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"Olen suitsetanud alates 
13-aastaseks saamisest," tun-
nistas pealinna gümnaasiumis 
õppiv 16-aastane Janely. Iga 
päev kulub tal tavaliselt kas 
üks ühekordselt kasutatav 2% 
nikotiiniga e-sigaret või 4-6 ta-
valist sigaretti. "E-sigarettide 
puhul eelistan mentooli mait-
set," märkis neiu. Talle on ju-
ba harjumuseks saanud võtta 
korraga mõned mahvid ja hil-
jem jälle mõned. "Mingis mõt-
tes maandab see pingeid ja nii 
minul kui ka paljudel mu tut-
tavatel on harjumus, et kui mi-
dagi teha pole, võtad e-sigare-
ti välja ja hakkad seda tõmba-
ma," põhjendas Janely. "2% ni-
kotiiniga e-sigarettide puhul on 
hea, et nendega on väga raske 
üle doseerida, nii et mina seda 
teinud ei ole." 

Maitsetega e-sigaretid on 
Eestis keelatud, kuid sellegi-
poolest ei ole alaealistel kuigi 
keerukas neid kätte saada. "Ta-
valiselt lasen oma täisealistel 
sõbrannadel neid endale osta, 
heal juhul on ka mingid poed, 
kust saan ise, ja välismaal po-
le ise kätte saamisega peaaegu 
absoluutselt muret," rääkis Ja-
nely, arvutades, et aasta jook-
sul kulub tal e-sigarettide pea-
le ligi 700 eurot, kui mitte roh-
kem. Tema vanemad tütre suit-
setamisest ei tea. "Ma ei väida, 
et e-sigaret on tavalisest tervis-
likum, pigem tõmban e-siga-
retti, sest seda on lihtsam te-
ha kui tavalist suitsu. Riietele 

ei jää lõhna ja veipima ei pea 
õues," mainis neiu. 

Janely sõnul on veipijate 
arv viimaste aastatega kind-
lasti tõusnud ja noorte seas on 
neid tavasuitsetajatest rohkem. 
"Esiteks on viimasel ajal liht-
sam e-sigarette kätte saada, tei-
seks on paljud seda ka kindlas-
ti tegema hakanud, et kuuluda 
seltskonda, ja kolmandaks põh-
juseks arvan, et e-sigaretti on 
tõesti lihtne teha ja lihtne var-
jata," tõi Janely välja. "Kind-
lasti ei olene see soost – mi-
nu tutvusringkonnas teevad nii 
poisid kui tüdrukud e-sigarette 
või suitsu ühepalju."

E-sigaretti võib tõmmata 
lõpmatuseni

Suitsetamisest loobumise ko-
gemusnõustaja Riina Kenn on 
olnud kolm aastat nikotiinist 
prii, kuid tema teekond si-
garetivaba eluni ei olnud 
kiire ega kerge. Oma 
esimese sigareti pani 
Riina ette 16-aasta-
selt. Kokku suitse-
tas Riina 30 aastat 
ja lõpuks kulus tal 
kaks pakki sigaret-
te päevas. 

"Niigi napist sis-
setulekust läks põ-
hiraha suitsetamise 
peale, muu oli jao pä-
rast," nentis Riina. "Niko-
tiin oli prioriteet number üks, 
söömine ja hambaravi olid jär-
jekorra sajandal kohal. Inimes-
tele, kes hakkasid mind suitse-
tamise pärast hurjutama, vasta-
sin: parem teen suitsu kui suit-
siidi!" Sealjuures tunnistab Rii-
na, et sigaret ei tekitanud min-
git lõõgastuse efekti. "Võib olla 
lõdvestab suitsetamine kedagi, 
kes tõmbab ühe sigareti aastas, 

VEIPIMINE KASVAB LASTE SEAS PLAHVATUSLIKULT: 
E-sigaretid ei aita suitsetamisest loobuda, vaid võivad tuua üledoosi
"Niigi napist sissetulekust läks põhiraha suitsetami-
se peale, muu oli jao pärast," nentis 30 aastat nii tava- 
kui ka e-sigarette suitsetanud Riina. "Nikotiin oli priori-
teet number üks, söömine ja hambaravi olid järjekorra 
sajandal kohal. Inimestele, kes hakkasid mind suitseta-
mise pärast hurjutama, vastasin: parem teen suitsu kui 
suitsiidi. Samas – mingit lõõgastust nikotiin küll ei pak-
kunud." Puuviljamaitselised e-sigaretid tõmbavad nüüd 
suitsetama üha enam noori. Teismelistele on keelatud 
mõnuvedelike hankimisest kujunenud omamoodi sport,  
millega teiste eest eputada.

mina igal juhul mingit pingelan-
gust ei tundnud," ütles naine.

Suitsetamisest loobumist ei 
ajendanud siiski terviseprob-
leemid. Esimese korraga tal pa-
het maha jätta ei õnnestunud. 
"Mingil hetkel läksin e-sigaret-
tide peale üle, kuid see ei olnud 
ka lahendus," nentis Riina. Kõi-
ge rohkem häiris teda e-sigare-
ti juures, et seda võis tõmmata 
lõpmatuseni. "Sa muudkui pah-
vid ja pahvid, nikotiin muudkui 
tuleb ja lõpuks on süda paha," 
kirjeldas Riina tüüpilist lõksu. 
"E-sigarettide müüjate väited, 
et e-sigaret on tervisele täiesti 
ohutu, ei vasta tõele." 

"Sigarettidest loobumise lee-
beks üleminekuks kasutasin ni-
kotiiniga suuõõnespreid, niko-
tiininätse, -pastille ja -plaast-
reid," loetles Riina. "Ainuüksi 
nikotiinisprei peale kulus paari 
aasta jooksul umbes tuhat eu-
rot, aga teist valikut ei olnud – 
ma pidin toime tulema, sest olin 
suitsetamisega lõpparve tege-
mise endale selgeks mõelnud."

Pärast loobumist 
 parem enesetunne

"Alles siis kui ilma olla, saad 
aru, kui hea see on," lausus nai-
ne. "Boonuseks on raha kokku-
hoid – sigarettide arvelt säästan 
praegu kuus 240 eurot. See on 
kõva argument, miks ma ei ole 
hakanud uuesti suitsetama." 

Nüüd aitab Riina teistel ni-
kotiinist loobuda. "Kui sa mõt-
led suitsetamisest loobuda, tee 
see teoks – ei tule paremat ae-

ga, mida oodata," rõhutas 
ta. "Kõige mõistlikum on 

otsus vastu võtta kohe 
ning otsida ühendust 
inimestega, kes sel 
teel toetada saak-
sid!"

Eurobaromeet-
ri aasta taguse uu-
ringu järgi suitsetab 

Eestis 26,3% elani-
kest, sealhulgas 8,4% 

on juhusuitsetajad. Iga 
päev suitsetab 17,9% ja nen-

dest kolmveerand tarvitab päe-
vas 10-20 sigaretti. Tervise aren-
gu instituudi 2021. aasta and-
med näitavad, et sigaretisuitse-
tajate arv on kümnendi jooksul 
üle Eesti 8% vähenenud – näi-
teks 2010. aastal oli igapäeva-
seid suitsetajaid 26%. Meeste 
seas on langustrend märgata-
vam, veel 2010. aastal suitsetas 
tugevamast soost 36,8%. Lan-
gus on ka naiste seas – 2010. a oli 
naiste seas suitsetajaid 18,7%. 

"Langustrendi hoogustasid 
tubakaseaduses kirjeldatud 
piirangud, söögikohtades 
jt siseruumides suitseta-
mise keelamine, tubaka-
aktsiisi tõus ja suitsupa-
ki kõrgem hind," loet-
les Lääne-Tallinna kesk-
haigla tubakast loobumi-
se nõustaja dr Tiiu Härm 
(pildil). "Mõju avaldasid ka 
tubakareklaami keeld, sigare-
tipakkidele ilmunud õõvastavad 
pildid terviseriketest, surmaga 
ähvardavad tekstid jt. Suitseta-
mise seadusega piiramine tõstis 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuhu pöörduda, et saada abi tubakast  
loobumiseks:
• Ida-Tallinna Keskhaigla C-kor-

pus (Ravi 18), tel 666 1900, 
www.itk.ee

• Lääne-Tallinna Keskhaig-
la Mustamäe tervisekes-
kus (Ehitajate tee 27), tel 
626 1314, www.keskhaig-
la.ee

• Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Mustamäe korpus (Sütiste tee 19), 
tel 617 2060, www.regionaalhaigla.ee

• Suitsetamisest loobumise ta-
suta kogemisnõustamine: 

Riina Kenn, e-post kenn.
riina@gmail.com, tel 5397 
1245

• Tubakast loobumise lühi-
nõustamist osutatakse ka 

apteekides, perearsti- ja 
tervisekeskustes

• Lähem info www.tubakainfo.ee/
kontakt

ka mittesuitsetajate tervistead-
likkust ja julgust enda tervise 
eest paremini seista."

Tavasigaretid jäävad vana-
inimestele

Kahjuks on igapäevasuitseta-
jate arvu langus tänaseks peatu-
nud. "Sigarettide suitsetamine 
on ülekaalus 45+ vanuses mees-
tel," tõi dr Härm välja. "Tava-
sigarette suitsetatakse üha vä-
hem, samas tõuseb kiirelt uud-
sete tubaka- või nikotiinitoode-
te tarvitajate arv. Lisaks tradit-
sioonilisele suitsetamisele kasu-
tatakse alternatiivseid tubaka-
tooteid, nagu e-sigarette, huu-
letubakat (sh. nikotiinipatju), 
kuumutatavaid tubakatooteid 
ja vesipiipu." 

Maailma Terviseorganisat-
sioon ja Maailmapank juhivad 
tähelepanu, et uued tubaka- ja 
nikotiinitooted normaliseerivad 
suitsetamist ja hoiavad inime-
si jätkuvalt nikotiinisõltuvuses. 
Suitsetamise asendamine alter-
natiivsete tubaka- või nikotiini-
toodete kasutamisega on ülemi-
nek ühelt nikotiini manustami-
se viisilt teisele. Viimaste popu-
laarsust tõstab arusaam, et need 
on nikotiini ja tubaka tervisli-
kumad alternatiivid: e-sigaret-
tide edasimüüjad väidavad oma 
veebilehekülgedel, justkui oleks 
e-sigaret 95% ohutum kui ta-
vasigaret. Kui veel 2020. aastal 
oli igapäevaseid e-sigareti ka-
sutajaid 1,6% ja igapäevaseid 
huuletubaka või nikotiinipat-
jade kasutajaid 2,1%, on nüüd 
on nende seas igapäevaseid e-si-
garettide kasutajaid juba 5% ja 
huuletubaka kasutajaid 14,2%. 
Mõlemat tarbivad enim noored, 
16-24-aastased mehed. Huule-
tubaka tarvitamine (vähemalt 
mõni kord kuus) on kasvanud 
noorte meeste seas ligi kaks 
korda (24%).

"Alternatiivsete tubaka- ja 
nikotiinitoodete pikaajalised 
tervisemõjud avalduvad alles 
aastakümnete pärast," hoiatas 
Tiiu Härm. "Kuid fakt on see, 
et alternatiivsed tubakatooted 
ei ole teaduspõhised vahendid 
tubakast ja nikotiinist loobu-
miseks. Need pigem süvenda-
vad sõltuvust."

Magusamaitseline suits 
meelitab lapsi

Seega, olgugi uue põlvkon-
na suitsetamisharjumused ehk 
teised, on nikotiinisõltuvus jää-
nud. Eesti koolinoorte uimasti-
te tarvitamise uuring (ESPAD 
2019) näitab, et elu jooksul on 

tarvitanud e-sigaretti 61% 
15-aastastest poistest ja 

48% 15-aastatest tüd-
rukutest. Tervise Aren-
gu Instituudi andmetel 
proovitakse e-sigarette 
üha nooremana: vasta-

valt 11-15-aastaste kooli-
õpilaste suitsetamisharju-

muste kohta tehtud uurin-
gule on e-sigaretti elu jook-

sul proovinud 36% poistest ja 
24% tüdrukutest ning huuletu-
bakat 15% poistest ja 11% tüd-
rukutest. Kuigi Eestis on keela-

tud e-sigarette internetis müüa, 
võib need välismaalt kätte saa-
da alaealinegi – selleks on va-
ja vaid oma vanuse kohta va-
letada. Näiteks e-pood Vapesa-
le24 nimetab end Euroopa juh-
tivaks veibipoeks ja pakub rik-
kalikku maitsete valikut: mus-
tikas, maasikas, mango ja apel-
sin, aga ka "jäine sidrun", "pi-
parmündinäts" ja "tsitruselimo-
naad". Igaüks sisaldab 20 milli-
grammi nikotiini. "Mida noore-
mana inimene alustab, seda suu-
rema tõenäosusega on ta lähi-
tulevikus nikotiinisõltlane," rõ-
hutas Härm. "Paralleelselt alter-
natiivsete toodete tarvitamisega 
suitsetatakse ka sigarette. Kaob 
kontroll nikotiinidoosi üle ja sü-
veneb nikotiinisõltuvus ning oht 
üledoosi saamiseks."

Närvimürk, mis võrreldav 
heroiiniga

Erinevalt tavasigaretist, mil-
lest jääb järele koni, ei pruugi 
veipides arugi saada, kui palju 
nikotiini korraga kehasse sa-
tub. "Nikotiin on tugevalt sõltu-
vust tekitav närvimürk ja selle-

E-sigarettidel on noortele meeldivalt mõnus maitse, need ei jäta lõhna, näevad välja nagu pastkad või mälupulgad. See-
tõttu on neid täiskasvanutel ka raske avastada. Kui keegi alustab teismelisena e-sigaretiga suitsetajakarjääri, on tal hiljem 
väga raske seda lõpetada. Scanpix

E-sigarettide  
peale kulub mul ligi 
700 eurot kuus, kui 

mitte rohkem.
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ga kaasnevad samad terviseris-
kid kui sigareti suitsetamisel," 
toonitas ka Tallinna 21. Kooli 
kooliõde Getter Nuut. "E-siga-
rettide erinevate maitsevõima-
luste puhul ja süütamisrituaa-
li puudumisel suitsetaja just-
kui unustab ennast e-sigaret-
ti tõmbama. Nii ollakse päeva 
jooksul märkamatult suitsetatud 
rohkem kui ühe paki sigaretti-
de koguses nikotiini."

Nikotiin on närvimürk, mis 
mõjutab meeleolu ja võib toi-
mida aju tasandil kui stimulant 
või lõõgasti, tõdes Härm. "See 
on üks enim sõltuvust tekitava-
test ainetest, mis on võrreldav 
heroiini või kokaiiniga," lausus 
ta. "Kuid esialgne toime möö-
dub kiiresti. Mõnutunde säilita-
mise ja ebameeldivate ärajää-
manähtude vähendamise vaja-
dus sunnib tarvitajat nikotiini-
doose uuesti ja suuremal mää-
ral manustama ning nii kujuneb 
välja nikotiinisõltuvus." 

Dr Härmi sõnul ei ole vahet, 
kas nikotiin saub organismi sis-
se hingatuna läbi kopsude või 
imendudes suu-nina limaskesta 

kaudu – vere kaudu on see eda-
si kantud nikotiinitundlike ret-
septoriteni ajus seitsme sekundi-
ga. "Vabanevad dopamiin, nor-
adrenaliin jt. mõnuained," loet-
les dr Härm. "Tubakakeemia 
jõuab iga elundini organismis. 
Lapse ja nooruki organism on 
aga kasvav ja arenev. Alterna-
tiivsed tubakatooted, nagu e-si-
garet või tubakavaba nikotiini-
padjake on algus uue põlvkon-
na nikotiinisõltuvusele."

Keeruline vahele jääda
E-sigareti kahjulikkusest ol-

lakse küll teadlikud, kuid Nuu-
di sõnul on küsimus pigem sel-
les, kas igasugune riskikäitumi-
ne noortele üldse tegelikult kor-
da läheb. "Kui noore lähiring-
konnas e-sigarette tarvitatak-
se, kõnnitakse koos hoiatava-
test plakatitest mööda, hirmu-
tavatest piltidest ei tehta välja, 
brošüürid visatakse minema ja 
reklaamid scrollitakse eest," tõ-
des Nuut. "Vaja oleks leida ter-
vislikke vaba aja veetmise vii-
se ning ümbritseda end tervis-
like inimestega."

Nuut tõdes, et kuigi kooli-
õdedel pole vahetundidel ae-
ga mööda koolimaja luuretööd 
teha, jagub noori, kes tervise-
kontrollis tunnistavad erinevate 
tubaka- ja nikotiinitoodete tar-
vitamist, ning ka linnapildis on 
veipimist rohkem näha. "E-siga-
retiga on noortel väiksem tõe-
näosus vahele jääda, sest ei te-
ki sigaretist tulenevat suitsulõh-
na, mis jääks endale külge või 
õhku vinduma," nentis Nuut. 
Siiski tasub suitsuvine nägemi-
se ja magusama lõhna tundmi-
sel kahtlustada e-sigareti tarbi-
mist. "Veipimine on noorte seas 
popp, kuna tooteid on lihtne 
kätte saada, e-sigarettide väli-
mus ei tekita kahtlust, et tege-
mist oleks keelatud tootega. Näi-
teks suur osa ühekordseid e-si-
garette näevad välja kui värvi-
lised markerid, USB pulgad või 
akupangad. Lisaks on võimalik 
valida eri maitseid ning väljapu-
humisel tuleb paksu valget tos-
su, millega noored armastavad 
tehe trikke."

Pelgulinna gümnaasiumi di-
rektori Tõnu Piiburi sõnul on en-
netus nende koolis tähtis. "Suit-
setamise kahjulikkusest rääki-
mine on vaid üks osa meie ter-
viseharidusest. Üks väärkäitu-
mine ei erine väga palju teisest 
väärkäitumisest, kõik kokku on 
ühesugune ennetus ja seda te-
hakse," rääkis Piibur. "Kes teeb 
jõuga vastupidist, see ka jätkab 
ja selle vastu me ei saa. See ei 
näita mitte vähest teadlikkust, 
vaid vastuhakku. Kui õpilased 
küsitlustes vastavad, et teevad 
e-sigarette rohkem, tuleb seda 
uskuda." 

"Kuna e-sigarettides on ni-
kotiini kogus märkimisväärselt 
suurem kui tavalistes sigaretti-
des, on e-sigarettide sõltuvust 
tekitav potentsiaal samuti mär-
kimisväärselt suurem," kinni-
tas Linno.

Sõltuvus ja teiste surve
Nuut kinnitas, et kooliõpilas-

te jaoks on suitsetamine ja vii-
bimine suitsunurgas vahetunni 
ajal seltskondlik tegevus, mille 
ajal lastakse pingelisest õppe-
tööst auru välja ning vesteldak-
se eakaaslastega olmelistel tee-
madel. "Reaalsuses on selle taga 
nikotiinisõltuvus ja/või sotsiaal-
ne surve," nentis Nuut. "Keela-
tud tooteid ostavad alaealiste-
le vanemad sõbrad ja vanema-
te klasside õpilased. Tooteid on 
lihtne e-poest tellida, alaealiste 
jaoks on keelatud toodete kätte-
saamine justkui põnev mäng."

Koolinoortele tahab Getter 
Nuut südamele panna, et liht-
sam on öelda "ei". "Suitsetami-
ne kahjustab jäädavalt tervist, 
välimust ja üldist heaolu," rõ-
hutas Nuut. "Lisaks hingamis-
teede vähi tekke ohule peak-
sid noored endale teadvustama 
probleeme nagu aju normaalse 
arengu aeglustumine, kõrgene-
nud vererõhk, trombi tekkimise 
risk, ülekaalulisus, naha kuivus, 
haiglane väljanägemine, akne, 
juuste väljalangemine, küün-
te lõhenemine ja kollasus, tü-

tarlastel karvkasv näol, nõrge-
nenud sugurakud, erektsiooni-
häired, halb hingeõhk jm suu-
hügieeni probleemid, võõrutus-
nähtudest tekkinud närvilisus, 
liigne higistamine, peavalud, 
unetus ja iiveldus."

Kuna e-sigarettide puhul ei 
teki ebameeldivat suitsuhaisu, 
kiputakse unustama, et 
suitsetajaga samas 
keskkonnas vii-
bivad inime-
sed hinga-
vad sisse sa-
mu ohtlik-
ke kemi-
kaale kui 
suitseta-
ja. "Ome-
ti jäävad 
need kemi-
kaalid mööb-
lile ja riietele pi-
kaks ajaks ning mõ-
jutavad tervist," jätkas 
Getter Nuut. 

Vanemad annavad halba 
eeskuju

Kooliõdede nägemust möö-
da peaks teavitustöö algama ju-
ba kodust, mitte alles koolist. 
"Kui kodus on suitsetajaid, on 
sellel lapsel suurem tõenäosus 
tulevikus suitsetama hakata," 
märkis Nuut. 

Härm lisas, et tubakatööstus 
on kaval ja ohtlik vastane – tal 
on jõudu ja väge, ning head lo-
bistid, kes propageerivad ini-
meste seas kallutatud tõekspi-
damisi. "Huviorbiidis on noo-
rukid, naised, noored täiskas-
vanud, aga ka eakad ja kroo-
niliselt haiged inimesed," sedas-
tas Tiiu Härm. Ja turule ilmu-
vad uued tubaka- ja nikotiini-
tooted: aroomikad, maitsesta-
tud, kaasaegses väljanägemises 
ja tehnikas, värvitud tubakatos-
su või mürgise aurupilvega jne. 
See kõik on väga huvipakkuv 
ja juurdetõmbav. Ega siis mui-
du ei proovi 11-aastane kooli-
poiss e-sigaretti ega pane põske 
nikotiinipatja – valget tupsu –, 

kui see huvi ei pakuks! Esime-
ne kord toimub see juhuslikult, 
edasi aga tekib juba kihk uues-
ti ja uuesti proovida…"

E-sigarette propageeriva 
ühenduse NNA Suitsuvaba Ees-
ti juhatuse liikme Ingmar Ku-
re sõnul on e-sigaretid efek-
tiivsed suitsetamisest loobu-

mise vahendid ja mõel-
dud täiskasvanute-

le. "Miks noored 
ei lase endale 

osta nikotii-
ninätse või 
-plaast-
reid? Sest 
riik ei ole 
neid kee-
latud vil-
jana rek-

laaminud," 
selgitas ta.
Kurg usub, et 

Eesti e-sigareti sala-
turu juurpõhjuseks on 

maitsestatud e-vedelike müügi-
keeld. "Hoiatasime juba 2018. 
aastal ministeeriumi ja riigiko-
gu, et maitsestatud e-vedelike 
keelamine toob kaasa e-vede-
like isesegamise, piirikauban-
duse ja salakaubanduse kasvu 
ning ka laiema kasutuse noor-
te hulgas," märkis Kurg. "Nii 
on ka läinud. Esmalt hakkasid 
e-sigareti kasutajad endale so-
biva maitsega e-vedelikke ise 
segama või salaturult ostma. 
Praeguseks on väga populaar-
seks kujunenud välismaalt pä-
rit ühekordsed maitsestatud e-
sigaretid, mida tellitakse veebist 
või ostetakse salakaupmeestelt. 
Alati tuleb meeles pidada, et sa-
laturul Eesti seadused ei kehti, 
mistõttu on ostjateks ja ka müü-
jateks sageli noored ning ärit-
semine toimub kohtades, kus 
see on keelatud: koolid, skeit-
pargid jne."

Nõuded karmistuvad
Euroopa Liidus on maitses-

tatud e-vedelike müük keelatud 
Eestis, Soomes, Ungaris, Taa-
nis ja Leedus. Taanis jõustus 

keeld käesoleva aasta 1. aprillil 
ja Leedus 1. juulil. Madalmaa-
des oli samuti plaanis maitses-
tatud e-vedelike müük 1. juu-
list ära keelata, kuid see lüka-
ti edasi 2023. aasta jaanuarisse, 
sest kõigi maitsete ära keelami-
ne ei tundunud mõistlik ja ot-
sitakse kompromissi. Maitsesta-
tud e-vedelike müüki taheti ära 
keelata ka Rootsis, kuid juunis 
toimunud parlamendi arutelul 
lükati ettepanek tagasi, sest see 
ei toeta riiklikku tervisekahju-
de vähendamise kontseptsiooni.

Eestis on praeguseks raken-
dunud juba maitsete keeld (v.a 
mentooli ja tubakamaitselised e-
sigaretid, mis on lubatud) ning 
sama on toimunud ka Soomes 
ja mitmetes teistes EL riikides. 
"Samuti on ka Läti lähiajal e-
sigarettide maitseid keelusta-
mas, mis võiks kaasa aidata sel-
lele, et maitsestatud e-sigaretti-
de kättesaadavus muutuks kee-
rulisemaks ning seeläbi pidur-
duks/väheneks ka nende tarbi-
mine noorte seas," avaldas Lin-
no lootust. "Eelkõige ootame, et 
maitsete keeld pidurdab pideva-
te tarvitajate juurdekasvu. Ko-
misjon on samuti omalt poolt 
tegemas ettevalmistusi maitse-
te teema põhjalikumaks kaalu-
miseks ja tõenäoliselt ka keelus-
tamiseks kogu EL-is. Erinevate 
kirjandusallikate alusel on sama 
probleem tekkinud praktiliselt 
kõikjal maailmas ning ka tei-
sed riigid üle maailma on kaa-
lumas maitsete keelustamist."

Linno kinnitas, et praegu väl-
jatöötamise järgus oleva tuba-
kaseaduse eelnõuga on plaanis 
seada nõuded ka seni regulee-
rimata nikotiinitoodete nikotii-
nisisaldusele, pakendile ja mär-
gistusele.  "Praegu on saanud 
avalikuks juhtumid, kus e-siga-
retid on olnud alaealistele liht-
sasti kättesaadavad Lätis regist-
reeritud e-poest," nentis Linno. 
"Eestis on tubakatoodete, sh e-
sigarettide ning nendega seon-
duvate toodete igasugune kaug-
müük keelatud."

VEIPIMINE KASVAB LASTE SEAS PLAHVATUSLIKULT: 
E-sigaretid ei aita suitsetamisest loobuda, vaid võivad tuua üledoosi

E-sigarettidel on noortele meeldivalt mõnus maitse, need ei jäta lõhna, näevad välja nagu pastkad või mälupulgad. See-
tõttu on neid täiskasvanutel ka raske avastada. Kui keegi alustab teismelisena e-sigaretiga suitsetajakarjääri, on tal hiljem 
väga raske seda lõpetada. Scanpix

Tubakatööstus 
on kaval vastane, 
kes propageerib 

kallutatud  
tõekspidamisi.



Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Ainuüksi Stockmanni rist-
mikku läbivad sõiduautod 
saastavad linnaõhku 24 
tonni süsihappegaasiga nä-
dalas. Siia tuleb veel liita re-
kad, kaubikud ja bussid," 
ütles linnafoorumil "Tulevik 
on täna/v" ettevõtte FYMA 
tegevjuht Karen Burns (pil-
dil), kelle sõ-
nul on sa-
mas jalg-
rattad 
linlaste 
seas üha 
popimad. 

Tallinnas on 
FYMA käesoleva aasta algusest 
mõõtnud liikumist 14 punktis. 
Mõnes kohas on üleval rohkem 
kui üks kaamera, mille pilti te-
hisintellekti abil analüüsitakse.  
Mõnel pool, näiteks Tammsaa-
re ristmikul, on liikumist jälgi-
tud juba enam kui aasta, ning 
üks, mida kindlalt väita saab, on 
see, et jalgrataste hulk on mai 
lõpust, juuni algusest alates lin-
nas väga-väga palju kasvanud. 

"Meil on sadu tuhandeid kaa-
meraid, mis inimest ei tuvasta-
ta, kuid jälgivad igasugust liiku-
mist," selgitas Burns. "Kui vaa-
data 2018. aasta andmeid Tallin-
na kohta, siis siia  sõidab linna-
lähedastest piirkondadest tööle 
iga päev umbes 70 000 inimest. 
Ühes autos istub 1,2 inimest, nii 
et see lisab linnaliiklusesse päe-
vas umbes 50 000 autot." 

Kolmandik kogu Eesti auto-
dest liigub Tallinnas, ning  Burn-
si hinnangul saastab ja kurnab 
see tohutult kogu linna. "Tal-
linn on kuulus oma kikilipsu 
kuju poolest – Ülemiste järvest 
mereni on umbes 2,5 kilomeetri 
kitsune pudelikael, kus iga päev 
üritab ennast läbi suruda küm-
neid tuhandeid sõidukeid ning 
see tekitabki siia tohutu hulga 
ummikuid. Väga palju sõite Tal-
linna linnas tehakse ühest linna 
otsast teise. Linn on valglinnas-
tunud. Ülemiste linnaku juhti-
de sõnul näitavad nende uurin-
gud, et pea 1000 inimest tuleb 
lihtsalt linna lähedalt sinna au-
todega tööle."

Jaanipäeval pooled  
autod ei sõida

Autoliikluse trend järgib 
Burnsi sõnul enam-vähem aas-
ta ringi sama mustrit – suur erand 
on vaid jaanipäev, mil linnas 
tavapärasega võrreldes vähem 

kui pooled autod ringi liikusid. 
Ka nädalavahetustel võib mär-
gata autode hulga vähenemist 
veerandi võrra. "Kogu mõõt-
mispunktide peale kokku tu-
vastasime me juulis 
6,5 miljonit sõi-
duautot," üt-
les Burns. 
"Näiteks 
Stockman-
ni ristmi-
kul loen-
dasime au-
gusti algu-
ses näda-
las peaaegu 
200 000 au-
tot, mis sealt 
eri suundades lä-
bi sõitsid. Lisaks veel 
pea 20 000 kaubikut, 5000 bus-
si ja 2500 veoautot. Kui nüüd 
mõelda selle 200 000 auto pea-

le, mis Stockmanni ristmikult 
igal nädalal läbi sõidab, siis te-
kib seal 24 tonni CO2 nädalas 
– ja see on ainult autodest. Siia 

tuleb liita ka rekad, kaubikud 
ja bussid. See on vä-

ga-väga suur hulk 
saastet, mis ai-

nult ühe rist-
miku liiklu-
sega kaas-
neb. Li-
saks toob 
see enda-
ga kaa-
sa tohutu 

hulga mü-
ra. Punases 

tsoonis elab te-
gelikult väga palju 

elanikke." 
Positiivne on samas, et 

ratastega sõidab üha rohkem 
inimesi. Kui märtsis tuvas-

tas firma kaameratega umbes 
4000 külma, märga ja lört-
si trotsivat ratturit, siis juulis 
oli neid 54 000 – kasv on ol-
nud enam kui kümnekordne. 
"Jalgrataste pealetung on ol-
nud väga jõuline, nad on tul-
nud selleks, et siia jääda," üt-
les Burns. Ta täpsustas, et see 
ei tähenda 54 000 individuaal-
set ratturit, vaid see on kogu 
ratturite maht, mida video-
vooge analüüsides on tuvasta-
tud. Selles loenduses ei kajas-
tu tõukerattad, sest neid loen-
datakse eraldi. 

Kliimakriis teeb jalakäijast 
kuninga

Ülemiste linnak sulges 
mõne aja eest sõiduautodele 
kaks põhitänavat kogu linna-
kus, et saada aru, kuidas mõ-
jutab see inimeste käitumist. 

Ka seal mõõdab FYMA liik-
lusandmeid, et selgitada, mil-
line efekt sellel on. "Uurime, 
kas seal on rattureid rohkem 
ja õhk puhtam ning turvali-
sem kõndida," selgitas Burns. 
"Aga me näeme ka seda, kui-
das kaubikud ja  sõiduautod 
pargivad rattaradu kinni. Sel-
les suhtes on meie autojuhti-
del veel vaja õppida.  Küll aga 
on ratturite hulk suurenenud 
tänu sellele, et seal on tehtud 
turvalisi rattaradu." 

Burnsi hinnangul korrastab 
Tallinna liiklust muuhulgas Rail 
Balticu terminal. "Sinna on või-
malik tekitada täiesti fantastiline 
transpordisõlm, kus ei ole suu-
red parklad, vaid pargid ning 
tõuke- ja jalgratta rendikohad, 
nii nagu me oleme Londonis ja 
Pariisis näinud. Siit on mugav 
ja hea linna minna."

Globaalne trend muudab ja-
lakäijat liikluses kõige olulise-
maks ja selle suunas üha jõulise-
malt liigutakse. "Inimesed nõua-
vad seda, kliimakriis nõuab se-
da," lausus Burns. "Transport on 
maailma kõige suurem saastaja. 
Inimesi elab tänapäeval linna-
des esimest korda ajaloos roh-
kem, kui need elab maal. Lin-
nad toodavad 70 protsenti ko-
gu maailma heidetest. Rohe-
pööre lihtsalt ei ole võimalik 
ilma selleta, et linnas transport 
ja liikumine radikaalselt muu-
tuks. Praegu teevad inimesed 
üle poole oma  linnasisestest 
sõitudest sõiduautoga, see lan-
geb pisut aastaks 2030." 

Auto omamine  
pole enam popp

Burnsi sõnul hakkab isikli-
ku sõiduauto omamine tasapi-
si vähenema ning seda asendab 
sõidujagamine. "Paindlikud lii-
kuvusteenused on need, mille 
tõus ei peatu," märkis ta. "Vä-
ga vähe on linnas olukordi, mis 
nõuavad terve päeva autos istu-
mist. Tavaliselt seisab auto par-
gituna 22-23 tundi. Autot ka-
sutatakse selleks, et sõita töö-
le, sõita töölt koju ja võib-olla 
poodi ning tagasi koju. Tegeli-
kult see auto võtab ära meilt 
kõigilt jalakäijatelt väga väär-
tuslikku ruumi."

Rataste, ka tõukerataste ja 
kastirataste tulek linna on vii-
mastel aastatel olnud väga jõu-
line, ning seda mitte ainult et 
Eestis ja mitte ainult Tallinnas, 
vaid ka mujal. Covid  andis sel-
leks soodsa tõuke. Jalakäijate 
suurimaks mureks linnades on 
kujunemas aga elektritõukerat-
turid. "Ka Londonis on see nõn-
da, aga selle asemel, et tõuke-
rattaid linnaruumist välja puk-
sida või neid tohutult piirama 
hakata, loob kuninganna Eliza-
bethi olümpialinnak täiesti eral-
di taristut selle jaoks, kuhu ma-
huksid ära tõukerattad ja jalg-
rattad," rääkis Burns. "London 
hakkas kiiresti-kiiresti rajama 
rattataristut ja näiteks Oxford 
Streeti peatänaval laiendati kõn-
niteid autotee arvelt selleks, et 
jalakäijatel oleks rohkem ruu-
mi. London liigub väga jõuli-
selt selle suunas, et olla um-
bes kümne aasta pärast kesk-
linnas täielikult nii-öelda auto-
vaba linn. Ja ma tuletan meel-
de, et Londonis elab 10 miljo-
nit inimest, Tallinnas natuke üle 
400 000, seega ei tohiks seda 
ambitsiooni siin olla keeruline 
saavutada."  
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Paljassaare tööstusala 
saab rannapromenaadi 
ning sadamas hakkavad 
suurte kaubalaevade ase-
mel seilama jahid, väikelae-
vad ja isegi ujuvsaunad.

Nimelt on transpordiamet pi-
ka menetluse järel vabastanud 
Tallinna Sadama kohustusest 
pidada ülal Paljassaare sadama 
ala ning andnud selle nüüd üle 
OÜ-le Hundipea. Firma kavan-
dab Põhja-Tallinna mereäärsete-
le aladele Eesti esimest kliima-
sõbralikku Hundipea linnaosa.

Paljassaare sadamast saaks-
ki Hundipea kohalik avatud sa-
dam kohvikute ja promenaadi-
ga. "Paljassaare saab ka 3,8 ki-
lomeetri pikkuse promenaadi," 

kinnitas OÜ Hundipea tegev-
juht Markus Hääl. "Sealne linn 
saab olema merele avatud. Li-
saks peame silmas, kuidas see 
promenaad ühildub Noblessneri 
ja Bekkeri aladega – et ta Tal-
linna linna üldplaneeringu ja 
rohekaartidega kokku läheks."  

Tallinna Sadama ei näinud 
juba aastaid Paljassaare sada-
ma pidamisel tulevikku. "Me 
saime juba ammu aru, et kau-
pa käidelda siin linna keskmes 
ei ole mõistlik," rääkis Tallin-
na Sadama juht Valdo Kalm. 
"Konsulteerides linnavalitsuse-
ga saime aru, et siia tuleb aren-
duspiirkond. Oleme samm-sam-
mult müünud oma kinnistuid, 
ka Kai liini, ja nüüd lahkusime 
lõplikult Paljassaare sadamast."

Kaubaäri käib edasi valda-
valt läbi Muuga ja Paldiski sa-
damate. Paljassaare kaubajaam 
on aga juba nüüd plaanis muu-
ta järkjärgult inimestele ava-
tuks. "Sinna pole nõukogude 
ajast keegi niisama lihtsalt saa-
nud. Väike hulk inimesi pää-
seb sinna praegu," rääkis Hääl. 
"Me teeme nii, et saaks vara-
kult tutvuma tulla ja näha, mis 
seal on, ning vaadelda arengut 
oma silmaga."

Lootus on, et esimesele väi-
kesele lõigule võib pääseda lä-
hema poole aasta jooksul. Hun-
dipea linnaku ehitamisega alus-
tatakse järgmise 3-5 aasta jook-
sul, projekti pikkus on aga 30+ 
aastat.

Firma kavandab Paljassaarde loodussõbralikku linnaosa

Kui märtsis sõitis 
linnas 4000 ratturit, 

siis juulis oli neid  
54 000.

LINNAFESTIVAL:  
Liivalaia ristmikku saastab 
200 000 autot nädalas
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Toetus on mõeldud päikese-
paneelide, soojuspumpade 
jm taastuvkütteallikate raja-
miseks, samuti hüvitab linn 
osaliselt kaugküttega liitu-
mise kulud.

Tallinn käivitas uue korteri-
ühistute rohepöördetoetuse selle 
aasta juulis. Sellega toetab linn 
päikesepaneelide, soojuspumpa-
de jm taastuvkütte rajamist, sa-
muti hüvitab osaliselt kaugküt-
tevõrguga liitumise kulud. Toe-
tuse määr on 30% ning ülem-
piiriks 20 000 eurot korterela-
mu kohta. Toetust saab taotle-
da korterelamule, mis on ehita-
tud või kasutusele võetud enne 
2000. aastat.

Volikogu esimehe Jevgeni Os-
sinovski sõnul tuleb eelolev talv 
pealinna elanikele väga keeru-
line, kuna tõusevad nii elektri- 
kui küttehinnad. "Muidugi peab 
nii riik, omavalitsus kui ka meie 

kaugküttepartner tegema kõik 
endast oleneva, et leevendada 
hinnatõusu tarbijatele," selgitas 
Ossinovski. "Teame, et nii ette-
võtted, korteriühistud kui ka ko-
dutarbijad otsivad säästlikumaid 
võimalusi, ning praegu on õige 
aeg toetada vajalike investeerin-
gute tegemist."

Volikogu esimees julgustas 
soojaettevõtet Utilitas kiiren-
dama hoonete liitmist kaug-
küttevõrguga. "Ehkki enamik 
Tallinna hooneid on juba kaug-
küttevõrgus, on meil jätkuvas-
ti terveid asumeid, kuhu kaug-
küttetoru ei ulatu, ja see jätab 
inimesed ilma soodsamast ja 
keskkonnasõbralikust toasoo-
jast," ütles Ossinovski. "Tea-
me, et kaugküttevõrguga liitu-
mine ei ole odav investeering, 
mistõttu jääb paljudel korteri-
ühistutel otsus tegemata. Nüüd-
sest on korteriühistutel võima-
lik taotleda kaugküttega liitu-

mise toetust 30% ulatuses lii-
tumistasust."

Enamikku lokaalküttel oleva-
test kortermajadest ja ärihoone-
test köetakse maagaasiga, mille 
hind on hüppeliselt tõusnud ja 
varustuskindlus seoses Venemaa 
sõjaga kahtluse all. Ossinovski 
hinnangul on õige aeg vähendada 
oluliselt maagaasi tarbimist Tal-
linnas. "Neis piirkondades, ku-
hu kaugküttevõrgu arendamine 
on nende asukoha tõttu lähiaas-
tatel perspektiivitu, tuleb toeta-
da tarbijaid oma lokaalsete küt-
tesüsteemide ümberehitamisega 
taastuvenergiale," märkis voliko-
gu esimees. "Sellisteks on eelkõi-
ge õhk-vesi või maasoojuspum-
bad. Ka siin tuleb linn korteri-
ühistutele appi, hüvitades 30% 
taastuvenergiaseadme paigalda-
mise kuludest."

Loe toetuse taotlemisest siit: 
https://www.tallinn.ee/et/rohe-
poordetoetus

Kai Maran
kai.maran@talliinlv..e

Vanemad saavad nüüd 
taotleda õppeaasta alguse 
toetust kõigi kuni 19-aas-
taste õppivate laste ja 
noorte jaoks.

Koolis käivate laste ema Ka-
ja Pirnpuu sõnul vajab kooliaas-
ta alguses tuge iga pere. "Koo-
litoetust vajab praegu iga laps," 
rääkis Pirnpuu. "Ma usun, et 
valdaval enamusel peredest on 
uue toetuse üle hea meel! Täien-
dav toetus on positiivne otsus. 
Eriti praeguses olukorras, kus 
arvatavasti koolitarvete hin-
nadki tublisti tõusmas. Minul  
käib koolis kaks last. Hinnatõu-
sus kulub paraku peredel ka ol-
me peale senisest rohkem."

Tallinn on siiani maksnud toe-
tust kooliteed alustavatele laste-
le, kuid kooliaasta algus tähen-
dab peredele täiendavat koor-
must – ükskõik, kui vanad kooli 
minevad lapsed ka on.  Eriti ju-
hul, kui peres on mitu kooliea-
list last. Uudne toetus on 50 eu-
ro suurune ja seda on võimalus 
saada algavast õppeaastast põhi-
kooli, gümnaasiumi ja kutsehari-
duse õpilastel. 

Avalduse saab esitada 
Tallinna elanik

Abilinnapea 
Betina Beškina 
sõnul on uus 
toetus mõel-
dud paljus-
ki elukalli-
duse tõu-
su korva-
miseks. 

"Uus 
toetus on 
mõeldud las-
tele alates tei-
sest klassist, samu-
ti kutsekoolides õppi-
vatele noortele," ütles Beškina. 
"Teame, et kooliaasta alguses 

on peredel väljaminekud väga 
suured, eriti kui koolis käib mi-
tu last." 

Koolitarvete hinnad on tõus-
nud olenevalt tootest üle 40%. 
Näiteks maksis joonlaud eelmi-
sel aastal 25 senti, praegu on 
see soodushinnaga 45 senti. Tin-
dipliiats maksis eelmisel aastal 

1,59 eurot ja sel aastal saab 
selle soodushinnaga 

2,49 eurot.
Paberikau-

ba hinnatõus 
on olnud 20-
25%, mis 
on seotud 
tooraine 
ja energia 
hinnatõu-
suga. Koo-

likottide sis-
seostuhinnad 

poodidesse on 
tõusnud keskmi-

selt 15%.
Koolitoetust saavad nüüd ka 

need Tallinna lapsed, kes ei käi 

Tallinna koolis. Õppeaasta alguse 
toetust saavad lapsed ja noored, 
kelle vähemalt üks vanem elab 
ametlikult 1. jaanuarist Tallinnas. 

Avalduse esitab see va-
nem, kes on Tallinna linna ela- 
nik. 

Tallinna esimesse klassi mi-
nevale lapsele mõeldud toetus 
on endiselt 320 euro suurune. 
See nn ranitsatoetus on Ees-
ti suurim. Pärnu ja Narva lin-
na koolitoetus lapse kohta on  
150 eurot ning Tartus 100 eurot. 

Beškina sõnul saab nii esi-
messe klassi mineja toetust kui 
ka toetust kõikidele koolilaste-
le taotleda alates septembri kol-
mandast nädalast. 

"Selleks ajaks on koolide ni-
mekirjad tavaliselt lõplikud," lau-
sus abilinnapea. "Septembri ka-
he esimese nädalaga võivad ni-
mekirjad veel natukene muutu-
da: kes vahetab linna, kes kolib 
hoopiski välismaale."

Abi sportimiseks
Linn tasub ka laste koolitoi-

du eest ning toetab neid huvi-
haridusega tegelemisel ja spor-
timisel. Kultuurihuvi ergutami-
ne on Lions klubi liikme Pirn-
puu sõnul oluline igast rahvu-
sest laste hulgas. 

"Meie korraldasime suvel oma 
klubi vabatahtlikega keeleõppe-
laagri Ukraina lastele lauluvälja-
kul, et tutvustada meie kultuuri-
le nii tähtsat paika," rääkis Pir-
npuu. "Koostasime neile ise sõ-
navihikud, mida nad töövihiku-
na edaspidigi kasutada saavad. 
Koostöös Kakumäe surfikooliga 
õppisid nad nädalases laagris ka 
Kakumäe randa tundma ja hinda-
ma. Ukraina lapsed on väga tä-
nulikud ja andsid silmade sära-
des teada, et said eesti tüdruku-
te omavahelisest jutust juba aru."

Järgmine ühine surfilaa-
ger ukraina lastega toimub Ka-
kumäe rannas koostöös Fun-
Surf surfikooliga 22.-25. augus- 
tini.

ABI LASTELE: Uus toetus aitab 
kallinevate koolitarvete eest maksta

Pääsküla,  
Tondi, Hiiu ja 
Nõmme ülesõit 
uuenevad 
Eesti Raudtee uuendab Pääs-
küla, Tondi, Hiiu ja Nõmme 
ülesõitude liiklusjuhtimissüs-
teeme. Ülesõidukohtade uued 
seadmed tagavad parema 
töökindluse ja on liiklejatele 
paremini nähtavad, pärast 
uuendusi saab ka rongiliiklust 
tihendada.

Tööde käigus vahetatakse 
Hiiu ja Nõmme ülesõidukoh-
tades välja foorid ja tõkke-
puud, Pääsküla ülesõit liide-
takse uue liiklusjuhtimissüs-
teemiga ja Tondi ülesõit läheb 
ümberehitamisele. Töö tõttu 
lülitatakse kõigis neis ülesõi-
dukohtades välja automaatne 
foorisignalisatsioon ja liiklust 
juhivad liikluskorraldajad. Pai-
galdatakse ka ajutised hoia-
tusmärgid ning ülesõitudel 
kehtib rongidele kiirusepii-
rang 40 km tunnis. 
 

Uued teekünni-
sed ohjavad  
kihutajaid
Möödunud kuu jooksul pai-
galdati üle linna 25 tänavale 
28 uut teekünnist. Selleks, et 
kuhugi tekiks teekünnis, pea-
vad kohalikud elanikud linna 
poole pöörduma. Seejärel 
vaatavad transpordiameti 
spetsialistid tänava üle ning 
koostavad analüüsi. Kindlasti 
pole teekünnise tekke taga 
ühe või teise korterühistu kae-
bus, vaid tegu on ikkagi prob-
leemiga. 
 

Sitsi tänav taas 
avatud
Sitsi tänav läbis uuenduskuu-
ri, mille käigus ehitati välja ka 
maa all paiknev vee- ja kana-
lisatsioonitorustik. Ehitus al-
gas möödunud aasta sügisel 
ning kogu vahepealse aja 
jooksul on olnud liiklemine 
raskendatud nii Sitsi tänava 
elanikel kui kogu Põhja-Tallin-
nas. Remondi käigus pandi 
Sõle ja Kopli tänava vahelisel 
lõigul sõidu- ja kõnniteele uus 
asfalt ja taastati teekattemär-
gistus, vahetati välja äärekivid 
ning korrastati haljasala. Sitsi 
tänava ning Sõle ja Kopli tä-
navate ristmikel ehitatati välja 
ka vee- ja kanalisatsioonito-
rustik. 

Linn pakub toetust ka kortermajade 
küttesüsteemide ümberehitamiseks

Läänemere päev 
Noblessneri sadamas
25. augustil tähistatakse Nob-
lessneri sadamas Läänemere 
päeva keskkonnaseminari ja 
õlitõrjelaeva külastusega.  

• Kella 9-9.30 on kavas Lää-
nemere päeva avamine ning 
virtuaalne ühendus Helsingi, 
Tallinna ja Stockholmiga. 
Tallinna tervitused edastab 
linnapea Mihhail Kõlvart C-
kai juures/õlitõrjelaeva par-
dal

• Kella 9-11 Läänemere päeva 
hommikukohv C-kai juures. 
Publikule pakub kohvi Soo-
me Instituut.

• Kella 9-17 võib C-kai juures 
külastada Soome õlitõrje-
laeva M/S Saukko, Helsingi 
linna päästeamet tutvustab 
õlitõrjelaeva külalistele.

• Kella 12–17 on C-kai juures 
avatud Läänemere päeva in-
fotelgid, kus on kohal Soo-
me suursaatkond ja avatud 

ringmajandusnäitus "Roheli-
semad valikud". Tallinna 
keskkonnaamet tutvustab 
keskkonnahoidliku kalastaja 
ABC-d.

• Kella 13-16 on avatud Tallin-
na linna Läänemere seminar 
Valukoja Pantera saalis. Kel-
la 16-17 kestab Soome suur-
saatkonna paneelvestlus, 
tervitussõnad ütlevad Soo-
me ja Eesti parlamentide 
esimehed Matti Vanhanen ja 
Jüri Ratas. Osalevad Eesti 
Teaduste Akadeemia presi-
dent Tarmo Soomere ja 
Soome keskkonnainstituudi 
juhtivteadur Kai Myrberg. 
Modereerib Kristo Elias. 
Vestlus on eesti keeles ning 
edastatakse otseülekande-
na, üritus on kõigile huvilis-
tele avatud.

• Kella 17-18.30 on kavas Soo-
me suursaatkonna vastuvõtt 
Valukoja Pantera saalis.

Pirnpuu vanem laps käib juba 12. klassis, noorem aga põhikoolis.  Ema on rahul, et tal on võimalik ka nii suurte-
le lastele koolialguse toetust taotleda..  Erakogu

Koolitarbed  
on kallinenud  

kuni 40%.

Milliseid toetusi Tallinn  koolilaste-
le pakub ja kuidas neid taotleda?
Tallinna koolitoetusi saab 
taotleda e-teenindusest htt-
ps://taotlen.tallinn.ee/kooli-
toetus kaudu13. septembrist 
kuni 30. novembrini. 
• Taotluse võib esitada vanem 

kes elab lapsega ametlikult 
samal Tallinna aadressil. 

• Esimesse klassi mineva lap-
se perele makstakse 320 
eurot välja üldjuhul taotluse 
esitamisel kuu jooksul.  Ala-
tes teisest klassist on toetu-
se suurus 50 eurot.

• Augustist saab Tallinnas esi-
tada taotlust veel "Rattaga 
kooli" toetuse saamiseks. 
Ühekordne kuni 100-eurone 
toetus on mõeldud jalgratta 
ostmiseks 10-15-aastastele 
lastele, kes on jalgratturi ju-
hiload saanud tänavu ehk 
2022. aastal.  

• Lisatoetust Tallinna linna 
puudega lastele makstakse 
kord aastas lapse sünni-
kuul. Taotleda tuleb ühe 
korra ja edaspidi makstak-
se toetus välja igal aastal, 
tingimusel, et kõik toetuse 
saamise nõuded on jätku-
valt täidetud. Kõigist pere-
sid toetavatest teenustest 
annab ülevaate https://
www.tallinn.ee/et/sotsiaal-
toetused-ja-teenused-lap-
sele

• Kui pere sissetulek on ke-
sine, saab taotleda toetust 
ka lapse huvihariduse ja 
sportimisega seotud kulu-
de osaliseks hüvitamiseks.  
Taotlus tuleb esitada oma 
linnaosa valitsuse sot-
siaalhoolekande osakon-
nale.
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Toidukaupadest on võrrel-
des aasta taguse ajaga poo-
dides kõige enam ehk 72,3% 
kallimaks muutunud jahu ja 
tangained. Järgnevad värske 
kala (59%), munad (56,7%), 
makaronitooted (43,1%) ning 
suhkur (40,3%). Emori äsja-
se uuringu järgi on inimesed 
vaesemaks jäänud ning kol-
mandik ehk 31% valib toi-
tu odavaimate toodete seast. 
Eesti Toiduliidu hinnangul 
see suundumus pigem süve-
neb.

Veelgi kõnekamad on Toi-
dupanga arvud. Kui aasta ta-
gasi sai toidupaki igal näda-
lal 15 000 inimest, siis täna-
vu juunis tõusis see number 
20 000 peale. Euroopa Liidu 
toiduabi, mida rahastatakse 
ka sotsiaalministeeriumi eel-
arvest ja jagatakse Toidupan-
ga kaudu neli korda aastas, 
sai tänavu jaanuaris üle 15 

000 inimese. Augustis saab 
aga üle 34 000. 

Toidupanga abi aluseks on 
üldiselt sotsiaaltöötaja suu-
namine ehk siis inimese pai-
gutamine nimekirja. Sin-
na ei astuta tänavalt, et 
järgmise palgani on 
natuke puudu. Sa-
mas näitab ühtla-
si mitmetes suur-
tes kaupluseket-
tides toidukaupa-
de läbimüük lan-
gust. "Ma ei ta-
ha mõelda ajale, 
mil praeguse 30 
plusskraadi asemel 
on tänaval 20 miinus-
kraadi ja inimestel raha 
toidu ostmiseks veelgi vä-
hem," ütles Toidupanga juha-
taja Piet Boerefijn.

Kala müüakse "tunduvalt 
kallimalt" kui õiglane

Toidu hüppelise kallinemi-
se muudab muidugi huvita-
vaks teatav vastuolu. Tootja-
te väitel on tõepoolest kasva-
nud nii energia, toorme, töö-
jõu kui ka mitmed muud ku-
lud. Ja siin pole midagi ülla-

Kas praegu sajab kauplusekettidele taevamannat, 
sest võib kriisi ettekäändeks tuues valimatult hin-
du tõsta ja ostjaid koorides tulusid suurendada? Mit-
te ainult toidutootjate esindajad, vaid ka kaubandu-
se köögipoole eksperdid kahtlustavad liigkasuvõt-
mist. Kaupmeeste liit aga poekettide süüd hinnatõu-
sus mõistagi ei näe. 

KULLAKALLIS TOIT: Kas poeketid kasseerivad meilt 
"võidurelvastumise" ehk meeletu kaupluste hulga kulusid?

90 päeva varem teada anda. 
Selleks ajaks võivad aga ma-
jandusolud olla juba nii pal-
ju muutunud, et pärast hin-
na tõstmist jõuab tootja või 
tarnija omadega vaevalt nul-
li. Kui sedagi.

Kes tõstab hinda,  
kui keegi ei tõsta?

Toiduliidu juht Sirje Poti-
sepp sõnas, et toidutootjad 
asuvad praegu kahe tule va-
hel. Ühelt poolt läheb igasu-
gune tooraine, nagu jahu või 
liha, nii energia hinna, paken-
dite kui ka tööjõukulude tõt-
tu kallimaks. Teisalt suruvad 
mõistagi kaupluseketid toidu 
tootjatele peale eriti soodsat 
sisseostuhinda. 

Mõnegi toidukauba puhul 
võib seejuures pidada tavapä-
raseks kaupluse 40% juurde-
hindlust. "Kuid leidub tooteid, 
kus juurdehindlus moodustab 
80%, 200% ja rohkem," lisas 
Potisepp. "Just välisomanike-
le kuuluvates kaubandusket-
tides on hakanud valitsema 
tendents, et hindu tõstetakse 
poes ka nendel toodetel, mil-
le puhul tootja ise pole veel 
hinda tõstnud."

Tavaliselt on kõige suure-
mate juurde hindlustega näi-
teks kodumaiste väiksemate 
tootjate joogid, mahlad, moo-
sid, kastmed. 

"Eesti toidutootjal puudub 
täna igasugune võimalus mõ-
jutada toidu lõpphinda kauplu-
ses," nentis Potisepp. Mis puu-
dutab kauplusekettide vahelisi 
n-ö hinnasõdu, siis need anna-

vad rahakotile hõlpu üsna vä-
he. Lastakse mõnedel kaupadel 
hind hästi madalaks – lootuse-
ga, et niikuinii ostetakse siis 
mööda minnes midagi kalli-
malt. Need on kõik tavalised 
turundustrikid. Ühe sõnaga, 
igasuguse toidukauba puhul, 
olgu see kala või piim, sõltub 
hind poes käija jaoks väga palju 
kaupluseketi poliitikast.

Kaupmeeste liidu esinda-
ja Nele Peil põrgatab pal-
li toidutootjate väljakupoo-
lele tagasi. 

"Jaekaubandust Eestis ise-
loomustab naaberriikidest 
oluliselt aktiivsem konku-
rents, mis on peamine põh-
jus, et toit ei ole kallinenud 
veel kiiremini ja veel rohkem, 
kui me täna näeme," sõnas ta, 
et poodide üliküllus on hoo-
pis pluss. "Toidu hindade tõst-
mise initsiatiiv tuleb suuresti 
toidu tootjatelt, kelle jaoks on 
sisendhinnad tõusnud."

Üsna selge on, et toidu hin-
nad hakkavad järjest suure-
male osale inimestest üle jõu 
käima. Kuigi rahvas on loo-
mult mugav ja ostab vastavalt 
harjumusele, sunnivad hinnad 
hääletama üha enam jalgade-
ga. Ajal, mil kala on muutu-
nud luksuskaubaks, odava-
malt ehk sisuliselt laotingi-
mustes kaupa müüvate toidu-
poodide käive muudkui kas-
vab. Järjest suuremale hulgale 
ostjatest on ükskõik, kas sil-
mi paitab kaunis letikujundus 
ja kõrvu kostab mahe muusi-
ka – peaasi et odavamalt lä-
bi saaks.

tuslikku. Kuid kulud tootmi-
sele pole kasvanud kaugelt-
ki mitte nii drastilisel mää-
ral, kui võiks arvata poodi-
dest meile viimasel ajal vas-
tu vaatavate hindade põhjal. 
Kaupluse normaalne juurde-
hindlus oleks ehk 25%. Samas 
väidavad asjatundjad, et toot-
jalt küsitakse müügi eest en-
dale vahelt kordades rohkem.

Lisaks pole Eesti toidutoot-
jad valdavas osas üldse jõud-
nudki hakata poekettidelt kõr-
gemat tasu küsima. Tegutsetak-
se veel ka vanade varude või 
lepingutega. Ometi on hinnad 
juba hüppeliselt tõusnud, olles 
sarnasel tasemel Euroopa met-

ropolidega, kus aga inimes-
tel on keskmiselt korda-

des kõrgem sissetulek. 
Kasvõi Saksmaal on 
seejuures supermar-
ketites hinnad pal-
judel kaupadel oda-
vamad kui Eestis. 
Hiljuti avaldas aga 
Helsingin Sanomat 

ülevaate, mille järgi 
on põhjanaabrite pea-

linnas toit kohati Eestist 
soodsam. 

Kui jahutoodete hinnatõu-
su põhjustavad vilja kasva-
nud börsihinnad, siis kala pu-
hul jääb ligi 60% hüpe pi-
sut mõistatuslikuks. "Kala-
püük käib kütusega," põhjen-
das Eesti Kalaliidu tegevjuht 
Valdur Noormägi. Peale sel-
le läheb palju maksma külm-
ladude elekter. 

Näiteks Norra kalakasva-
tuste punast kala müüakse 
seal samuti börsihindadega. 
See jõudis märtsis tasemeni 
14-15 eurot kilo. Kui lisada 
veo-, töötlus- ja müügikulu, 
siis poleks tarbija taolist kõr-
get taset kuigivõrd talunud. 
Vahepeal kauplemine börsil 
üldse peatati. Röögatu hinna 
põhjustas asjaolu, et seoses 
koroonakriisiga, kui ettevõ-
tete töö aeglustus, ei lastud 
kasvandustes nii palju lõhe-
maime vette kui tavaliselt. 
Nüüd, kriisi möödudes ületas 
nõudmine järsult pakkumise. 
Ent sama järsult on tõusnud 
kasvõi tursa hind – kui va-
rem maksis see 16, siis nüüd 
29 eurot kilo.

Kuid hinna kasvus män-
gib tugevat rolli ka meie en-
da, kodumaine faktor. 

"Igal kaupluseketil käib ma 
enda kulude ehk poe juurde 
hindluse määramine erine-
valt, aga normaalne oleks, kui 
juurde lisataks ehk 25%," sel-
gitas Noormägi. Kui palju siis 
tootja või maaletooja hinnale 
juurde pannakse – kas vähe-
malt kümneid protsente roh-
kem kui 25? 

"Need müügihinnad on 
tootja hinnast ikka tunduvalt 
kõrgemad," toonitas Noormä-
gi, soovimata täpsustada.

Omaette teema, et kui näi-
teks tootja on sõlminud mõne 
poeketiga kala pidevaks tar-
nimiseks lepingu, tuleb tal 
hinna tõstmisest poele 60-

Juunis tähistati Ühendkuningriigi suursaadiku Ross Alleni eestvedamisel kuninganna Elizabethi troonijuubelit ja sünnipäeva. Kingituse asemel tõid peolised Toidupangale pakke 
kasvava hädaliste hulga abistamiseks – kokku 690 kilo.  Scanpix

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Kaupmeeste esindaja: toit oleks väiksema 
konkurentsiga veelgi kallim
"Jaekaubandust Eestis iseloomustab 
naaberriikidest oluliselt aktiivsem 
konkurents, mis on peamine 
põhjus, et toit ei ole kal-
linenud veel kiiremini 
ja veel rohkem kui 
me täna näeme," 
ütles kaupmeeste 
liidu tegevjuht 
Nele Peil.

"Toidu hindade 
tõstmise initsiatiiv 
tuleb suuresti toidu 
tootjatelt, kelle jaoks 
on sisendhinnad tõus-
nud," lisas Peil. "Ka kau-
bandusettevõtete kulud on 
märgatavalt tõusnud, aga vajadus kon-
kureerida teiste jaekettidega ei võimal-
da hinnaliidri positsiooni nimel võistle-
vatel kaubandusettevõtetel kogu kulu 
kanda edasi kõrgematesse hindades-
se. Samal ajal on toidutootjate poolt 
jaekaubandusele tunda juba pikemat 
aega survet maksta toodete eest roh-
kem, mis paratamatult väljenduks tar-
bijate jaoks veelgi kallimas ostukorvis." 

Jaekaupmees on liidu tegevjuhi sõ-
nul praegu see, kelle töö tulemusel ei 
tõuse toidu hinnad nii palju kui toidu-
tootjad ehk sooviksid. See on Peili kin-
nitusel alati nii olnud. Toidukaubandus 
on väga madalate kasumimarginaalide-
ga äri ning Eestis on kasumimarginaa-

lid veelgi õhemad – kuskil 2-3% juures 
–, kuna konkurents on tihedam. Euroo-

pa riikide kaubandusliku juur-
dehindluse võrdlus kinni-

tab seda – Eestis on 
keskmine juurdehind-

lus toodetele mada-
lam kui EL turul 
keskmiselt. See tu-
leneb otseselt tihe-
dast konkurentsist.

Nele Peili kinnitu-
sel on kaubanduslik 

juurdehindlus Eestis 
pigem väike, küündides 

keskmiselt 25%-ni. Mada-
laim on see Poolas (19), samas 

kui vaieldamatu liider on Ühendkuning-
riik 63 protsendiga.

Mis puudutab väidet, et kaupluseke-
tid on ennast paksuks söönud, kattes 
kulusid hindu tõstes, siis seda nimetas 
Peil veidraks: "Väga kummastav on lu-
geda väiteid, et kauplused ei peaks ku-
lutama raha turundusele, inventarile, 
laenudele kaupluste tänapäevastami-
seks ega ettevõtte juhtimisstruktuurile. 
Kui keegi tõesti midagi sellist ütles, siis 
tasuks täiendada oma teadmisi sellest, 
kuidas kaubandus kui sektor toimib ja 
mida on seal konkurentsis püsimiseks 
vaja. Või kuidas üldse äriettevõtted toi-
mivad. Ei oska nii kummastavat mõtet 
kuidagi kommenteeridagi."

"Ma ei taha 
mõelda ajale, 

mil tänaval on 20 
miinuskraadi ja ini-
mestel raha toidu 
ostmiseks veelgi 

vähem."
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Kaubandusettevõtja Tarmo 
Lauring ütles, et kuigi toi-
dutootjate kulud on mõistagi 
tõusnud, on Eesti suuremad 
kaubandusketid on end viima-
se kümnendiga paksuks söö-
nud. Nad on Lauringu sõnul 
võtnud suured finantskohus-
tused ja näevad praegu kur-
ja vaeva, et see raha inimes-
te käest tagasi korjata. Kok-
ku tuleks hoida nii juhtimiselt 
kui ka püsikuludelt.

"See on üks põhjus, miks 
hinnad praegu paljudes poodi-
des nii kiiresti tõusevad," üt-

les Lauring. "Tuleb vaadelda, 
kas mõne toote hinna kasv on 
põhjendatav selle hinnaga, mi-
da kaupluses küsitakse. Kind-
lasti peaksid kaupluseketid 
aga oma kulud, sh juhtimis-
stuktuurid üle vaatama. Ees-
tis valitseb kaubanduses tihe 
konkurents. Teisalt maksab 
ühe supermarketi ehitamine 
4-5 mln eurot. Konkurents on 
tore, aga klient ei peaks seda 
oma taskust kinni maksma."

Lauringu sõnul pannak-
se "raskelt" hinda otsa mit-
te ainult toidule, vaid ka ko-

dukeemiale, hügieenitarvete-
le ja tööstuskaupadele, mida 
oleks õiglasem müüa umbes 
10-14% odavamalt.

Iga betooni eest  
maksab klient

Sama juttu räägib Ülemiste 
Keskuse juht Guido Pärnits. 

"Ma olen kogu aeg öelnud, 
et iga betoon, mis maha pan-
nakse, tuleb tagasi teenida," 
ütles ta. "Meil valitseb kau-
banduspindade üleküllus. Tal-
linnas asub mõnel ristmikul 
neli-viis toidupoodi. Mõnes 
Inglismaa linnas tuleb näi-
teks ikka pikalt otsida, enne 
kui kasvõi Tesco leiad. Aga 
mis sellest juhtuks, kui oleks 
poode oleks ühel ristmikul 
nelja asemel kolm? Inimesi 
käiks ikka sama palju. Aga 
hinna tõstmise surve jääks 
väiksemaks."

Kauplusekettide "võidu-
relvastumise" eest 
maksavad mõis-
tagi kliendid.  
Vähemalt 
suurte kau-
bandus-
keskuste 
osas on 
ruum täis. 
Seda näi-
tas T1 õn-
netu käe-
käik. Samas 
ketipoe haru-
kesi kerkib ikka-
gi veel siia ja sinna.  
Kaubanduspinna ruutmeet-
rite arvult elaniku kohta asub 
Eesti teatavasti juba aastaid 
Euroopa tipus. Tallinn umbes 
kahe ruutmeetriga asub selle 
valla liidri ehk Ühendriikidega 
samal pulgal. Eesti keskmine 
näitaja võib tänaseks olla ku-
sagil 1,6 ruutmeetrit elaniku 
kohta. Kui vaadelda keskmisi 
palku, on eestimaalase ostu-
jõud aga Euroopas üks vilet-
samaid. Hiiglaslikud poed või-
sid ju toredad olla majandus-
tõusu ajal. Kuid nüüd, kriisis, 

paistab, et käes on sõna otse-
ses mõttes tasumise tund.

Tallinna Ülikooli linnauu-
ringute professori Tauri Tuvi-
kese sõnul olid suured kauban-
duskeskused, kus ühtede nn an-
kurrentnikena tegutsevad hiig-
laslikud toidupoed, välisinves-
torite jaoks mugav toode. "Jupp 
mitmekesist poodide komplek-
ti," sõnas ta. Sellepärast neid 
nii palju kerkis – mitte ainult 
Eestisse jt Baltimaadesse, vaid 
üldse igale poole endisesse nõu-
kogude ruumi. Need kujunda-
sid ühtlasi tervete põlvkonda-
de arusaama vaba aja veetmi-
sest, kus kõik asub koos ühes 
suures majas.

Eestis on see ehk vähem le-
vinud, aga näiteks välismaalt 
tulnud külalisi viiakse endis-
tes NSV Liidu osades sage-
li uhkusega sööma mitte ku-
hugi vana- või aedlinna res-

torani, vaid kaubanduskes-
kuse söögikohta. 

Kui n-ö va-
nades Euroo-

pa maades 
on pikad, 
poodide-
ga palis-
tatud äri-
tänavad, 
siis kas-
või Tallin-

nas puu-
dub taoline 

tänase päeva-
ni. Kõik käivad 

ikka ostlemas kau-
banduskeskustes. Peale sel-

le, et kaubanduskeskused su-
ruvad peale mitte ainult toidu, 
vaid üldse kaupade hinnatõu-
su, sest investeeringuid on va-
ja tagasi teenida, soodustavad 
nad ka autostumist ning um-
mikuid. Klientide meelitami-
seks on haaratud terved hii-
gellahmakad maa-alad park-
late alla. Ja see on taas üks 
faktor hindade tõusuks. Park-
laid maksavad kaudselt kin-
ni kõik: ka autodeta või kerg-
liikuritel ostlejad. Kuid siin 
enam midagi ei muuda. "Mis 
ehitatud, see ehitatud," sõnas 
Tuvikene.

Näiteks Hollandis sea-
ti reegleid paika juba meie 
taasiseseisvumise algusaega-
de paiku. Autostumise vä-
hendamiseks on Amsterda-
mis linna servadesse lubatud 
ainult n-ö suurte asjade poed 
nagu auto- või ehituskauplu-
sed. Igapäevast olmet, sh toi-
dupoode nähakse ikka kesk-
linnas, ja mitte suurte kau-
bahallidena, vaid juba am-
mu olemas olevates majades.

Miks aga vaatamata ülitih-
kele konkurentsile keegi ka 
pille kokku ei paki ja Eesti 
toidukaubandusturult ei lah-
ku? Kogenud ettevõtlushunt 
Guido Pärnits toob põhjuseks, 
et kuigi Prisma näiteks lahkus 
Lätist-Leedust, on suurte poe-
kettide omanikfirmadel üldi-
selt siiski aega palju. Küll in-
vesteeringud tagasi teenitak-
se. Kõiki kette ühendab seega 
üks ja kindel eesmärk.

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

Eelmisel nädalal kogune-
sid Tallinna koolilapsed 
koos vanematega Coca-
Cola Plazasse, et vaadata 
filmi "Käsilased 2" ning 
saada kätte uhiuus kooli-
kott. Nimelt toimus seal 
traditsiooniline Punase 
Risti koolikotikampaania 
"Ranits 2022".

Üritusele kutsutud Merli ja 
tema poeg Triven ütlesid samu-
ti, et uus koolikott ja ka kooli-
tarbed on suureks abiks. "Me 
just nädal aega tagasi aruta-
sime, et pojal oleks vaja uut 
koolikotti ja siis tuli linnava-
litsusest kõne, et oleme kut-
sutud üritusele, see tegi tuju 
heaks," rääkis ta. "Me tege-
likult ei ole veel koolitarbeid 
ise ostmas käinud, sest pojal 
on ka eelmisest aastast üht-
teist alles.>

Triven sõnas, et tema uues 
kotikotist on tema lemmikosas 
äge pinal. "Ma ootan juba koo-
liminekut ka," lisas ta. "Siis 
saan sõpradega mängida."

Sel aastal jagati 452 uute 
koolitarvetega täidetud ranit-

sat.  Iga aastaga liitub kampaa-
niaga järjest rohkem toetajaid.

Eesti punase risti asepre-
sident Toomas Sepp ütles, et 
nii kott kui ka selle sisu läks 
maksma 55 eurot. "Kui vaada-
ta koti sisu, kus on viltpliiat-
sid, liim, vihikud, värvilised 
paberid jne, siis on näha, et 
meile on tehtud kõigilt kau-
padelt väga suured allahind-
lused," märkis ta. "See kingi-
tus on lapsele ja tema perele 
väga oluline tänases majan-
dusolukorras."

Sepp lisas, et Punase Ris-
ti ülesanne on pakid kokku 
panna, linn koos linnaosade-
ga otsustab, kellele neid jagada. 
"Selge on see, et need saavad 
abivajavad esimestesse klassi-
desse minevad lapsed," lausus 
ta. "Aga valiku teeb iga linna-
osa ise, arvestades oma konk-
reetset olukorda."

Abilinnapea Betina Beškina 
lisas, et pered naudivad koos 
aja veetmist.  "Nii lapsed kui 
ka vanemad naudivad seda, et 
saavad koos kinno tulla ja ae-
ga veeta," rääkis ta. "Inime-
sed tõesti kasutavad seda head 
võimalust ja see on pereüri-
tus, mida kõik alati ootavad."

Lisaks traditsioonilistele 
pillidele saab kuulata wa-
terphoni ja theremini maa-
gilist kõla, esmakordselt 
toimub tänavu ka pere-
kontsert "Teekond 
kammermuusikasse".

28. augustini toimub XVIII 
Tallinna kammermuusika fes-
tival "Helimaagia", kus pub-
lik saab igal õhtul osa kind-
la temaatikaga kammerkont-
serdist: "Prantsuse värvid", 
"Meditatsioon", "Folk klassi-
kas", "Festivali salong", "Pe-
rekontsert" jt.

Kaheksal kontserdil esine-
vad rahvusvaheliselt tuntud 
muusikud: viiuldajad Hans Ch-
ristian Aavik, Triin Ruubel-
Lilleberg ja Olga Sheleshkova 
(Ukraina), vioolamängijad Zi-
ta Zemovića (Läti) ja Andres 
Kaljuste, tšellistid Marcel Jo-
hannes Kits, Theodor Sink ja 
Indrek Leivategija, mezzosop-
ran Tuuri Dede, pianistid Hen-
ri Sigfridsson (Soome), Mak-
sim Štšura ja Karolina Žuko-
va, flötist Heili Rosin-Leivate-
gija, fagotist Etienne Boudrea-
ult (Kanada), klassikatäht Ta-

nel Eiko Novikov marimbal jt. 
Festivali korraldab muusikute 
fond PLMF, kunstiline juht on 
Maano Männi, resideeruv he-
lilooja Galina Grigorjeva ning 
linna ametlik esindaja festivalil 
on abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev.

Festivali avakontserdil 
"Prantsuse värvid" 21. augus-
til Mustpeade majas sai lisaks 
teistele esinejatele kuulata rah-
vusvahelistele lavadele jõud-
nud noore mezzosoprani Tuuri 
Dede varjunditerikast vokaa-
li. 22. augusti kontserdil "Ce-
sar Franck – 100% pure adre-
nalin" tulevad ettekandele ro-
mantilise helilooja armastatud 
teosed. Salonglikku meeleolu 
minevikust ja olevikust klaa-
sikeses kihisevas pakub festi-
valisalong.

Festivali üheks oodatu-
maks külaliseks on Eestis es-
makordselt esinev, maailmas 
hetkel üks hinnatumaid there-
minimängijaid Grégoire Blanc, 
kelle esituses on näiteks De-
bussy "Kuuvalgust" vaadatud 
Youtube’is pea 5 miljonit kor-
da. Lähem info www.tallinn-
kammerfest.ee

Vähekindlustatud lapsed 
said tasuta koolikoti

Tallinna kammermuusika festival 
toob rahva ette klassikatähed

KULLAKALLIS TOIT: Kas poeketid kasseerivad meilt 
"võidurelvastumise" ehk meeletu kaupluste hulga kulusid?

Juunis tähistati Ühendkuningriigi suursaadiku Ross Alleni eestvedamisel kuninganna Elizabethi troonijuubelit ja sünnipäeva. Kingituse asemel tõid peolised Toidupangale pakke 
kasvava hädaliste hulga abistamiseks – kokku 690 kilo.  Scanpix

Meil valitseb 
kaubanduspinda-

de üleküllus. Tallin-
nas asub mõnel 

ristmikul neli-viis 
toidupoodi.

Abi vajavad lapsed said Punase Risti toel endale koolikoti koos õppi-
misasjadega.  Mats Õun
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Kui elektri hind jõudis 4000 euroni megavatt-tun-
ni eest, aasisid naljahambad, et taolise kalli elekt-
ri tootsid Nord Pooli börsile ratturid rattalambige-
neraatoritega. Või saadi see klaaspulki siidlappide-

ga hõõrudes. Teatavasti kujuneb hind kalleima turule pää-
senud elektrijaama pakkumise järgi, mis on parasjagu vaja-
lik selleks, et antud tunnil katta kogu tarbimine ehk nõud-
lus. Nüüd uurib konkurentsiamet, kas superhinna taga pol-
nud mitte turumanipulatsioon. Ainult et seni kuni menetle-
takse, käib tarbijate koorimine edasi olukorras.

Riik peaks kõige kiiremas korras vähemalt peatama 
Nord Pooli börsil osalemise või sealt üldse lahkuma. Se-
da enam, et õhus ripub hindadega spekuleerimise kaht-
lus. Nord Pooli süsteemides kaupleb üldse kokku 360 tu-
ruosalist 20 Euroopa riigist. Seal on koos tootjad, suurtar-
bijad, bilansihaldurid jt. Baltimaade lisamine sinna on ilm-
selge läbikukkumine. Üks mu teadlasest sõber ütleb õi-
gesti, et Nord Pool on nagu religioon. Selle kummardajad 
moodustavad nagu sekti, kuid nad on kahjuks ka võimu 

juures. Jutt mingist börsist 
ja vabast turust on seejuu-
res absoluutne luul. Ja se-
da alates hetkest, kui ha-
kati börsil kasutama täna-
seks nii tavalisi tuleviku-
tehinguid. See tähendab 
teatud elektrikogusele hin-

na broneerimist tulevikus ostmiseks. Vaba turg peaks aga 
olema just vastupidine,  ettearvamatu ja määramatu, mit-
te aga toimima nagu nõukogude aja plaanimajandus. Tule-
vikutehingud võimaldavad spekulatsiooni ja hindade kõr-
geks ajamist, sest nendega on omakorda võimalik sood-
sat turuolukorda kasutades kaubelda. Ainsa vahega, et kui 
nõukogude ajal võis miilits spekuleerimise eest su van-

gi panna, siis elektribörsil peetakse seda nor-
maalseks äriks. Kõike katab veel saladuse-

loor. Börsi reeglid ei võimalda avalikusta-
mist, kes ja milliste tehingute tulemusena 
toob turule superkallist elektrit.

Ja lisaks, miks peaks elektritootja üld-
se pingutama mitmete elektrijaa-

made käigus hoidmisega ja hin-
na alandamisele kaasaaitamisega, 
kui ühe toodangu eest saab defit-
siidi tingimustes küsida kõrgemat 
hinda? Kui taoline nn vaba turg 
pikemalt jätkub, toob see kaa-
sa järjest enamates ettevõtetes 
koondamised ja pankrotid – rää-
kimata jäljest, mida see jätab pe-
rede rahakotile.

"Kahjuks nii on," tõdes ab-
surdsete hindade kohta Nord 
Pooli Baltikumi juht Ingrid 
Arus. 

Elektribörs kui 
kultusobjekt

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Saladuseloor katab 
teavet, kes ja miks 
toob turule super-
kallist elektrit.

Tallinnas on mitukümmend 
avalikku veevõtupunkti, 
kust igaüks saab võtta ta-
suta puhast joogivett, 
Tallinna Vee andmetel joob 
praegu kraanivett ligi 90%  
lõpptarbijaist.

"Sel suvel on linnaruumis ligi 
40 avalikku veekraani, kust saab 
võtta kontrollitud kvaliteediga 
puhast joogivett," ütles abilin-
napea Vladimir Svet ja lisas, et 
järgmisel suvel on plaanis linna-
ruumi paigutada veel 15 avalik-
ku joogiveekraani. "Kui värske 
kraanivesi on linnaruumis ini-
mestele mugavalt kättesaadav, 
säästab see ka keskkonda, sest 
väheneb plastjäätmete hulk."

Tallinna Vee veevõtupunktid 
teenindavad linlasi septembri lõ-
puni. Avalikud kraanid on kan-
tud veebikaardile ning kõik joo-

gipunktid on märgistatud QR-
koodiga, mida skaneerides näeb 
ka teisi kaardil asuvaid veevõtu-
punkte. Kesklinna avalikud joo-
gikraanid asuvad Tornide välja-
ku haljasala Snelli tiigi poolses 

otsas (Nunne 18), Russalka mä-
lestussamba ja mereranna vahel, 
Lootsi tänava ja Reidi tee ristu-
mise koha lähedal (Lootsi 8/1), 
Maarjamäe memoriaali lähedal 
Pirita teel, Tiigiveski pargi koer-

te jalutusväljaku kõrval, Järve-
vana tee ääres Filtri tee bussi-
peatuse lähedal (Järvevana tee 
3d) ning Järve metsa lähedal 
parklas (Järvevana tee 9g). Sa-
muti leiab joogiveekraani Viru 
tänava ja Pärnu maantee va-
hel purskkaevu lähedalt (Viru 
27a), vanalinnast Harju ja Nigu-
liste tänava nurgalt, Toompealt 
Taani kuninga aiast, Uuelt tu-
rult, Piiskopi aiast, Politseipar-
gist, Järvevana tee kergliiklus-
teelt (Järvevana tee 7n) ja Kad-
rioru pargist. Veevõtupunktid 
on ka Vabaõhumuuseumi teel, 
Pirita rannahoone läheduses ja 
Astangu kergliiklusteel. Lisaks 
püsivatele avalikele veekraani-
dele leiab paljudelt linnas toimu-
vatelt üritustelt veepaagid tasu-
ta joogiveega. Puhast kraanivett 
pakuvad ka paljud kohvikud ja 
restoranid.

Kuumal ajal aitavad janu kustutada joogikraanid

Varraku tänava äärde on kavan-
datud kergliiklusteede võrgustik, 
mis koosneb 2-6 meetri laiustest 
jalg- ja jalgrattateedest. Kergliik-
lusteede ületamised tehakse või-
malikult lühikesed, Vilisuu ja Pu-
nase tänava ristmikule rajatakse 
ohutussaared. Kergliiklejaile 
muudetakse tee ohutumaks ka 
Varraku tänava ristumistel Puna-
se ja Vilisuu tänavaga. Tänava-
ruumi ilmestamiseks lisatakse 
kõrg- ja madalhaljastust ning ra-
jatakse puhkekohad.
Varraku tänava projekteerimisel 
on arvestatud ka sellega, et aad-
ressil Punane 69 tegutseb neli 
laste- ja noorteasutust.  Uued 

jalg- ja jalgrattateed muudavad 
nendes kohtades käijatele tee-
konna oluliselt turvalisemaks.
Praegu on Varraku tänav 15-18 
meetri laiune asfalttee, kus pargi-
takse tee ääres ning sõidukite 
manööverdamine parkimiskohal 
ei ole ohutu. Remondi käigus on 
plaanis rajada lõigul Punasest tä-
navast Vilisuu tänavani 1+2 sõi-
durada ja lõigus Vilisuu tänavast 
Laagna tee viaduktini 1+1 sõidu-
rada. Liikluse rahustamiseks on 
pöörded kavandatud suhteliselt 
järsud, busside ja veoautode 
jaoks kindlustatakse teepeenrad 
täringukividega. Bussipeatused 
paigutatakse avatud taskutesse. 

Samal ajal kui Euroopa vaevleb 
kütusekriisis, suured kütusefir-
mad sõna otsese mõttes kümble-
vad rahas, teenides sellega ära 
inimeste pahameele. Näiteks tee-
nis Euroopa suurim kütusekom-
panii Shell juuniga lõppenud kvar-
talis rekordilised 11,5 miljardit dol-
larit kasumit. Sellega löödi eelmi-
ne ehk esimese kvartali rekord – 
9 miljardit. Eelmisel aastal oli teise 
kvartali kasum 5,5 miljardit. Sa-
malaadseid rekordeid on püstita-
nud ka Total, British Petroleum jt. 
Nii et eksib see, kes arvab, et kõr-
ged kütusehinnad panevad kütu-
semüüjaid kuidagi rihma pinguta-
ma, sest nõudlus peaks justnagu 
vähenema. Vastupidi – naftaturu 
kõrgetele hindadele on mugav 
enda kompanii müügitasusid siia-
sinna juurde sokutada ja kliente 
koorida, sest kõike saab vaban-
dada Vene-Ukraina sõjaga. Loo-
mulikult taibatakse Euroopas, et 
inimesi kooritakse, ja kasvõi Sak-
samaal käivad  debatid kütusefir-
made hiigelkasumite täiendava 

maksustamise üle. Meil valitseb 
selles osas mõistagi sulnis vaikus. 
Seni pole, vaatamata aeg-ajalt 
kerkivale arutelule,  isegi kliendi 
jaoks teada, kui uur on kütusefir-
ma kasumiosa igast müüdavast 
liitrist. Rentaablus võib olla üle 
20%, mis on praegusel ajal jah-
matavalt suur. Ainuüksi Alexela 
teenis eelmisel aastal puhaskasu-
mina üle 8 mln euro, kuid see on 
ju vaid üks kütusefirma. Kui mõni 
kütusefirmade esindaja on viida-
nud siin võimalusele, et konku-
rentsiamet võib ju üle kontrollida, 
et turul ei valitse kartell, siis on 
see hämamine. Väga hästi tea-
takse, et konkurentsiameti taoli-
sed uurimised ei vii välja mitte ku-
hugi. Õige tee ongi kütusefirmade 
täiendav maksustamine, et tulu 
otse perede toetuseks suunata. 
Maksustamisele on hiljuti muide 
valitsusi üles kutsunud ÜRO pea-
sekretär Antonio Guterres, kes ni-
metas raskel ajal inimeste ja ko-
gukondade koorimist sügavalt 
ebamoraalseks.

Tõuksianarhias korda kehtesta-
da üritavale aktivistile Mari-Liis 
Jänesele kuulub väljendi "Boldi-
kael" autorlus. Sel suvel 
tunnevad jalakäijad tä-
navatel end eriti 
ohustatuna, kogu 
aeg peab käies 
selja taha kiikama, 
et jõuaks järjekord-
sel rallimehel või 
-naisel eest ära hü-
pata. Eriti halvasti tun-
nevad end väikelastega jalu-
tajad, kelle ainsateks turvapai-
kadeks jäävad mererannad ja 
pargi- või metsaalused. Kiirabi 
kinnitab samuti tõuksiõnnetuste 
järsku kasvu. Kõnniteedel ja 
kergliiklusteedel võib sageli ko-
hata sinna jäetud tõukse – hea, 
kui püstises asendis. Samas on 
majandus- ja kommunikatsioo-

niministeeriumist teatatud, et  
tõukse ei tohiks parkida kerg-
liiklusteedele. Lubatud on kõn-

nitee äärde, kui jalakäijale 
jääb 1,5 m laiune riba. 

Sel taustal jääb küsi-
mus, miks ikkagi 
tõuksidel lõppkii-
rust märksa väik-
semaks ei seadis-

tata – piisab, kui 
nad liiguksid jalakäi-

jast ehk veidi kiiremini. 
Miks ei looda inimrohketesse 

piirkondadesse, näiteks turgude 
ja jaamade-peatuste ümbru-
sesse tõuksivabasid piirkondi, 
mille äärealadel parkimisvõima-
lused? Ja miks reeglite rikkujaid 
ei trahvita, ehkki meie digiriigis 
peaks ju järelevalve ja kasutaja-
te andmete töötlemine lihtne 
olema?

Konkurentsiamet on asunud 
uurima ebanormaalselt kõrge 
elektrihinna põhjuseid – et 
kas seal taga pole mingeid tu-
rumanipulatsioone. Olukorda 
kavatsetakse arutada sama-
moodi anomaalselt kõrgeid 
elektrihindu taluma pidanud 
Leedu ja Läti esindajatega. 
Uurimisega loodetakse lõpuni 
jõuda kuu ajaga. Mõistagi on 
tore, et konkurentsiamet uu-
rib, kuid seni peavad nii igaüks 
meist eraldi kui ka ettevõtted 
maksma röövellikke hindu. Ja 
kui leitakse, et seal taga oligi 
turumanipulatsioon, kas siis 
hakatakse raha tagasi maks-
ma, sest tegemist on sel juhul 

ju kuritegeliku tuluga, 
mis on võrreldav var-
guse või röövimisega saadud 
noosiga. Kui näiteks ainuüksi 
sauna kütmine tipuajal, kui 
hind küündis 4000 euroni 
Mwh, maksis 60 eurot, siis on 
ju tagasi maksta küll ja küll. 
Õige oleks muidugi, et valit-
sus korraldaks hädaistungi ja 
leiaks võimalused börsil viibi-
mise vähemalt peatamiseks 
uurimise lõpuni. Taolisi super-
hindu võib Nord Pooli börsile 
tekkida veel, ja juba juriidili-
selt kujuneb olukord ohtli-
kuks, sest turumanipulatsioo-
ni tõestus tooks riigi vastu 
kohtuhagide laviini. 

Kuumalaine purustab Euroopa 
maades temperatuurirekor-
deid. Praeguste tendentside 
jätkudes muutuvad kuumalai-
ned üha sagedamaks, pike-
maks ja maksimumtempera-
tuurid kõrgemaks. Tallinnas te-
kivad kuumasaared korterela-
mute piirkondadesse, kus on 
palju soojust akumuleerivat be-
toon- ja asfaltpinda. See paneb 
küsima, kuidas aidata eakaid ja 
krooniliste haigustega inimesi. 
Euroopa maades kasutatakse 
juba ammu ühiskondlikke kuu-
mavarjendeid ehk ühis-
kondlikke ja konditsio-
neeritud hooneid. 
Konditsioneeri ka-
sutamine – isegi 
kui see on maja-
pidamises ole-
mas – neelab 
aga praegu üli-
kallist elektrit, 
kuid jääb mui-
dugi võimalus 
duši all käia ja pä-
rast tavalise laua-
ventilaatori ees seis-
ta. Teisalt saaksid ühis-
tud endi majades elavaid 

nõrgema tervisega inimesi ise 
aidata, tehes korda keldrid, kus 
saaks kõige kuumamatel tundi-
del viibida. Kindlasti on keldri-
tes temperatuurid madalamad 
kui korterites. Keldrid võiksid 
olla kasutatavad väga laias 
mõttes varjekohtadena – nii 
sõjaohu korral kui ka  praegus-
te kuumalainete puhul. Diiva-
nid, kušetid, joogivee võtmise 
võimalus, internet ja ehk kusa-
gile mõni televiisor – kõik see 
ei läheks suurt midagi maksma.

Varraku tänav saab korda

Kütusemüügi kasumeid tuleks 
täiendavalt maksustada

Tõuksianarhia on  
tarvis lõpetada

Kas kuritegelik elektritulu 
makstakse tagasi?

Iga ühistu võiks luua  
kuumavarjekoha
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Kui valitsus suudab elektri ja soojuse hinnad 
õiglasele tasemele viia, on ta ühtlasi 
teinud ära töö inflatsiooni kontrol-
limiseks. 

Valitsus saab hinnatõusu 
küllalt olulises ulatuses mõju-
tada, kontrollides elanikele 
elektri ja soojuse müümise 
hinda. Selleks on elektrituru-
seaduse muudatustega ka et-
tevalmistusi tehtud. Nüüd saab 
pakkuda senisest börsihinnast 
soodsamat elektrit, kuid tõtt-öelda oleks 
valitsus seda pidanudki hiljemalt talvel sõja 
pärast tegema. Millegipärast arvati siis, et 
börsihinnale toetumine on õige ja et hoolit-
seda tuleb üksnes nende eest, kes ise abi 
paluvad.

Suurimat osa tarbijahinna erinevuse põh-
jusest tuleb ikkagi otsida meie turukorral-

dusest. Tänu turukorraldusele oli mitmeid 
aastaid meie kasutuses odavam 

elekter, kui me ise toota oleks 
suutnud. Nüüd on olukord vas-

tupidine. Me müüme enda 
elektrit börsihinnaga, mis 
püstitab alatasa uusi rekor-
deid.

Eesti hinnatõus oli üle kahe 
korra arenenud maailma kesk-

misest suurem, kuid siiski on suu-
rem osa sellest hinnatõusust kodu-

maist päritolu. Mõned protsendid üle 
20-protsendilisest inflatsioonist lähevad jät-
kuvalt kiire konvergentsi arvele – meil kasva-
vad inimeste sissetulekud aastas 6-7% are-
nenud maailma paari protsendi asemel –, sa-
muti kiirema Covidist taastumise arvele.

Oma mõju hindadele on sellelgi, et ka 
muudel energiaturgudel hinnakonkurents 

praktiliselt puudub. Näpuga siin kellelegi 
näidata pole. Meie turg on väike.

Mitmes maailma suurema majandusega 
riigis on ilmselt juba majanduslangus ning 
toornafta praegu enam ei kallinegi. Seega 
on üks paljudest maailma hinnatõusu põh-
justest praeguseks ära langenud. Kuid 
sama ei saa öelda gaasihindade kohta. Õn-
neks on gaasi osa riikide energiabilansis 
siiski väiksem kui nafta oma, nii võib loota, 
et nafta odavnemine võib tasakaalustada 
gaasi edasist kallinemist. Kuid seda ainult 
siis, kui talv ei tule liiga külm.

Kõigele vaatamata võib eeldada, et maa-
ilmas on hinnad selleks korraks uue tasa-
kaalupunkti juurde jõudnud. Seejuures on 
ka koroonapandeemia järgne kiire majan-
duskasv aeglustumas. Seda olukorras, kus 
hinnad on maailmas lühikese aja jooksul kal-
linenud ümmarguselt kümnendiku võrra.

Paraku ei häiri majandusarengut praegu 
üksnes hinnatõus, vaid ka geopoliitilised ris-
kid ja häired tarneahelates. Kuivõrd inflat-
siooni põhjused on antud juhul enamalt jaolt 
ülemaailmsed ja ainult osaliselt meie olu-
dest tulenevad, tuleb eeskätt teha vahet 
Eesti ja maailma majanduskavu aeglustumi-
sel. Praegune inflatsioon maailmas on tingi-
tud energia nappusest. Majanduskasvu 
aeglustumine peaks muude tingimuste sa-
maks jäämise korral tõepoolest algul ener-
gia hindade ja seeläbi kõikide muude hinda-
de kallinemist pidurdama. Seejuures on 
praegune majanduskasvu pidurdumine 
täiesti loomulik. Tähendab ju selline hinna-
tõus inimeste reaalsissetulekute vähenemi-
se tõttu automaatselt nõudluse vähene-
mist. Lisaks sellele veel nõudlust ja inves-
teerimist pärssiva ebakindluse suurenemist 
nii tarbijatel kui ka ettevõtjatel.

Umbes 170 000 Eesti Energia kliendil on 
talve lõpuni elektri hind fikseeritud 
parema hinnaga, kui on varase-
malt universaalteenuse hin-
naks pakutud. Nemad või-
vad rahulikult talvele vastu 
minna ja ei pea elektri hin-
da pidevalt jälgima.

Osad meie klientidest on 
oma elektrihinna fikseerinud 
aastal 2019 või 2020, mil elekt-
ri hind oli võrreldes tänasega kor-
dades soodsam. Kliendid ei pea viimaste 
päevade uudiste valguses midagi tegema. 
Meie seisame selle eest, et kliendil oleks 
võimalikult lihtne. Anname täpsed juhised, 
kui uus elektrituruseadus ja konkurentsi-
seadus on vastu võetud.

Energiafirma teeb klientidele, kelle fik-
seeritud hinnaga lepingud lõpevad näiteks 
aasta lõpus, automaatselt uue pakkumise. 
Pakkumist tasub küsida ka teistelt elektri-
müüjatelt. See, mida pakkuda saame, sõltub 
hetkel turul toimuvast ja natuke ka kliendist 
ja tema tarbimisprofiilist.

Elektriturureformi eelnõus pakutava uni-
versaalteenuse hinna kehtestab konkurent-
siamet. Reguleeritud hinna sees on kõik ku-
lud. Mitte ainud muutuvkulud, millega börsil 
elektrit müüakse, vaid ka püsikulud, amorti-
satsioon, samuti kapitalitootlus ja ka mõist-
lik kasum.

Halb uudis tarbijatele on, et põlevkivist 
praegusel ajal odavat elektrit toota 

ei ole võimalik, isegi nende hinda-
de juures, mis meil praegu on. 

Muutuvkuludest 80% on 
keskkonnatasud – CO2 emis-
sioonikulu ja põlevkivi ressur-
sitasu. CO2 emissioonikulu on 
veel ajas muutuv, mistõttu tu-

leb universaalteenuse hinda sa-
geli üle vaadata ja uuesti kooskõ-

lastada. Praegune turg on justkui 
peegel, mis näitab, et turul on veel liiga 
vähe CO2 vaba tootmisvõimsust. Kui 
oleks rohkem tuule-, päikese, hüdrojaamu, 
oleks ka hind madalam, sest turg ei vajaks 
sel juhul kallite fossiilkütustel põhinevate 
jaamade toodangut.

Taskukohase ja keskkonnahoidliku elektri 
tootmise suurendamiseks ning energiasõl-
tumatuse parandamiseks on Eesti Energial 
vaja investeerida miljardeid. Eesti Energia 
puhaskasum oli teises kvartalis 33 miljonit 
eurot, kuid samal ajal investeeris kontsern 
98 miljonit eurot. Sellest lõviosa taastuve-
nergia tootmisse, elektrivõrgu uuendamisse 
ja uutesse võrguliitumistesse, et meil oleks 
rohkem soodsat elektrit. Aastatel 2022-
2026 on Eesti Energial kavas investeerida 
ligi 2,5 miljardit eurot, millest enamik läheb 
uute tuule- ja päikeseparkide ehitamisse 
kontserni koduturgudel.

Ma olen suur turumajanduse pooldaja, aga 
praegust olukorda elektribörsil ei saa 
riik aktsepteerida. Tegu on ener-
giakriisist põhjustatud turutõr-
kega. Kuna turg ei toimi enam 
normaalselt, siis peab riik siin 
kindlasti sekkuma ja kohusta-
ma Eesti Energiat müüma 
elektrit universaalteenusena.

See on vajalik, et tarbija ei 
peaks olema pimedas ja külmas, 
vaid saaks osta elektrit selle hinnaga, 
millega seda tegelikult toodetakse. Majan-
dus- ja kommunikatsiooniministeerium sai 
valmis elektrituruseaduse muutmise eel-
nõu, mis kehtestaks kodutarbijatele võima-
luse osta elektrit universaalteenusena ning 
aitab määrata elektri hinda. Kõigi eelduste 
kohaselt kujuneb universaalteenuse hind 
odavamaks nendest pakettidest, mida 
praegu turul pakutakse, sest hind põhineb 
Eesti Energia omahinnal, kuhu on lisatud 
mõistlik kasum. Lõpliku hinna määrab loo-
mulikult konkurentsiamet. Käesolevat eel-
nõu on väga vaja, et ka eeloleval talvel oleks 
kodutarbija toas valgus ja soojus.

Eesti on elektri müümiseks valinud kõige 
liberaalsema mudeli, kus hind kujuneb börsil 
ja riik hinna kujundamisse ei sekku. Ent vä-
hemalt 14 Euroopa Liidu liikmesriiki raken-
dab endiselt elektri hinnaregulatsiooni. See 
on igati kooskõlas EL-i elektrituru regulat-
siooniga. Nimelt on EL-i elektrituru direktii-
vis sätestatud, et liikmesriigil on õigus ra-
kendada hinnaregulatsiooni nii kodu- kui ka 
väiketarbijatele. Midagi erilist sellises sek-

kumises pole. Ka USA-s reguleeritakse en-
diselt laialdaselt tootmise hinda ja 

meil pole põhjust selle riigi turu-
majandusele orienteerituses 

kahelda.
Kodutarbijale oleks 

mõistlik see hind, millega 
Eesti Energia suudab pika-

ajaliselt elektrit toota. See 
tähendab tegeliku tootmisku-

lu ja mõistliku kasumi summat, 
sest ettevõte peab ka investeerin-

guid tegema, vastasel korral poleks meil 
varsti enam üldse elektrit.

Seejuures tuleb lähtuda Eesti Energia 
kõige tõhusamate, mitte kõige viletsamate 
jaamade tootmiskuludest. Muidu pole ette-
võttel põhjust tõhusa ja kuluefektiivse toot-
mise nimel pingutada.  

Läänemere piirkonnas ülikõrget hinda ku-
jundava elektribörsi Nord Pool reeglid vaja-
vad üle vaatamist ja muutmist, praegune vii-
mase pakkuja süsteem ei pruugi olla parim. 
Kindlasti oleks vaja suurendada börsi läbi-
paistvust. Kuid Eesti ei saa seda teha üksin-
da, sest Euroopas kehtivad ühtsed elektri-
börsi reeglid.

Euroopa Liidus on juba möödunud sügi-
sest alates arutatud, kas elektribörsi mudel 
on üldse mõistlik või on võimalik elektri 
müümiseks leida mõni efektiivsem ja parem 
viis. Küllap millalgi jõutakse ka otsusteni, 
aga see kõik võtab aega. Meil paraku pole 
aega oodata, peame tegutsema kohe ja 
tõttama rahvale appi palju kiiremate vahen-
ditega.

EKSPERDID: Vaba elektriturg ei toimi, 
14 Euroopa riiki kontrollivad hindu

Reidi tee män-
guväljak saab 
uusi atraktsioo-
ne ja haljastust 

18. augustil alustati ehitus-
töödega Reidi tee äärse 
mänguala (Pirita tee 1) 
laiendamiseks, nende käigus 
paigaldatakse uusi mängu-
vahendeid, lisatakse haljas-
tust ja täiendatakse puh-
keala. Lisaks olemasoleva-
tele atraktsioonidele tulevad 
sinna nüüd ka massiivne liu-
rajaga ronila ning 12-osaline 
batuutidest koosnev hüppe-
rada. Istutatakse puid ja 
põõsaid ning luuakse lilleniit. 
Reidi tee puhkeala jätkuna 
ehitatakse veel samas stiilis 
puitterrassid ning puitlaudi-
sest käigurajad. Lisatakse 
pinke, prügikaste ning ratta-
hoidjaid.  
Tööde lepinguline maksumus 
on ligi 505 000 eurot ja täht-
aeg tänavu detsemberis.
 

Viljandi mnt 
äärne  
mälestuskivi  
viidi kalmistule

Mälestuskivi uus asukoht on 
Liiva kalmistu alleel, mis viib 
holokausti mälestuskivi juur-
de. Uuest asukohast paari-
kümne meetri kaugusel on ka 
mälestuskivi, mis tähistab 
164 nõukogude sõjavangi 
matmispaika. Sõjamonumen-
di palusid ümber paigaldada 
teises maailmasõjas nõuko-
gude poolel võidelnud sõja-
veteranide ühenduse esinda-
jad. Mälestuskivi ei ole mä-
lestisena kaitse all ning selle 
all või selle vahetus lähedu-
ses ei ole teadaolevalt mae-
tuid. 

Nõmme saab 
juurde linna-
mööblit 
Nõmme linnaosas algas uue 
linnamööbli paigaldamine, 
tänavatele lisandub uusi pin-
ke ja prügikaste, samuti lisa-
takse kaste lemmikloomade 
väljaheidete kogumiseks. Ex-
tery OÜ paigaldab kuni 30. 
septembrini 15 seljatoega 
pinki, 19 Extery Solo 60 prü-
gikasti ning 5 DogStation M4 
ekskremendikasti, mis ühen-
davad endas prügikasti ja ki-
lekoti jaoturit.

MAJANDUSTEADLANE HEIDO VITSUR: Elektri hind olgu kõigile õiglane

EESTI ENERGIA JUHT HANDO SUTTER: 
Ärge tormake vanu soodsaid  
lepinguid muutma!

MINISTER KRISTJAN JÄRVAN:  
Elektribörsi peame sekkuma kohe,  
tarbijad ei pea olema pimedas ja külmas 

• Pealinn küsis ekspertidelt, kuidas taltsutada rekordeid löövat elektrihinda.

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee
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Üha rohkem ilmub punase 
värviga märgitud rattara-
dade asemel linna autotee-
dest eraldatud päris ratta-
teid. Juba juulis muutus liik-
luskorraldus Rannamäe 
teel, Suurtüki tänaval, 
Toompuiesteel ja Põhja 
puiesteel. Nüüd kulgeb üm-
ber vanalinna kahesuunali-
ne rattaradade ring. 

"Soovisime luua paremad 
liikumistingimused kergliikle-
jatele ja ka turvalisema liikle-
mise jalakäijatele," märkis abi-
linnapea Vladimir Svet. "Uus 
liikluskorraldus vähendab ka 
autode koormust Kalamaja kit-
sastel tänavatel ning muudab 
ühistranspordi kiiremaks."

Selleks, et Kalaranna täna-
va poolt saabuv liiklusvoog 
oleks sujuvam, pikenes Kala-
sadama tänava poolt tuleva-
te sõidukite rohelise fooritule 
aeg ja Suure Rannavärava rist-
mikust sai reguleerimata rist-

mik. "Seni kitsavõitu Ranna-
mäe teele tekkis täiendav lii-
kumisruum jalg- ja tõukerat-
tureile – sinna rajatigi kahe-
suunaline rattatee," kirjeldas 
Svet. "See oli viimane lõik va-
nalinna rattaringist, et moo-
dustuks ohutu kergliiklustee 
ümber vanalinna."

Uus rattatee on eraldatud 
pollaritega ning markeeritud 
punase värviga ainult ohtlikes 
kohtades, näiteks ristmikel. 

Sveti sõnul on antud muu-
datusi ellu viia oluliselt keeru-
lisem, kui mõnes teises linna-
osas. "Vanalinna ja Kalamaja 
piirkonnas on väga kitsad tä-
navad," tõdes ta. "Samas on 
kasvanud elanike hulk."

Kalamaja liiklus oluliselt 
kasvanud

Transiitliiklus on läbi Kala-
maja kümne aastaga võrreldes 
oluliselt suurenenud. "Need on 
kaks väga erinevat pilti," lau-
sus Svet. "Praegune suur auto-
de voog sundis otsima lahen-
dusi, kuidas Kalamajast tran-
siitliiklus välja saada. Üks ees-

"Üks olulisim teema Tallinna 
liikluses on elektritõukerat-
tad, nendega seotud avariid, 
nende kiirus ja parkimismu-
red," ütles abilinnapea 
Vladimir Svet, kelle sõnul  soo-
vib linn probleemi lahendada 
just rattateede rajamisega.

"Elektritõukeratta koht, eriti 
arvestades selle kiirust ja kaalu, 

on just jalgrattateel koos 
jalgrattaga," lausus 
abilinnapea. "Meie 
eesmärk on pan-
na inimesi rohkem 
liikuma jala, kuid 
seejuures peame 
muutma selle mu-
gavamaks ja turvali-
semaks. Praegu sõide-
takse elektritõukeratas-

tega kõnniteedel häs-
ti suurte kiirustega 

ja tekitatakse jala-
käijatele ohtlikke 
olukordi."

Sveti sõnul ei 
saa jalakäijate 

turvalisus olla lin-
na jaoks kompro-

missikohaks. Samas 
ei saa tema hinnangul 

väita, et elektritõuksid on too-
nud ainult halba. "Tegelikult ka 
need on osa liiklussüsteemist. 
Just seetõttu Tallinn on rajanud 
ja rajab ka edaspidi uusi ratta-
teid, mis on senistest paremad 
ja turvalisemad," kinnitas abilin-
napea. "Tuleviku Tallinnas sõi-
dab enamik inimesi vaheldumisi 
ühistranspordi, ratta ja autoga, 
aga neid kõiki inimesi ühendab, 

et nad on eeskätt jalakäijad. Kui 
elektritõuksid aitavad vähenda-
da auto kasutamist, siis see on 
ainult tervitatav."

Sveti sõnul on üks suur mure 
ka tõukerataste parkimine. "Eriti 
segab liiklemist, kui need pargi-
takse keset kõnniteed," märkis 
ta. "Ja meil on hea meel, et ma-
jandus-  ja kommunikatsioonimi-
nisteerium tunnistas sellise par-

kimise seadusevastaseks. Sellel 
nädalal me juba alustasime po-
litseiga konsultatsioone, et leppi-
da kokku, kuidas edaspidi võiks 
vastav järelevalve toimuda."

Svet ütles, et parkimise kor-
raldus peab minema rangemaks, 
reeglid peavad muutuma selge-
maks ja kui neid reegleid ei jär-
gita, siis peab järgnema sellele 
ka sanktsioon.

ABILINNAPEA SVET: Jalakäija turvalisuse nimel asub elektritõuksi koht rattateel

RATTARINGID: Veloga saab teha nüüd tiiru ümber 
vanalinna ning sõita lennujaamast Õismäele

Rattaga pääseb nüüd mugavalt ümber vanalinna või ühelt terviserajalt teisele liiklema.  Ilja Matusihis
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Terviseradasid 
ühendavad 
kergliiklusrajad

Õismäe 
terviserada

Pirita
terviserada

Paepargi
terviserada

Nõmme-Harku 
terviserada

Merimetsa
terviserada

Järve 
terviserada

Tallinna kergliiklusteed ja terviserajad
Terviseradasid arendavad

Ümber vanalinna kulgev ringrattatee
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märk oli muuta sujuvamaks ka 
ühistranspordi liikumine läbi 
Kalamaja. Bussiliin number 
3 ei läbi edaspidi enam Mere 
puiesteed, vaid liigub südalin-
nast Toompuiesteele ning sealt 
edasi Kalamajja ja Koplisse. 
Kui Niine tänaval on vähem 
autosid, siis saab buss sujuva-
malt sealt läbi sõita."

Rannamäe teel on ühel 
pool siiani puudunud kõnni-
tee, nüüd see aga tekib. 

Põhja Rimi kõrval olev Põh-
ja puiestee lõik Niine ja Soo tä-
nava vahel muutus kahesuuna-
liseks. Vasakpöördeid Suurtüki 
tänavalt Rannamäe teele ning 
Rannamäe teelt Mere ja Põh-
ja puiesteele enam teha ei saa.

Lõike ühendavad tunnelid
Go Hotel Schnelli (Toom-

puiestee 37/1) eest kadusid 
parkimiskohad bus-
sidele ning sealt 
hakkab lä-
bi kulgema 
püstmär-
gistega ää-
ristatud 
rattatee. 
Pöördera-
da hotel-
li ette on 
aga seni-
sest laiem.

Von Stac-
kelberg Hoteli 
(Toompuiestee 23) 
juures ei ole tänavatel par-
kimine ja peatumine võima-
lik. Uue lahendusega jäi ho-
telliesine kõnnitee üksnes ja-
lakäijatele.

Nüüd on valminud ka  järg-
mine  osa suuremast Tallinna 

rattateede ringist. Liiva raud-
teejaama ja Vabaduse puiestee 
tunnelite kaudu saab nüüd tur-
valiselt rattaga lennujaamast 
Nõmmele ja sealt edasi Õis-
mäele sõita. 

Eesti Terviserajad SA juha-
taja Assar Jõepera sõnul muu-
davad uued ühendused liiku-
mise ja sportimise märksa mu-
gavamaks. "Mida mugavam 
on inimestel liikuma-sportima 
minna, seda tõenäolisemalt se-
da tehakse," lausus ta. "Ter-
viseradu ühendavaid kergliik-
lusteid saab kasutada ühtpidi 
liikumiseks punktist A punkti 
B, olgu see siis kool või kodu. 
Teisalt aga aktiivseks liikumi-
seks – kõndimiseks, jooksmi-
seks, rattaga sõitmiseks, rull-
uisutamiseks või hoopis rull-
suusatamiseks." 

Tallinna strateegiakesku-
se andmete kohaselt on seits-
me aastaga kasvanud pealin-
nas liiklevate ratturite hulk neli 
korda, mis loob vajaduse uute 
ohutute rattateede järele. Eral-
diseisvaid kergliiklusteid on linn 
rajanud enam kui kümme aas-
tat. Viimasel paaril aastal on 
Eesti Terviseradade ja linna 
koostöös valminud linnaosa-
sid ja roheluses asuvaid tervi-
seradu ühendavaid kergliiklus-
teede lõike ja tunneleid. 

Suve alguses lõppes Sadama 
tänava tänavarattatee ehitus. 
Mitmed enne punase värviga 
tähistatud rattarajad on nüüd 
autoteest füüsiliselt eraldatud. 
Neist ilmselt tuntuim koht on 
Pärnu maanteel endise West-
mani poe juures. "Lähinädala-
tel alustab linn uute rattatee-

dega, näiteks Vana-Kalamaja 
tänavale ja Jõe ning 

Pronksi tänavate-
le, millele hil-

jem järgneb 
siis ka Lii-
valaia  tä-
navale 
rattatee 
rajami-
ne," lau-
sus Svet. 

"Järgmisel 
aastal plaa-

nime hakata 
rajama rattateid 

Tehnika, Lastekodu 
ja Tulika tänavale." 
Abilinnapea sõnul teeb Tal-

linn ettevalmistusi selleks, et 
ka tervel Pärnu maantee ja 
Narva maanteetee teekonnal 
oleksid loodud rattaga sõitmi-
se võimalused.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Saabunud on viimane aeg 
teha kodus inventuur ja 
viia kasutu kola jäätmejaa-
ma – alanud nädala jook-
sul saavad tallinlased  linna 
jäätmejaamades tasuta 
ära anda suurt prügi, näi-
teks mööblit, vanu jalgrat-
taid, lapsevankreid jm.

Mustamäe 201 korteriühis-
tu korraldab oma elanikele ka 
ise kollektiivset suurjäätme-
te äravedu paar korda aastas. 
"Üks-kaks korda aastas telli-
me suurjäätmete äravedami-
seks konteineri ja majaelani-
kud saavad oma tarbetud as-
jad sinna viia. Need kontei-
nerid paneme maja 
ees oleva prügi-
maja kõrvale," 
selgitas ühis-
tu juhatuse 
juht Kai 
Tooming. 
"Selleks 
oleme ae-
ga and-
nud terve 
nädalava-
hetuse, ree-
dest esmaspäe-
vani, ja äraveo 
eest maksab ühistu." 

Toominga arvates on ini-
mesed viimasel ajal hoolsamad 
ja vanu diivaneid ja vetsupot-
te enam naljalt prügikonteine-

ri kõrvale ei vea. "Sellest ajast 
peale, kui ühistu hakkas ärave-
du korraldama, on asjad kor-
ras," kinnitas Tooming. "Väga 
üksikutel juhtudel on keegi mõ-
ne kuusekese sinna prügimaja 
kõrvale poetanud."

Peab mahtuma  
autokärusse

Alanud nädala lõpuni saa-
vad tallinlased oma suurjäät-
meid aga tasuta kõikidesse 
pealinna jäätmejaamadesse 
ära anda. Kaasa tuleb võtta 
ID-kaart või juhiluba. Korra-
ga võetakse ühelt elanikult ta-
suta vastu kuni 3 kuupmeetrit 
suurjäätmeid. See tähendab, 
et äraantavad asjad peaksid 
mahtuma ühe sõiduauto jä-
relhaagisesse. Kampaania ei 

kehti juriidilistele isikute-
le, sealhulgas korte-

riühistutele.
Tooming 

on väga ra-
hul, et 
mõnikord 
korral-
dab ela-
nike suu-
re prü-
gi vedu 

ka linn. 
"Vahel võib 

ühistu korral-
datud kahest ve-

damiskorrast võib-
olla väheks jääda," ütles 

ühistujuht. "Kindlasti teavita-
me oma inimesi, et selline või-
malus on olemas." 

Abilinnapea Joosep Vimm 
lausus, et kampaania ennetab 
suure prügi jõudmist kuhugi 
metsa alla. "Linn teeb suurjäät-
mete tasuta äraandmise kam-
paaniat sel aastal neli korda, 
sel nädalal algas juba kolmas. 
Huvi tasuta vastuvõtmise kam-
paaniate vastu on olnud se-
ni suur," märkis ta. "Eelmised 
kampaaniad on hästi õnnestu-
nud ning neist on kindlasti ol-
nud palju kasu."

Jäätmejaamad  
kõikjal linnas

Abilinnapea lisas, et iga lin-
lane peaks hoolitsema puhta-
ma linna eest. "See tähendab, 
et jäätmed peavad jõudma ik-
ka jäätmejaama, mitte kuhu-
gi avalikku kohta, milleks on 
ju ka linna parkmetsad," ütles 

ta. "Linna tänavatel ja kesklin-
na parkides sellist kola õnneks 
enam näha ei ole, aga paraku 
märkab seda veel ikka mõnedel 
äärelinna rohealadel  ja metsa 
all, kus on vedelemas katkised 
jalgrattad või vana mööbel."

Jäätmejaamad asuvad Pääs-
külas (Raba 40, suletud nelja-
päeval), Rahumäel (Rahumäe 
tee 5a, suletud reedel), Pärna-
mäel (Pärnamäe tee 36/Ristaia 
tee 8, suletud reedel) ja Pal-
jassaares (Paljassaare põik 5, 
suletud teisipäeval). Jäätme-
jaamad on avatud tööpäeviti 
kella 14-19 ning nädalavahe-
tusel kella 10-15. Kampaania 
kestab 22.-28. augustini. In-
fo jäätmete üleandmise koh-
ta jäätmejaamades leiab ka 
jäätmejaama kodulehelt www.
jaatmejaam.ee.ABILINNAPEA SVET: Jalakäija turvalisuse nimel asub elektritõuksi koht rattateel

RATTARINGID: Veloga saab teha nüüd tiiru ümber 
vanalinna ning sõita lennujaamast Õismäele

Järgmisel aastal 
tulevad rattateed 

Tehnika, Lastekodu 
ja Tulika tänavale.

Mis on suurjäätmed ja mis mitte?

Suurjäätmed on:
• mööbliesemed ja nende 

osad (nt diivan, laud, riiul);  
• vaibad, muud põrandakat-

ted; 
• madratsid;
• kardinad ja kardinapuud;
• suured lillepotid; 
• riidenagid;
• peeglid; 
• spordivahendid; 
• jalgrattad;
• katkised suusad ja kelgud; 
• lapsevankrid; 
• jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole: 
• ehitus- ja remondijäätmed 

(nt WC-pott, valamu, vann, 
aknad, uksed, tapeet, vär-
virullid); 

• ohtlikud jäätmed (nt tühjad 
värvipurgid, eterniit); 

• probleemtooted (nt romu-
sõidukite varuosad, rehvid); 

• vanametall; 
• elektri- ja elektroonika-

seadmed (nt pesumasin, 
teler, külmik, pliit);

• muud tootjavastutusega 
hõlmatud jäätmed. 

Elanikud  
liiguvad üha 
rohkem

• Tallinnasse on rajatud 
kuus terviserada: Nõm-
me-Harku, Pirita, Järve 
ja Merimetsa, Pae pargi 
ja Õismäe raba tervise-
rada, mis teeb kokku 
pea 40 km hooldatud 
terviseradu. Neid ühen-
dab 30 km kergliiklus-
teid.  Terviseradade arv 
kasvab.

• Eelmisel aastal külasta-
sid inimesed tervisera-
du Tallinnas üle 2 miljoni 
korra. 

Vii sel nädalal oma vana diivan 
või ratas tasuta jäätmejaama!

Äärelinna  
roheluses võib  

endiselt suuremat 
sodi vedelemas  

näha.

Kai Toominga arvates on inimesed viimasel ajal 
hoolsamad ja vanu diivaneid ja vetsupotte enam 
naljalt prügikonteineri kõrvale ei vea.  Albert Truuväärt

Kolmas probleem on Sveti 
sõnul elektritõukerataste liiku-
miskiirus. Abilinnapeal on enda 
sõnul hea meel, et elektritõuke-
ratta teenust pakkuvad ettevõt-
ted oma kiiruseid teatud koh-
tades ning teatud kellaaegadel 
taandavad.

Svet jagas oma kogemust sel-
lest suvest nii Oslos kui ka Stock-
holmist, kus tõukerataste piir-

kiirused ei tõusnud kusagil üle 
20 kilomeetri tunnis. "Tallin-
nas on võimalik sõita 25-ga," 
lausus ta. "Eile katsetasin jär-
gi Gonsiori tänava rattateel. Ja 
võib-olla on aeg mõelda, et äk-
ki me võiksime siin võtta roh-
kem eeskuju just Põhjala pea-
linnadest."

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
10. august 2022 istungil:
korraldusega nr 693:
võtta vastu Kesklinnas asuva 
1,07 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Gonsiori tn 21 ja F. R. 
Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning 

lähiala detailplaneering (edaspi-
di ka detailplaneering), KProjekt 
Aktsiaseltsi töö nr 20051. Detail-
planeering on koostatud ees-
märgil muuta 95% ühiskondlike 
ehitiste maa ja 5% ärimaa siht-
otstarbega F. R. Kreutzwaldi tn 

14 // Gonsiori tn 21 kinnistu siht-
otstarve ühiskondlike ehitiste 
maaks ja määrata kinnistule ehi-
tusõigus uue ja vana Raadioma-
ja säilitamiseks ning uue kuni 2 
maaaluse ja kuni 6 maapealse 
korrusega Eesti Rahvusringhää-

lingu hoone ehitamiseks ning 
krundi kasutamise tingimused.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/



ti inglise keel. Ohtlikus olukor-
ras peab suutma end kontrolli-
da, vajalik on stressi- ja pinge-
taluvus. Kord COSCO Yokoha-
maga Jaapanist USA poole sõi-
tes oli juhtum, kus torm kestis 
Jaapanist Ameerikani välja. Kui 
laeva nina hakkab lainest üles 
ronima, siis laeva ahter vajub 
ja tekitab negatiivse kiirenduse, 
mis omakorda põhjustab "kaalu-
ta oleku", pumpade automatika 
aga tõlgendab seda kui pumbari-
ket ning kaitseautomaatika hak-
kab varupumpasid käima pane-
ma, jättes samas automaatika ja 
peamasina seisma. Kui peamasin 
seisma jääb, siis kaua aega po-
le ja tagasi enam ei tule. Kogu 
selles olukorras tegutsesid reaal-
selt kaks inimest, vanemmehaa-
nik ja kolmas mehaanik, ülejää-
nud vaatasid lihtsalt pealt ja va-
himotorist palus nurgas jumalat...

Kas põete ka merehaigust ja 
kuidas seda leevendate?

Iga kord põen! Mind aitavad 
Kalevi lutsukommid, lemmikud 
on piparmündikommid. Aga me-
rehaigus tekib ainult reisi algu-
ses, pärast harjud.

Milline näeb välja argipäev me-
rel?

Võite meenutada koroonais-
olatsiooni. Kujutage ette, et ole-
te perega lukustatud koduseinte 
vahele, aga see pere koosneb 24 
võõrast inimesest ja karantiin on 
neli kuud. Meeskond koosneb ta-
valiselt eri rahvustest, kellel on 
oma traditsioonid, söögikultuur 
jms. Tavaline tööpäev (kui just 
pole eriolukorda nagu torm, ma-
nööverdused või sadam) algab 
kell kaheksa koosolekuga ma-
sinaruumis, kus jagatakse infot 
öösel toimunud sündmuste koh-
ta, samuti töö ees ootavaks päe-
vaks ja planeeritakse tulevased 
tööd järgmisteks päevadeks, nä-
dalateks ja kuudeks. Minu töö-
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Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Kaugsõidus on ütlemine ja 
teguviis: vähem loba, pikem 
samm," tõdeb Ubei-Kon. "Olen 
kogenud mitmeid troopilisi tor-
me ja orkaane ning läbi elanud 
kaks tuleõnnetust. Ohtlikud olu-
korrad juhtuvad sageli just pü-
hapäeviti."

Oma meremehekarjääri algu-
ses laevapõrandat pesnud mehest 
sai kümmekond aastat tagasi va-
nemmehaanik, kes on laevas tei-
ne mees pärast kaptenit.

Meie näeme ainult reisilaevadel 
toimuvat, kuid mida tähendab 
tegelik elu merel?

Suurtel ookeanidel ei toimu 
lõbu ja pillerkaar, nagu võib tun-
duda, vaid seal teevad mereme-
hed rasket tööd. Merel tekivad 
ohtlikud olukorrad, üleväsimus, 
tülpimus ja masendus. Kui oled 
keset merd, pead muutma oma 
mõtlemist. Kui reis viib näiteks 
New Yorgist Singapuri, keera-
takse 27 päeva jooksul kella 12 
korda. See mõjub nii, et keegi ei 
saa õieti magada ega tööd teha, 
oled nagu zombie. Tavainime-
sed kurdavad juba siis, kui aas-
tas korra, kevadel, tunni võrra 
kella keeratakse. 

Maal keskendutakse sageli sel-
lele, kuidas mõnda asja ei saa te-
ha, meie peame merel mõtlema, 
kuidas saaks teha – pole võimalik 
abi kutsuda, peame ise reagee-
rima. Mootorite remont, elekt-
ritööd, elektroonika, WC torud, 
pesumasinad, külmutus – laev on 
terve organism, toidust tualetini. 
Kui auto põhimõte on vaid liiku-
da, toimub laeval söögi tegemine 
ja külmutamine, korstnast peab 
puhas õhk välja tulema ning reo-
vett ei tohi otse merre lasta, see 
tuleb enne puhastada.

Millised paigad on meresõitjate 
jaoks kõige keerukamad ja oht-
likumad? 

Ohtlikud kohad on kitsustes 
sõitmine: jõed, Suessi ja Panama 
kanal. Näiteks sõitsime kunagi 
konteinterlaevaga Maersk Tau-

rus Nortfolki, mis toob endaga 
kaasa kuue-  kuni kaheksatun-
nise sõidu mööda jõge. Olin sel 
ajal kajutis,  kui tuli alarm, see-
järel teine, edasi juba tuletõrje-
alarm. Jooksin treppidest 11 kor-
rust alla – liftiga ju ohuolukor-
ras sõita ei tohi –, masinaruum 
oli paksult suitsu täis, mõtlesin, 
kas lähen sisse või mitte, samas 
pikalt aega mõelda polnud, jook-
sin läbi suitsu kontrollruumi, kus 
selgus, et peamasina silindri üks 
kütusepihusti on katki, kütust ja 
sädemeid lendas! Kõige suurem 
oht peale tuleohu oli see, et kui 
laev seisma jätta, sõidad kaldas-
se kinni ja blokeerid kogu liiklu-
se. Norfolkis aga asub USA At-
landi laevastiku mereväebaas… 
Sellistes olukordades on kõige 
tähtsam jääda rahulikuks – sõit-
sime edasi ilma ühe silindrita ja 
sadamas vahetasime purune-
nud pihusti.

Kas olete pidanud 
merel ka surmahir-
mu tundma?

Kui olukord on 
käes, ei tunne hir-
mu – see arusaam te-
kib hiljem, kui oht on 
möödas. Hiljem ana-
lüüsid ja saad aru, et 
surm oli lähedal. Olen ko-
genud mitmeid troopilisi tor-
me ja orkaane (nagu näiteks 2017. 
a Irma, mis tõi endaga kaasa laas-
tavad kahjud) ning läbi elanud 
kaks tuleõnnetust. Ohtlikud olu-
korrad juhtuvad sageli just pü-
hapäeviti. Kord olime sõitnud 
Austraaliast Aucklandist välja, 
ja suundusime Ameerika poo-
le. Ühes piirkonnas on koht, kus 
tekivad teatud oludes liitlained 
(nn freak wawes), mis võivad ol-
la päris kõrged ja ohtlikud. Lae-
va seisma jätta ei saa, peab ot-
se sõitma, muidu satud külglai-
nesse ja laev läheb ümber. Sel-
lel laeval olid Ida-Saksa abimoo-
torid, mis ei ole töökindlad ning 
lõhuvad kütusetorusid. Õnneks 
avastati kütuseleke kohe hommi-
kuse ringkäigu ajal. Lekke põh-
justajaks oli katkine tihend, leke 
suurenes ja asi tuli korda teha, 

MEREKARU: Meri lollust ei talu ja ohtu sattudes inimesele teist võimalust ei anna

Kodurannas saab Ubei-Kon viibida harva, mõne kuu tagant. Ühes laevas töötas ta 15 aastat nii, et merel tuli korraga veeta 4–6 kuud ning aastas kokku kaheksa kuud.  Fotod: Albert truuväärt

"Laevu viivad  põhja laiskus, ebapädevus, ahnus ja lol-
lus," lausub 2003. aastast maailmameredel seilanud 
vanemmehaanik Martin Ubei-Kon (46), "Asjad peavad 
olema tehtud korralikult ja esimese korraga, sest üm-
ber tegemise võimalust ei pruugi merel tulla. Kui la-
sed kaubalaeva põhja, katab 10 000 tonni kütust kogu 
maailmamere. Kui igas ookeanis läheks üks laev põh-
ja, olekski maailmaga kõik."

Martin töötab sama suurel laeval kui see,  
mis Suessi kanalisse kinni jäi
• Martin Ubei-Kon astus Eesti krooni saa-

bumise ajal nn Karu kooli ehk omaaeg-
sesse Tallinna kutsekeskkooli nr 1, mis 
asus Karu tänaval. Merekooli lõpetas ta 
1996. aastal ning mereakadeemia 
2002. 

• Oma karjääri laeval alustas mees  masi-
naruumi torude vahel põrandate pese-
misest. Algul sõitis ta paberiveo laeva-
del Norra, Rootsi, Suurbritannia, Belgia 
ja Hispaania vahet. Seejärel asus ta 
konteinerlaevadele trajektooril Euroo-
pa-Aasia-Aafrika-Ameerika-Austraalia. 
Kaugsõidus töötas Ubei-Kon kokku 15 

aastat graafikuga neli kuud tööl, kaks 
kuud kodus. Merel tuli korraga veeta 
4–6 kuud, aastas kokku kaheksa kuud. 

• Tööd vanemmehaanikuna alustas Ubei-
Kon 2011.aasta augustis. Aastal 2012 
sai ta Libeeria lipu all seilava konteiner-
laeva Benedetta MSC vanemmehaani-
kuks. See on praktiliselt sama suur laev 
kui Suessi kanalis madalikule sõitnud 
maailma üks suurimaid konteinerlaevu 
MV Ever Given.

• Viimased kolm aastat sõidab Ubei-Kon 
Euroopa (Soome-Hispaania-Belgia-
Saksamaa) vahel. 

aga masinaid seisma ei tohtinud 
jätta, sest siis kaotaks laev juhi-
tavuse. Lekkivale kohale pandi 
riidest kaltsud ümber, et kütus 
ei pritsiks, mehed panid valmis 
uue tihendi ja tööriistad ning 
kui kapten andis lõpuks loa lae-
va mootorid seisma jätta, vahe-
tasid mehed katkise tihendi 10 
minutiga. Selleks ajaks oli masi-
naruumis  4-5 tonni kütust põ-
randal… Kogu masinameeskond 
oli kütusega koos. See mõte tu-
li hiljem, mis võinuks juhtuda, 
kui kõik põlema oleks läinud…

Kui palju erineb tänane laeva-
juhtimine Titanicu või Estonia 
aegadest? Millised olid aasta-
kümnete tagused ohud ning kas 
need on tänaseks unustatud? 

Raud on ikka raskem kui ve-
si. Alati võib ka kõige ohutuma 
laeva ära uputada. Titanicu kohta 
arvati, et see on uppumatu, ku-
na oli oma aja kõige moodsam 
ja ohutum laev oma veekindla-
te vaheseinte ja moodsate süs-
teemidega, mis pidanuks aluse 
uppumatuks muutma. Titanicu 
ja ka Estonia aegsed juhtimis-
seadmed nõudsid laevajuhtidelt 
teadmisi ja oskusi. Tänapäeval 
teeb arvuti osa tööst ära, mis on 
suureks abiks. Lisaks on praegu 
GPS-seadmed ja VHS-side, mida  

Titanicu aeg polnud. Estonia 
puhul pidi laeva asukoha 

välja arvutama, kuid va-
litses pimedus ja laev 

oli suures kreemis. 
Praegu saab seda 
teha ühe nupuva-
jutusega. Titanicu 
ajal puudus raadio-
side, nüüd aga saab 
vajadusel selle abil 

pöörduda, kuhu va-
ja, et saada nõu või 

abi. Praegusel ajal on 
laevasõit tehnilise poole 

pealt väga ohutuks muutunud.

Mis on põhjus, et mereõnnetu-
sed juhtuvad suurte laevadega 
ka tänapäeval? Mis on praegus-
aja suurimad ohud?

Põhipõhjused on laiskus, eba-
pädevus, ahnus ja lollus. Cos-
ta Concordia viis karile kapte-
ni edevus – tal oli vaja reisija-
tele näidata, et saarel tuled põ-
levad! Vähe sellest, kapten oli 
esimene, kes päästepaati hüp-
pas! Ahnuse all pean silmas, et 
omanikud ajavad raha ja kasu-
mit taga, tehakse shortcute ehk 
hoitakse kokku sealt, kust ei to-
hiks. Näiteks peaks peamasina-
le hooldust tegema, kuid pole 
aega, sest laev ei saa sadamas 
seista. Siis sõidetakse nii kaua, 
kuni puhkeb  tulekahju, midagi 
läheb läbi või plahvatab peama-
sinas, sest hooldus on tegemata. 
Kui laev on hooldatud ja õige-
aegselt remonditud, püsib ta ka 
vee peal. Sama juhtus Estoniaga: 
põhja läks laev seepärast, et sõi-
tis täiskiirusel. Teised kõik võit-
sid kiiruse alla, aga Eesti lipu-
laev pidi olema õigel ajal sada-
mas. Lõhkusid tormis visiiri eest 
ära – ja oligi kõik! Mingeid van-
denõuteooriaid pole põhjust us-
kuda! Lisaks on dokumentidest 
välja tulnud, et laev oli mõel-
dud/ehitatud lähisõiduks, mitte 
selleks, mida ta tegi.

Kui suuri laineid olete näinud? 
Kindlasti suuremaid kui Bal-

ti meres. Näiteks laevadel, ku-

hu mahub 6000 merekonteine-
rit, ei teki kuuemeetrise lainega 
erilisi probleeme. Siiski oleneb, 
kuidas laine tuleb – kui kümne-
meetrisesse lainesse otse sisse sõi-
ta, võib laeval lainetõkke maha 
sõita. Vanasti oli ette nähtud, et 
pidid õigeks ajaks sadamas ole-
ma, ja siis sõideti nii, et veri ni-
nast väljas, et konkurentsis üks-
teise eest konteinereid võtta. Kui 
tuli 2008. aasta majanduskriis ja 
kütus läks kalliks, lepiti Maers-
ki algatusel 2014. aastal kokku, 
et üksteiselt konteinereid enam 
eest ära ei võeta, vaid jagatakse 
kaupa, et kütusekulusid optimee-
rida ja laevad siiski käigus hoi-
da. Enne seda sõitsime täiskäigu-
ga sadamasse, et kõik konteine-
rid peale saada! Päevas põletasi-
me 230-260 tonni kütust. Alates 
2015. aastast võib päevas kulu-
tada kuni 100 tonni kütust. Kui 
kulub rohkem, tuleb juba vas-
tust anda, miks me "kihutame".  

Kas kliimamuutused (rohkem 
tormituuli, vihmad ja üleujutu-
sed vms) muudavad meresõidu 
ohtlikumaks? 

Ma ei usu, et väga mõjuta-
vad, aga loodan, et Põhjameri 
muutub jäävabaks, et minna Aa-
siast Euroopasse otse, ilma Sues-
si kanalita. Egiptuse inspektorid 
ja röövlid on meremehed nii ära 
tüüdanud! Näiteks tulevad seal  
inspektorid sigarette tahtma, ja 
mitte üht-kaht plokki, vaid ikka 
hulgim. Samuti on vaja kingitusi 
lootsidele, ja Suessi kanalis ei ole-
gi teist võimalust kui loots võtta. 
Sealjuures on paradoksaalne, et 
kui laev sõidab kinni, siis Sues-
si kanalis ei vastuta loots, vaid 
laevafirma, aga Panama kanalis 
vastutab loots. Nende kahe ka-
nali teenindus on täiesti eri ta-
semel! Näiteks talvel on Vaiksel 
ookeanil tihti tormid ja kui neid 
vältida, ei jõuaks jõulukingid en-
ne kevadet USA-sse! Aga tormi 
õnnestub vältida ja selle mõjusid 
vähendada paremat sõidutrajek-
toori valides, ilmakaarte jälgides 
ning tormide vahelt läbi sõites.

Mis teid vaatamata ohtude-
le ja vastutusele selle töö juu-
res hoiab?

On selge, et ilma rahata se-
da tööd ei teeks. Võõraste maa-
de nägemisega on nii, et kui oled 
noor, viitsid käia ka maal. Hiljem 
lähed pigem restorani, sööd kõ-
hu head ja paremat täis, ja väga 
enam ei huvita ringi käia – liht-
sam on telekast maailma avas-
tada ja vaadata. Mina olen selle 
töö juurde jäänud sellepärast, et 
saan olla maailma võimsamate ja 
suurimate masinate peal, mitte 
mikromootorite juures nagu on 
väikelaevadel. Laevas olen mina 
boss, kodus on naine boss. Mis 
puutub sellesse, et kapten on lae-
vas boss, saavad nn vana kooli 
kaptenid aru: masinameesteta ei 
sõida laev kuhugi ehk pole või-
malik ei reisijaid ega kaupa ve-
dada – just masinamehed hoia-
vad laeva elus.

Milliseid oskusi ja ohutustehni-
kat peaksid merele minejad val-
dama?

Olulised on elementaarne uju-
misoskus, hea füüsis ja mälu, üldi-
ne arusaam meresõidust, kohus-
tuslikud kursused, inglise keele 
valdamine, sest rahvusvahelistes 
laevades on suhtluskeel enamas-

Laeval ei toimu 
lõbu ja pillerkaar, 
vaid seal teevad 

meremehed rasket 
tööd.
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päev algab tavaliselt pärast koos-
olekut ringkäiguga laevas, kus 
kontrollin, et kõik töötab nagu 
peab. Keskpäeval tuleb koosta-
da lõunaraport, kus on kirjas öö-
päevas kulutatud kütus ja elektri-
energia, sõidetud vahemaa ja tei-
sed andmed mis on vaja statis-
tikaks ja laeva efektiivsuse hin-
damiseks. Seejärel lõunasöök ja 
muud igapäevased asjatoimetu-
sed. Nii päevast päeva. Tavali-
ne tööpäev lõpeb reakooseisul 
(motoristid, treial-keevitaja) ta-
valiselt kell 17. See ei tähenda, 
et saad minna koju, restorani või 
kinno nagu maal. Avariiolukor-
ras pead olema ikka 24/7 kät-
tesaadav (k.a jõulud ja uusaas-
taöö). Merel võib tööpäev läbi 
olla, aga kui tekib mingi jama, 
pole kuhugi helistada, et näiteks 
teenindusmeest kutsuda, kõigeks 
peab ise valmis olema ja hakka-
ma saama.

Kas on meeles mingeid erilisi 
roogasid, mida segameeskonda-
de jaoks on valmistatud?

Olen olnud meeskonnas, kus 
on eestlane, sakslane, filipiinla-
ne, bulgaarlane, ukrainlane ja 
poolakas ehk kokku 5-7 eri rah-
vust. Kord oli menüüs filipiinlaste 
roog krõbe seakõht (crispy pork 
belly), mille kõrvale valmista-
ti marinaad sojakastmest, sibu-
last, küüslaugust ja tšillipiprast, 
mis tasakaalustas rasvase seali-
ha hästi ära. Suva saarel sõime 
kord väga maitsvat kontideta 
valget liha, milles Lõuna-Aaf-
rika kapten tundis ära haikala. 

Mille poolest erineb elu kon-
teinerlaevadel sõidust reisilae-
vadel?

Tallinna ja Helsingi vahemaa 
pole mingi meresõit – tegelikult 
on see kaks tundi rannasõitu, kal-
las on igalt poolt näha. Kaugsõi-
dus on ütlemine ja teguviis: vä-
hem loba, pikem samm. Niisama 

ei edvistata, vastutus on suur. 
Näiteks reisilaeva hukk võib lõp-
peda suurte inimkaotustega, kui 
aga näiteks läheb põhja kauba-
laev (keemia- või naftatanker), 
katab merre valgunud kütteõli 
suure osa maailmamerest. Üks 
gramm õli teeb ruutmeetrise õli-
laigu (n-ö vikerkaar veepinnal). 
Kui igas ookeanis läheks üks suur 
laev põhja, olekski maailmame-
ri õlikihiga kaetud. 

Kas te ei karda, et teie lae-
va konteinerites veetakse sala-
kaupa?

Minu laeva mahub 13 000 
konteinerit ja parem on mitte 
teada, mis seal sees on! Kui Lii-
banoni pealinna Beiruti sada-
mas plahvatas paari aasta eest 
2750 tonni ammooniumnitraa-
ti, mis on kogu ajaloo üks võim-
samaid mittetuumaplahvatusi, 
meenus, et meie vedasime oma 
Eesti meeskonnaga 2003. aastal 
CEC Dream laeval 2200 ton-
ni ammooniumnitraati… Tead-
sime, et kaup on plahvatusoht-
lik, aga kõik abinõud olid tarvi-
tusele võetud. Teinekord veda-
sime Austraaliast Aucklandist 

Ameerikasse uraanimaaki, terve 
esimene trümm oli seda täis ja 
kõik hoidsid eemale… Aga plah-
vatab siis, kui mitu asja läheb 
valesti. Kui laevajuhid on koo-
lis käinud, peaksid nad teadma 
keemiast, kuidas asjad omava-
hel reageerivad (näiteks et läm-
mastikku ei minda veega kus-
tutama), ning õnnetusi ei juhtu. 
Kui järgitakse nõudeid, inimesed 
teavad, mida teevad ja ei veni-
tata otsuste vastuvõtmisega, on 
kõik korras.

Kas vastab tõele, et paljusid 
meremehi murrab alkohol?

Ei vasta tõele, et alkohol ohus-
tab paljusid. Olen elus näinud ai-
nult kaht meremeest, kes jooma 
kukkusid ja vahetpidamata jõid. 
Küll aga tekib pikapeale üleväsi-
mus. Muud ei ole, kui vaid üks 
sadam teise otsa. Vanemmehaa-
nik peab iga manöövri ajal üleval 
olema, puhata saab vähe. Kuigi 
seaduse järgi peab olema puhke-
hetk ja paberi peal on kirjas, et 
läksid puhkama, reaalselt und ei 
tule, sest pole võimalik end väl-
ja lülitada nagu arvuti, iseäranis 
üleväsinuna. Kui merel on torm, 

võib unest võib unistada, sest laev 
kõigub, asjad liiguvad, masina-
ruumis on eri alarmid jne. Hii-
nast Euroopasse sõites on ajava-
he kaheksa tundi. Jõudes Euroo-
passe ootab ees seitse sadamat. 
Näiteks Antwerpenisse sissesõit 
kestab kaheksa tundi, seejärel 
tuleb peale laadida 8000 tonni 
kütust kiirusega tuhat tonni tun-
nis. Ja kui kütus on peal ja pa-
berid vormistatud, sõidad jälle 
kaheksa tundi, saad paari tundi 
magada ning Rotterdamis algab 
kõik uuesti… Ka sellises olukor-
ras tuleb täita kõik töökohustu-
sed perfektselt.

Milline on teie enda kogemus 
alkoholiga laevas?

MSI Mira peal oli mul külm-
kapis kastitäis õlut, kingitus eel-
miselt vahetuselt. Kast oli päris 
raske. Kuna ma ei tarbi alkoho-
li, jäi kast külmkappi seisma va-
hetuse lõpuni. Kolm päeva en-
ne Hamburgi jõudmist oli torm, 
külmkapp tuli kinnitustest lahti, 
raske kast kukkus maha ja pu-
delid veeresid mööda põrandat 
laiali. Osa läks katki, teised su-
sisesid, kõikjal olid klaasikillud. 
Samal ajal – öösel – tuli masi-
naavarii alarm. Tekkis küsimus, 
kas koristan õllejama ära ja lä-
hen siis masinaga tegelema või 
vastupidi. Kuna nägin oma arvu-
tist, et peamasin töötas, korjasin 
terved pudelid kokku. Põrandat 
pesti mitu korda, aga vaibast ei 
tule õllehais ju sugugi kergesti 
välja. Kui Hamburgis tuli peale 
superintendant, minu otsene üle-
mus, ei jõudnud ta ära imesta-
da: Martin ei pidavat ju jooma – 
aga kajut haiseb nagu ööklubi?!

Palun meenutage mõnd lustlik-
ku või eredat seika merel. 

Eredatest elamustest rääkides 
olen näinud, kuidas linnud Aaf-
rika poolt Euroopa suunas len-
davad: ühes jutis, hõljudes vaid 
meetri kõrgusel veepinnast. See 
jutt oli katkematu, näha polnud 
otsa ega lõppu. Ka olen näinud 
vaalade rännet San Fransiscos 
– sajad vaalad ujusid 
laevast vaid mõ-
ne meetri kau-
guselt mööda.

Bahamas 
on ilus sel-
ge vesi 
ning ühe 
restorani 
verandal 
võis haika-
lasid sööta. 
Esmalt vet-
te vaadates ei 
tundunud seal üh-
tegi kala olevat, aga 
kui kelner viskas kalasööda 
vette või koputas vastu veran-
dat, oli vähemalt kümme haid 
kohal! Huvitav on see, et kui hai-
kala hüppab toidu järele, on tal 
suu lahti, aga silmad kinni. Nii 
jõudis üks teisest ette ja ham-
mustas kamraadil kaelast tüki 
välja. Teine ei teinud väljagi – 
olid sõbrad edasi! Kord jõud-
sime eesti meeskonnaga Kol-
lasesse merre Filipiinide lähe-
dal, Lõuna-Hiina meres. Mõ-
nus soe vesi oli, ujusime laeva 
kõrval vees, kuni tuli teine me-
haanik ja ütles, et siin ei tohi 
ujuda, vees on mürgised mere-
maod. Meie polnud ühtegi näi-
nud. Pärast jõime laevas kohvi 
ja nägime, et olid tõesti...

Millised on kõige kaugemad/ek-
sootilisemad kohad, kus olete 
randunud? 

Kõige kaugem sihtkoht oli Su-
va saar Fidži saarestikus teisel 
pool maakera. 

Ilus oli sõita ka Vaikses oo-
keanis Alaska lähedal Barentsi 
meres mägede vahelt läbi. 

Esimest korda Kamerunis 
käies avaldas muljet vulkaan, 
mis justkui kõrgub pilvedest lä-
bi – jääb mulje, et mägi ulatub 
taevani. Olen näinud, kuidas St-
romboli vulkaan Itaalias suitseb. 
Madagaskarist umbes 800 kilo-
meetrit ida pool, keset India oo-
keani asub vulkaanilise tekke-
ga Reunioni saar, mis on väga 
omapärane ja 100 meetrit kal-
dast eemal on vesi juba 1000–
2000 meetrit sügav. Samas po-
le ma kordagi käinud Venemaal.

Olete (kaas)ehitanud liinile 
kaks laeva, kaasa arvatud uue 
sõidukite vedamiseks ehitatud 
kaubalaeva FinnEco II, mis va-
rasuvel Soome-Inglismaa liinile 
jõudis. Mis jäi silma Hiina lae-
vatehastes? 

Olen Hiina laevatehases oma-
niku palvel inspekteerinud Fin-
nEco I, II ja III laevu. Meelde jäi 
kuu aja pikkune karantiin hotel-
lis, igapäevased koroonatestid ja 
asjaolu, kui tublid töötajad on 
hiinlased, kui neid kontrollitak-
se. Neile peab täpselt ette näi-
tama, mida teha, ja nad teevad 
täpselt nii palju, kui sa näitad – 
nagu robotid! Kui vaja, tehakse 
ühe ööga ära kuu aja töö. Näi-
teks kui tööd üle andes selgus, 
et kahe nädalaga ei ole paigal-
datud määrdenipleid, paigaldati 
ühe ööga kõik, mis vaja.

Palju meil on Eesti lipu all sõit-
vaid kauba- ja reisilaevu? Kas 
Eesti riik peaks oma meremehi 
rohkem hoidma?

Ma pole aastakümneid üh-
tegi Eesti lipu all sõitvat kau-
balaeva  näinud, viimati nägin 
1995. aastal. 

Nii kaua kuni Eesti mak-
suamet võrdsustab 

kaugsõidu mere-
mehi kaugsõi-

du autojuhti-
dega, ei ole 
Eesti mitte 
mereriik, 
vaid mere-
äärne riik. 
Kui mujal 
maailmas 

on kaug-
sõidu mere-

meeste palk tu-
lumaksuvaba, siis 

Eesti võtab tulumak-
su! Mina tunnen isiklikult kol-

me eestlasest kaugsõidu kapte-
nit ja kahte kaugsõidu vanem-
mehaanikut. Lähisõidu vanem-
mehaanikuid tean lugeda kahe 
käe sõrmedel.

Eestil on pikk merepiir. Kui 
juhtpositsioonidel olijad ükskord 
taipaks, et Pärnu sadamast saaks 
sõita otse New Yorki või Tallin-
nast otse Sydneysse ilma ühegi 
peatuseta. Millised võimalused 
meil tegelikult on! Paraku me 
ei kasuta neid…

Mida annaks teha, et Tallinnast 
oleks veel rohkem tunda: see 
on merelinn?

Ega Tallinki laevad muuda 
kohta veel merelinnaks. Eesku-

ju tasuks võtta näiteks Kopen-
haagenist, kus mere ääres on 
korralikud restoranid, milles jak-
sab söömas käia ka tavainime-
ne, mitte ei keskenduta turisti-
de röövimisele. Arvan, et Tal-
linnal on suur potentsiaal saada 
merelinnaks. 

Kuidas peab meremehe pikka-
dele äraolekutele vastu pereelu?

Ma ei usu, et meremehe elu-
kutse peresid lahku ajab, pigem 
on lahku mindud seepärast, et 
teineteist ei austata. Tuleb lei-
da see õige ja naist tuleb austa-
da, mitte rääkida teda küla peal 
taga. Siingi tuleb mängu vana 
põhimõte: ära tee teisele seda, 
mida sa ei taha, et sulle tehtaks. 
Üks inglasest vanakooli vanem-
mehaanik õpetas mulle kunagi: 
kui kontorist tahetakse sind en-
ne puhkuse lõppu laevale saata, 
saad alati öelda, et mina tulek-
sin küll laeva, aga naine ei lu-
ba! Kunagi kui taheti mind poo-
le puhkuse pealt Maersk Dal-
lase peale saata, ütlesingi oo-
tamatu töölekutsumise peale, 
et tuleksin küll, aga abikaasa 
ei ole rahul ja mul on lihtsam 
vahetada laevafirmat kui leida 
head naist! Seepeale sain oma 
puhkuse ilusti ära veeta ja laev 
jäi ka alles.

Teie peres tegelevad merendu-
sega ka abikaasa ja tütar ehk 
olete neile "merepisiku" edasi 
andnud?

Abikaasa töötas kümme aas-
tat Tallinki laevadel ning plaanib 
merele tagasi minna, kui poeg 
paari aasta pärast 18-aastaseks 
saab. Tütar käis merekoolis ja 
-akadeemias, toimetab ajakirja 
Merekarud ning asutas mere-
meeste kommuuni Nordic Ma-
ritime, millel on 11 000 jälgi-
jat. Siin pole pisikut edasi an-
da, vaid lastele tuleb õpetada, 
et kui sa midagi teed, tee seda 
hästi või ära tee üldse. Minul on 
selle võrra lihtsam, et minu töö 
on ka mu hobi.  

Millega peaks arvestama mere-
meheks õppides? 

Peab arvestama, et lolle jagub 
igal pool. Tuleb ette olukordi, mis 
vajavad kiiret ja lõplikku lahen-
dust – teist võimalust ei anta ja 
manuaali lapata pole aega. Sel-
leks tuleb olla alati valmis ning 
õppida ka neid aineid, mis mõ-
nele ei meeldi: keemiat, füüsikat 
ja matemaatikat, mis on mehaa-
niku seisukohalt väga tähtsad.

Miks õppisite just mehaanikuks, 
aga mitte laevajuhiks?

Näiteks autotehnikuks õpitak-
se tehnikakõrgkoolis neli aastat, 
aga bussijuhiks või autojuhiks 
saada tahtmisel tuleb läbida ai-
nult kursused… Valisin mehaa-
niku eriala, sest laevajuhtimine 
ei pakkunud pinget – pole ju va-
het, kas juhtida bussi või laeva. 
Seevastu mootorid, mehaanika, 
elektroonika ja elektrotehnika 
on mind juba lapsena paelunud! 
Mina ei ole lobiseja tüüp, tahan 
oma käte ja peaga tööd teha, aga 
laevajuhiks saamiseks peab ole-
ma edevust. Lähisõidul võid sa 
edvistada, suurematel kruiisilae-
vadel ongi reisijatele näitamiseks 
üks kapten; teine kapten on lae-
va juhtimiseks! 

Kodurannas saab Ubei-Kon viibida harva, mõne kuu tagant. Ühes laevas töötas ta 15 aastat nii, et merel tuli korraga veeta 4–6 kuud ning aastas kokku kaheksa kuud.  Fotod: Albert truuväärt

Meremees hindab oma peret. Ubei-Koni abikaasa töötas kümme aastat 
Tallinki laevadel ning plaanib merele tagasi minna niipea, kui poeg saab 
18-aastaseks. Tütar käis merekoolis ja -akadeemias ning toimetab aja-
kirja Merekarud.

Laevas olen mina 
boss, kodus on aga 

naine ülemus.
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Mere- ja perepidu läheb lah-
ti Vanasadamas, Lennusadamas, 
Noblessneri jahisadamas ja Ha-
ven Kakumäe jahisada-
mas, ning tavapära-
selt on see tasu-
ta. Tänavu kes-
tavad mere-
päevad vara-
semast päeva 
võrra kauem, 
need lähevad 
lahti juba nel-
japäeval, 25. 
augustil. Päev 
hiljem saab publik 
Noblessneri jahisada-
mas osa Laura Põldvere (pildil) 
ja tema bändi suvisest ränna-
kust.  "Meie kava hõlmab tun-
tud kavereid üle maailma," rää-
kis Põldvere. "Laulame eri stii-
le maailma eri otstest! Näiteks 
Ed Sheerani või Queeni ja Mic-
hael Jacksoni muusikat, Marju 
Kuudi ja Ivo Linna lugusid. Mõ-
nusaid meloodiaid eri ajastuist. 
Bändi koosseis on samuti pae-
luv, üks solistidest saksofonist 
Villu Veski."

Suhtest merega on Põldve-
re sõnul ajendatud ka kontser-
di pealkiri Laura Covers The 
World. "Olen pärit voorte kes-
kelt Lõuna-Eestist, kuid mere-
ga on mul kindel suhe olemas," 
lausus Põldvere. "Olles nüüd ju-
ba pikalt Tallinna lähedal ela-
nud, on meri mulle lähedaseks 
saanud. Mereteedest, mis maid 
meile lähedaseks muudab, on 
ajendatud meie kava pealkiri-
gi. Ütleb ju ka Hemingway, et 
igast sadamast võib leida eest-
lase! Sel suvel külastasin üht 
meie põhjapoolsemat, Keri saart, 
ja tegin seal väikest viisi linnu-
vaatlusi. Mulle meeldib veelau-
da sõita ja olen käinud kalasta-
maski. Kalastada eelistan otse 
vees spinninguga, veekostüüm 
seljas. See on põnevam, tege-
vust jätkub! Olen kärsitu hing, 
kes niisama paadis istuda ja oo-
data ei malda."

Kuidas saada  
merest kala kätte?

Merepäevade esimene üritus 
on 25. augustil kell 12 Nobless-
neri jahisadamas algav keskkon-
nahoidliku kalastaja ABC töötu-
ba suurtele ja väikestele. "Ka-
lasaagiga on väga lihtne – kes 
läheb kalale, see saab kala, ja 
kes ei lähe, see ei saa," rääkis 
populaarse raamatu "Kalastaja 
ABC" autor ja kauaaegne ka-
lamees Hanno Kask. "Harras-
tuskalastajatele jätkub praegu 
kindlasti ahvenat, praegu on 
ahvenapüügi hooaeg. Järvedes 
on ahvenat isegi liialt. Söövad 

ära tindivaru ja võivad põntsu 
panna rääbiselegi. August on 
ka hea lestakuu. Kui aga varem 
elutses siin valdavalt jõelest, siis 
nüüd on meil Läänemere lest ja 
tavaline lest. Teadlaste uuringu-
te põhjal tuli see muutus eelmi-
sel aastal. Praegu on Lääneme-
re lesta Eesti vetes juba rohkem 
kui tavalist lesta."

Tallinna ümbruse merest võib 
Kase sõnul kala saada 

küll. "Kevadeti ja sü-
giseti saab räime-

õngega Tallinna 
läheduses räi-
me püüda, sü-
gisel merifo-
relligi," selgi-
tas ta. "Sel-

leks on siis va-
ja kummipükse,  

paati ja korralik-
ke meriforelli lante.  

Kui Pirita jõge pidi üles 
minna, võib kevadeti kalastajal 
õnnestuda püüda särge ja vim-
bagi, kes seal kudemas käib." 

Harrastuskalastaja ABC al-
gab Kase sõnul käsiõngest, mil-
le komplekt võib aga üsna liht-
salt isegi tuhandetesse eurodes-
se küündida. "Kui varem oli 
saadaval vaid käsiõng ja spin-
ning, siis nüüd võiks algaja hu-
viline käia kogenud kalamehe-
ga esmalt koos kalal ja siis en-
dale kohane varustus välja vali-
da," soovitas Kask. "Algaja võib 
tulla õnneks ka ühe euroga toi-
me, näiteks võsast ritva lõigates. 
Korraliku varustuse hind algab 
aga tuhandest eurost. Kui aga 
juba mootorpaadiga merele tah-
ta, tuleb selle soetamiseks ligi 
saja tuhande euroga arvestada."

Igaüks saab merd hoida
Muuhulgas juhivad merepäe-

vad tähelepanu mere hoidmise-
le. Põldvere sõnul sõltub Lää-
nemere olukord meist kõigist.  
"Peaksime tegema kõik endast 
oleneva, et meri säiliks puhta-
na," lausus ta. "Alustada võib 
lihtsatest asjadest, näiteks et me 
prügi merre ei loobi. See on nii 
loomulik asi. Läänemere uurin-
gud näitavad kindlasti olukorra 
selgemini kätte, Keri saarel uu-
rivad mere seisukorda tudengid. 
Saarel on ka väga hooliv ko-
gukond, mis praegu sealset 
tuletorni taastab."

Merepäevade kor-
raldusmeeskonna 
juhi Kristjan Saa-
re sõnul on tegu 
suurima sel suvel 
pealinnas toimu-
va festivaliga, ku-
hu on oodata vaata-
ma ja arutlema küm-
neid tuhandeid külas-
tajaid. 

Merepäevade esimene 
kontsert toimub 26. augustil 
Lennusadamas meremuuseumi 
kõrval, mis tänavu tähistab oma 
kümnendat sünnipäeva selles 
asukohas. Hanna-Liina Võsa, 

Tule merepäevadele purjeka ja Eesti kiireima hõljukiga sõitma!
Tallinna vetest saab püüda nii räime kui ka forelli ning 
Kalastaja ABC koolitus õpetab 25.-28. augustini kest-
vatel Tallinna merepäevadel kala veest kätte saa-
ma. Head muusikat toovad kuulajateni Laura Põldve-
re, Evelin Samuel, Tanel Padar, Uku Suviste, Ivo Linna, 
Hanna-Liina Võsa, Rebecca Kontus jpt tuntud lauljad. 

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Ivo Linna ning Tallinna polit-
seiorkester toovad publiku et-

te aastaid unustuses olnud 
filmimuusika.

Merepäevadeks 
jõuavad pealinna mit-
med suured ajalooli-
sed purjelaevad. Tä-
navuste merepäe-
vade suurim küla-
line on Poola lipu 
all sõitev ja Nob-

lessneri jahisadamas 
peatuv purjelaev Bal-

tic Beauty. 
Külalislaevadest randu-

vad siin ka Soome purjelaev 
Alexandra ja Helsingi pääste-
ameti õlitõrjelaev M/S Saukko. 
Lennusadamasse saabuvad aga 
Eesti uhkeimad ajaloolised pur-

jelaevad Moonland, Hiiu Ingel 
ja Lisette ning üle lahe seilab 
kohale eelnimetatute kõrvale 
hästi sobituv soomlaste purje-
laev Alexandra.

Tule merele sõitma!
Merele on võimalik minna 

mitmete eriilmeliste veesõidu-
kitega alates aerulauast ajaloo-
lise kahemastilise purjelaeva ja 
hõljukini välja. "Tänavu on me-
repäevadel kohal kümneid eri 
veesõidukeid, ja nagu ikka, pole 
suur osa neist pelgalt kai ääres 
imetlemiseks mõeldud, vaid vii-
vad huvilisi ka merele," rääkis 
merepäevade koordinaator Lau-
ri Väinsalu. "Sel aastal on esi-
mest korda võimalik käia Tal-
linna lahel sõitmas ka hõljukiga 

ja Lennusadamasse saabub Ees-
ti miinijahtija Sakala." 

Baltic Beauty ja ka teised fes-
tivalile saabuvad laevad teevad 
Tallinna lahel mitu sõitu. Hõljuk 
on aga Eesti üks kiireim veesõi-
duk, mille suurim kiirus on ligi 
90 km tunnis. Ka sellega on või-
malik Tallinna lahel sõite teha. 

"Merepäevade programmi 
suurimad etendused ja kontser-
did on publikule tasuta, kuid 
meresõitude eest tuleb lunas-
tada pilet," ütles Saar. "Suurte 
laevade merel liikumisega kaas-
nevad paraku ka suured kulud, 
eriti praegu, mil kogeme pea igas 
eluvaldkonnas tormilist hinna-
tõusu. Siiski hoiame lahesõitu-
de hinnad võimalikult madalal. 
Merepäevade mõte on viia me-

Vaadata  
võib ka suurt  
mereparaadi.

Lennusadamas esineb 25. augustil kell 17 Tanel Padar.  Scanpix

Kõige suurem merepäevi külastav purjekas on tänavu Poolast pärit Baltic Beauty.  Scanpix



SÜNDMUS  •  22. august 2022  •  15

rekultuur inimestele lähemale, 
mitte muuta seda vaid vähes-
te väljavalitute kalliks lõbuks."

Kui lahesõitude hinnad al-
gavad tänavu merepäevadel 10 
eurost, siis kõige soodsamalt 
saab vee peale meretaksoga, 
mis hakkab festivali külalisi 5 
euro eest transportima Vanasa-
dama kruiisiterminali ja Lennu-
sadama vahel.

Merepäevadele paneb süm-
boolse punkti pühapäeval, 28. 
augustil toimuv mereparaad, ku-
hu on oodatud osalema kõik 
alused.

Muinastulede öö muudab 
rannad hubaseks

Haven Kakumäe jahisadamas 
ootab 27. augustil huvilisi disaini-
tänav, kus kella 12-20 pakutakse 
ka head tänavatoitu. Merel oota-
vad huvilisi matkad ning aeru-
laua koolitus, samuti saab aeru-
laual sõita koos lemmikuga. Sõi-
ta saab jeti  ja mootorpaadiga, 
samuti saab jälgida merepääs-
te õppust. Lastele pakub lusti 
mullitamisakadeemia ja teadu-
setendus, samuti on väiksema-
te päralt nokitsejate töötuba ja 
batuudid. Oma oskusi näitavad 
kalakokad. Kell 20.30 süttib sa-
damas muinastuli, et meenutada 
ajaloolisi mereäärseid märgutu-
lesid ehk iilastulesid.

Muinastuli sütib 27. augustil 
ka Kakumäe rannas, kus samal 
päeval peetakse pirukafestivali. 
Festival algab kell 12 päeval ja 
pakub laada kõrval samuti põne-
vaid lasteüritusi. Päikeseloojan-
gul süütavad mererannal lõkke 
tuletantsijad ning simman kes-
tab kella 23-ni. Üritus on kü-
lastajatele tasuta. Muinastule-
de süttimisest saab osa teistes-
ki merepäevade sadamais.

Tallinna merepäevad on 
juba aastaid üks Eesti oo-
datumaid mere- ja perepi-
dusid, kuid sellel suur-
sündmusel on veel üks 
oluline tähendus – veel 14 
aastat tagasi polnud rah-
va jaoks olemas neid sa-
damaidki, kus merepäe-
vad praegu toimuvad.

Mõelge korraks 14 aasta ta-
guse Tallinna mereääre peale. 
Lennusadam ja selle ümbrus oli 
suletud territoorium, Nobless-
neris remonditi laevu, Patarei 
merekindlusest olid alles äsja 
lahkunud viimased vanglaga 
seotud töökohad, Kalasadama 
ja nüüdse Kalaranna kvartali 
alal laius tühermaa ning nüüd-
se kruiisiterminali alale olid sat-
tunud vaid üksikud tallinlased.

Nüüd on meil selle kõige ase-
mel Läänemere piirkonna põ-
nevamaid muuseume, Nobless-
neri kvartalist ja jahisadamast 
on saanud tervet Tallinna ins-
pireeriv avalik linnaruum. Pa-
tarei ootab uuestisünni algust 
tähistavat renoveerimist, Kala-
ranna uusarendus ühendas lõ-
puks suure osa Tallinna mere-
äärest tervikuks promenaadiks 
ning  kruiisiterminali valmimi-
ne pikendas seda veelgi.

Just selle olulise ja imelise 
muutuse tagant tõukajaks on 
kõik need aastad olnud me-
repäevad, mis aidanud Tallin-
nal mereäärt avada ja mere-
linnaks olemist taasavastada. 
Muutus on olnud nii põhimõt-
teline, et ainuüksi neid imeli-
si sadamaid, kus merepäevad 
tänavu suurejooneliselt toimu-
vad, polnud 14 aastat tagasi li-
gilähedaseltki olemas.

Merepäevade ülesanne po-
le aga kaugeltki ammendatud. 

Esiteks on oluline, et seda head 
linnaruumi ja mereäärt, mida 
sammhaaval ühiselt loome, täi-
davad alatasa ka sisu, sündmu-
sed ja kultuur. Nii väikesed iga-
päevased tegevused kui aeg-
ajalt ka suursündmused, na-
gu näiteks merepäevad. Kõi-
gest, mis sel nädalavahetusel 
Tallinna lahe kaldal  toimub, 
saab lugeda kõrvalasuvatelt le-
hekülgedelt. 

Kuid isegi olulisem sellest, 
mis toimub kaldal, on see, mis 
toimub merel. Oleme käinud pi-
ka tee, et Tallinn avaneks mere-
le, aga nüüd tuleb edasi minna. 
Edasi merele! Tallinnast saab 
lõplikult merelinn, kui meri po-
le enam koht, kus me aeg-ajalt 
pisut pidulikult käime, vaid kus 
me pidevalt oleme. Meie ees-
märk peab olema veel rohkem 
väikesadamaid, purjetamiskoo-
le, meretransport ja huvireisid, 
minu pärast ka kalapüük ja su-
keldumine.

Lähme koos ja merepäevade 
tuules aina kaugemale merele 
ja loodetavasti saab selle tee-
konna suureks vahekulminat-
siooniks 2024. aasta suvi, kui 
Tallinna jõuab Tall Ship Races 
regatt ühes suure purjelaevade 
laevastikuga.

Seni aga naudime ja avas-
tame oma mereäärt. Nii tava-
päevadel kui ka merepäevadel!

Merepäevade korraldamist 
tõukas omal ajal tagant suur 
soov Tallinn merele avada. Lin-
nas on aastatega selleks suur 
töö ära tehtud ning Tallinn end 
üha enam merelinnana taas-
avastamas. Siit tuleb aga eda-
si minna, minna merele. Päri-
selt merelinnaks saame siis, kui 
me aeg-ajalt mere peal käimi-
se asemel seal pidevalt tegut-
seme. Meil tuleb avada veel 
rohkem väikesadamaid, pur-
jetamiskoole, pakkuda mere-
transporti ja huvireise, miks 
mitte ka kalapüüki ja sukeldu-
misvõimalusi. Sellele kesken-
dumine on kindlasti ka mere-
päevade suurim ülesanne järg-
nevatel aastatel.

Iga aastaga avab linn  
end üha enam mereleTule merepäevadele purjeka ja Eesti kiireima hõljukiga sõitma!
Kaarel Oja
abilinnapea

Lennusadamas esineb 25. augustil kell 17 Tanel Padar.  Scanpix

Külastajaid rõõmustavad teadusteater ja laevasõidud
Noblessneri jahisadamas
25. augustil kella 12-19
• Läänemere päev Noblessne-

ris. Merel suplused, surf, ba-
naanisõit. 

• Kaldal õlitõrjelaeva M/S 
Saukko külastus, Iglupark pa-
kub tunnisauna ja värsket 
suitsukala, Wambola Surf 
värsket leiba  ja avab leiva-
baari. Avatud on "Stalkeri" 
pop-up muuseum.

• Laval algab kell 12 "Keskkon-
nahoidliku kalastaja ABC" 
töötuba.

• 13 Läänemere päeva avatud 
seminar ja paneeldiskussioon 
(Noblessneri valukojas PRO-
TO avastustehases).

26. augustil kella 12-23
• Merel meretakso, lahesõidud, 

meresüstad, tegevused surfi-
keskuses.

• Kaldal kaubandus, toitlustus, 
huvitelgid, PROTO avastus-
tehas (avatud kl 11-20), õli-
tõrjelaeva M/S Saukko külas-
tus. Iglupark pakub tunnisau-
na ja värsket suitsukala, 
Wambola Surf värsket leiba 
ja avab leivabaari. Kõlab 
muusika. Avatud on ka "Stal-
keri" pop-up muuseum.

• Laval esinevad kell 19 Evelin 
Samuel ja Johan Randvere 
ning 21 Laura Covers The 
World: Laura Põldvere ja 
bänd.

27. augustil kella 12-23
• Merel lahesõidud, meretakso, 

suplused, surf, banaanisõit ja 
meresüsta testsõidud.

• Kaldal õlitõrjelaeva M/S 
Saukko külastus. Iglupark pa-
kub tunnisauna ja värsket 
suitsukala, võimalus teha 
seebimulle. Wambola Surf 
pakub värsket leiba ja avab 
leivabaari, kõlab muusika. 
PROTO avastustehases on 
avatud väikeste leiutajate ala. 

• Laval esineb kell 13 ja 16 tea-
dusteater Kolm põrsakest, 
kell 15 Jaanus Nõgisto ja Tõ-
nu Timm, kell 17 Rebecca 
Kontus ja Paul Daniel ja 19 
deLulu. Kell 21 algab Tiit Ki-
kase lasershow. 

28. augustil kella 12-20 laste-
päev 

• Merel lahesõidud, meretakso, 
suplused, surf, banaanisõit ja 
meresüsta testsõidud.

• Kaldal toitlustus ja kauban-
dus, õlitõrjelaeva M/S Sauk-
ko külastus. Iglupark pakub 
tunnisauna ja värsket suitsu-
kala, võimalus teha seebimul-
le. Wambola Surf pakub värs-
ket leiba ja avab leivabaari, 
kõlab muusika. PROTO avas-
tustehases on avatud väikes-
te leiutajate ala. 

• Laval esineb kell 12 OMAtsir-
kus, kell 13.30 kõlab Muusi-

kalikooli lauljate kontsert 
"Miljon unistust".

Lennusadamas
25. augustil kella 12-22
• Merel meretakso ja lahesõi-

dud.
• Kaldal kaubandus, toitlustus, 

huvitelgid ja lasteala.
• Laval kell 15 mereröövli män-

gud ja võistlused lastele, kell 
17 esineb Tanel Padar.

26. augustil kella 12-22
• Merel meretakso ja lahesõi-

dud.
• Kaldal kaubandus, toitlustus, 

huvitelgid ja lasteala.

• Laval kell 17.30 Tallinna polit-
seiorkester koos Ivo Linna ja 
Hanna-Liina Võsaga.

• Lastealal esineb kell 16 Koit 
tantsukool ja kell 18 on kavas 
mustkunstnik Marko etendus.

27. augustil kella 12-23
• Merel meretakso, lahesõidud 

ja erilised purjetajad.
• Kaldal kaubandus, toitlustus, 

huvitelgid ja lasteala.
• Laval kell 13 Maskottide kar-

neval, kell 17 JÄÄÄÄR ja Jaan 
Sööt, kell 19 sõjaväeorkester 
koos Uku Suviste ja Grete 
Paiaga.

• Kell 20.30 viipetule süütami-
ne, tulelaul laevapardal noor-
te bändide esitluses, esineb 
DJ Anett. Kell 21 esineb Ven-
naskond.

• Lastealal kell 14 Miku-Manni 
Lasteteatrietendus "Kes ei 
tööta, see ei söö!", kell 15 esi-
neb Koit tantsukool, kell 16 
mustkunstnik Marko must-
kunstishow, kell 17 Kullo huvi-
keskuse KT Stuudio, kell 18 
Maskottide karneval.

28. augustil kella 12-19
• Merel meretakso, lahesõidud 

ja mereparaad.
• Kaldal kaubandus, toitlustus, 

huvitelgid ja lasteala.
• Laval kell 12 PREMIA laste 

võidujooks ja kell 15 James 
Werts World Project.

• Lastealal kell 14 Kullo huvi-
keskuse KT stuudio, kell 15 
Miku-Manni teatrietendus 
"Imeilus".

Vanasadamas
26. augustil kella 12-22
• Merel meretakso ja aerulaua-

ga sõit.
• Kaldal raamatukogubuss, 

sõlmede õpituba, sukeldujad 
ja jalgpalliklubi FC Flora.

• Laval kell 16 Around the Sun, 
kell 18 Tallinna Sadama sega-
koor, kell 19 Sadamasild ja 
kell 20.30 Madis Arro & Re-
minders.

27. augustil kella 11-22
• Merel meretakso, aerulauaga 

sõit, päästeparve õppus ja 
enesepääste lühikoolitus.

• Kaldal raamatukogubuss, sõl-
mede õpituba (juhendaja Jaan 
Künnap), sukeldujad, naisko-
dukaitse, FC Flora ja päästeliit. 
Kell 13 Red Bull̀ i õhusõidukite 
võistlus Admiraliteedi basseini 

ääres, kell 14 korraldab FC 
Flora täpsuslöögi võistluse 
palliga ja kell 16 osavusraja lä-
bimise võistluse.

• Laval kell 12 teatri Sõber las-
teetendus "Hiirte pidu", kell 
13 Getter Jaani, kell 15 mak-
su- ja tolliameti segakoor, kell 
17 Louis Armstrong Tribute 
Band – esinevad Sofia Rubi-
na & Jan Uuspõld. Kell 19 esi-
tavad biitlite laule Marten Ku-
ningas & Robert Linna. Kell 
20.30 esinevad Svjata Vatra 
ja Kiievi segakoor Khresc-
hatyk. Muinastule süütamine

28. augustil kella 11-19
• Merel meretakso, aerulauaga 

sõit, päästeparve õppus ja 
enesepääste lühikoolitus.

• Kaldal sõlmede õpituba (ju-
hendaja Jaan Künnap), sukel-
dujad, FC Flora ja päästeliit. 
Kell 13 korraldab FC Flora tä-
ringujalgpalli ja kell 15 kõnni-
jalgpalli turniiri ning kell 17 
osavusraja läbimise võistluse.

• Laval kell 12 AHHAA las-
teetendus, kell 13 Liina Saare 
"Püüdmata tunne", kell 15 
esineb ansambel Mahavok ja 
kell 17 Stefan.

Haven Kakumäel
26. augustil kella 18-23
• Merel aerulaua koolitus ja 

matkad, aerulaua sõit lemmi-
kuga, jeti- ja mootorpaadi 
sõit, lahesõidud. Külastajate-
ga tegelevad Haven Kaku-
mäe purjetamiskeskuse  
Bluesailid ja Tallinna jahtklubi.

• Kaldal avatud toidutänav ja 
veinipaviljon.

• Laval kell 19 DAGÖ
 27. augustil kella 12-21
• Merel aerulaua koolitus ja mat-

kad, aerulaua sõit lemmikuga, 
jeti- ja mootorpaadi sõit, la-
hesõidud ning meretakso. Kü-
lastajatega tegelevad Haven 
Kakumäe purjetamiskeskuse 
Bluesailid ja Tallinna jahtklubi.

• Kaldal toidutänav, veinipavil-
jon, merepääste õppus ja 
päästekoerad, päästeala ja 
ennetusala, NOKITSEJATE 
töötuba lastele, batuudiala 
lastele, kalakokad, suve suu-
rim disainilaat.

• Laval kell 13 mullitamisaka-
deemia ja teadusetendus las-
tele. Kell 14.30 merepääste-
õppus ja päästekoerad, kell 
15.15 pakub parimaid kalatoi-
te Silver Urm. Kell 16 esineb 
ansambel Regatt.  Kell 18 
esineb Gram-Of-Fun ja kell 
20.30 muinastule süütamine.

Kavas võib ette tulla ka muudatu-
si. Vaata kogu kava https://www.

tallinnamerepaevad.ee/kava

Kalarannas viib nüüd kor-
ralik, rattateedega Kala-
ranna tänav lennusada-
masse ja Noblessnerisse.

Kopli liinide arendaja lisas 
mere äärde rannaprome-
naadi ja mänguväljaku.

Reidi tee muutis kesklin-
na viiva räämas ranna lin-
laste meelispaigaks.
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Ukrainlaste aitajate 
lood Balti jaama turul
Balti jaama turul on avatud fotonäitus 
"Ukraina sõber", selle iga pilt jutustab 
loo sõprussuhtest, mis on alguse saa-
nud kodust lahkuma pidanud ukrainlas-
te aitamisest. Lood on kokku kogutud 
sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustu-
sameti ja Eesti Rahva Muuseumi algatu-
se käigus, mis kutsus inimesi jagama 
oma lugusid Ukraina sõjapõgenike abis-
tamisest. Näitus tunnustab kõiki inimesi, 
kes on oma aja, energia ja rahaga sõja-
põgenikke toetanud,  ning ärgitab ka 
teisi oma lugusid jagama või ise aitama.
 

Lasnamäe  
uisupargis saab  
tasuta rulluisu- 
slaalomit sõita
24. ja 31. augustil kl 19.30-22 on võima-
lus proovida tasuta rulluisuslaalomit, hu-
vilistel peavad kaasas olema oma rullui-
sud ja turvavarustus. Kohapeal saab 
laenutada retrouiske. Kohal on  profes-
sionaalsed rulluisutreenerid ja -sportla-
sed, kes jagavad nõuandeid. Lisaks al-
gajatele on 24. augustil oodatud rullui-
suparki ka need rulluisutajad, kellele 
slaalom ei ole enam uus asi. Huvilised 
saavad oma oskused proovile panna 
kiirslaalomi rajal. Kiirslaalomi ajasõidus 
osalejate vahel loosib www.rulluisud.ee 
välja leed-rulluisurattad.

Elektriautode mara-
ton stardib taas
28. augustil kl 9 stardib 15 meeskonda 
Rahvusooper Estonia eest üle-eestilise-
le elektriautode suursõidule marsruudil 
Tallinn–Pärnu–Tartu–Tallinn, keskkon-
nasäästliku mõtteviisi ja innovatsiooni 
propageerimise kõrval mälestatakse tä-
navu kahekordset olümpiapronksi ja 
Electric Marathon Tallinn–Monte Carlo 
elektriautode ralli endist peakorraldajat 
ja Monaco Vürstiriigi aukonsulit Jüri 
Tamme. Tallinn–Monte Carlo ralli on 
ajalooline võistlus, mis sai alguse 1930. a 
ja lõppes 1939  seoses II maailmasõja-
ga. Võistluse taaselustasid 2011. a Jüri 
Tamm ja Monaco vürst Albert II .

Tasuta välikino  
Õismäe tiigi ääres
24. ja 25. augustil kell 20 saab Väike-
Õismäe tiigi kaldal amfiteatris nautida 
tasuta välikino. Esimesel õhtul on kavas 
põnevik "Tagurpidi torn" ning teisel ap-
teeker Melchiori triloogia esimene film.

LASNAMÄE PÄEVADE AJAL SAAB  
TÄNAVAKUNSTI LUUA
25. augustil kl 14-21 kutsuvad Lasnamäe päevad ühisele supergraafika loomisele. 
Kahele täissoditud betoonseinale asukohaga Läänemere tee 31b saab värskema 
ilme luua koos professionaalsete kunstnike ning vabatahtlikega. Kohapeal on ole-
mas kõik materjalid ja vahendid, mida joonistamiseks võib vaja minna. Ühisjoonis-
tamise päevaks on kunstnikud eelnevalt betoonseintele kandnud kontuurid ning 
huvilised saavad tulla värvima. Osalemine on tasuta, kuid asja paremaks korralda-
miseks palutakse end registreerida https://forms.gle/nn3WkWxqRRjahx3r5. Las-
namäe päevad kestavad 28. augustini, programmi leiab  www.tallinn.ee/lasnamae 
ja https://www.facebook.com/Lasnamae

Minu  
TALLINN

Koduõlu tõmbas  
muusikafestivali käima
Moedisainer Perit Muuga 
 
Suvel olen palju aega maal veetnud. Minu suvesündmu-
seks kujunes Käbliku muusikafestival Lõuna-Eestis, kus 
võis nautida head raskemuusikat. Käsitööõlle tootja 
Käbliku pruulikoja talu korraldatud rock´n`rolli  
muusikapäevad toovad Põlvamaale huvilisi ko-
hale mitmest kandist ja publikut jagub. Just 
nii palju, et mõnusasti selle turismitalu ümb-
russe ära mahtuda. Lähemal ajal on plaan 
minna vaatama Ada rääkimata lugu. Suvi on 
mulle samas ka töine aeg. Olen praegu ame-
tis väikese rõivakollektsiooni loomisega, mis 
augusti lõpus või septembri alguses valmi-
ma peaks. Ega ma oma loomingus moetren-
de nii väga teravdatud pilguga ei jälgi, põhi-
rõhu panen tavaliselt praktilisusele ning val-
mivas kollektsioonis puhastele  sügisvärvi-
dele. Väiksema suveüritusena plaanin selle 
tutvustamiseks väiksema salongiõhtu kor-
raldada. Muusikafestivale tahan aga külas-
tada järgmiselgi suvel. Kindlasti püüan jõu-
da Birgitta festivalile Pirital. 

• Pealinn küsis tuntud inimestelt, mis on seni olnud nende meeldejäävaim suvesündmus.

JÜRI KUUSKEMAA: Osalesin 
augustibluusil, minust on ka diskor saanud

Parim suvesündmus 
on kohtumine heade 
sõpradega 

 Astrofüüsik ja poliitik Ene Ergma 
 
Suvel on alati tore Pärnus olla ja 
sõpradega kokku saada. Ar-
mastan klassikalist muusikat ja 
nii külastasin juulikuus Järvide 
muusikafestivali suurepärast 
kontserti.  Üldjuhul ma suuri 
plaane teha ei armasta – mulle 
meeldib, kui midagi ootamatult ku-
juneb. Mullusega võrreldes on tänavad 
rahvarohkemad. Linnapildis on näha, et 
soomlased on meil tagasi. Kohalike elani-

ke ja mitmesuguste asutuste, nt spaade 
jaoks on see kindlasti väga hea uudis. 
Söögipaigad meil samuti enam kurvalt 
tühjad ei ole. See näitab igatahes, et ko-

roonaviirust enam nii väga ei 
peljata. Inimesed püüavad 

õppida selle haigusega 
koos elama. Ja seda 
me peamegi oskama, 
nii nagu me ka gripi-
ga koos elame. 
Püüan sageli jalutada 

mere ääres, kuhu on 
suveks juurde rajatud 

mõnusaid väikseid kohvi-
kuid ja kus pakutakse lõunaks 

värsket kala. Minu arvates on need väga 
toredad ettevõtmised.

Uued teed ärgitavad 
ratta selga hüppama
Ettevõtja ja poliitik Jüri Mõis

Mitmeid muusikafestivale olen sel su-
vel külastanud, kuid suvela-
vastuste ja suuremate 
välisreiside ajad 
tunduvad mul 
möödas olevat. 
Oma osa on 
sellel ka ko-
roonapiiran-
gute harju-
musi muut-
vatel järelmõ-
judel. Sel suvel 
olen sõitnud 
palju rattaga, ik-
ka mitukümmend 
kilomeetrit päevas. 

Eesmärk on säilitada oma tervislikku si-
su! Olen rattafän olnud juba noorest 
peale ja rattaspordiga tegelenud pikalt. 
Ka on jalgrattaga sõitmise olud läinud 
nüüd tunduvalt paremaks. Tiheda liiklu-
sega maanteel ma ei sõida, selleks puu-

dub ka tarvidus. Linnasisesed ja 
-lähedased kergliiklusteed 

on muutunud sedavõrd 
heaks! Kergliiklustee-

de võrk on viimasel 
ajal väga hästi are-
nenud. Päris maal 
aga eelistan küla-
vaheteid, kus liik-
lus hõre ja vastu 
tuleb vaid mõni 

auto. Rocca Al Ma-
res elades saan rat-

taga suvilasse Kaber-
neeme sõita suuri 

maanteid kasutamata.

Olen juba 29 aastat 
Kuku kägu olnud
Kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa
 
Rõõmu tundsin hiljutisest väljasõidust 
Aegna saarele, et elukestvast õppest 
lähtudes oma koduümbrust pare-
mini tundma õppida. Kui enne 
sõda oli seal 150 maja, siis 
praegu 15. Linna rajatud 
looduskeskus on neist kõi-
ge tegusam, seda eriti lap-
si harivate õppepäevade ja 
ekskursioonide poolest. 
Aegna looduskeskkond on 
hästi kaitstud, näiteks lindu-
de-loomade paljunemisajal 
seal igale poole minna ei saagi. 
Tallinna vanalinna päevade poolt 
käisin paar nädalat tagasi viimas ter-
vitusi Rakvere keskaja päevadele. See 

oli suve kõige paraadsem sündmus, 
sest meie linna esindasin ma ka vääri-
kas ajaloolises kostüümis. Haapsalus 
võtsin osa Augustibluusist, kus Kuku 
raadio oma 30. sünnipäeva tähistas. 
Ise olen olnud Kuku käoks juba 29 

aastat! Tänu sellele on 
minust saanud 

diskorgi, kes ise 
oma Memoria 

saatele 
muusika 
valib. Mõi-
samuusika 
kontserti-
de sarjas 

teen koos-
tööd Corelli 

muusikutega, 
andes publikule 

ülevaate kontserdi-
paiga ajaloost. 

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


