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•  Tänavu läheb Tallinnas kooli 48 600 õpilast, esimesse klassi  
aga üle 3800 lapse. 

•  Loe kuidas õpetajad soovivad lastele õpirõõmu valmistada.  
"Tund võiks pakkuda lastele põnevust ja üllatusi," leiab  
näiteks südalinna kooli õppealajuhataja.            Loe lk 12–13

UUENEV LAULUVÄLJAK: 
Lisaks külastuskeskusele 
saab paik ka väiksema 
kõlakoja. LOE LK 5
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Ühes koolis hakkas hargne-
ma eriti uskumatu kiusamislugu. 
Alguses hakkasid Mikule (nimi 
muudetud) halvasti ütlema paar 
klassikaaslast, siis jäeti ta juba eri 
tegevustest välja, ja kui klassis pi-
di rühmatööd tegema, oli ta vii-
mane, kes kaasa haarati.

Lumepall veeres suuremaks, 
halvasti ütlejaid oli üha  rohkem, 
kuni lõpuks tundus, et klassist 
keegi ei tahagi enam  temaga 
suhelda. Poisil ei olnud lõpuks 
pinginaabrit ja ta jäi päris üksi. 
Kõik toimus salaja ja hiilivalt, nii 
et õpetaja ei saanud esialgu üld-
se aru, mis toimub. 

"Lugu tuli päevavalgele siis, 
kui üks vanem hakkas uurima, 
miks tema laps peab koolis klas-
sivennale raha maksma," lausus 
Treial. "Tuli välja, et üks pea-
kiusajatest – klassi liider – nõu-
dis trahvi igaühelt, kes kiusata-
va poisiga rääkis. See "reegel" oli 
jõudnud kehtida peaaegu nädala, 
enne kui vanemal jõudis tekkida 
küsimus, kuhu lapse raha läheb. 
Õnneks lahenes asi üsna kiires-
ti Ükski kiusajatest ei olnud paa-

dunud pahategija, vaid nad olid 
läinud tõrjumise ja kiusamise-
ga kaasa. Laps ise, keda kiusati, 
oli küll hästi õnnetu, kuid tub-
li ja koostöövalmis, nii et terror 
lõppes ära." 

Tegelikult kannatajaid tun-
duvalt rohkem

Siiski jõudis poiss end 
tunda jupp aega üksiku-
na ja segaduses. Ka ei 
läinud ta ise kellelegi 
rääkima, vaid kan-
natas üksi. "Sää-
rastel puhkudel on 
tegemist varjatud 
kiusamisega, mille 
raames kahjustatak-
se lapse enesehinnan-
gut ja tema suhteid, ta 
jäetakse kõrvale, mis aga 
jääb täiskasvanute eest sage-
li märkamatuks," selgitas Treial. 
"Isegi kui kiusamist märgatakse, 
ei pea õpetajad ega vanemad su-
hetega seotud asju uuringute jär-
gi kuigi tõsiseks. Kui öeldakse 
halvasti sõnadega, ähvardatak-
se, mõnitatakse või minnakse 
lausa füüsiliselt kallale, peetak-
se seda tõsisemaks, aga suhete-
ga manipuleerimist ja kahjusta-
mist, sõprade äravõtmist ja ük-
sijätmist ei tunta kuigi hästi ära 
ega peeta tõsiseks, mistõttu sel-
lise kiusamise puhul ei sekku-
ta kergesti." 

KOOL VASTUTAB: Kiusamine hävitab nii ohvri kui ka kogu klassi 
turvatunde. Kui õpetaja ei sekku, siis kiidab ta selle heaks
Lapsevanemad avastasid, et klassi liider nõudis trah-
vi igaühelt, kes julges kiusatava poisiga rääkida. "Suht-
lemisest keeldumist ei peeta kiusamiseks, kuid see on 
ohvrile laastav, sest kahjustab lapse minapilti," lausus 
SA Kiusamisvaba Kool sisujuht Kristiina Treial. "Lap-
sel tekib arvamus, et ta ei olegi väärt teiste seltskonda, 
teiste tunnustust või kellegi hulka kuulumist."  

Samas on suhetega seotud kiu-
samine kannataja jaoks Treia-
li sõnul laastav, sest see kahjus-
tab lapse minapilti. Tal tekib ar-
vamus, et ta ei olegi väärt teiste 
seltskonda, teiste tunnustust või 
kellegi hulka kuulumist. "See 
võib jätta lapse psühholoogilis-
se ja sotsiaalsesse arengusse pä-
ris tugeva jälje. Paraku ei min-
da ka kergesti abi otsima, sest 
mõeldakse: äkki ma olengi ise 
imelik, et minuga nii käitutak-
se," tõi Treial välja. "Kui keegi 
näeb või kogeb samalaadset lugu, 
tuleks sellest kindlasti usaldus-
väärsele täiskasvanule rääkida."

Rahvusvahelises võrdluses ko-
gevad Eesti õpilased kiusamist 
rohkem kui eakaaslased paljudes 

teistes riikides. Näiteks 11-aas-
taste hulgas oleme kiusa-

mise kogemise poo-
lest Euroopas ja Põh-
ja-Ameerikas kokku 
võetuna Leedu ja Lä-
ti järel lausa kolman-
dal kohal. Kõige pa-
rem ülevaade on uu-
ringute järgi sellest, 
kui palju esineb kiu-

samist 11-15-aastaste 
õpilaste hulgas, sest just 

selles vanusegrupis osaleb 
Eesti mitmes suures rahvus-

vahelises uuringus. 
"Tõepoolest, iga viies laps kan-

natab kiusamise all õppeaasta 
jooksul," kinnitas Treial. "Ku-
nagi kiusamise all kannatanuid, 
kelle olukord on praegu juba pa-
rem, on tunduvalt rohkem. Seega 
kogeb koolitee jooksul kiusamist 
veel suurem hulk lapsi. Kuna sa-
mamoodi kõrged kiusamise näi-
tajad on ka Lätis ja Leedus, ar-
vasime varem, et see on nii-öel-
da üleminekuühiskonna kriis, kus 
demokraatlikud väärtused ja ini-
mestest hoolimine, lugupidav ja 
vägivallavaba suhtlemine on al-
les kujunemas." 

Õpetajate kius lõppes  
koolivahetusega

Alati ei ole kiusajad kaasõ-
pilased, vaid seda võivad teha 
ka kooli juhtkond ja õpetajad. 
Kaspar on oma kaheksa eluaas-
ta jooksul näinud ja läbi elanud 
märksa rohkem kui enamik te-
mavanuseid. Selja taga on lähi-
suhte vägivalla all kannatamine, 
vanemate lahutus, kaks lasteaeda 
ja pärast esimest klassi ka kooli-
vahetus. Poiss elab oma ema Õn-
nega pealinna lähedases vallas. 
Tema kiusamine algas juba las-
teaiast, kus poisile pandi pahaks 
liigset rääkimist, täiskasvanulik-
ku kõnepruuki ja julgust enda 
eest seista. "Väikses kohas, kus 
kõik tunnevad kõiki, anti lapse 
iseloomustus edasi nii suuliselt 
kui ka kirjalikult. Õpetaja võt-
tis eelhoiaku ja kius kandus eda-
si kooli," meenutas Õnne. Seal-
juures on irooniline, et kool oli 
KiVa programmi rakendanud ju-
ba aastapäevad. 

Probleemid algasid kohe esi-
mestel koolipäevadel. Esimese 
klassi õppekava jäi Kasparile lii-
ga lihtsaks ja poisil hakkas igav. 
"Kool oleks pidanud koostama 
talle eriprogrammi, aga väideti, 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuhu pöörduda, kui sinu õpilast,  
last või sind ennast kiusatakse? 
• Koolipsühholoogide nõuande-

liinilt saab nõu eesti, vene ja 
ukraina keeles. Nõuande-
liini eestikeelne number 
1226 vastab esmaspäe-
vast reedeni kl 16-20, 
venekeelne number 
1227 teisipäeviti kl 16-20 
ja ukrainakeelne number 
1227 kolmapäeviti kl 16-20. 
Kõnedele vastavad koolipsühho-
loogi kutsetunnistusega kogemuste-
ga psühholoogid. Helistama on oo-
datud lasteaedade, koolide, huvikoo-
lide jt laste ja noortega töötavate 
asutustega seotud inimesed. Nõuan-
deliin on avatud kõigile haridustööta-
jatele, õpilastele ja nende vanemate-
le. Nõuandeliinile vastavad psühho-
loogid aitavad keerulistes olukorda-
des tasakaalu hoida ja sobivaid la-
hendusi leida.

• Rajaleidja võrgustik – tasuta õppe-
nõustamisteenused lapsi haridusteel 
toetavatele täiskasvanutele; rajaleid-
ja.ee/keskused; tel 735 0700

• Peaasi – tasuta vaimse tervise alane 
nõustamine nii näost näkku kui ka 
veebi teel; peaasi.ee

• Lasteabi – tasuta esmane sotsiaalne 

ja kriisinõustamine veebi ning 
telefoni teel lasteabi.ee; 

tel. 11 6111
• Ohvriabi – tasuta 

psühholoogiline nõus-
tamine ja tugi veebi 
ning telefoni teel; palu-

nabi.ee; facebook.com/
palunabi; tel 11 6006

• Küberkiusu vastase algatu-
se veebileht www.suurimjulgus.

ee koondab teema kohta kogu vajali-
ku info ning lehel on võimalik vestluse 
aknas anonüümselt otse suhelda 
Lasteabi spetsialistiga, kellelt saab 
küsida nõu ja abi ööpäev läbi. Nõu ja 
abi saamiseks saab pöörduda veebi-
politsei poole (kontaktid leiab htt-
ps://www.politsei.ee/et/veebipolit-
seinikud), kes annavad nõu ja abi kiu-
samis/ahistamisjuhtumite puhul.

• Lähem info kiusamise ennetamise 
kohta õpilastele, vanematele ja kooli-
perele www.kiusamisvaba.ee

• Miniõpik vanematele, kuidas last toe-
tada www.kiusamisvaba.ee/miniopik-
lapsevanematele/

• Küberkiusust loe lähemalt https://
noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiu-
samine/

et õpetaja ei jõua, olgugi et klas-
sis oli vaid 15 last," rääkis Õn-
ne. "Kool ei tahtnud asjaga sü-
vitsi tegeleda. Rõhutati, et kuna 
Kasparil tuleb kõik n-ö jooksu 
pealt, peaks laps õppima õppi-
mist, ja sellega peab tegelema ko-
du. No õpetaks seda hea meele-
ga, aga andke mulle siis ka va-
jalikud tööriistad!" 

Sellele järgnes "tüütu" lapse 
tõrjumine. "Lapsed, kes on kodus 
pealt näinud vaimset vägivalda, 
saavad vaistlikult aru, kui mida-
gi on valesti, ja nii tajus ka mi-
nu poeg koolis vaenulikku suh-
tumist," jätkas Õnne. "Siis läks-
ki lapse käitumine kooli arvates 
käest ära. Eks ta ole vahel ka filt-
rita – selles vanuses lapsed ütle-
vadki otse välja, mis nad arva-
vad. Traumaga lapse käitumine 
võib sarnaneda ATH-ga." 

Ema püüdis olukorda lahenda-
da ja rääkis mitu korda kooliga. 
Miskipärast kaasati aga arengu-
vestlusse vaid laps. "Mida teab 
seitsmeaastane laps kooli algu-
ses eesmärkidest?" imestas Õn-
ne. "Poiss eeldas, et kool ongi 
tõsiselt akadeemiline asutus, kus 
tuleb raamatutest uurida, vaada-
ta, lugeda ja kirjutada. Selle pea-
le heideti ette, et kust ta küll sel-
lise arvamuse sai – kool ei ole-
vat tänapäeval ju enam selline!"

Õnne on veendunud, et iga-
sugune käitumine, mille tagajär-
jel laps end teatud keskkonnas 
halvasti tunneb, on kiusamine. 
"Lõpuks tundis laps, et ta ei saa 
õpetajaga usaldusliku suhet luua 
– kui tekib probleem, püüab õpe-
taja selle kõrvale lükata ja tege-
leda muude küsimustega, mida 
saab lihtsamini lahendada," lau-

sus Õnne. "Koolis toimus süste-
maatiline kiusamine, ja selle al-
gatajaks olid õpetajad." 

Püüdes oma lapse eest seista, 
koges naine, et sisuliselt tambi-
takse ka vanem maha – näiteks 
nimetati teda hooletuks lapseva-
nemaks, kes ei suhtle kooliga pii-
savalt. "Samal ajal kustutati minu 
vestlused õpetajaga ära, et näida-
ta: ma ei suhtle," nentis Õnne.

"Tüütu poiss"  
osutus nutikaks

Detsembris kutsuti Õnne koo-
li – toimus ümarlaud, kus te-
ma vastas istus kooli poolt viis-
kuus inimest, keda ei tutvusta-
tud. "Kui ma ütlesin, et lapsel on 
igav, ja korraks tekkis arutelu, et 
paneks ta teise klassi, kus poiss 
peaks teadmiste poolest hakka-
ma saama, leidis eripedagoog, et 
mu poeg ei tule vaimselt toime," 
meenutas Õnne. "Kool pani et-
te tugikava koostamist ja nõudis, 
et lapsega peab lastekaitse kau-
du saadavatesse teraapiasse mi-
nema. Koolipsühholoog väitis, et 
tema ei oska aidata, kuigi tege-
mist oli kooli probleemiga. Seal-
juures kinnitas ka lastekaitse, et 
põhimure on koolikeskkonnas, 
mida kool peaks ise püüdma es-
matasandil lahendada, ja kui va-
ja, antakse kõrvalabi."

Et lapsele tuleb uus kool leida, 
sai emale lõplikult selgeks ühe jär-
jekordse juhtumi järel, mil Kas-
par ja üks teine poiss kaklema 
läksid, õpetajad neid jõuga lahu-
tasid ning Kasparit hoiti niimoo-
di kinni, et tal tekkis enda sõnul 
surmahirm ja afektiseisund, mis-
tõttu ta püüdis lahti rabeleda. Kui 
Õnne küsis, millest konflikt al-

Kiusamine on ka ignoreerimine ja eemale tõrjumine, mitte ainult füüsiline vägivald või sõimamine.  Scanpix

Kiusamise  
ärahoidmine ongi 

õpetaja töö.
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guse sai, vastati, et see ei oma-
gi tähtsust. Kummagi poisi va-
nematega sel teemal rohkem ei 
räägitud, kõlama jäeti vaid see, 
et laps oli õpetajate suhtes vägi-
valdne. Samal päeval toimus õp-
penõukogu, mille otsusega ee-
maldati Kaspar koolist. 

Lõpuks otsis Õnne endale pea-
linna töökoha ning pani poja Tal-
linna ühte väikekooli. "Proovi-
nädalal uues koolis ütles õpeta-
ja: "Oi, ma ei osanud arvestada-
gi, et Kasparil nii palju teadmisi 
on, kuid sügiseks olen ette val-
mistanud, et tal igav ei hakkaks," 
kirjeldas Õnne hoopis teistlaadi 
suhtumist. Ta on veendunud, et 
mõistlikum on minna sõbralikku 
kooli kui raha teraapiatele kulu-
tada. Suvega on Kaspar vanas 
koolis kogetud vintsutustest ma-
ha rahunenud – head mõju aval-
dasid saviteraapia ja džuudolaa-
ger. "Ta kasvab, tal on hobid ja 
ta saab kogetust loodetavasti üle 
ega seosta end ehk enam vaenu-
liku kodulinnaga," lootis Õnne.

Õigel ajal tegutsemine  
lõpetas terrori

"Kiusamise ohvriks võib sat-
tuda iga laps," tõdes lastekait-
se liidu programmi "Kiusami-
sest vabaks!" koordinaator Sas-
kia Muru, kelle sõnul ei määra 
mitte lapse isikuomadused, kas ta 
saab ohvriks või kiusajaks, vaid 
milline on grupi sallivuskultuur 
ja ühtekuuluvustunne. "Kiusa-
mine saab toimuda ainult siis, 
kui pealtvaatajad toimuva otse-
selt või kaudselt heaks kiidavad 
ja sellele ei reageeri."

Ka Kalamaja põhikooli õpeta-
ja, programmi "Kiusamisest va-

baks!" koordinaator Margarita 
Vähejaus on seisukohal, et lap-
se isikuomadused tema kiusa-
mist otseselt ei määra. "Pigem 
mängib siin suurt rolli grupi fe-
nomen," tõi Vähejaus välja. Uu-
ringud on loetlenud eri kiusami-
sega seotud riskitegureid, seda nii 
kannatajaks sattumise kui ka te-
gijaks sattumise osapoole pealt. 

Treial lisas, et kõige rohkem 
sõltub kiusamine klassis kehtiva-
test normidest-reeglitest ja õpe-
taja saab seda väga palju kujun-
dada. "Kõiki reegleid ja norme, 
kuidas me koos oleme ja käi-
tume ning kui oluli-
sed me üksteisele 
oleme, saab ku-
jundada õpe-
taja – nimelt 
see ütleb, 
kas klas-
sis toimub 
kiusamist 
või mit-
te. Klas-
sis võib olla 
väga eriline ja 
veidralt käituv 
laps, aga kiusamist 
ei ole, sest õpetajad on 
loonud klassis suhtluskultuu-
ri, kus on oluline, et me austa-
me ja hoiame üksteist, hoolima-
ta sellest, et me oleme kõik vä-
ga erinevad."

Kiusamise pärast kannatavad 
rühmas või klassis kõik lapsed, 
mitte ainult ohver. Ka teised pas-
siivsed pealtvaatajad ehk klassi-
kaaslased võivad olla hirmul, et 
nad on ühel päeval ise ohvri rol-
lis. "Nii õpetajad, klassijuhatajad 
kui ka kogu kooli personal pea-
vadki nägema, kui toimub min-

gisugune kiusamine ja siis kohe-
selt ka sekkuma," lausus Kukk. 
"Kiusamisel ei tohi lasta kasvada. 
Kui õpetaja probleemi ei sekku, 
siis on ta ise üks nendest kaasa-
jooksikutest."

Mõttekoja Praxis kevadel ava-
likustatud uuringust selgus, et 
vaid pooled õpetajatest suudavad 
enda hinnangul õpilastevahelist 
kiusamist takistada. Kolmandik 
koolitöötajatest ei kasuta ühe-
gi ennetusprogrammi. "Praxise 
uuringu tulemused ei ole meie 
jaoks üllatavad – umbes sarnast 
pilti näeme koolidega vahetult 
koostööd tehes," nentis Treial. 
"Õpetajad tunnevad ennast kiu-
samise lahendamisel ebakindlalt, 
sest lood võivad olla väga keeru-
lised. Isegi kui õpetajal on ena-
masti süda väga õiges kohas ja ta 
oma teadmiste ja oskuste koha-
selt sekkub, on just keerukamad 
lood väljakutset pakkuvad. Va-
hel teeme kõhutunde pealt asju, 
mis teevad pigem kahju kui aita-
vad lugu lahendada. Vahel trau-
mad isegi suurenevad." 

Iga õpetaja vastutab  
turvalisuse eest

Treiali sõnul on õpetajatel vaja 
rohkem teadlikkust, et nad end 
kindlamalt tunneksid ja suudak-
sid kiusamise lugusid tõhusamalt 
lahendada. "Teine oluline asjaolu 
on see, et kiusamisjuhtude tõ-
hus lahendamine hakkab pihta 
palju varem, kui midagi üleüld-
se juhtub, ehk juhtumeid on kõ-
vasti lihtsam lahendada, kui ole-
me koostöös õpetajate, vanema-
te ja lastega teinud ära korraliku 
ennetustöö," lausus ta. 

Vähejaus märkis, et õpetajad 
on ülekoormatud ning tegelevad 
pigem tulekahjude kustutami-
se kui ennetamisega. "Siis hak-
kab inimene hoidma aega kok-
ku, kust vähegi saab. Kahjuks 
korralikku, süstemaatilist ja jär-
jepidevat ennetustööd tajutakse 
selles kontekstis lisakohustuse-
na," tõdes Treial. "Kuigi näiteks 

KiVa programm on sisuliselt 
tööriistakast riikliku 

õppekava täitmi-
seks. Need on 

tööriistad, mi-
da õpetajatel 
aineõpetu-
se koolitu-
sega kuigi 
palju kaa-
sa ei tule."

Põhi-
kooli- ja 

gümnaasiu-
miseadus ütleb, 

et koolil on kohus-
tus pakkuda õpilasele 

turvalist õpikeskkonda, mida 
aitab luua iga aineõpetaja. "Ühelt 
poolt ütleb seda seadus, aga tei-
selt poolt on see haridushügieeni 
elementaarne osa, õpiruumi hü-
gieeni osa," rõhutas Treial. "Kui 
sul on klassis suhted puntras ja 
kiusamine teeb parasjagu kõvas-
ti haiget, ei ole tagatud turvali-
ne õpikeskkond. Seega on kiu-
samise ennetamine ja sellega te-
gelemine õpetaja töö lahutama-
tu osa, kuigi tundub kohati lisa-
kohustusena." 

Et õpetajad kiusuennetust oma 
praktika loomuliku osana võtak-
sid, on vaja paraku veel tööd te-
ha. "Koolid arvavad, et sellest pii-
sab, kui kutsuda kord aastas mõni 
endine õpilane või kuulsus rääki-
ma, kuidas ta on oma kiusami-
se kogemusest lahti saanud," on 
ühes varasemas intervjuus öel-
nud SA Kiusamisaba Kool tegev-
juht Ingi Mihkelsoo. "Eri uurin-
gud aga kinnitavad, et sellisel te-
gevusel on mõju kahest päevast 
kuni kahe nädalani."

Hoolitse, et kius  
ei saaks levida

Ennetamine on järjepidev, 
ideaalis lausa õppekava osa, mit-
te ühekordne kampaania õppe-
aastas, leiab Treial. "Ennetus si-
saldab oskuste kujundamist ko-
gu kooliaasta jooksul ja kõiki-
des klassides süstemaatilise töö-
ga," lausus ta.

Norra uuringutest nähtub, et 
koolidele on kiusu ennetusprog-
rammidest abi. Näiteks KiVa mõ-
ju on koolides reaalselt kontrol-
litud. "KiVa puhul me teame, et 
juba esimese aastaga  õnnestub 
päris suur kiusamise vähenemine 
saavutada," tõi Treial välja. "See-
vastu ühekordsed esinejad koolis 
on väga lühiajalise efektiga ega 
pruugi käitumise muutust tuua-
gi. Mõnikord tekitavad need las-
tes lausa suuremat segadust, sest 
kunagi ei tea esinejate kvaliteeti 
ja millel nende väited põhinevad. 
Ühe inimese kogemus ei pruugi 
olla üldistatav kõigile teistele te-
maga sarnases olukorras olijate-
le. Mõjuvad pikaealised, järjepi-
devad, süsteemsed, tõenduspõ-
hised sekkumised, mis on küll 
suur pingutus, aga sellest tõesti 
sünnib lastele kasu."

Ometi rakendas 2021/2022. 
õppeaastal KiVa programmi Ees-
tis vaid 108 kooli ja õppekohta – 
see on kõigest 21% kõigist Eesti 
üldhariduskoolidest.

"Näiteks Norras on kiusa-
mise näitajad suhteliselt mada-
lad – nemad on juba aastaküm-
neid rakendanud koolides tead-
likke haridusprogramme ja ka 
kiusuennetuse programme sel-
leks, et maast madalast õpetada 
lapsi kiusamist ära hoidma," kir-
jeldas Treial. "Arusaam, et ongi 
okei teisele meelega kahju teki-
tada, ei kao ju koolieluga, vaid 
liigub kaasa tööellu, perekonda-
desse ja perevägivalda." 

Seega juba maast madalast on 
vaja õpetada hoiakuid, et Eesti 
inimesed teaksid, mis on kiusa-
mine, oskaksid seda ära tunda ja 
sellele ka reageerida, nii et kiu-
samine ei saaks levida. "See on 
koolielu lahutamatu osa," tooni-
tas Treial veel kord. "Vahel tun-
dub küll, et suhtlemisoskuste ja 
endaga toimetuleku oskuste õpe-
tamine justkui ei käi kokku ma-
temaatika, emakeele või füüsika-
ga. Samas on see koolielu lahu-
tamatu osa, ja kui sul on klassi-
ruumis suhted sassis ja kiusamine 
päevakorral, tõstab see üles ko-
gu klassi õpilaskonna stressifoo-
ni – vahel võivad ärevus ja pin-
ge klassis olla nii suured, et õpi-
lased ei saagi hästi õppida. Uu-

ringud näitavad selgelt, et kõr-
gem pinge ja stressitase klassis 
takistavad õpilaste mäluprotses-
se, tähelepanu ja mõtlemist, nii et 
õppimise kvaliteet ei ole sugugi 
hea. Ja seda kõigil, mitte ainult 
ohvritel ja tegijatel." 

Programmidest kasu
Klassis toimuvast kiusamisest 

on tegelikult ju teadlikud kõik – 
kõigil on oma roll pealtvaatajana 
ja nad saavad sellest mõjutatud.

Riigikohus on öelnud, et kõi-
gepealt vastutab turvalise koo-
liõhkkonna eest koolijuht ja siis 
kooli pidaja, sest viimane peab 
tagama koolile võimalused tur-
valise õpikeskkonna tagamiseks. 
Mis ei tähenda mitte ainult tur-
vamehe palkamist, vaid ka tõhu-
sa ennetustöö tegemist klassiruu-
mis. "Et ühelt poolt vaimset ter-
vist korras hoida ja teiselt poolt 
vägivalda ennetada, on igapäe-
vane klassiruumis tehtav kiusu-
ennetus väga oluline, seda saab 

tõesti iga õpetaja teha ja see ei ole 
ülemäära raske," märkis Treial.

Vähejaus lisas, et kindlasti on 
hooliva ja salliva klassi õhustiku 
loomisel suur roll klassijuhatajal, 
kuid selleks, et ennetusprogram-
mist oleks päriselt ka kasu, on 
oluline kõigi osapoolte koostöö. 
"Oma panuse peavad andma pea-
le klassijuhataja ka aineõpetajad, 
tugispetsialistid ning juhtkond," 
rõhutas Vähejaus. Enda kooli näi-
tel saab ta väita, et "Kiusamisest 
vabaks!" programmi  süstemaati-
line rakendamine ennetab ja vä-
hendab kiusamist ning eriti aval-
dub see verbaalse kiusamise ja 
kaaslaste tõrjumise vähenemi-
ses, sest lapsed julgevad sekku-
da, kui näevad kedagi ebaõigla-
selt tegutsemas ning oskavad pa-
luda abi täiskasvanult.

Ajal, mil koolinoorte vaimne 
tervis on üha tõsisemaks prob-
leemiks muutunud, on võtme-
sõnaks märkamine. 

KOOL VASTUTAB: Kiusamine hävitab nii ohvri kui ka kogu klassi 
turvatunde. Kui õpetaja ei sekku, siis kiidab ta selle heaks

Pea poolte õpilaste  
vanemad pole nendele  
küberkiusamisest rääkinud

Rocca al Mare kooli õpi-
laste käitumine on 
tänu ennetusprog-
rammile muutu-
nud. Nüüd julge-
vad nad kiusami-
sest märku anda.

Äsja KiVa aasta 
kiusuennetaja kooli 
tiitli pälvinud Rocca al Ma-
re kool on kiusuennetusprog-
rammi rakendanud juba alates 
2016. aastast. KiVa tiimijuhi 
Cattre Heina sõnul algab kiusu-
ennetus juba algkoolis, kus 
programm on õpetajatele ette 
valmistanud põhjalikud mater-
jalid slaidiesitluste ja videoteni 
välja. Paraku on ka Rocca al 
Mare koolis viimasel ajal tähel-
datav trend, mis on seotud kü-
berkiusamise ehk internetis toi-
muva kiusamisega. EU Kids 
Online’i 2020 uuringule toetu-
des on 36 000 kooliõpilast vii-
mase aasta jooksul kogenud 
küberkiusamist. 57 000 noort 
ei tunne end internetis turvali-
selt. 41% õpilastest väidab, et 
vanemad pole nendega küber-
kiusamisest kunagi rääkinud. 

"On oluline, et lood, mis inter-
netis toimuvad, jõuaksid täis-
kasvanuni," kinnitas Hein. 
"Meie kooli eelmise aasta posi-
tiivne kogemus näitas, et õpila-
sed ise annavad mõnele KiVa 
tiimi liikmele märku, kui näiteks 
mõnd põhikooli õpilast kom-
menteeritakse kuidagi negatiiv-
selt,  tehakse temast mõni pilt 
ning pannakse sinna veel mida-
gi lisaks juurde, mis tegelikult ei 
ole toimunud." 

Tänu sellele, et Rocca al Ma-
re koolis ollakse kiusamisvas-
tast programmi juba mitmeid 
aastaid rakendanud, on õpilas-
te käitumine aja jooksul muutu-
nud ja nad julgevad anda mär-
ku, et kiusamine ei ole lubatud, 

vaid see peab muutuma. 
"Tegelikult küberkiu-

samise teema sa-
geli koolis õpeta-
jani ei jõua, kui 
laps või vanem 
sellest kuidagi-

moodi teada ei an-
na," nentis Hein. 

KiVa programmis lähtu-
takse ka sellest, et kõrvalseisjal 
on suur roll. "Kui vaadata statis-
tikat, näitavad ka uuringud, et 
kui mingis klassis on kiusamine, 
tunneb terve klass end halvasti: 
nii see, keda kiusatakse kui ka 
see, kes kiusab, samuti vaikivad 
pealtvaatajad," nentis Hein. 
"Me õpetamegi läbi sotsiaalse-
te oskuste ja väärtuskasvatuse, 
et kõrvalseisja julgeks öelda. 
Teinekord tekib – eriti lastel –  
olukord, kus ta võib-olla arvab, 
et teeb nalja, aga kõrvalseisja 
saab aru, et teine tunneb en-
nast halvasti. Seega, õpetame 
lapsi sekkuma."

Hein tõi näite oma prakti-
kast. "Kuus aastat tagasi tekkis 
mul kuuendas klassis keeruline 
olukord," meenutas ta. "Käisin 
ühe kolleegi juures, kes ütles, et 
tee nii. Käisin teise kolleegi juu-
res, kes soovitas midagi muud. 
Kolmas ütles, et see süsteem ei 
tööta, proovi teistmoodi. Siis 
saime aru, et meil on vaja üle-
koolilist ühesugust süsteemi. 
Kogemused on erinevad ja eri 
õpetajatel toimibki erinevalt. Et 
hakata midagi muutma, peab 
see olema süstemaatiline. Kool 
võib vabalt välja töötada ka ise-
enda kiusuennetusprogrammi 
või panna paika normid, mida 
nad selleks teevad – ka see ai-
tab juba väga palju, kui õpilane 
teab, mida siis teha ja mida kool 
teeb, kui ta satub hätta."

Kiusamine on ka ignoreerimine ja eemale tõrjumine, mitte ainult füüsiline vägivald või sõimamine.  Scanpix

Õppimine  
pole võimalik,  

kui stressitase on 
kõrge.
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Kordatehtud muusikakool sai heli 
summutavad seinad ja kahekordsed uksed

Abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul lõpeb 
veel tänavu Vindi, 
Rõõmupesa, Merivälja, 
Asunduse ja Kellukese las-
teaia remont. 

Abilinnapea lisas, et vaata-
mata keerulisele olukorrale ehi-
tuses algab sel aastal veel kolme 
lasteaia remont. Need on Maa-
sikas Põhja-Tallinnas, Männiku 
lasteaed Nõmmel ja Magdalee-
na lasteaed kesklinnas. Järgmi-
se aasta alguses on kavas aga 
Kristiine lasteaia uuendamine.

Linn pöörab tähelepanu ka 
teistele huvikoolidele. Sügisel  lä-
heb remonti Tallinna kunstikool 
Kevade tänaval, kus praegu puu-
dub korralik kanalisatsioon ja 
veevärk, rääkimata ventilatsioo-
nist. Kooli direktori Märt Sult-

si sõnul vajab muinsuskaitsealu-
ne maja ka korralikku soojus-
tust ning kaitset niiskuse vastu. 
"Parandamist vajavad veel sei-
nad ja valgustus," märkis Sults. 
"Ülemise korruse saal seisab au-
sõna peal, sest põrandatalad on 
ruumi nurkades läbi mädanenud. 
Seetõttu tuleb maja pea täielikult 
lahti võtta ja uuesti üles ehitada." 

Belobrovtsevi sõnul tegutseb 
kunstikool remondi ajal endis-
tes keeltekooli ruumides aadres-
sil Endla  22. Kunstikooli ma-
ja uuendamine peaks lõppema 
järgmiseks sügiseks.

Tuleva aasta kevadel saab 
korda ka Mustamäe huvikool. 
Sügisel liigub edasi Kullo huvi-
kooli ja reaalkooli remont ning 
Jakob Westholmi gümnaasiumi 
juurdeehituste ja Heleni kooli 
projekteerimine. 

Belobrovtsevi sõnul läheb 
Tallinn uuele õppeaastale vas-
tu optimistlikult, kuna esimest 
korda viimase kolme aasta jook-
sul ei pea rääkima, kuidas lap-
sed peaksid koroona tingimus-
tes õppimist alustama.  "Prae-
gu ei ole mingit kriisiolukorda 
ja seda ei paista ka lähiajal tu-
levat. Seega on koolidele an-

tud vabad käed, kuidas koroo-
na teemaga tegeleda," ütles ta. 
"See loomulikult ei tähenda, et 
me ei pööra viirusohule üldse 
tähelepanu." 

Tema sõnul ei ole praegu nä-
ha, et nakatunute numbrid olek-
sid suurenemas, pigem vastu-
pidi. "Aga koolid jälgivad olu-
korda ja jätkuvalt on kasutusel 

kõik hügieenimeetmed," mainis 
Belobrovtsev. 

Tallinnas on kooli minevate 
laste ja noorte prognoositav arv 
48 589. See tähendab, et pealin-
nas koolides suureneb endiselt 
õppivate laste arv, kusjuures vii-
mase viie aastaga on nende üld-
arv kasvanud ligi 6000 võrra. 

Esimesse klassi peaks Tallin-
nas tänavu minema 3868 õpilast 
ehk sama palju nagu möödunud 
aastal. Aastate lõikes on aga esi-
messe klassi minevate laste arv 
vähenemas väiksema sündimu-
se tõttu. Gümnaasiumisse läheb 
tänavu Tallinna 10 509 õpilast, 
viie aastaga on nende arv suu-
renenud ligi 1000 võrra. 

Kokku läheb tänavu Tallin-
nas kooli 48 589 õpilast, täpse-
mad andmed selguvad 10. sep-
tembriks.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"See maja on nagu muinas-
jutt, mis on lisaks septemb-
rist täis ka imelist muusi-
kat," lausus abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev. "1904. 
aastal valminud romantilise 
torniga peakivihoone on 
nüüd linna omanduses ja 
keldrist pööninguni reno-
veeritud, säilitades kõik 
hea, mis seal kord oli, kuid 
muusikakooli vajadusi ja 
nõudeid silmas pidades."  

"Kõik kukkus hästi välja ja 
meie, õpetajad, ning loodan, et 
ka kõik õpilased, oleme tõesti 
õnnelikud," lisas kooli direktor 
Kadi Katariina Sarapik. "Kesk-
kond kasvatab.  Sellises linnavil-
las õppimine annab lapsele pal-
ju muudki  lisaks muusikale."

Üht-teist kõpitseti maja ka 
nõukogude ajal, kuid nii põhja-
likku remonti, nagu praegu, pole 
maja valmimisest saadik näinud. 
2015 ostis linn eraomanikule ta-
gastatud maja tagasi, kuid see 
läks järjest rohkem käest ära. 
"Meil oli häireolukord, enne kui 
linn otsustas maja tagasi osta ja 
selle muusikakooli jaoks nüüdis-
ajastada," märkis direktor.

Hoovimajas, kus enne oli liht-
salt kila-kola hoidmise kuur, on 
nüüd korralikud klassid pillide 
jaoks, mis teevad rohkem lär-
mi – trummidele ja puhkpilli-
dele. Enne asus nende harju-
tamisruum maja keldris ilma 
akendeta ruumis, kus oli ohtlik 
hallitus. Seal mängides ei pida-
nud kunagi kontrollima, kas töö 
käib, sest trummi mütsumist oli 
kuulda läbi terve maja.  

Viiest kohast sai  
taas kokku kolida

Hoovipealse maja mansard-
korrus, kus nüüd on puhkpilli-
klass, eksisteeris ainult 1904. 
aasta projektis, seda ei ehita-
tud kunagi varem välja. Maja 
lõpuni ehitamiseks kulus "ai-
nult" 119 aastat. 

"Remont kestis poolteist aas-
tat ja me olime siis viies kohas 
laiali. See oli päris keeruline 
aeg," meenutas direktor. "Kont-

sertmeistrid tuiskasid läbi kesk-
linna elektritõuksidega ühest 
majast teise." 

Õppetöö käis siis metodisti 
kirikus, Endla tänava keeltekoo-
lis, reaalkoolis ja Raekoja platsil 
Õpetajate majas. "Nüüd saame 
kõiki tunde läbi viia oma majas 
ja see on suur õnn," lausus di-
rektor. "Meie kool on nagu üks 
suur pere. Ja suur pere on se-
da tugevam, mida enam austa-
takse esivanemaid. Just seepä-
rast on klassid ja saalid nime-
tatud koolis töötanud õpetajate 
auks. Endiste õppejõudude pil-
did ja tahvlid asuvad ka neile 
pühendatud klasside uste juu-
res. Üks klass on Els Roode-
le pühendatud. Tema on meie 
kandlemängu koolkonna raja-
ja," selgitas Sarapik.

Kunagi saab direktori sõnul  
olema igal klassil oma tahvel 
veteranõpetaja pildiga. "Meil on 
palju selliseid õpetajaid, kes tee-
vad siin tööd kolmkümmend või 
nelikümmend aastat. See ongi 
nende elutöö," märkis Sarapik.

Tallinna muusikakooli on lõ-
petanud ka tänapäeva kuulsu-

sed, näiteks Uku Suviste ja Hed-
vig Hanson 

Esimese korruse saalis on 
kaks tiibklaverit. Maja kunagi-
ne söögisaal ennistati sellisena, 
nagu see kord oli. Selles saalis 
toimuvad eksamid ja väiksemad  
kontserdid.

Pesuruumist sai  
raamatukogu

Ülemisel korrusel asub vei-
di suurem saal, kus on kõi-
ge uhkem, väikesel poodiu-
mil seisev kooli klaver. "Siin 
saavad harjutada ka ansamb-
lid," tähendas direktor. "En-
ne oli meil allkorrusel väik-
sem ruum orkestri tegevuseks, 
mis tehti suuremaks lükand-
seina abil, kui see lahti lüka-
ti. Siis kostis harjutamine üle 
kogu maja. Niisugune olukord 
ei olnud normaalne, aga pol-
nud ka midagi parata. Me ni-
metasime ise seda naljatamisi 
saalilaadseks tooteks. Nüüd on 
siin kahekordsed uksed ja he-
li summutavad seinad."

Solfedžoklassis rippusid en-
ne kolakad kuplid, mis ei and-

nud kuigi hästi valgust. Nüüd on 
klass valge, sest laes on suure-
pärased lambid. "Need näevad 
välja nagu valgusraamatud," üt-
les direktor. 

Endisel pööningul on  ka 
noodikogu ehk raamatukogu-
tuba, mille riiulitel leidub 
noote ja kirjandust. 
Vanasti oli see 
linnavilla pöö-
ningul asuv 
pesukuiva-
tusruum, 
nüüd aga 
saavad 
siin lap-
sed istuda 
ja ka õppi-
da. "See oli 
enne remon-
ti päris jube 
koht," meenutas 
koolijuht. "Me käisi-
me siin pööningul sõna otse-
ses mõttes  kõõlumas ka koos 
tänase linnapeaga. Nüüd saab 
siia saali sõita isegi liftiga!"

Ka maja tornis asub nüüd 
klass. "Ka enne uuendusi käis 
tornis õppetöö, aga sinna pää-

ses läbi ohtliku, vineeriga kae-
tud pööninguruumi," rääkis di-
rektor. "See oli pime ja lõhnas 
väga ebameeldivalt.  Õpetaja 
läks alati lapsele vastu ja nad 
tulid siia ruumi koos. See oli 
väga õudne. Aga  nüüd asub siin 

tšello- ja keelpillide klass. 
Väiksed pillid ei se-

ga saalis toimu-
vat, siin saab 

hästi tegutse-
da." 

Õpeta-
jatel on 
nüüd mõ-
nus tuba 
koos väi-
kese köö-

giga, kus 
saab kohvi 

keeta ja võilei-
bu teha. "Ega õpe-

tajatel pole väga palju 
aega siin toas olla, ainult siis, 

kui keegi laps jääb haigeks ja 
ei tule tundi," mainis direktor.

Uuenenud koolimaja avapi-
du on 31. augustil. 

Tänavu lõpeb viie lasteaia ehitus ning algab kunstikooli uuendamine

"Harjutada on vaja ka koolivaheajal, et käed ja sõrmed liiguksid ning ajud ka liiguksid," ütles värske ilme saanud viiuliklassis poisse juhendanud õpetaja 
Lemon Jeremjan.   Albert Truuväärt

Uus haljastuse 
kataloog annab 
istutusideid
Linn koostas elurikka haljas-
tuse kataloogi haljastus.tal-
linn.ee, et igaüks saaks oma 
koduümbrusesse elurikkust 
hoidvaid taimi istutada. Kata-
loogist leiab ligi 900 taime, 
mis sobivad nii haljasalale kui 
ka aeda. Lisaks kirjeldusele 
saab iga taime kohta teada, 
kui väärtuslik on ta tolmelda-
jatele ja keda ligi meelitab.  

Taasavati 
legendaarne 
trammi-objekt
Tallinna trammi 134. aasta-
päeval taasavati ajaloolisel 
trammipargi esisel väljakul 
(Vana-Lõuna 10) restaureeri-
tud kujul Kaarel Kurismaa ins-
tallatsioon "Tallinna trammi-
objekt". Skulptuur valmis 
1993. a ning see avati toona 
trammiliikluse 105. aastapäe-
vaks. Teose algne versioon 
pärineb 1983. a valminud Tal-
linnfilmi nukufilmist "Trammi-
vasikas", 2020 tunnistati teos 
kultuurimälestiseks. Taasta-
mistööde kogumaksumuseks 
kujunes ligi 85 000 eurot.

  

Vineeri  
peatuse ümbrus 
jalakäijatele 
ohutumaks 

Pärnu maanteel Vineeri ja Lii-
valaia tänava vahelisel lõigul 
toimuvad mitmed tööd, et ra-
hustada liiklust – seda enam, 
et Pärnu maantee ääres te-
gutseb mitu haridusasutust.  
Linn on pöördunud ka Ajakir-
jandusmaja omaniku poole 
palvega luua kõnniteed parki-
miskohtade arvelt. Tööde käi-
gus paigaldatakse mitmesse 
kohta pollarid, mis takistavad 
ebaseaduslikku parkimist ja 
peatumist kõnniteedel. Mit-
mel ristmikul muudetakse au-
tode pöörderaadiust, mis ai-
tab nende kiirust vähendada. 
Ühtlasi märgistatakse uued 
ülekäigurajad üle Tatari ja Lu-
ha tänava. Suuremad muutu-
sed eeldavad Pärnu maantee 
täielikku rekonstrueerimist 
ning linn soovib uuel aastal 
alustada vastavate projektee-
rimistöödega. 

Puhkpilliklassi 
jaoks valmis lõ-

puks ka 119 aasta 
eest ehitamata jää-

nud ruum.
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Priit Liiviste, 
Liisa Tupits
pealinn@tallinnlv.ee

"Me peame ühendama 
Kadrioru pargi lauluväljaku-
ga ning tekitama inimestele 
mõnusad liikumisteed, et 
lauluväljak sobituks an-
samblisse ega oleks kesk-
linnas mere ääres võõrke-
ha," ütles SA Tallinna 
Lauluväljak juhataja Urmo 
Saareoja. "Ideekonkurss 
peab leidma lahenduse, kui-
das lauluväljak sobiks laulu-
peolistele, kuid pakuks põ-
nevaid tegevusi ka niisama 
külastamiseks."

SA Tallinna Lauluväljak ja 
Tallinna strateegiakeskus kuu-
lutavad välja avaliku konkur-
si leidmaks lauluväljakule lisa-
ruumi. Saareoja sõnul on tekki-
nud juba mitmeid ideid. "Raja-
me väiksemat sorti kõlakojaga 
ala, mis on mõeldud laulupeolis-
te kooridele harjutamas käimi-
seks," rääkis ta. "Sellega tekita-
me lauluväljaku parki lisaks ka 
väikse kontserdikoha, kus saab 
nautida pargi ja looduse ilu, mis 
siin 23 hektaril laiub. Tahame 
rohkem ära kasutada oma met-
sa ning luua ehk lilleaiad. Siin 
võiks olla tegevusi peredele ja 
lastele ka siis, kui suursündmusi 
ei toimu. Meie merepoolsel alal 
võiksid tegutseda mõned suure-
mad ja väiksemad restoranid ja 
kohvikud."

Ka lauluväljakul jalutanud lin-
lane Reelika leidis, et seal võiks 
olla välikohvikuid. "Mitte väga 
tihedalt, kuid just nii palju, et 
inimestel tekiks lisapõhjus lau-
luväljakul ringi käia," ütles ta. 
"Ja kuigi siin kasvavad võimsad 
põlispuud, võiks lisaks neile nä-
ha rohkem õiteilu."

Koorijuhi ja ideekonkursi 
žürii liikme Hirvo Surva sõ-
nul võiks lauluväljakule teha 
ka näiteks kontserdisaali või 
salvestusruumi, et saaks sinna 
koondada kogu kooriühingu ja 
sihtasutused. "Meil on ju pal-
ju ka igasugu alaliite," tähen-
das ta. "Nemadki saaksid seal 
kõik koos töötada. Ma ei ta-
ha, et lauluväljak muutuks sel-
liseks festivalialaks, kus kogu 
aeg mingi möll käib. Aga see 
võiks olla kaetud sisuga, mil-
leks see loodud on."

Kutsuv looduse ilu
Surva hinnangul võiks lau-

luväljak muutuda esineja- ning 
pealtvaatajasõbralikumaks. 
"Seal peab olema ruumi! Siin-
kohal peab väga hoolega mõt-
lema, enne kui hakatakse mi-
dagi juurde ehitama," lausus ta. 
"Laulupidude vahelisel ajal peaks 
lauluväljak olema mõeldud sar-
naste sündmuste jaoks."

Saareoja sõnul võiks laulu-
väljak olla mugav paik nii suu-
remate kui ka väiksemate üri-
tuse jaoks. Võiks olla tegevu-
si, mis meelitaksid lauluvälja-
ku pargi loodust ja ilu nauti-
ma. Lauluväljaku ülemisel mäe-
nõlval plaanitakse avada uus 
ja moodne külastuskeskus, ent 
olulisel määral uusi ehitisi siis-
ki alale ei plaanita.

Praegu kasutatakse väljakut 
laulupidude korraldamiseks, 
muude suurürituste jaoks ja ava-
liku pargina. Neist tähtsaim on 
konkursi korraldajate vaates lau-
lupidude korraldamine, ent lau-
lupidude kasvav populaarsus on 
tinginud olukorra, kus need ei 
mahu enam 100 000 inimesele 
mõeldud väljakule ära.

Lauluväljaku lähiümbrus 
muutub pidevalt. Hoonestus 
tiheneb, lisanduvad üha uued 
arendused, samuti ootavad ka 
elanikud sümbolpaigast hoo-
pis midagi muud, kui aasta-
kümned tagasi. Väljakut peab 
saama ka laulupidude vaheli-

sel ajal senisest mitmekesisema-
tel viisidel kasutada. "Lauluväl-
jak on minu jaoks täiesti püha 
paik, meie kultuuri üks alus-
talasid, üks suur vundament, 
kuhu peale ehitatakse," sõnas 
Surva. "Seal hakkavad mudi-
lased arenema ja oma esimesi 
muusikalisi samme tegema, ja 
sealt saavad nad oma esimese 
suure rahvustunde kätte. Ja lõ-
puks tulevad sealt ka juba meie 
kultuuri edasikandjad."

Uus ligipääs Reidi teelt
Mitmed kinnisvaraarendu-

sed, sealhulgas Eesti Näituste 
alal, tingivad, et lauluväljaku 
naaberalasid ei saa enam kasu-
tada laulupidude jt suurüritus-
te teenindamiseks. Näiteks lau-
lupiduliste toitlustamiseks, par-
kimiseks jne. Otsida tuleb uu-
si võimalusi vaba ruumi pare-
maks korraldamiseks. Konkur-
si korraldajate arvates võiks ka-
sutada näiteks Fahle aeda, mis 
looks uue tegevusala ja ligipää-
su Reidi teelt.

Lauluväljaku ala arendami-
seks suurenevad linnapea Mih-
hail Kõlvarti sõnul ka sündmus-
te korraldajate tehnilised nõud-
mised selle kui üritustepaiga 
suhtes. "Lauluväljak 
on meie rahva kul-
tuuri selgroog. 
Loomulikult 
tuleb neid 
uuendusi 
teha viisil, 
et see ei 
ohustaks 
ega riivaks 
traditsioo-
nide säilita-
mist ja suhtu-
mist selle püha 
paiga suhtes," üt-
les linnapea.

Lauluväljaku ala arendami-
se ettevalmistus on käinud juba 
peaaegu kuus aastat, selle jaoks 
on loodud vastav komisjon.

Kokku 43 000 eurot auhin-
dadeks jagav ideekonkurss otsib 
esialgu üldist visiooni. Konkreet-
sete objektide välimuse jm jaoks 

korraldatakse tulevikus eraldi 
konkursid.

Pärast konkursi lõppu asutak-
se kogutud ideid analüüsima ning 

nende seast sobivaimaid välja 
valima. "Teeme seda 

inimeste jaoks ja 
kõige olulisem 

ongi inimes-
te tagasisi-
de," lausus 
Saareoja. 
"Kui mõ-
nel neist 
töödest 
ja nendest 

kavanditest 
igat Eesti ini-

mest kõnetab, 
siis taotleme raha 

selle realiseerimiseks. 
Kõige realistlikum võimalus 

selle asjaga edasi minna oleks 
viie aasta jooksul. Võib-olla ei 
saa kõik selleks ajaks veel val-
mis, ent kindlasti saame me töö-
dega algust teha."

Pakkumuste esitamise täht-
aeg on 7. november 2022 kell 17.

Lauluväljak loob harjutuspaiga 
kooridele ja väljaku  
väikestele kontsertidele

Haabersti otsib 
sügislaadale 
kauplejaid

Laupäeval, 10. septembril toi-
mub Väike-Õismäe tiigi kaldal 
amfiteatris traditsiooniline 
Haabersti sügiskontsert ja 
laat. Linnaosavalitsus otsib 
sügislaadale kauplejaid, kes 
soovivad pakkuda söögi- ja 
joogipoolist ning muid laada-
kaupu. Laadale registreerimi-
seks tuleb täita ja saata kor-
raldajale hiljemalt 4. septemb-
ril taotlus müügipileti väljasta-
miseks: Svetlana.Korv@tal-
linnlv.ee, tel 640 4812.

 

Linn maksab 
kuni 19-aastas-
tele õppuritele 
kooliaasta  
alguse toetust 
Uue õppeaasta alguses mak-
sab Tallinn lisaks esimesse 
klassi mineva lapse 320-euro-
sele toetusele ka kõigile põhi-
kooli-, gümnaasiumi- ja kutse-
hariduse õpilastele kooliaasta 
alguse 50-eurost toetust. See 
on suuresti mõeldud peredele 
elukalliduse tõusu korvami-
seks. Õppeaasta alguse toe-
tust makstakse lapsele, kes on 
vähemalt ühe vanemaga sa-
male Tallinna linna elukohale 
registreeritud hiljemalt toetuse 
maksmise kalendriaasta 1. jaa-
nuaril. Nüüd saavad koolitoe-
tust ka need pealinna pered, 
kelle laps ei käi Tallinna koolis.

Koolitoetusi saab taotleda 
Tallinna iseteeninduskesk-
konnas 13. septembrist 30. 
novembrini. Õppeaasta algu-
se toetusteks on tänavu lin-
naeelarves ette nähtud 3,4 
miljonit eurot ja sihtrühm on 
ligi 52 000 õpilast.

 

Lastekodu  
Mustamäe  
üksus sai  
teraapiaaia
Tallinna lastekodu Mustamäe 
üksuses (Sõpruse pst 248) 
sai valmis ainulaadne teraa-
piaaed erivajadustega lastele.

Tervendavad aiad on ro-
healad, kus saab stressi 
maandada või vähemalt üht 
meelt lõdvestada. Aia kasuta-
jaks on enamjaolt lapsed, kel-
lest paljud liiguvad õues kas 
ratastoolis või kärus, seetõttu 
oli väga oluline luua mugav li-
gipääs igasse aia ossa. Eelmi-
sel aastal rajati istutuskasti-
desse tarbeaed, mis läheb 
nüüd sujuvalt üle teraapianur-
gaks. Tarbeaiast ja teraapia-
nurgast saab alguse meelte-
rada, mille kujundus tugineb 
nägemis-, kuulmis-, haistmis-, 
kompimis- ja maitsmismeele 
rakendamisele. Tööde mak-
sumus oli 69 120 eurot.

Üks põnevamaid uuendusi lauluväljakul on taasiseseisvumise aega kirjeldav külastuskeskus. Albert Truuväärt

Laulupidu ei mahu 
100 000 inimesele 
mõeldud väljakule 

enam ära.
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Kui praegu Kalamaja pargi 
vastas Tööstuse tänava äärses-
se Salme toidupoodi astuda, ei 
saa arugi, et see tiksub viima-
seid nädalaid. Aeg-ajalt astub 
mööduja mõne toidukauba ost-
miseks sisse. "Meie sellise elekt-
rihinnaga vastu ei pea," ütleb 
poepidaja Olga, kelle sõnul on 
tegemist pereäriga. Kõige roh-
kem kulutavad elektrit muidu-
gi külmletid. Neid ei saa välja 
lülitada, kui elektri hind bör-
sil kõrgustesse kargab, sest toit 
läheb hapuks. 

Halb on veel see, et nagu tu-
handeid maju Tallinnas,  köe-
takse Tööstuse tänava äärset 
uuemapoolset hoonet, kus 100 
m2 pinda renditakse, nüüdseks 
hirmkalli gaasiga. Kui juunis 
kulus poel kommunaaltasudeks 
880 eurot, siis juulis ligi 1400. 

Asi pole üksikutes hüpetes, 
nagu hiljuti oli tunniks ajaks 
börsihind 4000 eurot megava-
ti eest. Ka praegune juba tava-
line tase, 400 eurot, käib suu-
rele osale ettevõtjatele pikemas 
perspektiivis üle jõu, nii ka sel-
lele agoonias poele.

"Eks tuleb hakata tööd ot-
sima," tõdeb poepidaja. "Ümb-

ritsev rahvas on muidugi kurb, 
et kinni paneme – ja mitte ai-
nult meie oma perega. Eriti pal-
ju käis meil lapsi, sest suurde 
ostukeskusesse vanemad neid 
üksi ei luba."

Hoidke kokku,  
vahetage tihendeid

Samal päeval, kui Salme toi-
dupoest läbi astun, maksab ühes 
Nord Pooli Norra hinnapiirkon-
nas elekter 1,26 eurot megavatt-
tund, Eestis 418,88, ja leidub 
muidugi mõni "vana Euroo-
pa riik", kus hind on üle 600. 
Palgatasemed on neid maades 
kordades kõrgemad. 

Vähem kui kümme aastat ta-
gasi ehk Nord Pooli börsi eel-
sel ajal, mil Kalamaja poepida-
ja oma äriga alustas, oli Ees-
ti Energia kilovatt-tunni hind 
umbes kolm senti, ja see sisal-
das mõistlikku ärikasumit. Vii-
mased seitse kuud on hind ha 
üle 17 sendi. Ja kindlasti po-
le poes selle aja jooksul haka-
nud käima kümme korda roh-
kem kliente. Elektrihinna tõt-
tu kasvab inflatsioon, kaupade 
hinna tõusu tõttu omakorda ka 
riigieelarve tulud – sel poolaas-
tal aasta varasemaga võrreldes 
umbes 16%.

Kuigi rahvas paigutab inflat-
siooni tõttu rohkem sääste kau-
padesse ja riigikassa maksude 
näol paisub, soovitavad meie 
poliitikud, et hoidke energiat 
kokku ja vahetage tihendeid. 

"Eriti palju käis meil lapsi, sest suurde ostukeskuses-
se vanemad neid üksi ei luba," ütleb Tööstuse täna-
va äärse väikepoe pidaja, kes septembrist ülikõrgete 
elektriarvete tõttu äri kinni paneb. Riigi sõnum ettevõ-
tetele on seni, et uppuja päästmine on uppuja asi. Kui-
gi Euroopa Liidu reeglid lubavad vähese toetusega rii-
giabi jagamist, paistab riik eelistavat väike- ja kesk-
miste ettevõtete saatmist "noa alla". 

ETTEVÕTJAD PANKROTIHIRMUS: Tore, kui riigikassa 
paisub, aga me ei kannata nii kõrget elektri hinda enam välja

"Olukord on katastroofili-
ne," ütles spaaliidu tegevjuht 
Aire Toffer. "Kui hind on bör-
sil 300-400 eurot megavatt-
tund, siis me vastu ei pea. 
Siin ei käi jutt ainult elekt-
ri-, vaid ka kütte- ja veehin-
dadest. Kulud on enneolema-
tud. Sellist hinnataseme tõusu 
ei suuda kliendid kinni maks-
ta. Me muidugi saame aru, et 
meil ei pigista king rohkem 
kui paljudes teises ettevõt-
lusvaldkondades."

Alaliste töötajate asemele 
ajutised

Kas talvel saame näha li-
saks tühjadele spaadele-tervise-
keskustele kummituslikult tüh-

ja vanalinna – nagu Covidi 
kriisi ajal, kus väga vähe-

sed ärid avatuks jäid?
Tallinna vanalin-

na ettevõtjate ühen-
dust juhtiv Raoul-
Vello Leitham nii 
pessimistlik ei ole. 
Vee peal aitab pü-
sida asjaolu, et tä-

naseks on taastunud 
umbes 2/3 kriisieel-

se ehk 2019. a turis-
mi tasemest. Voog on sa-

mas täielikult reanimeeru-
nud vaid hotellides. Siia saa-
bunud kruiisilaevades, mis va-
nalinna ärisid toidavad, on täis 
vaid pooled kohad. Peterburi 
ehk seni peamine siinse kan-

di atraktsioon on ju turisti-
dele kinni.

Raekoja platsil kohvikut ja 
Viru tänaval meenepoodi pi-
dava Leithami sõnul sai ta esi-
mest korda siseruumide valguse 
eest neljakohalise elektriarve. 

"Mul praegu üldse tuled ei 
põlegi," ütles ta. "Kui peaksin 
üritama panna pagari ja kon-
diitri oma ahjudega tööle öö-
siti või nädalavahetustel, kui 
elekter odavam, siis poleks mul 
varsti enam neid töötajaid. Aga 
tuleb olukorrale näkku vaadata 
ja otsida sisemisi reserve. Ole-
me läinud personaliga vabama 
graafiku peale ja hakkan pak-
kuma tööampse. Kui näiteks on 
teada, et mingi kellaaeg tuleb 
kruiisilaev sisse, võtan inimesi 
mõneks tunniks tööle, aga mit-
te ei palka enam kedagi alali-
selt. Ma olen ka ise letis iga 
päev, ja eks see aitab, et mul 
on viis last – see tööjõud on 
kõige paindlikum." 

Peaks otsima võimalusi, 
mitte ettekäändeid

Nõnda saab ka Eesti Väike- 
ja Keskmiste Ettevõtjate Assot-
siatsiooni (EVEA) asejuht Kaul 
Nurm vaid käsi laiutada. Talle 
helistatakse ühtelugu küsimu-
sega, et mida tõusvate ener-
giahindade valgusel edasi teha. 

Nurme sõnul on ettevõtlus- 
ja tehnoloogiaministril Krist-
jan Järvanil justkui õigus, kui 

Hulgas riikides, Soomest Por-
tugalini on siiski nähtud ette 
riigiabi toetusvõimalused ette-
võtetele. Kuna riigiabi on EL-
is rangelt reglementeeritud, loo-
di selleks erikord, mida riigid 
võivad kasutada, ja seda juba 
märtsis, Vene-Ukraina sõja al-
gusfaasis. 

Väärib märkimist, et juba 
eelmisel ehk 2021-22 kütte-
hooajal, kui meil energiakriis 
alles algas, olid Eesti toetu-
sed kõrge energiahinna hü-
vitamiseks elanikele ja ette-
võtetele Euroopa kõige väik-
semad. Need jäid maha muu-
hulgas Lätist-Leedust. Meie 
naabrid on helde käega nüüd-
ki. Nagu vahendas ERR, ku-
lub Läti riike arvutuste põh-
jal energiahinna leevendami-
seks kaks protsenti sisemajan-
duse kogutoodangust ehk 640 
miljonit eurot. Kodumajapida-
miste toetused on Seimis juba 
heaks kiidetud, kuid riik ka-
vandab vähendada ka firma-
de elektriarveid.

Majandus- ja kommunikat-
siooniminister Riina Sikkut tea-
tas hiljutises intervjuus Ärilehe-
le otsesõnu, et meie riigil pole 
plaanis ettevõtjaid toetada. Ei 
seoses elektrihindade kompen-
seerimisega ega ka gaasi vahe-
tamisega mingi teise kütteliigi 
vastu. "Neid arutelusid koalit-
siooniläbirääkimiste raames ei 
peetud," ütles Sikkut. "Need on 
poliitilised otsused." 

Seoses energiakriisiga lähe-
vad ennekõike "noa alla" Ka-
lamaja Salme poe sarnased väi-
kepoed, töökojad ja kohvikud. 
Pole piisavalt rahalist puhv-
rit. Pagariahju või külmletti ei 
ehita elektrilt ümber puidule 
– mis on küttena juba muidu-
gi samuti kallis. 

Kõiki vaevab teadmatus
Covidi kriisi harjal kannus-

tas kõiki teadmine olukorra aju-
tisusest. Varem või hiljem saa-
dakse viiruse levik kontrolli al-
la. Praegu sulgetakse ärisid ka 
isegi mitte otseselt rahanappu-
sel, aga teadmatusest, kui kaua 
praegune olukord võib kesta. 

Lisaks väiksematele ette-
võtetele on esmajoones ohus 
keskmise suurusega energia-
mahukad. Näiteks spordisaa-
lid või -klubid, mille ruumides 
peab hoidma kindlat tem-
peratuuri ning inimesed 
saama ennast pesta. 
Kõige hullemas sei-
sus on Tallinnas, aga 
muidugi üldse kogu 
Eestis tegutsevad 
spaad ja spaaho-
tellid, kus vaada-
takse kuludele ot-
sa ning kaalutak-
se vähemalt ajutist 
sulgemist. Seda hoo-
limata asjaolust, et su-
vi oli ka käibelt ilus ning 
välis- ja siseturiste liikus pal-
ju. Jutt käib tuhandetest kadu-
vatest töökohtadest – ainuüksi 
spaad annavad üle Eesti leiba 
3000 inimesele.

Talumatult kõrge elektrihinna tõttu on väikese toidupoe pidaja Tööstuse tänaval sunnitud alates septembrist uksed sulgema. Seda vaatamata tõsiasjale, et kohalikke, kes ei soovi supermarketite ava-
rustes matkata, käib seal palju. Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eesti paistab silma kõige väiksemate  
energiatoetuste poolest
Meedia refereeris hiljuti 
Bruegeli mõttekoja ana-
lüüsi, mille järgi Eesti ja-
gas energiatoetusi Eu-
roopa riikidest kõige 
vähem.

Euroopa riigid, seal-
hulgas Eesti, kehtestasid 
2021-22. a küttehooajal 
mitmeid toetusi. Eestis jäid 
need Euroopa väiksemate hulka ning 
meist heldemateks osutusid Läti ja 
Leedugi.

Euroopa riikidest jagasid osakaaluna 
sisemajanduse kogutoodangust enim 
energiatoetusi Kreeka ja Leedu. Toe-
tussumma ulatus vastavalt 3,7 ja 3,6%-
ni. Eestis jäi see näitaja 0,8% juurde, 
millega asetusime 18. kohale. 

Absoluutsummas toetas inimesi ja 
ettevõtteid Saksamaa: kokku 60,2 mil-
jardi euro ulatuses, mis moodustas riigi 
SKT-st aga vaid 1,7%. Järgnes Itaalia, 
kelle poolt toetuseks makstud summa 
moodustas riigi SKT-st 2,8%, kuid ula-

tus 49,5 miljardi euroni. Kreeka 
maksis toetusi kokku 6,8 miljar-

dit eurot, Leedu kaks miljardit 
eurot. Eestis jäi summa ligi-
kaudu 200 miljoni euro juur-
de. 

Lätis ulatus toetuste sum-
ma 500 miljoni euroni, 1,4% 

SKT-st, Soomes aga 1,2 miljar-
di euroni, mis oli aga vaid 0,5% 

SKT-st.
Seoses energiakriisi uue vaatusega, 

mis algas seoses sõjaga, kehtestas EL 
uue toetus- või kriisiraamistiku. Seoses 
maagaasi- ja elektrihindade tõusuga 
on toetusi ettevõtetele rakendanud 
Saksamaa, Prantsusmaa, Läti, Leedu, 
Soome, Hispaania, Portugal jt riigid. 
Näiteks Saksamaal lubatakse ener-
giaintensiivsetele tööstustele, kes suu-
davad tõendada energiakulude vähe-
malt kahekordistumist, riigipoolset ta-
gastamatut toetust kaks kuni 50 miljo-
nit eurot ajutisel abimeetmete perioo-
dil.

Kõige hullemas 
olukorras on 

spaad, mis kaaluvad 
suisa uste  
sulgemist.



MAJANDUS  •  29. august 2022  •  7

too viitab, et Euroopa Liidus 
on riigiabi reeglid ranged. See 
eeldab Euroopa Komisjonilt loa 
küsimist. 

"Vähese tähtsusega riigiabi 
ehk siis kuni 200 000 eurot 
kolme aasta jooksul ühele ette-
võttele on siiski võimalik," rää-
kis Nurm, et see on kõige tun-
tum vahend ettevõtjate abista-
miseks. "Me ei peaks pugema 

reeglite müüride taha. Hinna-
tõuse pole võimalik panna too-
dete lõpphindadesse, sest see 
kütab inflatsiooni ja tarbijate 
rahakott ei pea vastu. Seega 
me kutsume üles leidma ikka-
gi võimalusi, mitte ettekään-
deid, miks ei saa. Kuna kogu 
Euroopa ägab praegu energia-
surutise tõttu, siis ma usun, et 
ettevõtete toetamise mehhanis-

mi loomisega saadaks meil siin 
kohapeal hakkama. Olgu asi siis 
poliitilise tahtes või eelarveres-
surssides – ikkagi ma kutsuksin 
üles sellega tegelema. See po-
le lahendus, kui terved majan-
dusharud pankrotti lähevad."

Juba märtsis võttis Euroopa 
Komisjon seoses kõrgete ener-
giahindadega vastu ajutise krii-
siraamistiku. See võimaldab 

maksta kuni 400 000 eurot toe-
tust ettevõtja kohta. Eestis töös-
tusi omavad ettevõtjad kurda-
vad, et  meie konkurentsivõi-
me on juba vähenenud võrrel-
des teiste EL maade tööstus-
tega. Seal on taolisi võimalu-
si kasutatud. 

Näiteks haavapuitmassi te-
hase Estonian Cell juhatuse lii-
ge Siiri Lahe toob välja, et Sak-
samaal lubatakse energiainten-
siivsetele tööstustele, kes suu-
davad tõendada energiakulude 
vähemalt kahekordistumist, rii-
gilt tagastamatut toetust 2-50 
miljonit eurot. Saksamaal püü-
takse üldiselt toetustega teha 
nii, et energiamahukad ettevõt-
ted ei koliks Aasiasse. Ametli-
kult nimetatakse seda "süsini-
kulekke ärahoidmiseks".

Eestis on energiamahuka 
tööstuse üheks näiteks kas-
või mööblivabrikud. Tööpin-
gid, ventilatsioon – kõik käib 
elektriga. Konkurentsis püsi-
mine teiste Euroopa maadega, 
kus tööstusi energiahindadega 
toetatakse, muutub üha eba-
reaalsemaks.

Mööblitootjate liitu juhtiv 
Enn Veskimägi tõi näite enda 
praktikast. Veebruari keskel 
vaidles ta tunde hinna üle tel-
lijaga, kes oli soovinud kruiisi-
laevade kajutite mööblit. "Ma 
kuvasin ekraanile meie elektri 
hinnad ja Soome hinnad, kus 
olid meie kahjuks kolme-nelja-
kordsed vahed, ja mõnel tunnil 
kümnekordne vahe," meenutas 
Veskimägi. Seejärel oli tellija lõ-
puks järele andnud ja paremat 
hinna pakkunud.

"Mulle paistab, et riik ja 
poliitikud üldse naudivad se-
da olukorda ja kõrget elekt-
rihinda, sest riigi tulude osas 
valitseb ülelaekumine," nentis 
Veskimägi – lisades, et taolist 
olukorda ei kannata tööstused 
enam kaua välja. 

Ainuüksi juuni maksutulu 
moodustas riigil 1,089 miljar-

dit eurot, mis on aasta varase-
mast 18,1% enam.

Varem jagati  
riigiabi heldemalt

Loomulikult on riigiabi, mi-
da Euroopas jagatakse, lõpmatu 
võitluse tallermaa. Jutt on mak-
sumaksja rahast ja toetatu saab 
paratamatult eelise. Praegune 
ettevõtjate toetamisest keeldu-
mine on siiski märkimisväärne 
– eriti selle taustal, et kuni prae-
guse riikeni on Eestis eri tüüpi 
riigiabi pigem lahkelt jagatud. 

Nii toetati rahandusminis-
teeriumi andmetel koos Co-
vid-19 riigiabiga 2020. a Eestis 
ettevõtjatele üldse kokku 888,1 
miljonit eurot. Viirusekriisi pu-
hul said sealhulgas palgatoe-
tusi 17 000 ettevõtet ning 
üle 137 000 töötaja 
– viiendik kõiki-
dest Eesti pal-
galistest. Sel-
lest suur 
osa läks 
majuta-
jatele ja 
toitlusta-
jatele. 

Täna-
vu jaanua-
rist märtsini 
kompenseeriti 
äritarbijale aga 
100% elektri võrgu-
tasust, mis on samuti käsit-
letav riigiabina. Tõsi, see oli pi-
gem väike summa. Kuid ilm-
selt just tänu nendele toetus-
tele õnnestus nii viirusekriisist 
kui energiakriisi esimesest lai-
nest tervena välja tulla palju-
del ettevõtetel. 

Riigiabi kohta on üldiselt 
võimalik saada andmeid e-re-
gistrist. Aastate jooksul kuluta-
tud abile kokku üle nelja mil-
jardi euro. Ainuüksi energiaet-
tevõtteid on rohelisemate alli-
kate kasutuselevõtuks toetatud 
Eesti mõistes hiigelsumma ehk 
enam kui miljardi euro ulatu-

ses. Siin aga tekivad juba vä-
ga suured küsimärgid.

Näiteks on 174 miljonit eu-
rot rohetoetust saanud elekt-
ritootja Enefit Power AS, mis 
on Eesti Energia tütarettevõ-
te ja haldab Narva ja Auvere 
elektrijaamu. Kui praegu kuu-
luvad moodsate hulka fraasid 
"kokkuhoid" ja "tarbimises 
korrektiivide tegemine", siis 
taolise riigiabi jagamisel pole 
senimaani just risti ette löö-
dud. Vaevalt et on väga rohe-
line mõtteviis puidu kütmine 
Narva kateldes. 

Mäletatavasti anti 85 mln eu-
rot riigiabi aastaid tagasi muu-
hulgas ka Estonian Airile, mis 
seal sinise leegiga ära põles.

Sõda keeras vindi peale
Nõnda nagu Nord Pooli hin-

dadest iga päev vastu vaatab, 
pole aga kokku miljardieuro-
sest toetusest elektrijaamade-
le ja soojatootjatele tarbijate 
jaoks mingit rahalist kasu. Ja 
ei saagi olla. Oleme börsi 20 
riigi seas väikesed tegijad. 
Üleüldist suurt elektridefit-
siiti me katta ei suuda. Teisi-
sõnu, meile jääb sellest mil-
jardieurosest riigiabist rohe-
energiasse lisaks positiivse-
te raportite kirjutamisele hea 
tunne, et taastuvenergia osa-
tähtsus lõpptarbimises on just-
nagu 40% ringis. Ehkki see 
oleneb, kuidas andmeid tõl-
gendada. Ja kas puidu põleta-
mist katla all saab ikka taas-
tuvenergiaks lugeda.

"Üleüldise elektridefitsii-
di tingimustes elektriturg ehk 
Nord  Pool ei toimi," võttis Tea-
duste Akadeemia energeetika-
nõukogu esimees Arvi Ham-
burg mõne sõnaga kogu meie 
traagika kokku. Vana ehk saas-
tav energia pakiti kokku, uus 
ehk roheline ei suuda puudujää-

ki katta. Uusi tootmisvõimsu-
si lähiaastail peale tu-

lemas ei paista. Sõ-
da keeras selle-

le kõigele veel 
omakorda 
gaasi hü-
perhinda-
de kaudu, 
mis on ot-
seselt seo-
tud elektri 

hindadega, 
vinti peale.
Nüüd on 

meie valik, kas sa-
mamoodi edasi minna 

ja välja surra. 
Kaul Nurme sõnul oleks aga 

riigiabist praeguses energia-
kriisis paljudele ettevõtetele vä-
ga konkreetne ja käega katsu-
tav tugi. Mitte ainult abstrakt-
ne usk paremasse homsesse, 
mille teenistuses on olnud se-
ni suur osa jagatud riigiabist. 
Töökohtade ja palkade säili-
tamine on siiski midagi konk-
reetset. Nurm usub, et ettevõ-
tete toetamine võetakse vii-
mases hädas ikkagi ette: "Mi-
da lähemale talvele jõutakse, 
seda häälekamaks ettevõtlu-
ses muututakse." 

ETTEVÕTJAD PANKROTIHIRMUS: Tore, kui riigikassa 
paisub, aga me ei kannata nii kõrget elektri hinda enam välja

Talumatult kõrge elektrihinna tõttu on väikese toidupoe pidaja Tööstuse tänaval sunnitud alates septembrist uksed sulgema. Seda vaatamata tõsiasjale, et kohalikke, kes ei soovi supermarketite ava-
rustes matkata, käib seal palju. Albert Truuväärt

Üleüldise elektri-
defitsiidi tingimus-
tes elektriturg ehk 
Nord Pool ei toimi.

Elekter lülitatakse välja keskmi-
selt 400-eurose võla puhul
Eesti Energia ei avalda oma 
võlglastega seotud täpse-
maid arve, mööndes 
vaid, et võrreldes 
elektrihinna järsu 
tõusu eelse aja-
ga on nende 
hulk püsinud 
siiski samana.

Ettevõte teatas 
pressiesindaja Mat-
tias Kaivu vahendusel, et 
võlgnike maksekäitumine ei 
ole viimastel aastatel oluliselt 
muutunud – seda vaatamata 
elektrihinna järsule tõusule. 
Võlgnike hulgas on 93% erak-
liendid ja 7% ärikliendid, kuid 
võlasumma kokku võetuna ja-
guneb 40% ulatuses eraklien-
tide ja 60% äriklientide vahel.

Kui klient jääb arve maks-
misega hätta, on võimalik 
Eesti Energiaga maksegraafi-
ku osas kokku leppida. Näi-

teks võidakse pakkuda klien-
dile 40-päevast maksepi-

kendust koos viivise-
ga või kuni 3-kuu-

list viivitusintres- 
siga makse-
graafikut.

Kui võlgu jää-
nud klient ise 

ühendust ei võta, 
siis saadetakse 

meeldetuletuskirju ning 
hakatakse võlalt viivist arves-
tama. Võla tõttu väljalülitamis-
te korral on koguvõlg keskmi-
selt ligi 400 eurot. Enne välja-
lülitamist saab klient umbes 
viis teavitust (arved ise + 
meeldetuletuskiri + hoiatus + 
SMS + e-mail). Võla tekkimi-
sest kuni väljalülitamiseni, mil-
le jooksul saadetakse teavitu-
si ja ka arveid, kus võlainfo 
peal, läheb aega kahe kuu rin-
gis.
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Paari päeva eest küsisin oma varateismeliselt pojalt, 
kas ta ootab juba kooliminekut. Vastuseks oli eh-
matusesegane "Ei!", ja üheks vastumeelsuse põh-
juseks juba enne kooliaasta algust tekkinud hirm 

täitmata jäänud ülesande pärast. Tema õpetaja andis nimelt 
suvelugemiseks tervelt üheksa mahukat raamatut, kuid mi-
na emana leidsin, et ka lapsel on oma puhkuse ajal õigus 
"juhe seinast välja tõmmata", mitte higistada kohustusli-
ku kirjanduse virna ees, kuni lugemine täiesti vastumeel-
seks muutub.

Pole siis ime, et Eesti kooliõpilased on oma teadmiste 
poolest maailma tipus, ent teisalt paistame silma kesise koo-
lirõõmu poolest. Õpilased on küll targad, kuid nende silm 
ei sära.

Tallinna 57 munitsipaal-üldhariduskoolis istub kohe-kohe 
koolipinki 48 589 õpilast. Nii õppurid, ema-isad kui ka õpe-
tajad loodavad, et ei pea algaval õppeaastal – või vähemas-
ti lähikuudel – minema distantsõppele ega sattuma koroona-
piirangute küüsi. Viimased kaks aastat on jätnud koolile tu-
geva jälje nii arengu kui ka tagasilanguse poolest. Positiivse 

poole pealt on koolijuhid 
esile toonud, et digirevolut-
sioon toimus peaaegu ära 
– areng pidi ju aset leid-
ma tundide, mitte aastate-
ga. Teisalt lõhkus pealesun-
nitud koduõpe väljakujune-
nud rütmi, tekitas õpilün-

gad ja süvendas noorte psühholoogilisi probleeme, mille lee-
vendamisega tuleb tegeleda veel mõnda aega.

Koolide ees seisab järjest uusi väljakutseid. Vaevu õpi-
ti lapsi testima, nüüd omakorda on ülesanne jälgida, kui-
das integreerida võõrkeelsed õpilased kooli ja pakkuda neile 
turvalist keskkonda, nii et tegelikult liigutakse ühest kriisist 
teise. Rutiinne koolitöö, rääkimata huvi või naudingu toeta-
misest, on muutunud paraku teisejärguliseks.

Üheks koolirõõmu rikkujaks on kahtlemata koolikiusa-
mine (loe lk 2-3), mis praegusajal ei jää pidama koolisein-
te vahele, vaid jätkub noortekeskustes ja mänguväljakutel 
ning tuleb lapse nutiseadmes temaga koju kaasa. Mõttekoja 
Praxis kevadel avalikustatud uuringust selgus, et vaid poo-
led õpetajatest suudavad enda hinnangul õpilaste omavahe-
list kiusamist takistada. Kolmandik koolitöötajatest ei kasu-
ta ühegi ennetusprogrammi metoodikat. Ometi ei ole kiusu-
ennetus tüütu lisatöö, vaid oluline tööriist "püha" õppekava 

täitmiseks. Kui klassiruumis on suh-
ted sassis, tõusevad ärevus ja pin-
ge sedavõrd suureks, et lapsed ei 
suudagi hästi õppida. Õpilaste 
hingerahu ja õpimotivatsioon 
sõltuvad kooli pakutud toest, 
mistõttu on koolirõõmu tekki-

misel esmane roll õpeta-
jatel, kes seda keskkon-

da loovad. Niisiis tahaks 
algaval kooliaastal soovi-
da ka sööklatädile, turva-
mehele ja koolijuhile te-
ravat pilku, et lapsi mär-
gata, ja avatud südant, 
et neid toetada.

Miks tarkade laste 
silm ei sära?

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Vajame teravat pil-
ku, et lapsi märgata, 
ja avatud südant, et 
neid toetada.

Haabersti linnaosavalitsuse 
vabaõhuvastuvõtud toimu-
vad igal esmaspäeval ja kol-
mapäeval 5. oktoobrini. 
Vabaõhuvastuvõttudega 
jõutakse nii eramajade piir-
kondadesse kui ka kõiki-
desse Väike-Õismäe, 
Järveotsa ja Astangu 
hoovidesse. 

Linnaosavanema Oleg Silja-
novi sõnul on vabaõhuvastuvõ-
tud elanikele hea võimalus tul-
la ja rääkida linnaosavalitsuse 
töötajatega oma kodu lähedal. 
"Vabaõhukontoris saab ametni-
kul nööbist kinni võtta ja vaja-
dusel ka kohe kohapeal näida-
ta, mis ühes või teises piirkon-

nas probleemiks on," ütles lin-
naosavanem.

Rääkida saab nii linnaosava-
nemaga kui ka linnaosavalitsuse 
sotsiaalhoolekande ning linna-
majanduse osakonna töötajate-
ga, olenevalt välikontorist on lii-

tumas ka Haabersti päevakesku-
se, noortekeskuse, politsei ja mu-
nitsipaalpolitsei esindajad ning 
linnaosa arhitekt. Hoovikonto-
rite kava on järgmine: 29. au-
gustil kell 16.30 on Õismäe tee 
40 juurde oodatud Õismäe tee 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ja 44 
elanikud. 29. augustil kell 17.30 
Õismäe tee 4 juures Õismäe tee 
2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14, 16, 18 ja 
20 elanikud. 31. augustil kell 
16.30 Õismäe tee 146 juures 
Õismäe tee 136, 138, 140, 142, 
144, 146, 148 ja 150 elanikud. 
31. augustil kell 17.30 Õismäe 
tee 193 juures Õismäe tee 203, 
201, 199, 197, 195, 193, 189, 187, 
185, ja 181 elanikud. 5. septemb-
ril kell 16.30 Ehitajate tee 113 
juures Ehitajate tee 111, 113 ja 
115 elanikud. 5. septembril kell 
17.30 Õismäe tee 7 juures Õis-
mäe tee 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19 ja 23 elanikud. 

Edaspidine kava ilmus Pea-
linnas edaspidi.

Haabersti  kolib teeninduse elanikele lähemale

Vana-Kalamaja tänava uuenda-
mine kestab ligemale aasta, 
ühtlasi tulevad suured muutu-
sed Balti jaama taga, kus prae-
gu on bussiparkla – tänav jät-
kub sealtkaudu, nii et jalakäija 
saab mugavalt vanalinna, lasku-
mata maa-alusesse tunnelisse. 

Remonditööde piirkond al-
gab Nunne tänava Toom-
puiestee poolsest otsast ja lõ-
peb Suur-Patarei tänavaga, 
kulgedes valdavalt mööda Va-
na-Kalamaja tänavat. Projekt-

ala hõlmab veel Gustav Adolfi 
gümnaasiumi põhikooli hoone 
ees olevat platsi. Ümberehita-
tud tänav ühendab Kalamaja 
ja vanalinna ning jalakäijad 
viiakse praegu kasutusel ole-
vast maa-alusest tunnelist 
maa peale. Vana-Kalamaja tä-
navaruumi hakatakse uuenda-
ma 2017. aastal arhitektuuri-
võistluse võitnud töö "Kasvu-
lava" alusel, mille on loonud 
arhitektuuribüroo Kavakava 
OÜ arhitektid.

Kuna Riigimetsa Majandamise 
Keskuses hakkab peatselt 
pühkima uus luud ehk välisluu-
reameti direktori kohalt lahkuv 
Mikk Marran, võiks riigimet-
sanduses ühtlasi astuda ela-
nikkonna elujärge kergenda-
vaid samme. Soome meedia 
teatel ägavad sealsed 
küttepuu müüjad 
tellimuste laa-
ma all, sest 
kõik osta-
vad tal-
veks va-
rusid. 
Mõni fir-
ma 
müüs 
juulis 
kümme 
korda roh-
kem kui tavali-
selt. Seesama on 
täheldatav Eestis. 
Seega võiks RMK luua maa-
kondadesse küttepuidu müü-
giplatsid, kus igaüks saaks 
vastavalt soovile ja rahakotile 
küttematerjali valimas käia. 
Küttepuud müüb riiklik metsa-
ettevõte juba tänagi, aga plat-
silt ja oma transpordiga saaks 
soodsamalt. Kindlasti ei meel-
diks see erametsaomanikele, 
aga samamoodi on riik juba 
sekkunud ka elektrihindades-
se, luues universaalelektri tee-

nust. Nüüd võiks sama teha 
küttepuuga. Soomes on alus-
tatud ühtlasi kampaaniaga 
"kraadid vähemaks", mis tut-
vustab jaheduses elamise ja 
jääaugus kümblemise võlusid. 
Nii Soomes kui Eestis valitsev 
küttepuupaanika kuulub üldi-

selt nähtuse alla hirmu suu-
red silmad. Inimesed 

ise ajavad oma 
irratsionaalse 

käitumisega 
hinnad 
üles, os-
tes roh-
kem kui 
talveks 
vaja. Üks 
Eesti halu-

koormaga 
veoautojuht 

kirjeldas stsee-
ni, kus maanteel 

keegi talle kõrvale sõi-
tis ja märkide keeles püüdis 
seletada, et maksab heldelt kui 
juht trajektoorilt kõrvale kal-
duks ja koorma hoopis talle 
tooks. Õnneks veel ei ähvarda-
tud, aga silme ette kerkivad 
stseenid Metsiku Lääne filmi-
de postivaguniröövidest. Kui 
RMK odavamat küttepuud tu-
rule viiks ja kinnitaks, et need 
talvel platsidelt otsa ei saa, ja-
hutaks see (h)indu ning tooks 
rahvale meelerahu.

Viimsi külje all Muuga sada-
mas käivitatakse ainulaadset 
operatsiooni, mis seisneb seal 
ladustatava 12 000 tonni 
plahvatusohtliku väetise sisu-
lises konfiskeerimises. Väetis 
seisab Muugal paigal seoses 
Venemaal kehtestatud sankt-
sioonidega ja kuulub väetise-
tootjale Akron, mille omanik 
on omakorda Venemaa rikku-
selt 16. inimene Vjatšeslav 
Kantor. Nagu vahendas ERR, 
näeb sanktsioonide reeglistik 
juhul, kui tegemist on ohtliku 
seisma jäetud kaubaga, ette 
võimaluse see ära müüa. Nüüd 

peaks tarbijakaitse ja tehnilise 
järelevalve amet tegema ette-
kirjutise väetise omanikfirma-
le, et too väetise maha müüks 
ja minema viiks. Rahapesu 
andmebüroo aga peaks kor-
raldama saadud tulu arestimi-
se, sest kaup seisab ju sankt-
sioonide tõttu. Kui see ette-
võtmine peaks õnnestuma, 
hingab Viimsi rahvas kerge-
malt. Plahvatusohtlik ammoo-
niumnitraat hävitaks plahvatu-
se korral, mis võib tekkida ka 
siis kui hoidmistingimusi on ri-
kutud, lisaks Viimsile osa Tal-
linna äärelinnadest.

Euroopa maad, sh ka Eesti 
ägavad enneolematus põuas, 
kuigi meil on veel olukord suh-
teliselt hea. Itaalias tegutse-
vad talunikele allikaid ja võima-
likke kaevukohti pendliga otsi-
vad sensitiivid. Eriti kuulus on 
sealse meedia teatel üks nais-
terahvas, kelle andmeid pole 
üheski teatmikus. Küll aga 
jooksevad kliendid tal ribura-
dapidi järgi, sest tema kuulsus 
on voolanud laiali sama kiiresti 
kui vesi. Tartu Ülikooli loodus-
geograafia teadur Mait Sepp 
tõdes ERR-i saates Vikerhom-
mik, et kuumalained üha tihe-
nevad ja saavad igal suvel ta-
valiseks. Kui 60 aastat tagasi 
kasvatati maisi meil käsukor-
ras, siis üha soojemate ilmade-
ga tehakse seda juba vaba-
tahtlikult. Kui siia taustaks lu-
geda välisriikide teateid Eu-
roopas valitsevast põuast, siis 
ei saa seda ilmselt ainuüksi 

kliimamuutuse süüks 
ajada. Rasked põuad 
on Euroopat rüüstanud ka ae-
gadel, mil sisepõlemismootorit 
polnud veel leiutatud. 1540. 
aasta põua ajal ei sadanud 
Kesk-Euroopa mingites osa-
des 11 kuud järjest. Tempera-
tuur olevat suvel küündinud üle 
40 kraadi. Väga madal on ol-
nud Berliini Spree jõe veetase 
1417 jne. Igast sajandist on 
teada põuast põhjustatud näl-
jahädadest. Praegune suurte 
jõgede kuivamine Euroopas 
tähendab kaasaegses maail-
mas kallimat transporti, sest 
kaupu ei saa enam vedada jõ-
gesid pidi. Nii on kasvõi Doo-
nau laevatatav osa kuivanud 
pea poole võrra, 100 meetri 
peale. Eesti üha olulisemaks 
eksportkaubaks võib aga vars-
ti saada vesi – iseasi, kuidas 
leida sellele keskkonnasõbra-
lik pakend.

Iraanist pärit teadlane Najmeh 
Mozaffaree Pour kaitses Tartu 
ülikoolis äsja doktoritöö ini-
meste kolimisest linnadesse ja 
linnade laienemisest. Nagu va-
hendas teadusportaal Novaa-
tor, jõudis ta muuhulgas 
järeldusele, et Tal-
linna ümbritsev 
täisehitatud 
"vöö" laie-
neb jätku-
valt. Konk-
reetsemalt 
näitas ana-
lüüs, et 
2030. aas-
taks laienevad 
olemasolevad 
asustusalad ligikaudu 
veel 12 km2 võrra. Võrreldes 
varasemate perioodidega tä-
hendab see siiski, et uute asu-
mite rajamise tempo mõnevõr-
ra aeglustub. Taolisi andmeid 
on kindlasti tarvis, et kavanda-
da Tallinna ja valdade koos-
tööd ühistranspordi osas jne. 
Pouri tööst nähtub ühtlasi, et 

ei tohiks lasta juba ajalooliselt 
välja kujunenud linnapiirkon-
dadel tähelepanu alt välja lan-
geda, et hoida inimesi sealt 
ära kolimast. Tuleb vanemaid 
paneellinnaosi tähtsustada, 

püüda sinna rohkem ette-
võtlust ja elu tuua, et 

vältida suurte sa-
telliitasulate laie-

nemist, mis lõ-
puks kõiki ja 
kõike ära kur-
navad. Kuigi ta 
otse sellist näi-
det ei toonud, 

kannatab mõ-
ningase hüljatuse 

all praegu kasvõi Va-
nalinn. Mida rohkem te-

kib satelliitasulaid, seda enam 
kannatab looduslik mitmeke-
sisus. Teisisõnu, linna nn vana-
de rajoonide elanikel tuleb jär-
jest pikemaid vahemaid läbida, 
et loodusesse pääseda – rää-
kimata üldisest keskkonna 
kurnamisest. See kõik ei puu-
duta muidugi ainult Tallinna.

Lähiajal algab Vana-Kalamaja 
tänava ümberehitus

Loogem lisaks universaal-
elektrile universaalhalud

Muuga plahvatusohtu on  
asutud likvideerima

Vesi muutub Euroopas  
üha hinnalisemaks

Iraani taustaga teadlane  
õpetab linnastumist ohjama
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"Meie lapsed on napimate  
võimalustega, kuid tänu 
Eesti tennise liidule on neil 
võimalik tennisemängust 
osa saada, oleme selle üle 
ääretult tänulikud," ütles 
Tallinna lastekodu juht 
Meelis Kukk.

Möödunud teisipäeval toi-
mus Tallinna lastekodu Pähk-
li noortekodu tenniseplatsil esi-
mene proovitreening, kus ten-
nisehuvilistest lapsed ja pere-
vanemad said kogenud treene-
rite käe all spordialaga tutvust 
teha. "Meil on olemas väljak, 
kuid puudub oskus seda kasu-
tada, samuti käib tennisemängu-
ga kaasas palju möödapääsma-
tuid kulusid," lausus Kukk. "See 
koostöö annab meie lastele või-
maluse katsetada uut spordiala, 
mis muidu jääks ressursside ta-

ha. Mine tea, kellest saab järg-
mine Kaia või Anett!"

Lapsed saavad soovi korral 
treeningutega jätkata.

Samuti viib tenniseliit laste-
kodulapsed WTA turniiri vaata-
ma ja kaasab neid Tallinn Open 
WTA 250 vabatahtlike prog-
rammis.

Tallinn Open WTA 250 tur-
niiri direktori Allar Hindi sõnul 
on laste inspiratsioon ja julgus 
kiitust väärt. "Meie missioon on 
õpetada ja julgustada noori ten-
nist mängima, leida uusi tennise-
huvilisi ning seeläbi tagada Ees-
ti tennisemängu järelkasv," üt-
les ta. "Saame nii noortele kui 
ka täiskasvanutele siin näida-
ta, et tennisemänguga on liht-
ne alustada ning see sobib igas 
vanuses mängijale. Meie koos-
töö Tallinna lastekoduga ei jää 
kindlasti ühekordseks, üheskoos 

toetajatega soovime pakkuda 
noortele tennisehuvilistele re-
gulaarseid treeninguvõimalusi. 
Eesmärk pole mitte ainult ten-

nise vastu huvi tekitamine, vaid 
selleks ka reaalsete võimaluste 
leidmine. Täna viisime treenin-
gu läbi lastekodu tennisevälja-

kul, mis on asfaltkattega, kuid 
reeglina asfaldil siiski ei mängi-
ta. Siit ka meie üleskutse teiste-
le sponsoritele, et tennisevälja-
kutele üle Eesti tuleks uus elu 
sisse puhuda!"

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on ka lastekodusse sattu-
nud lastel omad hobid ja spor-
dialad. "Vaatamegi igat last in-
dividuaalselt, mis talle sobib ja 
mis talle meeldib. Teeme tööd, 
et laps tegeleks enda hobidega 
edasi," lausus ta.

Hint tutvustas näidistree-
ningul põhilisi tennise reegleid. 
Treeningu viisid läbi Ekke Tii-
demann ja Märten Tamla, kes 
kohandasid treeningu tempo ja 
sisu vastavalt kohale tulnud las-
te vanusele ja jõule.

Tallinna lastekodu perema-
jades ja üksustes elab kokku li-
gi 200 last.

WTA Tallinna turniiri korraldajad õpetavad  
lastekodulastele tennist ja viivad nad võistlust vaatama

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

"Linnavalitsus on juba kind-
lalt otsustanud , et Nõmme-
Mustamäe maastikukaitse-
alale terviseradasid ei tule," 
vastas abilinnape Vladimir 
Svet Eesti 200 liikme Erik 
Vesti küsimusele.

Volikogus hakkavad nüüd 
üle nädala neljapäeviti kel-
la 14-15 toimuma infotun-
nid, kus volikogu liikmed saa-
vad linnavalitsusele küsimu-
si esitada. 

"Riigi ülesanne on teha 
vastavad seadusemuudatu-
sed, leida sajad puudu ole-
vad õpetajad ning raha, et 
saaks eestikeelsele hariduse-
le ka tegelikult üle minna," 
ütles oma vastuses volikogu 
liikme Kristen Michali kü-
simusele abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev.

Michalile vastates rõhutas 
Belobrovtsev, et seni on riik 
lahtiseks jätnud küsimuse, kas 
ja kuidas suudetakse 2024. 
aastaks täielikule eestikeelse-
le kooliharidusele üle minna. 

"Praeguste seaduste ja põ-
hiseaduse järgi võib õpilasi 
õpetada ka teistes keeltes," 
selgitas ta. "Kõik õppeasutu-
sed pole lähema aasta jooksul 
valmis minema üle täielikule 
eestikeelsele haridusele. Riigil 
on veel palju ära teha, enne 
kui see võimalik on."

Osa punamonumente  
eramaal

Tema sõnul tuleks eesti-
keelse hariduse puhul rääki-
da ka suurematest eesmärki-
dest. "See võiks olla, et kõik 
koolilõpetajad räägivad hästi 
eesti keeles. Selle poole tuleb 
liikuda ja selleks tuleb astu-

da ka konkreetseid samme," 
ütles abilinnapea.

Eesti 200 liige Erik Vest kü-
sis abilinnapea Vladimir Sve-
tilt, kas linn ikka tõesti loobub 
Nõmme-Mustamäe maastiku-
kaitsealale terviseradade ehi-
tamisest. Svet vastas, et lin-
navalitsus on juba kindlalt ot-
sustanud ja ka avalikult välja 
öelnud, et selle projekti ja ehi-
tusega edasi ei minda ning il-
ma lepinguta midagi ei ehita-
ta. "Linlasi kaasamata ja eks-
pertidega nõu pidamata me 
seal enam midagi ei tee," lau-
sus Svet. "Teemat on kordu-
valt arutatud ka keskkonna-
ametiga ning ehitus on peata-
tud. Ilma keskkonnameti loa-
ta midagi ei rajata."

Svet selgitas ka, et praegu 
kehtiv ehitusluba ja kavanda-
tud projekt on kaks eri asja. 
Kui projektiga edasi ei lähe, 
siis ei minda edasi ka ehitu-
sega, kinnitas ta. Svet möö-
nis, et on tehtud ka vigu, us-
kudes liigselt keskkonnaame-
ti sõnu, kuid nüüd on need 
möödarääkimised lõppenud. 
"Praegune linnavalitsus on 
kindlalt otsustanud, et tervi-
seradade ehitus jääb seisma," 
kinnitas ta.

Abilinnapea Kaarel Oja sel-
gitas reformierakondlasest vo-
likogu liikmele Sander Andla-
le, millal algab Tallinnas asu-
vate punamonumentide tei-
saldamine. Oja sõnul on Tal-
linn monumentide kaardista-

mise suve jooksul ära teinud. 
Linnaruumis on nn punaob-
jekte kokku viis tükki, neist 
suurim, Maarjamäe me-
moriaal,  asub rii-
gimaal ning sel-
le üle käivad 
riigiga lä-
birääki-
mised. 
Viljandi 
maanteel 
asunud 
nn Nõm-
me kivi on 
juba teisal-
datud. 

"Kolm mä-
lestuskivi asuvad 
endiste tehaste juures 
ning praegu eramaal," märkis 

Oja. "Kahel neist pole min-
git väärtust ning eraomani-
kud ise otsustavad nende üle. 
Endise Krulli tehase territoo-
riumil asuva mälestuskivi tei-
saldamine räägitakse omani-
kuga läbi."

Lasteaiakohad tulevad
Vastates volikogu reformi-

erakondlasest liikme Kristina 
Šmigun-Vähi küsimusele las-
teaedade puuduse kohta kesk-
linnas tõdes Belobrovtsev, et 
paljudel juhtudel ei saa linn 
sekkuda, kui arendaja otsus-
tab oma kortermajade juur-
de lasteaeda mitte ehitada. 
"Kesklinnas on vaja täienda-
vaid lasteaia- ja koolikohti," 
nentis abilinnapea. "Arenda-
jatega räägitakse alati läbi, kui 
palju oln ehitatavate korteri-
te juurde tarvis lasteaedu ja 
koole. Arendajad aga lähtu-
vad peaaegu alati rahalisest 
huvist ning jätavad need ra-
jamata. Me ei saa arendaja-
te tingimustega kohe kaasa 
minna. Linna prioriteediks 
on lapsed, arendajal kasum," 
nentis ta.

 Konkreetselt Veerenni 
asumi lasteaiast kõneldes tõi 

Belobrovtsev esile, et 
üheks leevendus-

meetmeks on 
praeguse las-

teaia reno-
veerimine 
koos juur-
deehitu-
sega, mis 
toob juur-
de ka las-

teaiakohti. 
Linn vaa-

tab praegu 
üle krunte ka 

endise Tallinna 
vangla territooriumil 

ja mujal ümbruskonnas.

VOLIKOGU ESIMENE INFOTUND: 
Millal punamonumendid ära viiakse  
ja kas lasteaiakohti jagub?

Veerenni asumi lasteaiale võiks teha juurdeehituse, mis tooks paika rohkem lasteaiakohti, pakkus volikogus 
küsimustele vastanud abilinnapea Vadim Belobrovtsev.  Tallinna Linnameedia

Lastekodulaste proovitreening kogenud treenerite käe all.  Mats Õun

Linlasi kaasamata 
ja ekspertidega nõu 
pidamata me midagi 

ei tee.

Volikogu valis 
aseesimeheks 
Tiit Teriku
Neljapäevasel istungil valis 
Tallinna volikogu uueks ase-
esimeheks Tiit Teriku, kes võ-
tab ameti üle erakonnakaas-
laselt Kalle Klandorfilt. Viima-
ne jätkab volikogus Keskera-
konna fraktsiooni juhina.

2019. a novembrist mullu 
sügiseni töötas Terik volikogu 
esimehena, nüüd on sellel ko-
hal Jevgeni Ossinovski. Tiit 
Teriku kõrval on teiseks ase-
esimeheks opositsiooni kuu-
luv reformierakondlane Kris-
ten Michal.

 

Põhja-Tallinnas 
kaunistasid  
tänavakunstni-
kud garaaže

Põhja-Tallinn lasi Sõle tänava 
ääres noored tänavakunstni-
kud garaažide kallale, et anda 
päevinäinud autode varjualus-
tele uus ja värviline elu. Tege-
mist on äsja alanud tänava-
kunsti kampaaniaga, mille tu-
lemusena  hakkab linnaruumi 
kaunistama kolm noorte teh-
tud grafitit. Suurt huvi algatu-
se vastu näitab see, et juuni-
kuu jooksul saabus ligi 50 
kunstitööde kavandit. 

Andrei Kedrini "lõuendiks" 
saavad Sõle tänava ääres 
asuvad Puhangu 1 garaažid. 
Kirill Shaposhniku töö Kopli 
ekstreempargis on valmis ja 
Emilia Sabirova looming val-
mib Puhangu 5 bussipeatuse 
taga septembri alguseks. 

Linnapea osales 
Reykjavíkis Is-
landi ja Balti rii-
kide kohtumisel

Islandil visiidil viibiv Tallinna lin-
napea Mihhail Kõlvart osales 
möödunud nädalal Islandi ja 
Balti riikide diplomaatiliste su-
hete sõlmimise 31. aastapäeva 
puhul pidulikul tseremoonial 
Reykjavíkis, Höfði majas.

Pidulikul tseremoonialosa-
lesid Balti riikide presidendi-
paarid, välisministrid ja kõigi 
nelja riigi pealinnade linna-
pead.  Reykjavíki linnapea Da-
gur B. Eggertssoni sõnul on 
Höfði maja väga eriline koht. 
"Just siin allkirjastasid meie 
riikide presidendid 31 aastat 
tagasi olulise dokumendi, mil-
lega Island sai esimeseks rii-
giks maailmas, kes ametlikult 
tunnustas Balti riikide iseseis-
vust, ja millega taastati diplo-
maatilised suhted Islandi ja 
Eesti, Läti ning Leedu vahel," 
rääkis Eggertsson. 
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Tegu on täpsussõiduga, 
kus kõik autod peavad järgi-
ma liikluseeskirju. Kes sõi-
dab liiga kiiresti, saab roh-
kem trahvipunkte, ja kes 
aeglasemalt, see vähem. 
Järgmisel aastal plaanime 
maratoni juba suuremalt – 
ikka taas Monacosse välja!" 
rääkis ees ootavast elektri-
autode suursõidust Toomas 
Arike, kes sõitis Teslaga ju-
ba siis, kui siinmail veel laa-
dimispunktegi polnud.

28. augustil kell 9 stardib 
Rahvusooper Estonia eest üle-
eestilisele elektriautode suursõi-
dule viisteist meeskonda. Mara-
tonil teeb kaasa ka üks esime-
si Tesla omanikke Eestis Too-
mas Arike. "Kui eelmised ma-
ratonid viisid Monaconi välja, 
siis tänavune Jüri Tamme mä-
lestussõit piirneb Eestiga," ütles 
Arike. "Soovime tema ajalooli-
se maratoni keskkonnasõbralik-
ku ideed elus hoida. Hakkas ju 
Tamm kunagi maratone tegema 
selleks, et elektriautosid popu-
lariseerida. Näitasime toona, et 
elektriautoga saab probleemita 
sõita ühest maakera otsast teise. 

Järgmisel aastal plaanime mara-
toni juba suuremalt – ikka taas 
Monacosse välja."

Monaco vürstiriigi aukonsu-
li, kahekordse olümpiapronksi ja 
Electric Marathon Tallinn–Mon-
te Carlo elektriautode ralli ku-
nagise peakorraldaja Jüri Tam-
me auks korraldatud maraton 
läbib seekord marsruudi Tal-
linn–Pärnu–Tartu–Tallinn. "Jü-
ri Tamm oli tõeline visionäär ja 
meie ajast ees. Ta soovis näida-
ta, et ka elektriautoga saab Eu-
roopa läbi sõita ja popularisee-
rida elektriautosid," sõnas üri-
tuse peakorraldaja Marko Väl-
ja. "Võistlusega tõstame esile 
keskkonnasäästlikku innovat-
siooni sõidukite arenduses. Üht-
lasi saavad tootjad võistlusega 
demonstreerida oma uuemaid 
elektrisõidukeid ja panna neid 
konkurentide vastu proovile." 

Eriti popid linnainimeste 
seas

Elektriautode rallil võistel-
dakse täpsuse peale. Nullau-
to sõidab võimalikult kiiresti, 
kuid liikluseeskirju järgides aja 
ette. Seda aega võistlejatele tea-
da ei anta. Meeskond, kes sõi-
dab nullauto ajale lähima aja, 
võidab võistluse. Ekipaaž, kes 
jõuab kohale varem, saab topelt 

miinuseid, sest tõenäoliselt üle-
tas ta kiirust. Kes tuleb hiljem, 
saab ka miinuseid.

Arike on elektriautoga sõit-
nud ligi üheksa aastat. "Elekt-
riauto pole minu arvates ainult 
ökoteema, vaid see on ka raha-
kotile tunduvalt soodsam," kin-
nitas ta. "Üks Tallinna–Tartu 
edasi-tagasi ots maksab sellega 
10 eurot, mis on bensiiniauto-
ga võrreldes kordades odavam 
ja bussipiletistki soodsam.  Aas-
tas säästan nii tuhandeid euro-
sid.  Bensiini peale tagasi min-
na mul plaanis pole."

Kuigi Balti riikides moodus-
tas elektriautode osakaal vii-
mastel aastatel vaid 2%, on eks-
pertide sõnul nende populaarsus 
tõusuteel.  Topauto müügista-
tistika näitab, et alates jaanua-
rist on  elektriajamiga sõiduki-
te müük kasvanud lausa kolm 
korda. Ettevõtte müügijuht Ja-
nek Eskori sõnul küsiti mullu 
elektriautodele pakkumisi täna-
vusega võrreldes neli korda vä-
hem. Müüdud on elektriautosid 
sel aastal kolm korda rohkem. 

Hiljutine Norstati uuring näi-
tab, et elektriautot peab pikas 

plaanis soodsamaks 42% Tal-
linna ja selle lähiümbruse elani-
kest. "Kui eelmisel aastal kasvas 
elektriautode arv 67%, siis sel-
le aasta esimesel poolel on oste-
tud juba sama palju elektriauto-
sid kui eelmisel aastal kokku," 
kinnitas ka elektriautodele laa-
dimispunkte rajava firma LIFF 
tegevjuht Roman Zahharov.

Hooldus odavam
Elektriautot os-

tes on esimestel 
aastatel selle 
hooldusku-
ludki võr-
reldes ben-
siini- ja dii-
selmooto-
riga auto-
dega sood-
samad. 

Pealinna 
piirkonna ela-
nikke motivee-
riks elektriauto ka-
suks otsustama ka elektri-
autodele mõeldud eraldi sõidu-
rajad, mis võimaldaksid linnas 
kiiremini liigelda. Tallinn annab 
nüüd kortermajadele toetust ka 
elektriautode laadimispunktide 
rajamiseks.

"Tulevikus lisandub bensiini-
le veel teisigi alternatiive," lisas 

Arike. "Raskeveokid näiteks hak-
kavad sõitma ilmselt vesinikuga. 
Elektriauto suuremat levikut ta-
kistab praegu see, et neid lihtsalt 
ei suudeta vajalikul määral toota. 
Teslaga võrreldavat hoogu pole 
teised tootjad veel sisse saanud. 
Vajadused on veel paljuski kat-
mata ja hinnad on veel samuti 
bensiiniautost kõrgemad."     

Tallinn–Monte Carlo ralli 
sai alguse 1930. aas-

tal ja võistlussa-
ri lõppes 1939. 

aastal puh-
kenud Teise 
maailma-
sõja tõttu. 
Võistluse 
taaselus-
tas 2011. 
aastal koos 

Tammega 
Monaco vürst 

Albert II. Seda 
kaasaegses võt-

mes, kus elektrisõi-
dukid võistlevad pikamaa 

distantsidel liikluseeskirju jär-
gides. Esimene moodsate elekt-
risõidukite võidusõit Tallinnast 
Monte Carlosse toimus 2011. 
aasta juunis, kus võidusõidu star-
di andsid H.S.H. Monaco vürst 
Albert II ja toonane Tallinna 
linnapea Edgar Savisaar. 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

4. septembril pääsevad hu-
vilised muuseumipühapäeva 
raames taas tasuta palju-
desse muuseumitesse. Kiek 
in de Köki juhataja Anneli 
Jalava sõnul on selleks pu-
huks avakorrusele paiguta-
tud populaarne Melchiori 
näitus ja koos giididega 
saab mängida ajalugu tut-
vustavaid mänge. Veel saab 
linnamuuseumi filiaalides 
vaadata väljapanekuid 
Kalarannast ja tutvuda foto-
graafia ajalooliste võtetega. 

"Septembris tahame rohkem 
panustada külastajaga suhtle-
misele. Külastusjuhid annavad 
huvilistele võimaluse näiteks 
mitmesuguseid mänge mängi-
da, sealhulgas jutustada noore-
matele külastajatele paiga ajalu-
gu kaardi- ja lauamänge mängi-
des," rääkis Jalava. "Muuseumi 
fuajees võib 4. septembril näha 
Melchiori näitust, mis annab üle-
vaate filmi tegemisest koos osa-
liste kommentaaridega."

 Augusti alguses püstitas 
Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseum tasuta muuseumipü-
hapäevade külastuste mäekõr-
guse rekordi.

Jahedus ja hämarus suvele 
kontrastiks

"Rekordiline muuseumipü-
hapäeva külastajate arv üle nelja 
tuhande inimese oli päris inten-
siivne kogemus, rekordi tõmbe-
numbriks on ilmselt muuseumi 
tunnelid," ütles Jalava. "Kui al-
guses pääses tunneleid vaatama 

vaid giidi saatel, siis nüüd saab 
neis uidata ka üksi. Teisalt suu-
rendasid publikuhuvi ilmselt pa-
lavad päevad, mõjuvad ju tun-
nelid selle taustal mõnusalt ja-
hedalt. Kümme kraadi on hea 
jahe! Tasuta muuseumipühapäe-
vade külaskäike ette broneeri-
da pole vaja. Tulla on lihtne ja 
selgitusi aitab meil neljas kee-
les jagada audiogiid, mille saab 
nutiseadmesse alla laadida. Ole-
me infotahvlite mahu teadlikult 
väiksemana hoidnud, et ajalooli-

ne miljöö paremini mõjule pää-
seks. Hämar ruum mõjub ehe-
damalt, trükistest ja piltidest va-
ba pinda on rohkem."

Tallinn alustas linnale kuulu-
vates muuseumites tasuta muu-
seumipühapäevadega tänavu 
märtsis. Poole aastaga on alga-
tus toonud rohkelt külastushuvi, 
7. augusti muuseumipühapäeval 
külastas muuseume rekordiliselt 
9180 muuseumihuvilist. 

"Muuseumipühapäevad on 
toonud kuue kuu jooksul Tallin-

na muuseumidesse üle 36 000 
külastuse, mis näitab, et see alga-
tus on inimeste poolt väga soo-
jalt vastu võetud," ütles abilin-
napea Kaarel Oja. "Kuna pole 
näha ka külastajanumbrite lan-
gust teistel päevadel, saab julgelt 
öelda, et eesmärk publikut suu-
rendada on täitunud."

Kohviku kuldaeg
Jalava sõnul aitab publiku-

huvi kasvule kaasa ka uue-
nenud Neitsitorn oma kohvi-

kuga. "Neitsitornis on avatud 
kaks põnevat näitust tornikoh-
viku kuldajast ning kunagisest 
kunstnike elupaigast. Kokku 
seega täisnauding – saab istu-
da, kohvi juua ja nautida ava-
rast aknast linnavaadet!" rää-
kis Jalava. "Väliterrassid on 
Taani kuninga aia amfiteatri 
juures, samuti asuvad kohvi-
kulauad nagu varemgi linna-
müüril." 

Augusti külastajanumbrite 
rekordit vaadates on linnamuu-

seumi osakonnad silmitsi hoo-
pis väljakutsega, kus hoonetes-
se lihtsalt ei mahu enam muga-
valt ära. "Tõenäoliselt peame 
katsetama lahendust, kus kor-
raga muusemiruumides viibiva-
te inimeste arv on mõnevõrra 
piiratud," märkis Oja. "Kuigi 
ootamine võib tekitada natu-
ke ebamugavust, on muuseu-
mi külastus sellise lahenduse 
puhul kõigile kindlasti meel-
divam."

Elektriautode suursõit õhutab liikluseeskirjadest lugu pidama

Bastionikäikudes saab minna ajareisile nende minevikku – alates 1980ndate punkariajastust kuni käikude ra-
jamiseni Rootsi ajal.  Albert Truuväärt

Bensiini  
peale tagasi  

minna mul plaanis 
pole.

Veeda pühapäev muuseumi  
maa-aluseid käike uurides!

Ralli stardib tavapäraselt Estonia eest. Albert Truuväärt

Aita muuseumitel  
külastajaid vastu võtta!
• Järgmised tasuta 

muuseumipüha-
päevad toimu-
vad 4. sep-
tembril, 2. ok-
toobril, 6. no-
vembril ja 4. 
detsembril. 

• Fotomuuseumi pro-
jektiruumis avatud Karo-
liina Kase näituse teemaks 
on loomade kohtlemine 
suurfarmides ja -tootmises.

• Linnaelumuuseumis saab 
vaadata näitust "SoomEst 
vabaduse viise otsimas. 
1960-1991". 

• Kiek in de Kökis pääseb 
bastionikäikudesse. 

• Neitsitornis on taas avatud 
legendaarne kohvik selle 
originaalsisustusega. Tutvu-
da saab muuseumi püsinäi-
tusega "Neitsitorn kui kuns-
titempel".

• Kalamaja muuseumis on 
ajutiste näituste saalis ava-

tud näitus "Kalarand 
– igaühe mereää-

re kolmas tule-
mine". 

• Lastemuuseu-
mi Miiamilla pü-
sinäitust saab 

vaadata veel vii-
maseid kuid. Maja 

suletakse väljapanekute 
vahetuseks ajutiselt aasta 
lõpus.

• Jaani seegi galeriis on taas 
külastajaile avatud Eesti-
Soome ühisnäitus filmi pea-
le tehtud fotodest, mida ka-
sutatakse edukalt ka kaas-
aegses fotograafias.

• Kuna huvi on suur, seisab 
linnamuuseum silmitsi muu-
seumitöötajate puudusega 
tippkülastusega päevadel, 
seega palub muuseum appi 
vabatahtlikke. Vabatahtli-
kuks hakkamise huvist saab 
teada anda info@linnamuu-
seum.ee.
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Kümmekond meetrit lepa-
võsa püüab kinni peaaegu 
kogu väetiste ülejäägi põllu 
pealt, mis muidu jõuaks 
merre. Kuidas aga rääkida 
põllumehele, et jäta nüüd 
kümne meetri laiune riba 
kraavi äärest sööti?" lau-
sus Eesti Teaduste 
Akadeemia president 
Tarmo Soomere 
Läänemere päeva 
tähistamisel.

Soomere sõnul reostab prae-
gu merd aastakümnete eest jõ-
gede veega sinna jõudnud saast. 
Kuigi Läänemere vesi peaks 
vähem kui 30 aastaga vahetu-
ma, ei kehti see ainete kohta, 
mis on tulnud jõgede kaudu – 
need kipuvad põhja vajuma ja 
seal püsima jääma. 

Samas nentis Soomere, et 
kuuldused Läänemeri muutu-
mise kohta roiskvee tünniks 
on  kõvasti liialdatud. Lääne-
meri on väga suure valgalaga, 
aga samas väike meri, mille 
ühendus ookeani ja Põhjame-
rega käib läbi kitsaste ja ma-
dalate Taani väinade. 

Reostuse jäljed ulatuvad 
põldudele

Peale selle – suurem osa 
veest, mis Läänemerre voo-
lab, tuleb jõgedest, mille põh-
jad on mudased ja savised ja 
kus on tohutult palju orgaani-
kat. See tähendab, et kui ka ini-
mest siin ei oleks, oleks Lääne-
mere vesi ikka kordades soga-
sem kui Atlandi ookeani, Musta 
mere või Vahemere vesi. Nii et  
indikaatorid, mis sobivad ava-
merega piirnevatele ja avame-

rele avatud veekogudele, tööta-
vad Läänemere jaoks kehvasti, 
nentis akadeemik.

Merevee reostus on teadla-
se sõnul märksa laiem prob-
leem ja ulatub kaugele sise-
maale. "Reostus oleneb sellest, 
kas väetist pandi nii-öelda ka-
paga silma järgi või täpselt va-
jalikule taimele vajalikku koh-
ta," selgitas Soomere. "Selles 
mõttes on Soome-Rootsi-Sak-
samaa olnud vähemasti umbes 
30 aastat oma arengus Eestist 
ees. Suurpõldude vahel ja nen-
de kraavide vahel peaksid ole-
ma mõne meetri laiused lepiku-
lodud vm põõsaalad. Need on 
kõige efektiivsemad biopuhas-
tid. Kümmekonna meetri laiune 
lepavõsa püüab kinni peaaegu 
kogu lämmastik- ja fosforväe-
tiste ülejäägi põllu pealt. Kui-
das aga rääkida põllumehele, 
et kuule, jäta nüüd see kümne 
meetri laiune riba kraavi jär-
jest sööti? Ta hakkab ütlema, 
et aga sealt tulevad ju umbro-
hud mu põllu peale. See võtab 
natukene aega, kuni me saame 
üle sellest nii-öelda sotsialismi 
pärandist, mis on meil geeni-
des sees ja kipub ennast kogu 
aeg taastootma. Aga see prot-
sess on läinud uskumatult kii-
resti. Inimesed on aru saanud, 
et meri on meie ühine väärtus 
ja mere kaitsmine algab juba 
sellest kohast, kust tuleb ve-
si allikasse, mitte isegi enam 
allikast."

Suurest jamast  
oleme pääsenud

Soomere sõnul on üks väga 
konkreetne asi, mida kõik siga-
rette suitsetavad linlased loo-
duse ja mere hüvanguks saa-
vad ära teha – selleks on suit-
setamisest loobumine, sest mõ-

ne aja eest tehtud uuringu tu-
lemusena moodustavad suitsu-
konid tervelt poole linnatäna-
vatelt merre jõudvast prügist. 
Sigaretifiltrid on aga äärmiselt 
toksilised ning mürgitavad to-
hutul hulgal merevett. "Oota-
matult lihtsad asjad mõjutavad 
väga mere ökosüsteemi. Sinna 
kuulub ka meie enese käitumi-
ne," ütles teadlane. "Me ole-
me saanud üle tegelikult väga 
olulistest asjadest, meil ei leia 
peaaegu enam plastikpudelit 
kuskilt põõsa alt. Mitte ainult 
see, et pandipakendi süsteem 
sundis inimesi kõiki pudeleid 
kokku korjama, aga kümne 
aastaga on muutunud inimkäi-
tumine. Me ei loobi pakendit 
laiali. Nii et selles mõttes on  
Läänemeri pääsenud pal-
jude teiste merede 
saatusest, kus on 
meeletu plas-
tireostus."  

Tuu-
le suunast 
oleneb, 
kas heit-
vesi lä-
heb kus-
kile mere 
keskele ja 
seguneb seal 
või puhutakse 
meie kodude juur-
de tagasi. "Need muu-
datused on hirmus kerged tule-
ma," nentis Soomere. "Me ole-
me näinud radikaalseid muutu-
si õhuvoolu suunas natuke üle 
30 aasta tagasi. Sellised asjad 
on väga õpetlikud, need pa-
nevad naabrid olukorda, kus 
nad peavad rääkima, sest mui-
du saadakse saastamisest radi-
kaalselt valesti aru."

Üheksa riigi mereks olev 
Läänemeri on teadlase sõnul 

äärmiselt mitmekülgne ning 
seetõttu on ka iga Läänemere-
riigi merega seonduvad kesk-
konnaprobleemid pisut erine-
vad. "Me kõik teame Einstei-
nile omistatud mõtet, et aeg 
kulgeb erinevalt, sõltuvalt sel-
lest, kummal pool tualeti ust 
sa oled. Aga aeg kulgeb erine-
valt ka sõltuvalt sellest, kum-
mal pool Läänemerd olla," üt-
les Soomere.

Väga mitmepalgeline meri
Pool Läänemere rannikutest 

koosneb graniidist, mis kipub 
merest kerkima. Nende prob-
leem, kes elavad Rootsis või  
Soomes, on pigem see, et sa-
damad kipuvad kuivaks jää-
ma, tuleb minna järjest kau-

gemale merele, et sada-
mat pidada. 

Lõuna ja ida 
pool koos-

neb rannik 
enamjaolt 
pehmetest 
setetest. 
Meil on 
veel natu-
kene pae-

kivi ran-
ras, aga lõu-

napoolne ran-
nik kipub vaju-

ma. "Inimestel, kes 
seal kandis elavad, on 

sõna otseses mõttes vesi ah-
jus," märkis Soomere. 

Läänemere veepind tõuseb 
ka kliimamuutuse tõttu.  "Lää-
nemeri on väga õpetlik selles 
mõttes, et vaid paarkümmend 
kilomeetrit teineteisest eemal 
paiknevates kohtades ilmneb 
kliimamuutus radikaalselt eri 
moel," tõdes   Soomere.

Mürgised konid 
moodustavad poole 

tänavatelt merre 
jõudvast prügist.

TEADLANE: Plastpudelitest 
saime lahti, nüüd tuleks mere 
nimel loobuda suitsetamisest

Tarmo Soomere sõnul ohustab Läänemerd selle 
põhja aastakümnetega ladestunud saast.

Läänemere päeva raames pai-
galdati Põhja-Tallinnas  randa 
spetsiaalsed prügikastid, et 
vältida suitsukonide sattumist 
merre. Kastidesse kogutud ko-
nid saavad hiljem uue elu 3D 
printimise materjalina.

Esialgu on tegu katseprojekti-
ga, mis kestab kaks kuud. "Igal 
aastal jõuab loodusesse pea 80 
tonni sigaretifiltreid, milles sisal-
duvad toksilised ained satuvad 
läbi mereloomade ka inimeste 
toidulauale. Loodan, et konikastid 
aitavad vähendada selle mere-
prügi teket," ütles abilinnapea 
Joosep Vimm. "Projekti teeb eriti 
põnevaks, et lisaks konide kokku 
korjamisele rannast töödeldakse 
need ümber komposteeritavaks 
3D printimise materjaliks ning nii-
moodi vähendatakse ka plast-
jäätmete tekkimist." Suitsukonid 
on Läänemere üks kõige levinum 

mereprügi liik, mis on toksiline ja 
ei lagune. Üks suitsukoni võib 
mürgitada kuni 1000 liitrit vett 
ning konist vette eritatud mürkai-
ned võivad seal püsida kuni küm-
me  aastat, olles vee-elanikele 
surmavad.

Kastid paigaldati esialgu ka-
heks kuuks Stroomi rannaparki, 
Pikakari rannas Katariina kaile ja 
kalurite slipi juurde, Kalaranna 
uue promenaadi äärde, Kopli liini-
de promenaadi äärde, Lennusa-
dama juurde ning linnahalli kaile, 
kus lähiajal avatakse ka väliter-
rassiga kohvik. Ühtekokku pan-
nakse linnaruumi 20 konikasti.

Projekti viib läbi Tallinna Stra-
teegiakeskus koos ettevõttega 
Filaret OÜ. Kui projekt osutub 
edukaks, ostetakse tulevikus fir-
malt konikastid välja ning need 
paigaldatakse mujalegi mere ja 
jõe äärde. 

Kasti kogutud konidest saab 
plastmaterjal 3D printimiseks
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loobuda laua taga liikumatult 
istumisest?

Hindamine on muutunud. 
Algklassides on väga levinud 
kujundav hindamine; kirjelda-
me, mida laps juba oskab ja mis 
on need asjad, mida tuleks veel 
õppida ja harjutada. Seda tuleb 
järjest juurde ka vanemasse klas-
sidesse, kus võib-olla on numbri-
line hindamine, kuid kuhu õpe-
tajad lisavad ka oma kommen-
taari juurde. Hindamine üksi ei 
mängi rolli. Oluline on ka see, 
et kui laps saab oma töö taga-
si, siis nad vaataks koos õpeta-
jaga, kus need vead tekkisid ja 
mis need tekkisid. See on palju 
olulisem kui number. Kõike tu-
leks õpilasele selgitada nii, et see 
talle ka kohale jõuab.

Koolis võiks olla palju rohkem 
teadlikkust, et kuidas inimene 
üldse õpib. Sellest võiks rääkida 
ka vanematele. On palju lapse-
vanemaid, kes peavad lugu aas-
takümnete tagusest õpimetoodi-
kast, kus laps pidigi istuma vaik-
selt pingis, täitma töövihikut ja 
lugema õpikut. Õppekäik ei ole-
gi paljude vanemate arvates õp-
petöö. Teadlikkuse tõstmist on 
palju enam vaja.

Kogupäevakooli ideaalmudel 
ongi, et laps alustab koolipäeva 
treeningu või huviringiga, et ta 
saabki päeva kenasti sisse elada, 
ja siis tuleb natukene keerulisem 
tund, mis vajab rohkem pingu-
tust. Selge on see, et matemaati-
kat enam väga hästi seitsmenda 
või kaheksanda tunni ajal laps ei 
jõuagi õppida, et kohati on esi-
mene tund lihtsam, kui nad se-
da õpivad, aga eks see oleneb 
ka lapstest, et kellele meeldibki 
varem ärgata ja tegutseda ja kes 
tahaks kauem magada.

Eesti lapsed ei julge end väljen-
dada, sest kardavad väga eksi-
da. Miks see nii on ja kuidas se-
da muuta?

Eks uuringud on tõesti näi-
danud, et mida vanemaks laps 
saab, seda vähem ta tunnis üld-
se midagi öelda tahab. Kui lap-
sele esimesest klassist peale si-
sendatakse, et ta peab tunnis 
vaikselt olema ja rahulikult is-
tuma, siis ühel hetkel ta saabki 
selle selgeks. Aga kui talle õpe-
tatakse hoopis, et tarvis on ise-
enda tööst rääkida, põhjendada, 
kaaslastele esineda, siis saab see 
talle harjumuseks. Laps õpib nii 
enda mõtteid avaldama ja saab 
kinnitust, et ükski mõte ei pruu-
gi vale olla. Meil kõigil on erine-
vad mõtted ja uskumused.

Siin on kindlasti oluline ka 
õpetaja reaktsioon. Kui õpilane 
ütlebki vale vastuse, siis kuidas 
reageerib õpetaja. Või kuidas 
õpetaja juhib protsessi siis, kui 
õpilane räägib teemast mööda. 
Kuidas kaaslased õpilast sel ju-
hul toetaksid selmet öelda, et sa 
ei saa ikka üldse mitte millestki 
aru. Eks see on õpetaja oskuste-
ga ka seotud.

Kas õpetaja on tehniliste oskus-
te andja või ka väärtuste edasi-
andja?

Ma arvan, et mõlemat. Eks 
iga inimene kannab iseenda käi-
tumisega neid väärtuseid nii, et 
ta ise ei pruugi teadagi, aga iga 
tema liigutus, sõna, näoilme – 
see annab juba midagi edasi, mi-
da õpilased tõlgendavad. Ma ar-
van, et tänane kool ja tuleviku-
kool on kindlasti väärtustel põ-
hinev. Me peame teadma, miks 
me mingeid asju teeme ja kui-
das teeme. See saab palju olu-

pealinn@tallinnlv.ee
 
Kooli alguse puhul küsis Pea-

linn õpetajatelt ja hariduse asja-
tundjatelt, mis moodi tuleks lapsi 
õpetada nii, et nad käiks koolis 
rõõmuga. Südalinna koolis ei lä-
he õpilased  pärast tundide lõppu 
kohe koju, vaid jäävad hea mee-
lega veel kooli kaaslastega aega 
veetma. Sellest, kuidas see on 
õnnestunud, rääkiski kooli alg-
klasside õppealajuhataja.

Kuidas säilitada õpilaste huvi 
õppimise vastu? Esimeses klas-
sis on lastel suur koolis käimise 
elevus, mis hiljem kaob. Miks? 
Mismoodi hoida alles uudishimu, 
õpirõõmu?

Kõige olulisem, et tund oleks 
mitmekesine, et lastele jätkuks 
ootusärevust. Tund võiks pak-
kuda põnevust ja üllatusi, et lap-
sed ei teaks alati ette, mis seal 
juhtub. See võiks olla mänguli-
ne ja uurimuslik, õpilased võiks 
saada ise aktiivsed olla ja tegut-
seda. Ainult õpiku ja töövihiku 
taga ei viitsi keegi 45 minutit 
järjest istuda. 

Kindlasti on oluline ka õpe-
tajate suhtumine. Õpetaja võiks 
lähtuda õpilaste huvidest ja ar-
vestada, kes tema klassis on. 
Samuti on hea õpetaja paind-
lik ja leiab lahendusi, mis sobi-
vad igale lapsele. Siis on vähem 
ka olukordi, kus laps ütleb, et ta 
ei taha enam kooli minna, sest 
seal on igav ja nõme ja keegi ei 
mõista teda. 

Samuti on oluline koostöö lap-
sevanematega. Lapsel kaob õppi-
mishuvi ja tal võivad tekkida suu-
red õpiraskused, kui ta on oma 
õpivõimekusega kimpus või tal 
on kodus mured. Kodused ras-
kused kanduvad ühel hetkel ka 
kooli edasi. Õppimist segavad siis 
meeleolu- või keskendumishäi-
red, sest laps mõtleb sellele, mis 
kodus toimub. See on sagedane  
probleem. Aga kui vanem teeb 
kooliga hästi koostööd, siis üldi-
selt saab ka koolis asjad korda. 

Millisel kujul aine edasiandmi-
ne õpilasi huvitab ja mil viisil 
mitte? 

Eelkõige huvitab last see, mida 
tal reaalses elus võib vaja min-
na. Õpe peab olema õpilase jaoks 
huvitav ja ka väljakutseid pak-
kuv, aga mitte jälle liiga raske.

Algklasside õpetajana näen, 
et lastele meeldib mängida, oma-
vahel suhelda. Neile meeldivad 
koos tehtavad ülesanded, mis vii-
vad neid ka koolist välja. Näiteks 
õuesõpe või mõne muuseumi kü-

lastus, aga et õppetöös oleks va-
heldust – see on kõige olulisem.

Kui vajalik on, et õpetaja loob 
õpilastega soojad suhted? Ku-
nagi öeldi, et õpetaja ei tohi ol-
la õpilasega oma jope. Nüüd lä-
hevad nii mõneski koolis õpeta-
jad õpilastega peale tunde tren-
ni või kohvikusse ja arutavad ai-
nesse puutuvaid põnevaid näh-
tusi ja maailmaasju.

Ma arvan, et see on koolis 
muutunud. Kui mina õpetajatööd 
15 aastat tagasi alustasin, siis vaa-
dati sellele tõesti viltu, kui õpe-
taja oli õpilasele liiga suur sõber. 
Õpetaja ei pea olema tingimata 
sõber, kuid ta võiks olla inimlik 
ja lastele kättesaadav. Laps peab 
teadma, et õpetaja tunneb tema 
vastu huvi. Õpilane peab tead-
ma, et õpetaja tunneb huvi te-
ma soovide ja mõtete vastu, mi-
da ta ei soovi või ei taha. Kogu 
klassi head suhted on kõige alus. 
Heade suhetega õpilased õpivad 
üldiselt hästi. Neil on käitumine 
korras ja nad tahavad koolis käia, 
sest klass on meeldiv ja neil te-
kib kuuluvustunne. Kui õpetajal 
tuleb uus klassikomplekt, on see-
pärast oluline, et ka lapsed oma-
vahel suhteid looks.  Enne ei saa 
hakata õpilasele tarkust jagama, 
kui ta ei ole selleks valmis. Ta 
peab ennast ka emotsionaalselt 
hästi tundma.

Teil töötab suisa kogupäeva-
kool, palun rääkige, kuidas see 
toimib.

Kogupäevakool tegut-
seb meil juba mitmeid 
aastaid. Meie kooli-
päev on paindlikum 
ja natukene teist-
sugune kui teis-
tes koolides. Meie 
õpilastel on võima-
lus olla koolis õh-
tul kella viieni ja 
kui nad koju lähe-
vad, siis nad kodu-
töid enam üldjuhul te-
gema ei pea. Meil on ole-
mas õpiklubid, kus õpetajad 
abistavad iga last, et kodutööd 
saaks tehtud. Seal võib korra-
ta neid asju, mis hommikul jäid 
võib-olla tegemata.

Teisest küljest on see ka for-
maalse ja mitteformaalse õppe-
töö sidumine. Meil on lai va-
lik huviringe, klubisid ja tren-
ne. Lisaks sellele on meil kooli-
päev natukene teistmoodi. Kui 
on võimalik, siis see ei alga ko-
he ainetunniga, vaid näiteks 
mõne huviringiga või treenin-
guga ja alles siis tulevad aine-
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"Õpetaja, kes suudab end kehtestada ka igasugustel muudel viisidel ja luua õpilastega sideme, ei pea olema autoritaarne," leiab Mölder-Jevdokimov. "Ta tunneb oma õpilasi, nende hu-
visid ja eripärasid. Ta on õpilaste seas autoriteetne ka siis, kui teeb tunnis lõbusamaid asju." Albert Truuväärt

"Kui last õpetatakse esimesest klassist peale vait ole-
ma, siis varsti ta loobub oma arvamusest," lausub Sü-
dalinna kooli õppealajuhataja Kerttu Mölder-Jevdoki-
mov. "Kui me ärgitame õpilast oma mõtteid põhjendama, 
kaaslastele esinema, siis õpib ta, et ükski mõte ei ole va-
le. Kool peab lastele pakkuma ka rohkem liikumisrõõmu 
ja turvatunnet. Kogu klassis heade suhete loomine on 
õppimise alus. Ja iga laps peab teadma, et õpetaja tun-
neb tema vastu päriselt huvi."

tunnid. Päeva jooksul käivad 
meie lapsed õuevahetundides 
ja need lapsed, kes jäävad koo-
li kella viieni, on päeva jook-
sul õues ligi kaks ja pool tundi. 
Ma usun, et ka see on oluline 
koolirõõmu võti, kui laps saab 
liikuda, endale loomupäraselt 
sõpradega koos olla ja mängi-
da. Laps tuleb kooli eelkõige 
sõprade pärast ja alles siis õp-
pimise pärast.

Miks on vahel õpetajate seas 
palju autoritaarsust, kuid vähe 
autoriteeti?

Ma arvan, et autoritaarsus 
tuleb väga tihti siis, kui õpetaja 
tunneb, et ta ei saa muidu ennast 
kehtestatud. Õpetaja, kes suudab 
end kehtestada ka kõiksugustel 
muudel viisidel ja luua õpilaste-
ga sideme, ei pea olema autori-
taarne. Ta tunneb oma õpilasi, 
nende huvisid ja eripärasid ja on 
autoriteetne õpilaste seas ka siis, 
kui teeb tunnis lõbusamaid as-
ju. Meil ei pea olema ainult õpik-
töövihik tüüpi tund.

Millised uuenduslikud õpetamis-
viisid on Eesti koolides levinud?

Kindlasti on koolidesse palju 
juurde tulnud aktiivseid ainetun-
de, kus lapsed liiguvad ja tegut-
sevad ning õpivad õues. Kind-
lasti on Tallinna ja teiste Eesti 
koolide õppetöösse juurde tul-
nud digivahendeid, mida küm-
me aastat tagasi ettegi ei kuju-
tanud. Meil on head sülearvu-
tid, tahvelarvutid ja robootika-
vahendid. Nüüd on õpetajad val-
mis iga hetk ka veebitundi kor-
raldama, tehes seda sama kvali-
teetselt kui kontaktõppena.

Kuidas õppimise ebaühtlust ko-
roona ajal tasandada? Kas riik 
võiks luua korraliku digikooli, 
mis oleks tasuta ja kus parimad 
õpetajad oleks tunnid sisse lu-
genud? Seda saaks siis kasutada 
ka muul juhul kodus õppimiseks, 
näiteks kui oled kaua haige. Sel 
juhul oleks kõik ained sealt kät-
tesaadavad

Põhikooli õpilaste puhul ei ole 
loeng kõige mõistlikum õppe-

meetod. Kas me isegi jak-
same 45 minutit lihtsalt 

videost kuulata keda-
gi rääkimas? Ükskõik 
kui põnevat juttu kee-
gi räägib, meie mõte 
läheb mujale. Eriti ar-
vutist õppides, kus on 
väga lihtne muid lehe-

külgi lahti teha.
Väikesel lapsel, kellel 

eneseregulatsioon on nõr-
gem kui täiskasvanul, kaob 

seda enam tähelepanu ära. Lap-
se jaoks on tegelikult väga oluli-
ne kontakt oma õpetajaga, et ta 
saabki silmast silma temaga ves-
telda. See võib olla ka video teel, 
aga siiski peab õpetaja kohe kü-
simusele reageerima.

Mis muutusi kool veel vajaks? 
Kas peaks loobuma traditsioo-
nilisest hindamisest, puna-
sest pastakast ja vigadele rõhu-
misest? Kas tunnid võiks ala-
ta hiljem, et õpilane saaks sel-
ge peaga mõelda? Ja kas võiks 

Heas  
klassis toetavad 

õpilased sõpra, kes 
vastab teemast 

mööda. 
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lisemaks, kui et peab materjali 
õpikust selgeks saamine.

Kas Eesti kool on kriisis? Et meil 
on vanad õpimeetodid, õpetajaid 
ei jätku ja raha pole?

Ma ei usu, et eesti kool kriisis 
on, küll aga on meil  murekohti. 
Näiteks viimased koroona-aastad 
ja see, et meil on palju muukeel-
seid õpilasi koolis. Õpetajad on 
väsinud,  neil on tulnud muutus-
tega kohaneda, teha asju, mille-
ga nad ei ole harjunud. Eks õpe-
tajad ka omavahel arutavad, et 
võiks olla väiksem tunnikoormus 
ja suurem palk, aga siin mängi-
vad ka teised asjad rolli. Näiteks 
kas õpetajale ja õpilasele on ole-
mas tugiteenused.

Kuidas arvestada laste eripärade-
ga? Et märgata, millele on anded 
ja milles mahajäämus ja nendega 
arvestada?

Ma tahaks uskuda, et iga õpe-
taja märkab iga last ja märkab 
ka eripärasusi. Meie koolis on 
nii, et enne kui lapsed esimes-
se klassi üldse tulevad, kohtu-
me kõigi õpilastega,  mängime 
nendega ja vaatame nende üle-
üldist koolivalmidust. Et kas ta 
oskab midagi kirjutada või lu-
geda või üldse ei oska, kas laps 
eesti keelt mõistab. Me vaatame, 
kuidas laps uues keskkonnas ko-
haneb, kuidas ta teiste lastega 
ja õpetajatega suhtleb. Me tee-
me esimesed märkamised enda 
koolis juba enne esimesse klas-
si tulekut ära. Selle põhjal vest-
leme vanematega ja saame neilt 
lisainfot juurde. Info, mida va-
nem annab, on väga väärtuslik, 
sest tema tunneb oma last kõi-
ge paremini. Selle põhjal pane-
me kokku klasse, vajadusel suu-

name lapsi juba nõustamiskes-
kusesse, kui näeme, et nad va-
javad individuaalõpet või väi-
keses rühmas õpet. Me nõusta-
me vanemaid enne, kui laps veel 
kooli õpilaseks saabki. See kõik 
aitab juba algusest peale õppe-
protsessi korraldada nii, et õpe-
taja teab lapsi, kes juba oskavad 
näiteks kirjutada ja kes ei oska. 
Õpetaja peab teadma, kust ko-
hast üldse alustada, et kohe al-
guses ei oleks kellelgi igav, vaid 
kõik saaksid enda võimekust ar-
vestades tegutseda.

Miks on nii, et mõne õpetajaga 
saavad noored asja selgeks ja tei-
sega mitte?

Kindlasti mängib rolli õpeta-
mismetoodika, suhtumine õpi-
lastesse, õpetaja usk, et iga laps 
saab hakkama. Need on põhi-
asjad. Kindlasti mängib rolli ka 
üleüldine klassi meelestatus õp-
petöösse, lapsevanemate seotus 
kooliga ja see, kuidas nemad usu-
vad, et õppimine toimub ja mis 
on efektiivsed õppimisviisid. Üh-
te kindlat rolli ei ole, aga palju 
erinevaid väikeseid asju on.

Kas on olemas andetut ja lolli 
last? Või on viga koolis, kui õpi-
lane jääb maha? 

Mina arvan, et sellist last 
ei ole, kes üldse ei ole võime-
line arenema. Me kõik arene-
me eri tempos ja eri viisidel. 
Kogupäevakooli puhul on to-
re, et kui lapsele on akadeemi-
line õppetöö, lugemine, kirju-
tamine raske, aga samas huvi-
ringis või projekti raames te-
gutsemine läheb tal hästi, saab 
seda teadmist kasutada ka ai-
netunnis. See näitabki, et iga 
last tuleb tunda.

"Õpetaja, kes suudab end kehtestada ka igasugustel muudel viisidel ja luua õpilastega sideme, ei pea olema autoritaarne," leiab Mölder-Jevdokimov. "Ta tunneb oma õpilasi, nende hu-
visid ja eripärasid. Ta on õpilaste seas autoriteetne ka siis, kui teeb tunnis lõbusamaid asju." Albert Truuväärt

Meil on olemas parimad  
nutivahendid, kuid üha enam  
jääb puudu õpetajatest

Lauri Vilibert,
Kristiine gümnaasiumi  
õpetaja ning nutilabori juht

Paberraamat peaks 
kaduma ajaloo prü-
gikasti. Palju loo-
dussäästlikum 
ja keskkonna-
sõbralikum 
oleks digiraa-
matud.

Meie kooli 
nutilaboris annan 
õpilastele võimalu-
se ise avastada ja ku-
hugi jõuda, neid vahepeal 
pisut suunates. Nende avastu-
sed on vägagi suured ja hoo-
pis teistsuguseid, mille peale 
ise ei oskaks tullagi.

Nutilaborisse või robootika-
ringi tulevad õpilased, kellel on 
suur huvi valdkonna vastu, aga 
sellesama tegevuse käigus 
võime me rääkida hoopis teis-
test asjadest või valdkonda-
dest. Näiteks oleme arutanud, 
kui nad on tahtnud soetada 
endale mingisugust uut sea-
det, olgu selleks kõrvaklapid 
või kõlarid. Siis me saame 
omavahel arutada, mida mina 
tean ja mida nemad teavad. 
Samas võin ka mina minna 
nende käest küsima: noored, 
andke mulle nõu, kui ma nüüd 
peaksin endale hakkama uut 
asja soetama, milline oleks 
hea – teie olete selles vald-
konnas rohkem sees. See ongi 
usaldus üksteise oskuste vas-
tu.

Meil on laboris viienda, 
seitsmenda, üheksanda, küm-
nenda klassi õpilasi, keda 
seob ühine koostöö. Huvitav 
on see, et viienda klassi õpila-
ne ja kümnenda klassi õpilane 
saavad nutilaboris üheskoos 
tegeleda asjadega nii, nagu 
nad oleksid justkui võrdsed. 
Jah, ühel on võib-olla natuke 
rohkem teadmisi füüsikast või 
matemaatikast, aga noorem 
tuleb samal ajal võib-olla hoo-
pis selliste mõtete peale, mis 
on küll natuke lapsikumad, 
aga nad lahendavad küsimuse 
palju lihtsamal moel. 

Vanuse poolest selles huvi-
ringis ei jaguneta ning osale-
vad nii poisid kui ka tüdrukud. 
Jah, 10. klassi õpilase prog-
rammeerimisoskus on võib-ol-
la tugevam, mingisugused as-
jad teab ta ise ära, aga samas 
ta selgitab sellele viienda-
kuuenda klassi õpilasele, mida 
ta just tegi, ja see omakorda 

annab sellele kuuendikule 
teadmise: ahaa, asjad käivad 
selliselt. Selle kohta võiks öel-

da "koosõpe".
Ei tahaks seda 

küll tunnista-
da, aga üks 

õppimis-
võte, mis 
peaks 
hakkama 
ajaloo 
prügikas-

ti jõudma, 
on raamat. 

Ka õpikutes 
kaasajastub ja 

muutub rõhuasetus ning pal-
ju loodussäästlikum ja kesk-
konnasõbralikum oleks 
asendada  raamatud pigem 
digiraamatutega. Sisu ja mõ-
te on sama ja õpilane ei 
peaks neid asju lugema mit-
te tavaarvutist, vaid pigem 
silmasõbralikust tahvelraa-
matust. Natukene mureli-
kuks teeb, et eks see ole 
osalt läinud ka suureks äriks 
– kõik õppekeskkonnad ta-
havad ju saada suurt raha ja 
kasumit, ja siis on küsimus, 
kellele seda raha suunatak-
se.

Eesti kool on kriisis. Meil on 
vananev õpetajaskond, sellest 
on aastaid räägitud. Sellega 
seoses hakkab meil tekkima 
veel suurem kriis, et õpetajaid 
napib. Noorel inimesel, kes lä-
heb ülikooli õppima, on ehk si-
semine põlemine ja motivat-
sioon saada õpetajaks. Koolis 
aga, kus õpetajaid napib, on 
koormused suured ja ta võib 
läbi põleda.  Õpetaja tahaks 
edasi areneda ja arendada 
oma ainet, aga tal ei jää selle 
jaoks aega. Kui sära kaob sil-
mist, polegi midagi muud,  kui 
õpetajad hakkavad ära mine-
ma.

Meil on õppida paljudelt rii-
kidelt just selles osas, kuidas 
õpetajaid mujal väärtustatak-
se ja tasustatakse. Me võime 
olla vägagi õnnelikud, et meil 
on head tehnilised vahendid 
ja ettevõtted, kes pakuvad 
õpetamisel tuge. Aga me ei 
saa olla rõõmsad ja õnnelikud 
selle üle, et Eesti õpetaja palk 
on alla keskmise ja koolides 
valitseb ruumipuudus, sest 
klassikomplektid on suured. 
Kui õpilastele on sellises olu-
korras vaja pöörata indivi-
duaalset tähelepanu, siis suu-
res klassis see kõik lämmatab 
õpetajat.

Eesti vajab digiõppe turuplatsi

Kristo Siig,
Haridustehnoloog ja  
digiõppematerjalide looja 

Tehisintellekt võiks 
soovitada igale õpi-
lasele just talle so-
bivat õpet ja  õp-
pematerjale. 

Kui õpetajad on 
läbipõlemise äärel, ei 
võta nad nii kergesti uusi 
lahendusi kasutusele ning mõ-
juvad halvasti ka õpilastele.

Eesti koolides jääb õpirõõ-
must puudu. Peame hoolitse-
ma, et omavahelised suhted 
koolis oleks head ja inimesed 
tunneksid end koolis senisest 
paremini. Kui õpetajad on läbi 
põlenud, on ka õpilastel roh-
kem vaimse tervise problee-
me. Õpilastele tuleb õpetada 
ka sotsiaalseid oskusi, et nad 
suudaks enese ja teistega pa-
remini toime tulla. Õpetajatel 
tasub pöörata tähelepanu 
oma suhetele õpilastega ja 
pöörata eraldi tähelepanu sel-
lele, et häid suhteid luua. Võiks 
ju vahetundide ajal õpilastega 
juttu rääkida ja suhtuda neisse 
kui võrdsetesse. 

Õppimist saab muuta selli-
seks, et koolis käimine on  tõeli-
selt põnev ja õpilased ei tee 
seal vaid nürisid tagumikutun-
de. Kõige raskem on ehk 5.-8. 
klassiga tegelemine. Õpilastele 
meeldib visuaalne materjal, meil 
on tänapäeval käeulatuses ko-
gu maailma videod. Samuti so-
bivad neile tegevused, kus 
saab midagi ise järgi proovida, 
olgu need siis katsed või eks-
kursioonid. Õpilastele meeldib 
olla ise aktiivses rollis, mitte 
vaid kuulata. Ka kooli tulles 
peab olema õpilasel vahepeal 
ka liikuvamaid tegevusi vahel-
duseks istumisele.

Ma loon ise humoorikaid õp-
pevideoid, mida läks ka koroo-
naajal hädasti vaja. Eestis on 
jätkuvalt puudu terviklikest ja 
kvaliteetsetest õppematerjali-
dest. Koroonaaja mõju hakkab 
aga vaikselt vilja kandma. Eri 
firmad on loonud õppematerja-
le, mis ei koosne vaid õpikust ja 
vihikust, vaid kus on koos digi-
õppe vahendid ja tunnitegevu-
sed. Need pakuvad põnevamat 
õppimist ja säästavad õpetaja 
aega tunni ettevalmistamisel. 
Näiteks võib tuua praktikal.ee 
keskkonna, mis aitab loodusai-
neid õpetada. Ma ise loon 
Youtube’i kanalile Videoõps vi-
deoõppematerjale eri ainetele, 
mida saavad nii õpilased  kui ka 
lihtsalt huvilised enda harimi-
seks kasutada. Neid vaadatak-

se ka vabal ajal. Näiteks ajaloo 
õppimisel saab iga õpilane vi-
deotest põhimõisted selgeks. 
Tunniaega aga saab kasutada 

arutlemiseks, õppekäikudeks 
ja rollimängudeks, mis kin-

nistavad ja süvendavad 
teadmisi. Kindlasti ei to-
hiks otsest suhtlemist 
asendada digivahendi-

tega. Pigem võiks e-õppe-
vahendid toetada õppimist, 

seda, et õpilased saaksid klas-
siruumis ka üksteisele silmast 
silma vaadata.

Iga õpilane on erinev ja selles 
suunas ka meie haridus liigub, 
et pakkuda personaliseeritud 
õpet. Tehisintellekt võib and-
meid kogudes pakkuda õpila-
sele soovitusi ja just temale so-
bivaid õppematerjale. Nii leiaks 
igaüks just selle, mis teda õppi-
misel aitab, ja igaüks saaks oma 
rada mööda areneda. Muidugi 
on selleni jõudmine keeruline.

 Praegu on olnud digiõppe-
tase kooliti erinev ja pole ka eri-
ti loota, et koolid ise selle üht-
lustamiseks koostööd teeksid.  
Eesti õpetajad on väga üle-
koormatud ja see probleem ei 
lahene enne, kui neile on piisa-
valt järelkasvu. Kui õpetajad on 
läbipõlemise äärel, ei võta nad 
nii kergesti ka uusi lahendusi 
kasutusele. Meil on muidugi ka 
erakordselt kõrged nõudmised 
oma haridusele. Samas on 
mõistlik, et väikese riigina taha-
me palju haridusse panustada. 
Kuid siis tuleb selleks ka piisa-
valt ressursse anda. 

Eesti vajaks riiklikku digiõppe 
turuplatsi. Selle kaudu saaksid 
digiõppevahendite arendajad 
tasu oma töö eest, kui nad loo-
vad just koolide jaoks vajalikke 
õppematerjale. See tekitaks 
motivatsiooni ja raha neid ma-
terjale toota, need materjalid 
oleks paremad ja valmiks kiire-
mini. See eeldab riikliku raamis-
tiku loomist, mille alusel kõik 
see materjalide loomine saaks 
toimida.

Kool peaks õpilastele õpe-
tama teadmisi, väärtusi ja 
hoiakuid. Õpetaja on see, kes 
neid õpilasteni viib. Ka vane-
matega tuleks selles osas 
koostööd teha. Kool saab näi-
teks muuta arvamust, et õpe-
taja on vaid klienditeenindaja, 
ning näidata ja selgitada, mille-
ga tänapäeva kool ja õpetaja 
iga päev tegeleb.

Hindamine võiks olla pigem 
toetav ja tagasisidet andev, kui 
vigadele rõhuv. Mõnes olukor-
ras õigustavad end ka numbrid, 
kuid ma ise eelistan kriteeriumi-
põhist hindamist.

Enne kuke kiremist pole mõistlik õpilasi kooli ajada

Mart Nael,
Eesti õpilasesinduste liidu avaliku 
poliitika juht

Kasvõi see aitaks õpi-
rõõmule ja tulemustele 
kaasa, kui tõsta klas-
sis lauad ümber. Et ei 
tekiks sellist vabriku-
tööliste rivi. Lauad võib 
panna näiteks rühmadena 
ringidesse, et teha grupitööd.

Traditsiooniline kooli formaat 
on püsinud mitusada aastat. 
Mingeid muudatusi on aja jook-
sul ju tehtud, koolis ole enam nii 

range kord, kuid üldine pilt on 
sama. Näiteks koolipingi taga ri-
vis istumine on endiselt levinud. 
Kasvõi see aitaks õpirõõmule ja 

tulemustele kaasa, kui 
muuta klassi füüsilist 
keskkonda – tõsta 
lauad ümber. Et ei tekiks 
sellist vabrikutööliste rivi. 

Lauad võib näiteks aseta-
da rühmadena ringidesse, et 

teha grupitööd. 
Hindamisel peaks selge ole-

ma, miks see üldse vajalik on ja 
miks seda tegema peaks. Kui 
õpetaja paneb lihtsalt viie või 

nelja, ei oska õpilane sellega mi-
dagi teha. Vaja on rohkem taga-
sisidet, et õpilane oskaks selle 
pealt ka ennast parandada. See 
ei peaks olema selline, et keegi 
sai kahe ja nüüd on ta rumal ja ei 
oska midagi. Õpilane vajab sel-
gitusi, kus tema puudujääk oli.

Teaduslikest uuringutest on 
välja tulnud, et kui inimene on 
rohkem ärkvel, siis ta oskab ka 
rohkem keskenduda, ja see on 
parem nii õpilastele kui ka õpe-
tajatele. Seepärast võib-olla see 
enne kuke kiremist kooli tulemi-
ne ei ole enam mõistlik tegevus. 

Minu arvates on mõistlik alusta-
da siis, kui õpilane on rohkem 
ärkvel, ta suudab rohkem kes-
kenduda ja ei mõtle magamisele, 
vaid õppimisele.

Aga kui kellaajad jäävad sa-
maks, siis tuleks vaadata, mis 
tunnid tasuks varasema aja pea-
le panna. Ma usun, et on väga 
mõnus alustada hommikut maa-
limistunniga, see on selline rahu-
likum kui näiteks alustada mate-
maatikaga. Minu meelest juba 
palju koolid liiguvad selles suu-
nas, et alustada tundidega kell 
üheksa. See oleks mõistlik.
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Bret-Maria Rikko 
bret-maria.rikko@tallinnlv.ee

Vanema jaoks on lapse koo-
li ukse ette viimine viis näi-
data, et ta hoolib. Tegelikult 
pärsib see lapse võimalusi 
õues liikuda ja oskust ise-
seisvalt liigelda, lisaks muu-
dab kooliesise ohtlikuks.

Algatuse "Liikuma kutsuv 
kool" projektijuht Leene Korp 
rääkis linnaruumifestivalil "Tu-
levik on täna/v", et iga õpilane 
peaks kasvõi jupikese oma koo-
liteest jala kõndima. "Võib juh-
tuda, et laps peab tõesti tulema 
autoga kooli, kuna teist varian-
ti ei ole, ja selleks tuleb 20 ki-
lomeetrit sõita," märkis Korp. 
"Sel juhul võiks ta siis vähemalt 
viimase jupikese oma teest, kui 
koolimaja juba paistab, saama 
rahulikult ja turvaliselt kõndi-
da. Jalutamine aitab koolipäe-
va rõõmsamalt alustada ja ak-
tiveerib aju."

Vanema jaoks on lapse kooli 
ette ära viimine parim viis näi-
tamaks, et ta hoolib. "Aga võib 
juhtuda, et see tegelikult ei ole 
parim viis," lausus Korp. "See 
mõte võib kohale jõuda tänu 
teadusfaktidele, kui palju ise-
seisvus lapsele tegelikult juur-
de annab ja kuidas koolipäev 
hakkab särtsakamalt pihta. Kõik 
on ümbermõtestamise küsimus. 
Eks meil tuleb arvestada ka va-
nemate vastupanuga, 
see on loomulik. 
Lapsevanema 
jaoks peaks 
olema ko-
gu hommi-
kune möll 
üks suur 
tervik: te-
ma läheb 
tööle, üks 
laps lasteae-
da, teine laps 
kooli, siis võib-
olla veel mõni hu-
viring teises linna ot-
sas, aga aja auk on liiga väi-
ke. Niisiis tuleb lapse liikumi-
ne teha võimalikuks ka siis, kui 
ta autoga saabub. Oluline oleks 
vanematega läbi rääkida. Mõne 
jaoks on laste kooli toomine na-
gu päevane suur logistikaüles-

anne, mis tuleb lahendada, tei-
se jaoks võib-olla maailmavaa-
teline küsimus, kuidas need eri 
osapooled kokku tuua lähtuvalt 
eesmärgist."

Merivälja kool tegi aasta al-
guses tervisenädala raames pro-
jekti "Kõnni koolini". "Seal olid 
konkreetsed lapse auto pealt ma-
ha panemise punktid," selgitas 
Korp. "Väljas olid helkurvesti-
dega vabatahtlikud lapsevane-
mad, kes ütlesid, et siit enam eda-
si ära sõida, palun mine hoopis 
sealt. Selgus, et paljud lapseva-
nemad ja ka õpetajad olid uue 
liiklemisviisiga rahul. Aga na-
gu ikka, häälekas vähemus hak-
kab sõdima, ja neil tekkisid ko-
haliku linnaosavalitsusega suu-
red lahkhelid. Linnaosavalitsus 
ütles koolile, et vähemalt ajuti-
selt nad seda enam ei kordaks. 
Sellest vastupanust ülesaamine 
võtab aega. Me oleme inimes-
tena harjunud, et auto on meie 
vabaduse garantii."

Vanemad ise saavad liiklust 
korraldada

Nõmme linnaosa vanem Kar-
mo Kuri lisas, et Püha Johannese 
kooli juures plaanivad nad just 
koos lastevanematega liiklust 
korraldada. "Ka Nõmme koo-
lides käiakse 15-20 kilomeet-
ri kauguselt ja osal inimestel ei 
ole võimalik tulla millegi muuga 
peale auto," märkis ta. "Püha Jo-

hannese kooli ees Kivimäe tä-
naval proovime koos 

vanematega hom-
mikuti liiklust 

suunata. Va-
lime koolist 
500 meetri 
kaugusel 
olevad ne-
li punkti, 
kust saab 
laps ise 

kooli  jalu-
tada. Teeme 

seda liiklus-
ohutusele lisaks 

just tervise edenda-
mise nimel."
Lapsevanem Sten-Kristian 

Saluveer ei näe põhjust, miks 
peaks kooli ette autoga sõitma. 
"Kui mõtleme, et reaalkool, ing-
lise kolledž, prantsuse lütseum 
ja 21. kool on kesklinna jõu-

des kõik tegelikult jalutuskäi-
gu raadiuses, siis ei olegi vaja 
autoga sinna kooli ette trügi-
da," arvas ta.

Abilinnapea Madle Lippus 
ütles, et tema laps käib kolme 
kilomeetri kaugusel koolis kas 
ratta või ühissõidukiga. "Kuna 
meie piirkonnast käib veel mit-
meid lapsi samas koolis, ürita-
sime panna lapsed koos koo-
lis käima," ütles ta. "Üllataval 
kombel moodustasid nad nii-öel-
da oma bussikese, kuhu ürita-
vad igal hommikul täpselt kind-
lal kellaajal jõuda, sest nad tea-
vad, et seal juba sõbrad oota-
vad. See nõudis küll natukene 
harjutamist, läbirääkimist teis-
te lastevanematega ja ka lapse-
ga, et talle see mõte meeldiks."

Lippus lisas, et kõik ristmikud 
koolide juures, mida on bussi 
pealt tulles ohtlik ületada, tuleb 
muuta turvaliseks. "Tuleb hoo-
litseda, et ka väiksematel täna-
vatel, mis koolini viivad, oleks 
näiteks turvaline eraldatud kõn-
ni- ja rattatee,"  ütles ta. "Sa-
muti peaks kooliümbrus rõhu-
tama, et liikumine on hea, to-
re ja oluline. Praegu on käsil 
muusika- ja balletikooli arute-
lu linnaga, kuidas Pärnu maan-
tee  ja Liivalaia ristmik ohutu-

maks muuta. Sealkandis on te-
gelikult veel mitu haridusasutust 
ning paraku toimunud ka õnne-
tus, kus laps jäi trammi alla. Nii 
enne kui ka pärast õnnetust on 
lapsevanemad aktiivsemalt su-
helnud ja teinud  ettepanekuid 
linnale, kuidas seda piirkonda 
just jalgsi liikuvate laste jaoks 
turvalisemaks muuta." 

Suurlinnad  
jalakäijasõbralikumaks 

Saluveer ütles, et turvaline 
koolitee on oluline igal pool. 
"Olen elanud Tokyos, Pariisis, 
Kesk-Rootsis ja pikalt ka Inglis-
maal. Tavaliselt tahaksime eel-
dada, et väga suurtes linnades, 
võtame näiteks Pariis või Tokyo, 
on need probleemid suuremad 
või raskemini lahendatavad,"  
rääkis  ta. "Samas on üllatav, 
et paljud suured linnad on just 
väiksematele liiklejatele väga 
sobivad."

Suurlinnad loovad aktiivselt 
eri liikumisviiside ristkasutust. 
"Seal eelistatakse jalgrattaga 
ja jalgsi liikumise kombinee-
rimist," märkis Saluveer. "Kui 
räägime ka tervislikust liikumi-
sest, siis suurlinnad muutuvad 
üha rohkem jalgsi läbitavaks."

Selleks, et laste koolitee oleks 
turvaline, on Lippuse sõnul olu-
line linn hästi ühistranspordiga 
ära ühendada. "Ka Tallinna rat-
tastrateegias on märgitud eraldi, 
kuidas bussipeatustest või ratta-
tee põhivõrguosast kujundada 
turvaline tee koolini."

Korp ütles, et liikumisest 
peab saama koolipäeva loo-
mulik osa. "Näiteks õuesõppel 
teevad lapsed rohkem grupi-
töid, liikumispause, peaks olema 
rohkem õuevahetunde, võimla 
vahetunde või isegi tantsuva-
hetunde, kus aega veedetakse 
teistmoodi kui istudes," rääkis 
ta. "Kehaline kasvatus tuleks 
kujundada liikumisõpetuseks. 
Enam kui pooled Eesti õpila-
sed juba käivad liikuma kutsu-
vates koolides. Kui me alusta-
sime, oli Eestis käputäis koole, 
kus olid õuevahetunnid, nüüd 
on neid 26 protsenti."

Lippus lisas, et ka tema laps 
käib liikuma kutsuvas koolis, ja 
õuevahetund on üks tema lem-
miktunde.

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Tormid ja äkkvihmatulvad 
on suviti tugevamad, meid 
ootavad ees ekstreemsed 
ilmaolud," ütles linnaruumi 
festivalil Tallinna Tehnika-
ülikooli rohepöörde prorek-
tor Helen Sooväli-Sepping 
(pildil).

Teadlaste hinnangul on aastal 
2050 talv keskmiselt 2,3 kraadi 
ja suvi 1,2 kraadi soojem, ent sa-
ja aasta pärast ehk aastal 2122 
võib temperatuuritõus ulatuda 
juba nelja kraadini. 

Tallinna strateegiadirektor 
Raido Roop lisas, et linn võiks 

omalt poolt alati roh-
kem teha kliima-
muutustega võit-
lemiseks. "Me 
saame kliima-
neutraalseks 
siis, kui kesk-
mine eestla-
ne, keskmi-
ne tallinla-
ne ei põhjusta 
oma elutegevu-
sega rohkem hei-
det kui üks tonn CO2 
aastas," lausus ta. "Lihtsusta-
tult öeldes peaks keskmine tal-
linlane 6,5 korda vähem tarbi-
ma, kui ta seda praegu teeb. Ja 
keskmine eestlane kümme kor-
da vähem."

Tallinn toodab Roopi 
sõnul aastas 2,9 mil-

jonit tonni süsihap-
pegaasi, inimese 
peale teeb see 
6,6 tonni aas-
tas. Eesti too-
dab keskmiselt 
9,6 tonni süsi-

happegaasi aas-
tas. 
Miks Eesti kesk-

mine on suurem kui Tal-
linna oma? Sest suurem osa 

tööstusest on Tallinnast väljas 
ja Tallinnas on kasutusel roh-
kem roheenergiat. 

Kliimamuutustega võitlemi-
seks tuleb linna strateegiadirek-
tori sõnul suuremal osal inimes-

test oluliselt muuta oma tarbi-
misharjumusi. "Me peame liiku-
ma säästlikumalt, rohkem jala 
käima, sõitma rattaga ja kasu-
tama ühistransporti," loetles ta. 
"Teiseks peame muutuma ener-
giasäästlikumaks. Meil on tohu-
tus koguses nõukogudeaegseid 
paneelelamuid, mis moodsate 
standardite järgi ei ole ener-
giatõhusad. Suvel kuumenevad 
need üle ja talvel on külmad, 
küttekaod on neil väga suured."

Looduskaitse ekspert Merle 
Kuris rääkis, et  rohke haljastus 
aitab kuumalaine ajal linnaõhu 
kuumust alandada. Kultuuri- ja 
ruumikriitik Hannes Aava lisas, 
et supermarketite juures peaks 
kohustuslikult olema puude al-

lee. "Lisaks sellele näen nüüd 
iga päev, mis toimub bussipea-
tustes," märkis ta. "Eestlased, 
kes muidu hoiavad turvaliselt 
viie meetri raadiust, on üksiku 
puu all kõik koos varjus, ülejää-
nud bussipeatus on aga taime-
dest täiesti tühi kõrb. Võiks ol-
la reegel, et igas bussipeatuses 
peab olema üks puu, kus var-
jus seista. Küll meil on ka arbo-
riste, kes suudavad ennetada, et 
tormi ajal puud inimestele pähe 
ei kukuks."

Rohelus aitab kliimamuutus-
tega paremini kohaneda, lisaks 
mõjub taimede nägemine stres-
si maandavalt ja lubab inimes-
tel igapäevamuredega paremini 
toime tulla. "Näiteks Pariisis ra-

javad ettevõtjad suurte hoonete 
katustele väikeseid farme või ae-
dasid, mida nende töötajad saa-
vad vaatamas või harimas käia. 
Nii on töötajad tervemad ja too-
davad lisaväärtust. Selle tagajär-
jel on ka linn ilusam ja põuad 
talutavamad."

Aava sõnul toodab linnaro-
helus näiteks Hollandis ka soo-
ja. "Teepeenrad ja -ääred on 
natuke nagu märkamatu ala, 
mida me kiiresti läbime, kuid 
linnas moodustab see hiiglasli-
ku ala," kirjeldas ta. "Hollan-
dis saadi aru, et niita on väga 
kallis, nad lasevad rohul tea-
tud kõrguseni kasvada, siis lä-
heb niidetud muru energiajaa-
madesse."

Kliimamuutuste leevendamiseks peaks tallinlane üle kuue korra vähem tarbima

Leene Korp soovib, et lapsed saaksid kasvades piisavalt ja turvaliselt liikuda.

LINNAFESTIVAL: Autod tuleb koolist 
eemale viia, et lapsed saaks rohkem liikuda

Lapsed  
tahtsid jõuda ise 

igal hommikul  
samale bussile, et 

sõpru näha.

Müra rikub tallinlaste  
tervist ja selle mõju võib ilmneda 
alles aastate pärast

"Müra puhul on 
tõesti ka selliseid 
varjatud problee-
me, mida me võib-
olla nii hästi ei 
teadvusta. Näiteks 
stress, töö- ja kes-
kendumisvõime lan-
gus," märkis keskkonnauu-
ringute ja säästvate linna-
ruumilahenduste väljatööta-
misega tegeleva ettevõtte 
ELLE vanemekspert Pille 
Antons. 

Samuti võib Antonsi sõnul 
pikaajaline vali müra kaasa 
tuua tõsisemaid terviseprob-
leeme, näiteks südame-vere-
soonkonna haigusi. "Kui Lää-
ne-Euroopa linnades on roh-
kem raudteid, siis Tallinnas 
võib-olla see nii oluline ei ole. 
Aga siiski on meil liiklusmüra-
ga probleeme," selgitas ta. 
"Helsingis kannatab valju mü-
ra käes elanikke vähem, kui 
meil. Samas Riias on seda 
rohkem." 

Iga viie aasta järel 
koostab Tallinn ter-
vet linna katva 
mürakaardi ja mü-
ra vähendamise 

tegevuskava. 
Kõige rohkem kan-

natavad müra käes ma-
gistraaltänavad, nagu Tartu/
Pärnu/Narva maantee ja 
kesklinn. Teinekord võib prob-
leemiks olla ka üsna väikene 
tänav. Näiteks asuvad eluhoo-
ned tänavale väga lähedal ja 
seal ei ole mitte mingit puhvrit, 
et müra jõuaks väheneda.

Uue kodu ostmisel tuleks 
tähele panna sedagi, kas müra 
elu häirima ei hakka. "Juba 
mürarikkas kohas elades aitab 
seda natuke vähendada rõdu-
de klaasimine. Ja kui ikka täna-
vamüra ära väsitab, tasub min-
na mõnda suuremasse rohelis-
se parki, näiteks Nõmme met-
sadesse või Kadrioru parki ja 
nautida siis neid linna vaikseid 
alasid," soovitas Antons.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Tallinna maraton annab 
enesekindlust ja rõõmu! Kes 
on muusik, teeb seejärel pa-
remat muusikat, ja kes ehita-
ja, paremaid hooneid. 
Kümnekilomeetrist rada 
soovitaksin huvilistele jul-
gesti," lausus Tallinna mara-
tonile erilised medalid kujun-
danud Priit Verlin.  

Septembris tähistab Tallinn 
liikumiskuud, millele on nime 
andnud iga-aastane Euroopa lii-
kuvusnädal. Lasnamäel korral-
dab Velomarket OÜ 3. septemb-
ril jalgratturite ühissõidu. Üritus 
on tausta ja koguneda saab ala-
tes 11.45 Velomarketi (Tähesaju 
tee 31) ees. Sõit ise algab kell 12. 
"Esimene ühissõit koostöös Ve-
lomarketiga toimus meil sel ke-
vadel ning osutus populaarseks, 
seega otsustasime ühissõitudega 
jätkata," ütles Lasnamäe linna-
osa vanem Julianna Jurtšenko. 
"Teekonna pikkus annab või-
maluse osaleda kõigil huvilistel."

Sõidu teekonnatähised on Ve-
lomarket (Tähesaju 31) – Ton-
diraba – Meeliku – lauluväljak 
– Pirita tee – Russalka – Kad-
riorg – Ilvese sild (Siug) – Ma-
jaka – Pae – Pae promenaad – 
Punane – Varraku ja Velomar-
ket (Tähesaju 31). 

Sõit kestab 1,5-2 tundi.  Oo-
datud on kõik elektritõukeratas-
te, jalgrataste, elektrirataste ja 
muude liikuritega tulijad. Sõi-
tu juhivad ning informatsiooni 
marsruudi kohta jagavad Velo-
marketi rattapoe töötajad. Eel-
registreeruda pole vaja ning kõi-
kide lõpetajate vahel loositakse 
välja kingitusi.

Patriootlik autasu
Septembris keskel toetab Tal-

linna linn rahvusvahelise Tallin-
na maratoni korraldamist, mil-
le osalisi ootab pikemate dis-
tantsidena klassikaline 42,2 km 
pikkune maratonijooks ja 21,1 
km poolmaraton. Paralleelselt 
toimub 1.-30. septembrini Tal-
linna maratoni virtuaaljooks, 
millel saab kaasa lüüa mistahes 
maailma nurgas. Samuti toimub 
virtuaalne lastejooks.

Tallinna maratoni võistlustras-
sid viivad osavõtjaid 10. ja 11. sep-
tembril eripalgelistesse paikades-
se. Peakorraldaja Mati Lillialli-
ku sõnul läbivad need esimest 
korda kuut linnaosa: Kesklinn, 
Põhja-Tallinn, Haabersti, Mus-
tamäe, Kristiine ja Nõmme. Es-
makordselt antakse start tänavu 
Toompea jalamilt, mistõttu saa-
vad võistlustrassi läbinud kae-
la ka unikaalsed medalid. "Ees-
märk oli luua midagi heas mõt-
tes patriootlikku," rääkis meda-
lite autor Priit Verlin. "Sel aastal 

on tegu vägagi ajaloolise stardi-
paigaga, Pikk Hermann on ilus 
sümbol! Vaatasin teda ühelt poolt 
ja teiselt poolt ning mõtlesin, et 
maru vahva oleks panna uud-
ne medal riiulisse püsti. Selline 
Toompea torni loogiline asend 
ju on. Lisasin tsingisulamist va-
latud medalile glasuurvärvides 
sinimustvalge lipu, sest Tallin-
na maratoni osaliste kandepind 
on suur. Sellelaadset püstiseis-
vat medalit ma internetis ava-
rustes otsides ei leidnudki – see-
ga on see unikaalne kogu maail-
mas. Reeglina medalid ju ripuvad, 
kuid nüüdse medali saab paigu-
tada märksa lihtsamalt. Põhidis-
tantsid ja combo läbinud saavad 
nüüd medali tänu selle tugijalga-
dele panna laua peale püsti na-
gu suveniiri kohast, kus on käi-
dud. Väga abstraktsed medalid ei 
kõneta, nüüdne dünaamiliselt ka 
Toompea müüri kujutav jooksu-
medal on aga hea reklaam kogu 
Tallinna linnale. Medal ja suve-
niir on nüüd ühes!"

Pärast lõppu uhke tunne
Kunagise eduka teivashüp-

pajana on Verlin ka ise üha 
enam jooksu harrastama ha-
kanud. "Eelmisel aastal tegin 
Tallinna maratoni sügisjooksu 
kümne kilomeetri distantsi lä-
bi,"  ütles Verlin. "See mõjus 
väga hästi! Seda enam, et Piri-
ta distants oli imeilus. Muidugi 
peab maratonil osaledes ka pas-
si vaatama, sest ennast on vä-
ga lihtne ära lõhkuda. Kümne 
kilomeetri rada aga soovitaksin 
huvilistele julgesti!"

Verlin soovitab septembris 
vabas õhus liikumist igale huvi-
lisee. "Tallinna maraton annab 
enesekindlust ja rõõmu! Kes on 
muusik, teeb seejärel paremat 
muusikat, ja kes ehitaja, pare-
maid hooneid. Tallinna marato-
ni vaated ja rajad on imeilusasti 
valitud," ergutas Verlin osalema. 

Maratoni võistluskeskus ning 
spordi- ja tervisemessi ala paik-
nevad Vabaduse väljakul, kus 
toimuvad ka autasustamistse-
remooniad ning kultuuriprog-
ramm. Eri distantse on kok-
ku viis, registreeruda saab htt-
ps://www.jooks.ee/et/tallinna-
maraton/. 

Tammsaare pargis uudsete  
liikumisvahendite näitus
• 7. septembril avatkse Tamm-

saare pargis uudseid lii-
ku misvahendeid ja 
tehnoloogiaid 
tutvustav näitus

• Egiidi all – Ter-
ve Kristiine lii-
gub, liigu sina 
ka! saab 
Löwenruh' pargis 
kolmapäeviti kell 12 
osaleda välitreeningutel.  

• Liikumist ja värsket õhku 
hindavaid nõmmekaid ja 
mustamäelasi ootab nupu-
tamis- ja orienteerumis-
mäng, kus osalemiseks on 

vaja täislaetud akuga mo-
biiltelefoni. Kui märkme-

te tegemine telefo-
nis on ebamugav, 

siis võib kaasa 
võtta ka paberi 
ja pastaka. 
Mängida saab 

enda valitud ajal. 
Seikluse pikkus ja 

ajakulu sõltub eelkõi-
ge mängijast endast, kuid 
keskmiselt võiks arvestada 
nelja tunni ja 10 000 sam-
muga. Osalemissoovist 
saab anda teada  urmas@
meelelahutus.eu

AMETLIKUD TEADAANDED
Gonsiori tn 21 ja F.R. Kreutzwal-
di tn 14 kinnistu ning lähiala de-
tailplaneeringu avalik väljapa-
nek ja arutelu
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad ajavahemikul 
12.09.-26.09.2022 Tallinna Linna-
valitsuse 10.08.2022 korralduse-
ga nr 693 vastu võetud 1,07 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud 
Gonsiori tn 21 ja F.R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detail-
planeeringu (K-Projekt Aktsia-
seltsi töö nr 20051). Planeeritud 
maa-ala asub Kesklinnas Raua 
asumis F. R. Kreutzwaldi tänava, 
Gonsiori tänava, Raua põigu ning 
Raua tänava vahelises kvartalis. 
Kinnistul paikneb Eesti Rahvus-
ringhäälingu kasutuses olev 
10-korruseline Uus raadiomaja ja 
5-korruseline Vana raadiomaja, 
mis on praegu tuntud ka kui ERRi 
Uudistemaja. Hooned on omava-
hel ühendatud galeriiga.
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil muuta 95% ühiskondli-
ke ehitiste maa ja 5% ärimaa siht-
otstarbega F. R. Kreutzwaldi tn 14 
// Gonsiori tn 21 kinnistu sihtots-
tarve ühiskondlike ehitiste maaks 
ja määrata kinnistule ehitusõigus 
uue ja vana Raadiomaja säilitami-
seks ning uue kuni 2 maa-aluse ja 
kuni 6 maapealse korrusega Eesti 
Rahvusringhäälingu hoone ehita-
miseks ning krundi kasutamise 
tingimused. Detailplaneering on 
kooskõlas Tallinna üldplaneeringu 
ja teemaplaneeringuga „Tallinna 
Kesklinna miljööväärtuslike hoo-
nestusalade piiride ning kaitse- ja 
kasutamistingimuste määramine“. 
Detailplaneeringu linnaehitusliku 
idee alus on 2018.–2019. aastal 
läbi viidud ideekonkursi võitnud 
Kadarik Tüür Arhitektid OÜ töö 
„Roheline lina”. Lahenduse välja-
töötamisel on lähtutud muinsus-
kaitse eritingimustest.
Planeeritud hoone on ette nähtud 
kõrguslikult liigendada, hoone-
osade kõrgus jääb vahemikku 2 
kuni 6 korrust (suurim lubatud 
kõrgus maapinnast 25,60 m), et 
tagada kõrguslikult sujuv ülemi-
nek olemasolevate, erineva kõr-
gusega hoonete vahel, säilitada 
mälestiseks tunnistatud Uue raa-
diomaja dominantsus ning taga-
da suurem avarus ja piisavad val-
gustustingimused naabruses 
asuvate hoonete eluruumides. 
Uus hoone on planeeritud prae-
guse Uudistemaja hoone suhtes 
paralleelsena ja F. R. Kreutzwaldi 
tänava poolse hooneosa kõrgus 
on määratud lähtuvalt F. R. 
Kreutzwaldi tn 14 olemasoleva 
Uudistemaja hoone kõrgusest. 
Senine Raadiomaja ja Uudiste-
maja vaheline galerii asendatakse 
uue samas suuruses galeriiga, mis 
kujundatakse võimalikult läbi-
paistva ja õhulise konstruktsioo-
niga ning maapealsete tugiposti-
deta.
Peamine sissepääs hoonesse on 
ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tä-
nava poole planeeritud hoone 
peauksest. Jalakäijate pääs pla-
neeritud alale on võimaldatud kõi-
kidelt ümbritsevatelt tänavatelt.  
Jalakäijatele senisest ohutumate 
ja lühemate teekondade loomi-
seks on planeeritud avalikult ka-
sutatavad kõnniteed F. R. Faehl-
manni tänava pikendusena Raua 
põiktänava suunas ja pääs Raua 
põiktänavalt Gonsiori tänavani. 
Lisaks on ette nähtud laiendada 
kõnnitee ala Gonsiori tänava ää-
res. Praegune Raua põigu poolne 
sõidukite juurdepääs territooriu-
mile on kavas kaotada, ligipääs 
hoonele hakkab toimuma Gon-
siori tänavalt.
Detailplaneeringu materjalidega 
saab tutvuda 12.09.-26.09.2022 
tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna 
Linnavalitsuse infosaalis  (Vaba-

duse väljak 7).  Samuti Tallinna 
planeeringute registris veebiaad-
ressil https://tpr.tallinn.ee/ (detail-
planeering nr DP045040). Avali-
ku väljapaneku jooksul on  igal isi-
kul õigus esitada ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringu kohta 
(kesklinn@tallinnlv.ee või tlpa@
tallinnlv.ee või posti teel).
Detailplaneeringu avaliku väljapa-
neku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub 03.11.2022 alguse-
ga kell 14.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). 
Arutelul on võimalik osaleda ka 
veebiplatvorm MS Teams vahen-
dusel. Selleks palun eelnevalt re-
gistreeruda e-posti aadressil riina.
parm@tallinnlv.ee.

Katusepapi tn 17 projekteeri-
mistingimuste eelnõu ja taotlu-
se avaliku väljapaneku teade
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad Katusepapi tn 17 
projekteerimistingimuste eelnõu 
05.09.–19.09.22. Projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotlus koos 
lisamaterjalidega on tööpäeviti 
avalikul väljapanekul Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse infosaalis, Pal-
lasti tn 54. Projekteerimistingi-
muste eelnõu ja selle lisamaterja-
lidega on võimalik tutvuda elekt-
roonselt Lasnamäe linnaosa ko-
duleheküljel
https://www.tallinn.ee/est/lasna-
mae/Projekteerimistingimuste-
avalikustamine  ning
PT taotlusega nr 2211002/04268 
ning ameti koostatud PT eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
projekteerimistingimuste ja ehi-
tusprojektide registris. Dokumen-
tide nägemiseks peab registrisse 
ID-kaardiga sisse logima.  Doku-
mendid on leitavad PT menetlus-
te nr PT247670, Katusepapi tn 17 
aadressi alt või veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&MLi
ik=PT&MID=169993.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti-
le (edaspidi amet) esitatud pro-
jekteerimistingimuste taotluse 
kohaselt soovitakse Katusepapi 
tn 17 kinnistu tänavapoolsele ehi-
tusjoonele  püstitada  kolme maa-
pealse ja ühe maa-aluse korruse-
ga korterelamu, mille  ehitusalune 
pind on ca 180 m2 .
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püs-
titada või laiendada projekteeri-
mistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnis-
asjale ühe hoone ja seda teenin-
davad rajatised, kui: 1) ehitis sobi-
tub mahuliselt ja otstarbelt piir-
konna väljakujunenud keskkonda, 
arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-
gus on määratud vastava ala üldi-
sed kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldpla-
neeringus määratud muude tingi-
mustega.
Korterelamu  kavandamine on 
kooskõlas Lasnamäe elamualade 
üldplaneeringuga, sobitub piir-
konna väljakujunenud keskkon-
naga ning arvestab piirkonna 
hoonestuslaadi.
Amet on koostanud projekteeri-
mistingimuste eelnõu Katusepapi 
tn 17 kinnistule pumbamaja püsti-
tamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviiva-
le haldusorganile eelnõu kohta et-
tepanekuid ja vastuväiteid. Ette-
panekute ja vastuväidete esitami-
se tähtaeg on 19. 09. 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud 

tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, või  ettepa-
nekuid või vastuväiteid esitanud 
isikud loobuvad asja arutamisest 
avalikul arutelul, soovib haldusor-
gan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste 
selgumist otsustab amet projek-
teerimistingimuste väljastamise.

Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet teatab Seewaldi val-
gala sademevee kollektori 
keskkonnamõju hindamise 
programmi avalikustamisest.
Keskkonnamõju hindamine 
(KMH) algatati Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalameti juhataja 
01.06.2021 käskkirjaga nr T-9-
1/21/37.
Kavandatav sademevee kollektor 
asub Harju maakonnas Tallinna 
linna territooriumil, Põhja-Tallinna 
ja Haabersti linnaosas ning hõl-
mab Paldiski mnt - Endla tn - 
Mustamäe tee ristmiku ja mere 
vahelist lõiku. Planeeritav tegevus 
hõlmab Merelahe tee T1 
(78401:101:6029) transpordimaa, 
Merelahe tee T2 
(78401:101:0858) transpordimaa, 
Kolde pst 79 (78401:101:3535) ja 
Paldiski mnt 92 
(78406:601:0066) üldkasutatav 
maa sihtotstarbega krunte.
Kavandatava tegevuse eesmär-
giks on Seewaldi valgala sademe-
vee kanalisatsiooni projekteerimi-
ne selliselt, et valmiks ühtne pro-
jektlahendus Seewaldi kollektori, 
Mustjõe ja Pelgulinna valgalade 
sademevee puhastamiseks ja 
juhtimiseks Kopli lahte.
KMH eesmärgiks on selgitada 
välja Seewaldi kollektori rajamise-
ga kaasnevad võimalikud mõjud 
looduskeskkonnale, merre suuna-
tava sademevee reostuskoormus, 
sademevee puhastamise võima-
lused ja mõjud lahevee kvaliteedi-
le, et vältida suublaks oleva Kopli 
lahe seisundi halvendamist.
Otsustaja ja KMH korraldaja on 
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet (Mündi 2, 15197 Tallinn; 
tel 645 7191, e-post kommu-
naal@tallinnlv.ee). Vee-erikasu-
tusloa väljastab Keskkonnaamet 
(Roheline 64, 80010 Pärnu; tel 
680 7427, e-post info@keskkon-
naamet.ee) ning ehitusloa väljas-
tab Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn; tel 640 4375, e-post tl-
pa@tallinnlv.ee).
Keskkonnamõju hindaja on OÜ 
Hendrikson & Ko juhtekspert 
Krista Lahtvee (Raekoja plats 8, 
51004 Tartu; tel +372 7409 800, 
e-post hendrikson@hendrikson.
ee).
KMH programmi avalik väljapa-
nek toimub ajavahemikul 
12.09.2022 kuni 26.09.2022 Tal-
linna Linnavalitsuse veebilehel:  
tallinn.ee/keskkond → kaasamine 
→ Seewaldi valgala sademevee 
kollektori KMH avalik väljapanek, 
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalametis Harju tn 13 (Tallinn), 
Haabersti Linnaosa Valitsuses 
Ehitajate tee 109a/1 (Tallinn), 
Kristiine Linnaosa Valitsuses Me-
talli tn 5 (Tallinn) ja Põhja-Tallinna 
Linnaosa Valitsuses Kari tn 13 
(Tallinn).
Ettepanekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi KMH programmi kohta 
saab esitada avaliku väljapaneku 
jooksul kirjalikult Tallinna Linnava-
litsuse veebilehe tagasiside vormi 
kaudu, Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti aadressil Mün-
di 2, 15197, Tallinn või e-posti aad-
ressil kommunaal@tallinnlv.ee).
KMH programmi avalik arutelu 
toimub 27.09.2022 algusega kell 
17:00 Põhja-Tallinna Linnosa Va-
litsuses (Kari tn 13, 10311 Tallinn).

Tule liikumiskuul 
maratonile ja 
rattaga sõitma!

Tallinna maraton ei kulge tänavu ainult 
Pirital, vaid suisa kuues linnaosas.
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Sügis Cup ootab  
Kalevi staadionile
Spordiklubi Liider korraldab 17. sep-
tembril algusega kell 11 Kalevi staadio-
nil (Staadioni 3) 7-12-aastaste õpilaste 
kergejõustikupäeva Sügis Cup 2022. 

Võistlus on mõeldud lastele sünni-
aastaga 2010-2015 ning toimub nii 
tüdrukutele kui ka poistele kolmes va-
nuseklassis. Kavas on 60 m jooks, 
kaugushüpe ja pallivise. Võistlus on in-
dividuaalne, parematele on autasuks 
diplomid ja medalid. Registreeruda 
saab võistluspäeval kella 10-10.45 ko-
hapeal, sealsamas toimub ka võistle-
jakaartide täitmine. Koolide organi-
seeritud arvuline osavõtt registreeri-
da 15. septembriks tel 502 1346. 
Võistlus on tasuta.

 

Paavo Kangur annab 
veebis rahanõu
6. septembril kell 18 toimub veebikesk-
konnas Zoom keskraamatukogu vest-
lusõhtu "Rahatargaks raamatukogus", 
kus saab teada, kuidas targalt investee-
rida. Külas on raamatu "Rahasaladused" 
autor Paavo Kangur. Juttu tuleb tema 
aastatepikkusest investeerimiskogemu-
sest ja investeerimisel omandatud õp-
petundidest. Kangur on kirjutanud elu-
loo raamatud teiste seas Jaak Joalast, 
Eri Klasist ja Edgar Savisaarest. Liitu üri-
tusega: https://us06web.zoom.
us/j/83437337600. Zoomis saab osa-
leda sada esimest sisenejat, otseüle-
kanne on kõigile kättesaadav keskraa-
matukogu Facebooki lehel. Lisainfo ja 
abi Zoomi kasutamisel: aimur.keskel@
tln.lib.ee või tel 683 0912.

Konverents karu-
dest loomaaias
Käesolev aasta on kuulutatud pruunkaru 
aastaks. Et juhtida tähelepanu karude 
tähtsusele, korraldavad  loomaaed ja 
Eesti akadeemiline usundiloo selts ühis-
konverentsi, mis on pühendatud karude-
le looduses ning eri  rahvaste foklooris ja 
usundites. Konverents toimub 6. sep-
tembril kella 10-19 loomaaia keskkonna-
hariduskeskuse auditooriumis (Ehitajate 
tee 150). Sissepääs tasuta, osalemiseks 
registreeru https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdSsS1a3cPckfACz
tGzoXDfedBgZ77xSOUjEZCeMfk-
4h8UR6Q/viewform

VABADUSE VÄLJAKUL TULEB SUVE  
VIIMANE NOORTEFESTIVAL
Laupäeval, 3. septembril kell 14 Vabaduse väljakul algav noortefestival pakub 
eri vanuses noortele põnevat programmi. Festivali programmis keskendu-
takse töötubadele, mis toetavad valmisolekut katsumusteks. Liikluslinnaku 
alal toimub näiteks populaarsust kogunud elektriliste tõukerataste ohutuse 
töötuba. Päästeameti alal saab lisaks tuletõrjeautoga tutvumisele leida välja-
pääsu suitsutelgist. Samuti on ajakavas tänavatantsu- ja rulavõistlused ning 
ekstreemspordi töötuba. Kõik festivali tegevused on tasuta! Rohkem infot 
https://www.facebook.com/events/2742105352600047/?active_
tab=discussion.

Minu  
TALLINN

Ehk aitaks tõukeratturite  
kihutamist ohjeldada  
trahvid?

Tantsija Monica Tuvi

Olen päri, et elektriliste tõukerataste kulgemist peaks 
piirama ja nende riskeerivaid juhte ohjeldama. Täna-
vapilti jälgides võib jääda mulje, et praegu neile meil 
väga kindlaid reegleid kehtestatud polegi. Kui liik-
lusreeglid oleksid selgemad, oleks ilmselt ka õnne-
tusi vähem ja kõigil teistel turvalisem liikuda. Ma 
ise pole õnneks tõukside tõttu ohtlikesse olu-
kordadesse sattunud, kuid kõrvalt olen napilt 
toimumata jäänud kokkupõrkeid näinud küll. 
Mõni sõidab nii suvaliselt ja hullumeelse kii-
rusega, et paneb ohtu kõik ülejäänud liiku-
jad! Ehk aitaks tõukeratturite kihutamist 
ohjeldada trahvid. Ilmselt suudaksid 
need tõukside juhte paremini distsipli-
neerida. Trahvi ju keegi saada ei taha. 
Konkreetsed summad peaksid olema 
kõigile teada.

• Rootsi valitsus keelab 1. septembrist elektriliste tõukeratastega sõitmise üle riigi kõnniteedel, Oslo vähendas 
mullu tänavatele lubatud tõukerataste arvu 20 000-lt 8000-le ja keelas nende kasutamise öösel. Pealinn uuris, 
kuidas võiks Tallinnas ohjata ohtlikult liikuvaid elektritõukse.

ANNE VESKI: Elektritõukekatega juhtub 
üha enam õnnetusi, olukord on käest ära

Ma ei oska aimatagi, 
mis kiirusel tõuksid  
selja tagant  
lähenevad
Laulja Anne Veski

Ega ma eriti ei kipu jaluta-
ma paika, kus elektrilised 
tõukerattad sõidavad. 
Näen nendes tõesti ohtu. 
Eriti siis, kui tõukerattal 
mitmekesi peal sõidetakse. 
Loen liiklusõnnetuste arve ja 
sealt selgub, et tõukeratturid 
kukuvad sageli ja õnnetuste arv 
on suurenemas. Olukord on ikka tõesti 
käest ära läinud!  Inimesed on ise hoole-
tud ega arvesta teiste liiklejatega. Jalakäi-

ja või kepikõndijana vaikselt ja rahulikult 
kulgedes ei oska ma aimatagi, millisel kii-
rusel nad selja tagant läheneda võivad. 
Kui kõnniteel jalutades näiteks pisut vasa-

kule-paremale kõrvale astud, 
on kokkupõrkeoht täiesti 

reaalne. See paneb 
kartma küll. Ohuks 

on nad ka autojuhti-
dele, sest pahatihti 
ei jälgi liiklust sõi-
duteed ületadeski. 
Olen seda meelt, et 

elektritõukerataste 
liikumist peaks regu-

leerima meilgi. Laupäe-
val-pühapäeval on Kaku-

mäe kergliiklustee ringil rah-
vast palju, eriti kui ilm on ilus. Kõik tahak-
sid end turvaliselt tunda.

Kui kogukas juht  
25 km kiirusega ot-
sa põrutab, võib tule-
mus päris kurb olla
Jalgratturite liidu peasekretär  
Urmas Karlson

Vastuolusid jagub, sest tõuksidega 
sõit samas vähendab autoliiklust. 
Head lahendust on raske leida, 
kuid piirangud pole päris õige 
tee. Minu arvates tuleks enne-
kõike tõsta sõitjate teadlik-
kust ja mõistvat suhtumist 
kaasliiklejaisse. Me ei tohiks 
takistada heas mõttes ühis-
konna arengut. Pigem peaksi-
me panustama üksteise pare-
masse mõistmisse ja olema tole-
rantsemad, liigume siis jala, rattaga 

või muu vahendiga. Rõhk tuleks asetada 
teadlikkusele. Tõukerattaid näiteks ei 
tohiks loopida üle tee laiali. Vahel tekib 
lausa kahtlus, et keegi pahatahtlikult 
need kõnniteele ümber lükkab. Olen 
näinud korduvalt, kui hoolikalt ratturid 
tõuksid tee äärde asetavad. Elektrijalg-
rattad sõidavad ju samuti kiiresti, kuid 

tõukeratta juhitavus on 
oluliselt kehvem. 

Kui 25 km kii-
rusega ko-

gukas juht 
nõrgema-
le otsa 
põrutab, 
võib tule-
mus päris 

kurb olla. 
Kiirusepii-

ranguid võiks 
seada küll.

Jõhkrad mööda- 
sõidud panevad  
mudilased kokutama

Geograaf Sulev Mäeltsemees

Iga päevaga läheb olu-
kord paraku hullemaks, 
sest elektritõukside 
arvu kasv toob roh-
kem ka mitmekesi 
sõitmisi. Elektri-
tõukerataste kii-
rused aina kasva-
vad, need tuhise-
vad silme eest 
mööda! See on 
ebameeldiv vaatepilt, 
eriti kui jalutada koos 
lastelastega. Väikesed 
lapsed kepslevad kõnniteel 

ringi ju paha aimamata. Jõhkrad möö-
dasõidud panevad mudilased kokuta-
ma. Ootamatud napid pidurdamised 
jalakäija läheduses mõjuvad halvasti 
ka suurtele. Nõrgem närvisüsteem 
võib vajada pikemat toibumist. Oht on 

ka loomadele, näiteks koerte-
le. Seetõttu loen jutte lä-

hiriikide piirangutest 
suure rõõmuga. Küll 

oleks tore, kui ka 
Eestis neid piiran-
guid järgima asu-
takse. Kõnnitee-
delt võiksid tõuk-
sid ära kolida, kii-

rused võiks neil 
väheneda, rääki-

mata mitmekesi sõit-
misest. Olen kahe käe-

ga karmide piirangute 
poolt!

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


