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25. novembril tähistab kogu 
maailm rahvusvahelist naiste-
vastase vägivalla vastu võitlemi-
se päeva. Füüsiline, seksuaalne, 
psühholoogiline ja majanduslik 
vägivald mõjub negatiivselt ko-
gu ühiskonnale.

23-aastane Liisa (nimi muu-
detud) oli äsja lahku läinud vä-
givaldsest ja alandavast mehest, 
kui juhtus vaid poole aasta pä-
rast järgmise vägivallatseja otsa. 
«Olin siis 20-aastane, tema 30,» 
rääkis naine ja lisas, et algul vii-
saka ja toreda mehena tundunud 
Aivar muutus varsti pealetükki-
vaks. «Tuli välja, et ta tarvitab 
narkootikume ja on kriminaal-
selt hoiatatud, kuna hoidis maa-
kodus relvi ja muud varustust. 
Samuti oli maakodus isa ajanud 
ema jahipüssiga taga, millest olid 
jäljed laes.» 

See armulugu kestis vaid neli 
kuud. «Suhte lõpetamisest kuul-
des muutus mees sedavõrd eba-
adekvaatseks, et viskit ja uimas-
teid manustanuna haaras lihanoa 
ja hakkas seda teritama, seejä-
rel pani noa oma kaela vastu ja 
hakkas lugema numbreid küm-
nest alla – ütles, et lõikab endal 
kõri läbi, kui ma teda enam ei 
taha,» rääkis Liisa, kellel jagus 

meelekindlust nuga sobival het-
kel ära peita. «Mees võttis ra-
hustitest üledoosi, kirjutas lah-
kumiskirja ja pani selle avalikult 
Facebooki, kus oli mind ka kor-
duvalt süüdistanud.  Kuigi tegin 
avalduse politseisse ning saatsin 
kõnesalvestused ja ähvardustest 
kuvatõmmised, asja uurima ei 
hakatud.»

Meestes ei pettunud
Kahe aasta eest tutvus Liisa 

oma praeguse abikaasaga. «Nüüd 
saan aru, mis on armastus, tei-
neteisest hoolimine ja toetami-
ne,» nentis naine. «Ma ei kao-
tanud meeste puhul usaldust, 
sest mul on isa näol eeskuju 
olemas, et kõik pole sel-
lised. On hea tunne, et 
sain toonaste olukor-
dadega ise hakkama 
– see tegi mind tu-
gevaks. Oleks ma 
siis olnud rohkem 
iseseisev ja otseko-
hesem, ei oleks lask-
nud endale nii hai-
get teha.» 

Juhtunule tagasi vaa-
dates mõtiskleb Liisa, et ku-
na toona ei olnud lähisuhte vä-
givald veel nii päevakajaline, ei 
tulnud ta selle pealegi, et tema-
gi oli ohver.

Praegu puutub Liisa oma iga-
päevatöös ise vägivallatsejatega 
kokku. Enamik neist on narko- 
ja/või alkoholisõltuvuses. «Nad 
jagunevad kaheks: ühed tun-
nistavad süüd ja teised mitte,» 

tum on vaimne vägivald, mida 
talutakse aastaid.» 

Jõhkardi lapsed kasvavad 
samuti vägivaldseks

See vägivallaliik on Kaunis-
maa sõnul ohvrit äärmiselt lõh-
kuv, sest kaasnevad hirm ja tead-
matus, mis juhtub – ja see teeb 
inimese võimetuks enda eest seis-
ma või abi paluma. «Vägivallat-
seja eesmärk on alandada, alla 
tõmmata ja pisendada, nii et oh-
ver hakkab juba ise ka uskuma, 
et ta ongi selline ja temaga peab-
ki nii käituma,» kirjeldas Kau-
nismaa. «Frustratsiooni ja pin-
gega kaasnebki asjaolu, et ohv-
rid ei olegi võimelised abi palu-
ma ega julge kellegagi rääkida.»

Politseile ja lastekaitsele on 
eriline häirekell, kui füüsilise vä-
givallaga peres kasvavad lapsed. 
«Laps perevägivalla pealtnägija-
na on ohver ja kui teda ei aida-
ta, on ta ühel hetkel rikutud pil-
di ja mustriga, et vägivald ongi 
lahendus,» nentis Kaunismaa.

Kahjuks jagub minimaalselt 
agressoreid, kes oma vägivald-
sust ise tunnistaksid. «Kriminaal-
menetluse raames saame suuna-
ta neid küll vägivallast nõusta-
misele ja proaktiivsele vestlu-
sele, aga kõik sedalaadi teenu-
sed on vabatahtlikud,» märkis 
Kaunismaa. 

Samas on oluline teavitada, 
et sellised teenused eksisteeri-
vad. Samuti julgustab Kaunis-
maa inimesi ise 
abi paluma. «Ka 
kõrvaltvaa-

tajatel võiks jaguda julgust sek-
kuda ja ohvrilt küsida: kas sul 
on kõik hästi, saan ma sulle kui-
dagi toeks olla?»

Ka ahistav jälitamine  
on kuritegu

Kink sõnas, et naiste tugikes-
kusse pöördub aastas ligi 2000 
vägivalda kogenud naist. Enim 
abi vajajaid on 25-49-aastased 
eesti keelt kõnelevad naised. Tur-
valist ajutist majutust vajas 166 
naist ja 131 last. 

Kink tõi välja ohumär-
ke, mis mehe vägivaldsu-

sele viitavad. Mees ei 
austa naist ega oma 

endisi elukaaslasi, 
mis võib väljendu-
da alandustega ko-
dus, aga ka teis-
te ees. Ta hirmu-
tab naist ja tema-
ga olles ei saa tun-
da end turvaliselt. 
Ta süüdistab oma 
probleemides naist 
ning leiab partneri 
altvedamisele või 

oma väljakanna-
tamatule käi-
tumisele alati 
tuhat vaban-
dust. Ta he-
listab küm-
neid kordi 

päevas, et teada saada, kus nai-
ne viibib, kellega ja mida teeb. 
Ta nõuab, et naine veedaks ko-
gu oma vaba aja temaga. Seal-
juures väljendab mees oma tuge-
vaid tundeid, aga see pole põh-
jus, miks ta tahab naisega pide-
vas kontaktis olla – ta on liht-
salt väga omandihuviline. «Kõik 
eelnevalt kirjeldatu on väga kur-
nav ning hakkab vaikselt tühis-
tama naise isiksust,» nentis Kink. 
«Kõik algab vaimsest vägivallast, 
kontrollivast käitumisest ning 
selle ilmingutest.» 

Vaimne vägivald jätkub tei-
nekord ka siis, kui ollase vägi-
valdsest suhtest väljunud. «Näi-
teks püütakse saada endise nai-
sega jätkuvalt kontakti telefoni, 
lõputute kirjade või lausa ahista-
mise teel,» tõi Kink välja. «Siin-
kohal on oluline teada, et ahis-
tav jälitamine on kuritegu ja sel-
le ilmnemisel tasub pöörduda 
kindlasti politsei poo-
le abi saamiseks.»

«Esineb ka 
majandlik-
ku vägival-
da, näiteks 
peab nai-
ne andma 
kogu oma 
palga me-
he käsutus-
se või ei to-
higi näiteks 
tööl käia, et säi-
litada oma iseseis-
vust või sõnaõigust pe-
re finantsides,» ütles Kink.

Naiste kriisikodu juhataja ase-
täitja Käty Saluveeri kinnitusel 
on ohvritel pahatihti raske ära 
tunda majanduslikku vägivalda, 
setõttu ei otsita sageli abi. «Esi-
neb juhtumeid, kus naised on 
enda peale võtnud laene, mida 
tuleb maksta, samal ajal kui ise 
on sunnitud korterit üürima.»

Hädas on ka eakad
Seksuaalsest vägivallast rää-

gitakse kõige vähem, ometi esi-
neb sedagi. Sealjuures ei ole sek-
suaalkuriteod ainult sellised, mil-
lega kaasneb füüsiline kontakt. 

«Seksuaalne vägivald püsisuhtes 
ja abielus on paraku siiani veel 
tabu, sellest ongi arusaadavalt 
väga keeruline rääkida,» mär-
kis Kink. «Naiste tugikeskused 
teevad sellistes juhtumites head 
koostööd ka seksuaalvägivalla 
kriisiabikeskustega, kus teema-
ga tegelevad spetsiaalse väljaõp-
pe saanud meditsiinitöötajad.»

Naiste tugikeskusest on saa-
nud abi ka üle 80-aastased nai-
sed, kes on väljunud vägivaldsest 
suhtest ning alustanud uue elu-
ga. «Eakad pole kahjuks nii ak-
tiivsed pöördujad, eriti juhtumi-
tes, kus vägivalda on tarvitanud 
nende enda poeg,» tõdes Kink. 
«Sellistel juhtudel on häbi väga 
suur faktor ja süüdistatakse en-
nast halvas kasvatuses.» 

Seni on tugikodus käinud 
90% naistest nõustamisel, ma-
jutust nii palju pole vajatud. Ül-
dine majanduslik olukord kasva-
tab aga majutust vajavate nais-
te arvu. Naised jäävad kriisikoju 
pikemaks ajaks ega ole võimeli-
sed iseseisvalt uut elukohta leid-
ma. «Samuti teeb murelikuks, et 
meile pöörduvate erivajadustega 
naiste osakaal on suurenenud,» 
lisas Saluveer. 

Naised üha teadlikumad
Uus tendents on Saluveeri sõ-

nul naised, kes on Eestisse saa-
bunud sellistest piirkondadest na-
gu Lõuna-Ameerika, Aasia ning 
endise NSV Liidu riigid. «Nime-
tatud naised on enamasti tulnud 
Eestisse koos oma mehega ning 
vägivald on alguse saanud siin,» 
kirjeldas Saluveer. «Nende naiste 
aitamine on seotud raskustega nii 
keelelises mõttes kui ka erineva 
kultuuritausta tõttu. Neil puudub 
lähivõrgustik, et iseseisvalt abi ja 
oma olukorrale lahendust leida, 
sageli on nad kodus isoleeritud 
ega ole ka tööl käinud.»

Kriisikoju jõuavad vägivalda 
kogenud naised peamiselt  po-

litsei ja ohvriabi, aga ka 
haigla, lastekaitse 

ja koolide kau-
du. «Ka he-
listatakse ja 
kirjutatak-
se, kirjel-
dades pik-
ka ja ras-
ket, ise-
gi aastaid 

kestnud lä-
hisuhtevägi-

valla ajalugu,» 
lausus Saluveer. 

Õnneks on naised 
muutunud teadlikumaks vä-

givalla jälgede fikseerimise osas 
politseis või arsti juures – ka saa-
dud dokumente hoitakse vaikselt 
ja salaja. Tõendav materjal võib 
olla abiks ka näiteks siis, kui 
olukord jõuab laste jagamiseni.

Saluveer soovitab naistel abi 
otsida võimalikult vara, mitte al-
les siis, kui olukord on juba elu-
ohtlikuks läinud. «See vajab väga 
suurt julgust, kuid tasub uskuda, 
et asjad lähevad paremaks. Pöör-
duda tuleb kohe, kui tekib kaht-
lus, et tegu on vägivalla(tseja)ga,» 
kinnitas Saluveer.

VAIBUMATU SUHTEVÄGIVALD: Armukade mees 
haaras naise näost kinni ja surus selle jõuga lõkke kohale
«Mu vägivaldne noormees haaras viskit ja uimasteid ma-
nustanuna lihanoa ja hakkas seda teritama. Seejärel pani 
noa oma kaela vastu ja hakkas lugema numbreid kümnest 
alla – ütles, et lõikab endal kõri läbi, kui ma teda enam ei 
taha,» meenutab noor naine läbielatud õudusi. «Kui mees 
julgeb korra kasvõi käe sinu poole tõsta, otsi abi, sest 
sellised inimesed ei muutu.»  Lähisuhtevägivalla poolest 
paistavad silma Tallinn ja Harjumaa, kus tänavu on selle 
tagajärjel elu kaotanud juba viis inimest. Krista Kiin

krista.kiin@tallinnlv.ee

Tüüpiline vägivallatseja on  
põhi- või keskerihariduse-
ga 30-49-aastane mees.

2020. aasta mais avas sot-
siaalkindlustusamet vägivallast 
loobumise tugiliini, kust saavad 
nõu ja abi küsida ka vägival-
da kasutanud inimesed. Nõu 
saab kokkusaamise või veebi-
nõustamise teel. «Neid inime-
si tuleb näha ja nendega koos 
olla,» põhjendas sotsiaalkind-
lustusameti vägivallast loobu-
mise tugiliini nõustaja Tõnis 
Palgi. Vägivallast loobumise 
tugiliinil töötab neli nõusta-
jat, kes jagunevad Eesti peale 
ära põhja-, lõuna-, ida- ja lää-
nepiirkonnas. Kuni 2022. aasta 
novembri keskpaigani on vä-
givallast loobumiseks pakutud 
tuge 605 kliendile ja antud nõu 
1534 korral. Ligi 40% nõusta-
tutest on Palgi sõnul pärit Har-
jumaalt, sh Tallinnast. 

«Näost näkku kohtumine 
on hea algus,» selgitas Palgi. 
«Turvaline ja neutraalne õhus-
tik loob eeldused, et järkjärgult 
võiksime liikuda nende olukor-
dadeni, kus vägivald toimus. 
Oluline on abi otsimist norma-
liseerida ning toetada klienti 
oma käitumise eest vastutuse 
võtmisel. Alguses võib inimene 
tunda vastupanu ja häbi, aga 
me püüame olla motiveerivad 
ja kutsuvad, mitte hukka mõis-
ta inimest tervikuna. Püüame 
kõnetada kliendi hoolivat osa 
ning julgustada oma vägivald-
set käitumist muutma.»

Palgi nentis, et vägivald või 
väärkohtlemine, mis aset leiab, 
on reeglina vaid jäämäe vee-
pealne osa. «Selle all on rida 
vägivalda toetavaid mõtteid ja 
arusaamisi, soostereotüüpsed 
hoiakuid ja mürgiseid emot-
sioone,» lausus ta. 

Käsib, keelab ja karistab
Pereliikmete suhtes vägival-

da kasutanud isiku koondport-
reena paistab Palgi sõnul sil-
ma põhi- või keskerihariduse-
ga meesterahvas vanuses 30 
kuni 49 aastat, kes oli teo toi-
mepanemise hetkel alkoholi-
joobes. «Kuigi vägivaldne käi-
tumine esineb sagedamini joo-
beseisundis, tuleb vägivalla ka-
sutamist vaadelda ikkagi või-
malikust sõltuvushäirest eral-
diseisvalt,» lausus Palgi. «Kan-
natanud seevastu sageli mõt-
levad, et kui partner alkoholi 
tarvitamisest loobuks, küll siis 
kaob ka perest vägivald.» Vägi-
valda soodustavad Palgi sõnul 

ka sotsiaalmajanduslikud prob-
leemid ehk muutused inimese 
psühhosotsiaalses toimetulekus 
– suhteprobleemid, ebastabiil-
ne töökoht või töö kaotamine, 
aga ka ülerahvastatud eluase.

Füüsiline vägivald on vaid 
jäämäe tipp. «Järjest tuleb 
juurde kübervägivalla juhtu-
meid, kus armukadedust tun-
dev partner püüab kannata-
nut kontrollida läbi digitaal-
sete vahendite, kahjustab teda 
sotsiaalmeedias või loeb süste-
maatiliselt temale mitte adres-
seeritud kirjavahetust või sõ-
numeid,» jätkas Palgi. 

Mõistagi käivad klientide ju-
tust sageli läbi ka vaimse ter-
vise teemad, ja nõnda püüavad 
tugiliini nõustajad aru saada, 
milline on abi otsija emotsio-
naalne enesetunne.

Lapsed löövad suureks 
saades tagasi

«Tuleb ette juhtumeid, kus 
vanem kasutab lapse korrale-
kutsumisel ja distsiplineerimi-
sel füüsilist karistamist,» tõi 
Palgi välja. «See annab lap-
sele signaali, et füüsiline vägi-
vald, teise inimese alandami-
ne või hirmutamine ongi kõi-
ge tõhusam viis oma tahte lä-
bisurumiseks. Karistamine sel-
lisel viisil ei anna edasi austust 
ega ka usaldust.»

Ka lapsekeskse vanemluse 
põhimõtete tutvustamine on 
üks nõustamistöö osa. «Õnneks 
jagub meil pereterapeute ja va-
nemlusprogramme nagu «Hoo-
livad isad» või «Naised vägi-
vallata», kus saab turvaliseks 
vanemaks olemise õpet,» lisas 
Palgi. «Teadlikuks saamine tä-
hendab mõistmist, et see, mi-
da ma seni teinud olen, pike-
mas vaates ei aita.»

On juhtumeid, kus täiskas-
vanud lapsed elavad ema või isa 
juures ega käitu vanema suh-
tes sugugi lugupidavalt ja hoo-
litsevalt. «Siit ka soovitus ea-
katele omada turvavõrgustik-
ku ehk kui nad kogevad hal-
ba kohtlemist, anda politseile, 
sotsiaaltöötajale või ohvriabi 
kriisitelefonile sellest märku,» 
soovitas Palgi.

Ta rõhutas, et abi lähisuhte 
vägivalla katkestamiseks on 
mõeldud kõigile osapooltele, 
ja teenused arenevad pidevalt. 

Vägivallast loobumise tasu-
ta tugiliinile 660 6077 saavad 
helistada nii vägivallast loobu-
jad, nende lähedased kui ka 
vägivallatsejatega kokku puu-
tuvad spetsialistid. Kõnedele 
vastatakse tööpäeviti kl 10-
16, abi osutatakse eesti, vene 
ja inglise keeles. 

Otsi vägivallast 
loobumiseks abi!

lausus Liisa. «Esimesed kahet-
sevad tehtut, lubavad olukorda 
parandada, vajadusel psühhiaat-
ri juurde ja ravile minna. Teised 
leiavad, et naine oli süüdi. Tih-
ti asub mees valetama, et hoo-
pis tema on kannatanu ja tege-
mist oli enesekaitsega, või nime-
tab süüdlaseks olematuid sõpru, 
kes on justkui ässitanud.» 

Olles läbi tulnud kahest vä-
givaldsest suhtest, tahab Liisa 
naistele südamele panna: «Kui 
mees julgeb kasvõi korra käe 
sinu poole tõsta, on kõik – ise-
gi kui ta ei löö, vaid tõstab käe. 
Sellised inimesed ei muutu! Kui 
sul on tuttavad, sõbrad või sõb-
rannad – ükskõik keda usaldad 
–, räägi neile sellest kohe, ära 
oota! Kui sinuga peaks midagi 
juhtuma, on vähemalt kontak-
tisik, kes saab häire välja saata.»

Peksab ja siis toob lilli
Riigiprokurör Karin Talviste 

sõnul on naistevastase vägival-
la vastu võitlemise päeval foo-
kuseks rasked (sh surmaga lõp-
penud) lähisuhtevägivalla juh-
tumid. Selles osas paistab ise-
äranis negatiivselt silma Harju-
maa, kus tänavu on juba viis 

lähisuhte vägivalla kuriteo 
tagajärjel hukkunut, sea-

hulgas kolm neist Tal-
linnas. Politsei regist-
reeris lähisuhte vägi-
vallaga seotud tea-
teid käesoleva aas-
ta kümne kuuga üle 
Eesti kokku 12 455 
ehk keskmiselt 40 

suhtevägivallaga seo-
tud teadet päevas. Tõ-

si, seda on 6% vähem kui 
aasta varem. Põhja prefek-

tuuri teabebüroo koordi-
naator Kristel-Liis Kau-
nismaa tõi aga väl-
ja, et tuleb ametli-
kule arvule um-
bes pool juurde 
panna, sest po-
litsei vaateväl-
ja väga paljud 
juhtumid paraku 
ei jõua. «Ohvriuu-
ringud on näidanud, et iga 
kolmas naine Eestis kinnitab end 
olnud lähisuhtes ohver, aga pal-
jud ei anna sellest lihtsalt teada,» 
põhjendas Kaunismaa. «Öeldak-
se, et naine laseb end kaheksa 
korda lüüa, enne kui ta teatab 
ja abi otsib.» Põhjusteks, miks 
ei teavitata, on valehäbi ning 
hirm tuleviku ees – mis saab 
endast ja lastest, kui perevä-
givallast teada anda. «Ega 
vägivallatseja ole ka kogu 
aeg ja iga päev vägivaldne 
– järgmisel päeval toob ta 
lilli ja palub andeks, mis 
omakorda paneb ohvrit 
asju ümber hindama. Ta 
ei anna asjast teada,» li-
sas Kaunismaa.

Kriminaalmenetlu-
se alustas politsei ligi 
3000 juhtumi osas. Li-
gi kolmandikul   juh-
tumitest nägid lap-
sed vägivalda pealt, 
nad olid samas toas 
või ise kannata-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kust saada abi või kuhu vägivallast teatada?

• Hädaabinumbril 112. 
• Tugitelefon 1492.
• MTÜ Tallinna Naiste Krii-

sikodu, tel 526 4697 ja 
5396 9834 (24 tundi), 
www.naisteabi.ee, e-post 
tallinn@naisteabi.ee

• Tallinna naiste tugikeskus, 
tel 5757 0911, www.naisteliin.
ee, e-post tallinnanaistetugi@gmail.
com 

• Ema ja lapse turvakodu, tel 5347 
9001 (24h) 

• Emotsionaalse toe telefon 655 8088 
(eesti keeles), 655 5688 (vene kee-
les) pakub tuge iga päev kella 19-7.

• Eluliini naiste tugikeskus, tel 551 
5491 töötab ööpäev läbi.

• Hingehoiutelefon 116123 
• Lastevastase vägivalla korral helista 

116 111 või kirjuta www.lasteabi.ee.
• Tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006. 

Sinna võib pöörduda ka anonüüm-
selt. Veebinõustamine www.paluna-

bi.ee ööpäev läbi.
• Naiste tugikeskus. Info htt-

ps://www.palunabi.ee/
naiste-tugikeskused

• Seksuaalvägivalla kriisi-
abikeskused: https://

www.palunabi.ee/sek-
suaalvagivalla-kriisiabikes-

kused
• Tallina psühholoogiline kriisiabi, tel 

631 4300, E,T,K  12-19. N,R 15-19.
• Lapsena seksuaalvägivalda kogenud 

täiskasvanud saavad tuge aadressil 
www.palunabi.ee. Täiskasvanute tu-
gigrupid tugigrupp@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee

• Seksuaalvägivalla puhul saab abi: 
www.palunabi.ee/seksuaalvagivalla-
kriisiabikeskused. Kriisiabikeskus: 
Lääne-Tallinna keskhaigla naisteklii-
niku erakorraline vastuvõtt Sõle 23, 
tel 5342 4724 https://www.synnitus-
maja.ee/osakonnad/naise-tervis/abi-
seksuaalvagivalla-korral/

Uus ohvriabi seadus lihtsustab  
abi kättesaadavust 
• Esmakordselt on 

seaduse eelnõus 
seksuaalvägi-
valla kriisiabi 
teenus, mida 
pakutakse nel-
jas haiglas üle 
Eesti. Uus tegevus 
on psühhosotsiaalne 
abi kriisijuhtumites, ohvriabi 
reageerib ööpäev läbi sellis-
tele õnnetustele ja kuritegu-
dele, mille tagajärjed on 
laialdased ja mõju inimeste 
igapäevasele tegutsemisele 
suur. Eelnõus on täpsusta-
tud inimkaubanduse ohvrite 
teenused ja naistevastase 
vägivalla ohvritele mõeldud 
naiste tugikeskuse teenus. 

• Oluline uuendus on ka see, 
et perevägivalla ja sek-

suaalvägivalla ohv-
rid hakkavad uue 

seaduse alusel 
saama psühho-
loogilist ja 
psühhotera-

peutilist abi sõl-
tumata sellest, 

kas nendega juhtunu 
osas on algatatud menetlus 
või mitte. Aidata saab ka 
nende ohvrite lähedasi, sh 
lapsi, kes on juhtunust kah-
justatud. 

• Lisaks muutub kuriteoohvri 
hüvitiste taotlemise süs-
teem. Ohvri matusekulud ja 
eri abivahenditele tekitatud 
kahju hüvitatakse kuupalga 
alammääras, kulusid ei pea 
tõestama,  piisab politsei 
tõendist juhtunu kohta. 

nud. Vägivallatsejatest ligi 60% 
olid joobes.  «Positiivne on, et li-
gi 90% politseini jõudnud lähi-
suhtevägivalla teadetest jõudsid 
sinna  juhtunuga samal päeval,» 
tõdes politsei- ja piirivalveame-
ti pressiesindaja Kristi Raidla. 

Suurem osa vägivalda on toi-
me pandud just kodus (88%), järg-
nesid avalikud kohad (10%), ava-
likud asutused (1%) ja internet 
(1%). Suurema osa vägivallatse-
jatest moodustasid abikaasad ja 
elukaaslased (55%). Enamasti 
olid kannatajaks naised (82%).

Varjatud ja väga ohtlik  
vaimne vägivald

Sotsiaalkindlustusameti nais-
tevastase vägivalla teenuse juht 
Andrea Kingi kinnitusel peituvad 
naistevastase vägivalla põhjused 
ajalooliselt kujunenud meeste ja 
naiste ebavõrdsetes võimusuhe-
tes. «Seetõttu räägitaksegi nais-
tevastasest vägivallast kui eral-
di mõistest ja probleemist, mil-
le tõkestamisel tuleb tegeleda 
soolise ebavõrdsuse ning nais-
te diskrimineerimise kaotami-
sega,» lausus ta.

Mõne näitena 2022. aasta juh-
tumitest kirjeldas Kristi Raidla 
olukorda, kus politseinikele tuli 
trepikojas vastu verise näoga 
teismeline tütarlaps. «Vest-
luse käigus selgus, et ko-
dus on vanemad ja nende 
külalised joomingu kor-
raldanud,» rääkis Raid-
la. Tütar püüdis vane-

mate vahelisele kaklusele vahe-
le minna ja sai selle käigus viga. 
Oli ka juhtum, kus mees muutus 
lõkkeplatsil oma elukaaslase suh-
tes armukadedaks, haaras tema 
näost kinni ja surus selle jõuga 
lõkke kohale. Vägivallatseja te-
gi seda mitu korda, samuti äh-
vardas naist tapmisega.

Mitmeid lähisuhtevägivalla 
juhtumeid leidis aset vanemate 
ja laste vahel. «Näiteks lõi joo-
bes täiskasvanud poeg oma ema-
le kirvega kätte,» jätkas Raidla. 
«Üks isa palus oma joobes täis-
kasvanud pojal korterist lahku-
da, mille peale viimane vihastas 
ja lõi oma isa näkku.» 

Kaunismaa rääkis, et väga pal-
judel puhkudel on perevägivald 
kestnud pikalt. «Kui need juhtu-
mid viimaks meieni jõuavad – ja 
raskel kujul –, võib näha, et olu-
kord peres on selline olnud juba 
mitu aastat ning alguse saanud 
vaimsest ja verbaalsest vägival-
last, mis on eskaleerunud füüsi-
liseks vägivallaks. Kõige varja-

Kodu on kõige 
ohtlikum paik, sest 

suurem osa vägival-
da on toime pan-

dud just seal.

Politseini jõuab  
40 suhtevägivalla 

teadet päevas.

Tihti on mehel raske tunnis-
tada, et ta teeb midagi  

valesti. Abi otsimise 
 asemel uputab ta 

 oma mure alkoholi 
 ja sealt algab uus 

 vägivallaring. 
 Svanpix

Vägivald ei kü-
si vanust. Pa-
hatihti kanna-
tavad naised 
mehe
jõhkrutsemist 
aastaküm-
neid.
Scanpix
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Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee 

Tallinna uue lumekoristus-
korra järgi peab  suur osa 
kõnniteedest pärast sadu 
puhtaks saama senisest 
poole kiiremini ehk nelja 
tunni jooksul. Kohalikelt 
elanikelt nõutakse, et nad 
autod kindlatel nädalapäe-
vadel tehnika jalust ära par-
giksid. Bussi- ja trammipea-
tusi hakatakse tõhusamalt 
rookima ning kõige selle üle 
valvatakse uue elektroonili-
se süsteemi abil.

«Kuna parkijad takistavad 
lume väljavedamist, kaovad 
siin talvel paljud parkimisko-
had maja eest ära ja lisaks sei-
savad siin üle tänava asuva au-
topesula kliendid,» kurtis üks 
Tulbi tänava äärse kortermaja 
elanikest.  

Ta pole ainus. Nii see mees-
terahvas kui ka mitmed teised 
juhuslikult küsitletud linlased 
ütlevad, et talvisesse autode 
parkimisse tänavate ääres tu-
leb suhtuda jõulisemalt ja püü-
da neid lumetõrjujatel jalust ära 
saada. Uus lumekoristuskord 
just nii teebki, sest sellega käi-
vad kaasas perioodilised parki-
miskeelud tänavate ääres. 

Kui autosid koristustehnika 
jalust ära ei pargita, tekivad 
tänavate äärde suured lume-
hunnikud või koristamata alad. 
Need võtavad ära niigi vähest 
parkimisruumi. Autod kipuvad 
trügima talvistes oludes niigi 
kitsastele kõnniteedele. Ja kui 
lumekoristustehnika löögile ei 
pääse, ummistavad lumevaalud 
omakorda kõnniteed.

Asumid jagatakse  
parkimispiirkondadeks

Eelmistel talvedel on linna 
taktika olnud selline, et mupo 
on tulnud tänavapuhastajatele 
appi, leidmaks üles masinatel 
ees parkivate autode omanik-
ke. Lisaks on seatud üles ajutisi 
parkimiskeelde tänavate äärde, 
kust lund ära veetakse. Nüüd 
seati sisse märksa selgem ja sir-
gem kord, sest ajutisi parkimis-
keelde sageli ei märgata või ei 
taheta märgata. Seega on vaja 
alalist ning kindlat süsteemi.

Ühe osana uutest talihool-
dusreeglitest on mõnes linna-

osas  nüüd asumid juba jaota-
tud tsoonideks, kus kehtivad 
parkimispiirangud. Ühena esi-
mestest hakkab uus süsteem  
kehtima Haaberstis.

Näiteks 1. detsembrist on 
Lille asum jagatud neljaks piir-
konnaks, kus eri nädalapäeva-
del keelatakse tänava ääres par-
kimine kl 9-16. 

Esimesse tsooni kuuluvatel 
Mooni, Kasvu, Loo, Kannike-
se, Kibuvitsa jt tänaval ei to-
hi tänava ääres parkida päe-
vasel ajal esmaspäeviti. Üle-
jäänud tsoonides on piirangud 
seatud teistele nädalapäevade-
le. Järgmisel kevadel tehakse 
kokkuvõtted ning kaalutakse, 
kas ei võiks uus parkimiskor-
raldus kesta aasta läbi, sest soo-
jal ajal on samuti tarvis täna-
vaid hooldada. 

Kasvu 15 korteriühistu juht 
Anne Nuude rääkis, et parki-
mispiirangud peaksid koristus-
tööks olema pidevalt ja kogu 
aeg jõus teatud kindlatel päe-
vadel ja kellaaegadel, et inime-
sed nendega harjuksid. 

«Inimesed unustavad või 
jäävad haigeks ja selle taus-
tal on oluline, et parkimiskee-
lust kinnipidamine võimalikult 
kinnistuks,» rääkis ta, lisades, 
et loomulikult tuleb uus kord 
tänavate hooldusele ainult ka-
suks.

Nuude viitas ka Soomele, 
kus võimudel on õigus lasta 
tänavapuhastusel jalus seisvad 
autod sundteisaldada parklas-
se, kusjuures arve esitatakse 
selle eest pärast omanikule. 
Meie korravalvuritel sellist õi-
gust veel ei ole. Küll saab mu-
po trahvida, kui parkimiskeel-
du rikutakse. Kitsaste tänavate-

ga rajoonis, nagu seda on Kas-
vu tänava piirkond, segab ko-
ristamata lumi talvel veel väga-
gi üldist liiklust, sest kaks au-
tot ei mahu teineteisest mööda.

Tallinna ühe partnerettevõt-
te, EKT Teede tänavahooldu-
se valdkonna juht Elmo Meier 
rääkis, et lumekoristust sega-
vad parkivad autod on mitte 

ainult ühistujuhtide, vaid ka 
lumesahameeste üks põhimu-
resid. «Laiema sahaga ei ma-
hu sageli läbi ja seega ongi ai-
nus võimalus, et tänavad lu-
mest puhtamad hoida, tõepoo-
lest kehtestada parkimiskeelu 
alasid,» rääkis ta. 

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti juhataja asetäitja 
Tarmo Sule sõnul on autode ee-
male suunamine koristustehni-
ka eest aga vaid üks osa uuest 
puhastuskorrast. 

Suuremaid kõnniteid  
puhastatakse kiiremini

Üks põhilisemaid eesmärke 
on muuta puhtamaks ja ohutu-
maks kõnni- ja kergliiklusteed. 
See tähendab, et partnerfirma-
dele ehk hooldajatele on esita-
tud kõrgemad nõudmised. Ti-
hedama liiklusega kõnni- või 
kergliiklusteed peavad saama 
lumest Sule kinnitusel puhtaks 
senise kaheksa tunni asemel 
poole kiiremini ehk nelja tun-
ni jooksul.

«Lisaks peaks paranema 
olukord ülekäigukohtadel, sest 
nende hooldamiseks on ette 
nähtud lisatehnikat,» märkis 
Sulg. «Kogu linna peale on töös 
200 masinat, nii et hooldustihe-
duse tõus on olnud päris märki-
misväärne.» Teiste hulgas asu-
vad lund ja libedust tõrjuma 
linna enda hooldusüksuse kuus 
Wille traktorit.

Suuri tänavaid-teid puhasta-
vad keskkonna- ja kommunaal-
ameti partnerid. Linnaosadel on 
lisaks sõlmitud puhastusettevõ-
tetega eraldi lepingud kvarta-
lisiseste teede hoolduseks. Lu-
me- ja libedustõrjeks sõidutee-
del ja parklates on linnaosade 
partneritel valmis pandud kok-
ku 38 sahkpuisturit. Jalgratta- 
ja jalgteede puhastamiseks 25 
puisturiga sahktraktorit. Lume-
vaalude teisaldamiseks on star-
divalmis kaheksa lumerootorit 
ja 22 laadurit.

Sellele lisandub veel väike-
tehnika kõnniteede ja ülekäi-
gukohtade puhastamiseks ning 
muu spetsiaalne talvine täna-
vapuhastustehnika nagu kal-
lurid, laadurid jms. Ligi pool-
sada inimest on jaotatud bri-
gaadideks, nemad  puhastavad 
kohti, kuhu masinad hästi li-
gi ei pääse, nagu näiteks üle-
käigurajad.

21.-27. novembrinil saavad 
linnaelanikud taas jäätme-
jaamadesse tasuta ära an-
da näiteks mööblit ja nende 
osi, vaipu, madratseid ja 
kardinapuid.

Kuigi suurjäätmete kogumi-
ne on hõlmatud jäätmeveoga ja 
nende äraveo saab tellida ka oma 
jäätmevedajalt, saavad rahvus-
vahelise jäätmetekke vähenda-
mise nädalal rahvastikuregist-
ri järgsed Tallinna elanikud nä-
dala jooksul suurjäätmeid tasu-

ta ära anda kõikidesse lin-
nas asuvatesse jäätme-
jaamadesse.

Abilinnapea 
Joosep Vimm sõ-
nas, et suurjäät-
mete tasuta ära-
andmise nädalaid 
korraldatakse sel 
aastal esimest korda 
ning statistika näitab, 
et inimesed kasutavad või-
malust altilt. «Iga sellise võima-
luse loomine vähendab ohtu, et 
prügi jõuab metsa alla,» ütles 

Vimm. «Seetõttu on sel-
lest aastast jäätme-

jaamad avatud iga-
päev, oleme kor-
raldanud ka oht-
like jäätmete ja 
kasutuskõlblike 
asjade kogumise 

jms.»
Korraga võetak-

se ühelt elanikult tasu-
ta vastu kuni 3 m³ suur-

jäätmeid ehk kogus peab mah-
tuma ühe sõiduauto järelhaagi-
sesse. Isikutuvastuseks tuleb kaa-

sa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Kampaania ei laiene juriidilis-
tele isikutele (sh korteriühistud). 
Suurjäätmed on mööbliesemed 
ja nende osad (nt diivan, laud, 
riiul); vaibad, muud põrandakat-
ted; madratsid; kardinad ja kar-
dinapuud; suured lillepotid; rii-
denagid; peeglid; spordivahen-
did; jalgrattad; katkised suusad 
ja kelgud, lapsevankrid; jõulu-
kuused. Suurjäätmed ei ole: ehi-
tus- ja remondijäätmed (nt WC-
pott, valamu, vann, aknad, uk-
sed, tapeet, värvirullid); ohtlikud 

jäätmed (nt tühjad värvipurgid, 
eterniit); probleemtooted (nt ro-
musõidukite varuosad, rehvid); 
vanametall; elektri- ja elektroo-
nikaseadmed (nt pesumasin, te-
ler, külmik, pliit); muud tootja-
vastutusega hõlmatud jäätmed.

Jäätmejaamad asuvad Pääs-
külas (Raba 40), Rahumäel (Ra-
humäe tee 5a), Pärnamäel (Ris-
taia tee 8) ja Paljassaares (Pal-
jassaare põik 5). Lahtiolekuajad 
ning informatsiooni kõikide teiste 
jäätmete üleandmise kohta leiab 
kodulehelt www.jaatmejaam.ee.

Linda-Mari Väli
linda-mari.vali@tallinnlv.ee

Reedel avataval jõuluturul 
saab teha sabatantsuringi 
ümber kuuse või kuulata 
USA jalaväeorkestri suure-
joonelist etteastet. 
Seitsmesse vanalinna hoovi 
aga tulevad kavalad 
valgusinstallatsioonid. 

Möödunud nädalal veeti Rae-
koja platsile Anija vallast pärit 
kohev kuusk. Ehkki praegu oo-
tab puu linnarahvast alles ehti-
mata ja õige rohelisena, siis pea-
gi tulevad okstele ka kaunistu-
sed ja tuled. Turule on lisaks oo-
data ka üht hoopis  kauget kü-
lalist, kelle punast kuube ja täi-
detud kingikotti pole kahel vii-
masel koroona-aastal raekoja ees 
nähtudki. Tänavu tuleb jõuluva-
na laste rõõmuks aga oma jõulu-
turu majakesse kindlasti kohale.

Ettevalmistustega turu ava-
miseks on ametis ka jõulumem-
meks ristitud Tiia, kes juba 14. 
aastat eriliste Shishi jõuluehete-
ga Tallinna jõuluturul kaupleb. 
Tiia sõnul ta just seepärast töö-
tabki Shishis, et näeb tänu selle-
le kogu aeg väga palju ilu. «Tul-
ge kindlasti Sishi ehteid vaata-
ma, teisi selliseid ei ole,» kutsus 
memm linlasi jõuluturule. Tema 
sõnul on müüdavate ehete eeli-
seks ka see, et kasutatakse vä-
ga erinevaid materjale ja nen-
de kombinatsioone. «Valik on 
meil tõesti rikkalik,» kiitis Tiia. 
«Kes tahab naturaalseid mater-
jale, saab naturaalseid. Kel on 
aga väikesed lapsed ja kes soo-
vib seepärast ilma klaasita too-
teid, see leiab ka need. On pu-
runemiskindlaid ehteid, täiskäsi-
tööd, tikandeid ja palju muud.»

Ehete hind algab jõulumemme 
sõnul vähem kui eurost, lõppeb 
aga jumal teab kus. «Kes vaata-
ma tuleb, ei kahetse,» lubas ta.

Jõulumemme letti ja muud hu-
vitavat saab kaema minna juba 
reede hommikul, jõuluturu ava-
mise päeval. Erilise sündmuse 
puhul astub üles muusik Siim 
Aimla ansambliga Street Brass 
Band, kes on lubanud rõõmsate 
meloodiatega meeleolukat kont-
serti. Kell kuus süüdatakse jõu-
lupuul tuled, et lasta pühadeval-
gus südalinna kaunistama. See-
järel kuulutab Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm turu päri-
selt avatuks.

Rikkalik toidulaud 
 ja glögivalik

Linnaelanike rõõmuks näida-
takse Raekoja hoonele esimest 
korda ka imepärast valguseten-
dust. Valgusmäng «Tempus fugit» 
jutustab kunstilise loo aja lõputust 
voolamisest. Etendus kestab um-
bes kümme minutit ja seda saab 
vaadata ka järgneval kahel õhtul, 
laupäeval ja pühapäeval.

Pühapäeval kell 16 süüta-
vad linnapea Mihhail Kõlvart 
ja praost Jaan Tammsalu ühes-
koos esimese advendiküünla. Sa-
mal päeval saabub ka kaua oo-
datud jõuluvana, jäädes oma ma-
jakesse tublisid salmilugejaid oo-
tama kuni jõuluturu lõpuni. Kin-
gisoove saab jätta postkasti te-
ma hüti seinal.

Kõhutühjuse peletamiseks pa-
kutakse jõuluturul traditsioonili-
si roogasid nagu hapukapsas ja 
verivorst. Proovida saab ka pee-
nemaid palasid, näiteks pardikoi-
ba või hirveantrekooti. Lisaks 
pakutakse tänavu palju maits-
vat taimetoitlastele. Soetada saab 
veel mitmesuguseid jõulupipar-

kooke, millest mõned lausa kuns-
titeoste moodi välja näevad. Os-
ta saab ka põnevamaitselisi pi-
parkoogitaignaid.

Esmakordselt seab end turul 
sisse ka magusamaja, mille peaks 
lõhna järgi kergesti üles leidma. 
Kohapeal küpsetatakse nimelt 
suuri kaneeli-kardemonisaiake-
si, millest on raske ilma proovi-
mata mööda minna. Osta saab 
ka telesaates Parim Pagar osa-
lenud Krõbeda Kakukese ret-

septi järgi valmistatud küpseti-
si. Samuti Suhkruingli ekleere, 
makroone ja küpsiseid. 

Külma vastu on jooke nii al-
koholiga kui ka ilma. Naturaal-
sete glögide nimekiri on aasta-
tega aina täienenud. Uute tuli-
jate seas on glögi punase apel-
sini ja tšilliga, vanadest lemmi-
kutest on tagasi Loodusväe ma-
he metsmustika-mustsõstraglö-
gi. Ka kohvi pakutakse jõulutu-
rul mitut sorti. Lisaks saab os-

ta Eesti väiketootjate lambavil-
last tooted nagu kindaid, mütse, 
susse, uggisid, lapsevankri kat-
teid ja muud. 

Lisaks kauplejatele tegutseb 
turul väike käsitöömajake, kus 
õpetatakse nädalavahetustel hu-
vilistele eri käsitöövõtteid ning 
lihtsamat meisterdamist.

Rahvalik jõuluprogramm
Tänavust jõuluprogrammi, 

mida saab näha nii Raekoja platsil 
kui ka mujal linnas, iseloomustab 
selle korraldajate sõnul rahvalik-
kus. Reede õhtuti, laupäeviti ja 
pühapäeviti võib Raeplatsi laval 
kaeda rahvatantsukollektiive, 
kes on juba andnud 
lubaduse, et pa-
nevad ka rah-
val jala tatsu-
ma. «Kuul-
sime tant-
sijatelt, et 
üheskoos 
plaani-
takse te-
ha lustlik 
sabatantsu-
ring ümber 
kuuse,» rääkis 
Anne Velt Hopne-
ri majast. Just Hopne-
ri maja inimesed on ühed jõu-
luprogrammi peamistest kokku-
panijatest.

Oma esinemisega rõõmusta-
vad laadalisi Leigarid, Sõleke ja 
paljud särasilmsed tantsijad üle 
kogu Eesti. Muusikat pakuvad 
jällegi nii noored kui ka vane-
mad rahvamuusikud, koorid, an-
samblid ja solistid. Ühel reede-

sõhtul paneb jala tatsuma väe-
kas meesteansambel Lüü-Türr. 
«Pea iga päev saab vaadata ka 
mõne vähemusrahva ülesastu-
mist,» rääkis Velt. «Näha saab 
liivlaste, udmurtide, ukrainlas-
te, juutide, tšuvaššide  ja poola-
kate esinemisi. Nii saab tutvu-
da teistegi rahvaste muusika ja 
iseloomuga.»

Lisaks kutsutakse jõuluprog-
rammi raames inimesi  vana-
linna uudistama. Tänavu val-
mivad nimelt esimest korda ka 
muinasjutuhoovideks ristitud 
atraktsioonid. «Üle vanalinna 
saab olema seitse hoovi, kuhu te-

hakse tagasihoidlikumat laadi 
valgusinstallatsioon,» 

lausus Velt. «Need 
pole mitte nii-

võrd silma-
torkavad, 
kui mõis-
tatuslikud 
ja kavalad. 
Kaardi jär-
gi saab ot-
sida peide-

tud vihjeid ja 
tunda ära, mis 

muinasjutust on 
pärit eri mõistatu-

sed. Hoovid peaksid 
sobima imehästi näiteks las-

tega peredele uudistamiseks.»
Detsembri keskpaiku astub 

üles ka Rootsi suursaatkond, et 
tähistada raekoja laval toimuva 
kontserdiga luutsinapäeva. Jõu-
luturg tõmbab otsad kokku järg-
mise aasta 8. jaanuaril. Siis saab 
näha ka USA jalaväeorkestri suu-
rejoonelist etteastet.

UUS TALIHOOLDUSKORD: Lume 
ja jääga võideldakse parkimiskeelu ja 
tihedama puhastamise abil

Rahvaülikool 
ootab  
monogrammi 
töötuppa
26. novembril kl 10-14 ooda-
takse huvilisi Pelgulinna majja 
(Telliskivi 56), et tekstiilikunst-
nik Riste Laasbergi näpunäi-
dete varal tutvuda mono-
grammi tikkimisega. Töötoas 
vaadeldakse põgusalt tikan-
dite ajalugu, püütakse leida 
endale sobiv tikand ja võetak-
se ette väiksem tikkimistöö. 
Täpsem info ja kursusele re-
gistreerimine  kultuur.ee või tel 
5330 3390.
 

Tasuta kontser-
did kirikutes 
Kontserdid «Jõulude ootel» 
toimuvad 29. novembril kl 
17.30 Kaarli kirikus ja 6. det-
sembril kl 18 Püha Vaimu kiri-
kus. Esinevad Vaike Sarna 
laulukollektiivid: segakoorid 
Viimsi ja Videvik, vokaalan-
samblid Miraaž ja Vanaisad. 
Solistid Laine Aus, Maie Pei-
nar, Helle Hint, Marja Mander. 
Kaastegevad Viiu Kallas (kla-
ver), August Sarrap (kontra-
bass), Aare Pehka (flööt), Val-
ju Kasuk (viiul), Lembit Traks.
 

Ajalooliste jõu-
luehete näitus 
Suurgildi hoones on ekspo-
neeritud kuuseehted ajaloo-
muuseumi kogudest ja Marika 
Ploomani erakollektsioonist 
näitusel «Habras ilu. Jõulueh-
ted gildihoones». Esimesel 
advendil, 27. novembril kl 12-
18 toimub samas jõuluehete 
laat ning ehete valmistamise 
töötuba. Näitus jääb avatuks 
8. jaanuarini.

Tallinlased saavad suurjäätmeid tasuta ära anda

Sel talvel linnas kehtima hakkav uus lumekoristuskord peaks tänavad ja kõnniteed varasemaga võrreldes märk-
sa puhtamana hoidma. Ilja Matusihis

Turult saab osta mütse ja salle, purunemiskindlaid ehteid, tikandeid, jõulu-
toite jpm.  Ilja Matusihis

Vana juudi  
kalmistu külas-
tajatele avatud
Magasini tänaval asuval vanal 
juudi kalmistul tähistati ehi-
tustööde esimese etapi lõpe-
tamist. Kesklinna vanema 
Monika Haukanõmme sõnul 
on muutused aastataguse 
ajaga võrreldes silmnähtavad 
ning vahepeal nukrasse seisu-
korda jäänud kalmistuala juba 
osaliselt värske ilme saanud. 
Esimese etapi käigus ehitati 
välja Herne tänava poolne 
väljak koos väravaportaaliga, 
taastati paekivimüürid, rajati 
haljastust, paigaldati välimöö-
bel ja valgustus. Teise etapi 
keskmes on kalmistu tagumi-
ne osa, n-ö matusteala, ning 
tööd tahetakse lõpetada järg-
mise aasta sees. 
 

Tondiraba  
kergliiklustee 
valmis
Lasnamäel lõppes Kadrioru-
Tondiraba kergliiklustee esi-
mese etapi ehitus, tulevikus 
tagab tee hea ühenduse Las-
namäe tagaosa ja kesklinna 
vahel ning abilinnapea Vladi-
mir Sveti sõnul ühildub hästi 
ka Lasnamäe jalakäijate 
puiesteedega. Esimese etapi 
käigus rajati lisaks kergliiklus-
teele leedtehnoloogial täna-
vavalgustus ning ülekäigura-
dade erivalgustus, tee sai ka 
uued katted. Lisati uusi pinke, 
prügikaste, kaks rattahoidjat, 
rattaparanduspunkt, ping-
pongilaud ja 11 rattatuge.
 

Nõu vanade  
fotode  
säilitamiseks
Linnamuuseumi sarja «Varja-
tud aarded» 24. novembri 
kohtumisel juhib fotokogu 
hoidja Merilis Roosalu pere-
konnaalbumite tundi. Muu-
seumikogu näidete varal saab 
ülevaate perealbumite aja-
loost ning ka kohaseid võtteid 
vanade ja uute fotoalbumite 
ning fotode säilitamiseks ja 
kasutamiseks. Algus kell 17.30 
fotomuuseumis (Raekoja 
4-6). Loe lähemalt  www.lin-
namuuseum.ee , piletid Fienta.
com

Üle kahe  
koroona-aasta  

rõõmustab lapsi ka 
jõuluvana.

Peatustesse graniitsõelmekastid 
ning jalgrattarajad puhtaks
• Linn on seadnud sis-

se elektroonilise 
andmebaasi, et 
selle kaudu 
jälgida, kus 
tänaval milli-
sed masinad 
parasjagu 
tööd teevad. 

• Paljudesse ühis-
transpordi peatus-
tesse pannakse kastid 
graniitkillustikuga.

• Kokku on seatud tänavalõi-
kude nimekiri, kust on ko-
hustuslik lume äravedu. Jutt 
on peamiselt kitsastest 
asumitänavatest, kus lund 
ei ole kuhugi eest ära lüka-
ta.

• Abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul peaksid ka korteri-

ühistud jälgima, et 
kõnniteedel, mis 

piirnevad ühis-
tumaaga ja 
mille puhas-
tamine ja li-
bedusetõrje 
tuleb korral-

dada, tehtaks 
seda sama kva-

liteediga nagu lin-
namaal. Osa hooldusfir-

masid tegutsevad näiteks 
argipäevadel, aga nädala-
lõppudel tuleb samuti hoo-
litseda, et kõnniteed oleksid 
korras.

• Linna partnerettevõtetelt 
hoolduse alal nõutakse, et 
neil oleksid masinad ka rat-
taradade lumest puhtaks 
lükkamiseks.

Tallinna jõuluturu programm  
Raelaval:
25. november 
• Raeplatsil ava-

takse Tallinna 
jõuluturg 

• Kl 17.40 esi-
neb Street 
Brass Band

• Kl 18 süüdatak-
se jõulupuu tuled

• Kl 18, 19 ja 20 valgus-
etendus «Tempus fugit»

 
26. november
• Kl 16.30, 18 ja 19 valgus-

etendus «Tempus fugit»
 
27. november
• Saabub jõuluvana
• Kl 16 süüdatakse Raeplatsil 

esimene advendiküünal
• Kl 16.30, 18 ja 19 valgus-

etendus «Tempus fugit»
 
13. detsember
• Kl 17 Rootsi suursaatkond 

tähistab luutsinapäe-
va
 
8. jaanuar
• Kl 15 USA jala-

väe orkester
• Jõuluturg kes-
tab 25. novemb-

rist 8. jaanuarini
• Turg on avatud iga päev 

kl 10-20 
• Kuumad joogid kuni kl 22, 

R-L kuni kl 23
• Lisaks esinevad pea kõigil 

päevadel Eestist pärit rah-
valikud laulu- ja tantsurüh-
mad.

• Vanalinnas avatakse det-
sembrist ka põnevad mui-
nasjutuhoovid, mida saab 
kogu perega uudistama  
minna. Hoovide leidmiseks 
vajaliku kaardi saab Raeko-
ja platsil tegutsevast käsi-
töömajast

Jõulud Tallinna turgudel

• Ka tänavu sätitak-
se jõuluehtesse 
Tallinna turud 
Nõmmel ja 
Mustamäel, 
kust saab osta 
ka jõulukraami.

• Vahetult enne 
jõulude saabumist 
on põhjust pisema pere-
ga kohale tulla: 17. ja 18. 
detsembril kella 11-13 käib 
Nõmme turul laste rõõmuks 

jõuluvana.
• Viru tänava lille-

lettidele tulevad 
pühade aegu 
müügile pärjad, 
oksad ja muud 

jõulukimbud. 
Kaubaga kaunis-

tatud lauad peaksid 
kiirgama pidulikku meele-

olu ka turutänavale, sigita-
maks rõõmu jalutajate pü-
hadeootuses hinge.

Jõuluturg meelitab pardikoiva 
prae ja valgusetendusega 

Kui mullu pidi koroonapiirangute tõttu leppi-
ma hologrammjõuluvanaga, siis tänavu on 
taat oma majakeses taas päriselt kohal.
Albert Truuväärt
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Pirita elanik Kristiina-Sandra 
Saumann käis kaasava eelarve 
hääletusel välja idee kujunda-
da sealne sild ümber nii, et see 
sobiks ka kalameestele. «Pirita 
sild on kalameeste seas tuntud 
paik, nad kogunevad sinna ke-
vadest sügiseni ja varahommi-
kust hilisõhtuni,» mainis Sau-
mann. «Võiks anda sillale uue 
väärtuse, et see poleks enam 
lihtsalt läbisõidukoht. Praegu-
ne oranž reeling võiks ümbru-
sega rohkem kokku sobida. Sild 
peaks looma võimaluse peatuda 
ja nautida vaadet ühele ja tei-
sele poole, puhata, suhelda ja 
pingeid maandada. Sillal võiks 
olla info, millist kala siit üldse 
saab ja mis tingimustel to-
hib kalastada. Milli-
sed on püügiajad, 
kalade alam-
mõõdud jm. 
Sinna võiks 
olla ka-
lameeste 
jaoks pai-
gutatud 
ridvahoid-
jad ja ka au-
tomaat, kust 
saada ussikesi 
jm kalapüügiks 
vajalikku. See kas-
vataks kodukandi tun-
net ja siinse looduse tundmist.»

Kalaroogi armastav Saumann 
tunnistas, et tal on külmkapis ka 
kohalikku Pirita kala.

Talisupleja Kaie Arras oma-
korda sooviks Harku järve äär-

de kogukonnasauna ja sillakest 
talisuplejatele. «Suvel on järves 
väga mõnus ujumas käia, aga ta-
haks teha seda aasta ringi,» üt-
les Arras. «Harku järves on ta-
lisuplemine juba populaarsust 
kogumas, hea oleks teha seda 
sillalt. Praegu on sild siin aga 
ainult suvel. Tänu sillale saaks 
tulla veest välja puhaste, mitte 
liivaste jalgadega. Samuti oleks 
sillal mugavam riidesse panna 
ja üldse tekiks järve ääres  kin-
del koht, kus külmal ajal ujumas 
käia. Praegu on need paigad siin 
olnud pigem juhuslikud.» 

Enim algatusi Nõmmelt
Saun aga aitaks talisuplejatel  

pärast jäises vees käimist uues-
ti sooja sisse saada.

Kokku esitasid linlased täna-
vu 414 ideed, millest lõpphääle-
tusele jõudis 114. «Komisjon jät-
tis sõelale need, mida saab kaa-
sava eelarve raames ellu vii,» 
ütles Kesklinna linnaosa vanem 

Monika Haukanõmm. «Mõ-
ned ideed viiakse ellu 

ka muu rahaga.» 
Hääleta-

ma saab ha-
kata Hau-
kanõmme 
sõnul tä-
nasest, 21. 
novemb-
rist. «Kõik 
saavad esi-

tatud idee-
dega tutvuda 

Tallinna veebi-
lehel,» lausus ta. 

«Iga hääl loeb, sest 
ideede elluviimiseks on sea-

tud ka poolthäälte miinimum-
piir. Usun, et neist ideedest leiab 
igaüks endale kõige sobilikuma. 
Järgmisel aastal on kaasava eel-
arve jaoks planeeritud  miljon 

Pirita sillast võiks kujundada kalamees-
te silla, kust ka kohalikku kala kätte saab, 
Harku järve äärde võiks aga teha sauna. 
Need on vaid mõned ideed enam kui sajast 
linlaste pakutud ideest.

KAASAV EELARVE: Vali, kas soovid uut 
rattaparklat, seiklusrada või toidukappi!

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

«Väga huvitav kontsert oli, 
väga omalaadne,» lausus 
Nõmme gümnaasiumi 12. 
klassi õpilane Taavi. «Ma ei 
ole kunagi käinud kontser-
dil, kus niimoodi publikut 
kaasa haaratakse. Tekkis 
selline lõbus tunne, nagu 
oleksid kuskil peol. Minu 
meelest on muusikat vaja, 
see aitab sul tuju tõsta.»

«Olen väga tänulik, et meie 
kooli tuli selline kuulus koor,» 
lisas Taavi kooliõde Grete Liis. 
«See on väga suur au. Mulle 
väga meeldis, nautisin täiega.»

Nõmme gümnaasiumi 
õpilaste ees astus meeleolu-
ka kontserdiga üles rahvus-
meeskoor, kelle esituses kõ-
lasid tuntud kodumaised hi-
tid. Tuntud klassikalise muu-
sika esitajad annavadki nüüd 
koolides tavapärasest erine-
vaid muusikatunde. Koostöös 
Tallinna linnaga jõuab Eesti 
Kontserdi menukas koolikont-
sertide sari sel sügisel pool-
esajasse pealinna kooli. Seda 
on märksa rohkem kui varem, 
sest Tallinn kannab alates sel-
lest aastast UNESCO muusi-
kalinna tiitlit. 

Mozart kirjutas muusikat 
juba lapsena

Kalamaja põhikoolis andsid 
ühel hommikul muusikatunni 
stiilis kontserdi pianist Johan 
Randvere ja klarnetist Marten 
Altrov, kes esitasid  Brahmsi, 
Mozarti  ja Lepo Sumera muu-
sikat. «Nii et mängisime päris 
tõsiseid asju,» lausus  Randve-
re. «Ehitasime muusikatunni 
üles nii, et esiteks oleks väga 
hea muusika ja teiseks mingid 
toredad sidusad tekstid sinna 
juurde – see teeb kuulamise 
isuäratavamaks. Näiteks rää-
kisin, et Mozart lõi muusikat 
juba siis, kui oli sama vana 
kui need lapsed siin. Kui rää-
gid näiteks sellest,  kui pikk 
Mozart oli või mida ta kirju-
tas, kuulavad lapsed kohe 
rohkem. Nii et see 
on väga põnev, 
mulle endale 
ka.»

Nõmme 
gümnaa-
siumis te-
gi meele-
oluka et-
teaste 
rahvus-
meeskoor, 
kelle esit-
luses kõlasid 
tuntud kodumai-
sed hitid. 

Seega said lapsed lisaks 
kaunile muusikale kuulda ka 
põnevaid ja harivaid fakte. 

«Seesama Mozart, kes lõi ju-
ba viieaastaselt mingid palad, 
kirjutas kaheksa-aastaselt esi-
mese sümfoonia ja kaheteist-
aastaselt juba ooperi. Muide, 

klarnet on pill, mida kuul-
sad heliloojad nö 

avastasid elu lõ-
pu poole. Ka 

Mozartil oli 
üks viima-
seid heli-
teoseid 
klarne-
tikont-
sert.» 

Lap-
sed jäid 

väga rahu-
le, nende ju-

tu järgi olid kõik 
lood  väga toredad. 

Lisaks ka harivad – sai ju 
palju ajaloost teada, samuti 
muusikutest ja nende elust. 

Ja kuigi suurem osa õpilastest 
kuulab vabal ajal pigem pop-
muusikat, oskavad nad nüüd 
ilmselt rohkem lugu pidada ka 
klassikalisest muusikast.

Eesti Kontserti projektijuht 
Karin Sarv lausus, et koo-
likontsertide ja muusikaliste 
tundide eesmärk on tekitada 
lapses muusikapisikut. «Too-
me neile muusika koolides-
se kohale, et nad jõuaks üks-
kord ka kontserdisaali,» rääkis 
ta. «Aga loomulikult on ees-
märk õpetada ja näidata muu-
sikat natuke teise nurga alt – 
selle olemust, kuidas see on 
sündinud ja kes on neid lau-
le  loonud. Et kui räägitakse 
näiteks Mozartist või Beetho-
venist, siis kohe kuuled ka, 
kuidas see muusika kõlab ja 
mismoodi seda mängitakse.»

Tõnismäe reaalkooli õpi-
lastel avanes võimalus rän-

nata muusika kaudu läbi eri 
sajandite ja maade. Kontser-
di andsid Neeme Ots ning Tal-
linna muusika- ja balletikooli 
trompetiõpilased, keda saatis 
klaveril pianist Piret Randal. 
«Trompet on kuninglik pill,» 
kinnitas kooli dotsent Aavo 
Ots. «Alustame inglise vana-
muusikaga, mis võib-olla kõ-
lab ka praegu kuningakojas. 
See kontsert on üles ehitatud 
nagu muusikaline rännak, me 
jõuame käia Hispaanias, Meh-
hikos, Pariisis ja Itaalias. Sel-
lega kasvatame publikut, aga 
ka harime neid.»

Muusikarännak läbi  
aegade ja paikade

Tõnismäe reaalkooli muu-
sikaõpetaja Inna Rüü avaldas 
heameelt, et UNESCO muusi-
kalinna raames toimuvad koo-
lides kontserdid. «Meil on vä-
ga suur au võtta oma koolis 
vastu professionaalseid muu-
sikuid,» ütles ta. «Oleme nen-
dest kontsertidest väga huvita-
tud, see on suur asi, kui saab 
kuulata muusikat mitte salves-
tatud kujul, vaid otse.» 

Tulevikus on plaanis korral-
dada koolidele tasuta suurkont-
serte ka Estonia kontserdisaa-
lis. «Üheksakümnendatel, kui 
mina koolis käisin,  ei olnud 
nii palju koolikontserte,» mär-
kis Randvere. «See on õpilas-
tele juba midagi tavapärast – 
et keegi tuleb, esineb ja siis sa 
kuulad ilusasti.»

PÕNEV MUUSIKATUND: 
Tekkis tunne, nagu  
oleksid peol

eurot. Kogusumma selgub siis, 
kui volikogu on järgmise aasta 
eelarve kinnitatud.» 

Iga linnaosa kaasav eelarve 
sõltub selle suurusest. Kõige roh-
kem tuli algatusi Nõmmelt, seal 
saavad elanikud valida 18 idee 
vahel. Kristiines läheb hääletu-
sele 17 ideed, Kesklinnas 16, 
Mustamäel 14, Põhja-Tallinnas 
14, Haaberstis 12, Pirital 12 ja 
Lasnamäel 11 ideed.

Vigursõiduala ja taskupark
Nõmmel saab hääletada näi-

teks pumptracki ehk vigursõidu 
ala poolt. «Pääskülas ei ole olnud 
ühtegi rulaparki ega pumptrac-
ki või muud sellist atraktsioo-
ni,» ütles ide autor Henri Kalm. 
«Seega ma pakkusingi välja, et 
siin võiks olla pumptrack. See 
ei asenda skateparki, aga pakub 
noortele võimaluse sõita sellist 
mõnusat lainetavat rada ja tree-
nida rattaga.»

Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe ütles, et tahaks hea 
meelega elanike ideid ellu viia. 
«Valik on linnaosa elanike käes. 
Seal on näiteks haljastuse projek-
te, et Kristiinesse istutada veel-
gi rohkem lilli ja tekitada peen-
raid,» lausus ta. «Samuti ka män-
guväljakuid ja taskuparke, et lin-
naosas oleks rohkem rohelust.» 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõ-
nul kasvab lisaks ideede arvule 
ka nende sisu. «Ma arvan, et kaa-
sava eelarve peamine eesmärk 
ongi luua inimeste ja nende lin-
na vahel tugevam side,» ütles ta. 
«Mida rohkem on inimesed  hu-
vitatud sellest, kuidas linn kas-
vab ja areneb, seda kiiremini ja 
efektiivsemalt see ka toimub.»

Pääskülla võiks tulla vigursõidurada ning Raua asumisse 

ja Pirita spordikeskusse rattasõidu harjutuskoht.

Üks Haabersti elanik soovis rannadušše Stroomi ranna-parki ja Pikakari randa.

Nõmme gümnaasiumis kutsus rahvusmeeskoor koos tuntud popmuu-
sika lugusid laulma.

Saumann soovib, et Pirita sild oleks pigem puhkamise ja suhtlemise, kui niisama läbikäigu koht.  Tallinna linnameedia

Tantsuõhtu  
Pelgulinnas
10. detsembril avab rahvaüli-
kooli Pelgulinna maja (Telliski-
vi 56, endine rahvamaja) taas 
uksed kõigile salongitantsu 
huvilistele. Kogunemine alates 
kella 18. Pilet 8 eurot, paaride-
le 15 eurot, tasumine sulara-
has kohapeal. Pakume kohvi 
ja teed! Lisainfo rahvaülikooli 
kodulehelt kultuur.ee või tel 
5330 3390. Tule üksi või 
kaaslasega! 
 

Alice  
imedemaal  
valguspark  
lauluväljakul

Jõulude eel avatakse lauluväl-
jakul kulsa Briti kirjaniku Lewis 
Carrolli muinasjutu «Alice 
imedemaal» teemaline val-
guspark. Fantaasiamaailm 
laiub 9. detsembrist 15. jaa-
nuarini kogu lauluväljaku me-
repoolsel osal. Sinna tulevad 
sajad siidist käsitsi valmista-
tud skulptuurid, millest mõned 
isegi 8 m kõrged. Pargi Tallin-
nasse saamine oli keeruline, 
sest tahtjate järjekord oli pikk. 
Lisaks saab lauluväljak jõulu-
turu, tänavatoiduala ja paiga, 
kus jõuluvanaga kohtuda. 
Teemapark hakkab lahti ole-
ma reedest pühapäevani kl 
17.30-22. Vaata videot 
www.pealinn.ee
 

Kevadel tärkab 
25 000 lille
Sel sügisel istutatakse ainuük-
si kesklinna üle 25 000 lillesi-
bula, muu hulgas Tuvi parki 
1300 nartsissi- ja 2500 kir-
gaslille sibulat. Kesklinna va-
nema Monika Haukanõmme 
sõnul saab mulda viit sorti ja 
värvi tulpe, nelja sorti nartsis-
se, lisaks veel krookuseid ja lil-
lesibulasegusid, aga on ka 
leeklilli ja laukusid. Lillesibulaid 
istutatakse kõikidesse kesk-
linna parkidesse, aga ka näi-
teks reaalkooli ja Tõnismäe 
haljakule, Tartu maantee kõrg-
peenrale, 20. augusti monu-
mendi ümbrusse, Lindamäele 
ja Mere puiesteele. Vaata 
videot www.pealinn.ee

Mozart kirjutas 
8-aastaselt esime-

se sümfoonia ja 
12-aastaselt juba 

ooperi.

Külli Mariste
kylli.mariste@ 
tallinnlv.ee

Kuidas ja kus saab ideid vaadata  
ja lemmikule häält anda?
• Kõigi esitatud 

ideedega saab 
tutvuda ja lemmi-
kutele oma hääle 
anda tänasest 4. 
detsembrini aad-
ressil https://
www.tallinn.ee/et/
kaasaveelarve/
kaasava-eelarve-
haaletami-
ne-20222023

• Selleks, et hääle-
tusel oleks kaalu ja jõudu ning idee 
realiseeruks, peab hääletusel osale-
nute arv täitma lävendi, milleks on 
Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 
hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, 
Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähe-
malt 1000 ning Lasnamäel 1500 
hääletajat.

• Hääletusel saab osaleda iga vähe-

malt 14-aastane 
Tallinna elanik. 

• Hääletada võib 
kahe endale 
meelepärase 
idee poolt oma 
linnaosas. 

• Igas linna-
osas enim hääli 
saanud projekt 
läheb järgmise 
aasta jooksul 
teostamisele.  

• Kaasava eelarve projektide elluviimi-
seks on linn tulevaks aastaks planee-
rinud miljon eurot. Kogusummast 
kolm neljandikku jaotatakse linnaosa-
de vahel võrdselt. Ühe neljandiku jao-
tamisel võetakse arvesse linnaosa 
elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

• Info veebilehel kaasaveelarve.tallinn.
ee

Näited linnaosadesse  
laekunud ideedest
Haaberstis 
• Lastele mänguelemendid 

Päevalille 3, 9 ja 15 vahele 
haljasalale.

• Ratta- ja tõukeratta parklad 
Haabersti koolide juurde, 
kus oleks ka elektrirataste 
laadimise võimalus. 

• Uus sild üle Tiskre oja.

Kesklinnas 
• Koertepark Kadriorgu.
• Talisupluskoht linnahalli 

kõrvale.
• Maalida linna jalakäijate 

tunnelite seintele pilte va-
nalinnast või joonistada ret-
rostiilis laternapostid. Tun-
neli valgustamiseks võib 
joonistuste peale panna ka 
päris laternad.

Kristiines
• Orienteerumisada.
• Veekraan koos jooginõuga 

koerteparkidesse. 
• Toidujagamiskapid asumi-

tesse ülejääva toidu jagami-
seks puudust kannatavate-
le inimestele.

Lasnamäel
• Saarepiiga madalseiklus-

park.
• Paradiis betoondžunglis – 

luua Läänemere tee roheli-
ne keskkond puhkamiseks, 
jalutamiseks ja taimemaail-
ma tundmaõppimiseks. Säi-
litada tuleks olemasolevad 
taimeliigid, istutada uued 
vähest hooldust vajavad 

taimed ning lisada juurde 
infotahvlid. 

• Suhtlemise pingid «Räägi 
minuga!». Niisama tänaval 
kellegagi tuttavaks saada 
on väga keeruline, seepä-
rast võiks paigaldada üle 
linnaosa n-ö suhtlemise 
pingid.

Mustamäel
• Ronimislinnak Sõpruse pst 

234a juurde.
• Tiik Sipelga  6a juurde. 
• Rannavõrkpalli väljakud Vil-

de tee 100a ja Tammsaare 
tee 79b juurde.

Nõmmel
• Nõmme ajalugu tutvusta-

vad infotahvlid üle terve lin-
naosa.

• Lilleniidud raudtee äärde.
• Muusikaaed noortele Nõm-

me turu ning Vabaduse par-
ki, kus lapsed saavad teha 
eksperimente helide ja rüt-
midega.

Pirital
• Mänguplatsidele ilmakind-

lad kapid, kus lapsed ja va-
nemad saaks vahetada 
seisma jäänud raamatuid ja 
mänguasju.

• Väliraamatukogu Mugula 
tee 17a juurde, kus värske 
õhu käes raamatut lehitse-
da, jätta raamat teistele lu-
gemiseks ja puhata.

• Välilava Kalma haljakule eri 
sündmuste tarvis.

Elanikud  
soovivad rohkem 
rohelust, näiteks  

lillepeenraid ja  
taskuparke.

Kalamaja põhikoolis esitasid Lepo Sumera 
muusikat pianist Johan Randvere ja klarne-
tist Marten Altrov.  Fotod: Tallinna linnameedia
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Väiksemates linnavalitsustes ja vallamajades üle 
Eesti valitseb ärev õhkkond, sest õhus ripub kü-
simus: kuidas me saame kärpida ja mida maha 
müüa? Omavalitsustel kulub energiale tänavu kok-

ku 90 mln eurot ehk umbes poole võrra  varasemast roh-
kem. Väiksemates kohtades on seda raha väga raske leida, 
sest kokkuhoiukohti on vähe, ja needki  teoreetilised. Kas 
lülitada kusagil tänavavalgustus välja? Panna mõni hoone 
müüki? Sulgeda muuseum või rahvamaja? Meil aga rikastub 
miljardilise aastakasumiga Eesti Energia väiksemate asula-
te väljasuremise arvelt, saades omavalitsusteltki 50 mln eu-
rot kaukasse rohkem.

Tallinnas kui Eesti suurimas omavalitsuses on siis-
ki võimalik tänavad valgustatuna hoida ning pakutavaid 
sportimisvõimalusi mitte kärpida. Ennekõike on olulised 
siiski inimesed, mitte ehitamine. Suure eelarve piirides on 
võmalik mängida. Kuid loomulikult ei tohiks Eestit nii-

moodi hinnatõusuga seg-
regeerida – jaotada pare-
maks ja halvemaks osaks. 

Praegu on riigikogu me-
netluses võimaluse loomi-
ne kõigile omavalitsustele, 
et nad saaksid nagu eraisi-
kud ja väikeettevõtted os-

ta elektrit universaalteenuse hinnaga. Universaalteenus või-
maldaks Tallinnale – ja muidugi ülejäänud Eesti omavalit-
sustele – märkimisväärset kokkuhoidu, mida saaks kasuta-
da praegusel ajal niigi  majandusraskustes inimeste toeta-
miseks. 2022. aasta lõppu prognoositava elektri turuhinna 
(300 eurot/MWh) juures kujuneks võimalikuks kokkuhoiuks 
juba u 1,3 miljonit eurot. Ei tasu unustada, et munitsipaale-
luasemed on antud üürile väiksemapalgalistele, kuid nõutud 
spetsialistidele. Linn toetab eluasemega ka tõsiste toimetule-
kuraskustega inimesi, kes elaksid muidu tänaval. Kas tões-
ti peaksid ka nemad oma osa andma Eesti Energia hiigelka-
sumisse?  Paraku on aga riigikogus arutusel oleva seadus-
eelnõu juures konks: enne ei saa omavalitsus universaaltee-

nusele üle minna, kui kehtiv elektriostuleping po-
le lõpetatud. Lisaks tuleb omavalitsustel korral-
dada riigihange. 

Kuni seadus ükskord riigikogus vastu võe-
takse, kuluvad kuud ja isegi aastad. Ka keh-

tivate elektrilepingute pikkus on igal 
pool erinev. Aga abivajajaid tekib oma-
valitsuste kogu aeg juurde just prae-
gu. Miks koera saba niimoodi tükkhaa-
val raiutakse? Koolid, lasteaiad, haig-
lad jt asutused pidanuks riigivalitsu-
se eestvõttel viima ühekorraga – nagu 
eraisikudki – ja ilma takistusteta üle 
universaalteenuse võimalusele. Ehkki 
jah, valitsev poliitika näeb ette Eesti 
Energia kaudu riigi rahakoti nuuma-
mise ja siis näpuotsaga toetuste ta-
gasi riputamise kodanikele. 

Universaalteenus: 
kauka jumalad 
raiuvad koera saba

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Elektrifirma rikastub 
maakohtade välja-
suremise arvelt.

«Kutsume spordihommikuga 
kõiki linlasi aktiivselt päeva 
alustama ja treeningutes kaa-
sa lööma, sest hommikune lii-
gutamine annab energiat ja 
hea tuju kogu päevaks,» ütles 
linnapea Mihhail Kõlvart, kel-
le sõnul on seekord lastele 
mõeldud spetsiaalne 
«Spordiminuti» väljakutse.

25. novembril kella 8-9 toi-
mub linna kolmes spordihal-
lis ja kolmes taliujumiskesku-
ses spordihommik, mille raa-
mes saavad kõik huvilised osa-
leda tasuta treeningutel.

Spordihommiku traditsiooni al-
gatanud linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul pakub see linlastele võima-
lust kogenud treenerite juhenda-
misel avastada ja tuletada meel-
de hommikuspordi kasulikkust. 

«Tallinn on tunnistatud Euroopa 
spordipealinn 2025 tiitli väärili-
seks ning selleks andsid oma pa-
nuse kõik meie treenerid, sport-
lased ja aktiivset eluviisi väärtus-

tavad linlased,» rääkis Kõlvart.  
Spordihommiku raames annab 
linlastele trenni  BC Kalev/Cra-
mo korvpallimeeskond oma ko-
dusaalis Kalevi spordihallis. Sõ-

le spordihallis korraldab hom-
mikust treeningut pealinna pa-
rim meessportlane Ott Kiivikas 
ning Lasnamäe kergejõustiku-
hallis linnapea Mihhail Kõlvart.

Treeningud sobivad nii algaja-
tele kui ka edasijõudnutele.

Samuti on spordihommikul 
võimalus külastada priipääsme-
ga taliujumiskeskusi ja kasutada 
seal ka sauna. Pirital asuvat ta-
liujumiskeskust, Vanasadamas 
asuvat Iceswim festivali basseini 
ning Nõmme spordikeskuse tali-
supluskeskust. Kõikides keskus-
tes on kohapeal ka instruktorid. 
Oodatud on nii kogenud talisup-
lejad kui ka need, kes soovivad 
sellega algust teha.

Registreeru tasuta trennidesse 
https://forms.gle/UHhjnR1UbM-
Lzt1aQ7.

Christina Klimuk
kristina.klimuk@tallinnlv.ee

Sel sügisel läbis 11 Eesti 
koolidirektorit koolitus-
programmi, mille käigus 
õpetasid suurettevõtted 
neid olema paremad juhid. 
Samuti aitab suurettevõte-
tes viibitud aeg mõista, mil-
liseid töötajaid need firmad 
tulevikus kooliõpilaste 
seast ootavad.

Direktorid õppisid ettevõte-
tes kümme nädalat ja naasid 
seejärel igaüks oma kooli, kus 
said omandatud teadmisi raken-
dada ja praktika käigus tekki-
nud ideid ellu viia. 

Programmi korraldajate sõnul 
tuleb kõrvale jätta mõte, et koo-
lidirektor on vaid kitsa ala spet-
sialist, keda huvitab koolimaja 
haldus, õpetajate töö ja õpilaste 
oma kabinetti kutsumine nende 
kallal pragamiseks. Tänapäeva 
haridusasutuste kaasaegsed juhid 

peavad tegelema majanduse, krii-
sireguleerimise, infotehnoloogia 
ja psühholoogiaga. Koolijuhi allu-
vuses on reeglina mitukümmend 
õpetajat ja töötajat, mis on võr-
reldav keskmise suurusega ette-
võtte juhtimisega. Seetõttu vaja-
vad koolijuhid teadmisi ka juhti-
misvaldkonnast, mis on suuret-
tevõtete juhtide käes.

Tallinna hariduskorralduse 
osakonna juhataja Marika Pettai 
sõnul saab direktor kõrgel tase-
mel kooli juhtida. «Soovime, et 
haridusasutuste juhid tunneksid 
end tippjuhtidena, ja et ühiskond 
neisse nii ka suhtuks,» märkis 
Pettai. «Selleks peavad direk-
torid oma koolimaailmast väl-
ja astuma ning sukelduma et-
tevõtlusse ja ärijuhtimisse. Ka 
professionaalsed tippjuhid saa-
vad koolijuhtidelt vastutasuks 
ainulaadseid juhtimisteadmisi.»

Pettai sõnul on selle program-
mi üks tulemus ka see, et endi-
sed koolijuhid muutuvad omava-
hel palju koostööaltimaks, vahe-

tades mõtteid ja kogemusi ning 
kaasates koostöösse teisigi koo-
lijuhte.

Tallinnast osalesid Rando 
Kuustik Jakob Westholmi güm-
naasiumist, Henrik Salum Gus-
tav Adolfi gümnaasiumist, Imbi 
Viisma Kadrioru saksa gümnaa-
siumist, Sirli Väinsar Tondi koo-
list ja Andrej Kante Lasnamäe 
gümnaasiumist. Praktikakohti 
pakkusid neile Coop Pank, LHV, 
Pipedrive, SEB, Swedbank, Te-
lia, töötukassa, Veriff ja Wise. 

«Haridus mängib ühiskonnas 
juhtivat rolli. Koolijuhtide prak-
tika on neile ainulaadne võima-
lus oma silmaga näha, kuidas 
töötavad suured rahvusvaheli-
sed organisatsioonid ja milliseid 
spetsialiste nad oma meeskon-
da otsivad. Üks peamisi põhju-
si, miks Pipedrive selles prog-
rammis osaleb, on tööandjate 
ja koolide lähendamine,» ütles 
Pipedrive’i kommunikatsiooni-
juht ja programmikoordinaator 
Maie-Liisa Sildnik.

Pipedrive on programmis 
osalenud kõik kolm korda ja 
peagi värbab uut praktikanti. 
Sildnik rääkis, et seni on koo-
lijuhtidega töötamise kogemus 
olnud väga positiivne. «Nen-
de huvi eri teemade vastu ai-
tas meil mõista, kuidas suhtub 
kõrvalseisja meie organisatsioo-
nikultuuri ja tavadesse,» ütles 
ta. «Programm oli Pipedrive’i 
jaoks üks võimalus tõhusamalt 
suhtlema õppida.» 

Lasnamäe gümnaasiumi di-
rektor Andrej Kante stažeeris 
Swedbankis ja peab saadud ko-
gemust väga kasulikuks, kuigi 
märgib, et ei püüa kõiki ideid 
võimalikult kiiresti ellu viia. 
«Personalijuhtimise vallas on 
meil palju õppida, seega olen 
nüüd keskendunud meeskon-
naga töötamisele ja neile muu-
datustele, mis on seotud moti-
vatsiooniga,» lausus ta. 

Programmi algatasid Heateo 
Haridusfond ja Tallinna  hari-
dusamet koostöös Fontesega.

Tule linnapea või Ott kiivikaga tasuta trenni tegema!
KOOLIJUHID ISE ÕPPIMA: Direktorid käisid suurettevõtetes praktikal

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

Omavalitsused ootavad rii-
gikogult neile elektri uni-
versaalteenuse kehtesta-
mist, sest praegune börsi-
hind sunnib leidma raha ini-
meste elukvaliteedi arvelt. 
Kusagil vähendatakse tä-
navavalgustust, kusagil 
mujal võidakse sulgeda 
rahvamaja. 

Eesti linnade ja valdade lii-
du juhatuse esimehe Mihhail 
Kõlvarti sõnul oli omavalitsus-
te põhieesmärk neile eraldata-
va tulumaksumäära tõstmine 
seniselt 11,96%-lt 12,19%-ni, 
kuid paraku ei leidnud ettepa-
nek riigi toetust. «See oleks tea-
tud määral leevendanud oma-
valitsuste 2023. aasta eelarve-
te seisu,» lausus Kõlvart.

Eesti linnade ja valdade lii-
du tegevjuhi Veikko Luhalaidi 
sõnul peaks siiski riik omava-
litsustele kulusid kompenseeri-
ma. Muidu kannatab inimeste 
igapäevaelu, sest lõpuks tuleb 
ju kõigil ühiselt millegi arvelt 
elekter kinni maksta.

Tõenäoliselt riik ei aita
«Kokkuhoiu kohti on oma-

valitsustel vähe,» nentis Luha-
laid. «Omavalitsused on kee-
rulises olukorras, ja eks igaüks 
kärbib nagu oskab. Igaüks peab 
kogukonna ootused läbi mõtle-
ma. Kui vähendada valgustust, 
siis sagenevad tänavatel laamen-
damised või vargused. Kui aga 
panna rahvamaja kinni, kuju-
tab see juba laiemat poliitilist 
probleemi. Isegi kui omavalit-
sus müüb kulude katteks vara, 
siis kellele müüa näiteks laste-

aiahoone? Või mõni hoone, mis 
ei pruugi olla energiatõhus?»

Luhalaidi sõnul on liit küsi-
nud valitsuselt kokku 141 mln 
eurot kasvanud kulude katteks. 
Lisaks energiakuludele sisaldab 
see number õpetajate ja kultuu-
ritöötajate palgatõuse. Praegu-
seni pole vastust tulnud.  Seni 
on  kasvavate kulude katteks 
eraldatud viis miljonit eurot, 
millest 79 omavalitsuse vaja-
dusteks aga loomulikult ei jätku. 

Tõenäoliselt omavalitsused 
riigilt siiski lisakompensatsiooni 
ei saa, seepärast on kogu loo-
tus  universaalteenuse raken-

dumisel. Eelnõu on praegu rii-
gikogus, kuid linnade ja valda-
de liidu nõuniku Kalle Toome-
ti hinnangul vajaks see paran-
damist. Näiteks on ette nähtud, 
et universaalteenust saab  oma-
valitsus osta ühe gigavatt-tunni 
ulatuses. Kuid pole õige, et mõ-
ni väike Lõuna-Eesti vald saaks 
enesele universaalteenuse kau-
du elektrit lubada samas mahus 
näiteks Tallinna linnaga, kus 
on kümneid igasuguseid halla-
tavaid asutusi. Miks taoline pii-
rang on pandud ja milleks see 
hea on, Toometi sõnul eelnõu 
seletuskirjast ei selgu. 

Kõlvarti sõnul on Tallinn 
teinud plaani investeeringute 
vähendamiseks. «Lisaks kinni-
tas linnavalitsus energiasäästu 
suunised linna asutustele,» üt-
les juhatuse esimees. «Aga kui-
das tulevad riigipoolse toetu-
seta toime väiksemad omava-
litsused?»

Lisaks peab liit ebaõiglaseks, 
et praeguse kava järgi rakenda-
taks omavalitsustele juhul, kui 
nad tahaksid kehtiva elektrile-
pingu üles öelda ja universaal-
teenusele üle minna, trahve.

Suurenenud energiakulud 
viivad omavalitsuste eelarve-

test tänavuse aasta lõpuks ku-
ni 50 miljonit lisaeurot. Kokku 
maksavad omavalitsused elektri 
eest 90 mln eurot ja see tähen-
dab tõusu poole võrra.  Õpeta-
jatel või kultuuritöötajatel jääb 
palk tõstmata või hakatakse 
mõnes omavalitsuses laste koo-
litoidu eest vanematelt lisara-
ha küsima.

Energiasäästu saamiseks on 
Tallinn juba testinud ja osali-
selt astunud mõningaid samme 
– näiteks tänavavalgustite töö-
aja lühendamine 15 minuti võr-
ra. Valgustuse arvelt on võima-
lik eri meetmetega aastas kuni 

miljon eurot kokku hoida. Li-
saks on võetud plaani küttesüs-
teemide uuendamine mitmetes 
linnaasutustes.

Leedlambid aitavad  
raha säästa

Tinglikult võibki linna elektri-
kulu jaotada kaheks: tänavaval-
gustus ja hooned. «Kui tänava-
valgustuse puhul oleme seadnud 
eesmärgiks ülemineku leedlam-
pidele ja juba praegu annab nen-
de aktiivne kasutuselevõtt olulist 
kokkuhoidu, siis linna omandis 
olevate pindadega on lugu kee-
rulisem,» selgitas Tallinna abi-
linnapea Vladimir Svet. Linna-
le kuuluvaid kortereid üürivad 
väiksemapalgalised spetsialistid 
on paratamatult jäänud kõrgete 
börsihindade ja turustiihia mee-
levalda. Nendele lisanduvad sot-
siaalmajutusüksuste ja hoolekan-
deasutuste kliendid, kes ei üüri 
klassikalises mõttes linnalt ela-
mispinda, kuid kelle jaoks võib 
neid asutusi nimetada (ajutiseks) 
koduks.  Pole kuidagi põhjenda-
tav, et nende elektri eest tuleb 
linnal maksta kõrgemat hinda, 
kui seda peavad tasuma teised 
inimesed, kes saavad kasutada 
universaalteenust. Tallinna lin-
navaraameti hallatavate hoone-
te keskmine energiatarve on u 
900 MWh kuus ja rahaline võit 
oleks olnud 40 000 eurot kuus 
+ käibemaks. 

Eriti suured elektritarbijad on 
teatavasti haiglad. Lääne-Tal-
linna Keskhaigla energiakulud 
2021. aasta esimesel poolaastal 
olid 726 200 eurot, 2022. aasta 
esimesel poolaastal aga 1 132 
000 eurot. Seega oli selle aas-
ta alguse energiakulu u 56% 
suurem kui eelmisel aastal sa-
mal perioodil.

UNIVERSAALELEKTRIT 
OODATES: Omavalitsused  
püüavad esmalt kulusid vähendada

Tallinlastel on võimalus osaleda 
linna 2022. aasta parima sport-
lase ja võistkonna valimistel. 
Veebilehel saab hääletada oma 
lemmikute poolt järgmistes ka-
tegooriates: parim naissportla-
ne, parim meessportlane, parim 
sportmängude võistkond, pa-
rim noorsportlane ja parim pa-
rasportlane. Hääletada saab 
30. novembri südaööni www.
tallinn.ee/et/aastasportla-
ne2022 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul soovib linn aasta 
sportlase valimisega tänada ja 

tunnustada oma sportlasi lõp-
peval aastal saavutatud suure-
päraste sportlike tulemuste 
eest. Kandidaatide paremik on 
koostatud spordialaliitude et-
tepanekute põhjal. Aasta 
sportlase nominent peab ole-
ma  Tallinna elanik ning võist-
konna kodusaal või -väljak 
asuma  samuti siin. Veebihää-
letuse tulemusel teeb pingerea 
alusel lõpliku otsuse kultuuri- 
ja spordiamet ning tiitlisaajad 
kuulutatakse välja 7. detsemb-
ril Tondiraba jäähallis toimuval 
tseremoonial.

Postimees kirjutas, et Eesti kane-
pipoodidesse on jõudnud psüh-
hoaktiivsete omadusteta kanepi 
kõrval müügile ka heksahüdro-
kannabinool (HHC), mis jääb 
oma toimelt vaid 20% võrra alla 
klassikalisele illegaalsele mari-
huaanale (THC). Kohtueks-
pertiisi instituudi kee-
miaosakonna juhataja 
Peep Rausberg sel-
gitas väljaandele, et 
instituut puutus 
HHC-ga kokku suh-
teliselt hiljuti. Selle 
aasta suvest on HHC-d 
sisaldavaid esemeid nar-
koekspertiisi ja uuringutele too-
dud vaid paar korda. Kuna HHC-
d praegu keelatud ainete nime-
kirjas ei ole, jääb politsei kida-
keelseks, viidates vähestele kok-
kupuudetele selle ainega. Üldiselt 
müüakse seda veipimise vedeliku 
padrunitena ja praegu ei paista 
Eesti võimud kiirustavat aine 
keelamisega, ehkki liiale minnes 
võib end sellega, nagu ka ille-
gaalse marihuaanaga, oimetuks 
tarbida. Postimehe kirjutisele 

võiks taustaks lisada, et üldiselt 
on HHC vaid unustatud vana – 
1947. a eraldas selle aine kane-
pist Illinoisi ülikooli keemik Roger 
Adams. Erilist populaarsust see 
kanepiprodukt ei omanud ning 
hakkas kasvõi Ühendriikides levi-

ma pärast seda, kui THC-
d, mida me tunneme 

rahvakeeles illegaal-
se marihuaanana, 
järjest enam piira-
ma hakati. Tege-
mist on seega nö 

tõusva trendiga ka-
nepikaubanduses. Se-

ni pole riigid sellega kau-
bitsemist veel piirama asunud. 
Ühendriikides kui narkopoliitika 
ühes suunaandjas on asi üsna 
segane: ühtedel andmetel on 
HHC kõikides osariikides täiesti 
legaalne, teised väidavad mingi-
tele teistele seadustele viidates, 
et kuna toode on lähedane THC-
le, on ta illegaalne. Ilmselt tuleks 
Eesti ametkondadel hoida kätt 
nö pulsil ja tekitada piiranguid, 
kui HHC liialt levima hakkab. 

Arenguseire keskuse uuringus 
Vene-Ukraina sõja mõjudest Ees-
tile tõdetakse aga üllatuslikult, et 
nii või teisiti on Eesti üha väiksema 
rahvastikuga riik ja seda ei kom-
penseeri isegi siia elama jää-
vad Ukraina põgenikud. 
Praegu on neid Ees-
tisse jäänud umbes 
60 000 ja umbes 
samas suurusjär-
gus on olnud Eesti 
kaudu teistesse rii-
kidesse sõitjaid. Ju-
hul kui Eestisse jääb 
püsivalt elama 10 000 
sõjapõgenikku, tõuseks  meie 
rahvaarv 2022. aasta alguse ta-
semest kõrgemale üheksaks aas-
taks. Kui Eestisse jääb alaliselt 
elama 30 000 sõjapõgenikku, ai-
tab see rahvaarvu suurendada 22 
aastaks, ja kui 60 000 põgenikku, 
siis 40 aastaks. Seejärel sõjapõ-
genike sisserände rahvaarvu suu-
rendav mõju taandub, kuna värs-
keima rahvastikuprognoosi järgi 

jääb sündimus Eestis kogu ülejää-
nud sajandiks siiski taastetase-
mest madalamaks. Seega, kui 
toetuda arenguseire keskuse 
analüüsile ja rahvastikuprognoo-

sile, on eesti rahva püsima 
jäämine pikemas pers-

pektiivis sügava küsi-
märgi all. Möödu-
nud aastal sündis 
esialgsetel and-
metel üle 13 000 
lapse, mis on sa-

mas suurusjärgus 
eelmise aasta sündi-

de arvuga, aga tänavu 
kujuneb see aasta lõpuks 

ilmselt umbes 1500 võrra vähe-
maks. Samas – tänavuse aastani 
oli seis pigem lootustandev. Ees-
tis elavate eestlaste arv suurenes 
eelmisel aastal loomuliku iibe tõt-
tu 348 ja rändesaldo tulemusel 
794 inimese võrra. Statistikaame-
ti täpsustatud andmetel elas tä-
navu 1. jaanuaril Eestis 909 552 
eestlast. 

Laste ja noorte vaimne tervis 
teeb üha enam muret. Põhjuseks 
ühiskondlikult keerulised ajad, 
mis algasid paar aastat tagasi 
pandeemiaga. Nüüd jätkuvad 
need Ukraina sõja heidutavas 
meeleolus. Koolides on terav 
puudus psühholoogidest jt vaim-
se tervise nõustajatest. Uurin-
gud näitavad, et laste ja noorte 
vaimne tervis muutub üha keh-
vemaks ja tõhusalt soodustab 
seda kahjuks süvenev nutisõltu-
vus. Teisalt algab aga kõik ko-
dunt ning vanemate eeskujust. 
Tallinna linn on liitunud Islandilt 
pärineva programmiga, mille 
eesmärk on vähendada laste 
sõltuvuskäitumist vanematele 
suunatud ürituste kaudu. Sihipä-
rase toimetamise tulemusel on 
Islandil viimase 20 aasta jooksul 
varasemast 42% alaealisest al-

koholitarbijast alles jäänud vaid 
7%. Igapäevaste suitsetajate arv 
on langenud 5%-ni ja uimastite 
proovijate arv 6%-ni. Nagu Tervi-
se Arengu Instituut on välja too-
nud, siis paradoksaalsel kombel 
suureneb kõige selle taustal aga 
ka nende inimeste arv, kes oma 
tervist eriti hoiavad. Seega toi-
mub ühiskonnaliikmete hulgas 
teatav polariseerumine selles 
osas, mis puudutab vaimset ter-
vist, ja tekib kaks teineteist mitte 
mõistvat kogukonda. Mis puudu-
tab aga riiki või omavalitsusi, siis 
võiks võimalikult palju soodusta-
da koos perega aja veetmist, 
muutes selle taskukohasemaks. 
Palju tööd on tegemata ka nuti-
sõltuvuse ohtudest rääkimise 
vallas, sest vastavad kampaa-
niad ja selgitustöö puuduvad 
täielikult.

Kui IT näis seni olevat justkui 
imevaldkond, mida majandussu-
rutis ei paistnud koroonaajalgi 
puudutavat, siis nüüdne majan-
duskriis rapib ka seda sektorit 
üsna karmilt. Postimehe andme-
tel tahab näiteks Pipedrive Ees-
tis kaotada 79 enamjaolt kõrge-
palgalist töökohta. Tänavu kol-
mandas kvartalis töötas ettevõt-
tes 557 inimest ja keskmine palk 
oli firmas maksu- ja tolliameti 
andmetel 3500 eurot puhtalt 
kätte. Koondasid aga ka Stars-
hip, Zego jt IT-ettevõtted. Kas ja 
kuivõrd Eestis asuvad IT-ette-
võtted kriisi üle elavad, sõltub 
muidugi maailma majandusest 
laiemalt. Internetipõhised kau-
bandus- või platvormiteenuse 
hiiglased üle maailma kannavad 
suuri kahjusid. Tõenäoliselt ei 
kujune sellest samasugune mulli 
lõhkemine nagu pankade krahh 

2008, kuid tagasilöögid on tõsi-
sed.  Amazon, Uber, Alphabet jt 
raporteerisid juba kevadel esi-
mese kvartali enam kui miljardi 
dollarilisest kahjumist. Taustaks 
on siin tarnekettide purunemine 
Vene-Ukraina sõja mõjude tõttu 
jpm. Uber kui sõiduteenuse pak-
kumise platvorm sõltub näiteks 
vägagi kütusehindadest. 
Amazon ja Meta on mõlemad 
lasknud üle maailma lahti suu-
rusjärgus 10 000 inimest, aga 
nemad pole ainsad. Kuigi IT-et-
tevõtted püüavad tagasilööke 
maskeerida igasuguste suitsu-
katte-sõnadega ümbergrupee-
rumistest, on esimest korda tek-
kinud kartus, et nendesse inves-
teerimine on praegusel ajal pisut 
riskantne. Üks on selge: IT-vald-
konna koondamised panevad ka 
Eestis piiri peale kiirele palga-
kasvule selles valdkonnas.

Linlased valivad aasta parimat 
sportlast ja võistkonda

Kas kanepikaubandust võiks 
jõulisemalt piirata?

Rasked majandusolud  
vähendavad sündimust

Kui harid ja toetad vanemaid, 
võidavad ka lapsed

Maailma veebikauplemis- 
hiiglaste langus on 
jõudnud Eestisse

Linn säästab leedvalgustite kasutamisega, nagu neid võib näha näiteks Reidi teel, aastas sadu tuhandeid eurosid. Välja vahetatakse järjest rohkem vanu 
tänavalampe.  Albert Truuväärt

Tippjuhi tarkusi õppis ka Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Henrik 
Salum.  Scanpix

Spordihommiku kava
• Lasnamäe kerge-

jõustikuhallis (Pu-
nane 45) hom-
mikuvõimlemi-
ne linnapea 
Mihhail Kõlvar-
tiga.

• Sõle spordikesku-
ses (Sõle 40a) üld-
füüsiline treening pealinna 
parima meessportlase Ott 
Kiivikasega.

• Kalevi spordihallis (Juhken-
tali 12) korvpallitreening BC 

Kalev/Cramo mees-
konnaga.
• Vanasadama 

Iceswim festivali 
basseinis (Mere 
pst 20c), Pirita 
taliujumiskesku-

ses (Purje T3) ja 
Nõmme spordikesku-

ses (Külmallika 15a)  tasuta 
taliujumiskeskuse külastami-
ne koos saunaga.

• Nii kuival maal kui vees kes-
tavad trennid kella 8-9.
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27. oktoobrist alustasid 
programmi töötajad kon-
takti võtmist uute noorte-
ga, kes on sattunud olukor-
da, kus nad ei õpi ega tööta. 
15. oktoobri seisuga on sel-
liseid noori Tallinnas 4753, 
neist esmakordselt sellesse 
nimekirja sattunuid 1369. 

Noorteprogrammi töötajad 
võtavad esmajärjekorras ühen-
dust nendega, kes on alles õp-
peasutusest või töölt lahkunud. 

Noortele saadetakse andme-
registri kaudu e-kiri, millele 
nad saavad reageerida abiva-
jadust väljendades või sellest 
keeldudes. 

«Kirjale mittereageerivad 
noored saavad meie töötaja-
telt lähinädalatel sõbraliku kõ-
ne, kontakti saadud noortega 
alustame tööd,» märkis projek-
tijuht Kristjan Kruus. «Hoog 
sisse» aitab noortel üles leida 
neile huvipakkuvad tegevu-
sed, mille nimel ollakse val-

mis edasi liikuma. «Me lepime 
noorega samm-sammult kokku 
tegevused ja anname toetava 
«müksu», et noor neid ka täi-
daks,» lisas Kruus. «Kui noor 
on leidnud endale sobiva hari-
dusasutuse või ametliku töö-
koha, hoiame temaga tagasi-
löökidest ja ebavõrdsest koht-
lemisest tingitud motivatsioo-
nilanguse ennetamiseks veel 
kuus kuud kontakti.»

Noorteprogramm «Hoog 
sisse» alustas tegutsemist 2019. 

aasta alguses ning pakub tuge 
mitteõppivatele ja -töötavate-
le noortele. 

Kolme aasta jooksul on saa-
dud kontakt pea 3000 noore-
ga Tallinnas, kellest 1100 on 
praeguseks programmi täisma-
hus läbinud ja nendest 77,3% 
on leidnud omale meelepära-
se õppeasutuse või töökoha 
ning püsinud seal kuus kuud.

Programmi rahastab Tallin-
na linn. Lähem info  www.tal-
linn.ee/et/hoogsisse

Noorteprogramm «Hoog sisse» toob tagasi mitteõppivad või -töötavad noored
Lisaks rahale 
või haridusele 
annab igapäe-
vane tööl või 
koolis käimine 
rutiini, mis aitab 
mittesoovita-
vast käitumi-
sest hoiduda.

Pidulik kontsert 
Mustpeade  
majas
4. detsembril kl 15 kõlab 
Mustpeade maja (Pikk 26) 
valges saalis pidulik galakont-
sert «Per aspera ad astra», 
millega tähistatakse Põhja-
Eesti pimedate ühingu puhk-
pilliorkestri 65. aastapäeva ja 
maestro Vello Loogna dirigen-
dina tegutsetud 55 aastat. 
Kaas ateevad naiskoor Nõm-
me, Türnpu meeskoor, Taba-
salu musikakooli puhkpillior-
kestri ja Keila linnaorkestri rivi-
trummarid. Sissepääs tasuta.
 

Tasuta sisse-
pääs kunstihoo-
ne Lasnamäe 
paviljoni

Uksed avas Tallinna kunstihoo-
ne Lasnamäe paviljon (J. Koorti 
24). Linnaosavanema Julianna 
Jurtšenko sõnul on ka kohali-
kele haridusasutustele nüüd 
kaasaegne kunst kättesaada-
vam, sest kunstihoone pakub 
neile tasuta õppeprogramme. 
Paviljoni avanädalavahetuse 
juhatab sisse avanäitus «Mis 
saab neist armsatest tüdruku-
test?», mis jääb külastajatele 
avatuks 5. veebruarini. 

Hoone on taaskasutatav 
ning kergesti äratuntav uni-
kaalse erkroosa värvuse järgi. 
Avatud K-P kl 12-19, sissepääs 
tasuta. Näitused toimuvad 
seal aastatel 2022-2024, kuni 
Tallinna kunstihoonet kui riikli-
kult olulist kultuurimälestist 
Vabaduse väljakul korda te-
hakse. Terve selle aja on sisse-
pääs külastajatele tasuta. 
Täpsem info näituse ja avaüri-
tuse kohta www.kunstihoone.
ee/programm/mis-saab-
neist-armsatest-tudrukutest/
 

Kammerkoo-
ri Avis Animi 
kontsert 

3. detsembril kl 19 toimub 
Peeteli kirikus kammerkoori 
Avis Animi kontsert «Õhtu-
teel». Kaastegevad Anni Gre-
te Kullamaa (sopran), Tiina 
Renser (klaver) ja Marten 
Meibaum (orel), dirigent Leiu 
Tõnissaar. Kõlab eesti ja soo-
me kaunis koorimuusika, seal-
hulgas Joonas Kokkoneni 
kooriteos «Laudatio Domini». 
Kontserti aitab kokku põimida 
tšellist-organist Marten Mei-
baum. Piletid Fienta.com ja 
pool tundi enne kontserdi al-
gust kohapeal. 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

«Kui meie siin ei pinguta, lä-
hevad nad lihtsalt kuskile 
mujale ja viivad oma raha 
sinna. Pandeemia ajal vähe-
nenud välisturistide arv 
siinmail tagasi tõusule pöö-
rata on kõigi huvides,» kiitis 
Eesti hotellide ja restorani-
de liidu tegevjuht Killu 
Maidla uut toetust.

Linn hakkab peagi pakku-
ma konverentsitoetust, mis in-
nustab pealinnas senisest enam 
rahvusvahelisi konverentse 
korraldama. Maidla sõnul oli 
see tegu ettevõtjatele vägagi 
oodatud. «Toetuse vajalikkuses 
pole küsimustki! Seda enam, 
et pärast pandeemiat pinguta-
vad turismi soodustamise ni-
mel kõik riigid,» rääkis Maidla. 
«Kui meie siin ei pinguta, lähe-
vad nad lihtsalt kuskile mujale 
ja viivad oma raha sinna. Kui 
eestlased rohkem välismaale 
reisivad, paneb see siseturis-
mi rohkem pinge alla. Pandee-
mia ajal vähenenud välisturis-
tide arv siinmail tagasi tõusu-
le pöörata on kõigi huvides.»

Maidla sõnul toob konve-
rentsiturism rohkelt maksutu-
lu. «Kui me võrdleme rahvus-
vahelise konverentsi delegaati 
lühiajalise kruiisituristiga, siis 
esimene neist toob riiki sisse 
kakskümmend korda rohkem 
raha. Seega suund on väga õi-
ge,» märkis ta. «Hästi läbi mõel-
dud on seegi, et toetus on mõel-
dud hooaja pikendamiseks. Su-
vel on ju nõudlus niigi kõrge, 
aga tähtis on teenuseid pakku-
da aasta läbi. Madalhooajal tu-
ristide arvu suurendamine mõ-
jutab hotellide ja restoranide 
kõrval ka näiteks iluteenuste 
pakkujaid, juuksureid ja kaup-
lusi. Praegu ootame edukamat 
talve, kui oli eelmisel aastal, ja 
väga töist suve.»

Et sissetulekut jaguks  
kogu aastasse

Välisriikidest pärit konve-
rentsituriste käsitlev Kantar 
Emori uuring kinnitab, et nad 
kulutavad rohkem kui puhke-
turistid ja 80% neist kavat-
seb tulla Eestisse ka puhka-
ma.  90% konverentsituristi-
dest kinnitas, et soovitaks Ees-
tit konverentsi toimumispaiga-
na kolleegidelegi. 

Linnavolikogu rahandus-
komisjoni esimehe Maris Sil-
la sõnul annab see toetus kon-
kurentsieelise rahvusvahelis-
te konverentside linna too-
miseks. «Konverent-
sitoetus on eriti 
oluline koroo-
nakriisi jä-
rel, et taas 
turiste Tal-
linna kü-
lastama 
meelitada 
ja olla teis-
te Euroopa 
pealinnade 
kõrval atrak-
tiivsem,» rää-
kis Sild. «Kõik uu-
ringud näitavad, et 
sageli vaid mõneks tunniks 
linna külastava kruiisituristi-
ga võrreldes toob siin ööbiv ja 
mitmeid vaatamisväärsusi kü-
lastav konverentsiturist märk-
sa enam tulu. Toetust saavad 
taotleda Eestis registreeritud 
ettevõtted, nii jääb maksutu-
lu siia.» 

Rahvusvahelise konverentsi 
toetus on kavandatud konve-
rentsidele, mille välisdelegaa-
did on vähemalt kahest välis-
riigist ja neid on vähemalt 50, 
konverentsi programm kestab 
Tallinnas vähemalt kaks jär-
jestikust päeva ajavahemikus 
1. septembrist 31. maini. Tal-
linnas madalhooajal toimuva-
te rahvusvaheliste konverent-
side toetamine aitab niiviisi 
vähendada turismi hooajali-
sust. «Konverentsituriste ih-
kavad kõik linnad juba kasvõi 
ainult seepärast, et üks välis-
delegaat jätab linna palju roh-
kem raha kui puhketurist. Tal-
linnasse jõudev välisdelegaat 
toob siia külastuse jooksul li-
gi 900 eurot,» selgitas abilin-
napea Joosep Vimm ja lisas, et 
konverentsitoetus aitab luua ja 
hoida töökohti. «Tegu on kon-
verentsimaailmas üpris levinud 
praktikaga, mis lisab stabiil-
sust ning loodetavasti julgus-
tab inimesi külalislahkussek-
torisse tööle asuma.»

Tallinna firmad Cannes’i  
kinnisvaramessil

Ühe välisdelegaadiga seotud 
riiklik maksutulu on hinnangu-

liselt 130 eurot. Konverent-
side linna toomiseks 

pakuvad rahalist 
toetust näiteks 

ka Vilnius, 
Riia, Praha, 
Ljubljana, 
Viin, Ber-
liin ja ka 
Tartu. Aja-
kiri Kong-
ress Ma-

gazine hin-
das Tallinna 

2022. aastal pa-
rimaks konverent-

sisihtkohaks L-kate-
goorias. Tallinna puhul toob 

Kongres Magazine esile linna 
kompaktsust. Ajakirja sõnul on 
erakordne, kui palju eri piirkon-
di on kõrvuti nii väikesel ter-
ritooriumil.

Linn toetab ka välismessi-
del osalevaid ettevõtteid. Ühi-
selt osalevad linna eestvõttel 

meie firmad rahvusvahelisel 
messil Mipim 2023, mis toob 
14.-17. märtsini Prantsusmaal 
Cannes’is kokku kümned tu-
handed ettevõtjad. 

Messil osalevad ettevõtted, 
kes pakuvad kinnisvaraga seo-
tud tooteid ja teenuseid. Pro-
jekteerimis- ja arhitektuuribü-
roo Sirkel & Mall tegevjuhi Ma-
dis Avi sõnul aitavad silmast 
silma kokkusaamised firma-
de tegevuse haaret tunduvalt 
laiendada. 

«Kinnisvaramessi Mipim 
suurim kasutegur on minu ar-
vates võimalus luua oma ala 
ettevõtete vahel rahvusvahe-
liselt toimiv koostöövõrk,» üt-
les Avi. «Ärisuhete sõlmimi-
ne teiste riikide ettevõtete-
ga on suurim pluss. See aren-
dab silmaringi ja aitab luua 
kontakte. Messiks valmistu-
des tasub seepärast  osaliste 
andmebaas juba kodus põhja-
likult läbi uurida, et siis huvi-
pakkuvate ettevõtetega eelne-
valt kohtumised kokku leppi-
da. Ja kuna Mipimi osaliseks 
on paljud teisedki Eesti ette-
võtted, saab siinmail edaspidi 
tõhusamat koostööd kavanda-
da ka meie firmadega.»

Osale ka arenduskonkursil!
20 000 m2 suurune messiala 

ootab kevadel Cannes’i linna 20 
000 külastajat saja riigi 150 lin-
nast. Messi raames toimub kin-
nisvara arendusprojektide kon-
kurss ja antakse välja auhinnad 
mipim Awards. Konkurss on 
avatud ja osalemise tähtaeg on 
25. november 2022. Konkursi-
le oodatakse 2021-2022 valmi-
nud kinnisvaraprojekte kokku 
12 kategoorias ning konkur-
si tingimustele vastavate pro-
jektide esitamiseks tuleb täita 
veebivorm aadressil www.mi-
pimawards.com

Tallinn on ettevõtjatega osa-
lenud Mipimi messil juba küm-
nel korral ja viinud ühissten-
diga kohale Eesti ettevõtteid 
nii kinnisvaraarenduse, fon-
dide ja varahalduse, arhitek-
tuuri kui ka kinnisvaratehno-
loogiate valdkonnas. Linnapea 

Mihhail Kõlvarti sõnul tõi tä-
navuse Mipim messi peateema 
Driving Urban Change esi-
le linnade arengut ees oota-
vad muutused. «Kohanemine 
kriisidega on sundinud meid 
kõiki ümber mõtestama, mil 
moel toetab linna elu- ja töö-
keskkond meie tänaseid vaja-

dusi ning jätkusuutlikku aren-
gut,» sõnas Kõlvart. «Kaas-
aegne linnaruum ja hoones-
tus peab olema avatud uutele 
võimalustele ja tulevikulahen-
dustele, ning just see on väär-
tus, mida Tallinn saab messil 
jagada ja omandada.»

pealinn@tallinnlv.ee

Kui Rootsi aja lõpus taheti 
Niguliste veelgi kõrgemaks 
ja moodsamaks teha, lisati 
sellele üks korrus. Et aga 
pühakoda ehitades polnud 
sellise koormusega arves-
tatud, hakkas vundament 
pragunema ning kiriku torn 
koguni kergelt kaldu 
vajuma. 

Remont Niguliste kirikus 
hakkab lõppema. Taasavamise 
järel muutub eeldatavasti kõi-
ge põhilisemaks tõmbenumb-
riks sõit liftiga kirikutorni, kust 
avaneb hurmav vaade igas suu-
nas üle Tallinna südalinna. Vä-
liste töödega on juba lõpule jõu-
tud, kiriku sees need seni veel 
jätkuvad. Ajaloolase Jüri Kuus-
kemaa sõnul leiab Niguliste ki-
riku sündmusterohkest ajaloost 
nii ümberehitustöid kui ka  hä-
vingut. 

Keskaegse algupäraga kiriku 
torn oli alguses tunduvalt ma-
dalamal. 1423. aastal, kui ko-
gudus juba jõukamaks sai, tek-
kis mõte torn kõrgemaks ehita-
da ja sellele uus kiiver panna. 
Paraku keelas ordu selle plaa-
ni  tookord ära, sest leiti, et nii-
moodi saavad all-linna elanikud 
võimaluse vahtida, mida nen-
de valitsejad Toompeal tee-
vad. 1515. aastaks oli 
olukord aga muu-
tunud ning lin-
laste soov täi-
deti. Nii ehi-
tatigi pü-
hakojale 
peale mei-
le prae-
gu tuttav 
kaartega 
korrus ning 
sellele oma-
korda Oleviste 
kirikuga sarnane, 
ehkki veidi madalam 
tornikiiver – neli väikest nur-
gatorni ja gooti stiilis teravik.

Taastatud ja uuesti  
hävitatud

Rootsi aja lõpus taheti Ni-
guliste veelgi kõrgemaks ja 
moodsamaks teha ja lisati kiri-
kule üks korrus. Kuna aga pü-
hakoda polnud esialgu nii kõr-
geks kavandatud, siis hakkas 
vundament pragunema ning 
kiriku torn koguni kergelt kal-
du vajuma. Seepärast laoti Ni-
guliste müürid paksemaks ja 

pühakoda sai oma praeguse 
kõrguse.

Sellisena püsis kirik kuni 
1944. aasta märtsipommita-

miseni, mis viis Ni-
guliste süttimise 

ja osalise hävi-
miseni. 1972. 
aastal kirik 
taastati. 
Niguliste 
muuseu-
mi direk-
tor Tar-

mo Saaret 
meenutas, 

et kui hoone 
anti 1978. aas-

tal lõpus kunsti-
muuseumile, siis loo-

buti paljustki 50.-60ndatel 
plaanitust.

Kümme aastat hiljem läks 
hoone aga uuesti põlema, nii 
et 1984. aastal tuli seda jälle 
taastama hakata. Arhitekt Liis 
Lindvere sõnul kavandati toona 
ka kirikutorni viiv lift ja tehti 
selle jaoks avagi valmis. «Plaan 
jäi aga katki, sest sel ajal ei ol-
nud lifti jaoks tehnilisi võima-
lusi,» märkis ta.

Kuna viimasest taastami-
sest on möödunud ligi neliküm-
mend aastat, tuli renoveerimis-

tööd uuesti käsile võtta. Muu 
hulgas rajati hoonesse moodne 
klaasseintega lift ja tänu selle-
le pääsevad külastajad torni, 
kuhu seni viis ainult  ebamu-
gav ja ohtlikuvõitu keerdtrepp. 
Lift saab võimalikuks just tänu 
80ndatel loodud avale ning sel-
lele, et vana lifti seal ees ei ole. 
«Praegu võime olla rõõmsad, et 
seal pole näiteks nõukogudeaeg-
set korruslifti, seda oleks olnud 
väga raske välja vahetada,» lau-
sus Saaret. 

Lindvere sõnul poleks muin-
suskaitse reeglid lubanud juba 
varem tehtud avata taolist lifti 
vanasse kirikusse paigaldada.  
«See osutus võimalikuks tänu 
pärast põlengut tehtud projek-
tile,» selgitas ta. «Oleme püsi-
nud selle ava piires. Ühelt poolt 
on muinsuskaitse mõõdud vä-
ga jäigalt paika pannud, teiselt 
poolt oli vaja, et ka ratastooli-
ga inimene lifti  mahuks, nii et 
tuli leida tasakaal kahe nõud-
mise vahel.»

Platvorm 45 m kõrgusel
Vaateplatvorm hakkab asu-

ma 45 meetri kõrgusel, kust  
Lindvere sõnul avaneb suurepä-
rane vaade. «Niguliste asukoht 
on erakordselt huvitav, väga lä-

hedalt näeb Raekoja platsi,» üt-
les ta. «Tornist ulatub vaatama 
mereni. Platvorm on tehtud ar-
vestusega, et vaade oleks või-
malikult avar.»

Taolist lifti, mis viib nii kõr-
gele mööda hoone välisseina, ei 
leidu kusagil mujal Euroopas. 
Projekti saamiseks korraldati 
konkurss, aga Saareti sõnul oli 
valiku tegemine raske. Võidui-
dee autoriteks osutusid KOKO 
arhitektid, kes on projektis ar-
vestanud keskaegse kiriku ning 
nii päästeameti kui ka muinsus-
kaitse tingimustega. «Tulemuse-
na saime väga-väga hea partne-

ri, kellega see lõpuni teha,» mär-
kis Saaret. «Ka kohalik elanik 
saab nüüd tornist hoopis teise 
vaate linnale.»

Lisaks liftile tehakse kirikus 
veel nii mõndagi uueks ja uh-
kemaks. Muu seas taastatak-
se pommitamise järel hävinud 
sisemised rõdud, sealt avane-
vaid vaateid kiriku löövi pole 
inimesed näinud 1944. aastast 
saadik. «Plaanis on taastada ka 
muuseumi teine korrus, mis an-
naks võimaluse tuua välja roh-
kem unikaalseid kunstiteoseid, 
mis on olnud siiamaani fondi-
des publiku eest peidus,» lausus 

Saaret. «Ajalooliselt ülimalt rik-
kas ja jõukas Niguliste kirikus 
oli teine korrus omal ajal ole-
mas. See oligi lahendatud rõ-
dudena, mis jooksid väikesest 
kabelist põhjalöövi. Me taasta-
me teise korruse vanu talaauke 
uuesti ära kasutades. Siia tekki-
vale näitusepinnale pääseb ühe 
portaaliava kaudu, mis oli va-
hepeal kinni müüritud. 

Oreli kohal asuv rõdu otsus-
tati teha kõrgemale, et jääks 
paistma ka tornialune vitraaži-
ga aken. Lisaks hakkab ruum, 
mis omal ajal oli orelimängija-
te käsutuses, olema nüüd ka kü-
lastajatele avatud.

Tänu klaasist seintele saab 
ka liftiga torni tõustes jälgida, 
mis asub eri korrustel. Näiteks 
teisel korrusel on plaanis näi-
data kirikukelli. «Külastaja lii-
gubki nende kellade vahelt lä-
bi ja näeb liftist osa väljapane-
kust,» ütles Lindvere. 

Põranda alt leiti vanad 
hauad

Saareti sõnul saab teoks muu-
seumi ammune unistus.  «Ava-
da torn publikule, tekitada sin-
na vahekorrused, osaline näi-
tustepind ja loomulikult vaate-
platvorm imelisele Tallinna lin-
nale, mis avaneks igasse külge,» 
loetles ta.

Lifti ehitamisele eelnenud 
kaevamistööde käigus tulid ju-
ba esimese põrandaplaadi lahti-
võtmisel välja märksa vanemad 
plaadid, mille alt omakorda leiti 
ajaloolised hauad. Seejärel kut-
suti välja arheoloogid ning lasti 
ala läbi kaevata. Nende käigus 
leiti mitmesuguseid metallkau-
nistusi, käepidemeid, kadunu-
keste ehteid jms. Uutest arheo-
loogilistest leidudest pannakse 
Nigulistes kunagi üles näitus.

Lisaks taastamis- ja ümber-
ehitustöödele toimuvad kiriku 
ümber kaevetööd, et uuendada 
tuleohutuse jaoks sealset vee-
torustikku.

Kuuskemaa sõnul võime loo-
ta, et kõigi töödega jõutakse val-
mis aastavahetuseks. Kui aga 
peaks juhtuma, et kirik ava-
takse külastajatele juba jõulu-
deks, toob dekoratsioonifirma 
Sishi sarnaselt varasemate aas-
tatega sinna kaunistatud jõu-
lupuu. Kuna selle senise koha 
peal on nüüd lift, hakkab kau-
nistatud kuusk edaspidi kõrgu-
ma austusväärsel positsioonil 
keset kiriku löövi.

Uus toetus aitab turiste 
Tallinna tagasi meelitada

Konverentsiturist 
toob tunduvalt roh-
kem tulu  kui kruiisi-

reisija.

Peagi pääseb klaasist liftiga Niguliste 
torni oivalist vaadet nautima

Uue klaasist liftiga pääseb vaateplatvormile.  KOKO Arhitektid

Kirik saab rõdude abil ka taastatud teise korruse.  KOKO Arhitektid

Kiriku ja  
torni korrustest 

saab näitusepaik, 
mida hea liftist  

jälgida.

Milliseid toetusi ettevõtted  
taotleda saavad?
• Väikeettevõtja di-

gilahenduste 
toetust. See 
on mõeldud 
uute digila-
henduse soe-
tamiseks või 
arendamiseks. 
Toetuse suurus 
on kuni 6000 eurot 
ettevõtja kohta aastas ja 
maksimaalselt 70% kulu-
dest. Digilahenduseks võib 
olla näiteks uus soetatav 
personalihaldus- ja turun-
dustarkvara, laohaldussüs-
teem, e-poe lahendus, bro-
neerimissüsteem vms. Toe-
tust võib saada ühes või ka-
hes osas. 

• Mittetulundustegevuse 
toetus on mõeldud ettevõ-
tete konkurentsivõime ja 
ettevõtlusaktiivsuse tõstmi-
seks,  koostöö arendami-
seks haridus- ja teadusasu-
tustega ning Tallinna rah-
vusvahelise tuntuse suu-
rendamiseks. Samuti et 
elavdada ettevõtlust pärast 
koroonakriisi. 

• Väikeettevõtja välismessi-
toetus aitab firmadel osale-
da välismessidel, et ettevõt-
ja saaks sealt uusi kontakte 
ja äripartnereid. Toetust 
saab taotleda kuni 8000 
eurot aastas ja see saab ol-
la kuni 80% kuludest. Toe-
tust saab kuni kahel messil 
osalemiseks aastas.              

• Messitoetus on mõeldud 
Tallinna väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtettetele 
ning FIE-dele, kes plaanivad 

osaleda Eestis toi-
muvatel messi-

del. Mess peab 
aitama firmal 
luua ärikon-
takte, uusi tu-
rustusvõima-

lusi ja edenda-
ma müüki. Toe-

tust saab 1000 eu-
rot taotleja kohta aastas ja 
see saab olla kuni 50% ku-
lud    

• Praktikajuhendaja toetus 
motiveerib ettevõtjaid luba-
ma oma kogenud töötajatel 
õppureid juhendada. Toetus 
taotleja kohta on 3000 eu-
rot aastas.

• Rahvusvahelise konve-
rentsi toetust saavad ette-
võtted, et suurendada Tal-
linna tuntust rahvusvahelis-
te konverentside toimumise 
sihtkohana, suurendada 
Tallinnas ööbivate välisriiki-
dest pärit konverentsituris-
tide arvu ja seeläbi ka turis-
mitulusid. Samuti, et hajuta-
da turismi hooajalisust. Toe-
tuse ülemmäär ühe konve-
rentsi kohta on kuni 30 000 
eurot. 

• Toetus keskkonnasõbrali-
kule konverentsile saab olla 
kuni 30 000 eurot ja 60% 
ulatuses kuludest. Toetuse 
saaja peab konverentsi kor-
raldama võimalikult kestlikul 
ja keskkonnasõbralikul moel.

Tutvu toetuste ja nende taotle-
misega lähemalt www.tallinn.
ee/et/teenused-ja-toetused/
tallinna-ettevotlustoetused

«Turistide arvu suurendamine mõjutab hotellide ja 
restoranide kõrval ka näiteks iluteenuste pakkujaid, 
juuksureid ja kauplusi. Praegu ootame edukamat 
talve, kui oli eelmisel aastal,» lausus Killu Maidla
Tallinna linnameedia
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Kui lihtne on Eestimaal saa-
da ühtaegu nii haritlaste kui 
ka teismeliste iidoliks? Ilmselt 
ülemäära kerge see pole aga 
kes on selleni siiski jõudnud, 
võib rahulolevalt oma loome-
elule tagasi vaadata – oli, mille 
nimel pingutada. Üks sellistest 
õnnelikest on kindlasti hilju-
ti oma 65. sünnipäeva tähis-
tanud Hardi Volmer – kunst-
nik, filmirežissöör ja menuka 
ansambli Singer-Vinger armas-
tatud solist, kes peagi jõuab lõ-
pule ka portreefilmiga iseen-
dast «Jumalaga rock`n roll».

Teie kui muusiku repertuaa-
ris on kamaluga ikoonilisi lau-
le: «Massikommunikatsioon», 
«Usun, ei usu», «Makulatuur» 
jt. Kui raske oli teil tollal või-
mudega toime tulla ja samas 
sõnumit edastada?

Kõike sai teha, kui adusid, 
kus on piirid, mida ei maksa 
ületada. Hakata väljakutsuvalt 
vehkima mingite loosungite-
ga tähendanuks seda, et sind 
oleks lihtsalt ära nullitud. Ski-
sofreenia, muide, seisneb aga 
selles, et täpselt sama ris-
kantne oleks olnud 
vehkida täiesti 
ametlike par-
teiloosungi-
tega, seda-
gi tõlgen-
dati just 
üheselt. 
Hea näi-
de on siin-
juures, 
kuidas me 
klassivend 
Villu Kangu-
riga tekitasime 
endale koolis käi-
miseks papist saunakohv-
rikesed, kuhu oli peale maali-
tud «Mõ za mir!» (vene k ole-
me rahu poolt!). Praegusel ajal 
kõlab see hüüdlause veel eri-
ti küüniliselt. Sellest tuli pa-
handus, mis tänu koolidirek-
tor Armas Kuldsepale, tõeli-
sele eestiaegsele härrasmehe-
le, siiski vaibus. Aga Villuga 
sai muidki nalju tehtud, klassi-
ukse valgmikele näiteks Brež-
nevi suuri plakateid kleebitud. 
Neid sai raamatupoest imeo-
davalt ja nii ostsime korraga 
terve portsu.

Kui koolipoistena bändi te-
gime, siis meie lauludes mida-
gi otseselt režiimivastast pol-
nud, ent kaudselt võis aima-
ta nii mõndagi. Ridade va-

helt, nagu öeldakse. Käis sel-
line peitusemäng. Profimuu-
sikud, kellele kontserdid ka 
leiva lauale tõid, endale seda 
lubada ei saanud, meil kooli-
poistena niisugust muret pol-
nud. Keelatakse ära, siis kee-
latakse! 

Ei ole igavikulisemaid asju 
kui ajutised. Omal ajal mõt-
lesime, et teeme natuke bän-
di ja aitab. Aga nüüd – siin 
me oleme. Kohe on järgmi-
ne kontsert.

Aeg on välja sõelunud just-
kui ajatud hitid, nii eelpool 
nimetatud «Massikommuni-
katsioon», «Jumalaga puber-
teet», «Makulatuur» kui ka 
«Kalkar», «Kasevete aeg» ja 
mitmed teised. Need moodus-
tavad kaks kolmandikku tava-
kontserdi menüüst, neid tahe-
takse ja oodatakse. Me võime 
teha uusi lugusid, anda välja 
uusi plaate, aga rahvas nõuab 
ikka vana. Küllap on põhjus 
selles, et tollased teismelised 
on nüüd ilmselt meie põhipub-
lik. Aastakümneid tagasi laul-
sime need lood neile südames-
se ja nii nad jäid.

Massikommunikatsiooni laul 
on tähelepanuväärne, see  kõ-
las irooniliselt nõukaajal ja 
kõlab ka nüüd. Kõikvõimalik-
ku valeinfot levitatakse tänagi 
hoolega, näiteks sotsiaalmee-

dias, ja eriti kahetsusväär-
ne on, et seda tehak-

se ka inimeste 
tervist ja ravi 

puudutavates 
küsimustes. 
Olete seda 
jälginud?

Massi-
kommu-
nikatsioo-
niga sot-

siaalmee-
dia taustal 

on selline lu-
gu, et see nõuab 

nutikust ja tähelepa-
nu. On ju sinu enda otsus-

tada, mida võtad tõe pähe ja 
mida mitte. Peab oskama heal 
ja kurjal vahet teha. Kui oled 
piisavalt totu, siis sipledki va-
leinformatsiooni ja tont teab 
kust pärit arusaamade köidi-
kuis. Kui asi puudutab huumo-
rit ehk kui tegu on mingite la-
vastuslike pildikombinatsioo-
nide või meelega anekdootliku 
valeinfoga, siis on ju igavesti 
vahva. Aga ainult siis. Muu-
del juhtudel, kui tegu on tõe 
pähe pakutava teabega ja ini-
mese analüüsivõime on puudu-
lik, võivad sel olla ka äärmi-
selt kurvad tagajärjed.

Omaette teema on riiklik 
propaganda, mida me väga 
hästi teame ühe naaberriigi 

HARDI VOLMER: Võim kardab väljanaermist. Ühes demokraatlikus 
riigis peab olema iganädalane poliitšõu – hale, et seda praegu pole!

praktikast. Suure hulga va-
leinformatsiooni väljastami-
ne suurtele massidele on te-
gelikult üsna võigas. Idanaabri 
ajupesu teeb inimestest zom-
bid. Seeme peab langema vil-
jakale pinnasele ja selleks on-
gi see tume mass, kes on vas-
tuvõtlik. Üks põhjus on kind-
lasti selle massi vaesus, kust 
võrsub kollektiivne alaväär-
suskompleks. Hea näide on 
esimese ilmasõja järgne sak-
sa rahvas, keda annab ju siin 
üks-ühele kõrvutada. Sama-
de vahenditega oli üsna liht-
ne panna see mass «Heil Hit-
ler!» karjuma. 

Ka tänapäeval on vaesus ja 
alaväärsustunne heaks kasvu-
lavaks kõikvõimalikule aju-
pesule. Rahvuskonservatiivid 
tõstavad pead igas riigis. Meil 
Eestiski on nii, et üks väike 
seltskond rikkaid saab veel-
gi rikkamaks ja vaesed jää-
vad üha vaesemaks. Inime-
sed, kes kogevad ilmajäetuse 
tunnet, on tegelikult üsna ker-
ge saak. Parem mitte mõelda 
selle peale, millega see lõp-
peda võib. 

Valmivas portreefilmis heide-
takse põgus pilk ka teie teat-
rikunstniku karjäärile, just sel 
erialal te omal ajal ERKI lõ-
petasidki. Täiesti omaette fe-
nomen on sealhulgas telese-
riaal «Pehmed ja karvased» , 
mida sai näha nii ETV-s kui 
Kanal 2-s aastail 2003-2013. 
Kas on mingit varianti, et nad 
ka tagasi tulevad? 

Raske on teha tänapäeval 
projekti, kuhu on juba eos sisse 
kirjutatud suur maksumus. Sa-
mas võiks ühes korralikus de-
mokraatlikus riigis … ei, peab 
olema – kasutan siin kategoori-
list imperatiivi – üks tõhus iga-
nädalane poliitšõu. Hale, et ei 
ole. Mõtlev osa inimestest va-
jab seda. Põhjus, miks see omal 
ajal seisma pandi, on üpris nä-
rune – tollane valitsus leidis, et 
raha peab minema hoopis jalg-
palli maailmameistrivõistluste 
kajastamiseks. Ehkki ka siis 
oli minu teada juba spordika-
naleid, kus seda kõike rahuli-
kult vaadata sai. Eks see kõne-
les nii mõndagi meie riigi kul-
tuuripoliitikast. 

Kas teil tekib ka praegu vahel 
tahtmine millelegi kohe  krii-
tiliselt reageerida?

Paraku on nii, et kõik muu 
võtab aja ära, päevapoliitilis-
teks avaldusteks pole enam ae-
ga. Aga Singer Vingeri esine-
miste ajal saan küll üht-teist 
öelda, mis hinge kraabib. Mee-
lelahutuslikus vormis saab väl-
ja öelda ka tõsiseid asju. Meie 
repertuaaris on üks harva esi-
tatud laul « Kodusõda», mis 
praegu ehk kõlab mõnevõrra 
eriliselt. Võimaldab sõjatee-
mat puudutada.

Praeguseks on kujunenud 
nii, et meil on enam-vähem 
kaks kontserti kuus, ja see on 
üsna paras. Jõuab laulda ja va-
hepalades riigi kitsaskohtade 
ja tegematajätmiste aadressil 
sõna võtta.

Tervet teie elu mõistagi üh-
te filmi ära ei mahuta, seega 
võtsite filmis ette vahemiku 
1960–1990. Miks just selle pe-
rioodi ja kust tuli filmi mõte?

Tegelikult oli see projekt 
Kiuri (Kiur Aarma – toim) 
idee, oleme ennegi koostööd 

teinud ja loominguliselt ühel 
lainel olnud. Mina hakkasin 
Aarmat kiusama hoopis ühe 
teise ideega, Kiuri soov oli 
aga teha nö egotripp minust.

Ütleme nii, et filmi sisu kes-
tab tinglikult aastateni 1991-
92. Uute aegade tulekuga saab 

ka film läbi. Sinna saime niker-
dada ka ühe konkreetse lõpu. 
Loomulikult on ilus, kui fil-
mil on ka konkreetne algus, 
antud juhul sellega problee-
mi pole, film algab peatege-
lase sündimisega. 

Räägime siis peategelase sün-
dimise perioodist – olete siin-
seal maininud, et poisipõlv oli 
seikluslik. Kas ta andis ka tu-
leviku mõttes tuule tiibades-
se?

Jah, ikka. Kodu oli Pärnu 
äärelinnas, eramajade rajoo-
nis, kus elasid autojuhid ja 
kalurid, seltskond oli huvitav. 
Mängisin sealsete lastega, õues 
sai oldud hommikust õhtuni, 
nagu sel puhul ikka. Meil käi-
sid tihti külalised, keda võis 
nimetada kultuuritegelasteks. 
Vanemate koolikaaslased ja 
sõbrad. Tõlkija Rein Sepp, me-
tallikunstnik Heino Müller, si-
searhitekt Mait Summatavet, 
Pärnu teatri tollased näitlejad 
Peeter Kard ja Lembit Mäge-
di. Just Mägedi puhul mee-
nub, kuidas imetlesin tema te-
ma üdini härrasmehelikku ole-
kut, väärikust, huvitavaid jut-
te. Olin tihti juures, kui täis-
kasvanud maailma parandasid 
ja omavahel usalduslikult jul-
geid avaldusi tegid. See kõik 
jättis minusse oma jälje. 

Õues mängisite siis kirju laste 
seltskonnaga oma mänge, too-
ni edasiseks andsid aga vane-
mate külalised?

Jah, vanemad inimesed olid 
minu jaoks tõesti autoriteedid 
võrreldes patsaanikarjaga, kel-
lega puude otsas ringi turnid. 
Aga kambajõmmid olid vah-
vad ikka, arvan, et oli üsna 
õnnelik lapsepõlv.

Tulevases elus, kui juba ER-
KI-sse astusin, manitses isa 
Omar, et hoiaksin moka maas 
ja ei pruugiks liiga palju suud. 
Just nii ütleski, et nuuskmõm-

mik võib olla igal pool. Ehk siis 
julgeoleku informaator. Neid 
oligi, ja rohkem kui võiks ar-
vata. Sealhulgas ka neid, kes 
tahtsid lihtsalt korraks Soomes 
ära käia ja muud kurja ei tei-
nud. Pärast võis ju seltsimees-
tele midagi kokku luuletada. 

Kas filmis näeb ka siis filmi-
materjali teie lapsepõlveelust?

Oluliseks argumendiks filmi 
tegemisel oli kindlasti see, et mi-
nust on juba lapsepõlvest alates 
tehtud palju liikuvaid pilte. Ar-
vata on, et tunduvalt rohkem kui 
teistest inimestest. Üks tegija oli 
isa sõber Mark Soosaar, kes pä-
rast Moskvas kinematograafia 
instituudi lõpetamist 
hakkas tegema 
dokumentaal-
filme. Näi-
teks – olin 
siis kahe-
teistküm-
neaastane 
– filmis ta 
mind Pär-
nus Koidu-
la kuju juu-
res, ja need 
on tänasel päe-
val väärtuslikud 
kaadrid. Samal ajal 
hakkasime klassivendadega 
8-millimeetriseid filme tegema. 
Sellised toredad ja saatuslikud 
seigad siis. Sest tegelikult – kui 
palju on toredaid ideid, millel 
paraku puudub pildikate. Nii 
või teisiti hakkab asjade sündi 
dikteerima materjali olemasolu. 
Ja mina olen ikka olnud ava-
tud igasugustele avantüüridele. 
Väga palju tööd sai ära tehtud 
filmiarhiivis, kus meile ka iga-
ti vastu tuldi ja uue digitalisee-
rimise aparaadiga tohutul hul-
gal vanu linte ümber salvestati. 

Filmirežissööri, lavastaja ja 
kunstnikuna olete teinud nii 
mängu-, dokumentaal- kui 
ka animafilme. Animatsiooni 

oma ühe lemmikuna olete ka-
sutanud ka teiste filmiliikide 
juures. Kas kõnealuse doku-
mentaalloo juures samuti?

Jah, siin samuti. Natuke. 
Nagu filmi pealkiri viitab, on 
siin fookuses kolm eri ansamb-
lit, seega muusikaline plaan 
eelkõige, ja seal näeb ka ju-
pikest minu kõige esimesest 
animatsioonist, aastast 1984. 
Aga spetsiaalselt filmi jaoks 
pole salvestatud ainsatki lii-
kumist. Ainult mõned doku-
mendilehekülgede liikumised.

Kui fookusest on kolm an-
samblit – PäraTrust, Turist ja 
Singer Vinger –, siis nostalgiat 
jätkub kamaluga. Aga kas fil-
mil on ka mingi laiem sõnum?

See on nüüd see küsimus, 
mida ikka küsida armastatakse. 
Ise arvad küll, et oled ju piisa-
valt huvitav inimene selleks, et 
sinust film tehtaks… Nalja te-
gin! Tegelikult – olin tähelepa-
nuväärse osa oma elust veetnud 
nõukogude korra viljastavates 
tingimustes ja läbi tollase ees-
ti rokkmuusika, kõrgkooli, ha-
riduselu ja muu olustiku pee-
geldame lihtsalt selle nõukaaja 
totrust. Tagantjärele saab enda-
le lubada vabastavat naeru. See 
on üks teema. Teine teema on 
see, et olenemata ühiskondlik-
poliitilisest keskkonnast, kus 
sa siblid, on väikeses sootsiu-
mis loomeinimesel raske. Kui 
rääkida loomemajandusest, siis 
see sõltub turust, mis on pisi-
ke. Nii et asi on naljast kaugel. 
Oled küll vaba tegema ükskõik 
mida, aga tuleb ka leiba teeni-
da. Ja see on  enamiku kunst-
nike suur mure. Kui oled üksik 
hunt, saad veel hakkama, aga 
perega läheb keeruliseks. Nii 
et sedasorti teenistus on üsna 
karm. Arvan, et oleme kõik as-

jaga kursis, piisab kasvõi aja-
lehe lugemisest. Na-

gu laulusalm üt-
leb: Tahaks jää-

da iseendaks, 
aga raha ta-
haks ka ...

Teine va-
riant, 
et võtad 
loomin-

gut kui ho-
bi ja teed sa-

mal ajal mida-
gi muud, mis lei-

va lauale toob?
Jah. Mõned on suutnud 

saavutada seda, et on täienda-
nud oma hobi mõne teise ho-
biga, on nö laiendanud oma 
professiooni. Seda nimetatak-
se rööprähklemiseks. Režis-
sööril on seda üsna keeruli-
ne teha. Arvestada tuleb sel-
lega, et kui üks asi on valmis, 
tuleb hakata tegelema järgmi-
sega, mis on sul sahtlis ehk 
alles embrüonaalses olekus. 
Asjaga  tegelema asumiseks 
on vaja raha, et ettevalmis-
tusperiood kuidagi üle ela-
da. Raha võib saada ja mitte 
saada. Produtsentidel on sel-

«Meil Eestiski on nii, et üks väike seltskond rikkaid 
saab veelgi rikkamaks ja vaesed jäävad üha vaese-
maks. Inimesed, kes kogevad ilmajäetuse tunnet, on 
aga üsna kerge saak ajupesule,» nendib legendaarne 
muusik ja filmimees Hardi Volmer, kelle meelest võiks 
Eestis kehtida nii luksus- kui ka astmeline tulumaks.

«Ei ole igavikulisemaid asju kui ajutised. Omal ajal mõtlesime, et teeme natuke bändi ja aitab. Aga nüüd – siin me oleme. Kohe on järgmine kont-
sert,» lausus Hardi Volmer.

Näitame  
nõukaaja totrust ja 

peitusemängu.

Haldi  
Normet-Saarna,
pealinn@ 
tallinnlv.ee

Tulekul uus eluloofilm iseendast

• Hardi Volmer (sündinud 8. 
novembril 1957) on filmire-
žissöör, lavastaja, kunstnik, 
laulja ja poliitik.

• Volmer on osalenud an-
samblites Pära Trust, Turist, 
Manana Estios Primi-Futu 
Bänd ja Singer Vinger. Prae-
gu Singer Vingeri solist.

• Volmeri käe all on valminud 
mängufilmid «Igaühele oma» 
(1990), «Tulivesi» (1994), 
«Minu Leninid» (1997), «Ko-
gu raha eest» (1999, vale-
dok), «Elavad pildid» (2013), 
«Johannes Pääsukese tõeli-
ne elu» (2019).

• Tänavu peaks Volmeril val-
mima arhiivimaterjalidele 
tuginev dokumentaalfilm 
iseendast «Jumalaga 
rock`n roll».

• Paljud teavad Volmeri tele-
sarju «Armastuse kahur» 
(1998), «Paralüüs» (2000) 
«Pehmed ja karvased» 
(2003), tema käe all on val-
minud ka paljud animafil-
mid.

• Volmer on välja andnud ka-
rikatuurikogumiku «Homo 
Novus» (1988).

• 1997. aastal sai ta Eesti kul-
tuurkapitali audiovisuaalse 
kunsti sihtkapitali aasta-
preemia ja 1998. aastal 
Suure vankri auhinna filmi 
«Minu Leninid» eest. 2001 
pälvis Volmer Valgetähe V 
klassi teenetemärgi ja 2005. 
aastal kultuurkapitali audio-
visuaalse kunsti aastapree-
mia aasta filmi «Pärnograa-
fia» eest.

Kleepisime  
kooliustele suuri 

Brežnevi  
plakateid.

Hardi Volmer ja Mihkel Raud koos Gunnar Grapsiga noort Singer Vin-

gerit tegemas.

järgneb lk 14

«Võib ju küüniliselt öelda, et ajalugu ongi sõdade ajalugu,» 
lausus Volmer. «Paraku on üks sõjakas impeerium meil prae-

gu siinsamas külje all. Oma hullunud juhi ja kriitilise massiga 
tema selja taga. Saalomoni raamatus on öeldud, et kõik, mis 

on olnud, tuleb tagasi, kõik, mis on tehtud, tehakse jälle. Et 
mitte hulluda, tuleb mõtlemine teistele radadele suunata.»

 Fotod: Scanpix
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le võrra lihtsam, et mitu asja 
on korraga tules. Ei pea, na-
gu öeldakse, lattu transport-
tööliseks minema.

Olete nüüd ka maainimene 
koos kõigi sellega kaasas käi-
vate murede ja rõõmudega. 
Meeldib see teiel või mitte? 

Maaeluga kaasneb üks suur 
miinus – on selge, et kesklin-
nas elades oleks minu kultuuri-
tarbimine oluliselt suurem. Kui 
ma mõtlen kõigi nende kontser-
tide, esitluste ja esikate pea-
le, millest ilma jään, sest ma 
ei jõua, ei satu, ei viitsi min-
na kaugele linna, siis sellest on 
muidugi kahju. Teisest küljest 
kõik muu tähendab loomuli-
kult plusse – mul käivad siin 
kitsed aia taga,  jälgin linnu-
keste elu ja kogu seda loodu-
se ringmängu. Ja need vaated 
– üks on mere poole ja teisalt 
näen ilusat parkmetsa. Mul on 
oma väike territoorium, tükike 
loodust, kus saan askeldada ja 
ka igasuguseid lollusi teha. Ehi-
tada üht-teist asjadest, mida ei 
raatsi ära visata. Näiteks ladus 
üks sõber mulle tühjadest vei-
nipudelitest budistlikku monu-
menti meenutava stuupa. 4000 
veinipudelit pandi kokku tse-
mendiga. Grillikoht sai valmis 
vana saunakerise abil. Sellised 
asjad ei tuleks linnas kõne al-
lagi. Selge on, et loodus rahus-
tab. Linnas oled pidevalt min-
gis permanentses olelusvõitlu-
ses. Inimesed on ümberringi, pi-
devalt pead millelegi reageeri-
ma, elu on närviline, aga samas 
ergastav. Loomulikult pole ma 
maal elades kultuurielust irdu-
nud, lihtsalt arvestades pikka 
vahemaad tuleb teha valik ja 
hoolega läbi mõelda, kuhu 
minna ja kuhu mitte.

Kunagi oli le-
vinud um-
bes selline 
ütlemine, 
et poeet 
peab-
ki vae-
ne olema, 
siis sünnib 
ilus luule. 
Nüüd seda 
keegi ei arva 
ja meie kirjarah-
vas ongi häält tõst-
nud, mis lubab järgmisest 
aastast ka olukorra mõningast 
paranemist. Lisaks kirja- ja 
muule loomerahvale puudutab 
vaesus ka teisi ühiskonnakih-
te, näiteks pensionäre? 

Kui oma südamevalud ede-
tabelisse panna, siis pensionä-
rid ei ole seal esimese posit-
sioonil. Ütleme nii, et palju 
rohkem tekitavad muret emad 
lastega ja üksikemad ja kõik 
see, mis puudutab tulevikku. 
Kui pensionärid elavad kahe-
kesi, siis saavad hakkama, ük-
sikul inimesel väikese pensio-
niga on loomulikult raske, sel-
les pole mingit kahtlust. Aga 
seal on mitmed juba olemusli-
kult ajaloolised põhjused, miks 
see nii on. Ega me ei saa kõi-
ke ka inkrimineerida praeguse 
hetke valitsusele, need siirded 
lähevad ju kaugesse minevik-
ku. Aga inimene elab tänases 
päevas ja ma ei saa minna näi-
teks oma ema juurde jutuga, 
et mis sa virised – kogu oma 
aktiivse loomeelu pühendasid 
nõukamaale, küsi nüüd temalt 

ka pensioni. Jah, see kõik on 
kohutavalt küüniline, tõesti. 

Kui fantaseerida, mida mi-
na teisiti teeksin siis – no kui 
riigieelarvet üle vaadata, siis 
tuleks senisest veelgi enam 
olulist vähem olulisest väl-
ja selekteerida. Vaadata as-
ju erineva nurga alt või eri 

ühiskonnagruppide pilgu lä-
bi. See kõik on rii-

gimeeste tarkus, 
kuidas saada 

üks valitsus 
toimekaks 
ja tubliks. 
Aga prae-
gu on mui-
dugi nii, 
et ala-

ti on va-
ja tegelda 

tähtsama-
te küsimuste-

ga ja pensionäri-
de küsimus jäetakse 

nö homseks.  Tegelikult on 
terve hulk poliittehnilisi meet-
meid, mida Eesti ei ole kasu-
tanud. Näiteks on meil kol-
mandik elanikkonnast pärit 
teisest komberuumist ja sel-
le taha takerduvad paljud as-
jad. Ja täiesti normaalne oleks 
Eestile välja mõelda astmeline 
tulumaks, mis paljudes riiki-
des on juba olemas. Kindlasti 
luksusmaks. Mitte et meil se-
da luksust ülearu palju oleks, 
aga miskipärast seda ei tahe-
ta teha. Need põhjused, miks 
ei taheta, on meil ka igapäe-
vaselt nähtavad.  

Portreefilmi kõrval jätkub teil 
tegemisi piisavalt. Näiteks on 
pakutud üht nukusarja koos-
töös Vene dissidentidega. Mi-
da see endast täpsemalt ku-
jutab?

See tõukub 90ndatel too-
detud kõrgetasemelisest Vene 
sarjast «Nukud». Putini või-
muletulekuga kadus see ek-
raanilt. Tegijatel tuli mõte as-
ja uuesti tegema hakata, sarja 

peategelane on mõistagi Putin 
oma kamariljaga, kes istuvad 
maa-aluses punkris.

Ukraina sõjaga seoses resi-
deeruvad filmitegijad praegu 
Riias ja seal said nad teada, 
et lähim knowhow asub Ees-
tis. Tänaseks on jagu seeriaid 
valmis kirjutatud ja ehk lä-
heb tootmiseks. Igatahes tõo-
tab tulla väga põnev. Putinit 
ja tema lähikondlasi etendavad 
Vene Teatri näitlejad.

On üks väga suur privileeg 
omada väljaspool meie «kul-
tuurikabinetti» nii palju põ-
nevaid tuttavaid. Eks pikk elu 
ole seljataga ka.

Kui oleksite täna noor ja vi-
hane mees, mille eest sõdik-
site, mis kõige rohkem hinge 
riivab?

Seda on üsna palju, mille 
nimel tasuks end liigutada ja 
ka võidelda. Võtame näiteks 
meie keeleruumi. Ilmub tohu-
tu hulk kirjandust, kõikvõima-
likku ajakirjandust, belletris-
tikat ja mida vaid. Ja igasu-

guseid kirjutavaid inimesi tu-
leb ka massiliselt juurde. Sest 
kirjutamine on vaba ja aval-
damine üldiselt samuti. Kui 
mitte teisiti, siis oma rahako-
ti peal ikka.

Teisest küljest aga see, mis 
meid seob, ja meie identiteedi 
loob on keel. Väikerahvas na-
gu me oleme, peaksime oma 

keelt arendama ja 
hoidma. Aga nn rämpskeelen-
dus on juba mõnda aega väga 
massiivselt peale tunginud ja 
oma osa nõudnud. Nii kirja- 
kui ka kõnekeelest on hääbu-
mas ilus ja kujundirohke ema-
keel. Sinnamaani välja, et va-
hel ei saa enam aru, millest 
jutt on. Väljendeid kasutatak-
se valesti. Näiteks vana isa 

lahkukirjutatuna ei ole sama 
mis vanaisa  kokkukirjutatu-
na. Sellest ei saada aru. Olen 
selle tendentsi niimoodi ene-
se jaoks lahti seletanud. Keel 
kubiseb angloameerika väljen-
ditest, mis muidugi praeguses 
sõjalis-poliitilises maailmapil-
dis tundub hästi armas. Olles 
alati vastandunud sellele vene 
propagandistlikule jurale. Aga 
praegu, jah, allutame end va-
batahtlikult sellele nö kultuu-
riimperialismile, mida tõukab 
tagant ka elementaarse enese-
väärikuse puudumine. Lastele 
pannakse sellised nimed, mi-
da ema-isa ei suuda mõnikord 
väljagi öelda. 

Aga mis kirjanikuhakatis-
tesse jt taolistesse puutub, siis 
meil on õnneks piisavalt tarku 
inimesi, kes on pädevad hinda-
ma kõrgkultuuri. Et see kõrg-
kultuur välja paistaks, siis pri-
mitiivselt väljendudes on olu-
line, et püramiidi alus oleks 
hästi lai. Põhiline, et suude-
takse väärt asjadel ja rämpsul 
vahet teha. Ja see puudutab 
absoluutselt iga eluvaldkon-
da, mitte ainult kunsti. Puu-
dutades samal ajal meid kõi-
ki ja igaüht eraldi. 

Nagu öeldud – praegune olu-
kord maailmas ei sisenda tur-
vatunnet. Mida soovitate, kui-
das äreval ajal saaks kuida-
gi normaalselt oma elu elada 
– töötada, puhata, ilusat ees-
ti keelt rääkida ja lapsi kas-
vatada?

Jah, see kõik on ääretult vas-
tik. Võib ju küüniliselt öelda, 
et ajalugu ongi sõdade ajalu-
gu. Paraku on üks sõjakas im-
peerium meil praegu siinsamas 
külje all. Oma hullunud juhi 
ja kriitilise massiga tema sel-
ja taga. Saalomoni raamatus 
on öeldud, et kõik, mis on ol-
nud, tuleb tagasi, kõik, mis on 
tehtud, tehakse jälle. Et mitte 
hulluda, tuleb mõtlemine teis-
tele radadele suunata.

On aga üks väga tõhus va-
hend – väljanaermine. Krii-
siolukordades on igasugused 
naljamehed väga nõutud, sest 
nad aitavad ventiili laheda-

maks keerata. Võim, iseära-
nis autoritaarne,  kardab saa-
da välja naerdud. Rumeenia 
juudist literaat Norman Ma-
nea on öelnud järgmist: «Iga 
kunstniku kohus on igal ju-
hul mitte lubada võimul end 
praadida tema olemuslikus tõ-
siseltvõetavuses.»  See tarkus 
mõjub mitte üksnes lohutavalt, 
vaid ka julgustavalt.

Hardi Volmer režissöörina filmi «Johannes Pääsukese tõeline elu» võtetel näpunäiteid jagamas.

Sama filmi võtetel koos Tõnu Karguga.

Vohab  
rämpskeel –  

allutame end ise 
kultuuriimperialis-

mile.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. Koidu-
la tn vahelise kvartali ning sellega külg-
nevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide 
detailplaneeringut täpsustavate pro-
jekteerimistingimust eelnõu avalik väl-
japanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 28.11.-12.12.2022 Rohelise aa-
sa, Mäekalda tn ja L. Koidula tn vahelise 
kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula 
tn 21 ja 21a kruntide detailplaneeringut 
täpsustavate projekteerimistingimust 
eelnõu Kadrioru tennisepaviljoni rajami-
seks.
Huvitatud isik esitas Tallinna Linnapla-
neerimise Ametile projekteerimistingi-
muste taotluse detailplaneeringu ole-
masolul Mäekalda tn 14 kinnistu osas 
kehtiva detailplaneeringu tingimuste täp-
sustamiseks. Mäekalda tn 14 kinnistu 
osas kehtib Rohelise aasa, Mäekalda tn 
ja L. Koidula tn vahelise kvartali ning sel-
lega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a 
kruntide detailplaneering. Mäekalda tn 14 
kinnistu on detailplaneeringus tähistatud 
positsiooni numbriga 12. Krundi sihtots-
tarbeks on määratud 100% ühiskondlike 
ehitiste maa. Lubatud maksimaalne hoo-
nete arv krundil on 1. Detailplaneeringus 
on lubatud vastavalt tenniseklubi vaja-
dustele katta olemasolevad väljakuid tal-
viseks kasutamiseks kilehalliga. Detail-
planeeringu põhijoonisel on näidatud ka 
kahe halli paiknemise skemaatiline ala. 
Täiendavalt võib krundile püstitada ühe-
korruselise riietus ja tualettruumide jaoks 
mõeldud hoone, mille ehitisealune pind 
võib olla kuni 100 m2.
Projekteerimistingimuste eelnõu alusel 
on lubatud: 1) täpsustada maapealset 
hoonestusala (suurendada, keerata, nihu-
tada) kuni 10% võrra. Detailplaneeringus 
on hoonestusala suurus kokku ligikaudu 
3096 m2 ja hoonestusala täpsustamisel  
kuni 10% ulatuses on hoonestusala või-
malik maksimaalne suurus 3405,6 m2. 
Tennisepaviljoni ehitisealune pind ei tohi 
olla suurem kui 3405,6 m2. Detailplanee-
ringus ettenähtud ühekorruselise riietus- 
ja tualettruumide jaoks mõeldud hoone 
võib paigutada kahe kaetava tenniseväl-
jaku vahelisele alale ja selle ehitisealune 
pind võib olla kuni 100 m2; 2) täpsustada 
arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslik-
ke tingimusi. Eraldiseisvate kilehallide 
asemel on lubatud kavandada üks tervik-
lik liimpuidust raamidega ehitis (varika-
tus), mille seinad kaetakse sobiliku kile või 
muu sarnase konstruktsiooniga nii, et 
ehitise kolm pargipoolset külge oleks su-
visel hooajal suuremas osas avatud ja tal-
visel perioodil suletud. Suvisel ajal peavad 
seinaosad olema avatud maapinnast vä-
hemalt 4,5 meetri kõrguseni. Olmehoone 
osa võib olla aastaringselt soojapidavate 
välispiiretega suletud. Laagna tee poole 
jääva  paviljoni kagupoolse seina võib 
katta päikesekaitseribistusega. Paviljoni 
välispiirete lahendus peab olema ajas 
kestev. Ehitise valguslahendus ei tohi te-
kitada valgusreostust. Tehnoseadmed ja 
kommunikatsioonid lahendada valdavalt 
ehitise mahus; 3) täpsustada haljastuse, 
heakorra või liikluskorralduse põhimõt-
teid. Tennisepaviljonile juurdepääsu taga-
miseks on pargialale lubatud rajada 
täiendav  kruusaga sillutatud pargitee, 
mis seob Mäekalda tänava ja paviljoni tal-
vise sissepääsu (suvel on paviljoni küljed 
avatud).
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas 
peab ehitusprojekt vastama alal kehtiva 
detailplaneeringu lahendusele.
Dokumentidega on võimalik tutvuda Tal-
linna planeeringute registri veebiaadressil 
https://tpr.tallinn.ee detailplaneeringu nr 
DP003720 juurest rubriigist „Dokumen-
did“. Lisaks saab materjalidega tutvuda 
28.11.-12.12.2022 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 

puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 12.12.2022. 
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata või ettepanekuid või vastu-
väiteid esitanud isikud loobuvad asja aru-
tamisest avalikul arutelul, soovib haldus-
organ asja arutada ilma avalikku istungit 
läbi viimata.

Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku ja arutelu tulemu-
sed.
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 12.09.-
26.09.2022 võimalik tutvuda Gonsiori tn 
21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning 
lähiala detailplaneeringuga. Avaliku välja-
paneku jooksul linnaosas kodanikke ma-
terjalidega tutvumas ei käinud. Väljapa-
neku ajal esitati 3 ettepanekuid ja vastu-
väiteid sisaldavat arvamust.
03.11.2022 toimus Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detailplaneerin-
gu avalik arutelu. Arutelust võtsid osa hu-
vitatud isiku esindajad, detailplaneeringu 
koostaja, arhitektuurse lahenduse koos-
taja, vastuväidete esitajad ja nende lepin-
gulised esindajad, Tallinna Linnavalitsuse 
ning linnaosa valitsuse ametnikud. Linna-
osavalitsuse esindaja andis ülevaate de-
tailplaneeringu avalikust väljapanekust, 
planeeringu koostaja selgitas detailpla-
neeringusse sisse viidud täiendusi ja 
muudatusi. Arutelu keskmeks oli kavan-
datava hoone kõrgus ja selle mõju kõrval-
asuvate hoonete insolatsioonile. Kohal 
viibinud vastuväite esitajad ja nende le-
pingulised esindajad jäid oma vastuväi-
dete juurde. Detailplaneeringu edasise 
menetlusega tegeleb Tallinna Linnapla-
neerimise Amet.

Betooni tn 24 projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotluse avaliku väljapaneku 
teade
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
Betooni tn 24 projekteerimistingimuste 
eelnõu 22.11.–06.12.22. Projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotlus koos lisama-
terjalidega on tööpäeviti avalikul väljapa-
nekul Lasnamäe Linnaosa Valitsuse info-
saalis , Pallasti tn 54. Projekteerimistingi-
muste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on 
võimalik tutvuda elektroonselt Lasnamäe 
linnaosa koduleheküljel
https://www.tallinn.ee/est/lasnamae/
Projekteerimistingimuste-avalikustamine  
ning
PT taotlusega nr 2211002/17223 ja ame-
ti koostatud PT eelnõuga on võimalik tut-
vuda Tallinna projekteerimistingimuste ja 
ehitusprojektide registris. Dokumentide 
nägemiseks peab registrisse ID-kaardiga 
sisse logima.  Dokumendid on leitavad PT 
menetluse nr PT247910, Betooni tn 24 
aadressi alt või veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=170180 .
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edas-
pidi amet) esitatud projekteerimistingi-
muste taotluse kohaselt soovitakse Be-
tooni tn 24 kinnistule  3-korruselise bü-
roohoone püstitamist ehitisealuse pinna-
ga kuni 1400 m2 ja kõrgusega kuni 11 m.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lu-
bada detailplaneeringu koostamise ko-
hustuse korral detailplaneeringut koosta-
mata püstitada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva hoo-
nestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe 
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud keskkonda, ar-
vestades sealhulgas piirkonna hoones-
tuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud 

vastava ala üldised kasutus- ja ehitustin-
gimused, sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, ning 
ehitise püstitamine või laiendamine ei ole 
vastuolus ka üldplaneeringus määratud 
muude tingimustega.
Büroohoone kavandamine on kooskõlas 
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu-
ga, sobitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab piirkonna 
hoonestuslaadi.
Amet on koostanud projekteerimistingi-
muste eelnõu Betooni tn 24 kinnistule 
büroohoone püstitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu kohta 
ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepane-
kute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on     
6.detsember 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, või  ettepanekuid või vastuväiteid 
esitanud isikud loobuvad asja arutami-
sest avalikul arutelul, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgu-
mist otsustab amet projekteerimistingi-
muste väljastamise.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 09. no-
vembri 2022 istungil:
korraldusega nr 986:
algatada Nõmme linnaosas Raba tn 37 
kinnistu detailplaneering (edaspidi ka de-
tailplaneering). Planeeritava ala suurus 
on 0,46 ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on Raba tn 37 elamumaa siht-
otstarbega kinnistu jagamine neljaks 
krundiks, millest elamumaa maakasutuse 
sihtotstarbega on kavandatud kolm krun-
ti ja üks transpordimaa sihtotstarbega 
krunt. Detailplaneeringuga määratakse 
igale kavandatavale elamumaa krundile 
ehitusõigus kahe korteriga elamu ja kahe 
abihoone rajamiseks. Lisaks antakse de-
tailplaneeringus haljastuse, juurdepääsu-
teede ja parkimise põhimõtteline lahen-
dus.
korraldusega nr 987:
algatada Lasnamäe linnaosas Vesse tn 9 
kinnistu detailplaneering (edaspidi detail-
planeering). Planeeritava maa-ala suurus 
on 1,07 ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on määrata olemasolevale äri-
maa kinnistule ehitusõigus ühe kuni 8 
maapealse korrusega, suuremas osas 2 
korrusega ja 1 maaaluse korrusega äri-
hoone ehitamiseks. Lisaks antakse de-
tailplaneeringus heakorrastuse, haljastu-
se, juurdepääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.
3. korraldusega nr 988:
lõpetada Telliskivi tn 41 kinnistu detailpla-
neeringu menetlus.
3.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linna-
valitsuse 9. jaanuari 2014 korraldus nr 10-
k „Telliskivi tn 41 kinnistu detailplaneerin-
gu koostamise algatamine ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine Põhja-Tallinnas“.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab ajavahemikus 28.11 – 12.12.2022 
projekteerimistingimuste eelnõu Landi 
tn 10 kinnistule ehitise laiendamiseks 
üle 33% esialgsest mahust.
Projekteerimistingimuste andmisel arves-
tatakse hoone asukohas väljakujunenud 
keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi, et 
projekteerimistingimuste andmine ei 
oleks vastuolus õigusaktide, isikute õi-
guste või avaliku huviga ning üldplanee-
ringus määratud tingimustega. Projek-
teerimistingimuste alusel on lubatud kin-
nistu suurim ehitisealune pindala kokku 
kuni 218 m², vastavalt täisehituse  osa-

kaalule 20%. Hoonete suurim suletud 
brutopindala võib olla kuni 327 m² (vasta-
valt Haabersti linnaosa üldplaneeringule 
on alal suurim lubatud hoonestustihedus 
0,3). Lubatud on kuni kaks maapealset 
korrust ja vajadusel üks maa-alune kor-
rus. Üksikelamu kõrgus olemasolevast 
keskmisest maapinnast maksimaalselt 
9,0 m. Hoone katusekalle on lubatud ka-
vandada 20-45°.
Projekteerimistingimuste taotlusega on 
võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe 
kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT 
taotlus nr 2211002/10481 (ehr.ee otsin-
gusse „Dokumendid“ sisestage Landi tn 
10 aadress või katastritunnus 
78406:611:2700), dokumentide nägemi-
seks peab ID-kaardiga sisse logima. Lisa-
info tel 6404689
Avalik väljapanek toimub nimetatud aja-
vahemikus linnaosa valitsuses, Ehitajate 
tee 109a/1  II korrusel tööpäeviti, esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäe-
vani 8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–16.00.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Pär-
niku tee 3 projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 5. – 19.12.2022 Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, töö-
päevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul võimalik 
ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla-
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lu-
bada detailplaneeringu kohustuse korral 
detailplaneeringut koostamata püstitada 
või laiendada projekteerimistingimuste 
alusel olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väl-
jakujunenud keskkonda, arvestades seal-
hulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üld-
planeeringus on määratud vastava ala ül-
dised kasutus- ja ehitustingimused, seal-
hulgas projekteerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstitami-
ne või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude tingi-
mustega.
Pärniku tee 3  kinnistu jääb Pirita linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt väljakujunenud  
pereelamute alale (EP), kuhu võib kavan-
dada  pere- ja kaksikelamuid, aatrium- ja 
vaipelamuid, tehnoehitisi, parke, haljasa-
lasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Piir-
konda võib kavandada lähipiirkonda tee-
nindavaid kaubandus-, teenindus-, hari-
dus- ja tervishoiuettevõtteid ja -asutusi, 
kui see ei too kaasa olulisi mõjusid kesk-
konnale ning parkimine on võimalik pai-
gutada oma krundile olemasolevat kõrg-
haljastust kahjustamata. Krundi täisehi-
tuseks on lubatud maksimaalselt 25%.
Pärniku tee 3 kinnistu paikneb Pirita lin-
naosas Merivälja asumis. Kinnistu on ela-
mumaa sihtotstarbega, pindala on 
3441m² ning riikliku ehitisregistri andme-
tel  ei ole kinnistu hoonestatud. Pirita üld-
planeeringukohane suurim võimalik ehiti-
sealune pind täisehitusest tulenevalt on 
860m2.    Juurdepääs kinnistule on Pärni-
ku teelt. Kinnistu piirneb kolmes küljes 
elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. 
Ümbritsevad elamumaa kinnistud on val-
davalt ca 1300 –  2450 m2 suurused 
ning on hoonestatud  üksikelamute või 
kahe korteriga elamutega, lisaks paikneb 
kinnistutel üksikuid abihooneid. Üksikela-
mute ehitisealune pind on kuni 550m2.
Taotluse kohaselt soovitakse Pärniku tee 
3 kinnistule püstitada kuni kahe maapeal-
se ja ühe maa-aluse korrusega   üksikela-
mu (kõrgus  9m ja ehitisealune pind ca 
600m2, täisehitusprotsent 17,4%).
Üksikelamu kavandamine on kooskõlas 

Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sobitub 
piirkonna väljakujunenud keskkonnaga 
ning arvestab ümbruskonna hoonestus-
laadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/00974 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingi-
muste ja ehitusprojektide registris. Doku-
mendid on leitavad projekteerimistingi-
muste   menetluste nr PT247940, Pärni-
ku tee 3  aadressi alt või veebiaadressil: 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=170186 (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Po-
jengi tee 67 projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 5. – 19.12.2022 Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, töö-
päevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul võimalik 
ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planee-
rimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu kohustuse korral detail-
planeeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teeninda-
vad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuli-
selt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud 
keskkonda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus 
on määratud vastava ala üldised kasutus- 
ja ehitustingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldplaneerin-
gus määratud muude tingimustega.
Pojengi tee 67  kinnistu jääb Pirita linna-
osa üldplaneeringu kohaselt perspektiiv-
sele  pereelamute alale (E-1), kuhu võib 
kavandada põhiliselt pere- ja kaksikela-
muid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, 
mängu- ja spordiväljakuid jms. Krundi 
täisehituseks on lubatud maksimaalselt 
30%, tiheduseks 0,4 ja elamu lubatud 
harja kõrgus on 9,0 meetrit.
Pojengi tee 67 kinnistu paikneb Pirita lin-
naosas Mähe asumis. Kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 590m² 
ning riikliku ehitisregistri andmetel asub 
kinnistul 1-korruseline aiamaja ehitisealu-
se pinnaga 40m2. Juurdepääs kinnistule 
on Pojengi teelt. Kinnistu piirneb kolmes 
küljes elamumaa sihtotstarbega kinnistu-
tega. Ümbritsevad elamumaa kinnistud 
on vahemikus 586 – 618m2 suurused 
ning on hoonestatud aiamajade ja ük-
sikelamutega, lisaks paikneb kinnistutel 
üksikuid abihooneid. Üksikelamute ehiti-
sealune pind on kuni 150m2 ja iseloomu-
lik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Pojengi tee 
67 kinnistule püstitada   2-korruseline ük-
sikelamu (kõrgus ca 7,6m ja ehitisealune 
pind ca 85,3m2) ja 1-korruseline abihoo-
ne (kõrgus 3,4m ja ehitisealune pind 
42,2m2). Olemasolev aiamaja lammuta-
takse. Üksikelamu kavandamine on koos-
kõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, 
sobitub piirkonna väljakujunenud kesk-
konnaga ning arvestab ümbruskonna 
hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/09438 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingi-
muste ja ehitusprojektide registris. Doku-
mendid on leitavad projekteerimistingi-
muste   menetluste nr PT247950, Pojengi 
tee 67  aadressi alt või veebiaadressil: 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=170187 (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

algus lk 12–13
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Kymi Sinfonietta ja 
Tallinna kammeror-
kestri ühiskontsert

Tallinna kammerorkester ja Kymi Sin-
fonietta ühendavad Olari Eltsi diri-
geerimisel jõud inspireerivateks kont-
sertideks Eestis ja Soomes, Tallinnal 
ja Kotkal täitub samal ajal 70 aastat 
sõpruslinnadeks saamisest. Pealinna 
kontsert leiab aset 23. novembril kl 
19. Klaveril mängib Irina Zahharenko-
va ja timpanitel Vladimir Belov.
 

Arvamusrännak 
vaimse tervise  
teemal
Riigikantselei koos Kasvulava mees-
konnaga kutsuvad novembri jooksul 
inimesi igas Eestimaa paigas arutle-
ma teemade üle, mille lahendamisele 
kaasa aitamisega saame üheskoos 
muuta Eesti elu paremaks. Arutelude 
tulemusena väljakooruvad ideed aita-
vad kaasa riigi pikaajalise arengust-
rateegia tegevuskava uuendamisele. 
21. novembril kl 17.30-19 toimub 
keskraamatukogus (Estonia pst 8) 
suures saalis arvamusrännak, kuidas 
hoida vaimset tervist ja miks võiks 
selleks tulla ka raamatukokku. Üldine 
lisainfo  www.arvamusrannak.ee/et 
või www.keskraamatukogu.ee Tule-
kust palutakse teatada eo@tln.lib.ee 
või tel 683 0920.
 

Maarja Nuudi  
autorikontsert
24. novembril kl 19 tuleb Sakala 3 
teatrimajas esiettekandele Maarja 
Nuudi uudiskava, mis on loodud kam-
merkoorile, flöödile, löökpillidele ja 
elektroonikale. Teose tellija on kam-
merkoor Collegium Musicale. «Liivast 
juukseid kammides» on inspireeritud 
Eha Lättemäe luuletusest, lisaks on 
kasutatud mitme eesti luuletaja teks-
te. Piletid www.piletitasku.ee

BOTAANIKAAIA SÜNNIPÄEV  
1. DETSEMBRIL
Botaanikaaed ootab kõiki taimesõpru 1. detsembril  külla, et tähista-
da oma 61. sünnipäeva. Pakutakse võimalust külastada  koos giidi-
dega Vahemere maade igihaljast metsa ning heita pilk Austraalia ja 
Uus-Meremaa taimedele. Jalutatakse Ameerika ja Aafrika kõrbetes 
ning nauditakse vihmametsa lopsakust. Taimeretkedel saab kuulata 
põnevaid lugusid ja kohtuda ananassi, papaia, kakaopuu, musta 
pipra, huulepulgapuu, papüüruse, puuvillapõõsa jt tuntud tarbetai-
medega. 

Minu  
TALLINN

Mu abikaasa sattus kiirustava  
auto pärast õnnetusse
Ajakirja Ema peatoimetaja Merle Liivak-Praks

Praegu mõeldakse väga palju sellele, kuidas vähendada koormust 
keskkonnale ja mismoodi inimesed saaksid linnas õnnelikumad 
olla. Vältimatult puudutab see ka autode vähendamist linnas. 
Seda on vaja, et vähendada saastet, et inimesed tunneksid end 
tänaval turvalisemalt, et tänavad oleksid rohelisemad ja 
seal oleks mõnus liikuda ka jalgsi või rattaga.  Esialgu 
tekitas minus vastuseisu mõte, et kesklinnas võib piirkii-
ruseks saada 30 km/h. Elame Kalamajas, kuid lapsed 
käivad Nõmmele kolinud koolis. Samas on Tallinnas 
liiklus ilmselgelt ebaturvaline, et julgustada näiteks 
lapsi iseseisvalt jalgrattaga liikuma. Olen seda teinud nii, 
et lapsed on mul oma ratastega sabas, aga stressitase-
melt on see olnud nagu lahingusse minek. Põhjuseks 
liiga tihe ja kiire liiklus. Elame Kalamajas tänaval, mille 
kõrval asub päris keeruline ristmik. Seal on igal aastal 
mitu avariid, sest autojuht vaatab, et 30 km/h lõpeb ära, 
ees on sirge teelõik, ning hakkab hooletult gaasi andma. 
Mu abikaasagi sattus nii jalgrattaga sõites õnnetusse. 
Piirkiiruse alanemine paneb inimesi kaaluma auto kõrval ka 
muid variante. Äkki saab turule kiiremini jalgrattaga? Äkki 
on kohtumisele mugavam minna hoopis jala? Äkki võiks 
laste huviringid asuda kodule lähemal? Elu paistab nii hoo-
pis elutervem ja kindlasti ka tervislikum. 

• Linn soovib keskkonna ja liiklusturvalisuse nimel vähendada kesklinnas teatud kohtades  
kiirust 40-30 km/h. Uurisime, kuidas linlased piirkiiruse alandamisse suhtuvad.

AJAKIRJANIK: Rattaga sõit on lastele 
autode pärast nagu lahingusse minek

Las jääda senine  
piirkiirus, muidu me 
ei jõuagi tööle

Iluuisutamistreener   
Anna Levandi

Las piirkiirus jääda nagu 
on, 50 km/h tunnis. Mui-
du me ei jõua kunagi töö-
le! Niigi on liiklust kitsen-
datud, nii et  rohkem sei-
same ummikutes kui sõida-
me. 
Kui aga rääkida kihutajatest, siis 

näiteks Sõpruse puiesteel ei olegi või-
malik 70 km/h sõita, sest 

seal on igal sammul 
valgusfoorid. Laag-

na teel saab küll 
kiirust lisada ja 

kanalis ongi lu-
batud sõita 70 
km/h, aga au-
tojuhid lisavad 
hoogu ikka 
siis, kui tee on 

tühi. Kanalis ei 
ole valgusfoore 

jm takistusi, keegi 
ei jaluta ka seal.

Liiklust tuleks piirata 
ohtlike ristmike ja 
lasteaedade juures

Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe 

Eesmärk iseenesest on pigem suur ja 
sujuv läbilaskevõime. Üldine loogika üt-
leb, et kohad, kus tuleks au-
tode kiirust linnas piirata, 
on avariiohtlikud rist-
mikud ning kurvid, 
kus tihti toimuvad 
avariid. Aga ka 
asumite siseteed,  
lasteaedade ja põ-
hikoolide ümbrus. 
Praegu on õueala-
del kiirus piiratud ja 
see on mõistetav, sest 
seal mängivad ju lapsed. 

Mõistlik kiirus sõltub kohast – näiteks 
Järvevana teel võiks see suvel olla kuni 
90 km/h. Tallinnas peaks kehtima nn ru-
sikareegel: peamised magistraalid on 
kiiremad, et läbilaskevõimet parandada. 
Keskkonna seisukohalt on parem kiire 
kui aeglane liikumine. Ummikus tiksuvad 
autod saastavad keskkonda rohkem. 
Liiklusohutuse puhul on nii ja naa. 30-ga 

venimine muudab autojuhid loha-
kamaks, paljud nokitsevad nu-

titelefonis, aga samas kok-
kupõrkel ei ole kiirused 

suured. 
Mina ise iga päev auto-
ga ei sõida, tuginen isik-
likule ühistranspordi ka-
sutaja arvamusele. Liig-
seid kiirustajaid olen 

märganud küll kõikjal, aga 
valdav osa siiski arvestab 

teiste liiklejatega. 

Mõistlik kiirus on see, 
mida juhid järgivad
Tehnikaülikooli professor  
Dago Antov

Mõistlik kiirus on see, mida juhid 
aktsepteerivad. See oleneb 
aga mitmest asjast: milline 
on tänava funktsioon, kui 
palju on seal sõiduridu, 
kui lai see on, milline 
on nähtavus, kus on 
kõnniteed ja jalgrat-
tateed jne. Lisaks tu-
leb arvestada, kui tihe 
on seal liiklus, kui palju 
autosid, jalakäijaid, 
kergliiklejaid. Kõige tar-
gem on lahendus, mille  pu-
hul piirkiirus ja tänava funkt-
sioon langevad kokku. Meil on magist-

raaltänavad, kus on suur liiklus, ja seal 
oleks keeruline madalamat piirkiirust 
kehtestada. Samal ajal jagub ka väik-
semaid tänavaid, kus praegu on kiirus 
tegelikult liiga suur. 
Kiirust ületatakse sisuliselt kõikjal. Sa-

mas ei saa tipptunnil ka 
suurematel tänavatel 

sõita kiiremini kui 
30-40 km/h. Liik-

luse rahustami-
seks tuleb ka-
sutada selliseid  
mooduseid na-
gu künnised, 
tõstetud ülekäi-
gud, kitsamad 

kohad ja nö jõnk-
sud tänavatel. Igale 

tänavale tuleb valida 
just sinna sobivad meet-

med. 

Loomaaia külastajate seas po-
pulaarsed ja alati oodatud talvi-
sed õhturetked toimuvad ka sel 
aastal advendieelsetel 
laupäevadel. 

Aasta lõpul avatakse õhtuti looma-
aia väravad ainult neljal korral ning 
siis avaneb võimalus kuulata ja nä-
ha kogenud giidide lugusid öise elu-
viisiga loomadest. Loomade öise elu 
saladustest räägivad ja nende käitu-
mist aitavad lahti mõtestada looma-
aia kogenud töötajad ning loodusha-
riduse spetsialistid. 

Retked õhtuhämaruses toimuvad 
laupäeviti, 26. novembril ja 3., 10. 
ning 17. detsembril algusega kl 16. 

Ühel päeval toimub neli giidiga ring-
käiku, kolm eestikeelset ja üks  ve-
nekeelne. Retked kestavad umbes 2,5 
tundi ja toimuvad iga ilmaga. Riie-
tuda tasub vastavalt ilmastikuolude-
le. Õhtuste retkede piletid on müügil 
ainult Piletilevis. Ekskursioonile tuli-
jatel palutakse pileti ostmisel tähele 
panna, et seda tehtaks sobivast vä-
ravast (Ehitajate tee 150 või Paldis-
ki mnt 145) algavale ringkäigule. Li-
saks on novembris ja detsembris pi-
kendatud loomaaia igapäevast sisse-
pääsu ja kassade lahtiolekuaega kel-
la 15.30-ni, loomaaed on jalutamiseks 
avatud kuni kella 17-ni. Lisainfo  htt-
ps://tallinnzoo.ee/events/retked-ohtu-
hamaruses-2/

Loomaaia talvistel õhturetkedel saab uudistada ööloomi

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

Amuuri  
leopard.


