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Kristiines elava Merli Laa-
netu peres kasvab neli last: 
17-aastane Nele-Liis, kohe 
15-aastaseks saav Markus, 
9-aastane Riven ning kahe ja 
poolene Rosali-Liselle. "Va-
nem tütar käib tööl ja koolis, 
tema sporditegemine piirdub 
sellega, kui palju ta vabal ajal 
sõpradega ringi liigub," rää-
kis Merli. "Markus seevastu 
on väiksest saati spordipoiss 
– ta käib jalgpalli mängimas. 
Teine lemmikspordiala jääho-
ki on praegu pausil, kuid ju ta  
sügisest otsustab, kas läheb ta-
gasi või valib jalgpalli. Markus 
on eri võistlustel käinud kooli 
esindamas ja igati aktiivne."

Seevastu nooremat poega 
Rivenit peab ema õue sundi-
ma. "Ta on nutiseadmetes nii 
kinni, et oleme pidanud ekraa-
niaega vähendama, viies sisse 
hommikuse ja õhtuse aja," nen-
tis Merli. "Päris üksi ta õue ei 
lähe, pigem suundume pere-
ga koos kuskile jalutama või 
sõidame tõukeratastega, vahel 
sõidab poiss ka rattaga. Kuna 
Riven on sportliku poole pealt 
natuke nõrgem, oleme rääki-
nud, et sügisest peaks ta mõn-
da füüsilisse trenni minema."

Pere elab otse pargi vastas 
oma majas. "Lisaks on kooli 
juures seikluspark, kuid 9-aas-
tase jaoks on need juba igavad, 
enam ta sinna minna ei taha," 
ütles Merli. Samas tunnustas  

ta Riveni koolis suve algul 
aset leidnud sammuvõistlust, 
mis poissi motiveeris. "Õpe-
taja andis talle samme lugeva 
nutikella, mina ostsin endale 
ise kella, ja nii kõndisime iga 
päev," rääkis ema. "Kõige roh-
kem samme oli poisil päevas 
vist 32 000 ja ta võitiski oma 
klassis – see oli motivatsioon 
õue minna! Jee, ma tahan või-
ta, ema kõndis nii palju, aga 
mina pean rohkem tegema!" 

Selliseid liikumisülesandeid 
võiks Merli meelest klassi- ja 
koolipõhiselt rohkem olla. "Ei 
pea olema alati auhinda, 
vaid ettevõtmine: lähe-
me ja teeme koos," 
rõhutas ema. "Palju 
me kuus või nädalas 
samme kokku tee-
me?" Teine boonus 
ülesande juures oli 
tema sõnul asjaolu, 
et teised peres vä-
ga ei tahtnud kõn-
dima tulla, niisiis oli 
see ühtlasi ema ja poja 
ühine kvaliteetaeg.

Nutiseadmetele piirid
Kooli Merli lapsi autoga ei 

vii. "Markus käis mingil ajal 
ka tõuksiga, kuid üldiselt lä-
heb ta kooli jala. Nele-Liis 
sõidab ühistranspordiga, ku-
na ta läheb koolist otse tööle 
ning  teistmoodi pole võima-
lik," rääkis ema. "Kuna Riven 
sporti teha ei taha, on kindel 
reegel, et kooli läheb ta jala." 

Merlile ei meeldi praegus-
aja komme, et vanemad vii-
vad lapsed kooli ukse juurde. 
"Väikest tütart lasteaeda viies 
vaatan, et parkimiskohad on 
täis, ja siis pargitakse auto ot-

VÄHENE LIIKUMINE võib tuua nõrga südame, vaid iga kaheksas laps liigub piisavalt
"Tänapäeva noorte kehalised võimed erinevad 
1990ndate noorte võimetest tuntavalt. Testid näitavad, 
et nad ei suuda nii hästi joosta ega hüpata," nentis  
Tartu Ülikooli liikumislabori ekspert Eva-Maria Riso.  
Juba 4-6-aastastest lastest liigub kaks kolmandikku 
regulaarselt palju vähem ja veerand lastest koguni 
kolm korda vähem kui tunni päevas. "Lapsevanem võiks 
näidata eeskuju, mängida lapsega õue peal sulgpalli või 
juhatada mõnda vana jooksumängu, mida praegused 
lapsed enam ei oska," ütles Riso.

se lasteaia värava ette. Miks? 
Pane auto lähedal asuva poe 
juurde ja mine see paar sam-
mu jala, ei ole ju raske!"

Merli sõnul ärkab laps jala 
kooli minnes lõplikult üles ja 
on kohale jõudes ärgas. "Nii-
gi sportliku Markuse pärast 
ma ei muretse, aga kui viik-
sin Riveni autoga kooli ja ta-
gasi, kasutaks ta seda aega 
nutiseadmes olemiseks," nen-
tis Merli. "Temaealised kipu-
vad juba kõik nutiseadmesse. 
Kui teismelised helistavad üks-
teisele, et tule välja mängima, 
siis see mängimine tähendab 
nutitelefonis istumist. Täna-
päeva mängud tekitavad sõl-
tuvust ja see on õudne." Siiski 
on peres 9-aastase nutilembe-
lise Riveni jaoks kindel kord: 
kui ta ei pea kokkulepetest 
kinni, on nädalaks nutitelefo-
ni keeld. "Siis mängitakse küll 
õuemänge ja leitakse ka selts-
kond!" naeris ema. "Kuigi ma 
ei taha kogu aeg see kuri va-
nem olla, kes telefoni ära võ-
tab, peavad piirangud olema, 
muidu laps elabki nutimaail-
mas ega näe midagi muud."

Praegune põlvkond 
nõrgem kui eelmine

Tartu ülikooli spor-
diteaduste ja füsiote-
raapia instituudi lii-
kumislabori uurin-
gute eksperdi Eva-
Maria Riso sõnul 
erinevad 1990nda-
te alguses mõõde-

tud noorte kehalis-
te võimete tulemu-

sed tänastest tunta-
valt. "Kui võrrelda sa-

made harjutuste (käepigis-
tus, paigalt kaugushüpe, kiir- 
ja vastupidavusjooks) toona-
seid ja praegusi tulemusi, on 
nii poiste kui ka tüdrukute hul-
gas just vastupidavust eelmi-
sest põlvkonnast tunduvalt vä-
hemaks jäänud," tõi Riso välja.

Ühe põhjusena näeb ta prae-
guse elu mugavust. "Varem 
oli lastel ja täiskasvanutel jala 
käimist palju rohkem – muud-
moodi ei saanudki. Aga kui ja-
la käimist oli iga päev, mõjus 
see lastele, noortele ja kogu 
rahvale pikapeale päris tree-
nivalt."  

Praegu torkab Riso sõnul 
testides silma, et joosta ei jõuta 
– noored on hakanud aina vä-
hem jaksama. "Oleme Tartus 
ja Eesti teistes kohtades koo-
lilapsi mõõtnud: need lapsed, 
kes käivad koolile lisaks tren-
nides ehk harjutavad kasvõi 
paar korda nädalas ükskõik 
millist spordiala, teevad kõiki 
testides mõõdetavaid harjutu-
si paremini, olgu nad pakse-
mad kui peenemad." Hea ter-
vise ja eakohasest kõrgema ta-
semega normitäitjaid on tren-
nis käijate seas igas vanuses 
rohkem. Ühe kurvastava näi-
taja tõi Eva-Maria Riso viimas-
test uuringutest välja viienda 
klassi tüdrukute kohta: nen-
de seas, kes mingisuguse lii-
kumisharrastusega üldse ei te-
gelenud, oli väga väike prot-
sent neid, kes jõudis eakoha-
se tervisliku jooksunormi ära 
täita. "Kui vastupidavus on vi-
lets, on südamehaigused täis-
kasvanueas kiired kallale tu-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Raske on isegi mõõdukas liikumine

• Maailma Terviseorganisat-
siooni soovitusel võiks  
laps liikuda vähemalt 
60 minutit päevas 
mõõduka kuni suure 
intensiivsusega. 

• Mõõdukas kehaline 
aktiivsus on tegevus, 
mille korral hingamine 
kiireneb ja tekib kerge hi-
gistamine. Need on näiteks 
kiirkõnd, sörkjooks, rattasõit, ujumi-
ne.

• Tugeva kehalise aktiivsuse korral te-
kib tugev hingeldus ja higistamine. 
See on jooksmine, kiire rattasõit, suu-
satamine jne. 

• Tervise Arengu Instituudi poolt 
2017/2018. õppeaastal läbi viidud 
kooliõpilaste tervisekäitumise uurin-
gust selgus, et paraku tegeleb vähe-
malt 60 minutit mõõduka kuni tugeva 

intensiivsusega kehalise te-
gevusega päevas kõigest 

16% 11-15-aastastest 
kooliõpilastest, sh 17% 
poistest ja 14% tüdru-
kutest. Vähemalt tund 
aega viiel ja enamal 
päeval nädalas mõõ-

dukalt kehaliselt aktiiv-
seid noori oli 41%. 

• Vanuse kasvades mõõdukas 
kehaline aktiivsus langeb. 11-aastas-
test lastest on vähemalt tund aega 
viiel ja enamal päeval nädalas mõõ-
dukalt aktiivsed 48%, 13-aastastest 
40% ja 15-aastastest 35%.

• Eesti kooliõpilased on üle poole 
(66%) koolis oldud ajast kehaliselt 
mitteaktiivsed ning soovitusliku in-
tensiivsusega aktiivsus moodustab 
keskmiselt 6% kogu koolis oldud 
ajast.

lema," nentis Riso. "Vähene 
aktiivsus ja mugav elu võib 
hakata tervisele kõvasti kai-
kaid kodarasse loopima just 
vanemaks saades."

Tartu Ülikooli spordipsüh-
holoogia teadur ja spordip-
sühholoog Aave Hannuse sõ-
nul võib inimene võtta liht-
salt telefoni kätte ja tal hak-
kab kohe tore. "Aga kui min-
na kasvõi kuskile mängima, 
pead planeerima, kuhu min-
na, ja mõtlema, kas sul on 
sõpru või et mida selga pan-
na," tõdes Hannus. "Kehalise 
aktiivsuse harjumused on mit-
mesammulised tegevused, kus 
igal sammul võib takistusi ette 
tulla. Piltlikult öeldes on kõi-
ge pikem tee diivanilt ukse-
ni. Kui on siis valik, kas teha 
midagi, mis on kohe mõnus, 
või teha midagi, mis nõuab 
planeerimist ja kuskile mine-
mist, on arusaadav, et pigem 
kipume valima seda, mis an-
naks kiire naudingu. Et lapse 
jaoks oleks liikumine ja aktiiv-
ne mäng see, mida ta ootab ja 
tahab teha, selle nimel tuleb 
tegutseda esimesest elupäe-
vast. Öeldakse, et hilisemale 
aktiivsele eluviisile pannakse 
alus esimese eluaasta jooksul."

Vähene liikumine  
imikueast peale

Aave Hannus, kes on oma 
töös vaadelnud 4-6-aastaseid 
lapsi, tõdes, et mujal maailmas 
läbi viidud uuringute kohaselt 
hakkab kehaline aktiivsus ju-
ba selles vanuses langema. Tõ-
si küll, viimase kümne aasta 
andmed koolieelikutel vähese 
liikumise süvenemist ei näita. 

"Praeguses uuringus on osa-
lenud ligi 150 koolieelikut ja 
nendest vaid napp kolmandik 
liigub piisavalt ehk igapäeva-
se minimaalse liikumissoovi-
tuse kohaselt," tõdes Hannus. 
2/3 lastest liigub regulaarselt 
palju vähem ja veerand las-
test koguni kolm korda vä-
hem kui peaks. "Selles vanu-
ses lapsed peaksid iga päev 
vähemalt tund aega liikuma, 
nii et nad natuke hingeldama 
ja higistama hakkaksid," selgi-
tas Hannus. Tunniajase aktiiv-
se liikumise saab 4-5-aastas-
test kätte umbes 30%. Ometi 
on see vanus, kus lapsed peak-
sid õppima põhiliikumisosku-
si: tasakaalu hoidma, libista-
mist jääl ja lumel (uisutamine 
ja suusatamine), jalgrattasõi-
tu, spordivahendite püüdmist, 
hüppenööriga hüppamist jne. 
"Kui varases eas, mis on kõi-
ge soodsam aeg põhiliikumis-
oskuste õppimiseks, ei oman-
da lapsed head vilumist, on 
hiljem väga raske seda tasa 
teha – need lapsed tunnevad 
end kohmakana ja neid on 
hiljem palju raskem liikumi-
se juurde meelitada," nentis 
Hannus. "Lisaks on lastel ke-
ha nõrk, sest ta istub juba söö-
gitoolis, kõhukotis ja kärus pi-
kalt. Lasteaedade juures näeb 
lisaks värava ette parkimisele 
pilti, et laps haaratakse autost 
kaenlasse ehk ta ei lähe isegi 
autost lasteaia väravani jalg-
si, vaid kantakse süles ruttu-
ruttu lasteaeda või veetakse 
talvel kelguga järel."

Üks aktiivsuse takistus on 
niisiis laste autodega lasteaeda, 
kooli ja huviringidesse sõidu-

Merli Laanetu elab pargi vastas ja nii üritab ta oma lapsi igal võimalusel liikuma utsitada. Lapsi autoga kooli ei viida ning neil tuleb ka palju koeraga jalutada.  Albert Truuväärt

Kõige  
pikem tee on  

diivanilt ukseni.
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tamine. Jaanuaris avalikusta-
tud tallinlaste rahuloluküsitlu-
sest selgus, et 2021. aastal lii-
kus kodu ja kooli vahel pea-
miselt ühistranspordiga 39% 
7-12-aastastest lastest. Autot 
kasutas põhilise transpordiva-
hendina kooli ja kodu vahel iga 
neljas noor. Mullu liikus jalgsi 
kooli ja kodu vahel 34% las-
test, kuid rattaga liikusid ük-
sikud. Huvitegevusse viiakse 
ja sealt tuuakse lapsi eelkõige 
autoga (39%). Mõnevõrra lii-
guvad lapsed ühistranspordiga 
(36%), vähem minnakse huvi-
tegevustesse jala (16%), veelgi 
vähem aga jalgrattaga või mõ-
nel muul viisil (1%). Võrreldes 
varasemate aastatega on oluli-
selt kasvanud laste autoga hu-
viringi vedamine.

Liiga hea pole hea
Laste autoga sõidutamine 

tuleneb Riso meelest suures-
ti sellest, et vanemad tahavad 
hirmsasti laste meele järele ol-
la. "Isegi kui laps trenni saa-
detakse, aga siis tekivad esi-
mesed märgid, et mõni harju-
tus on väsitav, sel juhul mitte 
ei julgustata last, et see ongi 
normaalne, iga õppimine on 
raske ja natuke peabki pin-
gutama, vaid kohe antakse al-
la: hea küll, kui on raske, tu-
le ära," kirjeldas Riso levinud 
tendentsi. "Kohtab sedagi, et 
vanemad ise ei oska spordite-
gemist laiemalt näha – et see 
peaks olema nauditav rõõm 
pingutusest ning heameel, et 
õpid kogu aeg midagi juurde. 
Selle asemel hakkab igavene, 
iga hinna eest võidu taga aja-
mine. Võit ja kaotus "istuta-

takse" lapse pähe liiga vara, 
see on vale vaimne lähenemi-
ne, sest kui laps ei hakka ko-
he võitma, antakse kohe alla 
ja ollakse pettunud." 

Hea näitena toob Riso välja 
Põhjamaade laste spordisüstee-
mi, kus näiteks Norras ei teh-
ta 10.-11. eluaastani laste võist-
luste protokolli. "Loomulikult 
nad võistlevad ja näevad, mis 
tulemus oli, aga sellest ei teh-
ta suurt probleemi, kes võitis 
ja kes kaotas, vaid tähtis on, et 
lapsed käivad trennis, pinguta-
vad ja õpivad midagi juurde –
rõõmu ei võeta ära," rõhutas 
Riso. "Ja kui me täiskasvanu-
te suurvõistlusi vaatame, ongi 
norrakad igal pool esireas!" 
Seega tuleks vanematelt hoo-
gu maha võtta, et nad laseks 
lastel rahulikult harjutada ja 
lihtsalt rõõmu tunda. 

Liiga lihtsa allaandmise ja 
arutu võidu tagaajamise ase-
mel peab Riso oluliseks ema-
isade endi eeskuju. "Kui va-
nem tegeleb harrastusspordi 
või liikumisega või teeb kas-
või rasket aiatööd suvel, näeb 
laps: ema/isa liigutab ennast ja 
on heas vormis – ma tahan ka 
selliseks saada! Ma ei taha ol-
la nagu suure kõhuga naabri-
mees üle tänava!" märkis Riso. 
"Seega oleks kaval kodu poolt 
kerge "surkimine", aga mit-
te liigne pealepressimine, et 
lapsed liiga kergesti n-ö püs-
si põõsasse ei viskaks.

Hannus rõhutab vanema-
te eeskuju tähtsust iseäranis 
4-5-aastaste puhul. "Kui ema-
isad viivad lapse ainult män-
guväljakule ja sukelduvad siis 

ise telefoniekraani taha, mil-
list eeskuju see annab?"

Merli Laanetu nentis, et kui 
pere läheb näiteks Rakvere 
kanti sugulastele külla, on ta-
valiselt kokkulepe, et kõik pa-
nevad nutitelefonid ära. "Kui 
on seltskond, mängivad lap-
sed küll "uka-ukat," peitust 
ning "heeringas-heeringas-
üks-kaks-kolm" mängu," tõ-
des ta. "Aga kui mängukaas-
lasi ei ole käepärast ja ema 
ka ei ütle, et nüüd paned nu-
titelefoni ära ja oled värskes 
õhus, jõutakse ikka ekraani-
de ette."

Õue mängima!
Riso tõdes, et laste õues 

mängimine on kinni ka ko-
gukonnas ja seotud turvali-
se ümbrusega. "Kui elatakse-
gi sellises kohas, kus vanem 
ei julge last üksi välja saata, 
tuleks võimaluse korral sõita 
oma kodukandist kuhugi mu-
jale, kus saaks liikuda," soo-
vitas teadur. "Meil Eestis ei 
ole õnneks jubedaid getopiir-
kondi, aga riikides, kus see on 
probleem, on kindlaks tehtud, 
et ebaturvalises kohas elavate 
inimeste tervisekäitumise joo-
ned kriitikat ei kannata, sest 
kodu lähedal liikumisvõima-
lusi ei ole, ümbruskond on 
ohtlik ja nii jäädaksegi sule-
tud ringi." 

Oma tähelepanekute põh-
jal kinnitas Riso, et kus on 
vähegi parkmetsa ja loodust 
või vanaaegset linnapilti, nagu 
kuurid ja plangud, jooksevad 
lapsed ikka ringi ja mängivad 
samamoodi kui vanasti. "Se-
da tuleks igati tagant erguta-
da," pani ta südamele. "Võib-
olla ei oska praegusaja lap-
sed enam vanu mänge, mida 
1970-1980ndate lapsed poole 
ööni mängisid. Seega, nii na-
gu oli vanasti suur rõõm, kui 
lapsevanem või vanaisa tei-
nekord peitusemängus lastega 
koos jooksis, tuleks ka nüüd 
igati õhutada, et selline nn  
kodusport ei ole ainult väi-
keste jaoks, vaid ka täiskas-
vanu võiks mängida lapsega 
õue peal sulgpalli või juhata-
da jooksumängu."

Hannus lausus, et õigupoo-
lest tundub inimestele üle maa-
ilma, justkui oleks ümbrus eba-
turvaline. "Kuigi olgem au-

sad: maailmas pole elu ku-
nagi nii turvaline olnud kui 
praegu," mainis spordipsüh-
holoog. "Murelik meel sünnib 
vanematel väga kergesti, kuul-
des, kui palju alkoholitarvita-
jaid peetakse kinni autoroolis 
ja kui palju traagilisi õnnetu-
si juhtub laste ja jalgratturi-
tega." Siin soovitabki Hannus 
läbi mõelda, mis on riskid ja 
kasud ning kuidas vanem ris-
ke maandab, luues lapsele või-
maluse oma oskusi ja keha 
arendada. "Selle kehaga pea-
vad lapsed ju elu lõpuni ela-
ma," pani Hannus südamele.

Positiivse poole pealt tõi 
Riso välja, et nõukaajal ei ol-
nud näha, et 14-15-aastased 
sörgiks metsas või mängiks 
kuigi palju rahvaspordivälja-
kutel jalg- või võrkpalli. Ka ei 
olnud 1980ndatel näiteks spor-
diklubisid, kus käia eri  rüh-
matundides või trenažööridel. 
"Sellist pilti kohtab tegelikult 
üha rohkem, et kui kodu lähe-
dal on plats või koht olemas, 
siis noored tulevad ja tegutse-
vad," ütles Riso. "Heameel on 
näha, kuidas tüdrukud on ha-
kanud hoolima kõndimisest ja 
sörkimisest – salgakesti ollak-
se õhtuti väljas ennast liiguta-
mas, niisiis võib öelda, et min-
gis vanuses hakkab teadlikkus 
tõusma ja tahetakse heas vor-
mis olla. Ka klubides käib pal-
ju noori harjutamas."

Kõige keerukam vanus 
on Eva-Maria Riso nägemust 
mööda põhikooli lõpp, kus 
noored on lasterühmadest väl-
ja langenud ning täiskasvanu-
likku tervisesporti veel ei har-
rasta. "Selles vanuses kiputak-
se jätma igasuguseid harrastu-
si maha – read hõrenevad nii 
spordiharrastuse kui muusi-
ka- ja kunstiringide osas," tõ-
des Riso. "Puberteediiga ongi 
selline raske vanus, et miski 
vana enam ei kõlba. Kõige pa-
rem oleks mõistagi, kui neile 
kuuendast üheksanda klassini 
auku sisse jääks – liikumishar-
rastus võiks vähemalt tervise 
säilitamise mahus olla toeks 
ka sellises raskes eas, kuna 
see aitab ka paljusid vaimse 
tervise ja stressi probleeme 
alandada, kui ennast kehali-
selt tühjaks rabeleda." Õnneks 
leidub üha rohkem harrastus-
rühmi noortele, kes võistelda 

VÄHENE LIIKUMINE võib tuua nõrga südame, vaid iga kaheksas laps liigub piisavalt

Lapsed vajavad vähemalt tund  
aega füüsilist aktiivsust päevas 
Olümpiavõitja Kristina 
Šmigun-Vähi: 

Tänapäeva 
laste liikumis-
harjumused 
erinevad 
1980ndate 
põlvkonna 
omadest, kuna 
sellel ajal ajas iga-
vus õue mängima. Minu 
varajases lapsepõlves ei olnud 
nutiseadmeid ja telekast ei ol-
nud midagi vaadata. Lastel oli 
toas igav ja nii saadigi õues 
kokku. 

Et lapsi praegusajal rohkem 
liikuma suunata, selleks saa-
vad emad-isad väga palju ära 

teha. Oluline on, et lap-
sevanem ise oma 

tegevusega ees-
kuju näitaks. 
Kui vanem on 
aktiivne, võtab 
ta lapsed kaa-
sa jooksma, või 

minnakse koos 
parki või metsa 

jalutama. Et sinna 
jõuda, võiks auto ase-

mel valida kõndimise või jalg-
ratta. Uskuge mind: lapsega 
koos sportima või liikuma mi-
nek on kvaliteetaeg! Inimene 
peab liikuda saama. Nii nagu 
toit ja magamine, on ka liiku-
mine oluline komponent ter-
vislikuks eluks.

Laste seas vohab ülekaalulisus
Mõne aasta eest selgus Eu-
roopa laste rasvumise seire 
Eesti uuringust, et iga neljas 
esimese klassi õpilane on üle-
kaaluline. 

Tervise Arengu Instituudi 
2017/2018. õppeaastal läbi vii-
dud kooliõpilaste tervisekäitu-
mise uuringu põhjal on üle-
määrase kehakaaluga (s.o üle-
kaaluline ja rasvunud) 21% 
11-15-aastastest poistest ja 
14% tüdrukutest. Näitaja on 
tõusnud iga uuringuaastaga. 
Sajandi algusega võrreldes on 
ülekaaluliste laste osakaal pea 
kolmekordistunud. 

Tallinna lastehaigla pediaa-
ter Lagle Suurorg kinnitas, et 
laste ülekaalulisus ja rasvumine 
on teema kogu maailmas. "Vii-
mase paarikümne aastaga on 
laste ülekaal sagenenud um-
bes kolm korda," tõdes staaži-
kas lastearst.  

Dr Suuroru kinnitusel on 
Eestis praegu iga kolmas laps 
ülekaaluline. "Üllatavaid tule-
musi on saadud Iirimaal, kus 
uuriti lastevanemate hinnan-
guid ülekaalulisusele lastel va-
nuses 5-12 ja 13-17 aastat," 
märkis ta. "Vanemad ei tunne-
tanud sageli laste ülekaalulisust 
ja eksisid oma lapse kaalu hin-
damisel 80% juhtudest, kusjuu-
res sagedamini poegade kui tü-
tarde puhul. Emad-isad akt-
septeerisid kergemini lapse 
kuulmise või nägemise häireid 
kui ülekaalulisust." Need tule-
mused näitavad puudujääke 
perekonna terviseteadlikkuses.

Vanemate hinnangul oli kaks 
kolmandikku (68%) lastest eel-
koolieas liikuvad, kuid vanuse 
tõustes vähenes liikumine 82% 
lastest ja vaid iga kümnes laps 
säilitas oma koolieelse liikumis-
harjumuse. Üle 60% ülekaalu-
listest lastest säilitavad oma 
kehakuju täiskasvanueani. 
"Ülekaalulisus kahjustab laste 
füüsilist tervist: sagedasemad 
on kõrgenenud vererõhu, rasva 
ja suhkru ainevahetuse häired 
ja ka varase puberteedi arene-
mine," loetles dr Suurorg. "Um-
bes ühel kolmandikul ülekaalu-
listest lastest esineb maksa 
rasvtõbi, luu-lihassüsteemi 
kahjustused ja funktsiooni häi-
red." Vaimse tervise osas on lei-
tud madalat enesehinnangut, 
ärevust ja depressiooni. Lastel 
esineb väsimust ja unehäireid, 
tuju langust, üksilduse ja väär-
tusetuse tunnet, surmamõtteid, 
söömishäireid ülesöömise või 
emotsionaalse söömisena, sa-
muti toidusõltuvust.

Jakob Westholmi gümnaa-
siumi kauaaegne kooliõde 
Reet Ester lisas, et toidu val-
mistamisel kasutatakse roh-
kem poolfabrikaate – koroona 
ajal sai suure hoo sisse valmis-
toidu tellimine. Siiski ütles ta 
30-aastasele kooliõe kogemu-
sele tuginedes, et ülekaal pole 
alati vale toitumise tagajärg. 
Oma osa on pärilikkusel ja va-
hel on liigsete kilode taga tõsi-
sem terviseprobleem. "Olen 
kokku puutunud olukorraga, 
kus kahel saledal lapsevane-
mal oli tõsise ülekaaluga laps," 
tõi Ester välja. "Vanemad olid 
väga pühendunud, lapse toitu-

misharjumused hoiti ranges 
raamis, aga kilod ei kadunud, 
vaid tulid juurde." Ta on näinud 
sedagi, et peres on üks laps 
normaalkaalus, aga teine kan-
natab ülekilode käes – samas 
toidulaud on mõlemal sarnane 
ja mõlemad on kehaliselt ak-
tiivsed. "Vahel kasvab laps üle-
kilodest lihtsalt välja, seda juh-
tub just puberteedieas, kus 
hakkab rohkem pikkust tule-
ma," lisas kooliõde.

Reet Ester on kogenud, et 
õpilastele on väljanägemine vä-
ga oluline ja kui poisid muretse-
vad eelkõige selle pärast, et nad 
ei jääks liiga lühikeseks, paneb 
tüdrukuid muretsema just kaal. 
"See toob kaasa äärmuslikud 
dieedid ja näljutamise, nii et ka 
alakaal pole kooliõdedele võõ-
ras teema," kinnitas ta. "Kuid 
kasvavat organismi ei tohi min-
gil juhul toitainepuudusesse jät-
ta. Kõige alus on tervislik toitu-
mine." Kooliõe kinnitusel taga-
vad korralik ööuni ja puhkus, vi-
tamiinirohke toidulaud ja füüsili-
ne aktiivsus, et laps püsiks heas 
füüsilises vormis.

Ülekaalu põhjustab lastel 
enamasti eri tegurite koostoi-
me – alates järk-järgult kuju-
nevatest ebatervislikest söö-
mis- ja liikumisharjumustest 
kuni üldise kasvukeskkonnani, 
mis neid harjumusi mõjutab. 
Tervise Arengu Instituut (TAI) 
avaldas esimese ja neljanda 
klassi õpilaste seas 2019. aas-
tal läbiviidud õpilaste kasvu uu-
ringu tulemused, mille kohaselt 
tarbis iga teine laps igapäeva-
selt energiarikkaid tooteid, na-
gu maiustused, saiakesed, ma-
gusad ja soolased näksid ning 
magustatud joogid. "Ülekaalu 
ja rasvumist soodustasid liigne 
ekraaniaeg – üle kahe tunni 
päevas – ja vähene uni, mis on 
alla 9 tunni," märkis uuringu lä-
biviimist juhtinud TAI vanem-
teadur Eha Nurk.

TAI poolt 2017/2018. õppe-
aastal läbi viidud kooliõpilaste 
tervisekäitumise uuringust 
nähtus sedagi, et ekraaniaja 
kasutamises on tüdrukud pois-
test aktiivsemad sotsiaalmee-
dias, samas kui poisid mängi-
vad tüdrukutest rohkem arvuti-
mänge. Pidev elektroonilise 
meedia kasutamine lühendab 
ka uneaega koolipäevadel: 
soovituslikust uneajast vähem 
magab koolipäevadel peaaegu 
kolmandik õpilastest (28%).

Möödunud aastakümnetel 
on tehtud mitmeid uuringuid, 
mis kinnitavad, et ööpäevas 
kuus või vähem tundi magavad 
inimesed kalduvad kauem ma-
gajatest enam tüsedusele. Ise-
äranis teravalt tuleb uneaja ja 
kehakaalu vaheline seos esile 
laste ja noorte puhul. "Lapsed 
vanuses 6-13 vajavad 9-11 tun-
di und," rõhutas Confido me-
ditsiinikeskuse ja Medicumi 
kopsuarst, unemeditsiini eks-
pert dr Erve Sõõru. "Hea uni 
tagab parema tähelepanu- ja 
õppimisvõime, paranevad 
sportlikud võimed, kiirus, täp-
sus ja reaktsiooniaeg. Unepuu-
dus seevastu põhjustab tuju-
kõikumisi, käitumishäireid ja 
õpitulemuste langust."

Merli Laanetu elab pargi vastas ja nii üritab ta oma lapsi igal võimalusel liikuma utsitada. Lapsi autoga kooli ei viida ning neil tuleb ka palju koeraga jalutada.  Albert Truuväärt
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Tallinna lastekodu 
Mustamäe üksuses 
(Sõpruse pst 248) sai val-
mis ainulaadne teraa-
piaaed, mis pakub erivaja-
dustega lastele võimalust 
katsuda, tunda, nuusutada 
ja kuulda. Et mängida ja tai-
mi katsuda saaks ka need 
lapsed, kes ise ei liigu.

Lastekodu Mustamäe ma-
ja neljas peres elab 21 raske 
ja sügava puudega last, samas 
hoones asuvad veel väikelaste 
turvakeskus ja teraapiakeskus. 
Lastekodu hoovi uuendamine 
ja ilusamaks muutmine algas 
2021. aastal, kui istutuskasti-
desse rajati tarbeaed. Nii said 
lapsed võimaluse ka aia eest 
hoolitseda ning süüa oma kas-
vatatud ja korjatud aiavilju.

"Soovisime luua lastele ja 
nende hooldajatele hubase, sti-
muleeriva ja vaheldust pakkuva 
õue, kus saab nii aktiivselt te-
gutseda kui ka rahulikult lõõ-
gastuda," rääkis abilinnapea 

Betina Beškina. "On ju tegu 
lastekodus elavate laste kodu-
hooviga ning see peab olema 
meeldiv ja mitmekesine, aren-
dav ja turvaline."

Beškina sõnul tehti aiad ja 
hoovid lastele eri võtetega põ-
nevamaks ning loodi keskkond, 
kus laps kogeb uusi olukordi 
vahetult, aias mängides, liiku-
des ja ümbrust jälgides. "Kuna 
aia kasutajaks on lapsed, kellest 
paljud liiguvad õues kas ratas-
toolis või kärus, oli väga oluli-
ne, et oleks loodud mugav li-
gipääs igasse aia ossa," rääkis 
ta. "Hea meel on näha, et kõik 
need eesmärgid on uues teraa-
piaaias täidetud ja loodan, et 
lastekodu pere kogeb seal pal-
ju positiivseid elamusi."

Tervendavad aiad aitavad 
stressi maandada ja meeli lõd-
vestada. "Meie aed peab pak-
kuma stimulatsiooni, muljeid 
ja vaheldust ka nendele las-
tele, kes füüsilistes tegevustes 
aktiivselt osaleda ei saa," sõ-
nas Tallinna lastekodu juhata-

ja Meelis Kukk. "Kuna majas 
on teraapiakeskus, mis pakub 
sotsiaalset rehabilitatsiooni, siis 
on oluline, et ka selle teenuse 
lapsed saaksid hoovi kasutada. 
Oleme üliõnnelikud, et meil on 

justkui oma maakodu hoov siin 
Mustamäe majade vahel."

Suurima osa õuest moodus-
tab traditsiooniline mänguva-
hendite, katusealuste ja istu-
miskohtadega hoov, mille kõik 

elemendid, sh haljastus, moo-
dustavad laste arengut toetava 
terviku. Õue uuendades lisati 
maja ümbrusesse dekoratiiv-
set haljastust, igihaljad okas-
puude alad vahelduvad pee-
nardel lehtdekoratiivsete põõ-
sagruppidega. Tarbeaeda pan-
di sobiv kate, et selle kasuta-
mine oleks ratastoolis või kä-
rus liikujale mugavam. Tarbe-
aia ilmestamiseks paigaldati ro-
nitaimedele toed, mis moodus-
tavad sinna varikäigu.   

Tarbeaed läheb sujuvalt üle 
teraapianurgaks, kus kõik on 
mõeldud katsumiseks, tund-
miseks, nuusutamiseks ja kuul-
miseks. Et mängida ja taimi 
katsuda saaks ka need lapsed, 
kes ise ei liigu, on kõrgpeen-
rad ja tegeluskastid samuti li-
gipääsetavad ratastooli ja kä-
ruga. Taimed on valitud lõh-
navate õite, põneva tekstuuri, 
huvitavate lehtede, tuule käes 
tekkiva heli ja muude taoliste 
omaduste järgi. Katsudes peh-
meid lilleõisi, karvaseid või si-

ledaid lehti, sammalt, karedat 
koort ja muid materjale kogeb 
laps eri aistinguid. Tegevust on 
ka nägemispuudega lapsel, kes 
saab turvaliselt mängida näi-
teks kivide, käbide, lehtede, 
puuokste ja ajupuidu tükkide-
ga ning tunnetada eri materja-
le ja kujundeid. Aed võimaldab 
sensoorset stimulatsiooni kogu 
aasta vältel.

Tarbeaias ja teraapianurgas 
saab süüa marju ja köögivilju, 
katsuda eri taimi ja looduslik-
ke materjale ning tunda paras-
jagu õitsvate taimede lõhna. 
Meelterajal lisanduvad oma-
korda uued taimeliigid ja väi-
kevormid.

Tööde tellija on linna kesk-
konna- ja kommunaalamet, aia-
kujunduse mõtles välja ameti 
endine juhtivspetsialist Mai-
re Suimets. Minuaed OÜ ra-
jas aia 69 120 euro eest. Tegu 
on teraapiaaia esimese etapi-
ga, oodata on veel ühte suurt 
istutusala.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Kataloogist saab ka tea-
da, millised taimed tol-
meldajaid liblikaid, kima-
lasi ja mesilasi ligi meeli-
tavad, et aed annaks pa-
remat saaki ja linn oleks 
veelgi liigirikkam.

Linn koostas elurikka hal-
jastuse kataloogi, mis aitab 
tallinlastel valida taimi, mi-
da sobib oma maja lähedal 
kasvatada. Kokku on kata-
loogi valitud suisa 900 tai-
me. Linna maastikuarhitek-
ti Kristiina Kupperi sõnul on 
uut kataloogi väga lihtne ka-
sutada. "Tuleb ainult silmas 
pidada, missugused on mul-
lastiku tingimused – savised, 
liivased vm. Kui kuiv on pin-
nas ja palju paistab päikest," 
lausus ta. "Kui need valikud 
on tehtud, leiab kataloogist 
sobiva taime, mis just selles 
kohas hästi kasvab!"

Kataloogist saab teada, kui 
kõrgeks taim kasvab, palju ta 
valgust ja niiskust vajab ning 
kas talle sobiv kasvupaik on 
tänaval, pargis või aias.

Tallinnas on haljastatud 
alasid üle poole, kuid Kup-
peri sõnul on eri võtetega või-
malik elurikkust veelgi suu-
rendada. "Näiteks tolmelda-
jaid putukaid ligi meelitades 
saame muuta aeda saagika-
maks," märkis ta. 

Seepärast annab kataloog 
ka teada, millised taimed pu-
tukaid ligi meelitavad ning on 
rohkem mesilaste, kimalaste 
või sirelaste lemmikud. "Uud-
sena on kataloogis ära toodud 
taimede väärtus tolmelda-
jatena," ütles Tallin-
na looduskait-
se juhtivspet-
sialist Mee-
lis Uustal. 
"Ja mit-
te ainult 
umbisi-
kuliselt, 
teavet ja-
gatakse 
konkreet-
sete tolmel-
dajarühma-
de kohta. On ju 

tolmeldajad meie 
ökosüsteemis 

väga tähtsal 
kohal. Suur 
osa tai-
medest, 
mida me 
sööme, 
on vilju-
nud tänu 

sellele, et 
tolmeldajad 

õiele lendavad. 
Tolmeldajad suu-

rendavad meie toidutaimede 
saagikust, aidates neil suure-
maks kasvada." 

Mündid ja ürdid
Linnas rohkem õigeid tai-

mi kasvatades hoolitseme nii 
taimede kui ka putukate mit-
mekesisuse ja paljususe eest. 
Uustali sõnul on tolmeldaja-
te elu praegu päris keeruli-
ne. "Viimastel aastakümne-
tel on nende arvukus ja lii-
giline mitmekesisus vähene-

nud," nentis ta. "Tolmelda-
jad kipuvad kaduma. Peami-
ne põhjus on nende elupaika-
de vähenemine, ulatuslik pes-
titsiidide kasutamine ja toi-
dutaimede puudus. Linnades 
kasutatakse pestitsiide vähe, 
samas on siin ka putukatele 
sobivaid elupaiku vähe. Ühte 
"supertaime" pole olemas: eri 
tolmeldajaliikidele ja -rühma-
dele sobivad eri tüüpi ja eri 
ajal õitsevad taimed. Seetõt-
tu võiks tolmeldajasõbralikus 

aias ja linnaruumis hoolitse-
da, et õitsvaid meetaimi jät-
kuks katkematult kevadest 
sügiseni. Näiteks võiks istu-
tada ürte, mis on väga oluli-
sed toidutaimed ka tolmelda-
jale. Ürditaimede kasvatami-
ne aias või rõdukastis on nei-
le väga oluline."

Botaanikaaia meelte aiast 
leiab mitmeid ürdisorte, mi-
da linlased kodu ümbruses-
ki kasvatada võiksid. Näiteks 
müntide ümbrus lausa kihab 

tolmeldajaist. "Enamik ürdi-
taimi on tolmeldajatele väga 
head. Muskaatsalvei on hu-
vitav taim, mis meelitab li-
gi vaid pikasuiselisi kimala-
si ja ööliblikaid," ütles Uus-
tal botaanikaaia ürdipeenraid 
tutvustades. "Kesk-Euroopas 
elab ka kõige suuremaid sü-
simusti erakmesilasi. See on 
vaid aja küsimus, millal nad 
ka meile jõuavad. Iisop meeli-
tab tolmeldajaid, näiteks  sire-
lasi suve keskel ja teises poo-
les, pikasuiselisi kimalasi tõm-
bab aga aedsalvei. Kivimünt ja 
tähtlavendel on samuti head 
taimed tolmeldajaile. Samu-
ti kõik mündid, mis suve lõ-
pu poole õitsevad ja meelita-
vad ligi hulgaliselt sirelasi ja 
erakmesilasi."

Kollased ja sinised õied
Kollased ja sinised õied 

paistavad tõesti tolmeldajaid 
ligi meelitavat, kõrgekasvu-
lise maapirni ümber näiteks 
tiirles päris mitmeid mesila-
si. "Reeglina on nii, et tolmel-
dajasõbralikku taime istuta-
des peaks pinda olema vähe-
malt ruutmeetri jagu," soovi-
tas Uustal. "See annab põh-
juse peatumiseks rohkema-
tele tolmeldajaliikidele. Ku-
na õiele laskumine ja sealt 
lendu tõusmine on putukale 
väga energiakulukas, ei viit-
si nad mõne üksiku õie pä-
rast maandudagi. Kui aga lä-
hestikku leidub õisi palju, on 
hoopis teine lugu."

Abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul on veebikataloog abiks 
igale aiandushuvilisele ning 
oma majaümbrust kaunimaks 
muuta soovivale linlasele ja 
ühistule. "Haljastuskataloog 
aitab kaasa mõtestatud vali-
kuile nii linnaruumis kui ka 
oma aias," lausus Svet.

Kataloogiga saab tutvuda 
aadressil https://haljastus.tal-
linn.ee/ 

Elurikka haljastuse kata-
loog sai valmis Putukaväi-
la arendava B.Green projekti 
raames. Kataloogi sisu panid 
kokku maastikuarhitekt Lii-
vi Mäekallas ja elustikueks-
pert Meelis Uustal. Kataloo-
gi veebirakenduse tegi Blueg-
lass Interactive OÜ.

Lastekodu uus teraapiaaed on justkui maakodu hoov Mustamäe majade vahel

Teraapiaaed aitab ümbrust paremini tunnetada ka neil lastel, kellel oma eripä-
ra tõttu see võimalus muidu puuduks.  Albert Truuväärt

On vaid  
ainult aja  

küsimus, mil meile 
jõuavad suured  

süsimustad  
erakmesilased.

ABIKS AEDNIKULE: 
Millised ürdid muudavad  
su aia saagirikkaks?

Kataloogi esitlusel tegi Meelis Uustal botaa-
nikaaias ringkäigu ja näitas kataloogis kirjel-
datud taimi, mis meeldivad kimalastele, libli-
katele ja mesilastele.  Albet Truuväärt
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Tallinlasi ootavad tasuta 
nõustamisele 
õigustudengid.

29. septembrist saavad tal-
linlased Lasnamäe linnaosa va-
litsuses (Pallasti 54) õigustu-
dengitelt tasuta nõu. Nõusta-
misele saab tulla neljapäeviti 
kella 13-17, eelnevalt regist-
reerida ei ole vaja. Esialgu kes-
tab nõustamine 16. detsemb-
rini. Kui nõudlus on suur, jät-
kub teenus ka järgmisel aastal.  

"Usun, et koos juristide lii-
duga suudame elanikele pak-
kuda paremat teenust," lausus 
Lasnamäe linnaosa vanem Ju-
lianna Jurtšenko. "Üliõpilas-
test praktikandid saavad kee-
rukamate probleemide kor-
ral konsulteerida oma õppe-
jõududega."

"Üliõpilased on nõustanud 
juba üle 40 000 õigusabi va-
java inimese, nõudlus tasuta 
õigusabi järele on suur," lisas 
juristide liidu direktor Krista 

Paal. Tema sõnul on tudengid 
motiveeritud oma teadmisi ja 
ülikoolis õpitut praktikas  ra-
kendama ning andma õigus-
abi elanikele, kes seda kõige 
rohkem vajavad.

Lasnamäel tegutsevad ka 
juristid õigusbüroost Prog-
ressor, kes tegelevad korte-
riühistute vaidlustega. Vas-
tuvõtt toimub teisipäeviti ja 
reedeti eelregistreerimisega 
telefonil 5625 7713. 

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Endise Kopli rahvamaja 
hoovis asuvates garaaži-
des tegutseb nüüd tööko-
da, kus ka väheste oskus-
tega inimesed saavad oma 
esemeid parandada. 
Praegu saab seal teha puu-
tööd, tulevikus aga putita-
da ka näiteks 
elektroonikat.

Töökojas on olemas üldlevi-
nud puidutööriistad ja külasta-
jaid abistab kohapeal meister 
Andre Pichen. "Siin laual on va-
lik minu enda, minu isa ja vana-
isa tööriistadest," lausus Andre. 
"Kui kõigepealt on käsitööriista-
de kasutamine selgeks saanud, 
võtame appi ka elektritööriistad. 
Siia on oodatud kõik tööriistad, 
mis on kellelgi ripakil. Me saame 
nad korda teha, neile taas tööd 
anda või panna lihtsalt kaunis-
tuseks seina peale." 

Pichen ise elab samuti Kop-
lis ja on sealse kogukonna te-
gus liige. Oma valdusi tutvus-
tama saabus ta jalgrattal. "Elan 
siit viie minuti sõidu kaugusel," 
ütles mees sadulast maha roni-
des ja lisas, et töökotta on oo-
datud igaüks. "Ka need, kes po-
le veel kunagi saagi või höövlit 
käes hoidnud, saavad oma kiiva 
kiskunud kapiukse või lagune-
nud tooli siin korda teha.  Minu 
toel tuleb see kindlasti välja! Me 
ei paku siin teenust, vaid võima-
lust inimestel ise teha, oma os-
kusi arendada. Me ei ulata tal-
le töökoja uksel juba paranda-
tud asja, vaid anname talle töö-
riistad ja näitame, kuidas nen-
dega tööd teha, vajadusel õpe-
tame ja juhendame."

Kõik oodatud  
liituma ja õppima

Töökoja seinal on tahvel na-
gu koolis. Seal saab hakata kor-
raldama tööõpetuskursusi, mis 
on samuti juba sel sügisel plaa-
nis. "Kursustel saab olema nii 
teoreetiline kui ka praktiline 
osa. Kõigepealt õpime teoree-
tiliselt ja siis proovime prakti-
kas ellu viia neid võtteid," rää-
kis Pichen. "Otsime ka meist-
reid, kes tahaksid siin neid õp-
pusi läbi viia. Kui mõni töö-
õpetuse õpetaja on tööta jää-
nud, ootame teda oma kursusi 
läbi viima pikisilmi. Nimelt on 
kavas hakata tegema ka meis-
terdamise kursusi ja osavõtja-

te huvi korral saame juhenda-
jaid tasustada."

Pichen rääkis, et esialgu saab 
töökojas teha puutööd, kuid tu-
levikus ehk sellega asi ei piir-
du. "Meil kõigil on kodus igasu-
guseid elektroonikaseadmeid, 
mida võiks ka proovida pa-
randama hakata," ütles meis-
ter. "Lihtsamad asjad on min-
gid katkised juhtmed või lüli-
tid. Aga hakkame ka vaatama, 
miks näiteks telefon ei tööta." 

Lisaks puidule võiks meistri 
sõnul töökotta ajapikku lisan-
duda muud materjalid. "On hu-
vilisi, kes tahaksid keraamikat 
õppida, on ka neid, keda hu-
vitab materjalina kivi," rääkis 
Pichen. "Lisaks tulevad kan-
gad ja muud materjalid, isegi 
paber, millest saab teha igasu-
guseid asju. Siin võiks valitse-
da ka katsetus ja eksperiment, 
mida kõike  veel teha annaks." 

Kui aga ühekordsest tule-
misest kasvab välja harjumus 
töökojas käia, muututakse Kop-
li 93 kogukonna täisvereliseks 
liikmeks ja ta saab selle huvi-
des edasi toimetada. 

Töökoja mõte sündis And-
rel vaadates, kuidas tänapäe-
va ühiskonnas asjad on kul-

genud. "Me oleme suure osa 
maailmast juba tühjaks ostnud, 
aga niimoodi enam edasi min-
na ei saa," lausus ta. "Tagasi-
tee individualistliku maailma 
juurest on kogukondlik. Raha 
me töökotta tuleku eest ei kü-
si. Samas need, kes kogukonda 
sulanduvad, annavad oma pa-
nuse ka oskuste edasiandmise 
näol. Või toovad nad siia mõne 
üle jäänud värvipoti või mida-
gi muud, mida koduses majapi-
damises enam vaja ei lähe. Mi-
dagi võib ju omalt poolt siinse 
abi eest tagasi tuua. Meie ko-
gukonna Facebooki grupis on 
juba üle saja inimese. Umbes 
pooled neist on huvitatud ko-
gukonna aiast,  ülejäänud roh-
kem töökojast. Aktiivseid ini-
mesi on päris palju, selle tööko-
ja panimegi püsti nende abiga." 

Rahvamuuseumi näitus
Töökoja ühel seinal on ka 

väike parandusteteemaline 
kunstinäitus, mille saatis ter-
vituseks Eesti rahva muuseum. 
On näha, kuidas sokikannad on 
parandatud teist värvi lõngaga 
kui muu sokk, mis aga ei muu-
da sokki ennast sugugi inetu-
maks, vaid teeb hoopis huvita-

vamaks.  Ja nii on tehtud ka 
kinnaste ja sussidega.   

Pichen loodab, et lähitulevi-
kus on igas Tallinna linnaosas 
üks või mitu sellist parandus-
töökoda. "Me ei pea alati uut 
ostma, me ei pea alati nii mu-
gavad olema, et iga reklaamiga 
kaasa minna," leidis ta. "Mida 
rohkem on meil vaarisade tar-
kust, seda rohkem oskame ise 
asju korras hoida, se-
da rohkem hoia-
me oma res-
sursse ja ko-
gu planee-
ti."

Tööko-
da tegut-
seb Kopli 
93 kogu-
konnakes-
kuse juu-
res. Lisaks 
on seal avatud 
kogukonnaaed ja 
mesila ning ruume on 
võimalik rentida eri kultuu-
ritegevusteks. "Püüame järk-
järgult kogukonnakeskusesse 
tegevusalasid juurde tuua. Es-
malt avasime linnaaia, mis võe-
ti hästi vastu. Nüüd  parandus-
töökoja, kus saab tegeleda pui-

dutööga," ütles linnaosavanem 
Manuela Pihlap. "Kogukonna-
keskus parandab inimeste suh-
teid, kuid nüüd parandame ka 
maailma, võttes vanad asjad 
kordatehtuna taas kasutusse."

Parandustöökoda on avatud 
igal kolmapäeval kella 12-21, 
samuti eri sündmuste ja töötu-
bade raames vastavalt sündmu-

se toimumise ajale. Lisaks 
on võimalik kokku 

leppida külastu-
si ettevõtetele, 

koolidele ja 
lasteaeda-
dele. Töö-
tubade ja 
sündmus-
te toimu-
mise ajad 
hakka-

vad asu-
ma Kopli 93 

Facebooki le-
hel. Põhja-Tal-

linna valitsus alga-
tas projekti koos Salme kul-

tuurikeskusega. 
Töökoja rajamiseks andsid 

raha keskkonnainvesteeringu-
te keskus ja Tallinn. Asjad sät-
tisid paika aga kogukonna ak-
tivistid. 

Uues töökojas saab korda teha oma 
lagunenud tooli või viltuse kapiukse

Septembrist 
muutusid  
ühissõidukite 
graafikud
Linna ühistransport läks 1. 
septembril üle talvisele töö-
korraldusele, mistõttu muutu-
sid paljude bussiliinide ning 
kõigi trammi- ja trolliliinide 
sõiduplaanid. Sõiduplaanide-
ga, sh liinide liikumisteede ja 
peatustega saab tutvuda lin-
na veebilehel https://trans-
port.tallinn.ee. Kooliaasta al-
guses alustas taas tööd ka 
kolm koolibussiliini: Viimsi 
keskus–Balti jaam, Tamm-
neeme – Balti jaam ning Tisk-
re – Balti jaam. Koolibusside 
liikumisteed ja sõiduplaanid 
pole muutunud, kogu nende 
kohta käiva info jm leiab  www.
tallinn.ee/et/koolibuss. 

 

Pirita selgitas 
välja kauneimad 
koduaiad
Pirita kauneima koduaia kon-
kursi võitsid tänavu aiad Lodu-
metsa tee 24 ja Mähe-Kaasiku 
tee 46, linnaosa kauneim rõdu 
asub Vahulille teel. Ilusaimad 
koduaiad võluvad liigirikka tai-
mestiku,  läbimõeldud kujundu-
se ja mitmekesiste puhkevõi-
malustega. Vahulille tee 5-17 
rõdu kiirgab armastust rohelu-
se ja isetegemise vastu, sinna 
on rajatud vertikaalne lopsakas 
lillede ja söögitaimedega kesk-
kond, kus kasvavad tomatid, 
koriander, sidrunmeliss, pelar-
goonid, luuderohi jpm. Rõdu 
omanik on Anniken Halden, Lo-
dumetsa 24 aia omanikud 
Svea Urvak ja Tarmo Vinkel 
ning Mähe-Kaasiku tee 46 aia 
omanikud Ela Edala ja Mauri 
Samuel Ikola. Mõlemad kaunid 
koduaiad on Vabariigi Presi-
dendi konkursi "Eesti kaunis 
kodu 2022" kandidaadid.

 

Õppeaasta eel 
värskendati üle 
700 ülekäiguraja
Koolide ümbruses värskenda-
ti suvel 324 ja lasteaedade lä-
heduses 413 ülekäigurada, li-
saks pöörati seoses muusika- 
ja balletikooli (MUBA) avami-
sega erilist tähelepanu Pärnu 
mnt Vineeri ja Liivalaia tänava 
vahelise lõigu ohutumaks 
muutmisele. Muu hulgas pai-
galdati seal pollareid, mis ta-
kistavad ebaseaduslikku par-
kimist ja peatumist kõnnitee-
del, ning Tatari ja Luha tänaval 
märgistati uued ülekäigurajad. 
Liiklusturvalisust suurendati 
ka Nõmmel avatud Püha Jo-
hannese kooli juures. Uuenda-
ti Arte gümnaasiumi juurde 
viiv teelõik ning projekteeri-
takse veel mitme haridusasu-
tuse juurde viiva tee remonti.

Tasuta õigusabi Lasnamäe linnaosa valitsuses 

Andre Picheni sõnul võiks tulevikus töökojas korraldada näiteks ka keraamika- ja kivist esemete valmistamise kursusi.  Albert Truuväärt

Enne  
parandasime  

suhteid, nüüd lisaks 
ka maailma.
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Betooni 2c kinnistul asuva 
jäätmelaama tipp helgib natu-
ke, justnagu oleks tegemist lumi-
se mäeharjaga. Tegelikult pee-
geldavad seal valgust kiletükid 
ning loodus on hakanud seda 
kõike juba "kinni kasvatama". 

15-20 000-tonnine hiigelhun-
nik – olmejäätmetest ehitusso-
dini – tekkis sinna umbes viis 
aastat tagasi mõne kuuga. Taa-
mal on näha tootmishooneid 
ja virnadesse laotud vanu reh-
ve. Värava juures ripub taaska-
sutusorganisatsiooni Rehviring-
lus silt. Kui fotograafiga koha-
le jõuame, kiirustab väravasse 
nooremapoolne eestlasest mees-
terahvas, kes küsib, kas oleme 
keskkonnaametist, et mäge pil-
distame. 

Meedias ta kuulsaks saada 
ei taha. Küll aga seletab var-
malt, et see prügimägi on eel-
mise maavaldaja jäetud "pä-
randus". Vanade rehvide uti-
liseerimispunkt ei omavat sel-
lega mingit pistmist ja korral-
davat oma tööd prügimäest 
mõistlikus kauguses, välti-
maks tuleohtu. Keskkonna-
amet käib mehe sõnul kont-
rollimas, et kõik oleks ikkagi 
nõuetekohane ja prügimäega 
hoitaks distantsi.

"Eeldatavasti läheb selle lik-
videerimine maksma mitu mil-
jonit ja meil seda raha kindlas-
ti ei ole," väidab  Rehviringlu-
se esindaja. "Eelmine maaoma-

nik rentis selle kinnistu välja ja 
rentnik vedas talle sinna, võib-
olla omaniku teadmata, selle 
prügimäe kokku." 

Väärtegu aegus, kriminaal-
asi kuhtus

Seejärel oli rentnik muidu-
gi ära kadunud ja omanik maa 
koos prahilaamaga edasi müü-
nud. Praegu tegutseb seal krun-
dil Rehviringlus. Nii et kahjuks 
tavaline lugu. 

2018. a suvel mägi põles, kur-
nates päästjaid terve öö. Kui ki-
sa läks meedias suureks,  üri-
tas keskkonnaamet jäätmemäe-
ga seotud "prügikunni" kimbu-
tada. Algus oli paljulubav, läbi-
otsimine ja puha, aga asi jook-
sis kinni aegumise taha. Väär-
teo menetlemiseks on seaduse 
järgi reeglina aega kaks aastat 
alates teo toimepanemisest. Kui 
see tähtaeg möödub, tuleb me-
netlus lõpetada. 

Kriminaalasja ei saa aga pro-
kuratuuri seisukohast lähtudes 
püsti panna. Selleks reostavad 
jäätmed Betooni ja Silikaltsii-
di tänaval loodust ikkagi liiga 
vähe. Tegemist pole näiteks õli 
või akudega. Ehkki jah, näiteks 
Silikaltsiidi tänava prügilaama 
juures võib ka näha mingit kee-
miat täis suuri vaate.

Silikaltsiidi tänaval Nõmmel 
võime üldiselt "imetleda" sama-
sugust pilti nagu Betooni täna-
val Lasnamäel. Hiiglaslik prügi-
mägi. Tõsi küll, tegemist on vei-
di vanema isendiga kui Betooni 
tänava oma, pärinedes perioo-
dist 2010-2015. Erinevalt Betoo-
ni tänavast on seal tegemist re-
formimata riigimaaga. Jäätme-
te hulk on umbes sarnane: 20 
000 tonni ringis. Jäätmed tassi-

Silikaltsiidi ja Betooni tänava hiiglaslikud prügimäed 
on nagu äpardunud jäätmepoliitika monumendid. Nen-
de koristamiseks kulub miljoneid eurosid maksumaks-
ja raha. Samal ajal kui näiteks Rootsis on jäätmeäri-
kaid trellide taha saadetud, on nad meil seni puhtalt 
pääsenud. Seaduskuulelik kodanik ei saa ka praegu 
alati kindel olla, et tema jäätmeid käideldakse reegli-
te kohaselt.

SALAJASED PRÜGIMÄED: Eesti jäätmekäitlus meenutab 
hullumeelseid 1990ndaid, linna reostajatele on vaja karmimaid karistusi

Prügilaamade veelgi laie-
ma levimise eest on meid 
hoidnud  mitte seadused, mis 
on "prügikunnide" ees osu-
tunud hambutuks, aga maa 
järjest kallimaks muutumi-
ne Tallinnas. Kasvõi endisest 
prügiärikate paradiisist Volta 
ja Krulli kvartalitest on saa-
nud mainekad arenduspiir-
konnad. Nii maa rentimine 
kui ka ostmine, et sinna prü-
gihunnik maha jätta, on juba 
liiga kulukad. Seetõttu on lii-
gutud rohkem Tallinna naa-
berasumitesse, kasvõi Viim-
sisse või Maardusse. 

Kuluaarivestlustes jäätme-
käitlejatega korduvad ikka ühed 
ja samad nimed. Tallinnas, Viim-
sis, Maardus. Ent nii kaua kuni 
kedagi neist pole kohtus süü-

di mõistetud – aga siiani 
on asi jäänud väärteo-

menetluste tasemele –, 
ütlevad peategelased, 
et see on konkuren-
tide laim ja välja-
mõeldised. 

"Te olete puu-
dulikult eeltööd 
teinud, et selle kü-

simusega minu poole 
pöördute!" teatab Be-

tooni tänava prügilaa-
maga seostud ettevõtja ja 

lõpetab järsult kõne. Mis puu-
dutab aga mõnda väärteome-
netlust, siis – no kõik on ini-
mesed, kõik libastuvad. See, et 
"libastumiste" hüvituseks kulu-
vad miljonid, pole enam nende 
probleem. 

"Viimasel üheksal aastal on 
keskkonnaamet koristanud rii-
gi omandis oleval maal kesk-

miselt seitse objekti aastas," tõ-
deb keskkonnaameti asejuht Ko-
senkranius. 

"Jäätmefirma" prügistab, 
maksumaksja koristab

Kuigi ta seda ei täpsusta, on 
tõenäoline, et vähemalt min-
gi osa selle prahi eest on keegi 
kellelegi raha maksnud – ehk 
et keegi on kellegi ees esinenud 
legaalse jäätmekäitlejana ja siis 
prügi kuhugi maha kallanud. 

Tõsi, ei saa öelda, et riigiame-
tid ja seaduseandjad oleksid prü-
giärikate tegutsemist aastate vii-
si ainult tuimalt pealt vaadanud. 

Keskkonnaameti juhata-
ja asetäitja Erik Kosenkraniu-
se sõnul hakkas 2021. aastast 
kehtima seadusemuudatus, mis 

ti sinna kokku naaberkinnistult 
aadressiga Silikaltsiidi 7. Nõnda 
said "ärimehed" elegantselt en-
da probleemist ehk hiiglaslikust 
jäätmelaamast lahti.  

Teisisõnu: ettevõte nime-
ga Pakendihai oli 2013. aastal  
keskkonnaministeeriumile kin-
nitanud, et on võimeline jäätmed 
enda territooriumil ehk aadres-
sil Silikaltsiidi 7 ümber töötle-
ma. Need jõudsid aga hoopis 
naaberkinnistule ehk riigimaa-
le. Teatavasti on maaomaniku, 
nüüd siis juba riigi kohustus jäät-
med likvideerida ehk seaduse-
kohaselt käidelda. 

Muidugi tehti laamaga seo-
tud ettevõtetele mõned trah-
vid. Ainult et mis on näiteks 
3000 eurot trahvi jäätmete 
käitlemise eest eraisikutelt ja 
ettevõtetelt kasseeritud hii-
gelsumma kõrval? Kui prae-
guste hindadega nõuaks käit-
lemine umbes paari miljonit, 
siis aastaid tagasi, odavama-
te hindade tingimustes pandi 
seega taskusse vähemalt mil-
jon. Deklareerides heausksete-
le prügiloovutajatele, et kõik 
on parimas korras.

Sel aastal pole raha – ehk 
siis järgmisel

Jäätmelaama likvideerimise 
kohustus lasub praegu riigi esin-
dajana keskkonnaametil. Eelar-
ves pole selleks raha. "Kui raha 
ei leita, jääb ta ootama järgmist 
eelarveaastat," tõdeb keskkon-
naameti juhataja asetäitja Erik 
Kosenkranius. 

"Siin paistab olevat peaaegu 
kõike – metalli, Fibo plokki, ki-
let, soojustusmaterjali, telliski-
ve, plastikut," räägib Nõmme 
linnaosa vanem Karmo Kuri, 
kes käis Silikaltsiidi jäätmelaa-
ma oma silmaga kaemas. "See 
on seal juba nii kaua olnud, et 
loodus on sinna osaliselt sisse 
kasvanud. Kaugemalt vaadates 
ei tundugi asi nii hull." 

Võib-olla see prahilaam ei 
olegi nii ohtlik kui näitedks min-
gid vaadid, mis on täis õlijääke. 
"See vajaks kindlasti uurimist," 
ütleb linnaosavanem. "Siin saja 
meetri kaugusel on Raku järv, 
mis arvel Tallinna reservvee-
hoidlana." Praegu käib Nõm-
me linnaosa valitsus riigi-
le pinda, et jäätmelaam 
ära koristataks. 

Keskkonnaamet 
oli prahihunniku 
juurest käinud vii-
mati 2016. a proo-
ve võtmas. Siis oli 
leitud, et otsest ohtu 
veele siiski ei ole ja 
ei tuvastatud ka maa-
pinna reostust. 

Nii Silikaltsiidi kui ka 
Betooni tänava puhul on 
märkimisväärne, et seal te-
gutsesid jäätmelubadega firmad. 
Sarnaseid skeeme on rakenda-
tud ka mujal Tallinnas, kasvõi 
Volta tänaval. Jäätmekäitlejate 
kuluaarides räägitakse ettevõte-
test, kes üldse ilma loata tegut-
sevad. Kusagil nurga taga kae-
vatakse auk ja maetakse jäät-
med maha.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Inimesed kipuvad reostama  
juba "harjunud" kohti
Tallinna munitsipaalpolitsei 
hinnangul on kõige "prü-
gistamisohtlikumad" 
need kohad, kuhu va-
rem on näiteks ehitus-
prahti tassitud, aga hil-
jem on ala korda teh-
tud. Sinna kiputakse 
uuesti prahti tooma. 

 Varem andsid palju tööd 
pakendikonteinerite ümbrused, kuid 
selle aasta algusest on olukord palju 
parem. "Kohti on aasta jooksul palju 
juurde tekkinud, mis on vähendanud 
nende üle ajamist ja seega pole ka 
ümbrus risustatud," märkis Kesklinna 
piirkonna peainspektor Jaanus Kivi (pil-
dil). "Eelnevatel aastatel oli ikka iga nä-
dal probleem, et avalike pakendipunkti-

de mahutid olid täis ja ümbrus ri-
sustatud."

 Kuna inimesed kipuvad 
"prügistama" just harjunud 
kohtades – arvates , et nii-
kuinii koristatakse ära –, siis 
on linnaosavalitsused lask-

nud mõnesse taolisesse pai-
ka seada kaameravalve. Näi-

teks Pirita linnaosas oli see päris 
suur probleem, kui inimesed tõid auto-
dega pakendikonteinerite juurde oma 
vananenud või rikki läinud olmetehni-
kat, mööblit ja kõikvõimalikku olme-
prahti. Eeskätt suurjäätmeid, aga toodi 
ka riideid ja isegi pottidega toataimi. 
Olukorra normaliseeriski see, et linna-
osavalitsus paigaldas konteinerite juur-
de kaamerad.

Jäämefirmad 
räägivad  

ettevõtetest, kes 
loata tegutsevad ja 

jäätmeid auku  
matavad.

Silikaltsiidi tänava prügimäe koristamiseks kulub umbes paar miljonit eurot, kuid sellist raha niipea riigieelarvest ei leita ja tolle keskkonnakuriteo süüdlased on pääsenud karista-
matult.  Scanpix

Betooni tänava prügilaama on päästjad kustutamas käinud. Sellegi sisuliselt kuriteo eest pole kedagi vastutama pandud.
 Albert Truuväärt
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eeldab jäätmete ladustajatelt fi-
nantsgarantiid riigi kasuks. See-
ga isik, kes taotleb keskkonnalu-
ba või registreeringut jäätmete 
ladustamiseks, esitab loa andja-
le koos taotlusega ka finantsta-
gatise jäätmete käitlemise kor-
raldamise ja käitlemise kulude 
katmiseks. Kui ettevõte peaks 
ära kaduma, saab pangadepo-
siidi eest jäätmed utiliseerida. 
Kui soovid käidelda 1000 tonni, 
mille käitlushind on 50-60 eurot 
tonn, siis tuleb 50-60 000 eu-
rot ka deposiiti panna. "See ai-
tab vältida olukord, mis on tek-
kinud näiteks Silikaltsiidi täna-
val," ütleb Kosenkranius. 

Kogenud jäätmekäitlusette-
võtja Argo Luude omakorda 

möönab, et tõepoolest, pilt on 
läinud paremaks võrreldes aas-
tate taguse ajaga. Piraadid pole 
aga tema kinnitusel turult ku-
hugi kadunud.  

"Keskkonnaluba ei võeta, aga 
ikka veetakse midagi kokku," 
räägib Luude. "Ja mida meie ole-
me riigiametnikele rääkinud – 
kui näiteks ehitaja ei esita dek-
laratsiooni ehitusjäätmete kor-
rektse käitluse kohta, ei tohiks ta 
saada omavalitsuselt uue hoone 
kasutusluba. Tallinnas see nõn-
da ka oli, aga kahjuks muudeti 
see kord ära, sest leiti, et nõue 
ei vasta seadusele."

Tõepoolest, kui dokumenti-
des järge ajada, võib leida 21019. 
aastast õiguskantseleri seisuko-

havõtu, et too Tallinna heakor-
raeeskirjades leiduv nõue on liig-
selt ehitusfirmasid koormav. Sel-
le asemel soovitas õiguskants-
ler Ülle Madise rakendada pi-
gem pistelist kontrolli veendu-
maks, et jäätmeid seaduskuule-
kalt ära antakse. Nõnda praegu 
ka toimitakse. 

Kuidas aga jäätmeturul kord 
majja lüüa, et piraatlus ära lõ-
petada, selle kohta tulevikuvi-
sioon puudub. Argo Luude sõ-
nul on indikaatoriks hind. Ini-
mene või ettevõte, kel vaja jäät-
metest lahti saada, valib loomu-
likult odavaima pakkuja turul. 
Praegu internetist leitavad pal-
jud pakkumised aga tähenda-
vadki Luude sõnul piraatlust. 
Reaalselt pole võimalik käidel-
da näiteks ehitusprahti seadus-
likult odavamalt kui koos kon-
teineri rendi, veo- jm kulude-
ga umbes 80 euro ringis tonni 
eest. Võib aga leida ka märksa 
odavamaid. 

Kuna Tallinnas ei ole enam 
mõtet "ühekordseid" lades-
tuskohti kinnisvara 
hinnatõusu tõttu 
rentida ega os-
ta, siis toime-
tatakse lä-
hiümbru-
ses. Kõik 
on lihtne: 
leia maa-
tükk, aval-
da jäätme-
te äraveo 
kuulutus, ja 
kui maatükk 
täis, jäta maha – 
või aja kõik auku. Fir-
ma lõpeta samuti ära. Võib-
olla tuleb ka mingi trahv maksta.

Jäätmetel on kodu keset 
metsa

Viimsilaste meeli on eruta-
nud nn Kompostiväljakul toi-
muv jäätmete käitlemine. Tü-
li on küdenud juba aastaid. 
Selle keskmes asub Rohunee-
me maastikukaitsealal, kau-
nis metsas paiknev nõukogu-
deaegne suur betoonplats, mi-
da varem kasutati lehtede jm 
biolagunevate jäätmete kom-
postimiseks.  

2019. a ostis selle ettevõte 
nimega AV Tootmine ja täna-
seni on käinud vägikaikavedu, 
kus ühel pool on ettevõtjad ja 
teisel vallaelanikud, kohalikud 
poliitikud ja ametnikud. 

Platsi omanikke süüdistatak-
se selles, et sinna on veetud vas-
tava loata kokku jäätmeid – näi-
teks kokkupressitud pappi, kilet, 
puitu. Tänavu suve hakul pandi 
umbes hektariline plats 1,5 mln 
euro eest müüki. Suhted Viimsi 
valla võimudega on platsi oma-
nikel teravad ja nii soovitakse 
otsida muid tegevusvälju. Enda 
kaitseks öeldakse, et jäätmed 
asusid platsil juba enne kinnis-
tu ostmist – mis ilmselt ei vas-
ta tõele. Võib vaid kaasa tunda 
omavalitsusele, kelle kaela järg-
misena maandutakse.

Jäätmete ringmajanduse as-
jatundja Rein Leipalu, kelle tei-
ne kodumaa on Rootsi – ta 

on sündinud ja üles kasvanud 
Stockholmi piirkonnas –, on 
käinud Kompostiplatsil toimu-
vat mitu korda oma silmaga 
kaemas. Ta ütleb, et ilmselgelt 
tekkis sinna jäätmeid juba pä-
rast kinnistu viimast omaniku-
vahetust 2019. a.  

"Vahet ei ole, kelle territoo-
riumil jäätmed asuvad," sõnab 
sõnab varem Eestis 20 aastat 
jäätmekäitleja Ragn-Sellsi te-
gevjuhina töötanud mees. "Ei 
omavalitsus ega keskkonnaamet 
ei saa midagi teha, sest ei jät-
ku hoobasid. Kui ettevõttel po-
le jäätmekäitlusluba, siis on ka 
keskkonnaametil väga vähe või-
malust sekkuda, sest pole ju lu-
ba, mis oleks sekkumise aluseks. 
Ja tulebki välja surnud ring. 
Kui näiteks lennuk kukub alla, 
siis pole see mõni üksik viga, 
vaid terve vigade ahel, mis õn-
netuseni viis. Siin samamoodi. 
See, mis Eestis jäätmetega toi-
mub, meenutab kohati 1990nda-
te keskpaika."

Leipalu toob näiteks pal-
ju karmima suhtumi-

se Rootsist. Seal 
kogus roosade 

jäätmekotti-
dega tun-
tust ette-
võte nime-
ga Think 
Pink (Mõt-
le Roo-
salt), kelle 

äriidee seis-
nes ehitus- ja 

lammutusjää-
kide käitlemises. 

Valdavalt Stock-
holmi piirkonnas tegutsenud 

firma laskis jäätmed korrekt-
se töötlemise asemel need aga 
Eskilstuna kanti ühele nurgata-
gusele maatükile maha matta. 
2020. aastal, kui see skeem väl-
ja tuli, ettevõtte peamehed ar-
reteeriti. Lisaks tegutsesid nad 
Laxås, Västeråses jt linnades, 
olles edukalt "äri ajanud" aas-
taid ehk 2015-2020.  

Asi oli selle võrra hullem, et 
maha maetud jäätmete hulgas 
leidus otseselt mürgiseid ehk 
raskemetalle. Leitud on suu-
rusjärgus 20 000 palli. Igaüks 
on suur, mitmetonnine. Praegu 
ei ole uurimine veel lõppenud, 
kuid ilmselgelt ei pääse need te-
gelased sama kergelt, kui nad 
pääseksid Eestis. Meenutagem, 
et me ei tea siiamaani, mida 
kasvõi Silikaltsiidi jäätmelaam 
endas peidab ja kui palju võib 
seal olla kasvõi vanaõli vm kee-
miasaadusi. 

Eskilstuna linn oli sattunud 
jäätmeskandaali korra varem-
gi,  kui Think Pinki afäär ilm-
nes. Vangi mõisteti neli meest, 
kes olid maha matnud suure hul-
ga kasutatud patareisid, mis on 
teatavasti väga mürgised. Mär-
kimisväärne, et politsei kaht-
lustuse kohaselt juhendas pata-
reiskeemi sama keskkonnaspet-
sialist, kes aitas ka Think Pin-
ki pettust ellu viia. Kui Rootsis 
räägivad prokurörid  taolistest 
paikadest nagu Betooni või Si-
likaltsiidi prügimäed kui kuri-

teokohtadest, siis meil pole tao-
list määratlust kohanud. Sarna-
ne on aga see, et süüd aetakse 
üksteise kaela: meie prügi see 
enam ei ole, hoopis kellegi tei-
se oma. 

"Kuni ei saada järsku pidu-
rit peale, tegutsetakse edasi," 
tõdeb Rein Leipalu. "Just jäät-
mete ära andja peaks olema hu-
vitatud, mis nendest edasi saab. 
Tellijat huvitab aga odav hind, 
ja selge, et odava hinnaga kor-

ralikult jäätmeid käidelda ei saa. 
Aga Rootsis lähevad taolised te-
gelinskid, kes jäätmeid maha jä-
tavad või maasse kaevavad, ik-
kagi reaalselt trellide taha. Kui 
meil midagi muud teha ei saa, 
siis peaks üle vaatama kahtlaste 
ettevõtete maksuasjad. Meenu-
tagem, et mafioososid pole sa-
muti sageli kinni pandud mitte 
inimeste tapmise eest, mida po-
le ehk suudetud tõestada, vaid 
maksuasjade pärast." 

Silikaltsiidi tänava prügimäe koristamiseks kulub umbes paar miljonit eurot, kuid sellist raha niipea riigieelarvest ei leita ja tolle keskkonnakuriteo süüdlased on pääsenud karista-
matult.  Scanpix

Betooni tänava prügilaama on päästjad kustutamas käinud. Sellegi sisuliselt kuriteo eest pole kedagi vastutama pandud.
 Albert Truuväärt

Ehitusjäätmete utiliseerimist  
tuleks rohkem kontrollida ja  
ehitajaid sortima motiveerida

"Eeskätt oleks just 
ehitusobjekte va-
ja jäätmete osas 
tõhusamalt 
kontrollida ning 
ehitajaid peaks 
majanduslikult 
motiveerima, et lii-
giti kogutud jäät-
meid oleks soodsam üle 
anda kui segaehitusprahti," 
ütleb Tallinna strateegiakes-
kuse ringmajanduse osa-
konna juhataja Lüüli Junti.

Kui keskkonnaamet tegeleb 
muu hulgas jäätmete käitlemi-
se alase järelevalvega kogu 
Eestis ja nad kontrollivad re-
gulaarselt ka jäätmekäitlusfir-
masid, siis Tallinna strateegia-
keskuse ringmajanduse osa-
konna ja munitsipaalpolitsei-
ameti hooleks on samalaadne 
töö Tallinnas. 

Ampluaa on seejuures väga 
lai. Rõhk asub muuhulgas sel-
lel, kuidas Tallinnas tegutse-
vad jäätmekäitlusfirmad kor-
raldatud jäätmeveoga hakka-
ma saavad ja kas nad tööta-
vad korralikult. Mupo hoiab 
veel omakorda silma peal ül-
disel jäätmealasel heakorral, 
et ei tekiks kusagil linnas pra-
histamist. Ja kui ikkagi kusa-
gile metsa alla sigineb prügi-
hunnik, siis püütakse selle 
"autor" kindlaks teha, et talle 
trahv määrata ja kahju sisse 
nõuda. 

Haldus- ja väärteomenet-
luste arv on seejuures kasva-
nud. Kui 2020. a oli neid mupo 
ja ringmajanduse osakonna 
kohta kokku algatatud 124, 
siis mullu 327. See ei näita, et 
olukord on halvemaks läinud, 
vaid et linna jäätmehooldus-
eeskirja täitmist kontrollitakse 
lihtsalt suuremate jõududega 
ja rohkem.

Lüüli Junti sõnul töötab 
ringmajanduse osakonnas 
kaks järelevalve peaspetsia-
listi. Nad tegelevad korralda-
tud jäätmeveo, avalike paken-
dipunktide, ehitusobjektide ja 
avalike ürituste jäätmekorral-
duse kontrollimisega. Lisaks 
järelhooldatakse nüüdseks ju-
ba suletud Pääsküla prügilat. 
Samuti hoitakse silm peal 
kauplusekettidel, et elanikel 
oleks tagatud võimalus pa-
kendeid mugavalt ära anda.

"Järelevalve vald-
kond on väga lai ja 

piiratud ressursi 
tingimustes te-
geletakse pea-
miselt kaebuste-

ga ning pistelise 
kontrolliga," sõnab 

Junti. "Enim väärteo- 
ja haldusmenetlusi on alus-

tatud nende suhtes, kes ei ko-
gu enda tekitatud jäätmeid lii-
giti ega anna korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud piir-
konnas jäätmeid jäätmeveda-
jale üle. Ulaladestamine ehk 
prügistamine on probleemiks 
peamiselt avalike pakendi-
punktide ümbruses." 

Pakendipunktide korrasole-
kut kontrollitakse seejuures 
regulaarselt koos mupo ja lin-
naosa valitsuste töötajatega.

Lisaks tuleb lahendada mu-
resid seoses üle ajavate pa-
kendi- ja jäätmemahutitega 
või siis ei pääse prügiauto 
nendele ligi, sest teed on kinni 
pargitud. Junti sõnul inimesi 
ega ettevõtteid kohe trahvima 
ei kiirustata, vaid peamine on 
selgitustöö. Esmalt saadetak-
se märgukiri ja/või suheldak-
se telefonitsi või kohtutakse 
otse. Vesteldakse, selgitatak-
se. 

"Näiteks on regulaarselt – 
koostöös jäätmevedajaga – 
kontrollitud vanalinna toitlus-
tusettevõtteid ja ennekõike 
biojäätmete liigiti kogumist," 
ütleb Junti. Toitlustus- ja ma-
jutusettevõtetele on tema sõ-
nul koostatud eraldi infovoldik 
jäätmete liigiti kogumise koh-
ta. Kui kuidagi teistmoodi ei 
saa, siis algatatakse väärteo-
menetlus ja määratakse raha-
trahv.

Ehitusobjektide puhul 
paistab silma, et ei täideta 
jäätmehoolduseeskirja nõu-
deid ning ei sorteerita tekki-
vaid jäätmeid liigiti. "Kindlasti 
oleks vaja regulatsiooni, mis 
motiveeriks ehitajaid rohkem 
ehituse käigus tekkinud jäät-
meid sorteerima," ütleb Junti. 
Tema sõnul oleks vaja tõhu-
samat jäätmealast kontrolli 
ehitusobjektidel. Praegu 
kontrollitakse pisteliselt ning 
küsitakse aruandeid, kellele 
on jäätmed antud edasi käit-
lemiseks.

Skeem  
on lihtne: lõpeta 
lagastanud firma  

tegevus ja kõik  
on jokk.



8  •  5. september 2022  •  ARVAMUS

O lete ehk imetlenud, kui hästi on tehtud nii mõnigi 
vana tarbeese ja kui hästi see kätte istub? Kuidas 
ka vanaaegne tööstustoodang oli kaunis, tugev ja 
aastateks kestma loodud? Niisiis aitab kurtmisest, 

et kõik läheb kallimaks! Vaatame üle oma kolikambrisse vi-
satud asjad, vanad toolid, lauad, riiulid ja veel mitmed juba 
kolaks liigitunud esemed. Enne IKEA poodi tormamist ta-
sub mõelda, et äkki annab hoopis vanadest asjadest nii mit-
medki jälle ellu äratada, kui neid pole veel kampaania päe-
vil  järelkärus tasuta jäätmejaama viidud.  Neile oma käega 
lihvi andes saame omanäolised ja trendikad asjad, mida teis-
tel naljalt pole.

Kopli kogukondlik parandustöökoda, mis läinud näda-
lal avati, pani igatahes mõtte liikuma, et igaüks võib toi-
me tulla tolmunud kraami ülesputitamisega. Nii nagu ko-
gukonna liikmed tegid korda endisaegsed sektsioonriiulid 
ja kasutavad neid nüüd värvide ja muude asjade hoidmi-
seks oma vastses töökojas, kuhu igaüks võib minna oma 
riiulit parandama. Seal antakse ka nõu ja õpetatakse töö-

võtteid.
Liigse tarbimishullu-

se asemel peame kitsamal 
ajal mõtlema, kas ei saa 
ise paljusid asju oma käe 
järgi korda või ümber te-
ha. Nii anname vanadele 
asjadele uue elu ning väl-

dime ühtaegu raha raiskamist ja looduse saastamist.
Peagi võiks Kopli rahva eeskujul olla igas Tallinna asu-

mis mõni analoogne meisterdamispaik, kus aidatakse ilusti 
järje peale ka need, kes pole elus höövlit, saagi ega pints-
lit käes hoidnud. Niimoodi tegutsedes ergutame oma loo-
vust ja suhtleme rohkem omakandi inimestega. Kogukon-
na töökojas või aias näeme, et me pole sugugi üksi. Tu-

leb meelde üks ammune Paul 
Eerik Rummo luuletus, mis 

räägib ühte hoidmisest kui 
mesilaspere ja nii koos lä-
bi mere minekust, mis on 
tõusnud me ette tumeda 
ja ähvardavana. Tänava-
meeleavaldusel ei saa kor-

da ükski vana diivan ega 
tugitool. Ühise te-

gevuse kaudu aga 
võime uueks teha 
mitte ainult oma 
elutoa, vaid ter-
ve riigi.

Teeme endised 
asjad uueks!

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Mesilasperena ühte 
hoides võime  
uuendada kogu riiki.

Tallinn Open WTA 250 ten-
niseturniiri põhitabeli 21 
mängijat on selgunud – 
Anett Kontaveidile ja Kaia 
Kanepile pakub konkurent-
si 19 WTA jooksva edetabeli 
esisaja tennisisti.

Tallinn Open WTA 250 tur-
niiril osalevad Tokyo olümpia-
mängude võitja šveitslanna Be-
linda Bencic (WTA 13.), Brasii-
lia esireket Beatriz Haddad Maia 
(WTA 15.), French Openi võitnud 
Läti esireket Jelena Ostapenko 
(WTA 16.) ja Madison Keys USA-

st (WTA 20.), kes mängis 
2017. aastal US Ope-
ni finaalis. Lisaks on 
turniirile akreditee-
rinud French Ope-
ni nii üksik- kui ka 
paarismängu võit-
ja Barbora Krejciko-
va (WTA 23.) ja Tereza 
Martincova (WTA 71.) Tšehhist, 
Wimbledoni võitja Jelena Rõba-
kina (WTA 25.) Kasahstanist, Jil 
Teichmann (WTA 30.) Šveitsist. 
USA-st on tulemas Shelby Rogers 
(WTA 31.), Bernarda Pera (WTA 
45.) ja Ann Li (WTA 66.). Samu-

ti mängivad Tallinnas Shuai 
Zhang (WTA 36.) Hiinast, 

Alison Van Uytvanck 
(WTA 43.) Belgiast, Aj-
la Tomljanovic (WTA 
46.) Austriast, Anheli-
na Kalinina (WTA 47.) 

ja Marta Kostyuk (WTA 
65.) Ukrainast, Clara Tau-

son (WTA 57.) Taanist, Laura 
Siegemund (WTA 57.) Saksa-
maalt, Diane Parry (WTA 74.) 
Prantsusmaalt.

Registreerunud 21 mängi-
jale lisanduvad veel neli Wild 
Card’iga ja kuus läbi kvalifikat-

sioonimängude turniirile pääse-
vat mängijat. Üks mängija saab 
turniirist osa võtta staatuse tõt-
tu (special exempt). Kokku osa-
leb Tallinn Open WTA 250 tu-
niiril 32 naistennisisti. Turniir 
toimub 24. septembrist 2. ok-
toobrini Forus tennisekeskuses 
Tondil. Pileteid saab osta Pile-
titasku piletimüügikeskkonnast, 
info  www.piletitasku.ee/et/cus-
tompage/2567 Saab osta nii tur-
niiri passe, üksikpileteid kui ka 
VIP-pileteid, mis pakuvad tenni-
semängu vaatamise kõrval sis-
sepääsu turniiri lounge’i.

Tallinn Open WTA tenniseturniirile tulevad superstaarid

Põhja-Tallinnas alustati Vana-
Kalamaja tänava remondiga 
lõigul Suur-Patarei – Köie tä-
nav. Toompuiestee ja Nunne 
ristmiku esimese etapi tööd 
kestavad oktoobri lõpuni. 5. 
septembrist pääseb Nunne  tä-
navale Suurtüki tänavalt, Laia 
ja Suur-Kloostri tänava kaudu. 
Lai 29 esisel alal tähistatakse 
ajutiste liiklusmärkidega parki-
mise keelutsoon, kuid kooliõpi-
lasi vedavatel sõidukitel on või-
malik seal peatuda. Toom-

puiesteel jääb läbipääs mõle-
mas suunas ühe sõidurajaga 
(1+1 rada). Balti jaama parklast 
saab liikuda Toompuiesteele 
Tehnika t  suunas.
Soo tänava ja Vana-Kalamaja 
ristmik suletakse liiklusele 12. 
septembrist 17. oktoobrini. Sel 
ajal on buss nr 3 suunatud üm-
bersõidule Kalaranna tänavale. 
Ühtekokku kestavad Vana-Ka-
lamaja ehitustööd ligi aasta, 
lõppenud peavad need olema 
juulis 2023.

Kunagise NSV Liidu asja mana-
lasse lahkunud esimene ja vii-
mane president Mihhail Gorbat-
šov jääbki pakkuma ajaloolaste-
le vaidlus- ja uurimisainest, kas 
suurriigi lagunemine oli tema si-
hipärase tegevuse tulemus või 
juhtus see "tööõnnetusena". 
Ühes võib tema tegevuse näitel 
küll taas kindel ol-
la, ja see käib 
nii ka täna-
päeval – 
suured 
leiavad 
poliitikas 
alati või-
maluse 
kokkulep-
peks, ja 
reeglina üle 
väikeriikide pea-
de. Gorbatšov ja toonane 
Ühendriikide president George 
Bush mõistsid teineteist suure-
päraselt. Ühendriikide poliitika 
rajanes tol ajal soovil mitte teki-
tada NSV Liidus rahutusi, ja ise-
seisvust taotlenud baltlastele 
vaadati viltu. Sealhulgas nägid 
Eesti iseseisvumist kahtlase 
projektina paljud väliseestlased. 

Läänes oldi Gorbatšo-
vist vaimustuses, aga 
nähti ka NSV Liitu ühtse terviku-
na. Rahvarinde tänaseks meie 
hulgast lahkunud eestseisuse 
liige Mati Hint on Toomas Lepa 
filmis "Balti passioon"  meenu-
tanud, et Ühendriikides oli te-
malt kahtlustavalt küsitud: kui 

palju vabadust ikkagi tahetak-
se? Umbes nagu oleks 

vabadus protsentidega 
kauplemise küsimus. 

Hint oli vastanud, et 
nii palju kui võimalik. 
Bushi jutt, et pole 
vaja paati kõiguta-
da, on saanud juba 

legendaarseks. Mis 
oleks  juhtunud edasi, 

kui grupp NSV Liidu säili-
tamise eest võitlevaid poliiti-

kuid poleks augustis 1991 
Moskvas riigipöördekatset kor-
raldanud ja NSV Liidu lõpule kii-
renduse andnud, võib vaid ole-
tada. Igal juhul sarnaneb Gor-
batšov Venemaa valitsejatest 
enim Nikolai II-ga. Mõlemal oli 
"leebe valitseja" kuulsus, kellel 
aga lõpuks väljus olukord kont-
rolli alt.

Kinnisvaraanalüütikud ennus-
tavad, et kuna inflatsioon on 
enneolematu ja inimeste kind-
lustunne väheneb, hakkavad 
kinnisvara hinnad eriti Tallinnas 
langema. Tõusuruumi on ehk 
veel pealinna ümbritsevates 
valdades, sest seal on hinnata-
se olnud kogu aeg madalam. 
Kinnisvara kallinemisest ei saa 
siiski juba kevadest saadik rää-
kida,  pigem odavnemisest. Inf-
latsioon on olnud suvel 20% 
ringis,   augustis koguni 25%. 
Viimase aja kinnisvara hinna-
tõusust võib rääkida samas 
suurusjärgus. Seega võib öel-
da, et näiteks korteri ruutmeet-
ri hind Tallinnas oli tänavu juulis 
ja mullu juulis sisuliselt ühel ja 
samal tasemel, sest raha on 
odavnenud. Inimeste sissetule-
kud pole kaugeltki suurenenud 

inflatsiooniga samas tempos. 
Kes on inflatsiooni kartuses 
oma säästud kinnisvarasse pai-
gutanud, on seda juba teinud. 
Praegu hoiab turul hindu veel 
vaid defitsiit, sest ehitamine on 
samamoodi üha keerulisem ja 
kallim.  Rootsis algas kinnisvara 
hinna langus aga juba kevadel, 
küündides 10%-ni. Sealse mee-
dia teatel võis taolist langust 
näha viimati 2008. a ehk eelmi-
se majanduskriisi paiku, kuid 
taolist krahhi nagu toona prae-
gu ei ennustata. Samamoodi 
kui eurotsoon, on Rootsi oma 
krooniga inflatsioonihädas. 
Ühesõnaga – kes soovib osta, 
peaks nüüd veel ootama, sest 
ilmselgelt seisavad Eestis ees 
koondamised ja majanduse ül-
dine jahtumine toob hindu üha 
allapoole.

Politseis maadeldakse tõsise 
kaadripuudusega, sest ainuüksi 
Harjumaal on puudu 120 tööta-
jat. Mullu lahkus politsei- ja piiri-
valveametist (PPA) töölt 615 
ametnikku, asemele tuli vaid 
260. PPA peadirektori Elmar 
Vaheri sõnul ei aita enam sise-
miste reservide otsimine, palga 
tõstmiseks on vaja tõsisemat 
rahasüsti. Ühe aasta tagasi val-
minud analüüsi järgi tegutsevad 
kolmandik päästjatest ja küm-
nendik politseiametnikest lisa-
sissetuleku saamiseks samal 
ajal ka teise tööandja juures. Kui 
päästja või politseinik peab toi-
metulemiseks näiteks Bolti tak-
sot sõitma, on see erakordselt 
halb märk. Politseiametnike üle-
tundide arv oli juba 2020. aastal 
võrreldes 2015. aastaga ligi 
kolm korda suurem – kui 2015 
tegid politseiametnikud kokku 
60 314 ületundi, siis 2020 juba 

158 966 tundi ehk umbes 20 
000 normaalset 8-tunnist töö-
päeva. Sellest Covid-19 tõttu 
tehtud ületunde oli 43 142 ehk 
27%. Päästekomandodes tehti 
2020. a 20 393 ületundi. Kui 
palju tehakse ületunde 2022. a, 
sest väikestegi palkade ostu-
võime on üha kahanenud, ei ta-
ha mõeldagi. Ideaalis peaks üle-
tundide arvule seadusega piiri 
ette seadma. Üleväsinud polit-
seinik või päästja pole ümbrit-
sevatele – eriti mõnda keerulist 
situatsiooni lahendades – vä-
hem ohtlik kui näiteks magama-
ta veokijuht. Siin võiks taas kor-
rata juba varem palju kordi kõla-
nud mõtet: neile tuleb leida raha 
riigikaitse eelarvest, mis oleks 
eriti kohane praeguse sõja kon-
tekstis. Rünnaku korral saavad 
päästjatest ja politseist kaitse-
väe kõrval kohe eesliini võitle-
jad.

Vana-Kalamaja tänava remont 
algas merepoolsest otsast

Kas Gorbatšovil oli  
Baltimaade ees teeneid?

Kinnisvara hinnatõus  
lõppes juba kevadel

Väsinud politseinik ja pääst-
ja on samamoodi ohtlikud kui 
magamata veokijuht

Kui Euroopa Komisjoni presi-
dent Ursula von der Leyen tea-
tas, et Euroopa Liit valmistab 
ette erakorralist sekkumist 
elektrihindade tõusu, siis ajen-
das seda Saksamaa jt riikide 
tööstuste otsene kinnijooks-
mine. Samuti märgid, et 
iga EL riik ajab järjest 
rohkem enda poliiti-
kat ja järjest vähem 
pakub huvi, mida 
mõtleb sellest EL 
aparaat. Bloomber-
gi andmetel oli kesk-
mine elektri hind Sak-
samaal nüüdseks 530,5 eu-
rot megavatt-tunni eest. Aasta 
tagasi oli see umbes kümme 
korda vähem. Tööstused ei ole 
selle hinnaga võimelised mida-
gi konkurentsivõimelist toot-
ma. Kui Saksamaa majandusi-
me on seni põhinenud odaval 
Vene gaasil, siis Prantsuse 
oma tuumareaktoritel, millest 
aga tänaseks on umbes poo-
led rikete või remondi tõttu ri-
vist väljas. Riik saab tuuma-
energiast 70% elektrist, kuid 
reaktorite vanuse ja avariide 
tõttu on hinnad üüratumadki 
kui Saksamaal. Rääkida midagi 
rohepöördest oleks mõlema 
riigi vaates enesetapp. Prae-
guses energiakriisis lähtuvad 

kõik riigid üha enam põhimõt-
test, et uppuja päästmine on 
iga riigi enda asi. Kuigi ener-
giakriis hakkas taevasse len-
nanud CO2 kvoodi hinna tõttu 
peale juba enam kui aasta ta-

gasi, ei võtnud EL süsteemi 
reformimiseks midagi 

ette. Meenutagem, 
et toonane majan-
dusminister Taavi 
Aas saatis mär-
gukirja Euroopa 
Komisjonile sep-

tembris 2021. Olu-
korda komplitseerib 

see, et Norra kaupleb küll 
elektriga Nord Pooli börsil na-
gu meie, kuid ei kuulu Euroopa 
Liitu. Financial Timesi teatel 
aga kavatsetakse järsult piira-
ta elektri eksporti, kaitsmaks 
enda tarbijaid. Kuigi Rootsi, 
Soome jt riigid protesteerivad 
egoismi vastu, ei kavatse Nor-
ra seda kuulda võtta ja avabki 
Pandora laeka, mis sisuliselt 
tähendab majanduspiiride sul-
gemist. Norra eeskujul hakkab 
üha enam rahvast oma valit-
sustelt nõudma: milleks meile 
jubedate hindadega ühine 
elektribörs, kaitskem iseen-
nast. EL püüab nüüd elektritu-
ru reformiga ühisturgu päästa, 
aga ilmselt on juba hilja.

Kõrgest elektrihinnast  
päästab iga riik end ise
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Sander Rajamäe, 
tervisekassa pressiesindaja

Et ära hoida hapnikuravi või 
haiglas aparaadi all hinga-
mist, tuleks kehvema tervi-
sega inimestel lasta teha 
neljas vaktsiinidoos juba 
septembris.

Covid-19 haigestumise statis-
tika näitab, et nii nakatumine 
kui ka haiglasse sattumine au-
gustis kasvas. Seetõttu on äär-
miselt oluline, et riskirühmades-
se kuuluvad inimesed ennast esi-
mesel võimalusel vaktsineeriks 
ning võtaks kasutusele ka teised 
nakkuse ennetamise abinõud.

Riskirühma kuuluvad inime-
sed võiksid seda perearsti ja 
Tartu Ülikooli peremeditsiini 
kaasprofessori Marje Oona sõ-
nul teha juba kohe. Riskirüh-
ma kuuluvad kõik üle 60-aas-
tased ja üle 12-aastased, kel-
lel on mõne kroonilise haiguse 
tõttu suurem risk põdeda Co-
vid-19 haigust raskelt. "Kui ini-
mesel on valmisolek ja võimalus 
ennast vaktsineerida, tõenäosus 

raskeks haigestumiseks olemas 
ning eelmisest vaktsiinidoosist 
on möödas enam kui pool aas-
tat, võiks ta neljanda doosi teha 
juba praegu," rääkis Oona. Ta 
lisas, et riskirühmadesse kuulu-
vad ka inimesed, kellel on suu-
rem tõenäosus kokku puutuda 
haigetega, seega tervishoiutöö-
tajad ja hooldekodude personal.

Tartu Ülikooli peremeditsii-
ni professori ning peremeditsiini 
ja rahvatervishoiu instituudi ju-
hataja Ruth Kalda sõnul ei suu-
da me praegu domineeriva tü-
ve puhul teha nii täpseid prog-
noose nagu varem. "Omikroni 
ja praegu valdavalt leviva BA.5 
tüve puhul ei suuda me päris 
täpselt ette näha, kuidas haigus 
kulgeb, kuid varasemale toetudes 
on selge, et haigestumise kõrgpe-
rioodid on sügis, talv ja varake-
vad. Seega võiksid ka need ini-
mesed, kes riskirühmadesse ei 
kuulu, kuid soovivad teha neljan-
dat doosi, ajastada selle hiljemalt 
septembrisse," ütles Kalda, kelle 
sõnul on neljanda doosiga vakt-
sineerimine efektiivne ka neile, 
kes riskirühmadesse otseselt ei 

kuulu. "See vahe ei ole küll nii 
ilmne kui riskirühma kuuluva-
te inimeste raske haigestumise 
ärahoidmisel. Samas, kui inime-
ne soovib oma immuunsust ras-
ke viiruse vastu turgutada, siis 
on igati teretulnud ennast sügi-
se saabudes vaktsineerida," rää-
kis Kalda.

Inimeste eesmärgid võivadki 
Oona sõnul olla täiesti erinevad 
sellest, mille on sihiks võtnud 
näiteks teadusnõukoda ja im-

munoprofülaktika ekspertko-
misjon. "Raske põdemine võib 
ühe inimese jaoks tähendada se-
da, et ta vajab haiglaravi, näiteks 
hapnikuravi või kopsude kunst-
liku ventilatsiooni. Kuid inime-
ne võib rasket põdemist definee-
rida ka kergemate sümptomite-
ga – kõrge palavik, piinav köha 
või pärast põdemist tekkinud pi-
kaajaline väsimus, mis mõjutab 
tema elukvaliteeti olulisel mää-
ral, nentis Oona.

Tänaste teadmiste kohaselt 
on Covid-19 haigusel väga palju 
väljendusviise, mis on ajas muu-
tunud. "Alguses nägime palju 
lõhnataju ja maitsetundlikku-
sega seonduvaid häireid, mida 
on nüüdseks jäänud vähemaks," 
rääkis Oona. "Praegu tekita-
vad inimestele vaevusi peami-
selt jõuetus, südamekloppimine 
ja hingamishäireid. Kui vaata-
me uuringutulemusi, on näha, 
et viiruse läbipõdemine võib 
esile kutsuda ka mitmeid tei-
si haigusseisundeid. Siin räägi-
me näiteks trombidest, diabee-
dist ja eri kognitiivsetest häi-
retest, mille tekkimise tõenäo-
sus on haiguse põdemise järg-
selt suurem."

Oma praktikas näeb Oona 
palju neid inimesi, kes on tei-
nud otsuse ennast mitte vakt-
sineerida ja haigus läbi põde-
da. "Minu hinnangul pole see 
mõistlik, sest läbipõdemisega 
võib inimene endale saada pi-
kaajalised tervisekahjud. Sestap 
on vaktsiin kordades ohutum, 
kui haigestumine ja näiteks nn 
pikk Covid ning sellega kaasne-

vad vaevused," lisas Oona. Li-
saks on meie hulgas palju nõr-
gema tervisega inimesi, kelle-
le võib vaktsineerimata inime-
ne viirust edasi kanda ja seelä-
bi tema elu ohtu seda.

Küsimusele, kas koroonavii-
rust saab lähitulevikus samasta-
da gripiga, pole perearstidel an-
da objektiivset vastust. Teada-
gi on Covid-19 ringelnud väga 
lühikest aega ning tõenäoliselt 
ei suuda viirus oma evolutsioo-
nis lähikuude jooksul jõuda tea-
tavasse lõplikku faasi, kus vii-
rusel pole enam võimalik eda-
si areneda. "Probleem on see-
ga haiguse uudsus ning fakt, et 
viirus areneb iga uue tüvega," 
selgitas Oona. "Sellepärast on 
ennatlik öelda, et võiksime sel-
le lähikuude jooksul ära unus-
tada. Suurt rolli mängib hoopis 
see, et me õpime viirusega koos 
elama, kaitstes ennast nii palju 
kui võimalik. Siin tulevad appi 
need teada ja tuntud soovitused, 
milleks on jätkuvalt vaktsinee-
rimine, isiklik hügieen, maski 
kandmine ja haigestumise kor-
ral eneseisolatsioon."

Üle 60-aastased ja krooniliste haiguste põdejad võiksid 
teha esimesel võimalusel tõhustusdoosi

Taavi Tamula
taavi.tamula@tallinnlv.ee

Tänav peaks ennekõike 
kuuluma jalakäijale, ratturi-
le ja ühistranspordile, leid-
sid erakodade esindajad ar-
hitektide liidu korraldatud 
debatil Tallinna tulevikust.

Riigihalduse minister Riina 
Solman (Isamaa) märkis, et vii-
mase aja muutustest on kõige 
valusamalt silma torganud va-
nalinna hääbumine. "Tallinna 
vanalinn on hakanud ikka täit-
sa hääbuma," nentis ta. "See on 
varem olnud väga suur tõmbe-
keskus ja turistid ning linlased 
on seda armastanud. Nüüd on 
tõmbekeskus liikunud Telliskivi 
loomelinnakusse. Väga kahju on 
vaadata vanalinna kultuuripä-
randit, mille poolest me oleme 
tuntud ja mis on meile kõigile 
kallis. Tuleb mõelda, kuidas sin-
na elukeskkond tagasi saada."

Teise probleemina tõstatas 
Solman asumite tekke rahvus-
te põhjal. "Meil elab venekeel-
ne kogukond n-ö mägedel ja 
eestikeelne kogukond hakkab 
valglinnastuma," sedastas ta. 
"See pole just positiine areng. 
Eestlased lähevad linna ümb-
russe rohelust ja paremat elu 
otsima, kuid sealsetes erama-
jadega uusmagalates pole nei-
le vajalikke teenuseid."

Mugavam liiklus
Abilinnapea Madle Lippuse 

(SDE) sõnul peab heal linnal 
olema hea arenguplaan. "Pi-
kalt on räägitud sellest, et Tal-
linnal tegelikult suured planee-
rimisdokumendid puuduvad," 
lausus ta. "Kesklinna üldpla-

neering, Põhja-Tallinna üldpla-
neering – need on asjad, mille-
ga oleme pihta hakanud. Võib-
olla nende keerulised nimetu-
sed jäävad inimestele kaugeks, 
kuid tegelikult peaks need just 
linna arendamist inimestele lä-
hemale tooma. Samuti peaks 
need suunama tähelepanu va-
nalinnale."

Lippuse hinnangul peab lä-
bi mõtlema, kuidas eri liikleja-
tel oleks tänaval mugavam lii-
gelda. "Näiteks Toompuiestee 
uued rattarajad on täpselt see 
rattastrateegia osa, mis nüüd on 
ellu viidud," märkis ta.

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti (Keskerakond) sõnul on olu-
lisimad jalakäija ja ühistrans-
port. "Autode arvu ohjamiseks 
on parim ühistransport ja selles 

vallas on toimunud terve hulk 
arenguid," lausus ta. "Esiteks 
on meil sõlmitud leping Vanasa-
dama trammiliini ehitamiseks. 
Lähinädalatel langetab linnava-
litsus otsuse ka järgneva tram-
miliini rajamiseks, mida saame 
juba uuel aastal  projekteerima 
hakata."

Linnastrateeg Pärtel-Peeter 
Pere (Reformierakond) hinnan-
gul on linnavalitsuse senised sõ-
nad ja teod olnud julgustavad, 
kuid peagi enam sõnadest ei pii-
sa, rohkem on vaja tegusid. "See, 
mis on siin Kalamajas toimu-
nud, nõuab harjumist, kuid on 
positiivne. Lisaks jalakäijale ja 
ühistranspordile tuleb kesken-
duda ka jalgrattaliiklusele, sest 
see on sedavõrd lihtne ja kõigi-
le kättesaadav."

Arutelu keskendus ka Ees-
ti riigiarhitekti ameti loomise-
le. Eesti arhitektide liidu pre-
sident Andro Mänd nen-
tis, et paljudes rii-
kides on selline 
riigi tugistruk-
tuur olemas, 
kuid Ees-
til paraku 
veel mit-
te. Koha-
le tulnud 
poliitikud 
olid val-
davalt ühel 
meelel, et sel-
line institutsioon 
on vajalik. Linna ku-
jundamisel on olnud nii kor-
daminekuid kui ka fopaasid 
ning riiklik arhitekt aitaks 

ehk võimalikke tagasilööke 
ära hoida. 

Solmani sõnul oleks iga-
ti mõistlik luua maa- ja ruu-

miamet. "Teadaolevalt 
on ju maareform ju-

ba varsti täiesti 
valmis ja maa-
ameti funkt-
sioon see-
ga peaae-
gu täidetud, 
ehk et selle 
baasil saaks 

moodustada," 
selgitas ta. "Ma 

ei oska öelda, kas 
see peab olema rii-

gi peaarhitekt, kes se-
da siis ka juhib. Või on siis tõe-
poolest meeskond ja maa- ja ruu-
miametil  kindlasti oma juht. 

Seda suundumust tuleb edasi 
arendada."

Svet möönis, et tarvis on kom-
petentsikeskust, mis oleks või-
meline selgelt ja arusaadavalt 
langetama otsuseid. "Meil riigis 
peab tekkima mingi amet, min-
gi kompetentsikeskus, mis tao-
lisi otsuseid lõpuks langetab ja 
mõtleb natuke laiema pildi pea-
le," rõhutas ta. "Kui me võrdle-
me seda olukorda linnaga, kus 
samuti ei ole peaarhitekti, aga 
on olemas ruumiloome kompe-
tentsikeskus, siis mina väidan, 
et meil ei ole vaja üht arhitekti-
de kuningat. Meil ei ole vaja, et 
üks inimene ilmtingimata ütleb, 
mis on õige, mis vale."

Riigi otsused  
puudutavadki ruumi

Pere hinnangul ei ole vahet, 
kuidas loodavat institutsiooni ni-
metatakse või milline täpselt on. 
"Aga see on äärmiselt vajalik, sest 
meil on tulemas valimised ja see 
on riiklik küsimus," lausus ta. 
"See on asi, millest on räägitud 
aastaid, mujal kõik juba praktikas 
toimib ja see on ka Eestis tervi-
kuna vajalik, et me suudaksime 
teha tarku otsuseid oma avaliku 
ruumi tuleviku kohta."

Lippuse sõnul on oluline, et 
ei räägitaks kui ainult kohali-
kule omavalitsusele nõu andvast 
kompetentsikeskusest. "Tegeli-
kult riik enamikke otsuseid te-
hes teebki ruumiotsuseid," sel-
gitas ta. "Küsimus, kuhu me 
planeerime ühistranspordisõl-
med, kuhu mingisugused kõrg-
koolid või nende haruakadee-
miad. Väga sageli on need te-
gelikult seda kohalikku ruumi 
mõjutavad otsused, mida ei tee 
omavalitsus."

DEBATT: Anname jalakäijale ruumi  
ja toome vanalinna elu tagasi

Tallinna tuleviku ja riigi peaarhitekti koha loomise üle arutlesid riigihalduse minister Riina Solman Isamaast, volikogu liige Mart Kallas EKRE-st, abi-
linnapea Madle Lippus sotsiaaldemokraatide seast, abilinnapea Vladimir Svet Keskerakonnast, Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas ja  linnastra-
teeg Pärtel-Peeter Pere Reformierakonnast. Vestlusringi juhtis Neeme Raud.  Tallinna linnameedia

Kas me  
vajame arhitektide 

kuningat?
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Kavas on raamatute esitlu-
sed, vestlusringid, kultuu-
riarutelude avalikud salves-
tused, kohtumised kirjani-
kega, ettelugemised, muu-
sika, teater jpm.

Tänavune kirjandustänava 
festival algab 10. septembril Kad-
riorus Koidula tänaval. Koha-
lik kogukond avab kodukohvi-
kud. Tallinna kirjanduskeskuse 
Tammsaare, Vilde ja Mati Undi 
muuseumides on festivali puhul 
ühe euro päev. Üheks päevaks 
tulevad tänavale kokku kirjan-
dusega otseselt või kaudselt te-
gelevad organisatsioonid, kes on 
aidanud luua rikkaliku kultuuri-
programmi.

Festivali tähelepanu all on 
ka tänavu mitmesugused täht-

päevad, näiteks Karl Ristikivi 
110, Eduard Bornhöhe 160, Aino 
Pervik 90, Paul-Eerik 
Rummo 80, Mari 
Saat 75. Möö-
dub 100 
aastat Ar-
ved Viir-
laiu sün-
nist ja 
70 aas-
tat teose 
"Ristide-
ta hauad" 
ilmumisest. 
Festivali raa-
mes valmib vä-
linäitus "60 aastat 
60ndatest".

Kuues festival saab alguse mä-
lestustahvli avamisega majal, kus 
nooruspõlves elas Ellen Niit.

Festivalil on kohal draama-
teater, hoiuraamatukogu, kir-

jastuste liit, Eesti kirjanike 
muuseumide ühing, las-

tekirjanduse keskus, 
noorsooteater, rah-

vusraamatuko-
gu, Fenno-Ug-
ria Asutus, kir-
jandusfesti-
val HeadRead, 
Kadrioru savi-

tuba, paljud kir-
jastused,  Kultuu-

rileht, lasteajakir-
jad Täheke ja Hea 

Laps, Postimees Kir-
jastus, keskraamatukogu, 

Kesklinna valitsus, linnateater, 
Tammsaare ja Vilde Sõprade 
Selts, Theatrum, Vanavaraait. 
Festival on tasuta!

Täna, 5. septembril alga-
vad Põhja-Tallinnas väik-
semate tänavate 
remondid.

Remondid algavad 
Kari tänavalt Sõle 
ja Randla tänava 
vahelisel lõigul. 
Seejärel liigu-
vad need Pel-
guranna kerg-
liiklusteele, Sõ-
le 72 esisele ja 
Maleva 18 kõn-
niteele. "Oleme ju-
ba alustanud kvartali-
siseste teede remondiga Kristii-
nes ja Nõmmel ning nüüd võ-
tame ette mitmed kohad Põh-

ja-Tallinnas," lausus abilinna-
pea Vladimir Svet. "Kokku tee-
me tänavu korda ligi 60 paika 
üle linna."

Remondi käigus uuenda-
takse sõidu- ja kõnniteede 

asfalt, vahetatakse la-
gunenud äärekivid 

ning tehakse korda 
kaevupäised. Li-
saks hooldatak-
se puid.

AS TREF 
Nord küsib selle 

töö eest 471 672 eu-
rot koos käibemaksu-

ga. Teed peavad korras 
olema 31. oktoobriks.

Liiklejatel tuleb järgida aju-
tist märgistust.

Jürgen Fogel, 
Kai Maran
pealinn@tallinnlv.ee

"Igal loomal on oma ise-
loom. Ühele emasele sini-
lambale näiteks meeldib vä-
ga maadelda luuaga, mille-
ga platsi koristame. Nagu 
ma luua kätte võtan, hüp-
pab maadlema! Gaur Agata 
aga mehi eriti ei salli, see-
pärast  töötavad temaga 
talle teada naisterahvad," 
tutvustas oma hoolealuseid 
loomaaia zoo-osakonna va-
nemkuraator Oless Kapalo.

Loomaaia staažikaim tööta-
ja Anne Saluneem on seal ame-
tis olnud 58 aastat. Loomaaia 
hiljutisel 83. sünnipäeval toi-
tis ta jääkarusid Friidat ja Ras-
putinit ning tõdes, et reeglina 
nad inimeste ees loomi toita 
ei soovi. "Me ei ole huvitatud 
sellest, et inimesed hakkavad 
igasugu asju loomade koju loo-
pima," lausus ta.

Sünnipäeva ajal aga tegi Sa-
luneem erandi ja näitas, kui-
das suurimate maismaakisk-
jate toitmine loomaaias käib. 
"Näe Raspi küsib süüa. No näi-
ta, kuidas sa küsid!" hüüdis ta.

Rasputin tõusis seepeale ta-
gakäppadele ja Saluneem vis-
kas talle toidu tiigivette. "Jää-
karud on loomad, kes tavaliselt 
vees oma toitu ei söö. Võtavad 
välja, tulevad kuivale ja alles 
siis söövad," selgitas Saluneem.

Friida hoidus veidi tagaplaa-
nile. "Oi kui must sa oled,  Frii-
da, nagu murjam!" ütles Salu-
neem hellitavalt emaskarule, 
kes käpaga alles tiigi vett kat-
sus. Tema ootab, et toit ujuks 
lähemale. "Muidugi, katsu, kas 
vesi on soe. Aga tee ruttu, mui-
du Raspi sööb ka sinu toidu ära."

Kaljukits avab  
ise oma maja ust

Kapalo jälgib kuraatorina 
loomade tervist ja ravivajadu-
si. "Üht lonkavat takiini emas-
looma näiteks hoian praegu 
eraldi, ei lase teda karja juur-
de," selgitas ta. "Emase lähe-
dal istub kõrvalaedikus Hiina 
goral, keda ei huvita sugugi, 
et takiin on temast kaks-kolm 
korda suurem. Norib ikka tü-
li üle aia." 

Kapalo sõnul on loomad 
nutikad ja igaühel neist on 
oma iseloom. "Meie Nuubia 
kaljukits Kron paneb aedi-
kus oma boksi liugukse ise 
kinni ja teeb selle soovi kor-

ral ka ise lahti. Meie õpetusi 
tal siin vaja ei läinud, ta tai-
pas ise!" rääkis Kapalo. "Kui 
ilm kisub külmaks ja vihma-
seks, lükkab Kron ukse kinni. 
Kui hommikul platsile tuleme 
ja ta meid tegutsemas kuuleb, 

teeb liugukse lahti ja kiikab 
välja, et mis toimub."

Mõnda looma ärritavad Ka-
palo kinnitusel väga linnud, 
mõni ei pane neid üldse tähe-
le. "Ka minu lähenemisele rea-
geerib igaüks isemoodi. Ühe-

le emasele sinilambale näiteks 
meeldib väga maadelda vihast 
luuaga, millega platsi korista-
me. Niipea, kui ma luua kätte 
võtan, hüppab ta maadlema! 
Gaur Agata seevastu aga mees-
terahvaid eriti ei salli, seepä-
rast töötavad temaga talle tea-
da naisterahvad."

Kapalot köidab just looma-
de käitumine. "Töö loomi tali-
tades on olnud avastuslik, olen 
loomaaia asukaid vaadeldes ko-
genud paljugi üllatavat," rääkis 
ta. "Sageli hindame me inimes-
tena loomade käitumist sarna-
selt enda omaga, kuid tegelikult 
on see üsna ettearvamatu – kui-
das loom sööb, kuidas ta käib 
ja segavale faktorile reageerib."

Loomad toodavad oma  
köögiviljade rammu ise

Kapalo hoolitseb sõraliste 
eest – olgu need sinilambad 
või pelglikud ulukveised gau-
rid. "Mõned söövad lehed ära 
ja siis tõmbavad oksadki pä-
ris paljaks, mõned aga söövad 
vaid lehti ja jätavad oksa koore 

puutumata," märkis ta. "Suvel 
on sõraliste toit suuremas osas 
hein ja värske haljasmass. Sa-
muti anname neile oksi. Mine-
raale, vitamiine jt toitaineid si-
saldavat kuivsööta tellime maa-
letoojate kaudu valdavalt väl-
jastpoolt Eestit."

Kaduma ei lähe ka taimetoi-
duliste loomade sõnnik. Sellest 
valmib umbes aasta vältel hoo-
pis viljakas muld. "Igal platsil 
on eraldi konteiner, kuhu sõnni-
ku kokku tõstame," rääkis Ka-
palo. "Kogumisauto käib sõnni-
kut välja viimas iga päev, loo-
maaia kompostimiskeskuses vi-
satakse see  suurde hunnikusse. 
Komposti segatakse perioodili-
selt, protsessi käigus kompost 
kuumeneb kuni 70 kraadini."

Sõnnikust, taimsetest söö-
dajäätmetest, purustatud oks-
test ja põhust valmib kahe-kol-
memeetristes aunades rammus 
muld. Seda kasutab loomaaed 
oma ala haljastuses ja köögi-
viljade kasvatamiseks looma-
aia loomadele. Kompostmul-
da jagub ka aiapidajaile.

Tule kirjandustänava festivalile! Põhja-Tallinnas oktoobri 
lõpuni teeremondid

Lisaks teistele loomadele jääkarudega tegelev talitaja Anne Saluneem 
on loomaaias töötanud 58 aastat.

Oodatakse  
ettepanekuid 
Pääsküla raba 
kaitseala kavale
Pääsküla raba kaitseala kaitse-
korralduskava aastateks 2022-
2031 eelnõu on 25. septembri-
ni avalikul väljapanekul linna 
veebilehel, keskkonna- ja kom-
munaalameti keskkonnahoiu 
osakonnas ja Nõmme linnaosa 
valitsuses. Raba ja seda ümb-
ritsevad metsad moodustavad 
linna ühe suurema tervikliku ro-
heala, muu hulgas on kaitse-
alalt leitud 65 kaitsealust liiki. 
Huvilisi oodatakse ka kaitse-
korralduskava tutvustamise 
koosolekule 15. septembril kell 
17 linnaosavalitsuse ruumides 
Valdeku 13. 10. septembril saab 
osaleda kraavide sulgemist 
tutvustaval talgupäeval.

 

Meremuuseum 
ootab lapsi taas 
huviklubisse
14. septembrist saavad 2.-4. 
klassi õpilased taas osaleda 
meremuuseumi huviklubis, re-
gistreerumine on 13. septemb-
rini avatud muuseumi kodule-
hel. Huviklubisse võetakse 18 
õpilast, tegevused toimuvad 
kolmapäeviti kl 16-17.30. Osa-
lustasu on 25 eurot kuus, mis 
väheneb 15% võrra alates sa-
ma pere teisest lapsest. 

Tallinn otsib  
uute viitade  
kujundajat
Linn kuulutas välja ideekonkur-
si, mille eesmärk on leida ühtne 
lahendus kõigile linnaruumis 
kasutatavatele viitadele. Aren-
gustrateegia Tallinn 2035 näeb 
ette aktiivsete ja säästlike liiku-
misviiside osakaalu suurene-
mist linnaliikluses, milles on 
oluline roll ka targalt planeeri-
tud ja kujundatud ühtsel viida-
süsteemil. Taotlust ideekonkur-
sil osalemiseks saab esitada e-
riigihangete keskkonnas kuni 
13. septembrini (kl 15); ideeka-
vandi graafilise disaini printsii-
bid, kontseptsiooni lühikirjeldus 
ning eskiistasemel joonised tu-
leb esitada hiljemalt 21. no-
vembril (kl 13). Auhinnafond on 
kokku 18 000 eurot, konkursi 
võitja kavandi põhjal sõlmitak-
se viidasüsteemi graafilise- ja 
tootedisaini teenuste hankele-
ping.

Pealinn  
vabandab
Ajalehe eelmises, 29. augustil 
ilmunud numbris oli viga. LK 
16 küsitluses sattus Monika 
Tuvi pildi asemel lehte Sandra 
Ashilevi foto. Pealinn vaban-
dab.
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LOOMAAIA LEMMIKUD: 
Goral norib naabriga tüli ja 
kaljukits avab ise oma maja ust

"Loomade eripära ilmneb söömisharjumusteski," 
lausus Oless Kapalo. "Mõned söövad leplikult 
ära lehed ja tõmbavad oksadki päris paljaks, mõ-
ned aga söövad vaid lehti ja jätavad oksal koore 
puutumata."
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"Elektri hind on tõesti kõrge 
ja ees terendab energia-
kriis," ütles abilinnapea 
Madle Lippus, kelle sõnul sai 
linnaplaneerimise amet val-
mis juhendi päikesepaneeli-
de hõlpsamaks 
paigaldamiseks.

Juhend sisaldab soovitusi, mil-
liseid päikesepaneele võib üldse 
linna paigaldada. Samuti leiab 
sealt juhiseid, mille järgi enda 
vajaduste ja võimalustega sobi-
tuvad paneelid hoonele paigal-
dada ja millises järjekorras sel-
leks samme astuda.

"Loomulikult on toasoojaku-
lude kontrolli all hoidmiseks kõi-
ge mõistlikum liitumine kaug-

küttevõrguga," sõnas Lip-
pus. "Samas on Tallin-
nas jätkuvalt piirkon-
di, kus kaugküttega 
liitumine pole või-
malik. Nii ongi üks 
väga hea alternatiiv 
väikeste elektritoot-
misvõimsuste loomine, 
mille osaks on ka päikese-
paneelide paigaldamine."

Abilinnapea sõnul on Tallin-
nas tuhandeid kortermaju, mil-
le katustel on väga palju ruu-
mi paneelidele. "Sõltuvalt ma-
japidamise elektritarbe erisus-
test ja elektri börsihinnast on 
üldiselt välja arvutatud, et päi-
kesepaneelide paigaldamine ta-
sub ära 8-15 aastaga," ütles Lip-

pus. "Kuna  paneelide garan-
tiiks antakse enamasti 25 

aastat, tähendab see, 
et kindlasti on mõist-
lik päikesepaneelide 
paigaldamist kaalu-
da. Ka Tallinn ise ka-

vandab praegu munit-
sipaalasutustele päike-

sepaneelide paigaldamist 
koostöös linnavaraametiga, ik-
ka kulude kokkuhoiuks."

Küsimusele, kuidas päike-
sepaneele paigaldada, on linla-
sed saanud Lippuse sõnul väga 
erinevaid vastuseid. "Seepärast 
peame oluliseks ühtse arusaa-
ma loomist, et kuidas siis tege-
likult see päikesepaneelide pai-
galdamine käib ja mismoodi teha 

seda miljööaladel, kus kehtivad 
pisut teistsugused tingimused ja 
nõuded," selgitas ta. "Aga kind-
lasti ei ole see võimatu."

Lisaks juhendile on tallinlastel 
võimalik taotleda elektri- ja küt-
telahenduste säästvamaks muut-
miseks rohepöördetoetust. Seda 
jagatakse Lippuse sõnul üleüldse 
taastuvenergia tootmiseks, ener-
gia muundamiseks, elektriener-
gia toodangu salvestamise sead-
mete paigaldamiseks jm antud te-
maatikaga seonduvaks. Juhendi 
ja nende tingimuste kohta saab lu-
geda ka Tallinna koduleheküljelt 
https://www.tallinn.ee/et/ehitus/
paikesepaneelid#miljooaladel-
ja-muinsuskaitse-aladel-paike-
sepaneelid . 

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Linn maksab välja riikliku 
toimetulekutoetuse, mis on 
mõeldud inimestele, kes 
elavad absoluutse vaesuse 
piiril. Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul on linnal en-
dal sellele lisaks veel sisse-
tulekust sõltuv toetus – 
mõlemat saab taotleda oma 
linnaosa valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonnast.

Beškina kinnitusel on toetu-
sed olulised olukorras, kus inf-
latsioon on meeletu ja tarbija-
hinna indeks kasvab drastili-
selt. "Muidugi tunneme kõik se-
da igapäevaselt toidupoes käies 
ja kommunaalarveid makstes," 
nentis Beškina.

Kui pere või inimene on kat-
nud kõik eluasemega seotud ku-
lud ja tal jääb alles vähem kui 
200 eurot, siis on tal võimalus 
saada toimetulekutoetust. "Sel-
leks on kohalikul omavalitsusel 
kohustus vaadata üle eluaseme-
kulude piirmäärad, ja seda me 
ka tegime. Detsembris tõstsime 
neid, aga ilmselgelt hakkame 
uuesti neid üle vaatama, kuna 
olukord on detsembriga võr-
reldes palju muutunud ja hin-
nad  veelgi kasvanud," lausus 
abilinnapea.

Toimetulekutoetuse määra-
misel arvestatakse selle taotleja 
kodukulusid. Sel aastal on esi-
mese pereliikme toimetuleku 
piir 200 eurot, igale järgnevale 
täiskasvanule 160 eurot ja lap-
sele 240 eurot. "See on sum-
ma, millest peab siis riigi hin-
nangul piisama toiduks, riie-
teks jm eluks vajalikuks, välja 
arvatud eluaseme jaoks," mär-
kis Beškina, 

Kolm korda rohkem  
abivajajaid

Abilinnapea sõnul on lin-
nale esitatud toimetulekutoe-
tuse taotluste arv ja toetus-
te saajate arv enam kui kol-
mekordistanud. Eelmisel aas-
tal maksis linn esimese poole 
aastaga toimetulekutoetustena 
välja 2,4 miljonit eurot ja tä-

navu on see summa juba üle 
kuue miljoni. 

"See ei ole seotud ainult sel-
lega, et meile on tulnud palju 
abivajajaid Ukrainast," lausus 
Beškina. "Tegelikult oli seda  
kasvu tunda juba enne märt-
sikuud, mil sõjapõgenikud hak-
kasid Eestisse tulema. Eelmisel 
aastal oli kuni 2000 peret, kes 
poole aasta jooksul taotles toi-
metulekutoetust. Tänavu poole 
aastaga on neid juba üle 7000. 
Mõnes mõttes mõjutas seda pil-
ti ka toimetulekupiiri suu-
rendamine. Nüüd on 
rohkematel pe-
redel võima-
lus taotleda 
toimetule-
kutoetust, 
aga selle-
gipoolest 
on kasv 
drastili-
ne."

Ka sisse-
tulekust sõl-
tuvate toetuste 
taotluste arv on 
kasvanud ning kesk-
mise toetuse suurus kasva-
nud 33 euro võrra. Sissetule-
kust sõltuvat toetust makstab 
linn peredele samamoodi toi-
metulekuks, aga tingimused on 
leebemad kui toimetulekutoe-
tuse puhul. Seda toetust võib 

taotleda aastas mitu korda aas-
tase piirsumma ulatuses, mil-
leks on täiskasvanu puhul 250 
eurot ja lapse puhul 350 eurot.

Koduarstibrigaad  
asub taas tööle

Kui perel on toimetulekuga 
raskusi, soovitab Beškina neil 
pöörduda oma linnaosa valit-
suse sotsiaalosakonda, et kü-
sida nõu ja võimalusel taotle-
da mõnd toetust. Lisaks pa-
kub linn mitmeid muid toetusi 

ja teenuseid, et aidata raskus-
tesse sattunud linlasi. 

"On olemas toidu-
abi, mida osuta-

me koostöös 
toidupanga-
ga. On ole-
mas tasuta 
supiköö-
gid ning 
ravikind-
lustuse-

ta inimestel 
on võimalik  

saada üldarsti-
abi," loetles abi-

linnapea, kelle sõnul 
on kogu vastav info olemas 

Tallinna kodulehel. Teavet saab 
ka linnaosa sotsiaalhoolekande 
osakonnast.

Lihtsam on ka koolilaste 
vanematel. "Tänavugi maksab 
Tallinn 1. klassi minevate las-

te vanematele traditsioonilist 
320-eurost koolitoetust," selgi-
tas Beškina. "Sellest aastast li-
sandub aga ka uudne, 50-euro-
ne toetus kõigile Tallinnas re-
gistreeritud kuni 19-aastaste-
le lastele, kes lähevad õppima 
kooli või ametikooli."

Toetus on mõeldud lapsele, 
kes on registreeritud Tallinna 
elanikuna ja kelle taotluse esi-
tav vanem on samamoodi Tal-
linna elanik. Toetust saab taot-
leda alates 13. septembrist, kui 
kõik koolid on oma õpilaste 
nimekirjad linnale edastanud. 
Abilinnapea sõnul on kõige mu-
gavam viis taotlemiseks tallin-
na iseteeninduses https://taot-
len.tallinn.ee/koolitoetus

2. septembrist tuleb kuni 
12-aastasele haigele lapsele nä-
dalavahetusel taas ka arst koju.  
Teenus on kättesaadav igal nä-
dalal reedest pühapäevani kel-
la 14-22, aga visiite registree-
rib Tallinna kiirabi dispetšer 
samadel päevadel kella 12-20 
tel 697 1145.

Arstibrigaad teeb kuni küm-
me väljasõitu päevas ja arstid 
tulevad eelkõige nende laste 
koju, kellel pole vaja kriitilist 
abi, vaid kes on näiteks oota-
matult haigestunud või juba pi-
kalt haiged olnud. Tänavu an-
nab linn koju tulevate arstide 
jaoks 115 000 eurot.

Linn ärgitab omanikke ja korteriühistuid majadele 
päikesepaneele paigaldama

Tarkusepäeval 1. septembril külastas linnapea mitut kooli, teiste 
seas ka Jakob Westholmi gümnaasiumit.  Albert Truuväärt

Merepäevade üks suuremaid tõmbenumbreid oli mereparaad, kus 
osalesid kõik festivalil osalenud laevad.   Mats Õun

Üks uhkemaid hooneid, mis selle õppeaasta eel avati, oli muusika-
keskkooli, Otsa kooli ja balletikooli ühendav MUBA.  Albert Truuväärt

Merepäevade puhul esines Vanasadamas ansambel Mahavok. 
 Mats Õun

Tänavu saavad koolimineku toetust kõik hädas olevad lapsed, kelle vanemad selleks taotluse teevad.   Scanpix

Lastele saab taas 
nädalavahetusel 

arsti koju kutsuda.

ABI RASKUSTES PEREDELE:
Taotle toimetulekuks toetust!
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Kasvavad toidu- ja küttehin-
nad panevad Eesti elanikke sü-
gise hakul üha rohkem muret-
sema. Pealinn uuris majandus-
teadlastelt, mis meid talvel ees 
ootab ja mida tuleks teha prae-
guse keerulise olukorra leeven-
damiseks. 

Meie toidu- ja tarbekaupa-
de hinnad on juba samad mis 
Saksmaal jt jõukates Euroopa 
Liidu riikides. Samas palgad po-
le võrreldavad. Mida see meie 
jaoks tähendab ja kuhu välja 
viib? Kas eestlane hakkab tühja 
kõhtu kannatama?

Kattel: Kindlasti tekib palju 
toimetuleku vaesust. Inimesed 
ei suuda arveid maksta. Ilmselt 
loobuvad nad mõnest huviala-
ringist, väljas käimisest ja tasu-
lisest meelelahutusest. Aga sa-
mas on tõenäoline, et nii mõ-
neski peres ei saa inimesed nii 
palju kaloreid, kui nad vajaks.

Eamets: Ma ei usu, et rah-
vas nüüd nälga hakkab jääma. 
Põhimõtteliselt on inimeste ai-
tamiseks muidugi maksupoliiti-
lisi meetmeid. Osas riikides on 
toit madalama käibemaksuga 
maksustatud. See on poliitilis-
te valikute küsimus ja partei-
de otsus. Siin pole majandus-
teadlasel midagi teha.

Varanduslikud lõhed on Ees-
ti suurenemas. Miks on see oht-
lik?

Kattel: Eks igasugune ühis-
konna tekitatud ebavõrdsus on 
kulukas. Kui me pole võime-
lised kasutama ära inimeste 
parimaid andeid, oleme selle 
võrra vaesemad. Meil jäävad 
need anded tööjõuturul kasu-
tamata, kui need inimesed ei 
pääse oma vaesuse tõttu õp-
pima näiteks. Ebavõrdsus on 
eelkõige võimaluste ebavõrd-
sus. Ühiskonnale on väga halb, 
kui me raiskame temas leidu-
vat inimressurssi. Kui me ta-
hame olla väga kapitalistlikud, 
siis peaksime just eriti toeta-
ma seda, et inimestel oleks 
sarnased võimalused hariduses 
ja tööturul konkureerimiseks. 
Me ei tohiks erisusi oma ma-
jandusega võimendada.

Kui palju üldse on hinnatõu-
sud põhjendatud? Anu Toots on 
rääkinud kütusekartellist ning 
ilmselt ka paljud toidu- ja tarbe-
kaupade müüjad kasutavad sõ-
da ettekäändena, et hindu tõsta.

Kattel: Kindlasti on meil ka 
liigkasu võtmist ja kriisi ära-
kasutamist. Eestis ja Baltiku-
mis on turg väike ja hinnatõus 
kõige kõrgem Euroopas. Saksa-
maal jääb hinnatõus 10% sis-
se, Šveitsis on see ainult 3%. 
Kusjuures Šveits on määranud 
piirangu sisseostetavate toidu-
kaupade hinnale. Paljud kaupa-
de maaletoojad õigustavad oma 
hinnatõusu sellega, et energia-
hinnad on tõusnud. Samas ei 
saa autokütusele kuluda kaks 
korda rohkem raha kui Saksa-
maal või Poolas. 

Statistikaametist saab vaa-
data ettevõtete esimese kvarta-
li kasumit. See on kokku prae-
gu läbi ajaloo suurim.  

Eamets: Eks üldise hinnatõu-
su ajal üritavad kõik kuidagi 
oma nahka päästa. Mõnikord 
võib-olla tõstetakse hinda seal, 
kus ei peaks seda tegema. Aga 
kui meil on augustis 25%-line 
hinnatõus, siis see on ikkagi vä-
ga ebanormaalne arenenud rii-
gis. 25%-line inflatsioon mõju-
tab kõiki. Siin enam ei loe, kas 
meil on kartell või ei ole. Kui-
das sa kartelli olemasolu üld-
se kontrollid nii väikeses riigis, 
kus kõik teavad kõiki ja suht-
levad omavahel?

Eestis on energiahinnad laes. 
Meil on üks Euroopa suure-
maid inflatsioone. Kas meid oo-
tab või meil on juba käes ma-
janduskriis?

Kattel: Majanduskasv ei ole 
meil negatiivne ja sellist olu-
korda vähemalt majandusmi-
nisteeriumi ennustuste koha-
selt ei tule ka. Nii et me tehni-
lises mõttes ei saa praegust olu-
korda kriisiks nimetada. Küll 
aga on meil toimetuleku kriis. 
Inimestel läheb elu üha raske-
maks olukorras, kus toidu- ja 
energiahinnad kasvavad. Kas 
see olukord majanduskriisiks 
kasvab, sõltub paljuski sedllest, 
mis energiaturul toimub ja pal-

TEADLASED: Eestit ootab ees suur toimetulekukriis, peame aitama 
peresid ja maksustama kriisilt hiigelkasumit teenivaid firmasid
"Tänane 25-protsendiline hinnatõus on ühes arene-
nud riigis igatahes ebanormaalne," tõdes Tartu Ülikoo-
li majandusteaduskonna professor Raul Eamets, kel-
le sõnul võiks riik võtta laene nii teede ehitamiseks kui 
ka kõrghariduse rahastamiseks. "Kui meie inflatsioon 
on 20 protsenti, siis peaksid ka palgad samas tempos 
tõusma," lisas Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer 
Kattel. "Riik peaks aitama vähem teenivaid inimesi. Ja 
kui ettevõtete kasumid on praegu ajalooliselt kõrged, 
siis oleks rumal neid mitte maksustada."

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Taavi Tamula
taavi.tamula@ 
tallinnlv.ee

ju see energiahindu ja tootmis-
võimekusi mõjutab. 

Eamets: See, kui halvasti ma-
jandusel minema hakkab, sõl-
tub natuke ka sellest, milliseid 
meetmeid valitsus nüüd selle 
energia hinnatõusu leevenda-
miseks hakkab vastu võtma. 
Me teame, et praegu on 
plaanis anda tarbijate-
le abipakett, aga me 
täpselt ei tea selle 
detaile veel. Hetkel 
ei ole midagi rää-
gitud ettevõtjatest. 
Just väikeettevõt-
jad ägavad täpselt 
samamoodi nende 
energiahindade all. 
Nii et siin on küsimus 
natuke selles, et kui pal-
ju mingeid toetusmeetmeid 
tuleb. Aga mingi jahenemine 
tuleb niikuinii, seda näitavad 
juba praegu numbrid.

Kui sündis praegune koalit-
sioon, ütles politoloog Tõnis 
Saarts, et Reformierakonna uus-
liberalism on kadunud. Kas se-
nised eelarve- ja majanduspo-
liitilised veendumused kaovad? 
Näiteks veendumus, et ei tohi 
laenusid võtta ja eelarve peab 
alati tasakaalus olema.

Kattel: Inflatsiooni tõttu kas-
vavad nii hinnad kui riigi ka 
tulud. Riigi tulud on väga hästi 
kasvanud ja otsest laenamisva-
jadust ei ole. Aga riik võiks ai-
data vähem teenivaid inimesi ja 
oma teenistujaid, nagu õpeta-
jaid, õdesid, päästjaid jne. See, 
et toidu- ja põhitarbekaupade 
hinnad on väga palju kasva-
nud, puudutab käige vähem 
teenivaid inimesi kõige roh-
kem. Nende tulumaksu võiks 
alandada ja selle arvelt tõsta 
jälle rohkem teenivate inimes-
te tulumaksu. 

Kadunud 
võiks 
olla 

ka dogmad, mis puudutavad 
energiaturgu ja -lahendusi. Ees-
ti ei ole pikka aega energia uu-
tesse lahendustesse piisavalt in-
vesteerinud. See maksab kätte: 
energiaturul on nõudlust roh-
kem kui pakkumist. 

Eamets: Praegu ütles ise-
gi rahandusminister välja, 

et järgmisel aastal tuleb 
eelarvedefitsiit päris 
korralik, ja see on 
ka arusaadav. Sel-
lepärast, et kõik 
need koalitsiooni-
kokkuleppe kulu-
tused pluss põge-
nike ja sõjaga seo-

tud kulutused tuleb 
ju katta. Surve avali-

ku sektori palkade tõu-
sule, kui hinnad nii palju 

tõusevad, on kindlasti olemas. 
Samuti on valimised tulemas. 
Vähemalt retoorikas on Refor-
mierakond siiamaani rääkinud 
tasakaalus eelarvest, aga kas 
see ka reaalsus on... Ma ar-
van, et pigem ei.

Olen kogu aeg öelnud, et 
laene võib võtta, kui need on 
tulevikku suunatud investee-
ringud. Ka kõrgharidusse ra-
ha panemine laenu abil on tu-

levikku suunatud ette-
võtmine. Või näi-

teks tudengitele 
riiklikult ga-

ranteeritud 
laenufondi 
moodus-
tamine 
laenuga. 
Need on 
sellised 
inimka-
pitali in-

vesteerin-
gud. Rää-
kimata siis 

igasugustest infrastruktuuri-
dest, olgu need näiteks nelja-
realised teed või sillad. Neid 
oleks pidanud juba ammu te-
gelikult tegema laenuga. Kui 
me võrdleme end näiteks Poo-
laga, mis on terve riigi katnud 
kiirteedega, siis me oleme ikka 
väga pikalt maas. Laenu oleks 
riik pidanud võtma võib-olla 
ütleme kümme aastat tagasi. 
Praegu hakkab järjest laenu-
intress kerima. Aga alati on 
ka muidugi see kuklas, et iga 
laen tuleb tagasi maksta.

Kuidas peaks maksusüsteemi 
muutma, et ka jõukamad olek-
sid solidaarsemad kehvemal jär-
jel olijatega? Palju on räägitud 
näiteks kapitali maksustamisest.

Kattel: Jah, ka vana hea ast-
melise tulumaksu puudumi-
ne on dogma, mida praeguses 
olukorras võiks murda. Ja kui 
ettevõtete kasumid on praegu 
ajalooliselt kõrged, siis oleks 
rumal neid mitte maksustada. 
See ehk ohjeldaks ka inflat-
siooni, ettevõtjate spekuleeri-
vat käitumist.

Eamets: Ma arvan, et kü-
simus ei ole isegi ebavõrdsu-
se ümberjaotuses, aga kui me 
vaatame suures pildis ja pi-
kas perspektiivis meie riigi ra-
handust, siis tegelikult on see 
praegune maksusüsteem en-
nast mingil määral ammen-
danud ja me ei saa kõiki oma 
soove täita. Seesama teadu-
se ja kõrghariduse rahastami-
ne või õpetajate palgad, pääst-
jate palgad jne. Kui me pikka 
perspektiivi vaatame, siis ma 
arvan, et mingit laadi maksu-
de muutmine või üldine mak-
subaasi tõstmine on vältimatu. 
Sellise maksusüsteemiga, nagu 
meil täna on, ei tule me liht-

salt tulevikus välja.

Miks on elektri bör-
sisüsteem sobimatu? 
Me oleme võimeli-
sed ise elektrit toot-
ma, aga maksame 
selle eest ulmelist 
hinda...

Kattel: See bör-
sisüsteem on üles 
ehitatud heade-

le aegade-
le mõeldes. 
Me oleme 
praegu Co-
vidi-järgses 
seisus, kus 
paljudel 
firmadel 
on toot-
vatest 
paika-
dest, 
nt Hii-
nast, 

Börsisüsteem 
oli mõeldud hea-

deks aegadeks, mil 
elektrit toodeti 
nõudlusest roh-

kem.

Raul Eametsa 
kinnitusel on 
üks inflatsioo-
ni põhjustajaid 
ka see, et Covi-
di tõttu jäi palju-
del jõukamatel 
inimestel raha 
lihtsalt seisma, 
sest seda ei 
saanud kulutada 
ka reisimisele.



Siis muidugi need inimesed, 
kellel ei ole tööd,  või kui pe-
res üks inimene on töötu. Töö-
koha omamine on väga oluline 
– siis läheb väga raskeks, kui 
ainult toetuste peale kukud. 

Aga eks kohalikud omavalit-
sused tegelikult ju teavad üld-
juhul neid, kellel on raske, ja 
nendega tuleb ka eraldi tege-
leda. Võib-olla suuremates lin-
nades on see keeruline sest ini-
mesi on palju, aga väiksemates 
kohtades tegelikult  teatakse, 
kellel on abi vaja. Nende aita-
miseks on olemas klassikalised 
toetused, nagu eluasemetoetus 
ja toimetulekutoetus. Küsimus 
on vaid selles, et võib-olla võik-
sid need tõesti suuremad olla.

Kui inimestel on mingidki sääs-
tud, siis mida peaks nendega 
suure inflatsiooni tõttu tegema?

Kattel: Kellel võimalus, 
võiks seda mingil moel 

investeerida. Kinnis-
vara on olnud Ees-
tis kindel koht, ku-
hu raha panna, 
sest selle hinnad 
on pidevalt tõus-
nud. Aktsiaturud 
on olnud väga kõi-
kuvad, aga ikkagi 

tasuks vaadata in-
deksaktsiaid jm sta-

biilsemaid kohti, mille 
väärtus kokkuvõttes ik-

kagi tõuseb. Raha niisama 
hoida pole mõtet, sest inflat-
siooni söödud väärtust ei saa 
me kunagi tagasi. 

Eamets:  Need, kellel on pal-
ju raha, ei hoia oma raha kind-
lasti lihtsalt arve peal. Nad on 
juba ammu investeerinud vara-
desse, mille väärtus koos inf-
latsiooniga kasvab. Tasub os-
ta seda, mis läheb ajas kal-
limaks ja millega inflatsioon 
kaasas käib – maad, metsa ja 
kortereid. Samas ei käi väikes-
te säästudega inimestel korteri-
hindadest praegu jõud üle, kui 
seda just ei osteta kuskile Ida-
Virumaale.

Kas pensionifondist ja aktsiatest 
tuleks ka raha välja võtta inf-
latsiooni tõttu?

Kattel: Pole mõtet pensioni-
fondist raha lihtsalt sularahaks 
välja võtta, kui pole plaanis se-
da kuhugi investeerida või sel-
le eest nt korteriremonti teha. 
Pensionifondis asub raha siiski 
suhteliselt stabiilsetes vahendi-
tes. Vahepeal fondide ja aktsia-
te väärtus langes, kuid viimasel 
ajal on tõusnud ja paari aasta 
jooksul taastub see kindlasti. 

Eamets: See sõltub inime-
sest, et mis ta teeb selle raha-
ga. Kui tal on vaja kohe päeva-
pealt teha korteri sissemakse, 
siis ma loomulikult soovitan. 
Kui ta võtab selle välja ja pa-
neb arve peale lihtsalt seisma, 
siis ei ole sel absoluutselt min-
git mõtet. Kuigi me näeme, et 
ka pensionifondid praegu näi-
tavad suhteliselt kehvi tulemusi 

See võiks tarbijal aidata sel-
le talve üle elada. 

Kas inflatsiooni mõju leeven-
damiseks võiks riik vähendada 
toiduainete käibemaksu viiele 
protsendile ning vähendada ka 
kütuste aktsiisi?

Kattel: Oleme mõnede riiki-
de, kasvõi Saksamaa pealt  näi-
nud, et see väga hästi ei toimi. 
Väga raske on kontrollida, kas 
müüjad ei kasuta alandatud akt-
siisi ära oma kasumi suurenda-
miseks. Ettevõtjad kipuvad jät-
ma hinna  samaks ja panema 
vahelt saadud raha oma taskus-
se. Niisiis on mõistlikum toeta-
da otseselt peresid, kes ei saa 
hakkama. Kas siis tulumaksu 
langetamise või miinimumpal-
ga tõstmise kaudu. Need olek-
sid meetmed, mis annaksid ra-
ha abivajajatele otse kätte, me 
ei peaks lootma vahendusmeh-
hanismi peale. 

Inflatsioonist endast jagu 
saamiseks peaksime tegema 
juba suuremaid asju, näiteks 
maksustama importi. Selleks 
me praegu võimelised veel po-
le. Samas energia hindu on riik 
võimeline otsesemalt kontrol-
lima. Samuti saab riik konku-
rentsiameti kaudu kontrollide, 
et toidukaupade hinnad ei oleks 
nii kõrged, nagu need praegu 
on. Saksamaal on transpordi-
kulu väiksem kui meil. Niisiis 
ei peaks see transpordikulu toi-
du hinna kaudu meieni jõud-
ma. Kasumit saaks kasvõi ühe-
kordselt maksustada. See an-
naks raha, mida väiksema sis-
setulekuga inimestele nö otse 
arvetele kanda. 

Eamets: Kõike võib teha, 
aga siis on küsimus selles, et 
kui me mingeid makse vähen-
dame, siis milliseid makse me 
tõstame. Praeguses olukorras 
räägime õpetajate palkadest, 
kõrghariduse rahastamise va-
jadusest, ka tervishoiusekto-
rile, päästjatele ja igale poo-
le mujale on raha juurde va-
ja. Kasvõi selleks, et seal töö-
tavate inimeste palgataset viia 
kooskõlla selle kõrge hinnatõu-
suga. Kui me kuskilt 
makse alandame, siis 
tuleb kuskilt tei-
si makse tõs-
ta. Nii liht-
ne see on-

gi, ega raha ei tule ju lihtsalt 
seina seest.

Eesti võimalused siin on vä-
ga piiratud, sest ligi kolm nel-
jandikku sellest inflatsioonist 
tuleb meile väljastpoolt ja ei 
sõltu meist. Elektri ja eriti gaa-
si hind on väga jõuliselt kas-
vanud. Kerkinud on bensiini, 
nafta ja toiduainete hinnad, 
mida ma paljuski sisse toome. 
Kui Euroopas on ikkagi aas-
taid raha juurde trükitud, siis 
see raha nüüd hakkabki hin-
du tõstma igal pool. 

Kui palju praegusest inflatsioo-
nist sõltub üldse meist?

Eamets: Eesti enda põhjus-
test toob inflatsiooni see, et ini-
mestel on tekkinud vaba raha. 
Hoiused on kasvanud ja küm-
me aastat palk tõusnud ju väga 
kiiresti. Palgakasvust ja hoiuste 
kasvust tulenevalt on loomuli-
kult see nõudlusepoolne inflat-
sioon meil ka olemas. Kui ini-
mestel on raha, siis hakkavad 
hinnad tõusma, ja täna Eesti 
inimesel  nii-öelda suures pil-
dis on raha. Muidugi, see ra-
ha jaguneb väga ebavõrdselt. 
Üks asi veel, miks just jõuka-
mal osal palju raha kätte jäi, 
oli koroona – ei olnud võima-
lik seda kasvõi reisimisele ku-
lutada.

Kui palju peaksid palgad tõus-
ma, et inimeste elatustase dras-
tiliselt ei langeks?

Kattel: Meie palgad pole nii 
palju kasvanud, kui need peaks. 
Ja mujal Euroopas reaalpalgad 
pigem vähenevad, kuigi seal on 
inflatsioon madalam kui meil. 
Ostujõud on langenud peaaegu 
igal pool Euroopas. Kui 
meie inflatsioon 
on 20%, siis 
peaksid 
ka pal-
gad 
sellele 
järele 
mi-
ne-
ma. 

Palgatõusu pidurdamisega 
me inflatsiooni kuidagi ei pi-
durda, sest palgad ei vea inf-
latsiooni. 

Eamets: Normaalne on see, 
kui hinnatõus ja palgatõus käi-
vad käsikäes. Selles mõttes, 
et reaalpalgad ei muutuks, ja 
nii ta meil ka väga pikka ae-
ga oli. Vaata, et oma kümme 
aastat kindlasti, mil meil pal-
gad kogu aeg on kasvanud kii-
remini kui hinnad. Meil on ol-
nud see kogu aeg ja selle tõttu 
eestlaste keskmine jõukus on-
gi suurenenud. Muidugi,  prae-
gu eeldada, et palgad kasvak-
sid 25 protsenti, ei ole realist-
lik, sest siis peavad väga pal-
jud ettevõtjad oma poe kin-
ni panema.

Kes praeguses olukorras kõige 
rohkem kannatavad ja kuidas 
neid aidata?

Kattel: Kindlasti need, 
kes juba enne praegust 
olukorda ühiskonnas 
elasid vaesusriskis. 
Eesti kaardilt on nä-
ha, kus need vae-
semate inimestega 
piirkonnad on. Eks 
need kipuvad ole-
ma suurematest lin-
nadest eemal: Peipsi 
ääres, Põlvamaal ja Võ-
rumaal. Kui muud meet-
med ei aita, võiks aidata 
maksta näiteks toasooja eest 
talvel. Me elame ikkagi era-
korralisel ajal. Meie lähedal 
on käimas sõda. Me ei peaks 
kartma ka erakorralisi meet-
meid, sest vastasel korral ra-
hulolematus ja probleemid sü-
venevad. Kaasa arvatud kait-
sevõime seisukohalt.

Eamets: Praegu pension 
päris korralikult tõu-

seb, sest pensionid on 
indekseeritud. Pal-
julapselistel pere-
del peaks ka olu-
kord paranema, 
sest olemas on see 
paljulapseliste toe-
tus. Kehvemas sei-
sus on ilmselt ik-
kagi need, kes näi-
teks üksinda oma 

last kasvatavad. Jah, 
toetused kasvasid, aga 
praeguse elukalliduse 
juures on kulud suu-

red. Eriti kui laps 
käib koolis. 
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tarnetega raskusi. Teiseks on 
meil Ukraina sõjast tekkinud 
kunstlik energiahinna tõus. Nii-
siis, kui me elame sõja ajal, siis 
me ei saa loota rahuaja mehha-
nismidele. Meil tuleks energia-
turg mõneks ajaks peatada või 
vähemalt kehtestada hinnalagi 
nii, nagu riik elektri puhul plaa-
nib teha. See universaalteenus 
on väga mõistlik. Lisaks elekt-
rile köetakse ju ka veel gaasi 
jm vahenditega. Neile võiks ik-
ka terviklikult läheneda. Sõja 
ajal jm kriitilistel aegadel võiks 
toasooja hinna tervikuna üle 
vaadata. See puudutab lõpuks 
ka paljusid ettevõtteid, kel on 
vaja energiat tootmiseks.

Eamets: Börsisüsteem oli 
mõeldud olukorraks, kus elekt-
ri tootmist on rohkem kui tarbi-
mist. Kui võimsust jääb üle, siis 
börs võimaldab tarbijale kõige 
kasulikumad valikud. Selline 
börsisüsteem ei hakka kunagi 
tööle, kui meil on vastupidine 
olukord, kus võimsusi on puu-
du ja tarbimisvajadus suurem, 
ehk siis, kus nõudlus ületab 
pakkumist. Sellises olukorras 
ei saa börs majandusloogikat 
kasutades tööle hakata. 

Praegune olukord loob vä-
ga hea võimaluse börsiga ma-
nipuleerimiseks.  Ütleme, et 
mingil päeval läheb mingisu-
gune elektrijaam "juhuslikult" 
remonti selleks, et sama toot-
ja teine, palju kallima elektriga 
jaam saaks toota. Me ju ei tea 
täna, kes neid viimaseid pak-
kumisi teeb ja kuidas teeb, sest 
selle kohta infot ei ole. 

Kas me ei peaks elektri börsi-
süsteemist üldse loobuma?

Kattel: Jah, sellisel kujul 
küll, kus tarbija saab elekt-
rit otse börsilt osta. Ma ei ole 
kindel, kui jätkusuutlik see on. 
See toimib ainult siis, kui meil 
pakkumist oleks kogu aeg pii-
savalt või rohkem kui nõudlust. 
Sel juhul oleks energiahind pii-
savalt madal. Samas, kui elekt-
ri hind on piisavalt madal, po-
le mõtet energiafirmal ka pii-
savalt investeerida. Nii et kui 
liialt turu loogikale loota, toob 
see igatepidi keeruka olukor-
ra. Mõistlikum oleks loota det-
sentraliseeritud taastuvenergia 
tootmisele, kus ka majapidami-
sed ise toodavad elektrit. Olu-
line oleks investeerida tootmis-
võimekusse, mitte turule loot-
ma jääda. 

Kuidas ohjeldada inflatsiooni ja 
hinnatõusu?

Eamets: Need on poliiti-
lised otsused ja peab rääki-
ma naabritega läbi, enne kui 
mingeid otsuseid teha. Kindel 
on, et börs, sellistes oludes 
nagu ta täna on, kindlasti ei 
toimi. Riigi pakutud univer-
saalteenus on kindlasti lühi-
ajaliselt väga oluline meede 
nii kaua, kui meil on börsi-
süsteem ja kui me nii-öelda 
vana asjaga edasi läheme. 
Eeldatavasti siis tekib tee-
nusega ikkagi mõistlik hind, 
mis on tarbijale jõukohane. 

Kindlasti  
tekib palju  

toimetuleku  
vaesust. Inimesed 

ei suuda arveid 
maksta.

Rainer Katteli 
sõnul tekib 
meil palju toi-
metulekuvae-
sust ning iga-
sugune eba-
võrdsus on 
ühiskonnale 
kulukas.

jätkub lk 14
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ja aktsiaturgudel ei lähe hetkel 
väga hästi, ei tasu seda teha. 

Kui palju räsib meie majan-
dust tööjõupuudus? Hiljuti üt-
les riigikontrolli aruanne, et 
töötukoolitused ei anna piisa-
valt tulemusi. Mis selles vallas 
võiks ette võtta, et majandus 
kohaneks ja inimesed saaksid 
ka kohaneda?

Kattel: Nojah, eks see on 
meie väikse tööjõuturu prob-
leem. Peale migratsiooni siin 
mõistlikku lahendust pole. Me 
võime ju koolitust ja ümber-
õpet inimestele pakkuda, aga 
meil on ikka puudu inimesi 
teenindajatest IT-spetsialisti-
deni välja. IT-töötajad teeni-
vad meil kõige rohkem raha 
ja ometi on nende valdkon-
nas puudu tuhandeid töökäsi. 
Uued töökäed tooks rohkem 
maksutulu ja aitaks omakorda 
investeerida senisest efektiiv-
semasse tööjõupoliitikasse. Me 
vajame nutikat migratsiooni.

Eamets: Hetkel on meil töö-
turul väga hea seis, aga see ei 
jää kindlasti niimoodi pikaks 
ajaks. Kui nüüd majandus hak-
kab jahtuma, siis tööturu olu-
kord peaks ettevõtja jaoks la-
hedamaks minema, sest inime-
sed hakkavad liikuma. Sellise 
inflatsiooni tingimustes tavali-
selt käib kaasas ka palganõud-
miste kasv ehk siis palgakasv. 
Palgakasv on ka see aasta päris 
kõrge, seetõttu hakkavad min-
gid ettevõtted ennast sulgema 
ning siis hakkab jälle see töö-

jõu liikumine peale ja tööpuu-
dus hakkab kasvama. 

Meil on ka (kõrg)haridus ja 
tervishoid alarahastatud.  Kui 
palju peaksime SKT-st raha sin-
na juurde panema? 

Väikeses riigis justkui näe-
vad nende valdkondade ku-
lutused suured välja, sest me 
peame väga erinevaid vajadusi 
katma. Tundub kallis, et meil 
on mitu ülikooli ja me õpeta-
me Tartus ja Tallinnas sarna-
seid õppekavasid. Me siis ole-
me üritanud kõrgharidust aas-
takümnete jooksul efektiivse-
maks muuta. Samas ka kõrg-
hariduses on konkurents töö-
kohtade ja õppekavade vahel 
väga oluline. Seetõttu peksi-
me just rohkem investeerida, 
et kõrgharidust elava ja jät-
kusuutlikuna hoida. 

Kõrgharidusturg on glo-
baalne turg, meile on kasulik 
kutsuda õppima välistuden-
geid. Praegu oleme selles ma-
ha jäänud. Tasulise kõrghari-
duse kaotamine ei olnud õige 
samm.  Meil on vaja nii kodu-
maiseid kui ka välismaiseid ta-
sulisi tudengeid, kes kõrghari-
dusse raha juurde toovad. 

Ja eks tervishoid on oma 
olemuselt juba väga kulukas. 
Kui elanikkond vananeb, tu-
leb tervisemuresid üha juur-
de. Samas tuleb ajaga juur-
de ka üha enam lahendusi, 
mida nende murede lahenda-
miseks pakkuda. Need ravi-
mid ja masinad on väga kal-
lid. Siinkohal tuleb paika pan-
na tasakaal era- ja riigimedit-
siini vahel ning mõelda, kuidas 
süsteemi paindlikumaks muu-

ta. Praegu on olukord, kus lä-
bi riikliku haigekassa ei pruu-
gi arstile pääseda, kuid kohe 
saab abi siis, kui ise maksad. 
See on naljakas ebaefektiivne 
süsteem. Riik võiks siis kasvõi 
eraarsti aja kinni maksta, kui 
inimene muidu arstile ei saa. 

Mida pikemaks ravijärjekor-
rad muutuvad, seda pikem on 
kulu tulevikus. Kui tervisehäda 
diagnoositaks õigel ajal ja ini-
mene saab õigel ajal ravi, ku-
lub raviks vähem raha.  

Meil oleks vaja nö reaalajas 
diagnostikat, et kus nõudlus 
tervishoiuteenuste järele on 
suur, sinna paneme ka raha 
juurde. Raha selleks tuleb te-
kitada ja selleks oleks siis jäl-
legi maksusüsteem, aga miks 
mitte ka laenud, mille abil 
saaks tervisesüsteemi inves-
teerida. Praegu meil seda po-
le. Niisiis, kui nädalavahetusel 
minna kuskile Pärnu haiglasse 
röntgenit tegema, siis seal per-
sonalil palju tööd ei ole. Sa-
mas Tallinnas patsiendid oo-
tavad järjekorras.

Eamets: On ju ringelnud 
need numbrid siin, et kõrgha-
riduse õpetamise poolt vaada-
tes suurusjärgus 1,5% võiks ol-
la see finantseerimine ja tea-
duse üheprotsendilises finant-
seerimises on isegi ju parteiju-
hid põhimõtteliselt kokku lep-
pinud. Mingid sellised märgid 
on ilmselgelt maha pandud ju-
ba ja need oleks siis vaja ära 
täita lihtsalt.

Millised on energiakriisi po-
sitiivsed küljed? Kas see pa-
neb inimesi vähem autoga 
sõitma ja eelistama jalgratast 
ning ühistransporti? Nii mõni-
gi kaevab ka linnas oma mu-
rulapi üles ja hakkab ise enda-
le toitu kasvatama? 

Kattel: No eks selleks tuleb 
siis ka võimalusi luua. Näiteks 
Saksamaal olid suvel eriti oda-
vad rongipiletid. Kindlasti 10-
15% inimestest muudab oma 
käitumist. Need, kes vähe au-
tot kasutavad, lähevadki ehk 
ühistranspordi peale üle. Tal-
linnas on tasuta ühistransport, 

kuid ehk tuleks luua ka muud 
infrastruktuuri sinna ümber. 
Tartus aga läks olukord hoo-
pis vastupidi. Kui sinna tahe-
ti teha Riia maanteele suvi-
ne rattarada, siis see linlas-
te vastuseisu tõttu volikogus 
toetust ei saanud. Selles mõt-
tes on meil siiski kasutama-
ta kriis, et kampaaniaid, mis 
kasvõi suvel suunaks inimesi 
rohkem rattaga või jala sõit-
ma, on väga vähe.

Kindlasti aga investeerivad 
inimesed paremasse ja säästli-
kumasse kodukütesse. 

Eamets: Ma arvan, et linnas 
see on juba juhtunud. Valdav 
osa inimesi elab linnades ja 
mingeid muutusi on juba toi-
munud. Siin ju ajalehed kir-
jutavad, et näiteks rongid on 
puupüsti täis. Ikkagi inimesed 
üritavad kasutada neid lahen-
dusi, aga kui sa elad maal ja 
oled sõltuvuses ühistranspor-
dist, siis seal on see keerulisem 
– laste kooli või trenni viimise 
logistikaks tuleb ikkagi autot 
kasutada. Mingil määral suur-
tes linnades aga see kindlasti 
seda mõju avaldab.

Kui inimesel on võimalus 
omale ise toitu kasvatada, siis 
on väga mugav võtta oma kas-
vuhoonest või peenra pealt mi-
dagi. Aga peab olema aega ja 
võimalusi sellega tegeleda ja 
kõigil seda ei ole

Kui edukalt suudame meie jm 
Euroopa Venemaata toime tul-
la?

Kattel: Eesti majandus on 
Venemaast tegelikult pikka ae-
ga juba eraldatud. Suurem lahti 

murdumine toimus 1997. aas-
ta kriisi ajal. Peale seda pole 
Venemaa osa olnud meile vä-
ga oluline meie majanduses ja 
energeetikas.

Euroopa energeetika aga 
muutub rohkem taastuvaks. 
Vene energiast öeldakse nüüd 
järgmise aasta-kahe jooksul 
lõplikult lahti. See peaks meie 
julgeolekut tõstma. Euroopa 
saab Venemaata hakkama küll. 
Põhiline on tähelepanu pöörata 
vaesuse ohjeldamisele, et ini-
mesed ei peaks näljas ja kül-
mas olema.

Eamets: Ma arvan, et Ve-
nemaa osakaal meie majan-
duses on juba kukkunud nii-
gi väga madalale. Ainuke tee-
ma, kus me olime natuke Ve-
nemaast sõltuv, on gaas. Gaas 
moodustab kogu meie energia-
tarbimisest suhteliselt väikese 
osa. Aga seal, kus teda kasu-
tatakse, on see põhiliselt Vene 
gaas. Kui see nüüd asendatak-
se muude allikatega, mille ni-
mel siin praegu vaeva nähak-
se, siis ausalt öeldes ei sõltu 
me enam üleüldse Venemaast. 
Meie sõltuvus oli enne suhte-
liselt väike, kui me suurt pil-
ti vaatame, ja kui me gaasiga 
saame asenduse, siis vahet ei 
ole enam põhimõtteliselt. 

Euroopa plaanis on prae-
gu raske midagi ennustada, 
siin on liiga palju ebamäära-
sust – kaua sõda kestab, mil-
liseks see talv kujuneb ja kas 
see toob endaga kaasa mingeid 
poliitilisi muutusi kusagil Sak-
samaal või mujal.

algus lk 12–13
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Jas-
miini tee 74  projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 12.09. – 26.09.2022 Pirita Linna-
osa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul võimalik 
ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planee-
rimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu kohustuse korral detail-
planeeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teeninda-
vad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuli-
selt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud 
keskkonda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus 
on määratud vastava ala üldised kasutus- 
ja ehitustingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldplaneerin-
gus määratud muude tingimustega.
Jasmiini tee 74  kinnistu jääb Pirita linna-
osa üldplaneeringu kohaselt perspektiiv-
sele  pereelamute alale (E-1), kuhu võib 
kavandada põhiliselt pere- ja kaksikela-
muid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, 
mängu- ja spordiväljakuid jms. Krundi 
täisehituseks on lubatud maksimaalselt 
30%, tiheduseks 0,4 ja elamu lubatud 
harja kõrgus on 9,0 meetrit.
Jasmiini tee 74 kinnistu paikneb Pirita lin-
naosas Mähe asumis. Kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 600m² 
ning riikliku ehitisregistri andmetel asub 
kinnistul aiamaja ehitisealuse pinnaga 
86m2, majandushoone ehitisealuse pin-
naga 14m2 ja kasvuhoone ehitisealuse 
pinnaga 10m2. Kinnistu piirneb kolmes 
küljes elamumaa sihtotstarbega kinnistu-
tega ja edelas transpordimaa (Jasmiini 
tee) sihtotstarbega kinnistuga. Ümbritse-
vad elamumaa kinnistud on valdavalt 
600m2 suurused ning hoonestatud aia-
majade ja üksikelamutega, lisaks paikneb 
kinnistutel üksikuid abihooneid. Üksikela-
mute ehitisealune pind on kuni 179m2 ja 
iseloomulik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Jasmiini tee 
74 kinnistu keskosale püstitada   2-korru-
seline üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 
100m2. Üksikelamu kavandamine on 
kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringu-
ga, sobitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab ümbruskon-
na hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/03055 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingi-
muste ja ehitusprojektide registris. Doku-
mendid on leitavad projekteerimistingi-
muste   menetluste nr PT247660, Jasmiini 
tee 74  aadressi alt või veebiaadressil: 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=169992   (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Meri-
välja tee 80 projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 12.09. – 26.09.2022 Pirita Linna-
osa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul võimalik 
ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsuse-
ga nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üld-
planeeringu kohaselt jääb Merivälja tee 
80 kinnistu segafunktsioonilisele alale 
(C), kuhu võib kavandada kaubandus-, 
teenindus- ja vabaaja harrastusega seon-
duvaid ettevõtteid ning asutusi, ühiskond-
likke hooneid, alakorrusel paiknevate kau-
bandus- teenindusruumidega elamuid, 
tehnorajatisi, parklaid, parke, haljasalasid, 
mängu- ja spordiväljakuid jms. Osaliselt 
jääb väike osa Merivälja tee 80 kinnistust 
väikeelamute alale (EV).
Merivälja tee 80  kinnistu on ärimaa siht-
otstarbega, pindala on 8577m² ning kin-
nistu on hoonestamata.
Merivälja tee 80  kinnistu paikneb Tallinna 
Linnavolikogu 06.04.2000 otsusega nr 
125 kehtestatud Merivälja tee 66 kinnistu 

detailplaneeringu alas, mille kohaselt on 
ärimaa sihtotstarbega krundile kavanda-
tud hotell (20 tuba) ja restoran (100 koh-
ta), ärihoone lubatud ehitisealune pind on 
kuni 3519m², korruselisus kuni 3, suletud 
brutopind kuni 10557m².
Projekteerimistingimuste taotluse koha-
selt soovitakse täpsustada detailplanee-
ringus kavandatut: hoone kasutamise 
otstarvet, arhitektuurilisi, ehituslikke ja  
kujunduslike tingimusi ning haljastuse, 
heakorra ja liikluskorraldusi põhimõtteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega soo-
vitud detailplaneeringu täpsustamine ar-
vestab Pirita linnaosa üldplaneeringu tin-
gimustega. Ehitusseadustiku § 27 koha-
selt võib pädev asutus anda ehitusloa ko-
hustusliku hoone ehitusprojekti koosta-
miseks projekteerimistingimusi, millega 
lubatakse täpsustada detailplaneeringus 
määratud tingimusi.
Ehitusseadustiku §27 lõike 4 punkti 2 ko-
haselt täpsustatakse projekteerimistingi-
mustega asjakohasel juhul detailplanee-
ringus käsitletud: hoone kasutamise ots-
tarvet – keskusehoone, milles on kauplus 
(Maxima) ja muud äripinnad (terviseklubi, 
toitlustus, apteek, kontor); arhitektuurilisi, 
ehituslikke või kujunduslike tingimusi – 
välisviimistluse nõuded ning haljastuse, 
heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid 
– maa-aluse korruse kavandamine parki-
mise jaoks. Kõikide teiste nõuete ja näita-
jate osas peab ehitusprojekt vastama alal 
kehtiva detailplaneeringu lahendusele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://
tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP002230 Merivälja tee 66 kinnistu de-
tailplaneering. Eskiislahenduse saab alla 
laadida https://transfer.maximagroup.eu/
link/2VmmYmq3Ke8TNCBJhaxl2l    (do-
kumentide nägemiseks peab ID kaardiga 
sisse logima).

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet avali-
kustavad ajavahemikul 19.09.-
03.10.2022 Lastekodu tänava rekonst-
rueerimise projekteerimistingimuste 
eelnõu.
Lastekodu tänava (Liivalaia – Masina) ja 
Masina tänava (Lastekodu - Tartu mnt) 
rekonstrueerimise käigus tehakse korda 
tänavavalgustus, sademevee ärajuhtimi-
ne, kaugkütte ja -jahutuse ning ühisvee-
värgi ja kanalisatsiooni torustikud. Lisaks 
kujundatakse ümber tänavaruum ratta-
tee, kõnnitee, liikluskorralduse ja haljastu-
se osas. Rattastrateegia 2018-2028 ees-
märkide täitmiseks täpsustatakse ja 
muudetakse tänavaruumi lahendust Las-
tekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistu-
te detailplaneeringus (DP035030), mille 
lahenduses ei arvesta rattatee kavanda-
misega. Eelnõu kohaselt lähtutakse Las-
tekodu tänava projekteerimisel järgmis-
test üldistest põhimõtetest: a) säilitada 
olemasolevad puud ja lisada puuderead 
täna puuduvatesse tänavalõikudesse, b) 
säilitada tänava servades pikiparkimine, 
lisada haljastust ja rattaparklaid. Ratta-
parklate rajamisel analüüsida külgnevate 
hoonete rattaparkimiskohtade vajadust 
tagamaks parkimisvõimalus asutusetele 
ja korterelamutele, millele ei ole rattahoiu 
kohti. Elamutele projekteerida varikatuse-
ga rattaparklad, raamist kinnitatavate rat-
tahoidikutega. Projekteerida ruum elektri-
tõukerataste parkimiseks, nt rattaparkla-
te juurde, c) tänava piirkiiruseks projek-
teerida 30 km/h, d) tänava põhjaküljele 
projekteerida lai, võimalusel nelja meetri 
laiune, sillutatud kõnnitee/jalakäijate pro-
menaad koos pinkidega (u 150m vahe-
kaugusega), e) rattaliikluseks projekteeri-
da lahendus, kus ühesuunalistel lõikudel 
(välja arvatud keskturu juures) on üks lii-
kumissuund koos autoliiklusega ning tei-
ne suund (autoliiklusega vastupidises 
suunas) on eraldatud rattarajal. Kahesuu-
nalistel tänavalõikudel ja keskturu juures 
on ühesuunalised eraldatud rattarajad 
mõlemal pool tänavat.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tal-
linna planeeringute registris veebiaadres-
sil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP035030 dokumentide juures, Tallin-
na veebilehel: tallinn.ee/keskkond → kaa-
samine → Lastekodu tänava projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalik väljapanek. 
Samuti saab materjalidega tutvuda 
19.09.-03.10.2022 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses aadressil Nunne tn 
18.  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 

või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid e-posti aadressitel kesklinn@tal-
linnlv.ee või kommunaal@tallinnlv.ee või 
posti teel. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtaeg on 03.10.2022. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu toimub 19.10.2022 algusega kell 
17.30 Tallinna Keskraamatukogu võõr-
keelse kirjanduse osakonna ürituste saa-
lis aadressil Liivalaia tn 40 (sissepääs 
peauksest 15 m Juhkentali tänava pool).

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lau-
teri tänava ja Maakri tänava vahelise 
kvartali detailplaneeringu ning detail-
planeeringu keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise aruande avaliku väljapa-
neku ja arutelu tulemused
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 30.06.-
13.07.2022 läbi Lennuki tänava, Liivalaia 
tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava 
vahelise kvartali detailplaneeringu ning 
detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande avaliku välja-
paneku.  Väljapaneku ajal linnaosas koda-
nikke materjalidega tutvumas ei käinud. 
Avaliku väljapaneku kestel laekus kohali-
kule omavalitsusele üks kirjalik vastuväide 
Maakri tn 44 korteriühistu volitatud esin-
dajalt ning väljapaneku väliselt üks arva-
mus füüsiliselt isikult. Arutelule eelneval 
päeval esitas oma pöördumise Lauteri tn 
7 korteriühistu.
23.08.2022 toimus Tallinna Kesklinna Va-
litsuses avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav arutelu. Arutelust võtsid osa huvi-
tatud isiku esindajad, detailplaneeringu 
koostaja, detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
koostaja, vastuväidete esitajad, Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti ning lin-
naosa valitsuse ametnikud. Linnaosavalit-
suse ametnik andis ülevaate detailpla-
neeringu ja detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
avalikust väljapanekust, planeeringu 
koostaja ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande koostaja andsid selgi-
tusi esitatud vastuväidetele. Kohal viibi-
nud vastuväidete esitaja jäi oma esitatud 
vastuväidete juurde, mis puudutasid inso-
latsiooni, müra ja liikluskorraldust. Detail-
planeeringu edasise menetlusega tegeleb 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Jas-
miini tee 74  projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku. Projektee-
rimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 
12.09. – 26.09.2022 Pirita Linnaosa Va-
litsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäe-
vadel. Võimalusel palume tutvuda ma-
terjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul või-
malik ka kirjalikke ettepanekuid ja vas-
tuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja aruta-
da ilma avalikku istungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planee-
rimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada 
detailplaneeringu kohustuse korral detail-
planeeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale 
kinnisasjale ühe hoone ja seda teeninda-
vad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuli-
selt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud 
keskkonda, arvestades sealhulgas piir-
konna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus 
on määratud vastava ala üldised kasutus- 
ja ehitustingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste aluseks olevad tingi-
mused, ning ehitise püstitamine või laien-
damine ei ole vastuolus ka üldplaneerin-
gus määratud muude tingimustega.
Jasmiini tee 74  kinnistu jääb Pirita linna-
osa üldplaneeringu kohaselt perspektiiv-
sele  pereelamute alale (E-1), kuhu võib 
kavandada põhiliselt pere- ja kaksikela-
muid, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, 
mängu- ja spordiväljakuid jms. Krundi 
täisehituseks on lubatud maksimaalselt 
30%, tiheduseks 0,4 ja elamu lubatud 
harja kõrgus on 9,0 meetrit.
Jasmiini tee 74 kinnistu paikneb Pirita lin-
naosas Mähe asumis. Kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 600m² 
ning riikliku ehitisregistri andmetel asub 
kinnistul aiamaja ehitisealuse pinnaga 
86m2, majandushoone ehitisealuse pin-
naga 14m2 ja kasvuhoone ehitisealuse 
pinnaga 10m2. Kinnistu piirneb kolmes 
küljes elamumaa sihtotstarbega kinnistu-
tega ja edelas transpordimaa (Jasmiini 
tee) sihtotstarbega kinnistuga. Ümbritse-
vad elamumaa kinnistud on valdavalt 
600m2 suurused ning hoonestatud aia-
majade ja üksikelamutega, lisaks paikneb 

kinnistutel üksikuid abihooneid. Üksikela-
mute ehitisealune pind on kuni 179m2 ja 
iseloomulik on lahtine hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Jasmiini tee 
74 kinnistu keskosale püstitada   2-korru-
seline üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 
100m2. Üksikelamu kavandamine on 
kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringu-
ga, sobitub piirkonna väljakujunenud 
keskkonnaga ning arvestab ümbruskon-
na hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/03055 ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna projekteerimistingi-
muste ja ehitusprojektide registris. Doku-
mendid on leitavad projekteerimistingi-
muste   menetluste nr PT247660, Jasmiini 
tee 74  aadressi alt või veebiaadressil: 
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Pa
geName=Menetlus&MLiik=PT&M
ID=169992   (dokumentide nägemiseks 
peab ID kaardiga sisse logima).

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Meri-
välja tee 80 projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 12.09. – 26.09.2022 Pirita Linna-
osa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda 
materjalidega elektroonilisel teel. Huvita-
tud isikuil on samal ajavahemikul võimalik 
ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsuse-
ga nr 179 kehtestatud Pirita linnaosa üld-
planeeringu kohaselt jääb Merivälja tee 
80 kinnistu segafunktsioonilisele alale 
(C), kuhu võib kavandada kaubandus-, 
teenindus- ja vabaaja harrastusega seon-
duvaid ettevõtteid ning asutusi, ühiskond-
likke hooneid, alakorrusel paiknevate kau-
bandus- teenindusruumidega elamuid, 
tehnorajatisi, parklaid, parke, haljasalasid, 
mängu- ja spordiväljakuid jms. Osaliselt 
jääb väike osa Merivälja tee 80 kinnistust 
väikeelamute alale (EV).
Merivälja tee 80  kinnistu on ärimaa siht-
otstarbega, pindala on 8577m² ning kin-
nistu on hoonestamata.
Merivälja tee 80  kinnistu paikneb Tallinna 
Linnavolikogu 06.04.2000 otsusega nr 
125 kehtestatud Merivälja tee 66 kinnistu 
detailplaneeringu alas, mille kohaselt on 
ärimaa sihtotstarbega krundile kavanda-
tud hotell (20 tuba) ja restoran (100 koh-
ta), ärihoone lubatud ehitisealune pind on 
kuni 3519m², korruselisus kuni 3, suletud 
brutopind kuni 10557m².
Projekteerimistingimuste taotluse koha-
selt soovitakse täpsustada detailplanee-
ringus kavandatut: hoone kasutamise 
otstarvet, arhitektuurilisi, ehituslikke ja  
kujunduslike tingimusi ning haljastuse, 
heakorra ja liikluskorraldusi põhimõtteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega soo-
vitud detailplaneeringu täpsustamine ar-
vestab Pirita linnaosa üldplaneeringu tin-
gimustega. Ehitusseadustiku § 27 koha-
selt võib pädev asutus anda ehitusloa ko-
hustusliku hoone ehitusprojekti koosta-
miseks projekteerimistingimusi, millega 
lubatakse täpsustada detailplaneeringus 
määratud tingimusi.
Ehitusseadustiku §27 lõike 4 punkti 2 ko-
haselt täpsustatakse projekteerimistingi-
mustega asjakohasel juhul detailplanee-
ringus käsitletud: hoone kasutamise ots-
tarvet – keskusehoone, milles on kauplus 
(Maxima) ja muud äripinnad (terviseklubi, 
toitlustus, apteek, kontor); arhitektuurilisi, 
ehituslikke või kujunduslike tingimusi – 
välisviimistluse nõuded ning haljastuse, 
heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid 
– maa-aluse korruse kavandamine parki-
mise jaoks. Kõikide teiste nõuete ja näita-
jate osas peab ehitusprojekt vastama alal 
kehtiva detailplaneeringu lahendusele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://
tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP002230 Merivälja tee 66 kinnistu de-
tailplaneering. Eskiislahenduse saab alla 
laadida https://transfer.maximagroup.eu/
link/2VmmYmq3Ke8TNCBJhaxl2l    (do-
kumentide nägemiseks peab ID kaardiga 
sisse logima).

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet avali-
kustavad ajavahemikul 19.09.-
03.10.2022 Lastekodu tänava rekonst-
rueerimise projekteerimistingimuste 
eelnõu.
Lastekodu tänava (Liivalaia – Masina) ja 
Masina tänava (Lastekodu - Tartu mnt) re-

konstrueerimise käigus tehakse korda tä-
navavalgustus, sademevee ärajuhtimine, 
kaugkütte ja -jahutuse ning ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni torustikud. Lisaks kujunda-
takse ümber tänavaruum rattatee, kõnni-
tee, liikluskorralduse ja haljastuse osas. 
Rattastrateegia 2018-2028 eesmärkide 
täitmiseks täpsustatakse ja muudetakse 
tänavaruumi lahendust Lastekodu tn 31 ja 
Lastekodu tn 31a kinnistute detailplanee-
ringus (DP035030), mille lahenduses ei 
arvesta rattatee kavandamisega. Eelnõu 
kohaselt lähtutakse Lastekodu tänava 
projekteerimisel järgmistest üldistest põhi-
mõtetest: a) säilitada olemasolevad puud 
ja lisada puuderead täna puuduvatesse tä-
navalõikudesse, b) säilitada tänava serva-
des pikiparkimine, lisada haljastust ja rat-
taparklaid. Rattaparklate rajamisel analüü-
sida külgnevate hoonete rattaparkimis-
kohtade vajadust tagamaks parkimisvõi-
malus asutusetele ja korterelamutele, 
millele ei ole rattahoiu kohti. Elamutele 
projekteerida varikatusega rattaparklad, 
raamist kinnitatavate rattahoidikutega. 
Projekteerida ruum elektritõukerataste 
parkimiseks, nt rattaparklate juurde, c) tä-
nava piirkiiruseks projekteerida 30 km/h, 
d) tänava põhjaküljele projekteerida lai, 
võimalusel nelja meetri laiune, sillutatud 
kõnnitee/jalakäijate promenaad koos pin-
kidega (u 150m vahekaugusega), e) ratta-
liikluseks projekteerida lahendus, kus ühe-
suunalistel lõikudel (välja arvatud keskturu 
juures) on üks liikumissuund koos autoliik-
lusega ning teine suund (autoliiklusega 
vastupidises suunas) on eraldatud rattara-
jal. Kahesuunalistel tänavalõikudel ja kesk-
turu juures on ühesuunalised eraldatud 
rattarajad mõlemal pool tänavat.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tal-
linna planeeringute registris veebiaadres-
sil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP035030 dokumentide juures, Tallin-
na veebilehel: tallinn.ee/keskkond → kaa-
samine → Lastekodu tänava projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalik väljapanek. 
Samuti saab materjalidega tutvuda 
19.09.-03.10.2022 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses aadressil Nunne tn 
18.  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid e-posti aadressitel kesklinn@tal-
linnlv.ee või kommunaal@tallinnlv.ee või 
posti teel. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtaeg on 03.10.2022. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu toimub 19.10.2022 algusega kell 
17.30 Tallinna Keskraamatukogu võõr-
keelse kirjanduse osakonna ürituste saa-
lis aadressil Liivalaia tn 40 (sissepääs 
peauksest 15 m Juhkentali tänava pool).

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lau-
teri tänava ja Maakri tänava vahelise 
kvartali detailplaneeringu ning detail-
planeeringu keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise aruande avaliku väljapa-
neku ja arutelu tulemused
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 30.06.-
13.07.2022 läbi Lennuki tänava, Liivalaia 
tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava 
vahelise kvartali detailplaneeringu ning 
detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande avaliku välja-
paneku.  Väljapaneku ajal linnaosas koda-
nikke materjalidega tutvumas ei käinud. 
Avaliku väljapaneku kestel laekus kohali-
kule omavalitsusele üks kirjalik vastuväide 
Maakri tn 44 korteriühistu volitatud esin-
dajalt ning väljapaneku väliselt üks arva-
mus füüsiliselt isikult. Arutelule eelneval 
päeval esitas oma pöördumise Lauteri tn 
7 korteriühistu.
23.08.2022 toimus Tallinna Kesklinna Va-
litsuses avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav arutelu. Arutelust võtsid osa huvi-
tatud isiku esindajad, detailplaneeringu 
koostaja, detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
koostaja, vastuväidete esitajad, Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti ning lin-
naosa valitsuse ametnikud. Linnaosavalit-
suse ametnik andis ülevaate detailpla-
neeringu ja detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
avalikust väljapanekust, planeeringu 
koostaja ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande koostaja andsid selgi-
tusi esitatud vastuväidetele. Kohal viibi-
nud vastuväidete esitaja jäi oma esitatud 
vastuväidete juurde, mis puudutasid inso-
latsiooni, müra ja liikluskorraldust. Detail-
planeeringu edasise menetlusega tegeleb 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.



Minu aias herned  
suvekuumale vastu  
ei pidanud

Ettevõtja, poplaulja ja poliitik  
Toomas Uibo
Minu koduaias kasvavad õu-
napuud, ploomipuu ja eri 
marjapõõsad. On mustsõst-
rad, punased sõstrad, tikri-
põõsad ning üks ebaküdoo-
nia. Igal kevadel külvan ka 
magusaid herneid, mis sel su-
vel kahjuks kuumusele alla 
vandusid, kuid peenralt leiab ka 
kurke, maasikaid, lehtsalatit ja pi-
parmünti. Aias on veel ilupeenrad, 

kus kasvavad mitmesugused taimed. 
Peale rooside ei oskagi teiste nimesid 

öelda, sest see on 
rohkem elu-

kaaslase 
pärus-

maa.
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Keskraamatukogu 
ootab lapsi  
raamaturingi
12. septembrist alustab keskraamatu-
kogus (Estonia pst 8) tegevust laste 
raamaturing, kus loetakse raamatuid ja 
proovitakse illustraatori tööd. Igas tun-
nis tutvutakse lähemalt ühe lasteraa-
matuga, kuulatakse sellest katkendeid, 
arutletakse loetu üle ning joonistatakse 
kuuldud lood piltideks. Laste raamatu-
ring hakkab koos käima  esmaspäeviti: 
1.-3. klassi lapsed kl 13–14.30, 4.-6. 
klassi  lapsed kl 15–16.30. Kohtade arv 
on piiratud. Info ja registreerimine las-
te@tln.lib.ee.
 

Tule Astangu –  
Mäeküla kaitseala  
üle arutlema!
6. septembril kell 17.30 toimub Astan-
gu kutserehabilitatsiooni keskuses 
avalik arutelu Astangu – Mäeküla ko-
haliku kaitseala moodustamise tee-
mal. 

Astangu ja Mäeküla tulevasel kait-
sealal on esindatud hulgaliselt väär-
tuslikke taimi ja loomi, eriti tähelepa-
nuväärne on Eestis üks suurimaid 
nahkhiirte pesitsuskohti Astangul. 
Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul 
soovib linn kaitsealade moodustami-
sega paremini säilitada unikaalset ja 
liigirikast loodust. Ta lisas, et riigi va-
likuline suhtumine Tallinnas moodus-
tavatesse kaitsealadesse näitab, et 
linn peab ise astuma otsustavaid 
samme linnalooduse säilitamisel ja 
kaitsmisel. Liigirikkuse säilitamine on 
üks linna rohelistest arengueesmär-
kidest, eriti Tallinna Euroopa rohelise 
pealinna aasta eel.

Hingemuusika  
Rootsi-Mihkli kirikus
13. septembril kell 15 saab sarjas 
"Hingemuusika" kuulata tänavusel 
XVI Eesti kammerkooride festivalil 
esikoha võitnud Rae kammerkoori. 
Dirigendid on Ingrid Orumaa ja Bren-
da Pärtel, kavas Uusbergi, Kuulpaki, 
Sisaski, Pärteli, Tüüri jt muusika. 
Kontsert on tasuta.

KOLME LINNAOSA FILMIKLUBI 
ALUSTAB UUT HOOAEGA
Jätkub Kristiine, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosavalitsu-
se koostöös eakatele kinoelamusi pakkuva filmiklubi tege-
vus. Uue hooaja algust tähistab klubi 13. septembril "Aptee-
ker Melchiori" vaatamisega. Filmiklubi seansid eakatele 
leiavad aset Coca Cola Plazas (Hobujaama 5). Saabumisel 
palutakse esitada filmiklubi liikmekaart, mille saab soetada 
klubiga liitudes elukohajärgses linnaosavalitsuses. Seansid 
algavad kl 10, uksed avatakse kl 9.15. Vajadusel on korral-
dajatel õigus filmikava muuta.

LASTEKODU LOOVUS-
MESS OOTAB KÜLLA
10. septembril kl 10-16 oodatakse peresid Tallin-
na lastekodu loovusmessile (Sõpruse pst 248), 
kus avatakse lastekodu Mustamäe teraapiakes-
kus. Kell 11, 12, 13 ja 14  toimub pealaval 15-minu-
tiline etteaste külastajatele. Sissepääs on tasuta, 
kohapeal on avatud kohvik. Tegevusvahendite, 
kirjanduse ja kohviku jaoks soovitatakse varuda 
sularaha. Info tel 509 0852 või sigrid.petoffer@
tallinnalastekodu.ee

Minu  
TALLINN

Pruunikad šokolaaditomatid  
on tõesti magusad
Näitleja ja laulja Katrin Karisma-Krumm 
 
Oma linnalähedase aia kasvuhoones kasvatasin esimest aastat 
erivärvilisi ja -kujulisi tomateid. Neid on tumelillasid ja roosasid, kol-
laseid ja oranže, triibulisi ja täiesti rohelisi. Tunnen neid korja-
tes siirast rõõmu! Jätkub jagamiseks lastele ja lastelas-
tele. Tomatid on kenad ja väga maitsvad ka, õhukese 
koorega. Väga magusad on pisikesed pruunikad šo-
kolaaditomatid. Õppisin seda kasvatuskunsti mitu 
aastat, sel aastal jälgisin aiandusblogisid ka. Tai-
mi kastsin kord nädalas väga rohke veega. Tel-
liskivi kandis kõndides avastasin aga suurepä-
rase heinamaa laadse lilleniidu, mis mul kohe 
silmad särama lõi! Seal õitsesid rukkililled ja 
moonid, sekka kollaseid lilli. Selliseid looduslik-
ke lappe teha on kena idee, kuigi ilmselt mitte 
väga lihtne teostada. Minu meelest on Tallinna 
linna haljastus läinud järjest paremaks. Lilletor-
nid või postidel kasvavad ripptaimed on super! 
Lilleilu annab hingele nii palju rõõmu, et mure 
võibki ära kaduda.

• Pealinn küsis, kui suur oli tuntud linlaste tänavune aiasaak ning  
kas nad jagavad seda ja ka muid asju naabritega.

KATRIN KARISMA-KRUMM: Telliskivi 
kandi lilleniit paneb mul silmad särama

Suvi tõi meile  
korraliku õunasaagi
Pirita aiaklubi eestvedaja  
Lea Nilson
 
Aiasaadusi jätkub ja õuna-
moosi olen sugulastele ju-
ba jaganud. Õunasaak on 
tänavu parem kui eelmisel 
aastal,  igati korralik! Suvi-
kõrvitsaid on mul samuti 
rohkesti. Sel suvel olen tei-
nud ka näiteks rabarberimahla. 
Minu linnaaia lõunapoolsel, aga 
varjulisel küljel kasvasid suvel väljas 
kenasti tomatid. Selgus, et tomat kan-
natab ka õues olemist hästi, kui selle 
kasvatamise süsteem on läbi mõeldud 
ja taimi hoolikalt kasta. Viinamarjad 

armastavad tavapäraselt kasvuhoo-
net, seega on meil üks sort 

kasvuhoones ja teine 
ronib õues mööda 

seina. Need on 
veel valmimas. 

Mõni viina-
marjasort 
võiks kasvada 
igas peres, ro-
nivaid taimi on 

ilus vaadata! Et 
kliima soojene-

mine oleks nende 
kasvule eelmiste 

aastatega võrreldes mõ-
ju avaldanud, pole ma küll märganud. 
Tuleb lihtsalt valida selline viinamarja-
sort, mis kannatab meie tingimusteski 
õues kasvamist.

Aia kujundamisel on 
abiks loodus ja linnud
Kunstnik ja poliitik Heinz Valk 
 
Meie Nõmme kortermaja ümbrus on 
pargilaadne. Oleme selle kujun-
danud koostöös loodusega. 
Tuule ja lindudega too-
dud seemneist tärkab 
kevadeti aias sillasid 
ja lumekellukesi, sa-
muti pistavad nina 
mullast krookused. 
Naised on aia äär-
de ja mujalegi istu-
tanud sireleid, roo-
se ja pargiroose, 
sellel taimel on juba 
sadu õisi. Meie maja ja 
naabermaja vahelisele 
võrkaiale panime kunagi 
kasvama metsviinapuu, selle 
toona noorukestest võrsetest on are-
nenud lopsakad väädid, mis aiavõrel 
edasi roomavad ja selle kenasti rohe-

lusega katavad. Kui me mitukümmend 
aastat tagasi siia majja kolisime, kas-
vas hoone taga vaid paar vana rem-
melgat. Majaelanikega ühiselt istuta-
sime ühele poole rühma kaski ja tei-
sele poole pärnapuid, mis nüüd on ju-

ba suured kõrged puud. 
Meie algne initsiatiiv 

läks täkke ja nüüd 
juba loodus ise 

hoolitseb aia 
eest edasi. 
Lõikame kui-
vanud oksi, 
kui vaja, ja 
oleme suur-
te graniitki-

vide keskele 
ka turvalise 

lõkkealuse ku-
jundanud. Loodu-

se abiga ning maja-
elanike nõul ja jõul on ku-

jundatud terviklik keskkond, kus lastel 
kena mängida ja eakamail mõnus pin-
gil puhata. 

15. septembril kl 12 toi-
mub Kiek in de Köki kind-
lustustemuuseumis 
Neitsitorni lektooriumis 
keskajaloo päev gümnaa-
siumiõpilastele, kes soo-
vivad osa võtta muuseumi 
korraldatud mängustse-
naariumi kirjutamise kon-
kursist "Retk läbi kesk-
aegse Tallinna". 

Õpilased saavad esitada kü-
simusi ja uurida, mida tuleb ar-
vestada ajalooteemaliste filmi-
de ja mängude tegemisel. Kuna 
kohtade arv on piiratud, ooda-
takse eelkõige  õpilasmeeskondi 
ja õpetajaid. Teamsi vahendusel 
saavad osa võtta kõik huvilised, 
link saadetakse registreerunuile. 
Üritus on tasuta, kl 14.30 toimub 
osalejatele ekskursioon apteeker 
Melchiori radadel.

Keskajaloo päev Kiek in 
de Köki muuseumis


