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19-aastane Karl-Juhan Käo-
saar on ligi kaks kuud sot-
siaalmeedia paastu pidanud – 
näiteks pole ta kordagi ava-
nud Facebooki, Instagrami ja 
muid äppe, rääkimata TikTo-
kist. Kuid alles mõned aastad 
tagasi veetis noormees päevas 
kaks-kolm, teinekord ka neli 
tundi telefonis, misjärel oli tal 
tunne, et aju plahvatab. "Olin 
toona 15-aastane ning iga kord, 
eriti enne magamaminekut, kui 
olin Instagramis vaadanud teis-
te inimeste elusid ja skrollinud 
uudiseid, oli tunne, nagu oleks 
mu pea täiesti tühi," tunnistas 
Käosaar. "Tegelikult oli selle 
kõige taga sumin, mis ei lask-
nud magada – kuidagi paani-
line oli olla, nagu tahaks ku-
hugi minna. Viimaks sain aru, 
et kui ma võtan endalt ekraa-
niga une ära, kaasnevad selle-
ga edasised probleemid. Tund-
sin, et kogu elu hakkab vaik-
selt kokku varisema, kui teki-
tan endale sotsiaalmeediaga 
liigset närvilisust." 

Noormees sai aru, et korra-
lik uni on oluline. Sealtmaalt 
alates – viimased neli aastat 
– on ta aeg-ajalt pidanud di-
gimaailma- ja internetipaaste. 
"Selle käigus eraldan end sot-
siaalmeediast täielikult," sel-
gitas ta. "Mul on oma kon-
tod ikkagi olemas, aga igalt 
poolt telefonist olen ära kus-
tutanud kõikvõimalikud vii-
ted, mis võiksid mind tirida 
sotsiaalmeediasse või liigses-
se internetikasutusse." 

Kuigi tänapäeval digisõltu-
vust ametlikult ei diagnoosita,  
ütlevad uuringuid, et netisõltu-
vuse all kannatab hinnanguli-
selt iga kümnes inimene. Psüh-
holoog Lauri Pihkva kinnitas, 
et digisõltuvus laieneb. "Me 
hakkame ulatust alles näge-
ma, sest praegu kasvab peale 
põlvkond, kes on juba lapsest 

saati digimaailma sees olnud," 
nentis psühholoog.

Pihkva sõnul on digisõltuvu-
sel mitmeid ühiseid jooni igasu-
guste ainete sõltuvusega. "Kui 
rääkida digisõltuvuse kujune-
misest, toimimisest ja püsimi-
sest, käib see dopamiinisüstee-
mi ehk sama süsteemi kaudu, 
mis ka ainete sõltuvust tekitab 
ja alal hoiab," selgitas ta. "Aju 
anatoomias on leitud muudatusi 
inimestel, kes on digimaailma-
ga liiga palju hõivatud. Ometi 
on teadlik planeerimine, otsus-
tamine ja ratsionaalne mõtlemi-
ne see aju osa, mida me ju tege-
likult ei taha nõrgemaks teha."

Aju ei saa puhata
Käosaar tõi välja liigse nuti-

seadme kasutamise ohu koolis. 
"See ju võtab tähelepanu 
täiesti ära: kui olla tun-
nis, sa tegelikult töö-
tad oma ajuga väga 
intensiivselt, ja kui 
sa ka vahetunnis 
oled ainult telefo-
nis, saab aju väga 
palju erinevat infor-
matsiooni, eriti lä-
bi TikToki," kirjeldas 
ta. "Paariks sekundiks 
vallandub ajus tohutult 
dopamiini ja korraks on vä-
ga huvitav. Aga niiviisi kasu-
tad aju jõu ära ehk järgmisesse 
tundi minnes pole sa tegelikult 
vahepeal puhanud. Kuigi sel-
le jaoks vahetund ju ongi. Pau-
si asemel oled sa ise enda ajju 
väga intensiivset infot pannud 
– siis oledki närviline ega saa 
pärast õppimisega hakkama."

Hasartmängusõltuvuse 
nõustamiskeskuse tegevjuhi, 
psühholoog Pille-Riin Inder-
mitte sõnul pöördub nende kes-
kusse umbes 50 uut abivajajat 
aastas, ning valdavalt on klien-
tideks digisõltuvuses noored 
vanuses 13-18, iseäranis põhi-
koolist gümnaasiumi üle mine-
jad vanuses 15-16. Samas rõ-
hutas Indermitte, et probleem 
ei teki kohe, vaid on tihti aas-
tatepikkune protsess, kuni te-
gevus muutub juba niivõrd in-
tensiivseks, et kõik muud hu-
vid sealt ümbert on kadunud.

19-AASTANE NOORMEES: Terve elu tundus nutisõltuvuse 
pärast kokku varisevat, tundsin, et mu aju plahvatab!
Netisõltuvuse all kannatab hinnanguliselt iga kümnes 
inimene, laps või noor võib olla nutiseadmes ka 20 päe-
va järjest. Digisõltuvus toob tähelepanuhäire, halva tu-
ju, depressiooni ning rikutud suhted pere ja sõpradega.

Pihkva juurde jõudvate täis-
kasvanute seas ei ole ühtki va-
nuses 40+ inimest, pigem tul-
lakse abi otsima 20ndates elu-
aastates. "Vahel kurdab inime-
ne justkui muid hädasid: tal on 
läbipõlemine, ärevus, meeleolu-
häired ja mingid muud sõltuvu-
sed," kirjeldas psühholoog. "Kui 
aga hakkame juhtumit hinda-
ma, koorub välja digimaailma 
liigtarvitamine. Digisõltuvuse-
ga koos võivad esineda näiteks 
aktiivsus- ja tähelepanuhäire, 
meeleoluhäired, depressioon ja 
sotsiaalne ärevus." Digisõltuvus 
võib psühholoogi kinnitusel ol-
la nii muude häirete põhjuseks 
kui ka tagajärjeks. Riskirühma 
kuuluvad needki, kel leidub ju-
ba suguvõsas sõltuvust.

Sõltuvuse ja  
murede nõiaring

Ka Indermitte nendib, et di-
gisõltuvusega võivad kaasneda 
ärevus ja depressioon. Vahel 
ongi raske aru saada, mis enne 
oli – kas mured või nutimaa-
ilma sukeldumine. "Kas enne 

olid tekkinud meeleolulan-
gused ja ärevus ja tege-

vus nutiseadmes an-
nab lapsele hetkeks 
leevenduse, mida ta 
hakkabki siis lee-
vendamiseks kasu-
tama?" mõtiskles 
psühholoog. "Või 
hakkavad liigsest 

nutiseadme kasuta-
misest lapsel näiteks 

koolis tulemused alane-
ma, ehk ta ei suhtle enam 

nii palju eakaaslastega ja sealt 
tekivad meeleolulangus ja äre-
vus, mida ta jälle omakorda 
nõiaringina püüab leevenda-
da läbi nutimaailma tegevuse."

Sõltuvuse tüüptunnus on 
Pihkva kinnitusel, et mingi elu-
liselt ebatähtis asi on prioritee-
tide nimekirjas esikohal. "Kui 
laps või noor tuleb koju, vis-
kab koti nurka, teeb kohe ar-
vuti lahti ja unustab end täiesti 
virtuaalmaailma, on see ohu-
märk," kirjeldas ta. 

Pihkva sõnul eristab sõltu-
vust niisama arvutiga tegele-
misest tugev tung selle järgi 
ja võõrutusnähud. "Jah, me ei 
räägi digisõltuvuse puhul kee-
milisest või füüsilisest sõltuvu-
sest. Siiski, kui sõltlane jääb nu-
timaailmast kuidagi ilma või see 
on kuidagi piiratud, tekitab see 
viha, ärevust, stressi ja meele-
heidet – tekivad emotsionaalsed 
võõrutusnähud. Asi pole enam 
meeldivas tegevuses, vaid sel-
les, et sõltlane peab seda tege-
ma. Inimene ei saa end enam 
ohjeldada isegi siis,  kui tema 
käitumine tekitab pinget ning 
inimene saab aru, et ta ei käi-
tu õigesti ja teeb endale kahju."

Salakaval  
infootsing

Digisõltuvus võib Pihkva sõ-
nul väljenduda ka huvi pakku-
va info otsimisena, mis eemalt 
vaadates võib jätta üsna ratsio-
naalse mulje. "Aga kui see hõi-
vab suurema osa inimese ajast, 

on see liigtarvitamine, sama 
tegevuse eelistamine muude-
le asjadele." Sageli hakkavad 
sõltuvusprobleemiga inimesed 
psühholoogi juures meenuta-
ma: mulle kunagi meeldis käia 
sõpradega väljas, ma mängisin 
võrkpalli, tegin seda ja toda, 
aga kõik need asjad on jäänud 
sinnapaika. Sõltuvus võtab jär-
jest suurema aja.

Kahjuks on näiteid, mil laps 
või noor võib nutiseadmes jär-
jest olla mitte ainult 20 tundi, 
vaid ka 20 päeva. "Need on vä-
ga rasked juhtumid, kus tihti ei 
ole võimalik noorukit teraapias-
se saada, sest suhted on kodus 
väga kehvaks läinud ja ta tege-
likult ka ei tule seadme tagant 
ära," nentis psühholoog. "Sel-
liste juhtumite puhul laps keel-
dub kategooriliselt kooli mine-
mast ja tihti kaasneb sellega ka 
väga kiire ärritumine, vihastu-
mine, asjade loopimine ja lõh-
kumine." Ka Indermitte rõhu-
tas, et sõltuvust ennetada on 
lihtsam kui sõltuvushäiret ra-
vida. "Meie keskuse praktikas 
on peamiselt tegemist video-
mängude mängimisega, mille-
ga on probleeme 99 protsendil 
pöördunutest," nentis psühho-
loog. "Märgid on samad nagu 
kõikide sõltuvuste puhul, et üks 
tegevus saab ülemääraseks teis-
te ees. Laps või nooruk kaotab 
huvi muu tegevuse vastu, olgu 
see siis sport, hobi- või huvite-
gevus, samuti hakkavad ala-
nema koolitulemused ja kodu-
des võib olla põhiliseks mure 
kemplemine selle üle, kui kaua 
laps võib ühes või teises sead-
mes olla."

Paraku mõjutab nutiseadmes 
istumine oluliselt keskendumis-
võimet. "Praegu võib suurema-
tes koolides vahetundide ajal sa-
geli näha pilti, kus lapsed istu-
vad seina ääres ja on telefonis, 
nii et ei annagi oma ajule puh-
kust," tõdes Rajangu. "Siis ei ole 
ka vahetut sotsiaalset suhtlust 
üksteisega, mis meie kuuluvus-
tunnet ja sotsiaalseid vajadusi 
rahuldaks. Nutiseadmes viibi-
mine annab seda läbi suhtlus-
keskkondade, aga kuidas sel-
lega ka päriselus toime tulla?"

Jah, arvutimängud  
tekitavad sõltuvust

Indermitte möönab, et arvu-
timängud aitavad aju ka aren-
dada. Need treenivad info tööt-
luskiirust, probleemide lahen-
dusoskust ja otsustusvõimet. 
"Siiski, ükskõik mis sõltuvu-
sest me räägime, halvendab see 
nii sotsiaalset kui üleüldist toi-
metulekut – inimene ongi min-
gis ühes tegevuses kinni," lisas 
psühholoog. "Lapse emotsioo-
ne ei ole vaja reguleerida ala-
ti läbi mingi seadme – näiteks 
kui sul on paha tuju, soovita-
takse kohe multikat vaadata," 
täiendas psühholoog. "Võib-
olla me ikkagi räägiksime, et 
pahast tujust on võimalik ka 
muul viisil üle saada."

Indermitte meenutas, et aas-
taid tagasi uuriti hasartmän-
gusõltuvuse nõustamiskesku-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ses, kuivõrd mõjutavad digi-
mängud hasartmängusõltuvu-
se tekkimist. "Selle seose me 
tõesti leidsime," tõdes psüh-
holoog. "Eriti kui mängitak-
se sageli, punktide, panuste ja 
muude hüvede peale. Hilise-
mas elus on need inimesed al-
timad alustama ka hasartmän-
gude mängimist."

Kuidas nutisõltuvust välti-
da? Vanematel on väga oluli-
ne roll lapse käitumise ja käi-
tumismustrite muutmisel. Ei 
saa eeldada, et nooruk ise en-
dale väga teadvustaks  nuti-
maailma ohtusid.  "Ega ta ise-
ennast ei reguleeri – et ta üld-
se enam mänge ei mängi, seda 
konkreetset mängu ei mängi 
või millised ajalised piirid sel-
leks on. Oluline on ikka koos-
töö vanematega."

Räägi, et nutiseade  
on töövahend

Indermitte ütles, et kui laps 
saab nutiseadme, tuleks talle 
rääkida, miks ta selle sai ning 
mis on selle funktsioon. "Kui 
laps saab nutiseadme tegevu-
seks, mis talle väga meeldib 
ja millesse ta nii-öelda kinni 
jääb, siis ta ütleb varsti, et te-
ma arvuti on natuke liiga aeg-
lane või tal oleks mängimiseks 
võimsamat vaja," tõdes psüh-
holoog. "Hiljem on seda väga 
raske reguleerida. Vanem võiks 

Käosaar liigub nüüd rohkem, kui ta seda telefoni küljes rippudes tegi. "Mu uus hobi on külmaga ujumas käimine, mis tekitab väga elusa tunde ja toob kohale realistlikku pärismaail-
ma," lausus ta. "Ka saab nutiseadmes veedetud aega kompenseerida jalutuskäigu või raamatuga."  Albert Truuväärt

Päris elu  
muutub palju  
ägedamaks  
kui võltselu 
internetis!

Nutinarkomaania vältimiseks on  
Eesti teadlased soovitanud:
• Lülitage oma nutivahendites 

välja sotsiaalmeedia, e-kir-
jade ja nutirakenduste tea-
vitused.

• Seadke sisse kord, mis pii-
rab nutiseadmete ülekasu-
tamist. Näiteks kehtestage 
reegel, et ei vaata sotsiaalmee-
diat korraga rohkem kui 10 minutit 
iga kahe tunni järel. Sama tasub teha 
ka e-kirjadega, mida väljaspool tööae-

ga ei peaks üldse kontrollima.
• Selgitage lastele, mis on 

mõistlik digivahendite ka-
sutamise aeg ja intensiiv-
sus, ning tutvustage neile 
võimalikke tagajärgi, näi-

teks tähelepanu- ja kesken-
dumishäirete tekkimist.

• Pange nutivahendid teadlikult ära 
ning suhelge inimestega silmast-sil-
ma.
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pigem selgitada, et nutitelefoni 
on vaja ühenduse pidamiseks, 
et laps e-kooli näeks ja kooli-
töid teha saaks." Järgmine soo-
vitus: vanem peab oleks tead-
lik selles, mida laps telefonis 
või arvutis konkreetselt teeb 
– miks see mäng talle meel-
dib ja paelub, mis mängus on 
sellist, et ta seda tahab aina ja 
aina uuesti mängida? "Ka tu-
leks meelde tuletada, et öine 
aeg on magamiseks," pani In-
dermitte südamele.

Pihkva kinnitusel on ala-
ti parem mõelda ennetusele 
kui lahendusele. "Kindlasti ei 
saa tegevust päris ära keela-
ta," märkis ta. "Tähtsam ei ole 
aeg, mis kulutatakse arvuti ta-
ga olemisele, vaid kriteeriumid 
ja motivatsioon. Kas see piir 
paistab või on juba ületatud?" 

Tuleks arvestada, et ohus-
tatumad on meeleoluhäirete, 
näiteks sotsiaalse ärevusega 
lapsed ja noored. "Kui noo-
rel on keeruline viibida selts-
konnas ja luua suhteid teiste-
ga, siis need olukorrad põh-
justavad talle suuremat äre-
vust," kirjeldas Pihkva. "Siis 
noor leiab, et lihtsam on veeta 
aega arvuti taga ja seal suhel-
da – ka paljud mängud on ju 
üles ehitatud niimoodi, et seal 
on teatav suhtlemine, ärevust 
ei teki ning laps saab positiiv-
seid emotsioone." 

Loomulikult tahab digisõl-
tuvuse küüsis olija valida se-
da teed, mis omakorda eemal-
dab teda veelgi teistest – tal ei 
olegi võimalust harjutada ja 
õppida sotsiaalset elu. Teised 
aga eemalduvad temast oma-
korda, sest ta hoiabki eemale. 
Nii võib probleem ainult süve-
neda. "Kui selliseid ilminguid 
juba paistab, tuleks vaadata, 
kuidas saaks seda noort aida-
ta, ja mitte ainult keelates, et 
paneme arvuti kinni või võta-
me ära," soovitas Pihkva. "Siis 
ta jääb oma murega lihtsalt ük-
si; piiramine, keelamine, käs-

kudega lähenemine kindlasti 
ei aita, vaid tuleb aidata lapsel 
toime tulla ärevusega, ning kui 
vaja, saab kaasata spetsialisti."

Kustuta segavad äpid ära
Mida aga teha, kui sõltuvus 

on juba välja kujunenud?  "Tä-
napäeval on kõige levinuma 
kognitiiv-käitumusliku teraa-
pia ja motiveeriva intervjuee-
rimise kombinatsioon," rääkis 
Pihkva. Ravi algab juhtumi hin-
damisest. Seejärel vaadatakse, 
kas on ka juba kaasuvaid prob-
leeme – näiteks psüühikahäi-
ret, sotsiaalmajanduslikke või 

suhtemuresid. "Kõik neid tuleb 
ravi käigus adresseerida, mui-
du on nii, et kui inimene on 
hakanud sõltuvuskäitumisega 
ravima mingit muud problee-
mi. Kui aga keerame sõltuvuse 
kinni, jääb tal see teine mure 
alles ja ilmselgelt toimub min-
gil hetkel tagasilangus," hoia-
tas psühholoog. "Või leitakse 
veel mingi muu, halvem lahen-
dus probleemile."

Pihkva rääkis, et tagasilan-
gused on alati võimalikud, kuid 
sõltuvusest on võimalik üle saa-
da ja elada vägagi normaalset 
ja rahulikku elu.

Koolitaja Malle Rajangu soo-
vitab nutimaailmast eemaldu-
miseks telefoni avaekraanilt 
kõik mittevajalikud teavitused 
ja ikoonid maha võtta ja pan-
na kuhugi tahapoole. Põhiline, 
et neid ei oleks nii lihtne ava-
da. Nii saab ka kontrollida, kui 
suur tõmme meil nutimaailma 
suhtes on. "Enese võõrutami-
ne võib tekitada ebamugavus- 
ja ärevustunnet," lausus Rajan-
gu. "See on normaalne ja loo-
mulik. Seejärel võta üks hetk, 
hinga sisse-välja ja teadvusta, 
mida sa päriselt tahaksid teha."

Üks meetod, mida saaks en-
da keskendumis- ja kohaloleku-
võime parandamiseks teha, on 
vaikuseminutid. "Läbi vaikuse-
minutite harjutuste õpime pare-
mini kasutama oma tähelepanu 
ning nägema, kus on mu tähe-
lepanu, millega ta praegu tege-
leb," selgitas Rajangu. "Nende 
harjutuste kaudu saab õppida 
oma tähelepanu juhtima ja see 
oskus nutiseadmega ümberkäi-
misel on ääretult oluline, tead-
vustamaks: kui kaua ma juba 
olen seadmes ning kas minu 
praegune fookus on see, mida 
ma tahan."

Elu muutub põnevamaks
Käosaar on avastanud nüüd 

mitmeid aseaineid ja hobisid, 
millega varasemat nutisead-
mes veedetud aega täita. "Näi-
teks samu pilte, mida varemalt 
Snapchat’is tegin, saab ju ka 
lihtsalt kaameraga teha," üt-
les ta. "Mu uus hobi on kül-
maga ujumas käimine, mis te-
kitab väga elusa tunde ja toob 
kohale realistlikku pärismaail-
ma. Ka saab nutiseadmes vee-
detud aega kompenseerida jalu-
tuskäigu või raamatuga." 

Noormees  soovitab nuti-
paastu kindlasti proovida. Sot-
siaalmeedia mõju vähendami-
seks võiks kasutada vaid üht 
äppi korraga ja leida teistele 
asendustegevusi. "Alguses on 
väga raske ja tekib tühi tun-
ne, justkui oleks midagi puu-
du – siis tahaksidki kohe tele-
foni võtta, eriti närvilises olu-
korras. Aga kui lihtsalt tule-
tada meelde, et sul ei ole neid 
äppe, ning hakkad päriselt ini-
mestega suhtlema, leiad ka teis-
test asjadest sama hea tunde. 
Päriselu muutub palju ägeda-
maks kui võltselu internetis!"

19-AASTANE NOORMEES: Terve elu tundus nutisõltuvuse 
pärast kokku varisevat, tundsin, et mu aju plahvatab!

Sumatra ninasarvik.

15 kooli ja sadakond õpe-
tajat üle Eesti kasutavad 
eKoolis uut häirekella ra-
kendust, mis aitab klassi-
juhatajatel ja kooli tugis-
petsialistidel tuvastada ja 
märgata õigel hetkel ohu-
märke, millal õpilane va-
jab abi ja tuge, et ei tekiks 
koolist väljalangemise 
ohtu. 

"Klassijuhatajale kogutak-
se ühte kohta kokku kõik häi-
red, mida õpetajad on lisanud 
ja mis võiksid olla päästikud 
õpilase väljalangemise koh-
ta," lausus eKooli tegevjuht 
Tanel Keres. Häired või pääs-
tikud genereeritakse eKoo-
li süsteemis vastavalt puu-
dulikele hinnetele, keskmise 
hinde langusele, puudumiste-
le, hilinemistele ja märkuste-

le. Igal pühapäeva öösel vas-
tu esmaspäeva genereeritak-
se ja antakse õpetajale eKoo-
lis märguanne. "Kui siit ku-
juneb  välja muster, siis ku-
vatakse need klassijuhataja-
le, kes saab nendega tegele-
da," lisas Keres. 

Häirekella rakenduse idee 
taga on mõttekoda Praxis, kel-
le sooviks on tegeleda koolist 
väljalangevuse suure arvuga 
ning toetada laste õpingute 
jätkamist. Praxise analüütik 
Jane Ester toonitas, et "Häi-
rekell" ei otsusta õpetaja eest, 
kas tegemist on tõsise problee-
miga või mitte. "Rakendus liht-
salt suunab õpetajat õpilasega 
rääkima, et kas õpilane võiks 
vajada tuge, et õpingutes eda-
si jõuda," rääkis ta. 

vaata videot pealinn.ee

Sel suvel toimus Tallinna 
loomaaias kunstilaager, 
kus 12 kunstnikku Eestist ja 
Lätist maalisid loomaaia 
loomi vabas õhus, nüüd 
pandi väljavalitud teosed  
heategevuslikule oksjonile. 

"Sumatra ninasarvikuga on 
see kurb lugu, et neid on al-
les ainult 80 isendit – ja kui-
gi Sumatra on saar ja ninasar-
vikud  elavad troopilises met-
sas, nad lihtsalt ei leia üksteist 
üles, kuna neid on nii vähe," 
rääkis loomaaia loodusharidu-
se spetsialist Darja Zubareva. 

"Nii käib seal huvitav töö, et 
inimesed leiaks ninasarvikud 
üles ja viiksid nn paljundus-
keskusse, mis asubki sealsa-
mas troopikametsas ning on 
lihtsalt ümbritsetud aiaga koh-
tingute ala." 

Suvel loodud 45 tööst läks 
oksjonile 14, pakkumisi sai te-
ha keskkonnas Osta.ee. Kõiki-
de tööde alghinnaks oli kümme 
eurot. Oksjonil eduka pakku-
mise teinud saavad oma pildid 
kätte näituste lõppedes Tallin-
na loomaaiast.

vaata videot pealinn.ee

Korteriühistute parema 
valmistumise nimel või-
malikeks kriisideks on 
Tallinna linn koostanud 
abistava küsimustiku. 

Abilinnapea Vladimir Svet 
nentis, et Tallinna linna kriisi-
valmidus tähendab eeskätt ette-
valmistust võimalikeks tsiviil-
kriisideks. "Näiteks rasketest 
ilmastikutingimustest tingitud 
elektrikatkestused või muud 
olukorrad, millest tingituna on 
katkenud elutähtsad teenused, 
nagu elekter, vesi, küte või si-
de- ja infovahendid. Sel juhul 
on äärmiselt oluline eelnev et-
tevalmistus ja juba varem väl-
ja töötatud tegevusplaan," sel-
gitas Svet. "Teatavasti on eri uu-
ringute järgi sellistes kriisiolu-
kordades kõige haavatavamad 
just suurlinnad ja kortermajad. 

Seepärast oleme pöördunud ka 
korteriühistute poole, et saada 
ülevaade nende valmisolekust 
eri kriisideks. Selleks on mu-
nitsipaalpolitseiamet välja töö-
tanud küsimustiku, mille täitja 
saab tagasisidena lihtsa juhen-
di, kuidas käituda teatud olu-
kordades." 

Küsimustiku tulemused 
näitavad linnaosade kaupa, 
millised on korteriühistute 
juhtide teadmised elutäht-
sate teenuste katkestustest 
ja nende mõjudest ühistule, 
linna antav tagasiside aitab 
aga läbi mõelda ja planee-
rida tegevusi, et elanikud 
kriisi korral paremini toi-
me tuleksid. 

Küsimustik asub aadres-
sil https://www. tallinn.ee/et/
kriisiennetus

eKooli uus rakendus 
näitab laste õpiedukust

Loomaaed toetab  
oksjoniga liigikaitset

Linn aitab korteriühistutel 
võimalikeks kriisideks valmistuda

Käosaar liigub nüüd rohkem, kui ta seda telefoni küljes rippudes tegi. "Mu uus hobi on külmaga ujumas käimine, mis tekitab väga elusa tunde ja toob kohale realistlikku pärismaail-
ma," lausus ta. "Ka saab nutiseadmes veedetud aega kompenseerida jalutuskäigu või raamatuga."  Albert Truuväärt

Sõltuvushäirete puhul  
võib pöörduda:
• Hasartmängusõltu-

vuse nõustamis-
keskusse. Info: 
www.15410.ee. 
Vastuvõtule re-
gistreerumiseks 
helistage tel 15410 
või kirjutage in-
fo@15410.ee. Digisõltuvu-
se ravi on tasuta.

• Tallinna lastehaigla vaimse 
tervise keskusse Tervise 28. 
Tel 678 7400, e-post psuh-
hiaatriakliinik@lastehaigla.
ee. Vaimse tervise nõusta-
mistelefon 678 7422 (E–R 

kl 9–10)
• Koolipsühholoo-

gide ühingu ta-
suta nõuandeliin 
1226 E-R kl 16–
20.

• Confido meditsii-
nikeskus, tel 1330 ja 

629 9277, e-post info@
confido.ee

• www.peaasi.ee
• MTÜ Convictus Eesti, Las-

tekodu 6, Sitsi 28, Plasti 23, 
tel 5690 0920 ja 641 4107, 
e-post convictus@convic-
tus.ee
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Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Tugiisik on raske ja sügava 
puudega lapsele samasu-
gune abivahend nagu kehva 
nägemisega inimesele pril-
lid," kinnitas autismikoolita-
ja ja 15-aastase autistliku 
poja ema Ivica Mägi. "Minu 
laps poleks saanud kunagi 
tavalasteaias ega -koolis 
käia, kui tal ei oleks tugiisi-
kut kõrval olnud. Kõik need 
aastad olen mina saanud 
edasi töötada, teades, et 
lapsega on kõik korras."

Tugiisik pakub lapsele abi 
näiteks koolist tugiteenustele 
või huviringidesse saatmisel. 
Mõnikord aga tuleb tal olla 
lapse ja noore kõrval  püsivalt 
kui turvaline täiskasvanu. On 
lapsi, kes vajavad tuge kesken-
dumisel ja vaba aja veetmisel, 
aga ka neid, kellel on vaja jä-
relevalvet. Mägi sõnul on tänu 
tugiisikule kergem nii lapsel, 
perel kui ka õpetajatel.  "Au-
tistlik laps ei saa teatud kesk-
konnas üksi hakkama," mär-
kis Mägi. "Ehk lihtsat võrd-
lust tuues: nagu prillidega lap-
sele ei ole õpetajal vaja enam 
ette lugeda, saab autistlik laps 
tugiisiku toel hakkama. Ka tal 
endal tekib tänu sellele turvali-
ne tunne. Tugiisik on eluks va-
jalik abivahend autistlikule või 
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
lapsele, nagu liikumispuudega 
lapsele on hädavajalik ratastool 
või kargud ning kuulmispuu-
dega lapsele kuulmisaparaat."

30. juuni seisuga oli pealin-
nas 1482 raske ja sügava puu-
dega kuni 17-aastast last, kel-
lest 348 vajas regulaarselt tu-
giisiku abi.  "Lisanduvad lap-
sed, kellele ei ole veel tugiisi-
kut leitud," märkis Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuameti pea-
spetsialist Maris Oolu. "Vahel 
teeb muret just sobilike isiku-
te leidmine, mis omakorda toob 
ebameeldiva ooteaja. Keeruli-
sematel juhtudel tuleb lühike-
se aja jooksul otsida mitu kor-
da uusi ja veelgi sobilikumaid 
inimesi."

Abi vastavalt lapse  
vajadusele

Keskmiselt saab laps tugi-
isikult abi 75–82 tundi kuus. 
Sotsiaalkindlustusameti las-
te heaolu osakonna puu-
dega laste tugiteenus-
te juht Marta Rohtla 
selgitas, et diagnoos 
ja puue ei määra, 
kas lapsele on tu-
giisikut vaja, küll 
aga lapse abivaja-
dus ja toimetuleku-
oskused. "Iga lapse 
vajadused on erine-
vad ja sõltuvad asja-
oludest," märkis ta.

2022. aastaga lõppeb 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
toetus raske ja sügava puudega 
lastele toe pakkumiseks. Abi-
linnapea Betina Beškina sõnul 
ei tähenda see aga, et puuetega 
laste  toetamine linnas lõpeb. 
"Puudega laste pered vajavad 
jätkuvalt iga päev tuge, keeru-
listes oludes on tugiisikut pi-

Omanimelises autismikoolis koolitab Ivica Mägi nii tugiisikuid kui ka 
peresid ja õpetajaid mõistma ja toetama erivajadustega lapsi.  Scanpix

gem rohkem vaja," tõdes Beški-
na. "Kõigil lastel peavad olema 
eakaaslastega võrdsed võimalu-
sed ning tugiisik aitabki toeta-
da erivajadusega lapse iseseis-
vat arengut. Samuti parendab 
see perede üldist toimetulekut, 
kui igapäevane koormus vähe-
neb. Teenuse abil saab õpetada 
näiteks igapäevast toimetulekut 
nii kodus kui ka väljaspool ko-
du, toetada last suhtlemisel tu-
givõrgustikuga ning abistada 
suhete loomisel ja säilitamisel."

2022. aastal on tugiisikute 
pakkumiseks Tallinna eelarves 
2 228 510 eurot ning eurotoe-
tust 1 500 091 eurot. Järgmisel 
aastal peaks linn andma tugi-
isikute jaoks 2 290 804 eurot.

Tallinnas pakub tugiisi-
kuid linna perekeskus. "Lap-

si, kes iga kuu abi saavad, 
on 350, mis tähendab, 

et iga kuu  töötabki 
pealinnas 350 tugi-
isikut," selgitas pere-
keskuse tugiisiku-
teenistuse koordi-
naator Kadri Piik-
mann. "Meilt savad 
abi raske ja sügava 

puudega lapsed, aga 
ka ilma diagnoosita 

lapsed, kes vajavad tu-
ge igapäevaste toimetuste 

juures. On ka lapsi, kellel on 
autistlikud jooned ning kes või-
vad vajada tuge eakaaslastega 
suhtlemisel, tegevuste ja päeva 
planeerimisel, koolist vaba aja 
sisustamisel vms. Samuti jagub 
lapsi, kellel on aktiivsus-ja tä-
helepanuhäire ning kes vajavad 
abi keskendumisel."

Rohtla märkis, et senise eu-
roprojekti raames on riigi sot-
siaalkindlustusamet igal aastal 
tugiisikuid ja lapsehoidjaid tun-
nustanud. "Kandidaatide kirjel-
dusi lugedes oleme rõõmusta-
nud, et tugiisikutel tekib lapse ja 
perega lähedane suhe ning lap-
se kõrval on turvaline täiskas-
vanu, kelle poole ta saab vaja-
dusel pöörduda," tõdes Rohtla. 
"See on üks oluline väärtus."

Iga-aastane tunnustus
Võib ka selguda, et laps va-

jab hoopis muud teenust, tugi-
isiku asemel näiteks lapsehoidu 
või spetsialisti koolis. "Oluline 
on pakkuda lapsele vajalikku 
tuge olenemata teenuse nime-
tusest," rõhutas Rohtla. "Oma-
valitsused töötavad selle nimel, 
et leida parimaid võimalusi las-
te toetamiseks."

Tugiisik aitab 
puudega  
lapsel  
suhelda või 
huviringi  
minna

MiCa on Eesti tehnoloogia- 
ettevõtte Auve Tech väi-
kebuss, mis võib iseseis-
valt sõita iga ilmaga ja ka 
rasketes  liiklusoludes

Uue põlvkonna autonoom-
se sõiduki väljatöötamisel 
pööras firma eriti suurt tä-
helepanu ohutusele. MiCa 
suudab seitsme LiDAR laser-
skaneerimisseadme ja kümne 

kaamera abil näha kaugema-
le ning tajuda ümbrust pime- 
nurkadeta 360 kraadi ulatu-
ses. 

Lisaks on aastatepikkuse 
tööga loodud tarkvara abil 
viidud miinimumini tõrgete 
risk. Kriitilised süsteemid on 
dubleeritud, et bussike oleks 
töökindel igas situatsioonis. 
Arendustöös pandi suur rõhk 
ka küberturvalisusele.

"MiCa on justkui ajamasin, 
mis viib meid ühe hüppega 
uude tehnoloogilisse ajajär-
ku. Sellist isejuhtivat sõidu-
kit ei ole maailm enne veel 
näinud," ütles Auve Techi ju-
hatuse liige Johannes Mos-
sov. "Meie autonoomsed sõi-
dukid on inimesi sõidutanud 
kokku 12 riigis, enamasti ava-
tud liikluses. Need rahvusva-
helised koostööprojektid on 

arendusele palju kaasa aida-
nud. Selline arenguhüpe kii-
rendab juhita sõidukite laial-
dast kasutuselevõttu."

 Eesti kliima laseb sõidu-
keid testida eri ilmadega ala-
tes vihmast kuni paksu lume-
ni. Tänu võimsale konditsio-
neerile sobib MiCa hästi ka 
soojema kliimaga paikadesse.

Sündinud on Eesti enda juhita  
mikrobuss MiCa

Rohtla julgustab puudega 
laste vanemaid kindlasti abi 
otsima, ja mida varem, seda pa-
rem. Meditsiinilise mure korral 
tuleks pöörduda pere- või eri-
alaarsti,  hariduslike murede-
ga haridusasutuste spetsialisti-
de ja sotsiaalteenuse vajamisel 
linnaametniku või lastekaitse-
töötaja poole. "Kõige olulisem 
on, et laps saaks tuge," tooni-
tas Rohtla.

Aasta lõpus lõppevad oma-
valitsuste ja riigi sotsiaalkind-
lustusameti vahel sõlmitud le-
pingud puuetega lastele riigi-
toetuse andmiseks. Tugiisikud 
enam Euroopa Sotsiaalfondist 
raha ei saa. Küll aga nõustab 
sotsiaalkindlustusamet jätku-
valt omavalitsusi erivajaduste-
ga, sh puudega lastele toe pak-
kumisel.

Teeb rõõmsaks, 
kui tugiisikul tekib 
lapse ja perega lä-

hedane suhe.

Kuidas saada lapsele tugiisikut?

• Tugiisiku saamiseks tuleb vanemal 
pöörduda oma linnaosavalitsu-
se sotsiaalhoolekande osa-
konda ning esitada taotlus.

• Taotlusele tuleks lisada lap-
se toimetulekut kirjeldavad 
eksperthinnangud, eri-
alaspetsialistide arvamused 
või nõustamiskokkuvõtted. Näi-
teks raviarsti varasemad hinnangud, 
haridusspetsialistide koostatud kir-
jeldused, rehabilitatsiooniplaan, koo-
livälise nõustamismeeskonna otsus 
vms.

• Taotlust hindab omavalitsuse laste-
kaitse- või sotsiaaltöötaja.

• Täiendav info Tallinna kodulehelt www.
tallinn.ee/et/sotsiaaltoetused-ja-

teenused-lapsele ja www.tal-
linn.ee/et/tugiisik-raske-ja-
sugava-puudega-lapsele

• Puudega laste tugiteenuste 
kodulehekülg asub www.

sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
lapsed-ja-pere/lastekaitse/puu-

dega-laste-tugiteenused
• Info, kuidas omavalitsused valmistu-

vad puudega laste tugiteenuste pro-
jekti lõppemiseks www.tai.ee/et/sot-
siaaltoo/omavalitsused-valmistuvad-
puudega-laste-tugiteenuste-projek-
ti-loppemiseks
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Admiraliteedi silla kaudu 
kruiisiterminali ja Põhja-
Tallinnaga ning Reidi tee 
kaudu Kadrioruga ühenda-
tud väljak D-terminali ees 
loob senise autoparkla ase-
mel linlastele täiendava aja-
veetmise koha ja pakub lae-
vareisijatele mugavat ühen-
dust kesklinnaga.

Tallinna Sadama juhatuse esi-
mehe Valdo Kalmu sõnul on Va-
nasadama ala arendamisel veel 
palju ära teha, kuid senised aren-
dusprojektid näitavad, et laeva-
de teenindamisega seotud funkt-
sioonid on võimalik väga edu-
kalt ühendada tänapäevase jala-

käijaid ja rattureid arvestava lin-
naruumi kujundamisega.

"D-terminali endine asfalt- ja 
betoonkivisillutisega täies ulatu-
ses autokeskne väljak on nüüd-
seks jäänud minevikku. Selle 
asemel ootame nii kohalikke kui 
ka turiste koos peredega mere 
äärde aega veetma ning ka üri-
tusekorraldajaid kasutama seda 
ala linlastele meeleolukate sünd-
muste pakkumiseks," lisas Kalm.

Senisel 4500 m2 suurusel 
parkla alal, Lootsi kvartali ja 
Seaport hotelli vahel ei ole enam 
sõiduautode parkimiskohti. Hu-
basuse loomiseks on istutatud 
alale üle 100 puu ja 3500 põõsa 
ning paigaldatud on rohkelt eri 

istepinke. Kaitseks vihma eest on 
ehitatud varikatused nii busside 
kui taksode ootealadele, rajatud 
suures mahus mitmekesise hal-
jastusega rohealasid, lisaks veel 
välilava ja kaks põnevalt kujun-

datud veeatraktsiooni markee-
rimaks ajaloolise Tõrvaköögi ja 
Girardi kanali asukohta. Admira-
lisilla lähedal on mereteemaline 
vabaaja veetmise koht batuutide, 
kõlatorude ja istumiskohtadega.

Kiiret ja sujuvat ligipääsu lae-
vale ja laevalt linna vajavate 
reisijate transpordi tagamiseks 
on rajatud bussiparkla, taksode 
parkla ning sõidukitele lühiajali-
ne Kiss & Sail parkimine. Ühis-
transpordi kasutajatele on loo-
dud kaasaegse disainiga uued 
bussi ootekojad mõlemale poo-
le tänavat. Liikluse rahustami-
seks on kasutatud jagatud ruu-
mi põhimõtteid, et sõidukijuhid 
arvestaksid rohkem jalakäijate-
ga. Tulevikus trammiga liiku-
da soovijatel on võimalik min-
na üle Admiralisilla A-terminali 
ette, kus valmib uus trammipea-
tus 2025. aasta alguses.

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

Tallinna puitasumite ja era-
majade hoovides kasvab  
ohtralt õunapuid ning neis 
piirkondades ringi jalutades 
võib väga palju silmata vä-
rava taha tõstetud kaste  
õuntega – kõik on lahkelt 
jagamiseks.

Ka Kalamaja elanik Edit Kauts 
viib õunu maja ette kõigile võt-
miseks. Nüüd juba vähem, kuid 
mõni aeg tagasi tuli kasti täita 
lausa paar korda päevas ja telli-
musi tuli Facebooki kaudu kuhja-
ga.  "Ma lihtsalt leidsin, et kahju 
on ära visata, sest majaelanikele 
meil nii palju ära ei kulu," mär-
kis ta. "See osutus üllatavalt po-
pulaarseks. Kui alustasime õunte 
pakkumisega, läks postkast ko-
he umbe, aga nii tore oli vaada-
ta, kuidas lapsed tulevad ja no-
kivad midagi, prouad kõnnivad 
mööda ja võtavad," rääkis ta.

Kautsi sõnul muutub õunte 
jagamine tänavatel järjest po-
pulaarsemaks. Miks aga inime-
sed siiski õunad ära annavad ja 
ise neist midagi ei tehta? "Te-
gin ikka, sügavkülm on mahla 
täis, aga meil on maal samu-
ti õunu, pean sealt ka 
korjamas käima," 
selgitas Kauts. 
"Seal on liht-
sam mah-
la pressi-
da, linnas 
pead hak-
kama sel-
leks koh-
ta otsima. 
Ja mina ka 
ei viitsi enam 
mässata mahla 
keetmisega, see 
läheb pigem toorelt 
sügavkülma. Teine asi on 
see, et kui inimene tuleb sü-
gisel töölt, on juba hämar ja 
ta ei näe enam aiast midagi 
korjata."

Õunamahlatalgud Kristiines
Samas on mahlategu ka lin-

nas võimalik, kui tellida koha-
le mahlapress ja kuulutada väl-
ja õunamahlatalgud. nagu te-
gid kahel nädalavahetusel jär-
jest Kristiine elanikud. Huvi oli 
sedavõrd suur, et õuntest mahla 

pressimiseks tuli lausa aeg  bro-
neerida. "See on äärmiselt po-

sitiivne ja suurepärane 
lahendus," lausus 

Kristiine ela-
nik Jan. "Ta-

valiselt ole-
me üle jää-
vad õunad 
kompos-
ti viinud 
või kodus 
omal käel 

mahla tei-
nud. Aga kui 

õunu on palju, 
on see keeruline, 

eriti linnas."
"Elan kõrvaltänavas ja tal-

gupress on väga mugav, polegi 
vaja oma pressi välja tuua," li-
sas Rein.

Kui aga veel Kalamaja kan-
dist rääkida, siis kasvab seal-
se kogukonnamuuseumi hoo-
vis üksik õunapuu, mis on nii 
suur, et seda ei jaksa raputa-
da. Õunapuu sünnilugu on aga 
muuseumile teada. "Selle istu-
tas Anu, kes siin majas lapse-
na nõukogude ajal elas. Elasid 
koos emaga muuseumi nüüdses 

köögis, kus siis oli garaaž," 
rääkis Kalamaja muuseumi 
juhataja Kristi Paatsi.

Anu istutatud õunapuu an-
dis sel sügisel tohutu saagi. Õu-
nu jagub kõigile ning nendest 
valmisid muuseumi köögis ka 
maitsvad road. Tegu on ürituste-
sarjaga "Kalamaja maitsed", kus 
proovitakse vanu kohalikke ret-
septe. Võib öelda, et ka õunad 
on osa Kalamaja identiteedist.

"Muuseum on kogunud mä-
lestusi Kalamaja inimestelt, et 
mida nemad lapsepõlves sõid, ja 
1940ndate ja 1950ndate lapsed 
meenutavadki kuivatatud õun-
test kompotti, mida talvel teh-
ti," rääkis Paatsi.

Kalamaja muuseumi  
sõrnikud

Tekstiilikunstniku ja koka 
Maru Metspalu juhendamisel 
valmivad Kalamaja muuseumi 
köögis sõrnikud õunakuubikute 
ja soolakaramelli kastmega, pas-
tinaagi-õuna ja juurselleri kreem-
supp ja õunakook, kuhu läheb 
alati kõige rohkem õunu.

Daaniel, kel parasjagu käsil 
sõrnikutainas, ütles, et taina sis-

se läks suhk-
rut, soola, jahu, banaani ja häs-
ti palju õunu. "Mina ise kodus 
õuntest midagi ei tee, ainult õu-
nakooki. Aga ämm teeb mul õu-
namahla, selle töö olen talle usal-
danud," rääkis Daaniel.

Anneliis Kalamajast lausus, 
et on ise väga suur õunasõber. 
"Kunagi ütles keegi arst, et kes 
sööb kaks õuna päevas, see ei 
pea arsti juurde niipea minema," 

mainis ta ja lisas, et temale tä-
hendavad Kalamaja maitsed va-
naema toite, nt sellerijuure sala-
tit, juudi heeringapasteeti ja ro-
soljet. "Enne elasime Soo täna-
val, seal oli palju õunapuid, ja 
siis tegi vanaema ka moosi ja 
mahla," rääkis Anneliis. 

Kel huvi pastinaagi-õuna ja 
juurselleri suppi või midagi muud 
sellist teha, leiab  retseptid Kala-
maja muuseumi kodulehelt.

VÄGEV ÕUNASAAK: Elanikud 
jagavad tasuta oma ubinaid ka teistega

Maakri kvartali 
 jahutussüs-
teemi ilmestab 
kunstiteos
Tallinna strateegiakeskuse ja 
AS Utilitas koostöös on kuns-
tivõistluse tulemusena Maakri 
tänaval valminud jahutussüs-
teemile Kristina Õlleki instal-
latsioon nimega "Kohanemi-
ne", mille loomisel on kasuta-
tud peegelkilet, paekivi, mets-
viinapuud, vineeri, spreivärvi ja 
leed-valgusribasid. Jahutus-
süsteem loodi Maakri 26 kin-
nistule kolmeks aastaks, 
võistluse prioriteet oli suhes-
tuda Maakri kvartali ruumilise 
kontekstiga, kasutades mak-
simaalselt ära jahutuskontei-
nerite vormi ning keskkonna-
säästlikkuse kontseptsiooni. 
Kunstivõistlusel märgiti ära ka 
Anna Mari Liivranna sepis-
skulptuur "Seotud". 

 

Õpetaja Jaan 
Tammsalu toob 
kiriku koju kätte
Haabersti linnaosas ei ole 
oma kirikut, kuid nüüd algas 
päevakeskuses (Õismäe tee 
24) uus loengusari "Hoolt 
kanda ka hinge eest", kus kõ-
neleb EELK Tallinna Jaani ko-
guduse õpetaja praost Jaan 
Tammsalu. Loengud hakka-
vad toimuma kaks korda kuus 
neljapäeva hommikuti. Linna-
osavanema Oleg Siljanovi sõ-
nul on tegemist  mõtisklusega 
eri teemadel, kus räägitakse 
asjadest lihtsas vormis, esi-
mesel poolaastal on muu hul-
gas kõne all kümme käsku. 
Loengusari on eesti keeles 
ning osalejatele tasuta, järg-
mised loengud toimuvad 3. ja 
17. novembril.

 

Rahvaluule ar-
hiiv ootab kirju-
tama muusikast
Igal aastal kuulutab kirjandus-
muuseumi rahvaluule arhiiv 
välja võistluse, mille raames 
kogutakse pärimust mõnel 
kindlal teemal. Tänavu uuri-
takse muusika rolli ja tähen-
dusi Eesti inimese elus. Abis-
tavad küsimused ja täpsemad 
juhised kaastöö saatmiseks 
leiab veebilehelt kratt.folklore.
ee. Oodatud on ka lauluteks-
tid, helisalvestised, noodid, vi-
deod ja fotod. Kaastöö võib 
esitada sealsamas veebilehel, 
saata kratt@folklore.ee või 
Tartu, Vanemuise 42, märksõ-
na "Muusika minu elus". Vas-
tamise tähtaeg on 31. det-
sember, lähem info kratt@
folklore.ee või tel 737 7730. 
Parimaid töid ootavad auhin-
nad.

Vanasadam saab ilusaks ajaveetmispaigaks

"Elan kõrvaltänavas ja talgupress on mahla tegemiseks väga mugav, polegi 

vaja oma pressi välja tuua," lausus Kristiines elav Rein.

Edit Kautsi sõnul on tal ka maakodus palju õunu ning linnas ei jaksa majaelanikud neid nii palju ära süüa, kui sel aastal kasvas. Et aga ära visata on kahju, 
pani Kauts õunad  kastiga maja ette linlastele võtmiseks.  Tallinna linnameedia

Kes sööb  
kaks õuna päevas, 

sellel pole arsti 
juurde niipea asja.
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Väärtuslikest laguhoonetest 
üks tuntumaid on Narva maan-
tee ääres Kadriorus paiknev 
tsaariaegne vesi-mudaravila 
ehk vannimaja, mis kunagi 
moodustas osa sealsamas lä-
hedal asunud supelsalongist. 

See juhtum on ehe näide, 
kus loodetud on omaniku süda-
metunnistusele, ent hoone on 
juba nii palju kannatada saa-
nud, et algsel kujul taastamine 
tähendaks pea uue ehitamist. 

Kadriorg oli teatavasti 19. 
sajandil linnalähedane suvi-
tuskoht ja ravikuurort, kuhu 
saabus peenemat rahvas puh-
kama toonase tsaaririigi pal-
judest kohtadest. 

"See praegu väga armetus 
olukorras maja kuulus kunagi 
elitaarse luksusliku elu juur-
de," rääkis huvilistele   ringkäi-
gul linna muinsuskaitse pea-
spetsialist Oliver Orro. "Van-
nimajas, tänases mõistes ravis-
paas, võeti patsientidega ette 
tervistavaid protseduure. Se-
da, et see on olnud sakste su-
vituskoht, mitte mingi suvali-
ne agulimaja, on isegi siin va-

remetes hoone juures veel tun-
da. Kui vaadata veranda ak-
naid, siis on üht-teist järel ku-
nagisest suvitusmiljööst. Ta-
sub vaadata ka aknapealdisi, 
mis on ühtemoodi Narva mnt 
pool ja pisut teistmoodi hoo-
vi küljel."

Vannimaja jättis Orro sõnul 
Kadrioru tekkesse ja maine 
kujundamisse väga olulise 
jälje. Kadrioru elitaar-
ne kuvand ongi seo-
tud kuurordi taus-
taga.

Juba 1920. aas-
tatel, kui suvitus- 
elu ja puhkuse-
paigad hakkasid 
Tallinnast muja-
le nihkuma, teh-
ti vannimajast tava-
line kortermaja. Nõu-
kogude ajalgi asusid seal 
tillukesed ja hästi ebamuga-
vad korterid, sest need olid 
ikkagi tehtud endistest van-
nitubadest. "Heakord hakkas 
alla käima ja praeguseks on 
see hoone jõudnud jubedasse 
seisu," nentis Orro.

"1370. aastal anti omanikule neli aastat, et asenda-
da puumaja Tallinnas kivihoonega, nii et keskajal ehi-
tati kiiremini kui kohati tänapäeval," sõnab kunstiaja-
loolane Jüri Kuuskemaa. Kolemaju jääb linnas üha vä-
hemaks, ometi leidub ikka veel ka muinsusväärtuslik-
ke laguhooneid. Sundvõõrandamise pretsedenti leid-
maks hoonele head peremeest pole seni selle tegevu-
se keerukuse tõttu loodud.

RÄÄMAS AADLIPALEE, SUVEMÕIS JA VANNIMAJA: Muinsused 
põlevad ja kõdunevad, kuid omanike survestamiseks jõudu napib

Taolisi pretsedente, kus kas-
või omavalitsus hoone enda 
kasuks sundvõõrandaks, nagu 
öeldud, seni ette võetud ei ole.

Veel ühe näitena Kadrioru 
vannimaja kõrval võib tuua pro-
minentses kohas aastakümneid 
tühjana seisnud hoone Toom-
peal. Barokkstiilis aadlielamu 
asub kohe Kohtuotsa vaateplat-
vormi kõrval aadressil Kohtu 
12. Turistid, kes sinna satuvad, 
vaatavad kunagist lukselamut 
suuril silmil, sest taoline hülja-
tus tundub uskumatuna.

Majal paistab küll katus 
veel vihma pidavat, kuid na-
gu nendib muinsuskaitse osa-
konna vanalinna juhtivspetsia-
list Henry Kuningas, hakkab 
seis juba väga kiiresti ja dras-
tiliselt halvenema. "Maja nur-
ga juures on hakanud kasva-
ma vaher, mis ilmselgelt kah-
justab hoone konstruktsioo-
ne. Siin võib esineda ka ka-
tuse läbijooksmist ja ilmselt 
vajab see maja üsna pea juba 
avariitöid," lausus ta.

Kohtu 12 hoone ajalugu on 
üsna muljetavaldav: rahvasuus 
tunti seda ka Tiesenhausenite 
majana. Suguseltsi esivanemat 
märgitakse juba Hendriku Lii-
vimaa kroonikas. Hoone sai 
valmis pärast Toompea tule-
kahju 1684.

Aadlisuguvõsa Tiesenhau-
senitele kuulus hoone kuni selle 

Nüüdseks on majal koguni 
katus sisse vajunud. Üks osa 
kannab põlemisjälgi ja lagune-
mismärke on näha igast kan-
dist. Kunagise glamuuri kesk-
punkti olukord on muutunud 
üha hullemaks ja hullemaks.

Kusagilt kaugusest hakkaks 
siiski justnagu valgust paist-
ma. Kadrioru vannimaja oma-
nik, OÜ Kadrioru Kinnisvara 
on andnud teada, et nad hak-
kavad tegelema ehitusprojek-
tiga, millele võiks järgneda ka 
ehitusluba. 

Planeeritud on vana maja 
uuesti üles ehitada koos kõr-
gema juurdeehitusega, kuhu 
tulevad korterid. Loodetavas-
ti saab seekord asjast asja, sest 
kehtiv detailplaneering on hoo-
ne kohta olemas juba aastast 
2013.

Sundvõõrandamine  
liiga pikk

Tallinnast võib leida hulga-
liselt kunagi vägagi kauneid 
muinsuskaitsealuseid hooneid, 
mis omanike vaidluste või vä-
hese huvi tõttu sammalduvad ja 
krohvi poetavad. Hea veel, kui 

põlema ei panda. Omand 
on Eestis aga põhisea-

dusega kaitstud ning 
püha ja puutumata – 
isegi juhul, kui äh-
vardab kaela kuk-
kuda. Ometi soo-
vitavad nii arhi-
tektuuriajaloola-
sed kui ka teised 

lagumajade pärast 
südant valutavad ini-

mesed hakata muinsus-
te päästmiseks ellu kutsu-

ma sundvõõrandamisi.  
Omanike liidu juhi Priidu 

Pärna (pildil) sõnul on sund-
võõrandamine teatud juhtudel 
isegi võimalik. Seda sätestab 
kinnisasja avalikes hu-
vides omandamise 
seadus. 

Ehitus peaks 
sundvõõran-
damiseks, na-
gu seadus üt-
leb, ümbrust 
või maasti-
kupilt i tun-
duvalt kahjus-
tama või ohtlik 
olema. Omanikule 
võib anda olukorra pa-
randamiseks tähtaja, ja kui 
ta seda teinud ei ole, võib 
omavalitsus kinnistu oman-
dada või sundvaldusesse võt-
ta. Edasi on  omavalitsusel 
võimalik see enampakkumi-
sel müüa.

Taolisi pretsedente aga vä-
hemalt Tallinnas tänaseni el-
lu kutsutud pole, ja seda üs-
na arusaadaval põhjusel. Ise-
gi pealtnäha täiesti lootusetult 
laokile jäetud majadel on ku-
sagil omanikud, kes vähemalt 
lubavad asjaga edasi minna. 
Lisaks oleks sundvõõrandami-
ne kogemuse puudumise tõttu 
juriidiliselt keeruline ja pikk.

Teisalt viitavad muinsus-
kaitsjad kuluaarivestlustes, et 
vähemalt üks nn näidispoomi-

ne tuleks ellu viia. Tuleks lõ-
petada olukorrad, kus ajaloo-
lise väärtusega hoone lastak-
se meelega ära kõduneda, et 

ehitada asemele uus ja 
kasumlik.

Tõesti, muin-
suskaitse reeg-
lid on oma-
niku jaoks 
koorma-
vad ja res-
taureerimi-
ne superkal-

lis. Teisalt ei 
saa aga välista-

da, et keegi kusa-
gil tuleks asjaga kiire-

mini toime. Samuti võib va-
na maja kordategemiseks ala-
ti muinsuskaitselt ja ka Tal-
linna vastavalt asutuselt toe-
tust küsida.

Omanikud nagu koerad 
heintel

"Omanikud on vahel nagu 
koerad heintel," tõdeb kuns-
tiajaloolane Jüri Kuuskemaa 
taoliste nähtuste kohta ker-
ge tüdimusnoodiga hääles. 
"1370. aastal anti omaniku-
le neli aastat, et asendada puu-
maja Tallinnas kivihoonega, 
nii et keskajal ehitati kiire-
mini kui kohati tänapäeval. 
Taolisi hooneid peaks oota-
ma õigupoolest sundvõõran-
damine."

Arhitektuuriajaloolase Oliver Orro sõnul on Lennuki tänaval paiknev väärtuslik puitmaja kaua aega muret teinud, kuid nüüd tehakse omanikettevõtte tellimusel uut restaureerimis-
projekti ja asjad on hakanud liikuma. Hoone valmis tuntud arhitektide Herbert Johansoni ja Aleksandr Vladovski projekti järgi kahe ilmasõja vahel.   Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Külli Mariste
kylli.mariste@ 
tallinnlv.ee

Restaureerimistoetust anti 24 ajaloolise 
hoone jaoks
Linn toetab tänavu 24 ajaloo-
lise hoone restaureerimist, 
muuhulgas katuste, fas-
saadide ja ajaloolise lifti 
taastamist. Uute restau-
reerimistoetuste taotlus-
te vastuvõtmine algab 
järgmise aasta alguses.

Abilinnapea Madle Lippuse 
sõnul korrastatakse Tallinnas igal 
aastal kümneid muinsuskaitse- või mil-
jööaladel asuvaid ja mälestisena kaitse 
all olevaid hooneid, kasutades selleks 
ajaloolisi materjale ja töövõtteid. "Res-
taureerimistööde toetamiseks, mis sa-
geli on tavapärasest ehitusest keeru-
kamad ja kallimad, eraldab linn ka igal 
aastal omanikele toetusi," ütles Lippus.

Restaureerimistoetusteks oli tänavu 
linnaeelarves ette nähtud ühtekokku 
300 000 eurot, järgmisel aastal summa 
tõenäoliselt kasvab. Uute taotluste 
vastuvõtt algab 2023. aasta alguses. 
Toetuse taotlemine eeldab ettevalmis-
tavaid tegevusi. Kavandatavad tööd – 
ehitusprojekt või tegevuskava – pea-
vad olema kooskõlastatud linnaplanee-

rimisameti muinsuskaitse- või 
miljööalaspetsialistiga. Üht-

lasi peavad planeeritud 
tööd vastama toetuse tin-
gimustele, muuhulgas on 
nõutud kolme hinnapak-
kumist.
 2021. aastast alates saab 

ehitise restaureerimiseks esi-
tada ühe taotluse aastas, kuid 

taotlus võib hõlmata hoone mitme osa 
restaureerimistöid. Juhul, kui maatükil 
on mitu restaureeritavat objekti, võib 
esitada nende restaureerimiseks ühe 
taotluse. Tööde kavandamisel tuleb sil-
mas pidada, et tööd peavad valmima 
sama kalendriaasta 30. novembriks.

Toetust saab taotleda ehitiste katus-
te, korstnate, fassaadide, akende, uste, 
varikatuste, piirete ja kõigi teiste väär-
tuslike detailide restaureerimistööde 
teostamiseks. Mälestiste puhul, kus 
kaitse alla on võetud lisaks interjöör, 
saab toetust taotleda ka hoone inter-
jööri restaureerimistöödeks.

Lähem info: www.tallinn.ee/et/ 
restaureerimistoetus

Ajaloolisel hoo-
nel lastakse vahel 

meelega kõduneda, 
et ehitada asemele 

uus ja kasumlik.
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võõrandamiseni 1940. Nõuko-
gude perioodil paiknesid en-
dises aadlipesas igasugused 
asutused, omandireformi ta-
gastamise käigus sattus ma-
ja aga peadpööritavatesse 
petuskeemidesse. Krahvipe-
rekonna järglaselt Brunhild 
Dorothea Tiesenhausenilt pe-
teti maja välja ja see müüdi 
edasi heausksetele omanikele. 

Praegune omanik, Viru 
Keemia Grupi omanike hulka 

kuuluv Margus Kangro jääb 
hoone edasisest saatusest rää-
kides napisõnaliseks.

Pealtnäha lihtne,  
seest keeruline

"Olen sellega muinsuskait-
se jt riigiametite hammasratas-
te vahel, " ütleb ta vaid. "Mis 
edasi saab, ei sõltu eriti mi-
nust. Millal maja korda saab, 
ma praegu lubama ei hakkaks."

Barokne aadliresidents 
näeb pealtnäha küll lihtne väl-

ja, kuid tõenäoliselt peidab en-
das veel avastamata kultuuri-
väärtusi. 

"Sellel hoonel on võib-olla 
Toompea ühed kõige võimsa-
mad, kõige suuremad ja kõige 
kõrgemad keldriruumid, mis ula-
tuvad suure tõenäosusega juba 
keskaega," nentis Kuningas. "La-
emaalinguid teadaolevalt majas 
ei ole, aga siin oleks vaja teha 
veel täiendavaid uuringuid ja po-
le sugugi välistatud, et välja tu-
leb väärtuslikke kihte."

Jüri Kuuskemaa teab pi-
kemalt mõtlemata ette luge-
da mitmeid aadresse vanalin-
nas, kus asuvad majad on lao-
kil seisnud aastaid, kui mitte 
aastakümneid. Kasvõi Pikk 55: 
kurioosne selle poolest, et tüh-
jana seisnud juba nõukogude 
aja lõpust. Üle kümne aasta 
tagasi proovis majast asja saa-
da rallilegend Marko Märtin, 
ent kuna hoovipoolsel majal 
oli mitu omanikku, jäi bril-
jandi lihvimine katki. 

Kinnistut on esmakordselt 
mainitud 1365. a, praeguse üld-
mahu ja põhiplaanilised mõõt-
med sai hoone 15. sajandi teisel 
poolel. Suuremaid ümberehitu-
si on tehtud muuhulgas seoses 
seal enne sõda paiknenud Georg 
Stude šokolaadivabrikuga. 

Praegu kuuluvat hoone kel-
lelegi Moskva ärimehele, kel-
lel aga rahaliste raskuste tõt-
tu pole asi edenenud. Kuus-
kemaa sõnul pole majale vä-
hemalt kolm aastat kätt kül-
ge pandud.  

Hukutavad vaidlused
Arhitektuurilis-ajalooli-

si, ehkki kahjuks unustushõl-
mas pärleid ei sisalda pelgalt 
vanalinn ja Kadriorg.  Pirita-
Kosel pureb ajahammas aplalt 
Kose suvemõisa, mis rahva-
keeli kannab ka nimetust Sc-
heeli mõis. Hoov on võsas ja 
maja ise räämas, kuigi vähe-
malt katus on vahetatud uue 
aastatuhande alguses.

"Kose suvemõis on üks väga 
ilus hilisbarokse või varaklas-
sitsistliku väiksema mõisahoo-
ne näide 18. sajandi lõpust," 
ütles Oliver Orro. "Tegemist 
oli nii esindusliku kohaga, et 
kuigi selle omanikud Kochid, 
kelle järgi Kose on üldse ni-
me saanud, ei olnud kõrgaadli 
esindajad, viidi nende valdusi 
vaatama isegi Tallinna külasta-
nud keisriperekonna liikmed."

Kaupmeeste suguvõsa Koc-
hid müüsid enne teist maail-
masõda mõisa maha pankuri-
le Klaus Scheelile. Edaspidi on 
Kochid ja Scheelid ning ka Sc-
heelid omavahel omandivaid-
lusi pidanud. 

"Neid on peetud nii Ees-
ti kohtutes kui ka väljaspool 
Eestit," nentis Orro. Linnal ja 
riigil on vahepeal nendest ise-
gi ülevaade puudunud. 

Tulevikunägemus  
suvemõisast

Mõisaga seotud Eesti ette-
võtja Jaak Roosipuu ei taha 
selle tuleviku kohta lühemat-

ki kommentaari anda, viida-
tes, et see on kõik üks pikk 
ja keeruline lugu. 

Oliver Orro sõnul on su-
vemõisa olukord kehvemgi kui 
Kadrioru vannimajal. 

Omanikud ei ole esitatud 
muinsuskaitsjatele isegi küsi-
musi, et mida selle majaga te-
ha saaks või mida juurde ehi-
tada võiks. Isegi kui huvi ku-
nagi tekib, võib asjaajamine 
hoone kordategemiseks jälle-
gi aastaid aega võtta.

Omanike keskliidu esimees 
Priidu Pärna nentis, et muin-
susmajadega tegelemine on 
omaniku jaoks keeruline ja 
kallis. "Muinsuskaitse all ole-
vate või miljööväärtuslike ma-
jade kordategemine vajab ekst-
ra raha, sest töid võivad te-
ha vaid litsenseeritud ettevõt-
ted, keda on vähe ja kelle tee-
nused selles poolmonopoolses 
seisus oluliselt kallimad – se-
da ka muinsuskaitse kehtesta-
tud erinõuete tõttu." 

Lisaks on Pärna sõnul oma-
niku vaates sellise objekti kor-
dategemine seotud kordi suu-
rema lisabürokraatiaga ja aja-
kuluga, mis tekitab omanikes 
jõuetust. Sageli on vaja saa-
da muinsuskaitse eritingimu-
sed. Teha uuringuid. Hankida 
muinsuskaitseline järelevalve. 
Kooskõlastada projektid nii 
linna kui ka muinsuskaitsega. 

"Omanikes tekitab paha-
meelt, kui linna muinsuskait-
seametnikud peavad ennast 
justkui selle vara omanikuks, 
otsustades, millist lambikuplit 
ma võin valida," rääkis Pärna. 
Tihti võib tema sõnul küsida, 
kas muinsuskaitse aitab kaa-
sa hoone säilimisele või hoo-
pis hävimisele.

Toetusteta on  
raske renoveerida

Riik on samas vähendanud 
viimastel aastatel toetust kait-
sealuste ehitiste omanikele. 
Kokku on seda jäänud um-
bes kolm  miljonit, mis tänas-
te ehitushindade juures kaob 
nagu  mutiauku. Linn suudab 
aga Pärna arvates panusta-
da vaid pisku võrreldes va-
jadusega.

Seega peaksid Pärna sõ-
nul  olukorra parandamiseks 
panustama kõik. Omanikud 
olema ise heaperemehelikud 
ja vastutustundlikud, riik ja 
omavalitsus suurendama toe-
tusi ja vähendama bürokraa-
tiat, Omavalitsus peaks ka  tõ-
hustama järelevalvet ja eralda-
ma sinna ressurssi.

Ehitussseadustik ütleb, et 
kohalikul omavalitsusel on pä-
devus kontrollida ehitise ja sel-
le korrashoiu vastavust nõue-
tele ja teha ettekirjutusi. On 
võimalik  ähvardada sunnira-
haga või viia läbi asendustäit-
mine ehk siis kõrvaldada ise 
oht ja nõuda omanikult ku-
lud sisse. Seda näiteks juhul. 
kui mõnes laguhoones valit-
seb tulekahjuoht ja tulekahju 
puhkemisel võib naabermaja 
ohtu sattuda.

Neli aastat tagasi oli mu-
nitsipaalpolitseil arvel üle 
paarisaja pool- või täiesti 
maha jäetud maja, kuhu 
kogunesid kodutud ja sa-
geli valitses ühtlasi tule-
oht. Nüüdseks on nende 
arv langenud vähemalt 
poole võrra, kusjuures 
enamuse puhul on ehitus- 
või arenduskava 
selgunud.

2016. a, kui lagumajade 
kaardistamisega alustati, lei-
ti neid koguni üle 300. Pere-
mehetute hoonete hulga järsu-
le langusele kordades on ai-
danud kaasa nii kinnisvara-
hinna üldine tõus kui munit-
sipaalpolitsei üha tõhusamaks 
muutuv kontroll.

Kesklinnas on 15 kolemaja
Kesklinnas on selliseid ko-

lemaju mupo pressiesindaja 
Meeli Hundi sõnul 15. Aasta-
tega on neid pidevalt vähene-
nud ja juurde pole uusi mär-
kimisväärselt tulnud. Maja-
dest, mida pidevalt kontrolli-
takse, ei kasutata mõnda ju-
ba üle 10 aasta. 

Üldiselt kontrollitakse 
neid igapäevasel pat-
rullimisel ja eraldi 
reide selleks tehtud 
ei ole. Juhtub, et 
aeg-ajalt murtakse 
kuskile mahajäe-
tud hoonesse sisse, 
kuid üldjuhul on pä-
rast märgukirju kinnis-
tu omanikele sissepääsud taas 
kinni pandud. 

Pirital-Nõmmel näeb nn 
memme-taadi sündroomi

Munitsipaalpolitsei pressi-
esindaja Meeli Hunt ütleb, et 
Pirita puhul võib märgata nn 
memme-taadi-sündroom, sa-
ma kohtab ka teistes erama-
japiirkondades.

Memm ja taat elasid kin-
nistul, kus nii maja kui pa-
rasjagu maad. Mingil hetkel 
lahkus memm taevastele ra-
dadele ja taat ei tulnud pä-
ris hästi enam majandamise-
ga toime. Pärimisele, kas on 
pärijaid, kes võiks appi tulla, 
oli vastus – lapsi ei ole ja ka 
teisi abistajaid mitte. Kui ühel 
päeval aga ka taati enam pol-
nud ja notar asjaajamisega te-
geles, ilmus ühtäkki välja 13 
pärijat, kes kõik oma osa soo-
visid saada. 

Kahjuks on see üks näide, 
miks üsna palju väiksemaid 
maju tühjalt seisavad. Omani-
kud ei jõua omavahel kokku-
leppeni, kas maja maha müüa, 
ja milline ja kui suur on kelle-
gi osa. Nii need majad näiteks 
ka Nõmmel seisavad ja tihti-
peale lagunevad. Õnneks te-
gutseb Nõmmel naabrivalve, 

kes lisaks mupo inspektorite-
le silma peal hoiab.

Mustamäel mõned vare-
med ja tühjad elamud

Mustamäel on kokku kuus 
probleemsemat objekti ja üks-
ki neist ei kvalifitseeru ohtli-
ku hoone alla. Enamike hoo-
nete omanikega on mupol pü-
siv infovahetus. Ühe kinnistu 
puhul on tegemist sisuliselt va-
remetega, teise puhul tühjalt 
seisva garaažiga, lisaks paar 
tühjalt seisvat elamut, milles-
se sissepääsud on blokeeritud. 

Lasnamäel vaid mõned  
mahajäetud hooned

Lasnamäel on vaid üks ma-
hajäetud maja Katusepapi ja 
teine Vana-Kuuli tänaval. Neid 
on mupo koos piirkondliku po-
litseiga käinud korduvalt vaa-
tamas ja võõraid isikuid ära 
ajamas. Vana-Kuuli 5  maja-
omanik on juba mitmeid ja 
mitmeid kordi sissepääse sul-
genud, kuid ikka murtakse 
vahel sisse. 

Põhja-Tallinnas  teevad 
omanikud koostööd

Kõik korrast ära 
hooned Põhja-Tal-

linnas on inspek-
torite kontrolli 
all. Iga-aastane 
inspekteerimine 
on hetkel poole-

li ning sellel nä-
dalal jõuab see loo-

detavasti lõpuni. Mupo 
pressiesindaja Meeli Hundi sõ-
nul on kõik kinnistute omani-
kud on koostööaltid ning see 
on suur positiivne muutus. 

Nimekirjas asub seal mui-
du 50 hoonet, kuid enamu-
sel on parem tulevik silma-
piiril või juba ehitatakse ak-
tiivselt: Kopli liinid (uued ma-
jad), Volta kvartal, Põhja pst 
2 (2023. a uus projekt), Sit-
si endine tehas (manufaktuu-
ri kvartal), Sitsi 3a taga asuv 
hoone, kuhu tuleb uus laste-
aed jne. Neid kohti on veel, 
kuid enamikul on arengupers-
pektiiv ja -kava olemas.

Haaberstis mureks vaid 
üks maja

Endiselt on murekohaks 
Paldiski mnt 125 maja, mille 
ümber käib omanike vaheli-
ne kohtuvaidlus. Internetis on 
leitav ka võimalik uusaren-
duse projekt, kahjuks ei la-
se vaidlused asjal edeneda. 
Hetkel on tänu mupo aktiiv-
sele tegevusele ja kontrollile 
maja aiaga piiratud ning sis-
sepääsud kinni.    

Kristiine on aga ainuke lin-
naosa, kus  pole probleemseid 
kinnistuid üldse. 

Lagunevaid  
tühimaju jääb linnas  
üha vähemaks

RÄÄMAS AADLIPALEE, SUVEMÕIS JA VANNIMAJA: Muinsused 
põlevad ja kõdunevad, kuid omanike survestamiseks jõudu napib

Kadrioru kuulus vannimaja on hävimise äärel.   Albert Truuväärt

Arhitektuuriajaloolase Oliver Orro sõnul on Lennuki tänaval paiknev väärtuslik puitmaja kaua aega muret teinud, kuid nüüd tehakse omanikettevõtte tellimusel uut restaureerimis-
projekti ja asjad on hakanud liikuma. Hoone valmis tuntud arhitektide Herbert Johansoni ja Aleksandr Vladovski projekti järgi kahe ilmasõja vahel.   Albert Truuväärt
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Narva maantee äärse ajaloolise supelsalongi ja van-
nimaja saatus on kurb. Kunagi tsaar Nikolai I kolme 
tütart näinud, kuid nüüdseks kokkuvajumise äärel 
ehitist ei saa vist isegi enam renoveerida. Rääkida 

saaks ehk koopia ehitamisest. Omanikettevõte annab endiselt 
lubadusi, ent kas need täituvad, jääb küsitavaks.

Ilmselgelt vajaksime uuemat lähenemist ja poliitikat. 
Seda lauset on korratud palju aastaid, kuid üle kogu rii-
gi  puudub osa ehitusmälestiste olukorrast täpne ülevaa-
de. 2019. a ellu kutsutud nn reform kujunes pigem koomi-
liseks. Nimelt nähti ehitusmälestiste jaoks ette näpuotsaga 
riiklikku toetust, ja oligi sisuliselt kogu reform. Riikliku 
muinsuskaitseameti kaudu jagatakse praegu aastas kokku 
kolme miljoni euro kanti kogu Eesti mälestiste peale. Väl-
ja arvatud Tallinna omadele, mille jaoks linn püüab leida 
nii palju kui vähegi võimalik.

Itaalias on jagatud vanu ja sageli väga suuri aadlimaju-
losse pea tasuta – eeldusel, et sul on kapitali panustami-
seks. Isegi kui kallis renoveerimine välja jätta, peab kait-
sealuse hoone omanik järgima hulka piiranguid. Teisalt 

kütma õhku, sest vana-
aegset hoonet ei saa soo-
jaks pakkida.

Riigi kitsiduse taustal 
on Tallinn püüdnud toetusi 
aasta-aastalt tõsta. Kui tä-
navu oli see summa kokku 
300 000 eurot, siis järgmi-

sel aastal on lootus saada 350 000. Teisalt on Tallinn siis-
ki kogu Eesti pealinn. Ja see, et riik on oma käed puhtaks 
pesnud, pole leebelt öeldes õiglane. Lisaks on ju ka järele-
valve, mis samuti kulusid toob, linnale delegeeritud.

Tallinn ei saa siiski luua mingit muinsuskaitselist eri-
korda, vaid kogu riigis peaks valitsema ühtne lähenemine. 
Eesti peaks astuma seda teed nagu paljud teised maad. 
Muinsuskaitselisi ehitisi majandavatele või renoveerivate-

le eraisikutele või ettevõtetele peaks – lisaks 
märksa suuremale toetusenumbrile – pak-

kuma sihtotstarbelisi sooduslaene või mak-
susoodustusi. Ja mitte ainult nendele, kes 
nappide toetuste võidurabamises esime-
sed, vaid kõigile sisulistele tegijatele. Ot-

seseid rahalisi toetusi ei peaks kart-
ma. Väga sageli on muinsused üht-
lasi turismiobjektid. Kordatehtud 
majades tegutsevad ärid toovad 
maksutulu ning tööd ja leiba.

Teisalt, hoidmaks ära Nar-
va mnt äärse supelsalongi kur-
ba saatust teiste mälestiste pu-
hul, tuleks hakata lootusetutel 
juhtudel sundvõõrandama. Linn 
saaks siis panna hoone  enam-
pakkumisel müüki üsna süm-
boolse summaga. Potentsiaalsel 
ostjal peaks olema ette näidata 
renoveerimissummad, millest 
osa oleks riiklik toetus. Koer-
heintel-sündroom tuleks väl-
ja juurida.

Muinasmajad nagu 
koerad heintel

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kordatehtud maja-
des tegutsevad ärid 
toovad maksutulu 
ning tööd.

Lasnamäe messile on tule-
mas ligi 40 tööandjat  toot-
misest, tervishoiust, logis-
tikast ja teenindusest. 
Töötukassa "Tööta ja õpi" 
meetme toel on töötami-
sega samal ajal võimalik 
läbida täiendkoolitus ja 
omandada tööks vajalikud 
oskused eri 
ametikohtadel.

9. novembril kl 10-13 toimub 
lauluväljaku klaassaalis (Narva 
mnt 95) Lasnamäe töö- ja kar-
jäärimess. Messi projektijuhi Je-
katerina Vorobjova sõnul annab 
mess võimaluse kohtuda tööotsi-
jatega, rääkida pakutavatest töö-
kohtadest vahetult, ilma e-pos-

ti ja virtuaalse suhtluseta. Kü-
lastajate arv värbamispäevadel 
küünib 800-900 inimeseni, mis 
näitab, et huvi on suur. Silmast 
silma kohtumise võimalust hin-

davad ka Ukraina sõjapõgeni-
kud, kellele see on lihtne viis 
siseneda Eesti tööturule.

Lasnamäe töömess on Tal-
linna suurim ja seal ei pakuta 

ainult lihttööd. Näiteks osaleb 
messil ettevõte Elcogen, kelle 
ridades leiavad koha nii insene-
rid kui keemikud. Lisaks toob 
mess kaasa lennuki mehaaniku-
te, laooperaatorite ning IT pro-
jektijuhi ametikohad. 

Messile oodatakse nii noori 
kui ka vanemaealisi, nii töötuid 
kui töötavaid inimesi, nii Ees-
tis kui ka välismaal tegutsemi-
se sooviga külastajaid. Samuti 
neid, kellel soov teha karjääris 
uus samm või omandada uusi 
teadmisi. Välismaa tööpakku-
misi vahendab kohapeal töötu-
kassa EURES nõustaja. Lisain-
fo www.minukarjaar.ee ja tel 
634 8000.

Lauluväljaku töömessil pakub ametit 40 firmat

Targa linna lahendusi toetavale 
Tallinnovationi konkursile lae-
kus tänavu kümme taotlust, 
koos teadus- ja ärilinnakuga 
Tehnopol valis linn nende seast 
välja neli võitjat, kellesse inves-
teeritakse rekordiliselt 100 
000 eurot. Seekord võitsid 
konkursi ettevõtted 10Lines, 
Koduandur, FOB Solutions 
koos MyGamesiga ja FudLoop. 
10Lines arendab nutikaid ro-
boteid teekatte markeerimi-
seks,  Koduandur teavitab ea-
kate lähedasi või hooldustöö-

tajaid, kui eakas ei liigu kodus 
tavapärases rütmis, mis võib 
viidata kukkumisele või tervi-
serikkele. FOB Solutionsi ja 
MyGamesi väljatöötatud la-
hendus võimaldab muuta spor-
diväljakud täiesti iseteenindus-
likuks, juhtides broneeringuid, 
makseid, läbipääsu, valgustust 
ja muid funktsioone. FudLoop 
arendab nutikaid toidujagamis-
kappe ja pakub esimese ette-
võttena maailmas toidujaga-
mist teenusena. 100 000 eurot 
läheb võitjate vahel jagamisele. 

Tallinnas on ümmarguselt 6000 
korteriühistut, kelle majandata-
vatest hoonetest kuulub lõviosa 
F-energiaklassi. See tähendab, 
et maja tuleks renoveerida ener-
giasäästlikuks. Tehnikaülikooli 
ehitusinstituudi juhtivlektor Anti 
Hamburg tõdes korteriühistute 
25. foorumil, et linnas leidub ilm-
selgete külma- või niiskuskah-
justustega tellis- ja paneelkor-
termaju. Ilmselgelt renoveeritak-
se praegu väga palju aeglase-
mas tempos kui peaks. Euroopa 
struktuurfondide või riikliku toe-
tusega on tehtud korda üle 1000 
maja, teist sama palju pangalae-
nudega. Kiiremas korras vajaks 
üle kogu Eesti renoveerimist 
ümmarguselt 15 000 korterma-
ja. Tallinnas on laias laastus re-
noveeritud 10% kortermajadest. 
Kuna ühistute huvi toetuste vas-
tu on suur, sest renoveerimine 
annab umbes poole võrra ener-
giasäästu, kipuvad aastas laiali 

jagatavad toetused kiiresti lõp-
pema. Siiski, kui majal on juba 
näiteks katus korda tehtud, ta-
suks mõelda isegi enne tervikre-
noveerimist sinna päikesepa-
neelide paigaldamisele. Seda 
muidugi juhul, kui need majaga 
arhitektuuriliselt sobivad ja 
edaspidi tehtavale tööle ette ei 
jää. Päikesepaneele toetab sel-
lest aastast ka Tallinna linn. Li-
saks ei pea päikseenergialt ta-
suma kõikvõimalikke riiklikke 
makse, mis muidu meie elektri-
arvetega paratamatult kaasas 
käivad. Linn plaanib hakata ka 
toetama ühistuid, kes soovivad 
liituda linna kaugküttesüsteemi-
ga. Praegune drastiline energia-
hindade tõus näitab, et kunagi 
keskküttevõrgust eraldunud ja 
gaasiküttele üle läinud korter-
majade naasmine n-ö lätete 
juurde on ainus pääsetee. Lei-
dub ka maju, mis on juba ajaloo-
liselt olnud ainult gaasiküttel.

Riigi kinnisvara majandav ette-
võte on sõitnud üle Eesti endiste 
piirivalveohvitseride soovist luua 
Neeme tänava lõpus asuvasse 
kunagisse kordonisse oma ko-
dud. Neeme kordoni ala tahe-
takse nüüd elamuehituseks 
ära müüa, sest endine 
militaarobjekt kuu-
lub riigile. Aasta-
kümneid on kor-
donis elavad en-
dised piirivalve-
ohvitserid aga 
teadnud, et nad 
saavad oma kodu 
päriselt endale. See 
polnud mingi abstraktne 
lootus, vaid 1990ndate piirivalve 
juhtkonnaga oli see üheselt pai-
gas ja kokku lepitud, et tööandja 
eluruumid saadakse endale 
erastada. Tuleb välja, et neid pe-
teti. Nõnda nagu on öelnud Põh-
ja-Tallinna vanem Manuela Pih-
lap (pildil), pole linnaosa kavan-
datud uue elamuarenduse ja 
magusa mereäärse maatüki de-
tailplaneeringut kooskõlastanud 

ega teegi seda. Koplisse Neeme 
tänavale ei tohiks tulla uus ela-
muarendus ja kogu see ranna-
ala peaks jääma avalikku kasu-
tusse. Tallinna senine lähenemi-
ne on just taoline olnud – avada 

linn merele. Riigi Kinnisvara 
on põhjendanud, et see 

paraku ongi nende 
roll – müüa riigile 
mittevajalikku va-
ra. Kui ETV saade 
Pealtnägija tee-
mat hiljuti avas, jäi 

sealt kõlama just 
inimlikus mõttes üle-

kohtu moment. Riik ta-
hab kodust välja ajada selle-

sama riigi loojaid ja kaitsjaid. 
Rääkimata, et pered panid laokil 
hoonete korrastamisse, elektri-
ühenduste ja kanalisatsiooni ra-
jamisse palju aastaid järjest kõik 
oma säästud. Lisandub veel 
keskkonnakaitseline moment. 
Läheduses asub Paljassaare lin-
nukaitseala ja juba sellest peaks 
piisama, et mitte lubada kohe 
sinna kõrvale uuselamurajooni. 

Üks suur kütusekett üllitas äsja 
pressiteate, milles kuulutas, et 
"ulatusliku elektrikatkestuse 
puhul Eesti kütuseta ei jää". Tar-
bijat lohutatakse, et üle Eesti 
paiknevat seitse paikse gene-
raatoriga teenindusjaama, mis 
olevat kohe valmis kliente tee-
nindama ka elektrikatkestuse 
korral. Ühest küljest on too kü-
tusekett kahtlemata tubli. Ma-
jandusministri  määruse nr 35 
kohaselt peavad alates 2022. 
aastast elutähtsa teenuse osu-
tajaks määratud kütusemüüjad 
tagama vähemalt kolm auto-
noomse elektritoitega tanklat 
üle Eesti. Selle konkreetse keti 
kohustus on praegu seega üle-
tatud koguni nelja tanklaga. 
Sellise kohustusega kütuse-
müüjaid on praegu kokku ka-
heksa. Iseasi, kas oli mõtet sel-
lest edusammust pressiteadet 
üllitada. Tegelikult joonistub siin 
välja täiesti trööstitu olukord. 

Samas kui võrguette-
võtte Eleringi juht Taavi 
Veskimägi peab järjest tõenäo-
lisemaks talviseid elektrikat-
kestusi, pole valitsuspoliitikud 
seni suutnud kohustada kütu-
setanklaid looma suuremat hul-
ka avariitanklaid. Nii ongi terve 
Tallinna linna peale üks ava-
riitankla, mis on võimeline en-
nast elektrikatkestuses kohe 
avariitoitele ümber lülitama. 
Meid lohutatakse, et küll kütu-
sefirmad on ise kohusetundli-
kud. Küllap mõned sellised 
tanklad on sadade tuhandete 
tarbijate jaoks veel. Kuid kütuse 
varustuskindlus kriisi ajal on lii-
ga tõsine teema, et loota siin 
kellegi südametunnistusele. 
Peaks olema garanteeritud, et 
Tallinnas suudab ennast kohe 
avariitoitele üle viia vähemalt 
iga teine tankla, kui mitte ena-
mik. 

Korteriühistud eriti Ida-Virumaal, 
aga ka Tallinnas on hädas Vene 
kodanikele kuuluvate korteritega. 
Seoses viisapiirangutega nende 
omanikke riiki ei lasta. Teisalt on 
aga ülekohtune, et ülejäänud 
ühistu liikmed peavad hakkama 
tasuma nende kommunaalarveid, 
sest partneriks on sooja- või vee-
ettevõtte jaoks ikkagi ühistu, mit-
te mõni konkreetne korteri-
omanik. Siseministeeriu-
mi andmetel mõjutavad 
viisapiirangud 41 351 
kinnistu omanikku, 
kes on Venemaa ko-
danikud. Lahenduse-
na on pakutud, et Ve-
ne kodanikud võiksid 
oma korterid püüda üürile 
anda ning leida Eestist kinnisva-
rahaldajad, kes nende varaga te-
geleks. Igal juhul on paljude ühis-
tute juhtidel üks mure juures, sest 
nad peavad korteriomanikke  te-
lefonitsi või e-kirjadega taga aja-
ma, et nende plaanidest teada 
saada. Viimaseks õlekõrreks jääb 
korteri sundmüük, kui võlad on lii-

ga suureks kasvanud. Kuid juriidi-
liselt võib see siiski keeruline olla. 
Üsna ilmselt kuulub Vene kodani-
kele igasugust kinnisvara, inves-
teeringukorteritest ja suvistest 
peatuspaikadest viisa saamiseks 
vajalike üliodavate eluasemeteni. 
Õiguskantsler "Kohtla-Järve hak-
kas juba otsima lahendusi ja seal 
on neid põhjuseid erinevaid – on 

lihtsalt kortereid hüljatud, 
kuna turuväärtus on 

madal," ütles Ülle Ma-
dise. "Nüüd tõesti on 
avalikuks tulnud ja 
ka meie majja jõud-
nud probleem, mis 

on seotud sellega, et 
Vene kodanikud ostsid 

odavamaid kortereid just 
nimelt selleks, et saada Schen-
geni viisa. Tegelikult kavatsust 
nendes korterites elada, nende 
eest hoolitseda, neid kütta ei ole 
olnud." Ühistule on aga iga elani-
kuta korter tõsine mure ja ilmselt 
tuleks siin riigil välja töötada min-
gi õiguslik kiirlahendus. 

Tallinn investeerib ettevõtete 
nutikatesse lahendustesse

Linn hakkab toetama  
keskküttevõrguga liitumist

Lukselurajoon viskaks Eesti  
eruohvitserid kodust välja

Kütusefirmad peaksid looma  
rohkem avariitanklaid

Kuidas vabaneda  
kommunaalvõlglase korterist?
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Lapsed vajavad korralikku 
sooja toitu ka ajal, mil kõige 
vajalikumad toiduained on 
rohkem kui poole võrra 
kallinenud.

Toitumine on lapse nor-
maalse arengu ja tervisliku sei-
sundi peamine määraja. Korra-
likult toitunud lapse organism 
on vastupidavam. Soe ja mit-
mekülgne söök aitab enneta-
da haigusi, parandada õppu-
rite akadeemilisi saavutusi ja 
üldist sooritusvõimet ning lu-
bab neil kohaneda paremini 
igapäevaeluga. Ebapiisav toit-
ainete tarbimine varases eas 
soodustab ainevahetushäirete 
tekkimist ning mõjutab nega-
tiivselt laste füüsilist ja vaim-

set arengut, haigestumist ja 
õpitulemusi.

Korralik koolitoit on ol-
nud oluline teema juba mitu 
aastat, kuid praegu eriti ak-
tuaalne. Tänapäeval, kui ole-
me kokku puutunud eri krii-
sidega, püüame säilitada se-
da, mis meil varem heal tase-
mel oli. Kuid inflatsioonil on 
natuke teised plaanid.

Nagu me kõik juba teame, 
on hinnatõus hüppeline. Ja see 
kindlasti ei ole ka lõpp. Kõige 
vajalikumad toiduained on kal-
linenud rohkem kui 50%! Ja-
hu ja tangained on kallinenud 
76%, maitseained 61,4%, muud 
õlid 60,6%, munad 54,4% ning 
loomaliha 53,5%1. Kuid samal 
ajal pole riigi koolilõuna toetus 
tõusnud juba mitu aastaid. Keh-
tiva korra järgi kulub riigil ühe 
lapse koolilõuna peale 1 euro 
päevas, millele lisandub oma-
valitsuse ja mõnel juhul ka lap-
sevanemate panus. Viimati tõs-
tis riik koolitoidu toetust 2018. 
aastal – 78 sendilt 1 euro peale.

Tänapäeval on loomulik, et 
inflatsioon "sööb" terve selle 
koolilõuna toetuse ära, sest inf-
latsioon on rohkem kui 20%2. 
Siis on ka loomulik järeldada, 
et koolitoidu kvaliteet on see-
tõttu langenud. Ehkki omava-

litsustel on juba praegu suur 
hulk muid lisakulutusi, on mõ-
ned neist leidnud sellest õppe-
aastast siiski võimaluse suuren-
dada koolilõuna rahastamist. 
Näiteks annab Tallinn tänavu 
1. septembrist ühele koolilõu-

nale 1,56 eurot ehk 22 sen-
ti rohkem kui eelmisel aastal. 
Ent kuna hindade tõus on pü-
siv, on see summa juba prae-
gu ebapiisav, et pakkuda koo-
linoortele ka edaspidi kvali-
teetset, toitvat ja mitmekülg-
set lõunasööki. 

Minu kui Tallinna noortevo-
likogu aseesimehe arust pea-
vad riigi prioriteetideks olema 
tervishoid, haridus ja lapsed. 
Lapsed on need, kes hakka-
vad meie riiki tulevikus aren-
dama. Miks riik siis ei soodus-
ta nende arengut? 

Mais pöördus linnade ja val-
dade liidu juhatus riigi poo-
le palvega tõsta sellest õppe-
aastast riigi koolilõuna toetust 
1,50 euroni õppepäeva kohta. 
Koolides, kus on kokku 100 või 
vähem õpilast, aga 1,80 euro-
ni õppepäeva kohta. Kahjuks 
jättis valitsus selle ettepaneku 
tähelepanuta.

19. oktoobril esitas Tallin-
na noortevolikogu koos teis-
te osalus- ja poliitiliste noor-

tekogudega valitsusele pöör-
dumise koolitoidu kättesaada-
vamaks muutmiseks. Noored 
paluvad valitsusel tõsta alates 
1. jaanuarist 2023 koolilõuna 
toetus 1 eurolt 2 euroni. Riik 
peab hoolima esmalt oma tu-
levasest põlvkonnast ja alles 
pärast seda teistest asjadest. 
Loodame, et meie pöördumi-
ne näitab vabariigi valitsuse-
le, et probleem on tõesti tõsi-
ne ning seda ei saa enam nii-
moodi jätta.

Kui valitsus muudatusi ei 
tee, valitseb oht, et käiku lä-
heb kaks stsenaariumi. Kooli-
toidu kvaliteet langeb või siis 
tuleb vanematel koolilõuna eest 
rohkem maksta. Hullemal juhul 
juhtuvad mõlemad asjad. Kõigil 
omavalitsustel ei ole soovi jär-
gida Tartu eeskuju, kus sellest 
õppeaastast tuleb osa koolitoi-
du maksumusest tasuda vane-
matel, kellel on praeguses ma-
janduslikus olukorras niigi pal-
ju lisakulutusi.

Koolilõuna toetus peaks kõikjal riigis tõusma 2 euroni

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

"Tallinna korteriühistud, 
kes ei ole veel kaugküttega 
liitunud, võiksid seda kiires-
ti teha," ütles linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Utilitase 
pakutav kaugküttesüsteem 
on praegusel energiakriisi 
ajal teistest süsteemidest 
palju odavam ning annab 
ühistutele märgatava 
kokkuhoiu." 

Kõlvart rääkis korteriühis-
tute suurfoorumil "Energia-
kriisi lahendused korteriühis-
tutele", et kasu kaugküttest jär-
jest suureneb ning raske talve 
eel peaksid ühistujuhid kiires-
ti Utilitasele teada andma oma 
soovist liituda. "Kõik energia-
kulud on suurenenud korda-
des, ühistud ja nende elani-
kud maadlevad toimetuleku-
ga," lausus Kõlvart. "Kaug-
küte on üks väheseid teenu-
seid, mis lubatud hinna selleks 
kütteperioodiks säilitab. Lin-
na eesmärk on pakkuda vas-
tuvõetava hinnaga kaugkütet 
kõigile soovijatele."

Tekkimas  
elektrikogukonnad

Kõlvart tõi ka esile, et seoses 
energiakulude kasvuga peab 
Tallinn möödapääsmatute ku-
ludena eraldama ligikaudu 90 
miljonit eurot nende kompen-
seerimiseks. Samas on Tal-
linna toetus korteriühistutele 
kaks korda tõusnud ning selli-
ses olukorras on ka riigil suu-
rem kohustus ühistuid aidata.

Korteriühistute liidu juha-
tuse esimees Andres Jaad-
la ütles, et vaatamata ras-
kele ajale tegelevad korteri-
ühistud aktiivselt energiava-
esuse vähendamisega. Ta tõi 

välja paljude ühistute kavat-
suse hakata kortermajade re-
mondi järel ka taastuvener-
gia tootjateks ja müüjateks, 
luues nõnda taastuvenergia 
kogukonna.

Jaadla selgitas, et taastuv-
energia kogukond võib tegut-
seda näiteks osaühingu, aktsia-
seltsi või mittetulundusühin-
guna. Kodutarbijatel on õigu-
sed ja kohustused vastavalt 
äriühingu põhikirjale ja asu-
tamislepingule.

Praegune äriseadustik on 
juba raamistikuna olemas, et 
saaks luua taastuvenergia ko-
gukonna. Selle liikmete tarbi-
mispunktides kasutatud ener-
giat saab mõõta selleks ette 
nähtud kaugloetava mõõte-
seadmega. Kogukondade ener-
giatarbe kohase info kättesaa-

mine on oluline taastuvener-
gia summaarse lõpptarbimise 
statistiliseks ülevaateks.

Jaadla kutsus Elektrilevi 
üles olema rohkem avatud uute 
energiakogukondadega suhtle-

misel ning mitte seadma takis-
tusi elektrivõrguga liitumisel. 
"Vahel on energiakogukon-

na ühistutel tunne, et Elekt-
rileviga suheldes tuleb nagu 
sein ette. Enam kui aastapik-
kused liitumisajad ei ole nor-
maalsed ning energiaettevõt-
ted peaksid tegema kõik sel-
leks, et olla rohkem avatud ja 
koostöövalmis. Üks võimalus 
on pidevalt avaldada elekt-
rivõrgu vastuvõtu võimeku-
se andmeid, et potentsiaalse-
tel energiakogukonna müüja-
tel oleks võimalus näha liitu-
mise perspektiivi,"  lausus ta.

Gaas ja elekter  
korteritele olemas

Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi energeeti-
ka asekantsler Timo Tatar rää-
kis, kui kauaks jätkub Eestis, 
teiste seas ka korteriühistute-
le elektrit ja gaasi. Tema sõ-
nul tuleb vähendada gaasi ül-
dist tarbimist. Ta tõi välja ka 
kaugkütteettevõtted, kes on 
läinud gaasiküttelt üle teiste-
le kütteliikidele ning seejuu-
res on Utilitas suutnud säili-
tada ka senise hinnataseme. 
Lisaks on riik varunud pii-
savalt gaasi, et vähemalt see 
talv üle elada.

Elektri varustuskindlusest 
rääkides tõi Tatar esile vara-
semast kõrgemad riskid seoses 
võimaliku ennetähtaegse üle-
minekuga Euroopa sagedus-
alale. "Eesti on endiselt Ve-
nemaa ja Valgevenega ühes 
elektri sagedussüsteemis. Vii-
mastel aastatel on kõigis Bal-
ti riikides rajatud üleminekuks 
tugevdussüsteeme, kuid sellest 
veel ei piisa," rääkis Tatar. 
"Võime ise end uuele süstee-
mile ümber lülitada, kuid see 
läheb veel kallimaks, kui meil 
praegu niigi kõrge elektri hind 
on. Aga oleme selleks valmis 
ning ümberlülitumist tõenäo-
liselt ei märgatagi."

Mark Jefimov
noortevolikogu 
esimees

Linn on lubanud, et Utilitas tänavu raskel ajal soojahinda ei tõsta.  Scanpix

Kaks Tallinna korteriühistut said  
kaunima majaümbruse eest eriauhinna
Pottides puud ja lugudega 
peenrad – kaunima ümbruse-
ga kortermajade elanikud ka-
vandavad aedu ja ka hoolitse-
vad nende eest ise.

Hiljutisel Eesti korteriühistute 
liidu (EKÜL) suurfoorumil selgu-
sid tänavused parimad korteri-
ühistud.  Kategoorias "Ilus kodu-
ümbrus 2022" andis komisjon 
välja kaks eriauhinda. Eriauhind 
"Südamega loodud koduümb-
rus" läks Tallinna korteriühistule 
Kari 26. Korteriühistute liidu ju-

hatuse liikme Urmas Mardi sõnul 
kavandasid ja rajasid   majaümb-
ruse kaunid peenrad ja haljastu-
se majaelanikud ise. "Igal keva-
del ja suvel istutavad vanemad 
majaelanikud lilli ning hoolitse-
vad nende eest, ühistu omalt 
poolt toetab seda igati," märkis 
ta. "Kortermaja õu on elanikele 
justkui väike oma aed. Iga peen-
ra ja taime kohta on ühistul rääki-
da oma lugu, kes ja millal istutas 
ning kes selle eest hoolitseb."

Teine eriauhind "Pilgupüüdja 

linnaruumis" läks Tallinna korte-
riühistule Õismäe tee 76, kes on 
loonud paneelelamute keskele 
stiilse, kuid samas koduse hal-
jastuse. "Ka selles ühistus hoo-
litsevad majaümbruse eest kor-
teriühistu juhatus ja liikmed ise, 
koos istutatakse lilli ja põõsaid 
ning hoolitsetakse majaümbru-
se muru eest. Pottides kasva-
vaid puid, mis suvel ehivad ma-
jaesist, kasutab ühistu talvel 
maja sees jõulukaunistuste 
osana," lausus Mardi.

Kaugküttega liitumine toob  
ühistutele märgatava kokkuhoiu
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Jürgen Fogel
jyrgen.fogel@tallinnlv.ee

"Ei ole päris nii, et kui kütte-
seade on korrast ära, tuleb 
korstnapühkija, patsutab 
ahju ja see kohe töötab," 
märkis korstnapühkija Tiit 
Mäekivi, kelle sõnul tuleb 
esmalt vaadata, mis olukor-
ras ahi üldse on. "Vaatad 
sisse, mis värvi on kolle. Kui 
see on süsimust, siis pole 
õiget tõmmet," selgitas ta.

Mäekivi sõnul pole korstna-
pühkija pannal niisama pannal, 
vaid väga tõhus ja kasulik töö-
riist. "Päikesepaistelise ilmaga 
on see mulle peegli eest," lau-
sus mees. "Lasen päikese selle-
le peale paista nagu peeglile ja 
vaatan korstnasse justkui pro-
žektoriga. Näen, mis värvi on 
tahm ja millega inimene kütab." 

Kõrgusekartust pole
Ka hea nina kulub Mäekivi 

selgitusel korstnapühkijale ära. 
"Eks ma korstent pühkides ik-
ka nuusutan ka," tähendas ta. 
"Mõnikord, kui tunnen ammo-
niaagi haisu, küsin, kas väike-
seid lapsi on. Kui on, siis on 
selge – ahjuomanikud põle-
tavad mähkmeid, mi-
da aga teha ei to-
hiks."

Mäeki-
vi  on enda 
sõnul pida-
nud ameti 
tõttu ka-
tustel tur-
nima iga 
ilmaga ja 
igal kella-
ajal. "Olen 
ka kell 12 öösel 
Vana-Lõuna täna-
vale appi läinud," sel-
gitas ta. "Kellelgi ahi ei tõm-

manud, sellest oli kohe hirmus 
paanika lahti. Läksin mina siis 
luugist läbi ja mööda katusehar-

ja tipp-tipp-tipp üles. Küll oli 
hea, et pime oli – ma 

ei näinud, kui kõr-
gel  olen."

Kõrgu-
sekartust 
kogenud 
korstna-
pühkijal 
küll po-
le. "Vaa-
ta, seal ka-

tusel on se-
dasi, et sa ei 

pea  midagi ega 
kedagi kartma," 

märkis ta. "Politseid 
seal ei ole. Kõnni kui aeglaselt 

või kiiresti tahad, pead ainult 
vaatama, et katus otsa ei lõpe."

Korstnapühkijatega on seo-
tud mitmeid lugusid ja müü-
te, mida Mäekivigi loomulikult 
teab. Kuidas siis näiteks korst-
napühkija abil endale õnne soo-
vimine käib? "Võtad talt nöö-
bist kinni ja soovid, soovid, soo-
vid. Liiga palju ära nööpi nühi, 
see kulub ära," muigas Mäekivi.

Miilits-taksojuht- 
korstnapühkija

Rakveres sündinud Mäekivi 
on isegi miilitsaametit pidanud, 
nagu tema isagi. Pärast ajatee-
nistust proovis Tallinna Polü-
tehnilises Instituudis haridust 
omandada, aga sellest ei saanud 
asja, sest meeldisid lihtsad as-

jad. Nii otsustaski mees hakata 
taksojuhiks, aga siis muutus see 
amet ohtlikuks – iga aasta tape-
ti keegi ära. Nii tegigi Mäekivi 
1988. aastal elus kannapöörde 
ja kolis Võrumaale sooviga õp-
pida korstnapühkijaks, aga õp-
pekohad olid täis. Õppis siis pot-
tsepaks Tööraamatuski on kir-
jas: kolmanda kategooria pot-
tsepp. Lisaks kasvatas kurke. 
Tallinnas on Mäekivi  mööda 
katuseid turninud ja korstnaid 
puhtaks pühkinud aastast 2004. 
Aga miks ta siis ikkagi lõpuks 
korstnapühkijaks hakkas? "No 
midagi peab ju tegema!" põrutas 
mees, kellest on tänaseks muu-
hulgas saanud ka gaasiseadme-
te tehniline kontrolör. 

Kontrolöri töö on Mäekivi 
jaoks pisut tüütum, kuna klien-
te valida ei saa ja ka keskmisest 
ebameeldivamate või ebaviisa-
kamate tellijatega ei saa kaupa 
katki jätta. "Korstnapühkija-
na ma olen FIE Tiit Mäekivi ja 
valin endale kliente, aga gaa-
sikontrolörina ei saa seda teha 
ja pean ka väga kaaluma, mida 
ma inimestele ütlen," rääkis ta.

Mäekivi on Eestis tuntud 
mees. Aastaid tagasi valis TV3 
vaatajaskond ta nädala pari-
maks töörügajaks. Vaatamata 
moodsatele aegadele on korst-
napühkijatel käed-jalad pidevalt 
tööd täis. Kui ühel objektil või 
katusel lõpetad, siis juba järg-
mine klient ootab. 

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Koostöös UNESCO muusika-
linna Tallinnaga jõuab Eesti 
Kontserdi  programm sel sü-
gisel poolesajasse pealinna 
kooli. Esinejate seas on tipp-
interpreete, aga ka armasta-
tud muusikakollektiive, teis-
te hulgas näiteks muusik ja 
produtsent Sander Mölder, 
artist Mick Pedaja, pianist 
Johan Randvere, Eesti 
Rahvusmeeskoor ja Hortus 
Musicus.

"See ei ole tegelikult tõsi, et 
lapsed klassikat kuulata ei taha," 
kinnitas pianist Johan Randve-
re. "Koolides tuleb valida lihtsalt 
väga hea muusika. Kui mängi-
da seda päriselt, siis lapsed alati 
kuulavad! Kunagi, kui ma koo-
likontsertidega alustasin, läksi-
me muusikute kambaga koha-
le ja meid valmistati ette, et är-
ge nüüd tõsist muusikat mängi-
ge. Keegi meist siis ütles, et mi-
dagi pole teha, tal on varuks 
ainult Chopini esimene klaveri-
ballaad… ja sellest sai laste ab-

soluutne lemmiklugu! Niisiis – 
koolis tuleb esitada võimalikult 
rikkalikku muusikat!"

Eesti Kontserdi legendaarne 
koolikontsertide sari jõuab täna-
vu UNESCO muusikalinna Tal-
linna toel varasemast märksa 
enamate linna koolideni. Pro-
jekti koordinaatori Karin Sarve 
sõnul huvi ja soovijaid 
jagub. "Pahatihti ei 
ole lastel aega ega 
võimalust muu-
sikaga kokku 
puutuda, nii-
siis on kooli-
kontserdid to-
re võimalus jõu-
da lasteni otsese-
malt ja täpsemalt, 
et nad nakatuksid to-
reda muusikapisikuga ja 
leiaksid tee hiljem ka kontserdi-
saali. Linna rahastatud projekt 
annab professionaalsetele muusi-
kutele võimaluse jõuda koolides-
se, ja koolid ei pea selle eest maks-
ma, mis on meie jaoks tähtis."

Küsimusele, mida annavad 
koolikontserdid esinejaile, vastas 
Johan Randvere, et tema koge-
musel kuulavad Eesti koolinoo-

red väga hästi, mida neile män-
gitakse. "Eriti rõõmustav on in-
terpreedile, kui saad aru, et keegi 
jääb tõesti kuulama – kui näed 
ta pilgust, et ta tahaks veel kuu-
lata," tõdes Randvere. "Rääki-
mata sellest, kui lapsed pärast 
tulevad tänama ja jutustama."

Kalamaja põhikooli huvijuhi 
Kristina Ruuse sõnul on 

koolikontserdid seo-
tud muusika, vahel 

aga ka mõne tei-
se aine õppimise-
ga. "See on õpi-
lastele tore va-
heldus ja hoopis 
teisel moel õppi-

mine," märkis ta. 
Ühe näitena tõi ta 

välja, kuidas kuna-
gi andsid kaks poissi, kes 

olid ka ise alles põhikooli õpila-
sed, klaverikontserdi neljal käel, 
ja õpilased olid vaimustuses, et 
nende eakaaslased käivad juba 
koolides esinemas. "Nii saame 
julgustada lapsi rohkem muusi-
ka juurde tulema," tõdes  Ruuse.

Mõistagi meeldivad lastele 
popkontserdid, mille raames saa-
buvad kooli nende iidolid. "Näi-

teks on käinud Ivo Linna Anti 
Kammistega, Birgit Sarrap, Tan-
ja, Uku Suviste, Jaagup Tuisk – 
palju popstaare," loetles Ruuse. 
"On kõlanud eri muusikastiile 
ja nähtud väiksemate kavadega 
esinejaid – meie koolist on läbi 
käinud lai valik esinejaid."

Ruuse sõnul võtavad õpila-
sed samas väga hästi vastu ka 
tõsist muusikat.

Abilinnapea Kaarel Oja sõ-
nul on linna eesmärk pakku-
da muusikalinnana maailmata-
semel võimalusi luua ja nautida 
muusikat kogu selle mitmekülg-
suses. "Tegelikult ju luuaksegi 
Tallinnas maailmatasemel muu-
sikat iga päev ja seda ka esita-
takse, kuid mitte alati ja kõigi-
le pole see kättesaadav," lausus 
Oja. "Mul on väga hea meel, et 
koos Eesti Kontserdiga saame 
ühte barjääri murda ning lähe-
me teadlikult kontserdisaalidest 
välja, viies maailmatasemel muu-
sika otse sinna, kus on noored."

Projekti raames esinevad 
muusik ja produtsent Sander Möl-
der, artist Mick Pedaja, trum-
mar Reigo Ahven, pianistid Jo-
han Randvere, Hando Nahkur 

ja Kärt Ruubel, klarnetist Mar-
ten Altrov, vioolamängija Xan-
di Van Dijk, tšellist Villu Vi-
hermäe, Eesti Rahvusmeeskoor, 
Hortus Musicus, on ka spetsiaal-
ne programm lastele Tallinna 
Kammerorkestri esituses. Kõi-
ki neid muusikuid ja kollektii-
ve võib lähikuudel kohata Tal-
linna üldhariduskoolides muusi-
katundi andmas. Kokku toimub 
oktoobrist detsembrini Tallinna 
koolides 45 kontserti.

Tulevikus on plaanis  korral-
dada koolidele tasuta suurkont-
serte ka Estonia kontserdisaalis. 
"Koolilaste kutsumine klassikali-
se muusika kontserdile Eesti üh-
te uhkemasse kontserdisaali on 
tihti elumuutev elamus, paljude 
tulevikutegijate muusikaarmas-
tus ja edasised õpingud on ala-
nud just siit," rõhutas ka Eesti 
Kontserdi juht Kertu Orro.

UNESCO muusikalinna-
de võrgustikku kuulub 59 lin-
na. Tallinn liitus võrgustikuga 
2021. aastal. Eesti Kontserdi ja 
UNESCO muusikalinna Tallinna 
koolikontsertide koostööpartner 
on Tallinna Filharmoonia.

Muusikalinna kontserdid jõuavad tänavu 50 kooli

"Kui õnne tahad, võtad korstnapühkijalt nööbist kinni ja soovid, soovid, soovid... Liiga palju ära nööpi nühi, see kulub ära," muigas Mäekivi.

Pirita kutsub 
inimesi  
infotundi
Pirita linnaosa korraldab 28. 
oktoobril kell 17 Kose vaba aja 
keskuses (Rahvakooli 3) info-
tunni, kuhu on oodatud kõik 
linnaosa  elanikud. Pirita lin-
naosa vanema Kaido Sarniidu 
sõnul räägitakse kohtumisel 
mh Kose pargi skatepargi 
uuendamisest, lehekottide 
kampaaniast, ohtlikest jäät-
metest ja saabuvatest suure-
matest üritustest. Infotunnis 
osalevad mitmed linnaosava-
litsuse töötajad, kes on valmis 
kuulama ettepanekuid ning 
vastama küsimustele. Eelnev 
registreering pole vajalik.

Pääsküla rabas 
käib õpperada-
de remont
24. oktoobrist 31. oktoobrini 
toimuvad Pääsküla raba kait-
sealal loodusõpperadade, sil-
dade ning vaateplatvormide 
hooldus- ja remonditööd. 
Nõmme linnaosa vanema Kar-
mo Kuri sõnul on vastavalt 
kaitsekorralduskavale lähema 
paari aasta jooksul plaanis ette 
võtta kaitseala külastustaristu 
terviklik uuendamine.  Pääskü-
la raba kaitsealal on ligi 4 km 
ulatuses loodusõpperadasid, 
mitmeid puidust sildu ja vaate-
platvorme, mis on rajatud aas-
tatel 2007-2009. Uuendustöö-
de maksumuseks on kavanda-
tud 10 560 eurot.Pääsküla ra-
ba kaitsekorralduskava eel-
nõuga saab tutvuda www.
tallinn.ee/et/keskkond/paas-
kula-raba-kaitseala-kaitsekor-
ralduskava-avalik-valjapanek

Toimetule-
kutoetust on 
makstud üle 10 
miljoni euro
Tallinnas on selle aasta üheksa 
kuuga toimetulekutoetust 
makstud kümne miljoni euro 
ulatuses, mullu maksti seda 
terve aasta vältel 4,6 miljoni 
euro ulatuses. Abilinnapea Be-
tina Beškina ütles, et jaanuarist 
kuni septembrini on toimetule-
kutoetust makstud 10 miljoni 
euro ulatuses 25 571 heakskii-
detud taotluse alusel 9008 pe-
rele ning keskmine toetuse 
summa taotluse kohta on ol-
nud 397 eurot. Tema sõnul on 
taotluste arvu suurenemise ta-
ga nii energiakulude kui ka üldi-
ne elukalliduse tõus. Toimetule-
kutoetus on oluline abi abso-
luutse vaesuse piiril elavatele 
peredele, sotsiaalhoolekande 
seaduse alusel maksab riigi ra-
hastatavat toimetulekutoetust 
kohalik omavalitsus. 

 Pimedas  
on hea, siis ei näe, 

kui kõrgel olen.

Korstnapühkija peab katusele ronima 
iga ilmaga ja kasvõi südaöösel
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Botaanikaaias saavad sel-
geks putukad, samuti võib 
minna retkele mööda 
Kloostrimetsa soorada.

Muu hulgas saab koolivahe-
ajal teha valiku mitmete linna-
laagrite vahel. Näiteks looma-
aia linnalaager "Madu või uss?" 
õpetab 27. ja 28. oktoobril kella 
10-14 roomajate mitmekülgset 
maailma tundma ja võib-olla ka 
maohirmust üle saama. Lapsed 
tutvuvad loomaaias elavate ma-
dudega, saavad osa põnevatest 
õppekäikudest, vahvatest õpi-
tubadest ning mängulistest te-
gevustest. Tehakse selgeks, mis 
teeb ussist ussi ja maost mao, kes 
ussitab õuna sees või elab tiigi-
vees. Kahepäevase laagri osalus-
tasu on 35 eurot, registreeruda 
saab https://tallinnzoo.ee/linna-
laager-madu-voi-uss/ 

Meremuuseum kutsub 
8-12-aastaseid meresõpru laag-
risse "Laeva mitu elu", kus 25.-
27. oktoobrini saab uudistada, 
kuidas käib laevade ajaloo uu-
rimine.  "Põnevaid avastusi ja-
gub igal pool, kus laevu leidub," 
ütles lastelaagrit juhendav mere-
muuseumi kuraator Irma Mets. 
"Otsime neid üles eri paikades 
käsikäes asjatundjatega, kes iga 
päev laevade käekäiku uurivad. 
Kindlasti on kavas ka põnevaid 
mänge ja harjutusi." 

Kolmel päeval tutvuvad laag-
rilised näiteks merearheoloo-
gide ja nende tööga, võimalik 
on uurida allveeroboteid teh-
nikaülikooli biorobootika kes-
kuses, proovida selga sukeldu-
misvarustust ja saada selgeks 
sukeldumiseks vajalikke hin-
gamisharjutusi. Lisaks tegevus-
tele ootab lapsi toit, transport, 
tegevusteks vajalikud vahen-
did ja särk.

Botaanikaaed kutsub alg- ja 
põhikooli õpilasi kooli-
vaheaja taimepäe-
vadele. 26. ok-
toobril tutvus-
tab teadus- 
ja arendus-
osakon-
na metoo-
dik Kris-
ta Kaur 
taimeilu 
säilitamist 
herbaarleh-
tedel. "Põhja-
maalastele an-
nab herbaarium 
võimaluse taimedega 
tutvuda talvelgi," rääkis Kaur. 
"Selleks, et taimede kõik tun-
nused säiliksid, tuleb nad kogu-
da kuiva ilmaga. Siis on taime-

de veesisaldus väiksem ja neid 
kuivatada kergem. Teeme las-
tega kõik etapid läbi, kuid mõ-
ned taimed on meil ka eelkui-
vatatud. Kohapeal teeme ühes-
koos valmis koos tervikliku her-
baarlehe. Meil on selleks erili-
sed raamid."

Herbataim säilib  
aastakümneid

Koolivaheaja õpitoast võib nii 
tärgata elukestev huvi-

ala. "Teadusasutu-
sena on meie ees-

märk äratada 
lastes tai-
mede vas-
tu püsivat 
huvi," lau-
sus Kaur. 
"Kuivata-
tud taimed 
on niivõrd 

kaunid, et 
suudavad ära-

tada uudishimu 
kogu taimeriigi vas-

tu! Sellel mängumaal ei 
ole piire, tegevus on köitev ja 
põnev. Minu kodus on maali-
na seinal eksootiline fuksia. Kel 
mõne taimega isiklikum side, ol-

gu see siis lavendel või vaher, 
võib sellest samuti herbaarlehe-
na kunstiteose teha."  

25. oktoobri taimepäeval tut-
vustab taimekaitsespetsialist 
Pille Hermann putukaid, mida 
koos ka kivile joonistatakse. 27. 
oktoobril viiakse lapsed metoo-
dik Marit Kasemetsa juhendami-
sel retkele Kloostrimetsa soo-õp-
perajale. Oodatud on 1.-6. klas-
si lapsed. Taimepäevade tegevu-
sed toimuvad kella 11-13, osali-
selt ka õues. Osalustasu õpilase 
kohta 10 eurot päevas. Regist-
reerimine aadressil https://bit.ly/
koolivaheaegbotaanika

Teraapiline mõju
Nõmme klaasi- ja keraami-

kastuudio kunstiõpetaja Anna-
Maria Vaino sõnul jõuavad lap-
sed koolivaheajal ka  keraami-
kat valmistada. "Töötoad toimu-
vad kahel päeval – esmaspäeval 
on lapsed oodatud savi vormi-
ma, juba  neljapäeval saab seda 
glasuurida," ütles Vaino. "Kooli 
alates võivad lapsed oma tööd 
juba valmis kujul kätte saada. 
Kel koolivaheaja järel sügavam 
huvi tekkib, saab meie stuudios 
edasi õppida."

Vaino rääkis, et saviga tegele-
misel on teraapiline, ajutegevust 
stimuleeriv mõju. "Tekivad ma-
temaatikat ja keeleoskust stimu-
leerivad seosed. Töö saviga lõõ-
gastab, andes rahulolutunde ja 
enesekindluse. Omatehtud tar-
beesemest on rõõmu iga päev. 
Minu õpilased, kes nelja-aasta-
selt Kiili valla laste kunstistuu-
dios alustasid,  võtsid nüüd sü-
gisel kunstistuudio juhendami-
se ise üle. Nõmmel on meil las-
tekursusi kokku kolm. Sel sü-
gisel tegi erilist rõõmu see, et 
paljud Nõmme stuudios väikse-
na alustanud lapsed on gümna-
sistidena meie stuudiosse tagasi 
tulnud. Esimesest õpitoast sün-
dis püsiv huvi!"

Vanemad noored, kes on end 
registreerinud, saavad osaleda 
e-spordi turniiril GiTGuD, mit-
teregistreerunud võivad  jälgi-
da kogenud mängurite võistlust 
ning õppida nippe ja taktikaid 
arvutimängudest CS:GO, Valo-
rant, Leage of Legends ja Dota 
2. Kes aga arvutimängude sõ-
ber pole, saab aega meeleolu-
kalt veeta lauamänge mängides. 

Noortel alates vanusest 14 
aastat on võimalus saada kar-

jäärinõustamist. Kolmel vahe-
ajapäeval toimuvad ka Noor Te-
gija Instagrami kontol takeove-
rid, kus Tallinna noored räägi-
vad enda päevastest tegemistest 
ja suurematest ettevõtmistest 
ning panevad jälgijaid ilma kü-
simusele vastust ootamata mõt-
lema sellele, kui loovad ja inno-
vaatilised me oleme.

Koolivaheajaks on valida 
laagreid spordi, tantsu, kuns-
ti ja tehnoloogia valdkonnast. 
Suur osa tegevusi on tasuta, 
kuid vaja on eelnevalt regist-
reeruda. Lisainfo ja registree-
rimiseks vajaliku leiab veebi-
lehelt tallinn.ee/koolivaheaeg 
või https://www.facebook.com/
events/1150215718952590

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev lausus, et koolivaheaeg 
pakub palju arendavaid tege-
vusi ja see aitab neid ka hili-
semaks eluks ette valmistada. 
"Kutsun lapsevanemaid, hari-
dus- ja noorsootöötajaid ning 
kõiki teisi toetama noori nende 
arenguteel," ütles abilinnapea. 
"Tallinna asutused pakuvad sü-
gisvaheajaks väga mitmekülgset 
programmi. Tasub siis märgata 

Biojäätmete liigiti kogumise 
edendamiseks jagab linn 
kõigile huvilistele tasuta 
biojäätmete 
kogumisnõusid.

Pealinna elanikud on asu-
nud biojäätmeid usinamalt ko-
guma. "Kui 2021. aastal tekkis 
ühes kuus keskmiselt 972 tonni 
biojäätmeid, siis pärast eelmise 
aasta lõpus 44 000 biojäätmete 
kogumisnõu jagamist tõusis kok-
kukogutud biojäätmete hulk ligi 
kaheksa protsenti," ütles abilin-
napea Joosep Vimm. 

Biojäätmete liigiti kogumise 
edendamiseks toetab linn sel sü-

gisel elanikke eri biojäätmete ko-
gumisvahendite – kogumisma-
hutite, kodukompostrite ja ko-
duköögis kasutamiseks sobiva-
te kogumisnõude – soetamise-
ga. "Tänavu jagatakse 20 000 
kogumisnõud eeskätt üksikela-
mu, paarismaja, ridaelamu või 
paari korteriga elamu elanike-
le," täpsustas Vimm. "7-liitrise 
kogumisnõu võivad saada kõik 
linlased, kuni neid jätkub. Ko-
gumisnõusid jagatakse linlastele 
tasuta linnaosade kaupa."

Kogumisnõusid jagatak-
se Haabersti linnaosa valitsu-
ses (Ehitajate tee 109a/1) E kl 
8.15-18, T-N 8.15-17 ja R 8.15-16 

(lõuna 12.15-13); Kesklin-
na valitsuses (Nunne 
18), E  8.15-18, 
T-N 8.15-17, 
R 8.15-16; 
Kristiine 
linnaosa 
valitsu-
ses (Me-
talli 5) E 
kl 14-18, 
K 8.15-17 
(lõuna 13-
14), R 8.15-
12; Lasnamäe 
linnaosa valitsuses 
(Pallasti 54) E kl 8.15-18, 
T-N 8.15-17, R 8.15-16.

Mustamäe jagab kogumis-
nõusid 2. novembrini es-

malt korteriühistute-
le aadressil Pilve-

tee 3 E,T,K kl 
9-12 ja alates 
3. novemb-
rist igale 
soovijale lin-
naosavalitsu-
ses (Vilde tee 

118) igal töö-
päeval kl 9-12. 

Nõmme linnaosa 
valitsuses (Valdeku 

13) jagatakse nõusid E 
kl 8.15-18; T, K ja N 8.15.17 

ja R 8.15-16. Pirita linnaosa va-

litsuses (Kloostri tee 6) E kl 15-
18 ja N 9-12. Põhja-Tallinna lin-
naosa valitsuses (Kari 13) E-R 
kl 8.15-16.

Biojäätmete üleandmine kor-
raldatud jäätmeveo raames jäät-
mevedajale kogumismahutiga 
on Tallinnas kavandatud muu-
ta kõigile kohustuslikuks 2023. 
aasta 1. aprillist. Üksikelamu, 
paarismaja, ridaelamu boksi või 
kahe korteriga elamu elanikud 
saavad valida biojäätmete nõue-
tekohase kompostimise või ma-
hutiga üleandmise vahel. Lähem 
info www.tallinn.ee/et/biojaat-
mete-kogumisvahendid

Elanikud saavad tasuta biojäätmete kogumisnõusid

Aita Stroomi 
randa  
arendada!
Põhja-Tallinna valitsus ootab 
elanike ettepanekuid Stroomi 
rannaala tuleviku kohta. Prae-
gu tühjana seisev rannahoone 
laguneb ja läheb peagi lam-
mutamisele. "Meie soov on 
rajada ühte linna menukamas-
se randa linlaste ootustele ja 
nende vajadustele vastav ran-
nahoone," ütles Põhja-Tallinna 
vanem Manuela Pihlap. "Mida 
selline rannahoone peaks en-
das sisaldama, ongi ideede-
korje eesmärk." Ettepanekud 
Stroomi rannaala ja ranna-
hoone tuleviku osas palub lin-
naosavalitsus saata helen.
lill@tallinnlv.ee
 

Õismäel avati 
Eesti moodsaim 
spordi- ja  
spaakeskus

Õismäel avati ligi 10 000 m2 
spordi- ja spaakeskus Ring, 
mis mahutab endas Eesti 
moodsaima korvpallikomp-
leksi, soojendatud liivaga ran-
navolle ja -jalka väljakuid, 
24/7 avatud Gym! jõusaali, 
mitmeid treeningsaale ja Õis-
mäe esimest tosina saunaga 
spaakompleksi. Keskuses 
hakkab treenima kokku um-
bes 1500 last. 
 

Pealinna  
rohebussid  
hakkavad sõit-
ma biogaasiga

Virumaale Ebaverre rajatav ro-
hegaasi tootev biometaani-
jaam aitab kasvatada Eestis 
toodetud keskkonnasõbraliku 
gaasi mahtu, ettevõte on ka-
vas avada 2023. aasta juunis. 
Kogu toodetud gaas viiakse 
transpordimahutitega Tallin-
nasse, kus see suunatakse 
pealinna surugaasibussidele. 
Sel aastal tuuakse pealinna 
veel 50 gaasibussi, kokku on 
neid siin siis juba 350. "Oleme 
võtnud eesmärgiks pakkuda 
linnale võimalikult puhast ja 
keskkonnasõbralikku ühis-
transporti ning selleks  aren-
dame eelisjärjekorras elektrit-
ransporti, üleminekuperioodil 
aga ka gaasibusse," ütles abi-
linnapea Tanel Kiik. "Oleme lu-
banud biometaanile üle viia 
vähemalt sada Tallinna bussi."

Töö saviga  
lõõgastab, andes 
rahulolutunde ja 
enesekindluse.

Koolivaheajal võib võita 
maohirmu ja proovida 
sukeldumisvarustust

Nõmme klaasi- ja keraamikastuudios 
saavad lapsed koolivaheajal savist
esemeid valmistada. Erakogu
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lased, minu kallis pere – me 
täna siin oleme.

Kas Eestis on üldse raske olla 
moelooja? Milline oli teie jaoks 
peale alustamist kõige raskem 
etapp?

Eesti on väike ja see võib-ol-
la aitab kergesti tuntuks saada. 
Aga saada kliente ja müüa too-
dangut on väga keeruline, ku-
na disainereid on palju, aga ini-
mesi vähe. Selles on probleem. 
Muid probleeme ma ei näe.

Teie püsiklientuur on aastatega 
siiski välja kujunenud?

Just, ja tänu neile saime me 
selle Kuldnõela auhinna ka. Me 
suhtleme klientidega hästi pal-
ju. Nad ütlevad, mis nad meie 
tööde kohta arvavad, annavad 
nõu, ütlevad, mida tahavad en-
dale järgmises kollektsioonis. 

Ja ma arvan, et see on nii 
meie tiimi kui ka klien-

tide ühine võit.

Kes on teie püsik-
lientuur? Kes on 
see naine, kes kan-
nab Diana Arno rii-
deid?

Muidugi meil on 
oma muusa, keda ma 

ette kujutan, kui disai-
nin. Aga naised on väga 

erinevad. Keegi on perenai-
ne, ärinaine. Keegi on laste-

ga, keegi lasteta. Aga kõik nad 
on sellised julged, nad armas-
tavad tähelepanu, nad armasta-
vad kvaliteeti, nad hindavad se-
da, mida me teeme, nad näevad 
kohe, kuidas kõik õmblused on 
tehtud, nad valivad endale as-
ju, mis ei ole ühepäevased. Nad 
vaatavad, et sellega saaks elada 
koos aastaid.

"Ma arvan, et Eesti naine on väga stiilne. Ma soovitan 
mitte karta näidata seda stiilsust välja," lausub moe-
disainer Diana Arno (38). "Sest paistab, et meie ini-
mesed ei julge nii palju riskida, kui seda tehakse mu-
jal. Nagu kardetakse olla liiga erk, kõik on tagasihoid-
likud."

DIANA ARNO VÄRVIDEMÄNG: Tahtsin luua 
moodi, mis aitaks unustada raskeid aegu

Möödunud nädalal toimu-
nud moenädalal Tallinn Fashi-
on Week võitis peapreemia ehk 
Kuldnõela moelooja Diana Ar-
no. Pealinn uuris, kui raskelt 
või kergelt see tiitel tuli ja kui 
palju peab vaeva nägema, et 
moemaailmas läbi lüüa.

Kui seda Kuldnõela kollekt-
siooni vaadata, siis see on väga 
särtsakas ja mõjub nagu vita-
miinipomm. Mis puhkudeks see 
on mõeldud ja mis teid inspiree-
ris seda just niimoodi tegema?

Minu jaoks oli tähtis süsti-
da oma klientidesse head mee-
leolu, et oleks hea tuju. Ja see 
loob eelduse, et kõik saab kor-
da, kõik laheneb positiivselt. 
Tahtsin teha midagi sellist, mis 
paneks unustama neid raskeid 
probleeme, mis praegu kogu 
maailma vaevavad. Ma loo-
dan, et saime sellega hakkama.

Kuidas mõjutas pandeemiaaeg 
teie tegevust? Kas kliendid ka 
kadusid, sest  ei soovinud sel 
ajal mõelda, kuidas ilusti rii-
des käia?

Muidugi olime šokeeritud, 
et meie pood pidi olema kin-
ni. Aga see-eest interneti kau-
du müük oli hea. Saime ka rii-
gilt toetust. Nii et šokk oli, aga 
saime hakkama.

Kuidas see muutis teie mõtte-
maailma?

Rohkem roheliseks muutis, 
ja hakkasime mõtlema roh-
kem mugavamate riiete tege-
mise peale. Hakkasime tege-
ma riideid, mida saab kanda 
ka kodus. Me peame ju kiiresti 
reageerima inimeste soovidele 
ja vajadustele.

Kui stiilne on Tallinna tänava-
pilt võrreldes näiteks Londo-
niga?

Tallinn on küll stiilne, aga 
tagasihoidlik. Paistab, et meie 
inimesed ei julge nii palju ris-
kida, kui seda tehakse mujal. 
Nagu kardetakse olla liiga erk, 
kõik on tagasihoidlikud. Mujal 
on seda värvikerksust ja mit-
mekesisust rohkem, ei kardeta 
välja näidata oma iseloomu. Ei 
kardeta teistest erineda.

Mida soovitate Eesti naistele, 
kuidas olla stiilsemad?

Ma arvan, et Eesti naine ongi 
väga stiilne. Ma soovitan mitte 
karta näidata seda stiilsust väl-
ja, mitte karta. Ja kui on vaja, 
tulla meie juurde.

Kas  olete kogu elu teadnud, et 
tahaks moeloojaks saada ja luua 
oma brändi?

Kindlasti mitte. Enne se-
da olen saanud kaks kõrgha-
ridust ja töötasin suures fir-
mas. Kui ma olin 27, võib-ol-
la siis hakkasin mõtlema, et 
tahaksin õppida,  saada moe-
loojaks. Aga enne seda mul 
olid mingid kokkupuuted sel-
lega. Näiteks kui olin 14, pa-
lus sõbranna teha talle eskii-
si lõpukleidi jaoks. Minu 
vanaema õmbles hästi 
palju mulle ja minu 
õele ja siis ma nägin, 
kuidas ta tegeleb 
sellega. Ja mulle 
alati meeldis see. 
Olid veel teised 
põhjused, näiteks 
ma olen pikka kas-
vu ja kõik pintsakud 
olid lühikesed, pük-
sid samuti.  Siis ma ka-
sutasin ateljee teenuseid 
ja disainisin natukene seal. 
Aga see, et ma võiksin haka-
ta sellega reaalselt tegelema, 
mulle kuidagi pähe ei tulnud. 
(Naerab.)

Mis valdkonnas need kaks 
kõrgharidust olid, mida te mai-
nisite?

Esimene oli seotud majan-
dusega. Aga teine oli bisnes-
management.

Ehk siis üldse mitte loomingu-
ga seotud alad, aga samas vä-
ga vajalikud, et ka brändina lä-
bi lüüa.

Jah, see oli väga vajalik, et 
aru saada, kuidas teha mitte 
ainult kunsti, vaid ikkagi na-
gu äri selles valdkonnas.

Mitu aastat on Diana Arno 
bränd nüüdseks tegutsenud?

Registreering oli aastal 
2012. Aga muidugi ma hak-
kasin sellega tegelema natuke 
enne seda. Rohkem kui küm-
me aastat.

Kui keeruline on olnud teekond 
selleni, kus te täna olete?

Kui ma vaatan tagasi, siis 
muidugi mulle tundub, et see 
oli väga keeruline. Aga kui 
sa tegeled ja toimetad ja liht-
salt teed, mis sulle meeldib, 
siis sa ei tunne, et see on vä-
ga keeruline. Lihtsalt teed 
oma tööd mõnikord väga häs-
ti, mõnikord aga ei lähe nii 
hästi, nagu tahaks. Oli küll 
raskeid hetki, mil mõtlesin, 
et nüüd on kõik, aitab. Aga 
alati olid kõrval inimesed, 
kes uskusid ja toetasid ning 
ütlesid, et sa pead vastu pi-
dama ja teeme uuesti, teeme 
ära! Tänu neile – minu sõb-
rad, minu tiim, minu sugu-

Liisa Tupits
liisa.tupits@ 
tallinnlv.ee

Meil on  
oma muusa, keda 
ma ette kujutan, 

kui disainin.

Diana Arno värviline võidukollektsioon. 

"Ma olen pikka kasvu ja kõik pintsakud olid mulle lühikesed, püksid samuti. Siis ma 
disainisin natukene," põhjendas Arno, miks ta hakkas üldse moeloominguga tege-
lema. "Aga see, et ma võiksin hakata sellega reaalselt tegelema, mulle kuidagi pä-
he ei tulnud." Tänavusel Fashion Tallinn Weekil sai Arno särada Kuldnõelaga.
3 x Erlend Štaub
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Teie looming valmib siinsamas 
Tallinnas, kõik asjad teete siin?

 Jah. Kõik valmib siinsa-
mas, selle ruumi kõrval, kus me 
praegu istume. Seal on kuld-
sed käed, meie kallid õmble-
jad. See on väga mugav ka, 
kui klient on siin. Ta näeb, 
kuidas seda kõike tehakse. Ja 
kui midag on vaja parandada, 
sobitada rohkem figuuri järgi, 
siis on siin alati õmblejad, kes 
saavad aidata.

Mis materjale te kõige rohkem 
kasutate? Kus teie kangad val-
mivad?

Me tellime kangad enamas-
ti Itaaliast. Oleme käinud pal-
ju messidel, kus leiame igasu-
guseid partnereid. Ja enamas-
ti on nad Itaaliast, Portugalist, 
on ka Hispaaniast. Viimasel ajal 
oleme mõelnud teha uuendusi 
ja pöörduda ka rohelisse suun-
da, meie kangad on polüester 
ja naturaalsed kangad.

Moes on ju ikka nii, et tren-
did tulevad ringiga tagasi. Ka-
hekümne aasta pärast kõik taas 
kordub. Kui palju teie võtate 
kollektsiooni luues eeskuju hoo-
aja trendidest ja jälgite neid? 
Või pigem iseloomustaksite oma 
loomingut kui ajatut?

Kindlasti me vaatame tren-
de. See on väga oluline meie 
jaoks. Aga me teeme niimoodi, 
et Eesti klient ei kardaks neid 
trende, kuna meie inimesed on 
natuke tagasihoidlikumad ja ei 
taha riskida. Me paneme need 
trendid hästi ettevaatlikult oma 
toodetesse sisse, ja on nii, et 
me juba teame, et paari aasta 
pärast üks või teine klient jul-
geb neid trendikaid asju osta. 
See on meie kogemus.

Ja siis peaks olema teie jaoks 
tähtis, et paari aasta pärast uu-
si kollektsioone luues sobiksid 
need tänastega hästi kokku?

Just, see on meie jaoks väga 
oluline, et vana kollektsiooni 
esemetega saaks edasi minna 
ka uues kollektsioonis.

Mida arvate massimoest, kuhu 
suunda see liigub?

Massimood on populaarne, 
ma arvan, et see sobib roh-
kem nagu noortele. Sellel on 
oma plussid ja miinused. Hea 
on see, et on hakatud rohkem 
mõtlema ka keskkonnale ja ka-
sutatakse polüestrit ja vasta-
vaid ümbertöödeldud kangaid.

Mida soovitate naistele, kelle 
garderoob on üle kuhjatud? Kui 
riideid on väga palju, aga kan-
da midagi ei ole?

Ma arvan, et hea oleks sel 
juhul kutsuda stilist, kes vaa-
taks garderoobi üle ja annaks 
uue elu asjadele, mis on kaua 
seisnud. Mõnikord on niimoo-
di, et me lihtsalt ei näe, mis 
meie kapis on. Teine inimene 
vaatab selle peale teise pilgu-
ga, aitab riideid kombineerida 
ja niiviisi abiks olla. Võib lei-
da lahendusi, mille peale gar-
deroobi omanik ise ei tulegi. 
Nii et mina soovitan kasuta-
da siin professionaalset abi. Ma 
vaatan meie töö pealt, kuidas 
stilistid oskavad väga hästi ja 
ootamatult ka meie kollekt-
sioonides olevaid erinevaid ese-
meid kokku panna nii, et sün-
nib täitsa uus kvaliteet.

Kuidas luua riideid, mis oleksid 
mugavad? Tundub, et teie rii-
ded pole mitte üksnes trendi-
kad, vaid ka kandjale mugavad.

Kõigepealt peab kuulama 
kliente. Tuleb aru saada nende 
vajadustest. Igaüks ju tunneb, 
millega tal on mugav olla, mil-
lega ei ole. Inimesed tahavad 
peale selle, et olla trendikad, 
ka mugavalt end tunda. Ja kui-
dagi on see meil välja tulnud, 
et suudame need asjad oma-
vahel kokku viia. Ma ei tea-
gi, kuidas. (Naerab.) Proovi-
me, katsetame, teeme ümber. 
Küsime oma sõpradelt, kellele 
neid mudeleid näitame, mida 
nad arvavad, kuidas nad end 
neis tunnevad. See on suur prot-
sess. Ei ole nii, et kohe joonis-
tuse järgi hakkame mudelit te-
gema. Joonistusest valmis mu-
delini jõuame ikka pika prot-
sessi kaudu, mille käigus tuleb 
teha palju muudatusi.

Paljud naised kurdavad, et ta-
valisi riideid, näiteks seelikut 
poest otsides  on seal ainult 
väikesed suurused. Mida neile 
naistele soovitaksite?

Sel puhul võiks kasutada 
mõne õmblusateljee teenuseid. 
Aga minu meelest on turul prae-
gu väga suur valik, neid asju 
on võib-olla isegi liiga palju. 
Aga kui sealt midagi ei leia, 
siis tuleb otsida mõne sobiva 
firma tooteid, leida sealt mõ-
ni disainer, kelle riietega eda-
si minna. Mitte aga hüpata ko-
gu aeg siia ja sinna. Kui mõ-
ni disainer saab omaseks, siis 
oskab ta järjest paremini teie 
jaoks riideid kavandada.

Kui kaua valmib üks kollekt-
sioon?

Mida te täpsemalt mõtlete? 
Kui rääkida Kuldnõela kollekt-
sioonist, siis saime kutse osa-
leda veebruaris ja pärast se-
da algas ka töö kollektsiooni-
ga. Valmisid eskiisid, valisime 
kangad, hakkasime õmblema… 
Kõik see kestis siis seitse-ka-
heksa kuud. Noh, tavalise kol-
lektsiooni puhul räägime ikka 
umbes poolest aastast.

Päris pikk protsess. Kui palju 
on seal unetuid öid?

No ei ole väga palju. Kui 
sul on ikka juba kogemused 
ja saad oma tööd planeerida, 
ei jäta kõike viimaseks het-
keks, siis on kõik korras. Me 
oleme niisuguses rütmis juba 
rohkem kui kümme aastat ja 
oleme harjunud, et kui ühe 
kollektsiooniga lõpetame, siis 
ootavad meid juba uued. Kui 
kogu aeg tööd teha, siis pole 
vaja karta unetuid öid.

Millised on teie sihid ja eesmär-
gid tulevikule mõeldes?

Kindlasti tahame edasi lii-
kuda, jõuda uutele turgudele, 
praegu on meil London, New 
York ja Helsingi, aga tulevikus 
võiks neid rohkemgi olla. Prae-
gu müüme neis linnades oma 
asju interneti kaudu. Aga põ-
himõtteliselt saab meie asju os-
ta ju igal pool maailmas. Meie 
põhiklientuur aga on muidugi 
Tallinnas, seejärel tuleb  Pär-
nu, kolmandal kohal London 
ning seejärel ülejäänud.

DIANA ARNO VÄRVIDEMÄNG: Tahtsin luua 
moodi, mis aitaks unustada raskeid aegu

"Kui poleks inimesi, kes 
võtaksid suurema vastu-
tuse, et riiki luua ja aren-
dada, siis riiki poleks. 
Konstantin Päts oli nende 
seas, kes võtsid vastutu-
se," ütles linnapea 
Mihhail Kõlvart Eesti esi-
mese presidendi 
Konstantin Pätsi mäles-
tusmärgi avamisel.

Pätsi monument seisab 
nüüd Rahvusooper Estonia 
kõrval. Mälestusmärgi arhi-
tekt Toivo Tammik ütles, et 
see kuju on suurepärane, sest 
materjalid ja meistrid olid ta-
semel. "Suur kuju on jõuline 
ja juba on selle kohta ka pal-
ju folkloori ilmunud," lausus 
ta. "Väikesed ja hallid kujud 
jäävad märkamata, aga suu-
red mitte. Selle kuju vastuka-
jad on hakanud tagasi helise-
ma paljudes saalides ja palju-
de inimeste seas."

Kõlvart küsis monumendi 
avamisel, kas me ikka ole-
me suutelised ja valmis tol-
lastele veristele sündmuste-
le praegu hinnangut andma. 
"Oli palju traagilisi hetki ja 
inimeste saatustes eri tah-
ke," nentis ta.

Linnapea tõi esile, et 1904. 
aastal said eestlased kätte ava-
liku võimu just Tallinnas, võt-
tes selle üle baltisakslastelt. 
Ning üheks ülevõtjaks oli ka 
Päts. Hilisema Eesti põhisea-
duse väljakuulutamisega, riigi-
vanemana ja presidendina tee-
nides on Pätsil väärikas koht 
meie ajaloos.

Ülev ja traagiline käsikäes
Kõlvarti sõnul oli Päts ka 

üks nendest, kes asutasid jalg-
rattasõitjate Kalevi seltsi, mil-
le eesmärk oli hoopis poliitili-
ne tegevus. "Meil on kohustus 
aru saada, et ajalugu on üks 
tervik. Seal on nii väärikust 
kui ka tragöödiat. See ajalu-
gu on meie ühiskonna vunda-
ment. Peame seda austama, ja 
oskama andestada. Konstantin 
Päts on meie austust ja andes-
tamist väärt," tõdes ta.

Avamisel osalenud pre-
sident Alar Karis rääkis, et 
Konstantin Päts oli üks nen-
dest, kes uskus oma riigi tule-
kusse siis, kui veel paljud sel-
lest ei unistanudki, ja oli ka 
selle väljakuulutajaks: "Pätsi 
roll sai omariikluse väljakuu-
lutamisel kandvaks. Ta oli rii-
gi üks rajajatest."

Karise sõnul oli Pätsil suur 
roll Eesti saatuseaastate kujun-
damisel kuni II maailmasõja-
ni. Selle kõrvale aga mahtu-
sid ka 1934. aasta riigipööre, 
riigi surumine vaikivasse ajas-
tusse ning petlik lootus, et au-
toritaarne kord on rohuks 
kõigi ühiskonna hä-
dade vastu.

Eesti oku-
peerimi-
sel 1940. 
aas-
tal üha 
suure-
ma oku-
panti-
de sur-
ve all pi-
di ta jär-
jest tagane-
ma. "Kuid siin-
sete süüdlaste otsi-
mine tollaste tegude eest 
on ummiktee," märkis Karis. 
"Süüdlaste nimed on hästi tea-
da – need on Hitler ja Stalin, 
kaks 20. sajandi totalitaarse 
kurjuse kehastust. Just nat-
si-Saksamaa ja kommunistlik 

Nõukogude Venemaa otsusta-
sid jagada Euroopa, ning po-
le Eesti süü, et meie riik oli 
üks neist paljudest, kes sattu-
sid vägivalla kivipurustusma-
sinasse."

Eesti aja ideaalmaailma 
looja

Karis ütles, et kuigi meie 
toonased juhid vangistati ja 
tapeti, said neist okupeeritud 
Eestis paljudele vabaduse võrd-
kujud. Pätsi aeg oli unistu-
seks Eesti aja ideaalmaailmast. 
"Pätsi elus on palju ülevat ja 
palju traagilist, sealhulgas le-
pitamatuid vastuolusid," jätkas 

ta. "Kõik tema otsu-
sed ja valikud on 

mõjutanud hi-
lisemaid Ees-

ti otsuseid 
ja valikuid 
väga pik-
ka aega. 
Selle kin-
nituseks 
on Eesti 

iseseisvu-
se taastami-

ne ning veen-
dumus hoida vaba 

sõna ja demokraatiat, 
parlamentaarset riigikorda ja 

teha iga päev tööd selle nimel, 
et meil oleksid liitlased demo-
kraatlikus maailmas. Et me ei 
oleks enam üksi ja et meid ei 
jäetaks enam üksi."

See kuju  
on hakanud  

tagasi helisema  
paljudes saalides ja 

paljude inimeste 
seas.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõi välja, et eestlaste 
demokraatia ja oma riigi juhtimise oskus sün-
dis just nende Tallinnas võimule tulles.  Mats Õun

Pätsi mälestusmärk seisab nüüd Estonia taga endisel Uuel turul

LINNAPEA: Konstantin 
Päts on väärt austust  
ja andestamist
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Reedel avati Estonia teatri juu-
res pidulikult Konstantin Pätsi 
mälestusmärk. Vähem kui tema 
tegevusest riigimehena teame, et 
Päts tegeles üsna aktiivselt Tal-
linna ilme kujundamisega. 

Umbes aasta pärast oma rii-
gipööramist andis Päts 4. mail 
1935 dekreedina välja "Ehitus-
seaduse muutmise ja täiendami-
se seaduse", mis sätestas riigi va-
litsusele õiguse määrata Tallinna 
linna avalike väljakute ja täna-
vate väljanägemist. Selle seadu-
se alusel hakati tellima Tallin-
na keskosa tänavate ja väljaku-
te projekte, millega määrati ehi-
tusjooned, majade kõrgus ja kor-
ruste arv, hoonestusviis  ning fas-
saadide ilme. Neid projekte ning 
hiljem ka eramajade fassaadide 
väljanägemist hakkas kinnitama 
ei keegi muu kui Konstantin Päts 
isiklikult. Nimelt oli Pätsil üsna 
konservatiivne maitse ning ta ei 
soovinud näha kesklinnas toona 
moodsaks saanud kastikujulisi 
maju, nagu oli näiteks äsja ker-

kinud kunstihoone. Eesti Panga 
uue modernse hoone avamisel 
kritiseeris Päts teravalt moega 
kaasaminejaid, öeldes: "Tulevi-
kus uute riigihoonete püstitami-
sel ei tohi olla jooksmist kõige jä-
rele, mis on moodne. Moed ehi-
tuse alal ja arhitektuuris võivad 
kiiresti mööduda ja siis ei taheta 
mõne aja pärast moodsas stiilis 
ehituste poole enam vaadatagi." 

Konservatiivne maitse
Arhitektuuriajaloolane Ka-

rin Hallas-Murula on öelnud, et  
ühtegi järgmist Eestis ehitatud 
pangamaja Tartus, Võrus, 
Pärnus ega mujal ei 
tehtud pärast se-
da enam lame-
katusega.

Hallas-
Murula on 
ajakirjan-
duses öel-
nud, et 
Pätsi kon-
servatiivse 
demokraa-
tiaga seltsis 
konservatiivsus 
ka arhitektuuris. 
See avaldus juba kol-
mekümnendate keskel valminud 
Toompea lossi Valge saali uues 
ilmes ning jätkus paar aasta hil-

jem ehitatud riigikantselei hoo-
nes Kadriorus. 

Kunstiakadeemia rektori 
Mart Kalmu sõnul tuleb aru 
saada, et Päts oli sel ajal 60-aas-
tane. "Kuuekümnesed advokaa-
did pole kunagi moodsa asja 
poolt," märkis ta. "Nad taha-
vad ikka neid nööbitud nahksoh-
vasid. Talle ei saa seda pahaks 
panna, ta oli suhteliselt kunsti-
kauge inimene. Tema ilus Ees-
ti, mida ta tahtis, oli lihtsalt va-
namoodsalt ilus. Talle meeldisid 
19. sajandi baltisakslaste port-
reed Eesti pruutidest, kus talu-
inimene on tõstetud eksootilise 
olendina pjedestaalile."

Pätsi avalik sekkumine lin-
naehitusse algas moodsalt sile-
date fassaadide kallal norimise-
ga. Avalike ehitiste konkurssi-
del hakkasid võitma uusklassit-
sistlikud projektid. Riigiehitised 
paistsid silma katuserinnatiste, 
raamistatud püstakende ja muu 
dekoratiivsega. 

Karmid seadused
Mujal Eu-
roopas tähen-

das kolme-
kümnenda-
tel aastatel 
moodne 
linn juba 
vabapla-
neeringut. 
Majad aset-

sesid üks-
teise taga, et 

kõigile jätkuks 
võrdselt valgust ja 

päikest. Pätsi linnaehi-
tusideaal oli aga kinnine ehitus-
viis, mis lähtus Kalmu sõnul 19. 
sajandi Pariisist. "Seal oli kin-

del tänavajoon ja majad üksteise 
küljes kinni.  Nii rajati ka Pär-
nu maantee jätk."

Juba 1920ndatel oli tekki-
nud mõte kujundada Vabadu-
se väljakust riigi esindusväljak. 
See sai alguse puuderivi istuta-
misega. Pätsi ajal otsiti lahen-
dust, kuidas muuta plats riigi-
asutuste asukohaks koos ratsa-
monumendiga. Väljak pidi olema 
igati pompoosne, muidugi oleks 
lammutatud ka uusehitistele et-
te jäänud Jaani kirik. Kalm sel-
gitas, et kui 1926. aastal kerkis 
kinohoone, kus praegu tegutseb 
Vene teater, siis oldi pahased, 
et miks see on nii madal. "Mõ-
ned aastad hiljem projekteeriti-
gi kõrvale kõrge EKA maja, kus 
asub praegu linnavalitsus," rää-
kis Kalm. "1936. aastal kuulu-
tati välja Vabaduse väljaku uue 
lahenduse konkurss. Ja siis tu-
ligi päevakorda see Jaani kiri-
ku mahavõtmine ning ratsamo-
nument. Eks Jaani kirik tundus 
tol ajal paljudele nagu väike ja 
kehvake. Asemele taheti kohtu-
paleed ja selle vastu ratsamonu-
menti. See polnud siis mitte Ku-

perjanovi,  vaid abstraktse Lem-
bitu ausammas."

Pätsi linnaehituse uuele suu-
nale oli nii toetajaid kui ka  vas-
taseid. Skulptor Aleksander Jan-
nes näiteks pakkus välja veel-
gi radikaalsema idee Vabaduse 
väljaku laiendamiseks: lammu-
tada kõik ehitised Vabaduse väl-
jakust Estonia teatrini, kaasa ar-
vatud draamateater, reaalkool ja 
kohtuhoone, et rajada park par-
lamendihoone ette, mille pikk 
fassaad pidi ulatuma nüüdsest 
Kawe Plazast Kentmanni täna-
va alguseni. 

Moodne elu jõudis linna
1935. aasta sügisel oli kavas 

võtta vastu Tallinna ja Tartu lin-
na osalise väljaehitamise seadus. 
See nägi ette anda riigile õiguse 
võtta nendes linnades erikaitse al-
la alasid, millel on "eriline riigili-
ne, ajalooline, kunstiline või loo-
duseimeline tähendus". Nendele 
aladele määrati riigi eriõigus ehi-
tuskeelu kehtestada ja maid-ma-
ju  sundvõõrandada. Eriti karm 
oli omanike kohustus esitada eri-
kaitse alale jäänud maja ümber-

ehitamise projekt riigile sobivaks 
kolme kuu jooksul pärast vasta-
va teate saamist. Nimetatud sea-
dus jäi siiski kehtestamata, kuid 
selle põhimõtted kehtestati teis-
te seadustega.

Näiteks 1936. aastal kehtes-
tati Tallinna ehituskruntide fon-
di seadus. See kehtestas ehitis-
te sundvõõrandamise õiguse, 
sealhulgas Vabadussõja välja-
kul ja selle lähemas ümbruses, 
kui see osutub vajalikuks väl-
jaku ruumilise kuju muutmi-
sel ja Vabadussõja monumendi 
püstitamisel. "Sellega deklaree-
ris riik selgelt oma huvide üli-
muslikkust eraomanikest maja-
omanike suhtes," kirjutab Hal-
las-Murula oma uurimustöös. 
"Pätsi 1930. aastate ehitusala-
seid dekreete ei saa iseloomus-
tada teisiti kui uut ja jõulist sõ-
na riikliku ehitustegevuse kor-
raldamises."

1934. aastal siseministeeriu-
mi juurde loodud propaganda-
teenistus rääkis, kuidas riik on 
asunud suurele ülesehitustööle 
Tallinnas ja mujal Eestis. "Ka-
hekümnendate aastate Tallinn 

Ära saab anda näiteks aku-
sid ja patareisid, vanu ravi-
meid, värvide, lakkide liimi-
de ja lahustite jääke, õlisid, 
mitmesuguseid määrdeai-
neid jm. Samuti  kasutus-
kõlblikke esemeid, mis lin-
lastel lihtsalt seisma jäänud.

29. ja 30. oktoobril ootavad 
kaks kogumisautot elanikke  Pi-
rital, Mustamäel, Haaberstis ja 
Nõmmel. Üks auto on mõeldud 
ohtlike jäätmete ja teine kasutus-
kõlblike asjade jaoks. "Kevadel 
toimunud kogumisringidele tõid 
tallinlased ligi 27 tonni ohtlikke 
jäätmeid, lisaks annetati  kordus-
kasutusse 1,5 tonni kasutuskõlb-
likke esemeid. See näitab, et ko-
gumisringide kampaania läheb 
inimestele korda ja nad on üha 
altimad keskkonnasõbralikke va-
likuid tegema," ütles abilinnapea 
Joosep Vimm. "Teeme kõik, et 
jäätmetest vabanemine oleks ini-
mestele võimalikult kiire ja liht-

ne – kogumisringide käigus saa-
vad linlased eri jäätmeid ära an-
da just kodu lähedal."

Ohtlikest jäätmetest võetak-
se vastu majapidamises tekki-
nud ohtlikke aineid sisaldavaid 
ja nendega saastunud paken-
deid; akusid ja patareisid, sh 
pliiakusid; vanu ravimeid; vär-
vide, lakkide liimide ja lahus-
tite jääke; õlisid ja rasvu, mit-
mesuguseid määrdeaineid; ab-
sorbente, filtermaterjale, saas-
tunud kaltse ja kaitseriietust 
jms; õlifiltreid ja antifriisi jää-
ke; nakkusohtlikke teravaid ja 
torkivaid jäätmeid (nt vanu süst-
laid); aiandusmürke ja väetiste 
jääke, pestitsiide; kemikaalijää-
ke (happed, leelised, fotokemi-
kaalid ja muud olmekemikaa-
lid); ohtlikke aineid sisaldavaid 
pesuaineid; elavhõbedat sisalda-
vaid jäätmeid (nt vanad kraadi-
klaasid, päevavalguslambid ja 
säästupirnid); vanu elektri- ja 
elektroonikaseadmeid.

Ohtlikud jäätmed suunatak-
se edasi Epler & Lorenz AS-ile 
taaskasutuseks ja materjalidena 
ringlusesse ning niiviisi ei sa-
tu nad olmejäätmete hulka või 
loodusesse.

Kasutuskõlblikest esemetest 
on oodatud terved ja puhtad 
raamatud; nõud jm köögitarbed; 
riided ja kodutekstiilid; mängu-
asjad; jalanõud; hobivahendid ja 
sporditarbed; jalgrattad; sisus-
tusesemed; ehted, kotid, vööd, 
prillid jms; väiksemaid töötavaid 
elektroonikaseadmed (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, 
mikrolaineahi jms).

Kasutuskõlblikud asjad an-
takse üle MTÜ-le Uuskasutus-
keskus, kes need uuesti kasu-
tusse suunab. Kogumisringi-
del ei võeta turvakaalutlus-
tel vastu turvahälle ega -too-
le. Suuremaid kasutuskõlblikke 
esemeid, nagu mööblit ja töö-
korras koduseadmeid (külmi-
kud, pliidid) kogumisringidel 

vastu ei võeta. Need on või-
malik viia Paljassaare jäätme-
jaama korduskasutusruumi või 
Uuskasutuskeskuse poodidesse 
(uuri täpsemalt https://uuskasu-
tuskeskus.ee/). 

Kogumisringe korraldab Tal-
linna strateegiakeskus. 

Lisainfo: https://www.tallinn.
ee/kogumisringid või tel 640 
4131 ja 640 4245. 

Pirita 29. oktoober

• 10-10.30 Merivälja tee 34 (Pirita 
keskuse parklas)

• 10.30-11 Kesk tee/Haaviku rist-
mikul (Merivälja poe ees)

• 11-11.30 Aianduse tee 64 (Aian-
duse/Mugula tee ristmikul)

• 11.30-12 Võsa tee 26 parklas 
(Padriku elamurajoon)

• 12-12.30 Randvere tee 115 
(Grossi poe ees)

• 12.30-13 Vabaõhukooli 16 vas-
tas parklas pakendipunkti juures

• 13-13.30 Kelluka tee 21/23 (Kel-
luka poe ees)

• 13.30-14 Urva peatuse taga asu-
vas parklas

Mustamäe 29. oktoober

• 10-10.30 Akadeemia Konsumi 
parklas (Akadeemia tee 35)

• 10.30-11 Maxima kõrval parklas 
(Vilde tee 124)

• 11-11.30 Tammsaare Maxima 
parklas (Tammsaare tee 133)

• 11.30-12 Sääse Maxima ees 
parklas (Kiili 16)

• 12-12.30 Sõpruse Maxima kõr-
val (Sõpruse pst 171 ees asuv 
parkimisalal)

• 12.30-13 Vilde 66/68 Lehola 
ühistranspordipeatuse tagune 
parkimisalal

• 13-13.30 Ehitajate tee 27 (Mus-
tamäe tervisekeskuse parklas)

• 13.30-14 Sütiste Maxima ees 
(Sütiste tee 28)

• 14-14.30 Mäepealse 2 parkla

Kogumisringidel saab ära anda ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke asju

President Konstantin Pätsi ajal käis Vabaduse väljaku ümberkujundamine riigi esindusväljakuks. Eesti Vabariigi 20. aastapäeva paraadi 1938. aasta 24. veebruaril.

President Päts oleks 
Vabaduse väljakule 
püstitanud Lembitu 
ratsamonumendi

Ühte autosse 
saab tuua seis-
ma jäänud ke-
sutuskõlblikke 
esemeid ja teise 
ohtlikke jäät-
meid.

Valitsusjuht Konstantin Pätsi soov luua ilu-
samat Tallinna andis riigile õiguse määrata, 
millised peavad olema Eesti pealinna ker-
kivad majad. Projektidel pidi olema Pätsi 
enda allkiri, et riigipea on ikka kavandatu-
ga nõus.

Valitsusel  
oli õigus maja 

sundvõõrandada, 
kui see riigi plaani-

dega ei sobinud.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee
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oli olnud siiski küllalt vaene 
ja mahajäänud linn," märkis 
Kalm. "Senised juhtivad jõud 
– baltisakslased ja  venelased 
– olid juba suhteliselt blaseeru-
nud ja väsinud. Eestlased vas-
tupidi olid aga väsimatud ja 
ahned uute asjade järele. Nad 
olid energilised ja ettevõtlikud, 
asutasid kõikvõimalikke seltse 
ja ühinguid ning ärisid. Kolme-
kümnendatel  aastatel andis va-
bariigi olemasolu juba eelduse 
selle edu jätkumisele."

Jõukuse kasv riigis oli 
1930ndatel lausa hüppeline. 
"Majanduslik jõukus võimal-
das ehitada järjest keerukamaid 
maju, milles olid ventilatsioon, 
vannitoad, dušid ja elektriplii-
did," rääkis Kalm. "See areng 
oli tol ajal peadpööritav. Tulid 
uued, kallimad ja luksusliku-
mad ehitusmaterjalid."

Laiemad tänavad
Riigiametnikud aga kasuta-

sid Pätsi ja tema edevust ära 
selleks, et korrastatumalt linna 
arendada. "Tollane bürokraatia 
kasutas üsna jõuliselt puhkenud 

hoogtöös ära võtet, et Päts peab 
ise neid ehitusprojekte signeeri-
ma," märkis Kalm. "Nii loode-
ti protsessi kiiremaks ja sujuva-
maks teha. Sellega tõsteti nende 
ehituste tähtsust ja kogu pealin-
na tähtsust."   

Hallas-Murula kinnitas, et 
linna üldine arendamine käis 
1930ndate lõpus tõesti enneole-
matu hooga. Paljude tänavate 
laiendamise eest võivad tänased 
autoomanikud  öelda Pätsile suu-
re aitäh. Liivalaia tänav näiteks 
suubus vanasti Pärnu maantee-
le kitsukesena, siis aga sai temast 
avar ringtee, mida pikendati sada-
mani. Kõige terviklikumalt hoo-
nestati Pärnu maantee kurv, mis 
on tänini nagu kuldselt hea Eesti 
aja linnaehituslik märk. Trammi-
tee tõsteti Roosikrantsi tänavalt 
üle uuele laiale Pärnu maanteele. 

Kui 1937. aasta ehitusseaduse 
muutmise seadusega loodi rah-
vuslik ehituskomitee, siis asus 
selle etteotsa mõistagi Konstan-
tin Päts. Riigi ehituste elluvii-
miseks loodi riigi ehitusettevõ-
te Ehitaja, mis vabastati kohus-
tusest korraldada riigihankeid. 
Veelgi enam. Eesti riigi ehitus-
ettevõte asus 1939. aastal appi 
ka Nõukogude Liidu baase ra-
jama. Mõistagi ei käinud seegi 
Konstantin Pätsi heakskiiduta.

1930. aastate lõpupoole sai 
Pätsi kohalviibimine arvukatel 
ehitiste avamistel suursündmu-
seks. Kõigest viie aasta jooksul 
jõuti Tallinna ilmet tõepoolest 
märkimisväärselt muuta. Kau-
nistatud riigimajade kõrvele ker-
kisid ka moodsad majad nt Raua 
tänava algusse ja Hariduse tä-
navale. Linna areng käis tuge-
va juhtimise ja kindlate reeglite 
järgi, seejuures eraomanduse tin-
gimustes nagu tänagi. "Tagantjä-
rele võib ka öelda, et kui meil ei 
oleks olnud Pätsi-aegset tugevat 
rahvuslikkust ja riiklikku üles-
ehituhoogu, siis me ei oleks nõu-
kogude okupatsioonist suutnud 
läbi tulla," märkis Kalm. "Päts 
tegeles teadlikult eestluse ehita-
misega. Oli kodukaunistuskam-
paania, Eesti lipu kampaania, ni-
mede eestistamine. Seda võib ka 
võtta kui kiirendatud protsessi, 
et järele jõuda varem riigiks ku-
junenud rahvustele. Pätsi oli rii-
gi juht, kes määras sihi, ja tege-
likult tahtsid kõik, et meil oleks 
ilusam ja uhkem pealinn, ning 
ka töötasid selle nimel."

Kogumisringidel saab ära anda ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke asju

President Konstantin Pätsi ajal käis Vabaduse väljaku ümberkujundamine riigi esindusväljakuks. Eesti Vabariigi 20. aastapäeva paraadi 1938. aasta 24. veebruaril.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Ehitajate tee 5 projekteerimis-
tingimuste eelnõu täpsustamine
Ehitajate tee 5 kinnistu asub alal, 
mille ehitusõigus on määratud Tal-
linna Linnavolikogu 20.05.2010 
otsusega nr 122 kehtestatud „Ehi-
tajate tee 5 kinnistu detailplanee-
ringus“ (https://tpr.tallinn.ee/De-
tailPlanning/Details/DP032440). 
Projekteerimistingimuste taotlus 
esitati Ehitajate tee 5 kinnistu osas 
kehtiva detailplaneeringu tingi-
muste täpsustamiseks: taotluse 
kohaselt soovitakse olemasoleva 
õppehoone III korpust rekonst-
rueerida ja laiendada. Juurdeehi-
tuse eesmärgiks on kaasaegse 
õpi- ja töökeskkonna loomine. Sel-
lega seonduvalt soovitakse täp-
sustada detailplaneeringus mää-
ratud ehitise arhitektuuri, ehitusli-
ke või kujunduslike tingimusi. Pro-
jekteerimistingimuste taotlemise 
eesmärgiks on detailplaneeringu 
tingimuste kaasajastamine ja selle 
tingimuste täpsustamine, säilita-
des detailplaneeringu põhilahen-
duse, s.t taotlus ei sisalda ettepa-
nekut detailplaneeringu olemusli-
kuks muutmiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu 
on avalikul väljapanekul 28.10-
11.11.2022 Mustamäe Linnaosa 
Valitsuses E. Vilde tee 118 infole-
tis tööajal.
Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalidega on või-
malik tutvuda ehitisregistri veebi-
lehe kaudu aadressil https://www.
ehr.ee, PT taotluse nr 
2211002/05692 ning projekteeri-
mistingimuste eelnõuga Tallinna 
planeeringute registris aadressil 
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP032440#tab35 
(dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õi-
gus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
2. Juhul kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loobu-
nuks, kui haldusorgan on väljapa-
neku alguses või menetlusest tea-
tamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus: haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3).

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Lauliku tn 24 kinnistu  
projekteerimistingimuste eelnõu 
ja eskiisprojekti.
1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt asub Lauliku tn 24 kinnis-
tu pereelamute juhtotstarbega 
alal. Projekteerimistingimuste ees-
märk on määrata tingimused Lau-
liku tn 24 kinnistul  elamu laienda-
miseks üle 33% selle esialgu ka-
vandatud mahust. Lauliku tn 24 
elamu on plokistatud tulemüüriga 
Lauliku tn 24a kinnistul oleva ela-
muga Lauliku tänava poolselt kül-
jelt. Elamu kaugus Lauliku tn 24a 
poolsest kinnistu piirist ca 5 m; 
Lauliku 22 poolsest kinnistu piirist 
ca 4 m; ning Mesila tn 5 poolsest 

kinnistu piirist ca 37 m arvestades 
eskiisi asendiplaani. Hoone laien-
damisel naaberkrundi piirile lähe-
male kui 4 m on vajalik naaber-
krundi omanike kirjalikku nõusole-
kut, tagada tuleb tuleohutus ja 
naabrusõigused. Lauliku tn 24  
kinnistu suurusega 905 m2  puhul, 
võib suurim hoonete (elamu, abi-
hooned) ehitisealune pind olla ku-
ni 220 m2 arvestades nii lähipiir-
konna hoonestust kui ka linnaosa 
üldplaneeringut.
2. Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 lõi-
ke 5 alusel lubada detailplaneerin-
gu koostamise kohustuse korral 
detailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projektee-
rimistingimuste alusel olemasole-
va hoonestuse vahele jäävale kin-
nisasjale ühe hoone ja seda tee-
nindavad rajatised, kui: 1) ehitis 
sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud kesk-
konda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldpla-
neeringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimis-
tingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine 
või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude 
tingimustega.        
3. Projekteerimistingimuste taotlu-
se ja selle lisamaterjalide avalik 
väljapanek toimub 31. oktoobrist 
kuni 13. novembrini 2022 Nõmme 
Linnaosa Valitsuse ruumides, Val-
deku tn 13, I korruse fuajees, küsi-
da infoletist.
4. PT taotluse nr 2211002/07757 
ning ameti koostatud PT eelnõuga 
on võimalik tutvuda Tallinna vanas 
projekteerimistingimuste ja ehitus-
projektide registris veebiaadressil
5. http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&MLii
k=PT&MID=170078  
6. PT menetluste nr PT247840 või 
Lauliku tn 24 aadressi alt (doku-
mentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
7. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loobu-
nuks, kui haldusorgan on väljapa-
neku alguses või menetlusest tea-
tamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300.

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Põllu tn 106a kinnistu  
projekteerimistingimuste eelnõu 
ja eskiisprojekti.
8. Nõmme linnaosa üldplaneerin-
gu kohaselt asub Põllu tn 106a 
kinnistu pereelamute juhtotstar-
bega alal. Lisaks jääb Põllu tn 
106a kinnistu miljööväärtuslikule 
alale. Projekteerimistingimuste 
eesmärk on määrata tingimused 
Põllu tn 106a kinnistul elamu laien-

damiseks üle 33% selle esialgu 
kavandatud mahust. Hoone laien-
dus võib olla Põllu tänava poolsest 
kinnistupiirist ca 15 m, Põllu täna-
va juurdepääsutee poolsest kin-
nistu piirist ca 0,3 m, Põllu tn 108 
poolsest kinnistu piirist ca 4,4 m 
ning Põllu tn 108b kinnistu piirist 
ca 21 m vastavalt eskiisi asendi-
plaanile. Hoone laiendamisel naa-
berkrundi piirile lähemale kui 4 m 
on vajalik naaberkrundi omanike 
kirjalik nõusolek, tagada tuleb tu-
leohutus ja naabrusõigused. Põllu 
tn 106a  kinnistu suurusega 916 
m2  puhul, võib suurim hoonete 
(elamu, abihooned) ehitisealune 
pind olla kuni 220 m2 arvestades 
lähipiirkonna hoonestust ja linna-
osa üldplaneeringut.
9. Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 lõi-
ke 5 alusel lubada detailplaneerin-
gu koostamise kohustuse korral 
detailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projektee-
rimistingimuste alusel olemasole-
va hoonestuse vahele jäävale kin-
nisasjale ühe hoone ja seda tee-
nindavad rajatised, kui: 1) ehitis 
sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud kesk-
konda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldpla-
neeringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimis-
tingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine 
või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude 
tingimustega.        
10. Projekteerimistingimuste taot-
luse ja selle lisamaterjalide avalik 
väljapanek toimub 31. oktoobrist 
kuni 13. novembrini 2022 Nõmme 
Linnaosa Valitsuse ruumides, Val-
deku tn 13, I korruse fuajees, küsi-
da infoletist.
11. PT taotluse nr 2211002/07532 
ning ameti koostatud PT eelnõuga 
on võimalik tutvuda Tallinna vanas 
projekteerimistingimuste ja ehitus-
projektide registris veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.as
px?PageName=Toiming&MLiik=P
T&TLiik=4201&MID=170082&TID
=340772&FPage=toiming    
12. PT menetluste nr PT247860 
või Põllu tn 106a aadressi alt (do-
kumentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
13. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
14. 2.Juhul, kui eelnevas punktis 
nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata 
soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loobu-
nuks, kui haldusorgan on väljapa-
neku alguses või menetlusest tea-
tamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300.

Nõmme Linnaosa Valitsus avali-
kustab Toome pst 61 kinnistu  
projekteerimistingimuste eelnõu 
ja eskiisprojekti.

15. Nõmme linnaosa üldplaneerin-
gu kohaselt asub Toome pst 61 
kinnistu pereelamute juhtotstarbe-
ga alal. Lisaks jääb Toome pst 61 
kinnistu miljööväärtuslikule alale. 
Projekteerimistingimuste eesmärk 
on määrata tingimused Toome pst 
61 kinnistule üksikelamu püstitami-
seks. Elamu võib paigutada ca 6 m 
kaugusele Toome puiestee pool-
sest kinnistu piirist; ca  3,5 m kau-
gusele Õitse tänava poolsest kin-
nistu piirist; Õitse tn 37 poolsest 
kinnistu piirist ca 8 m ning Toome 
pst 59 poolsest kinnistu piirist ca 
16 m. Krundi piirile lähemale kui 4 
m ehitamiseks on vaja teha koos-
tööd naaberkinnistu omanikuga, 
tagada tuleb tuleohutus ja naab-
rusõigused. Toome pst 61  kinnistu 
suurusega 1105 m2  puhul, võib 
suurim hoonete (elamu, abihoone) 
ehitisealune pind olla kuni 240 m2 
arvestades lähipiirkonna hoones-
tust ja linnaosa üldplaneeringut.
16. Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 lõi-
ke 5 alusel lubada detailplaneerin-
gu koostamise kohustuse korral 
detailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projektee-
rimistingimuste alusel olemasole-
va hoonestuse vahele jäävale kin-
nisasjale ühe hoone ja seda tee-
nindavad rajatised, kui: 1) ehitis 
sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud kesk-
konda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldpla-
neeringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas projekteerimis-
tingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine 
või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude 
tingimustega.        
17. Projekteerimistingimuste taot-
luse ja selle lisamaterjalide avalik 
väljapanek toimub 31. oktoobrist 
kuni 13. novembrini 2022 Nõmme 
Linnaosa Valitsuse ruumides, Val-
deku tn 13, I korruse fuajees, küsi-
da infoletist.
18. PT taotluse nr 2211002/10629 
ning ameti koostatud PT eelnõuga 
on võimalik tutvuda Tallinna vanas 
projekteerimistingimuste ja ehi-
tusprojektide registris veebiaad-
ressil
19. http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetlus
&MLiik=PT&MID=170080
20. PT menetluste nr PT247850 
või Toome pst 61 aadressi alt (do-
kumentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
21. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väl-
japaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loobu-
nuks, kui haldusorgan on väljapa-
neku alguses või menetlusest tea-
tamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit 
läbi viimata ja menetlusosaline ei 
ole ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldus-
menetluse seaduse § 50 lõige 3). 
Info tel 645 7300

Haabersti 30. oktoober

• 10-10.30 Astangu 48 korterela-
mu kõrval

• 10.30-11 Grossi kaupluse ees 
(Järveotsa 35b)

• 11-11.30 Õismäe tee 99 ees
• 11.30-12 Õismäe tee 46 (Kul-

lerkupu Maxima kaupluse 
parkla)

• 12-12.30 Nurmenuku Rimi ees 
parklas (Ehitajate tee 107)

• 12.30-13 Õismäe tee 124 ja 136 
vahel olev parkla

• 13-13.30 Piibelehe/Kõrgepinge 
ristmikul (Veskimetsa elamura-
joon)

• 13.30-14 Pikaliiva/Keskküla rist-
mikul

• 14-14.30 Kakumäe Selveri park-
las (Rannamõisa tee 6)

• 14.30-15 Veerise 1 (pakendikon-
teinerite juures)

• 15-15.30 Kakumäe tee/Vaba-
õhumuuseumi tee ristmikul (Tal-
leke ja Pullike juures)

• 15.30-16 Kakumäe tee/Soolahe 
tee ristmikul

• 16-16.30 Taludevahe/Hanijala 
ristmikul

Nõmme 30. oktoober

• 10-10.30 Tammede pst 2a 
(mänguväljaku esine)

• 10.30-11 Kalda 16 vastas (pa-
kendipunkti juures)

• 11-11.30 Trummi 16b (Europagari 
ees)

• 11.30-12 Raudtee 60 vastas 
parklas

• 12-12.30 Hiiu staadioni parklas 
(Harku 62)

• 12.30-13 Ilmarise 4 (Ilmarise poe 
ees)  

• 13-13.30 Pärnu mnt 325a (Kroo-
ning tankla kõrval)

• 13.30-14 Valdeku 13 (Nõmme 
linnaosavalitsuse ees)

• 14-14.30 Männiku tee 100 (Pih-
laka Rimi parklas)

• 14.30-15 Raudalu Konsumi 
parkla (Viljandi mnt 41a)

• 15-15.30 Saeveski/Pedaja ristmik
• 15.30-16 Liiva jaama parkla 

(Orava 21b)
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Keskturul näitus  
Ukraina pagulastest
18. novembrini avatud näituse eesmärk 
on tuua esile halva maiguga juhtumid, 
millega Eesti Pagulasabi töötajad ja va-
batahtlikud tänavu kevadtalvel kokku 
puutusid, ning osutada meie enda ühis-
konna varjukülgedele, mille pagulaskriis 
teravalt rambivalgusesse tõi. Samuti pa-
kub näitus mõtteainet selle üle, kuidas 
me pagulasi näeme ja miks kiputakse 
ühiskonnas pahatihti unustama, et pa-
gulased on täiesti tavalised inimesed, 
kes on sattunud äärmiselt erakordse-
tesse oludesse. 
 

Robotite lahing  
Ülemistes
5. novembril toimub Dvigateli vanas va-
gunitehases  robootikasündmus AH-
HAA Robolahing, kus suurel kuulikindlal 
areenil võitlevad elu ja surma peale mi-
tukümmend kaugjuhitavat võitlusrobo-
tit. Lahingule lisavad pinget areenilt 
purskuvad tuleleegid, areeni põrandast 
kerkivad kirved ja muud üllatused. Jaga-
takse tasuta jäätist ja karastusjooke. 
Robotid on ehitanud ja programmeeri-
nud eri tehnoloogiaettevõtted, tuden-
gid, robootikaringide lapsed ja tehno-
loogiahuvilised sõpruskonnad. Eelmüü-
gist ostes maksab pilet 16, kohapeal 20 
eurot, lisainfo www.robolahing.ee

Loeng Kalamaja  
tööstusajaloost
26. oktoobril kl 18 avab Kalamaja muu-
seumi (Kotzebue 16) sügisese loengu-
sarja ajaloolane Jaak Juske, kes viib 
huvilised vanade fotode kaudu ajarän-
nakule Kalamaja kadunud vabrikute 
maailma. Juttu tuleb ülemöödunud sa-
jandivahetuse suurettevõtetest ja väi-
ketööstustest, mis andsid leiba kohali-
kule rahvale. Kohtade arv on piiratud, 
palutakse registreerida. Loengut pää-
seb kuulama muuseumipiletiga, mille 
saab muuseumis kohapeal, Lähem info 
www.linnamuuseum.ee/kalamaja

RAEKOJA PLATS OTSIB JÕULUPUUD

Kesklinna valitsus ootab oktoobri lõpuni Raekoja platsile paigaldatava jõulu-
kuuse pakkumisi. Kuusk püstitatakse novembri keskpaiku ning pärast seda al-
gavad ettevalmistused jõuluturu avamiseks. Linnaosavanema Monika Hauka-
nõmme sõnul pole Tallinna tähtsaima jõulupuu otsingud läinud tänavu nii hõlp-
salt kui varasematel aastatel, kuigi pakkumisi on tehtud. Ta avaldas lootust, et 
kümne päeva pärast on kõigile ootustele vastav esinduspuu olemas, ning kut-
sus kõiki inimesi kuuseotsingule. Puu peab olema vähemalt 15 m kõrge, kasva-
ma ligipääsetavas kohas, kus ei ole läheduses elektriliine, ja see ei tohi asuda 
kaugemal kui 150 km Tallinnast. Jõulukuuse pakkumisi (koos fotoga) oodatak-
se kylly.annus@tallinnlv.ee, pakkujaks võib olla maaomanik või tema esindaja.

Minu  
TALLINN

Varakult tehtud poeskäigud jätavad  
rohkem aega puhkuseks
Muusikapedagoog ja helilooja Kaari Sillamaa

Vähem poodlemist ja tavapäraseid argimuresid puh-
kepäevadel loob nädalale kindlama rütmi, aidates ini-
mesi paremini vaimselt tasakaalus püsida. Lühendada 
laupäeviti ja pühapäeviti kaupluste lahtiolekuaegu 
pole paha idee, sest kaubandusvõrk on meil tihe ja 
poode palju. Kui poeskäigud varem tehtud, 
jääb rohkem aega puhkamiseks ja perega te-
gelemiseks. Laste jaoks napib niigi aega, sest 
paljud on sunnitud rabama mitmel töökohal. 
Kui nädalavahetustel jagub pere jaoks roh-
kem aega, ei pruugi omapead jäetud lapsed 
ka nii palju nutiseadmete taga aega veeta. 
Päris kõiki poode kinni siiski panema ei 
peaks, inimesed võivad nii hätta jääda. 
Mõned üksikud suuremad poed võiksid 
uksed nädala lõpuski lahti hoida ja mõni 
pood võiks ka kauem avatud olla neile, kes 
töölt hilja tulevad. Sobivaid lahtiolekuaegu 
peaks saama sättida.

• Paljud poed on asunud oma valgustatud lette kokkuhoiu nimel pimendama. Pealinn uuris, kas poed võiksid 
kalli elektri tõttu õhtuti hoopis oma uksed varem sulgeda ning pühapäeviti üldse kinni olla. Sellega saaks muuta 
toidu hindu odavamaks ning anda töötajatele rohkem puhkust.

POEOMANIK: Kaupluste lühem tööaeg 
aitaks teenindajatel nautida kvaliteetaega

Poodlemise  
asemel kuulugu  
nädalavahetus  
perele!
Florist ja esitluskunstnik  
Tatjana Tridvornova

Olen pikalt viibinud 
Prantsuse Rivieras, kus 
nädalavahetustel on ta-
vapoed üldjuhul suletud. 
Laupäeval on seal ehk 
avatud suuremad poed, 
kuid lühendatud on tööae-
ga. Nädalavahetustel eelista-
takse elada oma isiklikku elu, mis-
tõttu kõik teavad, et vajalikud asjad tu-

leb reedel ära osta. Šveitsis on olukord 
sarnane. Pühapäeval käiakse seal kiri-
kus ja tuttavate juures külas. Seda mõ-
teviisi toetab kogu maa, sest nädalalõ-
pus eelistatakse pühenduda pereelule, 

käia looduses ja tegeleda oma isikli-
ke asjadega. Eestis aga on oma 

eripära, kus suuremad kau-
banduskeskused on ühtlasi 

muutunud meelelahutuse 
pakkujaks, kuhu inimesed 
ei tule vaid ostma. Tullak-
se sööma, keskustes on 
kenad lastetoad, toimu-

vad mitmesugused meist-
riklassid. Paljud juba oota-

vadki nädalavahetust, et minna 
mõnda suuremasse keskusesse põ-

nevat väljapanekut vaatama.

Müüjatest saaks  
paremad  
teenindajad

A1000 Market tegevjuht  
Tarmo Lauring

Kui suuremad kauplused hakkavad lü-
hendama nädalavahetustel oma 
lahtiolekuaegu, jaguneb käive 
ümber. Reedeti hakatakse 
lihtsalt kaupa ostma seni-
sest rohkem. Igal päeval 
inimesed üldjuhul poes 
niigi ei käi. Ja kui nüüd 
laupäevane tööpäev on 
lühendatud ja püha-
päev vaba, saavad kaup-
luste kümned tuhanded 
teenindajad nautida kvali-
teetaega perega. Usun, et 

töötajate motivatsioonile mõjub see 
positiivselt ja kokkuvõttes paraneb ka 
klienditeeninduse tase. Hispaanias 
näiteks on pühapäeval avatud poode 
raske leida. Eelistatakse veeta rahulik-
ku päeva ja olla kodus pere keskel. 
Elanikud on sellise elukorraldusega 
harjunud. Lahtiolekuaegade lühenda-
mine eeldab aga äriettevõtete ühist ot-

sust. Riik eraettevõtjaile se-
da dikteerida ei saa.

Kõik on planeerimise 
küsimus. Kui ette-
võtte kulusid ei 
saa vähendada 
seitsmendiku 
võrra, saame 
neid vähendada 

kaheksandiku võr-
ra. Jaekaubanduse 

väiksem koormus ai-
tab kulusid tasuda.

Kauplused ei pea  
lahti olema 24/7,  
kui oste teeb vaid 
kaks-kolm inimest
Majandusgeograaf ja 
 ühiskonnateadlane  
Sulev Mäeltsemees

Olen ise juba mitu-
kümmend aastat 
tagasi kogenud 
selliseid piiran-
guid Lääne-Sak-
samaal. Pühapäe-
val olid seal poed 
valdavalt suletud ja 
midagi osta sai vaid 
raudteejaama puhvetist. 
Kuigi vahepeal on Lääne-

Euroopaski kauplused vabamalt toi-
mima hakanud, sunnivad nüüd kerki-
vad energiahinnad uutele piirangutele 
mõtlema. Energiasäästu vajadus on 
peaasi, miks meil poodide lahtioleku-
aegu lühendada võiks. Kauplused ei 

pea lahti olema 24/7, kui oste 
tegemas vaid kaks-kolm 

inimest. Seega on igati 
mõistetav, kui poed 

kerkivate energia-
hindade juures 
lahtiolekuaegu 
koomale tõmba-
vad. Esmatarvili-
ke kaupade hindu 

aga aitaks eelkõi-
ge alandada toidu-

ainete käibemaksu 
vähendamine.

Paepealse raamatukogus  
(P. Pinna 8) esitleti hiljuti Urmas 
Nemvaltsi koomiksiraamatut 
"Laura, Martin ja Metsavana 
maailm". Tegu on keskraamatu-
kogu 14.  kinkeraamatuga, mis 
jõuab lähiajal kõikide linna kooli-
de esimese klassi lasteni, keda 
on 4774. 

Raamatu väljaandmisega tähista-
takse ühtlasi Paepealse raamatuko-
gus asuva Eesti suurima koomiksi-
kogu 10. sünnipäeva.

Urmas Nemvalts on tuntud Müra-
karude koomiksi ja Postimehe päe-
vakajaliste karikatuuride autor ning 
illustreerinud ka arvukalt lasteraa-

matuid. Nemvaltsi sõnul on tegu te-
ma seni parima raamatuga. "Raamat 
sisaldab palju sellest, millesse ma 

usun: kui ilmas oleks vähem ahnust 
ja hirmu ning rohkem hoolimist ja 
armastust, oleks maailm palju parem 

paik," lausus kunstnik. 2007. aastal 
keskraamatukogu algatatud kinkeraa-
matute projekti eesmärk on, et lap-
sed käiksid esimeses klassis õppimise 
ajal koos õpetajatega läbi tee koolist 
lähimasse raamatukokku ning õpik-
sid sel moel juba varakult lugemisest 
rõõmu tundma. Aastate jooksul on 
raamatukogu külastanud ja raama-
tu kingiks saanud üle 50 000 esime-
se klassi õpilase.

Keskraamatukogust saab raama-
tut juba ka laenutada,  samuti on se-
da võimalik lugeda e-raamatuna raa-
matukogu veebilehel ja e-raamatuko-
gus OverDrive. Aasta lõpuks jõuab 
"Laura, Martin ja Metsavana maailm"  
raamatukogudesse üle Eesti.

Keskraamatukogu kinkis esimesse klassi läinud lastele raamatu

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


