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•  Hiljuti 80-aastaseks saanud kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaa  
sõnul võiks vanalinna hüvanguks kehtida turismimaks.

•  Samuti aitaks vanalinna muresid lahendada, kui seal elaks  
3000 elaniku asemel kordi rohkem inimesi.

PEIDETUD VAESUS: 
Kriis toob supikööki-
desse hulga häbene-
jaid, kes veel äsja hästi 
toime tulid. LOE LK 2-3
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Päästearmee supikööki Lae-
vastiku tänaval näikse külasta-
vat ikka valdavalt stammkun-
ded. Elust räsitud ja üsna ilmsel-
gelt on paljud neist ühtlasi sõltla-
sed. Tänavakodutuid on Tallin-
nas vähe järele jäänud, alla poole- 
saja, nemad on oma elulaadile 
põhimõtteliselt truud ega tahagi 
alalist katust peakohale. Nemad 
on põhilised Päästearmee köö-
gis söömas käijad. Kuid põliste 
heidikute hulgas kohtab ka teist-
suguseid – nad on siin uued ja 
üsna praeguse kriisi nägu. Puh-
talt riides ja häbeliku olekuga.

Tüüpiline abipaluja: üksi 
elav inimene

Näiteks tuleb purgikesega 
korralik pensionär Viktoria. Te-
da oleks loomulik kohata mõnel 
eakate tantsuõhtul või vanalin-
na kohvikus mõne teise proua-
ga jutlemas, aga mitte pime-
dal novembripäeval Päästear-
mee supiköögis.

Proua, kes elab üksi ühisela-
mutoas, saab oma purgitäie sup-
pi ja räägib justkui vabandades, 
et lapsed käivad tööl, aga nad ei 
tule ka ise enam omadega väl-
ja. "Pole viga, on inimesi, kes 
elavad hullemini," ei näe vä-
henõudlik Viktoria siiski põh-
just kurta.

Või siis 50ndatele lähenev nai-
ne, kes samuti tundub selle su-
piköögi juures võõrkehana. Ilm-
selgelt pole ta joodik ega muidu 
sõltlane. Tagasihoidlikust koris-
tajatööst jäi ta ilma, korteri müüs 
kohtutäitur äsja laenu katteks.

Naine räägib pikalt juriidi-
lisest pusimisest ümber korte-
ri, millest ta ilma jäi. Nüüd öö-
bib kodutute öömajas Alasi tä-

naval ja käib supiköögis. Miks 
ta pole linna sotsiaaltöötajatelt 
abi küsinud, ei saagi aru.

Tema jutust võib mõista, et 
mängus on psühholoogiline bar-
jäär. Naine pole olukorraga veel 
leppinud ja loodab oma jõul kui-
dagi soost välja rabeleda. "Kõi-
ge suurem abi hädasolijale ongi 
soe supp," resümeerib ta.

Ja muidugi pole ta ainus, kes 
oma jõule loodab.

Keskturul hädalisi abista-
va MTÜ Tänavatöö juht San-
der Kukk (pildil) räägib pensio-
närist, keda käib 
Koplis abista-
mas, sest too 
millegipärast 
ei soovi lin-
na sotsiaal-
abi vastu võt-
ta. Taolisi lugu-
sid kuuleb teistest-
ki ühingutest. Mida talvele lähe-
male, seda enam abivajajate arv 
tõenäoliselt kasvab, sest häda ei 
anna siiski häbeneda ja psühho-
loogiline barjäär murdub. 

"Eriti just eestlane on uhke," 
nendib omakorda Jaanus Karu, 
kes peab supikööki Lasnamäel 
Pae tänaval. Peidetud vaesus 
hakkab järjest enam siiski pin-
na alt välja kooruma ja abiasu-
tuste külastajate arv üha kasvab.

Sotsiaaltubadest või  
-korteritest nappus käes

Tallinna sotsiaaltöö kesku-
se juhataja Kersti Põldemaa sõ-
nul võib praegu hädaliste hul-
ka veel stabiilseks pidada. Siis-
ki on sotsiaalpindadele tekki-
nud väike järjekord, mida va-
rem ei esinenud. Teatavasti saa-
vad Tallinna linna munitsipaal- 
ja sotsiaalelamutes toimetuleku 
raskustes inimesed soodsalt elu-
aset üürida.

"Praegu kohe kahjuks pinda 
ei saa pakkuda, aga teisalt, kui 
sotsiaalpinnale pääsetakse, siis 
on võimalik suhteliselt lahedalt 
elada ning ei pea muret tund-

PEIDETUD VAESUS: Kriis toob supiköökidesse 
ka häbenejaid, kes veel äsja hakkama said
Toimetulekutoetuse ja toiduabi saajate hulgas leidub 
üha rohkem veel äsja hästi toime tulnud inimesi, kes 
ei saa enam ots otsaga kokku. Abi jätkub kõigile, kuid 
kaugeltki mitte kõik hädalised ei tunnista uhkuse tõttu 
veel oma muret. Vaesust esineb rohkem kui ametlikud 
andmed seda  näitavad, ja kriis toob selle julmalt esile.

ma kütte- või elektriarvete pä-
rast," rääkis Põldemaa.

Kes on endale juba jalad al-
la saanud, näiteks töö leidnud, 
need saadetakse linna üüripin-
nalt oma käe peale. Seejuures 
toetab linn neid tagatisraha ja 
esimese kuu üüri maksmisega. 
Paljudel on aga võlad kaelas 
ja üürihinnad on vabatu-
rul kõrged. Nõnda on-
gi, et omal käel elama 
asumine on raskem 
kui kunagi varem.

Kuid munitsi-
paalpind pole ai-
nus, millega häda-
lisi aidatakse. Seoses 
inflatsiooni ja ühtla-
si üha enam kasvava-
te hindadega küsib jär-
jest rohkem inimesi toime-
tulekutoetust. Tegemist on riik-
liku toetusega, mida vahendab 
omavalitsus.

Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti andmetel on ühek-
sa kuu jooksul saanud toetust 
9008 peret koos 17 714 pereliik-
mega. 2021. a olid need numb-
rid 2323 ja 3789. Kasv on see-
ga hirmuäratav.

Tõsi, suure hulga toimetu-
lekutoetuse saajatest moodus-
tavad Ukraina sõjapõgenikud. 
Märtsist septembrini moodus-
tasid nende esitatud taotlused 
58%.

Siiski on ka kohalike hulgas 
üha rohkem hätta jäänud inime-
si: 24% rohkem meie oma pere-
sid vajab praegu toimetulekutoe-
tust kui mullu. Põhjus on kokku 
võetav ühe sõnaga: inflatsioon.

Teatavasti ei tähenda toime-
tuleku piir, mis juunist tõsteti 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eesti jõuab tagasi toidukaartide ajastusse
Riik kavandab uue aasta tei-
sest kvartalist hakata ra-
kendama toidukaartide 
süsteemi, mis peaks võt-
ma Toidupangalt koormust 
vähemaks.

Sotsiaalministeeriumi sot-
siaalala toimepidevuse juht Tea 
Varrak on Maalehele kommenteerinud, 
et kui toidupaki sisu ei saa ise valida, 
siis toidukaardi alusel on võimalus en-
dale ise poest meelepärast valida. Toi-
dukaarte jagataks välja kord kvartalis 
ja nende alusel saaks peale toidu soe-
tada ka hügieenitarbeid. Praeguseks 

on välja kuulutatud riigihange 
12,1 miljoni euroses mahus, et 

leida poeketid või kauplu-
sed, kes need toidukaardid 
välja annavad ja kelle poest 
inimesed saavad toitu ost-

mas käia. Toidukaartide süs-
teem kehtib kuni 2027. aastani 

või kuni eraldatud summa on ära kulu-
nud.

Toidutalongid olid Eestis viimati ka-
sutusel 1989-91 – tõsi küll, siis mitte 
toiduabi vajajatele, vaid kaupade õigla-
semaks jaotamiseks, sest kaupa ei jät-
kunud poodides kõigile.

200 eurole, otsest 200-eurost 
rahalist toetust. Lihtsalt 200 eu-
rot peab jääma kätte pärast elu-
asemekulude tasumist, ja mis on 
puudu, selle osa katabki toetus.

Osa inimesi saavad toetust pi-
kaajaliselt, koguni 12 kuud aas-
tas. Aga osa ka väga lühiajali-

selt – 1-2 kuud.
Osa töötab suurema 

osa aastast ega va-
ja toetust. Kuid töö 
kaotamisel või näi-
teks energia- ja elu-
asemekulude hüp-
pelise tõusu või vä-
ga külmade kuude 
korral vajavad nad 

ajutiselt toetust. Osa 
teeb juhutöid ja töö- 

ampse ning nemad vaja-
vad sinna juurde vahel abi.

Absoluutne vaesus on vä-
henenud, suhteline püsib

Euroopa vaesuse vastu võitle-
mise võrgustiku liige Mart-Pee-
ter Erss räägib, et vaesuse vä-
hendamisega ei ole me hakka-
ma saanud. Kuigi viimase küm-
nendi jooksul on oluliselt vähe-
nenud absoluutne vaesus, on fi-
nantskriisi järel kasvanud suh-
telise vaesuse määr. Absoluut-
se vaesuse piir on 200-eurose 
ja suhtelise vaesuse piir veidi 
enam kui 600-eurose sissetule-
ku juures. Eesti sotsiaalkaitse-
süsteemi iseloomustab siinjuu-
res teiste riikidega võrreldes ka 
väike sotsiaalkaitsekulude osa-
tähtsus SKT-st.

Näiteks oli 2019. aastal Ees-
ti sotsiaalkaitsekulude osatäht-
sus 16,1 % SKT-st, EL-i kesk-
mine oli 26,9%.

Erssi sõnul on eriti kurb, et 
vaesus lööb valusalt eakate pih-
ta. Pensioniealiste hulgas on vae-
suse osakaal Eestis üle 40%. Erss 
tõdes, et siin pole aidanud ka 
pensionide ja toetuste tõstmine.

"Kõige aluseks on muidugi 
inflatsioon," tõdes Erss, et raha 
odavneb nõnda kiiresti, et toe-
tused ja pensionid ei jõua sel-
lele järele. Eelmine majandus-
kriis kasvatas absoluutset vae-
sust, kuid eriti kiire absoluut-
se vaesuse vähenemine toimus 
aastatel 2014-2016. Neil aas-
tail tõusid nii peretoetused kui 
ka toimetulekupiir, kuid siis me 
takerdusime. Rohkem me läbi-
murdest vaesuse vähenemisel 
rääkida ei saa.

Statistikaamet avaldab and-
meid vaesuse kohta aastase nih-
kega. Kogu statistika vaesuse 
kohta on tänaseks aga üsna näili-
ne. Inflatsioonile on jäänud jalgu 
nii absoluutse kui suhtelise vae-
suse lävi. Korrakem veel, et ab-
soluutse vaesuse piir on sissetu-
lek 220 eurot ja absoluutse vae-
suse puhul 631 eurot. Päevselge, 
et olukorras, kus raha väärtus 
on drastiliselt langenud, ei pea 
need piirid enam ammu paika.

"Need ei ole adekvaatsed 
numbrid," ütles vaesuse vastu 
võitlemise võrgustiku (EAPN) 
Eesti juht Kärt Mere. "Need ar-
vud vajaksid pidevat indeksee-
rimist ja tõstmist ja oleks vaja 
vähemalt korra aastas üle vaa-
data. Samamoodi nagu ka toi-
metuleku piirmäär, mis on prae-
gu 200 eurot."

Absoluutse ja suhtelise vae-
suse läve, nagu ka toimetuleku 
miinimumi saab tõsta vaid rii-

Linna partnerettevõtte JK Taverni supiköök on avatud kõigile raskustes inimestele. Sooja kõhutäie ehk pool liitrit suppi ja 100 grammi leiba saab iga päev kella 12-14.30. Aeg-ajalt 
jagatakse ka hügieenitarbeid.  Albert Truuväärt

Vaesus  
hakkab järjest 
enam pinna alt  

välja kooruma ja 
abivajajate arv

kasvab.
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gikogu. Mere meenutas, et aas-
taid tagasi arutleti, kas ei peaks 
toimetulekutoetusega katma ka 
üksiku pensionäri lemmikloo-
mapidamise või teatriskäigu ku-
lu. Kuid aruteluks see kõik jäi-
gi. "Ju siis on rahvasaadikute 
tahtmine praegu selline," resü-
meeris ta.

Vaesus ja toimetulematus on 
praegu üldiselt üksi elava inime-
se nägu. See ohustab pensionä-
ri, noort ja ellu astuvat inimest 
ning üksikvanemat. Statistika-
ameti andmetel esineb vaesust 
ja toimetulematust kõige enam 
65-aastaste ja vanemate hulgas. 
Järgnevad 18-24-aastased.

Lasterikkad pered  
on pigem kaitstud

Kuigi võib tunduda, et suures 
ohus on praeguse kriisi ajal las-
terikkad pered, ei ole see kau-
geltki nõnda.

Umbes 30 aastat tegutsenud 
MTÜ Eesti Suurperede Abista-
mise Selts on juba neli aastat ta-
gasi uksed sulgenud.

Seltsi vedanud Mai Tuulas 
rääkis, et riik on suurtele pe-
redele toetuste näol nüüdseks 
loonud juba piisava turvavõrgu. 
Peale otsese rahalise abi midagi 
ei küsitagi. Teisalt näitab suur-
perede olukord, et ollakse suh-
teliselt korralikule järjele jõud-
nud, kui vanemad vähegi majan-
dada oskavad. Juba mitu aastat 
tagasi ei olnud suurpered – ka 
need, kes elavad Põhja-Tallin-
na või Lasnamäe sotsiaalkorte-
rites – huvitatud näiteks toidu-
pakkidest, sest nende sisu ko-
hati ei vastanud maitsele. Riie-
te ja mänguasjade tassimine – 

kõik see on minevik, suurpered 
sarnanevad ainelise külje pealt 
tavaperedega, sest toetused on 
üldiselt piisavad. Tuulase sõnul 
tuleks märksa enam toetada ük-
sikvanemaid. Nõnda nagu ütleb 
ka sotsiaalekspert Mart-Peeter 
Erss, silma torkab üksikvane-
maga perede liikmete kõrgem 
absoluutse vaesuse määr.

Ka need inimesed, kes tule-
vad suppi küsima Sander Kukelt 
ja tema kaaslastelt, kui nad ree-
deti Keskturu juures abivajajaid 
võõrustavad, on pigem üksi ela-
vad inimesed. Linnagi statistika 
ütleb, et toimetulekutoetuse saa-
jate hulgas oli pensionäriga pe-
resid üheksa kuu seisuga 898 ja 
üksi elajaid ehk ametlikult öel-
des ühe täiskasvanuga leibkon-
di 3030. Laias laastus kolman-
dik toetuse saajatest on üksikud.

"Viimane reede oli minu 
jaoks üllatus, sest portsjonite 
arvu  tuli kahekordistada," rää-
kis Sander Kukk. "Pooled olid 
siin supijärjekorras minu jaoks 
esimest korda. Puhtad, korrekt-
se väljanägemisega. Nad imes-
tasid vist ise ka, et on selli-
sesse olukorda sattunud. Pol-
nud mingid kodutud, vaid võt-
sid oma purgiga supi kaasa ja 
läksid ära. Viimase koroonalaine 
ajal liikus samuti üksikuid kor-
raliku väljanägemisega inime-
si, aga nad kadusid hiljem rut-
tu ära. Nüüd on neid ikka roh-
kem. Meil käivad Õismäelt va-
nurid. Üks memm Arukülast. 
Üksikemad, kelle mehed vang-
las. Abivajajate arv on üldiselt 
hakanud kasvama. Leiba läheb 
reedeti ikka palju."

Jaanus Karu, kes peab ju-
ba viiendat aastat Pae tänaval 
supikööki ja pakub seda linna 
partnerina, tõi esile, et nüüd on 
hakatud talle helistama ja toidu 
saamise võimaluste kohta küsi-
ma. Varem seda ei olnud. Nüüd 
tuleb ikka paar-kolm kõnet päe-
vas ja päritakse, kas peab isiku-
tunnistuse kaasa võtma. Seegi 

näitab, et varjatud vaesus on 
hakanud esile tõusma.

Isikut muidugi tõestama ei 
pea. Teisalt näitavad need kõ-
ned, et kui varem koosnes põ-
hiline kontingent, nagu Karu 
ütleb "sillaalustest", siis nüüd 
tunnevad huvi äsja raskustes-
se sattunud. Madalapalgalised 
ja/või koondatud.

"Kes vähegi viitsib ja inter-
netile ligi saab, see Eestis nälga 
ei sure, kõiki aidatakse," ütles 
Karu. "On abipakkide saamise 
võimalusi, on kõike."

Kuna suvel polnud supi järe-
le erilist nõudmist, siis saab ta 
üle jäänud ressursi nüüd talvi-
sel hooajal mängu panna.

Linnas tegutseb üldiselt küm-
mekond abistajate seltsi. Seda li-
saks linna makstavale supiköö-
gile. Heategevusele pühendu-
nud Avatud Lootuse Fondi ju-
hatuse liikme Liis Borissenko 
sõnul avaldub vaesuse varja-
tud pool selles, et lastele ei lu-
bata enam nii palju ringe ja hu-
viharidust kui varem. Omaen-
da lapse kooli puhul on näha, 
et söögivahetunni ajal kaob toit 
kiiremini kui muidu ning osa 
lapsi võib ka ilma jääda. Var-
jatud vaesuse tahke võib väl-
ja tuua veel mitmeid. Inimesed 
söövad tööl rohkem kodust kaa-
sa võetud toitu. Kodudes keera-
takse temperatuur küttel koha-
ti liiga maha.

Borissenko, kes on aastaid ol-
nud seotud Oleviste kiriku hea-
tegevusüritustega, arvas, et tä-
navu tuleb kokku panna vähe-
malt 2000 jõulupakki. "Jõnks 
käis südamest läbi, kui eelmi-
sel aastal vaatasin kiriku juu-
res seda pikka pakisaba Olevis-
te otsast loodusmuuseumini," üt-
les ta. "Mõtlesin, et see on ikka 
päris karm, seista tundide vii-
si sabas vaid ühe toidupaki pä-
rast. Võib-olla peaks ka kiriku 
juurde looma pidevalt töötava 
supiköögi."

PEIDETUD VAESUS: Kriis toob supiköökidesse 
ka häbenejaid, kes veel äsja hakkama said
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Kolmanda lisaeelarvega toetab 
Tallinn täiendavalt Toidupanka
Tallinna kolmanda li-
saeelarve eelnõus 
on ette nähtud 38 
000 eurot Toidu-
pangale, et katta 
toidujaotuspunkti 
kasvanud kulusid 
ja toetada toidupak-
kidesse põhitoiduaine-
te ostmist.

Abilinnapea Betina Beškina 
märkis, et alates koroonakriisi 
algusest ja Ukraina sõjapõge-
nike saabumisest on Toidu-
panga klientide arv Tallinnas 
enam kui kahekordistunud.

Käesoleva  aasta esimese 
kuue kuuga on välja jagatud 
1,13 miljonit kilo annetatud toi-
tu. Seda on 178% rohkem kui 
aasta varem. Praegu saab nä-
dalas toiduabi ligikaudu 11 
000 inimest, seda jagatakse 
nii linnaosavalitsuste, heate-
gevusorganisatsioonide kui ka 

sotsiaalkeskuste kaudu.
"Lisaeelarves toidu-
pangale kavanda-
tud 38 000 eurot 
on täiendav toetus, 
et tagada jaotus-

kindlus, mille tarbeks 
võimaldatakse soeta-

da lisaks annetatavale toi-
dule juurde baastoiduaineid," 
selgitas Beškina.

Tänavuses linnaeelarves on 
Tallinna toidupanga toetuseks 
eraldatud 97 520 eurot. Pä-
rast lisaeelarve vastuvõtmist 
on Tallinna toetus tänavu Toi-
dupangale ühtekokku 135 520 
eurot.

2018. aastal sõlmis Tallinna 
linn Toidupangaga heade ka-
vatsuste kokkuleppe, mille ko-
haselt toetatakse Toidupanka 
toiduabi hoiustamise ja toidu-
abi sorteerimiseks vajalike 
ruumidega.

Linna partnerettevõtte JK Taverni supiköök on avatud kõigile raskustes inimestele. Sooja kõhutäie ehk pool liitrit suppi ja 100 grammi leiba saab iga päev kella 12-14.30. Aeg-ajalt 
jagatakse ka hügieenitarbeid.  Albert Truuväärt

Kristiina Kröönström
kristiina.kroonstrom@tallinnlv.ede

Üksi elavad pensionärid, 
kelle kuusissetulek jääb al-
la 654  euro, saavad abipa-
ki, milles näiteks konser-
vid, küpsised, tee, makaro-
nid ja seep.

Eesti keskmine vanadus-
pension on praegu 595 eurot. 
Samal ajal on hinnad aastaga 
tõusnud pea 25% ja postkas-
ti jõuavad kallid küttearved. 
Kuidas on meie eakad suut-
nud seni toime tulla? "Ostan 
ikka seda, mis odavam," rää-
kis üksi elav pensionär Hel-
ju. "Söön küll neid toite, mis 
mulle meeldivad, aga vaatan 
poes peamiselt tooteid, mis 
jäävad alla kahe euro. Muu-
de asjade puhul vaatan ka, et 
oleks odavam."

Vera sõnul elab ta koos abi-
kaasaga ja koos tulevad nad  
toime. "Meil abikaasaga on 
kõrgendanud pension. Temal 
on küüditatu lisa ja minul rii-
giametniku pension. Meil po-
le viga," lisas ta.

Tallinn kavandab taas toi-
duabipakkude jagamist üksi 
elavatele pensionäridele, kel-
le kuusissetulek on väiksem 
praegusest miinimumpalgast 
ehk jääb alla 654 euro.

Toiduainete pakist leiab iga-
sugust kaua säilivat toidukraa-
mi nagu tangained, suhkur, õli, 
lihakonservid ning maiustused. 
"Eestis ja Lätis on pensionä-
rid Euroopa kõige vaesemad. 
Kõigis teistes Euroopa riikides 
on eakate elu kvaliteetsem kui 
meil," nentis abilinnapea Beti-
na Beškina.

Kontserdile ja  
teatrile raha ei jätku

Tallinna pensionäride ühen-
duse aseesimehe Andres Erg-
ma sõnul on meie eakad toi-
du pealt kokku hoidmises üs-
nagi nutikad. Ka supikööke ei 
peljata. Küll aga on varasema-
ga võrreldes märgata, et mee-
lelahutusele ja ühistegevuste-
le sageli raha ei jätku. "Tea-
tavasti inimene ei ela ainult 
toidust," märkis ta. "Võib-ol-
la tahaks ta ka kinno minna 
või ehk mõnd etendust vaada-
ta paari kuu jooksul. Etendus-

te hinnad on aga juba ligema-
le 30 eurot."

Seda, et meelelahutus on 
kallis, kinnitas ka Helju. "Kont-
serdid, etendused ja kõik muu 
sellise olen ma ammu unusta-
tud," tunnistas ta. "Ma 
pole 10-12 aas-
tat kusagil käi-
nud."

Loode-
tavasti an-
nab ka-
vanda-
tav toi-
dupak-
kide ja-
gamine 
rahakoti-
le mingitki 
leevendust.

Dokument kaasa!
Abipakke jagavad linna-

osavalitsused. Paki saaja peab 
olema linnaosa ametlik elanik, 
kes elab oma kodus üksi. Pa-
ki saamiseks peab üksi elav 

pensionär kindlasti registree-
ruma (v.a. Lasnamäel, kus re-
gistreerimist ei toimu). Seda 
ka siis, kui ta on varasema-
tel aastatel abipakke saanud. 
Pakile järele tulles tuleb esi-

tada isikut tõendav do-
kument.

 Paki sisu 
on igas linna-

osas sama, 
selles on 
pool liit-
rit toidu-
õli, kaks 
purki 
veise-  ja 

kaks purki 
kanakon-

serve, 100 
g musta teed, 

220 g küpsiseid, 
100 g piimašokolaadi, 

480 g purgisupp, 270 g kala-
konserve, 400 g makarone, 
pool kilo tatart ja üks seep. 
Pakk on aastas ühekordne, mit-
te igakuine toetus.

Abipakid aitavad üksi 
elavaid pensionäre

Eesti pensionärid 
on ühed Euroopa 

vaesemad.

Tänavu ei pruugi see nii olla, kuid varem on näiteks Põhja-Tallinna üksi-
kutele pensionäridele abipakke kohale viinud ka abivalmid noored.   

Millal ja kuidas saab oma  
linnaosast abipakki?
• Haaberstis oli registreeri-

mine 4. novembrini. Paki 
saab kätte novembrist lah-
tiolekuaegadel Haabersti 
päevakeskuses (Õismäe 
tee 24).

• Kesklinnas registreerimine 
30. novembrini telefonidel 
645 7200 ja 645 7205 
tööpäeviti kella 10-16 või 
kesklinlane@tallinnlv.ee 
Väljastamine 15. novemb-
rist lahtiolekuaegadel 
Kesklinna valitsusest 
(Nunne 18), kesklinna sot-
siaalkeskusest (Liivalaia 
32) ning Raua saunast 
(Raua 23).

• Kristiines lõppes registree-
rimine 31. oktoobril. Paki 
saab kätte novembris linna-
osavalitsusest (Metalli 5).

• Lasnamäel registreerimist 
ei toimu. Paki väljastamine 
14.-18. novembrini kl 9-17 
linnaosavalitsusest (Pal-
lasti 54). Info tööpäeviti 
kella 9–16 numbrilt 645 
7700  ja Lasnamae@tal-
linnlv.ee

• Mustamäel registreerimine 

15. novembrini telefonil 
645 7555 tööpäeviti kella 
10-16. Võib täita ka ankee-
di aadressil www.tallinn.ee/
mustamae Väljastamine 
16. novembrist  linnaosa-
valitsusest (Vilde tee 118).

• Nõmmel registreerimine 
18. novembrini tööaegadel 
telefonil 645 7333. Paki 
väljastamine 1. detsemb-
rist  linnaosavalitsuse tee-
nindussaalist (Valdeku 13).

• Pirital registreerimine 14. 
novembrini tööaegadel te-
lefonil 645 7600 või täites 
veebiankeedi www.tallinn.
ee/pirita   Väljastamine 21. 
novembrist 11. detsembrini 
linnaosavalitsusest 
(Kloostri tee 6).

• Põhja-Tallinnas registreeri-
mine 20. novembrini  tele-
fonidel 645 7000, 645 
7040, 645 7096 ja 645 
7009 tööpäeviti kella 9-16. 
Võib täita ka veebiankeedi 
www.tallinn.ee/pohja Paki 
saab kätte 16. novembrist 
tööpäeviti kella 9-16 linna-
osavalitsusest (Kari 13).
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

1. detsembrist tõuseb sega-
prügi veohind. Hinda kergita-
vad prügifirmade kasvanud ku-
lutused personali palkadele ja 
kütusele ning ka inflatsioon. 
Nõmme, vanalinna, kesklinna, 
Lasnamäe ja Põhja-Tallinna kor-
raldatud jäätmeveo piirkonda-
des tõusevad hinnad kuus, Mus-
tamäe, Haabersti, Pirita, Kris-
tiine piirkonnas 15%. Vimm 
tuletas meelde, et Nõmme, va-
nalinna, kesklinna, Lasnamäe 
ja Põhja-Tallinna jäätmeveo le-
pingud on sõlmitud 2020. aas-
tal ning selle ajaga on oluliselt 
tõusnud kütusehind. "Ukrai-
na sõda ja koroonapandeemia 
on toonud raske majandusli-
ku olukorra ja väga kõrge inf-
latsiooni," lausus Vimm. "Sel-
list olukorda ei olnud võimalik 
hinnapakkumisel lepingute sõl-
mimisel ette näha. Prügi käit-
lemise hind on suisa kahekor-
distunud."

Vimm rõhutas siiski, et hin-
natõus puudutab üksnes sega-
prügi mahutite tühjendamishin-
du. "Võib-olla on lohutuseks 
seegi, et tegemist ei ole üüratu 
summaga," lisas  ta. "Inimesed 
ei pea muretsema – neile ei ha-
kata saatma tohutuid arveid."

Abilinnapea üldine soovitus 
linlastele on jäätmeid aktiivse-
malt sorteerida, sest praegu moo-
dustavad segaolmejäätmetest val-
dava osa pakendid ja biojäätmed. 
"Selleks, et korralikult eraldi ko-
gutud pakendeid oleks mugav üle 
anda, on Tallinnas praegu juba üle 
400 avaliku pakendipunkti, ku-
hu on võimalik pakendid tasuta 
ära anda,"  märkis Vimm. "Pal-
judelt prügivedajatelt saab tellida 
pakendikonteineri ka korteriühis-
tu juurde. Soovitan seda võima-
lust kasutada."

Tulekul suure prügi äravedu
Jäätmete sorteerimine on 

abilinnapea sõnul kokkuvõt-
tes ka kõvasti rahakotisõbra-
likum, sest segaprügi vedu on 

Ühistu saab 
hoolitseda, et 
elanikel oleks 

olemas kõik 
prügi sorteeri-
miseks vajali-
kud mahutid.

 Albert Truuvaart

"Mida enam me kogume jäätmeid liigiti, 
seda enam saame neid ringlusesse võtta 
ja ümber töödelda,"  lausus abilinnapea 
Joosep Vimm. "Jäätmeid sorteerides  
tuleb nende vedu elanikule ka odavam. 
Loodust ja  kõiki ressursse raiskav "võta, 
kasuta ja viska ära" mõtteviis on oma aja 
ära elanud."

kõige kallim. "Mida rohkem ja 
paremini sorteerite, seda parem 
loodusele ja ka igaühe rahako-
tile,"  tõdes Vimm.

Kahel möödunud nädalala-
vahetusel toimusid nii ohtlike 
jäätmete kui ka kasutuskõlbli-
ke esemete kogumisringid Tal-
linna ligi 90 kohas. Kokku kor-
jati nende kahe nädalavahetu-
sega üle 52 tonni ohtlikke jäät-
meid ja 9,5 tonni kasutuskõlb-
likke esemeid, mida saab suu-
nata uuele ringile.

Sel aastal on abilinnapea 
sõnul esmakordselt toimu-
mas ka suurjäätmete äraand-
mise kampaaniad. Järgmine 
on plaanis 21.-27. novembrini, 
mil Tallinna kõigis jäätmejaa-
mades saab suurjäätmeid tasu-
ta ära anda.

Abilinnapea juhtis tähele-
panu ka, et novembrist läksid 
jaamad üle talvistele avamisae-
gadele – tööpäeviti on jäätme-
jaamad avatud kella 14-19 ja 
nädalavahetustel kella 10-15.

KALLIM 
SEGAPRÜGI: 
Jäätmete 
sorteerimine  
aitab nii  
loodust kui ka  
raha säästa

Tänavu toimus 21 aasta jä-
rel taas maade korraline 
hindamine, mis annab ka 
Tallinna maaomanikele in-
fot, palju nende maa mak-
sab. Värske hindamise tule-
musel muutub maa hind aga 
alles alates 2024. aastast 
ning maamaks ei saa ka siis 
tõusta rohkem kui 10% 
aastas.

Abilinnapea Tanel Kiik tõdes, 
et viimasest maa korralisest hin-
damisest on möödas terve inim-

põlv ja selle aja jooksul on maa 
väärtus oluliselt tõusnud. "Kui 
eelmistel korralistel hindamistel 
moodustati hinnatsoonid, mille 
alusel tuli igale katastriüksuse-
le maa maksustamishind eraldi 
välja arvutada, siis seekord ar-
vutati maa väärtus kohe igale 
maatükile," rääkis Kiik.

Maa korralise hindamise-
ga määrati ühel ajal kõikide-
le Eesti maaüksustele ligikaud-
ne turuväärtus ehk maa mak-
sustamishind. Maatükke hindas 
maa-amet koos kutseliste kinnis-

varahindajatega. Hin-
nati ainult maad, 
mitte ehitisi ega 
kasvavat met-
sa. Tulemused 
arvutas amet 
andmekogu-
de andmete-
le tuginedes 
ja hindamis-
mudeleid kasu-
tades. Maa uus 
väärtus selgus toimu-
nud tehinguhindade võrdle-
misel hinnatava maa omadus-

tega ning on 31. oktoob-
rist maa-ameti veebi-

lehel kõigile huvilis-
tele vaadatav. Maa-
omanik ei pea te-
gema muud, kui 
üle kontrollima 
oma maa andme-
te õigsuse andme-

kogudes. Võimali-
ku andmevea puhul 

tuleb sellest maa-ame-
tile teada anda.

Korralise hindamise tulemu-
sed on aluseks tulevasel maa 

maksustamisel. "2023. aastal 
arvutatakse maamaks seniste 
hindade alusel ning uued hin-
nad veel maamaksu ei mõjuta," 
selgitas Kiik. "Tallinna jaoks on 
oluline, et maamaks oleks ka 
edaspidi inimestele jõukohane. 
Maamaksu hüppelise kasvu väl-
timiseks on seadusega langeta-
tud maksimaalseid maamaksu-
määrasid kuni viis korda. Li-
saks on seatud piirang, et maa-
maks ei saa tõusta rohkem kui 
10% aastas. Samuti jäävad keh-
tima koduomaniku soodustused 

ning ka edaspidi on Tallinna ko-
duomanikud kuni 1500 m² ula-
tuses maamaksust vabastatud."

Tallinn  kinnitab uued maa-
maksumäärad hiljemalt 1. juu-
liks 2023.

Rohkem infot 2022. aasta 
maa korralise hindamise koh-
ta leiab maa-ameti kodulehelt 
maaamet.ee/maatoimingud-
maakataster/maa-hindamine-ja-
tehingud/2022-aasta-maa-kor-
raline-hindamine ning maa hin-
damise tulemustega saab tutvu-
da minu.kataster.ee

Maa hindamine toob maamaksu tõusu alles 2024. aastal

Tallinn on viimastel aas-
tatel tegelenud jõuliselt ka 
biojäätmete eraldi kogumi-
se edendamisega. Kuna järg-
misel aastal tuleb enamikul 
linnaelanikel hakata biojäät-
meid koguma, siis annab linn 
ka tänavu soovijatele tuhan-
deid biojäätmete kogumisma-
huteid ja ka suuremaid kogu-
miskonteinereid.

Linn jagab biojäätmete  
mahuteid

Taotlemine on võimalik 
veebiaadressil taotlen.tallinn.
ee Võimalus on abilinnapea 
sõnul mõeldud üksikelamute-
le, paarismajadele, ridaelamu 
boksidele või siis kuni kahe 
korteriga elamute elanikele. 
Uuel aastal avaneb see või-
malus ka kuni üheksa korte-
riga majade elanikel. "Möö-
dunud aastal jagasime 44000 
väikest biojäätmete kogumis-
nõud korterelamute elanike-
le," ütles Vimm. "Sel aastal 
mõtleme just väiksemate ma-
jade elanikele. See kogumis-
nõu ongi spetsiaalselt mõeldud 
biojäätmetele. Kaasa anname 
ühe rulli biolagunevaid koti-
kesi ja väikese juhendi, mida 
mahutisse panna."

Mahuteid saab  oma linna-
osavalitsusest ja jagamisele lä-
heb 20 000 mahutit. "Tean, et 
Kristiines ja Haaberstis on väga 
agaralt neid juba jagatud, sin-
na tuleb mahuteid juurde saa-
ta,"  lausus Vimm.

Detsembrist tõuseb segaprügi  
mahutite tühjendushind
• 1. detsembrist tõstavad prügi-

firmad kõigis Tallinna korral-
datud jäätmeveo piirkonda-
des segaprügi veohindu.

• Nõmmel, vanalinnas ja 
kesklinnas, kus prügi veab 
AS Tallinna Jäätmete Taas-
kasutuskeskus, kasvab sega-
prügi äravedu ligi 6%. Sama palju 
kallineb segaprügi mahutite tühjen-
dus Eesti Keskkonnateenused AS-i 
teeninduspiirkonnas Lasnamäel ja 
Põhja-Tallinnas.

• Mustamäel, Haaberstis, Pirital ja 
Kristiines tõuseb segaprügi veo hind 
ligikaudu 15%. Seal tühjendab prügi-
kaste Tallinna jäätmekeskus.

• 15%-ne tõus tähendab, et näiteks 
Haaberstis kerkib hind 5,70 euro 
pealt 6,53 peale. 800 l segaprügi 
kasti tühjendamine tõuseb 36 senti ja 
see tuleb kortermaja peale ära jaga-
da.

• 1. detsembrist kehtima 
hakkavad uued hinna-

kirjad leiab veebile-
helt https://www.tal-
linn.ee/et/keskkond/
korraldatud-jaatme-

vedu
• Tallinna jäätmekeskus on 

täiendanud enda jäätme-
mahutite valikut ka 80-liitrise mahuti-
ga, et inimesed rohkem prügi sortee-
riksid. Seda mahutit on võimalik ka-
sutada nii segaolme-, biojäätmete kui 
paberi- ning kartongijäätmete eraldi 
kogumiseks.

• Linna jagatavat 80 l ja 140 l biojäät-
mete kogumismahutit on võimalik ük-
sikelamu, paarismaja, ridaelamu bok-
si ja kahe korteriga hoone elanikul 
taotleda lingilt https://taotlen.tallinn.
ee/biokogumismahuti Lisainfot leiab: 
http://www.tallinn.ee/biojaatmete-
kogumisvahendid
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"Meil on au kuulutada 
Tallinn Euroopa spordipea-
linnaks 2025," teatas orga-
nisatsiooni ACES Europe 
president Gian Francesco 
Lupattelli. "Teie linn on suu-
repärane näide sellest, kui-
das sport on kõigi jaoks ter-
vise, hariduse ja lugupida-
mise vahend. Te olete aren-
danud eeskujuliku spordi-
süsteemi oma toredate 
asutuste, programmide ja 
tegevustega. Sellest het-
kest on teie linn teretulnud 
ACES Europe perekonda."

Tallinlased liiguvad teistest 
eestlastest keskmiselt rohkem, 
spordiga tegeleb siin 23 000 
noort. Tallinnas asub 530 spor-
dirajatist ja enam kui 1000 spor-
timispaika. Nende eelduste tõttu 
on Tallinn nüüd 2025. aasta Eu-
roopa spordipealinn ja saab sel-
le tiitli pidulikult kätte juba tä-
navu 6. detsembril. 

"Nii nagu sportlasel tuleb tiit-
livõiduks aastaid treenida, on ka 
selle auväärse auhinna taga aas-
tatepikkune töö," kinnitas linna-
pea Mihhail Kõlvart. "See on tun-
nustus kõigile spordivaldkonna 
arendajatele, sportlastele, tree-
neritele ja spordisõpradele aas-
tate pikkuse panuse ja pühen-
dumuse eest."

Mõnus treeningupaik
Linnapea sõnul võib Tallinna 

juba praegu spordipealinnaks pi-
dada – ja mitte ainult sellepärast, 
et siin toimub nii palju spordiüri-
tusi. "Tallinn on rahvusvaheliste 
spordiorganisatsioonide seas vä-
ga populaarne koht, et siin kor-
raldada nii tiitlivõistlusi kui ka 
eri rahvusvahelisi üritusi," too-
nitas Kõlvart. "Sport on linna-
le alati prioriteet olnud, ja mit-
te ainult tippsport, vaid eelkõige 
laste- ja noortesport. Tallinn toe-
tab sporditegevust ja spordiklubi-
sid ning meil on näiteks ka eral-
di projekt "Sport kooli", samu-
ti "Tallinna spordikool"." Nõnda 
on Kõlvarti kinnitusel näha, kui-
das spordi populaarsus iga aas-
taga kasvab.

Tallinna linnajuhid tutvusta-
sid plaani kandideerida Euroo-
pa spordipealinn 2025 tiitlile ok-
toobri keskel. Seetõttu külastas 
meid ka kõrgetasemeline hin-

damiskomisjon. "Oleme kind-
lad, et Tallinn kui üks võimas 
spordilinn on kindlasti seda tiit-
lit väärt," lausus abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. "Igal aastal 
toimub siin umbes sada või ise-
gi rohkem rahvusvahelist võist-
lusturniiri. Lisaks sellele on meil 
väga häid spordipaiku, nii staa-
dione kui ka sisehalle."

Mitmekordne tiitlivõistluste 
medalivõitja naiste maadluses 
Epp Mäe ütles, et Tallinna kui 
spordilinnaga võib igati rahule 
jääda. "Siin on väga head spor-
timisvõimalused ning spordikes-
kused," märkis Mäe. "On olemas 
jõusaalid nii tavainimestele kui 
ka tippsportlastele. Mina igata-
hes kavatsen ka edaspidi Tallin-
nas treenida."

Veemoto mitmekordne maa-
ilmameister Mathias Siimann 
lisas, et Tallinnas on isegi võr-
reldes maailma teiste suurema-
te linnadega korralikud sporti-

misvõimalused ning mõistlikud 
reeglid. "Teatud riikides puu-
dub üldse võimalus võistlus-
masinaga järvele minna, kuna 
paljud inimesed on selle vas-
tu," mainis ta.

Belobrovtsev lisas, et kindlasti 
on aastaks 2025 Tallinnas igasu-
guseid sporditraditsioone juurde 
tekkinud. "Loodan, et ka hilju-
ti lõppenud WTA Tallinn Open 
tenniseturniirist saab alguse veel 

üks ilus ja võimas traditsioon," 
mainis ta.

Spordipealinna tiitlit omistava 
organisatsiooni ACES of Europe 
president Gian Francesco Lupat-
telli kinnitas, et Eesti on Euroo-
pa jaoks tähtis. "Meie eesmärk 
on spordipealinna tiitli andmise-
ga Tallinnale seda tähtsust veelgi 
kinnitada. Lisaks soovime näida-
ta, et sport ja liikumine on kõi-
gile," märkis ta.

Euroopa spordipealinnade as-
sotsiatsiooni peasekretär Hugo 
Alonso lausus, et olulised po-
le mitte ainult linnas toimuvad 
spordi suursündmused, vaid ka 
kõigi elanike ligipääs spordivõi-
malustele – vanusest, soost ja 
kehalisest võimekusest olenema-
ta. "Me tahame selle tiitliga an-
da linnadele omamoodi tööriis-
ta, millega suurendada inimeste 
aktiivsust ja sportlikkust, et füü-
silise aktiivsuse tase linlaste seas 
tõuseks ja tulemuseks oleks ak-
tiivsem ja tervem elanikkond," 
toonitas ta.

Linna jaoks tähendab tiitel 
Alonso sõnul rahvusvahelist tun-
nustust. See võimaldab liituda 
suure spordilinnade võrgustiku-
ga, kuhu kuulub üle 3000 maa-
ilma linna. Samuti tähendab see 
Euroopa Liidu raha Tallinna spor-
diprojektidele. "Kokkuvõttes on 
see emotsionaalne tööriist, mis 
toob tähelepanu ja investeerin-
guid, et linnad saaksid teha teoks 
oma spordialaseid plaane," mai-
nis Alonso.

Euroraha annaks kasulikult 
tarvitada

Mida võiks tiitli võitmisega 
kaasas käiva rahaga peale ha-
kata? Epp Mäe sõnul võiks Tal-
linnas lisaks olla üks suur maad-
lussaal. Siimann lisas, et Tallin-
nas võiks toimuda veelgi roh-
kem suuri võistlusi. "Juba prae-
gu on siin korraldatavad võist-
lused muu maailmaga võrreldes 
väga kõrgel tasemel," tõdes ta. 
"Kuna veemotosport on popu-
laarsust koguv spordiala, oleks 
eestlastel selles väga suured või-
malused läbilöögiks."

Belobrovtsev kinnitas, et tiit-
li võitmine ei tähenda sugugi, et 
siis saab lõõgastuda. "See tähen-
dab, et juba järgmisel aastal on 
meil päris palju tööd spordipea-
linna sündmusteks valmistumi-
sega," ütles abilinnapea. "Pea-
me inimestele näitama, et see 
tiitel tuli õigesse kohta, nii et 
tööd on palju."

VÕIT! Tallinn saab 2025. aastal 
Euroopa spordipealinnaks

Kesklinn  
täienes 60  
rattahoidjaga
Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul kasvab 
inimeste jalgrattalembus 
hoogsalt ning linna ülesanne 
on luua seda toetavad lahen-
dused. "Et kesklinnas oleks 
võimalik jalgratast mugavalt ja 
turvaliselt hoiustada, on ka-
heksasse eri asukohta paigal-
datud 60 rattahoidjat ning no-
vembri lõpuks lisandub veel 
34 rattahoidjat vanalinna," li-
sas ta. Uued rattahoidjad asu-
vad Uue Maailma kogukonna-
aia juures Koidu 80, V. Reima-
ni ja Maneeži tänava vahelisel 
alal Kannikese lillepoe vastas, 
Endla 4 töötukassa hoone 
juures ja Kadrioru saksa güm-
naasiumi  esisel platsil Gon-
siori 38. Lisaks saab rattaid 
hoiustada autobussijaama 
juures Tartu mnt Odra t lõigul 
kõnnitee alal ja Lembitu-Liiva-
laia nurgal. Kesklinna valitsu-
se algatusel paigaldati eelmi-
sel aastal linnaruumi 30 ratta-
hoidjat.

Pääsküla  
rabas algas  
teede tõstmine
Hoolduse käigus tõstetakse 
pinnasteid madalamates koh-
tades, mis on üle ujutatud. Ok-
toobri lõpus korrastati laud-
teid ja purdeid, et pinnasteed 
oleks ajutiselt taas kuiva jala-
ga läbitavad. Nõmme linnaosa 
vanema Karmo Kuri sõnul on 
paekivikillustikuga kaetud pin-
nasteede tõstmise põhjuseks 
koprapaisudest ja sügisvihma-
dest kohati üle ujutatud teelõi-
gud. Pääsküla raba kaitsealal 
on ligi 4 km  ulatuses loodus-
õpperadasid, mitmeid puidust 
sildu ja vaateplatvorme, mis 
on rajatud aastatel 2007-
2009. Töid teostab Trigent 
Ehitustehnika OÜ, nende ko-
gumaksumus on 31 800 eurot 
ja tähtaeg 30. november.

Linnamuuseum 
räägib mõõtmi-
se maailmast
8. novembril toimub linna-
muuseumi ekskursioon sarjas 
"Varjatud aarded: Kaalud ja 
mõõdud ajaloos," mis viib tut-
vuma muuseumikogudega. 
Saab tutvuda Eestis läbi ae-
gade kasutusel olnud kaalu- 
ja mõõtühikutega, mis kehtisid 
meetermõõdustikule ülemine-
kuni 1. jaanuarist 1929. Kohtu-
mine kestab 45 minutit, osale-
da saab muuseumipiletiga, 
grupi suurus 12 inimest. Algus 
kl 17.30 linnaelumuuseumis 
(Vene 17), piletid: Fienta.com.

Alles hiljuti käis Gian Francesco Lupattelli Tallinna 2025. aasta spordipealinna kandidaadiks kinnitamas. Või-
duni kulus vaid mõni nädal. "Olete teretulnud Euroopa spordipealinnade perekonda," lausus Lupattelli. Abilin-
napea Vadim Belobrovtsev lisas, et Tallinn kui üks võimas spordilinn on kindlasti seda tiitlit väärt. "Igal aastal 
toimub siin umbes sada või isegi rohkem rahvusvahelist võistlusturniiri," ütles ta.

Elanikud veelgi rohkem liikuma

• Tallinnas asub 530 spordi-
rajatist ja enam kui 1000 
sportimispaika. Siinsetes 
spordiklubides teeb trenni 
23 000 noort, linnas on 845 
spordiorganisatsiooni ja 
ametis on 1522 treenerit.

• Tallinlased on edukad rah-
vusvahelistel võistlustel ja 
liiguvad keskmisest eestla-
sest rohkem – kui Eesti 
keskmine näitaja on 46%, 
siis Tallinnas liigub regulaar-
selt 52% elanikest.

• Linna eesmärk on tõsta ter-

vislike eluviisidega ja piisa-
valt liikuvate elanike arvu 
aastaks 2035 65%-ni.

• Linn investeeris tänavu 
sporti 9,6 miljonit eurot. 
Noortesporti panustab linn 
ligi kaheksa miljonit, 90 rah-
vusvahelise võistluse toetu-
seks eraldab 865 000 eurot 
ja spordiprojektidele veel 
kaks miljonit eurot. Need 
summad on ka jõukamate 
Lääne-Euroopa riikide kon-
tekstis igati konkurentsivõi-
melised.

Viimase info järgi algab 
Keskturul ehitus juba aasta 
pärast ja uues kuues turg 
avatakse 2025. aastal. 
Piirkonnast kujuneb huba-
ne, roheline avalik 
linnaruum.

Kauplejate seisukohad ja-
gunevad kaheks: ühed ütle-
vad, et 2-3 aasta pärast on so-
biv aeg äritegevusele joon al-
la tõmmata ja pensionile jää-
da, teised on valmis igal juhul 
jätkama. "Me kindlasti räägi-

me läbi kõikide kauplejate-
ga, kuid populaarset väliturgu 
suudame peaaegu samas ma-
hus säilitada ka ajutiselt. Üle-
jäänu osas sõltub, kes kui pal-
ju tahab tulla, proovime leida 
võimalused," rääkis Keskturu 
direktor Rain Pärn. Kuidas 
ja kus jätkatakse kauplemise-
ga ehituse ajal, on veel vara 
rääkida. Kauba suhtes on aga 
selge, et uue turu valmimise 
ajal püütakse saavutada või-
malikult palju kokkuleppeid 
kohalike tootjate ja talunike-

ga. Peale äritegevuse jääb osa 
uuest turualast ka valmivate 
eluhoonete alla ja viiendik va-
bast pinnast kaetakse haljas-
tusega, ühtlasi tehakse korda 
kogu Lastekodu tänav. "Kogu 
planeering peab olema kaas-
aegne ja võtma arvesse ka lii-
kumisviise ja -suundi, mis on 
jalakäijatel, kergliiklejatel ja 
autojuhtidel," sõnas Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm.

Vaata videot pealinn.ee

Keskturu peahoone lammutatakse, väliala kauplejad jäävad alles
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84-aastasel Ella Kibusel saab 
jaanuaris neli aastat Irus elamist. 
"Nii et hakkan juba tundma, et 
ma olen tõesti kodus," ütles va-
naproua soojalt. "Elan üksinda 
toas, olen omaette, mitte keegi 
ei tule segama. Igal hommikul 
kavandan päevaplaani, mis te-
gevusi millal teen ja millal saali 
ühistegevustes osalen."

Ella armastab lugeda, kä-
sitööd teha ja ristsõnu lahen-
dada. "Praegu loen raamatut 
"Lavale sündinud,"" jätkas ta. 
"Raamatulaenutaja Merle toob 
meile väga huvitavaid raama-
tuid – võib ise küsida, aga tema 
ka soovitab, ja toob kätte siit-
samast või kaugemalt raama-
tukogust. Aeg-ajalt saab meil 
kuulata soovikontserte, siis on 
saal rahvast täis. Igaüks võib 
soovida oma lemmiklaulu, mi-
da peab tegevusjuhendajale üt-
lema."

Ella lemmikud on aga vik-
toriinid, kus läheb vaja nupu-
tamist.

Iru hooldekodul on üheksa 
üksust, mis kannavad selliseid  
nimesid nagu Kirsikodu, Jas-
miinikodu, Tammekodu, Män-
nikodu, Kuusekodu ja just lisan-
dunud Kastanikodu. Männiko-
dus elav Ella on oma eluga ra-
hul: "Kui inimesed ümberringi 
on head ja vastutulelikud, har-
jub väga kiirelt ära!" 

Sama eakas kui  
mõni hoolealune

Ka hooldekodu menüü on 
vanaprouale igati mokkamöö-
da. "Mul on küllaltki pikk elu 
elatud ja kõiksugused staadiu-
mid läbitud," nentis Ella. "Veel 
eilegi ütlesin sõbrannale: mu 
hing on nii rahul, et ma ei tun-
ne millestki puudust."

Iru hooldekodu on sama va-
na, kui mõni tema hoolealune 
– suvel tähistas see oma 95. 
sünnipäeva. Ja ühtlasi Ees-
ti suurim ühel aadressil asuv 
hooldekodu. Iga elu täis paik 
peab aga arenema ning nii avas 
linn äsja hooldekodu uue kor-
puse, mis pakub abi inimeste-
le, kelle eest on vaja eriti pal-
ju hoolt kanda.

Hooldekodu direktori Jaani-
ka Luusi sõnul asutakse nüüd 
uut maja sisustama ja sinna tee-
nust looma. Senisele 297  hool-
dekodukohale lisandub veel 60. 
34 neist on kohandatud mõõ-
duka ja raske dementsusega 
inimestele, kes vajavad eri-
list hoolt. "Sobiv keskkond ai-
tab hooldamisele kaasa," nen-
tis Luus. "Personal saab nüüd 
pühendada eakatele rohkem 
aega ja ei pea tegelema 
nii palju järelevalvega."

Lisaks tulevad uu-
de korpusesse tege-
vusterapeudi ja fü-
sioterapeudi ruu-
mid. "Veel saame 
pakkuda hool-
dust kontaktiso-
latsiooni vajavate-
le inimestele, näi-
teks multiresistentse-
te bakterite korral. Ole-
me eraldi loonud väikse 
osakonna ka terminaalses sei-
sus inimestele," rääkis direktor. 
Uue teenusena avatakse hool-
dekodu uues korpuses päeva-
hoiuteenus mäluhäiretega ini-
mestele, et pakkuda mõtesta-
tud päevategevusi, järelevalvet 
ja hooldust.

Lähedased rohkem  
kaasatud

Direktori sõnul ootavad töö-
tajad uuelt osakonnalt kõige 
rohkem seal tööle hakkavate te-
rapeutide abi. "Muidugi looda-
me sedagi, et saaksime aatriumi 
võimalikult ära kasutada," lisas 
Luus. "Meie eesmärk on pea-
maja ja uus osa nii-öelda kok-
ku sulandada, et ka praegused 

"Igal meie elanikul on oma hooldaja, kes pöörab talle 
eriliselt tähelepanu. Vaatan, et hoolealustel oleks ta-
semel kreemid, õlid ja voodikaitsed ning nende nahk 
oleks hästi hooldatud. Hooldekodu pakub eakale selt-
si, just oma kodus võib ta üksi jääda," rääkis Iru hool-
dekodu hooldusjuht Riina Schwede. Hooldekodu uus 
osakond pakub 95 voodikohta inimestele, kes vajavad 
õendusabi või kellel on raske dementsus.

84-AASTANE ELLA: Olen nagu koju jõudnud – saan  
siin viktoriinis osaleda ja soovikontserti kuulata

Hooldusjuht Inna Järvsoo sõ-
nul algab hooldajate päev sel-
lega, et vaadatakse üle, kuidas 
elanikel läheb, pannakse paika 
plaanid ja hoolitsetakse inimeste 
eest. "Minu töö on ka hoolitse-
da oma personali eest, et nen-
delgi oleks kõik hästi, sest kui 
hooldajatel on kõik korras, on 
ka elanikel hästi," lisas Inna. 
Esmalt tuleb ära kuulata, mis 
on hoolealuste mured ja rõõ-
mud, ning loomulikult hoolit-
seda nende igapäevase hügieeni 
eest. "Suurima mure on prae-
gu see, et füsioterapeuti meil 
veel majas ei ole, aga temagi 
on tulekul. Kui saame elanike 

elanikud saaksid võtta maksi-
mumi loodavast keskkonnast. 
Tegelikult on ka uus osa mõel-
dud kõikidele Iru hooldekodu 
elanikele."

Hooldekodu hooldusjuht juht 
Riina ütles, et loodetavasti too-
vad uuendused kaasa ka tihe-
dama läbikäimise hoolealuste 
lähedastega. "Tihti nad tule-

vad, annavad oma pakike-
se üle ja tahavad vaikselt 

ära minna," tõdes ta. 
"Soome eeskujul kor-
raldasime märtsis lä-
hedaste päeva, pak-
kusime neile kohvi ja 
kringlit, aga paraku 
ei tulnud palju ini-
mesi kokku – see oli 

uus ja harjumatu asi."
Nüüd, lähenevate 

jõulude paiku plaanitak-
se korraldada uus lähedaste 

päev, et omaksed näeksid, mi-
da hooldekodus tehakse. "Soo-
vime, et nad ei läheks kiiresti 
minema, vaid räägiks meiega, 
kui mingi mure tekib – oleme 
ju üks perekond," toonitas Rii-
na. "Samuti toimuvad siin elani-
ke koosolekud, kus igaüks saab 
arvamust avaldada ja rääkida 
oma soovidest."

Viimasel koosolekul öelnud 
üks mees, et tema tahaks vä-
ga kitarri mängida. "Ma ütle-
sin, et minu abikaasal on ki-
tarr kodus, lasen selle häälde 
seada ja toon sulle – mees hak-
kas liigutusest suisa nutma," 
rääkis Riina. "Keegi tahtis 
Humana poes käia ja endale 
midagi osta. Kui selliste väi-
keste asjadega saab inimeste-
le heameelt teha, siis see on-
gi töörõõm."

Riina asus Iru hooldekodusse 
tööle aasta eest, olles enne töö-
tanud kümme aastat samal eri-
alal Soomes. "Siia tulles soovi-
sin, et kõik hooldusvahendid na-
gu kreemid, õlid ja voodikaitsed 
oleks heal tasemel ning elanike 
nahk oleks hästi hooldatud," lau-
sus ta. "Soomes on asjad natuke 
edasi arenenud: näiteks on seal 
igal elanikul oma tuba, oma tua-
lett, samuti võivad nad hooldeko-

dusse tuua oma mööblit, kummu-
ti või kapi."

Tõsi küll, ka Irusse ei ole 
keelatud tuua näiteks oma tu-
gitooli, kui keegi tõesti tahab. 
Samas kolmestesse tubadesse li-
samööbel tihti ei mahu. "Kind-
lasti saavad kliendid kaasa võt-
ta oma pildialbumid ja pleedi," 
kinnitas Riina.

Lemmikasjad kodust kaasa
Hooldusjuht Viktorija Pakk 

lisas, et inimesel peavad tema 
lemmikasjad lähedal olema, et 
ta tunneks: siin on tema kodu. 
Viktorija on Irus töötanud ter-
velt 14 aastat. "Tulin siia noo-
re tüdrukuna praktikale ja jäin-
gi hooldajana tööle," meenutas 
Viktorija.

Tema hoole all on naiste-
osakond, kuhu lisaks 40 vana-
prouale kuulub ka kaks meest. 
"Nad on meie õiekesed," mui-
gas Viktorija. Küsimusele, mis 
on teda  nii kaua hooldaja töö 
juures hoidnud, vastas Vikto-
rija, et näeb, kuidas maja are-
neb ja kasvab – ja selle keskel 
on huvitav töötada.

Riina lisas, et hooldekodus 
ei saa ametis olla inimene, kes 
ei tee tööd südamega. "Oleme 
sisse viinud süsteemi, kus igal 
meie elanikul on oma hoolda-
ja, kes pöörab talle eriliselt tä-
helepanu," rääkis Riina. "Nii 
käiakse kohvikus või lepitakse 
siinse bussijuhiga käigud kok-
ku – näiteks külastati alles hil-
juti Noblessneri linnaosa. Mõni 
tahab oma endisest kodumajast 
mööda sõita."

Hoolt vajab nii elanik  
kui ka töötaja

Tema kinnitusel on väga hea, 
et igal elanikul on oma hooldaja 
– nii ei jää keegi tähelepanuta, 
ka need, kes voodis lamavad. 
"Vahel hoiab hooldaja inimesel 
lihtsalt käest kinni. Isegi kui ei 
saa vastust, on ta lähedal, sili-
tab kätt või pistab hoolealuse-
le mõne marja suhu, ühesõna-
ga: ta on olemas. Ükski elanik 
ei tohiks siin majas tunda, et ta 
on kõrvale jäetud."

84-aastane Ella on päikseline. Ta tunneb rõõmu igapäevastest asjadest ja sõbrannast, kes tal ikka külas käib.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuidas saada hooldekodusse koht?

• Iru hooldekodu on mõeldud 
täisealistele hooldusvaja-
dusega tallinlastele. Sin-
na pääseb oma linnaosa 
valitsuse sotsiaaltööta-
jate abil. Linnaosas ku-
juneb ka kohasoovija-
test järjekord.

• Kui Irus on koht olemas, 
saab hooldekodu soovija vastu 

võtta. Kui aga Irus kohta ei 
ole ja inimesel on kiire, leia-

vad linnaosa sotsiaaltöö-
tajad koha mõnes teises 
hoolekandeasutuses. 
Abita keegi ei jää.

• Iru hooldekaodu asub 
aadressil Hooldekodu tee 

2/1. Telefon 606 2802.

Beškina: Iru hooldekodu pakub ka 
dementsetele kõike vajalikku
"Dementsusega ini-
mesele on paha-
tihti raske saada 
hoolekodu koh-
ta, sest neile on 
vaja rohkem 
personali ja sel-
line klient nõuab 
ka erilist keskkon-
da. Iru hooldekodu 
saab seda pakkuda," lausus 
abilinnapea Betina Beškina.

"Tallinn on üha rohkem 
arendanud koduteenuseid ja 
häirenupu teenust, et eakad 
saaksid võimalikult kaua oma 
kodus elada. Ent kui inimene 
enam kodus üldse toime ei tu-
le, tuleb väärikaks vananemi-
seks pakkuda talle kohta 
hooldekodus. Iru uues osa-

konnas saame nüüd abi 
pakkuda ka neile, kes 

vajavad väga palju 
hoolt. Avatud ük-
sus on oluline kõi-
gepealt sellepä-
rast, et siia tekib 

95 uut kohta. Uue 
teenusena lisandub 

mäluhäiretega inimeste 
päevahoid. See pakub võima-
luse peredele, kellel on mälu-
häiretega sugulane, tööl käia. 
Nende lähedasega tegeletak-
se siis päevahoius. Lisaks on 
ka 34 kohta dementsusega 
inimestele, kellele on pahatihti 
raske saada hoolekodu kohta. 
Neile on esiteks vaja rohkem 
personali ja selline klient 
nõuab ka erilist keskkonda."

Tööle minnes 
võib oma eaka  
lähedase jätta  

muretult ka uude 
päevahoidu.
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soovidele vastu tulla ja arves-
tada kõiki vajadusi, siis rasku-
si ei olegi."

Rõõm on suhelda hommi-
kuti hoolealustega, kes tulevad 
koridori peal vastu ning rää-
givad oma headest emotsioo-
nidest ning ehk ka sellest, kui 
mured on leidnud lahenduse. 
Samuti kui nad jagavad oma 
päevaplaane, et täna toimub 
näiteks bingo või filmivaata-
mine. "Siiras tagasiside, mida 
oma elanikelt saad, toob rõõ-
mu," tõdes Inna. "See on emot-
sioon, mille pärast igal hommi-
kul siia tulla ja nende inimes-
te seas olla."

Riina sõnul tegi suurt muret 
Covidi aeg. Osa hooldajaid jäi  
haigeks, mistõttu teised pidid 
ületunde tegema. "Aga keegi 
ei jäänud hooleta," tõdes Rii-
na. Oluliseks loeb ta sedagi, et 
tiim töötaks hästi. "Suhted pea-
vad majas korras olema! Kui 
on naiste kollektiiv, siis min-
geid hõõrumisi ikka vahel te-
kib, kuid oleme selle nimel pal-
ju tööd teinud, et inimesed ta-
haksid tööle tulla. Kui on rõõ-
mus meel ja tahad tööle tulla, 
sujub ka töö hästi."

Inna sõnul tahab ta ümber lü-
kata eelarvamuse, justkui kohel-
daks eakaid hoolekodudes hal-

vasti. "Me töötame selle nimel, 
et suhtumine muutuks," rõhutas 
ta. "Keegi ei ole siin üksi. Loo-
mulikult ei saa hoolekodu asen-
dada oma kodu, aga me püüa-
me teha kõik selleks, et olemi-
ne siin oleks kodulähedane ning 
inimene tunneks ennast turva-
liselt ja hästi." Iru hooldekodu 
elanikel on tekkinud sõbranna-
sid ja sõpru, kellega rohkem lä-
bi käiakse. "Juba kasvõi see, et 
tegevusjuhendajad korraldavad 
elanikele eri üritusi, annab koos 
käimise ja koos olemise võima-
lust, mille kaudu  leitakse häid 
tutvusi," nentis Inna.

Kõik hooldekodud  
pole halvad

Riina sõnul on suur pluss see-
gi, et Irus on maja ümber suur 
õu, kus suviti saab värskes õhus 
olla ja teistega suhelda. "Nägin 
hiljuti üht saadet, kus rääkisid 
inimesed, kes pidid oma läheda-
se hooldekodusse viima," lausus 
ta. "Üks ütles, et kui ta viis de-
mentse ema hooldekodusse, oli 
tal tunne, et ta saadaks ema na-
gu loomakliinikusse. Hooldeko-
dudest on loodud kuvand, et siin 
on kõik pahasti juba uksest sis-
se astudes. Aga tegelikult see ei 
ole kole koht, siin on inimestel 
seltsi, tegevusjuhendajad kor-
raldavad kogu aeg huvitavaid 
ettevõtmisi. Seevastu just oma 
kodus võib eakas üksi jääda."

Luus täiendas, et kodune 
hooldusteenus eelneb tihti hool-
dekodule, kuid ei suuda seda 
asendada. "Me ei suuda ini-
mestel kodus tekitada hoolde-
kodu, ja see ei ole kulutõhus," 
märkis ta. "Mõistagi vajab ko-
duteenus arendamist, aga neid 
ei saa võrrelda kui ühte ja sa-
ma teenust."

Luusi sõnul on Eesti hoole-
kandes koht nii väikestel pan-
sionaadi tüüpi kui ka keskmistel 
ja ketti kuuluvatel hooldekodu-
del. "Iru on suurim ühel aadres-
sil asuv hooldekodu. Meil on in-
tellektipuudega suure hooldus-
vajadusega elanikke, dement-
susega elanikke ning stoomide 
ja sondidega inimesi. Väikesel 
hooldekodul ei ole võimekust 
ühe-kahe sellise inimese jaoks 
niisugust teenust välja arenda-
da," selgitas ta.

Irus rohkem võimalusi
Iru hooldekodus käib pere-

arst kaks korda nädalas hoole-
alustega tegelemas. Lisaks te-
gutseb ööpäev läbi  õendus-
abi. Samas on Iru hooldekodu 
mõeldud praegu ainult Tallin-
na elanikele. "Siin muidugi on 
mõttekoht ka riigile – ehk ta-
suks arendada välja mõni riigi-
le kuuluv samasuguse võimeku-
sega hooldekodu," ütles Luus.

Tema sõnul on peale füüsi-
lise ja vaimse olemas ka sot-
siaalne tervis. "Meil on prae-
gu igas osakonnas tegevusju-
hendaja, kes on koostanud iga-
le elanikule võimete kohase te-
gevusplaani," ütles ta. "Saalis 
toimuvad kaks korda päevas, 
kell 11 ja kell 14 ühistegevu-
sed. Need on üha populaarse-
mad, nii et saali ümberehitami-
sel peame looma ruumi suure-
male hulgale inimestele."

Kõige suuremat rõõmu val-
mistavad Iru hooldekodu direk-
torile oma inimesed, nii kollee-
gid kui ka kliendid. "Ütlen au-
salt, et kui vahel ongi keeruli-
sem situatsioon, teen tiiru ma-
ja peal ja hakkab oluliselt ker-
gem!"

Kaheksas linnaosas toi-
mus talihooldustehnika 
ülevaatus, mille käigus 
kontrolliti koristusmasi-
nate valmisolekut alga-
vaks hooajaks. Mitmes 
linnaosas alustavad täna-
vu uued 
hoolduspartnerid.

Kui keskkonna- ja kom-
munaalameti hoolduspartne-
rid puhastavad peamagistraa-
le ja teisi suuremaid objekte, 
siis majadevahelistelt teedelt 
ja väiksematelt tänavatelt ko-
ristavad lund linnaosade hool-
duspartnerid. "Tänaseks on 
seitse linnaosavalitsust sõlmi-
nud oma kvartalisiseste tee-
de koristamiseks ühetaoliste 
tingimustega uued lepingud 
ning seeläbi paraneb teenu-
se kvaliteet," kinnitas abilin-
napea Vladimir Svet. "Kont-
rolliga soovisime saada kinni-
tust, et ka linnaosad ja nende 
hoolduspartnerid on talviseks 
puhastusperioodiks valmis, et 
igas linnaosas oleksid kvarta-
lisisesed teed lumest puhtad."

Lasnamäe, Pirita, Nõmme 
ja Kristiine linnaosa lepingu-
partneriks on Keskkonnahool-
dus Eesti OÜ. Põhja-Tallinnas, 
Haaberstis ja Mustamäe lin-
naosavalitsuste partneriks on 
EKT Teed OÜ ning Kesklin-
nas Tänavapuhastuse AS. Lu-
me- ja libedustõrjeks sõidutee-
del ja parklates on linnaosa-
de partneritel valmis pandud 

kokku 38 sahk-puisturit ning 
jalgratta- ja jalgteede puhas-
tamiseks 25 puisturiga sahk-
traktorit, lumevaalude teisal-
damiseks on stardivalmis ka-
heksa lumerootorit ja 22 laa-
durit. Peale selle veel väiketeh-
nika kõnniteede ja ülekäigu-
kohtade puhastamiseks ning 
muu spetsiaalne talvine tä-
navapuhastustehnika (kallu-
rid, laadurid jms). Komplek-
teeritud on ka käsitööbrigaa-
did (kokku 48 inimest), kes 
hooldavad objekte, kuhu ma-
sinad hästi ligi ei pääse, näi-
teks ülekäiguradasid.

Libedusetõrjeks on linna-
osavalitsuste lepingupartne-
rid talveperioodi alguseks va-
runud kokku 330 tonni naat-
riumkloriidi, 48 tonni kalt-
siumkloriidi ja 1600 tonni 
graniitsõelmeid, linnaosades-
se paigaldatakse 27 konteine-
rit graniitkillustikuga.

Eelseisval talvel jätkab tööd 
ka spetsiaalne linnapuhastus-
üksus, mida rakendatakse lu-
me- ja libedusetõrjetöödeks 
ning lume äraveoks enim ka-
sutatavatel kõnniteedel, mis ta-
vaolukorras on kinnistuoma-
nike hooldada. Üksuse ülesan-
deks on ka erakorraliste ilmas-
tikuolude tagajärgede likvi-
deerimine, kalmistute ja suur-
te pargialade käiguteede lume- 
ja libedusetõrje ning erakorra-
liste lumesadude olukorras ka 
linnaosades asuvate parkimis-
kohtade lumest puhastamine.

Tallinn parandab lumekoristust 
väiksematel teedel

84-AASTANE ELLA: Olen nagu koju jõudnud – saan  
siin viktoriinis osaleda ja soovikontserti kuulata

Äsja avatud uus osa näeb välja just selline.

Direktor Jaanika Luus näitab külalistele hooldekodu uusi ruume.

84-aastane Ella on päikseline. Ta tunneb rõõmu igapäevastest asjadest ja sõbrannast, kes tal ikka külas käib.
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Kerkivad hinnad panevad majanduslikult kõige haava-
tavamad inimesed veelgi keerulisemasse olukorda.

Seda näitab ka toimetulekutoetuse vajajate ar-
vu kasv. Tallinnas on tänavu üheksa kuuga toi-

metulekutoetust makstud kümne miljoni euro ulatuses, sa-
mas kui mullu maksti selleks terve aasta vältel 4,6 mil-
jonit eurot. Ja supiköögist astuvad nüüd läbi needki, kel-
lel veel hiljuti sinna asjagi ei olnud. Oma igapäevase su-
piportsu järele tulijad ei ole räsitud eluheidikud ega pahe-
lised sõltlased, vaid näiteks ka madalapalgalised või äsja 
koondatud.

Kehvas olukorras on ka üksikvanemad ning üksi elavad 
65-aastased ja eakamad. Et üksi elavate pensionäride elu 
natukenegi parandada, toetab linn neist kõige vaesemaid 
novembris-detsembris toidupakiga. Lisaks annab linn 38 
000 lisaeurot Toidupangale, et katta kasvanud kulusid ja 
toetada abivajajatele toiduainete ostmist. Koroonakriisi al-
gusest ja Ukraina sõjapõgenike saabumisest on Toidupan-
ga klientide arv pealinnas enam kui kahekordistunud. Ai-

nuüksi aasta esimese kuue 
kuuga jagati välja 1,13 
miljonit kilo annetatud 
toitu, mida on 178% roh-
kem kui aasta eest. Prae-
gu saab nädalas ligikaudu 
11 000 inimest toiduabi, 
mida jagatakse nii linna-

osavalitsuste, heategevusorganisatsioonide kui ka sotsiaal-
keskuste kaudu.

Kuigi riik tõstis toimetulekupiiri alles juunis ning juu-
list on võimalik majanduslikult raskesse olukorda sattumi-
se korral taotleda toimetulekutoetusega koos ka eluaseme-
laenu tagasimakse hüvitamist sarnaselt üürikulude hüvita-
misega, võiks toimetuleku piir olla kõrgem, sest praeguste 
hindade juures ei ole need summad tegelikult piisavad ega 
taga elamisväärset elu ei lastega peredele ega tööealistele.

Ka tasuks ühiskonnal mõelda, kuidas me riigina mak-
sude kaudu kehvemal järjel elanikke toetame. Näiteks et-
tevõtja Indrek Neivelt on märkinud, et rikkamad võiks 
maksude kaudu rohkem panustada ning maksustada võiks 
ka pahesid. Alkoholi- ja tubakaaktsiis peaks tema sõnul 
laekuma haigekassa eelarvesse, ning arvestades, kui pal-
ju me kahjulikku suhkrut tarbime, oleks hädavajalik ka 
suhkru maksustamine, näiteks suhkrujookide aktsiis.

Seni tasub kitsikusse sattunutel kasutada igat võimalik-
ku abi, ja mitte tunda sealjuures vale-

häbi. Jah, ka abi küsimist tuleb õp-
pida, sest alati ei saa jääda lootma 

sotsiaalsüsteemi poolsele mär-
kamisele, pealegi on kangetel 
eestlastel ikka kombeks jääda-
gi vastama, et kõik on kor-
ras. Kas "õige" eesti inime-
ne tõesti pigem kannatab, 
sest abi küsimine võrdub 
halamise, kaeblemise, 
vingumise ja hädaldami-
sega? Mõistlik oleks tu-
ge küsida enne mure- 
ja maksukoorma all 
nõrkemist.

Abi küsimine 
pole nõrkus

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Rikkamad võiks 
maksude abil  
rohkem panustada.

Muusikaringidele luuakse 
helistuudio koos salvesta-
mise võimalusega. Välja 
ehitatakse moodne õppe-
köök ning spetsiaalsed ruu-
mid tehnika- ja robootika-
ringide läbiviimiseks.

Seni kitsikuses tegutsenud 
koolipere saab nüüd ilusad ja 
avarad õpperuumid kõigi hu-
viringide jaoks. Majja tuleb ka 
kaasaegse lava ja lavatehnikaga, 
läbi kahe korruse kõrguv aula, 
mis sobib nii ringitööks kui ka 
pidulikeks üritusteks. "Kuupäev 
ei ole paigas, aga kuu on juba 
paigas – loodame, et aprillis," 

lausus Mustamäe huvikooli di-
rektor Erna Podanjova, kelle sõ-
nul sai maja just 39-aastaseks. 
Kõik õpetajad on saanud tut-
vuda uue maja projektiga ning 
võisid projekteerijatele ka oma 
erisoovid edasi öelda.  

Mustamäe huvikoolis te-
gutseb 90 huviringi, mida ju-
hendab 50 õpetajat. Neis käi-
vad 4-19-aastased lapsed ja 
noored,  koolivaheaegadel on 
seal korraldatud mitmeid las-
telaagreid.

"Iga objekt, mis Mustamäele 
tuleb, on ju Mustamäe inimes-
te jaoks," lausus linnaosavanem 
Lauri Laats. "Mul on hea meel, 
et see aasta on rõhk pandud ha-
ridusasutustele. On siis riigigüm-
naasium, Mustamäe huvikool, 
Rõõmupesa lasteaed – Musta-
mäe ehitab kogu aeg."

Mustamäe huvikool, varase-
ma nimega Mustamäe laste loo-
mingu maja, alustas tööd 1984. 
aastal. Algusaastatel käis huvi-
koolis 200 last, nüüdseks on nen-
de arv tõusnud 1000-ni.

Vaata videot pealinn.ee

Mustamäe laste loomingu uus maja avatakse aprillis

Linn annab välisministeeriumile 
tasuta kaks kiirabiautot Ukrai-
nale humanitaarabi andmiseks 
ning veel kaks kiirabiautot 
koos juurdekuuluva varustuse-
ga Tallinna partnerlinna Lvivi 
saatmiseks. Abilinnapea Beti-
na Beškina märkis, et lisaks va-
rasematele toetustele annab 
linn Ukrainale täiendavat hu-
manitaarabi. "Kiirabiautod on 
olnud varem Tallinna Kiirabi ak-

tiivses kasutuses, kuid enam 
neid igapäevaselt ei kasutata," 
lausus Beškina. Ühtlasi otsus-
tas linnavalitsus eraldada lin-
nakantseleile reservfondist 44 
000 eurot Ukraina Žõtomõri 
oblasti omavalitsuste toetami-
seks. Keskselt Eesti linnade ja 
valdade liidu kaudu kogutud 
toetuste eest abistatakse Žõ-
tomõri oblasti omavalitsusi sõ-
jaolukorras hädavajalikuga.

Kinnisvarabüroo Uus Maa juht 
Jaanus Laugus ütleb, et samal 
ajal kui väikelinnades või maa-
asulates elamise vastu tuntakse 
üha suuremat huvi, ei aita riik 
kuidagi kaasa  ääremaastumise 
vähenemisele. Läti valitsus võttis 
vastu kava ehitada 
2040. aastaks üle 
1000 kilomeetri nel-
jarealisi kiirteid, et 
jõuda igast riigi ot-
sast Riiga kahe 
tunniga. Ka Leedus 
on teed meist igal 
suunal märksa paremal 
tasemel. Eesti riik on suutnud 
30 aastaga ehitada kolmest põ-
himaanteest neljarealiseks vaid 
veidi üle saja kilomeetri, minna 
on veel 340 kilomeetrit. Samas 
tempos jätkates võtab valmimi-
ne üle saja aasta. Paralleelselt 
on vaja kiireid rongiühendusi ja 
paremaid kõrvalteid, mille tarvis 
aga eraldatakse raha veelgi na-
pimalt. Muidugi kurdab valitsus, 
et pole raha. Vaid loetud nädalad 
enne Jaanus Lauguse sõnavõttu 
teatas majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi vastne 
kantsler Ahti Kuningas, et 
40-eurone automaks kuus kind-

lustaks praeguste vaja-
duste katmise. Kuningas 
viitas ERR-is mõned nädalad ta-
gasi ka, et üha säästlikumate au-
todega ammendab praegune 
aktsiisisüsteem ennast peagi 
ning kui aktsiisi laekumine ära 

kaob, on nagunii vaja leida 
alternatiivseid tulualli-

kaid. Praegu laekub 
aktsiisidest tema sõ-
nul umbes 500 miljo-
nit aastas. Siiski ei 

tasu unustada, et mit-
metes riikides on juba 

ette võetud ka elektrit-
ranspordi maksustamine just 
selsamal põhjusel, et akude tõt-
tu rasked elektrisõidukid kuluta-
vad teid, kuid vastu ei anna mi-
dagi. Igal juhul on selge, et prae-
gusel raskel ajal, kui kõik ägavad 
hinnatõusu käes, on ääretult 
koormav niivõrd suure automak-
su kehtestamine nagu 40 eurot 
kuus. Mõistetav oleks ehk taoli-
ne aastamaks. Meenutagem, et  
kütuseaktsiisi sisseseadmist 
põhjendati siiski vajadusega lei-
da rahaallikas teede ehituseks ja 
korrashoiuks. Paraku on aktsii-
sist laekuva rahaga lapitud roh-
kem riigieelarvet kui teeauke.Nii hiljutine Kantar Emori uuring 

kui teisedki andmed näitavad, et 
mõnel poeketil on hakanud hal-
vasti minema. Tarbijale on see 
mõistagi hea uudis, sest annab 
lootust hinnatõusu vähemalt pi-
durdumiseks. Ühelt poolt on sa-
muti majandussurutises 
vaevlevad soomlased 
hakanud Eesti odav-
kettidest toitu Soo-
me kaasa ostma ja 
seega ei rahulda 
paljude poodide 
kõrged hinnad 
enam isegi mitte neid. 
Laias laastus on Eesti 
turul kolm odavkaubaga 
poeketti, mille turuosa tõuseb 
eriti kevade lähenedes. Seega 
on odavketid nn tavakettide tu-
ruosa tugevasti nõrgestanud ja 
see näitab, et panustamine kau-
nilt kujundatud väljapanekule ja 
mahedale muusikale enam ei 
mõju. Samuti kipub üha nõrge-
maks jääma emotsionaalne side 
– ehk et siis, kui rahakott pigis-
tab, ostuharjumused enam ei 
tööta. Kahjuks on tarbija tänase 
päevani üsna kaitsetu, sest alla-

hindluste puhul ei tea ta siia-
maani, kas kaup on ka tegelikult 
alla hinnatud või müüakse talle 
seda allahindluse maski taga ta-
vahinnaga. 28. maist kehtestus 
euroliidu direktiivi alusel küll ree-
gel, et kaupmees peab allahind-

luse ja tavahinna võrdluses 
esitama tavahinnana 30 

päeva keskmist. Te-
gelikult aga trikita-
takse edasi kliendi-
kaartidega, pakku-
des soodushinda 
vaid selle omanikele, 

ja siis pole justnagu 
ka kohustust 30 päeva 

odavaimast hinnast lähtuda. 
Tarbijakaitse ja tehnilise järele-
valve amet teatas, et uue nõude 
täitmist on kontrollitud 12 suure-
ma sisustus-, kuue  suurema ehi-
tus- ja viie suure toidupoe puhul, 
jälgides sadu tooteid nii veebis 
kui ka kauplustes kohapeal. Vih-
jete alusel on alustatud menetlu-
si nii rõiva- ja vabaajakaupade, 
tööriistade müüjate kui teiste 
kauplejate suhtes. Üldiselt läheb 
kaubanduses siiski karmiks ole-
lusvõitluseks.

Citadele panga uuringu järgi on 
tänavu sügisel pea pooled ini-
mesed järsult muutnud oma 
söömisharjumusi, et tõusvate 
hindade juures raha kokku hoi-
da. Ligi 45% Eesti inimestest on 
piiranud kodust väljas söömist 
või toidu koju tellimist, 39% vä-
hendanud aga elektri kuluta-
mist. Mõned on pidanud isegi 
loobuma ravimite ostmisest. 
Vaid 19% vastanutest ütles, et 
nemad ei ole pidanud viimase 
kuu jooksul piirama ühtegi kulu-
tust. Kui püüd kulude kärpimi-
seks rohkem kodus süüa teha 
võib olla isegi tervislik, siis selle 
uuringu põhjal saab öelda, et li-
saraha peaks eraldama ravimite 
ostmisel omaosaluse vähenda-
miseks. Täpsemalt öeldes on 
neli protsenti Eesti inimestest 
pidanud loobuma ravimite ost-
misest ning seitse protsenti on 
ära jätnud mingit muud sorti me-
ditsiinikulutused. Näiteks arstivi-

siidi, operatsiooni või midagi 
muud. Ühtlasi tähendab see, et 
niigi kroonilises kaadripuuduses 
vaevlevale meditsiinisüsteemile 
lisandub koormust. Lisaks hoi-
takse kokku riietelt ja puhkuselt. 
Kolmandik Eesti inimestest 
(33%) on viimase kuu jooksul 
loobunud uute riiete ja jalatsite 
ostmisest ning 30% on ära jät-
nud oma reisi. Veerand inimes-
test on lisaks pidanud ära jätma 
ka muidu regulaarse raha sääst-
mise. Veel on inimesed piiranud 
kulutusi transpordile (29%), loo-
butud on remondist ja mööbli 
ostmisest (27%), piiratud hobi-
dega seotud kulusid (23%), vä-
hendatud küttekulusid (17%) ja 
loobutud enesetäiendamisest 
nagu koolitused jms (14%). Uu-
ringu andmetele võiks lisada, et 
iga taolise kulutuse vähendami-
ne tähendab, et mõnel teisel ini-
mesel jääb omakorda tööd ja lei-
ba vähemaks.

Nagu kirjutas Eesti Päevaleht, on 
küberturbega tegeleva riigi info-
süsteemi ameti teatel viimasel 
ajal levinud veebipankade häire-
test veelgi suuremaks problee-
miks libapangad, mis matkivad 
Eestis tegutsevaid finantsasutu-
si. Näiteks on levinud usutavalt 
mõjuvad e-kirjad, milles palutak-
se klõpsata lingil – et see uuen-
dab justkui kliendi andmeid pan-
gas. Või öeldakse, et konto on 
blokeeritud ja kästakse külasta-
da mingit veebilehte. Kui on 
kahtlus, et libalehele sai sisesta-
tud oma pangakaardiandmed, 
tuleb kodupangaga ühendust 
võtta ning pangakaart sulgeda. 
Kui sisestasite ka ID-kaardi PIN1 
ja/või PIN2 koodi, tuleb need ära 
vahetada ID-tarkvaras Digidoc. 
Eesti Päevalehe loost selgub ka, 
et pankadel pole kahjuks praegu 
kohustust riigi infoturvet ehk 

RIA-t teavitada küberrünnaku-
test vm intsidentidest. Vahel 
pangad teatavad, aga üldiselt on 
see nende endi otsustada. Mui-
dugi pole nad motiveeritud, sest 
mida suurem on võimalus, et info 
avalikkuses levib, seda halvem 
reklaam. Mõni klient võib hakata 
mõtlema koguni panga vaheta-
misele. Arvestades aga, kui suurt 
mõju mõned suurpangad Eesti 
majanduse või üldse igapäevaelu 
üle omavad, tuleks koostööd riigi 
infoturbe ja pankade vahel kind-
lasti suurendada. Pankade vee-
bileheküljed tõrguvad viimasel 
ajal sageli. Iga nädal teatatakse, 
et järjekordselt on mõne panga, 
näiteks Swedbanki, SEB või Lu-
minori veebileht maas ning iga-
päevapangandus võimatu. See 
tuletab taas meelde, et ajad on 
ärevad ja igaüks peaks hoidma 
varuks sularaha.

Tallinn saadab Ukrainasse 
neli kiirabiautot

Kas automaks aitaks  
suuri teid ehitada?

Odavpoekettide pealetung 
tõmbab hinnarallile pidurit

Inimesed hoiavad kokku  
nii toidult kui ravimitelt

Veebipankade tõrke puhuks 
varuge sularaha

Huvikooli di-
rektor ja õpila-
ne sarikapeol.   
Ilja Matusihis
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Kuigi meie mehed hindavad 
oma tervist valdavalt 
heaks,  näitab enam kui 
3000 mehe seas läbi viidud 
terviseuuring, et pooled 
keskealised Eesti mehed on 
ülekaalus ja iga neljas suisa 
rasvunud.

Käimasoleva meeste tervise 
kuu raames tasub märkida, et 
ülekaal on muutunud üha suu-
remaks meeste tervist ohusta-
vaks riskiteguriks. See soodus-
tab enamiku haiguste teket ala-
tes südame- ja veresoonkonna 
haigustest kuni pahaloomulis-
te kasvatajateni.

Kehamassiindeksi (KMI) 
alusel oli vaid veerand uurin-
gus osalenud meestest normaal-
kaalus. Ligi pooled meestest 
olid KMI järgi ülekaalulised. 
Rasvumisele viitav KMI (üle 30 
kg/m2) oli igal neljandal mehel 
(27%).  Rasvumise hindamiseks 
kasutati uuringus lisaks keha-
massiindeksile ka vööümber-
mõõtu. Selle kohaselt oli veidi 
enam kui kolmandikul mees-
test vööümbermõõt üle 102 
cm, mis defineerib kõrget me-
taboolset terviseriski.

Rasvunud meeste osakaal 
suurenes koos vanusega ja oli 
seotud peaaegu kõikide keh-
vade tervisenäitajatega. Uu-
ringu kohasel oli neil mees-
tel  kõrgem vererõhk ja koles-
teroolitase, sh madalam tes-
tosteroonitase ning kehve-
mad maksanäitajad. Samuti 
oli neil kehvem hinnang en-
da tervisele, nad tarvitasid 
sagedamini valuvaigisteid ja 
neil oli rohkem erektsiooni-
häireid. Rasvunud meestel esi-
nes ka rohkem vaimse tervi-
se probleeme.

Rasvunute hulgas oli oluli-
selt sagedamini (vaba)abielus 
või lahutatud, põhi- või kesk-
haridusega, väikese või väga 
suure töökoormusega, öötööd 
ja füüsilist tööd tegevaid me-
hi. Samuti endisi või igapäe-
vasuitsetajaid ja neid, kes tar-
vitasid alkoholi tervist ohus-
tavas koguses.

Aina rohkem  
ülekaalulisi mehi

Uuringu ühe eestveda-
ja, Tartu Ülikooli kliinikumi 
meestearst dr Margus Punabi 
sõnul avab liigne kehakaal uk-
se paljudele teistele haigustele, 
mistõttu on oluline see kontrol-
li all hoida. "Kehamassiindeks 
võiks üle 40-aastastel meestel 
olla alla 27 kg/m2 ning silm 
tuleks peal hoida ka vööüm-
bermõõdul, kuna vööpiirkon-
da ladestunud rasv on tervi-

sele kõige negatiivsema mõju-
ga," selgitas arst.

Liigne kehakaal on üks pea-
mine tervisekaotust põhjustav 
tegur, suurendades riski nii sü-
dame-veresoonkonnahaigus-
te, diabeedi, kroonilise nee-
ruhaiguse, luu- ja lihaskon-

nahaiguste, aga ka vähkkas-
vajate tekkimiseks.

Vaadates varasemaid tervi-
se aengu instituudi tervisekäi-
tumise uuringuid, võib öelda, 
et vaatamata aasta-aastalt suu-
renevale meeste hulgale, kes 
harrastavad tervisesporti, tu-

leb igal aastal ka üleliigse ke-
hakaaluga mehi juurde. Viima-
se kahekümne aastaga on ras-
vunud meeste osakaal peaae-
gu kahekordistunud.

Tervise arengu instituudi 
analüütiku Elisa Kenderi sõ-
nul on rasvumise levimuse tõus 
seotud linnastumise ning toi-
dusüsteemi muutustega. "Suu-
renenud on soodsa hinnaga 
energiatihedate, ent toitaine-
vaeste toitude lihtne kättesaa-
davus koos nende toodete ak-
tiivse turustamisega. Elukesk-
kond on muutunud rasvumist 
soodustavaks ning kokkuvõt-
tes liigutakse vähem – liikumi-
seks kasutatakse motoriseeri-
tud transpordivahendeid ja sa-
muti on vähenenud tööga seo-
tud kehaline aktiivsus," selgi-
tas Kender.

Meeste terviseuuringut ra-
hastas tervisekassa, mille esi-
mehe Rain Laane sõnul peaks 
oma tervise eest hoolitsemine 
olema iga mehe isikliku hü-
gieeni osa. "Mehel on kom-
beks hoolitseda rohkem oma 
auto, kui iseenda eest.  Nii 
nagu vajab auto korrapärast 
hooldust, ülevaatust ja liiku-
mist, tuleb seda teha ka igal 
mehel iseendaga. Hoolitse 
oma vaimse ja füüsilise ter-
vise eest, tee trenni ja jälgi, 
et su toitumine oleks tervis-
lik. Sinu tervis on sinu en-
da kätes," paneb Laane kõi-
gi meeste südamele.

Uuring: pooled Eesti keskealised mehed on ülekaalulised

Ehk võiks kultuurkapitali 
toetuse jagamisel pinge-
reast loobuda  ning lähtuda 
raha andmisel projektide 
valmisolekust töösse asu-
da? Nii oleks Rakvere Pärdi 
maja ning filmilinnak  juba 
hankes.

Tallinna filmilinnakust on 
räägitud aastaid. Tegu on suu-
re projektiga, mis tooks kasu 
Tallinnale ja kogu Eestile, ent 
mille rajamine on kallis. Möö-
dunud aastal parlamendi välja 
valitud ja pingeritta seatud riik-
likult tähtsate kultuuriobjekti-
de nimistusse pääsemine andis 
kindluse, et mõte saab teoks.

Komisjonile esitatud 30 ob-
jektist jäi sõelale 11, mille  hul-
gast sai Tallinn Film Wonder-
landi kõrval positiivse otsuse 
Tartu südalinna kultuurikes-
kus, Narva Kreenholmi kul-
tuurikvartal Manufaktuur, Ar-
vo Pärdi nimeline muusikama-
ja Rakveres ning rahvusoope-
ri praeguse hoone juurdeehi-
tus. Osa pingeritta seatud ob-
jektide arendajaid tegeleb veel 
paberitööga. Teised, juba star-
divalmis olevad projektide eest-
vedajad aga istuvad, ehituslu-

ba näpus ja samas käed süles. 
Mida kauem projektiga viivita-
da, seda kulukamaks selle ra-
jamine läheb. Tõenäoliselt ei 
eksi need, kes ütlevad, et juba 
praeguseks on see objekt mit-
me miljoni võrra kallimaks läi-
nud võrreldes ehitusloa saami-
se ajaga. Kultuurkapitali kontol 
seisvad miljonid on aga Euroo-
pa suurima määraga inflatsiooni 
närida. Venitamiseks pole põh-
just. Tänaseks on vist kõigile 
selge, et pingerea alusel loodud 
süsteem ei võimalda edasi lii-
kuda kõige efektiivsemas tem-
pos ning parlament peaks leid-
ma võimaluse kiiremas korras 
oma otsust kohendada. Lahen-
dustena saab kaaluda kultuur-
kapitali seaduse muutmist, mil-
le kohaselt võiks kahe objekti 
asemel rahastada korraga kol-
me. Variant on ka pingerida 
kaotada ning lähtuda projekti-
de valmisolekust töösse asuda – 
see  looks olukorra, kus Rakve-
re Pärdi maja ning filmilinnak 
oleks juba hankes. Kaalumata 
ei tohiks jätta ka ideed sellest, 
et objektid valmiksid omavalit-
suste või laenuraha toel, mille-
le järgneks riigi maksed pinge-
reas sätestatud ajal.

Teeks Paljassaare  
kenamaks

Filmilinnak oli rahastami-
se pingereas küll viimane, ent 
ehitusvalmis. Selle valmimine 
annaks siinsetele filmiloojatele 
võimaluse, millest aastaküm-

neid puudust tuntud.  Argu-
mente projekti kasuks on mit-
meid. Oleme linnas tähtsaks pi-
danud vanade elamu- ja töös-
tusalade ning tühermaade üm-
bersündi. Filmilinnak väärtus-
taks Paljassaare piirkonda ja 
oleks eristuv, unikaalne ning 
elujõuline idee ka pelgalt lin-
naruumi seisukohalt. Paljas-
saare piirkonna areng saab 
hoo sisse ja linnakust tekib 
justkui selle värav.

Linnaruumi ja kunsti kõrval 
räägivad filmilinnaku 
võimalikult kiire 
valmisehitami-
se kasuks ka 
majandusli-
kud argu-
mendid. 
Film Esto-
nia prog-
ramm on 
toonud 
Eestisse 
filmitoot-
jad, kellega 
käib loomuli-
kult kaasas ka ra-
ha, mida siin kuluta-
takse. Hiljuti valminud ana-
lüüsist selgub, et maksutagas-
tuse ja tehtud kulutuste võrd-
luses jääme plussi. Iga filmi 
panustatud euro toob otse-
selt tagasi viis ning kaudselt 
üle kaheksa euro. Huvilised 
leiavad analüüsi ka filmiins-
tituudi kodulehelt.

Kui Tallinnas oleks võimalus 
filme toota ka sisetingimustes, 

ei voolaks Eestist mööda suur 
hulk raha, mis filmiprodukt-
sioonidega kaasas käib. Mida 
aeg edasi, seda suuremast sum-
mast filmilinnaku puudumise 
tõttu Eesti ilma jääb. See ra-
ha läheb lihtsalt Leetu, Malta-
le või Belgiasse.

Kasusaajad ei ole ainult meie 
filmiprofessionaalid. Varem 
viidatud uuringu kohaselt ku-
lutatakse natuke üle 40% eel-
arvest audiovisuaalsektori ette-
võtetes ja ülejäänud 60% jagu-

nes paljude teiste sekto-
rite vahel, olgu sel-

leks siis toitlustus 
või majutus. 

Needki sek-
torid anna-
vad tööd 
kohalike-
le maksu-
maksjate-
le. Ei pea 

tegema sü-
vaanalüüsi, 

mõistmaks, 
et oluliselt pa-

remate tingimuste 
tekkimisel elavneb fil-

mitööstuse kõrval majandus ül-
disemalt. Nii nagu teistes vald-
kondades, kehtib ka siin kon-
kurentsi põhimõte. Viivitades 
halveneb Eesti ja Tallinna po-
sitsioon konkurentide ees. On 
kuulda olnud, et tänu Tallinna 
filmilinnaku tekke viibimisele 
on mitmetes lähipiirkondades 
tõsisemalt ise filmilinnaku ra-
jamise plaane pidama hakatud.

Palju on räägitud sellest, et 
Eesti kaotab talente teistele rii-
kidele. Esmalt meenuvad ars-
tid. Meie õppeasutused kooli-
tavad märkimisväärsel hulgal 
andekaid noori, kes soovivad 
oma oskusi võimalikult mak-
simaalselt rakendada ja samas 
ka kogemusi saada. Stuudiovõt-
ted nõuavad spetsiifilisi oskusi 
ja teadmisi. Stuudio puudumi-
sel minnakse neid oskusi oman-
dama ja hiljem siis ka raken-
dama nendesse riikidesse, kus 
see võimalus olemas on.

Las linnak teenib  
ise kulud tagasi

Kui objektid valmiksid oma-
valitsuste toel või laenurahast 
ning riik finantseeriks neid siis, 
kui järjekord käes, võib kerki-
da küsimus, kas riik ikka hil-
jem raha annab. Kultuurkapital 
ei tohi võetavat laenu kuidagi 
tagada või garanteerida. Tuleb 
tunnistada, et risk on madal - 
valmisid ju ka Kumu ja muusi-
ka- ja teatriakadeemia saal hi-
lisema rahastusega.

Tegutseda tuleks kohe. Ke-
vadel sai kultuurkapitali nõu-
kogu ülevaate rahalistest või-
malustest ning teadmise, et va-
hendite puudust ei ole. Ka pool 
aastat hiljem saame tõdeda, et 
keerulised ajad ei ole maksu-
laekumist negatiivselt mõjuta-
nud. Mõistlik oleks filmilinna-
ku valmimist kiirendada ning 
see ise teenima panna.

Mida rohkem aega möödub, seda 
kallimaks filmilinnaku ehitus läheb
Tiit Terik,
volikogu  
aseesimees

Vivika Tamra,
tervisekassa 
peaspetsialist

Haabersti päe-
vakeskuses 
taaskasutust 
propageeriv 
moeetendus
9. novembril kl 14 toimub 
Haabersti päevakeskuses 
(Õismäe tee 24) heategevus-
lik ja taaskasutust propagee-
riv moeetendus "Rõõmsad 
sügistrendid kõigile", kus 
tuuakse lavale taaskasutu-
seks annetatud trendikad 
rõivad, mida pärast etendust 
saab osta. Moeetendusel as-
tub üles 45 modelli, kellest 
noorim on kahe- ning vanim 
88-aastane. Haabersti linna-
osa vanema Oleg Siljanovi 
sõnul läheb müügitulu Puna-
se Risti kaudu abi vajavatele 
peredele. Moeetendusel 
esitlusele tulevate rõivaste 
hinnad algavad 2–3 eurost 
ning arveldamine kohapeal 
toimub sularahas. Huvilisi 
ootab ka taaskasutuskaup-
lus Punane Ristik (Kadaka 
tee 54a).

Eesnäärme- 
vähist lihtsas 
keeles
Eesnäärmevähi patsientide 
liit kutsub 25. novembril kl 16 
Maakri 19 konverentsikesku-
ses toimuvale avalikule tasuta 
loengule, kus räägitakse hai-
guse olemusest, riskifaktori-
test ning ravivõimalustest. 
Sõna võtavad Ida-Tallinna 
Keskhaigla uroloog Mihhail 
Kovtun ning Soome eesnäär-
mevähi ühingu Propo esi-
mees Kimmo Järvinen. Ühen-
dust palutakse võtta e-postil 
vahimehed@gmail.com

Vanalinn sai  
pakendikogu-
mispunktid
Sorteeritud prügi äraandmi-
se lihtsustamiseks kodu lä-
hedal paigaldas linn vanalin-
na ja selle ümbrusse kaheksa 
avalikku pakendijäätmete 
kogumispunkti: Toompuies-
teele Balti jaama peatuse lä-
hedale, Suurtüki 4a lähedale, 
Aia tänavale Kalevi ujula lä-
hedale, Valli t parklasse, Viru 
t lõppu Viru 27a kõrvale, Va-
na-Posti 8 taha, Wismari tä-
nava alguse parklasse ja Fal-
gi tee 4 lähedusse. Abilinna-
pea Joosep Vimm ütles, et 
igal kastil on peal märgid, mis 
sinna käib.  Avalikes pakendi-
punktides saab jäätmeid 
panna kolme eri mahutisse: 
papp-paberpakend, klaaspa-
kend ja plast-metallpakend, 
joogikartong. 

Iga filmi  
panustatud eu-
ro toob otseselt 
tagasi viis ning 

kaudselt üle  
kaheksa  

euro.

Mida teha, et vööümbermõõtu 
kontrolli all hoida?
• Toitu mitmekesiselt. 

Söö rohkem mar-
ju, puu-, köögi- 
ja kaunvilju 
(500 g päe-
vas), kala 
ning täiste-
ratooteid ja 
pähkleid-
seemneid. Söö 
vähem magusaid 
piimatooteid, sea- ja 
veiseliha, magusaid ja soo-
laseid näkse ning suhkrurik-
kaid karastus- ja mahlajoo-
ke.

• Kasuta vähem soola. Ära 
ületa päevast soovituslikku 
soolatarbimise kogust (6 g 
ehk 1 tl).

• Liigu iga päev. Südame 
hoidmiseks liigu nädalas 
kokku vähemalt 150 minutit 
tempoga, kus südame löö-
gisagedus ja hingamine kii-
renevad, kuid saab vabalt 
vestelda. Vähemalt kahel 

korral nädalas te-
ha lihaseid tu-

gevdavaid 
harjutusi.

• Hoidu tu-
bakast.

 • Tarbi al-
koholi 

mõõdu-
kalt. Täis-

kasvanud 
meestel peetakse 

madala terviseriski piiriks 
keskmiselt 2 alkoholiühikut 
(u 0,5 l õlut või 60 ml kanget 
alkoholi) päevas ja igasse 
nädalasse peaks jätma ka 
vähemalt kolm alkoholivaba 
päeva.

• Maga piisavalt.
 • Hoia oma vaimset tervist.
• Uuringuga saab tutvuda 

täismahus <https://tai.ee/
et/valjaanded/eesti-
40-49aastaste-meeste-
tervis-pilootprojekt-pike-
ma-sopruse-paev> 
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"Meil on aegade parim 
programm – iga aasta muu-
tub see aina tugevamaks ja 
paremaks. Ma üldse ei ka-
desta publikut, kes peab 
valima supertugevate 
võistlusfilmide ja silmator-
kavatest filmidest koosne-
va kõrvalprogrammi vahel," 
tutvustas tänavust PÖFF-i 
selle eestvedaja Tiina Lokk.

Kuna koroonakriis leeveneb, 
on Pimedate Ööde Filmifesti-
val ehk PÖFF 11.-27. novemb-
rini taas uhkelt kinosaalides. 
Publikul on vaatamiseks vali-
da üle 500  filmi vahel. Sün-
gevõitu sügisõhtutesse paku-
vad elamusi kinokunsti meist-
riteosed 75 eri riigist, ning mis 
peamine – festivali korraldajad 
otsustasid rasketel aegadel pile-
tihindu mitte tõsta. 

PÖFF-i direktor ja program-
mijuht Tiina Lokk nentis, et pi-
letihinna osas oli kaalumist pal-
ju, kuid lõpuks jäi siiski püsi-
ma seisukoht, et publik on kõi-
ge olulisem. "Saime aru, et te-
gelikult on meie vaataja suhte-
liselt tundlik, ta vaatab tavali-
selt ikkagi rohkem kui kaks või 
kolm filmi ära," lausus ta. "Pi-
leti hind oli üks osa sellest pa-
ketist, et inimestele rõõmu te-
ha ja näidata, et nad on ooda-
tud. Me ju teame väga hästi, et 
kui sul vahel pole raha elekt-
riarveid maksta või toitu osta, 
siis kindlasti lendab esimesena  
korvist kultuur." 

Lokk rõhutas kultuuri olu-
lisust kriisidega maadlemisel. 
"Inimene peab kõige selle kes-
kel ellu jääma, olgu tal siis vä-
hemasti midagi, mis on stabiil-
ne," ütles ta. "Midagi, mis ei 
tõuse. Mõtlen piletihindadega 
seoses – nad teavad, et see on 
jõukohane ja saavad korraks 
lõõgastust selle kahe ja poo-
le nädala jooksul, mil festival 
kestab."

Vaadata saab 551 eri filmi
PÖFF-i selle aasta programm 

on Loki kinnitusel ägedam kui 
iial varem. "Minu meelest meil 
on aegade parim programm, ala-
ti ütlen seda, aga tegelikult ka 
– iga aastaga  muutub see aina 
tugevamaks ja paremaks," kin-
nitas ta. "Ma üldse ei kadesta 
publikut, kes peab valima su-
pertugevate võistlusfilmide ja 

täiesti silmatorkavatest filmi-
dest koosneva kõrvalprogram-
mi vahel."

Kokku linastub Loki sõnul 
seekord 551 filmi. "Kõik kok-
ku – täispikad ja dokumentaal-
filmid ja lühifilmid," märkis ta. 
"Täispikki filme on meil 232. 
Neist 182 PÖFF-i põhiprogram-
mis ja 50 Just Filmilt, lühifilme 
on meil kusagil 230. Mis kõige 
uhkem ja ägedam – meil on fil-
me 75 riigist."

Loki kinnitusel tähendab see, 
et PÖFF on üks rahvusvahelise-
maid festivale. "Ühelt poolt on 
see kindlasti seotud ka meie re-
giooniga," ütles ta. "Baltikumis 
tehakse siiski suhteliselt vähe 
filme. Me tasakaalustame oma 

väikest tööstust sellega, et meile 
on avatud terve maailm ja see 
teeb mõnes mõttes meie festi-
vali väga huvitavaks. Nii väl-
japoole kui ka kindlasti meie 
omaenda kinematografistidele, 
sest et neile tuleb maailm ko-
ju, vaatajast rääkimata. Vaatad 
PÖFF-i ära  ja ei pea kaks nä-
dalat kuskile reisima."

Sel aastal on Loki sõnul ka 
erakordselt suur arv esilinas-
tusi. "78 maailma esilinastust, 
48 rahvusvahelist ja 12 Euroo-
pa esilinastust," loetles ta. "Fil-
me on iga aastaga järjest liht-
sam kokku saada. Kõik kokku 
oleme vaadanud üle 2000 fil-
mi. Me oleme saanud sel aas-
tal kõige värskemad hitid, mil-

lest kõige rohkem kõneldakse 
ja mis kõik hakkavad parima-
le võõrkeelsele Oscarile kandi-
deerima. Me ei ole isegi pingu-
tanud väga nende saamisega."

Lokk avaldas heameelt ka 
selle üle, et seekord on kavas 
tavapärasest rohkem naisrežis-
sööride filme. "Kui me valime 
filme, siis on igaüks neist na-
gu puhas leht, me ei vaata 
režissööri, me ei vaa-
ta sugu ega mit-
te midagi sel-
list," kinnitas 
ta. "Me vaa-
tame filmi 
ja tema 
kvaliteeti. 
Ja siis, kui 
lõpuks on 
see nime-
kiri koos, 
tulevad sin-
na taustad ta-
ha. Ja  ma võin 
nüüd uhkusega öel-
da, et selles absoluutses võrd-
ses võistluses meestega on meil 
üle 30 protsendi naisrežissöö-
ride filme."

Fookuses Iisraeli ja Brasii-
lia filmitoodang

Omaette fookuses on sel aas-
tal Loki sõnul kahe huvitava 
riigi filmid. "Me pidevalt võ-
tame endale fookusesse  selli-
sed riigid, kes võib-olla polii-
tiliselt ei ole kõige lihtsamad, 
aga me teeme seda täitsa tead-

likult, et aidata selgitada, mis 
nendes riikides toimub," rää-
kis ta. "PÖFF-il saab näha 12 
täiesti uut Iisraeli filmi. Na-
gu me teame, ka seal ei ole 
lihtne see elu, ja kõik sõltub, 
kust nurga alt sa seda paras-
jagu vaatad."

Teine fookus on Brasiilial. 
"Me kõik oleme erakordselt õn-

nelikud uue Brasiilia presi-
dendi üle. Lootsime, 

et see nii juhtub, 
sellepärast et 

lahkuv pre-
sident ei 
olnud eri-
ti  kultuu-
risõbra-
lik," mär-
kis Lokk. 
"Ma ei 

hakka te-
ma teisi vi-

gu puudutama, 
aga õnneks ta ei 

jõudnud ära lõhkuda 
Brasiilia kultuuri. 50 filmi 

hulgast valisime me oma ka-
vasse viis."

Lisaks on sel PÖFF-il kavas 
hommage Lembit Ulfsakile, kel-
lest just ka raamat ilmus. PÖFF 
näitab Ulfsaki kolme põhifilmi: 
"Ukuaru", "Keskea rõõmud" ja 
"Mandariinid".

Vaata ka loost videot 
www.pealinn.ee

Loeng relvadest 
ja sõjast kesk-
aja filmides
10. novembril kl 18 toimub 
Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseumi Neitsitorni lektoo-
riumis Ain Mäesalu loeng 
"Relvastus ja sõjandus kesk-
aega käsitlevates mängufilmi-
des", seda peamiselt "Aptee-
ker Melchiori" näitel. Ühtlasi 
antakse ülevaade tollaste tal-
linlaste relvastusest ja de-
monstreeritakse üht Euroopa 
vanemate käsitulirelvade hul-
ka kuuluvat Otepää püssi. Li-
saks on vaatluse all üks sala-
duslik esemeliik – pistoda-va-
sar, mis võis kasutusel olla 
Tallinna komtuuri võimusaua-
na. Piletid: Fienta.com

Töö- ja  
karjäärimess 
lauluväljakul
 9. novembril kella 10-13 toimub 
lauluväljaku klaassaalis (Narva 
mnt 95) töö- ja karjäärimess, 
kus 40 tööandjat pakuvad üle 
1000 töökoha. Saab ka hüva 
nõu karjääripöördeks või Eu-
roopasse suundumiseks. Lisa-
info telefonil 634 8000

Päästearmee 
avas Lasnamäel 
uue abikeskuse
Lasnamäe ja Kesklinna piiril 
on avatud uus Päästearmee 
supiköök, mis on vähem kui 
nädalaga saanud esimesed 
püsikliendid. Päästearmee re-
gionaalne juht Andrejs Kono-
valovs märkis, et just Lasna-
mäel oli supiköögist  puudus. 
Tallinnas on Päästearmeel 
praegu kolm supikööki, kuid 
Konovalovsi hinnangul neist ei 
piisa. Eri kristlike organisat-
sioonide eestvedamisel on 
nädalavahetustel käivitunud 
supi jagamine ka Keskturul. 
Konovalovs rõhutas, et neil on 
ka eriprogramm, et inimesi 
ühiskonda tagasi integreerida, 
see aitab leida tööd ja paran-
dada sotsiaalseid suhteid.

Kontsert Rootsi- 
Mihkli kirikus
Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9) 
esinevad 8. novembril kell 15
hingemuusika kontserdisarja 
raames muusika- ja teatriaka-
deemia professori Ivari Ilja 
klaveriõpilased, vaba sisse-
pääsuga kontserte korraldab 
muusikute fond PLMF. Ivari Il-
ja on olnud lavapartner palju-
dele maailma ooperitähtedele 
ning ta on ka kõrgelt hinnatud 
pedagoog. Kontserdil esita-
vad professori õpilased  
Schuberti, Chopini, Tubina, 
Kõrvitsa jt heliloojate teoseid. 
Järgmine kontsert toimub 13. 
detsembril.

Vaatad  
PÖFF-i ära ja  
ei pea kuskile  

reisima.

Mida võib PÖFF-il näha?

• Eesti filmidest linas-
tuvad näiteks Ilmar 
Raagi uus laste-
film "Erik Kivisü-
da", Rain Rammu 
lastefilm "Lapsma-
sin", Michael Keerdo-
Dawsoni "Läheduse raa-
mid", Sulev Keeduse doku-
mentaalfilm muutuvast Ees-
tist "Neidsaare hoo peal" ja 
Ergo Kulla möödunudaas-
tane "Soo".

• Põhiprogrammis võistlevad 
näiteks Iiri režissööri Ciaran 
Creaghi teos "Ann", Jaapani 

režissööri Ryuichi Mi-
no film "Erakordne 

Ginji", Brasiilia re-
žissööri Sérgio 

Machado film "Hi-
mude jõgi", Iraani re-

žissööri Shahre Kha-
moushi linateos "Prügilinn", 
Soome ja Eesti koostöös val-
minud Jukka-Pekka Valkea-
pää film "Suur noos" jpt.

• Esimesi filme saab vaadata 
11. ja viimaseid 27. novemb-
ril. Paljud filmid linastuvad 
PÖFF-il esimest korda 
maailmas.

PÖFF meelitab kinosaalidesse 
koroonast ja kriisidest puhkama

Tšehhi režisööride Jan Šimáneki ja Petr Záruba dokumentaalfilmis "Adam Ondra: Pushing the Limits" jälgitakse Adam Ondra teekonda olümpiale, nii 
füüsiliselt kui ka vaimselt keerulisi treeninguid, mis tuleb sel teel läbida. See paneb proovile nii tema kui ka tema lähedaste kannatuse ja usu.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Harku järve idakalda ja lähiala 
detailplaneeringu algatamine 
ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata 
jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsuse 19. ok-
toobri 2022 istungi korralduse-
ga nr 943 algatati Haabersti lin-
naosas Harku järve idakalda ja 
lähiala kinnistu detailplaneering. 
Planeeritava maa-ala suurus on 

8,78 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on Paldiski 
mnt 124b, Pikaliiva tn 13 ja Sõu-
debaasi tee 17b kinnistutest 
elamumaa, ärimaa, transpordi-
maa ja üldkasutatava maa siht-
otstarbega kruntide moodusta-
mine. Kruntidele määratakse 
ehitusõigused väikeelamute, ri-
daelamute, korterelamute, äri-
pindadega korterelamute ja äri-

hoonete kavandamiseks. Hoo-
nete korruselisus on kuni 4 
maapealset ja üks maa-alune 
korrus. Samuti antakse detail-
planeeringus heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline la-
hendus.
Korraldusega jäetakse algata-
mata Harku järve idakalda de-

tailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, sest 
detailplaneeringu elluviimisega 
kaasnev tegevus nagu elu- ja 
ärifunktsiooniga hoonete ehita-
mine ning sihtotstarbeline kasu-
tamine ei oma olulist keskkon-
namõju.
Detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahendusega 
on võimalik tutvuda 14.11.2022 

– 18.11.2022 Tallinna Haabersti 
Linnaosa Valitsuses Ehitajate 
tee 109a/1, II korrusel ja Tallinna 
planeeringute registris aadres-
sil: https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/
DP045710#tab35. Eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu toi-
mub 21. novembril 2022 kell 
16.00 linnaosavalitsuses ruumis 
211 (info tel.640 4856).
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Uuendatud hoones saavad 
mõnusa trennipaiga ketta-
heitjad ja odaviskajad ning 
ka kõige pisemad kerge-
jõustiku treeningrühmad.

Reedel sai pidulikult nurga-
kivi Tallinna spordihalli juurde-
ehitus, mille valmimine järgmi-
se aasta sügisel on oluline ette-
valmistuseks 2025. aastaks, kui 
Tallinnast saab Euroopa spordi-
pealinn. Ka halli vana osa uuen-
datakse. Hoone muutub ener-
giasäästlikumaks, selle peasis-
sepääs hakkab olema teises ko-
has. Uues hoones saab olema 
jõusaal, 200 m tartaankattega 
nelja rajaga jooksuovaal ning 
sise-heiteala kettaheitjatele ja 
odaviskajatele. Eraldi trenni-
koha saavad ka kõige pisemad 
kergejõustiku treeningrühmad. 
Pealtvaatajate tribüünide pai-
gad on võistluste vahel samuti 
kasutatavad trenni tegemiseks.

Suured saavutused
Kesklinna vanem Moni-

ka Haukanõmm tõi välja, et 
uut kergejõustikuhalli hak-
kab ümbritsema parkide kas-
kaad, mis ühendab praegu eral-
di asuvad pargid ning millest 
saab kaasaegne halli ümbrit-
sev keskkond koos sportimis-
võimaluste ja laste mänguväl-
jakutega.

Eesti olümpiakomitee pre-
sidendi Urmas Sõõrumaa sõ-
nul on spordihalli piirkonnast 
saamas kesklinna parim sporti-
mispaik, kus on koos korvpal-
lihall, rajatakse ka kaasaegsed 
tenniseväljakud ning läheduses 
asub uuendatud staadion. "See 
juba ongi kesklinna spordime-
ka," märkis ta. "Ehk aitab see 
kõik Eesti spordi maailma tipp-
spordi tasemele lähemale ja an-
nab võistlusteks ning treenin-
guteks senisest paremad või-
malused." 

Sõõrumaa lisas, et spordi-
halli ümbruses on mitu kooli 
ning koolilapsed saavad seal 
head võimalused spordiga tege-
lemiseks. "Lugesin just artiklit, 
kus sporditegelased ägasid, et 
meil on õhtustel aegadel spor-
dihallid nii täis, et kõik ei ma-
hu sinna ära," lausus ta. "Aga 
hommikust pärastlõunani on 
hallid tühjad. Olen veendunud, 
et kerkivasse uude spordihal-
li leiavad tee ka ümbruskon-
na koolide lapsed. Kooli mõju 
noore arengusse ja harjumus-
te kujundamisel on ülioluli-
ne. Siinsed mitmekülgsed tin-
gimused on toeks noorte elu-
kestva liikumisharjumuse ku-
jundamisel."

Linnapea Mihhail Kõlvart 
ütles, et nurgakivi tähistab süm-
boolselt kõiki neid saavutusi ja 
rekordeid, mida  spordihallis 
on 26 aasta jooksul püstitatud. 

"Siit on alanud paljude TV10 
olümpiastardis osalenute tee 
sporditippu ning samas on see 
vundamendiks meie tulevastele 
olümpiastardiks valmistuvatele 
sportlastele," lausus ta. "Tallin-
nal on olemas eraldi projektid, 
nagu "Sport koolis" ja "Tallin-
na Spordikool". Näeme, kuidas 
spordi populaarsus iga aastaga 
kasvab. Ka tänu sellele, et on 
olemas vastav sporditaristu."

Valmis järgmiseks  
sügiseks

Kõlvart tõstis eriliselt esi-
le kergejõustiku kümnevõist-
luse olümpiavõitja Erki Noo-
le osa vana spordihalli popu-
laarsuse tõstmisel. Ta avaldas 
lootust, et Nool osaleb ka uue 
spordihalli avamisel.

Sõõrumaa sõnul on ta alati 
pidanud Tallinna ja selle juh-
te spordisõbralikeks. "Selles 
osas on Tallinn eriline. Ma ei 
tea teist Tallinna suurust linna, 
kus oleks kolm kergejõustiku 
sisehalli," ütles ta. "Kui täna-
ne nurgakivi asetamine seos-
tub hästi Tallinnale omistatud 
Euroopa spordipealinn 2025 
tiitliga, siis järgmine aasta on 
samuti sümboolne. Spordihall 
taasavatakse Eesti Olümpiako-
mitee 100. sünnipäeval."

Tallinna spordihalli direktor 
Jüri Dorbek rääkis, et renovee-
ritud spordihall peab valmis 
olema järgmiseks sügiseks, sest 

kahte sisekergejõustiku hooae-
ga vahele jätta ei saa. "See hall 
on nii võistluste kui ka treenin-
gute hall," tähendas ta. "Me ei 
tohi mingil juhul alahinnata se-
da tervisesportlaste hulka, mis 
viimaste aastate jooksul on tek-
kinud. Plahvatuslikult on tõus-
nud ka noorsportlaste hulk."

Dorbek lisas, et nagu vanas-
se hoonesse, nii tulevad ka uu-
de treenima lisaks tippsport-
lased üle Euroopa. "Veel en-
ne vana halli remonti mine-
kut harjutas siin Ukraina ker-
gejõustikutäht Jaroslava Ma-
hutšihh," meenutas ta.

Hoone remonditava osa ja 
juurdeehituse projekteeris AS 
Resand. Ehitustöid teostab OÜ 
Nordlind Ehitus ja omanikujä-
relevalvet Infragate Eesti AS. 
Projekti kogumaksumuseks on 
13 175 000 eurot.

Tallinna spordihall valmis 
1996. aastal, olles esimene täis-
mõõtmeline kergejõustiku sise-
hall Eestis. Spordihall on olnud 
ja on ka täna koduhalliks mit-
metele Eesti tippsportlasele.

Aastate jooksul on peetud 
hallis mitmeid suurvõistlusi, 
nagu näiteks Erki Noole Reval 
Cup, Reval Hotels Cup, sõude-
võistlused Alfa, Soome-Rootsi-
Baltikumi maavõistlused ker-
gejõustikus, Balti matš kerge-
jõustikus, Big Kuldliiga võist-
lused, võistlussari TV10 olüm-
piastarti jne.
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Vanast hoonest on järel vaid talad, jooksurada ja katus.

Selline peaks uus hoone välja nägema.  Nordlin Ehitus
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Spordihalli juurdeehitus toob  
uue jõusaali ja jooksuraja

Koos teistega nur-
gakivi asetanud lin-
napea sõnul on 
spordihoone uuen-
damine justkui tun-
nustus  selles hoo-
nes saavutatu eest.
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Kuuskemaa on kahtlema-
ta üks parimaid vana Tallin-
na tundjaid, kes teinud ekskur-
sioone paljudele tähtsatele rii-
gi külalistelegi. Hiljuti tähistas 
ta oma 80. sünnipäeva, kuid ei 
kavatsegi veel baretti ja keepi 
varna visata. Sest nii palju on 
veel teha.

Kuidas te end ümmarguse 
numbriga vanuses tunnete?

Ma ei tunne end üldse väga 
vanana. Mul on säilinud suur 
uudishimu ümbritseva maail-
ma vastu, ikka veel hea mälu 
ning ka suhteliselt hea tervis. 
Mul hea ja toetav perekond. 
Kõige selle tõttu olen säilitanud 
positiivse hoiaku ja kõbususe.

Jaksan teha Kuku raados iga 
nädal Memoria saadet ja teles 
ka igal pühapäeval Heeroldi 
jutte. Lisaks olen linnavalitsu-
se nõunik. Selle kõigega saan 
hakkama.

Teie lemmikaeg on keskaeg. 
Kuidas sobitute tänapäeva? 
Kas näiteks soovite siiski na-
tuke rahulikumalt elada, kui 
ümbritsev kiirustav maailm?

Minu lemmiktervitus ligi-
mestele on: muinsustervitus! 
Teatud mõttes on minust en-
dast muinsus saanud, ikkagi 
80 aastat täis. (Naerab.)

Eelmised juubelid sain üs-
na ohtralt tähistatud. Eriti 75. 
Aga selle 80. eel oli juhtum, 
et vikatimees koputas esimest 
korda tõsiselt. Aasta tagasi ma 
sain Lissabonis infarkti. Mind 
remonditi väga hästi, olen sel-
lest hästi taastunud. Aga pä-
rast seda on mul ikkagi tea-
tud pelgus, et kaduvik võib 
olla lähedal, võibolla umbes 
nii, nagu sa käid mööda äsja 
jäätunud järve. Vaat see jää 
võib su jalge alt murduda ja 
hetk ning sa oled läinud. Nii 
et see muudab elu nautimise  
iga hetk ja iga päev särava-
maks kui oli enne.   Ja samal 
ajal on mul illusioon, et millal 
see vikatimees ikka nii väga 
tahab mind koristada. Peale-
gi ma olen olnud Surmatant-
su kommenteerides nii Kadrio-
ru lossis kui Nigulistes surma 
kiitnud, et ta on väga vajalik 
nähtus. Selle tõttu ei kiirusta 
ta vist ka minu ära korista-

"Paraku asub Tallinn sellises kohas, et tal on nagu rik-
kal ja ilusal pruudil olnud läbi aegade palju vägivald-
seid kosilasi. See on toonud kaasa väga palju sõda-
sid ja hädasid," räägib kunstiajaloolane Jüri Kuuske-
maa, keda paljud teavad muuhulgas ka tema keskaeg-
se soengu ja riietuse järgi. "Kord kahtlustasid umbes 
kahekümneaastased noored vanalinnas, et ma olen 
kummitus!"

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Külli Mariste
kylli.mariste@ 
tallinnlv.ee

Muinsuskaitse Seltsi asutaja

• Jüri Kuuskemaa on sün-
dinud 25. oktoobril 1942 
Tallinnas.

• Lõpetas Tartu Riikliku Üli-
kooli kunstiajaloo erialal 
1965. aastal.

• Töötas 1964. aastast Kadrio-
ru kunstimuuseumis, algul teadu-
rina, hiljem kuraatorina. 1. veebruarist 
2010 töötab Tallinna linnapea nõuni-
kuna, tegeledes muinsuskaitse, vana-
linna, arhitektuuri ja kultuuriga.

• Ta on rahvusvaheliselt hinnatud giid 
ja turismireiside juht. Avaldanud 
muinsuskaitse- ja ajalooteemalisi 
raamatuid ning teinud raadiosaateid, 
sageli kirjutab arvamuslugusid aja-

lehtedesse.
• Kuuskemaa oli 1987. aastal 

Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
(EMS) asutaja ning juhatuse 
liige.

• Kirjutanud teoseid Kadrio-
rust, Tallinna legendidest ja kä-

sitöölistest jms.
• Pälvis 1980. aastal kunstnike liidu 

kunstiteadlaste aastapreemia, 1997 
Tallinna teenetemärgi, 2001 Valgetä-
he IV klassi teenetemärgi, 2001 
Prantsusmaa auleegioni rüütli tiitli, 
2005 Saksamaa Liitvabariigi teene-
teristi, 2007 Tallinna vapimärgi ning 
Madalmaade Kuningriigi Oranje-
Nassau ordu ohvitseri tiitli.

misega, peab mind vist heaks 
propagandistiks.

Kuidas elada nii pikalt täis-
väärtuslikku elu? Mis on teie 
nipid?

Eks ma olen olnud 45 aas-
tat muuseumirott. Ja nagu nõu-
kogude ajal tuvastati, et kul-
tuuritöötajad, kes saavad vä-
he palka, kuid töötavad huvi-
tavates kohtades, nagu raama-
tukogud, muuseumid, arhiivid, 
püsivad ikka positiivsena. Eri-
ti võrreldes nendega, kes vee-
davad päevi tööpingi taga või 
siis peavad mingisuguste pabe-
rite taga konutama ja ei tun-
ne ennast seejuures hästi. Mul 
on elutee valikuga vedanud. Ja 
mul on vedanud ka naisevõtu-
ga. Mul on tark ja toetav nai-
ne. Tal on väga hea maitse ja 
ta oskab mulle alati soovita-
da, mida millisel puhul selga 
panna ja mida mitte, mis vär-
ve kokku panna jne.

Meil saab 46 aastat abi-
ellumisest, meil on neli last, 
kuus lapselast ja seoses nen-
dega on ka oma rõõmud. Nad 
hoiavad vanemaid ja vanava-
nemaid virgana. Ja pealegi ma 
olen täheldanud, et tänapäe-
val, mil on elukestev õpe, siis 
lapselapsed aitavad selles väga 
tõhusalt kaasa. Eriti just dip-
lomaatia õppimisel. Sest ku-
jutad ette, kui üks lapselaps 
ütleb: ma ei soovi või ma ei 
taha, või: ma tahan seda! Eks 
siis proovi nendega niimoodi 
suhelda, et  sinu tahe peale 
jääb või ei teki konflikti. Mõ-
nikord pead taipama ka, et 
tuleb alistuda lapselapse tah-
tele. Ja nii on see suhtlus ka 
kogu meie ümbritseva maail-
maga rajatud samadele alus-
tele – kuidas me suudame su-
helda ligimestega.

Teil on tihti seljas heeroldi kos-
tüüm ja kannate ka keskaegset 
soengut. Kui palju see on täna-
vail elevust tekitanud?

Jah, on ikka küsitud, et kes 
ma niisugune olen. Mõiste hee-
rold on paljude jaoks juba mi-
nevikku vajunud.

Kord istusin raekoja kaaris-
tus, kus ma Kolmandat Draa-
konit külastades mõnigi kord 
häid pirukat ja kohvi naudin. 
Tuli üks väike, umbes viieaas-
tane tüdruk, brünett idamaine 
kaunitar. Jäi mind nähes seisma, 
ajas silmad suureks ja siis tea-
tas vene keeli, et sa näed väl-
ja nagu kuningas, kas ma to-
hin sind silitada. Siis me vest-
lesime natukene ja kui ta lah-
kus, kinkis mulle oma aarde – 
paberi sees oleva kommi. See 

on olnud minu heeroldi rolli 
üks säravamaid hetki.

Ja meenub veel, kuidas tu-
lin hilja õhtul pärast esinemist 
vist Olde Hansast mööda Va-
naturu kaela. Mulle tuli vas-
tu kolm noort inimest, nii ka-
hekümneaastased. Kaks poissi 
ja üks tüdruk. Nad jäid seisma 
ja vaatasid mind punnis silmi. 
Üks küsis ilmselt ehmunult, na-
tuke väriseva häälega: ke-kes 
sa ni-niisugne oled? Mina ütle-
sin siis talle rahulikult ja sõb-
ralikult, et olen Tallinna hee-
rold aastast 1530, kes on en-
nast elama unustanud. Ta üt-
les: a-a-ahsooo. Siis nad küsi-
sid, kas nad mu kätt suruda 
võivad. Ja kui tundsid, et minu 
käsi pole mitte külm udu, mil-
lest nende käsi läbi käib, vaid 
ikkagi asine ja soe, siis nad ra-
hunesid ja me läksime sõbrali-
kult lahku. Aga oli kahtlus, et 
ma olen kummitus.

Rääkimata sellest, et teki-
vad igasugused kontaktid ja 
vestlused, kui küsitakse pil-
di tegemist. Mõnikord on see 
olnud päris väsitav. Tüütu on 
lasta endast kogu aeg pilti te-
ha, aga siin käib inimesi li-
saks Euroopale ka Jaapanist ja 
Ameerikast. Neid on ka Aaf-
rika riikidest, Austraaliast ja 
kõikidelt kontinentidelt. See 
on muidugi auks Tallinna hee-
roldi kostüümile. Minu osa sel-
les on ju ainult viis  protsen-
ti, eks ole.

Kust teie legendaarne kostüüm 
pärineb?

1999. aastal korraldati minu 
ettepanekul vanalinna päe-
vad moto all "600 aastat 
Mustpeade vennaskon-
da". Linnavalitsuses 
arvati, et kuna ma 
niikuinii esinen lin-
na ajalooga seotud 
üritustel, siis ma 
võiksin ka ajaloo-
liselt välja näha. 
Tookord oli vana-
linna päevade kor-
ralduskomiteel ainult 
üks hõlst ja barett. Siis 
tellitigi mulle see heerol-
di kostüüm. See tehti val-
mis linnateatris ja kannan se-
da siiamaani, kuigi lõvid sel-
le peal on hakanud natukene 
narmendama. Peangi just mi-
nema linnateatrisse lõvide re-
monti. Ühel on saba lahti, tei-
sel käpp kulunud… Selles mõt-
tes on mul erilaadne tegevus, 
mida ühelgi teisel ei ole – käia 
lõvide remondis.

Jah, need moodsast kilema-
terjalist lõvid seal kuldse kan-
ga peal on sinna liimitud ja 

kui ma istun või kedagi kal-
listan, siis kipuvad nad liimist 
lahti tulema.

Kuidas teist sai üks parimaid 
vana Tallinna tundjaid? Olete 
teinud endale selgeks vanalin-
na iga maja loo. Töökohustu-
sed pole seda teilt ju nõudnud.

Töö juures ei nõutud seda 
küll, jah. Aga ma olen kolman-
da põlve tallinlane. Minu vana-
vanemad elasid siin juba 19. sa-
jandi lõpul. Tõsi, minu kasuisa 
oli pärast sõda teemeister Kei-

las, nii et ma käisin viien-
dast klassist kuni  ühe-

teistkümnendani Kei-
la keskkoolis. 1964. 
aastal õppisin viima-
sel kursusel kuns-
tiajalugu. Siis saa-
deti mind Kadrio-
ru lossi ehk Tallin-
na kunstimuuseumi 

praktikale ja ka töö-
le. Siis ma otsustasin-

gi, et teen endale selgeks 
Tallinna vanalinna maja-

majalt ning loen läbi kõik, mis 
on Tallinna ajaloo kohta kirju-
tatud eesti, vene ja saksa kee-
les. Alguses mõtlesin küll kir-
jandust, aga pärast võtsin ette 
ka arhiivimaterjalid. Niimoodi 
ma siis käisin majast majja ja 
õuest õue. Toona olid hoovid 
lahti ja pääses vabalt trepiko-
dadesse. Võisin isegi üles pöö-
ningule minna. Rääkimata veel 
ametiruumidest, mida võis kü-
lastada. Ma tegin seda enda lõ-
buks. Ja siis hakkasid kolleegid 

Mul on üks  
eriline tegevus,  

mida kellelgi teisel 
ei ole – käia lõvide 

remondis.

Kuuskemaa sõnul sattus eesti soost inimesi keskajal ka raehärrade sekka. Pole ka midagi imestada, sest Tallinnas elas 16. sajandi keskel 4000 eestlast ja ainult 200 sakslast.  Albert Truuväärt

JÜRI KUUSKEMAA: Vanalinnas 
peaks elama tuhandeid inimesi 
rohkem ja hoolimatutelt 
omanikelt tuleks majad ära võtta
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aeg-ajalt midagi küsima, tegin 
neile siis ka ekskursioone, sa-
muti näitasin igasuguseid huvi-
tavaid kohti oma tuttavatele ja 
tuttavate tuttavatele. Niimoodi 
sain ma giidiks, ebaametlikult 
ja hobi korras. Käisin ka linna-
muuseumi kodu-uurijate ringis.

1984. aastal pandi mulle et-
te hakata vanalinna muinsus-
kaitse klubi presidendiks. Ala-
tes kolmandatest vanalinnapäe-
vadest kutsuti mind ka nende 
korralduskomiteesse. Ma olin 
seal oma paarkümmend aastat 
ja nõustan praegugi konsultandi-
na. See sidus mind vanalinnaga. 
Pean ennast ikka vanalinnapäe-
vade halliks kardinaliks. Kogu 
aeg on arutletud nende problee-
mide üle, et Tallinn on küll va-
na kindluslinn, aga kas ka mu-
gav elukeskkond ja Põhjala linn.

Kas Tallinnas võiks kehtida tu-
rismimaks, nagu paljudes teis-
tes tuntud reisisihtkohtades? 
Kruiisituristid ju väga palju ra-
ha Tallinna ei jäta.

Nende kohta öeldakse jah, 
et neljakümne dollari turistid. 
Ma olen seda juba vist neli-
kümmend aastat rääkinud, et 
linnas võiks olla kehtestatud 
turismimaks. Millegipärast on 
hotellide liit selle vastu. Aga 
samas mingi euro või paar ei 
laastaks ju kedagi. Seda raha 
saaks kasutada vanalinna hool-
damiseks. Vaadake, kui palju 
need turistide hordid kuluta-
vad uksi ja põrandaid. Muust 
rääkimata.

Selle pärast peaks neid natu-
ke koorima küll. Maksust järjest 
rohkem räägitakse, aga tegude-
ni pole veel jõutud. Loodame, 
et jõutakse veel minu eluajal.

Mida oleks vanalinnas veel va-
ja, et seal korda hoida?

Korra hoidjaid on vaja. Ole-
tame, et välismaalast röövi-
takse. Tõmmatakse ära kott 
või kallis fotoaparaat. Siis lä-
him politseijaoskond asub Sõ-
le tänaval. See on ju absurd-
ne! Vanalinnas pole ühtegi po-
litseipunkti ega liigu ka polit-
seinikke. Ja mupot muidugi ka 
ei näe. Mõned aastad tagasi 
oli küll selline tore vaatepilt, 
et kaks politseinikku ratsuta-
sid hobuse seljas. Nad võiksid 
nüüdki olla. Ratsapolitsei va-
nalinnas oleks tore.

Millised on teie pilgu läbi kolm 
kõige väärtuslikumat ehitist 
vanalinnas?

Kirikud ja kloostrid on ühis-
kondlikest hoonetest ikka kõige 
markantsemad. Ja minu mee-
lest on kõige markantsem ehi-
tis meil Oleviste kirik. Siis tu-
leb raekoda – viimane goo-
ti raekoda Põhjalas. Kolman-
daks raeapteek – Euroopa va-
nim samas kohas tegutsev ap-
teek. Need ma võtaksin tallin-
na esikolmikusse.

Tallinnal on see võlu ka, et 
kui sa lähed mingisse hoones-
se, kus on mõni ruum 15. sa-
jandist ja järgnetavtest stiili-
dest kuni juugendini välja, siis 

sa naudid seda keskkonda. Ja 
siis lähed nagu elumängus sel-
lesse ajastusse sisse.

Osades hoonetes on väga 
erinevate ajastute märke. Mind 
võluvad ruumid ja ruumis ole-
vad detailid. Samas ma püüan 
endale ette kujutada ka, kui-
das elasid need inimesed seal 
ruumis. Huvitav on see, milline 
oli nende maailmavaade, mida 
nad uskusid, mida nad ebausuks 
pidasid, kui palju nad kirikus 
käisid.  Ja milliseid rõivaid nad 
kandsid ja kuidas nad siis suht-
lesid. See on ju kultuurilugu ja 
see on mind köitnud samavõr-
ra kui müürid, kujud ja pildid.

Milline on teie lemmikpaik va-
nalinnas?

Mulle meeldib istuda reako-
ja võlvide all, sest siin on baar 
Kolmas Draakon, kus on vä-
ga hea kohv, väga hea puna-
ne vein ja suurepärased piru-
kad, eriti põdraliha pirukad. 
Ja sees võib tunda end tõesti 
nagu 15. sajandis. Aga väljas 
raekoja kaaristu all istudes on 
see eelis, et vaatad ringi, näed 
hooneid ja torne ja ligimesi. 
Siin liigub igasugust rahvast 
- muulasi, puulasi ja tohtlasi, 
keda on niisama huvitav vaa-
data. Mõned astuvad ka juur-
de ja teevad juttu. Mul on hu-
vitav nendega rääkida, mõni-
gi kord on see arendav ja to-
re. Selliseid tüütuid ligi astu-
jaid on mõnikord ka.

Hakkasin kohvikus käima 
juba viieaastaselt koos vana-

emaga, näitleja Betti Kuuske-
maaga. Mulle olid kõik meie 
vanalinna kohvikud tuttavad. 
Neis kohtas intelligentseid ini-
mesi, kellega sai suheldud. Pe-
rekonnainimesena ma enam 
niisama mööda kohvikuid kon-
damas ei käi. Samas tuleb et-
te, et olen raekojas esinenud.  
Või olen tutvustanud vanalin-
na nii Kohila naispensionäride-
le, kui  Rootsi kuningapaari-
le. Siis lõõgastuseks astun en-
ne kojuminekut raekoja võlvi-
de alt läbi ja puhkan natuke 
jalga ja vaimu.

Samas leiame abikaasaga, et 
kodus on kõige mõnusam süüa. 
Meie üks perekondlik rituaal 
on koos kaerahelbe pudru söö-
mine, mida mina valmistan ja 
juurde joome kohvi.

Räägitakse, et ükskõik kus Tal-
linnas labida maasse lööd, ik-
ka tuleb midagi huvitavat väl-
ja. Kas midagi on välja kaeva-
mata, mis vajaks tingimata uu-
rimist?

Lugu on ju tõesti niimoodi, 
et Tallinnal on aja jooksul tekki-
nud paks kultuurkiht. Ja Harju 
tänaval, üllatus-üllatus, tuli um-
bes kahe ja poole meetri süga-
vusel esile palkidest puitsillutis. 
Kunagi oli seal madal soine ala. 
Aga üle kahe ja poole meetri 
sügavusest tuleb keskaeg väl-
ja! Raekoja platsil on siis sama 
lugu, keskaeg on jäänud süga-
vale maa alla. Tavaliselt tule-
vad asjad välja kanalisatsiooni-
töödel kraavide kaevamise pu-
hul. Siis satutakse jälle millegi 
peale. Aga samas, nojah, süs-
temaatilisi kaevamisi … (Laiu-
tab käsi.)

Nende tegemiseks ei jätku ra-
ha?

Nojah. Aga samas võiks 
väiksemas mastaabis vaadata 
ehitiste alla. Näiteks Pühavai-
mu kirikus katab uus põrand 
vana ja me ei tea, kas seal va-
nu hauaplaate või midagi nii-
sugust üldse ongi. Ja samas 
on ka iga kinnistu õuel teh-
tavad mingisugused kaevami-
sed. Need oleksid tänuväär-
sed ja annaksid mingisugust 
materjali eelkõige hoonete en-
di kohta. Saaksime teada nen-
de majade rajamise ja seotuse 
kohta muu linnaeluga.  Samal 
ajal mingeid elamise jääke mit-
mesuguste esemete ja materja-
lide näol. Kõik see kulub aja-
loo mõistmisel ära ka linnaelu 
muuseumi jaoks.

Võib-olla oleks üks esimesi 
kohti, mida mina laseksin kae-
vata, Piiskopi aed Toomkiriku 
juures. Huvitav, kas seal tuleb 
välja ka mingisuguseid muinas-
Eesti linnuse jäänuseid? Ja kau-
gele see kultuurkiht seal ula-
tub? Toompeal asus ikka ku-
nagine, ilmselt viikingiaegne 
eestlaste linnus, kuid selle koh-
ta on meil praegu äärmiselt vä-
he materjali. Need, kes väida-
vad, et seal polnudki muinas-
ajal mingit linnus, oli vaid pü-
hakoht, mingu potilaadale oma 
lapsiku jutuga. Henriku Liivi-
maa kroonikas on sulaselgelt 
öeldud, et taanlased lammuta-
sid eestlaste linnuse ja hakka-
sid seal uut ehitama. Ja teata-
vasti ei hakanud nad seda ehi-
tama Tõnismäele. Me ju tea-
me küll, kuhu nad seda ehita-
ma hakkasid!

Muinsuskaitse on kiivalt hoid-
nud meie muistiseid ja au nei-
le selle eest. Aga kas mõnikord 

oleme varemete hoidmisel liia-
le ka läinud? No näiteks, kas 
Pirita kloostrile võiks ehitada 
uue katuse?

Me oleme muidugi harjunud, 
et Pirita on varemekompleks. 
Osa sellest, linnapoolne mun-
kade ja preestrite kompleks on 
isegi veel välja kaevamata ja 
teisest küljest Pirita kloostri-
kirik ka. Uus katus – see on 
muidugi mõneti vaieldav. See 
jätaks ikkagi uue arhitektuuri 
mulje. Ja siis võib see takista-
da vana gooti arhitektuuri esi-
le tulekut.  Aga teisest küljest, 
kui on juba katus, peaks kasu-
tusväärtuse tõttu ka aknad te-
gema ja panema sisse kütte ja 
ventilatsiooni. See oleks üsna 
kallis lõbu. Muidugi, ega ta nii 
kalliks ei läheks, nagu uue oo-
periteatri ehitamine.

Ausalt öeldes, mina ei pro-
testeeriks selle kloostri uue ka-
tuse vastu, kuigi osa mu kol-
leege seda teevad.  Mina olen 
nõus vana aja ja moodsa aja 
teatud kompromissiga.

Mainisite ooperiteatri ehita-
mist. Kas see tuleks teha va-
na maja külge või mõnda tei-
se kohta?

Ooperiteater võiks tulla näi-
teks sadamasse, mis oleks minu 
meelest väga soovitatav meie 
Estonia teatri arenguks. Mit-
te mingil juhul praeguse teat-
ri külge.

Aga mida ette võtta Harju tä-
nava tühja kohaga, kus praegu 
on kellegi kartulimaa ja taga-
pool liuväli?

Ma leian, et seal tuleks ehi-
tada vanade kinnistute alus-
müüridele, mis on seal kõik 
olemas, samas mahus 
hooned, kattes 
need katuse-
kividega. Ja 
samas võiks 
neis sees 
olla iga-
suguseid 
moodsaid 
lahendu-
si nii palju 
kui kulub. 
Osa hooneid 
võiks olla täna-
va pool ka vana-
de fassaadidega, ehi-
tatud paest või tellistest. Aga 
teha Harju tänavale klaasist ja 
plekist maju nagu on MUBA 
kool – suur tänu, ei!

Tallinna õitseaeg jäi keskaega, 
mil rikka hansalinna  kauban-
dus käis täistuuridel. Mis oli 
teie vaates sel ajal head, mida 
tuleks meeles pidada?

Hea oli see internatsionaalne 
avatus igas suunas. Meie Tallinn 
kuulus ikka 20 õitsvaima han-
salinna hulka Euroopas. Suht-
lus käis iga ilmakaare suunas. 
Ja siia tuli igast kandist kau-
pu, inimesi ja raha. See aitas 
kujuneda olukorral, et ka kul-
tuurimõjutused jätsid oma jäl-
je Tallinna ellu. Nii et kui me 
praegu võõrustame siin peaae-
gu igast rahvusest külalisi, siis 
võime neile öelda, et ka sinu 
esivanemad on siin meie lin-
nas saanud hakkama selle või 
tollega. Näiteks võib hispaan-
lasele öelda, et üks sinu esiva-
nem Saragossast tegi meie lin-
na esimese kohviku, ja näida-
ta talle seda maja.

Venelasele võib öelda, et 
tsaar Peeter lasi siia ehita-
da Itaalia stiilis suvelossi, ja 
Katariina lasi ehitada kuber-

nerile Toompea lossi, milles 
töötab praegu meie riigiko-
gu. Oma jutte jätkub ka mit-
te ainult suurte rahvaste esin-
dajatele, vaid ka teistele, ol-
gu nad siis lätlased, norrala-
sed, hollandlased või kes ta-
hes.  See on küll positiivne 
minu meelset.

Kas meie minevikus oli ka mi-
dagi taunimisväärset, mida 
peaks unustama?

Halb oli see, et me oleme 
asunud nii strateegilistel kau-
bandus- ja sõjateedel, et Tal-
linnal on nagu rikkal ja ilu-
sal pruudil olnud palju vägi-
valdseid kosilasi läbi aegade. 
See on toonud kaasa väga pal-
ju sõdasid ja nendega kaasne-
vaid hädasid.  Siin on nähtud 
nälga ja haigusi – katku ja mi-
da kõike veel.

Kui vanasti olid suurtükid 
kõige hirmuäratavamad relvad, 
siis tänapäeval on need palju 
hävitavamad, ja seepärast tuleb 
meil rahu hoida tugevamalt kui 
kunagi varem ajaloos. Ohud on 
nüüd palju suuremad.

Kuna olen näinud lähedalt 
Niguliste üles ehitamist, siis 
on mul see sõjahirm palju suu-
rem kui teistel inimestel. Aga 
ma siiski loodan, et ka Vene-
maal rahva terve mõistus ik-
ka pikapeale võidab idiotismi 
ja pöördutakse tagasi niisugu-
se rahvusvahelise suhtluse juur-
de, kus üksteisele naeratatak-
se kõigepealt ja siis aetakse as-
ju, mitte ei tapeta inimesi. Aga 
kui läheb nii hulluks, et Eestit 
hakatakse pommitama, siis... 
(Tõstab käed püsti ja vangutab 
pead.) Aga ega mina ei põge-

neks kuhugi. Mina olen siin. 
sündinud ja siin ma 

ka suren.

Kuidas nä-
gi Tallinna 
elu välja 
võrreldes 
teiste han-
salinnade-
ga? Olid 
siin reeg-

lid range-
mad või ko-

guni vastupidi 
– vabameelsemad 

kui mujal?
Üks asi on meie ajaloolas-

tel kuidagi kahe silma vahele 
jäänud. 1370. või 1373. aastal 
võttis Tallinna raad vastu sel-
lise määruse, et kui keegi ostis 
puumaja, siis ta pidi selle nelja 
aasta jooksul asendama kivima-
jaga, muidu see maja võõranda-
ti. Ja oli kirjas, et ta võib seda 
neli aastat kasutada Jus Esto-
nicumi alusel. Jus Estonicum – 
see on Eesti õigus. See tähen-
dab, et lisaks saksa kommete-
le ja nendest pärinevale õigus-
mõistmisele, olgu need siis lin-
naõigused või tavaõigus, mis 
olid kirja pandud, oli ka Eesti 
õigus, mis jäi aga kirja pane-
mata. Ja selletõttu me ei tea, 
millised eriõigused või vaba-
dused olid eestlastel võrreldes 
saksa kolonistidega. Aga meil 
oli niisiis ka teatud eesõigusi. 
Näiteks ka see, et Tallinna sa-
dama paadimehed olid eestla-
sed. Nad olid ka tolliametnike 
ülesannetes, lossisid ja laadisid 
laevu. Nemad ajasid sadama 
asju ja hoidsid seal korda ilm-
selt vanadest viikingiaegsetest 
traditsioonidest lähtudes. 1506. 

Sadama eest 
vastutavad eesti 

paadimehed  
soovisid, et nende 
seas poleks ühtegi 

sakslast.
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aastal koostasid nad uut põhi-
kirja ja selles oli punkt, et nen-
de vennaskonda ei tohi kuulu-
da ükski sakslane. Raad selle-
ga ei nõustunud ja see punkt ei 
läinud läbi. Aga fakt, et mingil 
erialal eestlased hoidsid kokku 
ja leidsid, et neil on ainuõigus, 
näitab, et ega eestlaste olukord 
polnudki nii hull, nagu osa aja-
loolasi kipub rääkima.

Nojah, linna õhk tegi vabaks, 
nagu on kogu aeg öeldud. Ta-
lupojad ju selleks tuldki lin-
na, et pääseda mõisa orjami-
sest. Kui palju neid talupoegi 
võis üldse olla, kes linnas va-
baks said?

No kui see huvitab, siis tuleks 
hakata uurima Tallinna kodani-
ke raamatuid. Seal on kõik kir-
jas, kes võeti kodanikuks. Aga 
asi on selles, et kõik polnud täis-
kodanikud, osa olid kaaskoda-
nikud. Balthasar Russowi äsja 
uuesti  ilmunud kroonikas on 
juttu sellest, et 1535. aastal tu-
li siia ordumeister von Pletten-
berg ja mõisnikud kaebasid tal-
le, et talupojad jooksevad linna. 
Moodustati komisjon, mis töö-
tas kakskümmend aastat.

16. sajandil oli ikka massi-
liselt talupoegi, kes tulid lin-
na. Meenutan siinkohal seda-
gi, et 1550. aastal oli Tallinnas  
umbes seitse ja pool tuhat ela-
nikku. Kõige rohkem oli nen-
de seas eestlasi – ligi neli tu-
hat. Sakslasi oli ainult 200 ja 
ülejäänud olid roots-
lased, soomlased 
ja näpuotsaga 
teisi.

Millal on 
ajaloo väl-
tel eest-
laste osa-
kaal tal-
linlaste 
seas kõige 
suurem ol-
nud?

Kahjuks kõiki-
de aegade kohta po-
le nii täpseid andmeid, na-
gu oli 16. sajandi keskel. Rah-
vust oli siiski keskaegses lin-
nas raske määrata, seepärast 
pole ka meil iga ajastu kohta 
selgeid andmeid.

Küllike Kaplinski on kirju-
tanud raamatu "Käsitöölised 
Tallinnas", seal on analüüsi-
tud ka rahvusküsimust. Mõ-
nede inimeste puhul on või-
malik rahvust määrata. Näi-
teks kellel on paganalikud 
eesnimed, mitte saksapära-
sed. Mõnel on ka lisanimed, 
mis viitavad nende päritolu-
kohale. Von Kegel näiteks vii-
tab Keilale ja nähtavasti eest-
lasele. Niisuguste nimede pu-
hul võis oletada, et see on sel-
lest kohast linna tulnud talu-
poeg. Aga osal eestlastel olid 
ka juba kristlikud nimed. Näi-
teks Johannes ja selle tuleti-
sed Jaanid ja Jörgid ja Jensid. 
Niisiis ei ole võimalik maini-
tud nimede järgi tuvastada, 
mis rahvusest keegi oli.

Andmed muutuvad pare-
maks jälle 19. sajandil. Talu-
pojad pääsesid pärisorjusest ja 
seoses industrialiseerimisega 
hakkas taas maainimesi linna 
tulema. 1870. aastal oli Tal-
linnas 27 000 elanikku, 1913. 
aastal ületas elanike arv juba 
100 000 piiri.  Nii et 20. sa-
jandi alguses oli Tallinnas ikka 

rõhuv eestlaste ülekaal. Saks-
lasi oli kusagil nelja protsendi 
ringis ja venelasi veel vähem. 
Juba 1904. aastal võtsid eest-
lased Tallinna raes jämedama 
otsa enda kätte.

Millised olid kõrgemad posit-
sioonid, mida eestlastel Tallin-
nas õnnestus saavutada kesk-
ajal ja varasemal uusajal?

No selles osas olid jah pii-
rangud. Kanuti gildil näiteks oli 
määrus, millega ei lubatud võt-
ta eestlastest õpipoisse mõne-
desse ametitesse. Isegi külla ei 
tohtinud eestlasi kutsuda. Ku-
jutage ette! Aga ikkagi esines 
seal eesti nimesid. Kuigi suur-
gild oli saksakeelne ja raad ka, 
ainult suurgildi liikmed said rae-
härradeks, leidub ka raehärrade 
seas mitmeid eesti perekonnani-
mega mehi. Need olid siis ilm-
selt saksastunud eestlased, ees-
ti juurtega tegelased. Olen mär-
ganud ka vähemasti ühte Eesti-
maa piiskoppi Tallinnas, kes pidi 
olema ilmselt eesti päritolu. Nii 
et eestlased jõudsid ikkagi juhti-
vatele kohtadele ka, aga neid ei 
olnud palju. Suurem osa eestla-
si jäi kesk- ja alamkihti.

Aga mõned suutsid oma pä-
ritolu nii varjata, et tundusid 
kõigile juba sakslastena, nende 
jälile me ei jõua kunagi.

Mulle meenub üks pärimus, 
et millalgi üks riigisakslane nap-
sitas öösel baltisakslasega, ja 
kui baltisakslane oli juba pä-
ris jokkis, siis söandas ta rii-
gisakslasele pihtida, et  tunnis-

tab nüüd üles midagi hirm-
sat. "See on meie pe-

rekonnaga seo-
ses," lisas ta. 

Riigisaksla-
ne mõtles, 
et kuuleb 
nüüd mõ-
nest pan-
garöövist 
või roi-
mast, aga 

baltisaks-
lane lausus: 

"Tead, minu 
isa oli eestlane."

Jah, mõelda, kui 
õudne! (Naerab.) Oli pres-

tiižsem omandada saksa keel, 
siis said sotsiaalsel redelil tõus-
ta ja sulanduda kõrgematesse 
kihtidesse kui see, millest sa 
pärinesid.

Nõukogude aastakümnetel ta-
heti samuti suur osa vanalin-
nast maha lammutada ja teha 
laiad tänavad ning nende äärde 
ilmetud majad. Kas peame va-
nalinna säilimises olema tänu-
likud ka vaesematele aegadele?

Üks moto, mida mina ikka 
tsiteerin, on see, et mõõdukas 
vaesus on parim konservaator 
ühe ajaloolise linna jaoks. Siis 
ei jätku vahendeid, et teha suuri 
promenaade ja nende äärde kõr-
geid majakolosse. 1962. aastal 
oli üks arhitekt, kelle venekeel-
ne dissertatsioon on mul veel 
riiulil alles. Ta väitis, et Tallin-
na vanalinn on piisavalt lagu-
nenud, et oleks mõtet 80 prot-
senti sellest lammutada ja ehita-
da selle asemel kuue- kuni ka-
heksakordseid büroo- ja eluhoo-
neid laiade bulvarite äärde. Üks 
nõudmine oli, et Balti jaamast 
peaks lai otsetee viima kauba-
maja juurde. Ja viiendikule va-
nalinnast oleks siis halastatud. 
See tekitas vaidlusi, mida mi-
na üliõpilasena lugesin. Ja vii-
maks otsustati, et vanalinn ik-
kagi jääb ja pisitasa hakkame 

seda korda tegema. Aga ku-
na toona nõukogude süsteemis 
ühiskondlike hoonete jaoks ra-
ha leiti, aga elamufondi jaoks 
mitte, siis moodustati vanalinna 
elamuekspluatatsiooni valitsus. 
Muide, mida see ekspluatatsioon 
tähendas? Ilmselt – kasuta, ku-
ni kokku kukkumiseni, ära re-
mondi. Siis soovitas linnavalit-
sus asutustele ja suurtele ette-
võtetele, kes tahtsid vanalinna 
oma külaliskorterid sisse seada, 
viia elanikud vanalinnast väl-
ja kas Mustamäele,  Lasnamäe-
le või Õismäele. Siis oligi nii-
moodi, et kui kuuekümnendate 
aastate keskpaiku oli vanalin-
nas veel 15 000 elanikku, siis 
neist jäid alles vaid mõned tu-
handed. Praegu on ainult kolm 
tuhat. See on selle protsessi tu-
lemus, mis omal ajal suure hoo 
sisse sai.

Kui palju võiks vanalinnas asu-
kaid olla, et see poleks ainult 
kontorite ja kõrtside koht?

Vanalinnapäevade konve-
rentsidel on seda palju aruta-
tud. Demograafid on väitnud, 
et Tallinna suuruse linna vana-
linna osas võiks olla viis tuhat 
elanikku.

Kui oleks seal nii palju, nagu 
see soovitus ütleb,  siis poleks 
õhtuti see paik välja surnud, 
akendes oleks valgust ja tänaval 
liikumist ning igasugused pätid 
ja röövlid ei võtaks seal võimu 
enda kätte. Säiliks elanike en-
di sotsiaalne kontroll. Ja neist 
alla kolmest tuhandest, kes on 
küll elanikena kirjas, on paljud 
omanikud hoopis välismaalased 
ja käivad siin ainult paar korda 
aastas. See pole hea.

Eestis ei müüda massiliselt 
mitte ainult maju, vaid ka maad 
välismaalastele. Ja see ei ole 
samuti hea.

Ometi, ega kõik meie oma ini-
mesed ka vanalinna omandisse 
heaperemehelikult pole suhtu-
nud. Ikka on veel näotuid, sui-
sa lagunenud maju.

Mulle näib, et siin aitab ai-
nult see, kui saaks niisugus-
telt omanikelt, kes oma maja-
de eest hoolt ei kanna, majad 
lihtsalt sundvõõrandada. See 
võiks olla palju lihtsam prot-
seduur, kui on praegu.

Omanikelt, kes on nagu koer 
heintel, et ise ei söö ja teiste-
le ka ei anna, tuleb majad liht-
salt ära võtta.

Linn peaks ka rohkem vaa-
tama, et poleks nii palju neid 

merevaigu ja matrjoškade poo-
de. Samuti niisuguseid küla-
liskortereid, kus käiakse ai-
nult pummeldamas ja pidu pi-
damas. Kui vanalinnas oleks 
rohkem elanikke, oleks seal 
ka rohkem neid teenindavaid 
kauplusi, töökodasid ja muid 
selliseid asutusi. Näiteks pa-
garitöökodasid, kus küpseta-
takse oma saiu ja tehakse ori-
ginaalseid koogikesi.

Ja veel – Tallinna vanalin-
nal peaks olema eraldi põhi-
määrus, mille järgi oleks va-
nalinn eraldi administratiivük-
sus, sest sealsed olud, vajadu-
sed ja nõuded erinevad muust 
kesklinnast, rääkimata kogu 
ülejäänud Tallinnast. Tal on 
ju UNESCO maailmapärandi 
staatus, see peaks andma või-
maluse käsitelda seda linna piir-
konda omaette.

Kas teie omaaegsest Tartu üli-
koolist piisas, et saada päriselt 
kunstiajaloolaseks?

Ülikooli õppejõud jagunesid 
kaheks. Ühed olid puhtalt ideo-
loogilised tegelased, mõned aga 
tegelesid siiski korralikult era-
laste teadmiste edasiandmise-
ga. Nagu näiteks Voldemar Va-
ga ja veel mõned. Nad julgesid 
ka väljendada lausa oma põl-
gust sotsialistliku realismi vas-
tu ning rääkisid maailmas va-
litsenud kunstivooludest. See 
kunstiajaloo osa oli muu puna-
se jama kõrval Tartu ülikoolis 
siiski väga korralikul tasemel. 
Aga seda oli vähe ja selle tõt-
tu pidin pärast ülikooli lõpe-
tamist ennast täiendavalt ha-

rima hakkama. Õppisin maa-
ilmakunsti tundma põhiliselt 
Ermitaaži baasil ja eks Eestis 
vaatasin ma kõiki näitusi siin 
Tallinnas, et end harida. Mul 
kulus kümme aastat, kuni ma 
jõudsin selle tasemeni, et või-
sin enda kohta öelda: nüüd olen 
ma professionaalne kunstiala-
loolane. Siis ma olin avalda-
nud oma esimesed uurimused 
Kadrioru lossi ja pargi rajamise 
kohta. Töötasin seda uurimust 
ette valmistades ka Moskva, 
Leningradi ning Tallinna ja 
Tartu arhiivides.

Tallinnas on 
justkui kaks 
vastandlik-
ku arusaa-
ma. Ühed 
inimesed 
seisavad 
vanalinna 
puude eest 
ja teised 
müüride ja 
vaadete eest. 
Teie olete öelnud, 
et valite igal juhul 
majad. Miks see nii on?

Puudest on mulle kõige arm-
sam tamm, mille mu vanaisa is-
tutas Haapsallu ja mis on prae-
gu peaaegu 20 meetri kõrgu-
ne.  Aga vanasti ei arvestatud 
sellega, et puud kasvavad vä-
ga suureks. Ja linnas on nii, 
et puu juured lõhuvad maja-
de vundamenti. Juured on nii-
sama laiad kui puu võra, mil-
le pealt saab vaadata, kas ta 
on ohtlik. Linnas tuleb need 
ohtlikud puud maha võtta, ol-

gu ta nii elujõuline kui tahes. 
Paljud puude kaitsjad on mul-
le öelnud, et ma olen barbar. 
Aga see on minu kui kunsti-
ajaloolase kohustus sellistele 
asjadele tähelepanu juhtida, et 
hooned ja arhitektuuripärand 
ei saaks kahjustatud haljastu-
se tõttu. Haljastus võib natuke-
ne eemal olla ja tuleb vahet te-
ha ka metsa- ja pargihaljastuse 
vahel. Praegu käib õnneks va-
nalinna haljasvööndi korda te-
gemine. Ja selles on üks punkt 
ka vaadete avamine. Vaated nii 
väljastpoolt vanalinnale kui ka 
vanalinna seest vaated teatud 
ümbruskonnale. Praegu on vä-
ga toredad vaated lihtsalt um-
be kasvanud.

Milline on teie esimene lapse-
põlve mälestus?

Minu esimene lapsepõlve 
mälestus oli see, et on päi-
keseline päev . Elasime toona 
Salme tänaval, mis siis veel 
sõja tänava nime kandis. Ema 
oli välja läinud ja vanaisa oli 
praadinud kartuleid. Istusime 
kumbki taburetil ja meie va-
hel oli veel üks taburet, millel 
oli praepann praetud kartulite-
ga. Sõime vanaisaga neid kar-
tuleid. Vanaisa oli teatud mõt-
tes ka minu elupäästja. 1944. 
aastal oli suur pommitamine, 
hävis vanavanemate kodu Õu-
na tänaval. Samuti Estonia tea-
ter, kus mu vanaema ja vana-
isa ka kunagi töötasid. Minu 
isa oli saanud surma teispool 
Narva rinnet Saksa mundris 
võideldes. Ma olin aasta kolme 
kuune siis. Vanaema juhtis sõ-
ja ajal Rootsi saatkonna näite-
ringi. Ta sai piletid endale, va-
naisale, mu emale ja mulle vii-
masele Rootsi minevale laeva-
le. Aga mu ema ütles, et tema 
ei tule. Rahvast oli sadamas 
väga palju, vanaisa tegi näo, 
et ei pääse massist läbi ja tuli 
tagasi. Ta teadis, et minu ema 
oli saanud daamiliku kasvatu-
se, et ta oli kirjanduslike kal-
duvustega, jõukast perekon-
nast ega saa punase diktatuuri 
oludes hakkama. Ema on ise-
gi öelnud, et kui vanaisa po-
leks tulnud tagasi, siis võibol-
la oleks ta isegi avanud gaasi-
kraani. Aga kuna vanaisa toe-
tas meid, siis jäime ellu. 1946 
tuli vanaema ka tagasi Rootsist 
ühe esimese eestlasena ja elu 
hakkas mõnevõrra normalisee-

ruma. Vanaisa töötas artellis 
Presto, kus valmista-

ti plastmassist pa-
kendeid, tasku-

lampide kor-
pusi ja nöö-
pe. Ja mi-
nu lapse-
põlve üks 
tegevu-
si oli puu-
rida auke 

nööpidele 
ja viilida si-

ledaks tasku-
lambi korpuste 

ääri. Aga vanaema 
saatis mind oma elu lõpu-

ni ja hoolitses minu eest nagu 
ema. Vanaema, kellest jutt, oli 
Betti Kuuskemaa.

Mis teil veel on elus jäänud te-
gemata?

Mul on kirjatööd, mis on alles 
pooleli, ja on neid, mida pean 
veel alustama, aga räägime en-
dest juba siis, kui õige aeg kät-
te jõuab! Ptu-tuu-tuu, äkki sõ-
nan veel muidu ära!

Kuuskemaa on ka ise suur kunsti- ja vanade väärtuslike esemete koguja. 2016. aastal korraldas ta linnamuu-
seumis oma kogust näituse.  Autor: Jaan Künnap/Vikipedia

Meil pole vaja 
külaliskortereid, 

kus käiakse ainult 
pummeldamas ja 

pidu pidamas.

Majaomanikud 
on nagu heintel 

koerad – ise  
ei söö, aga teistele 

ei anna.

Kunstiajaloolase päev möödub 
muinsusuudiseid uurides
Kuuskemaa peab pi-
devalt olema kursis, 
mida kusagil remon-
ditakse või restau-
reeritakse.

Kuuskemaa sõnul on 
ta praegu rohkem vaba-
kutseline. "Mul ei ole enam 
nõunikuna linnavalitsuse hoo-
nes oma lauda ja arvutit, olen 
kodusel režiimil," märkis ta. "Ma 
loen palju ja ka linna lehti. Pea-
linna ja kõik linnaosade lehed 
loen alati läbi. Et olla kursis 
nende praktiliste uudistega, mi-
da ma ei saa näiteks kesklinna 
linnaosakogu koosolekutelt, 
kus ma ka käin. See on mul va-
jalik ka praktiliselt oma töös, 

sest kui mul on püha-
päeval raadiosaade 
Memoria, juba kol-
mekümnendat aastat 
muide. Seal pean ma 

rääkima linna muinsu-
suudiseid, et mida kusagil 

remonditakse või restaureeri-
takse. Või kuhu eraldatakse ra-
ha ja kuhu mitte."

Vahel astub Kuuskemaa 
sisse ka Raekoja platsil asu-
vasse linna muinsuskaitse 
osakonda. "Mõnikord tuleb 
vastu mõni ajaloolane või arhi-
vist või restauraator, siis ma 
tihtipeale küsin, kas neil on 
mulle muinsusuudiseid," rää-
kis Kuuskemaa.

algus lk 12–13
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Möödunud sajandi alguses 
kandsid naised käekotina 
justkui meeste reisikohvrite 
tillukesi koopiaid, mis ma-
hutasid taskurätiku, võt-
med, pliiatsiga märkmiku ja 
nimekaardid.

Tallinna linnaelumuuseumis 
saab alates 5. novembrist vaa-
data käekotidisaini tutvustavat 
näitust "Igapäevased kaaslased. 
Käekotid 1900-1950", mis an-
nab ülevaate käekottide välja-
nägemise ja kasutusviiside kuju-
nemisest Eestis 20. sajandi esi-
mesel poolele. 

Tuntud prantsuse lauljanna 
Edit Piafi sõnul tähendas omal  
ajal teatrisse minemine ilma ko-
tita naisele sama, nagu  minna 
paljajalu tänavale. Kuidas täna-
päevane käekott alguse sai? 19. 
sajandi viimasel kolmandikul tar-
vitusele tulnud sõna "käekott" 
tähistas algselt meeste lühikese 
sangaga reisikotti. Aga peagi il-
musid reisikotid ka naiste käe-
vangu. 20. sajandi alguses hak-
kas senise õrnast paelast sanga-
ga kotikese asemel domineerima 
märksa raskepärasem, kuid ka 
märksa kindlamalt suletud kott. 
Linnamuuseumi näitusel peegel-
dab seda laadivahetust must na-
hast reisikott, mis suletav nikel-
datud metallraami ja klõpsudega.

Tillukesed kohvrikesed
Kunstiakadeemia teadur Jaa-

na Päeva võtab pihku umbes 
peopesasuuruse, kuid toeka vä-
limusega mustast nahast käe-
koti. "Käekotid muu-
tusid naistele vaja-
likuks tarbeese-
meks just 19. sa-
jandi lõpus ja 20. 
sajandi alul, mil 
naised hakkasid 
rohkem ringi lii-
kuma ka kodust 
väljaspool," rääkis 
Päeva. "Rongiliiklus 
muutis sagedasemaks, nii 
muutusid nõutumaks isiklikke 
esemeid mahutavad vastupida-
vast materjalist kotid. See mi-
niatuurne nahast käekott on üs-
na tüüpiline tollele ajale. Sellel 
on olemas veel kõik reisikohv-
ri tunnused. Nahkvoodriga vas-
tupidav kott käib lukku, tal on 
nikeldatud raam ja tugev sang, 
mis varasematel tekstiilkotti-
del puudus. Otsisin sellist tüü-
pi kotti väga kaua, kuni sel su-

vel Kesk-Eestis Seidla vanava-
ralaadale sattudes seda Viljan-
di antiigikaupmehe letil silma-
sin. See kott oli pikka aega ol-
nud ühe perekonna reliikviate – 
ordenite, mansetinööpide ja teis-
te väärisesemete – hoiukohaks."

Selline pisike argipäevakott 
mahutas aga siis, kui see moes 
oli, näiteks taskurätiku, võtmed, 
pliiatsiga märkmiku ja nime-
kaardid. Näitusel on väljas veel 
märksa väiksemad mündikotid.

Möödunud sajandi alul 
ei olnud käekotid veel 

kuigi levinud ja nii 
asendasid neid til-
lukesed, tikutop-
sist vaid pisut 
suuremad sanga-
ga kotikesed. Kõi-

ge väiksemaid neist 
võis lausa rõngaga sõr-

me otsa riputada, 
nii on näitusel nä-

ha ka pisikese rõn-
gaga sõrmuskot-
ti. Pidulikel puh-
kudel võis peok-
leidi juurde sobi-
tada ka voodri-
ta üleni hõberõn-
gastest tehtud võrk-
kotte. "Alguses pan-
di hõberõngad omavahel 
kokku rõngassärkide valmista-
mise laadis," ütles Päeva. "20. 

sajandi alguses aga leiutati sel-
leks juba vastav masin. Need 
jäid moodi mitmekümneks aas-
taks, mille vältel uuenes ka ko-
tiraami stiil. Näiteks juugendlik 
või art deco laadi."

Esialgu kotte õlal ei kantud
Materjalid muutusid ajapikku 

paindlikumaks ja nahk pehme-
maks ning seda oli parem töödel-
da. Müügile ilmusid klišeemust-
riga nahast ja hõbetatud metall-
raamiga kotid, mille raami või-
sid kaunistada ehiskivid ja kee-
rukad mustrid. Jäiga sanga ase-
mel võis kätte võtta punutud na-
ha või kettsanga. Seest kaitses 
kotti sageli satiinvooder. Peenelt 
töödeldud väikseid ridiküle kau-
nistasid samet-, klaas- ja metall-
helmed, nende valmistamisel ka-
sutati pärlilõnga, siidi ja sametit.

Sajandi teine kümnend 
aga suurendas vajadust 

märksa praktilisema-
te ilmastikukindlate 
kottide järele, nii 
hakati neid val-
mistama ka kunst-
nahast. Kui nikel-

datud plastkinnise-
ga kunstnahast käe-

koti sisemust kaitses 
siidripsvooder, siis klapi-

ga suletavat klišeemustriga na-
hast kotis peitus nahksiidist mu-

aree- ja puuvillane vooder. Pika 
sangaga kottidest võibki rääkida 
juba eelmise sajandi teisest  küm-
nendist peale, mil koos kitsa see-
likumoega tekkis tekstiilist ja na-
hast kottidele pikem sang. Siiski 
ei visatud seda veel üle õla, vaid 
kanti käes või randmel rippuva-
na põlvede kohal. Pidulikumaid 
kotte kaunistasid pikad siidnöö-
rist ja pärlilõngast narmastuttide-
ga või atlasspaelast sangad.

Voldid ja krooked
1920. ja 1930. aastad tõid tä-

navapilti viis- ja kuusnurksed või 
ümara joonega kotid, millele li-
sasid ruumikust voldid ja kroo-

ked. Kokkutõmmatava nööriga 
käekottide asemele ilmusid rand-
merihmaga kotid, mida sai 
tantsimiselgi käes hoi-
da.  Tulid ju just siis 
moodi uued tantsu-
stiilid nagu tango, 
fokstrott ja char-
leston. Kui klapi-
ga randmekoti al-
läärt ehtisid veel 
narmad, aitas see 
lennukust lisada.

Taandarengu tegid koti-
sangad järgmisel kümnendil, mil 
moepilti ilmusid mapi- ja ümbri-
kutaolised kotid. Tähtsamaks kui 
fassong sai materjal, nii kasuta-

ti kottide valmistamiseks ka kä-
sitsi dekoreeritud nahka. Nahast 
ümbrikkott oli suletav tõmbluku-
ga, klapiga või nikeldatud metall-
kinnisega. Kvaliteetset ja mustri-
list nahka eelistati ka argikottide 
tootmisel, kuid tekstiilist ja hee-
geldatud kotidki  said menukaks. 
Linnamuuseumi näituse kataloo-
gist võib leida koguni klapiga sii-
dist ümbrikkoti, millel  klaasipu-
rust kleebitud muster. Või siis vas-
tupidi – plastist ümbrikkoti.

Ühe ümbrikukujulise, velve-
ti- ja sametilaadsest materjalist 
koti leidis näituse projektijuht 
Maris Rosenthal poeaknalt nae-
la otsast. "Kullatud raamiga ko-
ti sain ühte meie vanalinna an-
tiigipoodi sisse astudes," rääkis 
Rosenthal. "Uurisin kõik riiu-
lid läbi, aga midagi silmapaist-
vat ei leidnud. Astusin juba uk-
se poole, kui silmasin poe süga-
vate aknapõskedega vaateakent. 
Seal roostes naela otsas see kott 
rippuski! Pleekinud ja tolmune 
ning unustusse vajunud. Läksin 
sisse tagasi ja küsisin kotti nä-
ha. Kotil paelus mind omapära-
ne lahtikäiv raam. Kui varase-
mad tekstiilist kotid olid sageli 
ülevalt nööriga kokku tõmmata-
vad, siis eri  sulgemisviiside tes-
timisel leiutati üha omapärase-
maid raame. Kotti metallikunst-
nikule puhastamiseks viies sel-
gus,  et raam oli kullatud väga 
spetsiifilises ormolu tehnikas!"

Kaunistuste varjus  
kehv kvaliteet

Praktilisus hakkas dominee-
rima 1940. ja 1950. aastail. Käe-
kotid mahutasid tänu voltidele ja 
kroogetele rohkem, aga neid oli 
seetõttu ka raskem kanda. Sel-
lepärast lisati kotile veel teine-
gi sang, nii püsis kott paremini 
pihus. Eesti ajakirjanduses ilmus 
esimene õlakotiga moefoto 1935. 
aastal ajakirjas Eesti Naine. Siis-
ki läks õlakottide pärisbuumini 
veel mitukümmend aastat, sest 

sõjajärgne mood pöördus 
naiselikumate ümbrik-

kottide juurde tagasi. 
Sõjajärgsetel aasta-
tel olid kotid küll 
muutunud hädava-
jalikuks tarbeese-
meks, kuid nen-

de kujundus toetus 
eelmiste kümnendite 

saavutustele. Oma pit-
seri vajutas kotidisainile 

materjalide nappus ja kehv kva-
liteet, mida üritati varjata rohke-
te mustrite ja robustsuseni lihtsus-
tatud lahendustega.

Väljas on ka kottide sisu. Nii 
saab ettekujutuse iga küm-
nendi käekottide kasutusvii-
sidest: mida sisaldas endas 
daami pärastlõunakott, mi-
da õhtukleidi juurde kantav 
ridikül või hoopis rannakott.

Kokku on näitusel välja pan-
dud sada käekotti. Näituse pro-
jektijuht Maris Rosenthali  sõnul 
on nende hulgas ka mitmeid anne-
tatud kotte. Nii näiteks sai linna-
muuseum kahesangalise mahuka 
kauni klišeemustriga nahast ko-

ti annetusena Eduard Taska atel-
jee ärijuhilt. Omapärase must-
ri sai nahk pressi ja kuumuse-
ga metallplaadilt. "Kui inimesed 
asjade väärtust tajuvad, võtavad 
nad muuseumiga ühendust," üt-
les Rosenthal. "Sellised näitused 
elavdavad huvi! Ühelgi muuseu-
mil pole nii terviklikku kogu, et 
ajaloolist kotidisaini kujunemis-
lugu näidata. Näituse kokkupa-
nemisel tegime koostööd ka pal-
jude teiste muuseumidega, on ju 
näituse  eksponaatide ajavahemik 
vägagi pikk."

Eksponeeritavad kotid pä-
rinevad Tallinna linnamuuseu-
mi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti 

Rahva Muuseumi, Pärnu muu-
seumi, Narva muuseumi ja Viru-
maa muuseumide, Palamuse O. 

Lutsu kihelkonnakoolimuuseu-
mi ja Viimsi rannarahva muu-
seumi kogudest ning Jaana Päe-
va erakogust.

"Minu enda kogu fookuses 
on Eestis kantud või siin disai-
nitud käekotid," ütles Päeva, 
kelle doktoritöö sisaldas ka aja-
loolist ülevaadet Eesti käekot-
tidest. "Näitusele oleme koos 
välja pannud igast kümnendist 
kakskümmend kotti."

Samuti saab näitusel tutvuda 
esemetega, mida kottides kaa-
sas kanti. Nii saab ühe koti si-

su näitel ettekujutuse iga küm-
nendi käekottide kasutusviisi-
dest: mida sisaldas endas daa-
mi pärastlõunakott, mida õhtu-
kleidi juurde kantav ridikül või 
hoopis rannakott.

Näitusega koos ilmub ka sel-
lekohane trükis, mis sisaldab 
112 leheküljel rohkem kui 100 
fotot näitusel välja pandud kot-
tidest koos perioodi ajalooli-
se ülevaate ja eri kümnendite 
tutvustusega.

Näitusel on väljas sada käekotti, igast kümnendist paarkümmend näidet

Miniatuurne nahast käekott kuulub Jaana Päeva sõnul nende õnnelike leidude hulka, mis kotidisaini ajalugu ilmestada aitavad.   Albert Truuväärt

100 ILUDUST: Imetle nii tillukest sõrmuskotti  
kui hõbedast turvist meenutavat ridiküli!

Sametkotti 
kaunistab or-
molu tehnikas 
kullatud metall-
raam.

Meisterda endale ise käekott!

• Näitust saadab mitmekülg-
ne publikuprogramm, mis 
pakub nii teadmisi käekotti-
de ajaloost ja kasutamis-
koodidest kui ka ideid, kui-
das neid ise valmistada. Ku-
na osalejate arv on piiratud, 
on vajalik eelnevalt osta pi-
let Fientast. Enne tuuri on 
muuseumis kohapeal või-
malik osta pilet vaid vabade 
kohtade olemasolul.

• 11. novembril kell 17 tutvus-
tab kotte Jaana Päeva.

• 20. detsembril kell 17.30 viib 
kotte uudistama Triinu Tuvi-
Kusterle.

• Kuraatorituuri saab tellida 
ka oma seltskonnale sobival 
ajal, võttes ühendust linnae-
lumuuseumi haridusdisaine-
riga e-posti aadressil Kristi-
na.Madisson-Laht@linna-
muuseum.ee või tel 5196 
1041.

• Näitus on avatud linnaelu-
muuseumis Vene 17 kuni 
järgmise aasta lõpuni.



16  •  7. november 2022  •  KÜSITLUS

Rahvaülikool  
kutsub rookrooni 
meisterdama
Vanasti oli pühade ajal olulisemaks kau-
nistuseks lakke riputatav õlgedest või 
pilliroost kroon. Kroonid on oma pärit-
olult tunduvalt vanemad kui tänapäeva-
ne jõulukuulutaja kuusk ning olid seotud 
ka mitmete uskumustega, näiteks vilja 
kasvu ja jõukuse suurendamisega ning 
kaitsega kurja eest. Uskumused on tä-
napäeval küll taandunud, kuid krooni ka-
sutatakse ja valmistatakse siiani. 11. no-
vembril kl 18-20 oodatakse huvilisi rah-
vaülikooli Pelgulinna majja (Telliskivi 56), 
et tutvuda rookrooni valmistamise töö-
võtetega. Täpsem info ja kursusele re-
gistreerimine: kultuur.ee või tel 5330 
3390.

Linnaelumuuseumi 
ekskursioon viib  
Mardi tänavale
10. novembril kl 18 toimuv sekskursioon 
avab prostitutsiooni ajalugu 19. sajan-
dist kuni 20. saj alguseni. Pealinna kõl-
vatumat poolt minnakse uurima kuna-
gisse pahede rajooni Mardi tänavale, 
kus asunud näiteks bordellid Victoria, 
Venezia, Mandshuria, samuti Gelbe Af-
fe. Retk toimub täies ulatuses väljas, 
seetõttu palutakse riietuda vastavalt il-
male. Poolteist tundi kestev tuur algab 
Seegi galerii eest (Väike-Pääsukese 5) 
ja lõpeb Kalevi staadioni juures. Loe lä-
hemalt www.linnamuuseum.ee , piletid: 
Fienta.com

Lastemuuseumi 
Miiamilla isadepäev

Lastemuuseum Miiamilla kutsub lapsi 
koos isadega 13. novembril kl 13-15 ise-
moodi perepäevale. Jäädvustatakse is-
sid laste pilgu läbi ning võetakse hetk 
arutlemiseks, mille poolest lapsed oma 
isade moodi on. Pannakse tööle mõista-
tamismootor, sest ära on vaja arvata 
näiteks kehakeeles seletatavad ametid 
ning see, mida tähendavad vanamoeli-
sed kentsakad sõnad. Loe lähemalt 
www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum-
miiamilla

RAEKOJAS ETENDUS "ARMASTUSE ORJAD"

Raekoja 700 aasta juubeli puhul näeb hoone kodanikesaalis Theatrumi ja raekoja 
koostööna valminud uuslavastust "Armastuse orjad", see põhineb William 
Shakespeare’i sonettidel ning on valminud Erik Richard Salumäe ja trupi koosloo-
mena. Nii lavastaja Salumäe kui ka  näitlejad on pärit kevadel EMTA lavakunstikooli 
lõpetanud 30. lennust, seega on oodata noort ja värsket lähenemist igavikulisele 
teemale. Lühilavastuses toovad värsivormide ning muusikaga põimunud loo publiku 
ette Maria Teresa Kalmet, Merlin Kivi, Mark Erik Savi, Hardo Adamson ning Jaan 
Tristan Kolberg. "Armastuse orjad" etendub 11., 12. ja 13. novembril kl 19.

Minu  
TALLINN

Naine kannab elu  
edasi ja ei saa ka  
raskel ajal pead  
longu lasta
Poplaulja ja näitleja Tanja Mihhailova-Saar

Mina püstitaksin ausamba meie tavalisele 
naisele, kes elu edasi kannab. Tema roll oli ja 
on hindamatu, see vääriks rohkem positiivset 
tähelepanu. Kuigi olud muutuvad, ja muutu-
vad ehk raskemaks, ei saa naine pead longu 
lasta. Vaatamata probleemide kuhjumisele kas-
vatavad naised ikka lapsi, teevad süüa ja käivad 
tööl. Naisel tuleb käia nii ajaga kaasas kui ka osata 
iseendaks jääda. Koondkujuna võiks ausamba püsti-
tada lausa mitmesse kohta Eesti eri paikades. Näi-
teks nelja ilmakaarde. Kõik maanurgad on olulised, nii 
pealinn kui ka ääremaa väiksemad linnad.

• Hiljuti avati Rahvusooper Estonia juures mälestusmärk Eesti esimesele presidendile Konstantin Pätsile.  
Pealinn uuris, kes vääriks veel monumenti ja kuhu see peaks kerkima.

TANJA MIHHAILOVA: Mina püstitaks 
ausamba tublile Eesti naisele

Tuleb tunnustada riiki 
loonud diplomaate
Eesti kultuuri koja eestseisuse liige 
Daisy Järva

Eesti riigi loomisele mõeldes 
püstitaksin ausamba polii-
tik Karl Robert Pustale, 
ühele tuntumale diplo-
maadile ja Eesti 1918. 
aasta välisdelegat-
siooni liikmele. 1953. 
aastast kuni oma 
surmani 1964 oli ta 
Eesti diplomaatiline 
esindaja Prantsus-
maal, Belgias ja Hispaa-
nias. Samuti Pan-Euroopa 
liikumise  eestvedaja Eestis. 
Tänuväärset tööd tegi rahvaluu-
leteadlane ja diplomaat Oskar Kallas, nii 
riigi iseseisvuse saavutamise nimel kui 
ka hiljem suursaadikuna Inglismaal. Po-

liitik ja ettevõtja Juhan Kukk jõudis riigi-
vanem olla ligi aasta, kuid vabariigi välja-
kuulutamisel loeti ette tema koostatud 
iseseisvusmanifest. See oli märkimis-
väärne panus! Nõmmel ekskursiooni te-

hes on igati meeldiv näidata 
ta villa lähedasse parki 

hiljuti paigaldatud te-
manimelist pinki, 

kuid meie ajalugu 
tugevalt mõjuta-
nud mehe tege-
vus vääriks ka 
ausammast. 
Hea meel on, et 
viimastel aasta-

tel loodud mä-
lestusmärgid on 

vägagi õnnestunud. 
Mind kõnetab Jaan 

Krossi mälestusmärk, sa-
muti Jaan Poska kuju, mis pai-

gutatud sobivalt rahva keskele. Neid 
mälestusmärke tasus oodata!

Pärimusmuusikat  
aitas popiks muuta 
moodne torupill

Akordionist ja helilooja Kulno Malva

Ausammast vääriks rah-
vamuusik Ants Taul, 
kes ligi viisküm-
mend aastat ta-
gasi mõtles väl-
ja eesti uue 
torupilliver-
siooni. Päri-
musmuusiku-
na on see 
mulle väga 
hingelähedane 
teema. Koos 
oma isa, pillimeistri 
ja õpetaja Johanne-

sega taaselustasid nad niiviisi kogu 
meie torupillimängu traditsiooni, mis 
toona oli juba suuresti hääbunud. Taul 
ehitas uut tüüpi torupilli, mida nüüd 
mängivad kõik. Mõneti on see pill saa-
nud nüüd eesti pärimusmuusika üheks 
tähtsamaks instrumendiks. Praegu ei 

jõua ta koos poja Andrusega nii 
palju torupille tehagi, kui soo-

vijaid on. Eriti rõõmustab 
see, et torupillimäng on 

suure populaarsuse 
võitnud just noorte 
hulgas. Antsu kodu-
õues on praegu taie-
sena mees, kes 
hoiab torupilli. Tule-

vane ausammas 
peaks asuma meistri 

kodukandis Mulgimaal 
ja torupill peaks seal sa-

muti kujutatud olema.

Lennnart Meril oli 
keerulises olukorras 
rahvusvahelist haaret

Kepikõnni mentor René Meimer

Mina püstitaksin ausamba 
Lennart Merile, kelle vali-
misest presidendi ame-
tisse möödub nüüd ok-
toobrikuus kolmküm-
mend aastat. Meri oli 
tunnustatud kirjanik 
ja filmimees, kuid en-
nekõike hindan tema 
riigimehelikkust. Sel 
mehel oli rahvusvahelist 
haaret, mida toonasel 
äreval ja muutusterohkel 
ajal polnud sugugi kerge saa-
vutada. Meri iseloomuomadused aga 

sobisid rahvusvaheliste suhete sõlmi-
miseks hästi. Seda vägagi keerulises ja 
pinevas olukorras, kus kaalul oli meie 
riigi hea käekäik. Üleminekuajal oskas 
ta asju lahendada soliidselt ja vääri-
kalt. Mees oli õigel ajal õiges kohas! 

Just tasakaalukas olek ja 
diplomaatiline suhtlus-

viis on see, millega 
ta välisministrina 

silma paistis nii 
siin Eestis kui 
ka väljaspool 
riigipiire. Meri 
juba oskas 
Eesti asja aja-

da! Suurmehele 
tuleks ausam-

mas püstitada ikka 
pealinna. Miks mitte 

Toompeale, kus ta välis-
ministrina tööd alustas.

19.-27. novembrini toimuva varajase 
muusika festivali Tallinn feat. Revali 
peakülaline on tänavuse 
Gramophone’i auhinna võitnud 
Šveitsi-Prantsuse vokaalansambel 
thélème ning selle lõpetab Euroopa 
valgustusaja kolme tuntud helilooja 
teose ettekanne Vox Clamantise, 
Tallinna barokkorkestri ja rahvus-
vaheliselt tunnustatud Eesti-USA 
vanamuusiku Andrew Lawrence-
Kingi ettekandes.

Tallinn feat. Reval tähistab tänavu 
oma 5. sünnipäeva, jätkates jõulueel-
se Tallinna ajaloolistes kontserdisaali-
des ajastutruu muusika esitamise tra-
ditsiooni. Lisaks käivitab festival mahu-

ka haridusprogrammi, pakkudes noor-
tele muusikaõppuritele Tallinnast, Tar-
tust ja Kuressaarest esinemisvõimalusi 
ning muusikaüliõpilastele ja tegevmuu-
sikutele õpitubasid.

Festival võõrustab Šveitsi-Prantsuse 
vokaalansamblit thélème kavaga, mil-
le eest nad pälvisid läinud kuul mai-
neka Gramophone’i auhinna varajase 
muusika kategoorias. Kollektiiv astub 
publiku ette 22. novembril 700-aasta-
se raekoja saalis.

Festivali Tallinn feat. Reval kut-
sel naaseb kontserti andma ka viima-
ti 2018. aastal siinmail esinenud Hol-
landi klavessiini- ja haamerklaveri vir-
tuoos ning Haagi kuningliku konserva-
tooriumi professor Jacques Ogg. Ta on 

hinnatud vanamuusik Euroopas ning 
Lõuna- ja Põhja-Ameerikas. Teadus-
te akadeemia saalis esitab ta 25. no-
vembril Mozarti, Haydni ja C. Ph. E. 
Bachi loomingut.

Mitmel päeval teeb festivaliprog-
rammis kaasa Eestis resideeruv rah-
vusvaheliselt hinnatud USA vanamuu-
sik Andrew Lawrence-King, kes muu 
hulgas astub kapellmeistrina üles 27. 
novembril Mustpeade majas, juhatades 
Vox Clamantise ja Tallinna barokkor-
kestri kontserti, kus selgitavaid vahe-
tekste loeb Peeter Volkonski.

Tallinn feat. Revali programmi leiab  
www.tallinnfeatreval.eu . 15. novemb-
rini on kontserdipiletid saadaval soo-
dushinnaga.

Varajase muusika festivalil kõlavad kadunud aegade pillid

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


