
TOIDUABI 
 AITAB 

Loe lk 2–3

A
lb

er
t T

ru
uv

ää
rt

ESMASPÄEV,  
26. SEPTEMBER 2022  
NR 25 (774) 

TASUTA   
 EESTI SUURIM  
AJALEHT

•  Ära karda linnaosast  abi küsida, kui söögiraha ei jätku

•  Tühja kõhu kannatamise asemel võib abivajaja saada  
toiduabi toidupangast või -kapist ning supiköögist.

ENERGEETIK: Iga 
inimene peaks saama 
kortermajas ise oma 
toasooja reguleerida.
LOE LK 6-7

TALLINLANE!  
Kui tahad tasuta  
Pealinna oma  
postkasti, helista  
6616616



2  •  26. september 2022  •  TOIDUABI

Lisaks aitab linnaosavalitsus 
mehel tasuda korteri üüri- ja 
kommunaalkulud. Ametlikku 
töökohta ei saa Reimo enda-
le lubada, sest kohtutäitur jä-
tab tema pangaarvele üksnes 
pool alampalgast ehk 270 eu-
rot kuus. Selline olukord sun-
nib juhutöid otsima. "Elame 
üürikorteris kahekesi pojaga, 
kes tuli sõjaväest," rääkis mees. 
"Poeg töötab abikokana mai-
nekas restoranis, kuid ametli-
kult teda sinna tööle ei võeta, 
ja tervisekindlustust tal ei ole. 
Mustalt makstakse pojale kuus 
eurot tunnis, olgugi et lauad on 
alati täis ja külastajate vähesu-
se üle restoran kurta ei saa." 

Kahetoalise korteri omanik 
küsib Reimolt 490 eurot üüri 
kuus, kuid alates novembrist 
tuleb maksta sada eurot roh-
kem. Mees on mures, mis veel 
talvel saama hakkab – viima-
ti oli elektriarve 90 eurot, kui-
gi kumbki neist pojaga päeval 
kodus ei viibi. "Kui toimetule-
kutoetust ei saaks, oleks päris 
raske," tõdes Reimo. "Praegu 
poodi minnes vaatad, et ühte-
gi korralikku asja ei saa enam 
pooleteise kuni kolme euro eest 
kätte – see on julm, kui palju 
toit maksab."

Hinnatõus ja kallinevad 
energiaarved on sundinud ini-
mesi järjest enam toiduabi kü-
sima. Kui aasta alguses sai iga 
nelja kuu tagant jagatavat riik-
likku toiduabi 15 600 inimest, 
siis septembris oli neid juba li-
gi 35 000. Poodides üle jää-
nud, aga igati kõlbulikku toi-
tu jagas toidupank poole aas-

taga 2,1 miljonit kilo. Seegi 
arv on võrreldes möödunud 
aasta sama perioodiga tublis-
ti kasvanud. 

Reimo tunnustab, kuidas 
Mustamäe ja Kristiine linna-
osad oma elanike eest hoo-
litsevad. "Eelmisel sügistalvel 
veel Kristiine linnaosas ela-
des saime Euroopa toiduabi 
koguni kord kuus – võib-ol-
la olid need eelmiste jagamis-
te jäägid," meenutas ta. "Ko-
roonaepideemia ajal jagas lin-
naosa oma elanikele toiduabi 
pluss pesuvahendeid, maske 
ja desoaineid."  

Toidupangas pole 
Reimo nüüd enam 
igal nädalal käinud. 
"Mul on kapp kae-
rahelbeid ja jahu ju-
ba nii täis, et osa  
kuivaineid jaga-
sin laiali," rääkis 
ta. "Me pojaga ei 
söö nii palju putrusid 
kui ehk väikeste laste-
ga pered. Toidupangast 
olen saanud näiteks roheli-
si salateid, mille aegumistäht-
aeg kohe saabumas, realiseeri-
mistähtaja ületanud saia-leiba 
ning küpsist." 

Reimo tunneb puudust liha-
saadustest, mida toidupangas 
kahjuks enamasti ei jagata. Sa-
muti tunnetab ta, et ilmselt on 
abivajajaid rohkem.  "Kui va-
rem oli Euroopa toidupakk 12-
15 kilo raske, nii et seda andis 
koju tassida, siis nüüd on see 
üsna kokku kuivanud," lausus 
ta. "Kas tahtjaid on nii palju, 
et ei jagu enam kõigile?"

Hädasolijate arv  
on suurenenud

Toiduabi jagab toidupank 
igal nädalal neile, kelle nimed 
on edastanud kohalik omava-
litsus, pealinnas seega linna-
osa valitsuse sotsiaalosakon-

PUUDUSTKANNATAJATE ARV KAHEKORDISTUNUD: 
Igas kuus saab toiduabi juba ligi 40 000 peret
"Praegu poodi minnes ei saa ühtegi korralikku asja 
enam pooleteise kuni kolme euro eest kätte – see on 
julm, kui palju toit maksab," lausus mustamäelane Rei-
mo (50), kes saab toimetulekutoetust ning koos sellega 
ka toiduabi. Üldse vajab Tallinnas toiduabi juba peaae-
gu 40 000 peret ehk ligi 85 000 inimest.

nad. "Iganädalane annetatud 
toiduabi koosneb annetatud 
toidust ning kauplusekettidest 
päästetud toidust," selgitas toi-
dupanga kommunikatsiooni- ja 
projektijuhi Liisa Rebane-Mäe. 
"Saame õhtuti kauplustelt suu-
res kogustes toitu, mis koosneb 
tihti "kõlblik kuni" produkti-
dest, mida jagame enne vasta-
va kuupäeva möödumist. Pääs-
tetud toidu osakaal on 90%."

Rebane-Mäe sõnul on abiva-
jajate arv järjest suurem.  "Sep-
tembri lõpuks oleme jaganud 
rohkem toidupakke kui terve 
eelmise aastaga kokku," lausus 
ta. "Võrreldes eelmise aastaga 
on näha selget abivajajate ar-
vu kasvu. Tõus algas jaanua-
rist, kui inimesed pidid toime 
tulema kõrgete elektri- ja kütu-
sehindadega, mille tõttu sattu-
sid paljud hätta. Märtsist hak-
kas lisanduma hulganisti Uk-
rainast saabunud sõjapõgenik-
ke, kes on nüüdseks liidetud 

siinsesse sotsiaalsüsteemi 
ning jõuavad enamas-

ti meie nimekirjades-
se samamoodi nagu 
Eesti abivajajad."

Praegu jagatak-
se üle Eesti toidu-
pangale annetatud 
toiduabi ligi 20 000 
abivajajale nädalas, 

eelmisel aastal oli see 
arv 5000 võrra väik-

sem. 
Ka Tallinna sotsiaal- ja 

tervishoiuameti andmetel on 
toiduabi saajate arv aastaga 
tublisti kasvanud: kui 2021. 
aasta esimesel poolaastal sai 
abi 21 672 peret, siis käesoleva 
aasta esimesel poolel 37 936. 
"Pärast abisaajate väikest lan-
gust suve alguses oli juba augus-
tis näha väiksest tõusu. Oluli-
ne kasv on seotud Ukraina sõ-
japõgenikega, kuid ka elukalli-
duse tõusuga," tõdes ameti ju-
hataja asetäitja Arne Kailas.

Sissetulek loeb
2021. aastast jagatakse Eu-

roopa Liidu toiduabi neli kor-
da aastas, sest abi vajati vara-
semast sagedamini. Võrreldes 
eelmise kvartaliga on toiduabi 
saajate arv suurenenud 13 908 
inimese võrra. 

Oktoobri lõpus algab neljan-
da kvartali toiduabi jagamine.

Mustamäe sotsiaaltöö talitu-
se juhataja Kristel Vaino sõnul 
on linnaosas hädas inimesi ne-
li ja pool korda rohkem. "Kui 
eelmisel aastal oli meil toime-
tulekutoetuse taotlejaid iga kuu 
110-140, siis selle aasta esimesel 
poolaastal ühes kuus juba pea 
500," rääkis ta. "Väljamaks-
tav toimetulekutoetuste sum-
ma erinevus oli nende perioo-
dide võrdluses kuuekordne."

Mustamäe linnaosa valitsu-
se sotsiaaltöö talituse peaspet-
sialist Maria Krastõljova üt-
les, et toiduabi on mõeldud 
just toimetulekuraskustes pe-
redele ning selle saamine sõl-
tub pere sissetulekust. Linn 
saab seda pakkuda ka neile, 
keda Euroopa abifond aidata 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Abi saab nii linnalt, riigilt kui ka supiköögist
"Kui perel on elukalliduse tõu-
su vm põhjusel tekkinud 
raskusi, soovitan kindlasti 
pöörduda oma linnaosa-
valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonda," lausus 
abilinnapea Betina Beški-
na. "Sealsed spetsialistid an-
navad nõu, osutavad abi ja 
abistavad ka taotluste vormistami-
sel." 

Beškina rõhutas, et inimesed peavad 
saama vajadusel toiduabi. "Selleks on 
riigi tagatud Euroopa abifondi toiduabi 
ning Tallinna linna pakutav toiduabi, mi-
da koos toidupangaga pakutakse vähe-
kindlustatud peredele," ütles ta. "Samu-

ti on Tallinnas supiköögid, mis 
pakuvad inimestele, kel ei ole 

piisavalt raha endale ja oma 
perele toidu ostmiseks, 
sooja sööki. Lisaks jagatak-
se toitu reedeti, laupäeviti ja 

pühapäeviti keskturu Laste-
kodu ja Torupilli otsa nurgal 

asuvas parklas."
Abilinnapea julgustab kõiki abivõima-

lustega tutvuma. "Infot saab nii linna-
osavalitsuse sotsiaalhoolekande osa-
konnast kui linna kodulehelt," mainis ta. 
"Samuti on võimalik toetuste taotlusi 
esitada e-teeninduse kaudu linna ise-
teeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.
ee."

ei saa. "Toiduabi taotlemiseks 
tuleb toimetulekuraskustes ini-
mestel pöörduda oma linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakonda," 
ütles  Krastõljova. "Sotsiaaltöö-
taja hindab, kuivõrd on inime-
sel toiduabi vaja, ning otsustab, 
kas ta lisatakse abisaajate ni-
mekirja. Nimekirju uuendatak-
se regulaarselt, kuna toiduabi 
on ajutine."

Tule igal juhul abi küsima!
Kõige rohkem on toiduabi 

vajajaid Põhja-Tallinnas ning 
kõige vähem Kesklinna linna-
osas. Enamik toiduabi saajaid 
on lastega pered, eakad ja töö-
tud. "Neist paljudel jääb kätte 
ainult 200 eurot kuus," märkis 
Krastõljova.

Tingimata tahab Krastõl-
jova ümber lükata eelarva-
muse, justkui ei ole mõtet 
sotsiaalosakonda abi küsima 
minna, kui igakuine bruto-
palga suurus õigust toetusele 
justkui välja ei anna. "Teine-
kord palume ka pangakonto 
väljavõtet ning vaatleme ra-
halisi kohustusi," selgitas ta. 
"Arvestame sedagi, mis inime-
sele lõpuks kätte jääb. Lähtu-
me soovist aidata ja püüame 
lahendusi leida, hinnates ini-
mese abivajadust individuaal-
selt. Ka siis, kui pelgalt suu-
remat sissetulekut vaadates 
võiks kohe "ei" öelda."

Krastõljova tõdes, et prae-
gu kohtab Facebookis igasugu-
seid gruppe, kus jagatakse mul-

Toidupangast saavad igal nädalal äraviskamisest päästetud toitu need, kes on selleks oma linnaosas soovi avaldanud.  Svetlana Aleksejeva

Enamik  
toiduabi saajaid  

on lastega pered, 
eakad ja töötud.

Kust ja kuidas saada toiduabi?

Tallinna linna pakutava toiduabi kohta 
leiab infot: https://www.tallinn.ee/et/
teenused/toiduabi 
• Supiköök on avatud kõigile, kel on 

raskusi rahalise toimetuleku ja sellest 
tulenevalt ka toidukorra tagamisega.

• JK Taverni supiköök (Pae 19/1) töö-
tab iga päev kella 12-14.30. Kaasa 
saab toitu  argipäeviti kella 9.30- 
11.30.

• Päästearmee supiköök (Laevastiku 
1a) on avatud teisipäeval, kolmapäe-
val ja neljapäeval kella 11-13.30. 
Täiendavalt on võimalik supiköögist 
saada kaasa leiba/saia.

• Riigi toiduabi saavad näiteks toimetu-
lekutoetuse saajad või kodutud. Sel-

leks peab pöörduma oma linnaosa 
sotsiaaltöötaja poole. Seda toiduabi 
saab jaanuaris, aprillis, augustis ja no-
vembris. 

• Toidupangad jagavad toiduabi kogu 
aasta jooksul. Seda saavad inimesed, 
kelle puhul on nende sotsiaaltöötaja 
veendunud, et abi on tõesti vaja. An-
netatud toiduabi on õigus saada abi-
vajaduse hindamise kuul ja sellele 
järgneval kolmel kuul.

• Keskturu juures Grossi poe taga 
parklas aadressil Keldrimäe 9 asub 
ka FudLoopi toidujagamiskapp. Selle 
kasutamiseks peab registreeruma 
veebilehel www.fudloop.ee
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jeid ja kogemusi. "Olen ise lu-
genud, kuidas üks ütleb: mina 
käisin kunagi linnaosavalitsu-
ses ja mulle toiduabi ei antud, 
kuna sissetulek oli suurem," 
lausus Krastõljova. "Samas on 
igaühe lugu erinev. Võib-olla 
jättis see inimene midagi rää-
kimata, miks ta abi ei saanud? 
Kellel on raske, võiks ikkagi ise 
kohale tulla, rääkida spetsialis-
tiga ja uurida, mis võimalused 
tal on. Läheneme igale abiva-
jajale  individuaalselt."

Rebane-Mäe julgustab ras-
kesse olukorda sattunuid oma 
linnaosa sotsiaalosakonnaga 
ühendust võtma. "Veel eelmi-
sel aastal oli annetatud toiduabi 
sihtgrupp piiratum, kuid selle 
aasta algusest muutis sotsiaal-
ministeerium seda ning toidu-
abi on võimalik saada ka neil, 
kes on sattunud ootamatult ras-
kustesse, kuid ei saa näiteks sot-
siaaltoetusi," kinnitas ta.

Eestis visatakse aastas ära 
ligi 84 000 tonni söömiskõl-

bulikku toitu. Enim läheb toi-
tu raisku kodudes ning kõige 
rohkem satub prügikasti köö-
givilju ja valmistoitu. Samas 
elab sotsiaalministeeriumi and-
metel Eestis hinnanguliselt 300 
000 abivajajat, kes vajaksid toi-
duabi. 

Kes vajab toiduabi kohe, võib 
ühendust võtta kohaliku supi-
köögiga.

PUUDUSTKANNATAJATE ARV KAHEKORDISTUNUD: 
Igas kuus saab toiduabi juba ligi 40 000 peret

Tallinna linn plaanib lähi-
aastatel remontida vana-
linnas asuva Pika tänava ja 
muuta selle tervenisti au-
tovabaks, 7. oktoobrini 
saavad linlased anda selle 
kohta tagasisidet. 

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnul annaks Pika tänava 
kui vanalinna ühe tuiksoone 
rekonstrueerimine sellele pal-
ju lisandväärtust, sest pärast 
uuendamist oleks tänav ainult 
jalakäijate ja teiste kergliikleja-
te päralt. "Järk-järgult on vana-
linnas autovaba tsooni laienda-
tud ja kaalume selle kehtesta-
mist ka kogu Pika tänava ula-
tuses. See aitaks märkimisväär-
selt tõsta jalakäijate ohutust ja 

lisaks saaks tänavaruumi ilusa-
maks ja mõnusamaks kujunda-
da," lausus Svet.

Praegu on Pikal tänaval au-
tovaba tsoon alates Nunne ja 
Rataskaevu tänava ristmikust 
kuni Pagari tänavani. Tulevi-
kus võiks autovaba tsoon ol-
la kogu Pika tänava ulatuses 
ehk see laieneks Pagari täna-
valt Tolli tänavani. Jätkuvalt 
oleks tagatud juurdepääs kau-
bandus- ja teenindusettevõtete 
autodele kella 6-10 ning koha-
likel elanikel säiliks võimalus 
oma kinnistutele sõita.

Tänavu alustatakse tänava 
projekteerimisega, täiemahuli-
ne rekonstrueerimine on plaa-
nis järgmisel aastal. Selle raa-
mes uuendatakse maa-aluseid 

kommunikatsioone, sh sademe-
veekanalisatsiooni, muudetakse 
mugavamaks ja turvalisemaks 
jalakäijate ruumi, uuendatakse 
munakivisillutist ning antakse 
uus ilme Rohelise turu platsile.

"Küsime kohalike arvamust 
veel enne projekteerimise al-
gust ning loomulikult kaasa-
me neid ka järgnevatel etappi-
del," mainis Svet.  

Pika tänava autovabaks 
muutmise osas saab avalda-
da arvamust e-kirjaga kom-
munaal@tallinnlv.ee või kasu-
tades tagasisidevormi Tallinna 
veebilehel: tallinn.ee/et/kesk-
kond/pika-tanava-rekonstruee-
rimine. Kohalike seisukohti ja 
tähelepanekuid oodatakse 7. 
oktoobriks. 

Tallinn soovib muuta Pika tänava autovabaks

Toidupangast saavad igal nädalal äraviskamisest päästetud toitu need, kes on selleks oma linnaosas soovi avaldanud.  Svetlana Aleksejeva

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Kas õhu puhtuse nimel 
peaks parandama Tallinna 
ümbruse ühistransporti, 
maksustama kesklinna 
sissesõitu või keelustama 
naastrehvid? Iga linlane 
saab valida veebis oma 
lemmiku 32 ettepaneku 
seast.

Tallinn on üks puhtama 
õhuga Euroopa pealinnu, kuid 
alati saab ju midagi veel pare-
maks muuta.  Mustamäel ela-
va tudengi Anette-Marie Sultsi 
sõnul aitab keskkonda hoida  
majade soojustamine. "See ai-
taks märgatavalt küttekulusid 
kokku hoida ja nii ka saastet 
vähendada," leidis ta.  "Häs-
ti soojustatud majad võib kõik 
kaugküttele viia, siis oleksid 
ja soojakulud neil ühesugused. 
Halb pole ka mõte täiustada 
õhusaaste mõõtmist. Nii saa-
me teada, kust king pigistab 
ja milliseid lahendusi otsida."

Ehk tuleks korstna otsa 
panna filter?

Hääle saab anda ka näiteks 
ettepanekule toetada elektri-
autode tootmist. "Mulle aga 
tundub, et peame aina rohkem 
ja rohkem toetama ühistrans-
porti," lausus Sults. "Elektri-
autod on küll bensiiniga liiku-
vatest vähem saastavad, aga 
linnas võiks üldse vähem au-
tosid olla."

Tallinlased saavad 30. sep-
tembrini valida 32 inimeste 

enda valitud meetme seast, 
kuidas linnaõhku puhtamaks 
muuta.  Ettevõtmise eestveda-
ja, e-Riigi Akadeemia koha-
like omavalitsuste program-
mi direktori Kristina Rein-
salu sõnul on peamised saas-
tajad linnas transport ja ahi-
küte. "Linlased on pakkunud 
lahenduseks näiteks liiklusvoo 
ümbersuunamist, vältides ma-
gistraaltänavate kulgemist lä-
bi tiheda asustusega piirkon-
dade," lausus ta. "Konkreetsed 
näited on Raua, Luise, Endla 
tänav ning Paldiski maantee. 
Ettepanek on arendada tras-
se, mis vähendaksid vajadust 
kesklinna sisse sõita. Raske-
veokid tuleb suunata eema-
le kesklinnast, elamurajooni-
dest, aga ka Kadrioru pargist. 
Soovitatakse muuta liiklussõl-
mi, suunates autod maa alla."

Sults pole kõigi pakutud 
meetmetega nõus, tuues näi-
teks puudega kütmise vähenda-
mise. "Millega paljud inimesed 
siis oma toad soojaks saavad? 
Kas nad peavad ära külmuma?" 
küsis ta. "Äkki peaks hoopis 
korstna otsa tahkeid osakesi 
püüdvad filtrid paigaldama?"

Lemmikutest  
saavad normid

Ka ettepanekut luua linnas 
vähese saastega alad peab Sult-
sile vähe läbimõelduks. "Kui-
das me saame linnas eraldada 
ühe ala õhu teistest?" imestas 
ta. "Ja mille alusel otsustada, 
milline piirkond muuta madal-
saaste alaks ja milline mitte? 
Kui sõidukid peavad hakkama 

sõitma ringiga ümber sellise ala, 
siis tekib ju suurem kütuseku-
lu ja veelgi rohkem reostust." 

Reinsalu õhutas tallinlasi 
hääletusel kaasa lööma. "Kut-
sume tallinlasi  üles valima viit 
kõige olulisemat lahendust õhu-
saaste vähendamiseks," lausus 
ta. "Linlaste laialdane osavõtt 
hindamisest on vajalik, kuna 
see aitaks juhtidel teha pari-
maid valikuid, kuidas õhu puh-
tust hoida."

Meetmed, mille seast valida, 
selgusid Euroopa keskkonnako-
misjoni rahvaküsitluse tulemu-
sena. Euroopa keskkonnaamet 
korraldas kümnes linnas, seal-
hulgas Tallinnas kevade jooksul 
inimeste seas ideekorje. Oodati 
nii kohalikku elu puudutavaid 
kui ka üldisemaid ettepanekuid 
õhusaaste vähendamiseks. Al-
guses saadi kokku 60 ettepane-
kut, millest lõpuks jäigi sõelale 
32. "Analüüsisime laekunud et-
tepanekuid  põhjalikultja edas-
tasime need hiljuti linnaamet-
nikele," ütles Reinsalu.  

Viis enim hääli saanud et-
tepanekut lähevad Euroopa 
keskkonnaagentuurile, et need 
jõuaks õigusaktidesse. Samuti 
jõuavad linlaste lemmikideed 
linnajuhtideni.

Ideedekorje on toimunud 
ka Ateenas, Riias, Lissabonis, 
Burgases  ja Budapestis. Lisaks 
löövad projektis kaasa Amster-
dam, Berliin, Brüssel ja Podg-
orica. Lähemalt saab projekti 
kohta teavet aadressil   https://
codecidingeurope.eu/ . Hääle-
tada saab https://code-europe.
onesource.pt/et/tallinn

Aita hääletades linnaõhku 
veelgi puhtamaks muuta!

Hääletada saab aadressil https://codeeurope.onesource.pt/et/tallinn
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Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

"Inimesed ei vaata oma ko-
durajooniski märke ja ületa-
vad kiirust seal, kus jaluta-
vad nende lapsed," ütles 
liiklustalgute ajal ühes kihu-
tajate lemmikpaigas, 
Rannamõisa teel Bauhofi 
ees autode kiirust mõõtnud 
Põhja prefektuuri patrull-
politseinik Vladimir 
Kägonen. Liiklustalgutel jäi 
vahele 1159 kihutajat.

Kui Pealinn Rannamõisa tee-
le jõudis, oli Kägonen teinud kii-
ruseületamise eest trahvi kol-
mele autojuhile. "Kiiruse üle-
tamine jäi mõjutustrahvi raa-
messe ehk ületamine oli väik-
sem kui 21 kilomeetrit tunnis," 
ütles ta. "Autojuhid kipuvadki 
enamasti ületama kiirust 10-20 
kilomeetrit tunnis."

Põhjendusi ja vabandusi 
tuuakse Kägoneni kinnitusel 
erinevaid. "Kihutatakse tööle, 
keegi ees võib-olla sõidab lii-
ga aeglaselt, tahetakse temast 
ette jõuda, keegi teeb mingi 
imeliku manöövri," loetles ta. 
"Ma olen igasuguseid põhjen-
dusi ja vabandusi kuulnud. Ole-
me täna käinud neljas kohas ja 
olukord on kõikjal sama halb. 
Inimesed ei vaata oma kodu-
rajooniski märke ja ületavad 
kiirust seal, kus jalutavad nen-
de lapsed."

Trahv 5 eurot km kohta
Tallinna linn on alandanud 

paljudes kohtades piirkiirust 30 
kilomeetrini tunnis ning Kägo-
neni sõnul on sellistel lõikudel 
kiiruseületamised suuremadki. 
"Näiteks Astangu tänav läheb 
läbi elurajooni – seal olid tule-
mused kahetsusväärsed, piiran-
gut ületati isegi 21-kilomeetri-
se tunnikiirusega," rääkis ta. 
"Kahjuks ei vaadata hoolikalt 
spidomeetrit, sõidetakse liik-
lusvooluga kaasa ja sellest see 
kiiruse ületamine tulebki. Au-
tojuhid kahjuks ei anna enda-
le aru, mis võib juhtuda, kui 
nad sõidavad isegi 5 km tun-
nis lubatust kiiremini. Tagajär-
jeks võib olla raske kokkupõr-
ge jalakäijaga, jalakäijale võib 
see lõppeda koguni surmaga."

Kuni 21 kilomeetrit tunnis 
kiirust ületades on trahvimää-
raks 5 eurot ühe kilomeetri 
kohta See tähendab, et auto-
juht, kes ületab kiirust 15 ki-
lomeetrit tunnis, peab rahakot-

ti mõjutustrahvi näol kergenda-
ma 75 euro võrra.

Nõnda juhtus Mihkliga, kes 
enda sõnul ületas kiirust sellepä-
rast, et saaks ühest aeglasemast 
autost mööduda. "Kahjuks läks 
üle," tunnistas ta oma eksimust. 
"Mul juhtub seda suhteliselt vä-
he, lihtsalt praegu oli kiire, pean 
autoteenindusse minema."

Mihkel rääkis, et tema sõidab 
üldiselt lihtsalt Keila ja Pärnu 
vahet, aga linnas on tema hin-

nangul kiiruseületajaid palju. 
"Eks see on see elutempo või 
närvilisus või ... ma ei oskagi 
öelda," pakkus ta. "Käin väga 
tihti Rootsis ja seal see liiklus-
kultuur on hoopis teine. Eks 
põhjuseid võib olla mitmeid, 
aga kindlasti on meil siin see 
tempo oluliselt kiirem ja när-
vilisem."

Mihkel tunnistas, et nägi ju-
ba hommikul uudistest, et päe-
val toimuvad liiklustalgud. "Ma 

arvasingi, et võib-olla juhtub 
minuga midagi sarnast – liht-
salt tähelepanematusest, pole 
midagi teha," nentis ta. "Trahv 
on viis eurot kilomeeter, mind 
ootab vist 80- või 85-eurone 
karistus. Kindlasti paneb see 
mõtlema."

Bemmivend jääb juhiloata
Tee äärde suunati ka BMW, 

mille juht enam nii kergelt ei 
pääsenud. "Selle ju-
hi puhul on tege-
mist juba natu-
ke raskema 
kiiruse üle-
tamisega, 
mille eest 
on seadu-
sega et-
te nähtud 
isegi juh-
timisõiguse 
äravõtmine 
kuni pooleks 
aastaks," selgi-
tas patrullpolitsei-
nik Kägonen. "Me vaa-
tame juhi tausta ja siis otsus-
tame, kas hakkame talt luba 
ära võtma või teeme rikkumise 

eest kohapeal rahatrahvi. Pu-
hast kiiruseületamist oli tal 22 
kilomeetrit tunnis. Selle rikku-
mise eest on ette nähtud kuni 
400 eurot trahvi või juhtimis-
õiguse äravõtmine."

Selle aasta algusest on Tal-
linnas patrullimise käigus re-
gistreeritud 25 000 kiiruseüle-
tamist. Kui lisada ka kiiruskaa-
merate jäädvustused, siis on kii-
ruseületajaid sel  aastal linnas 

vahele jäänud üle 200 
000. Liiklustalgu-

telt  tuli tea-
teid üle Tal-

linna kokku 
1159. Kõi-
ge rohkem 
Kekslin-
nas (323) 
ja Põh-
ja-Tallin-

nast (191), 
kõige vä-

hem Piritalt 
ja Mustamäelt 

(kummaski 77). 
Muidu ületatakse kii-

rust üle linna ühtemoodi, nii 
et ühtegi linnaosa ei saa eral-
di välja tuua.

Biojäätmete liigiti kogumise 
edendamiseks annab 
Tallinna linn üksikelamute, 
paarismajade, ridaelamu-
bokside ja kahe korteriga 
majade elanike kasutusse 
soodustingimustel kodu-
kompostreid ja kogumisma-
huteid. Taotlusi võetakse 
vastu alates 15. septembrist 
selle ajani, kuni veel kom-
postreid ja mahuteid jätkub.

Biojäätmete tekkekohal liigi-
ti kogumine tuleb kõikjal Ees-

tis korraldada hiljemalt 
2023. aasta lõpuks, kuid 
Tallinn plaanib seda te-
ha juba kevadel. "Kui 
biojäätmed on korrali-
kult eraldi kogutud, on 
kõiki jäätmeid tõhusam 
käidelda. Biojäätmed ise on 
vajalik ressurss ning nende eral-
di kogumine hoiab ära ka teis-
te jäätmete riknemise või kasu-
tusefektiivsuse langemise," sel-
gitas abilinnapea Joosep Vimm.

Üksikelamu, paarismaja, ri-
daelamu boksi või kahe kor-

teriga elamu elanikud 
saavad valida bio-
jäätmete nõueteko-
hase kompostimise 
või mahutiga üle-
andmise vahel. Üle 

kahe korteriga maja 
elanikud võivad jäätmeid 

ka kompostida, kuid mahuti ik-
ka vajalik.

Kodukompostri soetusmak-
sumus on 318,56 eurot, millest 
50 eurot tasub taotleja. 140-liit-
rise kogumismahuti  soetusmak-
sumus on 23,88 ja 80-liitrisel 

22,32 eurot, kuid need antak-
se taotleja kasutusse omaosa-
lustasuta. 

Taotlusi kodukompostri või 
kogumismahuti soetamiseks 
saab esitada taotlen.tallinn.ee 
alates 15. septembrist seni, kuni 
neid jätkub. Kompostri või ma-
hutiga saab soovi korral tasuta 
kaasa ka biojäätmete kogumis-
nõu kodukööki.

Taotleda saavad vaid füüsili-
sed isikud, kelle Eesti rahvasti-
kuregistri järgne elukoht on Tal-
linna piires aadressil, kuhu ko-

dukompostrit või kogumisma-
hutit taotletakse. Taotleja peab 
olema liitunud aasta ringi  kor-
raldatud jäätmeveoga, ta kohus-
tub kogumisvahendeid kasuta-
ma sihtotstarbeliselt vähemalt 7. 
septembrini 2026 ning tagama 
selle nõuetekohane paigaldami-
se, säilitamise ja hoolduse. Sealt 
edasi läheb kompostrite ja ma-
hutite omandiõigus üle taotleja-
le ja neid tagasi ei nõuta.

Täpsem info www.tallinn.
ee/et/biojaatmete-kogumisva-
hendid. 

Tallinn annab elanike kasutusse biojäätmete kodukompostreid ja kogumismahuteid 

Suurem osa politseinike avastatud kiiruseületamistest olid väiksed, kuid Astangu tänaval  ületati lubatud sõidukiirust isegi 21 kilomeetriga.   Albert Truuväärt

Trahvimääär on 5 eurot ühe kilomeetri kohta. See tähendab, et autojuht, 
kes ületab kiirust 15 kilomeetrit tunnis, peab rahakotti kergendama 75 eu-
ro võrra.  Albert Truuväärt

Mustpeade ma-
ja hakkab kand-
ma nime Tallin-
na muusikamaja
Mustpeade maja nime kõrval 
hakkab edaspidi kõlama ka 
teine nimetus: Tallinna muusi-
kamaja. Praegu on hoone ko-
duks Tallinna kammerorkest-
rile, pakkudes tegelikult palju 
suuremaid kasutusvõimalusi. 
Nii kolibki veel sel aastal hoo-
nesse Eesti nüüdismuusika 
keskus. Linna eelarvestratee-
gia näeb ette hoone täies ma-
hus uuendamist, mis tõenäoli-
selt leiab aset 3-4 aasta pä-
rast, selle järel peaks tekkima 
ka võimalus kasutada korraga 
eri saale.

 

Avati remondi 
läbinud Lasna-
mäe ökosaun 
Lasnamäe ökosauna remondi 
käigus vahetati välja põranda- 
ja seinaplaadid, uuendati pui-
dust istmed eesruumides ja 
leiliruumis ning laepaneelid ja 
keris naistepoolel, samuti teh-
ti ventilatsioonisüsteemide 
audit ja vaadati üle hooldus-
skeemid. 

Lasnamäe linnaosa saun 
on Tallinnas ainulaadne. Nii 
meeste- kui ka naistesauna 
ruumides on suur ja mõnus 
vihusaun ning hingamisteid 
tervendav aurusaun. Pärast 
leilivõtmist saab otse pesu-
ruumist minna mugavate pin-
kidega väliterrassile. Kogu 
saunakompleks sobib ka  pii-
ratud liikumisvõimega inimes-
tele, seal on avarad sissepää-
sud riietus- ja saunaruumi-
desse ning WC-sse.

 

Nõmme saab 
juurde kümme 
uut imbkaevu 
Veel selle aasta jooksul raja-
takse Nõmmele kümme uut 
imbkaevu sademe- ja lumesu-
lavee ärajuhtimiseks. 

Uued imbkaevud rajatakse 
Särje 4 juurde, Läänekaare ja 
Kitsarööpa tänava ristmikule, 
Harku 2/1, Põllu ja Hõimu 
ristmikule, Nõmme-Kase 21, 
Rohula 29, Lehola 11, J. 
Mändmetsa 1, Haava 21 ning 
Prii, Astri ja Kagu ristmikule. 

Nõmmel on valdavalt 
maanteetüüpi tänavad ning 
sademe- ja sulavesi imbub 
teepervel asuvatele haljasa-
ladele. Sademevee vastuvõtt 
väheneb olulisel määral, kui 
haljasalade pinnas on kaetud 
kõva kattega, seal pargitakse 
autosid või on teekalded va-
led. Imbkaevude paigaldami-
ne läheb maksma u 70 000 
eurot.

Eestis  
on elutempo  
ja autojuhid  

närvilisemad kui 
Rootsis.

LIIKLUSTALGUD: Isegi kiiruse ületamine 
5 km võrra võib jalakäija surmata



LINNARUUM  •  26. september 2022  •  5

Jürgen Fogel
jyrgen.fogel@tallinnlv.ee

"Linnateatrisse tuleb ka 
üks saal, kus istmed ja tri-
büün on nii-öelda kivisse 
raiutud," ütles kirjanik ja 
filmirežissöör Kadri 
Kõusaar. "Teistes saali-
des on lavastajatel palju 
mänguruumi: nad võivad 
nihutada näitlejaid ja pub-
likut sinna, kuhu vaja. See 
on kindlasti visuaalselt 
huvitav ja annab võimalu-
se eri lavastusi välja 
mõelda."

Kõusaare sõnul tuleb lin-
nateatri uus hoone kahtlema-
ta äge. "Tallinnale on oluline, 
et selline vinge kultuuriasutus 
ja muinsuskaitseobjekt korda 
saab," lausus ta. "See ei ole 
lihtsalt muuseum või rikku-
rite kortermaja, vaid tõeline 
kultuurisüda ja asi, mille üle 
uhkust tunda."

Muusik Toomas Uibo üt-
les, et on sagedane linnateatri 
külastaja. "Olen käinud isegi 
Salme kultuurikeskuses, kus 
teater praegu tegutseb," mär-
kis ta. "Ma ei mäleta, et olek-
sin kunagi pidanud pettuma 
linnateatri tükkides. Nende 
seltskond on meeletult äge, ja 
energia, mis sealt seest tuleb,  
võrreldamatu. Linnateater on 
teadagi kvaliteedimärk Eesti 
teatris. Usun, et loominguli-
ne sisu tuleb uude hoonesse 
sama väärikalt tagasi."

Kõusaar ütles, et teda pae-
luvad teatri uued saalid. "Seal 
on üks saal, millel istmed ja 
tribüün on nii-öelda kivisse 
raiutud," rääkis ta. "Teistes 
saalides on lavastajatel palju 
mänguruumi. Nad võivad ni-
hutada näitlejaid ja publikut, 
kuhu vaja – see on kindlasti 
visuaalselt huvitav ja annab 
võimaluse eri lahendusi väl-
ja mõelda. Lisaks tuleb lin-
nateatrisse väiksemaid saa-
le, mida seal varem ei olnud."

Pileti saamine  
ei ole enam mure

Teatri haldusjuht Rain Raa-
bel ütles, et muinsuskait-
se nõudeid arvestades raja- 
takse teatrile kaks uut hoo-
net ja uuendatakse olemas-
olevad, nii et kahest sisehoo-
vist moodustub tervik. "Üks 
hoone tuleb täiesti läbipais-
tev, mõlemalt poolt klaasist," 
selgitas ta. "See on eelkõige 
valguskaev, et alla Põrgusaa-
li ja black-boxi saali fuajee-
desse paistaks ka päevaval-
gus. Teine hoone on kohvi-
kumaja."

Uue hoone kolmandale ja 
neljandale korrusele tulevad 
Raabeli sõnul rõdud. "Need on 
mõeldud prožektorite riputa-
miseks, et valgustada sisehoo-
vi või õuesaali," selgitas ta. 

Õuesaalile katusealust ei 
ehitata, sinna jääb vabaõhu-
lava.

Linnateatri suur saal ehk 
Põrgusaal on varasemast kaks 
korda kõrgem ja kolm korda 
suurem. 

"Nüüd on juba päris häs-
ti näha, milline hakkab saal 
välja nägema," lausus Raa-
bel. "Siin on 320-340 koh-
ta. Pileti saamisega problee-
mi tulevikus olla ei tohiks, 
aga mingil määral võiks de-
fitsiit ju  säilida – siis on jä-
relikult tegemist hea teatri-
ga. Aga kindlasti mahub siia 

oluliselt rohkem inimesi kui 
varem."

Vana saaliga võrreldes on 
uus suur saal Raabeli sõnul li-
gi viis meetrit sügavam. "See 
uks, mis seal üleval paistab, 
oli enne sissepääs lavale," mai-
nis ta. "Uus saali osa on lii-
vakivisse juurde kaevatud. 
Kaevamised kestsid ligi ühek-
sa kuud."

Uute saalide peasissepää-
sud hakkavad asuma Laia tä-
nava ja Aida tänava nurgal, 
nii et teatrikülastajal oleks 
võimalus läbida ka ajaloolist 
hoonestust.

Abilinnapea Karel Oja kin-
nitusel pole linnateatri ehitu-
sel allahindlust tehtud. "See 
on väga vinge, mida arhitek-
tid, ehitajad ja teater on 
siiamaani teinud," 
ütles ta. "Nüüd 
on meie asi täi-
ta see vääri-
lise tehni-
ka ja sisu-
ga. Isegi 
veel poo-
leli olevas 
hoones 
tuleb ker-
gelt teatri-
vaim sisse. 
Põrgulava on 
juba praegu mul-
jetavaldav. Seda on 
palju muudetud ja tehtud 
võimalusterohkemaks."

Salapärane kaev
Arheoloogiliste kaevamis-

te käigus tuli välja ka sala-
pärane kaev. "Selle teeb uni-
kaalseks tõsiasi, et kaev on 
siin olnud juba enne neid hoo-
neid," lausus Raabel. "Arheo-
loogid arvasid, et see pärineb 
15. sajandist. Kuna kaev on 

kahe kandva müüri all, ei ole 
võimalik seda ülevalt näida-
ta, küll aga on võimalik peale 
astuda ja ülevalt sisse vaada-
ta. Kahjuks jääb see ilu teatri 
tagaruumidesse, kuhu on pla-
neeritud kostüümiladu. Nii et 
tavainimestele see igapäeva-
selt avatud ei ole."

Linnateater kerkib kavandi 
"Paviljon" järgi, mille autorid 
on Maarja Kask, Ralf Lõoke, 
Märten Peterson ja Martin 
McLean arhitektuuribüroost 
Salto AB OÜ. Ehitus läheb 
kokku maksma 28,4 miljonit 
eurot ja uuenenud teatrima-
ja peaks uksed avama tuleva 
aasta märtsis. 

Ehituse valmimist  
ei takista miski

Vahepealse hin-
natõusu tõttu lä-

heb ehitus al-
guses kavan-
datust neli 
miljonit 
eurot kal-
limaks. 
"Tööd on 
nii kau-
gel, et nen-

de lõppu ei 
väära enam 

mitte miski," 
ütles Oja. "Kui-

gi  hinnad on viimase 
aasta jooksul kallinenud, ei 

saa seda objekti seisma jätta. 
Linn vaatab riigi suunas, ku-
nagi oli ju kokkulepe, et teeme 
seda koos. Tegemist on  suu-
re ehitisega, mis ei ole maa-
märk mitte ainult Tallinna-
le, vaid tervele Eesti kultuu-
rile, ja see töö tuleb  vääri-
kalt lõpule viia."

Utilitas ei tõsta 
Tallinnas kaug-
kütte hinda
Keskkonnaamet andis kaug-
küttesooja tootjale Utilitasele 
loa kasutada Tallinnas algaval 
kütteperioodil lisaks puiduhak-
kele ja maagaasile ka suure-
mas mahus reservkütuseid, 
milleks on põlevkiviõli ja diisel-
kütus. Reservkütuste kasutu-
selevõtt võimaldab Utilitasel 
pakkuda kaugkütte teenust 
vähemalt kütteperioodi algu-
ses ilma hinnatõusuta. "Alusta-
me küttehooaega Tallinna ja 
Maardu piirkonnas sama hin-
naga, mis oli mulluse kütte-
hooaja lõpus, 97,15 eurot/
MWh eest," ütles Utilitas Tal-
linna ja Utilitas Eesti juhatuse 
esimees Robert Kitt.
 

Kaasav eelarve 
ootab ideid
2. oktoobrini on kõigil Tallinna 
elanikel võimalik esitada oma 
kogukonnale meelepäraseid 
ideid, mida linna raha eest 
võiks 2023. aastal teoks teha. 
Seni on esitatud 104 ideed. 
Tallinn teeb linlaste abiga kaa-
savat eelarvet kolmandat kor-
da. 2021. a kaasava eelarve 
rahvahääletusel võitnud pro-
jektid on valminud või valmi-
mas, ka 2022. a projektid on 
kõik juba töös. Ideid saab esi-
tada Tallinna veebilehel tallinn.
ee/et/kaasaveelarve või linna-
osavalitsustes ja linnavalitsuse 
teenindussaalis paberkandjal. 
Lõppvooru jõudnud projektide 
vahel toimub 21. novembrist 
kuni 4. detsembrini avalik hää-
letus. Kaasava eelarve kavan-
datav kogusumma 2023. a on 
miljon eurot.

Südalinna tuleb 
uus raudteealu-
ne tunnel

Paldiski mnt ja Tehnika tänava 
ristumiskoha lähistele, Endla 
tänava poole rajatakse jalakäi-
jatele ja jalgratturitele mõeldud 
raudteealune kergliiklustunnel, 
mööda Paldiski mnt kesklinna 
poole siirduvad ratturid saavad 
selle kaudu suunduda Tehnika 
tänavale ja sealt edasi juba sü-
dalinna. 

Üks uus hoone tuleb täiesti läbipaistev, et alla Põrgusaali ja black-boxi saali fuajeedesse paistaks päevavalgust.

Väljakaevamiste raames leidsid arheoloogid linnateatri vanadest hoo-

netest iidse kaevu...

.. ja ahju.

Hoone  
kordategemisel  
leiti salapärane 

kaev. 

Üheksa kuud liivakivi kaevamist 
andis linnateatrile suurema saali

Linnateatri uuendustööd on poole peal ning se-
nine sisehoov hakkab juba uut ilmet võtma.

 Fotod: Tallinna linnameedia
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Praegu on paljudel korte-
riühistute juhtidel eriti ras-
ke periood. Osa majaelanik-
ke tahab külma sügise tõt-
tu kütte sisse lülitamist, teine 
osa pelgab suuri arveid. Palju-
des vanade küttesüsteemidega 
majades on veel nii, et samal 
ajal kui ülemistel korrustel ini-
mesed praeguses energiakrii-
sis palavuse tõttu akent lah-
ti hoiavad, kaeveldakse all-
pool külma üle. Küttesüstee-
mid on enamikus vanemates 
ja renoveerimata kortermaja-
des ehitatud ja projekteeritud 
ju veel pea tasuta energia ae-
gadel, mitu inimpõlve tagasi.

Ülemistel korrustel  
elatakse paremini

Tõsi, pingeid võttis 14. sep-
tembril maha Tallinna suuri-
ma toasooja tootja Utilitase 
teade, et vähemalt küttepe-
rioodi alguses hindu ei tõs-
teta. Kuid tänaseni korter-
majades levinud meetod, et 
igaüks maksab soojuse eest 
vastavalt korteri ruutmeetri-
te arvule, tekitab siiski lõpu-
tult vaidlusi ja konflikte. Üh-
te toatemperatuuri tahab val-
dava aja kodus veetev vana-
inimene, samas sooviksid tööl 
käivad noored päevaks kütte 
üldse miinimumini keerata. 
Ühiselt maksavad aga kõik 
vana küttesüsteemiga maja-

des kinni "toatuulutajate" õue 
lastud energia. 

"Meie majas on inimesed 
kütte sisse lülitamise ja toatem-
peratuuri osas üsna eri arva-
musel, sest maja fassaad on me-
re poole ja tuuled ning tormid 
puhuvad  osa kortereid kül-
maks," rääkis Pelguranna tä-
naval asuva neljakordse kor-
termaja ühistu juht Mai-
re Kraav. "Kelle korte-
rid on aga hoovi poo-
le, nendel on märk-
sa soojem. Samasu-
gune vahe on kor-
rustega. Esimesel 
korrusel öeldakse, 
et külm. Neljandal 
aga, et kannatame 
selle soojuse sisse 
lülitamisega veel, ei 
ole häda midagi. Siit 
tulevad ka erinevad aru-
saamad, millal kevadel võib 
kütte välja lülitada." 

Küttest räägitakse peaaegu 
igal ühistu üldkoosolekul. Kül-
made ilmadega seoses on küte 
nüüd muidugi sisse lülitatud, 
ehkki ülemiste korruste rahvas 
kirub mõttes alumiste korrus-
te "külmavareseid". Kuna arve 
esitatakse ruutmeetrite, mitte 
tegeliku tarbimise pealt, mak-
savad "soojemate" ehk päike-
sele avatumate ja hoovipoolse-
te korterite omanikud-üürili-
sed ka soojuse eest, mida nad 
ise ei tarbi või ei vaja – või on 
sunnitud aknast õue laskma. 

Enamus nõukogude aja kor-
termajade küttesüsteemidest 
on rajatud nn ühetoru põhi-
mõttel. Küttemagistraal on 
ehitatud  maja sees altpoolt 
üles. See tähendab, et kütet 

"Iga inimene peaks saama ise näiteks kortermajas toa-
sooja nupust reguleerida, sest mida vähem ta kütab, 
seda vähem ka maksab," tõdes energeetikaekspert 
Janne Arak, et stiimulit kokku hoida saab tekitada ai-
nult enda rahakoti kaudu. Meil alles hakkab kanda kin-
nitama Saksamaal jm levinud tehnoloogia, et igaüks 
keerab oma korteris nupust sooja juurde või maha. See 
aitab ühistutes ära hoida närve söövaid vaidlusi, millal 
kevadel küte sisse ja kevadel välja lülitada.

ENERGEETIK: Tarbitud soojuse eest peaks saama täpselt 
maksta, muidu jäävadki aknad pärani ja köetakse oma rahaga ilma

kuvad, on praegu töösse ära 
uputatud. 

"Iga inimene peaks saama 
ise näiteks kortermajas toasoo-
ja nupust reguleerida ning mi-
da vähem ta kütab, seda vähem 
ka maksab," märkis energeeti-
kaekspert Janne Arak. "Mui-
du ei saa inimene lihtsalt aru, 
miks ta peaks vähem kuluta-
ma – ikka ainult oma rahakoti 
kaudu. Ja nõnda jäävadki kor-
terites, kus radiaatorid elani-
ke meelest liiga soojad, aknad 
pärani ja köetakse oma raha-
ga ilma soojaks."

Araku sõnul on individuaal-
se mõõtmise tehnoloogiad mei-
le toodud Saksamaalt. Seal on 
neid kasutatud aastakümneid. 

"Algul tarbijad Eestis seda 
vastu ei võtnud, sest kütte hind 
oli odav," rääkis Arak. "Kõi-
ge lihtsam on arvestid pan-
na, kui maja renoveeritakse 
ja ühtlasi küttesüsteem välja 
vahetatakse." 

Eksperdi sõnul on moodsa 
kahe toru lahenduse ja korte-
rites individuaalse soojamõõt-
misega majade osakaal Tallin-
nas kahjuks veel väga väike. 
Kindlasti alla kümne protsen-
di. Igal juhul teenib küttesüs-
teemi vahetamine end tagasi 
kogu maja lõikes 1-2 aastaga.

Kõige tõhusama kokkuhoiu 
annab küttesüsteemi vaheta-
mine seega käsikäes hoone 
täieliku renoveerimise, sh soo-

justamisega. Kui kusagil 1500 
vanemat korterelamut on ko-
gu Eestis terviklikult renovee-
ritud, siis 14 000 peaks veel 
ette võtma. 

TalTechi ehituse ja arhitek-
tuuri instituudi direktor Jarek 
Kurnitski sõnul on see proport-
sioon  Tallinnas sarnane. Täna-
päevasele energiasäästu stan-
dardile vastab seega Tallinnas 
vaid iga 8.-9. kortermaja. Tal-
linnas ja Harjumaal paikneb 
seejuures üle 8000 korterela-
mu, mis valminud enne aas-
tat 2000, ehk 36% Eesti kor-
terelamute arvust. 

Arvestades, et ehk 10-12% 
neist on terviklikult renovee-
ritud, oleks vaja energiatõhu-
saks muuta 7000 kortermaja. 
Tallinnas on renoveerimisak-
tiivsus üldiselt kujunenud Ees-
ti keskmiseks. 

Kui renoveerida ei taheta,  
ei saa sundida

2020. a suvel sai majandus-
ministeeriumi tellimusel val-
mis hoonete pikaajalise re-
konstrueerimise strateegia. 
Selles on paika seatud, kui-
das me jõuaksime 2050. aas-
taks renoveerida kõik vane-
mad hooned – büroodest ku-
ni kortermajade ja eramuteni 
– energiatõhususe C-klassile 
vastavaks.

Praegusega võrreldes tu-
leks tõsta renoveerimiste tem-

ei saa reguleerida igas korte-
ris eraldi, sest nii ülemises kui 
ka alumises  korteris mõjutaks 
toatemperatuuri reguleerimi-
ne kõiki kortereid korraga. 
Ülemised korrused saavad li-
saks süsteemi iseärasusele pa-
remini köetud kui alumised.

Tänapäeval vahetatakse va-
nemate majade ühetorusüstee-
me ümber kahetorusüsteemi-
de vastu. Küte jaotub majas 
nii, et püstakus on kaks toru: 
üks on pealevool, teine tagasi-
vool. Nii ei sõltu korterite toa-
temperatuur üksteisest. Igasse 
korterisse ja veel ka tubades-
se eraldi saab paigaldada ra-
diaatoritele termostaatventii-
le. Nõnda ongi võimalik tu-
bade soojust igas korteris veel 
eraldi reguleerida ja vastavalt 
siis ka väiksema tarbimise eest 
vähem maksta. 

Kuigi termostaatventiile 
saab ühendada ka vana-

de malmradiaatoritega, 
tuleb ühistul aga vana 
küttesüsteemi välja-
vahetamiseks siiski 
hulk raha investee-
rida. "Kui ühistu 
koosolekul rääki-
da, et teeme üm-
ber kahetorusüs-

teemile, siis leidub 
ikka neid, kes leia-

vad, et kas tasub," lau-
sus Kraav.

Tallinnas vaja renoveerida 
7000 kortermaja

Sealsamas Pelguranna tä-
naval võib leida ka moodsale 
kahetorusüsteemile renovee-
ritud maja. 1961. aastal ehi-
tatud "hruštsovka" kütteku-
ludest kantakse ühiselt vaid 
40%.  60% on seega indi-
viduaalsed – ehk siis igaüks 
saab arve mitte ruutmeetri-
te põhjal, vaid vastavalt vali-
tud soojakraadidele ehk oma 
tarbimisele. Igas korteris on 
mõõtja, mis tarbitud energia 
hulga kirja paneb. 

Kütet ei saa maha keera-
ta ainult korterite vannitu-
bades, mis lähebki üldkütte-
kuludesse. See kindlustab, et 
korterites, kus kedagi pole pi-
kemat aega kodus, või tahe-
taksegi kokku hoida, ei lan-
ge temperatuur liiga mada-
laks ja peaks ka külmal ajal 
olema vähemalt 18 kraadi. 
Kütte sisselülitamisega veni-
tatakse selles ühistus oktoob-
rini. Aga vähemalt jäävad ära 
vaidlused, millal sisse ja mil-
lal välja, sest igaüks saab oma 
suud seki järgi seada. 

Vanemates kortermajades ei 
käi küttesüsteemi ümberehi-
tamine mõistagi nipsust. Ise-
gi kui ühistu liikmed  otsus-
tavad täisrenoveerimise edasi 
lükata ja vahetada ainult küt-
tesüsteemi, mis pole ehk kõi-
ge mõistlikum, sest soojakaod 
jäävad suureks, tuleb leida töö 
tegijad, võtta pangalaen jne. 

Need vähesed ettevõtted, 
kes Tallinnas individuaalse ar-
vestusega küttelahendusi pa-

Energeetikaspetsialist Janne Arak soovitab kortermajade elanikel seljad kokku panna ja püüda investeerida nüüdisaegsesse küttesüsteemi, kus igaüks saab oma toasooja ise reguleerida. See tasub 
end rahaliselt ära juba mõne aastaga.  Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Ühistujuhid on surve all
"Juba tulebki signaale ühistutelt, kus 
suuri arveid pelgavad kor-
teriomanikud survesta-
vad kütteperioodi al-
gusega viivitama," 
ütles korteriühistu-
te liidu tegevjuht 
Urmas Mardi. 

Tema sõnul mää-
rab hoone sisetem-
peratuuri aga ära ma-
jandusministri 2015. a 
määrus "Eluruumile esitata-
vad nõuded". Kaugküttevõrgust või 
hoone katlamajast köetavas eluruumis 
ei tohi siseõhu temperatuur inimese pi-
kemaajalisel ruumis viibimisel olla ma-
dalam kui 18 ºC. 

Mardi sõnul annab see ühistujuhtide-

le ette õigusliku raamistiku, millele küt-
te sisselülitamisel toetuda. Sellele 

majandusministri määrusele tu-
gineb ka kohtupraktika. Ni-

melt tuleb korterit kui kaas-
omandi eset korras hoida. 
Olukord korteris ei tohiks 
mõjutada teisi kortereid. 
Nõnda ei tohi kohtuprakti-

ka järgi enda korterit maja 
keskküttevõrgust välja lõiga-

ta. Seega on omanik ka tühjas 
korteris, kus ta ei ela, kohustatud 

hoidma mõistlikku temperatuuri, sest 
kui ühistu ta kohtusse kaebab, mõiste-
takse temalt kulud suure tõenäosuse-
ga välja. Teised ühistuliikmed peavad ju 
majas asuva külma korteri tõttu endi 
kortereid rohkem kütma. 

Ülemiste  
korruste rahvas  

kirub mõttes  
alumiste korruste 
"külmavareseid".
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pot mõnedel aastatel kuni viis 
korda. Teisisõnu, rekonstruee-
rida tuleks umbes 2,3 mln m2 
aastas.  

Summad, mida selle ees-
märgini jõudmiseks järgmise 
30 aasta jooksul vajaksime, 
on muljet avaldavad. Kui aas-
tal 2025 peaksime kulutama 
selleks suureks eesmärgiks 
pool miljardit eurot, 
siis 2030-40 ju-
ba keskeltläbi 
terve mil-
jardi aas-
tas. Kok-
ku kuluks 
lähema 
28 aas-
ta jook-
sul hoo-
nete ener-
giatõhusaks 
muutmiseks 
24 miljardit eu-
rot. Jutt käib  siin 
inflatsioonieelsetest hin-
dadest, nii et nüüdseks võib 
sellele numbrile lisada veel 
25%. 

Professor Kurnitski sõnul 
on renoveerimise kaudu või-
malik kokku hoida kuni 70% 
küttekulust. Keskmiselt vä-
heneb soojusenergia kasutus 
55%. Terviklikul renoveeri-
misel on võimalik saada Kre-
dexilt toetust 30% ulatuses. 
Praegu ootavad renoveerimist 
kavandavad ühistud pikisilmi 

Kredexi tänavuse ehk sügisese 
taotlusvooru avanemist.

"Ega ühtegi ühistut ei saa 
maja renoveerima kuidagi sun-
dida," sõnas korteriühistute lii-
du nõukogu liige Raimo Jõge-
va. Valdavalt kardetakse iga-
kuiste kulude suurenemist lae-
numaksete kaudu. 

"Suured otsused nõua-
vad üle poole ühis-

tu liikmete hää-
li, ja neile peab 

ka kuuluma 
üle poole 
korterite 
ruutmeet-
rite kogu-
arvust," 
rääkis Jõ-
geva. "Ül-

diselt ei ole 
aga renovee-

rida tahtjate 
hulk viimasel ajal 

suurenenud, sest nor-
maalselt toiminud ühistud 

on mõelnud kogu aeg, kuidas 
oma maja soojustada."  

Kuna renoveerimist ootava 
elamispinna hulk on Tallinnas-
ki väga suur, peab enamik ühis-
tuid keskküttega majades läbi 
ajama seega vana tüübi küt-
tesüsteemiga. Kuidas aga teha 
majaelanikule selgeks, et küte 
on vaja sisse lülitada, kui too 
hinna kartuses kangekaelselt 
vastu tõrgub?

ENERGEETIK: Tarbitud soojuse eest peaks saama täpselt 
maksta, muidu jäävadki aknad pärani ja köetakse oma rahaga ilma

Energeetikaspetsialist Janne Arak soovitab kortermajade elanikel seljad kokku panna ja püüda investeerida nüüdisaegsesse küttesüsteemi, kus igaüks saab oma toasooja ise reguleerida. See tasub 
end rahaliselt ära juba mõne aastaga.  Albert Truuväärt

Kokku ku-
luks lähema 28 

aasta jooksul hoo-
nete energiatõhu-
saks muutmiseks 

24 miljardit  
eurot.

Tallinn kutsub 
õpilasi osale-
ma keskkonna-
teemalistel kon-
kurssidel

Linn kuulutab välja kaks kesk-
konnateemalist konkurssi: 
noorte kõnekonkursi ja kuni 
15-aastastele mõeldud Tallin-
na kui rohelise pealinna 2023 
maskoti joonistusvõistluse. 
Maskott peab sümboliseeri-
ma linnaloodust, keskkonna-
hoidu, nutikust, kestlikku mõt-
teviisi jms, parim maskott te-
hakse päriselt valmis ja see 
hakkab kandma linnas kesk-
konnasõnumit. Lisaks auhin-
dadele koostatakse parima-
test töödest näitus. Joonis-
tusvõistluse tähtaeg on 31. 
oktoober.

Kõnekonkursile "Elurikas 
linn" oodatakse osalema 
15-19-aastaseid noori, kõne 
võib kirjutada eesti või inglise 
keeles  ja saata konkursile 
kirjalikult või videona kasvõi 
räpistiilis. Kõnekonkursi täht-
aeg on 1. detsember.

Botaanikaaed 
näitab põnevaid 
sügisande
24. septembrist 2. oktoobrini 
kella 11-19 on  botaanikaaia 
palmimajas traditsiooniline 
sügisnäitus, kus esitletakse 
kodumaiseid ja eksootilisi toi-
dutaimi, toimuvad ka ekskur-
sioonid ja töötuba.

Pühapäeval, 2. oktoobril 
kell 13 viib viinamarjakasvata-
ja Nele Jaago läbi viinapuu 
saaduste kasutamise töötoa, 
kus saab muuhulgas selgeks 
dolmade valmistamise ning 
marjade ja viinapuu väätide, 
seemnete ning õiekobarade 
kasutamisvõimalused köögis. 
Õpituba maksab 15 eurot, si-
saldades sissepääsu botaa-
nikaaeda. Registreerimine 
https://taotlen.tallinn.ee/tee-
nus/tootuba
 

Tasuta õigusabi 
linlastele 
Juristide liit osutab 26. sep-
tembrist 9. detsembrini pealin-
nas tasuta õigusabi, tööpäeva-
del kl 12-17 saab seda tel 631 
3002, 644 9501 või 631 4466 
ning ejl@juristideliit.ee. Tuden-
gid annavad tasuta õigusabi 
ka Lasnamäe linnaosa valitsu-
ses (Pallasti 54, III korrus) nel-
japäeviti kl 13-17. Lisainfo www.
juristideliit.ee, tel 631 3002 või 
Facebookis EJL.

Kohtulahendeid keskküttest: radiaatorite 
väljaviskamine arvest ei päästa
• Elamu keskküttetorustik 

kuulub riigikohtu 27. 
märtsi 2015. a la-
hendi järgi elamu 
kaasomanike kaa-
somandisse. Kui 
keegi otsustab 
ennast keskkütte-
süsteemist välja 
lõigata ja näiteks 
raudahjuga kütma ha-
kata, siis on korteriühistul 
õigus esitada enda nimel hagi kor-
teriomanike rikutud õiguste kait-
seks. Seda juhul, kui on tegemist 
korralikult tegutseva ühistuga. Kui 
maja on jäetud kütteta või on tege-
mist muidu väljapääsmatu olukorra-
ga elaniku jaoks, siis jääb aga süüd-
laseks ühistu.

• Kui keegi ostab korteri, mis on maja 
ühisest küttesüsteemist "välja lõiga-
tud", siis peab ta arvestama, et 
ühistul on õigus nõuda temalt algse 
olukorra taastamist ehk taas liitu-
mist.

• Ühe õiguspraktika aluseks oleva 
kohtulahendi järgi ei vabane omanik 
küttearve tasumise kohustusest 
isegi siis, kui ta korter on küttesüs-
teemist välja lülitatud. Teisisõnu – 

kui omanik viskab näiteks kesk-
kütteradiaatorid tubadest  

välja, saab ta ikkagi ruut-
meetrite arvu järgi soo-
jaarve ja peab selle ära 
maksma.

• Kui korteriomanik leiab, 
et tema vana keskküt-

teradiaator on ajast ja 
arust ning tuleb välja va-

hetada, siis seda tohib teha 
vaid ühistujuhtidega kooskõlas-

tatult. Ise tohib radiaatorit vahetada 
vaid juhul, kui see näiteks lekib ja 
ühistujuhid ignoreerivad olukorda. 
Üldiselt on radiaatorite vahetami-
seks vaja kõigi korteriomanike 
nõusolekut ning dokumente, mis 
tõendaksid, et uute radiaatorite 
võimsus oleks projektijärgsetega 
sama.

• Korteriomandi küttearvete arvuta-
mise aluseks on selle suurus, kui 
korteriühistu põhikiri või korteri-
omanike kokkulepe ei sätesta teisiti. 
Seega tuleb keskküttega majades 
üleminekul uuemale ehk kahetoru-
süsteemile ühtlasi muuta ka ühistu 
põhikirja, et elanikud saaksid hakata 
maksma tegeliku tarbimise põhjal.

 Allikad: Urmas Mardi (EKÜL); õigusbüroo RAND

Pensionäride ühingu juht: peame vaatama,  
et kanaarilinnud ei külmuks
Kõige suuremad mured on seoses 
küttearvetega Tallinnas mitte kesk-
küttega linnaosades, sest Utilitas 
praegu hinda ei tõsta, vaid gaasiküt-
tel majades. Eriti veel nendes, kuhu 
juba ajalooliselt ei ole kunagi viinud 
keskküttetrassi. 

Äsja ühinesid soojatootja Adveni 
kliendid Utilitase võrguga ning nüüd 
jäävad nende soojaarved kaks korda 
väiksemaks, sest Adven kasutas 
nüüdseks väga kallist maagaasi.  Küt-
tearved vähenevad tuhandetel elani-
kel. Lisaks liituvad taas Utilitase võr-
guga paljud need kliendid, kes lahku-
sid sealt aastakümneid tagasi, eelis-
tades kasutada tol ajal väga odavat 
maagaasi. Näiteks liituvad nüüd Utili-
tasega uuesti kolm kortermaja Siili tä-
naval, kes pidid küll seejuures uuen-
dama jupi endist küttetrassi. Halvem 
on olukord nende majadega, kuhu po-
le kunagi keskküttetrass ulatunudki. 

Nii rendib vanurite eneseabi- ja nõus-
tamisühing Kadriorus Poska tänaval 
linnalt maalilist puitelamut. Hoone suu-
rus on umbes 1000 m2, millele lisandub 
veel 150 m2 suurune Poska Villa küla-
listemaja. Ühingu juhatajal Heino Han-
kewitzil on sealsamas ametikorter. 

"Tuleb aknaid soojustada, ega meil 
muid valikuid kokkuhoiuks jäänud ei 
ole, sest kui tubades temperatuur  ma-
dalaks lasta, pensionärid siia ei tule," 
rääkis Hankewitz. "Meil siin peab ikka 
olema õdusam kui kodus. Peame vaa-
tama, et kanaarilinnud talveaias ära ei 
külmuks. Rahandusminister on küll 
meie auliige toetamise mõttes, aga 
praegu on üldiselt veel lahtine, mis tal-
vel küttega edasi saab."

Linn on viimati ühingut kütte osas 
toetanud 5000 euroga.

Kokku on Tallinnas suurusjärgus 
5000 hoonet, mis kasutavad nüüdseks 
ülikallist gaasikütet. 

Vanurite enese-
abiühingu juhi 
Heino Han-
kewitzi sõnul 
keskendutakse 
gaasiküttel ma-
jas nüüd akende 
tihendamisele.
Mats Õun
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Mõned nädalad tagasi kirjutati Ühendkuningriigi 
meedias, kuidas Ühendriikide suurpank JPMor-
gan kavatsevat Saksamaal elektrikatkestuste ohu 
tõttu oma kontorid kokku pakkida ja Londonis-

se üle kolida. See on lihtsalt üks näide, et elektrikatkestuse 
oht ees ootaval talvel võib esineda paljudes riikides. Ja kau-
geltki mitte ainult Eestis, kus juhul, kui Venemaa meid oma 
elektrivõrgust lahti ühendab, võib see kaasa tuua tundide või 
päevade pikkuse katkestuse.

Elektri tootmine on Euroopas nimelt seotud gaasiga. 
Kui me saamegi end kohe mandri-Euroopaga sünkronisee-
ritud, on olukord ikkagi praegusest märksa kallim ja kee-
rulisem. Nagu on möönnud ka majandusminister Riina 
Sikkut, tähendab see kallite gaasielektrijaamade töölepa-
nekut. Eestis seisab selline jaam seni reservis. Taoline olu-
kord omakorda tähendaks hüppelist gaasitarbimise kasvu 
nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Halbade asjaolude kokku-
sattumisel võib seega juhtuda talvel vähemalt mõnetunni-
seid elektrikatkestusi ka hiljem. Pärast seda, kui Venemaa 

on otsustanud meid lahti 
ühendada ja meil omakor-
da on õnnestunud Euroo-
pa süsteemi üle hüpata. 

Elektrikatkestusi võib 
juhtuda isegi siis, kui Ve-
nemaa üldse midagi ette 
ei võta, ja me ei pea Eu-
roopaga ühenduma. Üleül-
dine defitsiit kujuneb pal-

judes maades niivõrd suureks. Võib-olla mõjub see lohutu-
sena, aga Soomegi võrguhaldur Fingrid on hoiatanud ini-
mesi talviste elektrikatkestuste eest. Soomel, muide, pole 
Vene süsteemiga sidet.

Elektrikatkestused on siiski esmane oht ja võivad mõ-
juda väga laastavalt. Praegu annab kriisiolukordades ini-
mestele käitumiseks juhised äpp "Ole valmis!". Kuid ilm-

selgelt tuleks nii omavalitsustel kui ka rii-
giasutustel keskenduda süvendatult küsi-

musele, kuivõrd hästi on kasvõi haiglad, 
aga ka kõik teised elutähtsad teenistu-
sed alates päästjatest ja politseist va-
rustatud generaatoritega. Milline ja kui 

suur on nende kütusevaru ja töö-
kindlus.

See loomulikult ei tähenda, 
et varjumisvõrgustiku loomine 
kuidagi asjatu töö oleks. Kaugel 
sellest. Ideaalis peaksid olema 
needki – suurtest ja ühiskond-
likest kuni majade aluste keld-
riteni – varustatud patareide ja 
generaatoritega.  Niisiis võiks 
igaüks nii enda kui pere tasan-
dil läbi mõelda: mis saab, kui...

Elektripõud kogu 
Euroopas

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

Elektri defitsiit  
kujuneb Euroopas 
nii suureks, et  
katkestused võivad 
tulla nagunii.

Seoses Vanasadama tram-
miliini rajamisega muutub 
mitme Tallina kesklinna tä-
nava ilme ning Gonsiori-
Laikmaa tänavate ristmikul 
luuakse jalakäijatele võima-
lus ületada teed maa peal. 

"Rajatav Vanasadama tram-
miliin muudab märkimisväär-
selt mitme kilomeetri ulatuses 
tänavaruumi. Üks oluline muu-
tus ootab Gonsiori ja Laikmaa 
tänava ehk Kaubamaja ristmik-
ku, kus soovime muuta ristmi-
ku ülesehitust ning tuua jalakäi-
jad maa-alusest tunnelist tagasi 
maa peale. Lähtume sellest, et 
kaasaegses linnas peavad inime-
sed liikuma eelkõige maa peal. 

Nii toome ka Vana-Kalamaja tä-
nava rekonstrueerimisega 
Balti jaama lähistel ja-
lakäijad Nunne tun-
nelist välja," rääkis 
abilinnapea Vladi-
mir Svet.

Ta lisas, et plaani 
kohaselt jääks Kauba-
maja ristmikul maa-alu-
ne tunnel alles, kuna see 
on otseselt seotud inimeste lii-
kumisega Viru bussiterminali. 
Selleks, et hõlbustada liikumis-
puudega inimeste liikumist ter-
minali, säilib ka osa ristmikul 
asuvaid lifte. "Kindlasti analüü-
sime edaspidi ka teiste tunnelite 
puhul eri võimalusi inimeste maa 
peale toomiseks," mainis Svet.

Järgmisel kevadel algab Va-
nasadama trammiliini 

ehitus, mis loob ühen-
duse Tallinna lennu-  
ja bussijaama ning 
reisisadama vahe-
le. Trammiliini uus 
2,5-kilomeetrine 

lõik algab Kivisilla-
Gonsiori ristmikust ja 

ulatub kuni Põhja puies-
teeni. Trammiliini ehituse käi-
gus tehakse ka mitmeid töid, mis 
parandavad uue liini trajektoo-
ril tänavaruumi.  

Selleks, et hinnata Gonsiori ja 
Laikmaa tänava ristmiku ümber-
korralduse võimalikke muudatu-
si ja nende mõju liiklejate ohutu-
sele ja ühistranspordi liikuvuse-

le, tellis linn tänavu suvel uurin-
gu OÜ-lt Stratum, millest selgus, 
et jalakäijate toomine tunnelist 
maa peale on võimalik, kuid eel-
dab mitmeid liikluskorraldus- ja 
ehituslikke muudatusi. 

Uuringus toodi välja, et üle-
käiguradade loomise eelduseks 
oleks kahe vasakpöörde kaota-
mine bussidele ning bussiliinide 
teekonna väike muutmine, kuid 
sellega ei kaasne olulist mõju rist-
miku läbilaskevõimele ega bussi-
liiklusele. Samuti soovitab ana-
lüüs likvideerida osa  tunnelisse 
viivaid treppe ja lifte, et ristmik-
ku kompaktsemaks muuta ja ja-
lakäijatele ristmikul ruumi teha. 
Ka tunnelile on plaanis koosta-
da uus kontseptsioon. 

Jalakäijad kolivad Kaubamaja ristmikul taas maa peale

Lastekodu tänava remondi-
plaan on avalikul väljapane-
kul ja tallinlased saavad sel-
lele oma ettepanekuid esita-
da 3. oktoobrini.

Rekonstrueerimise käigus 
on plaanis kogu tänavaruum 
põhjalikult ümber kujundada – 
jalgratturitele, jalakäijatele ja 
sõidukitele luuakse üksteisest 
selgelt eraldatud liikumissala, 
projekteerimistingimused näe-
vad ette ka piisavalt ruumi hal-
jastusele. Ühtlasi uuendatakse 

tänavavalgustus, sademevee 
ärajuhtimine, kaugkütte ja -ja-
hutuse ning ühisveevärgi ja ka-
nalisatsiooni torustikud. 

Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja selle lisamaterjalide-
ga saab tutvuda tööpäeviti 
Kesklinna valitsuses (Nunne 
18), samuti tallinn.ee/et/kesk-
kond/lastekodu-tn-projektee-
rimistingimuste-avalik-valjapa-
nek. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtaeg on 3. 
oktoobril. 

Kui Eesti Ekspress kirjutas Eesti-
Soome gaasijuhtmest Balticcon-
nector, pani see mõtlema selle 
omal ajal tähtsa torujuhtme 
nüüdse üldise mõttekuse peale. 
Enamuse avamisjärgsest ajast 
ehk 2020. aastast oli gaasijuhe 
suletud. Toru oli gaasi läbi 
lasknud vaid umbes sa-
jal päeval aastas, tuues 
Leedu energiafirmale 
Ignitis suurt kahju, sest 
too oli lootnud suures 
koguses gaasi juhtme 
kaudu Soome müüa. Sama-
moodi pettusid teisedki energia-
firmad ja talvel 2020/2021 oli 
kahju ulatunud hinnanguliselt 20 
miljoni euroni. Põhiline mure seis-
nes selles, et gaasi pumpamiseks 
vajalike kompressorjaamade ehi-
tus Paldiskis ja Puiatus oli hiline-
nud. Teisalt ajas süsteemi tõrku-
mine piirkonnas gaasi hinda üles-
poole. Nüüdseks on aeg vastu-
olud tasandanud ning ei Latvijas 
Gāzel ega Leedu Ignitisel pole 
Eleringile pretensioone. Kõige-
pealt ei täitunud ootused, et Bal-
ticconnectori käikulaskmine teki-
tab mingi vaba turu, sest Euroo-
pa – Eesti ja Soome kaasa arva-
tud – on olnud sõltuvuses Vene 
gaasist nagu narkomaan kokaii-
nist. Milleks üldse oli vaja meil 
Balticconnectori nimel pinguta-
da, sest see oli või on peamiselt 
vaid Soome poole huvides, too-

maks gaasi hinda sealpool lahte 
allapoole. Ehkki jah, kui eri maad 
on toruga ühenduses, pidanuks 
see looma eelduse madalamaks 
hinnaks – kuid ikka sellele sama-
le Vene gaasile. Nüüd saab Soo-
me gaasi seoses sõjaga ainult 

Balticconnectori toru kaudu, 
kusjuures talvel, suure tar-

bimisega, on Soome vaja-
dus olnud kolm korda 
suurem Balticconnectori 

läbilaskevõimest. Seda ju-
hul kui Vene gaasi tuleb – 

aga ei tule. Nii peab Soome saa-
vutama LNG vastuvõtuvõimeku-
ses märksa kõrgema taseme kui 
praegune üks terminal, sest kur-
detakse valjult, et talvel jäädakse 
hätta. Eesti seisukohalt on 300 
mln maksnud torul, millest küll 
200 mln tasus EL, aga mille raja-
mise nimel meil naba paigast 
pingutati, vähemalt praeguse 
seisuga küll vanaraua väärtus. 
Täiesti arusaamatu, miks pidi 
Eesti pool maksma 50% Bal-
ticconnektori kuludest, saamata 
selle eest majanduslikult mingitki 
tulu. Mäletatavasti lõi novembris 
2014 peaminister Taavi Rõivas 
Eesti elanikud pahviks oma suu-
remeelsete kingitustega Soome-
le. Eesti loobus Soome kasuks 
LNG terminali rajamisest ja kattis 
veel ka 50% Balticconnectori ku-
lust. Sedasama terminali nüüd 
me taga nutame.

Tallinna volikogu liige Igor Gräzin 
esines innovatiivse ettepaneku-
ga loobuda üldse arvutite kasu-
tamisest volikogus. Poliitika va-
nameistri vihastasid välja tõrked 
raalide käivitamisel ja ka-
sutamisel. "Teeme 
niimoodi, et kui 
puudub otsene 
vajadus, siis 
lõpetame 
selle arvutite 
pulli üks-
kord ära, 
sest arvutid 
ei tööta," rää-
kis Gräzin. "Ar-
vutite häälestami-
ne ja kõik see on tege-
likult eelmine sajand. See on 
1999 või 2000. Mispärast me lä-
heme ajas tagasi, samas kui 
progressiivne edasiminek seis-
neb selles, et inimesed omavahel 
suhtlevad, räägivad, tõstavad 
kätt ja vajadusel saalis vilistavad. 
See ongi 21. sajand, humanismi 
ja tuleviku sajand. Humanism ei 

tule seni, kuni meile pressitakse 
peale arvuteid, mis ei tööta." 
Gräzini ettepanek võib tõepoo-
lest olla ülimalt ajakohane, sest 
mida suurem sõjaoht pea kohal 

ripub, seda haavatavamaks 
muutuvad IT-süsteemid. 

Seda enam, et kü-
berturvajad rapor-

teerivad sageli 
olulistele riikli-
kele veebilehte-
dele suunatud 
häkkerirünna-

kute tagasilöö-
misest. Sama-

moodi on rünnaku-
te alla sattunud mee-

dia. Ehk oleks tõepoolest 
aeg hakata juurte juurde naas-
ma. Seda enam, et kui hoiata-
takse lühiajaliste ehk tundidest 
päevadeni kestvate elektrikat-
kestuste eest, kui Venemaa end 
Baltimaade elektrivõrgust ka-
vatseb lahti ühendada, siis on 
vaja, et ühiskond toimiks ka sel 
ajal.

Osa poode tõstab segasel ajal 
toodete hinda palju hoogsa-
malt, kui tegelikult tõusevad 
mõne kauba tootmis- ja müügi-
kulud. Sooduspoodide 
ketti juhtiva Tarmo 
Lauringu sõnul on 
odavamate kallima-
te poekettide os-
tukorvide vahe 
kasvanud 30%-ni 
ja seda ei saa objek-
tiivselt selgitada muu 
kui põhjendamatu juur-
dehindlusega. Võiks lisada, et 
hinda on märkimisväärselt lisa-
tud isegi rahvusvaheliste suur-
kontsernide toodetud majapi-
damis- või hügieenitarvetele, 
ehkki päris kindlasti ei ole seal-
sed sisendhinnad hüppeliselt 
kasvanud. Oma panuse hinna-
tõusu leevendamisse saaks 
anda riik, langetades ajutiselt 
oluliste kaupade käibemaksu. 
Euroopa Liidus pole peale Eesti 
toidul madalamat käibemaksu-

määra Leedus ja Taanis. 
Käibemaksu erisusi 
võiks tekitada näiteks nagu Lä-
tis, kus 5% käibemaksu alla 

kuuluvad kodumaised 
puu- ja juurviljakas-

vatajad. Lätis on 
välja rehkenda-
tud, et käibemak-
sumäära alanda-
mine 21%-lt 5%-

le tähendas tarbi-
jatele ligi 12% sood-

samat hinda. Mitmetes 
riikides, kasvõi Soomes, ko-

haldatakse madalamat käibe-
maksu lisaks toidule ja joogile 
ka nendega seotud teenuse 
osutajatele. Põllumajandusko-
da on läbi aastate mitmeid kor-
di teinud ettepaneku põhitoidu-
ainete käibemaksumäära lan-
getamiseks. Siiani pole sellega 
arvestatud. Praegu moodustab 
toit Eesti leibkondade eelarves 
kõige suurema osa ehk enam 
kui viiendiku.

Investor Kristi Saare ütles Eesti 
Päevalehele antud intervjuus 
jõukale inimesele väga ebatüüpi-
liselt, et rikkaid võiks rohkem 
maksustada. "Mind võiks küll 
rohkem maksustada," rääkis ta. 
"Palun, maksustage mind roh-
kem! Ma ei jää sellest vaese-
maks. Miks meil ei ole automak-
su? Luksusmaksu? Tarbimismak-
se? Miks me ei maksusta kinnis-
vara? Mul on kinnisvara ostes 
inimlikult raske selle üle rõõmus 
olla, sest investoril on kinnisvara 
osta väga lihtne, sellal kui inime-
sel on oma kodu osta väga raske. 
Kapital teeb rohkem tööd kui ini-

mesed, aga inimtöö võiks ju ka 
ometi väärtus olla." Loomulikult 
tekib selle intervjuu taustal küsi-
mus, et miks ei maksustata näi-
teks kellegi teist, kolmandat või 
ei tea mitmendat kinnisvara. Üs-
na selge, et oma kodu pidamine 
võiks olla võimalikult soodne, aga 
teise või kolmanda kinnisvara pu-
hul võib rääkida juba investeerin-
gu maksustamisest. Samamoodi 
võiks maksustada näiteks ühe 
omaniku teise auto, mootorratta, 
veesõiduki, aga juba esimese jahi 
jne. Ajalooväärtuslikud kollekt-
sioonid jm erandid ehk välja ar-
vatud.

Tutvu Lastekodu tänava 
remondiplaaniga!

Kallis Balticconnector  
sobib vanarauaks

Kas peaksime hakkama harju-
tama arvutivaba asjaajamist?

Kauplustes on ostukorvi  
hinnavahe kohati 30%

Jõukas naine: palun  
maksustage mind rohkem!
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Tallinna ettevõtluspäev sel-
gitab uusi allahindluse 
reegleid, nuputab, kuidas 
võtta turiste vastu kesk-
konnasõbralikult, ning pa-
neb ettevõtjad enda toote 
turundamises võistlema.

Tallinna ettevõtluskeskus 
korraldab 27. septembril et-
tevõtluspäeva, et väärtusta-
da ettevõtlust ja ettevõtjaid, 
julgustada inimesi oma len-
nukaid ideid ellu viima ning 
pakkuda lisaks uutele tead-
mistele võimalust oma kon-
takte laiendada. Seekordse et-
tevõtluspäeva teema on väär-
tuse loomine.

Linna loomeinkubaato-
ri seminari arutelul osalev, 
Viiskanda OÜ asutanud Ur-
mas Veersalu toodab pilliroost 
dekoratsioone ja loodab, et 
selle võrra raiutakse kuus-
ki vähem. Käsitöömeistri sõ-
nul on rookroonid keskkon-
nasõbralikud, nende tootmi-
ne ei kahjusta kuidagi kesk-
konda. "Vastupidi – looduse-
le on rookroonide tegemine 
nende mittetegemisest kasu-
likum," lausus Veersalu. "In-
tensiivse kasvuga roogu tu-
lebki aeg-ajalt lõigata, mui-
du kasvataks ta rannikualasid 
kinni. Rookrooni võib kasuta-
da jõulukuuse asemel. Kuuse 
tuppa toomine on armas kom-
me küll, aga 7-10 aastat loo-
duses kasvanud puu raiumi-
se asemel on märksa sõbra-
likum rookrooniga tuba eh-
tida. Loodan, et rookroonid 
hakkavad peagi jõulukuus-
ki järjest rohkem asendama. 
Meie piirkonnale on see oma-
semgi. Ajaloos tagasi vaada-
tes näeme, et põhjamaise de-
koratsioonina olid rookroo-
nid meil tähtpäevadel kasu-
tuses ammu enne jõulukuus-
kede tava."

Tervislik toit üha olulisem
Linna ettevõtluskesku-

se avaseminaril "Väärtusest 
väärtuseni?" räägib teest 
eduka ettevõtteni OÜ Kõ-
nekindlus esinda-
ja Kaili Adam-
son. Ettevõtte 
kavandatud 
toode aitab 
3-7-aas-
tastel las-
tel sõ-
nu õiges-
ti hääl-
dada. 15 
kuuga on 
müüdud ju-
ba tuhat kõne-
vurri ja ettevõtte 
tooted on kasutusel 
ligi 300 lasteaias. Nüüd on 
sihikul eksportturg.

Ettevõtte üks asutaja Maa-
rit Toompuu sai logopeedilise 
mängu idee last raskeid täh-
ti hääldama õpetades. "Idee 
sündis igapäevasest elust," 
rääkis Toompuu. "Logopeed 
soovitas teha kõneharjutusi, 

kuid minu last need ei köit-
nud. Seega pidin välja mõt-
lema mängulisema harjutus-
viisi. Esialgu aitas poest soe-
tatud ümmargune metallist 
kommikarp, millest saigi esi-
mene vurrimäng ja mille abil 
laps puuduvad häälikud sel-
geks sai. Pool aastat hiljem 
ettevõtluse taustaga Kailiga 
tutvudes sain aru, et logo-
peedilisest mängust on puu-
dus kogu meie turul. Sellisest, 
mis oleks abiks lapsevanema-
le kodus ja spetsialistile tööl."

Toiduliit uurib ettevõtlus-
päeva seminaril, milline võiks 
olla meie toidulaud tulevikus. 
"Keskendume koostööle tead-
lastega," rääkis seminari mo-
deraator, toiduliidu juhata-
ja Sirje Potisepp. "Tervislik 

toit muutub järjest oluli-
semaks. Uurime, 

kui vastuvõtli-
kud on tarbi-

jad tervisli-
kele too-
detele, ja 
kas ole-
me val-
mis nen-
de nimel 
ka rohkem 

raha välja 
käima."
Potisepa sõ-

nul peab toidu-
kauba turundus ole-

ma järjepidev. "Oleme ju eri 
kriiside aegu näinud, et tea-
da-tuntud kaubamärkide too-
teid ostetakse halbadelgi ae-
gadel," ütles ta. "Uutel too-
detel on kümnete tuhande-
te kaupade seast välja pais-
ta märksa raskem. Eriti poe-
riiuleil, kus tuleb konkuree-

rida märksa odavamate im-
porttoodetega. Kui suurtel ja 
keskmistel ettevõtetel on tu-
runduse eelarved, siis väikse-
matel ettevõtetel turundusra-
ha tihti pole. Praegu  loevad 
aga iga turundusele kulutatud 
senti juba keskmised ja suu-
red ettevõttedki."

Nii lähevad käiku üsna 
traditsioonilised kauplemis-
tavad. "Osa väikeettevõtteid 
jaekettidesse ei kipugi, käies 
ühelt laadalt teisele ja suheldes 
tarbijatega otse," lausus Poti-
sepp. "Väikeettevõtetes peab 
üks inimene tegema mitme ini-
mese  töö. Samas on mikro-
ettevõtetel valida ka paljude 
toetusmeetmete vahel. Käime 
koos välismessidelgi."

Kui varem oli probleem, et 
suured poeketid väiksemaid 
tootekoguseid müüki ei võ-
ta, siis nüüd hakkab see mu-
re lahenema. "Eelkõige Eesti 
omanikele kuuluvad kauban-
dusketid on teinud seda piir-
kondlikult," ütles Potisepp. 
"Saaremaal, Hiiumaal ja Ida-
Virumaal näiteks võtavad nad 
oma ketipoodi ka kohalike 
väiketootjate kaupa." 

Tulekul ka ettevõtlusau-
hindade jagamine

Allahindluskampaaniates 
tuleb nüüd kuvada toote va-
rasem hind. See peab olema 
kauba madalaim tavahind, mis 
on kehtinud viimase 30 päe-
va jooksul. Uued reeglid ta-
va- ja soodushindade avalda-
misele jõustusid 28. mail. Ik-
ka selleks, et muuta ostlemi-
ne läbipaistvamaks ja selge-
maks. Linna tarbijakaitse osa-
kond korraldab sel puhul et-
tevõtluspäeval seminari "Mis 
on soodushinnast teavitamise 
uus salakood?".

Tarbijakaitse osakond vas-
tab elanike päringutele tel 640 
4232, e-posti aadressil kau-
bandus@tallinnlv.ee või tar-
bijakaitse infopunktis Vaba-
duse väljak 7 I korrusel.

Päev pärast ettevõtluspäe-
va konverentsi, 28. septemb-
ril tunnustatakse traditsioo-
niliselt Tallinna tublimaid et-
tevõtteid ja ettevõtluse aren-
dajaid ning antakse üle täna-
vused linna ettevõtlusauhin-
nad. Traditsiooniliselt vali-
takse parimad välja ettevõte-
te seast, kes on aasta jooksul 
omas valdkonnas midagi mär-
kimisväärset korda saatnud, 
näiteks loonud kõige rohkem 
töökohti, teinud teoks oma in-
novaatilise ja keskkonnasõb-
raliku idee, toonud turule põ-
neva toote või teenuse, lisa-
nud oma tegevusega ühiskon-
nale lisaväärtust või koostöö-
projektiga maailma muutnud.

Lisaks seitsmele põhikate-
gooriale antakse ettevõtlus-
päeval koostöös Tallinna Teh-
nikaülikooli, Tallinna Ülikoo-
li, Eesti Kunstiakadeemia ja 
SA-ga Eesti Rakenduskõrg-
koolid üle ka eriauhinnad aas-
ta parimatele rakenduslikele 
teadustöödele.

ETTEVÕTLUSPÄEV: Kõnevurr 
aitab lastel rääkima õppida

Kõnevurriga saavad vanemad panna oma 3-7-aastaseid lapsi lihtsalt ja mängides hääldamist harjutama. Kõnekindlus OÜ

Tuntud toite oste-
takse ka halbadel 

aegadel.

Väikeettevõtjate põnevad lood ja tuleviku toidulaud

• Kl 9.30-10.30 on Viru konve-
rentsikeskuse Grande 1 ja 2 
saalis kavas Tallinna ettevõt-
luspäeva avaseminar  "Vää-
ratusest väärtuseni – väike-
ettevõtjate põnevad lood", 
mille avab linnapea. 

• KL 10.45-11.45 uurib samas 
saalis Tallinna strateegiakes-
kuse tarbijakaitse osakond, 
mis on soodushinnast teavi-
tamise uus salakood. Arutelu 
selgitab, millised uued hinda-
de ja allahindluste näitamise 
reeglid mai lõpust Eestis keh-
tivad.

• Kl 12.30-13.30 uurib Viru kon-
verentsikeskuse Grande 1 ja 
2 saalis linna turismiosakond, 
kas rohepööre päästab turis-
miettevõtluse. Kolm ettevõt-
jat arutlevad, kuidas kesk-
konnasõbralikkus aitaks tu-
riste meelitada ja  turismiet-

tevõtted saaksid rohelisemalt 
majandada.

• KL 15.30-16.30 
arutleb sama-
des saalides 
linna ringma-
janduse osa-
kond,  kuidas 
ettevõttes üle 
jääv materjal või 
toode võib olla tei-
sele firmale toormeks, kui-
das üritusi jätkusuutlikult ja 
seejuures kasumlikult korral-
dada ning miks lähevad ette-
võtted järjest enam üle kor-
duskasutusele.

• Viru konverentsikeskuse fua-
jees kell 12 ja 13.30 üritus 
"Pitchimise meistriklass – 
uksi avav supervõime kõigi-
le!", mille avab abilinnapea 
Joosep Vimm. Eri ettevõtted 
võistlevad oma toodete tut-

vustamises ning kõik on oo-
datud kaasa elama.
• Viru konverentsikes-

kuse Bolero 1 saa-
lis uurib toiduliit 
kella 12.30-13.30, 
milline on meie 
tuleviku toidu-

laud https://ette-
votluspaev.tallinn.

ee/programm-2022/
programm/eesti-toiduaine-
toostuse-liit-toidule-ja-tarbi-
jale-vaartust-luues/ 

• 27. septembril kestab kogu 
üritus kella 9.30-17. Ettevõt-
luspäeval osalemine on kõigi-
le tasuta. Samas saab ka et-
tevõtluspäeva üritustele re-
gistreeruda.

• Kogu programmi leiab aad-
ressilt ettevotluspaev.tallinn.
ee 

Ettevõtluspäeva programmi aitasid  
kokku panna ettevõtjad ise
Abilinnapea Joosep Vimma 
sõnul pakub ettevõtluspäev 
osalejatele enam kui 40 eri 
üritust ja päädib Tallinna ette-
võtlusauhindade võitjate au-
tasustamisega. 

"Programmi koostades palu-
sime ettevõtjatel välja pakkuda 
teemasid, linna ettevõtluskes-
kus omakorda valis neist kõige 
põnevamad," rääkis Vimm. "Nii 
oleme saanud eriilmelise prog-
rammi, kus lavaaega saavad 
teemad on tõesti seinast seina 

– betooniprin-
teritest kuni 
väärtuspõhise 
brändinguni." 

Päeva jook-
sul arutatakse, 
kas rohepööre 
päästab turismiettevõtluse, aga 
ka selle üle, kuidas kliendiväär-
tuse kaudu kiiremini eduni jõu-
da. Lavalt kuuleb lugusid sel-
lest, kuidas mõni apsakas võib 
eduni viia ja kuidas aitab tehi-
sintellekt ettevõtetel tulevikus 

paremaid juh-
timisotsuseid 
teha. Julgus-
tatakse alus-
tama ettevõt-
lusega,  inno-
vatsioonivõi-

mekuse meistriklassis aga rää-
gitakse,  kuidas oma 
uuenduslikke ideid edukalt ja 
jätkusuutlikult ellu viia. Semina-
rid toimuvad nii eesti kui ka ve-
ne keeles ning mõned neist on 
jälgitavad ka veebis. 
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Krambid, värinad, uimasus 
ja halvatus – sipelgatõrje-
vahendi tõttu hukkus Harku 
järve ääres ja Astangul 30 
mesilasperet.

Augusti viimane nädal osu-
tus lausa traagiliseks viiele me-
sinikule ning suurele hulga-
le nende hoolealustest. Mesi-
lasperede massiline hukkumi-
ne Harku järve piirkonnas an-
dis alust arvata, et mängus oli 
inimkäsi. Mesinik Erki Nau-
manis kaotas kaks peret ning 
veel kahel oli vaja mesilasema 
välja vahetada, et pere elujõu-
lisena püsiks. "Minul läks ise-
gi hästi," märkis ta. "Tuttaval 
mesinikul läks Astangu mesi-
las 17 peret välja."

Naumanis märkis kaardi-
le, kus mesilad mürgitabamu-
se said, tunnistas aga, et ras-
ke on leida konkreetset koh-
ta, kus mürgitamine või mürgi-
tamised täpselt aset võisid lei-
da. Tema hinnangul jääb see 
kusagile vasakule poole Har-
ku järve.

Esimesed surnud mesilased 
avastaski Naumanise sõnul te-
ma tuttav, kes kaotas 17 pe-
ret. "24. augustil avastas ta, 
et mesilas on selline teema," 
rääkis Naumanis.  "Põlluma-
jandus- ja toiduameti töötajad 
käisid kohapeal ja võtsid proo-
vid. 30. augustil nägin mina, 
et mesilased surevad samasu-
guste nähtudega, siis sai sa-
muti põllumajandus- ja toidu-
ametiga (PTA) ühendust võe-
tud. 1. septembril käidi koha-
peal ja võeti proove. Mõlemal 
juhul tuli proovidest välja, et 
see toimeaine oli fiproliin."

Süüdlase vastu saab  
menetluse algatada

Fiproniil on biotsiid, mida 
kasutatakse sipelgatõrjeva-
hendites, aga ka näiteks lem-
mikloomade puugitõrjeks. Ku-
na Harku järve ümbruses ha-
ritavat maad ega tootmist po-
le ning taimekaitsevahendite 
kontrolli käigus ei tuvastatud 
ka ümberkaudsetest aiandus-
ettevõtetest kokkupuudet fip-
roniiliga, välistab PTA nime-
tatud toimeaine sattumise loo-
dusesse taimekaitsetööde ta-
gajärjel. 

"Taimekaitsevahendites ei 
ole fiproniili toimeainena ka-
sutada lubatud, küll aga sisal-
davad seda mõned vabamüü-
gis olevad sipelgatõrjevahen-
did," selgitas PTA taimekaitse 
ja väetise osakonna peaspet-
sialist Riina Pärtel. "Ei saa vä-

listada võimalust, et mesilased 
puutusid fiproniiliga kokku si-
pelgatõrjevahendi mitte-nõue-
tekohase kasutamise tagajär-
jel." Pärtel lisas, et putuka-
tõrje- ja taimekaitsevahendi-
te nõuetekohane kasutamine 
mesilasi ohtu ei sea.

PTA peadirektori asetäitja 
Anu Nemvalts kirjeldas fip-
roliini kui mürgistust tekita-
vat ainet. "Mürgistuse tun-
nused on krampide, värinate 
ja halvatuse tekkimine ning 
aktiivsuse vähenemine," rää-
kis ta. "Ja loomulikult halvab 
see siis kogu pesakonna või – 
oleneb, mis putukatest me rää-
gime – koloonia. Väheneb ka 
järeltulevate põlvede tootmi-

se võimekus. Mesinikud jälgi-
vad, kuidas nende peredel lä-
heb,  ja märkavad käitumishäl-
beid. Antud juhul oli muidu-
gi kohe näha, et on palju sur-
nud mesilasi, ja selle pealt me 
selle infoteavituse ka saime."

Nemvalts rõhutas, et kui 
tekib võimalus biotsiidi va-
lesti kasutanud isik tuvasta-
da, saab tema suhtes menet-
luse algatada. "Ühtegi mesi-
lasperet enam päästa ei saa, 
aga saaksime inimest seadu-
se mõistes karistada," lausus 
ta. "Kui me aga räägime va-
ralise kahju tekitamisest, siis 
valitseb ikkagi tsiviilasja olu-
kord. Kui ühele tootjale on te-
kitanud teine tootja või era-

isik varalist kahju, siis hüvi-
tis tuleb neil omavahel kok-
ku leppida."

Kuna vahejuhtum leidis 
aset juba augusti lõpus, ei ol-
nud Nemvaltsi sõnul võimalik 
enam lähiümbrusest jälgi tu-
vastada. "Koguste üle on raske 
spekuleerida – kas tehti vasta-
valt juhendile suur kogus tõr-
jevahendit või oli tegu kont-
sentreeritud lahusega," nen-
tis ta. "Me saame vaid spe-
kuleerida, et tegu oli suurte 
kogustega, aga kas seda oli 
ühes kohas või mitmes, selle 
kohta meil tegelikult tõendid 
puuduvad."

Naumanis ei tahtnud samuti 
spekuleerida, kas tegemist oli 

kellegi tahtliku teoga või õn-
netusega. "Ikka väga jõhker 
tagajärg on sellel loodusele – 
need ei olnud ainult mesilased, 
kes pihta said," märkis ta. "Ka 
kõik kimalased, herilased, kes 
sinna tulid seda magusat noo-
lima,  kannatasid."

Naumanis märkis, et mürgi-
lahus oli ilmselt veeldatud, sest 
muidu pulbri kujul kasutatavas 
sipelgatõrjevahendis kasuta-
takse peibutamiseks suhkrut, 
mesilased aga kuivast suhk-
rust ei huvitu. "Kui nüüd on-
gi see fiproniil suhkruga sega-
mini ja siis keegi kasutab seda 
nii, et lisab sipelgapulbrile soo-
ja vett, siis suhkrulõhn mee-
litab ligi kõiki putukaid, kes 
käivad sügisel magusat kor-
jamas," lausus ta. "Umbes 30 
pere hukkumiseks peaks sel-
list veeldatud lahust olema 20 
liitrit või rohkemgi."

Mõtle ka teistele!
Nemvalts avaldas lootust, et 

nii tõsine juhtum raputab ini-
mesi ja motiveerib neid rohkem 
mõtlema oma vastutusele sel-
liste ainete kasutamise juures. 
"Kõigile lubatud ained on lä-
binud alati spetsialistide hin-
damisprotsessid, mis on kohati 
väga pikad, lausa aastate pik-
kused," märkis ta. "Need on 
kõik kaalutletud otsused ja ris-
kide maandamine on pandud 
kasutaja enda peale, andes nei-
le täpsed juhised, kuidas neid 
aineid kasutada."

Kui aga selliste ainete ku-
ritarvitamist peaks veelgi et-
te tulema, tuleb Nemvaltsi sõ-
nul hakata seniseid otsuseid 
üle vaatama. "Kui ühiskond 
ei ole valmis ise endale vas-
tutust võtma, vaid seda peab 
võtma reguleeriv pool riigis, 
siis kindlasti tuleb praegune 
kord ümber vaadata," tõdes 
ta.  "Ma loodan, et inimesed 
saavad aru, et kõigel, mida me 
teeme oma aias, on palju suu-
rema mõjuga. Mesilased on ju 
toredad loomad, kes aitavad 
meil saada paremat saaki oma 
aedadest. Tuleks harjuda nen-
dega koos elama, looduse va-
jadusi tuleb ikka meeles pida-
da. Inimene peab väga tead-
lik olema oma teo tagajärjest 
– see ei saa olla selline kerge 
otsus, et ma nüüd siin tõrjun 
ühte või mitut liiki. Võib-olla 
meil on see teadlikkus vähe-
nenud ja me keskendume väga 
kitsalt oma isiklikule problee-
mile. Võib-olla saaksime mür-
gitamise asemel probleemi la-
hendada teistmoodi, luues tüü-
tule liigile ebameeldiva elu-
keskkonna ja suuname ta nii-
viisi mujale."

Aasta viimasest kultuuri-
valdkonna mittetulundus-
tegevuse toetuste voorust 
eraldab Tallinna linn 14 ette-
võtmisele kokku 68 480  
eurot.

Toetusvoorus osalesid pro-
jektitaotlused, mille eesmärk 

on linna kultuurielu ri-
kastamine, loomete-
gevuse toetamine, 
rahvakultuuri tut-
vustamine ja kogu-
kondlike tegevuste 
elavdamine. Projek-
te hindav komisjon 
analüüsis nende laiemat 

mõju Tallinna kultuuri-
elus ning kättesaada-
vust elanikele. 

Komisjon otsus-
tas toetada 14 taot-
lust, kokku laekus 
taotlusvooru raames 

19 taotlust. Teiste hul-
gas said toetust XVII Tal-

linna Disainifestival DISAINI-
ÖÖ, MTÜ Eesti Rahvatantsuan-
samblite Liidu korraldatav Ul-
lo Toomi 120. sünniaastapäeva-
le pühendatud kontsert, MTÜ 
Must Käsi projekt "David Lync-
hi retrospektiiv ja Püha Sõprus 
kinos Sõprus", MTÜ Eesti Kaas-
aegse Kunsti muuseumi projekt 

"Arvutimängude võlud ja valud 
– digitaalmängude mõju vahen-
damine muuseumipublikule".

Tallinna mittetulundustege-
vuse toetust saab taotleda neli 
korda aastas, toetuse andmise 
korra ja selle määramise lisa-
tingimustega saab tutvuda Tal-
linna kodulehel.

Linn toetab sügis-talviseid kultuuriprojekte ligi 70 000 euroga

HOOLETUS VÕI PAHATAHTLIKKUS? 
Hulk mesilasperesid suri mürgistusse

Usin mesinik Erki Naumanis kaotas sipelgatõrjevahendi tõttu kaks mesilasperet ning veel kahel oli vaja mesi-
lasema välja vahetada, et pere elujõulisena püsiks.  Scanpix

Linn uurib bus-
siliikluse paran-
damiseks ini-
meste liikumist
Tallinn tahab üle vaadata naa-
berlinnaosade vahelise liikluse, 
näiteks Põhja-Tallinnas lõikab 
raudtee linnaosa pooleks ning 
kaks külge on seal omavahel 
kehvasti ühendatud. Pealegi 
kasvab linnas elanike arv ja 
tekkinud on mitmeid uusi ela-
murajoone, mis eeldab ühis-
transpordivõrgu nüüdisajasta-
mist. Vaja on vaadata üle  ela-
murajoonide vaheline ühis-
transpordi tihedus. Paigad, kus 
see soovida jätab, on näiteks 
Kalamaja arenduspiirkonnad, 
Mustamäe tagumise osa uued 
elamualad, aga ka Ülemiste, 
Lasnamäe ja Mustamäe Teh-
nopol, kus paljud inimesed tööl 
käivad. Kõige selle tõttu teeb 
Tallinn analüüse, et selgitada 
välja inimeste peamised liiku-
missuunad ja selle järgi ühissõi-
dukite liikumist parandada.

Kesklinna valit-
sus kutsub väli-
kontorisse 
Kesklinna valitsus korraldab 
ka sel sügisel linnaosa eri asu-
mites kokku kuus välikontorit 
– linnaosa ametnikud tulevad 
niiviisi elanikele lähemale ja 
teevad niiviisi asjaajamise liht-
samaks. Plaanis on korralda-
da kokku kuus välikontorit. 
Esimene välikontor avatakse 
teisipäeval, 27. septembril 
Juhkentali-Keldrimäe asumis, 
lisaks linnaosavalitsuse tööta-
jatele võtavad sellest osa ka 
politsei ja keskturu esindajad. 
Teine välikontor on kavas 28. 
septembril Veerenni asumis. 

Lasnamäe kor-
rastab väikse-
maid tänavaid
Lasnamäel tehakse tänavu 
korda üle kümne kõnnitee ja 
tänavalõigu, töödega alusta-
takse 26. septembril Katleri 
parklas. Sellele järgnevad 
tööd Ümera 14-28-10-18 piir-
konnas, Paekaare 28 ja 38 
sisehoovi kõnniteedel, Pae-
kaare 22-20-55 taga kõnni-
teedel, Moskva pst ja Kivila 15-
17-21 vahele jäävatel kõnni-
teedel kuni Linnamäe tee kõn-
niteeni, Kalevipoja tänava ja 
Smuuli tee vahel  kõnniteedel, 
Vikerlase 13 sõiduteel, parklas 
ja kõnniteel, Vikerlase 15 taga 
ja Liikuri 16 ees sõiduteel.

Uuendatakse sõidu- ja 
kõnniteede asfalt, vahetatak-
se välja lagunenud äärekivid 
ning korrastatakse kaevupäi-
sed. Vilisuu 5 kinnistuvälisel 
osal ja Katleri parklas lisatak-
se parkimiskohti. Tööde mak-
sumus on 1 100 000 eurot ja 
tähtaeg detsembris.
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Veerand sajandit tagasi 
alustas kool president 
Lennart Meri algatusel.

Tallinna saksa gümnaasiu-
mi saksakeelne osakond tähis-
tas reedel oma 25. sünnipäeva. 
Haridusameti juhataja Kaarel 
Rundu sõnul on see ainulaadne 
õppeasutus mitte üksnes Tallin-
nas ja Eestis, vaid ka teistes Bal-
ti riikides. "Selline intensiivne 
kahe riigi vaheline koostöö, kus 
õpilased saavad kooli lõpus nii 
Eesti kui ka Saksa tunnistuse, 
on eriline," lausus  ta.

Gümnaasiumi direktori kt 
Maive Merkulova sõnul on nen-
de koolis väga lahe mitme-
keelne keskkond. "Meil töö-
tavad õpetajaid Saksamaalt, 
kes kasutavad õpetamiseks 
teisi meetodeid ja jagavad 
neid ka meie õpetajatega," 
ütles ta. "Saksa õpetajad ju 
vahetuvad, nad tulevad Sak-
samaa eri piirkondadest, iga ini-
mene toob kaasa oma metoodi-
ka ja omad põhimõtted."

Ka Saksa riigile on kool täh-
tis, seda toetavad nii Goethe Ins-
tituut kui Saksa riik. "Ma usun, 

Saksa gümnaasium tähistas saksakeelse osakonna 25. sünnipäeva

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Linnapea Mihhail Kõlvart 
kinnitas, et linn peab pak-
kuma elutähtsaid teenuseid 
ka kriisiolukorras. 
"Sealhulgas ka teenuseid, 
mida pakuvad linna partne-
rid. Olgu see siis vesi, küte 
või elekter," lisas ta.

Reede hommikul kogune-
nud linnavalitsuse kriisikoos-
olekul arutati, kuidas minna 
vastu võimalikele elektrikat-
kestustele jt kriisidele. Linna-
pea Mihhail Kõlvarti kinnitu-
sel on linn elektrikatkestuste-
ga arvestanud. "Meil on olemas 
kriisiplaanid, kuidas tegutseda," 
toonitas ta. "Aga samas olen ma 
kindel, et sellised plaanid peavad 
olema igas peres – varud, või-
malik suhtlus pereliikmete va-
hel,  sealhulgas olukorras, kus 
tavaline side ei tööta. Need on 
kindlasti sellised esimesed sam-
mud ja tegevused, mida tuleb et-
te võtta ühe või teise kriisi pu-
hul. Igas peres peaks see olema 
läbi mõeldud."

Vesi igal juhul olemas
Munitsipaalpolitsei juhataja 

Aivar Toompere hinnangul pole 
paanikaks põhjust. "Me oleme 
ju päris pikalt rääkinud, et ini-
mestel peaks olema kodus vä-
hemalt seitsme päeva varu," üt-
les ta. "Kui elekter peaks min-
giks ajaks ära minema või min-
gi muu katkestus tekkima, ei jää 
inimesed siis hätta. Peaks olema 
selline toiduvaru, mida saab il-
ma elektrita valmistada. Samu-
ti taskulambid, patareidel tööta-
vad raadiod, et inimene saaks 
infot kätte. Muidugi peaks mo-
biiltelefonide akud olema lae-
tud. Talvel soovitatakse täita 
autode kütusepaagid. On ju et-
te tulnud ka suuremaid lume-
torme, kus autod jäävad lum-
me kinni. Selleks tuleb lihtsalt 
valmistuda."

Toompere sõnul on Utilitas 
kinnitanud, et keskküte jääb 
igal juhul toimima, küsimus on 
aga korteriühistute valmisole-
kus. "Nad peaksid siis soeta-
ma enda majja generaatorid, mis 
seal küttevett ringi pumpavad, 
või leidma mingeid muid lahen-
dusi," märkis ta. "Aga Utilitas 
teeb omalt poolt kõik selleks, 
et kaugküte jõuaks igasse maj-
ja, mis on nende võrgus."

AS Tallinna Vesi juhatuse lii-
ge Tarvi Thomberg kinnitas sa-
muti, et kuigi veevarustus on vä-
ga otseselt elektriga seotud, ei 
tohiks elektrikatkestused enda-
ga suuri probleeme kaasa tuua. 
"Kõigil pumplatel ja ka veepu-
hastusjaamal on topelt liinid," 
selgitas ta. "Ja juhul, kui peaks 
tulema laiaulatuslik elektrikat-

kestus, on meil kriitilisemates 
kohtades reservgeneraatorid."

Thombergi sõnul on veepu-
hastusjaamas reservgeneraator 
selleks, et tavapärast veekogust 
toota. "Küll aga tuleb öelda, et 
veesurve ei pruugi olla igal pool 
selline nagu tavapäraselt," hoia-
tas ta. "Aga igasse majja peaks 
siiski vesi jõudma. Reservgene-
raatori jaoks on varuks ühe päe-
va jagu kütust, kuid seda saab 
vajadusel juurde tuua."

Elutähtis ravi jätkub
Thomberg rõhutas, et krii-

siplaanid on läbi mõeldud ja 
tõenäosus, et elanikel vesi ära 
kaob, väga väike. "Meie plaan 
C on veel see, et juhul kui vesi 
ei peaks jõudma madala surve 
tõttu igasse kohta, siis on meil 
mobiilsed veepaagid, mida saa-
me kriisiolukordades kasutuse-
le võtta," märkis ta. "Need on 
meie enda territooriumil ja va-
jadusel viime paagid ise koha-
le sinna, kus vett kõige roh-

kem vaja on. Me anname sel-
lest teada."

Toompere märkis, et ka kõi-
gi haiglate juhid on kinnita-
nud enda valmisolekut. "Neil 
on olemas autonoomsed gene-
raatorid, nii et probleeme 
ei tohiks tekkida," 
lausus ta. "Gene-
raatoriga võib 
ka mitu aas-
tat hakka-
ma saada, 
kui on kü-
tust, mida 
sinna sisse 
panna."

Sama 
rääkis Lää-
ne-Tallin-
na Keskhaig-
la juht Arkadi Po-
pov:  "Kõik haiglad, 
kaasa arvatud Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, on varustatud ge-
neraatoritega, et elektrikatkes-
tuse korral ise toime tulla," lau-
sus ta. "Oleme varustatud ka 

vastavate UPS süsteemidega, 
mis võimaldavad kaitsta meie 
servereid ja muud aparatuuri."

Samas tuleb Popovi sõnul ar-
vestada, et kõik haigla majad 
ja osakonnad ei ole generaa-

toritega varustatud. "Ku-
na pakume ka ambu-

latoorset eriarsti-
abi, ei ole gene-

raatoreid kõi-
gi korpus-
te jaoks," 
nentis ta. 
"Elekter 
võib ka-
duda eri-
arstidel ja 

perearstidel. 
Nad muidugi 

ei paku otseselt 
elutähtsat teenust. 

See on tavaliselt pigem 
plaaniline tegevus, mis ei ohusta 
patsiendi elu. Generaatorid aga 
on olemas haiglaravi pakkuva-
tes korpustes Paldiski maan-
teel, Sõle tänaval ja Haaberstis."

Haiglates saab autonoomne 
toide toimetada seni, kuni jät-
kub kütust, mida generaatori 
paaki kallata. "Lähtume oma 
kütusevarude planeerimisel kol-
mest ööpäevast ehk 72 tunnist," 
täpsustas Popov. "Ja muidugi on 
meil olemas  lepingud firmade-
ga. Kui peaks tekkima olukord, 
et generaatorid juba töötavad, 
tuuakse kütust juurde."

Popovi sõnul võib haiglates 
elektrikatkestuse ajal esineda 
vaid väikseid probleeme. "Ta-
vapalatides näiteks võib olla 
vähem valgustust," lausus ta. 

"Aga intensiivravi, erakorrali-
se meditsiini keskuse ja operat-
siooniploki jaoks, kus on sees 
ülioluline ja patsiendi eluks va-
jalik aparatuur, on autonoomne 
elekter olemas."

Kõlvart rõhutas, et igasugu-
sed kriisid võivad tulla ootama-
tult, aga nendeks peab valmis 
olema. "Ei saa korduda Covi-
di-aegne olukord, kus me ei tea, 
mida teha," märkis ta. "Sellist 
luksust me endale lubada ei saa. 
Seega peame olema valmis, et 
kriis tuleb, ja tõenäoliselt tulevad 
siis ka teised kriisid korraga."

LINNAPEA: Oleme 
elektrikatkestuseks ja 
kriisideks valmis

Varu  
endale näiteks  
priimus, niisked 

salvrätikud ja  
piisavalt  
sularaha.

Igal inimesel võiks olla vähemalt nä-
dala toiduvaru ning muuhulgas ka 
töötav taskulamp. Foto on illustra-
tiivne.  Scanpix

Kuidas saan ise võimalikeks  
kriisideks valmistuda? 
• Hoia kodus elemen-

taarset toidu, ravi-
mite ja esmatar-
bekaupade varu. 
Soovituslik nä-
dalane varu on 
21 liitrit joogivett, 
pakisupid/püree-
pulbrid, purgisupid ja 
-toidud, kuivikud, konservid, 
kommid, halvaa, küpsised, 
vajadusel beebitoit, tasku-
lamp ja varupatareid, pata-
reidel või akudel töötav raa-
dio, laetud akupank mobiil-
sete seadmete laadimiseks, 
küünal ja tikud, priimus vee 
ja toidu soojendamiseks/
valmistamiseks, niisked 
salvrätikud, sularaha. Toidu-
puudust Eestis ei teki. Varud 
on olemas nii jaekaupmees-
tel, hulgikauplejatel, tootja-
tel kui ka riigil. Mõistlikku 
toiduvaru võiks iga leibkond 
omada, aga suuremaid ko-
guseid kokku osta pole mõ-
tet. Soovitusliku hädaolu-
korra varu leiab siit: https://
www.rescue.ee/et/juhend/
soovituslik-haedaolukorra-
varu

• Mõtle läbi, mida teha võima-
liku elektrikatkestuse korral 
ja kuhu minna, kui oma ko-
dus enam hakkama ei saa, 
sest pole kütet, elektrit või 
vett.

• Hoolitse, et sul oleks raha-
kotis varuks sularaha, mille-
ga saad soetada hädavaja-
likku mõne päeva kuni nä-
dala jooksul olukorras, kus 
elektri- või sidekatkestuse 
tõttu kaardimaksed ei toimi.

• Kui sul on auto, hoia kütuse-
paak pidevalt vähemalt 
pooltäis ning võimalusel 
hoia veidi kütust varuks ka 
kodus. Eestis on mituküm-
mend autonoomse elektri-
toitega tanklat, kus saab 
sularaha eest tankida ka 
siis, kui elektrivarustus või 
side ei toimi. Tanklate kaardi 
leiad siit: https://www.espa.

ee/et/autonoomse-
elektritoitega-

tanklad.
• Ära jäta aeguva 

dokumendi va-
hetamist viima-

sele minutile, 
sest energia- ja si-

dekatkestuste või kü-
berrünnete korral võivad 
järjekorrad oluliselt pikene-
da. 

• Mõtle läbi, kas sinu läheda-
sed või tuttavad võivad krii-
siolukorras abi vajada, ja 
kuidas sina saaksid neid va-
jadusel aidata. Lepi nende-
ga kokku, kuidas te omava-
hel ühendust hoiate. Koosta 
loetelu naabrite ja kogukon-
na olulisimate inimeste kon-
taktandmetest. Ole teadlik, 
millised kriisiolukorrad või-
vad teid ohustada, milline 
on nende mõju pere igapäe-
vaelule ning kuidas nendeks 
ühiselt valmistuda. Rääkige 
omavahel läbi, kuidas eri 
ohtude korral käituda. 
Veendu, et kõik pereliikmed 
teaksid, millal ja kuidas abi 
kutsuda, kus asuvad olulisi-
mad vahendid, mida kriisi 
ajal võib vaja minna, kuidas 
vajadusel vett või gaasi kin-
ni keerata ja elektrit välja lü-
litada, kuhu saate ohu korral 
ajutisel minna (maale, suvi-
lasse, naabrite, sõprade või 
sugulaste juurde), missu-
gustes olukordades on va-
jalik kindlasti kodust lahku-
da või just koju jääda, mida 
kodust lahkudes kaasa võt-
ta ja kuidas koduloomade 
eest hoolitseda.

• Käitumisjuhised võimalike 
kriisidega toimetulekuks 
leiab siit: https://www.
rescue.ee/et/haedaolukor-
raks-valmisolek-1 Juhise 
kriisiolukordadeks leiad ka 
veebilehelt Ole Valmis ning 
samanimelisest rakendu-
sest: https://www.olevalmis.
ee/.

et 25 aastat on tähtis teetähis. 
Oleme selle aja jooksul loonud 

innuka kolleegiumi," ütles 
Saksa Liitvabariigi suur-
saadik Eestis Anette Klein. 
"Paljud õpilased tunnevad 
rõõmu sellise juubeli tähis-
tamisest. Midagi head on 

korda saadetud ja seda ei 
saavutata üksi. Sellise koo-

li nimel on vaeva näinud kõik: 
valitsus, linnavalitsus, koolijuht, 
õpetajad ja õpilased."

25 aasta jooksul on Tallinna 
saksa gümnaasiumi saksakeelse 
osakonna lõpetanud 468 õpilast.
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Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@ tallinnlv.ee

Viimased kaks aastat võitles 
Tanel Kiik sotsiaal- ja tervise-
ministrina iga päev Covidi pan-
deemia hiidlainetega. Nüüd on 
ta Tallinna abilinnapeana haka-
nud ohjeldama Tallinna torma-
kat liiklust ja kindlustama, et ta-
suta ühistransport praeguse ma-
janduskriisi kiuste üha kiiremaks 
ja mugavamaks muutuks. Uues 
ametis on ta teinud ka läbi totaal-
se muutumise välimuses – suur 
juuksepahmakas on asendunud 
märksa lakoonilisema soenguga.

Paljudes Tallinna asumites ra-
kenduvad peagi 30-40 km/h 
kiirusepiirangud. Mis selle sam-
mu eesmärk on?

Piirkiiruste vähendamisel on 
mitu eesmärki. Esiteks rahus-
tada liiklust. Piirangud  too-
vad sujuvama liikluse ning vä-
hendavad tarbetuid kiirendami-
si ja äkilisi pidurdamisi,  tõstes 
nii ka liiklusohutust. Madala-
mal sõidukiirusel ja eriti tihe-
da asustusega piirkonnas on ju-
hil oluliselt lihtsam märgata ja-
lakäijaid ja teisi liiklejaid ning 

vajadusel reageerida, pidurda-
da, kiirust muuta. Ühtlasi ai-
tab see tegelikult teid paremi-
ni korras hoida. Suurem sõidu-
kiirus üldjuhul kulutab teekatet 
kiiremini. Väiksema sõidukiiru-
se korral tekib ka vähem lenda-
vaid osakesi ja tolmu ehk siis 
meie linnaõhk on puhtam. 
Tiheda asustusega piir-
kondades, kus liigub 
palju inimesi, sh lap-
si, on mõistlik piir-
kiirusi alandada.  
Südalinn ega ela-
mupiirkonnad po-
le kindlasti kohad 
kihutamiseks.

Te ise sõidate juba 
ammu bussi ja tram-
miga. Millised on muljed 
ja tähelepanekud?

Jah, enamiku oma elust, ja 
nõnda ka praegu. Elan Kadrio-
rus ja seega on kesklinn lähedal. 

Tallinna ühistransport on 
mugav. Küllalt kiire ja puhas. 
Kindlasti on vahel tipptunde, 
kui bussides-trollides-trammi-
des on väga palju rahvast. Sa-
mas sõidab meil tänavatel ikka-
gi palju busse, trolle ja tramme. 

"Piirkondades, kus liigub palju lapsi või üldse palju 
rahvast, tuleb alandada autode piirkiirusi, sest see  
vähendab liikluses vigastatute ja hukkunute arvu  
Tallinnas," lausub värske abilinnapea Tanel Kiik.  
Tema sõnul peab Tallinn ühtlasi jõuliselt edasi liikuma 
ühistranspordi arendamisega, luues juurde trammi- 
liine ning panustades kas akutrollidesse või elektri-
bussidesse.

Inimesed pääsevad tööle, koo-
li ja koju mõistliku ooteajaga. 

Kui võrrelda praegust olukor-
da 15-20 aasta tagusega, mil sõit-
sin iga päev Lasnamäelt Kadrior-
gu kooli, siis toona olid  bussid 
hoopis rohkem rahvast täis. Sel 
ajal oli tavaline, et võisid jääda 
ka bussist või kahest maha, sest 
sinna peale lihtsalt ei mahtunud.

Kas ise ühissõidukiga liikudes 
olete ka mõelnud, et see või tei-
ne marsruut võiks olla kuidagi 
loogilisem?

Liinivõrgu nüüdisajastami-
ne on suur teema. Sellega tu-
leb tegeleda. 

Populistlik oleks öelda, et 
võtame nüüd kaardi ette ja 
joonistame kõik uut moodi rin-
gi.  Märksa mõistlikum ning 

sõitjatega arvestavam on 
teha muudatusi samm-

sammult. Nii on või-
malik vigu patranda-
da ja hinnata, kui-
das reisijad muuda-
tustega kaasa tule-
vad. Kui väga ra-
dikaalseid samme 
teha, siis võib min-

na hästi, kuid võib 
minna ka väga hal-

vasti. Võib juhtuda, et 
ühistranspordiga sõit-

jate hulk hoopis langeb 
ja kulud kasvavad. Euroo-
pastki võib tuua küllalt näi-
teid, et kui teha suuri kan-
napöördeid, ei pruugi ini-
mesed sellega kaasa tul-
la. Tuleb vaadata elu- ja 
töökohtade paiknemist ja 
liinide kasutatavust. On 
kohti, kuhu on vaja liini-
mahtu juurde. Ja on omakor-
da liine, mida tuleks korrigee-
rida, peatusi ümber tõsta. Sa-
muti tasub mõelda, kas mõnda 
liini on mõistlik praegusel ku-
jul ülal pidada või näiteks mõ-
ne teisega ühendada. 

Enne koroonat hakkasid näiteks 
lapsed üha rohkem ise koo-
li liikuma, suuremalt jaolt ühis-
transpordiga. Siis tuli koroona 
– ja sundis meid taas autodesse. 
Kuidas sellest välja tulla?

Eks see inimeste harjumus-
te muutumine võtab ikka ae-
ga. Pandeemia on kestnud üle 
kahe aasta ja paljud inimesed 
on selle aja jooksul oma käitu-
mismustreid ja liikumisi muut-
nud. Osa inimesi on hakanud 
rohkem kaugtööd tegema, osa 
aga jalgsi, ratta või autoga lii-
kuma. Pandeemia on vaibu-
mas, kuid tervisekriisi mõjud 
pole veel kadunud. Küllap ini-
mesed seda ka tajuvad. 

Me oleme transpordiameti-
ga arutanud, et oleks vaja vä-
hemalt ühte rahulikku aastat 
hindamaks, milline on inimes-
te käitumine ja ühistranspor-
di kasutatavus eri liinide lõi-
kes. Selle põhjal oleks võimalik 
adekvaatselt liinivõrgus muu-
datusi planeerida. Kui me tee-
me suuri põhimõttelisi otsu-
seid nii-öelda Covid-19 pan-
deemia aegsete andmete põh-
jal, siis me võime teha väga 
valesid valikuid. 

Lühidalt – koroonajärgne ühis-
transport ei pruugi olla enam 
see, mis koroonaeelne?

Eks see kehtib paljudes vald-
kondades. Kahtlemata me näe-
me, et inimesed eelistavad ühis-
sõidukeid taas üsna mitmetel 
põhjustel. Esiteks see, et ter-
visekriis on õnneks vaibumas. 
Teiseks on kütusehinnad mär-
kimisväärselt tõusnud ja inime-
sed loomulikult hindavad rat-
sionaalselt, kus on võimalikud 
kokkuhoiukohad. Kahtlemata 
on tasuta ühistransport hea või-
malus peres kulusid vähendada. 
Me näeme selles suhtes positiiv-
set suundumust. Aga kindlasti 
ei saa üks-ühele ütelda, et kol-
me aasta tagune olukord saab 
taas olema normaalsus järgmis-
tel aastatel. Vahepeal on ju muu-
tunud nii inimeste töö- kui ka 
käitumisharjumused. Pidevalt 
muutub ka elanike paiknemine 
linnas. Kerkib uusi elurajoone. 

Lisandub büroohooneid. Kõik 
see eeldabki teatud muudatu-
si liinivõrgus. 

Professor Dago Antov viitas mõ-
ned aastad tagasi, et autosid on 
Eestis 1000 elaniku kohta ligi 
600, ja et maksimum on maail-
mas 700 peal. Kas me suudame 
end sellest rekordist eemal hoida?

Autode arv on pool rehken-
dust. Meil tuleb arvestada, et 
isiklik sõiduauto võib mõnel ol-
la nädalavahetusel suvilas või 
aeg-ajalt sugulastel maal külas 
käimiseks. Iga päev ei pruugi 
ta seda kasutada. 

Olen ka ise olnud aastaid au-
toomanik. Ometi tean, et väga 
palju sõite saab teha ka ühis-
transpordiga. Samal ajal lei-
dub muidugi neid, kelle jaoks 
on auto täiesti igapäevane nii 
poodi, tööle, kooli kui ka kõik-
jale mujale minekuks. Ehk siis 
kõigi nende numbrite puhul tu-

Autode  
väiksem kiirus  

aitab teid korras 
hoida.

Tasuta ühistransport aitab  
hinnaralliga toime tulla
Kuigi Tallinnas pole ühistrans-
pordi kasutatavus saavuta-
nud veel pandeemiaeelse 
ehk 2019. a taset, siis 
suure tõenäosusega 
jõuame selleni juba järg-
misel aastal. 

Sõitjate arvu on mõjuta-
nud järjest mugavamad või-
malused sõita linnas jalgrattaga. 
Aga ka näiteks üldine elatustaseme 
tõus, sest kasvõi teise pensionisamba 
säästude eest on muuhulgas kindlasti 
autosid ostetud. Üldiselt aga toob kõr-
ge kütusehind praegu bussidesse-
trammidesse järjest enam inimesi, või-
maldades üldises hullus hinnarallis ku-
lusid kokku hoida. 

Eelmisel aastal korraldatud rahulolu-
uuringust selgus, et 85% pealinlastest 
on ühistranspordiga rahul. See on vii-
mase viie aasta parim tulemus. Kui ar-
vulisi näiteid tuua, siis 2020. a mais te-
gid inimesed ühistranspordiga kokku 
neli mln sõitu, mullu mais 6,2 mln ja tä-
navu mais juba 8,8 mln. 

Ühistransporti kasutab 81% linlas-
test. 2020. aastal oli see näitaja 77%. 
Kõige sagedamini sõidetakse endiselt 
bussiga, millel on igapäevaseid kasuta-
jaid 32%, sellele järgnevad võrdselt troll 
(8%) ja tramm (8%). On oodata, et sel-
lel aastal võib ühistranspordi sõitjate 
arv läheneda koroonapandeemia eel-

sele tasemele ehk vähemalt 100 
miljoni sõitjani. Üks bussitäis 

reisijaid hoiab linnaruumist 
ära 55 auto heitmed ja liik-
luskoormuse, jättes Tallinna 
õhu puhtamaks. 

Statistikaameti tööjõu-uu-
ringu pikaaegsete andmete 

põhjal, mis puudutavad kogu 
Eestit, väheneb sõiduauto kasutami-

ne  rikkamate ja suureneb väiksema sis-
setulekuga inimeste seas. Põhjendatav 
on see muidugi sellega, et väiksemat 
tasu teenivad inimesed on sunnitud käi-
ma kaugemal tööl. Kaugtöö, kodus töö-
tamine on omakorda rohkem levinud 
kõrgema palgaga erialadel. Rääkimata 
veel sellest, et suurema sissetulekuga 
inimesed saavad endale lubada elukoh-
ti keskustes. Madalama sissetulekuga 
inimeste seas on auto kasutamine vii-
maste aastatega kasvanud 20%-lt  roh-
kem kui 40%-le.  

Uuringu põhjal võib omakorda järel-
dada, et praegu tuleks igati püüda elus 
hoida tasuta maakonnaliine. Ja samas 
võiksid väiksemad omavalitsused koos-
töös kohalike suuremate tööandjatega 
püüda rakendada töölkäimise bussilii-
ne. Eriti just väiksema sissetulekuga ini-
meste jaoks, kes ei saa endale lubada 
eluaset pealinnas vm suuremas kesku-
ses, on auto valdavalt sundkäik, süües 
ühtlasi auku pere rahakotti.

Tanel Kiige sõnul peaks ühistranspordiliinide muutmine vastavalt inimeste töö- ja käitumis-
harjumustele toimuma ettevaatlikult, kuid pidevalt. Linn ise ju ka muutub kogu aeg. Mats Õun

TANEL KIIK: Tasuta ühistransport aitab kriisi ja 
kõrgete kütusehindade ajal peredel raha säästa
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leb arvestada, mis on sõiduau-
to reaalne kasutatavus. 

Aga sama puudutab tegeli-
kult ka näiteks ühistranspordi-
ga sõitmise mõõtmist. Me võime 
ju faktiliselt teada, et inimene 
hindab ennast ühistranspordiga 
sõitjaks. Samas annab see meile 
väga vähe infot, et kas ta sõidab 
ühissõidukiga korra kuus, kor-
ra nädalas või iga päev. Siin on 
märkimisväärne erinevus. Sa-
muti see, kuidas ta liinivõrgu-
ga rahul on ja kas see vastab te-
ma vajadustele. Mis oleksid need 
kaalutlused, mis paneksid teda 
ühistransporti enam kasutama. 
Või vastupidi: riskikohad, mille 
puhul ta loobuks ühistranspor-
dist auto kasuks. 

Enamiku uuringute kitsas-
kohana võiks nimetada, et meil 
ei ole praegu väga põhjalikku 
sotsioloogilist andmebaasi saa-
maks aru, millistel motiividel 
kasutavad inimesed ühte või 
teist transpordiliiki. Et miks 
inimene sõidab just ühistrans-
pordiga või kergliiklusvahen-
diga või autoga jne. 

Meil on vaja paremat ülevaa-
det mõjuritest, mille abil me saak-
sime konkreetseid inimesi või 
nende rühmi suunata rohkem 
ühistransporti kasutama. Loo-
mulikult mõjutab seda hinnapo-
liitika, transpordi kättesaadavus. 
Aga mis on need konkreetsed 
ja piirkondlikud ootused, mille 
põhjal muudatusi teha?  

Sellist uuringut ei ole veel 
tehtud. Ja nagu ma viitasin, 
on keset kriisi või mitut krii-
si keeruline selliseid pädevaid 
andmeid saada, mis kehtiksid 
kauem kui praegusel ajahetkel.

Rattateede arendamine on kaht-
lemata vajalik. Aga kuidas saab 
mitme lapse vanem viia rattaga 
ühe lapse kooli, teise lasteaeda, ja 
siis veel ise tööle jõuda? Kas see 
ratta propageerimine linnaruumis 
ei lähe teinekord juba liiale? 

Me ei peaks eri liikumisviise 
omavahel vastandama. Kahtle-
mata esineb olukordi, kus mõ-
ne inimese jaoks on isikliku sõi-
duauto kasutamine kõige loo-
gilisem valik. Aga meil tuleb 
pakkuda ka toimivaid alter-
natiive. Oluline, et inimesed 
saaksid mugavalt ja ohutult töö-
le või kooli nii ühistranspordi 
kui ka kergliiklusvahenditega. 
Ja väiksemate vahemaade pu-
hul muidugi jala. 

Praegu korjatakse andmeid 
ühistranspordiga sõitmiste koh-
ta valideerimiste kaudu. Samas 
mingi osa inimesi jätab oma sõi-
dud  valideerimata. 

Jah, kõik ühissõidukiga sõit-
jad näevad, et iga inimene ei va-
lideeri. Eriti olen märganud se-
da tihedamatel aegadel ja tipp-
tundidel, kus saginat on palju. 

Loomulikult me kombinee-
rime eri andmeid. Ühed on va-
lideerimise andmed, teised on 
küsitlused ja kolmandaks on 
ka näiteks mobiilsideandmete 
kasutamine. Kõik need anna-
vad teatud osa infost, aga ükski 
neist ei kujunda üksinda täius-
likku andmebaasi, mille alusel 

otsuseid teha. Eri andmeid tu-
leb koos hinnata. 

Kütusehinnad on juba mõnda 
aega hullumeelsed. Kuidas teie 
enda tutvusringkonnas inime-
sed sellesse suhtuvad: kas vahe-
tatakse autot välja millegi muu 
vastu? 

See kõik sõltub ju inimese 
vajadustest ja võimalustest. Üks 
asi on elada kesklinnas, kus on 
pood ja ühistranspordipeatu-
sed, võib-olla ka töökoht  ja-
lutuskäigu kaugusel. Teine olu-
kord on, kui sa elad keskusest 
märkimisväärselt kaugel. Pea-
linnas elades on üldjuhul või-
malik kõik asjad oma elus ühis-
transpordi abil korda ajada. Sa-
mas, kui sa elad näiteks väljas-
pool Tallinna, pead siia iga päev 
tööle tulema ning lapsed koo-
li saatma, siis loomulikult sõl-
tub kõik sellest, kas piirkonnas 
on perekonna vajadustele vas-
tavat ühistranspordi ühendust. 

Küllalt palju on noorte hul-
gas ka sellist suhtumist, et isik-
liku sõiduauto asemel kasutatak-
se vajadusel pigem rendiauto tee-
nuseid. Olen ka ise korduvalt lü-
hiajaliselt kasutanud rendiautot. 
See on mõistlik, kui sul on au-
tot vaja näiteks mõned korrad 
kuus. Või nädalavahetuseti. Siis 
on rendiautoga sõitmine kokku-
võttes soodsam ja keskkonna-
sõbralikum kui isiklik sõiduauto. 

Inimeste käitumisharjumused 
sõltuvadki suuresti, millised on 
nende vajadused ja võimalused. 
Aga ka mõtteviisist. Seni ei ole 
kütusehindade tõus massilist au-
tost loobumist kaasa toonud, kuid 
me näeme esimesi vähenemise 
märke. Palju sõltub, mis suunas 
energia hinnad maailma turul lä-
hiaastatel liiguvad. Praegu on li-
saks kiiretele hinnatõusudele ra-
kendatud ju ka väga palju riiklik-
ke toetusmeetmeid – nii eelmise 
valitsuse ajal kui ka praegu, mis 
on veel väljatöötamisel. 

Tegelikult on nii elektri-, gaa-
si- kui ka kütusehindade puhul 
praegu raske hinnata, mis on 
see uus normaalsus.

Kui uurida sotsioloogiliselt, et 
miks inimesed ühte või teist liik-
lusvahendit eelistavad, siis sage-
li võib põhjus olla täiesti irrat-
sionaalne – ehk auto ongi Eestis 
prestiiži küsimus ja mingil kom-
bel endiselt kultusobjekt? Seda 
näitab ehk ka linnadžiipide suur 
osakaal uute autode hulgas? 

Ma usun, et enamik inime-
si langetab oma transpordivali-
kuid ratsionaalselt. Tallinna linna 
eesmärk on pakkuda inimestele 
mugavat ja kättesaadavat ühis-
transporti ning arendada turva-
list kergliiklusteede võrgustikku.  

Kindlasti on Tallinna bussipargi 
jaoks kütus väga suur kulu. Meil 
on kasutusel 350 gaasibussi, mis 
on kaks kolmandikku meie bus-
sipargist. Kas kütusehind tõuseb 
endiselt või võib see ka langeda 
natukene? Mismoodi see tuleviku 
kütusekulu planeerimine käib? 

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Uute trammiliinide rajami-
seks tuleb osta uusi tram-
mi ning võimalik, et rajada 
ka uus depoo.

Abilinnapea Tanel Kiik üt-
les, et uute trammiliinide ka-
vandamisel võtab linn arves-
se eeskätt võimalikku sõitjate  
arvu, keskkonnamõju, majan-
duslikke argumente ning tee-
de- ja ühistranspordivõrgu ter-
viklikku planeerimist. "Aruta-
me praegu põhjalikumalt Jär-
ve, Pelguranna ja Liivalaia 
trammitee ehitamise võima-
lusi. Iga projekti puhul tuleb 
teha muudatusi ka bussiliik-
luses ja ühistranspordi korral-
duses laiemalt, et suurendada 
trammisõitjate arvu," lausus ta.

Linn on uurinud praegu 
uute trammitee trasside jaoks 
Pelguranda, Narva mnt, Jär-
ve, Liivalaia ja Kalaranna 
kanti,  tulemused selguvad 
oktoobri lõpuks. Linna trans-
pordiamet koostab potent-
siaalsete trammiliinide tasu-
vuse analüüsi ja hindab nen-
de mõju liiklusele. 

"Lisaks tuleb arvestada uu-
te trammide soetamise ning 
võimaliku täiendava depoo 
ehitamisega," selgitas Kiik. 
"Sõltuvalt uute trammiliinide 
arvust võib järgmise kümne 
aasta jooksul kuluda nende 
rajamiseks mitusada miljonit 
eurot. Linnavalitsus otsustab 
liinid lähiajal valmiva tram-
miteede uuringu ning mõju- 
ja tasuvusanalüüsi järgi."

Majandus- ja taristuminis-
ter Riina Sikkuti sõnul annab 
riik Tallinna uute trammilii-
nide arendamiseks 40 miljo-
nit eurot. "Lisaks näeme ette 
veel 16 miljonit ühistranspor-
disõlmede arendamiseks ning 
40 miljonit eurot jalgrattaliik-
luse arendamiseks Tallinnas, 
Tartus ja Pärnus," ütles ta. 
"See raha on paariks järgne-
vaks aastaks kavandatud ja 
aitab nende plaanidega kii-
remini edasi minna."

Tramm on säästlikum  
kui buss

Liikuvusekspert Marek 
Rannala sõnul tuleb linna 
roheliseks arenguks luua ka 
trammiliine, kuna tramm on 
mugav, vaikne, saastevaba ja 
suudab vedada korraga palju 
inimesi. "Rahvarohkes ja tihe-
da liiklusega linnas on tram-
mil bussi ees mitmeid eeli-
seid," mainis Rannala. 

Kiik tõi näiteks, et trammide 
energiakulu on bussidest palju 

väiksem. See tähendab lisaks 
keskkonnasõbralikkusele ka 
majanduslikke eeliseid. "Näi-
teks Helsingis on bussi ener-
giakulu inimese reisikilomeetri 
kohta trammi omast kaks kor-
da suurem," selgitas ta. "On ka 
linnu, kus vahe on kahe-, kol-
me-, neljakordne. Kui me suu-
dame trammiliine õigesti ka-
vandada ja projekteerida, siis 
saame päris märkimisväärselt 
energiakulusid kokku hoida."

Volikogu esimees Jevgeni 
Ossinovski rõhutas, et üleilm-
sed kliimamuutused on jätku-
valt kõige suurem ja pikaajali-
sem oht Eesti riigile ja rahvale. 
"Tallinna linn on muutustega 
toimetulemisel olnud üks eest-
vedaja, samas on  transpordi-
heitmete vähendamine üks kee-
rukamaid ülesandeid," märkis 
ta. "See eeldab muutusi iga ini-
mese tarbimisharjumustes, aga 
ka ühistranspordi arendamises."

Linlased valmis  
autost loobuma

Ossinovski kinnitas, et lin-
lased on valmis linna rohelise-
maks muutmiseks. "Volikogu 
korraldas küsitluse, kus uuri-
sime, kas nad oleksid valmis 
jätma auto näiteks kahel päe-
val nädalas koju," lausus ta. 
"Üle poole inimestest on val-
mis muutma oma tarbimishar-
jumusi selleks, et kliimamuutusi 
ohjata. Aga see valmisolek on 
loomulikult tingimuslik. Kui 
me ei loo kiire ja mugava ühis-
transpordi näol autole alterna-
tiivi, kui me ei vähenda linna-
planeerimisega elanike sundlii-
kumisi, siis loomulikult inime-
sed autost ei loobu."

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

"See on sotsiaalses mõttes 
tõeline ohumärk. Kas see on 
lihtsalt tingitud sissetuleku-
te tõusust või on tegemist 
töökohtade paiknemise 
muutusega? Kas see on va-
ba valik või sundvalik?" 
kommenteeris liikuvuseks-
pert Mari Jüssi tõsiasja, et 
autostumine on kiirelt kas-
vanud just madalama sisse-
tulekuga tallinlaste hulgas.

Jüssi enda hinnangul on tege-
mist ilmselt pigem sundvalikuga. 
"Tallinlasest sinikrae võib ela-

da Lasnamäel või Pelgu-
linnas, ühistranspor-
di peatuse lähedu-
ses, aga tema töö-
koht paikneb kus-
kil Tallinna piiri 
taga," lausus ta. 
"Seetõttu tal pole 
muud valikut kui 
autoga tööl käia."

Samas märkis Jüssi, et 
autostumine ei ole pöördumatu. 
"Kui inimene on kord auto kül-
jes kinni, siis see ei tähenda, et 
ta eluaeg jätkab seda mustrit. 
Kõrgema sissetulekuga inimeste 
hulgas on teatud küllastumine 
autoga sõitmisest ja nende seas 
autosõitude arv väheneb." Jüssi 

hinnangul on selle põhju-
seks suuremast sisse-

tulekust tulenevate 
võimaluste palju-
sus. "Suurem sis-
setulek tähendab, 
et tõenäoliselt on 
võimalik ise oma 

elu- ja ka töökoh-
ta valida," selgitas ta. 

"Paindlikud tööajad ja 
kodus töötamise võimalus on 
ka tegelikult täiesti arvestata-
vad säästva liikumisviisi varian-
did. Me ei pea tingimata inime-
si saama ainult ühistransporti, 
jalgsi liikuma ja rattaga sõitma,  
paiksus on autostumise vähen-
damisel samuti oluline teema."

Jüssi andmetel liigub iga päev 
üle Tallinna piiri 41 000 autot. 
"Need ei ole ainult harjumaa-
laste autod, tallinlased sõida-
vad omakorda naabervaldades-
se tööle. See pendelrände suhe 
on enam-vähem pooleks."

Viimase kümne aastaga on 
Jüssi sõnul lisandunud 30 000 
täiendavat autoga liiklejat päe-
vas. "See tuleb väga paljuski 
ühistranspordi kasutajate ar-
velt," nentis ta. "Meil on kol-
mandiku võrra rohkem autosid 
Tallinna linna piiril ja see täien-
dav autokasutus tuleb eelkõige 
keskmisest väiksema sissetule-
kuga inimeste ja naiste sageda-
sema autoga sõitmise arvelt."

Pelguranda või Järvele võib 
tulevikus viia tramm

EKSPERT: Autode hulka kasvatavad madalama sissetulekuga tallinlased

Oktoobri lõpuks peaks selguma, millistel 
trammiliinidel võib olla tulevikku.

KÕLVART: Sadama tramm  
tuleb kindlasti ära teha
"Oleme huvitatud 
sellest, et pealin-
na inimesed ja 
külalised sõi-
daks rohkem 
ühistranspordi-
ga," lausus linna-
pea Mihhail Kõl-
vart.

Kõlvart märkis, et praegu 
on kavandamisel neli uut 
trammiliini: Pelguranna 
suund, kesklinnas Liivalaia tä-
navat läbivad ja mööda Pärnu 
maanteed Järve poole kulge-
vad. "Eelarvestrateegias  
plaanime nende elluviimiseks 
eraldada raha neli aastat," 
lausus ta. "Aga enne tuleb te-
ha päris tõsine analüüs. Me ei 
saa enne investeerida, kui ei 
mõista, kuidas need uued lii-
nid liiklusolukorda mõjutavad 
ja  linnakeskkond nende tõttu 

muutub."
Kõlvarti sõnul on 

kaalumisel olevad 
trammiteed osa 
suuremast vi-

sioonist kogu lin-
na arendamisel. 
Linnapea lisas, et 

praegu ei ole ehitamiseks 
ja muudeks suurteks ettevõt-
misteks soodne aeg, kuid kas-
vav Tallinn vajab uusi trammilii-
ne ning sadama tramm tuleb 
kindlasti ära teha. 

Kõlvart ütles, et Tallinna 
elanikele meeldivad trammid. 
"Mida rohkem on trammiliine, 
seda rohkem sõidavad inime-
sed ühistranspordiga," lausus 
ta. "Trammitranspordi areng 
on ka sobilik Tallinnale kui ro-
helisele linnale ja loomulikult 
ka tulevasele Euroopa roheli-
sele pealinnale."

TANEL KIIK: Tasuta ühistransport aitab kriisi ja 
kõrgete kütusehindade ajal peredel raha säästa

järgmeb lk 14



14  •  26. september 2022  •  INTERVJUU

Aus vastus on, et praeguse 
ühistranspordi mahu hoidmi-
seks tuleb leida lisaraha kütu-
sehindade tõusu kompenseeri-
miseks. Oleme esitanud vasta-
vad taotlused nii linna käesole-
va aasta lisaeelarvesse kui ka 
järgmise aasta eelarvesse. Mõ-
lemad on alles arutelu faasis. 
Ma väga loodan, et need lisa-
taotlused leiavad toetust. 

Tõesti, meie jaoks pole prob-
leem pelgalt maailmaturu naf-
tahinnad, vaid ka gaasi- ja elekt-
rihinna kallinemine. Mõne aja 
eest asus linn aktiivselt diisel-
busse vahetama gaasibusside 
vastu ka kütusekulu kokku-
hoidmiseks. Peale selle mui-
dugi, et pakkuda keskkonna-
sõbralikumat transpordiviisi. 
Gaasibuss on jätkuvalt roheli-
sem valik, kuid praeguste hin-
dade puhul selgelt kallim. 

Samas on kaheldav, kas dii-
selbusse on pikemas plaanis 
siiski mõistlik kasutada, sest 
hinnad võivad kümne aasta 
perspektiivis jällegi oluliselt 
muutuda. Seda on väga kee-
ruline prognoosida.

Mis tüüpi busse siiski on mõt-
tekas edaspidi osta? Kas tar-
gem on jätkata elektri- või gaa-
sitranspordi poole püüdlemist? 
Soovides liikuda keskkonnasõb-
ralikuma transpordi poole? 

Keskkonnasõbralikuma-
te transpordiviiside kasutami-
ne, nii elektritransport kui ka 
gaasibussid,õ on kahtlemata 
õige suund. Lisaks võimalike 
uute trammiteede ehitamise-
le on tõesti tõsine arutelu käi-
mas elektritranspordi arenda-
mise teemal. Konkureerimas on 
mitmed alternatiivid. Neist üks 
on trollivõrgustiku arendamine 
ehk uute akutrollide soetamine, 
mis suudaks sõita osa teekon-
nast maha lastud sarvedega. Tei-
ne alternatiiv on elektribussid, 
mille eelis on suurem aku ja pi-
deva kontaktvõrgu puudumine. 
Samas tuleb elektribusside pu-
hul arvestada märkimisväärselt 
suure investeeringu ja elektri-
vajadusega, et neid öösiti laa-
dida.  Oleme teinud transpor-
diameti ja Tallinna Linnatrans-

pordi AS-iga põhjalikke arvutu-
si. Arutelu käib, et millises suu-
nas on õigem liikuda. 

Võimalik on muidugi paral-
leelselt investeerida mitme eri  
elektritranspordi liigi arenda-
misse või siis valida selge suund, 
näiteks kas akutrollid või elekt-
ribussid. Oluline on hinnata nii 
majanduslikku külge kui töö-
kindlust – ühistransport peab 
töötama ühtviisi kuumal suvel 
ja kõige külmemal talveajal. 

Kas Tallinna ühistranspordi et-
tevõte hoiab varuks ikkagi dii-
selbusse juhuks, kui gaasitarne-
tega raskused tekivad?

Oleme tegelikult teinud gaa-
sitarnete kindlustamiseks palju 
eeltööd. Arutanud seda nõuko-
gu tasandil ja juhtkond on koh-
tunud eri ettevõtetega, et taga-
da mitmest tarnekanalist ühis-
transpordile vajalik gaasikogus. 

Gaasi puhul on tõesti oluli-
sed kaks aspekti. Üks neist on 
hind, mis kahjuks on märkimis-
väärselt tõusnud. Teine aga gaa-
si üleüldine kättesaadavus keset 
külma kütteperioodi. Meie jaoks 
on mõlemad kriitilise tähtsusega.  

Tõepoolest on meil jätku-
valt ligi 200  diiselbussi, mida 
plaanime järk-järgult välja va-
hetada. Aga me oleme  lähtu-
nud põhimõttest, et vähemalt 
selle talve ja kütteperioodi ajal 
peab meil olema diiselbusside 
näol alternatiiv kriisistsenaa-
riumiks. Loodetavasti saame 
järk-järgult keskkonnasõbra-
likumate transpordivahendite 
soetamisega siiski edasi liiku-
da. Olgu nendeks siis elektri-
bussid, akutrollid, gaasibussid 
või trammiliinide arendamine.

On pakutud välja idee luua 
kesklinna süsinikuneutraalne 
piirkond, et seal vanemate auto-
dega saastamist vähendada. Kui 
teostatav ja hea idee see on?

Olen keskkonnasõbraliku 
mõtteviisiga. Kindlasti toe-
tan samme, mis aitavad kaasa 
linnaõhu ja keskkonna puhta-
na hoidmisele. Linnakeskkond 
peab olema roheline ja ka ini-
meste tervist hoidev.  Samas 
ma ei ole piirkondlike lahen-
duste usku. Pigem on oluli-
ne liikuda just nimelt samm-
sammult edasi ühistranspordi 

ja kergliiklusteede võrgustiku 
arendamisega. Soovime muu-
ta igapäevastest autosõitudest 
loobumist või nende vähenda-
mist inimestele mugavaks. 

Minu hinnangul ei ole õige 
luua erisusi, et mingisse piir-
konda ei saa näiteks vanema 
autoga sisse sõita. See tekitaks 
majandusliku ebavõrdsuse, kus 
mingid linnaosad või piirkonnad 
oleks ligipääsetavad ainult uu-
te autodega sõitvatele ja pigem 
seega jõukamatele inimestele.  

Väga suur hulk Tallinna teedel 
liikuvatest autodest pärineb lä-
hivaldadest. Tallinna maksu-
maksja rahaga  ehitatakse ja 
parandatakse teid, samas kui 
nendel sõitjad viivad raha hoo-
pis naaberomavalitsustesse. Kas 
siin peaks Stockholmi eeskujul 
ehk ummikumaksu kehtestama? 

Kui siin leiduks lihtsaid la-
hendusi, siis neid juba tarvita-
taks. Ühistranspordi arendami-
sel peame tegema võimalikult 
head koostööd naaberomava-
litsuste ja riigiga, et ka mujal 
elavad inimesed saaks Tallin-
nasse tööle tulla ühistranspor-
diga. See oleks keskkonnasõb-
ralikum ja koormaks tõepoo-
lest vähem Tallinna teid.

Suured investeeringud taristu 
korrashoidu ja uuendamisse ei saa 
olla ainult pealinna mure. Põhi-

maanteede sissesõidukohti Tallin-
na kasutavad ju kogu Eesti elani-
kud. Nende kaudu käib ka oluline 
kaubavedu. Niisiis peaks riik suur-
te maanteede rekonstrueerimisel 
rahaliselt rohkem pealinnale ap-
pi tulema. Riiklikud investeerin-
gud pealinna teedesse on olnud 
liiga madalad – arvestades nen-
de teede kasutajate hulka, keda 
on märkimisväärselt rohkem kui 
pelgalt Tallinna elanikud.

Kiirabisse ja EMO-
sse satub kuude 
lõikes sadu ja 
sadu elektri-
tõukeratas-
te õnne-
tustes vi-
ga saanud 
inimesi. 
Rendifir-
mad tee-
nivad raha, 
aga raviku-
lud jäävad ühis-
konna kanda. Kui-
das elektritõukside liik-
lust turvalisemaks muuta?

Kõikide transpordivahendi-
tega liiklejad peavad ka ise 
käituma vastutustundlikult. 
Kahjuks näeme, et elektritõu-
keratastega sõitjatest vähesed 
kannavad kiivrit. See pole ko-
hustuslik, aga minu hinnangul 
peaks olema enesest mõistetav.

Politsei liiklusinfo näitab, et 
elektritõukeratastega sõidavad 
liiga tihti ka joobes inimesed. 
See ilmselgelt ei sobi kokku 
ühegi sõiduvahendiga. Kolman-
daks sõidetakse tõukeratastega 
tihti mitmekesi olukorras, kus 
need on disainitud, mõeldud ja 
ka seadusega lubatud ainult ük-
sinda sõitmiseks. Eriti kurb on 
vaadata, kui ühel rattal sõida-
vad lapsed mitmekesi – tajuma-

ta riske. Niisiis tuleb ohu-
tuse parandamise ja 

inimeste teadlik-
kuse tõstmise-

ga veel tööd 
teha. 

Elekt-
ritõuke-
rattad on 
kindlas-
ti nii-öel-

da uue aja 
transpordi-

viis, kasvav 
trend maailmas, 

aga uuendused ei 
saa tulla sõitjate endi ega 

teiste liiklejate ohutuse arvelt. 
Ma toetan ka riigi tasandil sel-
gemat regulatsiooni ja sealhul-
gas kiivri kandmise nõuet.

Rööbastranspordi liinikilomeet-
ri rajamine on väga kallis. Kas 
praegu, kui kõikjal kulusid kok-
ku tõmmatakse, on kindel, et 

Tallinnasse lisandub uusi tram-
miliine?

Uute trammiliinide rajami-
se hinda saab arvutada mitmel 
moel. Üks asi on pelgalt trammi-
rööbaste paigaldamise hind, tei-
ne aga kogu tänava korrastamise 
kulu. Kui räägime trammiliinide 
rajamisest, siis üldjuhul see tä-
hendab kogu selle tee või tänava 
täielikku rekonstrueerimist. Va-
nasadama trammitee näitel võib 
iga kilomeeter koos kaasnevate 
kuludega maksta suurusjärgus 
10-20 miljonit eurot.

Me oleme praegu arutamas 
Järve pikenduse, Pelguranna, 
ja Liivalaia trammitee ehitami-
se võimalusi. Kõigi nende pro-
jektide puhul räägime suurus-
järgus 50 miljoni eurosest in-
vesteeringust, millele lisandub 
veel trammide soetamise kulu. 
Ühe trammi hind on u 3 mil-
jonit eurot ning iga uue liini 
käivitamine või olemasoleva 
pikendamine eeldab 5-10 uue 
trammi soetamist. 

Suurema hulga trammide 
puhul on vaja ka olemasolevat 
depood laiendada või sootuks 
uus ehitada, mis maksab taas 
vähemalt mitukümmend mil-
jonit eurot. Uute trammiliini-
de käivitamisel tulebki arves-
tada, et algne investeering on 
väga suur ning trammid tasu-
vad pikemas vaates ära ainult 
väga tiheda liiklusega kohta-
des. Trammiteed pole mõtet ra-
jada sinna, kus on hõre asustus, 
pikad trassid ja vähe reisijaid. 
Sellisel juhul on mõistlik kasu-
tada busse või muid paindliku-
maid liiklusvahendeid. 

Välja on käidud ka idee, et me 
ei pääse kuhugi tunnelite ehita-
misest. Lihtsalt tuleks maksus-
tada kesklinna läbiv liiklus ja 
saadud raha eest ehitada tun-
neleid – näiteks suunata liiklus 
Liivalaia tänava pealt selle al-
la. Kas see oleks väga utoopili-
ne projekt?

Praegu arutame Liivalaia tä-
nava rekonstrueerimist ja sin-
na eraldi ühistranspordikori-
dori rajamist, aga ühtegi tun-
nelit sinna ei kavandata. Ma 
ei kujuta ka päris hästi ette, 
kuidas ja milliste kriteeriumi-
te alusel kesklinna läbivat liik-
lust maksustada. 

Abilinnapea Tanel Kiike võib üsna sageli kohata trammipeatuses, sest ühistranspordiga on ta harjunud sõitma 
juba lapsest peale. Scanpix

See tekitab  
majanduslikku 

ebavõrdsust, kui  
kuhugi saaks sõita 

vaid uue autoga.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus 
avalikustab Laane tn 12a kin-
nistu  projekteerimistingi-
muste eelnõu ja eskiisprojek-
ti.
Laane tn 12a kinnistu asub alal, 
mille ehitusõigus on määratud 
Tallinna Linnavalitsuse 
29.10.2008 korraldusega nr 
1794-k kehtestatud Laane tn 
12a kinnistu detailplaneerin-
gus.
Projekteerimistingimuste taot-
luse ja sellele lisatud eskiisi ko-
haselt soovitakse välja ehitada 
olemasoleva üksikelamu katu-
sealune, muuta kehtivas detail-
planeeringus määratud 0-15o 
katusekallet vastavalt 35 o ja 
suurendada hoonestusala kuni 
10% ulatuses esialgsest lahen-
dusest. Projekteerimistingi-
muste taotlemise eesmärgiks 
on detailplaneeringu tingimus-
te kaasajastamine ja selle tin-
gimuste täpsustamine. Kavan-
datud muudatused ei oma olu-

list linnaruumilist mõju, samuti 
ei kaasne soovitud muudatus-
tega negatiivset mõju naaber-
kinnistutele ja nende kasutaja-
tele.
Detailplaneeringut täpsustava-
te projekteerimistingimustega 
võib:
1. täpsustada detailplaneerin-
gus käsitletud hoonestusala 
(alus EhS § 27 lg 4 p 2). Detail-
planeeringu kohast elamu hoo-
nestusala on lubatud täpsusta-
da kuni 10 % vastavalt lisatud 
eskiisi asendiplaanile.
2. täpsustada arhitektuurilisi, 
ehituslikke ja kujunduslikke tin-
gimusi (alus EhS § 27 lg 4 p 4). 
Detailplaneeringus määratud 
0-15 o katusekallet on lubatud 
täpsustada, katusekalle võib 
olla 35 o vastavalt eskiisile.
Kõikide teiste nõuete ja näita-
jate osas peab ehitusprojekt 
vastama alal kehtivale detail-
planeeringule.
Projekteerimistingimuste taot-

luse ja selle lisamaterjalide 
avalik väljapanek toimub 4. ok-
toobrist kuni 18. oktoobrini 
2022 Nõmme Linnaosa Valit-
suse ruumides, Valdeku tn 13, I 
korruse fuajees, küsida infole-
tist
Projekteerimistingimuste taot-
luse ja selle lisamaterjalidega 
on võimalik tutvuda ehitisre-
gistri veebilehe kaudu aadressil 
https://ehr.ee ja PT taotluse nr 
2211002/02144 ning projek-
teerimistingimuste eelnõuga 
Tallinna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/
DP023780#tab35  (dokumen-
tide nägemiseks peab ID-kaar-
diga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puudu-
tada, on õigus esitada menet-
lust läbiviivale haldusorganile 
eelnõu või taotluse kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ette-

panekute ja vastuväidete esita-
mise tähtajaks on avaliku välja-
paneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis 
nimetatud tähtaja jooksul ette-
panekuid või vastuväiteid ei 
esitata soovib haldusorgan as-
ja arutada ilma avalikku istun-
git läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil 
loobunuks, kui haldusorgan on 
väljapaneku alguses või me-
netlusest teatamisel teinud et-
tepaneku asja arutamiseks il-
ma avalikku istungit läbi viima-
ta ja menetlusosaline ei ole et-
tepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus hal-
dusmenetluse seaduse § 50 
lõige 3). Info tel 645 7300

Suur-Paala tn 9 projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja taot-
luse avaliku väljapaneku tea-
de

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad     Suur-
Paala tn 9 projekteerimistingi-
muste eelnõu 03.10.–17.10.22. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõu ja taotlus koos lisamaterja-
lidega on tööpäeviti avalikul 
väljapanekul Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse infosaalis, Pallas-
ti tn 54. Projekteerimistingi-
muste eelnõu ja selle lisama-
terjalidega on võimalik tutvuda 
elektroonselt Lasnamäe linna-
osa koduleheküljel
https://www.tallinn.ee/est/las-
namae/Projekteerimistingi-
muste-avalikustamine  ning
PT taotlusega nr 
2211002/04853 ja ameti koos-
tatud PT eelnõuga on võimalik 
tutvuda Tallinna projekteeri-
mistingimuste ja ehitusprojek-
tide registris. Dokumentide nä-
gemiseks peab registrisse ID-
kaardiga sisse logima.  Doku-
mendid on leitavad PT menet-

luse nr PT247760, Suur-Paala 
tn 9 aadressi alt või veebiaad-
ressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Men
etlus&MLiik=PT&MID=170058
Tallinna Linnaplaneerimise 
Ametile (edaspidi amet) esita-
tud projekteerimistingimuste 
taotlus Suur-Pala tn 9 kinnistul 
asuva administratiiv-tootmis-
hoone laiendamiseks.  Suur-
Paala tn 9 kinnistu suurus on 
2169 m2, sihtotstarve 50% äri-
maa ja 50% tootmismaa. Krun-
dil asub ehitisregistri andmetel 
administratiiv-tootmishoone 
ehitisealuse pinnaga 513 m2, 
hoonet laiendatakse pealeehi-
tamise teel, kõrguseks kavan-
datakse kuni 15,2 m. Hoone 
laiendamine on üle 33% selle 
esialgsest mahust.
Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailpla-
neeringu koostamise kohustu-
se korral detailplaneeringut 

algus lk 12–13
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"Uute asjade ehitamise ja 
tootmise asemel hinnakem 
parem käsitööd ja taasta-
gem vana," selgitab bien-
naali põhimõtet kuraator 
Mirjam Vaikla. Igal õhtul 
esitletakse botaanikaaias 
erilist kunstiteost, näiteks 
kunstnik Paul Kuimet näi-
tab fotoaparaadita tehtud 
fotosid.

Eestis ainulaadne näitus toob 
botaanikaaeda kümme kunstnik-
ku ja kümme kirjutajat. Omalaad-
ne väljapanek kannab pealkirja 
"Taimed kui tunnistajad".  Kunst-
nik Paul Kuimeti sõnul on Ees-
tis omalaadne näitusevorm iga-
ti tänuväärne, andes loojale mit-
mekülgset tagasisidet. "Artisho-
ki biennaal on vägagi eripärane, 
sest tekstid ilmuvad koos teoste-
ga näituse avamisega samal ajal. 
Kunstnikule on väga huvitav saa-
da oma teosele nii palju tagasi-
sidet! Omapärane biennaal sai-
gi ju paljuski alguse kunstikrii-
tika põua tõttu," rääkis Kuimet. 
"Tavaliselt on ju üsna harulda-
ne, kui isegi suure isikunäituse 
puhul kümme kriitikut oma ar-
vamust avaldab."

Botaanikaaed ise  
on juba taies

Kuimet on kunstnik, kes töö-
tab fotograafia ja 16-mm filmiga 
ja kasutab endisaegset fototehni-
kat kaasaegsel kujul.  Biennaa-
li töödeks leidis kunstnik ideid 
koos troopiliste ja subtroopiliste 
taimede osakonna juhataja Jaan 
Mettikuga botaanikaaiast. "Te-
gin biennaalile kaheksa lumino-
grammi, mis sisaldavad botaa-
nikaaiast koos Jaan Mettikuga 
kogutud ja pärast ateljees kui-
vatatud taimede lehti," selgitas 
Kuimet. "Ennekõike lähenesin 
teemale vormikeskselt ja teo-
sed sündisid kollaaži tehnikas, 
fotoaparaati kasutamata."

Kunstniku sõnul on tegu taas-
avastatud vana tehnikaga. "Lu-
minogramm on ilma kaamera-
ta tehtud foto, kus eksponeeri-
takse valgust otse fotopaberile," 
rääkis kunstnik. "Seejärel foto-
paber keemias ilmutatakse – te-
gu on tegelikult üsna vana teh-

nikaga. Minu kunstipraktika ül-
disem küsimus on, kas kaasaeg-
set maailma on tänapäeval enam 
võimalik kujutada läbi tsentraal-
perspektiivi, mis põhineb figuu-
ri ja tausta suhtel. Klassikalise 
näitena võib siin mõelda maa-
lile, millel on kujutatud inimest 
maastikus. Selles kujutise kesk-
mes on subjektina inimene ning 
loodus on pildil justkui passiiv-
seks, võib-olla isegi inimtege-
vusele allutatud taustaks. See 
modernsuses tekkinud, kultuu-
ri ja looduse eraldamisele toe-
tuv kujutamisviis pole aga kaas-
ajal enam adekvaatne viis maa-
ilma kujutada. Suhted looduse 
ja kultuuri vahel on palju tihe-
damalt läbi põimunud, kui va-
rem arvati."

Biennaali kuraatori Ann Mir-
jam Vaikla sõnul viitab bien-
naali pealkiri teaduslikult tões-
tatud võimalusele, et taimedel 
on teadvus, mis ulatub kauge-

male inimtaju piiridest. "Kui iga 
aed on kunstlik, tekitatud ning 
kontrollitud paik, siis botaani-
kaaia puhul joonistub selgelt 
välja ka selle poliitiline pool," 
ütles Vaikla.  "Botaanikaaiale 
kui nähtusele pani aluse Euroo-
pa koloniaalajastu, mis tõi kaa-
sa avastusretki hinnaliste vürt-
side ja ravimtaimede järele. Sa-
mas on meie botaanikaaed nõu-
kogude ajast, mil korraldati kol-
lektsioonide rajamiseks üle 50 
ekspeditsiooni Krimmist Kurii-
li saarteni." 

Kunstiajaloolase ja kuraator 
Tamara Luugi sõnul on  botaa-
nikaaed saanud lausa üheks teo-
seks. "Biennaali valdav sõnum 
on, et uute asjade ehitamise ja 
tootmise asemel hinnakem pa-
rem käsitööd ja taastagem va-
na. Selle näiteks võib olla kü-
lastaja juhtimine pooletunnise-
le jalutuskäigule botaanikaaia 
looduslikemale radadele vas-

tukaaluks ülekureeritud plat-
sidele," rääkis Luuk, kes bien-
naalist kirjutajana osa võtab. 
"Koreograaf Sveta Grigorjeva 
kehastab oma tüdrukute tru-
piga eri taimi tantsides. Mõni 
kunstnik on teinud oma pro-
fiilist täiesti erineva töö, näi-
teks etenduskunstnik Liisa Saa-
remäel on teinud biennaalile 
sotsiaalse problemaatikaga vi-
deo. Disainer Sandra Kosoro-
toval on näitusetööks valmi-
nud video vene kogukonna mu-
redest ja invasiiivseks kuuluta-
tud taimedest, mis võõramais-
tena Eesti loodust ohustavad. 
Võrdlus on vapustav!" 

Kümme päeva avamist
Igast biennaali tööst kir-

jutatakse kümme kunstikrii-
tilist teksti. "Selliste tekstide 
kirjutamine eeldab kohtumi-
si kunstnikega ja nende va-
rasema loominguga. Botaani-
kaaia esimene kokkusaami-
ne oli meil juba talvel," ütles 
Luuk. "Me oleme käinud osa-
levate kunstnike ateljeedes ja  
kohtunud Zoomi kaudu. Kir-
jutada tuleb ju kõigi kümne 
kunstniku kohta, kelle lõplik 
näitusetöö on aga ikkagi ülla-
tus. Kunstnike töid saab vaa-
data palmimajas, talveaias, te-
letornis ja õueski. Et kunstni-
ku tööd üles leida, saab külas-
taja orienteerumiseks kaardi." 

Biennaal algab kümne-
päevase avamismaratoniga 29. 
septembrist kuni 8. oktoobrini, 
mille jooksul esitletakse igal õh-
tul üht uut kunstiteost.  Viima-
se kunstiteose lisandumisega 8. 
oktoobri õhtul avaneb kõiki teo-
seid koondav näitus, mis jääb 
avatuks 30. oktoobrini. 

Artishoki biennaal kasvas 
välja kunstikriitikat avaldavast 
blogist  artishok.blogspot.com. 
Sedakorda on tegu juba kahek-
sanda üritusega.  Varasemad 
toimumiskohad on olnud Tal-
linna linnagalerii, Tartu kuns-
timaja, Eesti Kaasaegse Kuns-
ti Muuseum (EKKM), Mūkus-
ala kunstisalong Riias, NO99 
teater, Balti jaama endine oo-
tepaviljon, Tallinna linnaruum 
ja Kai kunstikeskus.

Taimed kui tunnistajad

• 8. Artishoki 
biennaali "Tai-
med kui tun-
nistajad" 
10-päevane 
avamismaraton algab 29. 
septembril kell 18 Tallinna 
teletorni kinosaalis Ukraina 
kunstniku Alevtina Kak-
hidze videoteose "Botanical 
victims" esitlusega. 

• Maraton lõpeb 8. oktoobri 
õhtul botaanikaaia välialal 
etenduskunstnik Liisa Saa-
remäeli installatsiooni "Pri-
vate Party" esitlusega, mil-
lele järgneb biennaali näitu-
se avamine palmimajas. 

• Biennaal jääb avatuks ok-
toobri lõpuni ning toob kü-
lastajateni kokku kümme 
uut kunstiteost ja sada 

kunstikriiti-
list teksti.

• Osalevad 
kunstnikud 
Sveta Grig-

orjeva, Aksel Haagensen, 
Alevtina Kakhidze, Sandra 
Kosorotova, Paul Kuimet, 
Marit Mihklepp, Liisa Saare-
mäel, Shubhangi Singh, Ur-
mo Vaikla & Mikk Meelak, 
Ulla Alla & Merilin Kaup & 
Mari Möldre & Margus 
Tammik.

• Osalevad kirjutajad on Les-
lie Moody Castro, Evie 
Evans, Piret Karro, Maria 
Helen Känd, Inga Lāce, 
Peeter Laurits, Tamara 
Luuk, Mattias Malk, Margit 
Mutso, Triinu Kööba & Elisa-
Johanna Liiv.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingi-
muste alusel olemasoleva hoo-
nestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda tee-
nindavad rajatised, kui: 1) ehi-
tis sobitub mahuliselt ja ots-
tarbelt piirkonna 
väljakujunenud keskkonda, ar-
vestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplanee-
ringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus- ja ehitus-
tingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise 
püstitamine või laiendamine ei 
ole vastuolus ka üldplaneerin-
gus määratud muude tingi-
mustega.
Suur-Paala tn 9 olemasoleva 
administratiiv-tootmishoone 
laiendamine kõrguse suuren-
damisega 15,2 meetrini on 
kooskõlas Lasnamäe elamuala-
de üldplaneeringuga, sobitub 
piirkonna väljakujunenud kesk-

konnaga ning arvestab piirkon-
na hoonestuslaadi.
Amet on koostanud projektee-
rimistingimuste eelnõu Suur-
Paala tn 9 kinnistul oleva admi-
nistratiiv-tootmishoone laien-
damiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puudu-
tada, on õigus esitada menet-
lust läbiviivale haldusorganile 
eelnõu kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaeg 
on 17. 10. 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata, või  
ettepanekuid või vastuväiteid 
esitanud isikud loobuvad asja 
arutamisest avalikul arutelul, 
soovib haldusorgan asja aruta-
da ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Pärast avalikustamise tulemus-
te selgumist otsustab amet 

projekteerimistingimuste väl-
jastamise.

Punane tn 68a projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja taot-
luse avaliku väljapaneku tea-
de
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad     Punane 
tn 68a  projekteerimistingimus-
te eelnõu 03.10.–17.10.22. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja 
taotlus koos lisamaterjalidega 
on tööpäeviti avalikul väljapa-
nekul Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse infosaalis, Pallasti tn 54. 
Projekteerimistingimuste eel-
nõu ja selle lisamaterjalidega 
on võimalik tutvuda elektroon-
selt Lasnamäe linnaosa kodu-
leheküljel
https://www.tallinn.ee/est/las-
namae/Projekteerimistingi-
muste-avalikustamine  ning
PT taotlusega nr 
2211002/07582 ja ameti koos-

tatud PT eelnõuga on võimalik 
tutvuda Tallinna projekteerimis-
tingimuste ja ehitusprojektide 
registris. Dokumentide nägemi-
seks peab registrisse ID-kaar-
diga sisse logima. Dokumendid 
on leitavad PT menetluste nr 
PT247730, Punane tn 68a aad-
ressi alt või veebiaadressil 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetl
us&MLiik=PT&MID=170037
Tallinna Linnaplaneerimise 
Ametile (edaspidi amet) esita-
tud projekteerimistingimuste 
taotlus Punane tn 68a kinnis-
tule ringmajandushoone püs-
titamiseks. Ringmajanduse 
hoone kavandatakse kuni 
5000 m2 ehitusaluse pinnaga 
ja kõrgusega 11 m. Krundi suu-
ruseks on kavandatud 30533 
m2
Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailpla-
neeringu koostamise kohustu-

se korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingi-
muste alusel olemasoleva hoo-
nestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda tee-
nindavad rajatised, kui: 1) ehi-
tis sobitub mahuliselt ja ots-
tarbelt piirkonna 
väljakujunenud keskkonda, ar-
vestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplanee-
ringus on määratud vastava 
ala üldised kasutus- ja ehitus-
tingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise 
püstitamine või laiendamine ei 
ole vastuolus ka üldplaneerin-
gus määratud muude tingi-
mustega.
Ringmajandushoone kavanda-
mine on kooskõlas Lasnamäe 
elamualade üldplaneeringuga, 
sobitub piirkonna väljakujune-
nud keskkonnaga ning arves-
tab piirkonna hoonestuslaadi.

Amet on koostanud projektee-
rimistingimuste eelnõu Punane 
tn 68a kinnistule ringmajan-
dushoone püstitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puuduta-
da, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eel-
nõu kohta ettepanekuid ja vas-
tuväiteid. Ettepanekute ja vas-
tuväidete esitamise tähtaeg on 
17. 10. 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata, või  
ettepanekuid või vastuväiteid 
esitanud isikud loobuvad asja 
arutamisest avalikul arutelul, 
soovib haldusorgan asja aruta-
da ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Pärast avalikustamise tulemus-
te selgumist otsustab amet 
projekteerimistingimuste väl-
jastamise.

Artishoki kunstibiennaal uurib, 
kas taimedel on teadvus 

Biennaali külastaja võib minna pooletunnisele jalu-
tuskäigule botaanikaaia radadele. Artishok
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Startis väärikate  
ülikool 
Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loengu-
kursus alustab  järjekordset hooaega 
ning pakub kuulamiseks ja kaasa mõtle-
miseks silmaringi avardavaid teemasid 
ülikooli õppejõududelt ja teistelt oma ala 
asjatundjatelt. Loengud toimuvad kord 
kuus teisipäeviti kella 14-15.30 Vene kul-
tuurikeskuses, teemad ulatuvad teatrist 
ja tantsust tervishoiu ja tehisintellektini. 
Oodatud on nii varasemad osalejad kui 
ka uued huvilised vanuses 60+, vajalik 
on eelregistreerimine. Järgmine loeng 
toimub 11. oktoobril, siis räägib Tartu Üli-
kooli teatriteaduse professor ja õppep-
rodekaan Anneli Saro uutest suunda-
dest teatris. Lisateave ja registreerimine: 
Ene Teemäe, tel 737 6600, 5305 7310, 
ene.teemae@ut.ee.
 

Botaanikaaed ootab 
loodusringi
Botaanikaaed kutsub loodushuvilisi 2.-
5. klassi lapsi osalema põnevates taime-
maailma tutvustavates tegevustes, esi-
mene kokkusaamine on 12. oktoobril 
kell 16. Looduskool toimub igal kolma-
päeval kella 16-17.30 botaanikaaias 
(Kloostrimetsa tee 52). Osalustasu on 
10 eurot kuus, eelregistreerimine aad-
ressil https://bit.ly/looduslaps , lisainfo 
Tiia Jaanus (tiia.jaanus@botaanikaaed.
ee, tel 606 2671).
 

Tervisenäitus  
Ülemiste Citys
Ülemiste City tervisenäitus kulgeb 
mööda kõnnikoosoleku rada ning 
koosneb kuuest stendist, millest iga-
üks keskendub tervise eri komponen-
tidele, nagu vaimne, füüsiline ning sot-
siaalne tervis. 

Tervisemuuseumi juht Kadri Rannala 
ütles, et viimased aastad on ühelt poolt 
lisanud palju stressiallikaid: info ülekül-
lus, valeinfo, ebakindlus ja teadmatus 
tuleviku osas. "Teisalt on Eesti elanike 
liikumisvaegus ja ülekaal järjest kasva-
nud. Kolmandaks on Eestis selgelt kva-
lifitseeritud tööjõu puudus," märkis ta. 
"Töötaja tervise eest hoolitsemine on 
nende kolme asjaolu põhjal tööandja 
otsene huvi, sest parema vaimse ja füü-
silise tervisega töötaja on tulemuslikum 
ja hoolival tööandjal on tugevam ning 
stabiilsem tiim."

LASTE JA NOORTE MUUSIKAFESTIVAL  
MUSTPEADE MAJAS 
18. ja 19. novembril toimub Mustpeade majas BIG BANG muusikafestival 5-13-aastastele lastele 
ja noortele. Heliloojad Helena Tulve, Tatjana Kozlova-Johannes, Ülo Krigul ja Maria Kõrvits astuvad 
festivalil üles Eesti heliloojate ansamblina, tuues kuulajate ette lavastuslike elementidega muusika-
lise teose "Nomad: uneuksed", mis sünnib spetsiaalselt selleks kontserdiks. Lavastuse autor on 
Kärt Tõnisson. Teoses võetakse helide tekitamiseks kasutusele kõikvõimalikud igapäevased ese-
med. Kontserdi lõpus on publikul võimalik nende muusikariistadega lähemalt tutvust teha. Koge-
muskontserdil "Vaata enda ümber, vaata enda sisse" jagatakse kuulajatele kätte virtuaalreaalsuse 
prillid. Prillidest nähtav videopilt viib kuulajad loodusesse. Salvestiselt kõlab Märt-Matis Lille "Maa 
ja mere laul" (2018) ansambli U: esituses. Info  www.filharmoonia.ee/bigbang

Minu  
TALLINN

Alkoholita šampus  
laste laual sillutab  
teed vägijookidele

Psühholoog Karmen Maikalu

Kampaania kasutegur on juba selles, et mure saab avalikku 
tähelepanu. On hea, kui asjast avameelselt rääkida. Alko-
hol on Eestis tõsine probleem, meie ameti esindajateni 
jõuab kas otseselt või kaudselt sellest tingitud prob-
leeme palju. Alkoholi liigset tarbimist soodustab see, 
et inimeste stressitase on kõrge. Uuringud näitavad, 
et koroonakriisi ajal suurenes alkoholipruukimine üle 
maailma – inimeste ärevus oli suur. Eestis on paraku 
alkoholi tarbimise kultuur kehvake. Alkoholi tarbivad 
ohtralt nooredki. Selle kättesaadavus pole neile üldse 
küsimus! Alati leidub nn heatahtlikke täiskasvanuid, 
kes noortele alkoholi kätte toimetavad. Täiesti luba-
matu on minu arvates pakkuda šampust lastele, ol-
gugi see alkoholita. Lapsevanemad võiksid mõelda, 
kas sellised joogid ja kokteilid laste sünnipäeval on 
ikka vajalikud.  Paraku harjutab see lihtsalt sisse 
uue käitumismustri.

• Veel viimast nädalat on käimas kampaania "Septembris ei joo". Pealinn uuris,  
kas eestlased joovad liiga palju ja kuidas panna neid vähem alkoholi tarbima.

ABIPOLITSEINIK: Koduvägivalla  
põhjus on ikka alkohol

Miks alkovaba sep-
tembri kampaaniaga 
liitusid ka õpilased?

Koorijuht ja muusikapedagoog  
Ene Kangron

Eestit Euroopa ja ka teiste maa-
ilma riikidega kõrvutades on 
minu meelest siinmail alkoholi 
pruukimine suurem probleem. 
Kuigi Itaaliat peetakse veini-
maaks, pole ma seal kunagi alko-
holi liigtarvitanud inimest kohanud. 
Ise ma ei joo septembris ega teistelgi 
kuudel, kuigi täiskarsklaseks end siiski ei 
pea. Praeguse kampaania kasutegurist 
saab rääkida mõõdetavate tulemuste 

korral. Vastasel juhul muutub üleskutse 
loosunglikuks. Selge on aga see, et kam-
paania aitab alkoholiprobleemi selgemini 
esile tuua. Paraku kohtab aga ka inimesi, 
kellele sellised kampaaniad vastupidi mõ-

juvad – just joongi! Ka paneb 
mõtlema, kui sellise kam-

paaniaga ühinevad 
rõõmsameelselt kesk-
kooliõpilased. Tekib 
küsimus, kas nad siis 
teistel kuudel tõesti al-
koholi pruugivad? Ko-

roona ajal võis rohkem 
koduseinte vahele suru-

tud elu alkoholi tarbimist ise-
gi suurendada, nii tuli ju odavam. 

Alkoholi hinna suhtes ollakse meil tundli-
kud, seda näitas ka viinaralli Läti piirile.

Varakult leitud  
huviala hoiab  
alkoholist eemal

Režissöör Sergei Kibus

Kui Eestis pidu pihta hakkab, kestab see 
teiste maadega võrreldes ikka pi-
kemalt. Ajuti tundub, et pal-
juski on põhjus alkoholis. 
Mujal osatakse sellele 
kiiremini piir panna. 
Peoliste vanus ei 
pruugigi siin määrata, 
rohkem haridus. Ar-
van, et mida rohkem 
on inimene kindla hu-
vialaga hõivatud, seda 
vähem ta alkoholile mõt-
leb. Ise suuresti akadeemi-
liste ringkondadega ja kunstni-

kega lävides näen, et oma alast siiralt 
huvitatud noored tarbivad alkoholi ea-
kaaslastega võrreldes vähem. Mida va-
rem   leida endale köitev hobi ja huviala, 
seda vähem jõuab kahjulikke harjumusi 
tekkida. Stressi ja muret on ju praegu-
ses elus küllaga, näiteks pandeemia al-
guses. Alkoholi hakati tarbima rohkem 

lihtsalt selleks, et stressist jagu 
saada. Ei usu, et alkohol meil 

liiga odav oleks. Kel vaja, 
leiab ka hinna tõustes 

ikkagi odava alkoholi 
üles. Mina ei pruugi 
üldse alkoholi ja kut-
sun teisigi tervislikke 
eluviise järgima. Kelle-

le mõjub tervendavalt 
kunst, kellele talisuplus 

– tähtis on lemmikala 
üles leida. Nii saab paremini 

hakkama igasuguse stressiga.

Peame jõudma  
kampaaniast tegudeni
Abipolitseinik  
Rasmus Lahtvee

Vahetult peale koroonapiirangu-
te täielikku lõpetamist kasvas 
Tallinna tänavapildis öisel ajal 
ringi liikuvate silmnähtavalt 
raskes joobes inimeste hulk 
hüppeliselt. Ja seda ka suhtar-
vuna ööelu meelelahutustest 
osavõtjate seas. Järeldusi ainult 
selle põhjal võib-olla teha ei saa, aga 
peame jõudma kampaaniatest tegudeni! 
Oma pea 15-aastase abipolitseiniku 
staaži juures ei meenu mulle eriti juhtu-
meid, kus lähisuhte vägivalla kutsele rea-
geerides poleks vähemalt vägivallatsev 
osapool alkoholijoobes olnud. Ikka on 

need juhtumid seotud alkoholi kuritarvi-
tamisega. Ma ei arva, et täisealistel ini-
mestel tuleks alkoholi tarvitamine täieli-

kult ära keelata. See pole tõe-
näoliselt ka võimalik tule-

nevalt kasvõi meie tõen-
datult pea 10 000- 
aastasest alkoholi-
kultuurist, kuid alko-
holi kuritarvitamise 
vähendamine peab 

küll meie kõigi väga 
selge eesmärk olema. 

Kindlasti aitab seda teha 
nii tervislike eluviiside pro-

pageerimine kui ka alkoholi kättesaada-
vuse vähendamine. Samas ei tasu unus-
tada ka juurpõhjustega tegelemist, sest 
alkoholi kuritarvitamine on pigem juba 
mingi muu lahendamist vajava probleemi 
sümptom.

Tallinna loomaaed jätkab ka sel 
sügisel varasemast populaarset 
kõrvitsate ja köögiviljade kogu-
mist ning ootab septembris ja ok-
toobris neid loomaaia 
põhjaväravasse.

Tallinna loomaaia tänavune kõrvit-
sakampaania kutsub osalema ja looma-
dele kõrvitsaid saatma laste- ja haridus-
asutusi üle Eesti. Eraisikutelt oodatak-
se põhjavärava kogumiskasti peamiselt 
õunu, porgandeid ja peete.

Kõrvitsaid kogutakse tänavu kampaa-
nia korras lasteaedadelt ja koolidelt pii-
ratud koguses ehk kuni 10 tonni. Osa-
lema on oodatud kuni 70 lasteaeda ja 
õppeasutust. Kõrvitsad aitab lasteaeda-

dest ja koolidest kokku koguda ning ta-
suta loomaaeda transportida Omniva. 

Kõik tublid laste- ja haridusasutuste 
grupid, kes kõrvitsate kogumises osa-
levad, on oodatud oktoobris külasta-
ma loomaaeda Zookooli iseavastamise 
programmi raames. Sissepääs igale Zoo-
kooli programmis osalejale maksab vaid 
1 euro ning kõrvitsate teemaprogram-
mi töölehed leiab loomaaia kodulehelt.

Traditsiooniline kõrvitsapidu Tal-
linna loomaaias toimub 29. oktoobril. 
Peo loomingunäituseks oodatakse las-
telt toredaid joonistusi ja luuletusi loo-
madest ning aedviljadest. Rohkem in-
fot leiab loomaaia kodulehelt: https://
tallinnzoo.ee/loomaaed-ootab-koigilt-
korvitsaid/. 

Loomaaed ootab koole ja lasteaedu loomadele kõrvitsaid koguma

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

Pesukaru kõrvitsaga maiustamas.  Karmel Ritson


