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Valentina (76) ja Hubert (91) 
Sergo elavad Lasnamäel. Õnneks 
on nad paar ning kui ühega mi-
dagi juhtuma peaks, saab teine 
ikka abi kutsuda. Ometi kulub 
linnaosa sotsiaalosakonna soo-
vitatud häirenupp Hubertile ära, 
sest Valentina liigub temast mär-
kimisväärselt rohkem ka väljas 
ning aeg-ajalt jääb mees tunniks-
pooleteiseks üksinda koju. "Hea, 
et see nupp Hubertil käe peal 
on," märkis Valentina. Poole aas-
ta jooksul on korra tulnud seda 
juba kasutada – Hubert kukkus, 
omal jõul enam püsti ei saanud 
ja ta tuli EMO-sse viia. "Õnneks 
midagi päris hullu ei juhtunud – 
puus sai löögi, mõra ei olnud," 
lisas naine. 

Unepuudus ja nõrkus
Valentina on rahul, et siis, kui 

ta poes või muudel toimetustel 
käib, pole vaja muretseda üksi 
koju jäänud mehe pärast. "Loed 
küll sõnad peale, et minu äraole-
kul kööki ega tualetti ei lähe, aga 
elu näitab midagi muud! See oleks 
hirmus, kui tal üksi olles mida-
gi juhtub ja kuskilt abi ei tule."  

Häirenupp on ka Valentina 
üksi elaval sõbrannal. "On to-
re, et linn kannab oma vanuri-
te eest hoolt," tunnustas vana-
proua. "Meil korteris renoveeriti 
ka tualett ära, et vähendada õn-
netuste riski – abikaasal on lii-
kumisega raskusi. Kord nädalas 
käib abiks linnaosa sotsiaaltöö-
taja, sest mina ei või enam ras-
kusi tõsta." 

Päästeameti Põhja päästekes-
kuse kommunikatsioonijuhi Lii-
na Valneri sõnul on mõne aasta-

ga suurenenud kolmandiku võr-
ra kodus kukkunud inimeste arv, 
kes vajasid päästeameti abi. Kui 
2020. aastal tehti Tallinnas kok-
ku 136 väljakutset, siis 2021 oli 
neid 170. Mullustest kannatanu-
test vähemalt 113 olid 65-aasta-
sed ja vanemad.

Valneri sõnul suureneb kuk-
kumisega seotud väljakutsete arv 
iga aastaga, kusjuures kaugeltki 
kõik kannatanud ei jõua pääs-
teametini.  

Tavaliselt on teatajaks naa-
ber, lähedane või sotsiaaltööta-
ja, kes pole eakaga mõnda aega 
kontakti saanud. "Päästjad käi-
vad kiirabil abiks, kui on kaht-
lus, et midagi on juhtunud," 
selgitas Valner. "Päris paljudel 
juhtudel on võti seespool risti 
ees ja siis ei jää muud üle, kui 
uks jõuga avada, et inimese elu 
päästa. Aga tihti juhtub ka nii, 
et võtit pole küll ukse ees, 
kuid kellelgi varuvõtit ka 
ei ole." 

Septembri lõpu 
seisuga tehti pealin-
nas 130 väljakutset, 
mille puhul abivaja-
ja oli kodus kukku-
nud. Neist vähemalt 
99 olid 65-aastased ja 
vanemad.

Miks eakad ku-
kuvad? Üks põhjus on 
kroonilised haigused, kuid 
ka ravimid, mida eakad roh-
kem tarvitavad. Kõige sageda-
sem krooniline haigus on siin-
mail kõrgvererõhktõbi. "Kuk-
kumise tõenäosust võivad suu-
rendada lihasluukonna, närvi-
süsteemi ja südame-veresoon-
konna haigused, kuhjunud une-
puudus, tugevatoimelised va-
luvaigistid või uimasust/tähe-
lepanu pärssimist põhjustavad 
ravimid," rääkis peremeditsiini 
eriarst Sergey Saadi. "Kindlas-
ti mängib rolli ka vanus: sage-
damini kukuvad väikelapsed ja 

HÄIRENUPP AITAB: Unepuudus ja haigused niidavad eakaid jalust
Mõne aastaga on suurenenud kolmandiku võrra nende 
inimeste arv, kes pärast kodus kukkumist vajasid pääs-
teameti abi. Raskema koljuvigastuse puhul võivad  tek-
kida kõnehäire või raskused orienteerumisega, inime-
sed oksendavad või kaotavad teadvuse. Eriti palju on 
kukkujaid üksi elavate eakate seas ja sel juhul võib kan-
natanu oodata kuskil kitsas kohas ööpäevi, enne kui 
keegi naabritest või möödujatest tema appihüüdeid 
kuuleb või lähedane hädasolijast teada saab. 

eakad inimesed, mõlemad oma 
n-ö kohmakuse tõttu." 

Dr Saadi tõdes, et mida vane-
maks inimene jääb, seda kange-
maks muutuvad tema liigesed: vä-
heneb liigutuste amplituud, side-
med ja kõõlused muutuvad samu-
ti jäigemaks, väheneb lihasjõud, 
lihastoonus ja lihaste vastupida-
vus. "Eakatel võib olla häiritud 
koordinatsioon ning silmanäge-
mine – nad ei pruugi osata hin-
nata näiteks tee tasapinna eba-
tasasust," jätkas arst. "Mõned 
võivad kasutada liikumiseks abi-
vahendeid (käimiskepp, rulaator 
vms), mis ei pruugi liikumisel ala-
ti aidata, vaid hoopis takistada – 
näiteks libedaga käimisel, kui ke-
pi otsas puudub terav ots. Eakad 
ei pruugi hästi magada ning tar-
vitavad sageli ravimeid, mis või-
vad pärssida tähelepanu ja  põh-
justada unisust päevaajal." 

Kukkumisi võivad dr Saadi sõ-
nul soodustada ka jalgade, puu-
saliigeste või alaselja kroonilised 
kulumuslikud muutused (artroos) 
ning seljadiskide väljasopistused. 
Need kahjustavad närve lülisam-
ba kanalis ja põhjustavad tuge-
vat valu või tundlikkushäireid/
tuimust jalgades. "Sellised när-
visüsteemi haigused nagu epi-
lepsia, hulgiskleroos ning jäse-
mete närvide kahjustused või-
vad põhjustada nõrkust ja tund-
likkushäireid jalgades. See oma-
korda tekitab probleeme liigutus-

te koordineerimisega," rää-
kis Saadi. "Järsud vere-

rõhutõusud või -langu-
sed ning südame rüt-
mihäired võivad te-
kitada nõrkuse- või 
minestuselaadseid 
episoode, mille ajal 
suureneb kukkumi-
se oht."

Kukkumisohtu 
suurendavad ebatasa-

ne pind, pimedus ja li-
be tee. "Kuna talv on tu-

lemas, tasub kindlasti veendu-
da, et jalatsite tallad oleks õige 
"talvise" mustriga, mitte lame-
dad, et libedaga saaks turvali-
selt välja minna," pani dr Saa-
di südamele.

Mida eakam on inimene, se-
da enam on tal taskaaluhäireid 
ja seda suurem on tõenäosus, et 
ta isegi turvalises kodus kukub. 
Üks kolmest üle 70-aastasest nai-
sest kukub vähemalt korra aastas. 

Tasub pöörduda EMO-sse
Kõige tavalisemad vigastuse 

sümptomid on valu, kahjusta-
tud koha punetus, paistetus või 
sinikas (hematoom), aga ka mõ-
ne funktsiooni häire, kui tegemist 
on tõsisema traumaga. 

Kukkumise järel peab jälgima 
vigastatud kohta, inimese seisun-
dit ja hinnata, kas ta vajab arsti-
abi. "Alati tuleb vaadata, kui tõ-
sine on vigastus ja kas kukkunud 
inimene vajab erakorralisi uurin-
guid ja ravi," soovitas Saadi. "Kui 
ise ei oska seda hinnata, tuleb 
helistada numbrile 112, valve-
meedik siis selgitab, mida peab 
tegema. Kui pole kindel, on pa-
rem helistada 112, kutsuda kiir-
abi või viia inimene EMO-sse." 

Kui inimene on teadvusel, vas-
tab küsimustele, liigub ise ja tal ei 
näi olevat  tõsist vigastust, ei pea 
midagi erilist ette võtma. Käte-jal-
gade kergemate traumade puhul 
piisab dr Saadi sõnul koormuse 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

vähenemisest, valuvaigistite kasu-
tamisest, jahutava kompressi te-
gemisest ning jäseme fikseerimi-
sest elastiksidemega, kui on kaht-
lust pehmete kudede kahjustusele 
(näiteks sidemete venitus). 

Enamik traumadest paraneb 
ise. "Kui trauma osutus raske-
maks, kui esialgu tundus, näi-
teks turse ei vähene, liikuvus 
liigeses ei taastu, püsib valu, li-
sanduvad tundlikkushäired või 
muud sümptomid, tuleb arsti poo-
le pöörduda," toonitas dr Saadi. 
"Tõsisemate traumade puhul soo-
vitatakse mitte liikuda, või kui 
saab liikuda, siis võimalusel fik-
seerida/siduda vigastatud koht/jä-
se ja seejärel otsustada, kas kut-
suda kiirabi või viia kannatanu – 
kui ta seisund lubab – ise EMO-
sse. Kui tekkis tugev verejooks 
ja on arteriaalse verejooksu (tu-
geva purskava verejoaga) kaht-
lus, ei tasu unustada žguti kasuta-
mist, mis võib päästa elu. Selleks 
sobib ka sall, rihm vms. Kindlas-

ti tasub meelde jätta žguti peale 
panemise aeg, mida on vaja öel-
da kiirabi või EMO töötajatele."

Pensioniealistest Eesti inimes-
test elab üksi 36% ehk iga kol-
mas, pensioniealistest naistest pea 
iga teine (45%). Eestis elab üksi 
pea terve Pärnu maakonna ja-
gu ehk üle 82 000 pensioniea-
lise naise, kellest pooled on le-
sestunud. Seetõttu pole neil abi 
sageli käepärast, aga hädast või 
aidata välja häirenupp. 

Sagedamini kukutakse  
vetsus või teel sinna

Perearst Karin Jägeri sõnul 
näeb ta oma töös, millised võivad 
olla tagajärjed, kui eakas inime-
ne lamab kolm päeva põrandal, 
enne kui abi saabub. "Meil ve-
das, et juhtusin oma 90-aastase-
le emale õigel ajal häirenupu or-
ganiseerima, ja et enne ei juhtu-
nud midagi," lausus ta.

Kui esimest korda kukkus Jä-
geri ema päevasel ajal, siis  tei-

Tänu häirenu-
pule saavad 
eakad võimali-
kult kaua tur-
valiselt ja mõ-
nusalt kodus 
elada ega pea 
lootma niipea 
hooldekodu 
abile. Foto on 
illustratiivne.  
Scanpix

Tihti on võti 
seestpoolt risti ees 
ja elu päästmiseks 

tuleb uks maha 
murda.
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sel korral võinuks minna märk-
sa kehvemini. "Olen ainus tü-
tar ja elan emast 20 kilomeet-
ri kaugusel, kuid oleme omas-
tega korraldanud nii, et ema 
juures Mustamäel käib pea iga 
päev keegi. Nii et kuigi ta elab 
üksi, hoitakse tal silma peal – 
kontroll ja hoolitsus on olemas," 
jätkas Jäger. "Kaks päeva näda-
las – neljapäeval ja laupäeval 
– ema juures ei käida. Paraku 
juhtus ta kodus kukkuma öö-
sel vastu neljapäeva, ja tol het-
kel ei olnud tal ka mobiili kae-
las. Küll on hea, et häirenupp 
oli käe peal! Mind saadi tele-
fonitsi kätte, kui Medi ekipaaž 
oli juba ema juurde teel. Ük-
si poleks ema suutnud põran-
dalt üles saada, mina poleks te-
da tõsta jaksanud ja öösel pole 
lihtne kõrvalist abi otsida. Kui 
lähedased oleksid ema juurde 
läinud tavapärase graafiku ko-
haselt alles reedel, siis õudne 
isegi mõelda, mis oleks võinud 

juhtuda – praegu ei köeta veel, 
põrand on külm…"

Jägeri sõnul on eakate kukku-
mine ettearvamatu teema. "Emal 
on kodus liikumiseks kepp ja tu-
giraam, vaatamata puusaoperat-
sioonile on tema puusad korras 
ja käia ta saab, nii et loogiliselt 
võttes ei tohiks kukkuda, aga ik-
ka juhtub," rääkis Jäger. "Eelmi-
sel korral, kui ema kukkus, oli ta 
kogemata tugiraami peale rõhu-
nud, selle tagajärel kukkus tugi-
raam kokku, ja nii ta põrandale 
vajuski. Arvad küll, et ruumid 
ei ole suured, seinad ja asjad on 
lähedal, kuid püsti enam ei saa! 
Kui küsid, miks sul telefon kae-
las ei ole, ütleb ta: oi, ma läk-
sin ainult tualetti. Aga selle tee 
peal just äpardused juhtuvadki!"

Näiteks 23. septembril kell 
17.27 teatati, et Tööstuse tänaval 
kopsib eakas daam vastu seina 
ning karjub naabrite abi, kuna 
olevat kukkunud. Päästjad sise-
nesid korterisse akna kaudu ning 

andsid sealt leitud abitus seisundis 
vanainimese üle kiirabile. Samal 
päeval kell 19.48 helistas häda-
abinumbrile üks Sõpruse puies-
tee elanik, kes teatas, et tema ea-
kas naabrinaine hüüab oma kor-
teris appi, kuna on kukkunud ega 
saa enam püsti. Ka sel korral si-
senesid päästjad korterisse akna 
kaudu ning andsid naise üle kiir-
abile, kes ta haiglasse toimetas. 

13. septembril helistas häda-
abinumbrile mees, kes teatas, et 
tema Mustamäe teel elav eakas 
isa ei vasta juba mitu päeva tele-
fonile. Kohale minnes selgus, et 
ka võti on uksel  seespool risti 
ees. Päästjad sisenesid korteris-
se akna kaudu ning andsid abi-
vajaja üle kiirabile.

Õnnetus ei hüüa tulles ning 
kukkuda võib ka siis, kui para-
jasti on näiteks toit pliidil, mis tä-
hendab omakorda tuleohtu, kor-
termajas ka naabritele. "Sellepä-
rast võiks naabrid kasvõi ham-
bad ristis jälgida, et oleks töökor-

ras suitsuandur," soovitas Valner. 
"On oluline, et kellelgi oleks vää-
rikas eas inimese võtmed." Ka 
pani Valner südamele, et eaka-
te ja liikumisraskustega inimes-
te kodu võiks tõsiste tagajärge-
dega kukkumiste ennetamiseks 
kohandada.

Dr Saadi sõnul aitab kukku-
misi ära hoida regulaarne liigu-
tamine "Vähemalt 150 minutit 
liikumist nädalas, veel parem 
300 minutit nädalas on univer-
saalne soovitus kõigile," rõhutas 
arst. "Kindlasti tuleb kombinee-
rida jõuharjutusi, nagu raskuste 
tõstmine, kummilindi või hant-
litega harjutused, venitusharju-
tuste ning harjutustega koordi-
natsioonile. Väga hästi sobivad 
eakatele tai-chi, qi-gong, pila-
tes ja jooga. Kes ei saa jõusaali 
või grupitrenni minna, võiks te-
ha kasvõi 15-20 minutit hommi-
kust võimlemist!" 

Samuti tasuks vähendada 
suhkrurikka toidu tarbimist, 
süüa rohkem köögivilju ja fer-
menteeritud toitu nagu hapukap-
sas ja hapukurgid. Samuti pähk-
leid, seemneid, kala ja harvemi-
ni liha. Hea taluvuse korral ka 
hapupiimatooteid

Arsti sõnul ei ole olemas toi-
dulisandeid, mis kindlalt vähen-
daks kukkumiste riski, kuid näi-
teks luude hõrenemisest tingitud 
murde võib ennetada D3- ja K2-
vitamiini tarbimisega. Annusteks 
võiks olla 1000-2000 RÜ (25-50 
mcg) D-vitamiini ja 75-100 mcg 
K2 vitamiini päevas. Viimane on 
oluline, kuna K2-vitamiin aitab 
viia kaltsiumi soolestikust ja ve-
resoontest (kuhu see võib lades-
tuda, kahjustades veresooni) luu-
desse, tugevdades neid.

Häirenupp toob turvatunde
Kukkumise korral aitab ea-

kaid rihmaga käele kinnitatud 
häirenupp. Meditech Estonia OÜ 
häirenuputeenuse üks eestveda-
jatest Paavo Ala rääkis, et Tallin-
nas on häirenuppu kandev hoo-
lealune keskmiselt 83-aastane 
naisterahvas. "Naisi on pealin-
nas hoolealustest lausa 84%," 
tõi Ala välja. 

Enim hoolealuseid on Medil 
Mustamäel, Haaberstis ja Las-
namäel. "Kuigi leidub hoolealu-
seid, kes kasutavad häirenuppu 
juba aastast 2007, võime tõdeda, 
et Eestis võetakse häirenupp ap-
pi ilmselgelt liiga hilja ja selle ka-
sutusaeg jääb seetõttu paraku üs-
na lühikeseks," märkis Ala. "Meil 
oodatakse ära pahatihti esimene 
õnnetus – milleks on tüüpiliselt 
kukkumine –, ja siis on 
häirenuppu ülimalt 
kiiresti tarvis." 

Seevas-
tu näiteks 
Soomes 
ja Rootsis 
saab ini-
mene häi-
renupu 
igaks ju-
huks juba 
siis, kui ta 
on piisavalt va-
na või mõne hai-
guse või tervisehäda 
tõttu riskigrupis. "Häire-
nupp annab üksi elavale või kas-
või osaliselt oma kodus üksinda 
olevale eakale või liikumisras-
kusega inimesele suurema tur-
vatunde," selgitas Ala. "Oota-

matult juhtuva õnnetuse korral 
saab tekkinud abivajadusest ühe-
ainsa nupuvajutusega teada anda 
– või aktiveerub häirenupu sees 
olev kukkumisandur ja algatab 
häirekõne automaatselt." Samu-
ti annab Medi häirenuputeenus 
hoolivatele lähedastele meelera-
hu, et nende lähedasega on kõik 
korras, ja isegi kui pole, saavad 
nad sellest loetud minutite jook-
sul teada.

Häirenupu vajutuse või kuk-
kumisanduri põrutuse järel al-
gab häirekõne Medi ööpäev lä-
bi töötatavasse abikeskusse. Seal-
ne operaator vastab häirekõne-
le, teeb koju paigaldatud spet-
siaalse käed-vaba hoolekande-
telefoni vahendusel kiiresti sel-
geks, mis on juhtunud, ning in-
formeerib hoolealuse lähedasi, 
naabreid, sõpru. Vajadusel ka 
Medi ööpäevaringset väljakut-
seekipaaži, kes läheb kohapea-
le appi. Abi saabub tänu selle-
le kiiremini, ennetades olukor-
da, mil inimene võib näiteks pi-
kali maas oodata tunde või lau-
sa ööpäevi.

Kehakaal teeb  
olukorda hullemaks

Medi 24/7 väljakutseekipaaži 
keskmine reageerimisaeg augus-
tis oli 55 minutit. "See on aeg, 
mil võtame häirekõne vastu, tee-
me selgeks, mis on juhtunud, sõi-
dame kaheliikmelise ekipaažiga 
kohale, osutame abi ja sulgeme 
enda järel ukse," kirjeldas Ala. 
"Vahel kutsume koha peal olles 
lisaks ka kiirabi."

Medi häirenupu kasutajate arv 
kasvab iga aastaga – näiteks ainu-
üksi Tallinnas on häirenupu ka-
sutajaid olnud 2019. aastal 330, 
2020. aastal 391 ning mullu 514. 
Teenust vajab pealinnas vähe-
malt 7500 ja Eestis kokku pea 20 
000 inimest. "Keskmiselt käime 
umbes 30 väljakutsel igas kuus," 
jätkas Ala. "Viimasel aastal on 
ligi kolmveerandi Medi ekipaa-
ži väljakutsete põhjuseks olnud 
kukkumine oma kodus. Tüüpi-
line juhtum on tasakaaluhäire-
ga eakas, kes kukub oma kodus 
ootamatult kas köögis, vannitoas 
või magamistoas, püüdes näiteks 
voodist püsti saada või rulaatorini 
küündida. Raskemini saavad püs-
ti need, kellel on suur kehakaal. 
Mõnikord jääb inimene  näiteks 
voodi ja seina vahele kinni, nii 
et ei saa end keerata ja kasvõi 
millegi toel jalule tõusta." Olu-
kordi on erinevad, aga tulemus 
sama – ilma häirenuputa kuluks 
tunde või ööpäevi, enne kui kee-

gi hakkab huvi tundma, 
ega inimesega mida-

gi juhtunud ole.
Häirenupu-

teenust saab 
tellida Me-
dilt kas ot-
se või va-
jadusel lin-
na abiga. 
"Eraisiku-

na häire-
nuputeenu-

se eest tasudes 
on selle kuutasu 

sõltuvalt kasutatava-
test seadmetest 22-44 eu-

rot," märkis Ala. "Viimane on 
kuutasu koos kukkumisanduri-
ga." Medi on valmis häirenupu 
vajajale selle tagama üldjuhul 
ühe-kahe nädala jooksul.

HÄIRENUPP AITAB: Unepuudus ja haigused niidavad eakaid jalust
Linnaosa ootab 
Kopli rahvama-
jaga seotud  
mälestusi
Põhja-Tallinna linnaosa valit-
sus kogub seoses Kopli rah-
vamaja 85. sünnipäevaga mä-
lestusi asutuse elust-olust, 
pilte ja esemeid, need leiavad 
koha rahvamaja sünnipäevale 
pühendatud näitusel. 
Põhja-Tallinna vanema Manue-
la Pihlapi sõnul avati Kopli 93 
asuv maja, mida nõukogude 
ajal kutsuti ka madruste klu-
biks, 26. septembril 1937, ning 
seal toimusid teatrietendused 
ja kinoseansid, peoõhtud, loen-
gud ja kursused. Eelmisel aas-
tal sai rahvamaja uue hingami-
se  kogukonnakeskusena, sin-
na raja aed ja mesila ning täna-
vu avati parandustöökoda. 

Mälestusi, pilte ja esemeid 
võib saata või tuua kuni 5. no-
vembrini linnaosavalitsuse in-
folauda (Kari 13, 10311, Tal-
linn), sotsiaalkeskusesse 
(Sõle 61a, 10313, Tallinn) või 
Salme kultuurikeskusesse 
(Salme 12, 10413, Tallinn).  
Mälestusi võib edastada ka 
pohja@tallinnlv.ee. 

Haaberstis  
algas väiksema-
te teede remont
Haaberstis algas majadeva-
heliste teede remont, linna-
osavanema Oleg Siljanovi sõ-
nul tehakse tööd kokku 16 ko-
has. Tööde käigus uuendatak-
se sõidu- ja kõnniteede asfalt, 
vahetatakse välja äärekivid, 
korrastatakse  kaevupäised, 
tehakse puude hoolduslõikust 
ja haljastustöid. Õismäe tee 
66 hoovialal laiendatakse par-
kimisvõimalusi,  täiendavad 
parkimiskohad tulevad ka 
Naksitrallide ja Järveotsa las-
teaia juurde. Tööde maksu-
mus on 750 000 eurot ja täht-
aeg jaanuaris 2023. Abilinna-
pea Vladimir Sveti sõnul te-
hakse tänavu väiksemaid tee-
töid ligi 60 kohas üle linna. 
 

Kesklinn saab 
108 uut puud
Sügise jooksul istutatakse kaa-
sava eelarve raames kesklinna 
kokku 108 puukoolides suu-
reks kasvatatud eri liiki puud. 
Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul võitis neil 
mullu kaasava eelarve hääletu-
se ülekaalukalt idee, et kesklin-
nas peaks olema rohkem puid, 
ja nüüd istutataksegi 15 välja-
valitud paika hõbepapleid, jala-
kaid, vahtraid, pärnapuid, pirni-
puid, hobukastaneid jm.  Esi-
mesel aastal, mil Tallinnas kaa-
savat eelarvet rakendati, võitis 
Kesklinna linnaosas idee pai-
galdada uusi joogiveekraane. 

BEŠKINA: Häirenupp lubab elada  
eakal võimalikult kaua oma kodus

"Häirenupu ees-
märk on suuren-
dada nende ea-
kate ja puuete-
ga inimeste 
turvatunnet, 
kes võivad abi-
tusse olukorda 
sattuda," lausus abi-
linnapea Betina Beškina. 
"Nupu abil saab abi kutsu-
da eelkõige olukordades, 
kui inimene ei ole võimeline 
liikuma ja iseseisvalt abis-
tajatele ust avama. Olgu 
siis põhjuseks kukkumine, 
siseruumidesse lõksu jää-
mine või ootamatu vajadus 
arstiabi järele." 

Beškina märkis, et häire-

nupp on ääretult 
vajalik, sest see 

võib päästa abi-
vajaja elu. "Li-
saks pakub see 
füüsilist abi, 
turvatunnet ja 

psühholoogilist 
tuge inimestele, kes 

seda eriti vajavad," märkis 
ta. "Samuti võimaldab eaka-
tel ning puuetega isikutel 
elada võimalikult kaua oma 
kodus, mis on kahtlemata 
paljude inimeste jaoks eelis-
tatum variant."

Tallinnas kasutab teenust 
praegu 507 inimest ning sel 
aastal on linn selleks and-
nud 302 690 eurot.

Mõnikord jääb 
inimene voodi ja 

seina vahele kinni, 
nii et ei saa end 

keeratagi.

Kuidas häirenuppu saada  
ja kukkumist vältida?
• Medi häirenuputeenu-

se kohta saab in-
fot, helistades 
töö ajal nõuan-
deliinil 661 
8181, kirjuta-
des info@me-
di.ee või jättes 
oma kontaktisoo-
vi kodulehel www.
medi.ee või www.häirenupp.
ee

• Häirenupp on tallinlastele 
tasuta. Seadmete paigaldu-
se, hoolduse ning igakuise 
kasutamise eest tasub linn. 
Teenuse saamiseks tuleb 
pöörduda oma linnaosava-
litsuse sotsiaalhoolekande 
osakonda. 

• Hoia pidevalt häirenuppu 
või telefoni enda küljes.

• Kukkumise vältimiseks 
muuda ka oma kodu ohutu-
maks. Selleks eemalda või 
kinnita lahtised vaibad ja 
katted. Eemalda või kinnita 
ebastabiilsed (logisevad või 
suisa katkised) mööbliese-
med. Hoia liikumisteed va-
bad. Kasuta öösel liikudes 
valgust, võimalusel auto-
maatset valgustust. Aseta 

enim kasutatavad ese-
med käepärasele 

kõrgusele. Kasu-
ta vannitoas va-
jadusel käepi-
demeid, dušiis-
tet ja kõrgen-

datud tualeti-
potti. Vajadusel 

vaheta vann madala-
ma vastu. Väldi kodus rippu-
vaid kangaid. Lase välja va-
hetada või karestada libe-
dad põrandad. Kanna libi-
semiskindlaid kummitallaga 
või -nuppudega susse või 
sokke.

• Hoia füüsilist toonust – liigu 
ja võimle. Käi regulaarselt 
tervisekontrollis. Raskete ja 
ronimist nõudvate majapi-
damistööde puhul palu abi. 
Riietu istudes. Püsti ja istes-
se tõuse rahulikult ja aegla-
selt. Võta korrektselt arsti 
määratud ravimeid. Vajadu-
sel kasuta automaatset ra-
vimidosaatorit.

• Lepi lähedase või naabriga 
kokku igapäevased regu-
laarsed suhtlusviisid. Nii 
saavad lähedased veendu-
da, et sinuga on kõik korras.
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Järgmise nelja aasta jook-
sul annab linn eelisjärjekor-
ras raha muuhulgas koolide 
ja lasteaedade remondiks 
ning filmilinnaku loomiseks. 
Jätkub ka erainvestori otsi-
mine linnahalli 
kordategemiseks.

Möödunud nädalal pani linn 
paika järgmise nelja aasta eel-
arvestrateegia – see on plaan, 
millele hakkab linn selle aja 
jooksul eelisjärjekorras raha 
kulutama. "Eriti oluline on sel 
puhul rääkida uutest trammilii-
nidest ja ka rattateedest," lau-
sus abilinnapea Joosep Vimm.

Tema sõnul on üle poole 
tallinlastest valmis jätma auto 
koju vähemalt kaheks päevaks 
nädalas. Selleks aga on tar-
vis pakkuda autosõidule mu-
gavaid ja kiireid alternatiive. 
"Eelarvestrateegias näeme et-
te kolme uue trammiliini raja-
mist," lausus Vimm. "Me mui-
dugi mõistame, et nelja aas-
taga kõike seda välja ehitada 
ei saa, aga peame edasi liiku-
ma. Riik võiks meile Euroopa 
toetust anda, et siis Liivalaia, 
Järve ja Pelguranna trammi-
liinidega edasi liikuda. Need 
liinid annaksid väga paljude-
le tallinlastele võimaluse tulla 
autost välja ja looksid ka pa-
remat linnapilti."

Hoolimata keerulisest ajast 
ja pisut ebaselgest tulevikust 
suunatakse senisest enam nii 
linna kui ka muu raha ratta-
teede rajamisse. Seda selleks, 
et liiklemine oleks ohutum ja 
mugavam.

Vimm tõi eraldi esile filmi-
linnaku, mis võiks nii linnale 
kui ka siinsele filmitööstusele 
palju lisaväärtust tuua. "Fil-
milinnaku rajamine on jät-
kuvalt eesmärk. Ole-
me kõigi osapoolte-
ga lähenemas lahen-
dusele, mis tähen-
dab, et nelja aasta 
jooksul võiks lin-
nak ka valmida."

Nende uuen-
dustega edasi lii-
kumiseks tahab linn 
võtta plaanitust mõ-
nevõrra rohkem laenu. 
Jätkub ka haridusasutus-
te võrgu korrastamine, laste-
aedade ja koolide remont ning 
neile juurdeehituste rajamine 
ja renoveerimised.  Lisaks on 
plaanis panna linnaasutustesse 
säästlikumad küttesüsteemid.

Suur inflatsioon ja elektri 
hinnatõus

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
hinnangul peame lähiaastate 
eelarvetes arvestama ka inf-
latsiooniga ja elektri hinnatõu-
suga "Me näeme juba praegu, 
et raskel ajal kasvavad ka ini-

meste vajadused, nende ootu-
sed sotsiaalabi osas," märkis 
ta. "Inimesed pöörduvad meie 
poole ja me peame neid aita-
ma. Ja lähtuvalt sellest pole 
midagi teha, tuleb teha vali-
kuid, kuhu seda olemasolevat 
ressursi suunata."

Kõlvart ütles, et terve rida 
investeeringud tuleb raskel ajal 
ka edasi lükata. "Pole midagi 

teha," lausus ta. "Peame au-
salt tunnistama, et aasta-

tagust investeeringu-
te plaani ei ole selli-
sel kujul praegu või-
malik ellu viia. See 
ei tähenda, et me 
loobume üldisest 
arengust, loomuli-
kult peavad stratee-

gilised projektid ole-
ma jätkuvalt laual ja 

nendega tuleb tegeleda. 
Sealhulgas projektid, mil-

le puhul meil ei ole lõplikku 
nägemust, mis viisil suudame 
neid realiseerida, näiteks Tal-
linna haigla."

Uuesti tuleb hinnata ka lin-
nahalli uuendusplaane. Pole vä-
listatud, et selle projekti ellu-
viimiseks peab linn kaasama 
ka erainvestoreid. "Me püüa-
me hoida eelarvet jätkuvalt sel-
lises seisus, et tulud kasvak-
sid kiiremini kui kulud," lau-
sus linnapea. "Üks või teine 
kriisiaasta võib tuua vajaduse 
võtta laenu, aga ka laenumäär 

peab lähtuvalt meie plaanidest 
olema stabiilne. Meil on jätku-
valt vähemalt 50 miljoni euro-
ne reserv olemas."

Kõlvarti sõnul ootab omava-
litsusi kulude kasv. "Rahandus-
ministeeriumi prognoosi järgi 
kerkivad need järgmisel aas-
tal 5,3% võrra, samas kasva-
vad tulud ainult 4,1%," mär-
kis Kõlvart. "Mulle tundub, et 
tänaseks on seegi päris opti-
mistlik prognoos, arvestades 
inflatsiooni ja hinnatõusu. Sa-
muti ka palgatõusu, mille riik 
on algatanud ja mis mõjutab 
samuti omavalitsusi."

Linnapea sõnul ei ole praegu 
kahjuks näha, et riik arvestaks 
omavalitsuste murede ja vaja-
dustega. "Kahjuks mina ei näe, 
et riigil oleks mingi plaan, kui-
das omavalitsusi toetada," mär-
kis linnapea. "Kaugeltki mitte 
kõik linnade-valdade liidu pea-
mised taotlused ei saanud ra-
huldatud. Seega linnade-val-
dade liit ei saanud allkirjasta-
da ka ühist protokolli riigiko-
misjoniga."

Riigi abile loota ei saa
Kõlvarti sõnul vajaks tööta-

jad kerkivate hindade ajal ka 
palgatõuse. "Kui tõusevad pal-
gad õpetajatel, siis me tõsta-
me ka lasteaiaõpetajate palka," 
märkis Kõlvart. "Nemad ja kul-
tuuritöötajad saavad palka lin-
na eelarvest. Aga tegelikult oo-

RAHAPLAAN:  
Ka raskel ajal  
tuleb rajada  
uusi trammiliine  
ja rattateid

Ukrainas visiidil viibiv 
Tallinna linnavolikogu esi-
mees Jevgeni Ossinovski 
andis Žõtomiri linna lütseu-
mile nr 25 Tallinna annetu-
sena üle 50 kasutatud 
sülearvutit.

Seoses sõjaga ei ole kõi-
gis haridusasutustes võimalik 
kontakt-õpet tagada, mistõttu 
on haridusasutustes suur vaja-
dus infotehnoloogiliste vahen-
dite järele. Tallinna linna an-
netatud sülearvutid olid varem 
kasutuses linna eri  asutustes. 
"Žõtomiri linna lütseum nr 25 
ei ole juhuslikult valitud. Kool 
sai sõja algul raketitabamuse, 
mille tulemusena on hoone pea 

täielikult hävinenud. Koos sel-
lega hävinesid ka kõik õppe-
tegevuseks vajalikud seadmed 
ja õppematerjalid," rääkis Os-
sinovski. "Uue koolimaja ehi-
tus on suur ja pikaajaline ette-
võtmine, küll saame me ope-
ratiivselt toetada nende õpilas-
te haridust, kes on lähiaasta-
tel sunnitud õppima asendus-
pindadel."

Ossinovski visiidi eesmärk 
oli kaardistada koostöökohti 
Tallinna linna ja Ukraina oma-
valitsuste vahel, samuti aruta-
ti konkreetsemaid abiprojekte, 
mida Tallinn saaks lähiaasta-
tel toetada.

Tallinn annetas Žõtomiri koolile 50 sülearvutit

Tallinna volikogu esimees Jevgeni Ossinovski koos arvutitega Žõtomiri 
koolis.

tavad palgatõusu kõik linnasüs-
teemi töötajad." 

Tallinn soovib, et riik tõstaks 
maksude määra, mis otse oma-
valitsusele laekuvad. "Praegu 
on määr 11,96%, aga isegi vii-
mase aasta suuri muutusi mit-
te arvesse võttes peaks maksu-
määr olema vähemalt 12,19%," 
nentis linnapea. "See ettepa-
nek aga riigi toetust ei leid-
nud. Kui riik üldist tulubaa-
si ei tõsta, siis peaksid olema 
kaetud konkreetsed valdkon-
nad ja konkreetsed vajadused. 
Näiteks teede remont ja hari-
dus. Aga ei ole võimalik leida 
ühtki eelarverida, millega oleks 
nende vajaduste kasv kaetud. 
Niisiis peab omavalitsus vaja-
mineva raha ise leidma."

Isegi selline väike asi na-
gu riigi raha koolilõuna toetu-
seks on linnapea sõnul jätku-
valt küsimärgi all. "Me ei saa-
nud selget signaali riigilt, kas 
toetus tõuseb või mitte," lau-
sus ta. "Omavalitsused muret-
sevad selle pärast, missugune 
koolitoit peaks olema. Koolitoi-
du kvaliteet koos hinnatõusu-
ga langeb, aga kuidas peaksid 
omavalitsused olukorra lahen-
dama, pole keegi öelnud.  Mõ-
ned omavalitsused on leidnud 
selleks raha lastevanemate ra-
hakotist. Kas see ongi eesmärk, 
eriti arvestades üldist olukorda? 
Mina ei ole päris kindel, et see 
on adekvaatne."

Järgmise nelja 
aasta jooksul 
jätkub muuhul-
gas rattateede 
rajamine.

Elanikele  
tuleb pakkuda  

rohkem  
sotsiaalabi.
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Tallinna Linnavolikogu otsus-
tas 08. septembri 2022 is-
tungil:
1.   otsusega nr 99:
tunnistada Tallinna Linnavoli-
kogu 16. oktoobri 1997 otsu-
sega nr 187 kehtestatud kin-
nistu Loigu 36 detailplanee-
ring Parve tn 13 kinnistu osas 
kehtetuks.
2.   otsusega nr 100:
tunnistada Tallinna Linnavoli-
kogu 18. oktoobri 2001 otsu-
sega nr 316 kehtestatud Savi-
liiva tee 6, 21, 21a ja 21b kin-
nistu detailplaneering Lõimise 
tn 12 ja Lõimise tn 14 kinnistu-
te osas kehtetuks.
3.   otsusega nr 101:

tunnistada Tallinna Linnavoli-
kogu 8. veebruari 2001 otsu-
sega nr 39 kehtestatud „Endi-
se kinnistu Käänu nr 26 detail-
planeering“ Tiskre tee 15d kin-
nistu osas kehtetuks.
Tallinna Linnavolikogu otsus-
tas 22. septembri 2022 is-
tungil:
1.   otsusega nr 107:
tunnistada Tallinna Linnavalit-
suse 29. oktoobri 2008 korral-
dusega nr 1793 kehtestatud 
Astangu 2b kinnistu detailpla-
neering Kadaka tee 88b kin-
nistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris https://tpr.tallinn.ee/

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
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Tallinnas toimuval WTA tenni-
seturniiril alistas Eesti tenni-
sist number üks Kaia Kanepi 
(WTA tabelis 32.) avaringis 
4:6, 6:4, 6:0 Läti esireketi 
Jelena Ostapenko (WTA tabe-
lis 17.).

Veerandfinaalis läks Kanepi ree-
del vastamisi turniirile vabapääsme-
ga saanud tšehhitari Karolina Muc-
hovaga (WTA tabelis 224.). "Võist-
luste algusest saati oli iga päev 1-2 

mängu, mis on eriti pingelised," rää-
kis Tallinn Open WTA 250 direktor 
Allar Hint. "Loomulikult oli Kaia ja 
Ostapenko mäng meie regiooni ini-
mestele tõeline maasikas."

Veerandfinaalis läks Eesti tei-
ne tennisist Anett Kontaveit reedel 
vastamisi kvalifikatsioonist põhitur-
niirile pääsenud belglanna Ysaline 
Bonaventure’iga (WTA 138.)

Mängud lõppesid pühapäeval,  
2. oktoobril. Kokku osales Tallinn 
Open WTA turniiril 50 naistennisisti.

pealinn@tallinnlv.ee

Tänu remondile muutuvad 
tänavad jalakäijatele muga-
vamaks, tekivad sõiduteest 
eraldatud jalgrattateed, 
haljastustaskud puhkami-
seks ning moodne valgus-
tus. Tänavate äärde istuta-
takse 43 puud ja 1372 
põõsast.

Lähinädalatel algab Jõe ja 
Pronksi tänaval ligi aasta kes-
tev remont. Tööd algavad Pronk-
si tänava Narva maantee ja Raua 
tänava vahelisest lõigust, mis on 
10. oktoobrist liiklusele suletud.

Abilinnapea Vladimir Svet 
selgitas, et tänu remondile muu-
tub tänav jalakäijatele mugava-
maks, tekivad sõiduteest eralda-
tud jalgrattateed ja haljastustas-
kud puhkamiseks,  paigaldatakse 
ka uus valgustus. Tänavate äär-
de istutatakse 43 puud ja 1372 
põõsast. "Alustame ehitustööde-
ga Pronksi tänava Narva maan-
tee ja Raua tänava vahelisest lõi-
gust," lausus Svet. "Loodame, et 
valdav osa Jõe ja Pronksi täna-
va ehitustöödest valmib juba su-
veks ning järgmiseks sügiseks on 
tehtud ka kõik viimistlustööd."

Uuendamisele läheb ühtlasi 
kogu Pronksi tänava maa-alune 
osa, kus vahetatakse välja kõik 
vee-, gaasi- ja elektri- ning ka-
nalisatsioonisüsteemid.

3. oktoobril alustatakse esi-
mese etapi ettevalmistusega 
Pronksi tänava Narva maan-

tee ja Raua tänava vahelisel 
lõigul (välja arvatud ristmikud). 
Nädal hiljem, 10. oktoobril, su-
letakse see tänavalõik liiklusele. 
Kuna tegemist on lõiguga, kus 
on rohkesti väljavahetatavaid 
maa-aluseid tehnovõrke, käib 
ehitus kogu sõidutee laiuselt. 
Kõnniteed jäävad jalakäijatele 
avatuks ning tööde ajal pääse-
vad kohalikud elanikud oma 
majade juurde. Sõltuvalt tööde 
iseloomust võib ligipääsul esi-
neda lühiajalisi piiranguid, mil-
lest töö tegija annab elanikele 
jooksvalt teada.

Narva maantee 
ja Pronksi tä-
nava ristmik 
ning Raua 
ja Pronk-
si täna-
va ristmik 
jäävad au-
toliiklu-
sele ava-
tuks. Narva 
mnt – Pronk-
si, Narva mnt 
– Kreutzwaldi ja 
Raua –Kreutzwaldi 
tänava ristmike fooritsüklid 
seadistatakse ümber.

Sadamasse sõida mööda 
Reidi teed

17. oktoobril algavad tööd 
Gonsiori ja Kunderi tänava va-
hele jääval Pronksi tänava lõigul 
(v. a Gonsiori ja J. Kunderi rist-
mik). Pronksi tänav on suletud 
kogu laiuses, kaasa arvatud väl-

japääs Viiralti tänavalt Pronksi 
tänavale. Nii Pronksi ja Gon-
siori kui ka Pronksi ja Kunde-
ri tänava ristmikud jäävad au-
toliiklusele avatuks. Ümbersõit 
toimub Kivisilla tänava kaudu. 
Jalakäijatele olulisi piiranguid 
ei kehtestata.

7. novembrist suletak-
se Pronksi tänav. Kehtivad 
kõik samad piirangud nagu 
eelpool kirjeldatud etappi-
del, aga lisaks suletakse liik-
lusele Pronksi ja Raua täna-

va ristmik, Pronksi tänava 
lõik Raua ja Gonsio-

ri vahel ning osa-
liselt ka Raua 

tänav (lõigus 
Pronksi t – 
Gonsiori t 
ja Pronk-
si t – Raua 
7).  Raua 
tänav lõi-
gus Raua 

7 kuni F. R. 
Kreutzwaldi 

t muutub selle 
etapi raames ka-

hesuunaliseks. Auto-
liiklusele jääb avatuks Nar-

va mnt – Pronksi t ristmik ning 
ka Pronksi – Gonsiori ristmik.

Sveti sõnul peavad sadamast 
tulijad või sadamasse minejad 
kasutama mõnda teist teekon-
da. "Sõita saab mööda Gonsio-
riga paralleelseid tänavaid, nagu 
näiteks Rävala puiestee, Kivisil-
la puiestee, Reimanni ja Gonsio-
ri tänav,"  loetles ta. "Jõe tänav 

jääb esialgu samuti lahti. Soovi-
tan sadamasse ja sealt välja lii-
kumiseks Reidi teed."

Jõe tänav kinni  
järgmisest aastast

Jõe tänav läheb kinni järgmi-
ses etapis, aga mitte enne järg-
mist aastat. "Tänava sedavõrd 
ulatuslikul muutmisel ei ole kah-
juks liikluspiirangutest pääsu," 
märkis Kesklinna vanem Moni-
ka Haukanõmm. "Kuid uue, kõi-
giga arvestava ilmega tänavad 
heastavad kindlasti need ajuti-
sed ebamugavused."

Miks poleks saanud remon-
ti alustada suvel, miks tehakse 

seda vastu talve? "Meil on käi-
mas Ukraina sõda, mis on ker-
gitanud kõikide linna investee-
ringute hinda," ütles Svet. "Kü-
simus ei olnud selles, kas alus-
tada meile sobival ajal, vaid kas 
linnal üldse saab olema piisavalt 
raha, et neid töid teha. Kui seni 
oli Pronksi tänav peamiselt auto-
de päralt, siis remondiga soovi-
me luua ohutu ja mugava täna-
va kõigile liiklejatele. Suurt tä-
helepanu pöörame jalakäijate ja 
jalgratturite ohutusele."

Täpsem info ja liiklusskee-
mid asuvad Tallinna veebilehel 
tallinn.ee/pronksi.

Jõe ja Pronksi tänav 
lähevad ligi aastaks remonti

Estonia teatri-
maja arengut 
hakkab vaagima 
töörühm
Tallinna strateegiakeskuses 
kogunes esimest korda Rah-
vusooper Estonia hoone tule-
vikukontseptsiooni komisjon, 
mille eesmärk on pakkuda 
välja terviklik ja realistlik aren-
dusvisioon. Töörühma ülesan-
ne on arutada ja analüüsida 
ühiselt läbi Tallinna seisuko-
had ja Estonia vajadused juur-
deehituseks või uueks hoo-
neks, lähtudes linnaehituslike, 
muinsuskaitseliste, keskkond-
like jt piirangute raamidest 
ning arvestades ooperiteatrile 
vajalikku ruumiprogrammi. 
Esimese koosoleku päevakor-
ras oli töövormi, konkreetsete 
eesmärkide, rahastamisküsi-
muste, tööjaotuse ja edasiste 
tegevuste kokkuleppimine.
 

Tasuta õigus-
nõu Lasnamäel
Õigusnõu annavad Eesti üli-
koolides õppivad õigusteadus-
konna üliõpilased, kelle on välja 
valinud juristide liit, nõustamine 
toimub nii eesti kui ka vene 
keeles.  Lasnamäe linnaosa va-
nem Julianna Jurtšenko ütles, 
et nii suudetakse pakkuda ela-
nikele paremat teenust, sest 
õigusteenust jagavad üliõpi-
lastest praktikandid saavad 
keerukamate juriidiliste prob-
leemide korral konsulteerida 
oma ülikoolide õppejõudude-
ga.  Õigusnõu saab neljapäeviti 
kella 13-17, eelnevalt registree-
rida ei ole vaja. Teenus on Tal-
linna elanikele tasuta.
 

Ukraina põge-
nike abipunkt 
Nõmmel lõpe-
tas tegevuse
1. oktoobrist lõpetas Nõmme 
linnaosa valitsuse keldrikorru-
sel asuv, Ukraina sõjapõgeni-
ke abistamiseks mõeldud an-
netuste kogumis- ja jaotus-
punkt oma seitse kuud kest-
nud tegevuse. 

Nõmme linnaosa vanem 
Karmo Kuri tänas kõiki Nõm-
me elanikke, kümneid vaba-
tahtlikke ja linnaosavalitsuse 
töötajaid, kes on märtsi algu-
sest abivajajaid esmavajaliku-
ga varustanud. Ta lisas, et hil-
juti  saadeti üks autotäis es-
matarbekaupu otse Ukrai-
nasse. Edaspidi on võimalik 
annetusi viia Punase Ristiku 
taaskasutuspoodi (Kadaka 
tee 54a), sealt saavad tasuta 
asju kõik need Ukraina sõja-
põgenikud, kelle abivajadus 
on Niine 2 asuvas põgenike-
keskuses hinnatud. 

Tööd algavad Pronksi tänava Narva maantee ja Raua tänava vahelisest lõigust, mis on 10. oktoobrist liiklusele 
suletud.  Scanpix

Ukraina sõja  
tõttu tekkis  

küsimus, kas me 
neid tänavaid üldse 

uuendada  
jõuame.

WTA turniirist kujunes tõeline spordipidu

Kaia Kanepi.   2 x Albert truuväärtAnett Kontaveit.

10. oktoobril suletak-
se Pronksi tänav  
Narva mnt kuni Raua 
tänavani.

17. oktoobril suletakse 
Pronksi tänaval lisaks 
Gonsiori tänava ja 
Kunderi tänava vahe-
line lõik.

7. novembrist suletak-
se ka Pronksi ja Raua 
tänava ristmik, Pronk-
si tänava lõik Raua tä-
navast Gonsiori täna-
vani (välja arvatud 
ristmik) ning osaliselt 
ka Raua tänav.
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Üks elektrikatkestuse oht 
tekib, kui Venemaa soovib 
Balti riigid enda elektrivõr-
gust lahti ühendada. Sel ju-
hul peaks Eesti end kiires-
ti ühendama Euroopa võrgu-
ga, mis aga võib Eleringi hin-
nangul kaasa tuua tunde kest-
va elektrikatkestuse vähemalt 
mõnedes piirkondades. 

Märksa karmimal juhul ot-
sustab Venemaa Ukrainat sõ-
jas toetava Eesti mõjutami-
seks Narva jõe tammi lüüsid 
avada ja veehoidla merre tüh-
jaks lasta. See tähendaks Nar-
va elektrijaamade jahutusvee-
ta jäämist. 

Majandusminister Riina 
Sikkuti sõnul on olemas krii-

silahendus, mis takistaks vee 
väljavoolu – kusagil peavad 
sel juhul seisma Eesti Energial 
ekskavaatorid pidevas valmis-
olekus, et tammi ehitada. Töö-
tatakse välja ka püsivat plaa-
ni, kuidas elektrijaamad täna-
seni kestvast Vene sõltuvusest 
lahti siduda. 

Oluline on aga, et ei Euroo-
pa elektrivõrguga sünkroni-
seerimist, Narva lüüside ava-
misele reageerimist ja terve pa-
neelelamurajooni mõneks tun-
niks elektrivõrgust väljalülita-
mist ning muid kriisilahendusi 
pole päris elus kunagi  järele 
proovitud. Kuidas see tegeli-
kult läheb, võib vaid oletada.

Nendest ohtudest tõenäo-
lisemaltki võivad elektrikat-
kestusi tekitada 2019. a oma-
ga sarnased suured tormid. 
Vähemalt ollakse nii Tallin-
nas kui ka kogu Eestis või-
malikeks elektrikatkestusteks 
märksa paremini valmis kui 
veel paar-kolm aastat tagasi, 

ehkki arenguruumi jagub seo-
ses sõjaga veel määratult. Ju-
ba leidub esimesi korteriühis-
tuidki, kes on end generaa-
toriga varustanud. Kui palju 
on neid Tallinnas kokku, selle 
kohta andmed esialgu puudu-
vad, kuid loodetavasti on jää 
hakanud liikuma. 

Samuti pole kahjuks või-
malik teada saada, kui pal-
jud Tallinnas tegutsevad kü-
tuseketid suudavad enda tank-
lad kiirkorras varustada ava-
riigeneraatoritega ja kus need 
tanklad täpsemalt asuvad. Kü-
tuseketid kui eraettevõtted ei 
pea sellest kellelegi aru and-
ma, ehkki tegemist on elutäht-
sa teenusega. Teatud olukorda-
des, isegi kui peatsest elektri-
katkestusest levivad vaid kuul-
dused, võib aga tekkida kütu-
se ostupaanika.

"Elektripuudus käivitab 
ahela – ei saa haiglasse uusi 
hädaabi vajajaid vastu võtta, 
ei saa operatiivautode jaoks 
tanklast kütust kätte, ei saa 
maksta, ei saa hoida toitu rik-
nemast, ei saa vett kätte, ei 
saa tööle sõita," hoiatas riigi-
kontrolör Janar Holm 2019. a 
sügistormi järel.  

Plusspoolele võib nüüd, 
kolm aastat hiljem panna, et 
kõik elutähtsad teenistused 
haiglatest päästjateni on va-
rustatud nii generaatorite kui 
ka esialgse mõnepäevase kü-
tusevaruga. 2019. a nägi olu-
kord palju kehvem välja.

Tänu 2019. a sügistormi purustustele hak-
kasid riigiametid tõsisemalt ellu viima nn 
generaatoriplaani, et elutähtsad teenistu-
sed elektrikatkestuse tõttu välja ei sureks. 
Kuid endiselt ripuvad õhus küsimärgid, 
mismoodi ja kust saada elektrikatkestuse 
korral tanklast kütust ning kuidas stimu-
leerida kortermajade ühistuid soetama vä-
hemalt ühte üldkasutatavat generaatorit.  

ÜHISTUJUHT: Tänu generaatorile saame elektrikatkestuse  
korral telefone laadida, uudiseid teada ja teed keeta

Ühistujuht Nelli Janson asub vastsoetatud generaatorit lahti pakkima ja töökorda seadma. Voolukatkestuse puhul on see aparaat majarahvale tõhusaks abiks, tuleb vaid kütusega ohutult ümber 
käia. Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Elamud jäävad elektrikatkestuse korral esimesena 
elektrita, kuid abiks on ka väike ja odavam generaator
"Me soetasime generaatori, et elektrikatkes-
tuse ajal telefoni laadida, uudistega 
kursis olla või teed keeta," rääkis 
Koidu 7 korteriühistu üks juh-
tidest Nelli Janson, kelle 
sõnul ei pea aparaat ole-
ma sugugi hirmkallis.

See Koidu tänava 
äärne 12 korteriga elu-
maja on koos paljude 
teistega ehitatud aas-
tal 1953 raudteelaste 
perekondadele. Õhus 
hõljus samasugust sõja-
hõngu nagu tänagi ja kel-
der rajati vastavalt toonas-
tele nõudmistele elanike pom-
mivarjendiks, nii et sellel on pak-
sud rauduksed. Sealsamas keldris on-
gi ühistul võimalik äsja soetatud 800-eurone 
generaator "tiksuma" panna, sest osal ruumidel 
on aknad, kust saab väljaheitegaasid õue lasta. 

Nelli Janson lausus, et tema ja juhatuse teine 
liige otsustasid generaatori osta ilma üldkoos-
oleku otsuseta, sest tegemist on suhteliselt väi-
kese võimsusega ja vähem kuluka seadmega. 
Kuna maja asub gaasiküttel, siis toasoe ei sõltu 
elektrist. 

"Kui juhtub katkestus kasvõi mingi loodusõn-
netuse tõttu, siis saame siit elektri välja võluda," 
märkis Janson verivärsket generaatorit uurides. 
"Kaitseliidu lehel öeldakse, et inimene peaks ise 
oma varude ja võimalustega hakkama saama vä-
hemalt kolm ööpäeva, selle aja jooksul tullakse 
juba appi."

Päästeameti soovituse järgi peaksid inimesed 

varuma endale seitsme päeva jagu pikemalt säi-
livaid toiduaineid. Elektrikatkestuse korral 

poed üldiselt lõpetavad töö või pa-
remal juhul suudavad vastu pi-

dada tunni. Generaatorid on 
vaid keskladudes. Janson lu-

bas elanike hulgas selgi-
tustööd teha, et varusid 
soetataks.

Majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumi 
andmetel lülitatakse 
elektrivõimsuse nappusel 

kõigepealt elektrivõrgust 
välja just elamud. Siiski on 

võimalus roteerida ehk siis 
välja lülitada elurajoone vahel-

dumisi, et katkestus ei kujuneks ku-
sagil liiga suureks. 

Aluseks on euroliidu direktiiv, mille järgi peaks 
gaasikatkestuse järgi toimima just vastupidi ehk 
esimesena võrgust välja lülitama tööstused, et 
inimesed kodudes külma kätte ei jääks. 

Siiski ei arvesta see direktiiv, et erinevalt mit-
metest teistest Euroopa riikidest rajaneb tsivili-
satsioon Eestis elektril, mitte gaasil. Seda vaata-
mata, et linnas on ka tuhandeid gaasiküttel ela-
muid. Korrusmajade vee- ja soojasõlmi hoitakse 
valdavalt elektriga töös. 

Kui võrguettevõte püüab võimaliku katkestus-
ajaga manööverdada, lülitades piirkondi vahel-
dumisi sisse-välja,  et ühes elamurajoonis ei kuju-
neks katkestus mõnest tunnist pikemaks, siis se-
da just põhjusel, et inimesed külma kätte ega il-
ma joogiveeta ei jääks. 

Veesurve jääb torudes nõrgemaks,  
kuid ilma elanikud ei jää
Nii kaugkütteet-
tevõte Utilitas 
kui ka Tallinna 
Vesi töötavad 
elektrikatkestu-
se korral gene-
raatoritel edasi. 

Tallinna Vee 
esindaja Maria 
Tiiduse sõnul on 
Ülemiste veepu-
hastusjaam va-
rustatud ka re-
servgeneraatori-
ga, mis võimal-
dab ulatusliku 
elektrikatkestuse 
korral jätkata 
veetootmist ta-
vapäraselt. Väiksemad pumplad, mis ei ole va-
rustatud reservgeneraatoritega, mõjutavad tar-
bijat nii palju, et pikema elektrikatkestuse puhul 
võib veesurve olla tavapärasest madalam. 

Ulatuslikeks elektrikatkestusteks on Tallinna 

Vesi varustatud li-
saks mobiilsete 
reservgeneraato-
ritega, mis anna-
vad linna eri koh-
tades asuvatele 
pumplatele elekt-
rit, et reovee ära 
voolaks ning kraa-
nist tuleks puhas 
joogivesi. Kütust 
jätkub generaato-
ritele esialgu 12 
tunniks.

Kuid see, kas ja 
kuidas keskkütte-
vesi ja joogivesi 
majades ringlema 
pääsevad, sõltub 

ikka igast majast endast. Seega peaks iga ühistu 
püüdma generaatori soetamise poole, ehkki 
võimsamad neist maksavad juba viiekohalisi 
summasid. Lisaks on vaja võimalust heitgaas õue 
juhtida.
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Pikemas hädaolukorras sõltume 
kütusekettidest, kuid nende  
valmisolek on teadmata 

Kuna riik pole kütu-
sefirmade üle 
seoses häda-
olukorraks 
valmistumi-
sega kontrolli 
kehtestanud, 
jääb üle loota 
vaid nende sü-
dametunnistuse-
le. Loodetavasti on 
nad end tagavaragene-
raatoritega varustanud ja 
loodetavasti jõuab kütus 
nii tavaklientideni kui ka 
kommunaal- ja abiteenis-
tusteni.

Eriolukorras lasub seega 
määratu vastutus kütusefir-
madel. Kui elektrikatkestus 
venib pikemaks, tuleb nen-
del vedada kütust juurde 

elutähtsatele 
teenistuste-

le, aga ra-
huldada 
ka kogu 
rahva 
kasvavat 
kütuse-

nälga. Os-
tupaanika 

võib kergesti 
tekkida. Siin aga pei-

tub mitte ainult Tallinna, 
vaid kogu Eesti lõikes hä-
daolukordade kõige nõr-
gem koht. Riigi poolt kütu-
sekettidele seoses elektri-
katkestusega pandud ko-
hustused pärinevad hoopis 
teisest reaalsusest kui tä-
nane. Õigemini, neid kohus-
tusi on väga vähe.

Tallinn on kriisideks valmistunud  
juba palju aastaid

Tallinn on Ees-
ti kohalikest 
omavalitsus-
test võimali-
keks kriisideks 
valmistunud 
kõrgeimal ta-
semel, mida 
kinnitab muu-
hulgas pääs-
teameti ana-
lüüs.

Viimati uuris 
päästeamet, 
kui hästi on 
omavalitsused kriisideks valmis, 
2021. a. Ameti nõuniku Terje Lillo sõ-
nul hinnati 55 mõõdiku alusel, mille 
alusel oli võimalik saavutada baas-, 
edasijõudnu või eeskujulik tase. "Tal-
linna linn oli üks tublimaid ja saavutas 
eeskujuliku taseme," märkis Lillo.

Näiteks elektrikatkestuseks val-
mistumisega alustas linn seoses või-
malike tormidega juba palju aastaid 
tagasi. Seega, kui peaminister esines 
hiljuti elektrikatkestuste eest hoiata-
va avaldusega, ei pidanud linnaamet-
nikud sööstma generaatoreid ostma. 
Kus puudu, nende kohta on niikuinii 

hanked käimas. 
Seega peaksid 
kõik linna elu-
tähtsad teenis-
tused või ette-
võtted, sealhul-
gas ühistrans-
port, keskkütja 
Utilitas ja Tallin-
na Vesi, tegut-
sema edasi ka 
elektrikatkestu-
se korral.

Tallinnas te-
geleb kriiside 

haldamise ja ennetamisega ning ela-
nikkonnakaitse korraldamisega üks 
munitsipaalpolitsei üksustest. Küm-
mekond päeva tagasi vaadati linna 
kriisikomisjonis uuesti üle plaanid 
elektrikatkestuse puhuks. Kriiside re-
guleerimise valdkonda juhib abilinna-
pea Vladimir Svet. 

Kriisikomisjon käib koos munitsi-
paalpolitsei peahoones. Seda varus-
tab hädaoludes elektriga mõned 
aastad tagasi soetatud uus generaa-
tor, mis aadressil Paldiski mnt 48A 
katab ära ühtlasi Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti vajaduse.

Tallinna haiglad peavad elektrikatkestusele kõige paremini vastu

Kui kõik Eesti haiglad ei ole 
elektrikatkestuseks nii hästi 
valmis kui peaks, siis Tallinna 
suurhaiglad on selles osas küll 
heas seisus. Tõsi – eri- ja pere-
arstid peavad ajutiselt öö kat-
kestama.

Teatavasti on haiglad  jt tervis-
hoiuasutused väga suured elekt-
ritarbijad. "Haigla statsionaarne 
osa on generaatoritoitega kae-
tud," rääkis Lääne-Tallinna Kesk-
haigla juht Arkadi Popov. "Sama-
moodi on varutoitega kindlusta-
tud EMO, opiblokid, sünnitus- ja õendus-
abi."

Tervisekeskuse osa ehk eri- ja perears-
tid peavad katkestuse korral töö peata-
ma. Paakides leidub kütusevaru 72 tun-
niks. Kevade hakuks peaks jõudma koha-
le veel üks suurema võimsusega generaa-
tor. 

Samasugune seis valitseb üldiselt Ida-
Tallinna Keskhaiglas: elektrikatkestuse 
korral lülitutakse nii, et elutähtsad toimin-
gud saaksid tehtud.

Näiteks Tartu Ülikooli kliinikumi elutäht-
sad osad on kütusega varustatud 36 tun-
niks. Kogu haiglat pole neil plaanis kat-
kestuste ajal elektriga varustada. Seadu-
se järgi tuleb haiglatel üldiselt elektrikat-
kestuse puhul jm ekstreemoludes kes-
kenduda vältimatule abile.

Kõige paremas seisus on Tallinnas te-
gutsevatest haiglatest Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla – seal on 72-tunnise avariitoi-
tega kaetud kogu hoonekompleks. Tallin-
na kiirabi on selle juhi Raul Adlase sõnul 
esialgu varustatud kümnetunnise kütuse-
varuga. 

Kui haiglate või ka teiste elutähtsate 
teenistuste endi kütusevaru elektrikat-
kestuse korral otsa saab, siis on neil sõl-
mitud tarnelepingud Eestis toimetavate 
kütusefirmadega.

Kütusega varustamist elektrikatkestu-

ses vmt eriolukorras reguleerib majan-
dusministri määrus "Elutähtsa teenuse 
kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedel-
kütusega varustamisel" (2018). 

See kohustab tanklaketti pidama vähe-
malt kolmes maakonnas autonoomse 
elektritoitega tanklat, neist vähemalt üks 
Harjumaal. Määrus rakendus tänavu jaa-
nuarist. Kõik autonoomse elektritoitega 
tanklad on näidatud Eesti Varude Kesku-
se koduleheküljel https://www.espa.ee/
et/autonoomse-elektritoitega-tanklad 
Tõsi, Tallinna kohta selgub, et umbes 460 
000 elanikuga linna pluss kogu transiit-
liiklust peaks hädaoludes varustama vaid 
üks Circle K tankla.

 Varude keskuse kõneisiku Martin Jaš-
ko sõnul näeb tegelikkus siiski optimistli-
kum välja.

"Tegelikult on autonoomse elektritoite-
ga või selle operatiivse valmidusega tank-
laid üle Eesti kordades rohkem ja kütuse 
kättesaadavus hädaolukorras oluliselt 
laialdasemalt tagatud kui vaid ametlikes 
avariitanklates," väitis ta. "Kütusemüüjad 
on ise väga huvitatud tegevuse jätkami-
sest kriisiolukorras. Nad on teinud selleks 
ka omal algatusel suuri lisainvesteerin-
guid, tõhustades muu hulgas elektri va-
rustuskindlust, ning dubleerinud side- ja 
makselahendusi. Suurele osale Eesti 
enam kui 400 tanklast on ettevõtjate endi 

initsiatiivil loodud elektrikatkes-
tuste juhuks generaatori kiire liit-
mise võimalus."

Tõenäoliselt see nii ka on. Ainult 
et needki tanklad, mis peaksid 
tööle rakenduma lisaks riigi poolt 
kohustuslikuks tehtud nn ava-
riitanklatele, peaksid olema ini-
mestele kaardirakenduse kaudu 
leitavad. 

Samuti peaksid olema seatud 
paika mingid standardid, kui mit-
me tunniga peaksid lisaks ametli-
kele avariitanklatele end suutma 

elektrikatkestuses töökorda seada kõik 
teised generaatoritoitevõimalusega kütu-
semüügikohad. Ilmselgelt tuleks tankla-
ketid siin riikliku sunniga märksa raske-
malt koormata, sest võib soetada hulkade 
viisi generaatoreid – ilma kütuseta jook-
seb kogu ühiskond kokku.

Mõttevahetus Eesti ühe suurema kütu-
seketi tegevjuhiga ei lisa optimismi. Kuigi 
kinnitatakse kriisiks valmisolekut, jääbki 
vastamata  küsimus, kui mitu keti 15 tank-
last Tallinnas on generaatorivõimelised. 
Ja kui kiiresti end avariioludeks ümber 
seadistatakse. 

Rääkimata, et riiklik varude keskus ei too 
ise mitte ühelegi hädaabiteenistusele ega 
haiglale kütust garaaži kätte. Nendel on le-
pingud kütusefirmadega – aga jällegi,  kü-
tusefirmade tegelikku valmisolekut kriisiks 
ei saa hinnata vaid ilusa jutu põhjal

Eesti Varude Keskus (EVK) ise ei oma 
nimelt ei tanklaid ega paakautosid. Eesti 
90 päeva kütusevaru, mida hallatakse, 
võetakse kasutusele üksnes tõsistes tar-
neraskustes. Kui Eestis tegutsevatel kü-
tusefirmadel ei õnnestu mingitel põhjustel 
kütust riiki sisse vedada, peaks EVK tege-
ma nendele riigi varudest müügipakkumi-
se. Nõnda peakski EVK reserv siis oma-
korda jõudma nii igapäevatarbijate kui 
avariiteenistusteni. Muidugi võib vabariigi 
valitsus kehtestada ka mingi erikorra.

Päästeamet vajaks  
rohkem generaatoreid
Päästeamet on generaa-
torite osas pisut vaes-
lapseks jäetud, ehkki 
seda pigem üle-ees-
tilises lõikes, mitte 
Tallinnas.

Tallinnas on statsio-
naarne generaator üle 
poolte ehk neljas koman-
dos ning kütust jätkub esial-
gu 72 tunniks. Kahel komandol on aga 
võimalus ühendada külge mobiilne generaa-
tor.

Siiski ei ole päästeameti haldusosakonna 
juhataja Janar Kärneri sõnul kutseliste ko-
mandode iseseisva elektri tootmise võime 
arenenud nii kiiresti kui peaks. Päästeamet 
on generaatorite paigaldamiseks raha taot-
lenud, kuid ei ole selles osas positiivseid ot-
suseid saanud. Siiski käib töö edasi ja lootus 
on soetada mobiilseid generaatoreid.

Politsei Põhja prefektuuris aga jäädakse 
elektrikatkestuse aegsest töövõimest rääki-
des kidakeelseks. See valdkond on seoses 
riigikaitsega osaliselt riigisaladusega kaetud. 
Põhja prefektuuri politseimajor Taavi Kirss 
möönis siiski, et voolukatkestuse tingimus-
tes politseitöö ei katke. Lisaks peahoonele 
on tagatud katkematu toide ka linna jaos-
kondades.
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Euroopa poole voolab jälle miljoneid põgenikke. 
Ühed jooksevad pakku sõja, teised sõtta saatmi-
se eest. Niisuguses olukorras on kiired tekkima 
ka rahvaste ühised foobiad. Kõigil. Ukrainlas-

tel, eestlastel, venelastel, soomlastel,  sakslastel, ungar-
lastel, poolakatel… Grusiinid ütlevad oma piiril Putini 
eest põgenevatele vene noomeestele, et meie ei ole teid 
siia oodanud, te olete me vaenlased, olete meilt röövi-
nud hulga maad. Ja kõik see käib päris sõja ja päris la-
hingute taustal. Enam ei tea, kuskohal kärgatab järgmi-
ne pauk ka väljaspool rindejoont. Keset Läänemerd lõ-
hatud gaasitorud annavad sellekski kartuseks ikka pä-
ris tugeva hoo. Ja niisugusel ajal õnnestub paljudel kül-
vata vihaseemet inimeste vahel, kes juhtumisi räägivad 
eri keeli.

Oma rahvuse, riigi ja kultuuri üle rõõmu tundmine 
on vajalik ja hea. Nii nagu iga inimene on eriline ja eri-
nev, rikastab ka iga rahvas meie koduplaneeti. Eestla-
sel on tore tunda võhivõõrastega ühtsustunnet laulupeol. 

Hea on panna tantsustaa-
dionile püsti Ullo Toomi 
väärikas kuju ning kanda 
uhkusega meie oma, eesti 
rahvariideid. Samas teeb 
marurahvuslus ükskõik 
mis rahva seas ka oma 
rahvale rohkem kahju kui 

kasu. Leidub küllalt tegelasi, kes ei oska sisetunde järgi 
öelda, kus lõpeb normaalne uhkuse tundmine oma rah-
va ja riigi üle ja algab teiste vaenamine. Teiste vaenaja-
ga ei taha aga keegi suhelda.

Ei tasu unustada, et oleme siin haavataval planee-
dil kõik piltlikult öeldes ühes Noa laevas. Sarnasusi kõi-
gi maailma inimeste vahel on rohkem kui erinevusi. Ai-
nult omaenda kohustusi väärikalt täites, mitte teisi alan-
dades, saame muuta maailma paremaks paigaks. Ko-

haks, kus kunagi keegi ei lähe võõ-
rast maja tühjendama ega lõh-

ka pomme. Lihtsalt ärge kuu-
lake vaenuõhutajaid, kes arva-
vad, et nende tund on tulnud 
ja nad saavad kergesti Eu-
roopa riigid ja rahvad ükstei-
se vastu üles keerata. Maailm 

on lihtsalt nii mitmepalgeli-
ne, et ei allu fanaatiku-

te lihtsustatud ettekuju-
tustele. Hullude kiuste 
on siin ilmas ikka nii 
mehed kui ka naised 
ja sajad eri rahvad, 
kes kõik peavad 

kuidagi omava-
hel hakkama 
saama, et elu 

kestaks.

Ärge kuulake 
vaenuõhutajaid!

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Sarnasusi meie  
vahel on rohkem  
kui erinevusi.

Järgmisel aastal, kui Tallinn 
on Euroopa roheline pealinn, 
on elurikkuse hoidmine linna 
üheks oluliseks eesmärgiks. 
Kui praeguseks on Tallinna 
enda pestitsiidide kasutus 
viidud miinimumi, kavatseb 
linn järgmisena tegeleda 
teiste murekohtadega, et 
suurte maaomanike, kinnis-
vara halduse ja hooldusega 
seotud ettevõtete ning ko-
halike elanike pestitsiidika-
sutust vähendada. 

"Tallinn kuulub 2018. aasta 
novembrist pestitsiidivabade lin-
nade võrgustikku ning on järje-
pidevalt vähendanud pestitsiidi-
de kasutamist linna haljasaladel. 
Tallinna uutes teehoolduse han-
getes on pestitsiidide kasutamine 
keelatud ja tuleb kasutada umb-

rohutõrjeks alternatiivseid meet-
meid," lausus abilinnapea Vladi-
mir Svet Brüsselis Euroopa Par-
lamendis toimunud pestitsiidiva-

bade linnade ümarlaual. "Tallin-
nas on koostatud taimekaitse ju-
hendmaterjal, mis selgitab, kui-
das haljastuses ilma pestitsiidide-

ta hakkama saada. Praegu on te-
gemist soovitusliku dokumendi-
ga, mis on mõeldud avalike ala-
de hooldajatele. Lähiajal plaa-
nib linn muuta selle kohustusli-
kuks. Järgmisel aastal on plaanis 
ka linnaelanikele, eriti aiapidaja-
tele ja korteriühistutele suunata 
rohkem infot, kuidas pestitsiidi-
vabalt toimetada."

Kõigi haljastajate jaoks valmis 
hiljuti aadressil haljastus.tallinn.
ee Tallinna elurikka haljastuse 
kataloog, mis aitab valida aeda 
tolmeldajatele väärtuslikke taimi. 

Abilinnapea Svet kohtus Brüs-
selis ka Euroopa Komisjoni kesk-
konna peadirektoraadi asedirek-
tori Patrick Childiga, et arutada 
Tallinna Euroopa rohelise pea-
linna aasta tegevuskava.

Tallinn vähendab elurikkuse hoidmiseks pestitsiidide kasutamist

J. Vilmsi tänav tehakse korda 
Gonsiori ja Lubja tänava vahel, 
seoses sellega on 12. oktoobri-
ni liiklusele suletud Gonsiori t 
ja Laagna tee vaheline ning 
13.-20. oktoobrini Laagna tee 
ja Lubja t vaheline lõik. Ilmaolu-
dest sõltuvalt võivad sulgemis-
ajad muutuda. Laagna teel liik-
lemist teetööd ei häiri, suletud 
lõikudel tagatakse ligipääs ko-
halikele elanikele ja teeninda-
vale transpordile.  

Taastusremondi käigus 
uuendatakse tänava sõidu- ja 
kõnniteede asfalt, vahetatakse 
välja äärekivid ja  korrastatakse 
kaevupäised, lisaks tehakse 
puude hoolduslõikust ja haljas-
tustöid.

Liiklejatel palutakse järgida 
objekti ajutist liikluskorraldust 
ja sinna paigaldatud liikluskor-
raldusvahendeid.

Aeg-ajalt tundub, et elekter on 
justkui võõrvallutaja, kes on 
meie kodudesse tunginud ja 
meid enda heaks tööle pan-
nud. Juba koolipingis peaks 
hakkama lapsi hoiatama, et kui 
te korralikult ei õpi, ei saa te 
piisavalt tasuvat 
tööd, et elektri-
kompaniisid 
teenindada. 
Vahetunud 
rollidest, 
et tarbija 
on elektri 
teenistu-
ses, mitte 
vastupidi, 
andis hea pil-
di Ärilehe kirju-
tis, mille järgi sai 
üks korteriühistu Eesti 
Energialt 4737 eurot suurema 
arve kui oleks pidanud. See 
"tühine näpuviga" oli välja tul-
nud täiesti juhuslikult, kui ühis-
tuinimesed olid võrrelnud au-

gustikuu arvet teise sarnase 
maja arvega. Selgus, et börsi-
paketi asemel oli EE neilt kas-
seerinud äritarbijale mõeldud 
hinda. Kui augustis börsil kor-
raks ulmeliseks kasvanud 
elektri hinnas olevat juurdlust 

toimetanud ametivõimu 
andmetel süüdi 

Plokktehing, siis 
nüüd jäi süüd-

laseks sama-
moodi ano-
nüümne 
Programm. 
Vähemalt 
tunnistati vi-

ga: ühistu 
makstud raha 

loeti ettemaksuks. 
Inimesed peavad aga 

püüdma olla võimalikult tä-
helepanelikud. Kunagi ei tea, 
millal nende kodu asuvad rün-
dama peremees-elektri teen-
rid: plokktehingud ja program-
mid.

Euroopa Komisjonil on käsil 
rikkumismenetlus, et Eestis ei-
ratakse süütuse presumpt-
siooni, sest avalikkuse ees esi-
netakse seisukohavõttudega 
veel enne, kui kohus on 
otsuse langetanud 
ja otsus jõustu-
nud. Praegu 
oodatakse 
seisukohta 
Eesti poo-
lelt, ilmselt 
peaks sel-
lega tegele-
ma meie jus-
tiitsministee-
rium. Õhus ripub 
võimalus, et kui 
Eesti ametkondade et-
te võetud sammud kohtueel-
sete "avalike hukkamiste" ära-
hoidmiseks pole piisavad, või-
dakse meie riik kaevata Euroo-
pa Kohtusse. Jutt on siin pea-

miselt direktiivist, mida Eesti, 
aga ka Poola ja Soome pole 
komisjoni hinnangul täielikult 
rakendanud ja mis peaks 
kaitsma süütuse presumpt-

siooni. Eestis on teata-
vasti aastakümneid 

levinud praktika, 
kus ühe või tei-

se kriminaal-
menetluse 
pealtkuula-
mis- vm uu-
rimismater-
jale ehk 

"kuldseid lin-
te" lekitatakse 

avaliku arvamu-
se kujundamiseks 

meediasse. Politseis ja 
prokuratuuris kehitatakse neil 
puhkudel tavaliselt õlgu, et ne-
mad ei tea midagi.

Meie hulgast lahkunud mõtle-
jale Mati Hindile kuuluvad sõ-
nad: Eestisse ei mahu giganto-
maania. Ehkki kogu rah-
vastiku võiks ära pai-
gutada Dubai-stii-
lis pilvelõhkuja-
tesse, on täis-
väärtuslik elu 
siin võimalik 
vaid väikestes 
inimlikes mas-
taapides. Juba 
1980ndate al-
gul unistasid vi-
sionäärid miljoni 
elanikuga Tallinnast, 
peatumata pikemalt, kes või 
mis selleks ohvriks tuleks tuua. 
Aeg-ajalt pead tõstvast suu-
rusehullustusest andis taas 
märku Soomaa rahvusparki üle 
Lemmjõe ehitatud paarisaja 
tuhande eurone sild, mida ole-

vat vaja sealse luha 
niitmiseks. Kohalikud 
on riigimetsa majandajate loo-

dud superehitusest 
pahviks löödud 

ja muidugi 
kurvad, sest 

too rajatis 
ei sobi 
keskkon-
da. RMK 
esindaja 
põhjen-

das, et tei-
sele poole 

jõge, kuhu uus 
sild viib, on re-

gistreeritud poolloo-
duslikke kooslusi 30 hektaril, 
millest praegu hooldatakse 12 
hektarit. Ilmselt sõidetakse 
kooslusi hooldama eriti mas-
siivse tehnikaga.

If Kindlustuse uuringu järgi on 
Eesti ootuspäraselt väga au-
tostunud, ehkki mitte rohkem 
kui teised kaks Balti riiki. Sel-
gus, et ainult 11%-l Eesti pere-
dest ei ole isiklikku sõi-
dukit. 47%-l pere-
dest on üks ja 
42%-l koguni 
kaks autot. 
Eesti ini-
meste auto-
park on üs-
na uus. 15% 
autodest on 
kuni kolme 
aasta vanused, 
25% 4-6 aastat 
vanad, 19% 7-9-aas-
tased ja 40% autodel on va-
nust vähemalt kümme aastat. 
Täpsema pildi autostumisest 
annaks siiski tegeliku autoka-
sutuse uuring. Kui need sõidu-
kid iga päev ka ringi vuraksid, 
oleks kasvõi Tallinnagi liiklus 
praegusest märgatavalt enam 
umbes, et mitte öelda – täna-

vad läbimatud. Teisisõnu on 
suur osa autopargist tegelikult 
kas seisev või vähekasutatav: 
nn pühapäevautodest ja igaks-
juhuks-varuks-seisvatest sõi-

dukitest kuni pool- või täis-
romudeni, mida aga ini-

mene tõepoolest 
registri järgi 

omab. Lisaks 
oleks vaja tea-
da, kui palju 
sõidukorras 
autode omani-
kest aastas te-

gelikult sõidavad. 
Ilmselt oleks mõt-

tekas riigiametite 
jõulisem sekkumine, et 

inimesed oma niisama seisvaid 
sõidukeid utiliseeriksid. Eriti 
neid, mis vedelevad kusagil tä-
navaservades ja üldkasutata-
vates hoovides. Võrrelda tuleks 
kehtiva liikluskindlustusega 
ehk liikuvate sõidukite arvu re-
gistris ametlikult arvel olevate-
ga.

J. Vilmsi tänaval algas 
taastusremont

Peremees-elektril on  
kurjad teenrid

Euroopa Komisjon lahkab 
"avalikke hukkamisi" Eestis

Gigantomaania jõuab  
isegi soode vahele

Eestis oleks vaja tegeliku  
autokasutuse uuringut
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Priit Willbach, 
tehnikateaduste doktor, EKRE liige

Tallinna konkurentsivõime-
le aitaks kaasa kohalik ja 
autonoomne energiatoot-
mine. Elektrit võiks toota 
päikesepaneelidega ning 
biomassi kasutavates mik-
ro- ja väikekoostootmisjaa-
mades, mis omakorda on 
ühendatud Tallinna tänaste 
koostootmisjaamadega.

Kriisiajal vajab linnavõim 
suurt vaadet tulevikku. Vaja on 
määratleda oma huvid ning iden-
titeet, näiteks kui suureks kasvab 
Tallinn aastaks 2050. Tendentsid 
on ilmselt sellised, et Tallinnast 
võib saada koos ümbritsevate 
valdadega miljonilinn ja Helsin-
giga kokku kasvanud kaksiklinn. 
Kas see vastab linnaelanike hu-
videle? Või on sellele perspektii-
vile mingi muu alternatiiv? Näi-

teks transpordisüsteemi aren-
damiseks ei ole enam odavaid 
kosmeetilisi lahendusi. Vajame 
liiklustunneleid, mitmetasandi-
lisi ristmikke, transpordirajatisi 
ja tehnovõrkude uusi, aga väga 
kalleid lahendusi. Ja seda ei ole 
vaja ainult autodele, vaid kõiki-
dele liiklejatele.

Selleks, et neid rajatisi rahas-
tada, vajab Tallinn linnaeelarve 
tulude kasvu, kuid see ei saa toi-
muda inflatsiooni abil. Tulu kas-
vuallikaks saab olla kõrgem töö-
viljakus ja tulusaavate linnaela-
nike arvu kasv. Lisandväärtuse 
suurenemine peab käima läbi 
kõrgtehnoloogiliste tootmiste ja 
teenuste arendamise, aga ka se-
nisest säästlikuma linna majan-
damise. Linnavõimu ülesanne 
oleks sellele igati kaasa aidata. 
Peamine on ikkagi vajadus tehni-
lise infrastruktuuri ja optimaal-
se transpordisüsteemi järele, kus 
on esindatud kõik liikumisvii-

sid. See eeldab omakorda 
kaasaegset linnaplanee-
rimist, välja arenda-
tud tehnovõrke, tee-
de ja tänavate võr-
gustikku koos hal-
jastusega jne. Selle 
vundamendi pea-
le on võimalik eda-
si arendada kaasaeg-
ne sotsiaalmajanduslik 
infrastruktuur, mis hõlmab 
näiteks haridust, kultuuri, sot-
siaalhooldust, tervishoidu, spor-
ti, vabaaja veetmist jne.

Tallinnas ei ole siiani olnud 
suuri probleeme töökohtade ja 
tööhõivega, kuid üleval on ohu-
märgid, mis võivad realiseeru-
da väga kiiresti. Energia kõrge-
te hindade tõttu võivad lõpeta-
da tegevuse eelkõige väiksemad 
ettevõtted, mitmed majandusha-
rud (ehitustööstus, transiit) vä-
hendavad tootmist ja tegevust. 
Mõistlik oleks eelkõige arenda-

da väikese materjali-
mahukusega sead-

mete, aparaatide 
ja elektroonika-
komponentide 
tootmist. Tal-
linna linnavõi-
mu roll on eel-

kõige pakkuda 
tehnilist infrast-

ruktuuri, et ettevõ-
tetel oleks võimalik too-

ta. Samuti on linnavõimu instru-
mendid planeeringud ja eelar-
veraha, Tallinna investeerimis-
võime laenu abil oleks u 300 
milj eurot.

Liikuvuse ja transpordisüs-
teemi arendamiseks tuleb see-
tõttu kahekordistada (praegu u 
40 milj eurot aastas) sadeveeka-
nalisatsioonile, teehoiule ja ole-
masolevate rohealade hoolduse-
le  minevat raha. Samuti on vaja 
rakendada müravastaseid meet-
meid, eelkõige on selleks sobiv 

haljastus, aga ka müratõkkesei-
nad. Rahastusallikaks võib olla 
laen ja ehitusõiguse tasu.

Tallinna konkurentsivõime-
le aitaks tõsiselt kaasa kohalik 
ja autonoomne energiatootmi-
ne. Planeeringute ja ehitusõigu-
se kaudu on võimalik arendajatel 
rajada hooneid ja  hoonegruppe, 
kus energia tootmine ning kasu-
tamine põhineb enesevarustusel 
nn mikrovõrkude baasil. Elektri 
tootmiseks saab kasutada päike-
sepaneele ning biomassi kasuta-
vaid mikro- ja väikekoostoot-
misjaamasid, mis omakorda on 
ühendatud Tallinna tänaste koos-
tootmisjaamadega. Tallinn suu-
daks luua oma energia univer-
saalteenuse süsteemi ning tänu 
võrguteenuse olulisele vähene-
misele oleks energiahinnad ela-
nikele tunduvalt odavamad võr-
reldes tänasega.

Loo täisversiooni loe pealinn.ee

Kas Tallinnast saab aastal 2050 miljonilinn?

Konkurentsiameti juht tea-
tas reedel, et elektri univer-
saalteenuse lõpphinnaks 
koos maksudega kujuneb 
tarbijale esialgu 18-19 senti 
kilovatt-tunnist. Kui arves-
tada siit maha oktoobri al-
gusest märtsi lõpuni ühte-
moodi kõigile eratarbijatele 
rakenduv riiklik energia-
kompensatsioon, jääb tar-
bijalt küsitavaks hinnaks 
universaalteenuse puhul 
praegu 15 sendi ringis kilo-
vatt-tunni eest. 
Universaalteenuse hind on 
siiski umbes kuus korda 
kallim kui enne 
energiakriisi.

 
• Eestis tegutseb lisaks Eesti 

Energiale, kes on ühtlasi toot-
ja, veel üle kümne elektrimüü-
ja või -vahendaja. Nad kõik 
pakuvad universaalteenusega 
liitumise võimalust, kuid see 
on tarbija õigus, mitte kohus-
tus. 

• Kui tarbija elektripakett võimal-
dab soodsamat hinda kui äsja 
välja kuulutatud 19 senti kilo-
vatt-tunni eest miinus veel viis 
senti riiklikku kompensatsiooni 
oktoobrist kuni märtsi lõpuni, ei 
pea universaalelektrile üle mi-
nema, vaid võib jätkata valitud 
paketiga.

• Universaalteenuse lepingu võib 
hiljem igal ajal ilma mingite 
trahvideta lõpetada ja liituda 
mõne teise paketiga.

• Reedel välja käidud hind on 
vaid kuuks ajaks ehk oktoobri 
lõpuni. Universaalteenuse hind 
hakkab suure tõenäosusega 
igal kuul muutuma, aga ei pruu-
gi. Nimelt on Eesti Energia toot-
mishinda, mille konkurentsi-
amet äsja kinnitas ja millel uni-
versaalhind põhineb, sisse kir-
jutatud väikesed hinnakõikumi-
sed. Seetõttu ei pruugi EE 

novembriks uut ja ühtlasi kõr-
gemat hinnataotlust esitada. 
Teisalt on tal selleks õigus, kui 
leitakse, et tootmise sisendhin-
nad, näiteks CO2 kvoodi hind 
on tõusnud.

• Siiski jääb universaalelekter ka 
juhul, kui novembrist peaks hind 
siiski kerkima, soodsamaks kui 
paljud börsiga seotud paketid 
– või ka kallimate elektrihinda-
de tingimustes ehk hiljuti sõlmi-
tud fikshindadega paketid.

• Elektrimüüja saadab või on 
saatnud kliendile teavituse uni-
versaalelektri kasutamise või-
malusest. Kui universaalelektri-
le üle minna ei soovita, võib tea-
vitusele vastata, et ei soovita, 
vaid tahetakse jätkata juba 
kehtiva paketiga ja kehtivatel 
tingimustel. Igaüks peab ise 
oma praeguse paketi põhjal  
välja arvutama, kas universaa-

lelekter on talle kasulik või mit-
te.

• Universaalelektrile on võimalik 
üle minna ka ükskõik millal hil-
jem pärast 1. oktoobrit, sest 
näiteks Eesti Energial on e-tee-
nindus, kus saab endale sobivat 
elektripaketti valida.

• Kui elektrimüüjal leidub kliente, 
kes maksavad universaalteenu-
sest kõrgemat hinda, on igal 
elektrimüüjal kohustus võimal-
dada kliendile ka universaaltee-
nust.

• Eesti Energia viib automaatselt 
universaalelektrile üle vaid 
need kliendid, kes maksavad 
praegu võrreldes universaal-
teenusega selgelt kõrgemat 
hinda. Näiteks on need kliendid, 
kes tarbivad börsihindade 
keskmisega seotud üldteenust. 
Üle viimisest on EE nendele 
klientidele juba teada andnud – 

nad ise ei pea midagi tegema. 
• Juba kehtivate elektripakettide 

või lepingute lõpetamise pä-
rast, kui minnakse üle univer-
saalelektrile,  ei tohi mingit lep-
petrahvi küsida. 

• Tarbijad on näinud seni kõrgete 
börsihindade puhul väljapääsu 
mitmeks aastaks fikseeritud 
hinnaga pakettides. Paljud fiks-
hinnaga paketid on samas siiski 
kallimad kui universaalteenus, 
sest ka fikshinda mõjutab bör-
sihind, ehkki kaudsemalt, ja mit-
te igapäevase kõikumise kaudu. 
Kuid nagu öeldud: tarbijale jääb 
õigus valida ning universaalhind 
pole kellegi jaoks kohustus.

• Riiklik toetus, mis nii universaal-
teenuse kui kõigi teiste elektri-
pakettide eratarbijatest kasu-
tajatelt maha võetakse, on viis 
senti kilovatt-tunni eest. Täpse-
malt öeldes: elektri kodutarbi-

jale kompenseeritakse kuu 
keskmisest käibemaksuta 
elektrienergia hinnast, mis üle-
tab kaheksa senti kilovatt-tunni 
kohta, kuni viis senti/kWh.

• Näiteks kui tarbija ostab elekt-
rienergiat kuu keskmise hinna-
ga 15 senti/kWh, siis kompen-
satsiooni abil oleks tarbija 
makstav hind 10 senti/kWh. 
Universaalteenuse lõpp-hin-
naks kujuneb tarbijale talvepe-
rioodil ehk oktoobri algusest 
märtsi lõpuni, kuni kehtib toe-
tus, seega 14 sendi ringis kilo-
vatt-tunni eest.

• Kompensatsioon laieneb nii 
universaalteenusele kui kõikide 
teiste elektripakettide kasuta-
jatele automaatselt. 

• Toetuse abil väheneb keskmise 
elektritarbija kulu elektrile um-
bes 21 protsenti.

• Kõigil kodutarbijatel võetakse 
riiklik toetus automaatselt 
elektrihinnast maha. Ise midagi 
toetuse rakendumiseks tegema 
ei pea.

• Kui minna universaalteenusele 
üle oma praeguse elektrimüüja 
juures näiteks kuu keskel, siis 
arvestatakse universaalteenu-
se hinda ka tagasiulatuvalt. Ehk 
kui otsustad universaalteenuse 
lepingu sõlmida 14. oktoobril, 
kehtib sulle universaalteenuse 
hind alates 1. oktoobrist. Teise 
elektrimüüja juurest tulles ei ole 
võimalik hinda tagasiulatuvalt 
pakkuda.

• Universaalteenuse osutamise 
soovist on praeguseks teada 
andnud järgmised elektrimüü-
jad: Eesti Energia AS, AS Eesti 
Gaas, AS Alexela, Elektrum 
Eesti OÜ, TS Energia OÜ, Saku 
Maja OÜ, AS Elveso, Ramsi Tur-
vas AS, Electric Terminal OÜ, 
Sagro Elekter OÜ, Alexela Ener-
gia Teenused AS, 220 Energia 
OÜ, Scener OÜ ja Veerenni Jao-
tusvõrk OÜ.

PUUST JA PUNASEKS: Elektri 
universaalteenus annab lõputus 
hinnarallis väikese kokkuhoiu

Kaido Saarniit 
nimetati Pirita 
linnaosa  
vanemaks 
Kaido Saarniit nimetati linna-
osavanema ametikohale 
praeguse linnavalitsuse voli-
tuste ajaks. Saarniit on tööta-
nud 2000. aastast politsei- ja 
piirivalveameti haldusalas, sh 
2004. aastast Põhja politsei-
prefektuuris juhtivatel ameti-
kohtadel. Selle aasta aprillist 
oli ta Haabersti linnaosa va-
nema asetäitja ja alates 7. juu-
list täitis  Pirita linnaosa vane-
ma ülesandeid. Saarniit 
omandas magistrikraadi 
2022. a Tallinna Ülikoolis riigi-
teaduste erialal ja tal on ra-
kenduslik kõrgharidus sise-
kaitseakadeemia politsei õp-
pesuunal.

 

Mustakivi  
tunneli  
seinapildi ka-
vand on valitud
Lasnamäe linnaosa valitsus 
korraldas 16.-23. septembrini 
elanike küsitluse, milles paluti 
valida Mustakivi tunneli jaoks 
seinapildi kavand, küsitluses 
osales ligi 2000 inimest. Lin-
naosavanema Julianna Jurt-
šenko sõnul teostatakse ela-
nike valitud kavand Mustakivi 
tunnelis järgnevate kuude 
jooksul.

Mustakivi tunnel sai esime-
se Tallinna kaasava eelarve 
raames ülekaaluka võidu. 
Tänu sellel läbis tunnel sel 
aastal uuenduskuuri, kuid he-
ledad seinad meelitavad ligi 
sodijaid ja mitu korda on tul-
nud teha puhastus- ja värvi-
mistöid. Leiti, et parem lahen-
dus on luua sinna kvaliteetne 
supergraafika. Rahvahääletu-
se võitis ülekaalukalt visuaal 
lindudega, mille autor on noor 
kunstnik Emilia Sabirova. 

Tasuta  
vestlusõhtud 
vaimse tervise  
teemal

Peaasi.ee ja Apollo algatasid 
vestlusõhtute sarja "Tasakaal 
on peaasi", juhtimaks tähele-
panu vajadusele tugevdada 
vaimset vastupanuvõimet viie 
vaimse tervise vitamiiniga: 
meeldivad emotsioonid, tasa-
kaalustatud toitumine, uni ja 
puhkamine, head suhted, liiku-
mine. 4. oktoobril räägitakse 
teemal, kuidas toetada ennast 
tasakaalustatud toitumise kau-
du ja 12. oktoobril kõneldakse, 
kuidas toetada ennast une ja 
puhkusega. Rohkem infot 
vaimse tervise kuu ürituste 
kohta leiab aadressilt www.
vaimsetervisekuu.ee

Elanikud on viimaste elektrihindade peale ära hirmutatud ja kardavad voolumõõtja näitu nagu välku. Foto on 
illustratiivne.  Scanpix
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Möödunud nädalal jagasid 
firmad Tallinna kahel ette-
võtluspäeval oma edulugusid, 
andsid üksteisele näpunäiteid 
edukaks toimetulekuks ning 
võistlesid müügitöös. Selgusid 
ka aasta parimad ettevõtted.

Ökouuenduse kategoorias 
tuli parimaks Filaret OÜ. See 
firma mõtles välja, kuidas teha 
suitsukonide filtritest plastik-
materjali, millest 3D printerist 
esemeid välja printida. Ette-
võtte juhatuse liikme Ines-Issa 
Villido kinnitusel on see uus 
materjal ka keskkonnasõb-
ralikult komposteeruv. "Ko-
nid on ühed põhilised kesk- 
konna saastajad, pealegi veel 
väga mürgised," lausus  Vil-
lido. "Loodud materjaliga la-
hendamegi selle jäätme prob-
leemi."

Villidole tuli nende võit 
konkursil üllatusena. "Kon-
kurents oli kõva, võistlesime 
nii paljude tugevate ettevõte-
tega," märkis ta. "Nii tore, et 

hoolimata meie firma nooru-
sest on meid märgatud."

Linnapea Mihhail Kõlvart 
ütles ettevõtluspäeva avades, 
et tänavune sündmus kes-
kendus väärtustele. 
"Võib-olla selle-
pärast, et krii-
si ajal on ol-
nud mate-
riaalsete 
väärtuste 
loomine 
rasken-
datud," 
lausus ta. 
"Niisiis 
võiks rää-
kida baas-
väärtustest. Õi-
gekeelsussõnaraa-
matus on sõna "väär-
tus" näitelausena toodud esi-
mesena, et "aktsiate väär-
tus väheneb". Tõesti aktsiad  
ja väärtus on omavahel seo-
tud, kuid ühed olulisimad 
väärtused ühiskonnas on ka 
traditsioonid. Ettevõtluspäe-
va 19 aastat kestnud tra-

ditsioon on päris väärikas. 
Vahel tundub, et mida roh-
kem väärtustest rääkida, se-
da rohkem need devalveeru-
vad, kuid väärtused liimivad 
näiteks organisatsioone kok-
ku. Väärtused on baas, mille-
le organisatsiooni üldse saab 
üles ehitada. Kui see baas on 
olemas, tulevad ka uued ideed 
ja tehnoloogiad. Üks baas-
väärtus ka kriisi ajal, keda 
ei tohi unustada, on inime-
ne. Me ei tohi unustada üks-
teist toetada, ainult koos ole-
me tugevad." 

Abilinnapea Joosep Vim-
ma sõnul said firmad auhin-

na üldse seitsmes kate-
goorias. "Arendus-

projekti puhul 
arvestasime 

näiteks, et 
mida see 
annab 
meie lin-
naruu-
mile," 
lausus 
ta. "Tu-

leviku-
lahendu-

se auhinna 
sai kõige uuen-

duslikum ettevõte, 
kelle idee on kõige pa-

remini õnnestunud."
Vimm ütles ettevõtluspäe-

va avaseminari kõnes, et meil 
on tugevad ja vastupidavad et-
tevõtted, kes suudavad koha-
neda keerulistes oludes. "Ta-
haks kiita meie firmasid kii-
re kohanemise eest viimas-

tel rasketel aastatel," mainis 
ta.  "Ettevõtted osakavad ol-
la uuenduslikud ja leida uusi 
suundi. Aina rohkem tegut-
sevad ettevõtted keskkonna-
sõbralikult. Möödunud aastal 
asutati Tallinnas rohkem et-
tevõtteid kui kunagi varem – 
üle 14 000. See on signaal, et 
meie inimestel on häid mõt-
teid ja ideid. Sündmusel oli 
neil võimalus kohtuda mõt-
tekaaslaste jt ettevõtlike ini-
mestega ning luua kokkupuu-
test hoopis midagi uut."

Vimm tõdes, et ka turism 
on Tallinnas kenasti taastu-
mas. "Jah, kruiisi- ja grupi-
turismi meil veel nii palju 
pole, kui enne koroonakrii-
si. Samas välisturistide ööbi-
miste arv kasvab, see on ju-
ba päris lähedal kriisieelsele 
seisule. Usun, et paari aasta-
ga möödume ka 2020. aasta 
heast seisust."

Avaseminar "Vääratusest 
väärtuseni?" kõneles sellest, 
et kõige suurem viga ettevõt-
luses on, kui sellega ei alus-
tata. Kui ei alusta, oled juba 
ebaõnnestunud, kui alustad, 
siis võib-olla tuleb ette oo-
tamatusi, raskeid olukordi ja 
ebaõnnestumisi, aga võib-olla 
ka mitte. Tublidel ettevõtjatel 
on olnud ootamatuid olukor-
di ja takistusi, mis tegelikult 
on hoopis ideede elluviimise-
le kaasa aidanud.

"Meie ratta ees 
olevas kastis vee-
takse näiteks lap-
si. Nii sõites on 
lastel oma vane-
matega suurem 
side kui autos, kus 
nad istuksid ük-
sinda tagapingis. 
Ratas muudab ini-
meste elu," kirjel-
das Tallinna ette-
võtluspäeval oma 
firma Hagen Bikes 
toodet Kaspar 
Peek. Ettevõtte 
kastiratas on 
popp kogu Euroo-
pas.

Peek tutvustas 
ettevõtluspäeval 
oma firma edulu-
gu. Taanist alguse 
saanud disainrataste firma ko-
lis Eestisse, kus 2020. aastal 
valmis esimene kastiga ratta 
prototüüp. "Me pakume ini-
mestele võimalust olla oma iga-
päevaste tegevustega  aktiiv-
sem, õnnelikum ja perega roh-
kem koos," rääkis Peek. "Meie 
ratastega veetakse näiteks 
lapsi, sest rattal kasvatad te-
maga suurema sideme kui au-
tos, kus nad istuksid üksinda 

taga. Lisaks avastad rattaga 
enda linna rohkem, saad sõita 
Kadriorgu, sealt edasi randa ja 
mujale. Autoga ei viitsiks keegi 
otsida parkimiskohti. Ratas 
muudab inimeste elu, mina ta-
han inimeste elusid paremaks 
muuta ja näha, kaugele meie 
toode minna võib."

Hagen Bikes kastiratas on 
osutunud menukaks üle kogu 
Euroopa: ettevõtte käive ja 

müüdud rataste hulk kasvab kii-
relt ning praegu sõidetakse 
Hageni kastiratastega 16 Eu-
roopa riigis.

Peek ütles, et ettevõtte ees-
märk on populariseerida jalgrat-
taga sõitmist linnas. Kastiga rat-
taga võivad vabalt sõita ka need, 
kes veavad poest koju nädala 
ostusid ning sõidutavad iga päev 
lapsi ja trennikotti. "Meie kasti-
rattad on mugava disainiga, ker-

ged, kiired ja in-
novaatilised," 
lausus ta. "Vä-
hetähtis pole ka 
see, et ratastele 
on paigaldatud 
GPS moodul, 
mis võimaldab 
varguse korral 
ratast kerge 
vaevaga üles lei-
da."

Hagen Bikes, 
kes 2021. aasta 
lõpus seadis 
sammud börsile, 
sai samal ajal ka 
suure tunnustu-
se osaliseks. Ni-
melt valis Bike-
rumor nende Ni-
ght Hawk mudeli 
2021. aasta pari-

maks elektrijalgrattaks.
Peek ütles, et tark on testida, 

mida turg vastu võtab. "Puhtalt 
kõhutunde ja emotsiooni pealt 
midagi teha ei ole mõistlik," nen-
tis ta. "Enda kogemusest võin 
öelda, et esimesed aastad oleks 
võinud võtta paar päeva ja ainult 
eelarvet arvutada ja toodet tes-
tida, siis oleks aru saanud, et 
võib-olla ei ole kohe vaja kõike 
välja panna."

RATTAFIRMA ASUTAJA: Meie kastiga sõiduki  
võib GPS-i abil vargusest päästa

ETTEVÕTJAKS KRIISI TOEL: Rasked ajad ärgitasid rekordiliselt paljusid 
oma ettevõtet looma – takistused annavad nutikatele vaid hoogu juurde
Suitsukonidest 3D-printerile biolagunevat 
plasti tootev firma ja liikumismängude abil 
lapsi koolitav e-õpetaja – uued ettevõt-
ted pakuvad üha nutikamaid ja loodussõb-
ralikumaid kaupu ja teenuseid. Hoolimata 
möödunud koroona-aastatest tekkis mul-
lu Tallinnas  ettevõtteid rohkem kui kunagi 
varem ehk üle 14 000. 

Ettevõtlusauhindade jagamisel said parima koostööprojekti auhinna Ülemiste City ja Ringo Eco OÜ korduspakendite süsteemi sisseseadmise eest Ülemiste lin-
nakus. Samuti Tallinna tehnikaülikool,  Tartu ülikool, maaülikool, Tallinna teaduspark Tehnopol, SA Tartu Teaduspark, IMECC OÜ tehisintellekti- ja robootikakes-
kuse AIRE loomise eest. Mats Õun

Inimese  
suurim viga on  
tihti see, kui ta  

ettevõtlusega ei 
alusta.

Tallinna ettevõtlustoetused

• Linn pakub ettevõtjatele:
• väikeettevõtja digilahen-

duste toetust
• mittetulundustegevuse toe-

tust
• väikeettevõtja välismessi-

toetust
• messitoetust

• praktikajuhendaja toetust
• nõu alustavale ja tegutseva-

le ettevõtjale

Info toetuste taotlemise kohta 
asub https://www.tallinn.ee/
et/ettevotjale/teenused-ja-
toetused/

Kes on tänavused parimad  
ettevõtjad?

• Parima arenduspro-
jekti – Polarise 
maja Avala 
ärikvartalis – 
arendaja 
Kaamos 
Kinnisvara 
AS. 

• Parima 
koostööpro-
jekti auhinna 
said Ülemiste City 
ja Ringo Eco OÜ kor-
duspakendite süsteemi 
arendamise eest Ülemiste 
Citys. 

• Särava startija auhinna sai 
Rakett69 Teadusstuudiote 
arendamise eest Kvark 
Unicornland OÜ. 

• Parima turismiteo oli teinud 
Eesti uisuliit, kui ta korral-
das Tallinnas suure rahvus-

vahelise iluuisuta-
mise tiitlivõis-

luse. 
• Tulevikula-

henduse 
kategoo-
rias osu-
tus pari-
maks Bis-

ly OÜ targa 
hoone teh-

noloogia aren-
damise eest, mis 

toob energiasäästu. 
• Aasta töökohtade looja on 

poekett Lidl Eesti OÜ. Sa-
muti andis linn neli raken-
dusliku teadustöö auhinda.

• Ökouuenduse kategoorias 
tuli parimaks Filaret OÜ ko-
nidest plastikamterjali toot-
mise eest, mida saavad ka-
sutada 3D printerid.



ETTEVÕTLUS  •  3. oktoober 2022  •  11

"Meil ostetakse restoranis 
leiba, mujal mitte," lausus res-
torani Lee juht Kristjan  
Peäske. "Kõige väärtus ku-
kub, kui sa annad seda tasuta. 
Justkui leib ei oleks midagi 
väärt. Enne viskasime laualt 
tagasi tulevat leiba ja saia 
meeletutes kogustes prügi-
kasti. Kui inimene millegi eest 
ise maksab, siis ta ei telli seda 
üle."

Peäske arutles ettevõtlus-
päeval selle üle, kuidas muuta 
turismitööstus keskkonnasõb-
ralikumaks. Ta tõi näite, et nen-
de restoran loobus oma kõige 
suuremast müügihitist ehk tuu-
nikalast. "Mulle oli tuuni müümi-
ne eetiliselt raske," lausus ta. 
"Seda kala on merest meeletult 
üle püütud, 
meie lastelas-
tele seda 
enam ei jätku. 
Niisiis tuuni-
kala me enam 
ei müü ning 
juurvilju koo-
rimise asemel 
peseme." 

Peäske sõ-
nul on kriitili-
selt oluline ka 

see, kuidas õpetada külalisi toi-
tu väärtustama. "Meil ostetak-
se restoranis leiba, mujal mitte," 
tõi ta näiteks. "Kõige väärtus 
kukub, mida sa annad tasuta. 
Justkui leib ei oleks midagi 
väärt. Enne viskasime laualt ta-
gasi tulevat leiba ja saia meele-
tutes kogustes prügikasti. Kui 
inimene millegi eest ise mak-
sab, siis ta ei telli seda üle."

Mehe sõnul on inimkonnal 
kaks valikut: kas muuta oma 
käitumismaneere või ei ole meil 
ettevõtlust ega üldse enam mi-
dagi. "Meil on kogu kasutatav 
tooraine kodumaine," kinnitas 
ta. "Mind maapoisina kõnetab, 
et tunneme oma farmereid isik-
likult. Pealegi hoiame nii elu 
sees ka Tallinnast kaugemal." 

"Meil on rollimängud, 
lauamängud, isegi 
peitust oleme män-
ginud," kirjeldab 
MTÜ Kideo tegev-
juht Liis Siiroja, 
kuidas professio-
naalsed juhendajad 
videokõne kaudu lap-
si õpetavad. "Lisaks saa-
vad välismaal elavad lapsed 
uusi rahvuskaaslastest sõpru 
leida."

Ettevõtluspäeva müügi- ja tu-
rundusvõistlusel osalenud MTÜ 
Kideo tutvustas oma e-lapse-
hoidja rakendust KideoCall. See 
aitab välismaale kolinud peredel 
hoida ja arendada laste emakeelt 
ja kultuuri. "Oleme rääkinud üle 
200 ekspertidest lapsevanema-
ga, kes kinnitavad meile, et neil on 
raske pakkuda piisavalt emakeele 
praktikat välismaal elades," rääkis 
Siiroja. "Tihti ei ela lähedal teisi 
sama keele rääkijaid, piiri taga on 
raske saada lasteraamatuid ja 
keelekursused toimuvad vaid 
suurlinnades. Niisiis pakuvad pro-
fessionaalsed juhendajad  lastele 
keelepraktikat ja aktiivseid tege-
vusi läbi videokõne."

Tänaseks on KideoCall teinud 
üle 700 videosessiooni 280 lap-
sega. "Viis ettevõtet, nende hul-
gas Elisa ja Telia, on meie teenust 

pakkunud ka oma tööta-
jatele," mainis Siiroja. 

KideoCalli kasuta-
mine on Siiroja sõ-
nul perele lihtne. 
"Vanem broneerib 
aja meie kodulehel, 

saab kinnituskirjaga 
videolingi ja alustab 

kõnet," kirjeldas ta. "Kõ-
nes osaleb kuni neli 3-8-aastast 

last ning kõne kestab üks-kaks 
tundi. Keeleõpe on mänguline. 
Meil on rollimängud, lauamängud, 
isegi peitust oleme mänginud. 
Kõik tegevused lähtuvad laste hu-
videst ja nii leiavad nad ka uusi 
sõpru. Alates Covid-19 levikust on 
virtuaalne lapsehoidmine ja e-õpe 
saanud hoo sisse."

Firma teeb koostööd ka Tartu 
tervishoiu kõrgkooliga, kus tut-
vustab tulevastele lapsehoidjatele 
e-lapsehoidmise eripärasid.

Keskmiselt vaid 3% juhtudest 
lahkub laps kõnest nii, et ta ei naa-
se. "Pooltel kõnedel laps lahkub 
korra, et tuua teisest toast näiteks 
plastiliin või öelda emale, et hoid-
jaga on lahe mängida," selgitas 
Siiroja. "Lisaks teevad meie kooli-
tatud lapsehoidjad iga kõne algu-
ses lastega kokkulepped, et kui on 
vaja minna pissile või midagi too-
ma, siis teavitab laps sellest hoid-
jat – see töötab."

"Teile on kindlasti tuttav 
tunne, kui tulete 
õuest ja käed-jalad 
on märjad või kül-
mad – meil on sel-
lele lahendus," 
lausus spordirõi-
vaste tootja 
Paul Bergi 
esindaja. 
"Meie jakid 
on tuule- ja 
veekindlad, 
hingavad ning 
pikad. Nende 
all on võimalik 
privaatselt ka 
riideid vaheta-
da, kui minnak-
se näiteks tali-
suplema."

Spordirõivas-
te tootja Paul 
Berg osales et-
tevõtluspäeva 
turundusvõist-
lusel, selle Eesti 
firma loodud vahe-
tusjakk on jõudnud 
turbokiirusel spordi-
harrastajate südame-
tesse. "Kõik sai alguse 
taliujumisest, kus 
avastasime, et siin kül-
mas kaua ellu ei jää, kui 
meil ei ole korralikku riie-

tust," rääkis firma esindaja 
Egert Paulberg. "Ma usun, et 

siinse publiku seas on vähe-
malt üks koeraga jalutaja, 
surfar, taliujuja või kellele 

meeldib aega kämpin-
gus veeta. Teile on 

kindlasti tuttav tun-
ne, kui tulete õuest 
ja teil on käed jalad 
märjad või külme-
tunud – meil on 
sellele lahendus. 
Meie jakid on tuu-

le- ja veekindlad, 
hingavad ning pikad. 
Nende all on võimalik 
privaatselt ka riideid 
vahetada, kui min-
nakse näiteks tali-
suplema."

Tänaseks on 
müüdud üle 300 
jaki. "Meid on üles 
leidnud erineva 
valdkonna inime-

sed," märkis Paul-
berg. "Jakke läheb vaja 

ka näiteks filmitööstusel 
ja välifotovõtetel. Viimase 

kevad/sügis jaki ostjatest on 
ligi pooled korduvostjad. See 
tähendab, et meie brändi usal-
datakse ja oleme kahe aastaga 
muutunud elustiilibrändiks."

Iga neljas laps vajab logopeedi-
de abi ja väga vähesed jõuavad 
selleni õigel ajal. Laste kõne-
arengu probleemid on maail-
mas üha süvenev probleem. 
Nende lahendamata jätmise 
korral tekivad õpiraskused, 
koolikiusamine ja vaimse tervi-
se mured.

Ettevõtluspäeval rääkisid oma 
firma OÜ Kõnekindluse edust 
selle asutajad Kaili Adamson ja 
Maarit Toompuu. Ettevõtte 
3-7-aastastele lastele kavanda-
tud kõnevurr aitab lastel eri tähti 
hääldada.

Toompuu sai logopeedilise 
mängu idee oma lapsele raskeid 
tähti hääldama õpetades. "Idee 
sündis igapäevasest elust," rää-
kis ta. "Logopeed soovitas meil 
teha kõneharjutusi, kuid minu last 
need ei köitnud. Seega pidin välja 
mõtlema mängulisema harjutus-
viisi. Esialgu aitas poest soetatud 
ümmargune metallist kommikarp, 
millest saigi esimene vurrimäng ja 
mille abil laps puuduvad häälikud 
selgeks õppis. Pool aastat hiljem 
ettevõtluse taustaga Kailiga tut-
vudes sain aru, et logopeedilisest 
mängust on puudus kogu meie 
turul. Sellisest, mis oleks abiks 
lapsevanemale kodus ja spetsia-
listile tööl."

Veel pool aastat, ja kolme väi-
kese lapse emade asutatud ette-
võte oli sündinud. "Firma alustas 
kaks aastat tagasi septembris. 

Kõige suurem mure oli alguses, 
kust leida selleks vaba aega," 
meenutas Toompuu. "Alustades 
olime ju kõik kolm väikeste laste 
emad – iga vaba minut läks  kõ-
nevurrile! Mängu harjutused sün-
disid koostöös logopeediga, too-
de inseneri abiga. Kaili tegeles 
kodulehe loomise ja e-poega, sel-
leks tuli õppida ka koode kirjuta-
ma. Ettevõtte loomisele järgne-
nud aasta mais saime juba laste-
aedadele uuest mängust teada 
anda. Tegi üsna rõõmsaks, et esi-
mesed tellimused järgnesid üsna 
pea!" 

Kõnevurrid valmivad käsitööna 
Tallinnas, selleks läheb oskustea-
be kõrval vaja näiteks vineeri, 
magneteid ja mängunuppu. Män-
gukomplektis vahetatavaid män-
gukettaid nuputavad ettevõtjad 
pidevalt juurde. "Eri kõneproblee-
mile oleme loonud oma ketta, 
tootearendus toimubki ketastel," 
ütles Toompuu. "Alustades oli 
meil kettaid kuus – üldmotoorika 
oma suulihastele, kõnehingamise 
ketas ja neli kõige keerulisemate 
häälikute K, R, S ja Õ treenimi-
seks. Praeguseks on meil kettaid 
kokku 13. Et laps näeks ka ise 

oma suu liikumist, on karbis pee-
gelgi."

15 kuu jooksul on kõnekindluse 
käive olnud üle 100 000 euro. 
"Oleme müünud ligi 1000 kõne-
vurri," märkis Adamson. "Meie 
toode on peaaegu 300 Eesti las-
teaias, mitmesajas peres ja väga 
paljudes logopeedi kabinettides. 
Küsime kõikidelt oma kasutaja-
telt ka tagasisidet, mis on seni ol-
nud positiivne, meiega on jagatud 
ka edulugusid."

Nüüd on sihikul eksportturg. 
Toompuu kirjeldas, et firmaga võt-
tis ühendust eripedagoog Saksa-
maalt, pidades vurri väga õnnestu-
nud tooteks. "Sealset turgu uuri-
des oleme asunud kõnevurri uni-
versaalsemaid kettaid juba tõlki-
ma," ütles ta. "Samuti püüame lei-
da Saksa logopeedi ja otsime rah-
vusvahelisemat brändinime. Tege-
leme uue prototüübiga, et saaks 
tõsta tootmismahtu. Mäng ei 
asenda logopeedi, aga teeb kodus 
harjutamise lihtsamaks. Iga neljas 
laps vajab logopeedide abi ja väga 
vähesed jõuavad selleni õigeaeg-
selt. Laste kõnearengu probleeme 
esineb maailmas üha rohkem. 
Nende lahendamata jätmise korral 
tekivad õpiraskused, koolikiusami-
ne ja vaimse tervise häda. Meie 
kõnevurriga saab logopeedi rolli 
astuda ükskõik kes: lapsevanem, 
eripedagoog, õpetaja, kes ainult 
tahab lapse kõnearengule kaasa 
aidata."

RESTORANIJUHT: Loobusime 
keskkonna nimel oma kõige 
müüdavamast toidust

E-lapsehoidja õpetab välismaale 
kolinud perede lastele eesti keelt 

Imejakk aitab külma tõrjuda nii 
talisuplejal kui filminäitlejal

Eriline kõnevurr teeb igast vanemast logopeedi ja 
muudab hääldusharjutused lastele põnevaks

ETTEVÕTJAKS KRIISI TOEL: Rasked ajad ärgitasid rekordiliselt paljusid 
oma ettevõtet looma – takistused annavad nutikatele vaid hoogu juurde

Ettevõtlusauhindade jagamisel said parima koostööprojekti auhinna Ülemiste City ja Ringo Eco OÜ korduspakendite süsteemi sisseseadmise eest Ülemiste lin-
nakus. Samuti Tallinna tehnikaülikool,  Tartu ülikool, maaülikool, Tallinna teaduspark Tehnopol, SA Tartu Teaduspark, IMECC OÜ tehisintellekti- ja robootikakes-
kuse AIRE loomise eest. Mats Õun

Kõnevurril on vahetatavad kettad, millest igaüks on mõeldud ühe konkreetse 
hääldusmure lahendamiseks.  OÜ Kõnekindlus
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Ma ei ütleks, et talurahva tant-
simine oleks olnud mõisa põlu 
all. Enne seda, kui Anna Raud-
kats hakkas teadlikult, teaduslike 
meetoditega eesti tantse kirjelda-
ma, olid kirjeldused  küll vägagi 
põimunud hinnangutega. Vaata-
jad on kirja pannud oma tunded, 
kuidas neile paistis see tantsimi-
ne. Olgu siis, et eestlane kargas 
koledasti või tundus tants väga 
maadligi või depressiivne selle-
le vaatajale. Selliseid sõnu on jah 
ka kasutatud. Aga ma ei ütleks, 
et niisugune hoiak oleks olnud 
valdav igal pool. 

Selle kohta on mul välja kuju-
nenud küll oma vaatenurk, mil-
le kohaselt võib-olla isegi teeni-
matult on meil kõrvale jäänud 
teadmine, millised siis olid ikka 
talurahva suhted mõisaga. 

Tuntud rahvatantsuuurija 
Kristjan Torop – muide, ka mi-
nu otsene õpetaja – kasutas väl-
jendit "mõisa köögiuks". Selle uk-
se kaudu levisid mõisa tantsud 
meie talurahva hulka ja mulle 
tundub, et selline levik ei olnud 
üldsegi mitte kõrvaline. Meil on 
20. sajandi algusest selliseid ar-
hiivi ülestähendusi, et mõisni-
kud korraldasid talurahvale pi-
dustusi, sealhulgas maksid kin-
ni ka pillimehe. Mõned veel libe-
raalsemate vaadetega mõisnikud 
olevat koos oma talupoegadega 
tantsugi löönud. Need olid mui-
dugi erandjuhud ja küllap hoiti 
ka sel puhul distantsi. Aga kõik 
see siiski laseb arvata, et niisu-
gune suhtlus ja tantsude levik 
võis olla palju suurem, kui me 
oleme harjunud mõtlema. 

Veljo Tormis kasutas oma muu-
sikas ürgset soome-ugri regilau-
lu. Kas midagi nii ainuomast tä-
heldame ka eesti rahvatantsu 
puhul?

Kui me Tormisega kõrvuta-
me, siis tasub silmas pidada just 
rahvatantsu alast autoriloomin-
gut. Selle loomingu põhjaks ot-
sitakse ka midagi kas Eestile ter-
vikuna ainuomast, eesti inimes-

Äsja anti rahavatantsu uuri-
jale ja propageerijale ning an-
sambli Leigarid juhendajale Sil-
le Kapper-Tiiselrile Tallinna rae-
kojas pidulikult üle Ullo Toomi 
stipendium. 

Seda autasu antakse välja juba 
alates 1987. aastast, et jäädvus-
tada mälestust meie legendaar-
sest tantsutaadist ja väärtustada 
laiemalt rahvatantsuharrastust. 
Varasemate laureaatide seas on 
niisugused korüfeed nagu Maie 
Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, 
Helju Mikkel, Ülo Luht ja tei-
sed meie rahvatantsu suurkujud. 

Mis tunne on olla nimetatud sel-
lesse seltskonda?

Hea ja uhke tunne on. Ala-
ti on meeldiv, kui su tööd ja te-
gemisi märgatakse ja nii kõr-
gelt hinnatakse. Eriti nüüd, mil 
algas Ullo Toomi aasta, sest te-
ma sünnist möödub tänavu 120 
aastat. Toomi on ju tantsurahva 
Ernesaks.

Milline on kõige iidsem rahva-
tants? Kuidas seda tantsiti ja 
millised olid sammud?

Praeguste teadmiste valgu-
ses saame vähe midagi kindlalt 
väita, kuid me saame rääkida 
liikumisteekondadest, mida lä-
biti.  Näiteks ringikujuline lii-
kumine, ringi tegemine millegi 
ümber selleks, et kaitsta, tõrju-
da kurje vaime või taotleda min-
geid häid muutusi, olgu looduses 
või inimese elus. Need olid siis 
ringikujulised liikumised. Ja tei-
selt poolt inimese enda liigutu-
sed.  Ega neid liigutusi ju vanal 
ajal kusagil ei õpitud, neid teh-
ti ikka eeskuju põhjal, selle jär-
gi, kuidas teised varem liikusid. 
Tehti samu liigutusi või liikumis-
teekondi. Muusika sellise liiku-
mise juures tekitas kindlasti tõs-
tetud enesetunde ja teistsuguse 
meeleolu. Keha kasutuse koh-
ta võib vanade tantsude puhul 
öelda, et see oli lihtne, loomu-
lik – ja ma mõtlen selle all öko-
noomsust, raskusjõu ärakasuta-
mist. Kui me rahulikult kõnnime 
ja kasutame gravitatsioonijõudu 

ära, siis me ei väsi ja jõuame kau-
gele. See vana tants pidi olema 
midagi samasugust, sest tantsiti 
väga pikalt. Torupillimees män-
gis ja ikka pool tundi ühtejutti. 
Siis võttis lonksu õlut ja mängis 
järgmise pooltunni. 

Vanal ajal tantsiti siis ikka muu-
sika järgi?

Jah, ikka torupilli järgi, mis 
on üks vanimaid tantsu saate-
pille. Või ka omaenda laulu jär-
gi. Sel juhul pidi õhku laulmi-
seks ka ikka jätkuma ja liiku-
mine ei saanud väga võhmale 
võtta. Aga kui juba torupill oli, 
siis ei pidanud enam ise laulma. 
Olen mõelnud,  kuidas siis nii 
pikka aega järjest tantsiti. Aga 
võib-olla olid inimesed vanas-
ti ka paremas kehalises vormis 
kui praegu. 

Ja tantsud oli meie maal siis 
aeglased?

Oli aeglast liikumist, oli ka 
kiiremat.  Ärme üldista. Tant-
sul on erinevad funktsioonid. 
Ei saa väita, et  kõik tantsud 
oleksid olnud aeglased ja täiesti 
kõigile konti mööda. Kui võta-
me igasugused imiteerivad tant-
sud ja akrobaatilised liigutami-
sed, siis need nii kerged pol-
nud.  Olid mingi looma jä-
reletegemised või min-
gid osavuse näitami-
sed mingite vahen-
ditega, näiteks pul-
kadega. Seal oli ik-
ka vaja välja pan-
na kogu oma jõud 
ja osavus. 

Siin tuleb män-
gu ka see, et naised 
olid meil pikemat ae-
ga traditsiooni hoidjad.  
Ja naise liikumised olid ka 
mõnevõrra tagasihoidlikumad 
kui meeste omad. Meeste liiku-
mine oli suurem, ei pruukinud 
isegi jõulisem olla, aga hoog-
sam. Naiste tants on selline, na-
gu öeldakse, et mahub ilusti see-
liku alla ära. 

Tähelepanuväärne oli see, et 
mindi koos tantsima. Noor ja 
vana, mees ja naine, ka mees 
mehega ja naine naisega, min-
git vahet ei olnud. Kõik tantsi-
sid. Aga oli ka naiste ja meeste 
omavahelist tantsimist. 

Kihnu saarel näiteks oli nii, et 
naised tantsisid peamiselt oma-
vahel. 

SILLE KAPPER-TIISLER:
Tantsides muutud paremaks 
inimeseks ning ununevad nii 
peremured kui ka maailmavalu
"Iidseid tantse tantsiti ikka pool tundi jutti. Torupil-
limees võttis vahepeal lonksu õlut ning siis mängis 
järgmise pooletunnise loo," räägib rahvatantsude uu-
rimise eest esimesena Eestis doktorikraadi saanud 
Sille Kapper-Tiisler (54). "Olen mõelnud,  kuidas siis nii 
pikka aega järjest tantsiti. Aga võib-olla olid inimesed 
vanasti ka paremas kehalises vormis kui praegu." 

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Arusaadav, mehed olid kas Riias 
tööl või merel. 

Jah, aga mehed olid selle eest 
tublid tantsude maaletoojad ja 
head pillimehed. Meremehed 
panid kaugetel maadel tähele, 
kuidas seal tantsiti, ja siis näita-
sid seda kodus ette. Mehed os-
kasid tantsida küll, aga nad ei 
pidanud seda oluliseks. Põhili-
selt tantsisid Kihnus ikka naised. 
Pakri saarte rootslastel oli jälle 
komme minna tantsima nii, et 
peremees ees ja perenaine jä-
rel. Siis järgmine pulmategela-
ne ees ja naine tema järel. See 
viitab sellele, et Pakril tantsiti 
ikka koos – mehed ja naised. 
Seto naiste puhul aga paistab 
silma, et naised ja mehed tant-
sivad oma tantse eraldi. 

Aga kui kõige üldistatumalt 
öelda paaristantsude kohta, siis 
19. sajandil iseloomustab talupo-
jakultuuri see, et sobis tantsida 
nii segapaaris kui ka naispaaris. 
Kui mehed omavahel paaris tant-
sisid, ja vahel tegid nad seda ka, 
siis see oli nagu nalja pärast või 
naiste tantsu üle naermiseks. Või 
kargasid mõned ka purjus pea-
ga, kui enam üldse ei teadnud, 
mis nad tegid. 

Nii et tänapäeva meeste tantsu-
peod on ikka uuema aja nähtus 
ja tõsiselt pole meil mehed enne 
tantsinud nagu Gruusia džigitid, 
kinžallid vööl välkumas?

Me teame neid meeste tantsi-
misi väga vähe. See kõneleb sel-
lest, et seda tuli ette harvem, ja 
kui, siis naiste silma alt väljas – 
mõnel öisel tunnil, mil polnud 
eriti pealtvaatajaid. Selles mõttes 
on meie meeste tantsupidu loo-
mulikult absoluutselt uus nähtus. 

Kus siis veel tantsima õpi-
ti? Tantsukoole ju vanasti 

ei olnud. 
Nagu ma ütlesin, oli 

eeskuju põhjal tant-
sima õppimine. Aga 
mõned sellised tea-
ted on ka, et  20. sa-
jandi alguses õpiti en-
ne küla peale mine-

kut ka tantsusamme. 
Vend õpetas venda, või 

harjutati üldse taburetiga. 
Väga vähe teame kahjuks 

sellest, mida tegid mehed me-
remeestena laeva peal või sõjas 
olles. See, et naised omavahel 
tantsisid, tuli jah sellest, et me-
hed käisid kaugel tööl või olid 
muul põhjusel ära. Mehi lihtsalt 
ei olnud. Eriti rannapiirkonda-
des. Mehed käisid kas merel või 
linnas tööl. 

Millal tekkis Eestis tantsuõpeta-
mise traditsioon koolis? 

Enne õppisid noored kogenu-
matelt samme, kui tantsima läk-
sid, aga oli ka teateid, et mõi-
sa noorhärrad õpetasid talutüd-
rukuid valssi tantsima ja need 

omakorda õpetasid siis oma ko-
duseid ja teisi huvilisi.  

Aga professionaalne tantsu-
õpetamine algas ikka 20. sajandi 
alguses. Ja seda nii rahvatantsu 
kui teiste tantsuliikide poolest. 
Esimeseks haritud rahvatantsu-
õpetajaks peame me  Anna Raud-
katsi. Ta õppis Helsingis kehalise 
kasvatuse ja võimlemise õpeta-
jaks ja hakkas ka koguma rahva-
tantse ning neid propageerima ja 
õpetama. Teda viis tantsu juurde 
see, kui talt õppides küsiti ees-
ti rahvatantsu kohta. Siis ta sai 
aru, et on vaja kõigepealt hakata 
koguma neid rahvatantse ja vaa-
data, mis meil üldse olemas on. 
Ja siis ta seda ka tegi, käies ka-
hel kogumisretkel mööda Eestit, 
sealhulgas Setomaal. Selle järel 
andis ta välja raamatu neist ko-
gutud tantsudest ja jätkas kogu 
oma elu aja rahvatantsude pro-
pageerimist. Sealt edasi tulebki 
juba Ullo Toomi ja riburada pi-
di kõik teised kogujad ja õpeta-
jad. Võib öelda, et pea kogu saja 
aasta jooksul on meil tegutsenud 
juba rahvatantsu alal professio-
naalid ning rahvatantse õpetati 
juba asjatundlikult, nagu kõiki 
teisigi tantsuliike. 

Kas rahvatantse saab üldse da-
teerida nagu muusika kirjuta-
mist, et mis ajast üks või teine 
tants pärit on? 

Natukene ikka saab öelda, mis 
ajast üks või teine tants pärit on. 
Vanemad tantsuvormid säilisid 
ka hiljem, eriti rituaalses tähen-
duses. Näiteks pulmades tantsiti  
ikka vanu tantse ja nende kõr-
val ka moetantse. Ringtantsud, 
voor- ja sõõrtantsud, mida pee-
takse kõige vanemateks, tekki-
sid ammu. Samuti akrobaatilised 
tantsud ja imitatsioonid. On ka 
vanemad paaristantsud, näiteks 
paaris-kolonntantsud. Neis on 
tantsupaar juba tekkinud, aga ei 
ole sellist tantsuvõtet, mida me 
tänapäeval tunneme, et mees 
hoiab naisel parema käega tu-
gevasti ümber piha kinni. Aga 
paarid juba liikusid. 

Siis on kontratantsude kiht – 
need on niisugused rühmatant-
sud, mis nõuavad jälle rohkem 
kui kahte inimest. Ja lõpuks il-
musid hilisemad paaristantsud, 
hoogsa pöörlemisega polkad-val-
sid-reilenderid. Need on suhte-
liselt uued võrreldes varem ni-
metatutega. Selles kontekstis on 
paaristants ikka uuem nähtus. 

Tantsimise arengus võib näha 
siis mingit liikumist individuaal-
suse suunas. Kollektiivselt indi-
viduaalsusele. Suurest rühmast 
eraldub paar, kes muutub teis-
test sõltumatuks. See on tantsu 
evolutsioon.

Kas Eesti rahvatants oli kuna-
gi baltisakslaste silmis põlu all, 
nagu ka muud talurahva enese-
avaldused?

Vanasti polnud 
vahet, kes kellega 

tantsis. Koos tantsi-
sid ka mehed ning 
noored ja vanad.
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tele omast või siis midagi mingile 
paikkonnale iseloomulikku. Mis 
puutub ürgsusesse, siis peab rää-
kima, et meie teadmised eestlas-
te tantsimise kohta ulatuvad kül-
lalki kaugele ajalukku. Aga seal 
kaugemas ajas on need teadmi-
sed üpris lünklikud, sest tantsu-
liigutuste ülesmärkimise oskused 
tekkisid ju mõnevõrra hiljem kui 
need tantsuliigutused ise. Suurem 
osa meie teadmistest vanema rah-
vatantsu kohta jääb siiski 19. sa-
jandisse. Aga ega see 19. sajandi 
tantsimine pole ka ainult tolleaeg-
sete rahvusvaheliste moevoolude 
peegeldus. Oma keha kasutami-
sel ja liikumisviiside valikul pee-
geldus kõik see, mis oli inimes-
te teadvuses juba palju varem. 
See on siinne loodus, siinsed ta-
vad, siinsed ehitised ja kogu meie 
kultuur. Me rääkisime mitmeke-
sisusest. Eesti on väike, aga neid 
eripalgelisi kultuurinurki on ikka 
palju ja vägagi erinevaid. 

Teil on rahvatantsu uurimises 
suisa doktoritöö ette näidata. Mis 
see eesti rahvatants üldse on? 
Kui palju on seal algupärast ja 
kui palju mujalt kokku laenatut?

Kui tahta vastata otse küsi-
musele, mis on rahvatants, siis 
see vastamine läheb väga pikaks. 
Aga kui mõelda, kas ta on koha-
lik ja unikaalne, siis saab öelda, 
et meie rahvatants on kahtlema-
ta nii ühte kui ka teist. 

No tantsimine on ju kogu inim-
konnale üldomane nähtus. Seepä-
rast on tantsukunst ka väga suures 
osas rahvusvaheline. Aga kõige 
toredam meie rahvatantsu juures 
on mitmekesisus. Mina olen kõige 
rohkem tegelenud pärimustantsu-
ga, mis  on üks osa rahvatantsu-
dest. Seda on ka nimetatud ehe-
daks rahvatantsuks ja rahvapäri-
muslikuks tantsuks,  samuti folk-
looriks. See on selline meelelahu-
tuslik inimestevaheline suhtlemi-
ne või siis hoopis rituaalne tants. 
Rahvatantsu hulka kuuluvad ka 
autorite loodud tants ja laval esi-
tamiseks mõeldud tantsud. Seega 

esineb rahvatantsu väga mitme-
sugustes vormides, ja see on to-
re. Kui pärimuslik tants on väga 
vana, siis lavatantsu ajalugu on 
meil natuke üle saja aastat pikk. 

Enne teist ilmasõda tekkisid ka 
tantsupeod. Kas  maailmas oli 
siis midagi sellist, mida oleks 
saanud eeskujuks võtta?

Egas seda eeskuju väga palju 
ei olnud võtta. Saksa kultuuriruu-
mist muidugi oli ja ka Londonis 
olid niisugused tüdrukute par-
gipeod, kus tehti natuke tantsu-
jooniseid. Ringid pandi ritta, et 
oleks ilus vaadata. Ühise  esine-
mise tava sai meil alguse Eesti Va-
bariigi tekkimise järel juba kahe-
kümnendatel, siis sada aastat ta-
gasi.  Alguses olid need ettevõt-
mised väiksemad, esimeseks tant-
supeoks võib siiski pidada Eesti 
mängude eeskava 1934. aastal. 

Muidugi oli rühmade ühisesine-
misi juba varem, Angela Arras-
te on sellest kirjutanud. Need 
siis valmistasid ette meie suur-
te tantsupidude traditsiooni sün-
di. Ja seal oli juba tugevasti Ullo 
Toomi käsi mängus. 

See traditsioon on kestnud tä-
naseni ja aina laienenud. On juur-
de tulnud naiste ja meeste tant-
supeod. Kevadel tuleb teine Tal-
linna tantsupidu, mille kava me 
just täna üheskoos arutasime. 
Nüüd on kõigis maakondades 
oma tantsupeod.

Kui suur töö on panna tuhanded 
tantsijad ühe mustri järgi liiku-
ma ning mida tähendab see iga-
le tantsijale?

Suur tantsupidu on muidugi 
väga tohutu töö lavastusmees-
konnale. Ühelt poolt kogu peo 
kontseptsioon välja töötada ja 

siis kõik ka tantsijateni viia. See 
võib tunduda kõrvalt vaadates 
lihtne. Mis siis ikka – käid kaks 
korda nädalas õhtuti poolteist 
tundi harjutamas. Tore ju ennast 
liigutada. Aga iga tantsija tegut-
seb rühmas ja see tähendab, et 
iga kord peab ka kohal olema. Ei 
saa nii, et mõtled, ah, ma täna ei 
viitsi minna. Kogu rühm ju sõl-
tub  sinust. Meie tantsud ei ole 
lihtsa kehakasutusega. Nad nõua-
vad treeningut. Sa pead tõepoo-
lest palju harjutama. Tegema ka 
võib-olla tuimana näivaid rutiin-
seid liigutusi. Ma olen seda võrrel-
nud balletiartisti pliè ga (üks bal-
leti põhiliigutusi, põlvede kõver-
damine, pool-või täiskükk – toim).  
Tantsijad lähevad ju igal hommi-
kul stange juurde seda plie´d tege-
ma. Rahvatantsija hakkab proovi 
tulles samuti harjutama samme. 
Polkasammu, labajalga, hakkab 
kükitama ja end painutama. Il-
ma selle harjutamiseta ei saa va-
balt väljendada ka staadionimu-
rul seda mõtet, mis on suurel peol 
korraldusmeeskond tantsijate et-
te pannud. Rääkimata sellest, et 
publikul oleks tantsijat ilus vaa-
data. Müts maha ja suur kum-
mardus kõigi tantsijate ees, kes 
viitsivad niimoodi teha! Muidu-
gi õpetajate ees ka!

Kas niisuguse vaeva nägijaid 
meil siin Tallinnas ka jagub pii-
savalt? 

Tundub, et ikka jätkub küll. 
Koroona-aastad olid muidugi ras-
ked. Nii mugav oli osal inimes-
tel jääda koju diivani peale, aga 
nüüd on hakanud ka uusi huvi-
lisi juurde tulema. Meil on kül-
laltki palju kvalifitseeritud õpe-
tajaid, kes tõesti oskavad rühmi 
koos hoida ja hästi õpetada. See 
oleneb palju õpetajatest. Kui ikka 
on häid õpetajaid, küll need ini-
mesed tulevad ka tantsima. Mu-
re on võib-olla see, et tegemist 
on natuke kallivõitu harrastuse-
ga. Õpetajad peavad saama kor-
ralikku palka ja treeningud pea-
vad toimuma suurtes, korralikes 
saalides, mille rent on üsna kallis. 

Vähe sellest, et harjutamisele 
kulutatakse väga palju oma aega 
ja energiat, selle kõik maksavad 
ju rahvatantsijad ise kinni. Meil 
on muidugi õpetajatele nüüd al-
les teist aastat välja võideldud ka 
laulu- ja tantsupeoga seotud pal-
gatoetus. Paraku see katab ainult 
ühe osa õpetaja palgast tingimu-
sel, et rahvatantsurühm maksab 
ise ülejäänud osa. 

Mida arvatakse välismaal meie 
suurte tantsupidude kohta?

Niisugusel moel välja töötatud 
tantsupidude kultuuri nagu meil 
pole mujal kui veel Lätis ja Lee-
dus. Põhjamaades on ka rahva-
tantsijate ühisesinemisi, aga reeg-
lina pole nad ühte kunstilist kont-
septsiooni kandvad terviklavas-
tused ja pole ka jooniste mitme-
kesisust. Tullakse lihtsalt staadio-
nile kokku ja tehakse ühekorra-
ga esinemine ära. Meil tullakse 
nädal enne pidu kokku ja harju-
tatakse staadionil kõik läbi. Sel-
list suurt pidu peetakse kindlas-
ti unikaalseks. Iseasi on see, kui-
das sellesse suhtutakse. Et mida 
see näitab, et niisugune tantsupi-
dude kultuur on siin välja arene-
nud ja väga tugevasti dominee-
rib seda kohalikku rahvatant-
sumaastikku. Selles on võima-
lik näha ka probleeme. Näiteks 
see, et ühiste jooniste tegemine 
nõuab tantsijatelt suurt pingu-
tust, nõuab osavaid tantsijaid, ja 
see pole kõigile jõukohane. Võib 
küsida, et aga miks need inime-

sed ei tohi peol tantsida, kes sel-
le jooniste värgiga hästi hakka-
ma ei saa. Kas see on hea, kui 
inimene  tunneb, et ta pole pii-
savalt hea, et pääseda sinna tant-
sumurule? See kriitika võib olla 
põhjendatud niikaua, kuni tant-
supidu väga tugevasti dominee-
rib kogu tantsuelu üle, kui muud 
midagi ei toimugi. 

Kas meil on palju harrastajaid, 
kes neid ürgseid tantse praegu 
tantsivad? Kas teie juhendatav 
ansambel Leigarid teeb seda?

Seda juurte juurde minekut on 
ka väga mitmete lainetega tul-
nud. Esimene laine jääb kuue-
kümnendate aastate lõppu. Lei-
garid on põhiliselt tantsupõhine 
ansambel, mis asutati, et vaba-
õhumuuseumis inimestele ehe-
dat rahvatantsu näidata.  Leigarid 
tähistasid oma 50 aasta juubelit  
mõned aastad tagasi. See eheda 
tantsu liin on meil kõigi nende 
aastate jooksul elus olnud. Ja see 
on kindlasti äärmiselt oluline ju-
ba  alates Kristjan Toropi ajast, 
kes oli selle ansamb-
li esimene kuns-
tiline juht. Mi-
na olen nüüd 
ka sedasa-
ma liini ik-
kagi hoid-
nud. Mei-
le tundub  
tõepoolest 
väärtuslik,  
et vanad lii-
kumise juures 
kasutatud tant-
sud oleksid nüüdis-
aja inimestele kättesaa-
davad, et nad nendega kokku 
puutuksid. 

Tantsu saab üles kirjutada, 
saab filmida, aga ta püsib eheda-
na ainult elavas kasutuses. Tants 
muidugi natuke seejuures muutub 
ka. Kogu aeg. (Naerab.) 

Te olete osalenud paljude tantsu-
pidude ettevalmistamisel. Milli-
sed uued mõtted on edaspidiste 
pidude kohta? Mis vajaks uuen-
damist?

Eks alati on küsimus uuenduste 
ja püsivuste tasakaalus. Igal tant-
supeol on kindlasti uus mõte. Uus 
teema. Uus kontseptsioon. Igal 
tantsupeol on uusi tantse, ekst-
ra selle peo jaoks looduid. Neid 
on isegi olnud pool kogu reper-
tuaarist. Eelseisval Tallinna tant-
supeol näeme just Tallinnas tegut-
sevate koreograafide-tantsujuhti-
de uut loomingut. Püsiv on pea-
mise väljendusvahendi ehk välja-
ku joonise olemasolu. See on ais, 
mida üks rühm üksinda ei saa 
teha. Kui tuleb mitukümmend 
rühma väljakule kokku, siis ju-
ba saab teha igasuguseid vahvaid 
pilte seal ja nende abil publiku-
le midagi jutustada. See on asi, 
mida pealtvaataja peolt ootab, ja 
tegijad ei taha sugugi neid ootu-
si petta. Me jutustame oma loo 
nende joonistega. 

Ükski suur tantsupidu ei lõpe il-
ma "Tuljakuta", nagu ei lõpe lau-
lupidu ilma Ernesaksa-Koidu-
la lauluta "Mu isamaa on minu 
arm". Ega uut "Tuljakut ju ei tu-
le? 

Uut "Tuljakut" ei tehta. Ja 
kõik üldtantsupeod sellega lõ-
pevad. Aga noorte peol on sel-
leks "Oige ja vasemba". Lapsed 
ei tantsi "Tuljakut". "Tuljak" on 
Anna Raudkatsi autoritants ja 
ta on üpris keeruline, selle alu-
seks on mõned rahvapärased 
tuljaku variandid. See on ikka 
Raudkatsi looming koos selle 

kuulsa lõputõstega. Seda tant-
sivad täies elujõus segarühmad 
alates gümnaasiuminoortest. Ja 
see tõste on üks märgiline asi. 
Niikaua kui mees jaksab oma 
naise üles tõsta, on ta täisvere-
line rahvatantsija ja võib staa-
dionile tulla. Ega muud vanu-
sepiiri ei olegi tantsijal kui et 
niikaua, kumi ma tahan sela 
käed taeva poole sirutada, siis 
ma tantsin, ja nii kaua muidu-
gi, kui mu meespaariline jak-
sab mind üles tõsta. Aga kui se-
da enam teha ei taha, siis ongi 
aeg läbi ja peab vaatama, kui-
das meie lapsed või nooremad 
sõbrad seda tantsivad. 

Kui palju sõltub palgast tantsu-
õpetajate järelkasv?

Seda palgatoetuse mõju me 
muidugi veel kohe ei näe. See 
ilmneb mõne aja pärast, mil on 
selge, kui palju noori on rahva-
tantsu juurde lisaks tulnud. Mi-
na olen aru saanud, et näiteks 
koorilaulmise puhul on asi ise-

gi õpetajatega natukene ras-
kem. Võib-olla kõne-

leb see sellest, et 
noori tõmbab 

tantsu juurde 
rohkem kui 
muusika ja 
koorilau-
lu juurde. 
See vajaks 
veel uuri-
mist. Ma 

õpetan Tal-
linna ülikoo-

lis ja on näha, 
et tudengite seas 

on väga üksikud, kes 
hakkavad rühma juhendama. 

Aga mõned aastad peale ülikooli 
lõpetamist hakkan ma neid noo-
ri inimesi juba nägema tantsu-
peo seminaridel ja teistel üritus-
tel. Nad on hakanud siis rahva-
tantsijaid õpetama. Maakohtades 
on muidugi õpetajatega keeruli-
sem kui suurtes linnades. 

Miks on rahvatantsud noorte 
seas üha popimad?

Mulle tundub, et noored tule-
vad rahvatantsu juurde ka tänu 
rahvatantsumaastiku enda mit-
mekülgsusele, millest ma eespool 
rääkisin. Sa saad teha lavatant-
su ja saad tantsida pärimustantse.  
Mõnele meeldib lavatants, autori-
tants, nad tahavad prožektorisä-
ras esineda ja ka staadionimurul 
mustreid teha. Teistele jälle sobib 
paremini see seltskondlik külg, 
mida rahvatantsuharrastus sa-
muti pakub. Ei pruugi olla kuigi 
palju eeldusi, aga koos saab käia 
ja end liigutada. Tantsuklubides 
ei peagi ju käima esinemise pä-
rast koos, aitab lihtsalt, kui käia 
kohal ja liikuda. Aga seegi hoiab 
ju meie üldisi tantsuoskusi alles. 
Sa saad käia kui tõsises trennis, 
aga ka kui klubis. Viimane eel-
dab muidugi samuti püsivust, sest 
ainult paarist korrast kohal käi-
misest pole kasu. 

Ja veel, miks on noorte hulgas 
tants populaarne, siis tantsimine 
ongi ju noorte inimeste asi. Olu-
line on hoida noori tantsu juu-
res, mida saavad hästi teha just 
noored juhendajad. Ja ka sõpra-
de osa ei maksa alahinnata. Kui 
ikka sõpruskonnast keegi tantsib 
ja kiidab, siis tulevad teised ka. 
Ning väiksemate puhul on väga 
oluline lapsevanemate roll. Kui 
ema ja isa on ise tantsimas käi-
nud, siis suure tõenäosusega soo-
vitavad nad seda ka oma laste-
le. Viitsivad ka lapsi trenni viia 

"Meie suurte 
tantsupidude 
traditsiooni loo-
mise juures oli 
tugevasti Ullo 
Toomi käsi 
mängus," ütles 
Sille Kapper-Tii-
ser, kellele anti 
hiljuti raekojas 
üle Ullo Toomi 
nimeline stipen-
dium. 
 Albert Truuväärt

Baltimaade 
lavastustega  

tantsupeod on  
maailmas  

unikaalsed.

Tantsuõpetaja Leigarites

• Sille Kapper-Tiisler on eesti 
rahvatantsujuht. Ta oman-
das esimesena Eestis rah-
vatantsualase doktorikraadi.

• Ta õppis aastatel 1986-1991 
Tallinna Pedagoogilises Ins-
tituudis kultuuritöö metoo-
dikat ja tantsujuhtimist. 
2006. aastal kaitses Tallinna 
ülikooli kunstide instituudis 
koreograaf-lavastajana ma-
gistrikraadi ja 2013. aastal 
TLÜ Eesti humanitaarinsti-
tuudis kultuuriuuringute alal 

doktorikraadi. 
• Kapperi doktoritöö kandis 

pealkirja "Muutuv pärimus-
tants: kontseptsioonid ja 
realisatsioonid Eestis 2008-
2013", tööd juhendas Marju 
Kõivupuu. Sille Kapper on 
avaldanud rahvatantsu tee-
mal enam kui 40 teaduslik-
ku publikatsiooni

• Kapper alustas 1990. aastal 
kunstilise juhi assistendina ja 
tantsuõpetajana tööd rahva-
kunstiseltsis Leigarid. 2014.

järgneb lk 14



14  •  3. oktoober 2022  •  VARIA

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

"Küttehooaega alustame 
sama hinnaga, nagu oli  
mulluse küttehooaja lõ-
pus," ütles Utilitas Tallinna 
juhatuse esimees Robert 
Kitt. "Hinnatõusu 
Tallinnas ja Maardus ei tu-
le, hind on endiselt 97,15 
eurot/MWh eest."

Keskkonnaamet andis 
kaugküttesooja tootjale Utili-
tasele loa kasutada Tallinnas 
algaval kütteperioodil lisaks 
puiduhakkele ja maagaasile 
ka suuremas mahus reserv-
kütuseid, milleks on põlevki-
viõli ja diiselkütus.

Tänu sellele saab Utilitas 
pakkuda keskkütet vähemalt 
kütteperioodi alguses ilma 
hinda tõustmata.

Tallinnas 
on Utilita-
se kliente 
4200 ma-
ja. "Kui 
hind tu-
leb kui-
dagi ik-
ka inim-
lik, on 
see alati 
hea uudis," 
lausus KÜ 
A.H.Tammsaare 
tee 85 juhatuse esi-
mees Aavo Vään. "Eks kõik 
kuluread lähevad eluaseme-
kulude alla ja praegune olu-
kord on päris hull. Kui natu-
kenegi kusagilt järele  antakse, 
siis võib-olla riik ka toetab ja 
lõpuks oleks päris mõistlik."

Utilitasega ühinevad 1. ok-
toobrist ka energeetikaette-
võtte Adveni senised Tallin-
na võrgupiirkonna kliendid, 
kes on kütnud seni maagaasi-
ga. Ka neile hakkab oktoob-
rist kehtima Utilitase piirhind 
97,15 Mw/h eest. "Tegemist on 
ühtse kaugkütte piirkonnaga, 

kus kehtib sama hind," mai-
nis Kitt. "Kliendid ei pea mu-
retsema, missuguse toru taga 
nad täpselt on."

Kuna soojuse hinnad on ot-
seselt seotud energiatootmisel 
kasutatud kütuste hindadega, ei 
söanda Kitt lubada, et kaugküt-
te hind üldse ei tõuseks. Põhju-
seks on kõikide kütuste hinda-
de suur kõikumine. "Ka kodu-
maiste puidujäätmete hinnad 
on tõusnud, kuna meil on käi-
mas kogu maailmas energiasõ-
da," nentis ta. "Ainult eri kütu-
seid kombineerides saame sel 
küttehooajal hoolitseda, et soo-
just jagub ka kõige külmema-
tel päevadel. Kõik soojusette-
võtted ei ole kasutanud võima-
lust erinevaid kütuseliike kom-
bineerida. Utilitas on seda ala-
ti reservina hoidnud ning nüüd 

leiab see ka kasutust."
Enam kui 2/3 
Utilitase klien-

tide tarbita-
vast sooju-
sest too-
detakse 
puidu-
hakkest 
või on 
heit-soo-
jus. Kõi-

ge külme-
matel pe-

rioodidel ka-
sutatakse teatud 

linnades lisaks maa-
gaasi. Utilitasel on varutud 

suur hulk eri kütuseid: puidu-
haket, maagaasi, põlevkivi-
õli ja diislikütust, ning läbi-
rääkimised lisakoguste osas 
jätkuvad.

"Utilitase jaoks on selline 
reservkütuste kasutamine aju-
tine energiakriisist tingitud la-
hendus," ütles Kitt. "Meie ees-
märk on muuta energiatootmi-
ne süsihappegaasi vabaks hil-
jemalt aastaks 2030."

Kaugkütteperiood algas 
Tallinnas 1. oktoobrist.

Utilitas kaugkütte 
hinda ei tõsta 

Lahendus  
on ajutine,  

keskkond on firmale 
endiselt tähtis.

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Statistika järgi haigestub 
iga kaheksas naine rinna-
vähki. Et ärgitada naisi õi-
gel ajal kontrolli minema, 
toimub 8. oktoobril 
Kadrioru pargis roosa lindi 
jooks.

Oktoober on rinnavähi tead-
likkuse kuu. "Roosa lindi jook-
suga kutsume inimesi liikuma, 
sest liikumisega hoiame tervist," 
rõhutas MTÜ Elu Nimel juha-
tuse liige Katrin Olo-Laansoo. 
"Soovime selle väärika ja tore-
da üritusega Eesti inimeste tead-
likkust tõsta. Rinnavähk on va-
rases staadiumis avastatuna vä-
ga hästi ravitav – kui meie nai-
sed vaid käiksid hoolsasti mam-
mograafikontrollis sõeluuringu 
kutset saades." 

Kel on kahtlusi või on sugu-
võsa liini pidi teada, et keegi lä-
hedastest on rinnavähki põde-
nud, võiks Olo-Laansoo soovitu-
sel kindlasti juba varem kontrol-
li minna, et olla kindel, oma ter-
vist hästi hoida ja musta stsenaa-
riumi korral rinnavähk varakult 
avastada. "Kindlasti tasub mee-
les pidada, et rinnavähki esineb 
ka meestel, olgugi et väga har-
va, aastas umbes neljal mehel," 
lisas Olo-Laansoo. "Me julgusta-
me roosa lindi jooksuga ühinema 
ka mehi, et tugevam sugu toetaks 
niiviisi naiste tervist, naised aga 
omakorda meeste tervist. Roosa 
lindi jooks on vahva perekondlik 
ettevõtmine, kus üheskoos seisa-
me tervema elu nimel!"

Eestis saab igal aastal rinna-
vähi diagnoosi ligi tuhat naist 
ja umbes neli meest. Avastatud 
haigusjuhtude arv on kõige kõr-
gem Harjumaal, kus diagnoosi 
saab vastavalt 400 naist aastas. 
2019. aastal oli 49,2% naistel 
haigus diagnoosi  saamise ajal 
juba kaugele arenenud staadiu-
mis. On teada, et sõeluuring vä-
hendab naiste rinnavähki sure-
muse riski 30-35%.

Ämmaemandad  
annavad nõu

Tänavu annavad ämmaeman-
dad jooksupaika üles seatud Ida-
Tallinna Keskhaigla rinnakabi-
neti telgis nõu kõigile jooksule tu-
lijatele, kel tekib küsimusi rinna 
tervise osas. "Tõenäoliselt tuleb 
välja Confido oma rinnakabine-
tiga ja ettepaneku oleme teinud 
ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla-
le," ütles Olo-Laansoo. "Ida-Tal-
linna Keskhaigla kõneisikuna on 

asja vedamas onkoloogiakesku-
se juhataja dr. Elen Vettus, kes 
oma igapäevatöös näeb ja ra-
vib rinnavähi patsiente ning jäl-
gib ja koordineerib nende ravi-
teekonda."

Eestimaalaste mõttemustris-
se peab jõudma hoolivus, too-
nitas selle aasta jooksu patroon, 
sotsiaalministeeriumi terviseala 
asekantsler dr Heidi Alasepp. 
"Hoolides enda tervisest hoolid 
ka oma lähedastest, kes on vä-

higa võitlemisel elu raskeimad 
vestlused oma lähedaste kõr-
val isiklikult läbi teinud. Ko-
gemus on mulle seetõttu olnud 
eriti suureks tõukeks anda kõi-
gile julgust küsida kui on kaht-
lus ning rääkida, kui on hirm."

Meist igaüks saab hoolida – 
kõigepealt iseendast ja siis oma 
lähedastest. "Ise rinnauuringule 
minnes võtab naine sinna kaasa 
oma ema – nooremad miks mitte 
ka vanaema –, sõbranna, klassi-

kaaslase ja kolleegi," rääkis Olo-
Laansoo. "Sõeluuringusse saa-
vad esimese kutse 50-aastased 
ja sellel tuleb kindlasti osaleda, 
kuid kuna rinnavähki avastatak-
se ka 30- ja 25-aastastel, tasub 
uuringule minna juba varem, ju-
hul kui on kahtlusi või kui keegi 
suguvõsast on haigust põdenud 
– see ongi hoolimine."

Rasked operatsioonid
Taastusravikliiniku töötajad 

puutuvad kogu aeg kokku nais-
tega, kes on rinnavähi eemalda-
miseks läbi elanud rasked operat-
sioonid, tõdes Katrin Olo-Laan-
soo. "Taastumine on väga pikk 
ja sageli keeruline protsess, kuid 
taastusraviga on võimalik elu-
kvaliteeti parandada. Näiteks 
saab lümfiteraapiaga lümfitur-
seid vähendada, füsioterapeut 
saab käe liikuvust parandada 
ja nõustada, kuidas füüsilist ak-
tiivsust hoida ja taastada," mär-
kis ta. "Taastusravi on oluliseks 
tugisambaks rinnavähipatsiendi 
teekonnal. Patsiendid, kes on sel-
jatanud rinnavähi ja asunud taas-
tumise ja tervenemise teele, tu-
levad välja võitjatena."

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul ei tasu oktoobri kui rah-
vusvahelise rinnavähi teadlikku-
se kuu tähtsust alahinnata. "Es-
malt juba seetõttu, et rinnavähk 
on Eesti naiste seas kõige sageda-
mini esinev pahaloomuline kas-
vaja," märkis ta. "Kuid lisaks on 
ka hirmud selle haiguse ees suu-
red. Hirmujutte liigub palju, see-
ga on väga oluline sellest rääki-
da, teadmisi tõsta ja inimesi iga-
külgselt julgustada."

Beškina lisas, et kuigi haiguse 
avastamine on keeruline, ei ole 
see võimatu. "Mis veelgi olulisem, 
mammograafia on Eestis kättesaa-
dav kõigile, ka neile, kel puudub 
haigekassa kindlustus, kuid pa-
raku ei kasuta paljud naised se-
da võimalust. Samuti kutsutakse 
igal aastal naisi sõeluuringutele, 
mistõttu panen siinkohal neile sü-
damele – palun minge võimalusel 
kontrolli, sest varakult  avastatud 
rinnavähk on ravitav."

2017. aastast tasub haigekassa 
rinnavähi tõttu rinna eemalda-
mise ja ravi järel nii rinna taas-
tamise operatsiooni kui ka rin-
naimplantaadi maksumuse eest. 
Roosa lindi jooksu piletimüügist 
annetab MTÜ Elu Nimel raha 
kümne naise 3D areooli ja ni-
bu mikropigmentatsiooni jaoks. 
Tegemist on kosmeetilise täto-
veeringuga, mis loob illusiooni 
loomulikust rinnast. 

Roosa lindi jooks kutsub  
hoolima endast ja lähedastest

Roosa lindi jooksu võib läbida ka kõndides või keppidega kõndides . 

Tule rinnavähi uuringutele!

• Tänavu on sõeluuringusse 
oodatud 1954., 1956., 
1958., 1960., 1962., 1964., 
1966., 1968., 1970. ja 1972. 

aastal sündinud naised. 
• Rinnavähki esineb enim 

naistel vanuses 50-70 elu-
aastat. 

Roosa lindi jooksu ajakava

• Kell 9 registreerimine 
ja osavõtupileti ost-
mine.

• Kl 11 suure ühise ini-
mestest moodusta-
tud roosa lindi kuju-
lise grupipildi pil-
distamine.

• Kl 11.10 jooksu 
patrooni avasõ-
nad.

• Kl 11.20 soojendus ja 
võimlemine. Kaisa Kukk 
ning politsei- ja piirivalve-
ameti jooksugrupp.

• Kl 11.40 start 10 km ajavõ-
tuga distantsile.

• Kl 11.45 start 5 km ajavõtu-
ga distantsile.

• Kl 12.45-13 üllatusesineja.
• 13.10 autasustamine.
• Põhidistantsid on 10 km ja 5 

km. Rada võib läbida en-
dale sobival viisil: kõndi-
des, keppidega kõndi-
des, joostes jne. Distant-
si start ja finiš asuvad 
Rohelise aasa parkimis-

platsil Kadrioru staa-
dioni sissepääsu ees.

• Lähem info www.
roosalindijooks.ee; 
www.facebook.

com/Roosalindijooks 
või www.instagram.com/
roosalindijooks 

• Osavõtupileti rinnavähi ter-
viseedenduse ja ennetus-
projektile saab osta https.//
roosalindijooks.ee/piletid 
või maksta Kadriorus sula-
rahas kohapeal. Roosa lindi 
jooksu osalemistasu on 10 
eurot.

ja sealt koju tuua, kuni laps hak-
kab juba omal käel käima. 

Me rääkisime siin noortest, aga 
muidugi on tore, et ka vanemad 
inimesed tantsivad.  

Kalevi staadionile peaks kerki-
ma Ullo Toomi kuju, et ta siis 
vaataks oma nõudliku pilgu-
ga tantsijate peale, nagu Erne-
saks seda teeb lauluväljaku vee-
rel koorilaulu kuulates. Milli-
ne peaks teie kujutluses see ku-
ju olema?

Ma ei olegi selle peale mõel-
nud niimoodi. Avalikus 
ruumis väljapaistva-
te tegelaste jäädvus-
tamine on kindlas-
ti oluline, sest järjest 
peale kasvav noorem 
põlvkond ju üldse ei 
tea midagi Ullo Toomist 
või mõnest teisest olulisest 
kultuuritegelasest.  Kuju loomise 
eestvedaja on Ilma Adamson ja 
ma usun, et temal on suurepä-
rane teadmine, milline see Too-
mi kuju olema peaks. Et kui sir-
ge selja ja selge pilguga ta seal 
tantsijate peale vaatab. 

Kas teil on ka olnud Ullo Too-
miga kokkupuuteid?

Kahjuks ei ole mul 
temaga isiklikke mä-
lestusi, sellepärast et 
tema suri 1983. aas-
tal, mina läksin esi-

mest korda rahvatant-
sutrenni 1984. aasta sü-

gisel. Ja  kaks aastat hil-
jem alles hakkasin Tallinna üli-
koolis tantsukunsti õppima. Loo-
mulikult tutvustas seal meie õpe-
taja Angela Arraste  meile Ullo 
Toomi tööd. Lugesime raama-
tuid tema kohta ning õnneks oli 
ka võimalus temast tehtud tele-

saateid järele vaadata. Olen luge-
nud muidugi ka Toomi enda kir-
jutisi. Hiljem tuli välja, et minu 
ema on olnud Ullo Toomi õpila-
ne – tantsinud tema rahvatantsu-
rühmas viiekümnendatel aastatel. 

Kas tants peegeldab ka ühiskon-
na muutumist?

Loomulikult. Me rääkisime siin 
enne meeste ja naiste tantsimisest 
ja sellest, et kui mehed omavahel 
tantsivad, siis võib see olla mille-
gi naeruvääristamine. Või vähe-
malt mingi nalja pärast tegemine. 
Nüüdisajal tantsuklubides ja tant-
sufestivalidel on olemas sabatants 

ja tuleb rohkem ette samasooliste 
paaride jalakeerutamist. See aga 
ei ole mitte millegi naeruvääris-
tamine. Nii nagu meil on igasu-
guseid paare ka tavaelus. See näi-
tab minu meelest üldse tantsimi-
se väga suurt elujõudu. Tantsimi-
ne käib kaasas muutustega ühis-
konnas, ta absorbeerib kõik need 
muutused, mis on tänaval või koh-
vikus. Need kõik tulevad ka pä-
rimustantsu saali.  Keegi ei pea 
seda imelikuks. 

Miks peab pigem rahvatant-
su harrastama, kui mõnes muus 
trennis käima?

Ega ei pea tingimata. Igaüks 
peab leidma selle, mis talle so-
bib. Aga sisemine mitmekülgsus 
on rahvatantsu puhul hea. Rah-
vatants arendab eri suundades 
nii sinu keha kui sinu vaimu. Ta 
haarab sind nendel pooleteisetun-
nistel kordadel nädalas nii endas-
se, et unustad kõik muu. Sul pole 
sel ajal lihtsalt võimalik mõelda 
töömuredele või pereprobleemi-
dele või tunda maailmavalu. Sa 
oled niisuguses hästi mõnusas pa-
ralleelmaailmas, milles sa ühtla-
si treenid ka oma keha ja tugev-
dad vaimu. Sa muutud selle lä-
bi igatepidi paremaks inimeseks. 

algus lk 12–13

A
lb

er
t T

ru
uv

ää
rt



AJALUGU  •  3. oktoober 2022  •  15

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Tantsutaat Ullo Toomi sõitis 
nooruses mootorrattaga 
maha 2182 kilomeetrit, et 
koguda eesti rahvatantse ja 
nende viise.

Järgmisel aastal toimub palju 
Ullo Toomile ja tema pärandile 
pühendatud üritusi. "Muusika 
ja tants on eesti rahva kultuu-
rikoodi lahutamatu osa. Need 
sündmused on ühtlasi meelde-
tuletus väärtustest ja sellest, 
mis on meie kultuuri aluseks," 
märkis linnapea Mihhail Kõl-
vart Ullo Toomi aasta avami-
se saateks. "Oluline on meeles 
pidada, kes oli nende väärtus-
te kandja ja meile edasi andja." 

Linnal on kasvas ühtlasi raja-
da Ullo Toomi monument Kale-
vi staadionile, kus on ikka toi-
munud Eesti tantsupeod. "See 
monument seob ajalugu ole-
viku ja tulevikuga,"   märkis 
linnapea.

Meie legendaarne tantsu-
memm ja Ullo Toomi õpilane 
Ilma Adamson on ikka rõhuta-
nud, et  Toomi roll meie tant-
sukunstis on võrreldav Gus-
tav Ernesaksa omaga laulukir-
jutamise vallas.  "Ullo Toomi 
propageeris eesti tantsukunsti 
säilimist. Ja meie kui jätkaja-
te kohus on pärimust järgmi-
sele põlvkonnale edasi anda," 
lausus  Adamson.

Ullo Toomi polnud üksnes  
rahvatantsude õpetaja ja rahva-
tantsupidudele alusepanija, ta 
ka kogus ja kirjeldas eesti rah-
vatantse. Näiteks 1939. aastal 
sõitis ta mootorrattal läbi ka-
heksa maakonna, ühtekokku 
2182 kilomeetrit. Reisi jook-
sul pani ta kirja üheksa rahva-
tantsu koos viisidega, 11 rahva-
tantsukatkendit, 41 rahvatant-
suviisi, 32 rahvalauluviisi, 26 
rahvalaulu ning üle 125 muid 
muistendeid ja andmeid. Kogu-
mise käigus pani ta Ingerist kir-
ja ühe pikema seitsmetuurilise 
tantsu ja mitmed muud oma-
pärased tantsud (nt "Kadreli", 
"Ümberiko" ja "Wiron Werä-
ja" ehk "Viru värav"); varem ei 
olnud Ingerist rahvatantse ko-
gutud. Viljandimaal said kirja 
"Ringvalts", Saaremaal "Must-
jala paadimees", "Keigapere 
tants", "Varese tants", "Mas-
saka Minni polka" jt.

Tantsujuhtide  
esimene õpik

1950. aastal ilmunud Toomi 
raamatut "Eesti rahvatantsud" 
ei kutsuta asjatult meie tant-
supiibliks. See on siiani pal-
judele tantsujuhtidele esime-
ne õpik. Adamson sõnul mä-
letab ta Toomit nõudliku ja tä-
helepaneliku õpetajana. "Kui 
sammudes eksisime, tuli õpe-
taja Toomi kohe meie juur-
de ja parandas. Tema tundi-
des nägin tantsu hoopis teist-
moodi kui lapsepõlves," lau-
sus Adamson. 

Vahel tuli ette sedagi, et tant-
sijad ei olnud Toomiga nõus. 
Adamson mäletab, kuidas tant-
sutaat teinekord ägestus ja siis 

oli tal häält omajagu. "Juhtus, et 
mõni meist hakkas oma kangust 
ajama ja talle vastu rääkia, siis 
tema näitas ust – viskas tunnist 
välja. Kui sa siis järele mõtle-
sid, oma juhiga nõusse jäid, tu-
lid tagasi ja vabandasid, siis Too-
mi andestas, nagu poleks mida-
gi juhtunud. Ja pahandamised, 
ka kõige raskemad, oskas ta lõ-
petada ikka hea sõnaga. Toomi 
ütles nii siira näoga: "Noored, 
ma olin täna teiega käre, ärge 
pange pahaks!""

Tantsupedagoog Heino Aas-
salu on meenutanud järgmist: 
"Mõni noor vihane mees on 
pahandanud, et Toomi pani 
kõik liiga raamidesse. Pahan-
danud valel kohal ja vale as-
ja pärast. Toomi süsteem tõi 
tantsud muuseumiseinte va-
helt rahva sekka. See aeg ja 
need inimesed janunesid täp-
sete juhtnööride järele. Toomi 
andis Anna Raudkatsist eesku-
ju võttes tantsud rahvale taga-
si. Eesti  rahvatantsude raama-
tu ilmumisajal olime Nõukogu-
de Liidu rahvaste hulgas ain-
sad taolise raamatu omanikud. 
Meile on see jäänud asendama-
tuks tänaseni."

Päästis tantsupeo  
piinlikkusest

Pärast sõda otsustasid oku-
patsioonivõimud lasta rahva 
pahameele auru välja laulupi-
dude lubamisega. Kuna juba 
enne sõda toimusid Eesti män-
gude raames ka suured rah-
vatantsijate esinemised staa-
dionil, siis pole ime, et laulu-
peo külge taheti kuidagi liita 
ka tantsud. Kadrioru staadion 
aga oli peole kutsutud tantsu-
väele kitsaks jäänud. 

Peokomisjon tegi otsu-
se tantsida seekord lauluväl-
jakul. Oli öeldud, et las see-
kord sõidavad Tallinna kõik 
registreeritud kollektiivid. Oli 
vaja, et nõukogude tingimus-
tes oleks ka tantsimine võim-
sam kui "kodanlise ikke ajal". 
Seekord oli saksa okupatsioo-
ni ajal laste rahvatantsurühmi 
juhendanud Ullo Toomi jäetud 
pealtvaatajaks. Aga ta läks ik-
ka lauluväljakule proove kae-
ma. Toomi oli küll oma ideed, 
lavastusplaanid ja liikumiss-
keemid  vast määratud üldju-
hile koos ametiga üle andnud, 
aga uue juhi kogenematuse tõt-
tu jäi esimestest päevast mul-
je kui totaalsest kaosest, mis 
tantsuväljakul valitses. 

Pealavastaja tegi otsuse, et 
kuna tantsijad on halvasti  val-
mistunud, tuleb pidu ära jät-
ta. Aga see oli ka tollase või-
mu jaoks midagi täiesti vastu-
võetamatut. Eestimaa Kommu-
nistliku Partei keskkomitee ma-
jas toimus hädakoosolek. Sin-
na kutsuti ka Toomi. Leiti, et 
proov ebaõnnestus tantsijate 
liiga suure hulga, mitte nende 
ettevalmistamatuse tõttu. Mui-
dugi oli ka nõrgemaid rühmi, 
aga nad oleksid ju põhimõtte-
liselt oma osa ära tantsinud. 
Nõupidamine lõppes otsusega, 
et rahvakunstiõhtu tuleb kor-
raldada ja seda peab üldjuhi-
na tegema ikkagi Ullo Toomi. 

Tantsutaat ise on selle koh-
ta meenutanud nii: "Kaldusin 
arvama, et noh, nüüd otsitak-
se siis veel ainult patuoinast…
Kuid mida teha? Kaks ja pool 
tuhat rahvatantsijat oli riigi ku-
lu ja kirjadega Tallinna toodud. 
Piletid kolmele kontserdile am-
mu välja müüdud. Ja meie tant-
sijad ise ootasid ka oma pidu-
päeva…Pidi proovima!"

Ainuke võimalus oli tantsija-
te arvu vähendada nii, et Too-
mi hakkas kontrollima kõigi 
rühmade oskusi. Ja 700 tantsi-
jat saadetigi koju. Alles jäänud 
1800 pidi väljakutsega kuidagi 
hakkama saama. 

Muidugi oli ka pettujaid ja 
kes teab, mõni tagasi saadetud 
rühm võib-olla lõpetas ka tant-
simise. Toomi meenutas: "Tead-
sin, et viimasel hetkel selek-
teerimine polnud ilus. Aga see 
oli ainus võimalus päästa vä-
ga palju – oma unistus, kätte-
võidetu, äsja sündinud rahva-
kunstiõhtute tava ja hea nimi, 
kogu meie üritus."

Abiks mikrofon  
ja üks abiline

Sellel õhtul ilmusid väljakule 
ka esimesed suured kujundid, 
mille moodustamine oli esial-
gu väga raske. Ei olnud lavas-
tuse täpseid jooniseid ega üld-
juhi assistente. Toomi oli ülal 
mikrofoni juures ja üks korral-
daja all tantsijate manu. Et iga 
rühm paika panna, jooksis too 
alumine tegelane nii, et selg oli 
märg ja suu vahus. Ja nii suu-
detigi vaatajate silme ette tuua 
kalamehe tantsu suured kala-
kastid ning "Oige ja vasemba" 
ühendatud ringid. 

Rahvakunstiõhtu lauluvälja-
kul õnnestus. Kompartei kont-
rolli all olev ajakirjandus tõi 
peo kohta ära ülivõrdes hõis-
kamisi. Märgiti ära, et "oli ra-
jatud tee rahvakunstiõhtu re-
pertuaari rikastamiseks kaas-
ajateemaliste tantsudega". 

Toomi ise aga polevat kõige-
ga nii rahule jäänud. Ta mee-
nutas: "Eriti suurt üle-välja-ku-
jundite taotlust veel ei olnud. 
Vaevalt oleksime neid seekord 
suutnud tahtagi. Ehkki pisut 
sinnapoole mõni asi välja kuk-
kus. Lavastuslikele võimaluste-
le hakati nüüd igatahes rohkem 
tähelepanu pöörama. Varem oli 
valitsenud ikka suutes sõõrides 
ringiliikumine. Nüüd hakkasid 
tekkima sõõri asemel muud või-
malikud kujundid: kastid, rom-
bid, diagonaalid."

Jah, alati saab veel paremi-
ni, aga Ullo Toomi tegi üldju-
hi puldis võimatu võimalikuks. 
Keegi ei meenutanud enam tal-
le Saksa okupatsiooni aega ja 
tantsutaat hakkas teoks tege-
ma oma suurt unistust – laulu- 
peoga kõrvuti toimuvat ja sa-
ma väärtuslikku tantsupidu. 
See sündiski rahvakunstiõhtu-
te loomuliku arengu tulemusel 
1963. aastal.

Kirjutises on kasutatud Ullo 
Toomi enda ja teiste meenutusi 
raamatust "Ullo Toomi.  Kaera-
jaanist tantsupeoni". Tln, Eesti 
Raamat 1983.

Ullo Toomi on üks tänapäevastele tantsupidudele ja nendega kaasas käivatele traditsioonidele aluse panijatest.

LEGEND: Ullo Toomi tõi vanad tantsud 
muuseumiseinte vahelt rahva sekka

Ullo Toomile mälestusmärgi rajamiseks ja ka muudel viisidel tema mälestuse jäädvustamiseks linnas kirjutasid 
linnapea Mihhail Kõlvart, Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi juhatuse liige Kadri Tiis, MTÜ Tantsutaat 
esindaja Ilma Adamson ja MTÜ Eesti Spordiselts Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert alla heade kavat-
suste kokkuleppele.  Mats Õun

Ullo Toomi teetähised

• 1934 – rahvatantsijate üld-
juht esimestel Eesti mängu-
del.

• 1937 – menukas osavõtt rah-
vatantsurühmaga rahvakuns-
tipeol Hamburgis.

• 1939. aastal sõitis Toomi 
mootorrattal läbi kaheksa 
maakonna, ühtekokku 2182 
kilomeetrit, ning pani kirja 
üheksa rahvatantsu koos vii-
sidega, 11 rahvatantsukat-

kendit, 41 rahvatantsuviisi, 32 
rahvalauluviisi, 26 rahvalaulu 
ning muid mitmesuguseid 
muistendeid ja andmeid kok-
ku üle 125. 

• 1939 – rahvatantsude üldjuht 
teistel Eesti mängudel. Ap-
lausid Stockholmi rahvusva-
helistel rahvatantsupäevadel.

• 1947 – esimese ENSV rahva-
kunstiõhtu algataja ja viima-
sel hetkel ka üldjuhiks määra-

tuna selle päästja.
• 1953 ilmus Ullo Toomi raamat 

"Eesti rahvatantsud" mis on 
siiani tantsijate piibel. 

• 1950, 1955, 1960, 1965 – 
ENSV rahvakunstiõhtu üld-
juht.

• 1963 – esimese üldrahva-
tantsupeo üldjuht. 

• 1970 ja 1973 – üldrahvatant-
supeo aujuht.
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Näitus Kastellaani-
maja galeriis
4. oktoobrist 4. novembrini on Eduard 
Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis 
vabakutselise kunstniku Katrin Valge-
mäe näitus "Eesti jutlustaja". Valgemäe 
töid on iseloomustatud irratsionaalsete-
na – mitte maalitehnika poolest, vaid pi-
gem psühholoogiliselt. Ta on korralda-
nud mitmeid isikunäituseid Eestis ning 
tulemas on näitus Helsingis. Galeriid 
saab külastada T, N-L 11-17, K 11-18.
 

Linnamuuseum  
kutsub õpetajaid  
infopäevale
24. oktoobril kella 11-15 tutvustab linna-
muuseum õpetajatele selle hooaja muu-
seumihariduse võimalusi, uusi muuseu-
mitunde ja linnaretki. Infopäev toimub 
Neitsitornis ja Kiek in de Köki kindlus-
tustemuuseumis, osalejad saavad nä-
dala jooksul külastada kõiki linnamuu-
seumi filiaale tasuta. Infopäeva lõpetab 
meelelahutuslik osa. Infot leiab ka muu-
seumi kodulehelt
 

Botaanikaaias  
algas 8. Artishoki 
kunstibiennaal 

Artishoki kunstibiennaal on Eestis ainu-
laadne näituseformaat, mis toob iga 
kord eri asukohas kokku kümme kunst-
nikku ja kümme kriitikut. Seekordne, jär-
jekorras 8. biennaal pealkirjaga "Taimed 
kui  tunnistajad" toimub esmakordselt 
botaanikaaias ja kutsub külastajaid mõ-
tisklema taimede teadvuse üle. Rahvus-
vahelise taustaga kunstnikud ja kirjuta-
jad nii Eestist kui välismaalt loovad põ-
neva koosluse kunsti ja eluslooduse 
ning teksti ja kujutise vahel. Viimase 
kunstiteose lisandumisega 8. oktoobri 
õhtul avaneb kõiki teoseid koondav näi-
tus, mis jääb avatuks 30. oktoobrini.
Lisainfo: Artishoki biennaali koduleht ja 
sündmus Facebookis 

TALLINNA ELANIKUD SAAVAD  
JÄTKUVALT TASUTA ÕIGUSABI
Juristide liit jätkab 9. detsembrini Tallinnas tasuta õigusabi osuta-
mist kontaktivabalt e-posti ja telefoni teel. 
Nõustamisele kaasatakse Eesti ülikoolide õigustudengid ja vaba-
tahtlikud. Kohtu- või kohtuväliseid dokumente, avaldusi või muid 
nõudeid nõustamisel ei koostata. 
Tasuta õigusabi saab tööpäevadel kella 12-17 tel 631 3002, 644 
9501 ja 631 4466 või ejl@juristideliit.ee. Täpsem info Õigusapteeki-
de ja õigusabi andmise kohta juristide liidu kodulehelt www.juristi-
deliit.ee, EJL Facebookist või tel 631 3002.

Minu  
TALLINN

Meil tühjas toas tuled ei põle
Staarinvestor ja koolitaja Kristi Saare

Kas eelistada elektri börsipaketti või püsihinda, see 
otsus on mul veel kujunemas. Universaalteenuse tin-
gimused ja toimimine on praegu siiski pisut lahtised. 
Näiteks kas universaalteenuse hind saab aja jooksul 
samuti muutuda? Seni olen olnud börsipaketi peal, 
mis laias laastus pole probleeme tekitanud. Ridaela-
mus elades on meil elektrileping ühistu poolt. Ehk et 
kõik osapooled peavad ühise lepinguga nõus ole-
ma. Plussiks on seejuures, et alati on mitu ini-
mest, kellega asju arutada. Teenusevaliku arute-
lu vajab aega. Ennustamine on keeruline, kui ar-
vestada ka nafta- ja gaasihindade üles-alla kõi-
kumist. Minu enda säästunipid on üsna klassika-
lised – ebavajalikud tuled on tarvis kõigil ära 
kustutada! Tühjas toas tuled ei põle. Meie pole 
siiski meeletuid tarbimiskorrektuure pidanud te-
gema, sest oleme senigi üsna säästlikult elektrit 
tarbinud. Kuna meie kodu on gaasiküttega, siis 
temperatuuri mõõdikuid tuleb nüüd muidugi seni-
sest terasemalt jälgida.  

• Elektrihinnad kasvavad ning riigi lubatud universaalteenus tekitab inimestel üha uusi küsimusi.  
Pealinn uuris, kuidas linlased selle kõigega toime tulevad.

ÜHISTUTE JUHT: Börsipakett tõi 
mulle neli korda kõrgema elektriarve

Näituse valmimine 
nõuab valgust  
ja soojust   

Maalikunstnik  
Tiiu Pallo-Vaik       
 
Elektrihinna kokkuhoid on 
arutamist vääriv teema 
küll. Suvel loomuliku päike-
sevalgusega maalides seda 
küsimust ei teki, kuid talvel 
on kunstniku ateljees samuti 
küllaldast valgust väga vaja! Loo-
mulikku valgust jääb siis üsna vä-
heks, muidugi oleneb päevavalgus ka 
ajast ja ilmast. Kerkivad elektrihinnad 
teevad seepärast murelikuks. Seda 
enam, et tagasihoidlikeks ei saa neid 

arveid ju praegugi nimetada. Ateljees 
on soojus samuti oluline, 

muidu muutuvad sõr-
med külmast koh-

metuks. Praegu 
teen maale tu-
levast näitust 
silmas pida-
des ja töötan 
läbi talve. 
Loodan oma 

isikunäituse 
avada kevadel. 

Tulevane väljapa-
nek nõuab samuti 

seniste maalide üle vaa-
tamist ja valiku tegemist. Kunstihoo-
nes näitus remondi tõttu toimuda ei 
saa, kuid sobivaid näitusepindu leidub 
üle linna.

Külmades tubades 
võib inimeste tervis 
kannatada 

Korteriühistute liidu juhatuse liige  
Urmas Mardi
 
Minul on varasemast neli korda kõrgem 
arve, kuna mul on börsipakett. Kõik on 
aga ajas muutuv. Kui aastal 2012 
börs avanema hakkas, tegime 
börsipakettidele ka ühisoste. 
Ja julgen väita, et ligemale 
üheksa aastat on börsipa-
ketiga liitunud saanud 
elektrit soodsamalt. Tulevi-
ku suhtes olen seda meelt, 
et praegu ei tasu mingil ju-
hul ummisjalu joosta. Võtme-
tähtsusega on ära oodata uni-
versaalteenuse hind ja siis vaa-

data, mis turul toimub. Kui universaal-
teenuse hind on mõistlikum ja toob sta-
biilsuse, on hingerahu rohkem. Oskame 
oma tarbimist teades arve suurust pa-
remini ette näha. Börsipaketiga oleme 
oma vitsad juba kätte saanud. Säästu-
nippe sõeludes tuleb arvestada sedagi, 
et kütmata hoone võib liigniiskeks muu-
tuda ja külmades tubades inimeste ter-

vis kannatada saada. Tuleb 
leida mõistlik tasakaal! 

Elust tuleb ka rõõmu 
tunda. Hoida elu-

ruumides 24-25 
soojakraadi aga 
näib praegu 
liigse luksuse-
na, arvestades 
sedagi, et ener-

giat napib prae-
gu üleüldiselt.  

Võrguteenuste 
järjest kerkinud hind 
nullib universaal- 
teenuse mõju ära
Majandus- ja haridusteadlane 
Väino Rajangu
 
Praegu olen äraootaval 
seisukohal. Kui univer-
saalteenuse paketi-
hind on selgunud, 
saan teha ka oma va-
liku. Seni pean targe-
maks mitte tormata! 
Kui praegune püsihind 
jääb kehtestatud univer-
saalteenuse hinnast madala-
maks, jään püsipaketi peale. Elektriar-
ved on paari aasta taguse ajaga võr-
reldes üha suuremad, sest börsihind 

on kõvasti kasvanud. Börsipaketi puhul 
on hinnatõus olnud vägagi järsk, sood-
sa püsihinnaga paketi puhul pole muu-
tusi  märgata. Sel aastal on aga kolm 
korda võrguteenuste hinnakirja muu-
detud. Kui nüüd oktoobrist tänu uutele 

abinõudele elektri hind alaneb, siis 
paraku võrgutasude suurenemi-

ne nullib efekti ära. Jääb mul-
je, et ühe käega antakse ja 

teisega võetakse! Mina 
elan majas, kus on elekt-
riküte, elektriga käib vee 
soojendamine ja meil on 
ka elektripliit. Päeval, kui 

elekter kallim, me boilerit 
ei soojenda. Kokkuhoidu an-

nab öine tariif. Boiler sai teadli-
kult valitud suurem ja soojast veest 

jätkub ööpäevaks. Samuti oleme majja 
pannud säästupirnid. 

Tallinna linna e-teenuseid tunnus-
tati ülemaailmse ÜRO 2022. aasta 
digiteenuste edetabelis kõrge 
kolmanda kohaga. Eesti paikneb 
digitaalsete avalike teenuste poo-
lest Euroopa Liidus jätkuvalt esi-
mesel kohal.

ÜRO avalikustas 28. septembril oma 
2022. aasta digiriikide edetabeli, kus 
Eesti avaliku sektori e-teenused hinna-
ti maailma parimateks. Tallinna linna 
e-teenused hinnati Berliini ja Madri-
di järel maailmas paremuselt kolman-
dale kohale.

 Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul 
on see suurepärane saavutus, milleni 
jõudmise nimel on linna digiteenistus 

ja paljud teised töötajad linnaorganisat-
sioonis panustanud juba aastaid. "Uu-
ringus rõhutatakse digitaalse 
valitsemise kasvavat rol-
li jätkusuutliku tuleviku 
loomisel ja mitmetahu-
liste kriisidega toimetu-
lekul. Digitehnoloogiad 
mängivad viimastel aas-
tatel järjest suuremat rolli 
ülemaailmse tervishoiukrii-
siga seotud probleemide lahen-
damisel ja oluliste avalike teenuste 
tagamisel isolatsiooni, ebakindluse ja 
haavatavuse perioodil. Seda rolli ole-
me Tallinnas selgelt tajunud ja sihipä-
raselt kandnud, ning seetõttu ka oma 
e-teenuste arendamist tõsiselt võtnud. 

Suur heameel on selle eest saada nii-
võrd auväärne rahvusvaheline tun-

nustus," rääkis Kõlvart
"Tallinna e-teenused 

leiavad eri edetabelites 
regulaarselt mainimist, 
aga seekordne tunnus-
tus tuli lausa ÜRO-lt en-
dalt ja see on Tallinna 

jaoks märkimisväärne," 
lausus Tallinna digidirek-

tor Martin Männil. "E-tee-
nuste puhul hinnatakse muuhul-

gas seda, kui suur hulk linna teenus-
test on e-teenusena kättesaadavad, aga 
ka nende kasutusmugavust, avaandme-
te kättesaadavust, töökindlust ja tur-
valisust. Tähtsad on ka teenuste kät-

tesaadavus erivajadustega inimestele, 
kodanike kaasatus, andmete kaitse ja 
muu inimõigustega seonduv. Tallinna 
eduloo taga on rohkem kui 20-aasta-
ne süsteemne ja pühendunud töö e-tee-
nuste arendamisel, millesse on panusta-
nud teenuste juhid ametites ning kõik 
digiteenistuse üksused," lisas Männil.

ÜRO uuringutulemuste raport sisal-
dab hinnangut e-valitsuse kohta kõigi 
193 ÜRO liikmesriigi  suurima rahva-
arvuga linnades. Tallinna ühe tugevu-
sena tuuakse aruandes välja  avaand-
mete (open data) kasutamist läbipaist-
vuse ja teenuste kättesaadavuse suu-
rendamisel, väärtuse loomisel ja sidus-
rühmade kaasamisel linnaarengu pla-
neerimisprotsessidesse.

Tallinn pälvis e-teenuste ülemaailmses ÜRO edetabelis 3. koha

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


