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"Vähiarstidena me tihti ise-
gi ei näe neid haigeid, kes 
alternatiivravi eelistavad. 
Alles hiljem saame aimu 
traagilistest tagajärgedest 
ning süü- ja häbitundest, 
mis taolistel patsientidel 
pärastpoole tekivad," nen-
tis Põhja-Eesti Regionaal-
haigla onkoloog-vanemarst 
Kadri Putnik. 

Marial (nimi muudetud) on 
avastatud nullstaadiumis rin-
navähk. Naine on aga loobu-
nud tõenduspõhisest vähira-
vist. Selle asemel tarbib ta iga 
päev ohtralt vitamiine ning ra-
vitsejate antud lahuseid ja õli-
sid. Nii näitab ta pakendit, mis 
kannab salapärast kirja LGP 
CLASSIC 20,5 ja mille toot-
jana on märgitud Little Green 
Pharma.

"See on raviõli, mida võ-
tan igal õhtul keele alla, vas-
tav prits käib ka sellega kaa-
sas," rääkis Maria, kinnitades, 
et selline praktika aitab kaasa 
organismi paranemisele.

Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la onkoloog-vanemarst Kadri 
Putniku sõnul ei ole arstidel 
võimalust inimesi ümber veen-
da, kui nad on sellised otsused 
kindlalt vastu võtnud. "Onko-
loogidena me tihti isegi ei näe 
neid haigeid. Same aimu ainult 
valitud libaravi hilisematest ta-
gajärgedest ning süü- ja häbi-
tundest, mis neil patsientidel 
hiljem tuleb," nentis Putnik.

Onkoloogi sõnul on nullstaa-
diumis rinnavähk sageli ravi-
tav ainult operatsiooniga. "Ter-
veks saamise prognoosid on sel-
les staadiumis õige ravi korral 
väga head," kinnitas ta. Maria 
aga loobub arstide pakutud ra-
vist resoluutselt.

Mõtlesin, et prooviks  
midagi põnevat…

Meditsiinitöötajate tähele-
panekute järgi on koroona-
kriis vähendanud mõnede pat-
sientide usaldust arstide vas-
tu, andes niimoodi hoogu juur-
de libameditsiinile. "Liikuma 
on hakanud erinevad konspi-
ratsiooniteooriad ja jutud, na-
gu arstid ei tahakski oma pat-
siente terveks ravida, mis aga 
kuidagi tõele ei vasta," kom-
menteeris Putnik alternatiiv-
meditsiini kogukonnas liiku-
vaid arvamusi.

See kehtib igasuguste tervi-
sehädade, mitte vaid kasvajate 
ravi kohta. Lisaks kurikuul-
sale MMS-ile on tekki-
nud veel uusi moodsaid 
trende, mis mingisu-
gust ravivat mõju ei 
avalda, aga millele 
kulutatakse kogu-
ni tuhandeid eu-
rosid.

Perearst Pi-
ret Rospu kirjel-
das tüüpilist alter-
natiivpraktikateni 
viivat mõttearengut. 
"Kõndisin mööda täna-
vat ja mõtlesin, et võiks mi-
dagi huvitavat proovida, hak-
kaks näiteks vitamiine verre 
süstima," tõi ta näite. "Tege-
likult on see ainult raha rais-
kamine."

Linn lisab keva-
del avalikke  
joogiveekraane
Külmade saabumisega sule-
takse avalikud veekraanid, 
kuid järgmisel hooajal plaanib 
Tallinn neid linnaruumi lisada, 
arvestades sealjuures linlaste 
arvamust. Praegu on linnas 
38 avalikku veekraani, kust 
igaüks saab võtta kontrollitud 
kvaliteediga puhast joogivett.

"Täites oma kaasaskantava 
veepudeli joogikraanist sääs-
tame keskkonda, sest nii 
hoiame kokku plastpudeli 
tootmise, transpordi ja käitle-
misega seotud ressursse," 
ütles abilinnapea Vladimir 
Svet. Tallinn ootab linlaste et-
tepanekuid uute veekraanide 
asukoha suhtes 15. novemb-
rini tagasisidevormi https://
bit.ly/3gFgEGf kaudu. Lähi-
aastatel on kavas lisada linna 
15 uut avalikku veekraani. 

Pirital algas  
lehekottide ära-
veo kampaania
Pirita elanikud saavad taas 
avaldada soovi lehekottide ta-
suta äraveoks. Registreerimi-
ne kestab 6. novembrini ja vii-
mased kotid viiakse ära hilje-
malt detsembri alguses. Lin-
naosavanem Kaido Saarniit 
ütles, et lehekottide äraveo  
kampaaniale saab registree-
ruda linnaosavalitsuse veebi-
lehel lingil https://forms.gle/
eW1eCancqENXjaZX8 või 
tuues Pirita ajalehe kupongi 
linnaosavalitsusse. Kottide 
äravedu toimub asumite kau-
pa kolmes osas: 21.-27. no-
vembrini  Mähe, Laiaküla, 
Kloostrimetsa, Lepiku, Iru ja 
Pirita asum; 28. novembrist 4. 
detsembrini Kose ja Maarja-
mäe asum; 5.-11. detsembrini 
Merivälja asum. Lehekottide 
maksimumsuurus on 150 liitrit 
ja igalt kinnistult viiakse ära 
kuni 15 kotti.

Mitmes piirkon-
nas paraneb 
veevarustus
Linn sõlmib AS-iga Tallinna Ve-
si uue halduslepingu, mis regu-
leerib ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga seonduvat ning 
sademeveeteenuse osutamist. 
Abilinnapea Vladimir Sveti sõ-
nul täpsustab uus leping mõle-
ma poole kohustusi ning aitab 
tagada  kvaliteetse veeteenuse 
jätkumise tallinlastele ja ette-
võtetele. Uue lepingu järgi an-
takse Tallinna Veele üle lõigud, 
mis seni pole nende ega ka kel-
legi muu omandis. Ühtlasi täp-
sustab leping terve hulga teh-
nilisi küsimusi. Kui linnavolikogu 
on uue halduslepingu heaks 
kiitnud, hakkab see kehtima 1. 
detsembrist

Nii ongi Eesti turul kanda 
kinnitamas uus populaarne ja 
mõjuisikute hinnangul imesid 
tegev praktika nimega intrave-
noosne infusiooniteraapia. Pilt-
likult öeldes on tegemist prot-
seduuriga, mille käigus tilguta-
takse inimese verre suures ko-
guses vitamiine, et tugevdada 
ja puhastada tema organismi. 
Väljaõppinud perearstid selli-
sest tegevusest aga lugu ei pea. 
Rospu sõnul võiks selle vitamii-
nide veeni laskmise asemel hoo-
pis korralikult vett juua. C-vita-
miini saamiseks tasuks aga os-
ta parem kaks apelsini või süüa 
paar paprikat. "Sealt saab veel 

igasuguseid muid tervisele 
kasulikke aineid lisaks," 

mainis arst. "Vitamii-
nisüstid veeni on aga 
täiesti mõttetu tege-
vus."

Majanduslikult  
kasulikud valed

Ka füüsik ja MTÜ 
Skeptik asutajalii-

ge Martin Vällik lei-
dis, et teadusliku vaate 

kohaselt on väga keeruli-
ne vitamiinipuudust saada, kui 
süüakse enam-vähem normaal-
selt. "Ületarvitamise korral tu-
levad vesilahustuvad vitamii-
nid lihtsalt uuriniga välja, sel-
lega pole probleemi," lisas ta.

Tõenduspõhine meditsiin 
selle protseduuri vajalikkust 
ei kinnita. Protseduuri hinnad 
algavad sajast eurost. Tõeline 
mure on aga nende ravimite-
ga, mis inimese tervist kahjus-
tavad. Alles sel nädalal kurtis 
üks naine ühismeedias, et te-
ma puugihammustuse lööve lä-
heb aina hullemaks, kuigi ta ra-
vib seda korralikult MMS-iga.

Rospu sõnul leidub ühest või 
teisest ravist loobuvaid patsien-
te enamasti kõigi perearstide ni-
mistutes. Ta meenutas patsienti, 
kes veel päev enne vähki sure-
mist veenis ennast ja teisi, et 
tuleb sellest haigusest edukalt 

Kristiina 
Kröönström
kristiina 
kroonstrom@ 
tallinnlv.ee

välja. "Sellises kriitilises olu-
korras on inimese psüühika vä-
ga tugevalt reaalsuse tunnista-
mise vastu," selgitas ta.

Perearsti kinnitusel kasuta-
vad inimeste keerulisi olukor-
di ära aga majanduslikult vä-
ga motiveeritud tegelased. Nad 
tõmbavad raskesse psühholoo-
gilisse olukorda sattunu kiires-
ti enda mõjuvälja, et talle eri 
tooteid ja teenuseid müüa. "See 
on väga julm ja küüniline, mi-
da nende inimestega tehakse," 
lausus Rospu nördinud.

Maria sõnul on vähk talt varem 
mitu lähedast inimest röövinud, 
aga arstid polevat suutnud neid 

Liiguvad  
valed, nagu arstid 

ei tahakski oma 
patsiente terveks 

ravida.

SOOLAPUHUMINE: 
Koroonakriisist kibestunud 
haiged kulutavad tuhandeid 
eurosid libameditsiinile

Vitamiinide veeni süstimisega käib kaasas 
põletiku ja viiruste oht
• Kuna vitamiinisüsti tegemi-

seks torgatakse nõel 
veeni, võib protseduur 
olla arsti puudumisel 
ja mittesteriilsel ma-
nustamisel ohtlik.

• Protseduuriga kaas-
neb kõrge põletiku-
oht. Samuti levivad 
Eestis eri haigused, nagu 
HIV ja C-hepatiit, mida on 
võimalik mitte korralikult tehtud 
süstimistest kaasa saada.

• Puuduvad teadusuuringud, mis üt-

leks, et vitamiinisüstid veeni 
ka mõistlikud on. Tuleb 

kuulata, mis eksperdid 
räägivad, ja kui nemad 
näevad sellises süsti-
mises ohtu, peaks ini-
mene kaaluma, kas tal 
on seda ikka vaja.

• Kindlasti pole süstide 
tegemine ilu-, vaid tervis-

hoiuteenus, mille jaoks on 
vaja vastavat tegevusluba. Seega 

ei tohiks end mingil juhul lasta süstida 
suvalises ilusalongis.

Mitmed nõiad jms tegelased oskavad juba oma klienti hoida. Nad kuulavad patsiendi kaastundlikult ära ja 
soovitavad talle siis salapärasel ilmel ja veenval toonil mingit imeravimit, mis kohe kõik tervisehädad ära võt-
vat. Alternatiivravisse uskujad süüdistavad ravimifirmasid, et need mürgitavad inimesi ja on kasumiahned. 
Tegelikult loodab ju iga ettevõte oma töö eest tulu saada. Nõiad jt tundmatu sodi imeravimi pähe müüjad kü-
sivad tihti oma kraami eest hinda, mis teaduslikult tõestatud ravimi maksumuse mitu korda ületab. Scanpix
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kuidagi aidata. Ravitseja, kes talle 
õlisid ja lahusteid soovitab, olevat 
iseennast aga lausa mitmest vähist 
terveks teinud. Selle alternatiivra-
vi edus on ka nüüd tema klien-
diks saanud naine täiesti veendu-
nud. "Terve sein on tal igasugu-
seid diplomeid täis, kõik naturaal-
se meditsiini alal," kiitis Maria ja 
lisas: "Neid ravimeid, mis ta mul-
le annab, on ta ise juba kasuta-
nud." Kuigi alternatiivse teenuse 
pakkuja küsib  oma abi eest kõr-
get hinda, ütleb Maria, et on ra-
viga väga rahul, sest tunneb end 
praegu hästi.

Viis korda suurem  
tõenäosus surra

Mõne aasta eest uuriti USA-
s Yale´i meditsiiniülikoolis ka 
alternatiivravi eelistanud vähi-
patsientide saatust. Tulemuste 
kohaselt surid sellised haiged 
juba esimese viie aasta jook-
sul kaks korda suurema tõe-
näosusega kui tavameditsiini 
kasutanud patsiendid. Rinna- 
ja soolevähi korral oli see eri-
nevus lausa viiekordne.

Ehk siis inimese tervisele te-
kib reaalne oht just siis, kui pa-
haloomulist haigust põdev pat-
sient otsustab päriselt loobuda 
tõenduspõhisest ravist.

Vaata loost videot 
www.pealinn.ee

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Schuberti teose "Surm ja 
tütarlaps" lõpetab pööra-
ne tarantella, mis on hul-
lust, surma ja maaniat pe-
letav tants. Tänases reaal-
suses, kus need kolm tun-
duvad meile ärevusttekita-
valt lähedal, ei saa ühtegi 
tõrjetaktikat kasutamata 
jätta," tutvustas Tallinna 
kammerorkestri uut sarja 
"Kontsertmeistrid" seal 
haruldasel viiulil mängiv 
Robert Traksmann.

Mustpeade majas tegutse-
va kammerorkestri uues sar-
jas "Kontsertmeistrid" esine-
vad noored ja andekad keel-
pillimängijad, kes toovad kont-
serdikavas publiku ette en-
da muusikavaliku. Novemb-
ris astub MUBA saalis solisti-
na lavale Eesti uue põlvkonna 
viiuldaja Robert Traksmann, 
kes alustas viiulimänguga ju-
ba nelja-aastaselt õpetaja Tiiu 
Peäske juhendamisel. Tallin-
na muusikakeskkooli lõpeta-
misel jätkas ta õpinguid Ber-
liinis, kuid nüüd soovib igati 
panustada Eesti muusikaellu. 

"Olen tõepoolest õppinud 
Berliinis, omandades Hanns 
Eisleri nimelises kõrgemas 
muusikakoolis nii bakalaure-
use- kui ka magistrikraadi," 
rääkis Traksmann. "Paljud vih-
javad, et miks ma sinna ei jää-
nud. Olen erakordselt tänu-
lik, et sain võimaluse õppi-
da kuus aastat Berlii-
nis, rikkaliku kul-
tuuriskeene 
keskel koos 
erakordse-
te noor-
te muu-
sikutega, 
meistri-
te valvsa 
pilgu all. 
Aga see aeg 
on läbi ja ma 
sain südamera-
huga naasta siia, 
kus minu rahutu hing 
kõige enam heliseb – koju. 
Tunnen tugevat tungi anda 
oma panus siinse muusikaelu 
arengusse, sest mind on Eesti 
riik, iseäranis kultuurkapital, 
nii mitmekülgselt toetanud."

Alates tänavu kevadest on 
Traksmann Tallinna kammer-
orkestri koosseisuline viiulda-
ja. "Olen äärmiselt õnnelik, et 

mul õnnestus võita endale kon-
kursil koht Tallinna kammer-
orkestris püsiliikmena. Olen 
nendega koos musitseerinud 
juba lapsest saati, alguses koo-
likontsertidel, hiljem lisajõu-
na," ütles Traksmann. "Hindan 
linna kammerorkestri muusi-
kute paindlikkust, kvaliteedi-
janu ning energiat, millega nad 
end muusikasse paiskavad. Ka-
va kokku pannes pidasin sil-
mas seda, mis just neid süti-
taks ning meie kui koos hinga-
va organismi arengusse enim 
panustaks."

Äärmused ja kontrastid
Novembri kont-
serdikava kokku 

pannes köitsid 
noort viiul-

dajat kont-
rastid, mis 
mõlema 
klassiku 
heliloo-
mingus-
ki tunta-

vad. "Ka-
vas kohtu-

vad W. A. 
Mozarti ning F. 

Schuberti looming, 
mis on vaatamata tänama-

tult lühikeseks jäänud elutee-
dele erakordselt arvukas," ütles 
Traksmann. "Äärmuseid ning 
kontraste armastava inimesena 
soovisin näidata kahe suurkuju 
loomingus hetki, mis eri  elu-
perioodide tõttu võivad püsti-
tada kuulajas küsimuse, et kas 
on üldse tegemist sama heliloo-

ja muusikaga. Esimeses poo-
les kõlavad Mozarti kaks "nä-
gu": vaimukas, helge, õukond-
lik pool tema Serenata Nottur-
nas, ning dramaatiline, avan-
gardistlik, ooperlik tema ada-
gios ja fuugas. Kontserdi esi-
mese poole lõpetab taas era-
kordselt helge, kerge ning ge-
niaalsete meloodiatega Schu-
berti Rondo A-duur viiulile ja 
orkestrile."

Kontserdi tuumikuks aga ku-
junes Traksmanni sõnul kohe 
algusest peale suurteos "Surm 
ja tütarlaps", mille Schubert 
keelpillikvartetile komponee-
ris. "Tegemist on erilist jõudu 
täis teosega, kuhu Schubert, kes 
oli sel ajal minuvanune noor-

mees, valab oma ahastuse ja va-
lu, aga ka oma mahukad tead-
mised ning tahtejõu, võideldes 
noil noodiridadel elu parata-
matuima osa – surmaga," kir-
jeldas muusik. "Teose lõpetab 
pöörane tarantella, mis on hul-
lust, surma ja maaniat peletav 
tants. Tänases reaalsuses, kus 
need kolm tunduvad meilegi 
ärevusttekitavalt lähedal tiir-
levat, ei saa ühtegi tõrjetakti-
kat kasutamata jätta."

Traksmanni sõnul on Tallin-
nas klassikalise muusika esi-
tamiseks loodud suurepära-
sed võimalused. "Eesti pub-
lik on suurepärane ning tead-
lik!" kinnitas ta. "Õhutaksin  
võimalusel ka neid, kelle elus 

pole klassikaline muusika iga-
päevane, andma sellele võima-
luse. Iseäranis kammerlikuma-
tele kontsertidele! Intiimsemal 
koosseisul on lihtsam pugeda 
sinna hingesoppidesse, kuhu 
suured eksistentsiaalsed kü-
simused, mida enamasti lah-
kab sümfooniline muusika, ära 
ei mahu. Miks mitte luua see 
esmakordne side just Tallin-
na kammerorkestriga 19. no-
vembril?"

Robert Traksmann mängib 
Eesti Pillifondile kuuluval Gi-
useppe Gagliano ja tema ven-
na Antonio ühistööna valmi-
nud viiulil (1775-1780) Jose-
ph Artur Vigneron’ poognaga 
(1890). Kontsert algab MUBA 
saalis 19. novembril kell 19.  
Sarja pileteid saab Piletilevi 
laudu.

Muusikat läbi viie sajandi
Oktoobris esinesid Must-

peade majas Soome muusi-
kaelu eestvedajad, tippviiul-
dajad Antti Tikkanen ja Min-
na Pensola. Tikkanen män-
gis Antonio Stradivari viiulil 
ning Pensola Stradivari õpila-
se Bergonzi viiulil, mille kuul-
saim omanik on olnud USA 
viiuldaja Isaac Stern. "Kui ini-
mesed mõtlevad, et kas nei-
le meeldib klassika, kas nad 
tahavad  minna kontserdile, 
kas klassika on nende jaoks, 
siis tasub meeles pidada, et 
klassikaline muusika sisaldab 
muusikat läbi viie sajandi," 
ütles sarja avakontserdil so-
listina esinenud tippviiulda-
ja Minna Pensola. "Sellel on 
palju erinevaid stiile, see on 
mõjutatud nii geograafiast 
kui ka ajalooepohhidest, eri 
sajanditest ja kümnenditest."

Kontserdisari jätkub 21. jaa-
nuaril, mil MUBA saalis esi-
neb maineka Carl Nielseni rah-
vusvahelise konkursi esikoha 
laureaat Hans Christian Aa-
vik. Koos Tallinna kammeror-
kestriga tuleb esitamisele va-
lik Soome nüüdismuusikast, 
barokist ja Haydni loomingust.

18. veebruaril on MUBA 
saali laval aga Andres Kaljuste, 
kes on olnud tegev dirigendi ja 
vioolamängija rollis nii kodu- 
kui ka välismaal. Sel kontser-
dil naaseb Kaljuste juurte juur-
de, mängides oma algupärasel 
pillil – viiulil. Koos Tallinna 
kammerorkestriga esitab ta 
kava Poola ja Prantsuse heli-
loojate loomingust.

Robert Traksmann mängib haruldasel, 18. sajandi lõpust pärit viiulil.  Scanpix

Olen  
kammerorkestriga 

koos mänginud  
lapsest saati.

SOOLAPUHUMINE: 
Koroonakriisist kibestunud 
haiged kulutavad tuhandeid 
eurosid libameditsiinile

NOOR VIIULDAJA: Tahtsin Berliini 
asemel töötada siin, kus mu hing heliseb

Kontsertmeistrite sarjas tulemas

• 18. novembril kell 
19 Robert 
Traksmann 
(Heino Elle-
ri muusika-
koolis Tar-
tus)

• 19. no-
vembril kell 
19 Robert 
Traksmann (Tal-
linna muusika- ja balle-
tikoolis MUBA)

• 21. jaanuaril kell 19 Hans 
Christian Aavik (MUBA-s, 
pildil)

• 18. veebruaril kell 19 And-
res Kaljuste (MUBA-s)

• Hingedepäeval, 2. no-

vembril annab 
Tallinna kam-

merorkester 
kell 19 Jaani 
kirikus ta-
suta kont-
serdi diri-
gent Chris-

tian Karlseni 
juhatusel. Ka-

vas Arvo Pärdi 
heliteos Greater Anti-

fons keelpilliorkestrile, Dju-
ro Zivkovici Psalm XIII, Pe-
teris Vasksi Musica serena 
ja Valentin Silvestrovi Vaik-
ne muusika. Kontsert toi-
mub koostöös linna kul-
tuuri- ja spordiametiga.

Mitmed nõiad jms tegelased oskavad juba oma klienti hoida. Nad kuulavad patsiendi kaastundlikult ära ja 
soovitavad talle siis salapärasel ilmel ja veenval toonil mingit imeravimit, mis kohe kõik tervisehädad ära võt-
vat. Alternatiivravisse uskujad süüdistavad ravimifirmasid, et need mürgitavad inimesi ja on kasumiahned. 
Tegelikult loodab ju iga ettevõte oma töö eest tulu saada. Nõiad jt tundmatu sodi imeravimi pähe müüjad kü-
sivad tihti oma kraami eest hinda, mis teaduslikult tõestatud ravimi maksumuse mitu korda ületab. Scanpix
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Linda-Mari Väli
linda-mari.vali@tallinnlv.ee

"Meie restorani üks vaiel-
damatu hitt on ciabatta  
kõrvale pakutav maitsevõi," 
rääkis restorani Salt pere-
naine Tiina Kõresoo oma ro-
hemärgisega toidust. 
"Sellesse lähevad kõik 
maitsetaimede otsad ja 
muu  kraam, mida igas köö-
gis tekib ja mis muidu ära vi-
sataks. Nüüd aga inimesed 
söövad ja kiidavad."

Otse vanalinna südames te-
gutseva toidukoha 38 peakokal 
Joonas Koppelil on käed sõna 
otseses mõttes toitu täis. Alga-
mas on Tallinna restoranide nä-
dal, mille käigus pakub rohkem 
kui 60 pealinna restorani 1.-7. 
novembrini oma parimaid roo-
gi soodushinnaga.

Toidukoha 38 meistritel tu-
leb seetõttu päeva jooksul ette 
valmistada koguni 200 sibu-
lakreemiga vutti.  Algavateks 
festivalipäevadeks on broneeri-
nud juba 160 kohta. Lisaks on 
plaanis pakkuda metsikut lõ-
het, lisades kastmesse ka vei-
di sojakastet. "Et süües mee-
nuks muu hulgas sushi," selgi-
tas peakokk. "Tahame, et meie 
pakutavad toidud oleksid ühelt 
poolt originaalsed, aga meenu-
taksid samas ka mingit juba tut-
tavat maitset."

Kala kõrvalt leiab arbuusi-
redise ja forellimarja.

Uudne rohetähis
Kui restoranil 38 saab vars-

ti Tallinnas tegutsemisest aasta 
täis, siis Salti omanik on pea-
linnas söögipaika pidanud juba 
pea kümme aastat. Lisaks võib 
restoran silma paista uudse ro-
hetähisega, mida 18. korda toi-
muval restoranide nädalal esi-
mest korda jagatakse. Tegemist 
on Tallinna kui Euroopa rohe-
lise pealinna algatusega. Mär-
gis tähendab, et menüüst leiab 
eeskätt kodumaisel mahetoo-
dangul baseeruvaid hõrgutisi. 
"Näiteks on meie restorani üks 
vaieldamatu hitt ciabatta kõrva-
le pakutav roheline maitsevõi," 
rääkis Kõresoo. "Sellesse lähe-

vad kõik maitsetaimede otsad 
jm kraam, mida igas köögis te-
kib ja mis muidu lihtsalt ära vi-
sataks. Nüüd aga inimesed söö-
vad ja kiidavad."

Roheline mõtteviis on Kõre-
soo sõnul kahtlemata uus trend 
ka toidukohtade seas. Teiselt 
poolt peaks see aga olema üle-
pea suund, mille poole edaspi-
di pürgida. Salti jaoks on see 
aga algusest peale olnud esma-
tähtis. "Kasutame palju kohali-
ke aiapidajate saadusi, samuti 
metsast korjatud seeni-marju," 
rääkis Kõresoo. Samal ajal ei 
tähenda see, et restorani road 
piirduksid vaid eestipärasega. 
"Üritame pakkuda kõikvõima-
likke maailma maitseid, ja te-
ha seda nii, et need tunduksid 
tõepoolest ehtsad. Nii et kui 
tellid näiteks risotot, siis saad 
ikka sellise nagu Milanos, aga 
mitte mõne riisipudru."

Tofunahk ja merevetikas
Rohetähisega märgitud toitu-

dega paistab restoranide näda-
lal silma ka Uuel tänaval asuva 
Lee lõunamenüü. Nii on kesk-
konnasõbraliku märgise ära tee-
ninud toit nimega Tamagoyaki, 
mis koosneb talumunadest, por-
rust, mustast seenest ja krõbe-
dast yubast. Teise käiguna paku-
takse aga Liivimaa veise antre-
kooti, mille kõrvalt leiab pikalt 
küpsetatud sibula, marineeritud 
kartuli ja wakame. Kes ei tea, 
siis yubat tuntakse taimetoitlaste 
seas ka tofunaha või oakohupii-
malehena. Wakame on aga liik 
söödavat merevetikat, mida ka-
sutatakse palju Aasia ja Jaapa-
ni köökides. Jaapanist on pärit 
ka Lee peakokk Hiro Takeda.

Restorani omanik Kristjan 
Peäske sõnul on söögikoha me-
nüü kooskõlas hooaegadega. 
"See sõltub sellest, mis para-
jasti aedades ja metsas valmib 
ja kättesaadav on," rääkis ta. 
"Vastutustundlik toimetamine 
on meie jaoks algusest saadik 
oluline olnud."

Tallinna restoranide nädala 
korraldaja Paavo Pettai sõnul 
on toidlustusasutused elanud üle 
väga rasked Covidi-aastad. See 
avaldas laastavat mõju kõigile: 
nii omanikele, kokkadele, tee-

Restoranide  
nädal kutsub  
nautima  
"rohelisi"  
toite

nindajatele kui ka kogu tarnea-
helale. "Õnneks on tunda taas-
tumist, kuid endiselt on suuri-
maks väljakutseks just teenin-
dajate leidmine. Head inimesed 
on kulla hinnaga," tõdes Pettai.

Vanad maitsed uues kuues
Ehkki Covid-epideemia lõi 

ka Peäske senised äriplaanid 
sassi, tuli Lee kriisist nupuku-
se ja paindlikkusega siiski välja. 
"Keskendusime eeskätt lõuna-
te kojuviimisele," kirjeldas Pe-
äske. "Raske oli, aga hakka-
ma saime."

 Toidu kojutoimetamisele 
keskendusid teisedki söögiko-
had, kes epideemiaga kaasne-
nud katsumused üle suutsid ela-
da. Sealhulgas Kalaturu juures 
asuv Moon, millel täitub det-
sembris juba 13 tegutsemisaas-
tat. Klassikalise välimusega toi-
dukoht keskendub traditsiooni-
listele slaavi maitsetele, pakku-
des algava restoranide nädala 
raames tatrapliine, angerja-pee-
dikasukat ja hirvefileed. Magus-
toiduks on hõrgutav linnupiim

Just slaavipärased maitsed 
ongi restorani ühe omaniku ja 
kaaspeakoka Roman Zaštšer-
inski sõnul nende eripäraks ja 
tõmbenumbriks. "Kõik kolm-
teist tegutsemisaastat oleme 
pakkunud slaavi kööki, kust 
pärinevad ka minu ja mu äri-
partnerist venna juured ning 
perekonnatraditsioonid," rääkis 
kokanduskunstnik. "Samas tee-
me mõningaid asju ka uudsetel 
viisidel, et külastaja söömisko-
gemust rikastada."

Nii näiteks pakutakse näda-
la lõunamenüüs hirveliha kar-
tulipannkookidega, mis olevat 
üsna samasugused, nagu vana-
ema tehtuid lapsepõlvest mäle-
tatakse. Kuid kui vanaema küp-
setas neid searasvas, siis poja-
poeg eelistab pardirasva. "On 
mahedama maitsega," leidis ta.

Restoranide nädala raames 
on külastajatele restoranides 
valmis pandud 20 000 kohta. 
Lõuna- ja õhtusööke pakutakse 
erineva, kuid tavapärasest sood-
sama hinnaga ja komplektidena, 
mis pärinevad restoranide iga-
päevasest menüüst. Vaata infot 
www.tallinnrestaurantweek.ee

Uus koduleht aitab mugavalt  
põnevaid toidukohti avastada
• Nagu alati, on ka 

tänavu lisandu-
nud restoranide 
nädalale uusi ja 
huvitavaid tegi-
jaid, kellega nüüd 
tutvuda saab.

• www.tallinnrestaurantweek.ee on 
nüüd täielikult uuenenud koduleht ja 
broneerimissüsteem, kust saab ühe 
nupuvajutusega avada pakutavate 
kohtade vaate. Sealt saab valida oma 
lemmiktoidu ja restorani ning selle kü-
lastamise kuupäeva, kellaaja ja küla-
liste arvu paika panna.

• Ostukorvi vaates saab oma reservee-
ringud üle vaadata, neid vajadusel 
muuta või eemaldada, sisestada oma 
andmed ja ühe klikiga suunduda 
maksma. Pärast seda saab klient ko-
he oma e-posti aadressile ostu kinni-
tava vautšeri koos reserveeringu 
koodiga.

• Sellest aastast pöörab restoranide 
nädal rohkem tähelepanu keskkon-
nasõbralikele valikutele. Restoranidel 
on võimalus pakkuda menüüs rohe-

märgisega roo-
gi. Restoranid, 
mis on juba 
initsiatiiviga lii-
tunud, on eral-
di esile tõste-
tud uues rubrii-

gis Rohelised valikud.
• Kodulehele on lisandunud restorani-

de filtreerimise võimalus – oma vali-
ku saab teha nii restorani köögi, hin-
naklassi, tunnustuste kui ka rohemär-
gise alusel.

• Lisaks tõstab Tallinna restoranide nä-
dal endisest veelgi enam tähelepanu 
alla restoranide peakokad. Osaleva-
tel restoranidel on võimalus tutvusta-
da oma peakokka nii oma restorani 
lehel kui ka uues, just kokkadele pü-
hendatud rubriigis.

• Uus kodulehe osa tutvustab osaleva-
tele restoranidele antud tunnustusi.

• Koduleht on muutunud ka töökindla-
maks, et huviliste suur arv seda umbe 
ei jooksutaks.

Slaavi köögile 
keskenduv 

Moon pakub 
restoranide nä-

dala raames hir-
veliha kartuli-

pannkookidega, 
mis olevat üsna 
samasugused, 
nagu restorani 

peakokad mäle-
tavad oma lap-

sepõlvest.

Fotografiska toi-
dukoha pakutav 
"Kompostisibul 
3.0".

Restoran Ülo  
pakub udoniks 

kutsutavaid Aasia 
nuudleid lisandiga.

Restorani  
Lee pakutav 
Tamagoyaki.
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Piret Rospu,
perearst

Sarnaselt Covid-19-ga on 
grippi haigestumisel enim 
ohus väikelapsed, rasedad, 
eakad ja krooniliste haiguste-
ga inimesed, kelle jaoks võib 
haigus lõppeda isegi surma-
ga. Paljud riskirühma inime-
sed saavad end tänavu sügi-
sel riigi kulul vaktsineerida

Gripp ei ole lihtne nn kül-
metushaigus, vaid võib kulgeda 
palju raskemalt ja kesta kauem. 
Gripp on viiruslik haigus, mille 
tundemärkideks on järsk algus, 
kõrge palavik (üle 38°C), köha, 
pea-, kurgu- ja lihasvalu või hin-
gamisraskused.

Kõige tõhusam viis end gripi 
eest kaitsta on vaktsineerimine. 
See annab immuunsüsteemile 
võimaluse viiruse osakesi ohu-

tult tundma õppida. Kuna tege-
mist on ainult viiruse osakeste-
ga, ei saa vaktsineerimine grippi 
haigestumist põhjustada.

Sel sügisel laiendati tasuta gri-
pivaktsiini kättesaadavust riski-
rühmadele. Riigi kulul saavad end 
soovi korral gripi vastu vaktsinee-
rida üld- ja erihoolekande teenu-
sel olevad inimesed, üle 60-aasta-
sed, rasedad, kuni 7-aastased lap-
sed ning gripi riskirühma kuulu-

vad alaealised. Tasuta gripi vas-
tu vaktsineerimist viib läbi pere-
arst või pereõde.

Gripi vastu on kasutusel nii 
süstitav vaktsiin kui ka ninas-
prei. Ninapihus on mõeldud kasu-
tamiseks 2-18-aastastele. Kui al-
la 7-aastased lapsed ja gripi riski-
rühma kuuluvad alaealised saa-
vad tänavu gripisüsti riigi kulul, 
siis ninasprei on kõigile neile ta-
suline. Ninasprei vaktsiini ei tohi 

kasutada alla kaheaastastel, ra-
sedatel ega sügava immuunpuu-
dulikkusega lastel.

Gripivaktsiini on lubatud te-
ha koos teiste vaktsiinidega, ka 
Covid-19 vaktsiinidega.

Kaitsesüstimiseks tuleb pöör-
duda perearsti poole või vaktsi-
neerimiskabinetti. Samuti saavad 
inimesed end vaktsineerida mit-
metes apteekides https://vaktsi-
neeriapteegis.ee/gripp üle Eesti.

Kristiina Kröönström
kristiina.kroonstrom@tallinnlv.ee

Kolde poest võib leida 
Makedooniast pärit kibu-
vitsamoosi ja lapsepõlve 
meenutavaid pallinätse. 
Uue Maailma poe 
"Tüdrukud" lihavalik annab 
aga silmad ette nii mõnelegi 
suurele ketipoele.

Kokku on Tallinnas selliseid 
poekesi, mis ühegi keti alla ei 
kuulu, üle 50. Kõige rohkem on 
neid Lasnamäel, Kivila tänaval 
lausa kolm. Sellest mõne minu-
ti pikkuse jalutuskäigu kaugusel 
laiub aga mitu gigantset konku-
renti. Vaatamata supermarketi-
tele on need pisikesed poekesed 
elus ja klientidest puudust ei ole. 
"See on nagu külapood," rää-
kis OÜ Kafedra poe klient Irina. 
"Me kõik teame üksteist, müüjad 
on väga sõbralikud ning poes on 
väga mugav käia."

Kõrvalmajas juba 30 aastat 
tegutsenud minikauplus Anse-
ko on kujunenud lausa väike-
seks kogukonnakeskuseks. In-
nukas omanik Tamara on kaup-
luse interjööri kujundanud vaa-
tamisväärsuseks. Püsiklientide 
jaoks on naisel alati valmis kohv 
ja soojad pirukad. "Teame oma 
kliente ja nende lapsigi nimepidi. 
Tunneme kõiki ja oleme kui üks 
suur pere," ütles poe juht Tama-
ra Jermakovitš. "Osa neist, kes 
siin lastena käisid, on juba suu-
reks kasvanud. Nad on jäänud 
praeguseni siin käima ja see on 
väga südantsoojendav."

Väga hea valmistoit
Kesklinna Uue Maailma pisi-

kene pood "Tüdrukud" on tegut-
senud juba 26 aastat. 
Lõuna ajal on kas-
sas iga päev lau-
sa järjekord. 
"Siin on vä-
ga hea val-
mistoi-
du valik. 
See mait-
seb pigem 
nagu ko-
dune, vana-
ema valmista-
tud toit," sõnas 
poekese püsikunde 
Mihhail.

Kaupluse lihalett aga teeb sil-
mad ette nii mõnegi supermar-
keti omale. "Meie köök ja kon-
diiter on väga hinnatud," rääkis 
poe juhataja Kaire Re. "Siin käi-
vad meil sooja toitu kaasa ostmas 
ka kiirabi ja politsei. Ja teised-
ki, kes peavad autoga tööl ole-
ma. Siia on mugav kohale sõita."

Mõistagi domineerivad turul 
suured jaeketid. Viimastel and-
metel on suurima turuosaga ko-
dumaised Eesti jaeketid eesotsas 
Coopi ja Selveriga, millele järg-
nevad Maxima ja Rimi. Seitse 
protsenti turust kuulub aga nei-
le armsatele väikepoodidele, kes 
ühegi keti alla ei kuulu.

Avatud ööpäev läbi
Seitse protsenti võib küll vähe 

tunduda, aga kui otsima hakata, 
siis võib ka näiteks Tallinna va-
nalinnast leida peaaegu iga nur-
ga pealt mõne niisuguse poekese. 
Üks selline on vahva nimega pood 

Kolmjalg, mis eristub teis-
test sellega, et on ava-

tud 24 tundi järjest. 
Paistab, et igal väi-

kepoel, mis on 
linnapildis alles 
jäänud on pak-
kuda oma nišš, 
andes värvi toi-
dukaupluste tu-
rule.

Abilinnapea 
Madle Lippus tõ-

des, et linnavõim 
saab väikeste poodide 

teket soodustada mitmel moel. 
"Linna ehitatavate hoonete  esi-
mestele korrustele planeerime-
gi äriruumid," lausus ta. "Väi-
kepoodide teket soodustab ka 
linna areng, mis toetab jala käi-
mist."

Vaata loost videot 
www.pealinn.ee

50 VÄIKEST TOIDUPOODI meelitavad 
eksootilise kauba ja sõbraliku teenindusega

Keskkonna- ja 
kommunaal-
ameti uus juht 
on Jaan Tarmak
Linnavalitsus kinnitas kesk-
konna- ja kommunaalameti 
juhatajaks Jaan Tarmaku, kes 
asub ametisse 5. detsembril.

Tarmakul on tehnikatea-
duste magistrikraad Tallinna 
Tehnikaülikoolist ja mikro-
kraad Tartu Ülikoolist. Ta on 
töötanud eri ametikohtadel 
maanteeametis ja transpordi-
ametis. Keskkonna- ja kom-
munaalametis töötab 88 ini-
mest, selle haldusalasse kuu-
luvad loomaaed, botaanika-
aed ja Kadrioru Park, mille 
koosseisus on ka kalmistud 
ning linna tänavate hooldus-
üksus.

Ühtekokku kandideeris ju-
hataja ametikohale 45 ini-
mest.

Ilumunud on uus 
raamat õnnest
Lastemuuseumi Miiamilla töö-
taja Mari Tammar esitleb 8. 
novembril kell 19 muusika-
poes/kohvikus Terminal (Tel-
liskivi 60/2) oma raamatut 
"Õnn kuulub kõigile", autori 
sõnul kuluvad mõtted, kuidas 
enda argipäeva saab õnneli-
kumaks muuta, praegusel ajal 
hästi ära. Lisainfo https://on-
nemuster.blogspot.com/ 

Eri vanuste  
vaheline päev 
noortekeskuses
5. novembril kell 11 algab 
Kesklinna noortekeskuses 
(Raua 23) üritus "Generat-
sioonidevaheline dialoog", 
mille eesmärk on suurendada 
ja arendada suhtlust vanema-
te, laste ja õpetajate vahel. 
Ürituse keskmes on vaimne 
tervis ning täiskasvanute ja 
noorte vaheline mõistmine. 
Osalejaid ootavad interaktiiv-
sed mängud, lõbusad arute-
lud ja sõbralik õhkkond, üritus 
on tasuta ja kakskeelne. Pau-
si ajal pakutakse suupisteid. 
Korraldab Tallinna noortevoli-
kogu Eesti noorteühenduste 
liidu toetusel, registreerida 
saab siin: https://forms.gle/
ifVpn2QKCkpJATVm8.

Riskirühma inimesed saavad end tasuta gripi vastu vaktsineerida

Anseko omanik Tamara on kaupluse interjööristki ku-

jundanud vaatamisväärsuse.

Uue Maailma poes "Tüdrukud" jätkub alati rahvast, set 
selle valmistoit ja lihavalik on klientide sõnul linna pa-
rim.

"See on nagu külapood," rääkis OÜ Kafedra poe klient Irina. "Me kõik teame üksteist, müüjad on väga sõbrali-
kud ning poes on väga mugav käia."

Lasnamäel 30 aastat tegutsenud minikauplus Anseko on kujunenud kogukonnakeskuseks. Püsiklientide jaoks on seal alati valmis kohvi ja soojad pi-
rukad. "Teame oma kliente ja nende lapsigi nimepidi. Tunneme kõiki ja oleme kui üks suur pere," ütles poe juht Tamara Jermakovitš. "Osa neist, kes 
siin lastena käisid, on juba suureks kasvanud. Nad on jäänud praeguseni siin käima ja see on väga südantsoojendav.".  Tallinna Linnameedia

See  
maitseb pi-

gem  
nagu kodune,  

vanaema  
valmistatud  

toit!
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Selle tankla asukohta me rek-
laami vältimiseks mõistagi ei 
avalda. Küll võib öelda, et see 
asub linna servas, ent pole min-
gi nurgatagune koht, vaid iga-
ti kaasaegne kütusejaam. On 
ka pood, kust saab osta, nagu 
tanklates ikka, nipet-näpet või 
kehakinnitust.

Tankla omapära seisneb aga 
selles, et rohkem tanklaid ette-
võttele ei kuulugi. Ometi müüak-
se kütust veel umbes 3-4 sen-
ti teiste kütusekettide nn pos-
tihinnast odavamalt, ehkki rol-
li peaks mängima hoopis mas-
taabiefekt. Mida suuremate ko-
gustega kaubeldakse, seda oda-
vamaks peaks muutuma hind.

Ööseks sulgemine hoiab 
kulusid kokku

"Kuna meil on ainult üks 
tankla, siis peame ju millegagi 
tähelepanu võitma," räägib ette-
võtte juhatuse liige Heikko Sep-
ma kütuse müügist konkuren-
tidest märksa odavama hinna-
ga. "Pakume igasuguseid muid 

soodustusi. Meie kulusid tõm-
bab väiksemaks, et kella 24-6 
oleme kinni."

Kui üks tankla suudab müüa 
odavamalt kui kümnete ja küm-
nete jaamadega ketid, näitab see, 
et asi on turul korrast ära. Ju-
tud, et odavamalt müüa ei saa, 
muidu minnakse pankrotti, on 
absurdsed. Oluline, et kütuseäri 
tasub end seal ühes odava hin-
naga tanklas ära.

"Ma olen ise istunud ühel neist 
nõupidamistest, kus on kokku le-
pitud, et müüme kõik samasugu-
se hinnaga," ütleb üks Eestis ku-
nagi kütuseäriga tegelenud ette-
võtja pikalt tseremoonitsemata.

Tõsi, see kõik oli ammu, mil-
lalgi 1990ndatel, kui viljeldi  iga-
suguseid tänaseks juba unustu-
sehõlma vajunud majandusku-
ritegusid. Ent täpselt ühesugu-
ne hind tanklakettide säravatel 
tabloodel sunnib küsima: kas 
on see kokkulepe ehk tänases-
se päeva üle kandunud?

"Kindlasti valitseb kütuse-
turul ebaterve konkurentsiolu-
kord, sest hinnad muutuvad 
tanklakettides ühte moodi pea 
sekundi pealt," ütleb kaubandus-
ettevõtja Tarmo Lauring.  "Ise-
gi komakoha täpsusega – no see 
ei ole reaalne. Ma ei tea mitte 
ühestki riigist tuua sama näidet. 
Lätis või Soomes on hindades 

Kuidas on võimalik, et üks väike tankla saab pakkuda 
3-4 senti odavamat hinda kui küsitakse suurtes tank-
lakettides? Konkurentsiamet analüüsib kütuseturgu, 
et kas seal pole hinnakokkuleppeid, kuid üks on sel-
ge juba praegu. Eestis kuulub neljale suurfirmale liiga 
palju tanklaid, mille kulu tarbijad peavad kinni maks-
ma. Konkurentsi ei saa aga tekkida, sest suurtele ket-
tidele kasulikud seadused seda ei luba.

IGATI AUS KARTELL: Mida teha, et tanklates kõikjal 
ühtemoodi ränka kütusehinda natukenegi allapoole saada?

Kui mõni väiksem on veel tu-
rule jäänud, siis on taustaks sa-
geli  peale tanklapidamise veel 
mõni muu äritegevus.

Kogu see kruvide kinnikee-
ramine käibemaksupettustega 
võitluse õilsa sildi all on toonud 
kaasa olukorra, kus Eestis on 
küll kanda kinnitanud odavtoi-
dupoed, kuid mitte ükski odav-
tanklakett. Seoses asjaoluga, et 
tagatisraha on niivõrd kõrgele 
tõstetud, ei pääsegi Eesti ettevõt-
ja kütuseturule. Kaugema tegija 
jaoks on Eesti aga liiga väike.

Suurel osal tarbijatest po-
le aga vaja tanklast muud 

kui kütust. Ometi ollak-
se koos kütusehinnaga 
sunnitud kaudselt kin-
ni maksma igasugu-
se tarbekauba, ham-
burgerite jm teenus-
te turustamise kulu-
sid. Paljud autooma-
nikud pumpavad õh-

ku rehvidesse kodus, 
söövad kodus või kusa-

gil mujal ja pesevad autot-
ki kodus. Tegelikult sama seis 

mis jaekaubanduses, kus ketid 
määravad turu. Rasv enesega ra-
hulolevate tegijate seljas on paks.

Eestis on praegu rangelt kee-
latud igasugused hinnakokku-
lepped, kartellikokkulepped. Sa-
muti hinna kooskõlastamine ja 
hinna koordineerimine. Tanklad 
ei tohi kokku leppida ka muu-

de toodete, näiteks kohvi müü-
gi hinnas.

See kõik on teooria. Põhimõt-
teliselt saavad paljud aru, et asi 
on korrast ära. Aga nagu ütleb ka 
ettevõtja Tarmo Lauring – kogu 
see lugu on täielikult JOKK. Kui 
leitaks tõendeid hinnakokkulep-
pest, peaks prokuratuur alustama 
menetlust. Kui levinud sõnakõlk-
suks võib pidada ütlust, et "kon-
kurentsiamet jälgib turgu", siis te-
gelikult pole siin midagi  jälgida. 
Tõest pilti saaks selgitada ehk vaid 
jälitustegevusega. See aga kon-
kurentsiameti ülesannete hulka 
ei kuulu. Teisalt – mida siin jäli-
tamisegagi leida. Päris kindlasti 
ei helista ketijuhid üksteisele, et 
tõstame nüüd kollektiivselt hin-
du, vaid seda on võimalik teha 
n-ö vaikival kokkuleppel.

"Siiamaani ei ole ühest vas-
tust, kuidas need hinnad tank-
lates niimoodi ühes taktis liigu-
vad," tõdes Eesti rahvusvahelis-
te autovedajate assotsiatsiooni 
president, veondusettevõtja Jaak 
Kivisild. "Kui eratarbija seisuko-
hast vaadata, siis mõni aeg tagasi 
olid Saksamaal ja Taanis kütu-
sehinnad kõrgemad. Nüüd ole-
me aga ühe pulga peal."

Liiga palju tanklaid
Kuna lähim paik, kus võib 

konkureerivat kütusehinda ko-
hata, asub Lätis, siis ei tasu ka 
rahvusvahelisi otsi tegevatele 
kaubaveoautodele Eestis tanki-

midagi natuke teistmoodi. Kui 
üks kett paneb hinnaks näiteks 
1,99 liitri eest, siis mina saak-
sin panna vähemalt 1,97, sest 
see vahe on nii suurte käivete-
ga äri juures nii marginaalne, et 
lausa naljanumber. Aga ei, isegi 
seda ei tehta."

Lauringu sõnul pakutakse 
suurklientidele allahindlust jul-
gesti paarkümmend senti. Ai-
nuüksi see näitab, et tavatar-
bijatelt bensiinijaamas küsitav 
marginaal on ikka väga kõrge.

Eestis on kütuste jaeturg 90% 
ulatuses praegu ära jagatud nelja 
keti vahel: AS Olerex , AS Ale-
xela, Neste Eesti AS ja Circle K 
Eesti AS.

Laias laastus määravad kü-
tuse hinna tanklas tõepoolest 
maailmaturu hind ning Eestis 
makstavad maksud. Küsimusi te-
kitab aga see, kuidas saab hind 
olla kettide tanklates täpselt sa-
mad, kui ketid ise on eripalgeli-
sed ja majandamiskuludki ei ole 
seega ühesugused. Alates sellest, 
et Circle K tegeleb laial rindel 
toidukaubanduse ja toitlustuse-
ga, olles avanud ilma bensiini-
jaamatagi toidukohti, ja lõpeta-
des Nestega, mis majandab vaid 
automaattanklatega.

Lisaks on üks transpordikulu 
kütuse müügil Tallinnas. Hoopis 
teine Tallinnast kaugemal, kas-
või Lõuna-Eestis – ja nõnda eda-
si. Ainuüksi see peaks nn posti-
hindadesse märkimisväärsemat 
vahet tekitama.

Kes tegi? Ise tegi
Kütusekettide kartellist on 

Eestis räägitud eriti kõval hää-
lel viimase kümne aasta jook-
sul. 2011. a kurtsid väiketank-
late omanikud, et kütusemüüja-
telt käibemaksupettuste vältimi-
se eesmärgil nõutav 100 000 eu-
ro suurune tagatis soosib kütu-
semonopoli teket. Petturite ase-
mel on surve all väiketanklad.

Nii see läkski, ja nelja keti 
monopol tekkiski. Lihtsalt öeldes 
tegid toonased poliitikud kütu-
seturgu korraldavatele ametni-
kele elu lihtsaks, ja ühtlasi hin-
nalise kingituse suurkettidele. 
Selle asemel, et võidelda konk-
reetsete petturitega, lajatati kõi-
gile ühe laua ehk garantiinõu-
dega. Suured tegijad ost-
sid seejärel väiksemad 
reipalt üles. Muidugi 
kohtades, kus see end 
ära tasus.

Muidugi oli ma-
janduskuritegevus 
kütuseäris prob-
leem. Ent kui sellis-
te meetoditega või-
delda, et kõigile üh-
temoodi kraanid kin-
ni, lõpetaks kogu ette-
võtlus eksistentsi.

2019. aastal pandi veel i-le 
täpp. Vedelkütuse seaduse jär-
gi pidi alates sellest ajast kütu-
se importija, maksuladustaja ja 
tarbimisse lubaja andma riigi-
le tagatiseks üks miljon eurot.

Eesti mõistes on see määra-
tu summa. Sellega tsementee-
riti ühtlasi lõplikult 90% jae-
turust nelja keti pärusmõisaks. 
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Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Õliühingu esindaja: pole kindel, et turul  
suurem hulk müüjaid hindu langetaks
Kütusefirmasid ühendava 
Eesti Õliühingu tegevjuhi 
Mart Raamatu sõnul on 
Eesti üks Euroopa 
väiksema mahuga 
turge ja müügikäibe 
kõrval on kasumi-
numbrid pigem ta-
gasihoidlikud.

"Kütusesektori 
poolt oleme tõesti sei-
sukohal, et loomulikult 
võib ja peab konkurentsiamet 
kindel olema, et turul valitseks õig-
lane konkurentsikeskkond," märkis 
Raamat. "Kui selles veendumiseks on 
vaja viia läbi uurimine, siis kütusesekto-
ri esindusorganisatsiooni soovib iga-
külgselt kaastööd teha selleks, et kon-
kurentsiametil oleks kogu vajalik info 
turu toimimise kohta olemas. Tähtis on, 
et avalikkusele esitatakse adekvaatset 
infot kütuseturu toimimise kohta."

Raamat tõdes, et täna ei müü kütu-
sefirmad ainult mootorikütuseid – jär-
jest suurema osa tanklakettide käibest 
moodustavad muud teenused alates 
kohvimüügist kuni autopesuni. Seega 
on keeruline hinnata, kui palju konk-

reetselt ühe kütuseliitri pealt 
müüjate rentaablus on. Kü-

tusefirmade kasumi-
numbrid erinevad väga 

suures mahus ja see-
tõttu ei ole Raamatu 
sõnul võimalik ühtset 
trendi välja tuua, kui 
võrrelda erinevate 

kütusefirmade majan-
dusnumbreid. Kindlasti 

tasub silmas pidada, et 
arvestades firmade müügi-

käivet on kasuminumbrid suhteli-
selt tagasihoidlikud.

Õliühingu tegevjuht lisas, et konku-
rentsiolukord pole kaugeltki trööstitu. 
Viimastel aastatel on Õliühingusse 
kuuluvad Terminal Oil ja Jetoil suuren-
danud oma müügimahtusid ning seega 
on turg juba muutunud. Samuti on mit-
meid regionaalseid tanklaid ja kette, 
kes kohalikul tasandil turukonkurentsi 
sekkuvad. "Peame kindlasti arvestama, 
et Eesti on Euroopa üks väiksema ma-
huga turge ja seetõttu ei ole sugugi 
kindel, et rohkemate pakkujatega turg 
oleks tarbija vaates efektiivsem," lisas 
Raamat.

Kui kõigil ühte-
moodi kraanid kin-
ni keerata, lakkaks 

kogu ettevõtlus 
olemast.



mine enam ära. See omakorda 
tähendab, et ühesugused numb-
rid kütusetanklate hinnapostide 
otsas kahjustavad üsna ilmselt 
juba Eesti konkurentsi. Lisaks 
tuleb tarbijal kinni maksta lii-
ga suur arv seoses kütusekettide 
võidurelvastumisega tekkinud 
tanklaid. Eestis on neid kokku 
suurusjärgus 500 ehk üks um-
bes 2600 elaniku kohta.

Tõsi, Soomes on see arv veel 
suurem ehk 3000 kandis, olles   
seotud hõreda asustusega. Teisalt 
on Lätis üks tankla 3100 elani-
ku kohta, Poolas 4800, Rootsis 
3800 kohta jne.  Näiteks Tallin-
nas Sõle tänaval on kilomeetri 
peale neli tanklat. Mõistagi ühe-
suguste hindadega.

Kuigi veel enne koroona-
kriisi ennustati, et osa tanklaid 
suletakse, ei paista seda praegu 
küll kusagilt. Märkimisväärne, 
et kütusemüüjate marginaalid 
on meil suuremad kui Lätis ja 
Leedus, ehkki tanklaid jällegi 
on meil rohkem ja kulud nen-
de majandamiseks suuremad.

Ettevõtja Vambola Kolbako-
vi arvutuse järgi on juhul, kui 
tanklahind on 1,99 eurot liiter, 
kütusemüüja kulu 1,55 eurot 
liitri eest. Seda siis koos aktsii-
siga. Käibemaks on nimelt lõpp-
tarbija maks, mille kütusemüü-
ja saab tagasi peale kütuse müü-
mist oma kliendile ehk sisuliselt 
on kogu see maksuosa tagasta-
tav kütusemüüjale.
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Ida-Tallinna keskhaigla 
taastusravikliinikusse 
jõudnud kauaoodatud 
käerobotit Gloreha 
Sinfonia saab  kasutada nii 
patsiendi käe tavapärase 
liikumise taastamiseks kui 
ka selle arendamiseks.

"Meie jaoks on tegu väga 
suure sündmusega, võib öel-
da, et tähtsündmusega. See 
unistus on olnud päris pikk!" 
rääkis  ITK taastusravikliini-
ku ambulatoorse taastusravi 
keskuse juhataja Katrin Olo-
Laansoo, kelle sõnul on Ees-
tis sarnane käerobot veel Pär-
nu haiglal. "Nüüd saab siis ka 
Põhja-Eesti patsient selle apa-
raadi võimekust oma taastu-
mise teel kasutada."

Käerobot on kõrgtehnoloo-
giliseks abivahendiks tegevus-
terapeutidele nende töös pat-
sientidega.

"Sellega saab väga aktiiv-
selt harjutada liigeste liikuvuse 
säilitamiseks ja lihaste tugev-
damiseks," tutvustas uut va-
hendit keskhaigla tegevuste-

rapeut Kairi Lees. "Kellel on 
koordinatsiooniprobleeme või 
kes üldse aktiivseid liigutusi 
sooritada ei suuda, aitab ka 
sellele kaasa. Meil on eri  la-
hendusi, erinevad programmi 
variandid, mida valida. Sõltu-
valt sellest, millise trauma või 
käeprobleemiga patsient on."

Käerobot maksis 84 000 
eurot, millest Eesti vigastatud 
võitlejate ühingu ning naisko-
dukaitse Sinilille kampaaniaga 
koguti 70 000 eurot.

"Meil on eelnev koostöö ol-
nud juba mitme  haiglaga," üt-
les ühingu juhatuse liige Too-
mas Spelman. "Igal aastal üri-
tame Eestis taastusravi toeta-
da. Loomulikult on väga hea 
meel kõikide inimeste üle, kes 
on otsustanud annetada ja Si-
nilille soetada, aidates viia Ees-
tis taastusravi järgmisele ta-
semele."

Ida-Tallinna keskhaigla ju-
hatus toetas aparaadi ostmist 
omalt poolt 14 000 euroga.

Vaata uudisest videot 
www.pealinn.ee

Mustamäele kerkib peagi 
rohepromenaad, mis 
ühendab Tehnopoli ning 
tehnikaülikooli.

Teadus- ja ärilinnaku Teh-
nopol tegevjuhi Indrek Ora-
va sõnul võimaldab prome-
naad nii läheduses töötavatel 
kui ka elavatel inimestel saa-
da osa testlinnaku pakutavast. 
Orav lisas, et Tehnopoli linna-
kus katsetatakse pidevalt maa-
ilma muutvaid tehnoloogiaid ja 
innovaatilisi lahendusi, mis tä-
nu atraktiivsele promenaadile 
on tulevikus huvilistele veel-
gi kergemini ligipääsetavad.

Promenaadi ümbritsevad 
hooned ja funktsioonid on 
tulevikus sujuvalt ühendatud, 

mis omakorda annab võimalu-
se suurendada koostööd kahe 
organisatsiooni vahel.

TalTechi rektor Tiit Land 
leidis, et promenaad hakkab 
ühendama nii inimesi kui ka 
ideid. Ta lisas, et ülikool soo-
vib ja loodab rohkem elu ja ini-
meste liikumist linnakus, eriti 
oodatud on tudengid ja tuleva-
se riigigümnaasiumi õpilased.

Kokku esitati 30 000-eu-
rose auhinnafondiga konkur-
sile kuus võistlustööd. Võidu-
töö Microgrid autorid on Ar-
hitekt Must OÜ-st.

Promenaadi kõigi võistlus-
töödega saab tutvuda TalTechi 
raamatukogu ja majandustea-
duskonda ühendavas klaasga-
leriis selle aasta lõpuni.

Uudne käerobot aitab 
taastusravile kaasa

Tehnikaülikooli linnak saab 
moodsa promenaadi
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ITK õde uut käerobotit proovimas.

Pidu katku ajal

• Euroopa suurim kütusekompanii 
Shell teenis juuniga lõppenud kvarta-
lis rekordili-
sed 11,5 mil-
jardit dollarit 
kasumit. Eel-
misel aastal 
oli teise kvar-
tali kasum 5,5 
miljardit.

• Alexela teenis 
eelmisel aas-
tal puhaska-
sumina üle 8 
mln euro.

• Kütusefirmade kasumiosa igast müü-
davast liitrist võib olla üle 20%.

Omaette jaburus, et ehkki 
käibemaksuseadus seda lubab, 
maksustatakse maksu maksuga 
ehk veel aktsiisi käibemaksuga. 
Teisisõnu, käibemaks määratak-
se kütuse ja aktsiisihinnalt kok-
ku, ehkki loogiliselt peaks seda 
maksma ainult kütuse hinnalt. 
Arvestades tagastatavat käibe-
maksu,  tuleb kütusemüügi ren-
taabluseks Kolbakovi arvutuse 
järgi üle 20% ehk ülisoliidne arv.

Õliliidu esindaja väitel ei te-
gutse Eestis kütusefirmad kau-
geltki nii kasumlikult. Teisalt, 
kui sirvida pressiteateid,  on sel-
ge, et hulga miljonitega jäädak-
se aasta lõikes ikkagi kasumis-
se. Ehkki on ka selge, et kütu-
sefirmad tahavad näidata end 
pigem vaesemana ja Eestis lei-
dub küllaga häid raamatupida-
misnõustajaid.

Kartell pole vaid juriidiline 
termin

Majandusekspert Raivo Va-
re (pildil) ütles Pealinnale juu-
lis otse: "Kütuseaktsiisi ei saa 
aga langetada, ku-
na Eestis eksis-
teerib kütuse-
turul kartell. 
Nimetame as-
ju õige nime-
ga, maksuvahe 
lihtsalt pistetakse 
omaniku taskusse."

Pärast seda sõnavõttu sai Va-
re nahutada. Kuid ta ütleb nüüd, 
et kartell ei ole sõimusõna ega 
ka mitte ainult juriidiline kva-
lifikatsioon, vaid ühtlasi turu 
olukorda iseloomustav termin. 
See on lihtsalt nending, et turg 
on oligopoolne ehk siis konku-
rents on puudulik või ei toimi.

"Juriidiliselt ei ole siin mitte 
midagi ette võtta, ainus võima-
lus on, et tarbijad hääletavad jal-
gadega, aga ma ei usu sellesse 
hästi, sest kuhu neil ikka min-
na on," räägib Vare.

Küll võiks majanduseksper-
di arvates naasta juurte juurde, 
ehk siis vähendada järsult kütu-
se jaemüügi puhul nõutavat ta-
gatiskohustust riigi ees. Miljonilt 
miks mitte 100 000 euroni või 
ehk veelgi väiksemaks.

Vare hinnangul oli alguses 
kõrge tagatiskapitali nõue ise-
gi mõistlik, sest siin hangeldati 
palju Venemaalt ostetud kütuse-
ga, millelt kohalikud nn ärime-
hed jätsid riigile maksud maks-
mata, või tegeleti kütuse solki-
misega. Praegu on aga olukord 
turul väga järsult muutunud ja 
kütus tuleb üldiselt vaid kolmelt 
suuremalt hulgimüüjalt, näiteks 
Nestelt või Orlenilt. "Seega prae-
gu taolist vass-vassi nagu va-
rem, teha ei saa," lausub Vare. 
Tagatisnõude järsk vähendami-
ne aga võimaldaks Eesti ettevõt-
jatel uuesti kütuseturule pääse-
da ja nii neljale suurele ketile 
suuremat konkurentsi tekitada.

Septembri lõpus otsustas kon-
kurentsiamet analüüsida kütuse-
turgu, et saada selgeks, kas amet 
saab selle paremaks toimimiseks 
teha ettepanekuid. Teiste riikide 
näitel võtavad taolised uuringud 
aasta-poolteist.
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Tunnistan, et mulle ei meeldi sügisese ja talvise kül-
metuse puhul tabletid, pulbrid jm selline "keemia". 
Üritan ikka ravida end traditsiooniliselt mee, küüs-
laugu või sibula ja mõne ravimteega. Aga ka siin 

jookseb piir. Tõsisema haiguse puhul, olgu see siis koroona, 
neerukivid, maohaavandid või suisa vähk, läheks ma ikka 
arstile ja apteeki. Vajadusel ka haiglasse. Ma usaldan täna-
päeva meditsiini ja selle ala spetsialiste, kes teiste ravimist 
aastaid õppinud ja praktiseerinud. Võib öelda, et tänu neile 
olen ma üldse veel elus. Me ei ela ju enam keskajal, kui ap-
teeker soovitas suuremategi tervisehädade puhul osta vih-
mausse õlis ja kuivatatud kärnkonni.

Paraku just sarnaseid asju moodsas kuues müüakse va-
balt internetiavarustes kui imeravimeid kõigi hädade vas-
tu. Või siis müütab neid mõni tuttava tuttava soovitatud 
nõid ja "imeravitseja". Olgu need "ravimid" siis palju kur-
ja teinud MMS või mingid tundmatut päritolu õlid ja tõm-
mised, alati leidub selliste toodete propageerijaid ja neis-
se andunult  uskujaid. Paljud suisa loobuvad traditsioonili-
sest ravist sellise kahtlase kraami nimel ning jõuavad päris 
arstini alles siis, kui juba on liiga hilja tervist päästa. Jah, 
alati ei pruugi ka ehtsa arsti juurde mineja terveks saada. 
Kuid uuringute järgi surevad näiteks alternatiivravi eelista-

nud vähihaiged kaks kor-
da suurema tõenäosuse-
ga kui need, kes õigel ajal 
tohtri juurde läksid. Al-
ternatiivravi propageeri-
jad sajatavad, et nad ei ta-
ha olla kasuahnete ravimi-
firmade mängukannid, kes 

nende peal inimkatseid teevad. Aga kas nad ise pakuvad 
enda kiidetud alternatiivravi puhtast ligimesearmastusest? 
Ei! See on räpane äri, kus kokkuvõttes tohutute summa-
de eest hädas inimestelt raha välja petetakse. Just nimelt 
petetakse, sest heal juhul puuduvad alternatiivravil üldse 
mingid tulemused. Halvemal juhul aga on see tervisele sui-
sa kahjulik. Soolapuhujatel on tähtis vaid müüa usku sel-
lesse. Halb on see igal juhul, kui inimene usubki ja see ta-
kistab tal õigel ajal arsti juurde jõudmast.

Arvan, et asi on tegelikult milleski muus. Nii arstidel 
kui ka lähedastel ei ole sageli aega, et abivajajat piisavalt 
kuulata ja talle hädas nõu ja jõuga toeks olla. Ka ravijär-
jekorrad on meil endiselt pikad. Nii olemegi kergem saak 
igasugustele udujutu ajajatele, kes on nõus kasvõi tundide 
kaupa mure korral kätt hoidma. Peaasi, et vaevades inime-

ne lõpuks ikka midagi kalli hinna eest os-
tab ja järgmisel korral lisa küsima tuleb.

Haiguste ärahoidmisel on oluline ka 
ennetus. Jah, ma peaks käima tõesti 
rohkem arsti juures kontrollis. Aga tege-
len ka mõõdukalt tervisespordiga ning 

püüan süüa tasakaalustatult. 
Ka mulle ei meeldi liigsed e-
ained toidu sees. Ometi ei jä-
ta ma segatoiduliseks loodu-
na toidusedelist midagi ka-
sulikku meelega välja. Eri-
ti, kui elan talvel külmal 
laiuskraadil. Vana head toi-
dupüramiidi jälgides võib 
kõike head süüa, põhimõte 
on siingi mõõdukus.
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Rahvusvaheliste konve-
rentside toetamine aitab 
vähendada ka turismi hoo-
ajalisust ja tutvustab 
Tallinna eri valdkondade 
kompetentsikeskusena.

Linnavalitsus saatis voliko-
gule eelnõu, mille heakskiitmi-
sel asub linn toetama madal-
hooajal toimuvaid rahvusvahe-
lisi konverentse.

Toetusmeetme loomise ees-
märk on suurendada Tallinna 
ülemaailmset tuntust eri vald-
kondade kompetentsikeskusena 
ja innustada korraldama Tallin-
nas rahvusvahelisi konverentse. 
Tallinnas madalhooajal toimu-
vate rahvusvaheliste konverent-

side toetamine aitab vähendada 
ka turismi hooajalisust. Abilinna-
pea Joosep Vimma sõnul on kon-
kurents konverentsiturismi siht-
kohtade vahel tugev ning selli-
ne lisastiimul võib aidata kaalu-
kausil just Tallinna kasuks lange-
da. Ta lisas, et konverentsituriste 
ihkavad kõik linnad juba kasvõi 
ainult seepärast, et üks välisde-

legaat jätab linna palju rohkem 
raha kui puhketurist. Tallinnas-
se jõudev välisdelegaat toob siia 
külastuse jooksul ligi 900 eurot, 
mainis Vimm ja lisas, et konve-
rentsitoetus aitab luua ja hoida 
töökohti. Toetust hakatakse and-
ma konverentsidele, mis vastavad 
järgmistele tingimustele: välisde-
legaadid on vähemalt kahest vä-

lisriigist, välisdelegaatide arv on 
vähemalt 50, konverentsi prog-
ramm kestab Tallinnas vähemalt 
kaks järjestikust päeva, konve-
rents toimub ajavahemikus 1. sep-
tembrist kuni 31. maini. Toeta-
takse erialaühenduse ja äriühin-
gu konverentsi korraldamist. Toe-
tuse ülemmäär on plaanitud ühe 
konverentsi kohta kuni 30 000 
eurot ja hinnatakse nelja kritee-
riumi alusel. Ajakiri Kongress 
Magazine hindas Tallinna 2022. 
aastal parimaks konverentsisiht-
kohaks L-kategoorias. Tallinna 
puhul toob Kongres Magazine 
esile linna kompaktsust. Ajakir-
ja sõnul on erakordne, kui palju 
eri piirkondi on kõrvuti nii väi-
kesel territooriumil. 

Konverentsitoetus aitab järgmisest aastast turismi elavdada

1. novembrist lähevad Tallinna 
jäätmejaamad üle talvisele töö-
korraldusele, olles tööpäeviti 
avatud kella 14-19 ja nädalava-
hetustel 10-15. 

Jäätmejaamad töötavad kõiki-
del nädalapäevadel, aga on sule-
tud riigipühadel: 24. ja 25. det-
sembril, 1. jaanuaril ja 24. veeb-
ruaril. Jäätmejaamad asuvad 
Raba 40 , Rahumäe tee 5a, Pal-
jassaare põik 5, Ristiaia tee 8.

Ohtlike jäätmete kogumis-
punktid aga jätkavad nädalava-
hetustel tööd tavapärases rüt-

mis: laupäeviti ja pühapäeviti 
kella 10-15 saab tasuta ära anda 
keskkonnale ohtlikke jäätmeid ja 
elanikke juhendab seal kogu-
mispunkti operaator. Riigipüha-
del on ka ohtlike jäätmete kogu-
mispunktid suletud. Need punk-
tid asuvad Lasnamäel Narva 
mnt ja Vana-Kuuli tänava ristmi-
ku juures ning Pae 19, Kristiines 
Mustjõe 40 ning kesklinnas Wis-
mari tänava ja Toompuiestee 
ristumikul parklas ja Väike-Ran-
navärava teel  parklas. Info jaa-
tmejaam.ee

Eestis on kasvanud ravimite ost-
misel omaosalus niivõrd kõr-
geks, et pensionärid jt väikese 
sissetulekuga inimesed ei jaksa 
arsti väljakirjutatud medikamen-
te sageli osta. Nagu vahendas 
Eesti Päevaleht, kulub 
Eestis pensioniealis-
tel tervishoiutee-
nustele keskmi-
selt 850 eurot 
aastas ehk ligi 
kahe kuu pen-
sioniraha. 
Enim kulub ra-
ha ravimitele ja 
hambaravile, sel-
gus tänavu veeb-
ruaris valminud sot-
siaalministeeriumi ja haigekas-
sa analüüsist. Kõige vaesemate 
inimeste hulgas moodustavad 
kulud ravimitele juba üle 70% 
kõigist nende tervishoiukulu-
dest. Näiteks Hispaanias on ot-
sustatud, et väga vaesed ei pea 
ise millegi eest tasuma. Üks sel-
liseid rühmi on pensionärid, kes 
kas ei maksa ise üldse või mak-
savad väikeses mahus. Tänu sel-
lele satub Hispaanias rahalistes-
se raskustesse 2% elanikkon-
nast, Eestis aga 8% ehk neli kor-

da rohkem. Sotsiaalministeeriu-
mi tänavu veebruaris avaldatud 
uuringust selgub lisaks, et kesk-
mine aastane omaosalus ühe 
inimese kohta on kasvanud nel-
ja aastaga 331 eurolt 357 euro-

le. Samas leidub inimesi, 
kes maksid aastas 

arstiabi ja ravimi-
te eest üle 

1000 euro ja 
üksikutel juh-
tudel kuni 11 
korda rohkem. 
2020. a oli 

Eestis inimeste 
omaosalus ter-

vishoiuteenuste 
eest tasumisel 21,7%, 

mis on oluliselt kõrgem Euroo-
pa Liidu keskmisest (15,6% aas-
tal 2018). Muud lahendust ei 
olegi, kui et haigekassale tuleb 
leida võimalusi hüvitada inimes-
tele suurem osa ravimite mak-
sumusest. Teatud osale aga 
peaksid ravimid tasuta olema. 
Kui haigused ravimite liigkõrge 
hinna tõttu süvenevad, läheb 
see tervishoiusüsteemile ja hai-
gekassale kokkuvõtteks märksa 
kallimaks kui suurem kompen-
seerimine.

Transpordiameti meeldetuletus, 
et 1. detsembrist on lubatud 
vaid kolme mäetipu ja lumehel-
be tähisega talverehvid, ja sa-
muti väga levinud M pluss S 
märgisega talvesussid tuleb väl-
ja vahetada, tähendas paljudele 
automanikele ebameeldivat uu-
dist. Kolme mäetipu tähisega 
lamellrehvid on mõeldud raske-
mate lumeolude jaoks. Praegu-
seni laialt käibel M+S märgise-
ga lamellrehvid (mud + snow 
ehk muda ja lumi)on seega lee-
bemateks talioludeks, kuid 
2019. a jõustunud majandusmi-
nistri määruse järgi pole need 
detsembrist enam lubatud. Too-
na, 2019. a ei nähtud muidugi 
praegusi majandusolusid ette: 
kriis on niigi tõstnud rehvide hin-

da ja paljudele peredele tähen-
dab see koos jõustuva nõudega 
sadu eurosid ootamatuid kulu-
sid. Rehvide hinnad on niigi 
tõusnud vähemalt 30%. Jälje jä-
tab siin Euroopa Liidu kõrgeim 
inflatsioon, Euroopa kõrgeim 
inflatsioon,Venemaa tootmise 
ärakukkumine ja energiahinna 
tõus. Loodetavasti tuleb järgmi-
se aasta sügis kergem, sest siis 
jõuavad kõik suured ja globaal-
sed rehvitootjad uued tootmi-
sed avada väljaspool Vene-
maad. Ilmselgelt on pidu praegu 
peale generaatorimüüjate ka 
rehvimüüjate hoovis, sest paljud 
peavad välja vahetama või suvi-
seks ärakulutamiseks jätma 
veel täiesti korralikud M+S mär-
gisega lamellrehvid.

Eestis kasvab võltsitud arvete 
saatmine viisil, kus matkitakse 
ettevõtte äripartnerit. Pealtnä-
ha õige arve tasumiseks anna-
vad petturid uue ehk  iseenda 
kontonumbri või siis saadavad 
arveid väljamõeldud töö, osuta-
tud teenuse või algatatud ärite-
hingu eest. Luminori pank viitab 
siinjuures, et kurjategijad on 
leidlikud ning mõtlevad välja 
olukordi, mis on väga sarnased 
päris elule. Seetõttu teevad ka 
ettevõtete kõige kogenumad fi-
nants- ja tegevjuhid aeg-ajalt 
suure hinnasildiga vigu. Juhtu-
mid on näidanud, et mida väik-
sem on ettevõte, seda vähem 
pööratakse seal tähelepanu kü-
berturvalisusele ning seda tõe-
näolisem saak ollakse kurjate-
gijatele. Mõnel juhul võtab näi-
teks ettevõtte juhina esinev 
pettur ühendust töötajaga, kel-
lel on juurdepääs kontodele, 
ning palub tal kanda kiiresti 
raha pangaarvele, millele tavali-

selt küll ülekandeid ei 
tehta. E-kiri saadetakse 
originaaliga sarnaselt domee-
nilt nii, et see oleks töötajale 
pealtnäha tuttav. Allkiri jäetak-
se tavaliselt lisamata või on see 
väga sarnane originaaliga. Sel-
les pettuseliigis, mille eest hoia-
tab Luminor, pole mõistagi mi-
dagi uut. Sageli on skeemid 
rahvusvahelised ehk siis rünna-
takse Eestist teiste maade et-
tevõtteid või vastupidi. Politsei 
on varem viidanud, et eestlased 
on petukirjade skeemides mõis-
tagi ka ohvrite rollis. Siiski on 
Eestis ohvritest rohkem neid, 
kes aidanud varastada. BEC 
(business e-mail compromise) 
pettus on viimase viie aasta 
jooksul kasvanud maailmas 
aina suurema mahuga ja laiema 
levikuga skeemiks. Näiteks 
2020. aastal hinnati kogu maail-
mas kahjuks 1,8 miljardit dolla-
rit. 

Euroopa keskpank tegi eelmisel 
neljapäeval teatavaks ebameel-
diva uudise kodulaenu maksva-
tele inimestele – et tõstab int-
ressimäärasid teist korda järjest 
0,75%. Seega on alates juulist 
nüüd intresse tõstetud kokku 
2%. Eesmärk on mõistagi väga 
lihtne. Pidurdada üle 
mõistuse vohavat 
inflatsiooni, mida 
turgutab ener-
giahindade 
hüppeline tõus. 
Ühendriikide 
föderaalreservi 
juht Jerome 
Powell on öelnud, 
kui ookeani taga baas-
intressi tõsteti, et valutult inflat-
siooni alla ei saa. Euroala inflat-
sioon oli viimati septembris 
9,9%, eesmärgiks on aga 2%, 
kuid selle numbrini jõudmine 
võib paljudele laenuvõtjatele 
raske põntsu panna. Euribori 
tõus tähendab, et igakuised ko-
dulaenu intressimaksed kasva-

vad. Eestis on laenud enamasti 
seotud poole aasta euriboriga. 
Soomlaste seas kasutatakse 12 
kuu euribori. Kui laenu on vaja 
maksta veel näiteks 200 000 
eurot, siis üheprotsendine tõus 
kasvatab igakuist intressimakset 
jämedalt öeldes 100 euro võrra. 

Seda lisaks muidugi igakui-
sele põhimaksele. Kesk-

panga võitlus inflat-
siooniga on muidugi 
tore, kuid teisalt lii-
gume praeguse krii-
si taustal, kus pere-

de kulud on niigi hüp-
peliselt kasvanud, pal-

gad aga mitte, õhukese-
le jääle. On suur vahe, kas 

euribor tõuseb umbes 10% inf-
latsiooniga riigis või 25% inflat-
siooni puhul – nagu meil. Prae-
gusel ajal võib isegi 100-150-eu-
rone lisakulu mõjutada peresid 
rängalt. Kõrgete energiakulude-
ga talv on aga alles ees. Jääb üle 
loota, et euribori lähikuudel veel-
gi enam ei tõsteta. 

Linna jäätmejaamad hakkavad 
tööle talvise tööaja järgi

Tasuta ravimid on odavamad 
kui kõrge omaosalushind

Pidu jõudis ka rehvi- 
kaubamajade hoovi

Ettevaatust: võltsarvete  
saatmine üha kasvab

Euribori tõus muudab paljude 
toimetuleku veelgi hapramaks
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Äreval ajal on paljud meist 
väga mõistlikult varunud 
kriisivarusid: toitu, ravi-
meid, kemikaale, patareisid 
jpm. Lastega peredes ja ka 
vanavanematel tasub läbi 
mõelda, kuidas neid hoius-
tada, et hädavajalikust ei 
saaks oht.

Eestis juhtub igal aastal üle 
5000 mürgistusõnnetuse, mis 
jõuavad tervishoiutöötajateni. 
Kuigi kodu peaks olema meie 
kindlus, juhtub 90% mürgis-
tusõnnetustest just seal. Sageli 
satuvad õnnetustesse väikelap-
sed, kes õpivad maailma tund-
ma muuhulgas maitsmise kau-
du. Keskmisest rohkem juhtub 
õnnetusi ka eakatega. Enamus 
mürgistusi on aga tüüpilist laa-
di ning neid teades on õnnetu-
si lihtne ennetada.

Suur osa mürgistusõnnetusi 
juhtub ravimitega. Põhjuseks 
vale ravimi võtmine või ravimi 
üleliigne manustamine. Ohutu-
se tagamiseks on ravimeid ka-
sulik hoida ainult täiskasvanu-
tele kättesaadavas kohas. Kõige 
ohutum ravimite hoidmise koht 
on lukustatav ravimikapp. Kui 
kriisiks varutud ravimid sinna 
ära ei mahu, tasub leida mõni 
muu turvaline koht, näiteks kõr-
gemal asuv kapp.

Ravimeid paigutades tasub 
mõelda ka olukorrale, kui ra-
vimi haarajal on kiire ja ollak-
se väsinud – ravimite segiaja-
misi juhtub ka noortel täiskas-
vanutel. Paigutades tasub mär-
gata ka aegumistähtaega ja sel-
le saabumisel viia aegunud ra-
vimid tagasi apteeki. See on ta-
suta ning ravimeid võtavad vas-
tu kõik apteegid.

Selleks, et täiskasvanud ra-
vimite seas paremini orientee-
ruks, tasub vältida eri ravimi-
lehtede ühte ravimikarpi pane-
mist. Samuti ei tasu ravimileh-
ti lahtiselt hoida, sest need lä-
hevad väga lihtsalt omavahel 
segamini. Ravimite topelt võt-

mise vältimiseks tasub ravimid 
valmis panna ravimijaoturisse, 
mis samuti tuleks hoida lastele 
kättesaamatuna.

Kemikaalide koht  
tuleb läbi mõelda

Kemikaalimürgistusi on mit-
mesuguseid, aga kindel retsept 
mürgistuseks on kemikaali li-
monaadi- või veepudelisse üm-
bervalamine. Eriti ohtlik on see-
juures 30% äädikas, sest ka üks 
lonks võib kaasa tuua söövitu-
se. Tark on koju osta üldse ai-
nult 10% äädikat, mille õnne-
tuse sattumisel kogeb inimene 
mööduvat limaskesta ärritust.

Kemikaalidki tasub hoiusta-
da nii, et lapsed neid kätte ei 
saaks. Eriti põnevad on lastele 
magusa lõhna ja värviliste pu-
delitega pesuvahendid ning pe-
sugeelkapslid. Viimased on väga 
ohtlikud väikelastele, sest neis 
olev vahend on söövitava toime-
ga ning kapsel kergelt purunev.

Kemikaalide paigutamist ja 
kasutamist tasub ka täiskasva-
nud pereliikmetele selgitada. 
Mõne aja eest saime näiteks 
teate eakast, kes arvas, et pe-

sugeelkapsel on moodne salati-
kaste, ning serveeris seda toidu-
laual. Selliste olukordade välti-
miseks tasub veenduda, et lähe-
dased teavad, millega on tegu, 
kui majja tuleb mõni uus vahend.

Söövitavad patareid
Patareidest on rõõmu mängu-

asjade ja elulist abi taskulampi-
de sees, kuid inimkehas põhjus-
tavad need hävingut. Eriti ohtli-
kud on pisikesed ja süütuna näi-
vad nööppatareid, mis aga ve-
delikuga kokku puutudes teki-
tavad ajas aina süveneva söövi-
tuse. Tagajärjed võivad olla vä-
ga karmid. Seega tasub alati jäl-
gida, et nii pakendis kui ka pa-
kendita, uued ja kasutatud pa-
tareid oleksid väikeste sõrme-
de ulatuskauguselt kaugel väl-
jas. Samuti tasub üle vaadata, et 
koduste seadmete patareikatted 
oleksid kõvasti kinni.

Pisikesest pudelist  
võib tulla suur õnnetus

Kodudes leidub erinevaid 10 
ml suuruseid pudeleid, mis või-
vad sisaldada nii ravimeid, sil-
matilku, taimekaitsevahendit, 

eeterlikku õli, e-sigareti täite-
vedelikku kui ka palju muud. 
Taolisi pudeleid ei tasu koos 
hoiustada, sest mürgistusteabe-
keskuse kogemus näitab, et sa-
ge mürgistuse põhjus on pude-
lite segamini ajamine. Eriti olu-
line on see väikelaste vanema-
tel, sest beebide D-vitamiin on 
mitmete mürgistusohtudega ära-
vahetamiseni sarnases pudelis.

Kahtluse või õnnetuse kor-
ral helista 16662!

Mürgistuse või selle kahtlu-
se korral tasub alati helistada 
mürgistusinfoliinile 16662, kus 
kogenud nõustajad aitavad välja 
selgitada olukorra ohtlikkuse ja 
leida õige lahenduskäigu. Mür-
gistusinfoliin töötab ööpäev lä-
bi ning nõu saab küsida nii ees-
ti kui ka vene ja vajadusel ing-
lise keeleski. Mürgistusinfoliini 
number 16662 tasub telefoni 
salvestada esimesel võimalusel, 
sest õnnetuse hetkel ei pruugi 
õige number meenuda. Numb-
rit salvestades oled valmistunud 
veel üheks kriisiks.

Kriisivaruks ostetud patareidest, ravimitest ja  
kodukeemiast võib vale hoidmise korral saada oht

Linda-Mari Väli
linda-marie.vali@tallinnlv.ee

Ukrainast saabunud sõja-
põgenikest laste haridus 
saab 4,5 miljonit eurot ning 
lisaraha kulub ka Stroomi 
ranna puhastamisele.

Linnavalitsus esitas voliko-
gule linna tänavu juba kolman-
da lisaeelarve, mis suurendab 
linna eelarvet 22 miljoni euro 
võrra. Põhjus on energiakriis, 
mis sunnib linnatranspordile 
ja sotsiaalhoolekandele enam 
raha andma. "Kolmas lisaeel-
arve ei ole linnas tavapärane 
nähtus, aga paraku nõuab seda 
praegune olukord," nentis lin-
napea Mihhail Kõlvart. "Meil 
on vaja lisaraha energia ja kü-
tuse hinnatõusude kompensee-
rimiseks. Arusaadavalt mõjutab 
kütuse hinnatõus eelkõige lin-
na ühistransporti. Tuleb valida, 
kas leida see raha linlaste tas-
kust või siis linna eelarvest."

Kõlvart kinnitas, et pealin-
nal pole plaanis loobuda tasuta 
ühistranspordist. "Kriisiolukor-
ras on tasuta ühistransport ka 
üks osa sotsiaalsetest toetustest, 
mille vajadus kasvab iga päeva-
ga," rääkis Kõlvart. "Me näeme, 
kuidas ühistranspordi kasuta-
jate arv on hüppeliselt kasva-
nud, ja saame kõik aru ka sel-
lest, miks see on juhtunud. Aga 
juba ainult transpordi ülalpida-
miseks tuleb täiendavateks kü-
tusekuludeks eraldada 16 miljo-
nit eurot. See on peaaegu pool 
lisaeelarve mahust."

Teise olulise osa lisaeelarvest 
moodustab energiakulude kat-
mine. "Sotsiaalvaldkond, mis on 
meie traditsiooniline prioriteet, 

saab samuti lisatoetust," rääkis 
linnapea. "Ka selles vallas näe-
me, kuidas vajadused tegelikult 
kasvavad. On terve rida linna 
pakutavaid teenuseid, mille pu-
hul tuleb lisaraha leida."

Suureneb spordi toetami-
seks ette nähtud raha.

Kõlvarti sõnul saavad lisara-
ha näiteks isikliku abistaja tee-
nus ja sotsiaaltransport, samuti 
laste asundushooldus.

Suuremalt jätkub üksikuks 
jäänud pensionäride toetamine. 
"Näeme, et käesoleval aastal on 
vajadus ja huvi ka selle vastu 
suurem," selgitas Kõlvart. "Abi-

pakkide jagamiseks eraldatak-
se täiendavad 200 000 eurot ja 
aasta lõpuni saavad kõik üksik-
pensionärid oma pakid kätte."

Ukrainast saabunud sõjapõ-
genikest õpilaste ja laste hari-
dus saab 4,5 miljonit eurot, Uk-
raina sõjapõgenike vältimatuks 
abiks kulub  557 134 eurot. St-
roomi ranna reostusuuringuks 
ja saaste likvideerimiseks lä-
heb 528 411 eurot. "Praegu-
ne olukord tekitab lisavajadu-
si ka meie partneritele," rää-
kis Kõlvart. "Näiteks toetame 
toidupanka."

Linnapea rõhutas, et kui 
riik ei näe omavalitsustele oma 

eelarvega ette täiendavat toe-
tust, siis mõjub see paljudele 
piirkondadele laastavalt. "Tal-
linn saab sel aastal veel tõe-
näoliselt hakkama, sest meil 
on konservatiivne finantspolii-
tika," rääkis Kõlvart. "On ole-
mas võimalused kokku hoida 
ja ka täiendavaid tulusid tee-
nida. Suur mure on  aga, kui-
das teised omavalitsused hak-
kama saavad. Juba praegu on 
näha, et esmajoones hakatak-
se kokku hoidma sotsiaalvald-
konnalt."

Kõlvarti sõnul ei suuda 
omavalitsused pakkuda näi-
teks normaalset koolitoitu, kui 

lähtutakse riigi antavast toetu-
sest – seda on täpselt üks eu-
ro. "Selline riiklik toetus po-
le enam ammu adekvaatne, 
aga tänasel päeval pole sel-
lega enam üldse midagi te-
ha," nentis linnapea. "Tean, 
et mõned omavalitsused, näi-
teks Tartu linn on leidnud la-
henduse niiviisi, et palutakse 
raha vanematelt. See pole aga 
kindlasti õige suund."

Kriisiolukorraks valmis
Linnapea sõnul on sotsiaalse-

te meetmete toetamise vajadus 
tingitud eeskätt energia hinna-
tõusust. "Isegi tagasihoidlikud 
ennustused näitavad, et meil 
tekib minimaalselt 90 miljo-
ni euro suurune auk," ütles ta. 
"Lisaks tekitab palgatõus hari-
duses veel täiendava 57 miljo-
ni euro suuruse puudujäägi. Ju-
ba ainuüksi kahes valdkonnas 
näeme minimaalselt 140 mil-
joni täiendava euro vajadust, 
ja mingit katet nende kulutus-
te katmiseks pole. Kõiki vald-
kondi vaadates on vajadused 
aga veelgi suuremad."

Kõlvarti sõnul menetletak-
se praegu lisaeelarvet ja lei-
takse katet operatiivsetele va-
jadustele. Järgmise aasta eel-
arves on esikohal valdkonnad, 
mis on eriti vajalikud just kriisi-
olukorras. "See tähendab, et tu-
leb mõned investeeringud edasi 
lükata," nentis Kõlvart. "Sealt 
saab kokku hoida."

Pikemas perspektiivis vaja-
vad omavalitsused aga kind-
lasti riigi toetust.

Lisaeelarve vastuvõtmisel 
kujuneb pealinna käesoleval 
aastal täpsustatud eelarve ma-
huks 1 miljard 74 miljonit eurot.

Lisaeelarve annab raha tasuta  
bussisõidule ja eakate abistamisele

Mare Oder
mürgistus- 
teabekeskus

Olukorras, kus kodukulud hüppeliselt kasvavad, vajavad abi nii üksi elavad penionärid kui teised majandusras-
kustesse sattunud inimesed.  Scanpix

Valeinfo  
arutelu kesk-
raamatukogus
4. novembril toimub keskraa-
matukogus Aleksander Sibu-
lale pühendatud erialapäev 
"Kui pikad on vale jalad? Raa-
matukogud võitluses valeinfo-
ga". Päeva esimeses pooles 
toimub vestlusring, kus mu 
hulgas arutletakse valeinfo 
tekkemehhanismide ja levi-
misviiside üle, sellele järgne-
vad valeinfo äratundmise 
praktilised töötoad. Veebiüle-
kannet üritusest saab jälgida 
keskraamatukogu kodulehelt.

Mardilaat Saku 
suurhallis

3.-6. novembrini toimub Saku 
suurhallis traditsiooniline mar-
dilaat, mis on kui Eesti käsitöö 
laulupidu. Laadal esitletakse 
ja müüakse käsitööd, toimu-
vad õpitoad käsitöömeistrite 
juhatusel. Esitletakse kauni-
maid käsitööesemeid ja uusi 
raamatuid, pakutakse eesti-
maist kõhutäidet ja saab kuu-
lata rahvuslikku muusikat. 
Laat on avatud 3. novembril 
kella 12-19, 4. novembril kella 
10-21 (käsitöö-öö toimub kel-
la 18-21), 5. novembril kella 
10-19 ja 6. novembril kella 10-
16. Lisainfo https://mardilaat.
ee või Facebookist www.
facebook.com/mardilaat.

Käekotinäitus 
linnamuuseumis

5. novembrist on linnamuu-
seumis (Vene 17) avatud näi-
tus "Igapäevased kaaslased. 
Käekotid 1900-1950", mis 
toob vaatajateni Eesti 20. sa-
jandi esimese poole kotidisai-
ni. Fookuses on eri kotitüübid, 
mis peegeldavad naise rolli 
muutumist 20. sajandi algu-
poolel, uusi vajadusi ning või-
malusi. Näitus tutvustab lin-
namuuseumi jt Eesti muuseu-
mide haruldusi ning toob kaa-
sa mitmekülgse publikuprog-
rammi.



mad inimesed kui 
need, kes seda ei tee."

Nad on Viherpuu sõnul ka 
vaimselt tugevamad ja terve-
mad. "Nad on vitaalsed ja ju-
ba seetõttu ei tule haigused nii 
kergelt murdma," lausus ta. 
"Karastamine pole nagu suit-
setamine ja alkohol, mis sind 
lõpuks tapab. See hoopis tõs-
tab immuunsust ja aitab ter-
vemana elada. Aga jälle, kui 
sa üle paned, siis on liig. See 

on nagu vee joomisega., Kui 
doseerid üle ja jood viis liit-
rit päevas, siis on halvasti. 
Aga jood paar liitrit, on häs-
ti. Nii on ka talvise ujumise-
ga. Pool minutit, järk-järgult 
aega pikendades kuni kolm 
minutit külmas vees ei tapa 
mitte kedagi."

Mida siiski peaksid tegema 
need, keda juba mõte külma 
vette minekust endast välja 
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veerand tundi. "Igal juhul on 
18 minutit piir, kui kaua to-
hiks külmas vees ka karastatud 
inimene ujuda. See pole enam 
tervislik, kui liiga kaua vees 
olla," märkis Viherpuu. "Neid 
maratonujujaid on Eesti klubi-
de peale kokku heal juhul ku-
ni viiskümmend, kes nii kaua 
jaksavad ujuda. Nende seas on 
nii mehi kui ka naisi."

Tavaline viis on ujuda rah-
va keeli konna ehk rinnuli 25 
meetrit.  Enamus ujub selle 25 

meetrit ära, mõned ka pike-
maid distantse. Ujutakse 

krooli, rinnuli ja vii-
masel ajal ka delfiini. 
"Aga selili ujumist 
talvel ei harrastata, 
sa lihtsalt ei näe ja 
see on ohtlik," üt-
les Viherpuu.

Algajatele soo-
vitas klubi juht jälgi-

da kogu aeg ensetun-
net. Kui pärast veest 

tulekut on ikka tahtmi-
ne minna veel ja veel, siis 

on kõik korras. Aga vägisi ei 
maksa end sundida. "Tuleb ik-
ka mõõdukas olla," märkis Vi-
herpuu. "Kui su tervis on nõrk, 
oled stressis või just põdenud 
mingit haigust ja külmas vees 
veel peale külmetad, siis jääd 
ikka haigeks," hoiatas ta.

Eelarvamused ei aita
Samas ei tohiks olla eelar-

vamuste küüsis, et selline asi 
tervele inimesele üldse ei sobi. 
"Jah, see on väga ekstreemne, 
isegi kaksteist korda üle võlli, 
aga annab palju enesetundele 
ja tervisele," kinnitas Viher-
puu. "Aga üldjuhul on need, 
kes enda karastamisega tege-
levad, ikka keskeltläbi terve-

"Jah, taliujumine on väga ekstreemne, tavaeluga võr-
reldes isegi kaksteist korda üle võlli tegevus, aga see 
annab palju enesetundele ja tervisele," lausus Tallin-
na taliujumiskeskuse juhatuse liige Hannes Viherpuu. 
"Karastamine pole nagu suitsetamine ja alkohol, mis 
sind lõpuks tapab. See hoopis tõstab immuunsust ja 
aitab tervemana elada."

Hannes Viherpuu käis eelmiselgi nädalal Pirita rannas ujumas. Praegu on veel taliujumise jaoks liialt soojad ilmad. Samas on mehe sõnul tõeliselt külmal ajal lihtsamgi vette minna 
kui suvel, sest vesi on õhust soojem.  Albert Truuväärt

Tänavune taliujumise hooaeg algas võistlustega Harku järve väliujulas.

Albert Truuväärt

Mullu detsembris peeti Admiraliteedi basseinis Eesti meistrivõistlused taliujumises. Scanpix

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee 

Meres, järvedes ja jõgedes 
suplemised pole sugugi lõppe-
nud. Neil, kes ei karda külma, 
hooaeg novembris hoopis al-
gab. Sissejuhatus taliujumisele 
tehti küll juba paar nädalava-
hetust tagasi Harku järve ää-
res, kus eri  harrastusklubide 
liikmed võidu ujusid.  Tiheda-
malt hakkavad taliujujad koos 
käima sel nädalal.

Pealinnas tegutseb üsna mi-
tu taliujujate klubi. Vanim ja ka 
suurima liikmeskonnaga neist 
on Pirital tegutsev Tallinna ta-
liujumiskeskus. Klubi juhatu-
se liige Hannes Viherpuu üt-
les, et redelid on juba vees ja 
välised ettevalmistused teh-
tud, aga siseruumide remont 
võtab veel mõned päevad ae-
ga. "Ühes korralikus taliuju-
jate keskuses on ikka riietus-
ruumid ja saun, kus pärast jää-
külmas vees käimist end soo-
jaks ajada," selgitas ta.  "Meie 
klubil on osakonnad ka Kaku-
mäel ja Pärnus, neis mõlemas 
algab hooaeg novembri algu-
ses. Aga traditsiooniline ava-
mispidu tuleb nagu tavaliselt 
kuu aega pärast hooaja ava-
mist, mil esimesed ujumised 
on kõigil juba tehtud."

Võistlema ei sunnita
 Pandeemia aeg on hõrend-

nud ka taliujute ridu. "Tänavu 
on kahjuks registreeritud vä-
hem aktiivseid klubilisi," ütles 
Viherpuu, lisades, et enne pan-
deemiast tingitud pausi oli Pi-
rital klubilisi koos käimas ligi 
600. "Hea, kui tänavu jõuame 
pooleni sellest. Nüüd ehk tu-
leb see kuussada Kakumäe ja 
Pärnu omadega kokku. Kuid 
ka seda on väikese Eesti koh-
ta üsna palju."

Näiteks Eesti meistrivõist-
lustest taliujumises võtab tava-
liselt osa keskeltläbi kuni 400 
ujujat, rekord oli ükskord 500. 
Võrdluseks toob Viherpuu rah-
vaarvult palju suurema Soome, 

kus maa meistrivõistlustel oli 
näiteks 1200 osavõtjat. 

"2018. aasta märtsis korral-
das meie klubi Tallinnas ka tali-
ujumise maailmameistri võist-
lused,  Admiraliteedi basseinis 
võttis siis viiel päeval mõõtu 
4500 inimest. Niisiis pole meil 
midagi häbeneda, aga harras-
tajaid võiks olla ikka veel roh-
kem," rääkis Viherpuu. "Kõik 
ei pea ju tingimata võistlema 
ega ka üldse ujuma. Enda vette 
kastmine ja väike talisupluski 
aitab juba organismi immuun-
susüsteemi tugevdada. Ka Piri-
tal käib neid, kes end lihtsalt 
vette kastavad ja naudivad to-
redat seltskonda ning mõnu, 
mida külm vesi kehaga teeb. 
Võistlustel käib ainult kolman-
dik neist, kes talvel söandavad 
külma vette minna."

Viherpuu sõnul mingit sun-
dust võistelda ei ole. "Osa ei 
oskagi ujuda või pole nii head 
ujujad, et minna üle pea vet-
te," lausus ta. "Nende jaoks 
peab olema jalge all kindlas-
ti põhi. Või hoiavad nad kin-
ni pontoonist või redelist ja 
kastavad end vette. Need ini-
mesed muidugi ka võistlustel 
ei käi. Ka neist, kes tunnevad 
end vees vabamalt, umbes poo-
led ei taha võistelda. Aga oma 
sada inimest meie klubist käi-
vad igal juhul ka võistlemas."

Üle veerand tunni  
pole kasulik

Taliujumise võistlus ei 
käi aja peale. "Võist-
lus käib selle peale, 
kes pärast distantsi 
läbimist esimesena 
veest välja tuleb," 
selgitas Viherpuu.

Kõige lühem 
distants on 25 
meetrit, siis tuleb 
50 meetrit ja 100 
meetrit. 450 meetrit 
on taliujujate jaoks ju-
ba maraton.  Kiirem ujuja 
ujub selle ära oma kuue mi-
nutiga. Aeglasel ujujal läheb 
poole kauem või koguni kuni 

Inimestele  
meeldib katsetada 

oma piire. Nad  
kutsuvad veel  

sõbradki kaasa.

Taliujuja meelespea

• Talisuplemist tuleb kindlasti 
harrastada kainelt.

• Ära mine jääkülma vet-
te üksi, vaid võta alati 
keegi kaasa.

• Ära hüppa vette, vaid 
lasku aegamisi. Esma-
kordsel karastamisel 
kasta end vette vaid 
korraks.

• Edaspidi ära viibi vees kauem 
kui paar minutit.

• Turvalisem on käia teada-
tuntud taliujumiskohta-

des. Tallinnas on olemas 
taliujumiskeskus Pirital 
(Purje T3) ja Harku jär-
ve väliujulas, telefon 
502 9593 või  

506 2344
• Ohutu taliujumise kohta 
saab infot  taliujumne.ee le-

heküljel.

TALIUJUJA: Novembrist alates põgeneme 
talvekülma käest merevette sooja



Taliujumisest  
ei saa lihtsalt 
enam lahti

Erkki  
Kasenurm, 
Harku taliuju-
mise korral-
dusmeeskon-
na liige

Üks tugev reegel taliujumise pu-
hul ongi, et see võib meeldima 
hakata ja enam ei saa lahti. Tea-
da-tuntud reegel on:  purjus pea-
ga me ei uju. Taliujumises on oluli-
ne nõue: ära mine kunagi üksi. 
Kui midagi juhtub, siis peab ole-
ma esmane abi käepärast. 12. no-
vembril on meil ujumisetapp Piri-
ta jões. See on võistluste teine 
etapp ja kõik kulmineerub festi-
valiga meres.

Kelleltki saadud 
viiruse põeme 
vaid poole  
päevaga läbi

Aivar  
Tugedam,
Kalaranna  
talisupleja  

Talisuplusega 
peaks tegelema, 
sest see on kõige ajasäästlik spor-
diala, mis ei ampsa sinu päevast 
üldsegi palju ära. Aga samal ajal 
annab meeletult vastu. Kui sa lä-
hed hommikul ujuma, saad kohe 
meeletu energialaksu ja oled val-
mis kõiki oma asju tegema. Juhul, 
kui sa kelleltki ka mõne viiruse 
saad, siis talisuplejal läheb see 
enamasti kiiremini kehast välja. Sa 
põed haiguse poole päevaga läbi, 
samal ajal kui teistel võtab see 
aega terve nädala.  Hommikul võid 
tunda end kehvasti, aga õhtuks lä-
heb enesetunne paremaks. Hüp-
pad taas vette ja kõik on jälle hea. 
Taliujumiseks tuleb teha endaga 
rahu ja öelda endale: jah ma tahan 
seda teha. Kui seda teha sunnivii-
siliselt, siis enamasti ei pruugi lõp-
lik tunne olla kõige mõnusam. Olu-
line on tunda seda kohta, kus kül-
ma vette minna. Harku välibasseini 
juures on see näiteks turvaline ja 
ohutu. 

Kõik päevased 
pinged ja  
mured jäävad  
külma vette

Malle Elvet,
Taliujuja

Mul on tekki-
nud vastupi-
davus külme-
tushaigustele, lii-
gesed on natuke leebemaks läinud 
pärast seda, kui hakkasin külmaga 
ujumas käima. Soovitan kõigile ta-
liujumist proovida. Kes kord tuleb, 
tuleb tavaliselt veel ja veel ja jääbki 
ujuma.  Võib-olla saad sa päeva-
töödega juba lõunaks ühele poole. 
Ja kui sa lähed õhtul vette, siis ajad 
sellega kõik pinged kehast välja. 
Kõik mured jäävad sinna vette. Nii 
et igati kasulik.
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Hannes Viherpuu käis eelmiselgi nädalal Pirita rannas ujumas. Praegu on veel taliujumise jaoks liialt soojad ilmad. Samas on mehe sõnul tõeliselt külmal ajal lihtsamgi vette minna 
kui suvel, sest vesi on õhust soojem.  Albert Truuväärt

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Esmakordselt mainitakse 
Tallinna lõbumaja 1475. 
aastal, kui üks noor munk 
oli koos isaga läinud sinna 
prassima ja patutegusid 
tegema. Patune munk saa-
deti raesõdurite vahel ta-
gasi kloostrisse. 

Linnaelumuuseumis avatud 
näitus "Kõlvatu Tallinn" paneb 
küsima, kas Tallinn oli keskajal 
siis palju kõlvatum kui teised 
Euroopa linnad. 

Sel teemal linnas ringkäike 
ehk sekskursioone juhtiv Kristi 
Paatsi vastas, et Eestis võis ta 
kindlasti olla kõige kõlvatum 
linn. "Suur linn ikkagi. Võib-ol-
la mõni veelgi suurem linn, näi-
teks Riia, on olnud kõlvatum."

Prostitutsioonist Tallinnas 
on kirjapanekuid juba 15. sa-
jandi algusest. Näiteks kae-
bas 1439. aastal kellegi Hans 
Gerwerti naine, et ta mees oli 
käinud "lahke anniga naiste 
seltsis õlut lakkumas". Säili-
nud on ka selline teade, et pal-
mipuudepüha hommikul 1486. 
aastal jõi üks rootslane hoora-
dega veini ja tegi ebamoraal-
seid tempe.

Esmakordselt mainitakse lõ-
bumaja Tallinnas 1475. aas-
tal. Selgus, et seal mürgelda-
nud üks joobnud noormees, kes 
koos isaga oli tulnud lõbutse-
ma. Korrarikkuja osutus domi-
nikaanlaste kloostri mungaks, 
kes oli koju käima lubatud. Pa-
tune munk saadeti raesõduri-
te vahel tagasi konventi. "No 
ma ei tea, mitukümmend pal-
vet ta pidi oma patu lunasta-
miseks siis maha ütlema," sõ-
nas Paatsi. "Aga muide, see lõ-
bumaja, kus patustanud munk 
prassis, asus tänase kino Sõp-
rus kõrval Müürivahe tänavas. 
Küllap läks isa ja poja hullami-
ne seal kuidagi väga ülekäte ja 
linnavahid pidi sekkuma. Ilm-
selt pruugiti ka ohtralt alkoho-
li. Munk ei tohtinud ju naisega 
vahekorras olla."

Kõrtsid ja saunad olid suu-
rimad patupesad

Kõige suuremad patupesad 
keskaegses Tallinnas olid aga 
just kõrtsid ja saunad. Tal-
linnas tegutsesid saunad ju-
ba 14. sajandil. Seal käidi nii 
söömas-joomas kui ka äriasju 
ajamas ja lõbusate saunanais-
tega kohtumas. Pesuruumis 
olid naised ja mehed häbene-
mata koos. Avalikud saunad 
said ametiisikutelt siiski tera-
vat kriitikat. 1597. aastal kir-
jeldas superintendant Sagitari-
us, et ta nägi, kuidas naised ja 
neiud läinud ihualasti ja ise-
gi rätikut ette sidumata sau-
na, kuhu neile järgnesid lõbu-
sad sellid. Superintendant oli 
nördinud, et siin linnas ei ka-
ristata kedagi abielurikkumi-
se, hooramise ja liiderlikkuse 
eest. Üks kuulsamaid saunu 
oli all-linnas Kiek in de Köki 
torni all asunud raehärra Jo-
han Bolemanni saun. "Usina 
katoliiklasena soovis Boleman 
ka saada taevasse ja pidi sel-
le nimel  tegema heategusid. 
Ta andis oma sauna igal nel-
japäeva õhtul vaeste käsutus-
se. Väga ilus tegu, aga vars-
ti hakkas rahvasuu seda kut-
suma kolemani saunaks. Ei 
tea, mis koledusi need vae-
sed seal siis tegid, et nii kut-
suti? Teadagi!"

Keskajal kujunesid hoorami-
se keskusteks ka   Kalamaja ja 
Tõnismäe kõrtsid, aga neid lei-
dus mujalgi.  1527. aastal oli 
näiteks Kalamajas 78 majapi-
damise kohta tervelt 17 kõrt-
si. Ja 1673. aasta andmetel oli 
Tallinnas Suure Rannavärava 
esises eeslinnas 28 kõrtsi, Nun-
ne värava ees 13, Viru värava 
ees 29 ning Karja ja Harju vä-
rava ees 8 kõrtsi.

"Kõrts pakkus ka peavar-
ju ja elusaset väga erinevatele 
inimestele – keda kõike seal ei 
võinud kohata!" rääkis Paat-
si. Peamiselt elasid kõrtsides 
palgatöölised, teenijatüdrukud, 
meremehed ja juhutöölised, kes 
töö otsinguil paigast paika liiku-
sid. Samuti peatusid seal rända-
vad tudengid. Ja otse loomuli-
kult  elasid ja pidasid oma ame-
tit kõrtsides lõbutüdrukud. Sa-
mas, kõrtsis leidsid varju ka va-
nad ja haiged inimesed, vaba-
abielu elanud naised ja armu-
kesed. "Aga ega sageli polnud 
seksimiseks vaja isegi eraldi 
tuba," lausus Paatsi. "Asja ae-
ti igal pool, kus võimalik, kas-
või õlletünni otsas, kui vaja."

Lõbunaised kandsid val-
get tanu

Usupuhastus tõi kaasa seni-
sest suurema abielu väärtusta-
mise. Ja seetõttu hakati ka kar-
mimalt karistama abielueelseid 
ja abieluväliseid seksuaalsuh-
teid ja vabaabielu. Patustanud 
naise autus pidi kõigile näh-
tav olema. Näiteks Tallinnas 
kandsid prostituudid valget ta-
nu. "See oli vajalik, et  korra-
likud kodanikud teaksid min-
na üle tee, kui prostituut vas-
tu tuleb," mainis Paatsi. Prosti-
tuute tähistati kogu Euroopas, 
aga igal pool ise moodi.

1589. aastal tabati naine 
hooramiselt, ent rae nördimu-
seks käis ta linnas edasi katma-
ta peaga. Prostitutsiooni eest oli 
karistuseks nüpeldamine häbi-

postil ja linnast välja kihutami-
ne. 1623. aastal piitsutati ku-
peldaja Simonit ja tema juures 
töötanud kolme naist kaagis ja 
aeti pärast linnast välja. Naistel 
lõigati maha juuksed, mis nae-
lutati häbipostile. "Ilmselt oli te-
gemist korduvate rikkumis-
tega ja neil polnud 
ka raha trah-
vi maksmi-
seks," lau-
sus Paatsi. 
"Nad olid 
seal kaa-
gis  päe-
vakese 
ja neid 
peksti, 
piitsuta-
ti. Aga üh-
te lõbunaist ei 
piitsutatud, sest 
ta oli lapseootel. Tal-
linna linn oli ikka inim-
lik koht juba siis. Pikad juuk-
sepalmikud lõigati siiski kõi-
gil naistel maha ja pärast hä-
bipostis olemist aeti nad kõik 
linnast välja."

Langenud naine võis valge 
tanu kandmisest ja põlgusest 
pääseda vaid ühel viisil – tuli 
leida mees, kes temaga ametli-

kult abiellu astuks. Paljud selle 
mehe ka leidsid, aga mõned jät-
kasid abielus olleski ikka oma 
vana asja ajamist.

Leebemad karistused olid 
ette nähtud ka teenuse ostja-
le. Mustpeade 16. sajandi põ-

hikirja järgi karistati lõbunai-
se juurest tabatud ven-

da vette viskami-
sega. Kuid end 

lunastada oli 
võimalik 
vennas-
konnale 
tünni õlut 
loovuta-
des.

Seksi-
mõnu suu-

rendamiseks 
kasutati kesa-

kajal mitmeid loo-
duslikke ande. Neid 

pakkus ka Tallinna raeapteek. 
"Üks näide nendest paljudest 
maitseainetest, mis võisid aval-
dada seksielule ergutavat toi-
met, on muskaatpähkel," ütles 
Paatsi. "Mees neelas alla terve 
muskaatpähkli, see käis läbi te-
ma soolestiku ja väljus temast. 
Siis ta pesi selle pähkli ära ja 
riivis oma naisele veini sisse."

Keskajal aeti armuasju 
ka kõrtsi õlletünni otsas

Prostitutsiooni 
eest oli karistuseks 
nüpeldamine häbi-

postil.

TALIUJUJA: Novembrist alates põgeneme 
talvekülma käest merevette sooja

ajab? Ka selle kohta on Piri-
ta klubi juhil kindel soovitus: 
"Mõni ei lähe ka sooja suve-
ga Pirital vette. Või kastab end 
korraks märjaks päevitamise 
vahel ja tuleb hambaid pla-
gistades tagasi – uih kui külm 
oli! Aga talvel on teistmoo-
di," rääkis Viherpuu. "Väljas 
on 10 kraadi külma, isegi 15, 
jube külm, eks. Aga vesi on 
viisteist kraadi soojem! Talvel 
ongi lihtsam vette minna. Sa 
lähed külmast sooja. Suvel lä-
hed soojast külma tavaliselt."

Kergem kui suvel  
vette minna

Algajatel on Viherpuu sõ-
nul kõige lihtsam redelist tasa-
kesi kuni õlgadeni vette min-
na. "Oled seal siis viis sekun-
dit või kümme sekundit, tu-
led välja ja see tunne, et jäid 
ellu ja võib veel proovida, on 
valdav.  Sellepärast meie klu-
bi töötabki teisipäeval, nelja-
päeval ja pühapäeval, et ini-
mesed tulevad ja katsetavad 
oma piire. Kutsuvad veel sõb-
rad ja külalisedki kaasa. See 
on hea võimalus saunas suhel-
da ja käia külmas vees."

Kusagil üksinda soolaukas 
käimise mõtte talvel laitis klu-
bi juht maha. "Mõned tahavad 
talvel nii spartalikult mõnes 
laukas käia, aga seal on ohtlik. 
Talvel käed külmuvad, varbad 
külmuvad, lööd ära ennast. Kui 
seal redelit ei ole, siis ei pruu-
gi välja saada ja see ongi oht-
lik," märkis Viherpuu. "Aga kui 
sul on klubi, kus saad teiste-
ga koos käia, kui vette läheb 
kaldtee ja redel, saad pärast 
saunas üles soojeneda, siis see 
on meeldiv."

Mis teeb tavainimest  
võdisema võtva taliujumise 
nii meeldivaks?

Tuurid linnas ja näitusel  
"Kõlvatu Tallinn"
• 8. novembril kell 

18 kuraatori-
tuur linnaelu-
muuseumis 
koos Made 
Isakuga. 

• 26. novembril 
ja 7. jaanuaril 
kell 18 sekskur-
sioonid linnas inglise kee-
les. Giidiks on Karoli Loo. 
Eestikeelsed sekskursioo-
nid on kavas 13 ja 17. jaa-
nuaril kell 18.

• Ekskursioonid laiendavad 

"Kõlvatu Tallinn" 
näituse teemasid 

ning jutustavad 
konkreetsete 
paikadega seo-
tud lugusid. 

Täiskasvanute 
tuur algab linna-

muuseumist ja liigub 
mööda Tallinna vanalinna, 
tuuri kestus orienteeruvalt 
1,5 tundi. Alla 16-aastaste-
le mittesoovitatav!

• Piletid tuuridele aadressilt 
fienta.com

Hooramiselt tabatud naine aeti linnast välja. 
Noor kaupmees aga, kes lõbumajast avasta-
ti, visati vette ja ta pidi oma kuludega kaas-
lastele märjukest ostma. Pilt on illustratiivne.



siis neid naabrite vahelisi tülisid 
klaarima. Mõned vaidlused käi-
vad aastaid ja need asjad nii rut-
tu ei lahene. Kui ikka keegi näeb, 
et ta saab mingi konksuga naab-
rit jälle ärritada, siis hakkab ta 
nõudma, et naabrile trahvi teh-
taks, ja me peame neid asju la-
hendama. Nende seas on ka mõ-
ned parkimisrikkumised. Pargi-
takse ühisomandis olevas suure-
mas hoovis ja ühele kaasomani-
kule ei meeldi näiteks, et teine 
võtab justkui liiga palju ruumi 
oma autoga ära. Omavahel kok-
kuleppele ei saada ja kutsutakse 
mupo trahvi tegema. Aga niisu-
gusel puhul pole meil ju mingit 
alust trahvi teha. Naabrid pea-
vad ise kokkuleppele jõudma.

On ka igasugused puude lõi-
kamised, mis on kellegi arvates 
jälle liiale läinud, kaevatakse, et 
naaber lõikas liiga palju, ja nõu-
takse talle trahvi tegemist. No 
jälle – mille alusel?

Kui palju tuleb ette tühja jutu 
ajajaid, et helistatakse teile ja te-
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Munitsipaalpolitsei pidas 13. 
oktoobril oma 19. sünnipäeva. 
Roland Sikk kuulub Tallinna mu-
nitsipaalpolitseiameti raudvara 
hulka. Juba 2007. aasta jaanua-
ris mupos tööle asunud mees on 
aidanud luua linnapolitsei val-
veüksust ja pannud käima mu-
po piletikontrolöride töö. Pikalt 
ka patrullijatele ülemuseks ol-
nud mees juba teab, mille pärast 
elanikud kõige rohkem mupos-
se pöörduvad.

Mille pärast siis kõige rohkem 
neid väljakutseid tehakse? Mis 
on inimestele kõige rohkem mu-
ret tekitanud?

Lõviosa on ikka parkimisreeg-
lite rikkumised, mis põhjustavad 
inimeste pahameelt, ja sellest ka 
meile teatatakse.

Ja siin võib ikka välja tuua 
kogu võimalike rikkumiste amp-
luaa: keelava märgi all parkimi-
sed, kõnniteel parkimised, halja-
saladel parkimised, väravate et-
te parkimised ...  lõpetades teis-
te liiklejate kinniparkimistega. 
See kõik on ikka väga massiline.

Milliseid imenippe siis selle va-
lesti parkimise juures kasutatak-
se peale avariitulede sisse lüli-
tamise? Inimesed on ju küllalt 
leidlikud?

Ei tahagi siin välja tuua neid 
nupumeeste leidlikke kohti ja 
mooduseid, äkki hakatakse veel 
järele tegema. Jah, vabanduste 
leidmisel ollakse küll leidlikud. 
Neid on ikka seinast seina. Kõi-
ge levinum on muidugi jutt, et 
auto läks rikki või oli vaja kel-
lelegi vastu tulla just selles ko-
has. Aga on ka neid, kes tunnis-
tavad, et võtsidki teadlikult ris-

ki ja parkisid valesti. Mitte eriti 
suur trahv neid ei hirmuta. See 
20-eurone trahv on ajale juba vä-
ga jalgu jäänud. Juhid tunnista-
vad, et neil on odavam rikkuda 
liikluseeskirja ja maksta trahvi 
meile, kui maksta parkimistasu 
kesklinnas ja vanalinnas.

 Selliseid parkimisi vales ko-
has on ikka hästi palju, mille pu-
hul loodetakse avariitulede pea-
le. Eks me reageerime ka selle-
le, kui need ohutuled on pikalt 
sees ja selgub, et autol pole mi-
dagi viga ja mingit hädaolukor-
da pole. Kui teisaldusautot po-
le vaja ja juht ei oska öelda ka, 
mis talle autoga muret teeb, on 
tegemist ju rikkumisega ja me 
sekkume. Vahel juhtub ka nii, 
et patrulli lähenedes sõidab au-
to kiiresti minema ja vilkuvad 
tuled kustuvad.

Kuidas sel juhul toimite? Kas 
trahvite ikka, kui keegi sõidab 
niimoodi minema?

Jah, kui juhi kätte saame, siis 
trahvime ka. Eks neid trahvi-
mise menetlusi on ka eri-
nevaid. On hoiatustrah-
vid, mis tehakse, kui 
sõiduk on jäetud kee-
latud kohas parkima. 
Aga kui on juht sees 
ja ta on viisakas ja lõ-
petab märkuse peale 
kohe rikkumise, siis 
üldjuhul piirdume suu-
lise hoiatusega. Tähtis 
on ju, et näiteks liiklu-
se takistamine lõpetatakse. 
Ega trahvimine iseenesest pole 
meie eesmärk. Aga kui juht ei 
tunnista oma rikkumist ja hak-
kab mupo töötajaga norima, siis 
on teine lugu.  Niisugused inime-
sed ju lausa norivad endale trah-
vi ja selle nad ka kaela saavad.

Meie paneelmajade rajoonid on 
ehitatud ajal, mil oli märkimis-
väärselt vähem autosid, kui on 
praegu. Parkimiskohti on selle-
pärast magalapiirkondades vä-

LINNAPOLITSEINIK: Mõned ülbikud lausa norivad valesti parkimise eest trahvi

Roland Siku sõnul on mupo töö algaastatega võrreldes tundmatuseni muutunud. Linnapolitsei on saanud uued vormid ja korraliku tehnika. Kogu paberitöö on kolinud internetti. Li-
sandunud on ka mupo valmisolek eriolukordadeks.  Albert Truuväärt

Eriti palju saab 
mupo teateid 
valesti parkija-
test. Paneel-
majade rajoo-
nid pole nii su-
re hulga auto-
de jaoks mõel-
dud ning seal 
on rikkumised 
tavalised.

Tööle ununenud ohutuled ja katkine auto on vaid mõ-
ned luiskelood, mida keelava märgi all ja teiste kin-
ni parkijad ametnikele räägivad. "Vahel inimesed isegi 
ründavad mupo töötajat, kui see ei lase neil muru peal 
parkida," räägib elupõline mupo ametnik, registriosa-
konna juhataja Roland Sikk, lisades, et valesti parki-
jate kõrval teevad mupole enim muret koerapidajad. 
"Üks vanaproua pidas koertekasvandust oma toas, 
fekaalide hunnik ulatus juba pea aknalauani välja."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

ABILINNAPEAD: Mupo võiks ohjeldada 
bussiradadele trügivaid autojuhte
Praegu on mupol õigus peatada ainult 
neid sõidukeid, mis liiklevad  ühissõi-
dukirajal, ehk busse ja taksosid. Sa-
mas eraautode juhte, kes tipptundide 
ajal bussiradu ummistavad, linnapolit-
sei korrale kutsuda ei tohi.

 "On selge, et politseil praegu selle jä-
relevalve tegemiseks ressurssi ei ole. 
Esiteks on politseis olnud koondamised. 
Teiseks me saame aru, missugune jul-
geolekuolukord meil praegu on, ja polit-
seil on ilmselt olulisemaid ülesandeid 
kui jälgida, kas erasõidukid liiguvad 
ühistranspordiradadel," rääkis abilinna-
pea Vladimir Svet "Selle tõttu olemegi 
koos abilinnapea Tanel Kiigega välja 

pakkunud, et politsei võiks osa ülesan-
deid delegeerida mupole."

Mupo juhataja Aivar Toompere ütles, 
et kõik mupo välitöötajad on läbinud 
liiklusreguleerija koolituse ning käivad 
iga viie aasta tagant täiendkoolitusel.  
"Mupol võiks olla õigus peatada liiklus-
seaduse rikkujaid. Neid, kes sõidavad 
sissesõidukeelu märgi alt läbi, sõidavad 
vastassuunavööndis, ja teisigi," rääkis 
Toompere. "Praegu tuleb meile väga 
palju selle kohta kaebusi, aga kahjuks ei 
saa me midagi teha. Oleme teinud ette-
panekuid seadusemuudatusteks ja kus-
kilt ei ole esialgu eitavalt vastatud."

hem, kui oleks vaja. Kas inime-
sed nurisevad ka, et neil pole-
gi oma autot kuhugi panna ja et 
sellepärast rikuvad reegleid?

See kohtade puudus on tõesti 
üks üsna levinud vabandus või 
selgitus. Aeg-ajalt inimesed ise-
gi ründavad mupo töötajat selle 
pärast. Nad ütlevad, et me ole-
me eluaeg siin muru peal par-
kinud, kuidas te siis nüüd tule-
te meid trahvima!

Paljud teevad suured silmad ja 
ütlevad, et ma ei takista siin ju 
kedagi, miks ma ei või siis par-
kida. Aga me peame ikka läh-
tuma liiklusseadusest Ja kui seal 
on öeldud, et rohealal on parki-
mine keelatud, siis nii on.

Tegelikult on korteriühistud 
olnud tublid ja oma majade ümb-
ruse parklaid laiendanud. Ka linn 
on neile vastu tulnud ja seal, kus 
võimalik, lubanud parklaid laien-
dada. On tekkinud vastav liik-
luskorraldus, teekatte märgistus 
ja liikluskorraldusvahendid. Lust 
on vaadata neid kohti, kus asi on 
korras ja pole ka erilisi parkimis-
probleeme. Paranemine on ikka 
meeletu olnud, kui võrrelda meie 
patrullimise algusaastatega. Pa-
raku kõik autod alati ja igal pool 
siiski ära ei mahu. Eks siis meie 
patrullid peavad ka vaatama, kus 
tuleb piirduda ainult hoiatusega 
ja kus peab kohe trahvi tegema. 
Öösel võib ju mõni auto seista 
kohal, kus ta päeval tugevas-
ti juba liiklust häirib ja nii eda-
si. Alati tehakse parkimistrah-
vi otsus konkreetsetest asjaolu-

dest lähtudes. Mõnikord ole-
me korteriühistule kuulu-

va haljasala puhul silma 
kinni pigistanud ja lu-

banud seal parkida. 
Aga linnale endale 
kuuluvatel haljasa-
ladel parkida siis-
ki ei luba ja see-
pärast peavad au-
tojuhid veenduma, 

et muru peale autot 
jättes nad ei oleks lin-

na maa peal. Samuti tu-
leb küsida ühistult luba par-

kimiseks.
Ka kõnniteel ei tohi autot par-

kida, kui just pole väljas mär-
ke, mis seda lubavad. Kui pole, 
siis oleme sunnitud reageerima.

Mõned saririkkujad on mupo 
inimestele vist juba isegi nimepi-
di tuttavad. Millised nende trah-
virekordid on?

Mõnede puhul on rikkumis-
te nimekiri juba paar lehekülge 
pikk, kui see kõik välja trükki-
da arvutist. See näitab juba taht-
likku, isegi eesmärgipärast eba-
seaduslikku käitumist. Kahjuks 
näeb seadusandlus iga kord rik-
kumise puhul ette vaid uut hoia-
tustrahvi. Juhtumite kordumine 
ei lähe raskendava asjaoluna ar-
vesse. Me võimegi siis jääda neid 
trahve vorpima. Kui inimese ra-
hakott võimaldab, siis ta muud-
kui maksab. Kui ei maksa, lä-
heb asi kohtutäituri kätte. Nii 
see protsess käib.

Mõned peavad oma loomi ko-
hutavates tingimustes. Teame, 
et on isegi mingid poolmetsikud 
koerte või kasside kolooniad 
korterites.

Neid teateid jah aeg-ajalt tu-
leb. Üks vanaproua pidas koer-
te kasvandust oma toas. Fekaali-

de hunnik ulatus juba pea akna-
lauani välja. Need loomad tuleb 
siis omanikult ära võtta ja viia 
loomade hoiupaika.

Mõned inimesed on muret-
senud endale kanad ja kuke. Ja 
kui see kukk hakkab hommikul 
vara kirema, siis naabrid kaeba-
vad meile, et hommikul ei saa 
magada. Aga me ei saa ju kuke 
nokka kinni panna, kui ta hom-
mikul kireb.

Kui palju kaebusi tuleb üldse 
lemmikloomade kohta? Mis nen-
de puhul inimesi kõige rohkem 
nende puhul häirib?

Põhiteema on koerad, kes kor-
teris päeval üksi jäädes uluvad 
või hauguvad. Teine teema on 
koertega jalutamine. Väga paljud 
koeraomanikud lasevad avalikes 
kohtades koertel niisama lahtiselt 
joosta, öeldes, et koer on sõbra-
lik ja ei tee kellelegi midagi. Aga 
paljud inimesed siiski kardavad 
koeri. Pealegi segavad lahtiselt 
jooksvad koerad teisi, kes sa-
muti koertega jalutavad.  Üldi-
selt ei meeldi pea kellelegi, kui 
suur koer tuleb sind nuuskima 
või ähvardavalt lõriseb.

Samuti on koerte ründeid te-
gelikult päris kõvasti. Aastas tu-
leb ette oma paarkümmend juh-
tumit, mil koer on hammusta-
nud kas teist koera või inimest.

Kui koer hammustab, siis tuleb 
sellest kohe kas politseile või mei-
le teada anda. Patrull tuleb kohale 
ja selgitab olukorra. Traumapunk-
tis tuleb fikseerida vigastuse tõ-
sidus. Kui see saab dokumentee-
ritud, siis tehakse koera omani-
kule väärteo menetlus ehk trahv.

Kui hoolsad ollakse oma lem-
miku väljaheidete koristamisega 
avalikes kohtades?

Selle kohta tuleb ka ikka kae-
busi, et ei koristata väljaheidet. 
See on meie jaoks natukene sur-
nud ring. Kui sa tõesti tabad het-
ke, mil omanik laseb oma lemmi-
kul häda pargis või tänaval teha 
ega asu seda koristama, siis on 
võimalik ka menetlus läbi viia. 
Aga paljudel sellistel juhtudel me 
piirdume ainult selgitustööga. Ma 
loodan, et see aitab ja inimene 
saab aru, et oma lemmiku järelt 
on vaja koristada.

Praegu on linnas olemas koer-
te platsid, kus on vahendid ole-
mas, et koera järelt kõik ära ko-
ristada. Koerad saavad seal joosta 
ja olla, ilma et nad teisi inimesi 
segaks. Neil platsidel on ju kõik 
tingimused loodud, et nii koer 
kui ka omanik saaksid end mõ-
nusalt tunda.

Kuidas on lood teiste suurte 
lemmikute – kassidega?

Inimestele ei meeldi vabalt 
ringi jooksvad kassid. Erama-
jade piirkonnas ei taheta näha 
oma aias võõrast kassi, kes käib 
seal nii-öelda oma territooriumit 
märgistamas. Hulkuvate kasside 
peale tuleb meile palju kaebusi.

Eramajade rajoonis vist tuleb et-
te palju vaidlusi ka Andrese ja 
Pearu stiilis. Keegi saeb naab-
ri õunapuu oksad maha või ehi-
tab midagi, mis varjab vaadet ja 
päikest.

Neid asju tuleb aeg-ajalt et-
te küll. Ja tavaliselt head lahen-
dust ei olegi. Meie piirkondlike 
tugipunktide ametnikud peavad 

Me ei saa  
ju kuke nokka kinni 

panna, kui ta  
hommikul kireb.
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Kristiina Kröönström
kristiina.kroonstrom@tallinnlv.ee

"Maja on täis risu, muu hul-
gas ka süstlaid. Juttude jär-
gi jooksevad seal ringi poo-
lemeetrised rotid ja prügi 
alt on ka luukere leitud," kir-
jeldab olukorda mahajäetud 
majades mupo vanemins-
pektor Aivar Aug.

 Telliskivi loomelinnaku vas-
tas asub  räämas ala. Seal ve-
delevad maas alkopudelid ja tu-

leb vaadata, et kogemata ühe-
gi süstla peale ei astuks. Ometi 
pole kaugel fotomuuseumi Fo-
tografiska silt. Kui kahe nädala 
eest oli selle kinnistu omanik 
mupo andmeil kogu maja ümb-
ruse ära koristanud, siis nüüd 
hakkab nurgatagune taas kaht-
last ilmet võtma. "See on noo-
rukite ja kodutute lemmik ko-
gunemiskoht," ütles mupo pea-
inspektor Oksana Sviridenko. 
"See on suht varjatud koht, 
tavakodanik ei näe, mis siin 
toimub."

Sarnaseid asotsiaalide kogune-
mispaiku on  kõige rohkem järe-
le jäänud Põhja-Tallinnas. Mupo 
andmeil võib neid seal kokku ol-

la ligi poolsada. Üks probleemsem 
neist oli Kalaranna tondiloss, kus 
enne uste ja akende kinnilöömist 
võisid toimuda lausa vägivaldsed 

sündmused. "Kodutud pesitsesid 
seal, elasid ja tegid oma toimin-
guid," ütles Aug. "Maja on risu 
täis, muu hulgas ka süstlaid. Jut-
tude järgi jooksevad seal ringi 
poolemeetrised rotid ja prügi alt 
on isegi luukere leitud!"

Reidi käigus tuvastas mupo 
hoones ühe lahtipekstud akna. 
Selle kohta saadab mupo maja-
omanikule teate. Külmemate il-
made saabudes on juba tulekahju 
vältimiseks oluline, et hoonetes 
keegi ei elaks. Selle maja oma-
nik on Augi kinnitusel alati oma 

lubadused täitnud. Probleem on 
vaneminspektori sõnul aga selles, 
et omanikul pole võimalust se-
da hoonet oma soovide kohaselt 
korda teha. Kiiret arengut läbi-
vas Põhja-Tallinnas tasub loota, 
et varem või hiljem kaovad lin-
napildist ka kolemajad. Hea näi-
de on Volta kvartal, kuhu kodu-
tud enam ei pääse, sest loftide 
ja perekodude ehitus on vare-
metes piirkonna üle võtnud. Ka 
kurikuulsad mahajäetud hooned 
Kopli liinidel on arendaja val-
ve all ja ootavad kordategemist.

Külmade saabudes kimbutab mahajäetud kolemaju tuleoht

gelikult mingit põhjust ei olegi? 
No näiteks, et naaber gaasitab 
või kiiritab?

Meie korrapidajad võtavad tei-
nekord selliseid kõnesid jah vastu. 
Aga ei saa öelda, et väga sageli.

Üks seltskond ongi see, kes 
näeb, et neid jälitatakse või ko-
guni kiiritatakse. Ja lisaks veel 
on mingid pealtkuulamissead-
med pandud. Teine seltskond on 
kas natuke vindised või lihtsalt 
end millegagi üles kütnud ja siis 
mõeldakse, et võiks helistada 
meie korrapidajale ja sedasi en-
nast välja elada. Aga me selek-
teerime juba eos ära, mis on töi-
sed väljakutsed ja mis mitte. Ja 
kui inimene on nii järelejätma-
tu ja tegelikult ju teavitab prob-
leemist, mis ei kuulu meie päde-
vusse – no näiteks kiiritamine –, 
siis me anname sellised väljakut-
sed politseile edasi.

Kus siis see piir on, kust algab 
politsei tööpõld?

Kui on tegemist füüsilise vägi-
vallaga või on vaja kuhugi eraval-
dusse tungida, et seaduserikku-
mine lõpetada, kuulub see politsei 
pädevusse. Kui helistaja on juba 

telefonis rääkides väga agressiiv-
selt meelestatud, siis me anname 
ka selle väljakutse politseile üle.

Linnas on kahjuks veel ka mõ-
ningaid lagunevaid maju, kus 
keegi ei ela ja millest omanikud 
ei hooli. Kui palju tuleb nende 
omanikele ettekirjutusi ja trah-
ve teha?

Kolemajade omanikega on su-
heldud ja neile on ka ettekirju-
tusi ning trahve tehtud. Õnneks 
jääb neid juhtumeid iga aastaga 
vähemaks. Nüüd on jäänud ik-
ka väga üksikud probleemsed 
hooned. Me suhtleme niisugus-
te kinnistuomanikega. Sageli ela-
vad nad välismaal, siis otsime ko-
hapeal oleva omaniku esindaja 
üles. Aga jah, tuleb ette uste ja 
akende kinninaelutamist, mille 
siis kodutud jälle lahti murra-
vad. Käib selline pidev kassi ja 
hiire mäng. Iga tühi ja räämas 
hoone ahvatleb teatud kontin-
genti, kes  hakkavad olukorda 
oma huvides kasutama või ko-
guni seal elama.

Oleme enne Covidi aega käi-
nud koos päästeametiga kaks 
korda aastas nii-öelda kolemaja 

reididel. Vaatasime, mis seal toi-
mub ja kes seal käivad.

Mõnikord panevad kodutud nii-
suguseid maju põlema, aga mõ-
nikord vist teevad seda omani-
kud ise, et pääseda karmidest 
muinsuskaitsenõuetest?

Niisugused asjad lähevad juba 
politsei töömaale, kui keegi taht-
likult süütab. Kui on tulekahju, 
siis on päästeametil oma uurijad, 
kes selgitavad välja põhjuse. Kui 
on tegu kelmuse või kindlustus-
pettusega, siis on see puhas polit-
sei uurimise teema, millega mu-
po ei tegele.

Lärmi ei tehta mitte ainult kole-
majades, ka tavalistes korterites 
võetakse vahel pidu üles. Palju-
dele meeldib rõdul suitsu tõm-
mata, mõned panevad isegi grilli 
rõdul üles. Kui palju kaebusi sel-
le kohta saate?

Kevade saabudes hakkab öö-
rahu rikkumine tavaliselt ak-
tiivselt peale. Tegeleme ela-
nike korralekutsumisega küll, 
kui keegi näiteks rõdul kor-
da rikub. Korterites peetavate 
mürglite kohta tulevad kaebu-

sed aga anname politseile eda-
si. Meil pole õigust korteritesse 
jõuga siseneda, ka õigust keda-
gi arreteerida või jõuga kinni 
pidada. Me oleme käinud su-
vel avalikel üritustel, baarides 
ja diskoteekides, kus on ette 
tulnud öörahu rikkumist. Näi-
teks koos politseiga Telliskivi 
linnaku lõbustusasutuste juu-
res  reide tegemas, et tuvas-
tada öörahu rikkumisi.

Õues kõlavat tümpsu oleme 
ka korduvalt koos politseiga käi-
nud vaigistamas.

Inimesed on märganud, et pileti-
kontrolörid on muutunud kuida-
gi sõbralikumaks. Kui lapsel on 
roheline kaart maha jäänud, siis 
keegi teda kohe ei karista.

Piletite kontrollimisel olme 
võtnud seisukoha, et ega see 
karistamise linnukese kirja saa-
mine pole omaette eesmärk. Me 
tahame, et ühissõidukeid kasu-
tatakse vastavalt reeglitele. Kui 
keegi on jätnud sõidu vali-
deerimata või pileti 
ostmata, siis ala-
ti me ei karista. 
Varem oli jah 
nii, et ala-
ti järgnes 
karistus. 
Kui inime-
ne tões-
ti unustas 
validee-
rimata, ta 
saab aru, et 
tegi vea, käi-
tub viisakalt ja 
on nõus oma eksimu-
se kohe heaks tegema, siis me 
üldjuhul lubame tal sõitu jätkata. 
Aga kes hakkab väga esinema, 
üleolevalt käituma, sõimama ja 
solvama, saab trahvi. Niisugu-
se käitumisega ju annab inime-
ne märku, et ei püüagi ennast 
parandada.

Kui palju võib olla neid, kes ise 
Tallinnas ei ela, aga käivad siin 
tasuta jänest sõitmas?

Päevas tehakse paarküm-
mend kuni viiskümmend trah-
viotsust sõidueeskirjade rikku-
mise eest ehk siis jänest sõitmise 
eest. Selle seltskonna hulgas on 
nii neid, kes pole valideerinud, 
kui ka neid, kes on väljastpoolt 
Tallinna ega ole piletit ostnud.

Tavaline põhjendus on, et 
unustasin valideerida. Või et 
võtsin teise käekoti ja kaart jäi 
maha. On ka selliseid, kes ikka 
arvavad, et tallinlasena pole neil 
kohustust valideerida.

Praegu on aktuaalne puulehte-
de teema. Kas need siis tasuks 
puhuritega laiali ajada või jätta 
muru peale kompostiks?

Rohealadel meil polegi puu-
lehtedega probleeme. Meil pole 
selle vastu midagi, kui need jää-
vad talveks muru peale. Tähtis 
on, et kõnniteed oleksid puhtad. 

Vihmaga on lehti täis kõnni-
tee ju väga libe. Ega 

see jäätunud tee-
le väga palju al-

la ei jäägi.

Talve tule-
kuga peab 
mõtle-
ma ka lu-
me lükka-
mise pea-

le. Kas see-
sama habe-

mega jutt läheb 
ikka edasi, et kui 

tuleb sahk ja lükkab 
sõiduteelt lume kõnniteele, siis 

kojamees või majaomanik lük-
kab selle varsti tagasi sõidutee-
le tagasi, sest tal pole lund ku-
hugi panna?

See on jah üsna habemega 
jutt juba. Me suhtleme talvel nii 
linna transpordiametiga kui ka 

kommunaalametiga, et nad ikka 
peaksid neid probleemseid kohti 
silmas, kus kojamehed kurdavad, 
et said vaevalt kõnnitee korda 
teha, aga jälle lükati kõnnitee-
le lumevall peale. Meie ei hak-
ka sellisel juhul ka vaest maja-
omanikku või kojameest kiusa-
ma, kui ta omalt poolt on kõik 
teinud, et tee puhas oleks. An-
name info edasi, et kommunaal-
amet informeeriks oma partne-
reid, et tuleb midagi ette võt-
ta. No näiteks lumi ära vedada.

Te vastutate ka elanikekait-
se eest hädaolukordades. Kõige 
drastilisem hädaolukord on sõ-
da. Mida on selles osas tehtud? 
Kas on kaitsevahendite ja var-
jendite peale mõeldud?

See töö meil käib väga aktiiv-
selt, loodud on rühm, kes sellega 
tegeleb. Neil on pidevalt koosole-
kud koos linna ja linnaosade vas-
tavate ametnikega. Varjumiskoh-
tadest on ka juba meedias juttu 
olnud. Need on siis paigad, ku-
hu inimesed saavad ohu korral 
koguneda. Tegeldakse ka nen-
des kohtades magamisasemete 
ja vajadusel  toidupakkide mu-
retsemisega, et oleks mingi val-
midus olemas.

Kui tekib tõsine olukord, kas 
oleme selleks valmis? On teil ju-
ba olnud õppusi koos kaitseliidu 
ja kaitseväega?

Otseselt selliseid õppusi po-
le olnud. Me oleme korrakaitse-
üksus avaliku korra tagamiseks 
ja eriolukordadeks samuti val-
mis. Juba praegu lööme ju kaasa, 
kui on suurte avariide või mingi-
te muude sündmuste korral va-
ja piirata mingeid territooriume, 
ümber suunata ja reguleerida liik-
lust või ka jalakäijate liikumist. 
Me oleme erakorraliste sündmus-
te puhul alati abistav jõud.

Kuidas on meil lood elanike 
kaitsega võimaliku sõjaohu kor-
ral? Millised on selles vallas mu-
nitsipaalpolitsei ülesanded?

Eriliste olukordade puhul on 
väga tähtis kohalike omavalit-
suste roll. Eks linn koos pääs-
teameti ja teiste riiklike jõust-
ruktuuridega peavad hoolitse-
ma, et turvalisus oleks tagatud. 
Meie peame siin kuulama mui-
dugi linna antavaid korraldusi ja 
kogu seda asja koordineerib sel 
juhul linnapea.

Ka eriolukordade puhul on 
mupo avaliku korra tagamisel 
väga suur abistav jõud. Me ole-
me vormikandjad ja distsiplinee-
ritud üksus, me tegutseme igas 
olukorras.

Roland Siku sõnul on mupo töö algaastatega võrreldes tundmatuseni muutunud. Linnapolitsei on saanud uued vormid ja korraliku tehnika. Kogu paberitöö on kolinud internetti. Li-
sandunud on ka mupo valmisolek eriolukordadeks.  Albert Truuväärt

Salme 13 on 
üks tuntumaid 
lohakile jäänud 
majasid, mis 
mupole muret 
teeb.   Mupo

Omanik jä-
tab maja lohaki-

le ning kohe algab 
kassi ja hiire mäng 

kodututega, kes 
sinna kolida ta-

havad.

Mupo abitelefon töötab ööpäev läbi

• Mupo peakontor asub Pal-
diski mnt 48a, avatud E 
8.15-18, T-N 8.15-17 ja R 
8.15-16. E-post: mupo@tal-
linnlv.ee

• Linna abitelefon 14410 või 
mupo telefon 661 9860 
töötab ööpäev läbi.

• Nädalavahetuseti võiks kii-
ret reageerimist vajavad kir-
jalikud kaebused ja avaldu-
sed saata korrapidaja@tal-
linnlv.ee . Üldjuhul mupo 
nendele kirjadele ei vasta, 
sest neid käsitletakse välja-

kutsetena.
• Hoiatustrahvide kohta saab 

küsida numbril 5300 3103 
tööpäeviti kella 9-16.

• Tänavu üheksa kuuga tegi 
mupo valesti parkimise eest 
23331 trahvi 469 620 euro 
eest. Mullu  kümne kuuga 
tehti 25 097 trahvi 502 240 
euro eest.

• Piletita sõitjad said tänavu 
trahvi 3598 korral 71 960 
euro eest. Mullu 10 kuuga 
määras mupo neile 1626 
trahvi 32 430 euro eest.



Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Viimati kirjutasin trahvi 
välja kolm-neli aastat taga-
si Depo poehoone ehitu-
sel," sõnab munitsipaalpo-
litsei peainspektor Jaanus 
Kivi reidil, kus kontrolliti 
heakorda ehitusplatsidel. 
Pilt paraneb aastatega: 
massiivne porivedu veo-
kirehvidega tänavatele on 
nüüdseks haruldane ja mu-
pole jäädakse vahele pigem 
slikerdamisega.

Vähemalt korra kuus käivad 
mupo ametnikud koos keskkon-
na- ja kommunaalameti spet-
sialistidega kontrollimas ehitus-
platside heakorda, et ega sealt 
pori autoratastega tänavale ei 
kanta ja et piirded oleksid kor-
ras. Leidub veel kümneid hea-
korra alaseid nüansse, millele 
tavakodaniku silm ei oska pi-
dama jääda, aga mida kogenud 
kontrolörid märkavad. Veokite 
katmata koormad. Liiga vähe-
ne või ebamugav koridor jala-
käijatele.

Üsna selge, et mida rohkem 
kesklinnas, seda keerulisem on 
ehitada ja seda enam leitakse 
puudusi. Ära peavad mahtu-
ma ehitusmasinad ja materja-
lid, aga ega autod, jalakäijad 
ning kergliiklus ju samuti ku-
hugi ei kao.

Kui midagi on korrast ära, 
öeldakse tavaliselt objektijuhile 
kõigepealt otse, et asi tuleb kor-
da teha. Ja nõnda nagu näitab 
pilt ehitusplatsidel – see mõjub.

Enim reostab lammutamine 
ja vundamendiaugud

Seekord alustatakse linna-
teatri Laia tänava hoonetest, 
mille kallal tegutseb ettevõtte 
Ehitus5ECO. Objektilt tormab 
üks ärevuses juhtivtöötajatest 
mupo autot märgates tänavale, 
kuid inspektorid rahustavad, et 
tegemist on rutiinse kontrolliga 
ja kõik on korras.

Tõepoolest, etteheideteks po-
le põhjust. Ehituse piirded on 
paigas, tolmu kusagilt ei tõuse. 
Ehitusfirma sildid on kenasti väl-
jas, et inimesed teaksid, kellega 
tegu, kui kellelgi tekib objektiga 
seoses mingeid küsimusi.

Teisalt ongi linnateatri komp-
leks tasakaalukas töö vanalin-
nas vanade majade kallal, mit-
te aga laias kaares ja aplombi-
ga ehitamine, mis kõige roh-
kem tolmu linnaruumi tekitab.

"Kõige hullemad ongi esi-
mesed paar kuud, kui vunda-
mendiauku kaevatakse," rää-
gib peainspektor Jaanus Kivi. 
Kõrge reostamise riskiga on ül-
diselt kõikide ehituste esimene 
faas: lammutamine ja prahi ära-
vedu ning vundamendisüven-
di kaevamine ja pinnase ära-
vedamine. Mõlemad tekitavad 
tolmu või pori. "Küsimus on, 

kas objektil üldse saabki enam 
heakorda kuigivõrd rikkuda," 
räägib Kivi, et paneelide vedu 
ja seinte kerkimine muudavad 
mured väiksemaks.

Silti pole ja piirdeaed valesti
Nüüd siirdume märksa suure-

mate ohukohtadega ehitustand-
rile: Ahtri tänaval kahe liiklus-
voo vahele jäävale büroomaja 

ehitusele. Seal on ehitus pigem 
algusfaasis. Päike särab ja ilm 
on kuiv. See on looduse kingi-
tus kõikidele ehitajatele.

Ehitusmaalt välja Ahtri tä-
navale võib näha pööramas au-
torataste jälgi. Kuid objektijuht 
selgitab Jaanus Kivile ja kesk-
konna- ja kommunaalameti pea-
spetsialistile Ago Villile, et väl-
jasõidutee on pideva kontrolli 
all. Kui vihma sajaks, näeks pilt 
välja ilmselt hullem. Vaja oleks, 
et harjaga tänavapuhastusauto 
käiks puhastamas. Üsna sageli 
ehitusfirmad taolist teenust n-ö 
porises faasis ka tellivad.

Veel on mupo inspektorite-
le ja kommunaalameti spetsia-
listidele silma jäänud, et objek-
til pole väljas ehitaja nime ega 
kontaktandmeid, et teaks, kuhu 
ja kellele helistada, kui on min-
geid muresid või küsimusi. Kol-
manda eksimusena läheb kirja, 
et ehitusmaterjalid on laotud 
objekti piirdeaiale liiga läheda-
le. Ohutuks vahemaaks loetak-
se vähemalt ühte meetrit. Kui 
virnast midagi peaks pudenema, 
või materjale tõstmisel hoogsa-
malt liigutatama, ei lükka see 
aeda kõnniteele ümber.

Objektijuht mupo ja kommu-
naalameti esindajatele vastu ei 
vaidle. Lubab tellida eeskirjale 
vastava korrektse infotahvli ja 

klaarida piirdeaia ning metall-
konstruktsioonide virnade su-
het. "Sissesõiduteed me kont-
rollime pidevalt," räägib objek-
tijuht, et vajadusel kutsutakse 
auto tänavat pesema.

Nii Tallinnas ehitusjäreleval-
vega tegelevad linnaametnikud 
kui ka ehitajad möönavad, et 
aasta-aastalt muutuvad ehitus-
platsid üldisel korrektsemaks. 
"Viimati kirjutasin trahvi välja 
kolm-neli aastat tagasi Depo po-
ehoone ehitusel," räägib peains-
pektor Jaanus Kivi. Alguses püü-
ti küll hea sõna ja kirjade kirju-
tamisega, kuid sellest polnud abi.

Ehitajaid kutsutaksegi üldi-
selt korrale teavituste ja ettekir-
jutustega ja sellest on viimastel 
aastatel piisanud.

Viimasel ajal vaid väiksemad 
korratused

Tallinna heakorra eeskiri üt-
leb selgelt, et ehitaja peab ära 
hoidma ehitusobjektilt prahi, po-
ri ja tolmu kandumise sõidu- ja 
kõnniteele ning naaberkinnis-
tule. Heakorraeeskirjas sätes-
tatud nõuete rikkumise puhul 
saab juriidilist isikut karistada 
rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Üldiselt on reididel viimasel 
ajal märgatud vaid väiksemaid 
korratusi nagu puuduv infotah-
vel ja ehituskonstruktsioonide-

le liiga lähedal paiknev piirde-
aed. Kuivad ja päikeselised il-
mad on on ka ehitajate kasuks 
mänginud.

Suured ehitusettevõtted ar-
vestavad heakorrakuludega ju-
ba algusest peale. Kuid vaja on 
ka diplomaatiat.

"Ümberkaudse rahvaga tuleb 
hästi läbi saada," räägib Nor-
deconi objektijuht Indrek Alli-
kas, kelle juhtimisel kerkib Ahtri 
tänaval büroohoone. "Lähedal 
on Metropoli hotell. Oleme ikka 
palunud hotellirahvalt mõistvat 
suhtumist, sest seegi töö saab 
ükskord valmis. Püüame või-
malikult vaikselt oma tööd te-
ha. Seal kus lõpeb objekt, algab 
ju kohe linna piir. Oleme peale 
selle tellinud oma kulul tänava-
koristust. Lappinud teedel meie 
süül vajunud kohti."

"Tihtipeale on soodsam hoi-
da kohe korda platsil, kui hil-
jem tegeleda tagajärgedega," üt-
leb omakorda AS Oma Ehita-
ja juhatuse liige Mario Pajuste. 
"Näiteks veokite rataste pesemi-
sel tulebki võrrelda, kas sood-
sam on tellida regulaarselt tä-
navapuhastus või pesta jooks-
valt rattaid, eeldusel, et selleks 
on piisavalt ruumi."

Hoiame silmad lahti
Tallinna keskkonna- ja kom-

munaalameti peaspetsialisti Ago 
Villi sõnul hoiavad ametnikud 
mitte ainult reididel, vaid ka mui-
du igapäevatöös mööda linna sõi-
tes ehitusplatside heakorra osas 
silmad lahti. Varasematel aasta-
tel on elanikud kaevanud muu-
hulgas ehitusmüra üle, kuid Vil-
li sõnul jälgitakse rangelt, et mü-
rarikka tööga, nagu vaiade ram-
mimise jms, öörahu ei rikutaks.

"Kui võrrelda kümne aasta 
tagust olukorda praegusega, siis 
on nagu öö ja päev," võtab Inf 
Ehitus OÜ juhatuse liige Ahto 
Aruväli ehituste heakorra seisu 
kokku. "Aastaid tagasi pesi au-
tode rattaid töömees voolikuga, 
nüüd sõidetakse läbi pesuvan-
ni. Väga mõistlik, et heakorda 
rohkem nõutakse ja  laias laas-
tus on asi paremini toimima ha-
kanud. Eks siin on panustanud 
kõik – mupo, ehitajad ja lihtsalt 
inimesed, kes oma tähelepane-
kutest teatanud."

Ahto Aruväli sõnul on väga 
teretulnud, et linn peab heakor-
rast lugu pidavaid ehitajaid hea 
sõnaga meeles, tunnustades iga 
aasta lõpus selles osas parimat: 
"Tavaliselt saavad ehitajad ju 
vaid peksa ja sõitmata."
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Elektritõukeratast on vii-
mase 12 kuu jooksul juhti-
nud alkoholi või narkootilise 
aine mõju all koguni 20%  
täiskasvanud elektritõuke-
rattaga sõitnutest ning 
pooled neist on teinud seda 
korduvalt.

Nii selgus transpordiameti 
tellitud küsitluse tulemustest. 
Linn arutas spetsiaalsel kohtu-
misel koos politseiga, mida elekt-

ritõuksidega tehtud rikkunmis-
te vastu järgmisel hooajal ette 
võtta. "Kindlasti on kiirused 
meie jaoks mure, kui me vaa-
tame statistikat," lausus Põh-
ja prefektuuri liiklusjärelvalve-
keskuse juht Hannes Kullamäe. 
"Samuti joobes juhtimine. Mõn-
da asja saaks paika panna piir-
määrade kehtestamisega. Näi-
teks praegu lubatud elektritõuk-
side kiirus 25 km/h ei ole jala-
käijate vahel sõites õige. Samu-

ti häirib inimesi nende sõiduki-
te lohakas parkimine."

Linnavõim on kaardistanud-
ki kolm peamist probleemi elekt-
ritõuksidega. Need on tõukside 
paiknemine ebamugavates koh-
tades, häiriv parkimine ja liig-
ne kiirus. "Joobes inimese pu-
hul ei tohiks tõukeratas üldse 
käivitudagi," leidis abilinnapea 
Tanel Kiik. "Inimene võib sel 
juhul minna koju jala või ka-
sutada mõnd muud ohutumat 

varianti. Me saadame 
tõukerataste ren-
difirmadele oma 
ootused kiiruste 
ja tehniliste la-
henduste kohta, 
mis aitaksid liik-
lusohutust ja liik-
luskultuuri tõsta. 
Samuti ettepanekud 
parkimise paremaks kor-
raldamiseks, et tõukerattad ei 
jääks teistele liiklejatele ette."

Elektritõukeratast on al-
koholi tarvitanuna juh-

tinud sagedamini me-
hed, kuni 34-aasta-
sed, eestikeelsed Tal-
linna ning suurema-
te linnade elanikud. 

Kõik elektritõukera-
tast alkoholi tarvitanu-

na juhtinud on olnud liik-
lusreeglitest teadlikud.
Elektritõukerattaga sõitjatest 

kannab kiivrit enamasti või sa-

geli kokku vaid 8%, 83% ei kan-
na seda kunagi ja 6% kannab 
harva. Teisalt on aga kasvanud 
inimeste osakaal, kes kannavad 
jalgrattaga liigeldes kiivrit. Tä-
navuse küsitluse andmetel kan-
nab kiivrit alati või sageli 30% 
jalgratturitest.

Uuringuga saab tutvu-
da transpordiameti kodulehel: 
https://transpordiamet.ee/me-
dia/16155/download

UURING: Lausa viiendik sõitjatest on elektritõuksidega liigelnud purjuspäi

Mupo peainspektori Jaanus Kivi sõnul piisab ehitusel heakorra vastu eksimise puhul enamasti vaid märkusest, ja viga parandatakse. Ilja Matusihis

REID: Kõige rohkem ohtlikke  
ehitusplatse leiab kitsast kesklinnast

Linn valib igal aastal  
korrektseima ehitaja
Kontrollreide 
ehitusplatside-
le on Tallinna 
keskkonna- ja 
kommunaal-
amet korralda-
nud 2005. aas-
tast ning sellest ajast antak-
se iga aasta lõpus välja auki-
ri heakorra osas kõige kor-
rektsemale 
ehituskompaniile.

Kõige tublim on olnud Mer-
ko, kes on autasu pälvinud 
alates 2005. aastast neljal 
korral. Samas võib nimekirjast 
leida pea kõik Tallinnas tegut-
sevad suuremad ehitusfirmad.

Mullu tunnistati parima hea-
korraga ehitusplatsi eeskujuks 

Riser Ehitus OÜ 
objekt – Kawe 
City büroohoone 
ehitus (Estonia 
pst 19/Tatari 1), 
mida kontrolliti 
kümnel reidil. Ehi-

tusobjekti territoorium oli 
ümbritsetud piiretega, objekti-
le oli paigaldatud teabetahvel 
ehitustöö tegija kohta. Selleks, 
et jalakäijatel oleks ohutu, oli 
Tatari tänavale välja pandud 
märgistus. Lisaks pani firma 
välja liikluse ümberkorralduse 
skeeme. Tänavatel on seal, 
Vabaduse väljaku juures vähe 
ruumi ja väga oskuslikult suu-
deti sellel väikesel tööalal ma-
nööverdada rasketehnikaga.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Teade detailplaneeringutest 
Tallinnas: Tallinna Linnavoliko-
gu otsustas 20. oktoobri 2022 
istungil:
1.  otsusega nr 113 :
kehtestada Kesklinnas asuva 
0,10 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud A. Adamsoni tn 10 
kinnistu detailplaneering, K-Pro-
jekt Aktsiaseltsi töö nr 14172. 
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil moodustada A. 
Adamsoni tn 10 kinnistust üks 
elamumaa sihtotstarbega krunt 
ja üks transpordimaa sihtotstar-
bega krunt ning määrata moo-
dustatavale elamumaa sihtots-
tarbega krundile ehitusõigus ku-
ni 3 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega mitme korteriga ela-
mu ehitamiseks ning kruntide 
kasutamise tingimused.
*   Detailplaneeringus tehakse 
ettepanek muuta planeeritud 
maa-alal Tallinna Linnavolikogu 
16. aprilli 2009 otsusega nr 78 
kehtestatud teemaplaneeringut 
„Tallinna Kesklinna miljööväär-
tuslike hoonestusalade piiride 
ning kaitse- ja kasutamistingi-
muste määramine”, kuna A. 
Adamsoni tn 10 kinnistule on 
planeeritud mitme korteriga ela-
mu, mitte Jakob Westholmi 
Gümnaasiumi hoone juurdeehi-
tis, mille ehitamisest on Tallinna 
linn loobunud.
*   A. Adamsoni tn 10 kinnistu 
detailplaneeringu kehtestamise-
ga muutub Tallinna Linnavoliko-
gu 5. märtsi 2009 otsusega nr 
39 kehtestatud Paldiski mnt, 
Kevade ja A. Adamsoni tänava 
vahelise kvartaliosa detailpla-
neering käesolevas detailpla-
neeringus planeeritud maa-ala 
osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Teade detailplaneeringutest 
Tallinnas: Tallinna Linnavalit-
sus otsustas 19. oktoober 
2022 istungil:
1.    korraldusega nr 925:
kehtestada Lasnamäe linnaosas 
asuva 0,09 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Paekivi tn 9 
kinnistu detailplaneering, QP 
Arhitektid OÜ töö nr QP-11-
09/1. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on elamumaa 
sihtotstarbega Paekivi tn 9 kin-
nistule ehitusõiguse määramine 
lisaks ühele olemasolevale 
2-korruselisele korterelamule 
ühe kuni 2 täiskorruse ja 1 katu-
sekorrusega korterelamu ehita-
miseks. Lisaks antakse detail-
planeeringus heakorrastuse, 
haljastuse, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.
2.    korraldusega nr 943:
algatada Harku järve idakalda 
detailplaneering, edaspidi de-
tailplaneering või planeering. 
Haabersti linnaosas asuva pla-
neeritava maa-ala suurus on 
8,78 ha. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärk on Paldiski mnt 
124b, Pikaliiva tn 13 ja Sõude-
baasi tee 17b kinnistutest ela-
mumaa, ärimaa, transpordimaa 
ja üldkasutatava maa sihtotstar-
bega kruntide moodustamine. 
Kruntidele määratakse ehitusõi-
gused väikeelamute, ridaelamu-
te, korterelamute, äripindadega 
korterelamute ja ärihoonete ka-
vandamiseks. Hoonete korruse-
lisus on kuni 4 maapealset ja 

üks maa-alune korrus. Samuti 
antakse detailplaneeringus hea-
korrastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.
2.1 Detailplaneeringu koostami-
se korraldaja on Tallinna Linna-
planeerimise Amet (aadress Va-
baduse väljak 7, 15198 Tallinn), 
detailplaneeringu koostaja 
RUUM JA MAASTIK OÜ (aad-
ress Väike-Ameerika tn 20/2-11, 
10129 Tallinn) ja detailplanee-
ringu kehtestab Tallinna Linna-
valitsus (aadress Vabaduse väl-
jak 7, 15198 Tallinn).
2.2 Mitte algatada Harku järve 
idakalda detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilist 
hindamist. Keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise läbiviimine 
detailplaneeringu koostamisel ei 
ole 4 eelhinnangu põhjal vajalik 
järgmistel põhjustel ning juhul, 
kui detailplaneeringu koostami-
sel täidetakse järgmisi tingimu-
si:
2.2.1 detailplaneeringuga ei ka-
vandata eeldatavalt olulise 
keskkonnamõjuga tegevust, mil-
lega kaasneks keskkonnasei-
sundi kahjustumist, sh vee, pin-
nase, õhu saastamist, olulist 
jäätmetekke või mürataseme 
suurenemist;
2.2.2 lähtudes planeeringuala ja 
selle lähiümbruse keskkonnatin-
gimustest ja maakasutusest, ei 
põhjusta osaliselt hoonestatud 
ja haljastatud alale väikeelamu-
te, ridaelamute, korterelamute ja 
äripindadega korterelamute ehi-
tamine ning sihtotstarbeline ka-
sutamine olulist keskkonnamõju. 
Tegevusega kaasnevad võimali-
kud mõjud on kestuselt lühiaeg-
sed (eelkõige ehitusaegsed häi-
ringud), nende ulatus piirneb 
peamiselt planeeringualaga 
ning avariiolukordade esinemise 
tõenäosus on väike, kui detail-
planeeringu elluviimisel arvesta-
takse detailplaneeringu ja ehi-
tusprojektide tingimusi ning õi-
gusaktide nõudeid;
2.2.3 detailplaneeringu lahen-
dus on kooskõlas Tallinna Linna-
volikogu 20. aprilli 2017 otsuse-
ga nr 40 kehtestatud Haabersti 
linnaosa üldplaneeringu maaka-
sutuse juhtotstarbega (pereela-
mute ala, segahoonestusala 
ning Harku järve ääres, roheala 
ja supelranna ala). Planeeringu 
koostamise eesmärk on heakor-
rastamata kinnistu sihtotstarbe-
lisse kasutusse võtmine ning tä-
nava- ja linnaruumi korrastami-
ne, sh rohelise võrgustiku välja-
arendamine. Projekteerimistöö-
desse tuleb kaasata volitatud 
maastikuarhitekt tase 7 kutse-
tunnistust omav maastikuarhi-
tekt;
2.2.4 kuna Tallinna strateegilise 
mürakaardi kohaselt piirneb ala 
kõrge müratasemega Paldiski 
maanteega ning uute hoonete 
rajamine võib suurendada pla-
neeringuala piirkonna liiklus-
koormust ning sellega kaasne-
vat müra ja õhusaastet siis see-
tõttu on vajalik liiklusest tulene-
va müra modelleerimise läbivii-
mine, juhindudes seejuures 
keskkonnaministri 16. detsembri 
2016 määruse nr 71 "Välisõhus 
leviva müra normtasemed ja 
mürataseme mõõtmise, määra-
mise ja hindamise meetodid" li-
sas 1 sätestatud II mürakate-
gooria liiklusmüra sihtväärtus-

test. Müra modelleerimisega 
selgitatakse laiemal alal autoliik-
lusest tulenev müratase, mille 
põhjal selgitatakse elupindadele 
kõige sobivamad asukohad ning 
kavandatakse konkreetsed mü-
raleevendusmeetmed millest 
hoonete projekteerimisel juhin-
duda. Hoones tuleb tagada mü-
ra vastavus sotsiaalministri 4. 
märtsi 2002 määrusega nr 42 
"Müra normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühis-
kasutusega hoonetes ja mürata-
seme mõõtmise meetodid" keh-
testatud normtasemetele. Hin-
nata ka müra mõju Harku järve 
puhkeotstarbelisele alale, mis 
on mets, avalik park, looduslik 
haljasala, supelrand jms avali-
kuks kasutamiseks mõeldud ala;
2.2.5 detailplaneeringu elluviimi-
sega ei avaldata olulist mõju 
kõrghaljastusele, kui säilitatakse 
väärtuslik (tagatakse I ja II väär-
tusklassi) ja võimalusel oluline 
(III väärtusklassi) kõrghaljastus 
ning tagatakse säilitatavate 
puude kasvutingimused ja üld-
planeeringu kohane haljastuse 
osakaal. Likvideeritav haljastus 
kompenseeritakse asendusistu-
tustega vastavalt Tallinna Linna-
volikogu 11. veebruari 2021 
määruse nr 2 „Raie- ja hooldus-
lõikusloa andmise kord“ tingi-
mustele;
2.2.6 tulenevalt kõrgest pinna-
sevee tasemest võib detailpla-
neeringuga kavandatav tegevus 
(maa-aluse parkimiskorruse ra-
jamine) põhjustada veerežiimi 
muutust (drenaaži rajamise tõt-
tu). Selgitamaks välja hoones-
tusalade paiknemise sobilikkus 
ja tagamaks säilitatavate puude 
kasvutingimused tuleb detail-
planeeringu koostamise käigus 
teha hüdroloogiline ja hüdrog-
eoloogiline eksperthinnang;
2.2.7 planeeritav tegevus ei hal-
venda Harku järve seisundit, kui 
detailplaneeringu koostamise 
käigus esitatakse pinnasevee 
käitlemise põhimõtted arvesta-
des looduspõhiseid käitlusviise. 
Sademeveelahenduste planee-
rimisel on oluline, et sademevett 
teedelt ja parklatelt ei juhitaks 
otse Harku järve, vaid loodaks 
võimalus sademevee eelnevaks 
looduslikuks puhastumiseks. 
Keskkonda juhitava sademevee 
koostis peab vastama keskkon-
naministri 8. novembri 2019 
määruse nr 61 „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sade-
me-, kaevandus-, karjääri- ja ja-
hutusvee suublasse juhtimise 
kohta, nõuetele vastavuse hin-
damise meetmed ning saasteai-
nesisalduse piirväärtused1“ 
§-des 5 ja 7 sätestatud nõuete-
le; 5
2.2.8 kavandatava tegevusega 
ei kaasne olulisel määral sooju-
se, kiirguse ega lõhna teket, val-
gusreostust tekib valgustusest. 
Tavapärasest suuremas kogu-
ses jäätmeteke on seotud pea-
miselt ehitustöödega, mille käi-
gus tuleb jäätmed käidelda vas-
tavalt nõuetele. Detailplaneerin-
gus esitatakse ülevaade tekki-
vatest jäätmetest ja antakse 
jäätmete käitlemise lahendus;
2.2.9 detailplaneeringuga hõl-
mataval alal ei paikne kaitsta-
vaid loodusobjekte, Natura 
2000 võrgustiku alasid ega teisi 
maastikuliselt ja ökoloogiliselt 
väärtuslikke või tundlikke alasid, 
mida planeeringuga kavandatav 

tegevus võib mõjutada. Planee-
ringualale ulatub II kaitsekate-
gooria nahkhiireliikide elupaik 
(keskkonnaregistri koodid 
KLO9114172, KLO9114092, 
KLO9114171, KLO9114170) mis-
tõttu tuleb teostada nahkhii-
reeksperdi poolt inventuur ja 
koostada eksperthinnang;
2.2.10 detailplaneeringuga ka-
vandatav tegevus ei kahjusta 
kultuuriväärtusi, inimese tervist, 
heaolu ega vara ning ei põhjusta 
eeldatavasti olulist mõju elanik-
konnale;
2.2.11 planeeringualal ei esine 
tõenäoliselt jääkreostust;
2.2.12 planeeritavate töödega ei 
kaasne märkimisväärset ener-
giakulu. Energiakasutus viiakse 
miinimumini, kasutades töödeks 
sobivaimat tehnikat. Arvestades 
energiaturul valitsevat olukorda 
lahendada soojusvarustus 
paindliku ja efektiivse kaugkütte 
baasil vastavalt Tallinna Linna-
volikogu 18. mai 2017 määruse 
nr 9 „Tallinna kaugküttepiirkon-
na piirid, kaugküttevõrguga liitu-
mise ja sellest eraldumise tingi-
mused ja kord, kaugkütte üldi-
sed kvaliteedinõuded ja võr-
guettevõtja arenduskohustus“ 
nõuetele.
2.3 Detailplaneeringu algatami-
se ja keskkonnamõju strateegili-
se hindamise algatamata jätmi-
se otsusega saab tutvuda Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaal-
ametis, Harju tn 13, esmaspäevi-
ti kella 14–18 ja neljapäeviti 
kella 9–12 ning Tallinna õigus-
aktide infosüsteemis aadressil 
[https://teele.tallinn.ee<https://
teele.tallinn.ee/>]https://teele.
tallinn.ee<https://teele.tallinn.
ee/>.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Regati pst 6 projekteeri-
mistingimuste eelnõu avaliku 
väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eel-
nõuga saab tutvuda 7.–
21.11.2022 Pirita Linnaosa Valit-
suses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel. Võimalusel palume 
tutvuda materjalidega elektroo-
nilisel teel. Huvitatud isikuil on 
samal ajavahemikul võimalik ka 
kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid esitada. Kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Regati pst 6 kinnistul kehtib Tal-
linna Linnavolikogu 16.11.2000 
otsusega nr 377   Masti tn, Purje 
tn ja Regati pst vahelise maa-
ala detailplaneering, milles ka-
vandati 31955 m2 suuruse maa-
ala jagamine elamumaa, ärimaa, 
sotsiaalmaa ja transpordimaa 
kruntideks ning määrati ehitus-
õigus. Regati pst 6  kinnistule   
määrati  ehitusõigus 2-korruse-
lise üksikelamu ja abihoone püs-
titamiseks ehitisealuse pinnaga 
kokku kuni 194m2 ning  hoones-
tusala.
Regati pst 6 kinnistu jääb Pirita 
linnaosa üldplaneeringu koha-
selt väljakujunenud pereelamute 
ja korterelamute alale (EP+EK), 
kuhu võib kavandada väikeela-
muid,  kuni 3 korruselisi korte-
relamuid, tehnoehitisi, parke, 
haljasalasid, mängu- ja spordi-
väljakuid jms.

Regati pst 6 kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 
569m² ning kinnistul paikneb 
1960. aastal püstitatud 2-korru-
seline üksikelamu ja majandus-
hoone, mis lammutatakse. Kin-
nistu asub Regati puiestee ja 
Topi tänava ristmikul ning piir-
neb Regati pst 6a ja Regati pst 
6c elamumaa kinnistutega ja 
Regati puiestee poolt Pirita 
Olümpiaspordikeskusega.
Ehitusseadustiku § 27 kohaselt 
võib pädev asutus anda ehitus-
loa kohustusliku hoone ehitus-
projekti koostamiseks projek-
teerimistingimusi, millega luba-
takse täpsustada detailplanee-
ringus määratud tingimusi. Ehi-
tusseadustiku §27 lõike 4 punkti 
2 kohaselt täpsustatakse pro-
jekteerimistingimustega asjako-
hasel juhul detailplaneeringus 
käsitletud hoonestusala tingi-
musi, sealhulgas hoonestusala 
suurendamist, vähendamist, 
keeramist või nihutamist, kuid 
mitte rohkem kui 10 protsendi 
ulatuses esialgsest lahendusest.
Taotluse kohaselt soovitakse 
kinnistule püstitada üksikelamu 
ehitisealuse pinnaga ca 194m2 
ja suurendada detailplaneerin-
gus määratud  hoonestusala ku-
ni 10% ulatuses. Projekteerimis-
tingimuste taotlusega soovitud 
hoonestusala täpsustamine ar-
vestab Pirita linnaosa üldpla-
neeringu tingimuste ja asukohas 
väljakujunenud keskkonnaga. 
Kõikide teiste nõuete ja näitaja-
te osas peab ehitusprojekt vas-
tama alal kehtiva detailplanee-
ringu lahendusele. Projekteeri-
mistingimuste taotluse ja eelnõu 
materjalidega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/
DP004590 Masti tn, Purje tn ja 
Regati pst vahelise maa-ala de-
tailplaneering (dokumentide nä-
gemiseks peab ID kaardiga sis-
se logima).

Pirita Linnaosa Valitsus korral-
dab Kase tn 61 projekteerimis-
tingimuste eelnõu avaliku väl-
japaneku.
Projekteerimistingimuste eel-
nõuga saab tutvuda 14.11. – 
28.11.2022 Pirita Linnaosa Valit-
suses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel. Võimalusel palume 
tutvuda materjalidega elektroo-
nilisel teel. Huvitatud isikuil on 
samal ajavahemikul võimalik ka 
kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid esitada. Kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailpla-
neeringu kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata 
püstitada või laiendada projek-
teerimistingimuste alusel ole-
masoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja 
seda teenindavad rajatised, kui: 
1) ehitis sobitub mahuliselt ja 
otstarbelt piirkonna väljakujune-
nud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoones-
tuslaadi; 2) üldplaneeringus on 
määratud vastava ala üldised 
kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimu-
sed, ning ehitise püstitamine või 

laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muu-
de tingimustega.
Kase tn 61  kinnistu jääb Pirita 
linnaosa üldplaneeringu koha-
selt   üldkasutatavate ehitiste 
alale (A), kuhu võib kavandada 
üldkasutatavaid haridus-, tea-
dus-, kultuuri-, sakraal-, tervis-
hoiu-, sotsiaalhoolekande, spor-
di- ja vaba aja veetmise jm taoli-
sega seonduvaid asutusi ning 
ettevõtteid.
Kase tn 61 kinnistu paikneb Piri-
ta linnaosas Maarjamäe asumis. 
Kinnistu on riigikaitsemaa siht-
otstarbega, pindala on 
140637m² ning riikliku ehitisre-
gistri andmetel asuvad kinnistul 
sisekaitseakadeemia õppehoo-
ne ja ühiselamud. Kinnistu piir-
neb põhjast Kose metsaga ja 
osaliselt transpordimaa kinnis-
tuga, millel asub Haljas tee. Kin-
nistust lääne poole jäävad 
3-korruselised korterelamud ja 
lõuna poole 1-korruselised ük-
sikelamud ning 3- ja 5-korruseli-
sed korterelamud.
Taotluse kohaselt soovitakse 
kinnistule püstitada olemasole-
vate ühiselamute asemele uus 
kuni  4-korruseline ühiselamu, 
ehitisealuse pinnaga ca 
3650m2, mis ehitatakse välja 
kolmes etapis. Ühiselamu ka-
vandamine on kooskõlas Pirita 
linnaosa üldplaneeringuga, so-
bitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab 
ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlu-
sega nr 2211002/06267 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna projekteerimistingimus-
te ja ehitusprojektide registris. 
Dokumendid on leitavad projek-
teerimistingimuste   menetluste 
nr PT247900, Kase tn 61 aad-
ressi alt või veebiaadressil: 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&M
Liik=PT&MID=170117    (doku-
mentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).

 Haabersti Linnaosa Valitsus 
avalikustab ajavahemikus 07.11 
-18.11.2022
Projekteerimistingimuste eelnõu 
Lobjaka tn 6 kinnistul. Lubatud 
on ehitada kinnistule uus ük-
sikelamu. Projekteerimistingi-
muste taotlusega on võimalik 
tutvuda ehitisregistri veebilehe 
kaudu aadressil https://www.
ehr.ee, PT taotlus nr 
2211002/10845 (ehr.ee otsin-
gusse „Dokumendid“ sisestage 
Lobjaka   tn 6 aadress või ka-
tastritunnus 78406:601:1590), 
dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse.
Projekteerimistingimuste eelnõu 
Tuuleveski tn 11 kinnistul. Luba-
tud on üksikelamu laiendamine 
rohkem kui 33%. Projekteeri-
mistingimuste taotlusega on 
võimalik tutvuda ehitisregistri 
veebilehe kaudu aadressil htt-
ps://www.ehr.ee, PT taotlus nr 
2211002/08744 (ehr.ee otsin-
gusse „Dokumendid“ sisestage 
Tuuleveski tn 11 aadress või ka-
tastritunnus 78406:601:1930), 
dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima.
Avalik väljapanek toimub linna-
osa valitsuses, Ehitajate tee 
109a/1 teisel korrusel esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17.00 ning 
reedel kl 8.15–16.00.
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Osale aasta looma 
luulevõistlusel!
Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja 
Looduskalender.ee kutsuvad taas lapsi 
osalema aasta looma teemalisel luule-
võistlusel, mille peategelaseks on see-
kord karu. Sel korral on kampa võetud 
ka RMK ja parimaid kirjutajaid premeeri-
takse ekskursiooniga Elistvere looma-
parki. Luuletusi oodatakse 7. novembri-
ni, teretulnud on ka ukraina- ning vene-
keelsed. Luuletus võib olla kuni 1000 tä-
hemärgi pikkune ja see tuleb saata 
märksõnaga Luulevõistlus aadressile 
muuseum@loodusmuuseum.ee Võitjad 
selguvad 11. novembriks ning nendega 
võetakse ühendust.

Lindakivi keskuses 
saab taas  
filme vaadata
Lindakivi kultuurikeskus sai uue ekraani, 
millel hakatakse uuest aastast taas fil-
me näitama. Linnaosavanema Julianna 
Jurtšenko sõnul toimusid Lasnamäe ki-
nohommikud aastaid Lindakivis, kuid 
seoses tehnika amortiseerumisega tuli 
need ajutiselt üle viia Ülemiste keskuse 
Apollo kinno. Nüüd aga paigaldati Lin-
dakivi kontserdisaali 8,5 m laiune mood-
ne 16:9 mõõdus kinoekraan ning edas-
pidi hakatakse seal taas  filme näitama. 
Seni saavad Lasnamäe eakad tasuta fil-
me näha Ülemiste Apollo kinos, näiteks 
8. novembril kell 11 on kavas "Kalev". Ta-
suta koha saab, kui helistada tel  645 
7702.

Hingedeaja  
neljapäev  
Kiek in de Kökis

3. ja 24. novembril toimub Kiek in de 
Kökis retk läbi tornide ja tunnelite, le-
gendide ning kummitustega. Hinge-
deajal, eriti neljapäeva õhtuti, oodati 
vanasti ikka hingesid koju. Seetõttu toi-
mub ka Kiek in de Köki retk kummitus-
te, linnalegendide ja tõsilugudega just 
neljapäeva õhtul kell 18 algusega Neit-
sitornist. Retkel pajatatakse paigaga 
seotud lugusid ja linnalegende. Loe lä-
hemalt https://www.linnamuuseum.ee/
cat-kiek-in-de-kok/jalutuskaik-kummi-
tustega-403-kell-17, pilet Fientas htt-
ps://fienta.com/et/jalutuskaik-labi-tor-
nide-ja-tunnelite-kummituste-ja-le-
gendidega-2

NÄITUS "SÖÖGIKS SOBIMATU,  
TAASKASUTUSEKS SUUREPÄRANE"
 Rotermanni kvartalis on 23. novembrini avatud fotograaf Rene Türgi 
suureformaadiliste fotode näitus "Söögiks sobimatu, taaskasutuseks 
suurepärane". Läbi kaameraobjektiivi vaatab meile vastu nihestatud 
maailm, mis sõlmib kokku keskkonnaprobleemide eri tahud. Mängides 
materjali vormi ja tekstuuriga kuni kõige peenemate detailideni, toob 
Türk oma piltidel metafoorselt esile metallide võimaluse igavesele ring-
käigule, vastandades sellele toidu kaduvuse. Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul aitab näitus muuta inimeste mõtlemist taaskasu-
tuse väärtustamise kaudu loodussõbralikumaks. 

Minu  
TALLINN

Noored vajavad  
autot üha vähem
Kirjanik ja filmirežissöör Kadri Kõusaar

Parkimisnormatiivid tuleks ümber vaadata. Linnad muutuvad ja 
üle kogu maailma, ka Euroopas on saanud trendiks, et autod 
tõmbavad ennast koomale. Asemel tulevad hoopis rohealad, 
aiad ja mänguväljakud. On üsna kentsakas, et inimene, kes 
elab kesklinnas ja kunagi autot omada ei kavatse, on kodu 
ostes siiski sunnitud parkimiskohagi ostma. Noored ko-
duostjad aga kasutavad autot üha vähem. Berliinis oli juba 
rohkem kui kümmekonna aasta eest tavapärane, et autod 
pargiti lepingu alusel parkimismajja. Üks minu tuttav muusik 
sõidab nii ühistranspordiga parkimismajja, võtab sealt auto 
ja sõidab raskema tehnika peale võtmiseks taas koju. Sel-
leks on majade juures taksole või kullerautole koht, mida 
lühiajaliseks peatumiseks kasutada. Autoparklate asemele 
võiks rajada rohkem kõigile kasulikku avalikku ala, näiteks 
miniaiakesi. Päris parkimiskohtadeta muidugi ei saa, kuid 
näiteks Helsingis ja Stockholmis liigub trend nende vähenda-
mise suunas. Kesklinn ei pea olema nagu autoparkla!

• Paneelmajade piirkonnas on kinni pargitud iga vabam murulapike hoovis ning kinnisvaraarendajad loovad  
tulevastest ehitusplatsidest poriparklaid. Pealinn uuris, mida teha parkimismurede lahendamiseks.

KADRI KÕUSAAR: Kesklinn  
ei pea olema nagu suur autoparkla!

Eeskujuliku ühis-
transpordiga  
linnas pole autot vaja

Laulja ja muusikapedagoog  
Heidy Tamme

Elan ajaloolisel kaheküm-
nendail rajatud Kolde tä-
naval, kus paljud majad 
ehitatud nelja pere 
peale. Kui ma 1973. 
aastal majja kolisin, oli 
meie tänaval ainult üks 
pisikene auto. Nüüd on 
tänav kitsaks jäänud, 
peredel autosid mitu ning 
autoomanikud said õiguse 
parkida pool autot kõnniteele. 
Parkimisvõimalus on ka maja taga, 
kuid tihtilugu näib mugavam jätta auto 

maja ette. Seda võimalust kasutavad 
muidugi ka juhuslikud külalised ja töö-
mehed. Kõnniteel peab jalakäija arves-
tama ka tõukurite ja ratturitega, kes 
sõidavad sageli keset kõnniteed. Kus 
aga peaksid siis kõndima emmed käru-

dega või koolist tulevad lapsed? 
Siin on olukord tõsiselt käest 

ära! Tõukurite liikumis-
reeglid tuleks samuti 

paika panna. Vastasel 
juhul on ohutum  kõn-
dida sõiduteel, kus 
mingidki reeglid ole-
mas. Mulle endale 
meeldib kõige rohkem 

liikuda bussi ja trammi-
ga, autot pole ma omale 

teadlikult hankinud. Autota 
saab meie linnas hakkama vä-

ga hästi, sest ühissõidukid on puhtad 
ja sõidavad täpselt graafikus.

Kesklinna üürnikud 
eelistavad jalgratast 
autole

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark

Parkimisnormide mahatõmba-
mine uute elamute rajamisel 
pole alati asjakohane. 
Parkimine peaks siiski 
olema lahendatud ka 
hoone krundil ja ehi-
tamisel tuleks sellega 
arvestada. Siis pole 
ohtu, et piirkonda 
uue hoone kerkimisel 
majaümbruse tänavad 
uute elanike ja nende 
külaliste autodega um-
mistuvad. Kuigi korter, pa-
nipaik ja parkimiskoht võiksid 

moodustada terviku, on  mikrokorterite-
ga lugu siiski pisut teine. Siin võiks par-
kimisnormides tolerantsust rohkem olla, 
sest väikekorterite omanikud kasutavad 
autot vähem.  Ideaalset tasakaalu on 
raske leida. Üürimaja üürnikel auto sa-

geli üldse puudub. Kesk-
linnas või selle lähis-

tel elades eelis-
tavad nad sõi-

ta jalgratta-
ga või 
ühistrans-
pordiga. 
Mina ise 
eelistan ka 
linnas liiku-

da jalgsi, 
sõidan sage-

li ka ühis-
transpordiga ja 

tõukerattaga.

Mitmekorruseline 
parkimismaja hoiab 
ruumi kokku

Korteriühistute liidu nõukogu  
esimees Raimo Jõgeva

Hea lahendus oleks 
rajada linna juurde  
parkimismaju, mil-
lel on mitmeid 
eeliseid. Esiteks 
võtavad nad 
väiksema maa-
tüki, mis asus-
tustiheduse juu-
res eriti oluline. 
Eriti raske on va-
ba maad leida sü-
dalinnas. Kui aga seal 
siiski vaba plats leitakse, 

tasub sinna tavalise parkla asemel ra-
jada pigem mitmekorruseline parki-
mismaja. Näiteks Dubais, väga tihedalt 
täis ehitatud linnas, päästavad olukor-
da just parkimismajad. Tänavad on sel-
les linnas kohati samuti väga kitsad ja 

ruumi vähe, autode arv samal 
ajal saja elaniku kohta 

kordades suurem kui 
meil. Arvukad parki-

mismajad on ai-
danud seal olu-
korda lahenda-
da. Hea näide 
Tallinnas on 
omavalitsuse ja 
erafirma koos-

tööna rajatud 
parkimismaja 

koos avaliku park-
laga Mustamäel 

Tammsaare teel.

HINGEDEPÄEVA  
TASUTA KONTSERT  
JAANI KIRIKUS
Igal aastal hingedepäeval 
annab Tallinna kammeror-
kester tasuta kontserdi 
ühes linna kirikus. Tänavu 2. 
novembril kell 19 tuleb Jaani 
kirikus esitamisele maailmaklassika, mis 
loob meeleolu algavaks hingedeajaks. Diri-
gent on Christian Karlsen (pildil).


