osas. Mater-
jalidega saab 
tutvuda Tal-
linna veebi-
lehel: tallinn.
ee/et/kesk-
kond/laste-

kodu-tn-pro-
jekteerimistin-

gimuste-avalik-
valjapanek.

Eelnõu kohaselt läh-
tutakse Lastekodu tänava pro-
jekteerimisel järgmistest üldis-
test põhimõtetest: säilitada ole-
masolevad puud ja lisada puu-

deread täna puuduvatesse täna-
valõikudesse; säilitada tänava 
servades pikiparkimine; lisada 
haljastust ja rattaparklaid; rat-
taparklate rajamisel analüüsida 
külgnevate hoonete rattaparki-
miskohtade vajadust tagamaks 
parkimisvõimalus asutusetele 
ja korterelamutele, millele ei 
ole rattahoiu kohti; luua või-
malused ka elektritõukeratas-
te parkimiseks; tänava piirkii-
ruseks projekteerida 30 km/h; 
tänava põhjaküljele projektee-
rida lai, võimalusel nelja meetri 
laiune, sillutatud kõnnitee/jala-
käijate promenaad koos pinki-
dega ning mõlemale teepoolele 
rajatakse jalgrattarada.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Väiksemate ettevõtete ju-
hid õpivad ülikoolide abiga, 
kuidas töötajad saavad mõ-
jutada ettevõtte arengut ja 
mismoodi hoida töökohas 
inimeste vaimset tervist. 
Samuti tutvuda, kuidas ja 
millist koostööd saaks teha 
teaduritega.

Ettevõtlusakadeemia alustas 
sügishooaega Tallinna ettevõt-
luskeskuse ja kahe ülikooli koos-
tööna, mille seminarid on ette-
võtjatele ning ettevõtlushuvilis-
tele tasuta. Ettevõtluskeskus kut-
sub ülikoolidega koos korraldata-
vatele seminaridele, mis jagavad 
teadmisi ettevõtluse kohta ja ai-
tavad kasvatada firmajuhtimise 
oskusi.  Tehnikaülikooli majan-
dusteaduskonna dekanaadi ette-
võtluskoostöö koordinaator He-
lena Rozeiki sõnul saab loenguid 
kuulata ka ülikoolis. "Koroona 
tõttu kandusid loengud veebi, 
nüüd saab järgmisest seminarist 
osa Mektorys kohapeal," rääkis 
Rozeik. "Silmast silma suheldes 
on elav diskussioon kergem tek-
kima. Meie eesmärk on ju tut-
vustada ka oma ülikooli või-
malusi ja tema inimesi. Nii saa-
vad osalised lektoriga vahetu-
malt suhelda."

Covidist ja peavalust vabaks
Kolmapäeval räägib TalTech 

Mektory Innovation Hubis (Ra-
ja 15) tehnikaülikooli vanemlek-
tor Liina Randmann, kes on uu-
rinud inimeste käitumist organi-
satsioonis ning inimese ja orga-
nisatsioon suhteid. "Töösuhted 
ei lähtu ju vaid ülalt alla juhti-
misest, üha enam määravad et-
tevõtte arengut ka töötajad," üt-
les Rozeik. 

Koostöös Tallinna Ülikooli-
ga saab EXU akadeemias ok-
toobris arutleda vaimse ter-
vise rolli üle töökeskkonnas. 
Linna ettevõtluskeskuse juh-
tivkonsultant Krista Kink lau-
sus, et alustavatel ettevõtjatel 
on inspiratsiooni vaja. "Covid-
kriisist väljudes on huvipakkuv 
vaimse tervisega seonduv," lau-
sus Kink. "Nii ongi EXU aka-
deemia järgmine loeng sellest, 

kuidas tööl vaimset peavalu 
ennetada. On ju kohanemine 
järjest uuenevate oludega va-
jalik, kuid väga raske." 

Teema üle arutavad Tallinna 
ülikooli sotsiaaltervishoiu pro-
fessor Merike Sisask ja Confi-
do vaimse tervise keskuse juht 
ja kliiniline psühholoog Eerik 
Keskküla. Vestlust juhib Tallinna 
Ülikooli teadmussiirde valdkon-
na juht Külliki Tafel-Viia. "Prak-
tilised turundusteemad ettevõt-
jate ja ülikoolide koostööst on 
populaarsed," ütles Kink. 

EXU akadeemia alustavate 
ettevõtete tasuta loengusari on 
samuti järelvaadatav. 

Võimalus õpinguid jätkata
Ettevõtlusakadeemia plaanib 

lähiajal alustada koostööd ka 
kolmanda kõrgkooliga. "Plaani-
me alustada samalaadset koos-
tööd novembris ka kunstiaka-
deemiaga. On ju neil uus ilus 
maja valmis ja toredad hakka-
jad inimesed," ütles Kink. "Et-
tevõtjad saavad kohapeal uuri-
da, millised uuendused on aka-
deemias käsil ja kuidas ettevõt-
jad saaksid kunstnike ja teadu-
ritega koostööd teha. Tekitame 
isu ja näitame, mida ülikoolid 
õpetavad. Maailm muutub ju 
kiiresti ja uusi ideid tuleb jär-
jest juurde!" 

Ettevõtlusakadeemia semina-
ride sari jätkub novembris ja det-
sembris. "Kaugemalt huvilistele 
on hea lahendus veebiseminar, 
mis annab ka näiteks Lõuna-
Eesti inimestele võimaluse osa-
leda," ütles Rozeik.  "Semina-
ride kava on koostatud 
alustavate ettevõ-
tete tegijaid ar-
vestades, kel 
juba ettevõ-
te loodud 
või plaa-
nivad seda 
teha. Jaga-
me väikes-
te ja kesk-
mise suuru-
sega ettevõte-
te arenguks uusi 
teadmisi ja prakti-
lisi näpunäiteid."

Kel seminaridel teema vas-
tu suurem huvi tärkab, saab 
õpinguid jätkata  tehnikaüli-

koolis. "Meil on nii tasemeõpe 
kui täiendkoolitused," tutvustas 
Rozeik. "Süvendatult saab huvi-
pakkuvaid aineid valida taseme-
õppe raames. Avatud ülikool pa-
kub kindlates valdkondades ka 
uudsemaid mikrokraadi õppe-
programme, mis võimaldavad 
õppida töö kõrvalt."   

Kõikidele seminaridele on va-
jalik eelnevalt registreeruda ko-
dulehe kaudu. "Järgmise pool-
aasta seiminaride kava koosta-

me suuresti ka osaliste ette-
panekute põhjal," li-

sas Rozeik. "Se-
minaride järel 

saavad kuu-
lajad koos 
loengu ma-
terjalidega 
tagasiside 
küsimus-
tiku, mis 
uurib soo-

ve ka järg-
miste semi-

naride teema-
de kohta."

Kaheksa aastaga 
on ettevõtlusakadeemia too-

nud kuulama 10 000 osalejat.

Tasuta ettevõtlusakadeemia viib 
algajad firmajuhid teaduritega kokku

Töömess  
lauluväljakul
Vahepeal Covidi-piirangute 
tõttu ära jäänud Lasnamäe 
töö- ja karjäärimess toimub 
seekord 9. novembril kella 10-
13 lauluväljaku klaassaalis 
(Narva mnt 95). Messile on 
tulemas ligi 40 tööandjat nii 
tootmisest, tervishoiust, logis-
tikast kui ka teenindusest. 
Messile oodatakse nii noori 
kui ka  vanemaealisi, nii töö-
tuid kui ka töötavaid, nii Eestis 
kui ka välismaal tegutsemise 
sooviga inimesi. Välismaa töö-
pakkumisi vahendab koha-
peal töötukassa EURES 
nõustaja. Messil saab tasuta 
karjäärinõu, samuti aidatakse 
CV-d koostada, valmistatakse 
inimest ette tööintervjuuks ja 
räägitakse ettevõtlusega 
alustamise toetusest. Lisain-
formatsioon tel 634 8000.

Kogu kesklinna 
rattateede  
põhivõrk valmib 
mõne aastaga
Tallinn plaanib värske eelar-
vestrateegia kohaselt ehitada 
lähiaastatel terviklikult välja 
rattateede põhivõrgu kogu 
kesklinnas. Volikogu esimehe 
Jevgeni Ossinovski sõnul on 
uute rattateede rajamisel võt-
mesõnaks teekondade jätku-
vus – teed peavad olema 
omavahel ühendatud ning või-
maldama liikuda kodu, kooli ja 
töö vahel sujuvalt ja ohutult. 
"Loomulikult rajame korralikud 
rattateed terviklikult korrasta-
tavatele Vana-Kalamaja, Jõe-
Pronksi ja Lastekodu tänava-
le," lisas ta.  
 

Nõmme Raba-
jooksu lugu sai 
kaante vahele
Rabajooksu ühe algataja Ants 
Jakobsoni eestvedamisel ning 
Nõmme linnaosa valitsuse 
toel on ilmunud rohke pildima-
terjaliga raamat "Meenutusi 
Rabajooksust. Tööstusprojek-
ti jooksust Nõmme jooksuni", 
mis sisaldab nii jooksu algata-
jate, hilisemate korraldajate 
kui ka osalejate meenutusi 
aastatest 1974-2022.
"Kuigi 1995. aastast on selgi-
tatud esimese ühisstardi kolm 
kiiremat, ei ole Rabajooks 
jooks võidu peale, vaid jook-
susõprade kokkutulek, kus 
joostakse oma lõbuks," lausus 
Nõmme linnaosa vanem Kar-
mo Kuri. Poest osta 
raamatut ei saa, see on mõel-
dud eelkõige meeneks ning 
Rabajooksule auhindadeks. 
Küll aga saab seda laenutada 
Nõmme linnaosa raamatuko-
gudest või lugeda e-raamatu-
na rahvusraamatukogu digi-
taalarhiivist Digar.

Tule Lastekodu tänava uuendamise üle arutlema!

Tehnikaülikool korraldab näiteks loengu, mis räägib töösuhetest.  Tallinna ettevõtluskeskus

Juhtide  
kõrval määravad 
üha enam firma  

tulevikku ka selle 
töötajad.

Seminaride ajakava

• 19. oktoobril 
kella 10-
11.30 ette- 
võtlusaka-
deemia se-
minar "Töö-
tajakogemu-
se loomine – kas uus mõt-
teviis juhtimises?". TalTech 
Mektory Innovation Hubis 
(Raja 15).

• 27. oktoobril kella 10-11 vee-
biseminar "Kuidas enneta-
da tööl vaimset peavalu?"  

• 17. novembril kella 10-11.30  
veebiseminar "Digitaalne 
tervishoid – miks nii kaua 
ootame?". Digitervise ette-
võtte dermtest.ee tegevjuht 
ja tehnikaülikooli infotehno-
loogia teaduskonna tervise-
tehnoloogia instituudi lektor 
Priit Kruus. 

• 24. novembril veebiseminar 
"Olla või näida – see on 
sotsiaalmeedia küsimus?". 
Teema üle arutlevad Tallin-
na Ülikooli osaluskultuuri 
professor Katrin Tiidenberg 

ja turun-
duse lek-
tor ning 
Mosaic 
OÜ te-
gevjuht 
Alar Pink. 

Vestlust juhib ülikooli tead-
mussiirde valdkonna juht 
Külliki Tafel-Viia. 

• 15. detsembril veebiseminar 
"Kuidas loodus ettevõtetele 
tiivad annab?". Teema üle 
arutavad Tallinna Ülikooli 
tooteinnovatsiooni peaspet-
sialist Maria Martšenko ning 
Berrichi asutaja ja tegevjuht 
Berit Joosep. Vestlust juhib 
Külliki Tafel-Viia.

• 20. detsembril kella 10-
11.30  veebiseminar "Kas si-
nu ettevõttel on vaja juturo-
botit või virtuaalagenti?". 
Seminari viib läbi tehnikaüli-
kooli ärikorralduse instituu-
di lektor Tarmo Koppel.

Registreeruda saab 
 linna ja tehnikaülikooli 

 veebilehtedel
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Kui esmapilgul võiks arvata, 
et kõige rohkem kohtuasju ela-
nike ja ühistute vahel põhjusta-
vad kommunaalteenuste võlad – 
põhjusel, et mõnel ühistuliikmel 
on kas lihtsalt ükskõik või ra-
ha otsas –, pole see siiski kau-
geltki nii. 

Tallinna ühistute juhid räägi-
vad üldiselt, et elanike makse-
distsipliin on hea. Eriti briljant-
ne on see pensionäridel, kes en-
ne jätavad leiva ostmata kui mõ-
ne sendi võlgu jäävad. 

See teeb mõistagi rõõmu. Näi-
teks soojatootja partner on ühis-
tu, mitte mõni konkreetne kor-
teriomanik. Ja kui majas võlgu 
jäädakse, tuleb raha leida kas-
või remondifondist – ehk siis 
teised elanikud peavad maks-
ma võlglase eest. 

Paljude kohtuasjade põhju-
sed, kui lahendeid lehitseda, pei-
tuvad siiski muus kui rahapuu-
duses. Mõni elanik pole ühistus 
ühe või teise asjaga rahul ning 
lasebki end heameelega koh-
tusse kaevata lootuses – enda 
seisukohalt – õigus majja tuua. 

Ühistuvaidluste jaoks oleks 
üldiselt vaja sama palju psüh-
holooge kui juriste. Tallinnas on 
kokku 6000 korteriühistu rin-

gis. Vähemalt sajad nendest on 
rohkem või vähem alalise, sa-
mas rahalises väärtuses täies-
ti mõttetu võitluse tallermaad. 

Pimedas koridoris ei käi
"Põhja-Tallinnas polnud üks 

elanik nõus maksma üldelektri 
eest," tõi korteriühistute liidu 
tegevjuht Urmas Mardi näite. 
"Elanik väitis, et ei kasuta üld- 
elektrit, sest ei käi õhtul, kui 
on pime, koridoris ega keldris. 
Või siis ei olda nõus koristami-
se eest maksma, sest pole pii-
savalt koristatud."

Saatan peitub – nagu ikka 
– detailides. Pealtnäha justkui 
tühiste olmeprobleemide asjus 
peetavad kohtulahingud ku-
junevad osapooltele pikaks ja 
piinarikkaks. Kohtuotsused on 
nüansirohked. Summad on tao-
listes vaidlustes üsna tühised, 
küündides ehk mõnel juhul pealt 
tuhande euroni, ja seegi on kuh-
junud paljude aastatega. Lõpu-
tult lahatakse kohtus arveid, 
saetakse piltlikult öeldes sente. 
Mõned kohtuotsused meenu-
tavad raamatupidamistabeleid. 

Kohtud teevad vahel tööd, 
mida peaksid tegema korteri-
ühistute juhatused, selgitades 
elanikele ühe või teise kulurea 
tagamaid.  Kohtunikud on va-
hel ise nagu ühistujuhid. Tõsi, 
see "teenus" on kallis. Ainu-
üksi juristikulud lähevad ühis-
tule maksma vahel rohkem kui 
poole sisse nõutavast summast. 

"Kõik ümberringi remondivad oma maju, aga meil ei 
toimu midagi," ütles Pelgulinnas Õle tänaval elav  Ar-
nold, vaadates nukralt laokile jäänud puitelamut. Mee-
lepaha väljendusena on ta osa kommunaalkuludest 
ühistule maksmata jätnud, kuid ta pole kaugeltki ai-
nus. Juhtumeid, kus elanikud lihtsalt protesti pärast ja 
meelega lasevad ühistul ennast kohtusse kaevata, lei-
dub rohkesti, kuid need koormavad kohtuid ja toovad 
harva tegeliku lahenduse. 

PÕHIMÕTTELISED VÕLGLASED: Ühistud kurnavad 
õigusemõistjaid, abi loodetakse uuelt "kommunaalkohtult"

nangul olid need tema korteri 
suurust arvestades ebaloomuli-
kult suured.  

Esimese astme kohus mõis-
tis veidi üle 1000 euro välja, 
kuid ringkonnakohus leidis, et 
kolleegid on praaki teinud. Asi 
saadeti tagasi – uuesti läbi vaa-
tamisele. 

Vaidlused parklakohtadest 
maamaksuni

Märkimisväärne on siinjuu-
res Tallinna ringkonnakohtu sei-
sukoht, et pelgalt arvete koosta-
mine ja esitamine ei anna kor-
teriühistule õigust nõuda korte-
riomanikult tasumist. 

Teisisõnu, inimese jaoks peab 
olema arve selge ja põhjenda-
tud, mille eest ja kui palju ta 
täpselt maksab. 

Taolisi vaidlusi võib kohtu-
otsuste hulgast leida igasugu-
seid ja kõikvõimalikest nurka-

dest. Parklakohtade vaidlu-
sed, veetrasside ehitused.

Üks omapärase-
maid on vaidlus maa-
maksu suuruse üle: 
kas on see 40 senti 
või 29 eurot? 

Maamaksu 
maksmata jätmi-
se pärast kohtusse 

kaevatud inimene ni-
melt ei taha, et majas, 

kus ta elab, moodusta-
taks hooneühistu asemel 

korteriühistu. 
Hooneühistus on maamaksu 

number üks ja väike ehk 40 sen-
ti, korteriühistus teine ja suurem 
ehk 29 eurot. Elamuühistu liige 
on korteri kasutaja, mitte oma-
nik. Ent korteriühistus kuulub 
inimesele korter kui kinnisasi ja 
mõtteline osa elamu maast ja nii 
tulebki rohkem maksu maksta.

Mõni teine lööks käega ja ta-
suks selle väikese summa. Se-
da enam, et kaotus kohtus on 
ette näha, sest kõik teised ela-
nikud pooldavad korteriühistu 
loomist ja nõustuvad maamak-
su maksma. 

Kuid ei. Tõe ja õiguse janu 
on suur. Kohtuveski on pida-
nud 29 euro nimel jahvatama 
järjekordse palju lehekülgi pi-
ka otsuse, milles seadusepüga-
late loetelu silmad kirjuks võ-
tab, ja raha ikkagi sunniviisili-
selt välja mõistma. 

Jurist Liina Karlsoni (pildil)  
lauale jõuabki ühistute asjades 
kahte tüüpi võlglaste lugusid. 
On nii majanduslikke põhju-
seid, kus on kao-
tatud töö või 
jäädud hai-
geks, kui ka 
põhimõtteli-
selt-ei-mak-
sa seisukohti. 

"Põhimõt-
teliselt-ei-maksa 
on keerukam kombinatsioon," 
tõdes Karlson. "Selle taga või-
vad olla isiklikud solvumised, 
kommunikatsioonihäired, kee-
lebarjäär, muuhulgas koosole-
kutel käimata jätmine või liht-
salt huvipuudus või muud tao-
list. See tähendab, et problee-
mi juured ulatuvad sügavama-
le. Sõltuvalt isiksuse tüübist 
on enamasti ette arvatav, kas 
kohtuväline kokkulepe võlg-
nevuse likvideerimiseks on tu-
lemas või mitte. Kokkulepe 
sõltub, kui avatud on võlgnik 
oma muredest rääkima ning 
kui kannatlik on korteriühis-
tu juhatus." 

Liina Karlsoni sõnul on tava-
liselt ühistute juhatused olnud 
väga kannatlikud. Võla "amet-

Maksumaksja kulust kohtunike 
peale ei räägigi. 

Ja mis kõige kurvem – min-
git tegelikku lahendust need ot-
sused üldiselt ei too, sest leppi-
mist ja üksteisele käe ulatamist 
valdavalt ei juhtu.

Remondi asemel  
augulappimine

Üks Õle tänava kümnekonna 
korteriga saja-aastane puitmaja 
on taoline – küll romantiline, 
aga probleemide alla mattunu. 

Põlispuudelt hoovis langevad 
lehed. Nukralt lipendab tuu-
les narmendav kiletükk, mille-
ga on kaetud palgid hoone sei-
nas ühes kohas, kus puitvooder 
palkseinalt ruutmeetri ulatuses 
maha tõmmatud. Uued plastak-
nad mõjuvad vana ja luitunud 
hoone mõnitusena. 

See võiks olla tõeliselt kaunis 
Pelgulinna hoov. Praegu on taus-
taks aga vaid tüli ja pahandus.

Vladimir ja Arnold nimeta-
vad end majas tegutseva ühistu 
aktivistideks. "Kõik ümberringi 
remondivad oma maju, aga meil 
ei toimu midagi!" kurtis Arnold.  

"Korjasime raha remondi-
fondi, et hoonet renoveerida, 
umbes 20 000 eurot, siis vali-
ti mind ühistu juhataja kohalt 
maha ja hoone heaks ei tehtud 
enam peaaegu midagi," täiendas 
teda Vladimir. "Piltlikult öeldes 
on kõik kokku leppinud, et iga-
üks maksab raha, et korralda-
da pidu, siis aga keegi otsustab, 
et ei, kogutud raha eest osta-
me vaid paar šokolaaditahvlit."

Üsna selgelt vajaks ajalooli-
ne palkhoone terviklikku reno-
veerimist, mitte jupphaaval au-
gulappimist. Seda on kinnitanud 
ka ekspert, kellelt tellitud enam 
kui mõne tuhande eurose ana-
lüüsi Arnold oma taskust kin-
ni maksis. 

Protestiks, et remonti korra-
likult ette ei võeta, jätsid me-
hed ühistule maksmata haldus-
tasu, remonditasu ja reservfondi 
mõeldud summad. Tegemist oli 
kuude lõikes tühise rahaga  ehk 
mõnede kümnete eurodega, mil-
lest aja jooksul kasvas suurem. 

Kohus jättis septembri algu-
ses õiguse ühistule ja mõistis 
kokku välja veidi üle 1100 euro. 

Arnold lõi käega. Ko-
gu see vaidlus on läi-
nud mõttetult kalliks. 
Vladimir läheb järg-
mises kohtuastmes 
asjaga edasi. Üks-
kõik, kes selle vaid-
luse võidab, vana 
miljööväärtusliku 
maja renoveerimist 
see grammigi lähe-
male ei too. 

"Ehk õnnestub järg-
mine juhatus, kui kahe-
aastane tähtaeg saab täis, vali-
da tegusam?" küsin Vladimirilt. 

"Ei tea... kes tahaks seda kõi-
ke endale kaela võtta, ja mille 
nimel?" vastab too filosoofili-
selt küsimusega.

Tallinnas Koskla tänaval lei-
dub veidi samalaadne juhtum. 
Elanik keeldus majandamisku-
lu tasumisest, sest tema hin-

Ajalooliselt hinnalise maja elanik Vladimir pole ühistu juhtidega rahul, sest augulappimise asemel vajaks hoone asjatundlikku ja täielikku renoveerimist.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Urmas Mardi: kui keegi ei maksa ühistus  
arvet ära, uurige kohe, milles viga
• Korteriühistute liidu tegev-

juht Urmas Mardi soovi-
tab ühistujuhtidel asuda 
võlgu jäänuga läbirää-
kimisi pidama kohe, 
kui võlg on tekkinud.

• Võimalikult kiired läbi-
rääkimised hoiavad 
ühistu raha kokku, sest 
kohe on võimalik aru saada, 
kas mure on ajutine või pikemaajali-
sem, ja kas maksmisest keeldujal on 
rahalisi raskusi või pole ta põhimõtte-
liselt millegagi rahul.

• Lõviosa inimestest on siiski kohuse-
tundlikud. Nad mõistavad, et kui ne-
mad jätavad maksmata, peab keegi 
teine, sest korteriühistu ei saa sooja-
tootjale või prügivedajale tasumata 
jätta. Raha võetakse võlglase arve 
maksmiseks kas reserv- või remondi-
fondist, kui ühistu reeglid lubavad. 
Mis aga tähendab, et mõni vajalik töö 

jääb maja jaoks tegemata või lük-
kub edasi.
• Urmas Mardi soovitab sõl-

mida ühistul võlglasega, 
kui too on ajutistes ras-
kustes, notariaalne mak-
segraafik. Sinna on võima-

lik lisada tingimus, et kui 
võlgnik oma kohustust ei täi-

da, läheb võlg kohe sundsisse-
nõudmisele. Siis saab selle täiturile 
anda, kui võlgnik ei maksa, ja jääb ära 
kulukas kohtutee.

• Kui võlgnikuga kuidagi kokkuleppele 
ei saa, on üks võimalus esitada koh-
tusse maksekäsu kiirmenetlus. Kui 
aga võlgnik vastu vaidleb, tuleb ikkagi 
pikk ja sisuline arutamine kohtus.

• Eesti andmekaitse seadused ei luba 
võlgnike avalikustamist ega nn häbi-
poste kas internetis või teadetetahvlil 
maja koridoris.

Protestiks  
jätsid mehed 

maksmata haldus-
tasu, remonditasu ja 

reservfondi  
summad.



likuks" kuulutamisega ooda-
takse üks kuni kolm aastat. 

Karlson lisas, et päris tõe-
lisi põhjuseid, miks ei maks-
ta, on ikka rohkem kui kius-
likke. Inimesed on enamas-
ti oma olemuselt head ja üri-
tavad asju lahendada, lihtsalt 
vahel ei õnnestu.

Ei maksa loomulikult arvata, 
et ainuüksi ühistute liikmed kan-
natavad ühistute juhtkondade 
ebapädevuse või lohakuse tõt-
tu. Leidub inimesi, kes tahak-
sid rajada magamistuppa sau-
na või ehitada väljapääsu otse 
oma korterist hoovi. 

Ühistuid on palju,  
pädevaid inimesi vähe

"Seaduseandja on küll ära 
reguleerinud ühistute tegevu-
se, kuid pädevaid inimesi nen-
de ühistute etteotsa paraku ei 
jätku," märkis linnavaraameti 
korteriühistu- ja elamuosakon-
na jurist Aet Sepman. "Mõnigi 
pole kahjuks ka huvitatud oma 
teadmiste täiendamisest."

Tallinnas lahendab ühis-
tu juhtkonna ja selle liikmete 
tüliküsimusi vaidluskomisjon. 
Praegu käib see koos kaks kor-
da kuus. 

Komisjoni eelis kohtu ees 
seisneb selles, et asja klaaritakse 
n-ö vähem ametlikus ehk inim-
lähedasemas õhustikus. Pealegi 
veel tasuta. Nõnda on lihtsam 
luua vaenupoole vahel sildu, kui 
kohtukull ei ripu otse pea ko-
hal ja saab  lähtuda mitte ainu-
üksi seadusetähest, vaid koputa-
da südamele, et kodurahu ühis-
tus on mõlema poole huvides. 

Tööjärjekord on komisjonil 
pikk – praeguse seisuga 15 
avaldust. See üksi näitab ära, 
kui palju on ühistutes vaid-

lusi. Arvestades, et komisjo-
ni ühe istungi jooksul jõutak-
se läbi vaadata kaks avaldust, 
seisab tööjärg aasta lõpuni ees. 
Aga ilmselgelt tuleb avaldusi 
üha juurde. 

Komisjoni otsused on siiski 
vaid soovituslikud. Ja kui te-
gemist on rahaliste vaidluste-
ga, tuleb siiski kulutada kohtu-
uksi, sest kedagi ei saa komis-
jon lihtsalt soovitada kellelegi 
raha maksma. 

Peamised probleemid on seo-
tud igasuguste ümberehitamis-
tega, kirjeldas Aet Sepman. Eel-
mine juhatus langetas näiteks 
ühe otsuse millegi ehitamise as-
jus, aga siis tuleb järgmine ju-
hatus, ja otsustab teisti. 

See siiski ei tähenda, et eel-
mise juhatuse otsuse saaks kohe 
kehtetuks kuulutada, vaid jällegi 
on vaja üldkoosoleku otsust jne. 

Leidub  kaasuseid, kus kor-
teriühistu juhatus ei näita ela-
nikule arveid tehtud tööde eest. 
On juhte, kus on ostetud kor-
ter, kus rõdu on ebaseaduslikult 
kinni ehitatud. On öeldud, et 
võtke rõdult seinad oma kulul 
maha, ehkki tegemist on siiski 
kaasomandiga ja seda peaks te-
gema ühistu rahast.

Samamoodi ei järgita sageli 
juhatuse uue valimise kahe aas-
tast tähtaega. Arvatakse, et kui 
juhatus on juba registris kirjas, 
siis sellest piisab. Ainuüksi re-
gistrikanne ei loo siiski õiguslik-
ku alust juhatusel tegutsemiseks. 

"Teadmiste piiratus on väga 
suur probleem," resümeeris ju-
rist Sepman. 

Muuhulgas tehakse ühistu-
tes aeg-ajalt see viga, et jaga-
takse üldkulusid vastavalt kor-
terite arvule, mitte nende suu-
rusele. Kui majas on suuremaid 

kortereid rohkem kui väikse-
maid, kannavad väiksemad nõn-
da paratamatult osalt ka suure-
mate kulusid. 

Nagu on sedastanud riigiko-
hus, tuleb üldkulude puhul na-
gu üldelekter, üldvesi või parkla 
majandamise kulu lähtuda kaa-
somandi suurusest.

Vaidluskomisjonil  
pikk tööjärg

Loomulikult võtab Tallinna 
endise abilinnapea Eha Võrgu 
eestvõttel ellu kutsutud vaid-
luskomisjon kohtutelt tublisti 
koormust maha. Enamik prae-
gu komisjoni järjekorras oota-
vast 15 kohtuasjast tõenäoliselt 
kohtusse ei jõua. Kuigi koroo-
naviiruse tõttu oli komisjoni 
töö vahepeal peatatud, on koh-
tuid päästetud vähemalt sada-
dest menetlustest. 

Praegu on riigikogus käsil 
korteriomandi- ja korteriühistu 
seaduse muutmine. Sellega ta-
hetakse anda omavalitsuse juu-
res tegutsevale ühistuasjade le-
pituskomisjonile kõvasti jõudu 
juurde: tekitada sisuliselt uus 
"kommunaalkohus" ehk muu-
ta otsused soovituslike asemel 
kohustuslikeks. 

Pelgulinnas Puhangu täna-
val suure kortermaja ühistut 
juhtiv Vitali rääkis, et kohtus 
käimine on praegu tõe poolest 

ühistule kurnav.  Protsess võib 
kesta mitmeid kuid, rääkis ta. 
"Võlglane võib leida absurdseid 
põhjendusi, miks ta ei maksa, 
ja kui tegemist on pahatahtli-
ku inimesega, siis lihtsalt veni-
tatakse aega." 

Tõsi, seaduses on ette nähtud 
maksekäsu kiirmenetluse võima-
lus. Ent kui võlglane esitab vas-
tuväite, siis läheb asi ikkagi koh-
tusse ja algab n-ö pikk protsess. 

Vitali sõnul tuleb ühistul sel-
lisel juhul jurist palgata, kelle ta-
su võib kujuneda vahel suure-
maks kui sisse nõutav summa. 
Aga see on lõpuks kõigi ühis-
tuliikmete kulu.  

Seega ootab nii tema kui ilm-
selt paljud ühistute juhid uu-
te lepituskomisjonide loomist 
– kui seadus peaks vastu võe-
tama. Miks mitte luua see üks 
Tallinna ja lähivaldade peale, 
nagu pakub linnavaraameti ju-
rist Aet Sepman. 

Kuidas komisjon – sisuliselt 
paralleelkohus – tegelikus elus 
toimima hakkaks, on isegi kee-
ruline oletada. 

Vaadates ühistuid puuduta-
vaid kohtulahendeid, siis need 
kaasused on sageli väga keeruli-
sed ja seotud rahaliste küsimus-
tega. Kui seadus jõustub, oleks 
vaja komisjoni vaja tööle see-
ga kohtuniku ametioskustega 
või -võimetega, tugevaid juriste.
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PÕHIMÕTTELISED VÕLGLASED: Ühistud kurnavad 
õigusemõistjaid, abi loodetakse uuelt "kommunaalkohtult"

Skoone bastioni esimese 
etapi restaureerimistööd 
on lõpusirgel, tööde käi-
gus tehti hooldusraiet ja 
lammutati bastioni ette 
ehitatud lagunenud rajati-
sed. Bastioninõlv taastati 
ajaloolisel kujul ning kor-
rastati ka osa põhjapool-
sest küljest. 

Tööde käigus ilmnes, et 
maapinda mattunud müürid 
on halvas seisukorras ning 
need tuli suures ulatuses res-
taureerida. Abilinnapea Mad-
le Lippuse sõnul toimus tööde 
käigus osaliselt varing, mistõt-
tu tuli pisut ümber projektee-
rida ja täpsustada tehnoloo-
giaid, kuidas üldse bastioni-
le läheneda.

Oktoobris lõpeb Skoone 
bastioni restaureerimistööde 
esimene etapp. Linna eesmär-

giks on kaitsta ja säilitada siin-
seid kultuurimälestisi, ajaloo-
lisi hooneid ja arheoloogiapä-
randit. Skoone bastioni restau-
reerimist alustati eelmise aas-
ta suvel. Tööd on jagatud kol-
me etappi, kõik peaks lõppe-
ma 2024. aastal. Lippus üt-
les, et linn on  omandanud ka 
osa bastioni kõrvale jäävatest 
maadest  eesmärgiga tuua sin-
na rohkem tegevusi ja avada 
bastioni ja kogu seda ümbritse-
vat vööndit rohkem inimestele.

Tööde maksumuseks ku-
junes tänavu 450 000 eurot. 
Bastioni restaureerimine tei-
ne etapp jätkub Rannamäe tee 
poolses osas. Tallinna vana-
linn kuulub UNESCO maa-
ilmapärandi nimekirja 1997. 
aastast.

Vaata uudisest videot 
www.pealinn.ee

Põhja-Tallinna ja 
Haabersti elanikud soovi-
vad kaht piirkonda sidu-
vat bussiliini, praegu tuleb 
Koplist Väike-Õismäele 
sõitmiseks kasutada kaht 
eri bussi. Ka kolme aasta 
tagune Põhja-Tallinna 
rahvaküsitlus näitas, et 
tervelt 94% vastanutest 
soovis otseliini Haabersti 
linnaosaga. 

Põhja-Tallinna lin-
naosa on koos 
Haaberstiga tei-
nud linnava-
litsusele et-
tepaneku 
luua kiire 
bussiühen-
dus Rocca 
al Mare ja 
Sõle tänava 
vahel, seda 
tõukavad takka 
ka järjest tõusvad 
kütusehinnad ja suu-
renenud ühistranspordi ka-
sutus.

Põhja-Tallinna linnaosa 
vanem Manuela Pihlap nen-
tis, et inimesed loobuvad 
auto kasutamisest üha roh-
kem. "Põhja-Tallinna elani-
kud käivad Õismäele tööle 
üha sagedamini ning ka vas-
tupidi, Õismäe elanikud käi-
vad siia. Lisaks sellele val-
mib peagi  uus riigigümnaa-
sium, mis tähendab, et Haa-

berstist tuleb siia ka uusi 
õpilasi," lausus ta.

Samuti kasvab nii Haa-
berstis kui ka Põhja-Tallinnas 
elanike arv kiiremini kui teis-
tes linnaosades. Sellel aastal 
peaks Põhja-Tallinnas alga-
ma ka Manufaktuuri kvarta-
li korterite ehitus, mis peaks 
linnaossa tooma juurde üle 
400 korteri.

Erinevate bussiliinide va-
jadusi linnaosade vahel on 

teisigi. Abilinnapea 
Tanel Kiige sõ-

nul ei saa ta 
praegu luba-

da, et Põh-
ja-Tallinna 
Haabers-
ti bussi-
liin uude 
eelarvesse 

sisse ma-
hub. "Kuna 

eelarve numb-
rid pole paigas, 

siis ühegi uue liini 
avamist pole praegu ka ot-
sustatud. Kui meil on eelarve 
teada, siis on võimalik selle 
sees neid otsuseid langetada. 
Mis puutub teatud liinivõrgu 
optimeerimist, mingite liini-
de ühendamist või ka uute 
avamist, siis selleks on vaja 
kohapeal piisavat nõudlust, 
aga ka rahalist võimalust."

Vaata uudisest videot 
www.pealinn.ee

Skoone bastioni 
restaureerimisel taastati 
nõlv ajaloolisel kujul 

Elanikud soovivad uusi bussiliine 
Põhja-Tallinna ja Haabersti vahel 

Pikalt räämas olnud Skoone bastioni on nüüd tugevdatud ja korda 
tehtud.  Tallinna linnameedia

Ajalooliselt hinnalise maja elanik Vladimir pole ühistu juhtidega rahul, sest augulappimise asemel vajaks hoone asjatundlikku ja täielikku renoveerimist.

Tallinnas saab ühistuasjades  
tasuta nõu
Korteriühistu esinda-
jatele ja korterioma-
nikele antakse ta-
suta nõu  linnava-
litsuse infosaalis 
Vabaduse väljak 7.  
E  9-12 
T  9-12 ja 13-17
N  13-17
eelregistreerimine telefonil 

687 1223
K 9-12 ja 13-17 ela-
vas järjekorras
Tasuta nõu saab ka 
Lasnamäe linnaosa 

valitsuses:
T 9-12

R 10-12
Eelregistreerimine telefonil 
5625 7713

Kas kohtud lõpuks pääsevad ühis-
tutes tegemata töö tegemisest?
Riigikogu menetleb 
praegu korteri-
omandi- ja korte-
riühistuseaduse 
muutmise eel-
nõud, mille ühe 
idee järgi muutuks 
ühistute vaidlusko-
misjoni otsuste täitmine 
kohustuslikuks ehk siis täite-
dokumendiks.

Kohalikele omavalitsustele 
antakse eelnõu järgi võimalus 
moodustada korteriomandite 
ja korteriühistut puudutavate 
vaidluste jaoks lepitusorgan, 
mis tegutseb lepitusseaduse 
alusel. Kuna kohtuvaidlused 
võivad kesta kaua ning olla 
kulukad, on lepitusorgan kii-
rem ja soodsam variant vaid-
luste lahendamiseks, öeldakse 
eelnõu seletuskirjas. 

Eelnõus on muuhulgas liht-
sustatud väiksemate korteri-
ühistute raamatupidamise 

nõudeid. See võimal-
dab neil lisaks tekke-
põhisele pidada ka 
kassapõhist raa-
matupidamist ning 
loobuda majandus-

aasta aruande koos-
tamisest. Kassapõhine 

raamatupidamine on liht-
sustatud, kus oluline on vaid 
raha liikumine.

Kui praegu võivad kuni 
kümne korterimandiga korte-
riühistud pidada kassapõhist 
raamatupidamist vaid juhul, 
kui nad ei ole endale juhatust 
valinud, siis eelnõus plaanita-
va muudatuse tulemusena on 
see võimalus tulevikus kõigil 
väikestel korteriühistutel. Se-
da sõltumata, kas nad valivad 
juhatuse.

Tõenäoliselt saab eelnõu 
seaduseks veel enne kevadet 
ehk riigikogu praeguse koos-
seisu ajal.
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Praegusel lõppematutena näivate kriiside ajal kipu-
vad esile kerkima eelkõige negatiivsed emotsioo-
nid: ärrituvus, kannatamatus, pettumus, raev ja 
trots. Vaimse tervise probleemid on seetõttu ker-

ged tulema.
Inimesi kimbutavad paljud hädad alates kergest kurbu-

sest ja ärevusest, lõpetades unehäirete ja täieliku kurna-
tusega.

Vanemate mured kanduvad üle ka lastele. "Emme, me 
peaksime ikkagi terve viieliitrise vee ostma," seisatas mu 
varateismeline poeg alles eile murelikult kodupoe joogi-
riiuli ees. Igaks juhuks lisasin ostukorvi veel ühe paki tik-
ke. Nädalavahetusel plaanin keldris ämblikuvõrke trotsi-
des üle vaadata, kas koroonapandeemia hakul sinna varu-
tud purgisupid on juba aegunud või kuluvad marjaks ära 
järgmisi kriisivarusid soetades. Ka Tallinna koolid ja las-
teaiad valmistavad ette kriisikava võimalikeks hädaolu-
kordadeks – igal haridusasutusel peab olema täpne plaan, 
kuidas nad toimivad näiteks elektrikatkestuse korral.

Oktoober on vaimse tervise kuu. Selgi aastal pööratak-
se mitmete ürituste, vestlusõhtute ja e-loengutega tähele-
panu emotsionaalse enesetunde väärtustamisele ja tugev-
damisele. Kuigi psühholoogid soovitavad ka raskeid tun-

deid märgata, mitte neid 
peita, peljata või eitada, 
aitab tasakaalu hoida, kui 
proovida teadlikult suu-
rendada just meeldivate 
emotsioonide kogemist.

Et oma ametikohustus-
te raames jaksata laua ta-
ga istuda – mida märki-
misväärne osa tööealistest 

vähemalt kaheksa tundi päevas teeb –, on vaja liikuda: ja-
lutada, joosta, rattaga sõita. Kõik kehalised tegevused tee-
vad tuju heaks, hoides nii ka vaimu virge. Lisaks on need 
ka inspireerivad. Nõnda rõhutab tänases ajalehes (loe lk 
10–11) ka legendaarne kabetreener Heinar Jahu, kes veel 
praegugi – 89-aastaselt – juhendab Nõmme huvikoolis las-
te kaberingi ning äsjasel aasta õpetaja galal pälvis riikliku 
haridustöötaja elutööpreemia.

Sügise süvenedes ja päevavalguse lühenedes tunneme 
end tihti loiu ja väsinuna; küllap ka seetõttu, et meie to-
do-list’idesse jõuavad enamasti kohustused. Seevastu aga 
võiks plaanida puhke- ja hingetõmbehetki igasse päeva ja 
nädalasse. Sedasama, ja veel mitmeid praktilisi tarkusete-
rasid soovitab nii suurtele kui väikestele meie vaimse ter-
vise olulisusest rääkivas loos (loe lk 2–3) kliiniline psüh-
holoog Anna-Kaisa Oidermaa. Meil tembeldatakse vaimse 
tervise hädadega inimesed kohe hulludeks, nende üle hei-
detakse nalja ja soovitatakse neil kolida nn rohelise plan-
gu taha. Seda niikaua, kuni irvitajal endal mured üle pea 

käivad. Tegelikult pole abi küsida hä-
biasi! Kui psühholoogile kohe ei pää-
se, leidub meist igaühe ligidal inime-

si, kes mõistavad, toetavad ja jul-
gustavad, jagavad sarnaseid huve 
ja väärtusi. 

Tasapisi tasub arendada ka 
enda vastu sõbralikumat suh-
tumist. Ületöötamise asemel 
tee vahelduseks meeldivaid 
asju. Muutused ei toimu 
mõistagi üleöö, aga ütle-
mata kasulik on enda si-
sehäält mudida just toe-
tava suhtumise suunas.

Pane muretsemine pausile!

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Meil on vaimsed  
mured justkui  
naermiseks, kuid  
abi küsida pole  
häbiasi!

Külli
Selle hinnaga 
võib igal ju-
hul rahul olla. 
Minu viimase 
kuu elektri 
hind oli 26 senti 
kilovatt-tunni eest, uus hind on 
märksa soodsam. Lülitasime kõik 
mittevajalikud seadmed välja. Väl-
tisime viimse võimaluseni elektri-
seadmete, nii elektripliidi kui ka 
pesumasina kasutamist, ning nii 
tuli elektriarve meil 45 eurot. Ela-
me kortermajas ning kõik asjad on 
elektri peal. Eelmise kuuga võrrel-
des oli kokkuhoid lausa 30 eurot.

Anna 
Mina ilmselt 
liitun univer-
saalteenuse-
ga, sest mulle 
tundub, et mu 
praegune pakett 
on kallim. Minu viimased arved on 
varasematega võrreldes kahekor-
distunud. Ja see pole veel midagi, 
arvestades, mis meid veel ees oo-
data võib. Universaalteenus pidi 
töötama ainult pool aastat, nii palju 
ma nende brošüüridest olen aru 
saanud. Seega ma ei tea, mis saab 
siis, kui see teenus enam ei kehti ja 
mis on siis hinnad. Aga vaevalt 
keegi oskab seda ennustada.

Peeter
Olen saanud 
pakkumise 
oma praegu-
selt elektri-
müüjalt ja eri-
nevus univer-
saalteenusega on vaid paar senti. 
Seega ma arvan, et ei hakka uni-
versaalteenust kasutama. Minu 
uues paketis on elektri hind fik-
seeritud kolmeks aastaks. Samas 
universaalteenus kehtib vaid pool 
aastat, nagu ma aru sain. Ma ar-
van, et paljud inimesed juba am-
mu hoiavad kokku, aga mis elu 
see üldse on. Kas ma juba enne 
elasin nagu kuningas? Ei! Ja asi 
läheb aina hullemaks. 

Vallo
Ma elan üksi 
ja minu ar-
ved pole ku-
nagi suured 
olnud, aga vii-
mane üllatas küll. 
See oli pea kolm korda suurem 
uue paketiga, mille peale mind 
nüüd sunnitakse üle minema. No 
ma proovin selle universaalteenu-
se ära, vaatame, mis erinevus tu-
leb. Äkki vähemalt poole aastaga 
midagi saab kokku hoida. Ega mul 
eriti valikut ei ole, nagu ka teistel: 
võta see või jää oma praeguse 
müüja juurde. Sunniviisil jälle te-
hakse kõik, nagu meie riigis kom-
beks.

Kava kohaselt lubatakse tuleva 
aasta esimesest poolest  um-
bes kümnel ühesuunalisel tä-
naval jalgratturitel ka vastas-
suunas liikuda. Linnaratturid on 
kaardistanud Tallinnas küm-
neid tänavaid, kus praegu sun-
nib sissesõidukeeld mõnesaja 
meetri pikkuse teekonna ase-
mel ette võtma kilomeetrise 
ringi või rikkuma seadust. Ka-

vandatud muudatus on ette 
nähtud ühenduste parandami-
seks ka Tallinna rattastratee-
gias, kuid seni on see võimalus 
vaid üksikutel tänavatel: Väike-
Ameerika, Magasini, Leete, 
Herne. Nüüd aga on linnal 
konkreetsed eesmärgid, et ini-
mesed auto asemel oma iga-
päevasõitudeks rohkem rattaid 
ja ühistransporti kasutaks.

Eeloleva talve gaasivarustatuse 
asjus paistab eksisteerivat kaks 
maailma. Ühes elavad Eesti ja 
teises Soome poliitikud. Eestis 
rahustatakse rahvast, et vaata-
mata LNG laeva edaspidisele 
paiknemisele Soomes – kuigi 
meil pingutati kai valmissaamise 
nimel – jätkub gaasi kõigile. Nii 
teatas president Alar Ka-
ris:  "Keda me siis 
üldse enam usal-
dame, kui me 
Soomet ka ei 
usalda?" Ma-
jandusminis-
ter Riina Sik-
kut aga kom-
menteeris: 
"Muidugi on igal 
riigil ka oma huvid, 
aga ilma usalduseta lõ-
peb lõpuks see demokraatlik ja 
vaba maailmakorraldus, mida nii 
kõrgelt hindame." Selle jutu pea-
le tahaks soovitada, et minge 
rääkige usaldusest ning vabast 
maailmakorraldusest Tallinnas 
gaasiküttel asuva ühistu juhile. 
Võib-olla aitab see elanikel gaa-
siarvet maksta – kui seda gaasi 
peaks üldse jätkuma. Teisalt on 
juba vähemalt pool aastat selge, 
et Soome on muuhulgas oma 
tööstuste tõttu, mis varem ope-
reerisid Vene gaasiga, väga tõsi-
ses hädas. Seda ka koos LNG 
laevaga. Kui Soome poliitikud 

peaksid talvel LNG asjus, kui 
omal näpud põhjas, hakkama 
toetama naabermaad, võidakse 
nende poliitikutelt hakata küsi-
ma samamoodi nagu Riina Sik-
kutilt praegu: millise maa huve 
te õigupoolest teenite? Soome 
majandusministeeriumi ener-
geetikaosakonna juht Riku Hut-

tunen rääkis alles kümmekond 
päeva tagasi lootusest 

lisaks laevaga veeta-
vale LNG-le veel ka 

Balticonnectori 
kaudu gaasi saa-
da. Sinna tuleb 
gaas muuhulgas 
Lätist Inčukalnsi 

gaasihoidlast ja 
Leedu-Poola gaa-

sitrassist. SEB analüüsi 
järgi on talve kõige külme-

matel päevadel, kui on olnud va-
ja toota suures koguses sooja ja 
elektrit, Soome gaasitarbimine 
olnud siiski kolm korda suurem 
kui Balticconnectori läbilaske-
võime. Omaette küsimus, milli-
seks kujuneb hind, teades, et 
Venemaalt enam midagi juurde 
ei tule. Omaette lugu, et poliitili-
se selgroo hoidmiseks peaksi-
me juba praegu Läti Inčukalnsi 
gaasist loobuma, sest lisaks 
Leedust Klaipeda kaudu saabu-
vale LNG-le on seal ka Vene 
gaasi (viimased) varud.  

Riigikogus neljapäeval peetud 
arutelus tõdeti, et riigiteede 
rahastamine on jõudnud um-
mikusse. Väljapääs on mõista-
gi võimsates rahasüstides, 
aga neid silmapiiril ei paista. 
Nagu tõdes riigieelarve eri-
kontrolli komisjoni esimees 
Tõnis Mölder: kui 2022. aastal 
on teede säilitamiseks eralda-
tava rahastuse maht veel 
141,8 miljonit, siis aastaks 
2025 langeb see 80,9 miljoni 
euroni. Transpordiamet nentis 
riigikontrollile viidates, et 
2025. aastal on tõenäoliselt 
teedel juba sellised defektid, 

mille kordategemiseks (pinda-
miseks) tuleks eraldada pla-
neeritust rohkem raha. Samal 
ajal tuleb arvestada ka, et tu-
lenevalt Ukrainas toimuvast 
sõjast on teede ehitus, remont 
ja hooldamine toorme hinna 
tõttu kallinenud. Eelkõige on 
kallinenud kütus, bituumen ja 
metall. 2024. aastast on teede 
tolmuvabaks tegemiseks null 
eurot, liiklusohtlike kohtade 
ümberehituseks samuti null. 
Riigikogu saalis viibis arutelu 
ajal alla kümne inimese, mis 
näitab, kui "oluliseks" rahva-
asemikud teemat peavad.

Äsja selgunud reoveeuuringu-
test nähtub, et narkoainetest 
tarbitakse Eestis enim amfeta-
miini, millele järgnes kokaiin. 
Amfetamiini tarvitati enim Val-
gas, seejärel Tallinnas. Võrrel-
des 2022. aastal jaanuaris ja 
mais tehtud uuringutega olid 
kõikide ainete tasemed reovees 
siiski oluliselt madalamad. Sa-
mas võib see viidata asjaolule, 
et kuna proovid võeti suve lõpu-
osas ja puhkuste perioodil, oli 
suur osa inimestest linnadest 
parajasti eemal. Reoveeuurin-
gut tehakse narkootiliste ainete 
kohta korra igas kvartalis sel-
leks, et saada ülevaadet enim 
levinud uimastitest Eesti eri pai-

gus. Proove võetakse 
Tallinnas, Haapsalus, 
Valgas, Paides ja Sillamäel. Läbi 
aegade on amfetamiin olnud 
odavuse tõttu Eestis kättesaa-
davaim meelemürk. Reoveeuu-
ringutest on abi nii kohalikele 
omavalitsustele ennetustöö ka-
vandamisel kui mõistagi ka  po-
litseile. Siiski tuleb tulemuste 
tõlgendamisel arvestada, et 
ülekaalukalt levinuim uimasti 
Eestis on kanep, mille jäägid ül-
diselt reovette ei jõua. Politsei 
andmetel on 2020. ja 2021. a 
võrdluses registreeritud narko-
väärtegude arv 2021. a kasva-
nud Tartumaal ja vähenenud 
Harjumaal, sh Tallinnas.

A1000 Market odavpoodide ke-
ti tegevjuht Tarmo Lauringu 
mõtte järgi võiksid poeketid pü-
hapäeviti oma poode kinni hoi-
da. Samamoodi võiks lühenda-
da laupäevaseid lahtiole-
kuaegu. Sellega 
saaks poes muu-
ta toidu hinda 
odavamaks, 
sest kulud 
vähenevad. 
Selveri kom-
munikat-
sioonijuht Ri-
vo Veski väitis 
aga  Postime-
hele, et kulusid 
see kuigivõrd alla ei 
tooks. Külmlette ja küttesüstee-
me tuleb pidevalt töös hoida. 
Need on aga põhilised energia-
tarbijad. Väheneks ehk valgus-
tuse- ja tööjõukulu. Siiski on pal-
ju riike, kus pühapäevase poodi-
de kinnihoidmisega edukalt 

hakkama saadakse. Näiteks 
Poolas, kus sellel on usuline 
taust. Norras on tavaline, et pü-
hapäeviti on lahti bensiinijaa-
mad, lillepoed ja toidupoed, mil-

le pindala jääb alla 100 ruut-
meetri.  Piiranguid on 

üldiselt paljudes 
maades. Põhjus, 

miks Eestis poo-
de pidevalt ava-
tuna hoitakse, 
ja üha lisandub 
24 h töötavaid 
kauplusi, on ikka 

püüd kasumit 
maksimeerida, sest 

poeketid on nn võidu-
relvastumisse kõvasti in-

vesteerinud ja meeletu kogus 
kauplusepinda vajab tasa teeni-
mist ja elus hoidmist. Kahjuks 
pole suurtest kauplusekettidest 
tulnud aga ka ühtegi mõistlikku 
mõtet, mida siis teha, et toidu-
kaupade hinda allapoole tuua.

Ühesuunalised tänavad 
jalgratturitele kahesuunaliseks

Kuidas olete rahul elektri universaalteenuse hinnaga 19 senti 
kilovatt-tunni eest ning kas liitute selle teenusega?

Kas on alust gaasi asjus  
Soomet usaldada?

Must auk riigiteedel: rahastus 
ei vii meid enam edasi

Narkorindel muutusteta –  
levinuim on amfetamiin

Kaupluseketid lahtiolekuaega-
dest: las jääda nii kuis oli…
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Linn toetab tänavu 24 aja-
loolise hoone restaureeri-
mist, muuhulgas katuste, 
fassaadide ja ajaloolise lifti 
taastamist. Uute restauree-
rimistoetuste taotluste 
vastuvõtmine algab järgmi-
se aasta alguses.

Abilinnapea Madle Lippu-
se sõnul korrastatakse igal aas-
tal Tallinnas kümneid muinsus-
kaitse- või miljööaladel asuvaid 
ja mälestisena kaitse all olevaid 
hooneid, kasutades selleks aja-
loolisi materjale ja töövõtteid. 
"Restaureerimistööde toetami-
seks, mis sageli on tavapärasest 
ehitusest keerukamad ja kal-
limad, eraldab Tallinn ka igal 
aastal omanikele toetusi. Res-
taureerimistoetuse taotluste arv 
on viimastel aastatel järjepide-
valt kasvanud ja siinkohal tahan 

siiralt tunnustada kõiki omanik-
ke, kes restaureerimistööd ette 
võtavad ja nii Tallinnale ainu-
omase pärandi säilimisse panus-
tavad," ütles Lippus.  

Restaureerimistoetusteks oli 
tänavu linnaeelarves ette näh-
tud ühtekokku 300 000 eu-
rot. Kui käesoleval aastal toe-
tust saanud objektidel veel val-
davalt restaureerimistööd käi-
vad, siis uute taotluste vastu-
võtt algab 2023. aasta alguses. 
Toetuse taotlemine eeldab ette-
valmistavaid tegevusi, nii pea-
vad olema kavandatavad tööd 
– ehitusprojekt või tegevuska-
va kooskõlastatud linnaplanee-
rimisameti muinsuskaitse- või 
miljööalaspetsialistiga. Ühtlasi 
peavad planeeritud tööd vasta-
ma toetuse tingimustele, muu-
hulgas on nõutud kolme hinna-
pakkumist.

2021. 
aastast ala-
tes saab 
ehitise res-
taureerimi-
seks esitada 
ühe taotluse 
aastas, kuid 
taotlus võib 
hõlmata 
hoone mit-
me osa restaureerimistöid. Ju-
hul, kui maatükil on mitu res-
taureeritavat objekti, võib esi-
tada nende restaureerimiseks 
ühe taotluse. Kavandatud tööde 
maht sõltub ennekõike omani-
ku soovist ja võimalustest, töö-
de kavandamisel tuleb silmas pi-
dada, et tööd peavad valmima 
sama kalendriaasta 30. novemb-
riks. Toetust saab taotleda ehi-
tiste katuste, korstnate, fassaa-
dide, akende, uste, varikatuste, 

piirete ja 
kõigi teis-
te väärtus-
like detai-
lide res-
taureeri-
mistöö-
de teos-
tamiseks. 
Mälestiste 
puhul, kus 

kaitse alla on võetud lisaks in-
terjöör, saab toetust taotleda ka 
hoone interjööri restaureerimis-
töödeks. Nii on aastate jooksul 
restaureerimistoetuse kaasabil 
restaureeritud ka hoonetes säi-
linud mitmeid ajaloolisi lifte.

Restaureerimistoetust saab 
taotleda mälestiste, muinsus-
kaitsealal ja miljööväärtuslikel 
hoonestusaladel paiknevate ehi-
tiste ning planeeringutega mää-
ratud väärtuslike hoonete res-

taureerimiseks. Toetuse eesmär-
giks on toetada objektide, sh de-
tailide restaureerimist ja taasta-
mist, et säilitada Tallinna lin-
nas ajastutruu miljöö, arhitek-
tuur ja materjalikasutus. Res-
taureerimistöid on linn toeta-
nud juba 20 aastat.

Alates 2018. aastast on toe-
tuse eelarve kasvanud. Kui veel 
2017. aastal oli linnaeelarves res-
taureerimistoetusteks ette näh-
tud 90 000 eurot, siis 2018. a 
200 000, 2019. al 225 000, 2020. 
a 250 000 ning 2021. ja käes-
oleval aastal juba 300 000 eu-
rot. Samuti on suurendatud mak-
simaalset summat ühe taotluse 
kohta, 2021. aastast tõusis see 
määr 25 000 euroni.

Lähemalt leiab restaureeri-
mistoetuste tingimused ja in-
fo https://www.tallinn.ee/et/res-
taureerimistoetus

Taotle ajalooliste hoonete restaureerimiseks toetust!

Aivar Jarne, 
Liisa Aadussoo
pealinn@tallinnlv.ee

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on abi vaja, sest toime-
tulekutoetuste saajate hulk 
pealinnas on kõvasti kasva-
nud ning  kasvab veelgi.

Linnavalitsus saatis volikok-
ku määruse eelnõu, millega tõu-
seb toimetulekutoetuse maksmi-
sel arvesse võetavate üüri, elektri 
ja küttekulude piirmäärasid. On 
ju ka kodukulud võrreldes eel-
mise aastaga oluliselt kasvanud.

Beškina sõnul on eluaseme-
kulud alates möödunud aasta sü-
gisest üha kasvanud. "Seetõt-
tu oleme juba teist korda aasta 
jooksul üle vaadanud toimetu-
lekutoetuse maksmisel arvesta-
tavad eluasemekulude piirmää-
rad," lausus Beškina. "Viimati 
tegime seda aasta eest novemb-
ris ja uued piirmäärad hakkasid 
kehtima tänavu 1. jaanuarist. Ku-
na aga eluasemekulud tänavu jät-
kuvalt kasvavad, vaatasime piir-
määrad uuesti üle."

Raha peab jääma ka toidule
Beškina sõnul mõjutab hinna-

tõus kõiki ühiskonnaliikmeid ning 
kõige enam puudutab see vähe-
kindlustatud inimesi. "Piirmäära-
de tõstmisega aitame raskustesse 
sattunud peredel tasuda koduku-
lusid," ütles ta. "Nii hoolitsema, et 
nende kodu jääks alles, ja aitame 
linlastel eluga ka raskel ajal toime 
tulla. Raha peab pärast arvete ta-
sumist jääma ka toidule."

Muudatus annab raha juurde 
nendele kuludele, mis on hüp-
peliselt kasvanud. Ehk siis üüri 
või eluaseme soetamiseks 
võetud laenumakse (sh lae-
nu intressid ja kohustusliku 
eluasemekindlustuse mak-
se), sooja vee, kaugkütte, 
ahjukütuse ja elektri eest 
tasumiseks. 

Tasutav üüri piirmäär 
tõuseb uue korra kohaselt 
33 m2 suuruse korteri pu-
hul 11 eurolt ruutmeetri 
kohta 12 eurole ruutmeet-
ri kohta. Tõuseb ka kom-

penseeritav üüri hinnalagi. Üle 
33 m2 suuruste korterite puhul 
on uus maksimummäär 600 eurot 
kuus.  Üür 18-33 m2  eluaseme 
puhul tõuseb praeguselt 14 eu-
rolt ruutmeetri kohta 15 euroni 
ning üür alla 18 m2  eluaseme 
puhul tõuseb praeguselt 17 eu-
rolt 19 euroni ruutmeetri kohta.

Abi juba oktoobri  
arve maksmisel

Elektritarbimise toetuse osa 
hakkab olema 73 eurot üksi ela-
va inimese või perekonna esime-
se liikme kohta kuus, iga järgne-
va pereliikme kohta kuni 12 eu-
rot kuus. Soojavee maksumust 
kompenseeritakse kuni 21 eurot 
ühe inimese kohta kuus. Maja-
pidamisgaasi kulu piirmäär tõu-
seb 33 euroni üksi elava inime-
se, iga järgneva pereliikme koh-
ta 16 eurot kuus.

Uued piirmäärad hakkavad 
kehtima 1. novembrist ehk no-
vembris esitatava toimetuleku-
toetuse taotlusega saab uute piir-
määradega kompenseerida juba 
oktoobri kuu eest saadud arveid.

Käesoleva aasta kaheksa 
kuuga on toimetulekutoetuseks 
makstud 8,7 miljonit eurot  ja 
rahuldatud on 22 230 taotlust. 
Keskmine toetuse summa taotlu-
se kohta on olnud 390 eurot. Sa-
mas maksti eelmisel aastal kok-
ku Tallinnas toimetulekutoetu-
seks 4,6 miljonit eurot 15 228 
esitatud taotluse alusel. Keskmi-
ne toetuse summa taotluse kohta 
oli mullu 302 eurot. Tänavu on 
toetuste vajajate arv hüppeliselt 
kasvanud seoses nii ajutise kait-
se saanud Ukraina sõjapõgenike 
kui ka linlaste suurema abivaja-
dusega, mis on eeskätt seotud 

energiahindade kasvuga.
Abilinnapea Tanel Kiik 

rääkis kriisiks valmistumi-
sest ning vastavatest se-
minaridest korteriühistu-
tele ja elanikele. Edaspidi-
sed kriisid võivad olla laia-
põhjalised, see on seotud 
maailma tabanud eri krii-
sidega, nagu sõda Ukrai-
nas, aga ka lokaalse või-
malusega näiteks energi-
avarustuse katkestuseks.

Algas Koorti 
kõnniteede  
valgustuse 
uuendamine
Lasnamäel algas tänavaval-
gustuse uuendamine Koorti 
tänaval, tööd kestavad seit-
se kuud. Pärast nende lõp-
pu  tehakse ära ka katendi-
te taastamistööd. Ehitus-
tööde lepinguline maksu-
mus on 233 675 eurot ja 
neid rahatatakse linna eel-
arvest. Linnaosavanem Ju-
lianna Jurtšenko ütles, et 
sel aastal on Lasnamäel 
valgustust korrastatud juba 
neljal lõigul. 
 

Nõmme laste-
aiad said viis 
Liiklusvankrit
Viis Nõmme lasteasutust 
said endale liikluskasvatuse 
õppevahendi Liiklusvanker, 
projektiga liitumiseks aval-
dasid soovi Raku, Männimu-
dila, Rabarübliku, Männiku 
lasteaed ja Mõmmiku laste-
sõim. Liiklusvanker aitab 
lastele tutvustada neile olu-
lisi liiklusmärke ning luua lä-
bimängimiseks põnevaid 
liiklusolukordi.  Mängukomp-
lekti abil saab püstitada las-
teaia õuealale näiteks väike-
se ajutise liiklusväljaku, kus 
harjutatakse õiget liikluskäi-
tumist tänaval, tee ületa-
mist, korratakse üle fooritu-
lede tähendusi ja palju 
muud.
 

Korteriühistu-
te infopäevad 
Põhja-Tallinnas
Põhja-Tallinna valitsus kut-
sub linnaosa korteriühistute 
esindajaid osalema info-
päevadel, kus toimub kriisi-
tarkuse koolitus ja arutle-
takse linnaosa puudutava-
tel aktuaalsetel teemadel. 
Infopäevad toimuvad 18. 
oktoobril algusega kell 17 
eesti keeles ja 20. oktoobril 
algusega kell 17 vene kee-
les linnaosa kogukonnama-
jas (Kari 13). Infopäevade 
raames toimuva kriisitarku-
se koolituse viivad läbi mu-
nitsipaalpolitsei ameti spet-
sialistid. Korteriühistute 
esindajate küsimustele vas-
tavad ka linnaosavalitsuse 
esindajad. Asjast huvitatud 
korteriühistute esindajatel 
palutakse end infopäevale 
registreerida  pohja.yhis-
tud@tallinnlv.ee.

Kes ja kuidas saab toimetulekutoetust taotleda?
• Toimetulekutoetus on rahaline abi puuduses inimesele 

või perele. See on mõeldud toidu, ravimite või riiete ost-
miseks, kodukulude eest tasumiseks jms. Toetust on õi-
gust saada inimesel või perel, kelle kuu netosissetulek 
pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla toimetule-
kupiiri.

• 2022. aastal on toimetulekupiir pere esimesele või ainsa-
le liikmele 200 eurot, igale järgnevale täiskasvanud pere-
liikmele 160 eurot ja igale alaealisele lapsele 240 eurot.

• Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu vii-

maseks tööpäevaks oma linnaosa sotsiaalhoolekande 
osakonnale.

• Lisa avaldusele kodu omamist tõendav dokument või üü-
rileping, jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemeku-
lude arved ning selles kodus elavate pereliikmete sisse-
tulekuid tõendavad dokumendid.

• Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta 
teeb linn viie tööpäeva jooksul. Toetus kantakse kolme 
tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist taotleja näida-
tud pangakontole.

Lähenev talv sunnib 
arvutama, kui  palju 
kraade peab toas ole-
ma, et küttearve jalust 
ei rabaks.   Scanpix

Üüri ja elektriarvete tasumiseks 
mõeldud toetuse piirmäär suureneb



tis Jahu. "Tegelesin amatööri-
de tasemel väga paljude spor-
dialadega: võrkpalli, korvpalli 
ja jooksmisega. Samuti maad-
lesin ja tegin natuke isegi pok-
si." Maadluses tuli ta hõbeme-
dalile Eesti noorte meistrivõist-
lustel, poksis oli Kohtla-Järve 
noortemeister. "Võistlesin kor-
ra isegi ka Eesti noorte meist-
rivõistlustel, kus läksin loosi 
tahtel vastamisi eelmise aasta 

meistriga," muigas mees. "Mi-
nu jaoks oli see suur võit, et 
ta mind knockout’i ei löönud."

Kabeni jõudis Jahu enne 
füüsilist treeningut. "Olen pä-
rit Lõuna-Eestist ja seal män-
giti igas külas ja talus kabet," 
lausus ta. "Isa tegi meile ise 
kabelaua ja -nupud ning ni-
metas seda dambrettilauaks. 
Dambrete on läti keeles kabe 
ja see on tõenäoliselt tulnud 
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ti Nõmme noortemajaga. Mõ-
tiskledes, milline on hea õpe-
taja, loetleb mees: "Kannatlik, 
laste soovidega arvestav. Ta ei 
väsi kordamast ja parandab vi-
gu taktitundeliselt." Jahu sõ-
nul ei või lapsele mingil juhul 
öelda: kuidas sa nii rumal olid, 
et sedasi tegid? "Keegi ei ole 
rumal, kabes jagub igasugu 
nüansse," teab Jahu. "Õpeta-
da tuleb keskendumist, enese-
valitsemist, distsipliini ja töö-
kust. Kui õpetaja seda edasi 
suudab anda, on hästi."

Tavalistes koolitundides kur-
davad õpetajad sageli, et lap-
sed on üliaktiivsed ega suuda 
keskenduda, ehk pedagoogid ei 
suuda praegust põlvkonda paha-
tihti korrale kutsuda. Küsimu-
sele, kuidas õnnestub lapsi tun-
dide kaupa kabelaua taga istu-
mas hoida, vastas Heinar Jahu, 
et temal ei ole probleeme ette 
tulnud. "Eks praeguse aja mii-
nus on mõistagi see, et kui las-
tel tekib vaba minut, võetakse 
mobiil nina alla ja mängitakse 
seal mänge," nentis kabeõpe-
taja. "Kui teha seda pool tundi 
päevas, küllap ka see arendab, 
aga vahtida helendavat ekraani 
tundide kaupa ei ole õige tege-
vus, see kindlasti nüristab. Aga 
eks igat asja tuleb teha mõist-
likkuse piirides."

Jahu rõhutas, et vastukaa-
luks kabemängule peaksid 
õpilased tingimata tegelema 
ka mõne aktiivse spordialaga. 
"See aeg, mis laps kabet män-
gib, on tema tervisele ju kah-
julik – ta istub ja see ei aren-
da," rääkis kabetreener. "Lapse 
normaalne tegevus on füüsili-
ne: jooksmine ja hüppamine." 
Jahu küsib lastelt ikka, mis ala-
ga nad veel tegelevad. "Põhi- 
alad on jalgpall, korvpall, uju-
mine ja kergejõustik, aga ka 
lauatennis," loetles mees, too-
nitades veel kord, et füüsiliselt 
peab olema tugev, mitte vaid 
kabega tegelema!

Mänguarmastus  
Lõuna-Eesti kodust

Nagu on tundnud mu-
ret meedikud, nen-

dib ka kabeõpeta-
ja, et üldiselt võik-
sid lapsed füüsi-
liselt tugevamad 
olla. "Praegusaja 
laste liikuvus on 
erinev, aga võib 
siiski öelda, et see 

peaks parem ole-
ma," märkis Jahu. 

"Linnalapsel ei ole 
vaja füüsilist tööd teha. 

Maal seevastu tuleb tööd 
teha, seepärast pean õigeks 
maal veedetud lapsepõlve, mis 
on palju produktiivsem. Seal 
on värske õhk, värske toit ja 
füüsiline töö." Muidugi kom-
penseerivad linnalapsed seda 
spordiga. "Aga väga kaugel 
ei taheta sporti tegemas käia, 
selleks on vaja omakorda häid 
tingimusi," leidis õpetaja.

Vanameister ise tegeles omal 
ajal koolis spordiga üsna inten-
siivselt. "Kogu õppimisest va-
ba aeg läkski spordile," nen-

"Hea õpetaja on kannatlik ja laste soovidega arvestav. 
Ta ei väsi kordamast ja parandab vigu taktitundeliselt," 
leiab 89-aastane legendaarne kabeõpetaja Heinar  
Jahu, kelle käe all on sirgunud ka mitmed maailma-
meistrid.

Heinar Jahu sõnul on kabe reeglid lihtsad, kuid mäng ise keeruline. Korralikuks mänguoskuseks kulub aastaid.  Albert Truuväärt

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Jahu edukust treeneri ja õpe-
tajana näitab, et tema käe alt 
on üle 40 õpilase saanud Eesti 
noorte meistriks. Jahu õpilased 
Raido Värik ja Priit Lokotar on 
aga tulnud maailmameistriks ja 
Euroopa noortemeistriks. Kadi 
Veski on tunnistatud Euroopa 
noorte meistrivõistluste meda-
livõitjaks. Mida selleks teha, et 
väga edukaks kabetajaks saa-
da? "Väga palju tööd," märgib 
Jahu. "Kõigepealt tuleb õppida 
selgeks mängu põhimõtted: mil-
line nuppude asetus on hea ja 
mis on halb. Seejärel tuleb tree-
nida ehk lahendada ülesandeid 
või läbi mängida seni mängi-
tud partiid, eriti suurmeistrite 
ja maailmameistrite omad, ning 
neid analüüsida. See on väga 
aeganõudev tegevus."

Äsjasel aasta õpetaja galal 
pälvis Jahu riikliku haridus-
töötaja elutööpreemia "Loo-
dan, et see tuleb kabemängu-
le kasuks," nentis Jahu. Rää-
gitakse ju kabest tema meelest 
ajalehtedes ja televisioonis vä-
he, olgugi tegemist väga levi-
nud mänguga. Nõmme huvi-
kooli kaberingi õpetajana te-
gutseb mees tänini. "Tunnus-
tus tuli suure üllatusena ja ega 
ma veel selle mõttega harjunud 
ei ole. Ma ei ole ometi ju ei-
tea-mis-asjaga hakkama saa-
nud, olen kõige tavalisem hu-
viringi õpetaja," leiab ta ise.

Kas parem on  
kabe või male?

Ikka kiputakse võrdlema, 
kumb on parem, male- või 
kabemäng. Jahu ise tsiteerib 
meeleldi male maailmameist-
rit Emanuel Laskerit, kes osa-
les 1925. aastal Moskvas rah-
vusvahelisel turniiril, tutvus 
vene paremate kabetajatega, 
ja mänginud nendega mõned 
partiid, ütles pärast: "Kabe on 
malemängu ema – ja väärikas 
ema." Ka on öelnud mõlemat 
mängu mänginud mees: "Kui 
male on tunnistatud mängude 
kuningaks, peaks kabe olema 
peaminister!"

Heinar Jahu nendib, et ma-
les on kahtlemata mitmekesi-
semad käigud. "Kabe seevastu 
on lihtsate reeglitega, aga väga 
keeruline mäng," tõi mees väl-
ja. "Kabega tutvuja, kes pole se-
da mängu varem üldse mängi-
nud, saab reeglid viie minutiga 
selgeks. Aga hea mänguoskuse 
omandamise jaoks kulub aas-
taid." Seega on kabemäng oma 
lihtsuselt väga petlik. "Siin on 
väga palju variante, mida kõi-
ki tuleb arvestada – ja seda ka-
bet õppivad lapsed mul teevad-
ki," nentis Jahu.

Võiks imestada, miks täna-
päeva lapsed üldse veel kabet 
mängima hakkavad, kui neil on 
käepärast kõikvõimalikke arvu-
timänge, mis toovad märksa kii-
remaid võite? "Järelikult on ka-
bes midagi huvitavat!" lausus Ja-
hu. "Lahendada mingisugused 
olukorrad laua peal ära – see 
teeb suurt rõõmu. Leida raskes 
seisus üles viik või lahendada 
rasked seisud ära on kõige suu-
rem võit! Kui kabe oleks liht-
ne mäng, ei mängiks seda kee-
gi! Aga siin tekib väga raskeid 
situatsioone, millest ei saa jagu 
isegi suured ja targad inimesed."

Võidurõõm viib edasi
Lisaks mängurõõmule ning 

seisu lahendamise rõõmule 
nimetab Jahu võidurõõmu. 
"Rõõm võidu üle on väga-vä-
ga suur ja edasiviiv jõud – vaa-
dake ükskõik millist spordiala, 
kuidas esikoha saanud hüppa-
vad ja ei-tea-mis-vigureid tee-
vad!" muheles mees.

Mõistagi tuleb õppida leppi-
ma ka lüüasaamistega. "Kao-
tuse kurbus ja valu on medali 
teine külg," nentis kabeõpetaja. 
"On olnud isegi juhuseid, kus 
kaotuse tõttu on jäetud kabe-
mäng maha!" Rasketel hetke-
del püüab ta lastele selgitada, 
et kui sina oled kaotuse peale 
väga kurb, on vastane rõõmus. 
"Proovi õppida ära nii palju, et 
saad revanši – sedasi võid kao-
tuse tasa teha," soovitas Jahu. 
"Ja lepi kaotusega!"

Loomulikult ei ole kaotuse 
talumine lihtne. "Suurmeister 
Paul Keres ütles, et ka kaota-
da peab oskama: tuleb võt-
ta endas jõud kokku, suruda 
vastase kätt ja öelda: õnnitlen 
võidu puhul!" tsiteeris ka-
beõpetaja taas korüfee-
sid. "On inimesi, kes jä-
tavad selle tegemata, 
kuid see on ebasport-
lik," peab Jahu olu-
liseks igas olukorras 
väärikaks jäämist.

Õige laps liigub  
piisavalt

Olgugi Nõmme hu-
vikooli kaberingis ka 
tüdrukuid, valitseb poiste 
teatav ülekaal. "Olen poiste-
le vahel naljaviluks öelnud, et 
see ei ole üldse teie mäng, sest 
mitmes keeles – näiteks itaalia 
ning serbohorvaadi keeles tä-
hendab "dama" kabemängu," 
muigas Jahu. "Ka saksa keeles 
tähendab kabe daamide män-
gu! Aga see muidugi ei tähen-
da, et kabe naiselikult pehme 
oleks – see on siiski väga ras-
ke mäng."

Tallinnas on Jahu olnud ka-
betreener 1991. aastast Nõm-
me lastemajas, mis hiljem liide-

Perega ei 
tee me praegu 

uue aasta puhul 
isegi šampanjat lah-

ti – ka ilma saab 
väga hästi hak-

kama.

Heinar Jahu on suutnud treenerina  
viia noori absoluutsesse tippu
Jürgen Fogel 
jyrgen.fogel@tallinnlv.ee

"Ma arvan, et Heinar Jahu 
on Eesti kõige pikaajali-
sem tippkabetaja. Ta on 
võimeline ka 89-aasta-
selt tulema Eesti meistri-
võistlustel medalile," lau-
sus Euroopa Kabekonföde-
ratsiooni president (2017-
2021) Janek Mäggi. "Tema karjäär 
on olnud tugevalt üle poole sajandi. 
Selliseid tippsportlasi, vähemalt Eesti 
tasemel, teistel aladel ei ole."

Kabetamine on Eestis väga popu-
laarseks saanud ja sel on väga erine-
vaid põhjuseid. "Üks põhjus on see, et 
meil on olnud palju kabeentusiaste 
aastate jooksul," lausus Janek Mäggi 
(pildil). "Aga veel olulisem on, et Eesti 
on olnud pikka aega maailma kabejuh-
timises väga vastutusrikastel kohtadel. 
Euroopa kabet ja maailma kabet on 
Tallinnas suunatud tänaseks umbes 15 
aastat ja ka praegu on mõlemas juha-

tuses ka üks eestlane. See 
on võimaldanud tuua 

meil tippturniire Ees-
tisse. Eelmisel aasta 
toimusid meil näiteks 
ka maailmameistri-
võistlused. On vähe 
riike, kus kabe maail-

mameistrivõistlused 
on toimunud kaks kor-

da."
Erakordne kabetreener Jahu 

on toonud kabe juurde palju noori, kel-
lest on saanud ka maailmameister nagu 
Raido Värik. "Ta on suutnud treenerina 
viia noori absoluutsesse tippu. Eestis 
on kabe erakordselt populaarne ja ma 
arvan, et Heinar on Nõmme klubi süda," 
märkis Mäggi. Ta ise on oma peres kõi-
ge tugevam mängija. "Praegu mulle 
vastast ei ole. Lapsed on valinud teised 
huvialad, millega tegeleda. Vanem poeg 
on üsna aktiivne ratsutaja, kuid sport on 
meie peres au sees," märkis Mäggi. 
"Mina olen mõttespordi totaalne pat-
rioot."
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saksa keelest: das Damenbrett 
(või das Dambrett). Nii me ko-
dus mängisimegi naabrite ja 
külalistega, nii et sain kabe 
selgeks enne kooli."

Edu mõttespordi  
olümpiaadil

Oma suurimate edusam-
mude üle mõtiskledes leiab 
Jahu, et ta ei ole kuigi kõva 
kabetaja. "Küll aga oli vä-
ga suur rõõm esimene kord 
Eesti meistriks tulla," nentis 
ta. Lisaks on Jahu võitnud 
mõned rahvusvahelised tur-
niirid. Vaid nädala eest sai 
Jahu Eesti meistrivõistlustel 
kiirkabes (64-ruuduline ka-
be ehk vene kabe) pronks-
medali. Kõige magusamaks 
võiduks peab mees aga me-
dalivõitu Londonis toimunud 
mõttespordi olümpiaadil, kus 
võisteldi 50 või 100 eri alal 
üle maailma ning esindatud 
olid muuhulgas ka Aafrika, 
Hiina ja Jaapani mängud, sa-
muti kabe. "Mängiti rahvus-
vahelist kabet, samuti ingli-
se kabet, kuna üritus toimus 
Londonis," meenutas Jahu. 
"Mul õnnestus tulla inglise 
kabes pronksmedalile – ja-
gasin teist-kolmandat kohta."

Jahu ametialane karjäär on 
olnud kirev. Esimesena mainib 
ta üheteistkümnendas klas-
sis saadud võimalust. "Käi-
sin Kohtla-Järve keskkoolis 
ja seal loodi spordikool, mille 
direktor tegi mulle kui spor-
diga tegelevale noorele et-
tepaneku võtta endale suu-

sagrupp ehk olla suusatree-
ner. "See oli koolipoisile vä-
ga meeldiv asi, sest maksti ju 
palka ka," nentis Jahu. Amet-
likke kabetreeninguid ta koo-
lis läbi ei viinud, vaid näitas 
lihtsalt teistele lastele, mida 
oskas, kuna toimusid kooli-
noorte võistkondlikud võist-
lused. "Aastatel 1959 kuni 
1965 treenisin Kohtla-Järvel 
noori, siis tulin Tallinna," li-
sas mees. Pealinnas pidas ta 
igasugu huvitavaid ameteid, 
näiteks oli maaspordiseltsi 
Jõud kesknõukogus instruk-
tor. "Minu valdusse kuulus 
seitse spordiala: jalgpall, jää-
hoki, kaasaegne viievõistlus, 
ratsutamine, motosport ja ma-
le-kabe, ja lisaks oli neli tree-
nerit, keda juhendasin," rää-
kis Jahu. "Töö hulka kuulus 
veel võistluste organiseerimi-
ne, näiteks olin tegev suve- ja 
talispartakiaadidel." Ka sai 
nõukogude ajal peetud spor-
dimetoodiku ametit.

Maailma ainus  
kabemuuseum

Kabeklubi loodi Nõmmel 
1994. aastal ja samas asub ka 
maailma ainus kabemuuseum. 
"Kabemuuseum on siin tänu 
Nõmme huvikooli direktori-
le Hele Leek-Amburile, kel-
le esivanemad olid samuti ka-
betajad," märkis Jahu. "Te-
ma leidis meile ruumi, ostis 
kapid ja meil ei olnud muud 
kui need sisustada." Uhku-
sega näitab mees joonistust, 
mis annab tunnistust, et ka-

bet mängiti juba 5000 aastat 
tagasi Egiptuses.

Kui pärida, mis on kõige 
rumalam käik kabes, muhe-
les legendaarne kabeõpetaja: 
"See, kui annad mitu nuppu 
ära põhjuseta! Mõtlemata teh-
tud käigud ei ole midagi väärt.  
Vaadates laste reaktsiooni, kui 
nad omavahel mängivad, kipub 
olema sageli nii, et kui vastane 
teeb käigu, siis teisel mängijal 
käsi kohe tõuseb – ta leiab, et 
nüüd on tema kohustus vasta-
ta," kirjeldas Jahu. "Mina aga 
ütlen: sul ei ole praegu kohus-
tust vastata! Esimene kohus-
tus on leida hea käik. Ja al-
les siis, kui sa oled selle leid-
nud, soorita see käik."

Ei ole harvad juhused, et 
laps suudab täiskasvanutega 
võrdselt kabet mängida ning 
olla võrdväärne partner. Hei-
nar Jahu toob näitena Priit 
Lokotari, kes on noorte maa-
ilmameister ja Euroopa meis-
ter, aga ka Eesti täiskasvanu-
te meister. "Sama on ka Rai-
do Värikuga – kui ta oli veel 
noorteklassi mängja, osutus 
ta täiskasvanutele vähemalt 
võrdseks partneriks," tunnus-
tas kabetreener.

Annab oskust  
ennast valitseda

Jahu kinnitusel annab ka-
be mängijale enesevalitsemist, 
eesmärgikindlust, distsipliini 
ning oskust eesmärke püstita-
da. "Kindlasti aitab kabe koo-
lis õppimisele kaasa, seda on 
mulle mitu vanemat öelnud, et 
laste hinded paranevad," rõõ-
mustas Jahu.

Oma erksa vaimu ja hea füü-
silise tervise saladuseks peab 
Heinar Jahu põhiliselt asjaolu, 
et ta ei ole kunagi suitsetanud 
ega alkoholi tarvitanud. "Pere-
ga ei tee me praegu uue aasta 
puhul isegi šampanjat lahti – 
ka ilma saab väga hästi hak-
kama," kinnitas mees. "Minu 
lastest ja lapselastest, kes ka-
bet on mänginud, ei ole küll 
kabetajaid saanud, kuid seda 
võin küll öelda, et keegi neist ei 
suitseta ega tarvita alkoholi!" 

Küsimusele, kas tunnusta-
tud Eesti kabetajal on oma 
õpilaste või õpetajatööga seo-
ses veel mõni täitumist oo-
tav unistus või lootus, vas-
tas Jahu, et ta on väga põne-
vil, mis saab nendest kümne-
aastastest, kes praegu käivad 
tema treeningul, teevad kor-
ralikku tööd ja on häid tule-
musi saanud. Kui kõrgele nad 
jõuavad? "Ikka loodaks, et kõi-
ge kõrgemale: maailmameist-
riks!" muigas mees. "Mõista-
gi, ega kõik maailmameistriks 
ei mahu, aga juba see on tore, 
kui laps saab kabe näol endale 
meeldiva ja soovikohase tege-
vuse ning teeb seda hea mee-
lega, rääkimata siis suurmeist-
riks või meistriks tõusmisest." 
Tema sõnul käib Nõmme hu-
vikooli kaberingis kolm-neli-
viis 10-11-aastast, kellel ei to-
hiks olla mingit takistust tip-
pu jõuda.
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Heinar Jahu sõnul on kabe reeglid lihtsad, kuid mäng ise keeruline. Korralikuks mänguoskuseks kulub aastaid.  Albert Truuväärt

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Keskajal osati üsna osavalt 
isegi inimese koljut avada 
ja opereerida nii, et aju jäi 
seejuures kahjustamata ja 
patsient paranes peagi.

Koos filmiga "Apteeker  
Melchior" sündis Tallinna lin-
naelumuuseumis publikuprog-
ramm, mis viib  Melchiori ra-
dadele ning sisustab ära suu-
re osa käimas olevast arheo-
loogiasügisest.

Eesti tuntuima luu-uurija 
Martin Malve jutust tuli väl-
ja, et keskajal osati üsna osa-
valt isegi inimese koljut ava-
da ja opereerida nii, et aju jäi 
seejuures kahjustamata ja pat-
sient paranes peagi. "Eestis on 
leitud kaks koljuoperatsiooni 
jälgedega pealuud. Üks Tar-
tust ja teine Saaremaalt, Val-
jala kirikuaiast," selgitas Mal-
ve. Selgus, et Saaremaa leid  
on umbes 800 aastat vana, see-
ga üks eesti vanemaid kolju-
leide. "Tartust leitud operee-
ritud  kolju on uuemast ajast 
ja kahjustused on sel inimesel 
ka  ideaalselt ära paranenud. 
Selgus, et kolju oli pealae ko-
halt lahti lõigatud ja luu plaat 
eemaldatud. Meest opereeriti 
tõenäoliselt seetõttu, et tal oli 
otsmikuluu murd. See on ka 
tal paranenud. Aga kui ta sel-
le murru sai, siis tekkis ka ve-
revalum, sellepärast avati kol-
ju, et verevalum likvideerida." 
Selle kolju purustamisel oli  siis 
täiesti meditsiiniline eesmärk, 
mitte piinamine. "Operatsioon 
oli edukas, mees jäi ellu ja pa-
ranes," nentis Malve.

Operatsioonil  
tuimestuseks alkohol?

Malve oletas, et ka Tallin-
nas võidi kasutada operatsioo-
nide puhul tuimestamiseks al-
koholi. "Ja kindlasti osati hoida 
puhtust. Sellest sõltus ju operat-
siooni õnnestumine," märkis ta.

Kõige valusam aga pole mit-
te kolju purustamine, vaid pea-
naha pehme koe läbi lõikami-
ne, sest seal on tundlikke när-
ve. "Peab au andma vanale me-
ditsiinile – nad on olnud väga 

anatoomiateadlikud.  Kui olid 
jõudnud purustada luu, siis pi-
did kohe edasise sügavama-
le mineku peatama. Kui nad 
oleksid puudutanud pea sise-
muse pehmet kude, siis oleks 
see paraku tähendanud patsien-
di surma. Aga nad on osanud 
seda osavalt vältida. Ja ka an-
tud juhul Tartu mees jäi ellu."

Malve sõnul vaatasid arheo-
loogid varem luid välja kaeva-
tes vaid seda, mis leiud olid 
neil kaasas. Arheoloogid tund-
sid huvi materiaalsete eseme-
te vastu, aga neid ei huvitanud 
inimene ise. Nüüd on olukord 
muutunud, luude uurimine an-
nab parema pildi inimeste ku-
nagisest elust-olust. Me saame 
rohkem teada, kuidas need ini-
mesed elasid, mida sõid, mis 
haigusi põdesid. 

Vägivallale viitavaid  
luid on siiski vähe

Paraku aga ei saa luude pealt 
välja lugeda kõike, mis puudu-
tas inimeste tervist. "Näiteks 
seda, kuidas nii suur peapõru-
tus võis mõjuda mehe mõistu-

sele ja tajule. Kas tal mõistus 
pärast seda oli selge või mit-
te? Seda me ei saagi teada." 

"Üldse vaatasin selle filmi val-
guses vägivalla juhtumeid, mil-
lest luud kõneleksid," jätkas Mal-
ve. "Eestis on kaevatud mitut sõ-
jahauda, kust leitud luudel on mit-
meid terariistavigastusi. Siin-seal 
on vihjeid lahingutele ja lange-
nute surma põhjustele,  aga üldi-
selt on vägivallale viitavad luus-
tikud kõikide leidude seas ikka-
gi harukordsed. Enamik luustik-
ke, mis me oleme leidnud, on 
tavalised, ilma vigastusteta. Elu 
pole olnud ajaloos nii vägivald-
ne, nagu vahel arvatakse. Sealt 
vaatab vastu palju rahumeelsem 
pilt kui me oleme ajalooraama-
tutest lugenud." 

Vägivalla vigastustest levi-
numad on hambakivi ja kaa-
ries, kulunud liigesed ja luu-
murrud. Ehk siis enamik lei-
tud luustikke kõneleb lihtsalt 
inimeste elust. Meeste ja naiste 
luustikel on siiski vahe. Mees-
te puhul on  näha rohkem luu-
murde ja raskest tööst tingitud 
traumasid kui naistel. 

ARHEOLOOG: Keskajal 
peeti puhtust ja vägivalda 
oli arvatust vähem
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Retked "Apteeker Melchiori"  
filmi radadel
Tänavuse Tallinna 
linnaelumuuseumi 
arheoloogiasügise 
kavas on mitmed 
loengud ja ekskur-
sioonid filmi "Ap-
teeker Melchior" 
radadel. 

Milline oli Tallinn 
aastal 1409 ja mis 
on sellest ajast tä-
nini säilinud? Mida kasutati 
akende katmiseks, kui klaasi 
veel ei olnud? Kus elas Tallin-
na esimene apteeker ja kel-
lelt enne teda rohtusid soe-
tati?

Ekskursioonil tutvustatak-
se linna läbi apteeker Melchi-
ori silmade, sealjuures selgi-
tatakse ajalooteemalise filmi 
tegemise nüansse. Kas 15. 
sajandi Tallinna saab üldse 
tõepärasena kujutada?

Ekskursioon stardib Kiek in 
de Köki suurtükitorni juures. 

Sealt liigutakse läbi 
ordurüütlitele kuu-
luva Toompea han-
sakaupmeeste va-
litsetavasse all-lin-
na. Teel külastatak-
se 600-aastast 
Raeapteeki, meki-
takse apteeginapsu 
ja Panis Martiust. 
Retk lõpeb linna-

muuseumis, kus tutvustatak-
se teemakohaseid kogudes 
säilitatavaid 15. sajandi leide.

Kaks tundi kestev ekskur-
sioon algab 5. novembril ja 
19. novembril kell 12.30 ning 
3. detsembril ja 10. detsemb-
ril kell 13.30. Piletid Fientast.

Tulemas on veel ka loeng 
Neitsitorni loengusaalis. 10. 
novembril räägib seal Ain 
Mäesalu keskaja relvastu-
sest ja sõjandusest peami-
selt "Apteeker Melchior" näi-
tel. Pilet Fientast.

Muuhulgas viib apteeker Me-
lchiori teemaline tuur ka raea-
pteeki, kus ta filmis toimetas.
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Nakurt-Murumaa räägib in-
tervjuus Pealinnale, kuidas on 
võimalik multikriisiajal ettevõt-
lust elus hoida ning mida saaks 
valitsus teha, et ettevõtjad ei 
lööks käega. Kõrgele elektrihin-
nale piirhinna kehtestamiseks tu-
leks tema sõnul jagada ümber 
energiaettevõtete hiigelkasum.

Meil on järjest olnud koroona, 
tarne- ja energiakriis. Kuidas et-
tevõtted on nendega toime tul-
nud?

Kui tuleb kriis, olgu see ma-
janduskriis või mingi muu kriis, 
siis pärast seda hakkab ettevõt-
lus tavaliselt jalgu alla võtma ja 
läheb normaalsetesse rööbastesse 
tagasi. Nüüd ei jõudnud koroo-
nakriis lõppedagi, kui algas sõda 
Ukrainas ning koos sellega ener-
giahindade meeletu tõus. See on 
teatud aladel surumas ettevõtjaid 
lausa käpuli.

Millised väikeettevõtjad siis juba 
on käpuli?

Eriti valusalt puudutab see 
praegu nö mugavusteenuseid 
pakkuvaid ettevõtteid. Teiste seas 
spaad ja iluteenuseid pakkuvad 
asutused, kellest paljud on ka väi-
keettevõtjad. Näiteks toitlustus-
asutused ja väikesed toi-dutoot-
misega seotud ettevõtted, paga-
ri- ja kondiitriärid. Näiteks sul-
geb uksed Saaremaal pikki aas-
taid tegutsenud leivatööstus. 

Kannatavad valdkonnad, mis 
on väga energiamahukad, kuid 
mille kasumid on suhteliselt väik-
sed. Seal pole võimalik energia-
hindade tõusu kanda üle too-
te lõpphinda. See poleks enam 
tarbijale jõukohane ja ta loobub 
sellest tootest. 

Kas on ka vastupidiseid näiteid, 
kus tänu kriisidele on uusi firma-
sid juurde tulnud?

Niisamuti kui koroona ajal 
oli firmasid, kellel tänu kriisile 
läks isegi paremini kui varem, 
on ka praeguse kriisi ajal neid, 
kellel on hakanud hästi minema. 

Covidi ajal tekkisid täiesti uued 
ärivõimalused, nagu näiteks isi-
kukaitsevahendite pakkumine.

Ka nüüd tekib juurde ettevõt-
teid, kes pakuvad uusi lahendusi 
näiteks küttesüsteemide tõhusta-
mise alal. Teatud valdkonnas tee-
vad edusamme ka materjali müü-
gi ja vahendusega tegelevad et-
tevõtted. Maal läheb praegu vä-
ga hästi neil, kes pakuvad kütte-
puid ja graanuleid. 

Üksikutel aladel läheb vaata-
mata uuele kriisile paremini kui 
mullu. Ent kui vaadata suurt pil-
ti, siis on olukord ikkagi nukker.

Kui nukraks võib see pilt tal-
vel minna? Valitsus on soovita-
nud ettevõtetel, kes toime ei tu-
le, lausa uksed sulgeda.

Peame arvestama, et Eesti on 
valdavas osas ikkagi väikeette-
võtluse maa. Kolmveerand meie 
palgatöö tegijatest töötavad väi-
kestes ja keskmistes ettevõtetes. 
Kui riik soovitab neil uksed 
sulgeda, siis muidugi mõ-
nel puhul võib seda ise-
gi kaaluda, kui alterna-
tiiviks on elektri eest 
maksmiseks laenu 
võtmine. Kuid see 
poleks enam ratsio-
naalne viis toimimi-
seks ning ükski ette-
võtja selliselt hästi toi-
me ei tuleks. 

Uste sulgemine aga tä-
hendab ka töötajate koonda-
mist. Tööandja ei saa vastu tal-
ve kedagi koju saata, öeldes, et 
võib-olla teeme kevadel uksed 
uuesti lahti. Sel juhul peaks ta 
ka kevadeni palka maksma, mida 
aga ta kindlasti niisugustes tin-
gimustes ei suuda. Koondamised 
tähendavad hoopis lisakoormust 
töötukassale. 

Millist rohtu oleks riigil selle 
vastu pakkuda?

Lühiajalises vaates tuleb ette-
võtjatele kriisiabi pakkuda. Mui-
dugi pole lahenduseks see, et riik 
hakkab kinni maksma ettevõte-
te elektriarveid või küttekulusid. 
See poleks ei riigi ega ka ettevõ-
tete poolelt mõistlik lahendus. 

Aga selleks, et anda ettevõt-
jatele kindlustunne saamaks pla-
neerida oma eelarvet ja energia-
kulusid, on praegu ühe lahendu-
sena välja pakkuda niisugune va-
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"Eestlased on väga ettevõtlikud ja oleme harjunud ise hak-
kama saama. Ent energiahindade tõus surub  ettevõtjad kä-
puli," ütleb Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete assot-
siatsiooni (EVEA) president Ille Nakurt-Murumaa. "Olen küll 
suur vabaturumajanduse pooldaja, kuid praegu ma elektri 
piirhinna kehtestamisest paremat lahendust ei näe." 

Aivar Jarne
aivar.jarne@ 
tallinnlv.ee

Milliseid toetusi pakub Tallinn ettevõtetele?

• Väikeettevõtja digilahen-
duste toetust

• Mittetulundustegevuse 
toetust

• Väikeettevõtja välis-
messitoetust

• Messitoetust

• Praktikajuhendaja toetust
• Nõu alustavale ja tegutse-

vale ettevõtjale
• Info toetuste taotlemise 

kohta asub https://www.
tallinn.ee/et/ettevotjale/

teenused-ja-toetused/

hend nagu elektri reguleeritud 
hind. Olen küll sügavalt vabatu-
rumajanduse pooldaja, kuid prae-
gu elektri piirhinna kehtestami-
sest paremat lahendust ma ei näe. 

Kas peate siis silmas seda, et 
elektri universaalteenus kehtesta-
taks ka ettevõtetele?

Mitte just seda. Universaal-
teenuse hind on piirhinnast ole-
muslikult erinev. Universaaltee-
nus tähendab, et meil on üks tea-
tud hinnaga pakett, mis on müü-
jatele kohustuslik ja tarbijatele va-
batahtlik. Piirhind tähendab, et 
teatud hinnast kõrgemat hinda 
müüja ühegi paketi puhul küsi-
da ei tohi. See tekitaks olukorra, 
kus elektrienergia müüjate kasu-
mid väheneksid. Kuid see annab 
ettevõtjatele ja elanikele kindlus-
tunde, et nad saavad oma tege-
vusi mingis pikemas plaanis et-
te planeerida.

Riigikogus on praegu eelnõuna 
arutusel just universaalteenuse 
pakkumine ka väikeettevõtjatele. 
Kas te ei ole sellega rahul?

Selles eelnõus nähakse ette, 
et universaalteenus tehakse kät-
tesaadavaks ka väikeettevõtja-
le, kuid sellele üleminekul peab 
maksma leppetrahvi, kui see on 
lepingus sees. Teiseks tehakse 

universaalteenus kättesaada-
vaks vaid neile, kellel on 

oma leping energiamüü-
jaga. Kuid väikeette-

võtjad toimetavad 
paljuski üüripinda-
del. See tähendab, 
et väikefirmal, kel-
lel pole oma lepin-
gut elektrimüüjaga, 
vaid talle vahendab 

seda hoopis üürile-
andja või hoone hal-

dur, kes ise ei ole väi-
keettevõtja, ei pääse uni-

versaalteenusele lihtsalt ligi. Ta 
peab ostma elektrit selle hinnaga, 
mida pakub talle hoone haldaja. 

Milline võiks siis olla ettevõtjate-
le see elektri piirhind? Reatarbi-
jatele öeldi välja, et universaal-
teenuse hind on 19 senti kilo-
vatt-tunni eest ning see võib ajas 
muutuda. 

Võrreldes aastataguse ajaga 
ei ole 19 senti kWh eest sugugi 
odav hind, isegi kui ka piirhind 
oleks samasugune. Ettevõtjale on 
vaja kindlustunnet, et see hind 
jääb püsima ning ta saab oma 
kulud ja tulud ratsionaalselt lä-
bi kaaluda ja hinnata oma te-
gevuse mõistlikkust. EVEA ega 
meie liikmed ei ole öelnud välja 
konkreetset numbrit. Ka univer-
saalteenuse hind võib ajas muu-
tuda. Konkurentsiamet on val-
mis seda aeg-ajalt üle vaatama, 
mis tähendab, et tarbijatel pole 
mingit kindlustunnet. 

Pakute EVEA esitatud kümne 
ettepanekuga energiakriisile ka 
pikemaajalisi lahendusi, kui vaid 
elektri piirhind.

Ettevõtjad tahavad ikkagi pi-
kemaajaliselt ise tegutseda, mitte 
riigilt abi lunida. Pikemas pers-
pektiivis tuleb riigil panustada 
sellesse, et aidata vähendada et-

tevõtjate energiakulusid. Tegele-
da tuleks mitte ainult korterma-
jade soojustamise ja energiatõhu-
saks muutmisega, vaid pakkuda 
Euroopa Liidu toetusmeetmeid 
EAS-i ja Kredexi ühendasutuse 
kaudu, et meie ettevõtted saak-
sid investeeringutoetusi muut-
maks ka oma hooneid energiatõ-
husamaks. Leida tuleks lahendu-
si jääksoojuse kasutuselevõtuks. 

Kas riik on teie häält nüüd kriisi 
ajal ka rohkem kuulda võtnud?

Ei saa öelda, et riik üldse kuul-
da ei võta ning et meid on ukse 
taha jäetud. Riigikogu komisjo-
niga käib praegu arutelu univer-
saalteenusele ülemineku detailide 
üle. Saame oma seisukohti seal 
esitada. Meile öeldakse, et leppe-
trahv elektripaketi vahetuse eest 
on normaalne äririsk. Meie ütle-
me, et praeguses kriisis see ei ole 
normaalne äririsk – see on üle 
mõistuse äririsk. Nii me riigiga 
vahel vaidlemegi, kuni rahulda-
va lahenduseni jõuame. 

Miks valitsus ei ole ettevõtetele 
tõsiseid kriisimeetmeid välja pak-
kunud, nagu on seda teinud pal-
jud teised Euroopa riigid?

Valitsusel on palju tegemist 
julgeoleku ja Ukraina sõja kü-
simustega ning väga palju ener-
giat läheb selle peale. 

Kuid ehk neid kammitseb 
inimlik vaade, et tark ei torma,  
või et küll see hull aeg läheb ise-
enesest mööda. Koroonakriisis ju 
nägime, et võib-olla lähebki möö-
da ja riik ei peagi ehk ettevõtlu-
se alal mingeid otsuseid tegema. 

Rahaliselt paremas seisus ole-
vad Euroopa maad, nagu näiteks 
Saksamaa, on järjest tugevamalt 
oma ettevõtjate kõrvale asunud. 
Erinevalt koroonaajast, kus iga 
riik üritas tekki rohkem oma 
peale tõmmata, on energiakriisi 
puhul näha tihedamat üksteisega 
läbiarutamist ja koos mõtlemist. 
Aga ka Euroopa tasemel oleks 
vaja kiiremaid otsuseid. 

Kas ka suured ettevõtted oota-
vad kriisiabi, et oma ülikõrge-
te energiahindadega kuidagi toi-
me tulla?

Meil on Eestis alla 200 suu-
re ettevõtte. Kui juhinduda Eu-
roopa Liidu ettekirjutustest, siis 
enamik meie ettevõtteid mahuks 
kriisiabi meetmete alla. Üksikud 
meie suurfirmad saavad kindlasti 
vajadusel ka laenuraha abil toime-
tada. Saame aru, et suurtele po-
le võimalik elektri universaaltee-
nust rakendada, kuid seda enam 
peaks kiirustama, et see kehtiks 
väike- ja keskmistele ettevõtete-
le. Ideaaliks on kõigile regulee-
ritud piirhind, kuid selle puudu-
misel on mingiks lahenduseks ka 
universaalteenus. 

Kuidas saab kohalik võim prae-
guses kriisis ettevõtteid rohkem 
aidata?

Kui Tallinn pakub tugevama 
ja suurema omavalitsusena oma 
ettevõtetele mingit toetust, siis 
väiksemad omavalitsused seda 
teha ei saa. See paneks ettevõt-
jad ebavõrdsesse olukorda. Vaja 
oleks ikkagi riigimeetmeid. 

Aga riigi maksumaksja ja tava-
tarbija võib küsida, et miks me 
peaksime kriisi ajal veel toeta-
ma ettevõtteid, kellest mitmed 
lausa suplevad kriisi tõttu ka-
sumis?

Täiesti õigustatud küsimus. 
Ma ei peagi õigeks mingite toe-
tuste maksmist maksumaksjate 
kulul. See ei ole mõistlik. 

Praegune elektri universaal-
teenus või tulevane piirhind saab 
tulla ainult energiaettevõtete suu-
re kasumi arvelt. Energiaettevõ-
te ei saa teenida raskel perioodil 
ülikasumit. Lihtsalt maksumaks-
ja taskust raha korjamine ei ole 
sel puhul õige. 

Kas see tähendaks ka Nord Poo-
li elektribörsi sulgemist ja CO2 
kauplemise lõpetamist?

Energiamüüjate kasumid 
nüüdsel kõigile raskel ajal on 
kolossaalsed. Isegi kui loobuda 
elektribörsist ja CO2 kauplemi-

Eesti on  
väikeettevõtluse 

maa, suuri ettevõt-
teid on vaid 200. 

"Töötukassa soovitab ettevõtjaks hakata pigem selleks, et toetuste pakkumine lõpetada," leiab Nakurt-Murumaa.  "Aga niipea, kui oled ette-võ-
te asutanud, oled riigi vaates OÜ-taja, sest sa ei jaksa endale maksta turu keskmist töötasu ning sul on võib-olla ainult paar klienti."  Scanpix
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21. oktoobril kell 14 ava-
takse ja pühitsetakse 
Estonia teatri tagusel aja-
loolisel Uuel turul mäles-
tusmärk Eesti Vabariigi 
väljakuulutajale, esimese-
le valitsusjuhile ja esime-
sele presidendile 
Konstantin Pätsile.

2016. aasta jaanuaris tegid 
seitse Eesti ajaloomälu eden-
damisele pühendunud seltsi ja 
ühingut ettepaneku rajada riigi 
sajandaks aastapäevaks Toom-
pea lossi kõrvale mälestusmärk 
Konstantin Pätsile. Paraku see 
algatus ei teostunud, nagu ei 
õnnestunud ka katse luua sa-
masse kohta monument Eesti 
omariiklusele. Konstantin Pät-
si ausambale leiti uus asukoht 
– Estonia teatri tagusel ajaloo-
lisel Uuel turul. 

Mälestusmärgi kavandi-
võistluse võitsid 2020. a kujur 
Vergo Vernik ja arhitekt Toivo 
Tammik. MTÜ Konstantin Pätsi 
Muuseum korraldas monumen-
di rajamiseks ulatusliku korjan-
duse ja sõlmis Tallinna linnava-
litsusega lepingu ausamba püs-
titamiseks ajaloolisele Uuele tu-
rule. Võidutöö on raiutud Root-
sist hangitud graniidist, mäles-
tusmärgi alus on väljast vooder-
datud Hiina graniidiga. 

21. oktoobri avatalitusel 
kõnelevad Vabariigi President 
Alar Karis, Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart, kavandivõist-
lue žürii esimees Rein Veide-
mann ja Madis Päts. Mäles-
tusmärgi pühitsevad Eesti Ki-
rikute Nõukogu esimees pea-
piiskop Urmas Viilma ja Eesti 
Apostlik-Õigeusu Kiriku met-
ropoliit Stefanus.

Tallinna koolid ja lasteaiad 
valmistavad ette kriisikava 
võimalikeks hädaolukor-
dadeks. Igal haridusasutu-
sel peab olema täpne 
plaan, kuidas nad toimivad 
näiteks elektrikatkestuse 
korral. Eesmärk on  tagada 
lastele heaolu  selle aja väl-
tel, mil nad koolis või laste-
aias viibivad.

Haridusamet on taganud li-
saressurssi, et asutused saaksid 
vajadusel soetada endale  val-
gusallikaid, sidevahendeid  ja 
akupankasid. Üle tuleb vaada-
ta ka asutuste kriisimeeskonnad 
ja eri infokanalite kasutamine. 
Kõige olulisem on säilitada ra-

hu ning käituda erinevate krii-
side korral läbimõeldult.

"Me uurisime välja, kuidas 
toimub info edastamine lapse-
vanematele. Me teame, et nii 
ELIIS  kui e-kool saavad elekt-
rikatkestuse korral info edas-
tamisega kenasti hakkama. Pi-
gem see on  selline meeldetule-
tus, et  kõige parem on valmis-
tuda enne kui need olukorrad 
kätte jõuavad," rääkis haridus-
ameti juhataja Kaarel Rundu.

Koolidel ja lasteaedadel soo-
vitatakse aegsasti üle vaadata 
ka oma veevarud ning soetada 
näiteks  müslibatoone.

Vaata uudisest videot  
www.Pealinn.ee

Estonia juures avatakse 
Konstantin Pätsi 
mälestusmärk

Tallinna koolid ja 
lasteaiad valmistuvad 
kriisiolukorraks

sest, ei vähenda see suurte ener-
giafirmade kasumit. 

Eesti Energia on riiklik firma 
ning praegusel keerulisel ajal saa-
da nii suurt kasumit meie kõigi 
arvel on ebaõige ja ebamõistlik. 
Toetusmehhanismid saavad tul-
la ainult energiaettevõtete kasu-
mi arvelt. See ei pea tähendama 
kasumi täiendavat maksustamist 
või kasumi äravõtmist, vaid läbi 
elektri piirhinna, mille arvel ka 
ülisuur kasum väheneb. Meet-
med oleksid piiratud ulatusega 
ning ajutised. Raskel ajal on need 
aga suureks abiks. 

Kui suureks abiks raskel ajal on 
alustavale ettevõtjale töötukassa 
pakutav 6000 euro suurune et-
tevõtte alustamistoetus? Kas see 
on piisav või on seda üldse vaja? 

Kui ettevõtlusega alustada, siis 
on tähtis teada valdkonda, kus 
tegutseda. Kriitiline tuleb olla 
tööturu meetme osas, kus töö-
tukassa ühe võimalusena töötu 
staatusest välja saamiseks pakub 
võimalust ettevõtlusega alusta-
mist. Tehakse mingi koolitus ja 
antakse ka toetust, aga kas sel-
lest saab selline ettevõtlus, mida 
me ettevõtlusena silmas peame, 
on kahtlane. See on pigem va-
bakutseliseks hakkamine või ise-
endale tööandjaks olek, mis tä-
hendab, et suur hulk töötukassalt 
toetust saanud inimesi ei pruugi 
jätkusuutlikult tegutseda. 

Ehk näitab see riigi suhtumist, et 
anname probleemist lahtisaami-
seks lihtsalt raha kätte? 

Kui antavale toetusele ei tule 
järele riigi üldine positiivne suh-
tumine ettevõtlusse, siis muutub 
sellel alal tegutsemine keeruli-
seks. Valitsuse liige ei pea esi-
nema avaldustega, et 
keskmine ettevõt-
ja on suli, kes 
sõidab ringi 
luksusmaas-
turiga, kuid 
makse ei 
maksa. 
Kõige olu-
lisem on 
ettevõtja 
ja ettevõtlu-
se tunnusta-
mine. Kui selle 
juurde tuleb töö-
tukassa kaudu mingi 
toetus, siis kindlasti ettevõtli-
ke inimeste arv riigis suureneb. 
See tähendab, et tekib palju ini-
mesi, kes jaksavad toita iseennast 
ja oma peret ning maksta riigile 
ka makse. Kui võetakse palga-
le veel uusi töötajaid, siis on see 
ka riigile puhas boonus. 

Millised on võimalused palgatöö 
kõrval ettevõtlust harrastada?

Ettevõtlus palgatöö kõrvalt 
on pigem "elustiili ettevõtlus". 
Palgatöö kõrvalt saab tegutseda 
vabakutselise spetsialistina või 
pakkuda oma professionaalseid 
oskusi. Või tegeleda oma äriidee 
läbimõtlemise ja ettevõtte käivi-
tamisega. Teiste inimeste tööjõu-
du kasutada ja l isaväärtust teki-
tada on palgatöö kõrvalt äärmi-
selt keeruline ning sageli ka vä-
he tulemuslik. Lisaks tekib sel-

lisel rööprähklejal läbipõlemise 
oht. Seega ei ole selline tegevus 
väga otstarbekas ning samuti ei 
ole see eriti tervislik. 

Kui suur peaks alustaval ettevõt-
jal olema stardikapital, et edu-
kalt startida?

Stardikapitali suurus sõltub 
alustava ettevõtte tegevusvald-
konnast. Teenuse pakkumisel on 
stardikulud väiksemad ning võib-
olla piisab mõnest tuhandest eu-
rost. Alustada saab kodukonto-
ris, piisab arvutist ja lihtsast vee-
bilehest ning Facebooki kontost. 
Tootmine ning eriti teadmistema-
hukas tootmine eeldab oluliselt 
suuremaid alusinvesteeringuid.

Kui ettevõtlikud üldse on eestla-
sed? Kas ettevõtet on lihtne asu-
tada?

Eestlased on väga ettevõtlikud 
ja eriti ilmekalt tuleb see välja 
kriiside ajal – me oleme harju-
nud ise hakkama saama. Praegu 
on ka ettevõtet luua väga lihtne, 
seda saab teha arvuti tagant lah-
kumata ja piltlikult öeldes poole 
tunniga. Isegi ettevõtte loomiseks 
nõutav põhikirja näidisvorm on 
olemas, täida vaid puuduolevad 
lüngad. Oma firmat saab asuta-
da ka ilma sissemakset tegema-
ta, tuleb maksta vaid riiklik re-
gistreerimistasu. 

Mis on peamiseks takistuseks et-
tevõtlusega alustamiseks?

Peamine takistus ettevõtlu-
sega alustamisel on hirm, et ma 
ei saa, ei oska ja mul pole va-
hendeid ning see kõik on väga 
keeruline. Lisaks ka ühiskonna 
halvustav suhtumine, et palga-
töö on nn aus töö, aga ettevõtja 

on spekulant ja OÜ-taja. Hal-
vustavat suhtumist kul-

tiveerivad ka pal-
jud arvamus-

liidrid minist-
ritest kuni 
riigiametite 
peadirek-
toriteni.

Praegu 
käib ka 

kampaania, 
et kui jääd 

töötuks või ei 
saa hakkama, loo 

oma firma. Kas oma 
firma loomine on siis tõesti 

päästerõngas?
Ainus koht, kus ettevõtlusega 

alustamist soovitatakse, on töö-
tukassa. Seda tehakse pigem sel-
leks, et tööturumeetmete pakku-
mine lõpetada. Aga niipea, kui 
oled ettevõte asutanud, oled rii-
gi vaates OÜ-taja, sest sa ei jak-
sa endale maksta turu keskmist 
töötasu ning sul on võib-olla ai-
nult paar klienti. Kümne asuta-
tud ettevõtte kohta jääb üks-kaks 
elujõulist, mis toimivad ka viie 
aasta pärast. Ettevõtluse turule 
tulek on keeruline. Eriti sektori-
tes, kus suured konkurendid on 
ees. Keeruline või pea võimatu 
on osaleda riigihangetel, sest sa 
ei kvalifitseeru, kuna oled liiga 
uus ja tundmatu. See on ka üks 
põhjus, miks ettevõtete suremus 
on nii suur. 

Pätsi mälestusmärk tuleb endisele Uuele turule. Tallinna linnameedia

"Arutasime muu hulgas, milline on meil olukord patareidega. Kui rühma-
des on raadiod, siis kas need töötavad ka patareidega, ja on meil patareid 
olemas. Lasteaias on esmased valgusallikad, taskulambid, vajadusel 
pealambid," ütles Pelguranna lasteaia õppealajuhataja  Ethel-Mildrid Blu-
man.  Tallinna linnameedia

Kolmveerand 
palgalistest tööta-

vad väikestes ja 
keskmistes ettevõ-

tetes.

Eesti ettevõtetest on üle  
98% väikefirmad
• 99,8% Eesti ettevõte-

test on väikesed 
(kuni 49 töötaja-
ga) või keskmi-
sed (kuni 249 
töötajaga). See-
juures on 98% 
kuni 49 töötajaga.

• 2021. aastal oli Ees-
tis 145 717 aktiivselt te-
gutsevat ettevõtet. Neist 
177 oli üle 250 töötajaga, 
1122 249-50 töötajaga, 
6248 49-10 töötajaga ning 
138 134 alla kümne töötaja-
ga ettevõtted.

• Tallinnas oli 2021. aasta sei-
suga 94,7% alla kümne töö-
tajaga, 4,3% 10-49 töötaja-
ga ning 0,8% 50-249 tööta-
jaga ettevõtteid.

• Kriisid on firmade ar-
vu vähendanud. 

Kui näiteks en-
ne koroonaae-
ga 2019. aas-
tal oli Tallinnas 
5202 füüsili-

sest isikust et-
tevõtjat, siis 2021. 

aastaks oli neid järgi 
jäänud 4691.

• Erafirmadest annavad 80% 
juhtudel inimestele tööd just 
väikesed ja keskmise suuru-
sega ettevõtted;

• 84% erafirmade investee-
ringutest teevad väikeette-
võtted, 76% sotsiaalkind-
lustusmaksu ja 75% tulu-
maksu laekumistest tuleb 
väikeettevõtetelt.

"Töötukassa soovitab ettevõtjaks hakata pigem selleks, et toetuste pakkumine lõpetada," leiab Nakurt-Murumaa.  "Aga niipea, kui oled ette-võ-
te asutanud, oled riigi vaates OÜ-taja, sest sa ei jaksa endale maksta turu keskmist töötasu ning sul on võib-olla ainult paar klienti."  Scanpix
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22. ja 23. oktoobril ning 29. 
ja 30. oktoobril saab muga-
valt kodu lähedal peatuvas-
se veokisse ära anda seis-
ma jäänud kasutuskõlblikke 
esemeid. Samuti ohtlikke 
jäätmeid nagu näiteks 
akud, vanad ravimid või vär-
vijäägid. Elanikke ootab 
igas peatuspaigas kaks 
veokit.

22. ja 23. oktoobril peatu-
vad veokid Lasnamäel, Kesk-
linnas, Põhja-Tallinnas ja Kris-
tiines. 29. ja 30. oktoobril Nõm-
mel, Haaberstis, Pirital ning 
Mustamäel. 

Elanikke ootab igas peatus-
paigas kaks autot – üks ohtli-
ke jäätmete ja teine kasutus-
kõlblike asjade jaoks. Ohtlikud 
jäätmed suunatakse edasi Ep-
ler & Lorenz AS-ile taaskasu-
tuseks. Kasutuskõlblikud asjad 
antakse üle MTÜ-le Uuskasu-
tuskeskus.

Ohtlikest jäätmetest võe-
takse vastu ohtlikke aineid 
sisaldavad ja nendega saastu-
nud pakendid; akud ja pata-
reid, sh pliiakud; vanad ravi-
mid; värvide, lakkide liimide 
ja lahustite jäägid; õlid ja ras-
vad, mitmesugused määrde-
ained; absorbendid, filterma-
terjalid, saastunud kaltsud ja 
kaitseriietus jms; õlifiltrid ja 
antifriisi jäägid; nakkusohtli-
kud teravad ja torkivad jäät-
med (nt vanad süstlad jmt); 
aiandusmürgid ja väetiste jää-
gid, pestitsiidid; kemikaalijää-
gid (happed, leelised, fotoke-
mikaalid– ja muud olmeke-
mikaalid); ohtlikke aineid si-
saldavad pesuained; elavhõ-
bedat sisaldavad jäätmed (nt 
vanad kraadiklaasid, päeva-
valguslambid ja säästupirnid); 
vanad elektri- ja elektroonika-
seadmed.

Kasutuskõlblikest esemetest 
võetakse vastu terveid ja puh-
taid raamatuid; nõusid ja muid 
köögitarbeid; riideid ning muid 
kodutekstiile; mänguasju; jala-
nõusid; hobivahendeid ja spordi-
tarbeid; jalgrattaid, sisustusese-
meid (sisustuskaunistused, kuju-
kesed, linikud jms); aksessuaare 
(ehted, kotid, vööd, prillid jms); 
väiksemaid töötavaid elektroo-
nikaseadmeid (nt föön, röster, 
veekeedukann, mikser, mikro-
laineahi jms).

Suuremaid kasutuskõlblikke 
esemeid nagu mööbel ja töökor-
ras koduseadmed (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus 
vastu ei võeta. Need on võima-
lik viia Paljassaare jäätmejaa-
mas asuvasse korduskasutusruu-
mi või MTÜ Uuskasutuskesku-
se poodidesse.

Kogumisringe korraldab Tal-
linna strateegiakeskus. Info tel 
640 4245, 640 4131 või http://
tallinn.ee/kogumisringid

22. oktoobril  
Kesklinnas 
• 10.00-10.30 Jalgpalli tänava 

parkla (Kitseküla rongipeatuse 
vastas) 

• 10.30-11.00 Tallinn-Väike pea-
tuse juures (Tondi Olerexi kõr-
val platsil)

• 11.00-11.30 Uue-Maailma 11 
juures, garaažide ees

• 11.30-12.00 Vaikne/Magasini 
ristmikul pakendikonteinerite 
juures

• 12.00-12.30 Juhkentali 12 ees 
(Kalevi spordihalli parklas)

• 12.30-13.00 Lastekodu/Odra 
ristmikul (Lastekodu 31a kõrval, 
pakendikonteinerite juures)

• 13.00-13.30 Torupilli Selveri 
parklas

• 13.30-14.00 Lastekodu 11b 
(Keskturu parklas)

• 14.00-14.30 Viadukti/Leete 
ristmikul (Leete 1a kõrval, pa-
kendipunkti juures) 

• 14.30-15.00 Adamsoni 34 juu-
res 

22. oktoobril  
Lasnamäel
• 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku 

ristmikul
• 10.30-11.00 Katleri staadioni 

juures pakendikonteinerite kõr-
val

• 11.00-11.30 Linnamäe tee täna-
va ääres parklas Linnamäe tee 
4 juures

• 11.30-12.00 Läänemere tee  
66 ja 70/1 vahelisel parkimis-
alal

• 12.00-12.30 Ümera 54 ees
• 12.30-13.00 Kärberi 34b ja 40 

vahelisel alal
• 13.00-13.30 Kärberi 4 ees
• 13.30-14.00 Raadiku 8/1 vastas 

olev roheala 
• 14.00-14.30 Punane 63 ja 65 

ees asfaldiplatsil (Vilisuu täna-
va poolsel küljel)

• 14.30-15.00 Virbi 20 juures
• 15.00-15.30 J. Koorti haljasala 

Liikuri ja Vana-Kuuli ristmiku 
juures parklas

• 15.30-16.00 P. Pinna 19 vastas 
(P. Pinna 12 küljel) 

• 16.00-16.30 Pae 80 parklas
• 16.30-17.00 Pallasti 30a parklas 

(Asunduse bussipeatuse juu-
res)

23. oktoobril  
Kristiines
• 10.00-10.30 Alajaama 1 (Järve 

raudteejaama parkla) 
• 10.30-11.00 Seebi 32a ees
• 11.00-11.30 Tondi/Linnu tee 

ristmikul (Tondi 44 ees)
• 11.30-12.00 Lagle pst 2 juures
• 12.00-12.30 Luige 3 kinnistu 

juures (Tedre põik ja Luige t 
nurga tühermaal)

• 12.30-13.00 Räägu pargi pa-
kendikonteinerite juures (Tüve 
tänaval) 

• 13.00-13.30 Räägu 8 ees park-
las UUS!

• 13.30-14.00 Sõpruse Rimi park-
las (Sõpruse pst 174/176)

• 14.00-14.30 Koskla 3 ja 5 vahel 
parklas

• 14.30-15.00 Mustamäe tee 39 
parklas (pakendikonteinerite 
juures) 

23. oktoobril  
Põhja-Tallinnas
• 10.00-10.30 Niine 2 ja Rimi va-

hel olev parkla 
• 10.30-11.00 Uus-Kalamaja/

Noole ristmik (pakendipunkti 
juures)

• 11.00-11.30 Salme 12 (Salme 
kultuurikeskuse parklas)

• 11.30-12.00 Sitsi 5 ja 7 vaheline 
parkla

• 12.00-12.30 Tööstuse/Nõlva 
ristmikul (Karjamaa bussipea-
tuse taga parklas)  

• 12.30-13.00 Kopli/Uus- 
Maleva ristmikul (Sirbi kaupluse 
juures)

• 13.00-13.30 Kangru 6 vastas 
olev parkla (Mesipuu lasteaed) 

• 13.30-14.00 Pelguranna ja Kol-
de pst nurgal (Stroomi ranna 
parkla) 

• 14.00-14.30 Puhangu 10 ees 
(garaažide poolne külg)

• 14.30-15.00 Sõle 43 ees 

• 15.00-15.30 Ristiku kooli parkla 
(Ristiku 69) 

• 15.30-16.00 Vaniku/Preesi rist-
mik (Preesi 14 läheduses) 

29. oktoobril Pirital
• 10.00-10.30 Merivälja tee 34 

(Pirita keskuse parklas)
• 10.30-11.00 Kesk tee/Haaviku 

ristmikul (Merivälja poe ees)
• 11.00-11.30 Aianduse tee 64 

(Aianduse/Mugula tee ristmi-
kul)

• 11.30-12.00 Võsa tee 26 parklas 
(Padriku elamurajoon)

• 12.00-12.30 Randvere tee 115 
(Grossi poe ees) 

• 12.30-13.00 Vabaõhukooli 16 
vastas parklas pakendipunkti 
juures

• 13.00-13.30 Kelluka tee 21/23 
(Kelluka poe ees)

• 13.30-14.00 Urva peatuse taga 
asuvas parklas

29. oktoobril  
Mustamäel
• 10.00-10.30 Akadeemia Konsu-

mi parklas (Akadeemia tee 35)
• 10.30-11.00 Maxima kõrval 

parklas (Vilde tee 124)
• 11.00-11.30 Tammsaare Maxima 

parklas (Tammsaare tee 133)
• 11.30-12.00 Sääse Maxima ees 

parklas (Kiili 16)
• 12.00-12.30 Sõpruse Maxima 

kõrval (Sõpruse pst 171 ees 
asuv parkimisalal)

• 12.30-13.00 Vilde 66/68 Lehola 
ühistranspordipeatuse tagune 
parkimisalal

• 13.00-13.30 Ehitajate tee 27 
(Mustamäe Tervisekeskuse 
parklas)

• 13.30-14.00 Sütiste Maxima 
ees (Sütiste tee 28)

• 14.00-14.30 Mäepealse 2 
eesolev parkla

30. oktoobril  
Haaberstis 
• 10.00-10.30 Astangu 48 korte-

relamu kõrval
• 10.30-11.00 Grossi kaupluse 

ees (Järveotsa 35b)
• 11.00-11.30 Õismäe tee 99 ees 
• 11.30-12.00 Õismäe tee 46 (Kul-

lerkupu Maxima kaupluse parkla) 
• 12.00-12.30 Nurmenuku Rimi 

ees parklas (Ehitajate tee 107)
• 12.30-13.00 Õismäe tee 124 ja 

136 vahel olev parkla
• 13.00-13.30 Piibelehe/Kõrge-

pinge ristmikul (Veskimetsa 
elamurajoon)

• 13.30-14.00 Pikaliiva/Keskküla 
ristmikul

• 14.00-14.30 Kakumäe Selveri 
parklas (Rannamõisa tee 6)

• 14.30-15.00 Veerise 1 (pakendi-
konteinerite juures)

• 15.00-15.30 Kakumäe tee/Va-
baõhumuuseumi tee ristmikul 
(Talleke ja Pullike juures)

• 15.30-16.00 Kakumäe tee/Soo-
lahe tee ristmikul 

• 16.00-16.30 Taludevahe/Hani-
jala ristmikul 

30. oktoobril  
Nõmmel   
• 10.00-10.30 Tammede pst 2a 

(mänguväljaku esine)
• 10.30-11.00 Kalda 16 vastas 

(pakendipunkti juures) 
• 11.00-11.30 Trummi 16b (Euro-

pagari ees)
• 11.30-12.00 Raudtee 60 vastas 

parklas 
• 12.00-12.30 Hiiu staadioni 

parklas (Harku 62)
• 12.30-13.00 Ilmarise 4 (Ilmarise 

poe ees)  
• 13.00-13.30 Pärnu mnt 325a 

(Krooning tankla kõrval)
• 13.30-14.00 Valdeku 13 (Nõm-

me linnaosavalitsuse ees)
• 14.00-14.30 Männiku tee 100 

(Pihlaka Rimi parklas)
• 14.30-15.00 Raudalu Konsumi 

parkla (Viljandi mnt 41a) 
• 15.00-15.30 Saeveski/Pedaja 

ristmikul
• 15.30-16.00 Liiva jaama parkla 

(Orava 21b) 

Elanikke ootab igas kogumispaigas kaks veokit. Üks kasutatud esemete ja teine ohtlike jäätmete jaoks.  Tallinna Keskkonna ja kommunaalamet

Anna oma ohtlikud jäätmed  
või kasutud asjad tasuta ära!Osale pärimus-

te kogumise 
võistlusel 
Kirjandusmuuseum kutsub ini-
mesi kirja panema või salves-
tama enda või teiste muusika-
ga seotud kogemusi läbi elu. 
Oodatud on vabas vormis 
kaastööd või vastused küsi-
mustikule, samuti noodid ja 
laulutekstid, helisalvestused, 
videod ja pildid tähenduslikest 
lauludest-lugudest, enda ja 
tuttavate musitseerimisest 
koos selgituste ja andmetega. 
Kirjutada saab  veebilehele 
kratt.folklore.ee, e-kirjaga 
kratt@folklore.ee või postiga 
Tartu 51003, Vanemuise 42, 
Eesti Kirjandusmuuseum. Ko-
gumisvõistluse täpsem selgi-
tus ja küsimused: kratt.folklo-
re.ee
 

Seli parki  
tuleb pere- 
mänguväljak
Tänavu kevadel korrastatud 
Seli metsas Lasnamäel Ümera 
tänava lähistel algasid ehitus-
tööd, mille käigus muudetakse 
see piirkond turvaliseks pere-
pargiks. Metsa rajatakse vaba 
aja veetmise võimalused kogu 
perele – sinna tulevad laste 
mänguväljakud, koertevälja-
kud ja jõulinnak ning paigalda-
takse valgustus. Abilinnapea 
Vladimir Sveti sõnul jäetakse 
pargi rajamise käigus alles 
suurem osa olemasolevast 
haljastusest. Lasnamäe linna-
osa vanem  Julianna Jurtšen-
ko selgitas, et üks mänguväl-
jak on mõeldud kuni kolme-
aastastele ja teine suuremate-
le lastele. Metsa lõunapoolse-
le küljele ehitatakse 
treeninguala koos trenažööri-
dega, keskossa aga mõnus 
puhkeala. Parki tuleb kaks 
koerteväljakut, üks suurtele ja 
teine väikestele koertele.

Lapsi ja noori 
ootab kange-
laste videokon-
kurss 
Videokonkursi "Minu kangela-
ne, minu tõeline päästeingel!" 
lugudega soovitakse pöörata 
tähelepanu inimestele, kes on 
olnud eri eluperioodidel lapse 
ja noore kõrval, õigel ajal õiges 
kohas tõelise kangelase ja 
päästeinglina. Last ja noort 
päriselt märganud, kuulanud, 
mõistnud, toetanud, innusta-
nud, andnud nõu, aidanud end 
taas üles leida ja pannud neid 
erilisena tundma.  Parimaid vi-
deoid näidatakse 18. novemb-
ril lastekaitse liidu lapse osalu-
se teemalisel konverentsil, viie 
vanuserühma parimad saavad  
auhinna noorsooteatrilt, Te-
lialt, Fazerilt jt. Täpsem info 
lastekaitse liidu lehel. 
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Nõmme Linnaosa Valitsus avalikus-
tab Vääna tn 5 kinnistu  projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja eskiisprojek-
ti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu koha-
selt asub Vääna tn 5 kinnistu segahoo-
nestusalal.
Vääna tn 5 ajalooline hoone (ehitatud 
1915-1916; arhitektuurimälestis reg. nr. 
8845) on algselt ehitatud Peeter-Suu-
re merekindluse kasarmubarakiks, hil-
jem oli kasutuses Nõmme-Väike jaa-
mahoonena. Põlenud ja seejärel lam-
mutatud ajalooline hoone taastatakse 
oma algses asukohas ning rekonst-
rueeritakse korterelamuks (kuni kolm 
korterit). Hoone ajaloolisele mahule li-
satakse maa-alune keldrikorrus, fas-
saadide lahendus kopeerib ajaloolist.
Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Vääna tn 5 kinnis-
tul hoone laiendamiseks üle 33% selle 
esialgu kavandatud mahust. Hoone 
paigutada selle algsesse asukohta ca 
1,0 m kaugusele Kitsarööpa tee pool-
sest kinnistu piirist; ca  7,5 m kaugusele 
Vääna tn 9 poolsest kinnistu piirist; 
Kitsarööpa tee T9 poolsest kinnistu 
piirist ca 18 m ning Vääna tn 7 poolsest 
kinnistu piirist ca 15 m arvestades es-
kiisi asendiplaani. Vääna tn 5  kinnistu 
suurusega 1521 m2  puhul, võib suurim 
hoonete ehitisealune pind olla kuni 456 
m2 arvestades lähipiirkonna hoones-
tust kui ka linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel 
lubada detailplaneeringu koostamise 
kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada 
projekteerimistingimuste alusel ole-
masoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna välja-
kujunenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 
2) üldplaneeringus on määratud vasta-
va ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, ning 
ehitise püstitamine või laiendamine ei 
ole vastuolus ka üldplaneeringus mää-
ratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek 
toimub 24. oktoobrist kuni 8. novemb-
rini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse 
ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fua-
jees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/06852 ning 
ameti koostatud PT eelnõuga on või-
malik tutvuda Tallinna vanas projektee-
rimistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?
PageName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=170077    
PT menetluste nr PT247830 või Vääna 
tn 5 aadressi alt (dokumentide näge-
miseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada 
menetlust läbiviivale haldusorganile 
eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-
väidete esitamise tähtajaks on avaliku 
väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Menetlusosaline loetakse asja aruta-
misest avalikul istungil loobunuks, kui 
haldusorgan on väljapaneku alguses 
või menetlusest teatamisel teinud ette-
paneku asja arutamiseks ilma avalikku 
istungit läbi viimata ja menetlusosaline 
ei ole ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtajaks esitanud selle suhtes 
vastuväiteid (alus haldusmenetluse 

seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 
7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikus-
tab Silikaltsiidi tn 9 kinnistu  projek-
teerimistingimuste eelnõu ja eskiis-
projekti.
Nõmme üldplaneeringu kohaselt paik-
neb Silikaltsiidi tn 9 B+T ettevõtlusala, 
tootmis- ja laondusettevõtete kõrval-
funktsiooniga alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Silikaltsiidi tn 9 
kinnistule lao- ja tootmishoone püsti-
tamiseks. Silikaltsiidi tn 9 kinnistule ka-
vandatava lao- ja tootmishoone võib 
kavandada krundi põhjapoolsest kül-
jest ca 25,3 m kaugusele, lääne- ja lõu-
naküljest ca 14 m kaugusele. Kogu kin-
nistu suurim lubatud hoonete (lao- ja 
tootmishoone, pumbamaja, abihoone) 
alune pindala 32593 m² suurusel kin-
nistul kokku võib olla kuni 11200 m² tu-
ginedes linnaehituslikule analüüsile. 
Kavandatav lao- ja tootmishoone (ehi-
tisealune pindala 11132 m²) arvestab 
ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel 
lubada detailplaneeringu koostamise 
kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada 
projekteerimistingimuste alusel ole-
masoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna välja-
kujunenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 
2) üldplaneeringus on määratud vasta-
va ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, ning 
ehitise püstitamine või laiendamine ei 
ole vastuolus ka üldplaneeringus mää-
ratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek 
toimub 24. oktoobrist kuni 8. novemb-
rini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse 
ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fua-
jees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/07763 ning 
ameti koostatud PT eelnõuga on või-
malik tutvuda Tallinna vanas projektee-
rimistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris veebiaadressil http://ehitus.tal-
linn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Me
netlus&MLiik=PT&MID=170072 PT 
menetluste nr PT247800 või Silikaltsii-
di tn 9 aadressi alt (dokumentide nä-
gemiseks peab ID-kaardiga sisse logi-
ma).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada 
menetlust läbiviivale haldusorganile 
eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-
väidete esitamise tähtajaks on avaliku 
väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Menetlusosaline loetakse asja aruta-
misest avalikul istungil loobunuks, kui 
haldusorgan on väljapaneku alguses 
või menetlusest teatamisel teinud ette-
paneku asja arutamiseks ilma avalikku 
istungit läbi viimata ja menetlusosaline 
ei ole ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtajaks esitanud selle suhtes 
vastuväiteid (alus haldusmenetluse 
seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 
7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikus-
tab Lõo tn 3b kinnistu  projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja eskiisprojek-
ti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu koha-

selt asub Lõo tn 3b kinnistu miljöö-
väärtuslikul pereelamute juhtotstarbe-
ga alal. Projekteerimistingimuste ees-
märk on määrata tingimused Lõo tn 3b 
kinnistul  elamu laiendamiseks üle 33% 
selle esialgu kavandatud mahust.
Hoone laienduse kahekorruselise ma-
hu võib kavandada Lõo tänava pool-
sest kinnistupiirist ca 5 m ja ühekorru-
selise hoonemahu ca 1,6 m; Lõo tn 3a 
poolsest kinnistu piirist ca 0,4 m ühe-
korruseline maht; Lõo tn 3c poolsest 
kinnistu piirist ca 8,3 m ning Lõo tn 5 
poolsest kinnistu piirist ca 12,2 m ar-
vestades eskiisi asendiplaani. Hoone 
laiendamisel naaberkrundi piirile lähe-
male kui 4 m on vajalik naaberkrundi 
omanike kirjalik nõusolek, tagada tuleb 
tuleohutus ja naabrusõigused. Lõo tn 
3b  kinnistu suurusega 599 m2  puhul, 
võib suurim hoonete (elamu, abihoo-
ned) ehitisealune pind olla kuni 180 m2 
, arvestades lähipiirkonna hoonestust 
ja linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel 
lubada detailplaneeringu koostamise 
kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada 
projekteerimistingimuste alusel ole-
masoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna välja-
kujunenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 
2) üldplaneeringus on määratud vasta-
va ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, ning 
ehitise püstitamine või laiendamine ei 
ole vastuolus ka üldplaneeringus mää-
ratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek 
toimub 24. oktoobrist kuni 8. novemb-
rini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse 
ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fua-
jees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/07042 ning 
ameti koostatud PT eelnõuga on või-
malik tutvuda Tallinna vanas projektee-
rimistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?
PageName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=170073   
PT menetluste nr PT247810 või Lõo tn 
3b aadressi alt (dokumentide nägemi-
seks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada 
menetlust läbiviivale haldusorganile 
eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-
väidete esitamise tähtajaks on avaliku 
väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Menetlusosaline loetakse asja aruta-
misest avalikul istungil loobunuks, kui 
haldusorgan on väljapaneku alguses 
või menetlusest teatamisel teinud ette-
paneku asja arutamiseks ilma avalikku 
istungit läbi viimata ja menetlusosaline 
ei ole ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtajaks esitanud selle suhtes 
vastuväiteid (alus haldusmenetluse 
seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 
7300.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Priimula tee 45 projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapaneku. 
Projekteerimistingimuste eelnõuga 
saab tutvuda 24.10. – 07.11.2022 Piri-
ta Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 
toas 128, tööpäevadel. Võimalusel 
palume tutvuda materjalidega elekt-

roonilisel teel. Huvitatud isikuil on sa-
mal ajavahemikul võimalik ka kirjalik-
ke ettepanekuid ja vastuväiteid esi-
tada. Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei esi-
tata, soovib haldusorgan asja aruta-
da ilma avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel 
lubada detailplaneeringu kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projekteerimis-
tingimuste alusel olemasoleva hoones-
tuse vahele jäävale kinnisasjale ühe 
hoone ja seda teenindavad rajatised, 
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja ots-
tarbelt piirkonna väljakujunenud kesk-
konda, arvestades sealhulgas piirkon-
na hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus 
on määratud vastava ala üldised kasu-
tus- ja ehitustingimused, sealhulgas 
projekteerimistingimuste aluseks ole-
vad tingimused, ning ehitise püstitami-
ne või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude tin-
gimustega.
Priimula tee 45  kinnistu jääb Pirita lin-
naosa üldplaneeringu kohaselt pers-
pektiivsele  pereelamute alale (E-1), ku-
hu võib kavandada põhiliselt pere- ja 
kaksikelamuid, tehnoehitisi, parke, hal-
jasalasid, mängu- ja spordiväljakuid 
jms. Krundi täisehituseks on lubatud 
maksimaalselt 30%, tiheduseks 0,4 ja 
elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 
meetrit.
Priimula tee 45 kinnistu paikneb Pirita 
linnaosas Mähe asumis. Kinnistu on 
elamumaa sihtotstarbega, pindala on 
604m² ning riikliku ehitisregistri and-
metel asuvad kinnistul 1-korruseline  
abihoone ehitisealuse pinnaga 35m2 
ning  kasvuhoone. Kinnistu piirneb kol-
mes küljes elamumaa sihtotstarbega 
kinnistutega ja kirdes transpordimaa 
(Priimula tee) sihtotstarbega kinnistu-
ga. Ümbritsevad elamumaa kinnistud 
on ca 600 – 900m2 suurused ning 
hoonestatud aiamajade ja üksikelamu-
tega, lisaks paikneb kinnistutel üksi-
kuid abihooneid. Üksikelamute ehitise-
alune pind on kuni 205m2 ja iseloomu-
lik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Priimula 
tee 45 kinnistule püstitada   2-korruse-
line üksikelamu (kõrgus ca 7,2m ja ehi-
tisealune pind ca 145,5m2). Üksikela-
mu kavandamine on kooskõlas Pirita 
linnaosa üldplaneeringuga, sobitub 
piirkonna väljakujunenud keskkonnaga 
ning arvestab ümbruskonna hoones-
tuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/08565 ja eelnõu materjalide-
ga saab tutvuda Tallinna projekteeri-
mistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris. Dokumendid on leitavad projek-
teerimistingimuste   menetluste nr 
PT247820, Priimula tee 45  aadressi 
alt või veebiaadressil: http://ehitus.tal-
linn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Me
netlus&MLiik=PT&MID=170074   (do-
kumentide nägemiseks peab ID kaardi-
ga sisse logima).

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Kuusenõmme tee 19 projekteerimis-
tingimuste eelnõu avaliku väljapane-
ku. Projekteerimistingimuste eelnõu-
ga saab tutvuda 31.10. – 14.11.2022 
Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri 
tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võima-
lusel palume tutvuda materjalidega 
elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil 
on samal ajavahemikul võimalik ka 
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväi-
teid esitada. Kui nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid 
ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel 

lubada detailplaneeringu kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projekteerimis-
tingimuste alusel olemasoleva hoones-
tuse vahele jäävale kinnisasjale ühe 
hoone ja seda teenindavad rajatised, 
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja ots-
tarbelt piirkonna väljakujunenud kesk-
konda, arvestades sealhulgas piirkon-
na hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus 
on määratud vastava ala üldised kasu-
tus- ja ehitustingimused, sealhulgas 
projekteerimistingimuste aluseks ole-
vad tingimused, ning ehitise püstitami-
ne või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude tin-
gimustega.
Kuusenõmme tee 19  kinnistu jääb Piri-
ta linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
väikeelamute alale (EV), kuhu võib ka-
vandada  pere- ja kaksikelamuid, ri-
daelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korte-
riga korterelamuid ning lähipiirkonda 
teenindavaid ettevõtteid ja asutusi, 
tehnoehitisi, parke, haljasalasid, män-
gu- ja spordiväljakuid jms. Krundi täis-
ehituseks on lubatud maksimaalselt 
25% ja elamu lubatud harja kõrgus on 
9,0 meetrit.
Kuusenõmme tee 19 kinnistu paikneb 
Pirita linnaosas Mähe asumis. Kinnistu 
on elamumaa sihtotstarbega, pindala 
on 3060m². Kuusenõmme tee 19 kin-
nistu on moodustatud Kuusenõmme 
tee 1, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 21b, 23, 25, 
Käokeele tee 8 ja Mähe tee 14 kinnis-
tute detailplaneeringu alusel, mis on 
kõnealuse kinnistu osas kehtetuks tun-
nistatud Tallinna Linnavolikogu 
23.09.2021 otsusega nr 111. Kuuse-
nõmme tee 19 kinnistule on 
24.04.2018 antud ehitusluba nr 
1811581/07076 kahekorruselise ük-
sikelamu ehitisealuse pinnaga 387,6m2 
püstitamiseks. Tallinna Linnaplaneeri-
mise Ameti andmetel on Kuusenõmme 
tee 19 kinnistule väljaehitatud üksike-
lamu, mille ehitisealune pind on 
593,4m2 ja suletud brutopind 
702,8m2. Lisaks on kinnistule püstita-
tud abihoone ehitisealuse pinnaga 
27,2m2.   Kinnistu piirneb elamumaa 
sihtotstarbega kinnistutega ja idas 
transpordimaa (Kuusenõmme tee) 
sihtotstarbega kinnistuga. Ümbritse-
vad elamumaa kinnistud on hoonesta-
tud suuremate, kuni 493m2 ehitisealu-
ne pinnaga üksikelamutega. Iseloomu-
lik on lahtine hoonestusviis. Kvartalis ei 
ole väljakujunenud ühtset ehitusjoont.
Taotluse kohaselt soovitakse Kuuse-
nõmme tee 19 kinnistule püstitada   
2-korruseline üksikelamu kõrgusega 
7,3m ja ehitisealuse pinnaga kuni 
566,3m2 ning abihoonel kuni 27,2m2. 
Üksikelamu kavandamine on kooskõlas 
Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sobi-
tub piirkonna väljakujunenud keskkon-
naga ning arvestab ümbruskonna hoo-
nestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/01073 ja eelnõu materjalide-
ga saab tutvuda Tallinna projekteeri-
mistingimuste ja ehitusprojektide re-
gistris. Dokumendid on leitavad projek-
teerimistingimuste   menetluste nr 
PT247780, Kuusenõmme tee 19  aad-
ressi alt või veebiaadressil: http://ehi-
tus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageNam
e=Menetlus&MLiik=PT&MID=170060   
(dokumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet teatavad:
Katusepapi tn 17 kinnistule kolme maa-
pealse ja ühe maa-aluse korrusega 
korterelamu püstitamiseks projekteeri-
mistingimuste eelnõu avaliku väljapa-
neku tulemuste arutelu toimub 20. ok-
toobril 2022 kell 16.00 Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuses Pallasti tn 54 II korru-
se ruumis 203.
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Koolivaheajal  
ootab lapsi laager 
"Laeva mitu elu"
Koolivaheajal ootab meremuuseum 
8-12-aastaseid meresõpru laagrisse 
"Laeva mitu elu", osalejad saavad 25.-
27. oktoobrini uudistada, kuidas käib 
laevade ajaloo uurimine. Kavas on tut-
vuda näiteks merearheoloogide ja nen-
de tööga, uurida allveeroboteid tehni-
kaülikooli biorobootika keskuses, 
proovida selga sukeldumisvarustust. 
Laagripäev kestab kella 9.30-16.15, li-
saks tegevustele on lastele tagatud 
toitlustus, transport, vajalikud vahen-
did ja lastesärk. Huvilistel tuleb regist-
reeruda meremuuseumi kodulehel hil-
jemalt 21. oktoobril, samas on ka info 
tegevuste ja osalustasu kohta.  
 

Keskraamatukogu 
kutsub lapsi jutte 
kirjutama
7-12-aastased lapsed on oodatud 30. 
novembrini osalema jutuvõistlusel, mille 
parimad palad jõuavad 2023. aastal 
keskraamatukogu kinkeraamatusse, 
kõik osalejad aga pääsevad võistluse lõ-
puüritusele. Raamatukogu kutsub lapsi 
kirjutama neljal teemal: "Juhtum kooli-
teel", "Erinevus", "Kuidas saada peami-
nistriks?" ja "Laul võib minna lappama". 
Et kirjutamine läheks lihtsamalt, saavad 
huvilised oktoobrist novembri lõpuni 
osaleda ka samateemalistes loovkirju-
tamise töötubades. Esimene töötuba 
toimub Zoomi vahendusel 17. oktoobril 
kell 12. Rohkem infot leiab keskraama-
tukogu Lastelehelt  https://keskraama-
tukogu.ee/lasteleht/ 
 

Assauwe tornis  
näitus "100 aastat 
Molière’i fotodel"
Näitus on sündinud teatri- ja muusika-
muuseumi koostöös Prantsuse Insti-
tuudiga Eestis. 1622. a sündinud Jean-
Baptiste Poquelin ehk Moliere on ka 
400 aastat hiljem jäänud maailma 
üheks kõige tõlgitumaks, mängitumaks 
ja hinnatumaks dramaturgiks. Enamik 
tema näidenditest on tõlgitud eesti 
keelde ning need on korduvalt meie la-
vadele jõudnud. Näituse fotorännak viib 
külastajad ajas tagasi tuttavate nägude 
ja lavastuste juurde.  Fotosid täienda-
vad kostüümid, kingad ja kübarad muu-
seumi kogudest ning draamateatrist. 
Näitus jääb avatuks 4. detsembrini.

LASTEKUNSTIKOOLIDE LÕPUTÖÖDE 
NÄITUS KULLO GALERIIS
28. oktoobrini on Kullo lastegaleriis (Kuninga 6) avatud kunstikoolide lii-
du üle-eestiline näitus lastekunstikoolide lõputöödest. Esimene  selline 
näitus toimus 2020 aasta sügisel, seekord näitavad valikut viimastel 
aastatel valminud lõputöödest 15 kunstikooli. Esindatud on Jõhvi, Ha-
apsalu, Viimsi, Pärnu, Ahtme, Viljandi, Kose, Põltsamaa, Paide, Kehtna, 
Kiili, Kohila, Lihula, Märjamaa ja Tartu 44 noore kunstniku teosed.

Minu  
TALLINN

Meil valmib lehtedest  
augustatud kilekotis kompost
Laulja Siiri Sisask

Kus pole talvekatet peenardele jätta vaja, sealt võiks küll puu-
lehed ära viia. Et oleks ilus ja teedel ohutu kõndida! Reha-
ga riisumine on tore töö. Ülejäänud lehed kompostee-
rin, sest tegu on asjaliku ja väga kasutuskõlbliku väeti-
sega. Niisama raisku minna see väärtuslik toitemater-
jal ei tohiks. Mina teen komposti nii, et teelt korista-
tud puulehed panen kohe suurde musta kilekotti. 
Teen kotile augud sisse ja panen lehtedele mulda 
või vett käärimise ergutamiseks vahele. Kotid sei-
savad mul mõnes nurgataguses kohas, kus nad ke-
dagi ei sega. Komposti valmis saamine oleneb leh-
tedest, mõned lagunevad kiiremini ja teised aeglase-
malt. Olen kogenud, et lehekompost on väetiseks väga 
hea. Leherootsud jäävad tihti alles, kuid see sobib hästi 
kasvuhoones kasutamiseks. Me elame looduse keskel ja 
maa tahab samuti toitmist, nii jätan selleks osa lehti ka 
maha. Varisenud leht paha ei tee!

• Puulehtede aiast ja pargist kokku kogumine tekitab alati üksjagu erimeelsusi. Ühed soovitavad lehed niidukiga pee-
neks jahvatada ja jätta taimedele väetiseks. Teised aga nõuavad iga viimsegi lehekese kokku kraapimist. Lisaks teki-
tavad pahameelt lehepuhuritega töötajad. Pealinn uuris, mida linlased ja tuntud inimesed selle kõige kohta arvavad.

URMAS LAANSOO: Mõni lehehunnik 
võiks jääda aeda siilidele pesaks

Suuremad lehed  
sobivad peenarde 
katteks

Loodusterapeut Irje Karjus

Kokku tuleks riisuda suu-
remad lehed nagu näiteks 
tamme- ja vahtralehed. 
Murupinnale pole hea neid 
paksu kihina jätta. Vastasel 
juhul ei saa maapind hinga-
ta, lehekiht on liiga raske. 
Suuremaid lehti saab edukalt 
kasutada permapeenarde peal, mi-
na kasutan neid peenarde katteks. 
Permapeenardel maad ei kaevata, vaid 
koostisosad nagu oksad, lehed, põhk 
ja võimalusel naturaalne sõnnik lao-

takse kihiti. Ajapikku tekkinud toitval 
huumuskihil kasvavad tai-

med hästi. Aasta pä-
rast võib istutada 

ja paari aasta 
pärast külva-
ta! Kui vähe-
gi võimalik, 
siis väikse-
mad puule-
hed võiks 
küll maha 

jätta. Näiteks 
kaselehed ja 

saarelehed, mida 
siis kevadel korra 

multšiga niidukiga üle 
lasta. Väiksemad puulehed jäävad nii 
murule toiteks. Teed ja tänavad tuleb 
muidugi linnas puhtad hoida.

Sügislehtede  
riisumine  
mõjub tervisele  
hästi
Muusik Silver Ulvik

Kui lehed üle talve 
maha jätta, on neid 
kevadel riisuda palju 
vaevarikkam. Põh-
jalikult märgunud 
lehtedest oli hiljem 
õue märksa raskem 
koristada. Eriti siis, 
kui need on maha-
kukkunud õuntega se-
gamini. Ja kui lehed sügi-
sel lihtsalt vedelema jätta, ei 

pruugi nad ka talve jooksul kõik ära mä-
daneda, vaid jäävadki lihtsalt maha. Sü-
gisel seevastu on kahisevaid puulehti 
päris kerge ja mõnus riisuda! See mõjub 

ka tervisele hästi. Meie pa-
nime puulehed lehe-

kottidesse, mis ke-
nasti ära viidi. 

Skeem oli sel-
line, et kui õi-
gel ajal lehed 
kotti said, 
viidi nad or-
ganiseeri-
tult kom-

postimiseks 
jäätmejaama. 

Lehti tuleb ju 
sügisel kõvasti.

Metsast ju keegi  
lehti ei riisu, kõik  
laguneb ise ära

Botaanik Urmas Laansoo

Koos lehtedega viime ära ka 
toitained, seepärast lehti 
metsa alla viia ei tohiks. 
Koduaia lehed tasub 
komposteerida, ena-
mus neist kõduneb 
ruttu. Parkaineterik-
kad pöögi- ja tamme-
lehed vajavad selleks 
küll kauem aega. Sireli- 
ja õunapuulehed aga on 
väärtuslikuks lehemullaks 
väga head. Kõiki lehti kokku 
kraapida ei maksa, sest kusagile ta-
haksid ju ka siilid lehtedest, okstest ja 

okastest talvepesa teha! Mõnda kõr-
valisse paika võiks jätta kasvama kõr-
venõgesed,  mille lehtedele munevad 
liblikad ja mille lehed saavad rööviku-
tele toiduks. Inimestele meeldivad vä-
ga liblikad, kuid liblikaröövik vajab kas-

vamiseks toitu. Kui nõges ju-
ba kuskil kasvab, siis näi-

tab see pinnase vilja-
kust.

Metsas ei korista 
lehti keegi ja kuskil 
pole näha suuri 
pakse lehekihte. 
Organismid tööta-
vad lehed ümber ja 

need muutuvad kõ-
duks ja huumuseks, 

mis taas ringlusse lä-
heb. Samuti nagu läheb 

ringlusse loodusniitude niitmata 
rohi.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


