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Maarja Mandre peres kas-
vavad kaks vanemat tütart on 
saanud kõik vaktsiinid, mis va-
ja. «Mõni aeg on lihtsalt nihku-
nud, kui laps oli parajasti haige 
ühe või teise vaktsiini saami-
se hetkel,» lausus Maarja. «Ka 
kõige väiksemal lapsel on mit-
med vaktsiinid tegemata, ku-
na temal juhtus olema õnnetul 
kombel mingi ninabakter, nii et 
me ei saanud vaktsineerida õi-
gel ajal – enne oli vaja bakter 
välja ravida.» 

Kindlasti on emal aga plaa-
nis ka pere pisemale vaktsiinid 
ära teha. Siiski tunnistab Maar-
ja, et on muutunud vaktsiinide 
osas skeptilisemaks. «Veidi vas-
tumeelseks on vaktsiinid kujune-
nud tänu sellele, kuidas inimes-
tele siin hiljuti üht teatud vakt-
siini peale suruti, just see ajas 
trotsi sisse,» mainis naine. «Sel-
lised valikud peaksid siiski tule-
ma inimese enda vabast tahtest.» 

Ka kahe lapse ema Gaile on 
oma lapsed vastutustundest lask-
nud ära vaktsineerida. «Tunnen, 
et olen vanemana nende tervise 
eest vastutav,» selgitas ta. «Ar-
vestada tuleb ka kogu seda prae-
gust inimeste sissevoolu Eestis-
se. Kõik saabujad ei pruugi ol-
la terved. Eestisse võidakse tuua 
haigusi, mis meil juba kadumas. 
Siis on küll hea meel, kui lap-
sed saavad kaitstud.»

Maarja ja Gaile on olnud tub-
lid, sest riigikontroll tõi hiljuti-

ses aastaaruandes välja, et las-
te vaktsineerimisest keeldumine 
laieneb. See aga võib kaasa tuua 
ohtlikud haigused. Eesti vakt-
sineerimiskalendri järgi tuleks 
lapsi vaktsineerida 12 eri nak-
kushaiguse vastu, mille seas on 
lastehalvatus, tuberkuloos, dif-
teeria ja läkaköha. Perearst Le 
Vallikivi sõnul pole kalendris mi-
dagi üleliigset. «Need on haigu-
sed, mida ükski lapsevanem oma 
lapsele ei taha ja millega riski-
da kindlasti ei tasu,» märkis ta.

Tõsine olukord 
Mitmed surmavad nakkus-

haigused, sealhulgas tuberku-
loos, saadi kontrolli alla just tä-
nu vaktsineerimistele. Nen-
de haiguste ravi on val-
davalt sümptomaatiline 
ja seetõttu ka ebaefek-
tiivne. Tõhusat kait-
set pakub selliste tõ-
bede vastu ikkagi 
eeskätt kaitsepoo-
kimine. «Varasema 
eduka vaktsineeri-
mise tulemusena on 
nii mõnigi ohtlik hai-
gus Eestist peaaegu ka-
dunud,» tõi välja riigikont-
rolli audiitor Pille Kuusepalu. 

Tõsine olukord 
Terviseameti nakkushaigus-

te osakonna peaspetsialist Ker-
li Reintamm lisas, et nn olema-
tud nakkushaigused ongi saa-

gestusid ka Eestis. «Siis tuli Co-
vid ja tõmbas igasugustele nak-
kushaigustele isolatsiooni peale. 
Niimoodi peatati ka leetrite le-
vik,» rääkis Kink. «Samas ei tea 
me, mis oleks juhtunud pandee-
mia puhkemiseta.»

Koroonapaus hoidis teised 
viirused eemal

Vallikivi hinnangul on Covi-
di aeg tegelikult just vaktsiinides 
kõhklejaid vähemaks võtnud. 
«On neid, kes ütlevad kindlalt 
«jah» või kindlalt «ei», aga olu-
liselt vähemaks on jäänud neid, 
kes ütlevad «ma ei tea» või «ma 
veel mõtlen» või «vaatame se-
da asja».» Samuti võis dr Valli-
kivi sõnul näha, et kui Viimsis 
oli 2018. aastal leetrite puhang, 
tõstis see oluliselt vaktsiinihuvi-
liste hulka. «Samas juhtus Co-
vidi ajal paradoks, et kui oli to-
taalne lockdown, ei põdenud ini-
mesed üldse teisi nakkushaigu-
si, mis tekitas neile petliku illu-
siooni, justkui poleks neid maa-
ilmas enam olemaski,» tõdes dr 
Vallikivi. «Aga nüüd, mil inime-
sed on taas nö puurist väljas, on 
tunne, et immuunsüsteem üritab 
kaotatud aega tasa teha: ollak-
se sagedamini haiged, levib mit-
meid eri haigusi ning põetak-
se pisut raskemalt ja rohkema-
te tüsistustega. Kaks aastat on 
inimeste immuunsüsteem olnud 
mittekarastuse režiimil.» 

Seda tendentsi kohtab arsti 
sõnul nii täiskasvanute kui ka 
laste hulgas. «Eriti noored lap-
sevanemad, kellele tuuakse las-
teaiast igasuguseid haigusi ko-
ju, põevad uuesti kõiki nn las-
teaiahaigusi, ja isegi veel ras-
kemini kui nende lapsed,» lisas 
dr Vallikivi.

Perearst Piret Rospu sõnul te-
gi Eesti Covid-19 pandeemia ajal 
väga õige otsuse jätkata beebide 
tervisekontrollide ja vaktsineeri-
mistega. «Tänu sellele on vaktsi-
neerimistega hõlmatus stabiilselt 
vähehaaval langenud, mitte jär-
sult kukkunud,» nentis perearst. 

Kooliõe ülesannete hulka 
kuulub ka õpilaste vaktsineeri-
mine. Nende vanematele saade-
takse infolehed, mis tuleb nõus-
oleku korral allkirjastada. Ilma 
vanema loata õpilast ei vaktsi-
neerita. Kui kooliõel on selge, 
kui palju õpilasi peab vaktsiini 
saama, saadab ta veel e-kooli 
kaudu  või meili teel meeldetu-
letused. Kuidas aga vähendada 
vanemate arvu, kes vaktsineeri-
miseks oma luba ei anna? Kuu-
sepalu sõnul võiks lisaks laste-
le koolitada ka vanemaid ja ter-
vishoiutöötajaid ning teha teavi-
tamiskampaaniaid. «Ennetami-
ne on nii inimesele kui ka riigi-
le soodsaim viis hoida tervist,» 
toonitas Kuusepalu.

ARSTID MURES: Vaktsineerimata laste 
osakaal on tõusnud hirmuäratavale tasemele 
«Leidub täiesti intelligentseid vanemaid, kes tõsimee-
li räägivad, kuidas leetrite, mumpsi- ja punetisevakt-
siin nende lastel autismi põhjustab. Tihti arvatakse, et 
kui sa hoiad oma lapsed vaktsineerimisest eemal, siis 
hoiad nad eemal ka n-ö ravimitööstuse salasepitsus-
test,» räägib perearst Le Vallikivi üha kasvavast uhuu-
trendist, kus vanemad keelduvad lapsi vaktsineerimast 
ka lastehalvatuse ja tuberkuloosi vastu. Laste vaktsi-
neeritus on langenud ohtlikule tasemele eriti  Tallinnas.

nud olematuks just tänu sellele, 
et meie vaktsineeritus on seni ol-
nud väga kõrge. «Kui me vali-
me ootamatult mittevaktsineeri-
mise, siis hakkab ka kaitsepoo-
kimistega hõlmatus kohe lan-
gema,» rääkis Reintamm. «Nii 
hakkavad ka vahepeal kadu-
nuks tunnistatud haigused iga-
ti arusaadaval põhjusel tagasi 
pressima.» 

Kaitsepookimise läbi teinud 
laste osakaal on püsinud õige 
pikalt heal tasemel. Seda kuni 
2012. aastani, mil laste vaktsi-
neerimisest hakati üha rohkem 
keelduma. 2021. aastal jäi Eestis 
terviseameti andmetel noorema-
te kui kaheaastaste vaktsineeri-
mine alla 90%. Samas on WHO 
soovituslik tase 95%.  «See on 
tegelikult äärmiselt alarmeeriv,» 
nentis Lääne-Tallinna keskhaig-
la nakkuskliiniku ambulatoorse 
osakonna juhataja Kersti Kink.

Tallinnas on vaktsineeritute 
osakaal veelgi madalam. Mõne 
nakkushaiguse vastu on vaktsii-
nidega kaitstud vaid 85% lastest. 
Samasuguse trendi jätkudes võib 
ennustada, et juba enne uut aas-
takümmet on Harjumaal mõne 
haiguse puhul lausa neljandik 
lastest vaktsineerimata.

Laste vaktsineerimisest keel-
dumise trend on tõusnud ka mu-
jal maailmas. Põhjus pole niivõrd 
usaldamatus meditsiinisüsteemi 
vastu, pigem noorte emade seas 
levinud teadlik valik eelistada 
laste puhul tervislikku ja loodus-
lähedast elustiili, millega vakt-

siinid justkui kokku ei sobi. 
Terviseameti sõnul levib 

ka kahtlus vaktsiinide 
efektiivsuses ja ohu-
tuses ning kõrvaltoi-
mete hirm. Samu-
ti kurdavad mõned 
vanemad, et vakt-
sineerimisega tege-
levad tervishoiutee-

nuse osutajad ei pa-
ku piisavalt teavet ja 

avalikes allikates leidub 
vastuolulist infot. 
Neis põhjustes ei ole pe-

rearst Le Vallikivi sõnul mida-
gi uut. «Huvitav on see, et jät-
kuvalt elavad oma elu vanad 
ja ammu kummutatud müüdid, 
mille levitamise eest on inime-
sed ka oma arstilitsentsist ilma 
jäänud,» tõi perearst välja, pida-
des silmas näiteks Andrew Wa-
kefieldi kaasust. «Leidub täies-
ti intelligentseid lapsevanemaid, 
kes tõsimeeli räägivad, kuidas 
leetrite, mumpsi- ja punetisev-
aktsiin autismi põhjustab, kui-
gi see uuring on ammu mitme-
te teiste uuringutega ümber lü-
katud, valeks ja võltsinguks tun-
nistatud.»

Vaktsiinivastased levitavad 
haigusi

Noor ema Reine ei lase oma 
lapsi vaktsineerida, tuues põh-
juseks, et ta peab nende tervist 
kaitsma. «Rasedaks jäädes hak-
kasin kohe asja uurima,» rääkis 
naine, lisades, et vaktsiinid tun-
dusid talle lõppkokkuvõttes oht-
likumana haigustest, mille vas-
tu need aitama pidid. «Kui ma 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Linda-Mari 
Väli
linda-mari.vali@ 
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Massiline vaktsineerimine  
võitis lastehalvatuse
• Tuberkuloos, lastehalvatus ja dif-

teeria on vaid mõned näited 
kardetumatest nakkushai-
gustest, millele pole head 
ravi leitud, aga mis on vakt-
sineerimisega sellegipoolest 
kontrolli alla saadud. Ajapik-
ku on kunagi igapäevaselt hir-
mutanud tõvede olemus ka siinse 
rahva mälust ununemas. Kuna aga 
iga aastaga tekib üha rohkem vaktsi-
neerimisest keeldujaid, loob see 
unustatud nakkushaigustele samm-
haaval taas soodsa pinnase levikuks.

• 1950ndate lõpus hakkas ENSV-s le-
vima üks kardetumaid haigusi – po-
liomüeliit ehk lastehalvatus. Ligi pool-

tel nakatunutest tekkis tõve 
tagajärjel halvatus. Haigust 

ei põdenud mitte ainult 
lapsed, vaid ka täiskas-
vanud. Epideemia hari-
punktis andis Kreml loa 

võtta Nõukogude Liidu 
läänealadel kasutusele po-

liomüeliidivaktsiin. Nii saadetigi 
lapsed arstlikku kontrolli, et kostitada 
neid seejärel teeküpsisega, millele til-
gutati kaks piiska elupäästvat vaktsii-
ni. Massvaktsineerimine osutus ohu-
tuks ja efektiivseks. Lastehalvatusele 
pandi piir vaid kahe aastaga ning 
Eestist sai üks maailma esimesi po-
liomüeliidi vabu piirkondi.

laseksin oma lapsi vaktsineeri-
da, siis vastutaksin selle eest sa-
muti mina ja tehtu jääks minu 
õlgadele,» selgitas Reine. Nõn-
da ei suutnudki noor naine talle 
sedavõrd ohtlikuna paistvat ot-
sust langetada. Samas ütleb ta, 
et ei mõista hukka kedagi, kes 
laseb oma lapsele kaitsepooki-
misi teha: «Mul on palju vakt-
sineerimist pooldavaid sõpru ja 
saame suurepäraselt läbi.»

Vallikivi sõnul teeb selline 
puhta ja loodusliku elu trend 
paraku pookimata jäänud lap-
sed hoopis haavatavaks. «Tihti 
arvatakse, et kui sa hoiad oma 
lapsed vaktsineerimisest kõrva-
le, siis sa hoiad nad ka kõrvale 
nö ravimitööstuse salasepitsus-
test,» tõi perearst välja. «Para-

ku hakkavad haigused just tä-
nu vaktsineerimisvastaste ar-
vu kasvule ka tavalises elanik-
konnas levima. Vaid ühe len-
nusõidu kaugusel meist asuvad 
ju meil haruldaseks muutunud 
haigused.»

Ka Kink rõhutas, et praegu 
on väga moes väikeste lastega 
reisida ja võõralt maalt ka hai-
gusi kaasa tuua. «Istume lennu-
kites ja liigume lennujaamades, 
enamus nakkustest, mida vakt-
siinidega ära hoitakse, on aga 
just õhkpiisknakkused,» selgi-
tas ta. «Kindlasti peaksime se-
da rohkem arvestama.»

Nii puhkes näiteks enne Co-
vidi pandeemia algust Euroopas 
suur leetrilaine. Lapsed ja nende 
vaktsineerimata vanemad hai-

Mõne nakkushaiguse vastu on Tallinnas vaktsiinidega kaitstud vaid 85% lastest. Samasuguse trendi jätkudes võib ennustada, et juba enne uut aastakümmet on Harjumaal mõne 
haiguse puhul lausa neljandik lastest vaktsineerimata.  ScanpixMitmed  

surmavad  
haigused kadusid 
70 aastat tagasi 
just tänu vaktsi-

neerimisele.

Kava nimetab ära vaktsineeritavad haigused

• Olenevalt vaktsiinist oli 2014. aastal 
kaitsesüstimisest keeldujaid 1,9-
3,5%, 2021. aastal aga juba 
3,8-7,8%

• Kõigi immuniseerimiskavas 
nimetatud nakkushaiguste 
(difteeria ja teetanus; läka-
köha; lastehalvatustõbi; leet-
rid, mumps ja punetised) vastu 
vaktsineerimisest keeldujate arv 
on terviseameti andmetel alates 
2010. aastast igal aastal u 0,3% tõus-
nud.

• Terve lapse jälgimise juhendi leiab 
www.ravijuhend.ee/uploads/

userifles/Lapse_tervise/
Kontrollkaart_A4.pdf

• Riiklikus immuniseeri-
miskavas on kirjas kõik 
haigused, mille vastu last 

peaks vaktsineerima. Ka-
va asub: https://ta.vaktsi-

neeri.ee/et/haigused-ja-vakt-
siinid/vaktsineerimine-eestis/riiklik-
immuniseerimiskava 

«Meil on olnud päris mitu 
juhtumit, kus oleme pida-
nud koguni lastekaitse 
abil ajama taga lapsi, kes 
pole vastuvõtul käinud,» 
rääkis perearst Le 
Vallikivi. Vanemad ei hooli 
või ei tea, et lastega tuleb 
ka pärast imikuaega arsti 
juures kontrollis käia, 
sest just 3-6-aastaselt on 
lapsel õige aeg ennetada 
liigset või puudulikku ke-
hakaalu, rühiprobleeme, 
nägemishäireid jpm.

Riigikontrolli aastaaruan-
de tõi välja, et laste tervise-
probleemid jäävad tihti mär-
kamata, sest suur hulk lapsi ei 
käi tervisekontrollis. «Teatud 
vanuses lapsed lähevad väga 
suurel hulgal kontrolli, kuid 
teises vanuses minnakse jäl-
le väga vähe,» kommentee-
ris riigikontrolli audiitor Pil-
le Kuusepalu. 

3-6-aastastest ei osale-
nud 43% kolme aasta jook-
sul kordagi tervisekontrol-
lis ning vaid 6% osales vas-
tavalt laste tervise jälgimi-
se juhendile ehk igal aastal. 
Kuni 2-aastastest lastest käis 
regulaarselt tervisekontrollis 
88-96%. «Võib-olla ongi levi-
nud, et vanemad hoiavad bee-
biaja tervisekontrollidel ping-
salt silma peal,» tõdes kolme 
lapse ema Maarja Mandre. 
«Aga kui laps on juba suurem, 
jääb see sujuvalt tahaplaanile 
– kui laps on haige, käid ju 
nagunii arsti juures. Ma ise-
gi ei teadnud, et 3-6-aastas-
tel eksisteerivad kindlad ter-
visekontrollid.»

Korralikud beebiemmed
Ka Vallikivi sõnul käivad 

värsked beebiemmed hooli-
kalt perearsti juures ülevaa-
tusel ja vaktsineerimas, kuid 
hiljem jääb see unarusse. «Sa-
mas on 3-6 aastat selline õrn 
iga, kus varakult avastatavad 
tervisehäired on väga kenas-
ti abistatavad,» ütles arst. 
«Kui need avastada hilise-
mas eas, läheb ravi keeru-
lisemaks. Vanem võiks käia 
kord aastas lapsega tervise-
kontrollis.» 

Kahjuks leidub neidki, kes 
ei lähe perearstile ignorant-
susest. «Meil on olnud päris 
mitu juhust, mille puhul ole-
me pidanud koguni lastekait-
sespetsialistide abil taga aja-
ma lapsi, kes pole vastuvõtul 
käinud,» rääkis  perearst. «Ka 
jagub vanemaid, kes tulevad 
alles teise ja kolmanda meel-
detuletamise peale.» 

Ometi peaksid kõik emad-
isad eelkõige lapse huvi ja 
tervist silmas pidama. «Vakt-
sineerima me ei sunni abso-
luutselt mitte kedagi – see on 
vanema otsus nii kaua, kuni 
laps muutub ise otsustusea-
liseks. Aga tervisekontrollist 
kõrvale põiklevast käitumi-
sest ma küll aru ei saa,» üt-
les Vallikivi.

Vallikivi paneb vanemate-
le südamele, et lastega tuleb 
tervisekontrollides käia, ise-
gi kui tundub, et mudilastel 
pole  midagi häda. «Tervise-
kontrollis peavad lapsed käi-
ma teisest kuni seitsmenda 
eluaastani kord aastas kind-
lasti,» ütles ta. «Kui on ter-
visemure, siis tuleb loomu-
likult käia sagedamini.» Pe-
rearsti sõnul sai õigupoolest 
juba 2010. aastal kinnitatud 

terve lapse jälgimise juhend, 
kus kirjas,  millal peab käi-
ma, millal ja millised vakt-
siinid laps peaks saama ning 
kas lapse vaatab läbi pereõde, 
perearst või kooliõde. «Ole-
mas on vanema trükis, nagu 
lapse tervisepäevik, kus reeg-
lina lepitakse kokku järgmi-
se tervisekontrolli toimumise 
aeg,» lisas dr Vallikivi. 

Lapsed ei söö  hommikuti
Terviseprobleemide varast 

märkamist pärsib riigikont-
rolli hinnangul muuhulgas 
kooliõdede vähesus. «Laste 
tervise jälgimise juhendi ko-
haselt peavad kooliõed koo-
liealiste laste tervist kontrol-
lima 1., 3., 7. ja 10. klassis,» 
rääkis Kuusepalu. «Nende 
klasside keskmine laste tervi-
sekontrollides osalemine oli 
74%, samas näiteks 10. klas-
si õpilaste hulgas vaid 64%.» 

Kehtestatud nõuet – üks 
kooliõde 600 õpilase kohta – 
ei suudeta riigikontrolli hin-
nangul kõikjal täita. Näiteks 
oli 2021. aastal 90 kooli hul-
gas 55 kooli, kus käis üle 600 
õpilase ja teenust osutas vaid 
üks kooliõde. Võrdluseks ol-
gu toodud, et 2016. aastal oli 
selliseid koole 42, seega on 
olukord nüüd hullem. 

Tervisekontrolli käigus 
kooliõde mõõdab ja kaalub 
lapsi, kontrollib nägemist, 
rühti ja naha seisundit. Koo-
liõde Svetlana Ševtšenko sõ-
nul on nägemisprobleemide-
ga lapsi päris palju, ja see on 
tõusutrendis. «Ja umbes 7. 
klassist hakkavad sagenema 
rühihäired – selles vanuses 
noored liiguvad vähem, is-
tuvad palju arvutite ja nuti-
seadmete taga,» tõdes kooli-
õde. «Kui selga teadlikult ei 
hoia ja asendit ei vaheta, mõ-
jub see paratamatult rühile.»

Tervise arengu instituudi 
andmetel on Eesti koolilaste 
kõige sagedasemad tervise-
riskid ebatervisliku toitumi-

ne, ülekaal ja väike füüsili-
ne aktiivsus. Ševtšenko sõnul 
ei söö paljud  lapsed korrali-
kult. «Väga tihti tulevad lap-
sed hommikul kooli ilma söö-
mata,» mainis kooliõde. «Kui 
talle siis selle päeva koolitoit 
ka ei maitse, ongi terve päe-
va tühja kõhuga koolitundi-
des. Koormus on suur, õp-
pimist palju ja nii tekivadki 
peavalu, nõrkus ja keskendu-
misraskused.»

Kooliõed on ka õpeta-
ja rollis, et harida lapsi ja 
nende vanemaid tervise tee-
madel.  Ševtšenko sõnul on 
koostöö lapsevanematega läi-
nud üha paremaks. «Me käi-
me lapsevanemate koosole-
kutel, et arutada laste tervi-
se küsimusi ning räägime ka 
neile kooliõe rollist,» märkis 
Ševtšenko. «Kooliõde pole 
lihtsalt üks arsti käsilane kus-
kil kabinetis, kes annab roh-
tu või teeb süsti. Õde on ter-
vishoiutöötaja, kellel on tead-
mised õpilaste tervisekäitu-
misest ja ka oskused haigusi 
ennetada ning koolipere ter-
vist edendada.» 

Liiga kiire elu
Ka lastehaigla 

pediaatriaklii-
niku juhataja 
Reet Rau-
kase hin-
nangul on 
väga olu-
line va-
nemate 
harimi-
ne tervi-
se teema-
del. Tema 
sõnul kasvas 
pärast koroona-
aega hüppeliselt las-
tega pöördumine EMO-
sse. «Tõenäoliselt oli põhju-
seks asjaolu, et koroonaajal, 
kui kõik olid terved, nähti 
arsti vähem, ja ei nähtud ka 
õdesid, kes annaks emade-
le nõu, mida teha, kui laps 

jääb ägedalt haigeks. Nüüd 
saabub paanika esimese pa-
laviku peale,» tõdes dr Rau-
kas. «Siis jõutakse kahetunni-
se palavikuga EMO-sse, mis 
tihtipeale pole mõttekas, sest 
palavikuravi tuleks alustada 
kodus. Aga kui ema ei tea, 
mida teha oma kolmeaasta-
sega, kes siiamaani on olnud 
terve, sest talle ei ole tervi-
sekasvatust tehtud, ongi ta 
EMO-s arsti ukse taga!» Sa-
muti juhtub dr Raukase sõnul 
tihti, et lastehaigla EMO-sse 
jõutakse mõne tervisehädaga 
ja siis tuleb digiloost välja, et 
mitu aastat ei ole vanem lap-
sega üldse arsti juures käi-
dud, sest elutempo on kiire.

Kuusepalu sõnul aitaks 
tervisekontrollides osalemi-
se tõusule kaasa meeldetule-
tussüsteemi rakendamine, nt 
enne tervisekontrolli tähtae-
ga võiks lapsevanemale saa-
ta automaatse (kordus)kutse.

Hea uudisena on vähene-
nud koolinoorte seas alko-
holi tarbimine ja suitseta-
mine. Muret teeb aga noor-
te vaimne tervis. Et vaimse 
tervise probleemid on sage-
nenud, on näinud ka Ševt-

šenko. «Need kas-
vasid tuntavalt 

Covidi tõttu, 
kui lapsed 

jäid kodu-
õppele,» 
nentis ta. 
«Meil on 
õpilasi, 
kes õpi-
vad seni-

ajani ko-
dus, sest 

nad ei ole 
suutnud koo-

li tagasi tulla. Sel-
lised lapsed kannatavad 

ärevushäirete all, neil on ras-
ke teistega suhelda ja koo-
likeskkonnas keskenduda.»

Noorte seas  
on vähem  

suitsetamist, kuid 
rohkem vaimse  
tervise muresid.

Tallinna suurperede klubi liige Maarja Mandre 
usub, et vanemad hoiavad beebiaja tervisekont-
rollidel pingsalt silma peal. Kui aga laps on juba 
suurem, jääb see tahaplaanile.  Albert Truuväärt

OHTLIK TREND: Vanemad  
ei vii mudilasi tervisekontrolli
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Linda-Mari Väli
linda-mari.vali@tallinnlv.ee

Uuenenud muuseumi üks-
meeletoas saab luuke ava-
des nõu, kuidas pahurust 
võita, ning laes rippuvate  
kuumaõhupallidega oma 
muresid õhku lennutada. 
Laste idee järgi loodud pad-
jakindluse alal tohib aga ra-
humeeli voodipesust onne 
ja losse ehitada.

13 aastat Kadriorus lapsi 
rõõmustanud muuseum Miia-
milla saab peagi uue ruumi-
kujunduse ja sisu. Senise tee-
ma «Sõprus» asemel on uue 
püsiväljapaneku nimi «Las-
te maailmaruumid» ning see 
on mõeldud avastamiseks ko-
gu perele. «Uued eksponaadid 
hakkavad elama ja avama en-
nast mängu kaudu, mis oma-
korda aitab ka tegevusi lahti 
mõtestada ja nendest õppida,» 
selgitas muuseumi juhataja Ja-
ne Meresmaa-Roos. 

Tulevased esemed ja ele-
mendid on muuseumi juha-
taja sõnul loodud nii, et laps 
tunnetaks väljapanekut kogu 
oma mõttemaailmaga. Muu-
seumitubades saavad olema 
sise- ja välismaailmaruum, li-
saks fantaasiakamber. 

Siseilmale mõeldud toas 
saab laps uurida oma tun-
deid ja nende juhtimist. Välis-
keskkonnale suunatud kamb-
ris kogetakse jällegi linna-
elu, tööleminekut ja muud 
igapäevast.

Mis värvi on tunded?
Fantaasiaruumis ärgitatak-

se seevastu noore inimese ku-
jutlusvõimet. «Avame inimese 
siseilmas peituvaid põhitun-
deid asjade kaudu, mida leiab 
iga lapse toast,» rääkis juhata-
ja. «Tuleb narivoodi koos voo-
dialuste tegelastega, salapära-
ne teise maailma avanev rii-
dekapp, teatraalsete elemen-
tidega jutu- ja raamatupesa, 
lakke kõrguv padjakindlus ja 
palju muud.»

Uus väljapanek aitab ka las-
tel hirmu võita. «Oleme kõik 
peljanud tundmatut tühjust 
oma voodi all. Lapse fantaasia 
on ju uskumatult lai,» lausus 
Meresmaa-Roos. «Uues  välja-
panekus paigutame voodi alla 
kahtlased helid ja suured äh-
vardavad silmad. Kui laps as-
ja uurima läheb ja julgeb oma 
hirmule otsa vaadata, siis saab 
ta teada, et selle taga on hoo-
pis sasipuntras sukapüksid või 
vana mängukaru.»

Mis värvi on tunded?
Siseilmaruumis saavad laps 

ja vanem kahe kõrvuti asetse-
va puutetundliku ekraani peal 
proovida, mis värvi on külas-
taja jaoks tema kuus põhitun-
net ning millise kehaosaga ta 
neid tundeid kogeb.

Pesukorvist saab otsida tü-
lisokki ja sobitada talle paari-
list, riidekapp jällegi avaneb 
suure ja salapärasena. Saab seal  
rippuvate rõivaste taskutes so-
rida ja eri asju välja koukida. 
Selga saab panna ka tunderõi-
vaid, avastada lõhnu ja helisid 
või jõuda kapi tagant möödu-
vasse käiku, kust pääseb tun-
deelukate koobastesse. 

Seevastu välismaailmaruu-
mis saab laps ise linna loojaks 
hakata. «Mängida saab töö- 
ja rollimänge,» selgitas muu-
seumijuhataja. «Laps võib kü-
lastada kultuuripaika, puha-
ta rohealal või kuulata kesk-
konnakerra pugenud eseme-
te lugusid.»

Muu seas leiab välismaa-
ilmast ka ehitusplatsi ja selle 
äärest kraana, et eri materja-
le tõsta. Samuti veoauto, mis 
tarviliku kraami kohale toob. 
Pinnase laiali lükkamisel aitab 
aga tööd teha buldooser. Plat-
sile tulevad nii puidust ehitus-
klotsid kui ka kineetiline liiv. 
Aukudega seinale saab külas-
taja omaenda isiklikku lin-
na ehitada. Kauplemispunk-
tist avaneb aga luuk, läbi mil-
le saab mängida nii müüki 
kui teenindamist. Võib min-
na ka kauplusse sisse ja asju 
ise riiulitelt korvi laduda. Või 
ka tühjaks jäävaid kaubariiu-
leid uuesti täita.

Üksmeeletoa laes hõljub aga 
hulk kuumaõhupalle, millest 
kaks suuremat saab alla tõm-
mata, et jätta õhupalli all ole-
vasse korvi sedel oma murega.

Kuidas tüli lahendada
Lisaks tuleb iga kahe aas-

ta tagant vahetuva väljapa-
nekuga ruumi üksmeeletuba, 
kus saab meeli halvavate tun-
netega lähemat tutvust teha. 
«Üksmeeletoas küsime, kui-

das tunneb inimene end siis, 
kui ta on pahur, kellegagi tü-
lis või vihane,» rääkis Meres-
maa-Roos. «Anname lapsele 
võimaluse kogeda neid tundeid 
kogu kehaga. Panna oma pea 
mustadesse aukudesse ja kuu-
lata, kuidas seal kohiseb, sa-
hiseb ja silmade ees sähvib.»

Samas on muuseumijuha-
taja sõnul kohe kõrval ka la-
hendused. «Lahenduste luuke 
avades saame teada, kuidas pa-
ha tunnet endast välja saada. 

Või siis õpi-
me, et igal tülil on alati mitu 
tahku,» märkis ta.

Seina seest leiab pisikese 
teatrilava, kus saab mängida 
nukkudega ning luua magne-
tiga kinnituvaid taustu vahe-
tades mitmesuguseid stseene.

Tujumängudes saab keeru-
tada kokku erinevaid nägusid, 
ühendades silmi, ninasid ning 
suid. Kokku saab igale pildi-
le näo, millelt leiab ühe kuni 
kolm eri tunnet. Iga keeruta-

tava elemendi üks tahk on ka 
peegel, nii et laps saab oma 
näoilmetega tunnete virvarri 
panustada. Juhataja toonitas, 
et põneva elamuse kõrval on 
Miiamillasse tuleku eesmär-
giks ikkagi uute oskuste oman-
damine, mida saab igapäeva-
elus kasutada.

Laste vanematele luuakse 
kaasaelamiseks oma tasand 
ning nad saavad ühes lapse-
ga eri mänge läbi teha. 

Uute ruumide siseilme 
muutub helgemaks. Kasutu-
sele võetakse vanade kihtide 
alt välja tulnud naturaalsed ja 
neutraalsed toonid, mis mõju-
vad lapsesõbralikult. Samuti 
nooremale põlvkonnale tutta-
vad elemendid, nagu näiteks 
kavalalt kujundatud portaa-
likoridor, mis viib külastajad 
laste sisemaailma.

1930ndate hõng jääb alles
Maja, milles Miiamilla te-

gutseb, ehitati 1937. aastal 
Kadrioru lastepargi peahoo-
neks. Ruumide algupärased 
detailid, nagu põneva laudis-
mustriga lagi, valge kahhel-
kividest ahi ja tähetorni viiv 
trepp, jäävad alles. «Ka kõik 
vanas püsiväljapanekus leidu-
nud esemed saavad endale uue 
kasutuse,» kinnitas Meresmaa-
Roos. Mõned endise väljapa-
neku erilised lastemagnetid, 
nagu saja-aastane kassaapa-
raat või vürtspoe vitriinka-
pid, leiavad kasutuse ka mui-
du täielikult uue näo saava-
tes ruumides. Muud asjad lii-
guvad edasi teistesse Tallinna 
lasteasutustesse.

Uuendatakse kõigi muuseu-
mitubade valgustus, põranda-
pinnad ja tualettruumid. Värs-
ke välimuse saab ka kohvik.

Uue sisu väljamõtlemises on 
lisaks hariduspsühholoogidele 
kaasa löönud lapsed ise. Uue 
väljapaneku ehitaja, ettevõtte 
Motor tegevjuhi Ott Sarapuu 
sõnul on laste soove arvesse 

võetud. «Paljud lapsed ehita-
vad kodus patjadest ja muust 
kraamist onne ning kindlu-
seid,» tõi Sarapuu näite. «Pä-
rast on ikka tüli majas, et kas 
niimoodi siis võib. Miiamillas 
õnneks seda muret pole. Siin 
saab hakata julgelt padjakind-
lust püstitama. Selleks on ette 
nähtud lausa oma ala ja spet-
siaalsed vahendid.»

Praegune, 2009. aastast pä-
rinev ja sõprusest kõnelev pü-
siväljapanek on avatud veel 
käesoleva aasta lõpuni. Uuen-
damine läheb lahti 2023. aas-
ta alguses ning peab olema lõ-
petatud ülejärgmiseks aastaks. 
Senikaua jätkab muuseum tun-
dide tegemist lasteaedades ja 
teistes linnamuuseumi filiaa-
lides. Samuti korraldab muu-
seum õuesõppetunde, lastetuu-
re ja muuseumiväliseid üritusi. 
Täpsema info, millisesse muu-
seumisse Miiamilla tunnid ja 
üritused uuest aastast liigu-
vad, leiab juba peatselt linna-
muuseumi ja Miiamilla veebi- 
ja Facebooki lehelt. Muuseu-
mi värskendamine maksab li-
gi 766 000 eurot.

Jürgen Fogel, 
Taavi Tamula
pealinn@tallinnlv.ee

«Kotka on Tallinna esimene 
sõpruslinn juba 1955. aastast 
ja teadaolevalt on esimene 
sõprus tugevam kui esimene 
armastus,» ütles Tallinna lin-
napea Mihhail Kõlvart kohtu-
misel Kotka linna delegat-
siooniga. «Meid seovad aja-
lugu ja tihti ühine saatus, aga 
samas ka eri  sidemed ja 
ühistegevused.»

Sõpruslinna Kotka linna de-
legatsioon külastas Tallinna lin-
navolikogu, linnavalitsust, stra-
teegiakeskust,  haridusametit, 
Lasnamäe mehaanikakooli ja 
Kopli ametikooli. Kõlvart nen-
tis, et kahjuks pole kaks linna 
viimasel ajal omavahel kuigi ti-
hedates sidemetes olnud. «Siin 
on põhjuseks Covid ja ka linna-
de üldine tendents suhelda eel-
kõige eri projektide ja katusor-
ganisatsioonide kaudu,» selgitas 
ta. «Samas näeme, et meil on 

suur arengupotentsiaal, sest mõ-
lemad linnad on unikaalsed.»

Kõlvart tõstis esile, et mõle-
ma linna jaoks on oluline rohe-
line keskkond. «Meil on ka väga 
sarnased prioriteedid,» lisas ta. 
«Roheline linn, kultuur, sport 
– nendes valdkondades teeme 
kindlasti tulevikus koostööd. 
Ja ma tuletan meelde, et sel-
line traditsioon nagu Tallinna 
merepäevad on tekkinud tänu 
Kotka linna eeskujule.»

Kotka ja Tallinna sõprus-
suhteid tähistas ka Kymi Sin-
fonietta ja Tallinna kammer-
orkestri ühiskontsert Estonia 
kontserdisaalis. Pärast kont-
serti korraldas Kõlvart sõprus-
linna delegatsioonile vastuvõ-
tu Estonia valges saalis. Ree-
del aga sõitis Tallinna delegat-
sioon kohtumise jätkuks Kot-
kasse vastuvisiidile. 

Kotka linnapea Esa Sirviö sõ-
nul on Tallinn põnev linn. «Me 
oleme olnud sõpruslinnad ju-
ba 65 aastat, Talllinna on alati 
mõnus tulla,» ütles ta. «Oleme 
siin kuulnud päevakajalisi asju 

Tallinnast, linna hetkeseisust ja 
tulevikust, ja see kõik on väga 
meeliköitev. Usun, et Tallinn on 
ka piisavalt roheline ja rohelise 
pealinna tiitel toob linna veel 
rohkem rohelust, värskeid mõt-
teid ja uusi tegevusi.»

Kotkas on Sirviö hinnangul 
praegu üheks kõige aktuaal-
semaks teemaks mõned kä-

sil olevad suured arenguhan-
ked. «Need seonduvad ehita-
mise, koolituse ja sündmuste-
ga,» rääkis ta. «Kotka on kaa-
satud uude tööstusalasse – ni-
melt on Soome jõudmas aku-
tööstus ja Kotka osaleb sel-
les ühe võimaliku asukohana.»

Kotkast sai Moskva nõus-
olekul Tallinna esimene sõp-

ruslinn juba sügaval nõukogu-
de ajal. Sõprussuhete algaasta-
tel vahetati ametlikke delegat-
sioone, kuhu kuulusid alguses 
ka riigi esindajaid. 1965. aas-
ta juulis tegi Tallinna-Helsingi 
laevaliinil avareisi mootorlaev 
Vanemuine, mis võttis pardale 
240 reisijat. Helsingist sõitis Tal-
linna laev Wellamo. Külla sõi-
deti toonase Leningradi kaudu, 
kohapeal viibimise aeg oli nä-
dal või rohkem. Linnadevahe-
lise suhtlemise eesmärgiks sea-
ti laiade rahvahulkade kaasami-
ne, et kindlustada rahu ja süven-
dada rahvaste sõprust. Kotkas 
õpiti huviga eesti keelt. Pea-
gi muutusid sõprussuhted jär-
jepidevaiks ja plaanipärasteks, 
muutes regulaarseks ka  kultuu-
ri- ja spordialased kohtumised. 
Kotka oli  pikka aega Tallinna-
le ainus «aken Euroopasse» ja 
aitas Tallinnat oluliselt rahvus-
vahelises suhtlemises.

Esimene kirjalik sõprusle-
ping linnade vahel allkirjasta-
ti 1987. aasta septembris, seda 
uuendati 7. mail 1992.  

Külli Mariste, 
Taavi Tamula
pealinn@tallinnlv.ee

Lauluväljakust kujuneb 
koht, kus on justkui pargis 
mõnus igal ajal jalutada ja 
aega veeta ning mis meeli-
taks ka rohkem turiste.

Äsja lõppenud konkursiga ot-
siti lahendusi, milline võiks lau-
luväljak tulevikus välja näha. 
SA Tallinna Lauluväljak juhata-
ja Urmo Saareoja sõnul on üks 
eesmärk lauluväljakut turistide-
le ja kohalikele ligitõmbavamaks 
muuta. «Meie mäe ala võiks muu-
ta paigaks, kus igal külalisel on 
võimalik tutvuda laulupeo, laul-
va revolutsiooni ja ka lauluvälja-
ku enda looga,» lausus ta. «Me ei 
ehita lauluväljakut täis, kuid siia 
on kahtlemata vaja uusi hooneid 
ürituste ja laulupeo teenindami-
seks. Nii saaksime näidata laulu-
väljakut kõige paremast küljest.»

Kõige suurem uus hoone saab 
Saareoja kinnitusel olema külas-
tuskeskus, kuhu soovitakse teki-
tada muuseumiosa laulupidudest, 
lauluväljakust ja laulvast revolut-
sioonist. «Lisaks sellele on meil 
kavas rajada väiksem kõlakoda 
lauluväljaku territooriumile,» üt-
les ta. «Selle eest on väga usi-
nalt seisnud just laulupeolised, 
kes saaksid seal teha kooriproo-
ve. Aga seal võiksid toimuda ka 
väiksemad ja õdusamad kontser-
did ja üritused, mille jaoks lau-
lukaar võib jääda liiga suureks.»

Uueneb ka külastajate toitlus-
tus eri suurüritustel. «Kui sirvi-
da võistlustöid, siis on hea meel, 
et arhitektid ei paku statsionaar-
seid, kinniseid lahendusi. Me saa-
me telgid lahti rullida ja kui üri-
tus lõpeb, rullimine need jälle 
kokku,» märkis Saareoja. «Nii 
ei võta toidukohad väga palju 
ruumi ja samas ei koorma me 
lauluväljakut ka hoonetega üle.»

Esmalt ikka  
laulupidude kodu

Saareoja rõhutas, et lauluväl-
jak jääb esmalt ikka laulupidude 
koduks. «Sellest ei saa me üle ega 
ümber,» kinnitas ta. «Järgmise-
na aga peaks lauluväljak olema 
ka suurte kontsertide ja üritus-
te paik. See on linnas unikaal-

ne koht, kus suuri kontserte lä-
bi viia, lisaks oleme avatud park. 
Meie väravad on 24/7 lahti ja 
soovime, et inimesed siin roh-
kem aega veedaksid.»

Linnapea Mihhail Kõlvart 
avaldas heameelt, et laulupidu-
de populaarsus on kasvamas, kuid 
nentis samas, et see toob endaga 
kaasa ka uued väljakutsed. «Te-
gelikult inimesed juba ei mahu 
laulupeo ajal lauluväljakule ära ja 
tuleb mõelda, kuidas seda ruumi 
laiendada,» lausus ta. «Lisaks tu-
leb pakkuda kaasaegseid funkt-
sioone, mida lauluväljak vajab.»

Praegu on lauluväljak 23 hek-
tari suurune ning Saareoja sõ-
nul ei anta sellest sentimeetrit-
ki ära, pigem vastupidi. «Meil 
käivad läbirääkimised linna ja 
riigiga, et saada  ümbritsevat 
maad juurde. Tegelikult kajas-
tub see ka arhitektuurikonkur-
sil, kus me juba olemegi üleval 
Mäe tänava arendusega arves-
tanud,» rääkis ta. «Praegu kuu-
lub sealne maatükk riigile. Me-

re ääres on aga üks jupp maad, 
mis ei ole meie territooriumil, 
vaid on linna oma. Ma loodan, 
et need alad liidetakse tulevikus 
lauluväljakuga, tegelikult tuleks 
seda teha juba praegu.»

Võitja selgub  
veel aasta lõpus

Arhitektid esitasid konkursi-
le seitse tööd. Saareoja tunnis-
tas, et nende seas on väga tuge-
vaid lahendusi, mille vahel vali-
da. Ta lisas, et kui seni on laulu-
väljakut arendatud etappide vii-
si, siis nüüd on võistlustööde ees-
märk leida korralik terviklahen-
dus. «Eesmärk oligi liita lauluväl-
jak ühtseks paigaks, kus saab va-
bal ajal käia sporti tegemas, suu-
ri üritusi nautida ja laulupidusid 
korraldada. Soovime, et kõik as-
jad lauluväljakul oleksid üheilme-
lised. Olgu need siis käiguteed, 
liikumisteed, meie kassahoone, 
meie sissepääsuväravad – kogu 
ala peaks olema tervik.»

Saareoja nentis, et keeruliseks 
muudab lauluväljaku arendami-
se muinsuskaitse all olemine. 
«Me peame ühest küljest olema 
võimalikult konservatiivsed, aga 
teisest küljest käima kaasas kas-
vava ja areneva linna vaja-
dustega,» selgitas ta. 
«Laekunud tööd 
on väga eriil-
melised ja 
väga hästi 
on ülesan-
dega hak-
kama saa-
dud. Ka-
vandid so-
bituvad ka 
hästi ümb-
rusesse.»

Võidutöö va-
lib žürii, kuhu kuu-
luvad Tallinna linna, kul-
tuuriministeeriumi, Eesti Laulu- 
ja Tantsupeo SA, arhitektide liidu 
ja maastikuarhitektide liidu esin-
dajad.  Žürii liikme ja maastiku-
arhitektide liidu esindaja Marika 

Lõokese sõnul on praegu nende 
töös käsil esimene etapp. «Vaa-
tame tööde head ja halvad kül-
jed üle,» lausus ta. «Lauluvälja-
kul on suur arengupotentsiaal te-
gelikult. Loodame, et kogu see 

ala oleks rohkem aktiiv-
ses kasutuses, et siin 

käiks rohkem ini-
mesi.» 

Võistlu-
se auhin-
dadeks lä-
heb kok-
ku 43 000 
eurot – 
esimene 
koht saab 

15 000, tei-
ne 10 000 ja 

kolmas 8000 eu-
rot. Lisaks antakse 

välja kaks 5000-eurost 
ergutuspreemiat.

Võistlustulemused selguvad 
selle aasta lõpuks.

LINNAPEA: Meie sõprus Kotkaga on tugevam kui esimene armastus
Miiamilla töötoad ja muuseumitunnid on hinnatud ja tuntud.

Miiamilla asub 1930ndatel kerkinud toredas kupliga majas.

Laste seas on Miiamilla olnud alati väga popp mängukoht.  Mats Õun

Vaja on maad 
juurde, sest  

inimesed ei mahu 
laulupeo ajal enam 

väljakule ära.

Jõulukingi  
õmblustuba 
rahvaülikoolis

1. ja 8. detsembril on Tallinna 
rahvaülikooli Pelgulinna majas 
kavas lühikursus «Õmble ise 
praktiline jõulukink». 
Kella 17.45-20 saab õmblus-
õpetaja Aire Tänava juhenda-
misel õmmelda valmis endale 
meelepärase jõulukingi, olgu 
selleks vahva keeruseelik, 
soojendav pusa või hoopis 
praktiline dresskleit. Osaleja-
tel ei pea olema eelnevat 
õmbluskogemust, koolitus 
toimub praktilises vormis ning 
väikeses rühmas.
 

Tasuta muuseu-
mipühapäev  
4. detsembril
Iga kuu esimesel pühapäeval 
on linnamuuseumi filiaalid ava-
tud tasuta. Huvilised on tere-
tulnud nii üksi, pere kui sõpra-
dega, giidiga grupikülastusi sel 
päeval vastu ei võeta, et välti-
da ruumide ületäitumist. Tasu-
ta pühapäeval ei ole avatud 
näitus «Kõlvatu Tallinn» ega 
muuseumi avahoidla. Kiek in 
de Köki kindlustustemuuseu-
mis on fookus bastionikäiku-
del, Neitsitornis saab tutvuda 
muuseumi püsinäitusega ning 
taastatud sisustusega kohviku 
hiilgeaegadest. Suletud on Lü-
hikese jala väravatorn, Kiek in 
de Köki ülemised kolm korrust 
ja keldrikorrus. Info  www.lin-
namuuseum.ee/tallinna-linna-
muuseum/naitused/
 

Köitekunsti  
töötuba linna-
elumuuseumis
3. detsembril kl 12 on sarja 
«Varjatud aarded» raames 
linnaelumuuseumis köite-
kunsti töötuba. Töötoas osa-
lejad saavad tutvuda linna-
muuseumi kogusse kuuluvate 
haruldaste raamatutega. Nä-
ha saab köiteuunikume, eri 
stiilide ja materjalide näiteid ja 
tutvuda ajalooliste raamatute 
erisuguste köitevormidega 
16.-20. sajandist. Praktilises 
osas valmistatakse klassikali-
se poolnahkmärkmiku kaas, 
see ornamenteeritakse ning 
kinnitatakse eelõmmeldud 
plokiga. Info ja piletid  www.
linnamuuseum.ee/cat-linnae-
lumuuseum/varjatud-aarded-
ekskursioonid-tallinna-linna-
muuseumi-kogudesse/

Uued väljapanekud ka mujal

Miiamilla järel oota-
vad uuendamist 
Kiek in de Köki 
kindlustuste-
muuseum ja 
Undi ning 
Tammsaare 
muuseumid.

Lisaks laste-
muuseumile Miiamil-
la on Tallinnal plaan ka teiste 
linnamuuseumide väljapane-
kuid värskendada. Nii valmisid 
eelmisel aastal täiesti uue 
kontseptsiooniga Kalamaja 
muuseum ning Vilde kirjan-
dusmuuseum. Miiamilla järel 
ootavad oma korda Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseum ja 
Undi ning Tammsaare muu-
seumid. Abilinnapea Kaarel 
Oja sõnul on mõne muuseumi 
väljapanek juba üle paariküm-
ne aasta muutumatult püsi-

nud ja nüüd tuleb see vi-
ga parandada. «Püsi-

ekspositsioonid 
võiksid uueneda 
iga kümne aasta 
tagant ja tegeli-
kult oleme viimasel 

ajal hoo üles saa-
nud,» märkis. «Ta-

haks uskuda, et saame 
Tallinna muuseumidele varsti 
tiiru peale. Lisaks eksponaati-
de väsimisele muutuvad ajas 
ka meie ootused muuseumi-
dele ning peame pidevalt 
värsked püsima, et neile vas-
tata. See, mida me 20 aastat 
tagasi tahtsime, erineb tänas-
test ootustest kõvasti.»

Oja sõnul on ka oluline, et 
väljapanekud vastaksid kooli-
de  ja lasteaedade moodsate-
le ootustele ja kasvataksid 
meid inimestena. 

Lastemuuseumi Miiamilla uus väljapanek 
toob üksmeeletoa ja fantaasiakambri

Linnapead Esa Sirviö ja Mihhail Kõlvart käisid koos ka Kymi Sinfonietta 
ja Tallinna kammerorkestri ühiskontserdil Estonia kontserdisaalis.

Lauluväljak saab muuseumi 
ja väiksema harjutuslava

Žürii parimaid töid 
üle vaatamas. Võitja 
peaks selguma lähi-
ajal.  Mats Õun
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Linnapea sõnul on linna pa-
nusel koolitoitu sümboolne tä-
hendus. «Nii see, et linn tõs-
tab uuest aastast oma rahalist 
panust õpilase toidukorda, kui 
ka see, et riigi valitsus 
omakorda on keeldu-
nud vaatamata hin-
natõusule raha juur-
de andmast,» lausus 
ta. «Soovime õpilas-
tele pakkuda jätku-
valt tervislikku koo-
litoitu. Niisiis tõstame 
1. jaanuarist täienda-
valt linna toetust koo-
lilõunale. Uuest aas-
tast on linna toetus 
koolitoidule 80 senti, 
mis on peaaegu sa-
ma suur kui üheeu-
rone riigi toetus, mis 
on püsinud viimased 
seitse aastat samal ta-
semel.»

Kuigi toidu hinnad 
on pidevalt tõusnud, ei 
leidnud valitsus koo-
litoidu tarbeks lisara-
ha vaatamata sellele, 

et haridus- ja teadusministee-
rium taotles selleks otstarbeks 
juurde 17 miljonit. 

Juba mais kirjutas linnade ja 
valdade liidu juhatus pöördumi-
ses peaministrile ja riigikogu-
le, et 2022/2023. õppeaastast 
peaks riik tõstma enda toetust 
koolilõunale seniselt ühelt eu-
rolt 1,5 euroni õppepäeva koh-
ta. Sealjuures koolides, kus on 
kokku sada või vähem õpilast, 
1,8 euroni. 

Kuna riigi toetus on juba pal-
ju aastaid püsinud ühe euro juu-
res toidupäeva kohta, on  osas 
omavalitsustes hakatud toidu 
eest lapsevanematelt raha küsi-
ma või tõstetud koolitoidu hin-
da. Näiteks Tartus maksab va-
nem uuest õppeaastast koolilõu-
na eest ühes kuus 1.-4. klassis 
7,35, 5.-9. klassis 13,65 ja güm-
naasiumiastmes 21 eurot.

Tallinn tõstis viimati oma 
toetust koolilõunale alates 1. 
septembrist 22 senti lapse koh-
ta. Praegu on see 56 senti päe-
vas, mis seega lisandub riigi 
eraldatud üheeurosele päeva-
sele toidurahale. Teisalt on aga 
toiduainete hinnatõus kiirene-
nud 25%-ni. Võrreldes aastata-
guse ajaga on köögivilja hind 
tõusnud 75% ja lihatoodetel li-
gi 50%. Ja nagu tõdeb näiteks 
Swedbank ühes majandusana-
lüüsis, on kõige väiksemate eel-
arvetega elanike tarbimiskorv 

aastaga kallinenud üle 30%. 
Samas on just taoliste perede 
kokkuhoiu võimalused kõige 
ahtamad, sest kasvõi meele-
lahutusele või hobidele oli ju-
ba enne hinnatõusu väga vä-
he võimalik kulutada. Seega 
on just taolistest peredest las-
tele koolitoit oluline. 

Hiljuti pöördus terve rida 
noorteorganisatsioone vabarii-
gi valitsuse poole ettepaneku-
ga tõsta riigi makstav summa 
ühelt eurolt kahe euro peale. 

«Jagame seda ettepanekut 
täielikult ja leiame, et on tek-
kinud tungiv vajadus riigipool-
se sammu astumiseks,» sõnas 
abilinnapea Vadim Belobrovt-
sev. «Kahjuks ei kõlanud pea-
ministri 9. novembri riigikogu 
esinemises, et valitsus oleks val-
mis seda tegema. See aga pa-
neb Eesti omavalitsused ja lap-
sevanemad eriti keerulisse olu-
korda.»

Mõistagi ei saa linn pe-
resid hätta jätta ning 
suurendab siin oma pa-
nust veelgi, et toitlusta-
jad jõuaksid hinnatõu-
suga sammu pidada. 

1. jaanuarist 2023 
suureneb koolitoidu 
kompensatsioon 1,56 
eurolt õpilase kohta 
päevas 1,8 euroni. Tei-
sisõnu, Tallinna toetus 
läheneb juba riigi oma-
le, moodustades lisaks 
riigi ühele eurole 80 sen-
ti toidukorra kohta. 

Samamoodi püüab 
linn peresid toetada, 
kattes toidukulusid las-
teaedades. Selleks on 
eelarves 9,2 mln eurot.

Lisaks õpetajate pal-
gatõusule investeeri-
takse edasi ka kooli-
hoonete uuendamisse.

«Püüame inimestele appi tulla nii palju kui 
võimalik,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart 
järgmise aasta eelarvekava tutvustades. 
Et toetada raskel ajal inimeste toimetule-
kut, arendab linn vaatamata kütusekriisile 
tasuta ühistransporti, tõstab toetusi ja ja-
gab koolitoidule raha pea kolmandiku võr-
ra rohkem.

Järgmises eelarves on li-
saks koolitoiduraha tõu-
sule jm õpilastoetustele 
ette nähtud 23,5 mln 
ka õpetajate ja 
noorsootööta-
jate 10-20% 
palgatõusuks. 

Inflatsioon hä-
vitab tõhusalt os-
tujõudu ja olukord 
on seda tõsisem, et 
üldse jääb kogu Eesti 
peale puudu 3000 õpetajat. 
Järgmise aasta eelarve kaudu 
püüab Tallinn näidata, kui oluli-
ne see amet ikkagi on. Palgad 
kasvavad juba alates jaanuarist 
või veebruarist.

• Magistrikraadiga lasteaia-
õpetajate palga alammäär 
tõuseb 24% – 1412 eurolt 
1749 euroni.

• Tugispetsialistide nagu logo-
peedide, eripedagoogide, 
psühholoog, sotsiaalpeda-

goog) palga alammäär 
kasvab 24% – 1412 

eurolt 1749 euro-
ni.

• Alampalgaga 
haridustöötaja-
te palga alam-
määr tõuseb 

11% – 654 eurolt 
725 euroni.

• Lasteaia- ja huvikooli-
juhtide palgad tõusevad 15% 
võrra.

• Jätkuvalt toetab linn eralaste-
aedu pearaha- ja toiduraha-
ga, kokku kulub eralasteae-
dadele 2023. aastal 2,2 mln 
eurot.

• Linna makstav erahuvikoolide 
toetus kasvab 2023. aastal 
50% võrra 200 000 eurolt 
300 000 euroni.

Kriis on ehitamise märgata-
valt kallimaks muutunud. 
Ometi alustatakse mitmete 
kaua plaanitud objektide-
ga, millest olulisimad on lin-
laste jaoks Peterburi tee ja 
Tondi ristmiku uuendamine.

Peterburi tee rekonstrueerimi-
ne on kõigepealt mahukas ob-
jekt, lisaks on linlased selle ühe 
olulisema liiklusarteri renoveeri-
mist juba kaua oodanud. Kuna 
ehitushinnad on järsult kasvanud, 
jaotatakse Peterburi tee rekonst-
rueerimine etappideks ning töö-
ga hakatakse järgmisel aastal 
pihta alates Majaka tä-
navast. 

Pea sama olu-
line on Tondile 
kahetasan-
dilise rist-
miku ehi-
tamine. 
Piirkond 
areneb kii-
resti – ehi-
tatakse uusi 
ja renoveeri-
takse vanemaid 
maju, lisaks on 
Tondi tänav väga ela-
va liiklusega. Praegu ristu-
vad raudtee ja sõidutee samal ta-
sandil. Näiteks veokitele ja bussi-

dele on üle kõrge ja üsna järsu 
tõusuga raudteetammi järel kohe 
paremale pöörata üsna keeruline. 
Ristmiku muutmine eri tasandili-
seks parandaks liiklusohutust ja 
-mugavust märkimisväärselt. 

 Lisaks neile kahele suurehitu-
sele on kavas hakata rekonst-
rueerima mitmeid tänavaid: Las-
tekodu, Rahumäe, Varraku jt. 

«Lähtume sellest, et iga inime-
ne on eelkõige jalakäija,» ütles 
abilinnapea Vladimir Svet. «See-
pärast pöörame tänavate re-
konstrueerimisel alati suuremat 
tähelepanu just jalakäijatele: kõn-
nitee peab olema lai, üle tee peab 

saama minna mugavalt 
ning ohutult ja ääre-

kivi ei tohi tee üle-
tamisel liiga 

kõrge olla. 
Rattateid ja 
-radu ehita-
me võima-
lusel nii, et 
need oleks 
kõnniteest 

eraldi ja rat-
turid ei ohus-

taks jalakäijat. 
Need on lihtsad 

põhitõed, millest lähtu-
me iga suurema objekti puhul.»

Muinsustest tehakse kor-
da Toompea tugimüür, 
Köismäe torn ning 
Hirvepargis trepid. 
Restaureerimistoetused 
tõusevad 100 000 eurolt 
2023. aastal 400 000 
euroni.

Toompea tugimüüri järkjär-
gulist korrastamist alustati juba 
2017. aastal Pika Hermanni 
poolest otsast. Nüüd jätkub 
see töö Patkuli trepi piirkonnas, 
sest mida enam vohavad tai-
med Toompea tugimüüril, seda 
enam nad müüri lõhuvad. 

• 2023. aastal restaureeritakse 
Toompea tugimüüri, Patkuli 
treppi ning Toompea tugi-
müüri Pilstickeri trepi juures 
kokku üle 200 000 euro eest.

• Skoone bastioni taastamise 
teine etapp läheb maksma 
450 000 eurot.

• Restaureeritakse ka Köismäe 
torn ning alustatakse Ingeri ja 
Rootsi bastioni restaureeri-
mist, Hirvepargis korrastatak-
se lagunenud müürid ja tre-
pid.

• 2023. a jätkatakse Pirita 
kloostri kirikuvaremete ja lõu-
napoolse osa konserveeri-
mist. Üldse paigutatakse va-
remete konserveerimisse 250 
000 eurot.

• Dominiiklaste kloostrikomp-
leksi/ Katariina kiriku katuse 
renoveerimine saab 400 000 
eurot. 

• Luuakse Tallinna 3D kaksik, 
mis on oluline tööriist linna 
planeerimiseks.

Majanduskriis mõjub kõige 
rängemalt väikese sissetu-
lekuga inimestele, sest neil 
polnud juba n-ö headel ae-
gadel võimalik sääste kogu-
da või kokku hoida. 
Seepärast püüab linn neid 
toetustega aidata.

Tallinnas on hüppeliselt kasva-
nud eri toetuste saajate hulk. Iga 
päev küsib linnaosade sot-
siaalosakondadest abi või nõu 
üha rohkem inimesi ja linnapea 
Mihail Kõlvarti sõnul võib karta, 
et see suundumus süveneb. 

Näiteks 2022. aasta üheksa 
kuuga on toimetulekutoetuse 
saajate arv neli korda suurem kui 
eelmisel aastal – 9000 peret. Tä-
navu on toimetulekutoetust Tal-
linnas välja makstud juba üle 10 
miljoni euro, samas kui möödu-
nud aastal maksti terve aasta 
vältel 4,6 miljoni euro ulatuses.

Lisaks eri toetustele vajavad 
linlased endiselt ka mitmesugu-
seid teenuseid, näiteks isikliku 
abistaja teenust, sotsiaalvalve-
teenust eakatele või tugiisikutee-

nust raske ja sügava puudega 
lastele. See tähendab abivajajate 
aitamist igapäevatoimingutes.

Abilinnapea Betina Beškina sõ-
nul on linn sel aastal juba teist kor-
da üle vaadanud toimetulekutoe-
tuse määramisel arvesse võetavad 
eluasemekulude piirmäärad. Ras-
kustesse sattunud peredele on 
vaja vastu tulla, et nad saaksid elu-
ruumiga seotud kulusid tasuda, ja 
toetada nende üldist toimetulekut.

Just selle viimase teenusega 
tuleb linnale miljon eurot kulu 
juurde, sest 2022. aastaga lõpeb 
siin Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
toetusperiood.  

• Tallinna pensionäridele kord 
aastas makstav pensionilisa 
tõuseb järgmisel aastal kiiret 
hinnatõusu arvestades 150 eu-
rolt 175 eurole, mis tähendab 
linnaeelarvele 2,3 mln euro suu-
rust täiendavat kulu.

• Õppeaasta alguse toetus õpi-
lastele alates teisest klassist 
tõuseb majanduslikult keerulist 
aega arvestades tuleval aastal 
50 eurolt 75 eurole, millega 

suureneb linnaeelarve ligi 1,2 
mln euro võrra.

• Toimetulekuraskustes peredele 
toetuste maksmiseks on 2023. 
aastaks planeeritud üle 700 
000 euro, tänavusega võrreldes 
250 000 euro võrra rohkem. 

• Isikliku abistaja teenuse kogu-
kuluks on järgmisel aastal pla-
neeritud 1,1 mln eurot, mida on 
üle 300 000 euro rohkem kui 
tänavu.

• Raske ja sügava puudega las-
tele tugiisikuteenuseks kulub 
3,2 mln eurot ehk ligi miljon roh-
kem kui tänavu. 

• 2023. aastal algab aadressile 
Punane 48a sotsiaalmaja ehi-
tamine, milleks on eelarves 
kolm mln eurot. Kokku läheb 
hoone maksma üheksa miljonit.

• Võidujooksu tänaval alustatakse 
uue hoone rajamist raske või sü-
gava intellekti- ning liitpuudega 
inimestele, mis läheb kokku 
maksma 5,8 mln eurot; sellest 
pool miljonit on 2023. a eelarves.

• Ruume ehitatakse juurde nii 
Käo tugikeskusele kui ka Tallin-
na perekeskusele. 

Järgmisel aastal, kui Tallinn 
on Euroopa roheline pea-
linn, algab Putukaväila ja 
Klindipargi rajamine ning  
moodustatakse ka kaks uut 
kaitseala. 

Teatavasti antakse Euroopa ro-
helise pealinna tiitel igal aastal vä-
hemalt 100 000 elanikuga linnale, 
mis paistab silma igakülgse loo-
dushoiu poolest. Tallinn, kes selle 
tiitli hiljuti võitis, rajab linna Klindi-
pargi ja Putukaväila, ehkki need 
mõlemad oleks muidugi loodud 
ka ilma tiitlivõiduta 2021. a Lahtis. 
«Rohelise pealinna uhke nimetus 
toob endaga kaasa arvukaid üri-
tusi, kuid tegemist on eelkõige 
olulise mõtteviisi, mitte ühekordse 
projektiga,» ütles abilinnapea 
Vladimir Svet. Mõlemad uued 
pargialad muudavad Tallinna ää-
relinnad märksa kenamaks ja pa-
kuvad linlastele uusi kulgemisteid. 
Klindipark hakkab näiteks ühen-
dama kolme linnaosa ehk Piritat, 
Lasnamäed ja Kesklinna. 

Sama omapäraseks kujuneb 
Putukaväil, mille esimesena reali-
seeritav etapp paikneb garaažide 
vahelisel alal Põhja-Tallinnas 
Ehte, Sõle ja Puhangu tänava 
ning Kolde puiestee vahel. 

Kogupikkuses peaks Putuka-
väil kulgema Telliskivi loomelinna-
kust läbi Kopli kaubajaama, Põh-
ja-Tallinna garaažide vahelise ala 
ja Merimetsa piki Kristiine, Mus-
tamäe, Haabersti ja Nõmme lin-
naosa vahelist piiri Hiiu asumini. 

Väila mõte on elurikka looduse 
toomine linnakeskkonda ehk siis 
näitamine, et linn ei välista loo-
dust – või vastupidi. 

«Peale uute pargialade loomi-
se ning praeguste uuendamise 
tegeleme muidugi endiselt ratta 
põhivõrgu rajamisega ja koolide 
ümbruse turvalisemaks muutmi-
sega,» märkis abilinnapea Vladi-
mir Svet. 

• Rohelise pealinna aastal on li-
saks plaanis rajada kaks uut 
kaitseala – Kakumäel ja Astan-

gu-Mäeküla asumis. 
• Jätkub kogukonnaaedade 

arendamine, uute niidualade ra-
jamine ja rohealade elurikka-
maks muutmine. 

 • Hoo saab sisse üleminek leed-
valgustitele ja targale valgustu-
se juhtimissüsteemile. 

• Rajatakse esimesed looduslä-
hedased sademevee käitlemis-
lahendused. 

• Tänavatele tuleb veel 15 avalik-
ku joogiveekraani lisaks prae-
gusele 40-le.

• Tehakse algust Räägu pargi re-
konstrueerimisega, Pae pargi 
väljakute uuendamisega, Poo-
lamäe-Tiigiveski pargi uuenda-
misega. 

• Uue kuue saavad mitmed män-
gu- ja koerteväljakud.

• Kadrioru pargis ehitatakse 
oranžeriid. 

• Loomaaias avab uksed Vih-
mamets ja rajatakse Tiigriorg. 
Uue ilme saab botaanikaaia kü-
lastuskeskus. 

Ajal, mil paljud linlased on 
sunnitud kulusid kärpima, 
tuleb teha kultuurielu või-
malikult väikeste kuludega 
kättesaadavaks. 

Linn suurendab 20% toetust 
raamatukogudele raamatute 
soetamiseks. Soetatakse uus 
raamatukogubuss ja toetatakse 
elava muusika kontsertpaiku.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul ei 
tohi lasta tekkida n-ö kultuurikat-
kestustel – et inimesed ei pääse 
kulukuse tõttu sündmustele ligi 
või ei saa raamatuid lugeda. Raa-
matukogude toetamist uute raa-
matute ostmisel pidas ta seetõt-
tu tähtsaks, seda enam, et uute 
raamatute hinnad poodides on 
üha kallimad. 

Samamoodi on Oja sõnul oluli-
ne, et erinevalt mõnest teisest 
omavalitsusest, kus ollakse sun-
nitud tegema valusaid otsuseid ja 
tõmmatakse muuseumide tege-
vust või lahtiolekut koomale, Tal-
linn siin mingeid kärpeid ei plaani.

Üks olulisemaid panuseid kul-
tuuri arendamisse tehakse filmi-

linnaku rahastamise näol. Linn 
annab siin 20 mln eurot laenu AS-
ile Tallinna Tööstuspargid.

«Mul on unistus, et kui kõik lä-
heb nii nagu peab, saame  järgmi-

se PÖFF-i ajal pidada juba linna-
ku suure paviljoni sarikapidu,» üt-
les Oja.

Õpetajate, noorsootöötajate ja 
tugispetsialistide palk tõuseb

Peterburi tee ja Tondi ristmik: 
algab oluliste liiklusarterite 
uuendamine

Korrastatakse vanalinna ning 
muinsusmajade omanikud saavad 
neli korda rohkem toetust

Suuremad toetused pensionäridele ja õpilastele

Rohelise pealinna aasta toob uusi parke ja rattateid

Rohkem raha raamatukogudele ja filmilinnakule

INIMESTELE ROHKEM 
TURVATUNNET: Tallinn annab 
raha koolitoidule ning laste ja 
eakate toetusteks

Linnaeelarve üks prioriteetidest on laste ja õpetajate toetamine. Õpilaste jaoks tõstetakse koolitoidu toetust ning õpetajaid ootab palgatõus, aga jätkub ka koolide renoveerimine. Linnaeelarve üld-
maht on 1,4 mld eurot, millest tegevuskulud moodustavad 902 mln.    Ilja Matusihis

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Vaatamata karmilt kasva-
nud kütusehindadele 
hoiab Tallinn jätkuvalt töös 
tasuta ühistransporti, sest 
see aitab kõigil inimestel 
praeguse aja niigi kõrgeid 
kulusid kokku hoida ja oh-
jab autostumist. 

«Linnale on tehtud ettepane-
kuid lõpetada tasuta ühistrans-
port, sest see polevat praegus-
tes majandusoludes mõistlik. 
Ometi oleme seisukohal, et just 
kriisi ajal on see väga vajalik,» 
ütles Kõlvart. «Tasuta ühistrans-
port on praegu sotsiaaltoetus, 
mille vajalikkust näitab ka üha 
kasvav sõitjate arv. Sealjuures 
jätkame Euroopa rohelisele pea-
linnale kohaselt ühistranspordi 
keskkonnasõbralikumaks muut-
mist, kasutades oma gaasibussi-
des biometaani. Samuti on ka-
vandatud rohelise pealinna tiitli 
aastast lähtuvalt paljud rohe-
pöörde ja kliimakavaga seotud 
tegevused ja investeeringud.»

2023. aastaks on eelarvesse  
kavandatud ühistranspordi kü-
tusehindade tõusu katmiseks 27 
mln eurot lisaraha. Kokku kulub 
ühistranspordile järgmisel aas-
tal 120-130 mln eurot. 

Vaatamata energiahindade 
tõusule hoitakse kõiki liine endi-
selt käigus ja linlase jaoks tasu-
ta, sest ühistransporti kasutab 
rohkem või vähem 81% linlas-
test. 

Ühistranspordi menukust tõs-
tab ja reisijaid toob juurde nii kü-
tusehindade kui ka üldine elu-
kalliduse tõus. Üldiselt on sel-
le kasutatavus jõud-
mas pandeemia-
eelsele tase-
mele. 2020. 
aastal oli 
kasutata-
vuse näita-
ja 77% ehk 
praegusest 
märgatavalt 
väiksem. 

Ühistrans-
pordi populaar-
sust saab mõõta sõit-
jate arvu ja piletitulu kaudu. Kui-
gi Tallinna elanikele on ühis-
transport tasuta, maksavad lin-
na külalised pileti eest. Mõle-
mad mõõdikud näitavad abilin-
napea Tanel Kiige kinnitusel pi-
devat kasvu. 

«Näiteks kui 2021. aastal jaa-
nuarist septembrini oli sõitude 
arv 55 101 577, siis selle aasta 
number on 68 887 294. Selle 
numbri sees on ka sõjapõgenike 
sõidud, aga neid tuleb kokku vä-
hem kui kolm miljonit,» lausus 
Kiik.

Kõige sagedamini sõidetakse 
endiselt bussiga, millel on iga-
päevaseid kasutajaid 32%, sel-
lele järgnevad võrdselt troll (8%) 
ja tramm (8%). Abilinnapea Kaa-
rel Oja sõnul arutatakse praegu 
kolme trammiliini rajamist: Jär-

vele, Pelguranda ja Liivalaia tä-
navale. Järgmisel aastal muutu-
vad plaanid selles osas täpse-
maks.

Lisaks jätkub järgmiselgi 
aastal liikumine kesk-

konnasõbralikuma 
ühistranspordi 

poole, sest soe-
tatakse elektri-
busse. Viimastel 
aastatel on Tal-
linna Linnatrans-

port mitmeid 
neist testinud, et 

jätkata sõidupargi 
uuendamisega. Elektri-

bussi eeldatav sõiduulatus 
on meie kliimas ühe laadimisega 
180-200 km.

• Kevadel algab Vanasadama 
trammiliini rajamine.

• Elektribusside juurde soetami-
seks eraldatakse 6,6 miljonit 
eurot.

• 0,3 mln eurot kulub renoveeri-
tud trammidesse konditsio-
neeride paigaldamiseks.

• Suvel käivitatakse prooviks 
neljal liinil öine ühistranspordi-
liiklus, et näha, kas selle järele 
on vajadus.

• Alustatakse uue ühissõidukite 
pesula- ja remondihoone ehi-
tamist aadressile Peterburi 
tee 73. 0,75 miljonit kulub sel-
leks 2023. aastal ja kokku 
maksab see kolm miljonit eu-
rot.

Ühstransport üha popim, tulekul uus trammiliin

TALLINNA EELARVE 2023
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Veel paar päeva tagasi paistis mu tööruumi ak-
nast viis ehituskraanat. Nüüd võeti üks neist ma-
ha – ehitus jäi pooleli. Ootan hirmuga, millal teised 
kraanad kaovad. Sellega koos kaovad töökohad ja 

mureneb usk tulevikku. Standardi juht kaebas hiljuti ajakir-
janikule, et laseb lahti palju inimesi ning et kui nii edasi lä-
heb, tulebki firmal kõik tuled välja lülitada. Tööandjatel tu-
leb tegutseda ebavõrdsetes oludes ühel suurel Euroopa tu-
rul, aga siis ei saa teistega enam konkurentsis püsida. Ees-
ti valitsus on jätnud oma ettevõtjad hätta, aga Saksamaa, 
Soome ja teised Euroopa Liidu riikide valitsused on asunud 
kriisi ületamiseks oma firmasid aktiivselt aitama. Saksamaa 
otsustas toetada kõiki oma riigis tegutsevaid ettevõtteid nii 
elektrihinna kompenseerimisel kui ka gaasiarvetega. Kind-
lasti võtavad sellest eeskuju teisedki. Euroopa suurima ma-
janduse tugevdamine riigi poolt ei jäta meidki puutumata. 
Meie konkurentsivõime halveneb ning ettevõtted hakkavad 
järjest uksi kinni panema. 

Isegi Läti ja Leedu on asunud oma ettevõtjaid abistama 
ja leiavad võimalusi, et nad saaksid halva aja üle elada. 

Pole vaja seletada, mida tähendab suurte Eesti toot-
jate pankrot. Riigil kaob 
maksutulu, meie inimes-
te reaalne ostujõud vä-
heneb iga päevaga. Aas-
taga oleme igaüks kaota-
nud oma ostujõust ligema-
le 200 eurot. See on enne-
olematu kukkumine, mi-

da võib võrrelda ainult nõukogude okupatsiooni lõpuaas-
tate inflatsiooniga. 

Millegipärast ei kuule me riigilt peale kokkuhoiu üles-
kutsete mingitest abinõudest, mis meie majandust võik-
sid toetada. Selle asemel on käivitatud kärarikas kampaa-
nia punapuuslike ja igasuguse nõukaaegse atribuutika vas-
tu. Terve mõistus ütleb, et monumendid, mida nüüd on ha-
katud kampaania korras maha võtma, oleks tulnud vaik-
selt eemaldada juba kolmkümmend aastat tagasi. Võib-ol-
la jah, Eesti poole suunatud toruga nõukogude tank po-
le tõesti sobilik. Aga keda häirivad kasvõi võssa kasvanud 
tähised kusagil kalmistunurgas või 1950ndate majade kips-
kaunistused? Selle aja jooksul pole nad  kedagi eriti sega-
nud. Vägisi tekib kahtlus, et sellega püütakse rahva tähe-
lepanu kõrvale juhtida hoopis teravamalt sotsiaalselt prob-
leemilt ehk sellelt, et me vaesume päev-päevalt üha roh-

kem. Me oleme selles Euroopa meistrid. Ja 
see võib käivitada eestlaste uue majan-
dusrände arenenud riikidesse, kes saavad 
meist paremini hakkama. 

Seepärast – enne kui kustutame tu-
led, oleks aeg asuda tegutsema. Veel 

annab ehk katastroofi leevendada. 
Veel pole kõik läbi. Kahjuks ei aita 
siin ainult Tallinna ja teiste oma-
valitsuste meetmetest tõsta oma 

linna või valla süsteemi töö-
tajate palka. Riigil on vaja lõ-

puks tegutsema hakata! 

Enne kui 
kustutame tuled

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Veel annab  
ehk katastroofi  
leevendada. 

Robotkuller on väike, müra- 
ja heitmevaba, mistõttu so-
bib see vanalinna kitsastele 
tänavatele paremini kui ta-
valised mootorsõidukitel lii-
kuvad kullerid.

Tallinn ja Cleveron Mobility 
AS sõlmivad koostöökokkulep-
pe, mille järgi saab ettevõte õi-
guse vedada vanalinnas pakke 
robotkulleritega. «Robotkuller 

on elektriline, müra- ja heitme-
vaba, mistõttu sobib see vana-
linna kitsastele tänavatele pare-
mini kui tavalised mootorsõidu-
kitel liikuvad kullerid,» selgitas 
abilinnapea Tanel Kiik.

Kiik lisas, et koostöökokkule-
pe sõlmitakse kaheks kuuks. See 
on justkui test veendumaks, kas 
robotkullerite kasutamine vana-
linnas end õigustab. Cleveron 
Mobility AS (brändinimega Cle-

von) arendab mitmeotstarbelisi 
mehitamata sõidukeid CLEVON 
1, mis aitavad muuta kaupade 
kojutoomise keskkonnasäästli-
kumaks, kliendisõbralikumaks, 
kiiremaks ja soodsamaks. 

Robotkuller on loodud jalakäi-
jatele ohutuna ning see mahub 
kitsamatest paikadest läbi pare-
mini kui suuremad pakiveoautod. 

Kokkuleppe järgi saab Cle-
von kasutada robotkullereid, et 

viia  vanalinna jalakäijate alal 
tellitud kaubad asutustele ja et-
tevõtetele kätte. Clevon kohus-
tub täitma liiklusreegleid, korra-
ga tohib liigelda vaid üks robot-
kuller.  Clevoni ehitatud robot-
kuller CLEVON 1 on väikeste 
mõõtudega. Selle laius on 1,15 
m, kõrgus 1,55 m ja pikkus 2,5 
m. Samuti on see kerge, kaalu-
des vaid 500 kg. Masin on va-
rustatud teiste liiklejate, sh jala-
käijate ohutuse jaoks kuue kaa-
meraga, mis annavad sõidukile 
360-kraadise vaatevälja.

Vanalinnas hakkavad liiklema robotkullerid

Oliver Õunmaa
oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

Parkide serva rajatakse 
muruplatside asemel lille-
niidud, asmitesse istutatak-
se toidumetsad ehk vilja-
puude salud ning soovijad 
võivad hakata rohenügija-
teks, kes teistele oma loo-
dussõbraliku käitumisega 
eeskuju annavad.

Tallinn on järgmisel aastal 
Euroopa roheline pealinn, 29. 
novembril tutvustab linn selle-
ga seotud sündmuste kava ja 
ettevõtmisi.

Euroopa Liidu ja väliskoostöö 
osakonna juhataja Krista Kam-
puse sõnul on Tallinnal Euroo-
pa rohelise pealinnana kohustus 
näidata teistelegi Euroopa lin-
nadele, mida on  siin keskkon-
na rohelisemaks muutmisel ära 
teinud. Niisiis tutvustab Tallinn 
end mitme nn lipuprojekti kau-
du, millega linn saab olla ees-
kujuks. «Üks oluline projekt on 
meil Putukaväil,» lausus Kam-
pus. «Teine on linnahaljastuse 
3D mudel, mille abil näiteks on 
võimalik vaadata, kuidas puu 
muutub kasvades ja vananedes 
või ka eri aastaaegadel. See lu-
bab linna haljastust paremini pla-
neerida, sest suured võrad aita-
vad linna jahutada. Tutvustame 
veebis ka Tallinna haljastuskata-
loogi, see soovitab tolmendajate-
le putukatele meeldivaid taimi, 
mida võiks näiteks linna halja-
saladele või oma aeda istutada. 
Nii tekib meil suurem elurikkus.»

Elurikkuse eest hoolitseb see-
gi, et suurte teede ja parkide 
servadel asuvad niidetud muru-
platsid asenduvad lilleniitudega. 
Kõnni- ja rattateede äär-
de rajatakse varjulis-
te puude alleesid, 
sest suved hak-
kavad olema 
järjest kuu-
memad. 
Kavas on 
haljasta-
da ka tee-
de ohutus-
saari ning 
mõned bus-
siootepaviljo-
ni katused saa-
vad endale samb-
last ja taimedest katte. 
«Soovime teada, kuidas need 
meie kliimasse sobiksid,» mär-
kis Kampus. «Samuti tahame 
rajada asumitesse nn toidumet-
si, kus levinud linnapuude ase-
mel kasvavad viljapuud.»

Üks lipuprojekt on veel «Ro-
hejälg», mis suurendab linnas ro-

heluse hulka nii, et seda annaks 
teha kiiresti ja pikki kooskõlastu-
si läbimata. «Ühtlasi tahame tes-
tida, kuidas need uued lahendu-
sed igapäevaelus töötavad,» üt-
les Kampus. «Näiteks muudame 
koos Tallinna Sadamaga kruiisi-
sadama mõnusaks ajaveetmis-
kohaks ning linnahalli ümbru-
se kenamaks. Samuti tahaks li-
sada rohelust suurtesse trans-
pordisõlmedesse, nagu on näi-
teks Kristiines. Ka sinna võiks 
lisada pinke, taimi ja teisalda-
tavaid parke.»    

Teiste seas muutub ajutiseks 
pargiks Raekoja plats. Lauteri tä-
naval aga näeb kunstiakadeemia 
tudengite ideid, millised võiks ol-
la tulevased liiklusmärgid ja lin-
namööbel. 

Kaasamiskeskuses saab 
planeeringuid jälgida

Kampus rõhutas, et üldse on 
asutuste ja linlaste kaasamine ro-
helise pealinna tegevustesse ja 
korraldamisse väga oluline. «Meie 
rohelise pealinna tunnusväljend 
on ikkagi «Loome koos»,» mär-
kis Kampus. «Ega Tallinn üksin-
da rohepööret ei tee. On vaja, et 
kõik inimesed, ettevõtted ja asu-
tused annaks selleks oma panu-
se. Järgmisel aastal avame Kaar-
li pst kaasamiskeskuse, kus elani-
kud saavad tutvuda oma kodupai-
ga arendustega ka virtuaalreaal-
suse kaudu. Keskuses saab teha 
lisaks kaasamisüritusi ja -semina-
re. Linnas tegutsevatele ettevõte-
tele, MTÜ-dele ja asumiseltsidele 
pakub linn ka rohetoetust.» 

Lisaks kaasab linn inimesi, 
kutsudes neid rohenügijateks. 
«Nemad oleks siis eri rohetee-
made eestkõnelejad ja eeskuju 
andjad,» lausus Kampus.  «Nad 

n-ö nügivad linlasi kesk-
konnasõbralikumalt 

käituma. Rohe-
nügija võib ol-

la nii eraisik, 
firma, asu-
miselts kui 
ka mõ-
ni MTÜ. 
Kõik, kes 
valuta-
vad südant 

keskkon-
na pärast, on 

oodatud liituma, 
selleks tuleb vaid 

esitada meile taotlus. 
Rohenügijate tegevus algab ju-
ba 21. jaanuaril.» 

Linnapea Mihhail Kõlvart li-
sas, et kogukondade veelgi suu-
rem kaasamine aitab linna aren-
dada just selliseks, nagu elani-
kud seda sooviksid. «Euroopa 
rohelise pealinna tiitel annab 

hea võimaluse mõelda koos, kui-
das muuta Tallinn keskkonna- 
ja inimsõbralikumaks,» märkis 
linnapea. «Soovime selle aasta-
ga tuua linna inimestele lähema-
le, kaasata rohkem nii elanikke 
kui ka ettevõtteid ja vabaühen-

dusi. Ainult koos saame muuta 
meie linna kestlikumaks, õppi-
vamaks, nutikamaks ja kaasa-
vamaks. Meil tuleb leida või-
malusi roheinnovatsiooni toeta-
miseks, arendada keskkonnasõb-
ralikke liikumisviise, sh rattateid 

ja ühistransporti ning juurutada 
ringmajandust. Samuti soovime 
aidata elanikel paremini mõista 
keskkonnahoiu olulisust.»

Euroopa rohelise pealinna 
sündmuste sekka on lülitatud 
ka suvine noorte laulu- ja tantsu-

pidu. Kampuse sõnul peaks peol 
olema võimalikult vähe paken-
dijäätmeid. «Ühekordseid nõu-
sid kasutame seal nii vähe kui 
võimalik,» märkis ta. «Tahame 
peopaikadesse paigaldada roh-
kem joogiveekraane, et esinejad 
ja publik ei peaks ostma plastik-
pudelites vett, vaid võtaks se-
da kraanidest oma pudelitesse.»

Euroopa suurim rohemess
Samuti teevad korraldajad au-

tota peole jõudmise võimalikult 
lihtsaks. «Soovime, et peopaika-
desse oleks mõnus tulla ratta või 
elektritõuksiga, nii et kohapeal  
peavad olema rataste parkimi-
se võimalused,» selgitas Kam-
pus. «Osalejate bussidel peab 
olema koht, kus peatuda ja par-
kida, autosid võiks olla võimali-
kult vähe.»  

Aasta pärast jõuab Tallinnas-
se ka Euroopa olulisim roheteh-
noloogiate sündmus «Cleantech 
Europe». «See toimub maailmas 
kolmes kohas: Aasias, Ameeri-
kas ja Euroopas,» lausus Kam-
pus. «Euroopa linnad võistle-
vad, et seda foorumit endale saa-
da. See toob kokku rohetehno-
loogiate investorid, teadlased ja 
leiutajad. Koos sündmusega kor-
raldab Tallinn ka linnu, iduette-
võtteid ja teadusasutusi koonda-
va näitusmessi. See toob kõikjalt 
maailmast meile parimaid rohe-
tehnoloogia näiteid ja annab või-
maluse leida neile tehnoloogiate-
le ka rakendajad. Messi eesmärk 
ongi linnu ja tehnoloogiate pak-
kujaid kokku tuua, et üheskoos 
linnade keskkonnaprobleemide-
le lahendusi leida.»  

Tallinna kui rohelise pealinna 
põhiteemad on elurikkuse säili-
tamine, paindlikkus kliimamuu-
tustega kohanemisel ja rohejuh-
timine. Viimane loetelus tähen-
dab näiteks, et linn korraldab ro-
helisi hankeid ja kavandab lin-
na rohekriteeriumite alusel. Kõl-
vart tõi samuti näiteid rohelisest 
juhtimisest. «Tallinn avaldas rah-
vusvahelisele žüriile muljet oma 
2035. aastani ette vaatava aren-
gustrateegia  ja kliimakavaga,» 
mainis ta.

Rohelise pealinna fookustee-
mad on kaasav linn, õppiv linn, 
tark linn ja jätkusuutlik linn. Iga 
teema alla koonduvad just sinna 
sobivad sündmused. 

Kampus kinnitas, et kriisiaja 
tõttu ükski rohepealinna üritus 
ära ei jää. «Eks me oleme arves-
tanud, et hinnad on kõrged ja 
inflatsioon suur,» lisas ta.

Kokku on Tallinna roheli-
se pealinna programmis üle 60 
ürituse.

ROHEPEALINN: Ootepaviljonide katustel ja 
ohutussaartel hakkavad kasvama taimed

Põhja-Tallinnas Karjamaa par-
gis algavad sel nädalal mängu-
väljaku ehitustööd, uus väljak 
valmib kevadel.

Linnaosavanema Manuela 
Pihlapi sõnul on Karjamaa par-
gi  mänguväljak vananenud ja 
vajab nüüdisajastamist. Ehitus-
tööde käigus laiendatakse se-
nist väljakuala ja vanad män-
guelemendid asendatakse uu-
tega. Rajatakse terviklik puh-
keala, kuhu ehitatakse ka ter-
rass, lisatakse mitmed 
istumisalad, istutatakse juurde 

puid ja ilutaimi. Ühtlasi muutub 
turvalisemaks tänavaruum: 
mänguväljaku alal uuendatak-
se jalgrajad ja lisatakse valgus-
tus, tänava ja mänguväljaku 
vahele tekitatakse puhverala. 
Alale on planeeritud jalgratta-
hoidjad ja rataste teenindus-
jaam. 

Ehitustööde teostamise eri 
etappide ajal on Karjamaa park 
jalakäijatele liiklemiseks osali-
selt suletud. Ehitustööd pea-
vad lepingu järgi lõppema 
märtsis.

Talvekülmade sugenedes küsib 
üha enam ühistuid Eesti korteri-
ühistute liidult (EKÜL) nõu, et 
mida ette võtta, kui majas on 
kütmata korter, kus keegi ei ela. 
Kõige halvem on olukord muidu-
gi ahiküttega majades. Tühjade 
korterite asukad võivad 
olla kas ajutiselt ku-
hugi ära sõitnud või 
kavatsetakse pind 
millalgi välja üüri-
da. EKÜL-i juha-
tuse liige ja õi-
gusosakonna ju-
hataja Urmas Mardi 
rõhutas, et  ruumide 
kütmata jätmine on nii en-
da kui ka teiste omanike omandi 
kahjustamine. Korteris kohustab 
mõistlikku temperatuuri hoidma 
ka korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadus. Korteriomanik on muu 
hulgas kohustatud hoidma oma 
korteri piires sellist temperatuuri 
ja õhuniiskust, mis tagab kaas-
omandi säilimise. Mõistlikuks 
temperatuuriks loetakse Mardi 
sõnul mitte alla +18C, kuid elu-

ruumidega igapäevaselt tegele-
vate spetsialistide hinnangul 
võiks see number olla pigem 
20-21 plusskraadi ligi. Kokku-
hoid kütte arvelt võib hiljem vä-
ga kalliks maksma minna. Küt-
mata ruumides saavad viga või 

koguni purunevad torud. 
Sinna koguneb niiskus 

ning tekivad ulatusli-
kud niiskuskahjus-
tused, seintele hal-
litus. Hiljem võib 
remont minna tun-
duvalt kallimaks kui 

mõistliku tempera-
tuuri hoidmine külme-

matel kuudel. Üsna tihti on 
ka tekkinud olukordi, kus lõhke-
nud toru on majas põhjustanud 
avarii. Korteriühistu aga ei pää-
se kahjustada saanud korteris-
se, mille omanik on kaugele 
puhkusele sõitnud. Ühistujuhid 
võivad kütmata jäetud korteri 
omaniku kohtusse kaevata, sest 
tema kulusid on sunnitud roh-
kem või vähem tasuma ülejää-
nud ühistuliikmed.

Kui Ärileht kirjutab, et tööstus 
on kriitilises seisus, sest reaalai-
ned pole õpilaste hulgas popu-
laarsed ning puudu on umbes 
30 000 inseneri, siis kirjeldatak-
se taas juba väga ammusest 
ajast muutumatuna püsinud 
olukorda. Praegu saaks elekt-
roonikaettevõte ABB Eestis ko-
he tööle võtta üle 20 inseneri, 
kuid välisvärbamist teevad kee-
rulisemaks nii olukord maailmas 
tervikuna kui ka välismaalaste 
seadus. Lisaks ei saa sõja tõttu 
kõikidest riikidest inimesed siia 
tulla. Mure, et eestlastel pole 
kuigivõrd n-ö matemaatika gee-
ni, on Eesti majandust pärssi-
nud juba taasiseseisvumisest. 
Kui aga ajaloos pikemalt tagasi, 
juba esimese ilmasõja eelsesse 
aega vaadata, siis ongi Eesti 
tööstust arendatud ja tehaseid 
ehitatud ning käigus hoitud 
teistest rahvustest inseneride 
ning tööjõuga. Astrofüüsik ja 

poliitik Ene Ergma rääkis juba 
13 aastat tagasi ühes Tartu Üli-
koolis peetud kõnes, et Eesti 
kooliharidus on liiga humanitari-
seeritud. Ühes Eesti kõrgkoolis 
inseneriõppesse vastuvõetud 
üliõpilaste seas oli sel ajal kogu-
ni 65% neid, kellel vähem kui 
pool inseneriõppe alustamiseks 
vaja minevaid teadmisi mate-
maatikas ja füüsikas. Vaevalt, et 
pilt praegu parem on. Tundub 
aga üsna naiivsena arvata, et 
koolihariduses õnnestub mingi 
reformi kaudu panna õpilased 
rohkem reaalainetest huvituma. 
Pigem tuleks leppida ning püü-
dagi siia tarkpäid tuua teistest 
maadest. Teisisõnu, keskendu-
ma ei peaks koolihariduse üm-
berkorraldamisele. Püüdma 
peaks majanduse jaoks kohan-
dada välismaalaste seadust ja 
looma talentidele siin tingimusi 
mingit laadi ettevõtlusele suu-
natud toetuste kaudu.

Leedus tõuseb järgmisest aas-
tast tulumaksuvaba miinimum 
ligi 16% – 540 eurolt 625 euro-
le. Hinnanguliselt kaotab riigi-
eelarve selle tulemusel aastas 
164,3 miljonit eurot. Teisalt ei 
toetata selle muudatusega rik-
kaid, sest maksuvaba miini-
mumtulu arvutamise valemi 
muutmise järel suureneb kätte-
saadav sissetulek vaid neil, kes 
teenivad kuni keskmist palka. 
625 eurot rakendub seega ju-
hul, kui üksikisiku sissetulek ei 
ületa järgmise aasta ennusta-
tavat keskmist palka 1926 eu-
rot. Praegu ulatub see 1704 eu-
roni. Üldiselt on Leedut järjest 
enam põhjust pidada Balti tiig-
riks, sest inimeste elatustase 
rebib end järjest enam Lätist ja 
Eestist ette. Muuhulgas on 
sealne maksusüsteem sotsiaal-
selt õiglasem, sest lisaks tulu-
maksu eristustele kehtib seal 

astmeline tulumaks ka 
intressitulule ja kinnis-
vara võõrandamisest saadud 
tulule. Kuigi sissetulekute suu-
ruse järgi on oldud Eestist 
maas, on seal võimalik sama 
raha eest palju enam osta – 
ehk siis hinnad on odavamad. 
Juba enne koroonakriisi ehk 
n-ö headel aegadel suutsid lee-
dulased endale lubada keskmi-
selt ligi 10% kaupu ja teenuseid 
rohkem kui meie oma sissetule-
kute juures. Leedulaste ees 
juhtis Éesti küll pankadesse 
paigutatud säästude osas, 
mida võis pidada positiivseks. 
Teisalt on aga inflatsioon sel-
lestki nüüdseks veerandi hävi-
tanud. Leedu inflatsioon on 
meist alati olnud küll mitte pal-
ju, aga siiski mõnevõrra väik-
sem. Seega pole meil positiiv-
seid eeskujusid majanduse er-
gutamiseks vaja kaugelt otsida.

Taas on käes aeg, mil meedias 
seatakse koole edetabeliks rii-
gieksamite tulemuste põhjal. 
Haridus- ja teadusministeerium 
seda muidugi hea pilguga ei vaa-
ta, ja ilmselt ka suurem osa lap-
sevanematest. Kui meenutada 
90ndaid, siis olid igasugu-
sed rikaste, ilusate 
jm tunnuste alusel 
ritta seatud ini-
meste edeta-
belid meedias 
tavalised, et 
end paremini 
müüa. Ajad 
on koos mee-
diaga muutu-
nud, kuid koolide 
edetabel on relikti-
na kandunud tänasesse 
päeva. Õhtulehes viidatakse, et 
pingerea tagumisest otsast on 
koole aastate jooksul rohkem 
kinni pandud kui esimesest. Pa-
raku on aga sellised edetabelid 
osakene kastiühiskonna ehita-
misest, sest osa koole on justna-
gu n-ö edukad ja teised luuserid. 
Mõistagi käib rabelemine edu-

kate hulka pääsemise nimel. Ai-
nult et kõik sinna ei mahu, ja või-
dujooksus jäävad tõenäolise-
malt kaotajaks väiksemapalga-
liste üksikvanemate lapsed. See-
ga võib öelda, et mida paksem 
on vanemate rahakott, seda pa-

remad õpitulemused. Siit 
omakorda algab ahel: 

kui sa pole piisavalt 
edukast koolist, ei 

satu sa juba va-
rakult piisavalt 
edukasse selts-
konda. Hea kool 
tagab pääsu 

heasse ülikooli, 
sealne haridus ja 

sidemed peaks 
kindlustama piisavalt 

hea töö jne. Segregatsiooni 
uurijatel oleks siin kõvasti tege-
mist. Rääkimata, et tegurid, mis 
ühes või teises koolis tulemusi 
mõjutavad, jäävad kõik varja-
tuks. Peale selle veel segased 
tunded, mida see tabel peda-
googide seas külvab. Mõistagi ei 
saa nende edetabelite avalda-
mist aga ära keelata.

Karjamaa pargis algab 
mänguväljaku ehitus

Kütmata korteri omaniku võib 
kohtusse kaevata

Insenere on lihtsam  
välismaalt meelitada

Leedus on meist  
õiglasem maksusüsteem

Koolide edetabel vihastab,  
aga keelata seda ei saa Rohelisele pealinnale kohaselt on Paljassaare rannaniitu ja Pirita Kõrkjasaare roostikku mitu aastat korras 

hoidnud veised.  Albert Truuväärt

Laulupeol  
saab juua  

veekraanidest,  
et rahvas ostaks 

vähem  
pudelivett.

MIHHAIL KÕLVART: Rohepealinna aasta aitab meil 
koos muuta Tallinna veelgi inimsõbralikumaks
«Linn on valmis järgmise aasta 
jooksul toetama kõige särava-
maid keskkonnasõbralikke alga-
tusi. Pakume selleks mittetulun-
dustegevuste toetust, millega 
oma keskkonnasõbralikke alga-
tusi ellu viia,» lausus linnapea 
Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul pingutas Tallinn 
tiitli võitmiseks mitu aastat. «Lin-
napeana Euroopa rohelise pea-
linna tiitlit vastu võtta oli väga 
uhke tunne. Siiski võin kinnitada, 
et meie jaoks ei ole tähtis ainult 
tiitel, vaid ka tegevused,» märkis 
ta.

Linnapea ütles, et Euroopa ro-
helise pealinna aasta annab  Tal-
linnale ka võimaluse olla nähta-
vam ja suurendada koostööside-
meid teiste linnadega.  «Juba jaa-
nuaris tuleb meie avaüritustele 
kümnete Euroopa linnade linna-
päid ja teisi kõrgeid esindajaid,» 
ütles ta. «Tallinn saab rohelise 
pealinna aasta jooksul olla teiste-
le eeskujuks ja õppida ise. Meie 
järgmise aasta hüüdlauseks on 
«Metsikult muutuv», mis tuleb 
sellest, et Tallinn on juba metsiku, 
lokkava loodusega linn.» 

Kõlvarti sõnul tuleb Tallinn 
muuta veelgi inimsõbralikumaks. 

«Inimesed, kes keskkonnaprob-
leemide lahendamist täht-
saks peavad, käituvad 
üldjuhul loodust hoid-
vamalt kui need, kes 
probleemide oluli-
sust ei adu,» lausus 
linnapea. «Seega on 
teadlikkuse tõstmine 
tallinlaste hulgas meie 
jaoks oluline. Selleks on meil 
kavas loodus- ja keskkonnahoiu 
teema-aasta Tallinna haridus-
asutustes, eri  hariduslikud prog-
rammid ning ka mitmed kam-
paaniad. Jätkusuutlik mõtteviis 
parandab kõigi elu. Soovime an-
da võimalikult palju võimalusi 
Tallinna inimestele ise Euroopa 
rohelise pealinna aastal kaasa 
lüüa. Uuringute järgi suhtuvad 
inimesed keskkonnahoidu tõsi-
semalt, kui nad tajuvad oma pa-
nust, käitumise mõju ja kasu en-
da jaoks. Linn on valmis järgmise 
aasta jooksul toetama kõige sä-
ravamaid keskkonnasõbralikke 
algatusi. Pakume selleks mitte-
tulundustegevuste toetust, mil-
lega oma keskkonnasõbralikke 
algatusi ellu viia.»

Rahvusvaheliselt tuntakse 
Eestit innovatiivse e-riigina. 

«Seetõttu on meil järgmisel 
aastal fookus ka põnevatel 

uutel rohetehnoloogia-
tel,» märkis Kõlvart. 

«Järgmise aasta no-
vembris tuleb rohe-
tehnoloogiate nädal 
ning kutsume terve 

aasta ettevõtteid tut-
vustama oma põnevaid 

keskkonnasõbralikke lahen-
dusi.» 

Kõlvart kinnitas, et kriisiaja 
tõttu mõni rohepealinna üritus 
või tegevus ära ei jää. «Euroopa 
rohelise pealinna tiitel on Tallin-
nale oluline, sest see sai 2006. 
aastal alguse siitsamast Tallin-
nast, kus kirjutati alla Euroopa 
rohelise pealinna tiitli memoran-
dumile. Seega ei soovi me kokku 
hoida tegevustelt, mis muuda-
vad meie linna keskkonnasõbra-
likumaks ja kestlikumaks,» lau-
sus ta. «Loomulikult saaks järg-
misel aastal palju rohkem teha, 
kui ka riik Euroopa rohelise pea-
linna tiitli aasta tegevusi toetaks. 
Teadaolevalt oleme loomas 
pretsedenti, sest teistes riikides 
on rohelise pealinna tegevustele 
riik õla alla pannud. Eestis see nii 
ei ole.»

Reedesel spordihommikul sai Lasnamäe kergejõustikuhallis teha hom-
mikuvõimlemist koos linnapea Mihhail Kõlvartiga.  Albert Truuväärt

Sõle spordikeskuses võis treenida pealinna parima meessportlase Ott 
Kiivikasega.  Ilja Matusihis



nud endale isegi televiisorit,  
polnud selleks aega ega raha.»

1946. aastast elas Niidas Tal-
linnas. Alguses pisikeses köök-
toas. Hiljem sai töö kaudu kol-
metoalisest korterist kaks tuba. 
Seejärel mees juba abiellus, tu-
lid lapsed. Heino läks tööle teh-
nilisse järelevalvesse ja oli seal 
üle  kahekümne aasta. Pensio-
nile läks juba tehnilise järele-
valve ameti juhataja asetäit-
ja kohalt. Naine lahkus Heino 
kõrvalt 18 aastat tagasi ja pä-
rast seda on ta täiesti üksinda 
eluga hakkama saanud.

Tänapäeva noortele soovi-
tas Heino end rohkem liigu-
tada. «Ärge kössitage muud-
kui arvuti taga!» Samas möö-
nis mees, et ega kõigile pole-
gi seda spordiisu antud nagu 
temale. Lisaks on ta kogenud 
sedagi, kuidas moodne arvu-
ti inimese oma võrku tõmbab.

«Ka minul on arvuti,» rää-
kis Heino. «Ega ma tast suure-
mat aru ei saa, aga kergemaid 
ülesandeid oskan ikka lahen-
dada. Malet enam pea kinni 
ei võta. Aga mõned põnevad 
mängud seal on.»

Heino sõnul kipub ta hasar-
di pärast mõnikord liiga kauaks 
üles jääma. «Ei taha enne ma-
gama minna, kui oled võidu 
saanud,» naeris ta.

Lisaks Niidasele elab Kesk-
linna linnaosas veel üheksa 
100-aastast. Sotsiaaltöötaja-
te sõnul on nad kõik vitaal-
sed ja elujõulised, elavad val-
davalt üksi ja tulevad endaga 
hästi toime. Tegemist on ime-
liste eeskujudega nii heade elu-
viiside kui ka põneva elukoge-
muse tõttu, millest meil oleks 
nii mõndagi õppida.

vaata videot  
www.pealinn.ee

ja. Jõud oli nii läbi, et ei suut-
nud mulle visatud köiest käte-
ga kinni hoida. Seepärast haa-
rasin hoopis hammastega, ja 
nii nad mu välja sikutasidki.»

Niidase jutu järgi polnudki 
Ots vette sattunud. Olevat jää-
nud lõhutud laeva pardale, selle 
tagumisele otsale. Istusid seal 
kolmekümne mehega. «Põleva 
laeva kustutamiseks ei saanud 
vett kätte muidu, kui sääriku-
ga aluse ümbert ammutades,» 
mäletas Niidas.

Aastaid hiljem sattus mees 
saatuse tahtel uuesti Georg Ot-
saga kokku. Sedakorda haig-
las, kus neid mõlemaid raviti. 
«Seal rääkisime ka kõik need 
minevikujutud omavahel ma-
ha,» tähendas Niidas.

Sõbrameestest  
vaenusõdurid

Sõjaajast meenutas Heino 
veel, et tema ei saanudki püs-
sist pauku teha. Oli hoopis mii-
nipildur. «Andsin korralduse 
ja miin lendas välja,» rääkis 
ta. «Vaenlasi ma ei näinudki. 
Ega meil ülepea polnudki min-
git suurt vaenu seal. Keegi ei 

tahtnud ju sõtta minna. Ei 
vene ega saksa poolele.»

Heino meenutas nel-
jakümnendaid aas-
taid, mil eesti, sak-
sa ja vene poisid 
läbisegi üle Eesti 
saalisid. Ühes teis-
tega ka tema, noor 
punaväkke vär-
vatud noormees. 

«Sõdisime Uurali-
tes, aga Eestimaale 

tagasi jõudes ei toimu-
nud siin küll mingeid la-

hinguid. Mu meelest oli kõi-
ge hullem ikkagi kõndimine. 
Esimesel päeval pidime maha 
käima 40-50 kilomeetrit. Hil-
jem poistega seda meenutades 
ütlesime ikka, et kõik väed 

tulid kõrvuti. Üht teed läk-
sid sakslased, teist teed meie 
vastas eestlased. Kolmandana 
tulimegi meie, punaväelased. 
Mingeid lahinguid polnud. Mä-
letan, kuidas astusime, muud-
kui astusime. Alles hommikul 
sai veidi süüa ja puhata.»

Heino meenutas ka seda, 
kuidas grupp sakslasi vangi 
võeti ja nende kätte anti. «Öel-
di, et las kõnnivad teiega koos,» 
rääkis Heino. «Meie siis küsisi-
me, et miks me peame miini-
pildujaid tassima. Kandku ne-
mad! No nad siis hea meelega 
võtsidki need selga ja tassisid.»

Heino sõnul sõlmiti kahe 
poole sõdurite vahel kaval kok-
kuleppe. «Tegime nii, et kui 
saksa lennuk tuli, siis jooksi-
me meie põõsasse. Seega nähti 
sealt vaid sakslasi kuulipilduja-
tega. Tuli aga vene lennuk, siis 
jooksid põõsasse hoopis nemad 
ja meie käisime tee peal.»

Keerulised olud
Heino Niidas sündis Tartus 

ja kasvas üles maal. Peale sõ-
javäest tagasi tulemist ta sinna 
enam ei läinud, sest kolhoosi-
de ajastu juba algas ja ühes sel-
lega ka igasugused ebameeldi-
vused. Niidasel oli sõjaväe jä-
rel kogutud kuus klassi hari-
dust, aga ta tahtis edasi õppi-
da. «Soovisin minna Tallinna 
mäetehnikumi,» rääkis mees. 
«Seal nõuti küll seitset klassi 
haridust, aga lubati ikkagi vas-
tu võtta. Alles siis, kui küsiti, 
et a pluss b võrdub c – mis see 
on, siis polnud mul küll enam 
midagi teha. Mul ju algebrat 
veel koolis polnud.»

Seepärast läks Niidas töö 
kõrvalt veel seitsmendat klas-
si  lõpetama. Sealt siirdus aga 
mäetehnikumi ja edasi Tallin-
na polütehnikumi. «See oli küll 
üks raskemaid aegu mu elus,» 
meenutas Niidas. «Ma ei ost-

Oma kõrge ea saladuseks peab Niidas sportimist ja positiivset mõtlemist.  Tallinna Linnameedia
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Reedel avati Raekoja plat-
sil traditsiooniline jõulu-
turg ning pühapäeval süü-
tasid linna tähtsaimal jõu-
lupuul  traditsioonilise esi-
mese advendiküünla linna-
pea Mihhail Kõlvart ja 
Tallinna praost Jaan 
Tammsalu. 

Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul on vana-
linn ja ka jõuluturg pälvinud 
tähelepanu kõikjal maailmas. 
Mitmel aastal on eri väljaanded 
valinud selle üheks paremaks 
Euroopa jõuluturuks. «Ime-
ilus tuledesäras kuusk koos 
jõuluturu ja Eesti rahvakul-
tuurist inspireeritud kultuu-

riprogrammiga loovad Raeko-
ja platsi suurepärase õhkkon-
na, kus jõuluootus kohe hin-
ge poeb,» ütles Haukanõmm. 
«See on üks põhjustest, miks 
jõuluturu külastamine on po-
pulaarne meie inimeste seas, 
olenemata vanusest, ning mee-
litab siia hulgaliselt välisturis-
te. Jõuluaeg pakub palju posi-
tiivseid emotsioone ja hinge-
rahu ning paneb nägema meie 
ümber kõike seda, mis päri-
selt oluline.»

Esimesel advendil saabus 
kohale ka kauaoodatud jõulu-
vana, kes jääb oma majakesse 
tublisid salmilugejaid ootama 
jõuluturu lõpuni. Kingisoove 
saab jätta jõuluvana postkas-

ti tema majakese seinal. Pe-
re pisematele on taas avatud 
karussellid, mida seekord on 
lausa kolm.

Jõuluturg on avatud iga päev 
kella 10-20. Hilisõhtused jaluta-

jad saavad turukioskitest kuumi 
jooke osta veel kuni kella 22-
ni, nädalavahetustel kella 23-ni.

Jõuluturu lava on tänavu nii 
sisult kui ka vormilt rahvuslik: 
Hopneri maja koostatud kultuu-

riprogrammis astuvad üles rah-
vatantsijad ja -muusikud kõik-
jalt Eestist. Koostööpartnerid 
on Eesti folkloorinõukogu, koo-
riühing, rahvamuusika ja rah-
vatantsu liit. 

Nädalavahetustel, täpse-
malt reede õhtupoolikust pü-
hapäeva õhtuni astuvad igal 
täistunnil lavale uued esinejad, 
nende seas Leigarid, Sõleke ja 
Lüü-Türr. Ka jõuluturu külas-
tajad ei jää peomelust puutu-
mata – sabatants käib ümber 
kuusepuu ja seal saavad kõik 
kaasa lüüa!

Lisainfo jõulusündmuste 
kohta: https://www.visittallinn.
ee/est/külastaja/jõulud ja http://
christmasmarket.ee/ 

Kristiina Kröönström
Jürgen Fogel
pealinn@tallinnlv.ee

Mupole teevad muret lu-
mekoristust ja parkimist 
segavad autoromud, mille 
omanikud ei anna ennast 
näole või väidavad, et neil 
on aastate viisi seisnud au-
toloksu ikka veel vaja. 
Sageli aga paneb kuri käsi 
romud hoopis põlema või 
peksab neil klaase ja tule-
sid puruks.

Romuautode kõrvaldamise-
ga mupol tavaliselt probleeme 
ei teki, samas aga on linnas ka 
mõned nö uinuma jäänud au-
tod. Näiteks aastaid samblaga 
kaetud Peugeot, mis pole vä-
liselt piisavalt katki, et seda 
saaks romuks pidada. Seega 
pole mupol olnud õigust seda 
ka teisaldada. «Ma elan siin li-
gidal, kõrvalmajas ja  kui möö-
da kõnnin,  näen kogu aeg se-
da autot. Seisab siin juba mi-
tu aastat, aga ma ei tea, ku-
hu pöörduda,» lausus kõrval-
maja elanik Elena. «Need ko-
had on mõeldud korralikele au-
todele, mis samas ei mahu siia 
parkima.» 

Sõiduki omanik ei ole seni 
mupo korralekutsumistele rea-
geerinud. Linnalegendide järgi 
on igas korteriühistus keegi, kes 
pole oma sõidukit mitte parki-
nud, vaid aastateks maja ette is-
tutanud. Kui selliste masinate 
omanikega ühendust võetak-
se, siis ütlevad nad kui ühest 
suust, et võib-olla homme on 
neil autot vaja.

Mupo on sel aastal ära vii-
nud rohkem kui pool tuhat tä-
navale pikalt vedelema jäänud 
kolesõidukit. Linn soovib talve 
tulles linna romudest ja uinuva-
test autodest puhtaks teha, et 
need lumekoristust ei segaks. 
«Kuigi me oleme nen-
dega juba pikemat 
aega tegelenud, 
avastame ik-
ka uusi koh-
ti, kus on 
romud tä-
navatele 
või hoo-
videsse 
vedelema 
jäänud,» 
ütles mupo 
peainspektor 
Šahrijar Abdul-
lajev.

Abilinnapea Vladi-
mir Svet rõhutas samuti, et 
linnakodanikud peavad pikalt 
seisma jäänud sõidukitest või-

malikult kiiresti vabanema. 
«Teatavasti süvenevad tal-
vel parkimisprobleemid veel-
gi, sest oma ruumi võtab ka 
kokkulükatud lumi,» märkis 
ta. «Romusõidukitest vabas-
tatud hoovides saab paremini 
parkida ja lumekoristus on seal 
kiirem ja tõhusam.» 

Magalarajoonide nuhtlus
Abdullajevi sõnul kiputakse 

pikalt kasutuseta seisvaid sõidu-
keid lõhkuma ja põlema pistma. 

Mees osutab ühele mupo 
parklas vedelevale 

poolpõlenud ro-
mule, mis jäe-

ti Tallinnas 
remondi-
töökoja 
ette. «Ei 
tea, kas 
hind pol-
nud so-
bilik või 

juhtus mi-
dagi muud, 

aga omanik ei 
tundnud auto vas-

tu enam huvi ja avarii 
üle elanud masinaloks seisis pi-
kalt tänaval, kuni see pandi lõ-
puks põlema,» selgitas peains-

pektor. «Kui auto jäetakse tä-
navale vedelema, siis hakatak-
se seda varem või hiljem lõh-
kuma ja lammutama. Ka üsna 
tervena tänavale jäetud auto 
on varsti lõhutud akendega ja 
kaetud joonistustega.»

Kõige vähem on romusid 
kesklinnas, kus parkimine on 
tasuline. Kõige rohkem aga 
Lasnamäel, Mustamäel ja Pal-

jassaares. Mustamäel on telli-
tud uuring, mille järgi koguni 
pooled sinna pargitud autodest 
ei ole pidevas kasutuses. «See 
tähendab, et korralike autode 
omanikel on koju jõudes suur 
mure, kuhu seda parkida,» sõ-
nas Mustamäe linnaosa vanem 
Lauri Laats. «Nii soodustavad 
seisma jäetud autod valesti par-
kimist.» 

Pidev töö seisvate autode 
kõrvaldamisega linnas käib, 
kuid võib ka oodata, et samal 
ajal annab kütusehindade tõus 
nende tekkele hoogu juurde. Va-
nametalli kogumisega tegeleva 
Kuusakoski esindaja sõnul on 
meil hoove, kus romud vedele-
vad lausa lademetes. Selle tule-
musena täitub transpordiameti 
register sisuga, mis näitab Eesti 
autoparki päris elust eakamana. 
Registris on kokku 200 000 ma-
sina ringis, mis omakorda mõ-
jutab nii meie keskkonna- kui 
ka rahandusotsuseid.

Esialgu mupo parkasse
Kui mupole laekub teade au-

toromu kohta, asub inspektor 
sõiduki tausta uurima ja püüab 
omanikuga ühendust saada, et 
välja selgitada, miks auto sei-
sab. «Kui see ei õnnestu või 
kui autoomanik ei vii autot ära, 
saab mupo reageerida väärteo-
menetlusega ja teisaldada auto 
Lasnamäel asuvasse romuauto-
de parklasse,» ütles mupo ju-
hataja Aivar Toompere.

Mupo parklasse tuuakse ro-
musid kõikjalt Tallinnast ja seal  
seisavad need täpselt aasta, en-
ne kui utiliseerimisele viiakse. 
Kohest hävitamisele viimist ei 
luba seadus. Autot tuleb veel 
aasta hoida, kui omanikuga po-
le kontakti saadud ja ta ise ma-
sinaga tegeleda ei viitsi. Nii on-
gi mupo parklasse kogunenud 
selliseid romusid, mille akna-
vahedesse on jõudnud sammal 
kasvada või  kapotialusest leiab 
linnupesa.

Mupo parklasse veetud ri-
sud on kõik nii-öelda surnud 
autod, mille omanik on tead-
mata või ei õnnestu temaga 
kontakti saada. «Tihti juhtub 
sedagi, et omanik müüb au-
to maha, uus peremees ennast 
aga arvele ei võta ja müüb au-
to omakorda edasi,» rääkis Ab-
dullajev. «Seepärast ongi 70% 
probleemsetest autodest oma-
nike sõnutsi juba aastaid taga-
si maha müüdud ja nemad ei 
tea masina saatusest juba aas-
taid midagi.»

Ehkki mupo ei soovi oma-
nikke trahvida, saavad selgelt 
pahatahtlikud omanikud, kes 
mupost eemale hoiavad, kon-
takte väldivad ja autoga ei te-
gele, ikka ka rahalise karistu-
se. «Meie eesmärk on tänavad 
puhtaks saada, mitte inimesi 
trahvida,» lausus Abdullajev. 
«Kui me omanikuga kontakti 
saame ja ta on nõus auto loo-
vutama või selle utiliseerimi-
sega tegelema, pääseb ta suu-
lise hoiatusega.»

Raekoja platsi jõuluturg ootab kingitusi ostma ja tantsu vihtuma

100-AASTANE 
HEINO NIIDAS: 
Olen koos Georg 
Otsaga põleval 
laeval sõjaõudusi 
kogenud

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

Oma kesklinnakodus 100. 
sünnipäeva tähistanud Heino 
Niidas teeb nii mõnelegi noore-
male silmad ette. Kõndimiseks 
pole talle tuge vaja, mõtegi jook-
seb sujuvalt. Ainult rääkimise 
tempot peab paluma nooremal 
põlvkonnal aeglasemaks võt-
ta. «Räägivad justkui kuulipil-
dujast,» vangutab Heino pead. 
«Ma ütlen ikka, et laske sõnu 
parem nagu vintpüssist.»

Viimased sada aastat pole 
silmapaistvalt hästi vananenud 
mehele mitte ajalugu, vaid isik-
lik kogemus. Heino ei tee sala-
dust, kuidas nii pikalt ja samal 
ajal tervist säilitades vastu on 
peetud. «Sport on muidugi üks 
asi,» lausus vanahärra. «Võrk-
palli mängimise lõpetasin alles 
76-aastaselt ühe teatava episoo-
di tõttu. Pall tuli, mõttega ju-
ba haarasin sellest, aga jõud ei 
tulnud kätesse. Mõned noore-
mad preilid olid ka seal, hüüd-
sid, et papi, võta pall. Aga mi-
da sa teed, kui võtad küll, ent 
käsi ei tule järele?»

Sõjaheitlused  
uppuval laeval

Võrkpallimängust loobumi-
ne ei tähendanud siiski, et mees 
oleks ennast käest lasknud. 
Viimased kaheksa aastat jär-
gib ta igal hommikul kindlat 
võimlemisrutiini, töötades oma 
keha jalataldadest sõrmeotste-
ni läbi. Kokku võtavad harju-
tused aega ligemale poolteist 
tundi. «Tahaksid küll hommi-
kul teki all edasi olla, aga po-
le miskit teha. Peab tõusma ja 
võimlema hakkama,» rääkis 
Heino. Muidu poleks viga mi-
dagi, aga jõud hakkab tasapisi 
ära kaduma. «Peab ikka arste 
ka tänama – eks nende rohtu-
de najal, mis nad kirjutavad, 
elangi edasi.»

Oluliseks peab Heino ka po-
sitiivset mõtlemist. «Täitsa tõsi,  
mida nüüd kirjutama on haka-
tud – positiivne mõtlemine on 
kõige alus,» märkis ta. «Kui 
ma hakkangi vahel negatiiv-

selt mõtlema, siis proovin sel-
le ikka positiivseks pöörata.»

Mõtetega on mehe meelest 
ülepea naljakad lood. Mõni-
kord öösel tulevad äkki kallale, 
poevad pea sisse, teevad seal 
pesa. «Aga kus siis läheb lah-
ti!» ei jõua Heino ära imesta-
da. «Vanad asjad hakkavad ke-
trama, uued ennast lahti keri-
ma. Lõpuks hakkad veel leiu-
tama masinat, mida varem po-
le olemas olnudki.»

Viimased sada aastat on eest-
laste ajaloos märgitud sõdade, 
okupatsioonide ja üldise sega-
dusega. Nooremale põlvkonna-
le eeskätt ajalooõpikuist tutta-
vad pöörded on Heino Niida-
se jaoks aga tõeliste mälestus-
tena kangastuvad sündmused. 
Teda kuulates hakkad koguni 
kahtlema, kas raamatutest loe-
tud ajalugu ikka on päris täp-
ne. Või leidub  seal ehk detai-
le, mis ümberjutustuste käigus 
kaduma läinud.

Nii rääkis Heino märulifil-
mina näivaid mälestusi 1941. 
aasta augustisündmustest Tal-
linnas. Ta oli üks neist noortest 
meestest, kes saksa armee lä-
henedes kiirustades punaväk-
ke värvati. Kui Tallinna sada-
mast asusid Kroonlinna ja Le-
ningradi suunas teele haavatud 
sõdurite laatsarettideks muude-
tud reisi- ja kaubalaevad, pan-
di ka tema ühele neist. Nii elas 
ta läbi Soome lahel aset leid-
nud ajaloolise merelahin-
gu, kus pommitati ka 
laeva, kus tema peal 
oli.  See kandis nime 
Sibir ja ühes tema-
ga viibis seal  le-
gendaarne laulja 
Georg Ots. «Olen 
siit-sealt ajakirjan-
dusest lugenud, et 
Ots olevat uppuvalt 
laevalt kaldale ujunud. 
See kõik on tühi jutt,» 
tähendas Heino. «Selle lai-
nega ei saanud keegi ujuda. 
Pealegi oli vesi täiesti võima-
tult külm. Mina näiteks ulpisin 
Soome lahes lauatüki peal li-
gemale poolteist tundi. Lõpuks 
tuli kaater ja tõmbas mu väl-

Tallinna jõulu-
turg on mitmel 
aastal hinnatud 
üheks pare-
maks.

Retk apteeker 
Melchiori  
radadel
3. detsembril kl 13.30 korral-
dab linnamuuseum retke ap-
teeker Melchiori radadel. Sel-
gub, milline oli Tallinn aastal 
1409 ja mis on sellest ajast tä-
nini säilinud. Kus elas Tallinna 
esimene apteeker ja kellelt 
enne teda rohtusid soetati? 
Ekskursioonil tutvustatakse 
linna läbi apteeker Melchiori 
silmade ning selgitatakse aja-
looteemalise filmi tegemise 
nüansse. Ekskursioon algab 
Kiek in de Köki suurtükitorni 
juures ja kulgeb läbi raeaptee-
gi linnaelumuuseumisse. Pile-
tid ja info www.linnamuuseum.
ee/cat-kiek-in-de-kok/aptee-
ker-melchiori-publikuprog-
ramm/
 

Töösuhtluse 
koolitus  
rahvaülikoolis

2. detsembril kl 10-17 on Tal-
linna rahvaülikoolis koolitus 
«Argumenteeritud tööalane 
suhtlemine», osaleda saab 
SpeakSmart kaubamärki esin-
dava koolitaja Lauri Kriisa  kur-
susel. Koolituse käigus õpitak-
se, kuidas tööl edukamalt oma 
seisukohti kujundada, esitada 
ja kaitsta. Arendatakse oskust 
käivitada ratsionaalset mõtle-
mist, juhtida emotsioone, kuu-
lata vestluspartnerit kriitiliselt 
ja tunda ära demagoogiat. Loe 
lähemalt ja registreeru  htt-
ps://kultuur.ee/kursus/argu-
menteeritud-suhtlemine/ 
 

Muuseumipoo-
dide jõululaat 
Neitsitornis

4. detsembril kl 11-18 korral-
dab linnamuuseum Neitsitor-
nis muuseumipoodide jõulu-
laada, kuhu oma meeneid 
müüma tulevad muuseumid 
üle Eesti. Sissepääs tasuta. 
Täpsem info jõululaada ja 
muude jõuluürituste kohta  
www.linnamuuseum.ee/tallin-
na-linnamuuseum/ule-linna-
joulud-tallinna-linnamuuseu-
mis-2022/ 

Ma ei jõudnud 
enam veest pää-
semiseks kätega 

köiest haarata, haa-
rasin siis hammas-

tega.

Anna romust teada või vii see 
lammutusfirmasse!
• Romu on sõiduk, 

millel puuduvad 
mehaanilised 
osad, kere-
osad, auto-
klaasid või 
rattad. See ri-
kub oma välimu-
sega ümbruskonna 
ilmet, puhtust või heakorda 
ja võib olla keskkonnaoht-
lik. 

• Uinuv auto on pikalt seis-
nud sõiduk, mis on korrekt-
selt pargitud, ei jää kellele-
gi jalgu ega ole ohtlik.

• Autoromust saab teada 

anda mupo abitele-
fonil 14410.

• Autoomanikud 
saavad ka ise 
tellida oma va-
na auto äraveo, 

helistades auto-
lammutuste liidu 

telefonile 5787 7233 
või Kuusakoski tasuta lühi-
numbrile 13660.

• Vana autoromu eest saab 
lammutusfirmalt Kuusa-
koski Tallinnas kuni 225 
eurot, mujal Eestis kuni 
200 eurot tonni pealt.

Vedelema jäänud 
autoromud meelitavad 
süütajaid ja vandaale

Eriti hull  
on seis paneelma-

jade rajoonides, kus 
parkimiskohtadega 

kõige kitsam.

Seisma jäänud autodele on üsna pea 
maalitud grafiti ja neilt on kadunud 
kõik vähegi väärtuslik.  Ilja Matusihis

«Olen siit-sealt ajakirjandusest lugenud, et laul-
ja Georg Ots ujus uppuvalt laevalt kaldale, aga see 
kõik on tühi jutt,» lausus Heino Niidas. «Selle lainega 
ei saanud keegi ujuda, pealegi oli vesi võimatult külm. 
Mina näiteks ulpisin Soome lahes lauatüki peal lige-
male poolteist tundi.»
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Tallinna ülikooli meediainno-
vatsiooni professor Indrek Ibrus 
lõi koos kolleegide Mark Metsa 
ja Andres Karjusega elektrooni-
lise tööriista, mis mõõdab ajakir-
janduse tasakaalustatust. See töö 
sai eriauhinna ka Tallinna ette-
võtlusauhindade jagamisel. Rää-
kisime Indrek Ibrusega pikemalt 
Eesti ajakirjanduse tulevikust, 
ideoloogilisusest ja  tasakaalust.

Kui vaadata suuremate riikide 
väljaandeid, siis need positsio-
neerivad ennast ausalt, et on sot-
siaaldemokraatliku või liberaal-
se maailmavaate esindajad. Ja ka 
meil kohtab aina rohkem neid 
ajakirjanikke, kes ütlevad otse 
välja, et eelistavad seda või toda 
parteid. Kuivõrd tasakaalus peab 
tänapäeva meedia üldse olema?

No ikka peab olema. Aga eks 
see muidugi ole ka iga meedia-
väljaannete valikute küsimus. 
Selline kindel positsioneerimi-
ne on ikkagi iseloomulik palju 
suuremate riikide turgudele, kus 
ühele või teise maailmavaatele 
jagub piisavalt toetajaid – nii et 
selle eest seismine meediavälja-
andele majanduslikult ära tasub. 

Tuntumad näited on siinkohal 
Inglismaa ja Ameerika Ühendrii-
gid. Klassikaliselt on ka Lõuna-
Euroopa riikide ajakirjandus par-
teiliselt ja ideoloogiliselt määrat-
letud. Aga Kesk-Euroopa ja Põh-
ja-Euroopa väiksemates riikides 
sellist trendi väga ei ole.

Eks tasakaalustatus tuleneb te-
gelikult ka valimissüsteemist, mis 
mõnes riigis või piirkonnas levi-
nud on.  Inglismaal või Ameerikas 
osalevabki valimistel põhimõtteli-
selt vaid kaks suuremat erakon-
da. Ja siis suured ajalehed jaotu-
vad seal ka maailmavaate järgi 
kaheks. Aga meil on siin Põhja-
la riikides üldiselt ikkagi teistsu-
gune valimissüsteem, kus parla-
menti jõudvaid erakondi on palju. 
Niisiis kitsas jaotumine poliitiliste 
vaadete järgi meil lihtsalt ei tööta.

Kuidas on ajakirjanikud meedia-
majades kaitstud omanike hu-

vide eest? Kas saame väita, et 
meediamaja omanik kunagi ei 
paku peatoimetajale mingit tee-
mat? Et sellest äriparnterist, ke-
da vaja mõjutada, ajaleht ka kir-
jutab... 

Ei, me ei saa seda väita. Siiski 
on vahe, kuidas omanikud seda 
teevad. Ekspress Grupi suuroma-
nik Hans H. Luik on avalik oma 
huvide osas, esinedes nii massi- 
kui ka ühismeedias üsna sageli. 
Vahel Ekspress Meedia väljaan-
ded jagavad neid huve, aga see 
ei näi olevat süsteemne. Konku-
reeriva grupi puhul on aga mär-
gata, et turundatakse süsteemselt 
omaniku teisi ärisid. Samuti te-
kitab küsimusi, kuidas on Posti-
mehe süsteemne toetus konser-
vatiivsele perepoliitikale jm seo-
tud omaniku toetusega Isamaa 
erakonnale.

Vahel tundub et Eesti suuremad 
väljaanded kirjutavad täpselt sa-
madest asjadest ühe ja sama 
nurga alt. Millest see tuleb?

Enam seda väita ei saa. Ma 
arvan, et taoline ühtsus oli suh-
teliselt suur nii viis ja enam aas-
tat tagasi. Aga praegu on mee-
diadiskursus läinud ikkagi pigem 
laiemaks ja rikkalikumaks, vali-
da on ikkagi kõike. Selles mõttes 
on trend olnud hea, ideoloogi-
list rikkalikust on tulnud juurde. 

Aga jah, selle ühekülgsuse põh-
jus on olnud kindlasti väike turg. 
Meediaettevõtted on end pigem 
poliitilise spektrumi keskele pai-
gutanud. Seesama võrdlev mee-
diasüsteemide teooria ütleb, et 
suurele massile mõeldud leht peab 
olema  tsentris, aga kergelt pa-
rempoolne. Miks? Sest lugejatest 
enamik on kergelt konservatiiv-
sete väärtushinnangutega.  Nii et 
umbes viis pluss aastat tagasi olid 
kõik meie lehed majanduspoliitili-
selt pigem natuke parempoolsed.

Miks on meie meediaväljaannete 
vaadete valik nüüd rikkalikum?

Võib-olla see, et majanduspo-
liitiline konsensus on Eestis muu-
tunud. Poliitilisel maastikul on 
see mõne aasta tagune konsen-
sus lagunenud. Eks meie ühis-
kond ise on arenenud uude aja-
järku, kus möödaniku lihtsad 
lahendused enam tingimata ei 
toimi. Arenenud ühiskond va-
jab rohkem alternatiive majan-
duspoliitilises mõttes.

MEEDIAPROFESSOR: Noored nõuavad usaldusväärseid uudiseid,  
mõistes üha enam, et sotsiaalmeedia uhuu-gruppe ei tasu uskuda

Kuidas öelda... Ajakirjandus 
peab jälgima ennekõike oma rii-
gi põhielanikkonna huve. Eesti 
elanikkond laias laastus ei toe-
ta Putini agressiooni. Sestap pea-
megi lähtuma sellest diskursu-
sest. Vaba ajakirjandus saab ise 
otsustada ja toimetuslikud ot-
sused on nende tehtud. Kui me 
räägime sellest, et kas kalluta-
tus on teatud olukordades luba-
tud, siis kõige olulisem printsiip 
ongi siin toimetuslik sõltumatus.

Kuhu Eesti meediamaastik tä-
napäeval liigub? Mis suundumisi 
näha võib viimastel aastatel?

Põhiline suundumus on,  et 
reklaamitulu on vähenenud. Va-
nasti oli nii, et igal meediavälja-
andes oli kaks põhilist klien-
digruppi: lugejad ja rek-
laamiandjad. Praegu on 
lugeja kindlasti oluli-
sem kui reklaamiand-
ja. Väljaannete põhi-
tulu tuleb nüüd online 
väljaannete lugemis-
tasudest. See tähen-
dab, et väljaanded soo-
vivad luua kvaliteetse-
mat toodet ja olla usal-
dusväärsemad. Oma lu-
gejatega soovitakse sis-
se seada usaldusväärseid 
suhteid. Nii et klikk ei 

ole enam kõige põhilisem. Jah, 
meil on üks meediagrupp, mis 
on praegu ideoloogilisem ja po-
le enam rõhutatult tasakaalusta-
tud. Eks näis, kuidas sellega lä-
heb ja kaua seda suunda suude-
takse hoida.

Noorem elanik on kolinud 
Tiktoki, kus on palju lühikest 
videosisu. Ja ka uudismeedia on 
sisenenud sinna, pakkudes seal 
uutes formaatides sisu. Formaa-
tide areng saab olema väga põ-
nev, et kus hakatakse seda uu-
dist pakkuma, et noorem elanik 
kätte saada. 

Ja kindlasti on küsimus, mis 
saab laiemas plaanis igasugu 
platvormi regulatsioonidega. Et 

kuidas reguleeritakse 
platvorme, kuna 

need võtavad rek-
laamiturult väga 
suure osa. Milli-
sed täiendavad 
kohustused nei-
le seatakse ela-
nikkonna infor-
meerimisel? Või 
siis kas sealt saa-
dud maksuraha 
suunatakse edasi 
omakeelse, meie 

kultuuriruumi ja ühiskonda eest 
vastutava ajakirjanduse toeta-
miseks.

Te olete  ülikoolis meediainno-
vatsiooni professor, Millised teh-
nilised uuendused võivad mee-
diat ja selle tarbimist ees oo-
data?

Kindlasti on huvitav, kuidas 
saaks kasutada rohkem tehisin-
tellekti ja masinõppe algoritme 
ajakirjanduses. Mingit liiki sisu 
saab toota ju automatiseeritult. 
Uute tööriistadega saab auto-
maatselt luua illustratsioone ja 
varsti ka videoid.

Võib-olla natukene kaugem 
tulevik on 5G interneti kasu-
tusvõimalused. Mobiiltelefoni-
del tekib koos sellega kolmedi-
mensiooniline ruumi mõistmine. 
Siis saavad meediamajad hakata 
pakkuma selle konkreetse pai-
ga või ruumiga seotud teenu-
seid, kus inimene liigub. Tele-
fonid ja meediaportaalid hakka-
vad tajuma ruumis toimuvat uu-
tel viisidel. Näiteks kui me kan-
naksime liitreaalsuse prille, siis  
näeksime seda paika, kus viibi-
me, teistsugusena. Uudise sel-
les paigas juhtunu kohta saaks 
meie silme sees läbi mängida 
nii, nagu me ise viibiks sünd-
muste keskel. Ka spordivõistlus-

te kajastused muutuksid kol-
memõõtmeliseks. Meediafir-
mad saaks pakkuda konk-
reetse kohaga seotud infor-
meerivat sisu ja  meelela-
hutust. Eks need vormid 
tuleb veel välja töötada, 
et mis tegelikult toimiks 
ja mida inimesed tahak-
sid tarbida. 

Kui kauge tulevik see 
on?

Oluline küsimus on 
selles, kui kiiresti are-
neb Eesti meediavälja-
annete andmeanalüüsi 
võimekus. Kuidas mee-
diamajad suudavad nii 

oma tarbijate kui ka in-
ternetis laokil olevaid and-

meid ära kasutada sel-
leks, et mingit uut laadi 
tooteid pakkuda. Väl-
jaannetel on kogune-

nud oma sisust tegeli-
kult suured arhiivid. Seal 

on palju andmeid ühiskond-
like protsesside kohta. Ehk 
saab seda oma sisu analüü-
sida uutel viisidel, selle pealt 
teha siis mingeid uusi järel-
dusi ja pakkuda välja kokku-

võtvaid analüütilisi teenuseid. 
Praegu nii eriti veel ei tehta, 
aga samal ajal kõik teadvus-
tavad, et selles suunas peak-

sime liikuma. 

Kas näiteks mõne konverentsi 
või suurema sündmuse kellaaja-
lise blogi pidamine uudistepor-
taalis, et mida olulist nüüd juh-
tus või mida keegi ütles, võiks 
käia automaatselt?

Ma arvan, et näiteks kõnedest 
olulisemate kokkuvõtete tegemi-
ne on tõesti juba õige pea või-
malik. Siiani keskendus robota-
jakirjandus börsipäeva või spor-

divõistluste kokkuvõtete tege-
misele. Robotid said spordi 

või börsi andmesüsteemist min-
gid baasandmed, millest nad siis 
mingite vormelite alusel kirju-
tasid esimesed versioonid teks-
tidest. See, et tuua välja põhi-
line kõneldud tekstis, on palju 
raskem väljakutse. Aga ma ar-
van, et see on üsna pea võima-
lik tõepoolest.

Kuigi jah, esmased tekstid too-
dab võib-olla robot, aga ajakir-
janik peaks selle ikka üle vaa-
tama. Inimene peab ikka teksti 
sisu analüüsima ja selle vajadu-
sel konteksti viima.

Mis roll üldse on tänapäevasel 
traditsioonilisel meedial tänapäe-
va sotsiaalmeediat täis maailmas, 
kus igaüks pigem usub seda, mi-
da sõber kuskil kinnises grupis 
jagab? Kui kerge on nii üldse ta-
sulisel meedial ellu jääda?

Juba kolm-neli aastat tagasi 
oli väga selgelt näha, et  enne-
kõike noored saavad hästi aru, 
et kõike sotsiaalmeedias levivat 
ei tasu tõe pähe võtta. Seal lii-
gub küllaltki ebausaldusväärne 
kraam. Meedia usaldusväärsu-
se uuringud näitavad sama tren-
di. Inimesed saavad ikka päris 
hästi tegelikult aru, mis on usal-
dusväärne. Usaldusväärseid uu-
diseid soovivad nad ikka saada 
nii-öelda peavoolu või toimetus-
liku kontrolliga väljaandest. See 
trend tugevnes, eriti Eestis, pan-
deemia ajal, kus inimesed han-
kisid infot just välja kujunenud 
kaubamärkidega väljaannetest.

Samas võltsuudised on aina kee-
rulisem ära tunda. Ka tunnusta-
tud meediafirmad ja isegi ERR 
on neid seetõttu levitanud.

Loomulikult. Praegu käivad 
suured arendustööd infosüstee-
mide kallal, mis tuvastaksid uu-
diste allikaid, et kust need pärit 
on ja kas on usaldusväärsed või 
mitte. Me oleme ühiskonnana 
ka selle poole teel, et luua teh-
noloogilisi süsteeme ja kontrolli-
mehhanisme, mis teevad uudiste 
algupära maksimaalselt selgeks. 
Et lugeja ei libastuks, rääkimata 
siis veel kogenud ajakirjanikest.

Võltsuudiste levitajad võivad 
minna aina osavamaks, kuid lõ-
puks taandub kõik jällegi insti-
tutsioonidele. Et kas uudise too-
tis korralik institutsioon või mõ-
ni suvaline allikas. Ja kui on su-
valine allikas, siis kontrollitakse 
selle levitatud teavet mitu korda, 
et kas tegemist väärtusega infor-
matsiooniga või mitte. 

Kuidas see teie loodud ajakir-
janduse tasakaalustatuse raken-
dus toimib?

Võtsime antud juhul ühe 
konkreetse teema –  immigrat-
siooni, mis on iseenesest väga lai 
teema, sest sinna alla käivad nii 
diginomaadid kui ka mitut sor-
ti pagulased eri kriisidest. Aga 
sellest hoolimata on see piiritle-
tav teema. Me saime masinõp-
pe algoritmidele selle teema ula-
tuse ära õpetada. Rakendasime 
üht versiooni nn sentimendi ana-
lüüsist ehk määrasime ära, kas 
ks või teine väljaanne on antud 
teema suhtes positiivselt või ne-
gatiivselt meelestatud. Ja siis sai-
megi võrrelda eri ajalehtede kor-
puseid ja vaadata automatisee-
ritult, kuidas nad seda teemat 
käsitlevad.

Ehk siis see on arvutiprogramm, 
mida saab rakendada ükskõik 
mis teema puhul, mitte ainult 
pagulaste teema tasakaalustatu-
se jälgimiseks?

Seda tuleb natuke mõelda, 
valida ei saa päris iga teemat. 
Aga kindlasti saab ette söö-
ta eri teemasid. Tuleb 
kaaluda, kui laialt 
saab arvuteid 
õpetada nii, et 
nad saaksid 
meediasi-
su ideo-
loogilisu-
sest aru. 
Aga kõik 
areneb üha 
edasi ja se-
da teed möö-
da tuleb minna 
rakendusuuringu-
te mõttes.

Mis tulemused siis selle uue töö-
riistaga pagulaste teema uurimi-
sel selgusid?

Selgus, et kui Ukraina sõ-
ja alguseni oli Ekspress Grupp 
migratsiooniteema osas vägagi 
tasakaalustatud, siis pärast sõja 
algust ja Ukraina pagulaste saa-
budes muutus suhtumine üksja-
gu positiivsemaks. 

Rootsi riik toetas pikka aega 
nõrgemaid ajakirjandusväljaan-
deid rahaliselt. Kas meil peaks 
meedia mitmekesisuse huvides 
samuti riik ajakirjandust toe-
tama või tähendab see mõnes 
mõttes sõltumatuse kaotust?

Sellist toetust ei jaga ainult 
Rootsi, vaid ka teised Põhjala rii-
gid. Me oleme kolleegidega välja 
pakkunud, et ka Eesti võiks kaa-
luda suhteliselt enam pihta saa-
nud kohaliku ajakirjanduse toeta-
mist. Loomulikult eksisteerib sel 
puhul sõltumatuse kaotuse oht. 
Kuid selle välistamiseks peaks 

toetuse jaotamise kriteeriumid 
olema võimalikult selged ja ob-
jektiivsed, võimalusel üsna teh-
nilised. Ning toetust võiks jagada 
ühe otsusega mitme aasta peale.

Milline on kohaliku ajakirjandu-
se olulisus?

Kohalikul ajakirjandusel, 
hoolimata väikestest mastaapi-
dest, on tegelikult üsna mitme-
kesised ülesanded. Saab alusta-
da sellest, et kohalik ajakirjan-
dus peab toimima kui kohaliku 
elu kroonika – kõik sündmused 
ja arengud peavad saama kirjel-
datud. Aga laiemas mõttes peab 
ka kohalik ajakirjandus toimima 
kui demokraatia tugisammas – 
pakkuma kohalikele elanikele 
põhjalikku ülevaadet valitsus-
korraldusest ja majandusvõimu 
toimetamisest, et nad saaks ko-
danikena valimistel informeeri-
tud otsuseid teha. Kolmandaks 
peab kohalik ajakirjandus toi-
mima võimalikult kaasava foo-
rumine kõigile kohalikele ela-
nikele – et ühiskondlikus dia-
loogis saaks välja sorditud pari-
mad ideed ja alterntiivid koha-
like elu arendamiseks. Et kõigi 
huvigruppide vaated ja hääled 
saaks debatti kaasatud, et ainu-
laadsed ideed saaksid esile tõs-
tetud ja toetust koguda.

Ajakirjanikele on tööülesan-
deid üha lisandunud, töö nõuab 
üha enam erinevaid uusi osku-
si. Samas palk pole varasema-
te aegadega võrreldes enam nii 
suur kui 1990ndatel. Kas palgad 

peaksid tõusma, et ajakirjani-
kud teeksid paremat 

tööd?
Et töökoor-

mus poleks 
liiga suur, 
peab ole-
ma taga-
tud siiski  
töölepin-
gute, töö-
õiguse ja 

töötajakait-
se    kaudu. 

Võimalikke 
probleeme peak-

sid töötajad lahenda-
ma siiski oma tööandjatega. 

Jah, ajakirjanike töö on läinud 
keerulisemaks, see eeldab mit-
mekesisemaid oskusi kui ehk 
kümmekond aastat tagasi. Aja-
kirjanikud peavad mitte vaid 
kirjutama,  vaid tihti ka filmi-
ma, videoid toimetama, ühis-
meedias oma tööd tutvustama 
ja jätkuvestlusi pidama. Asjako-
hase töökoormuse arvestamine 
on aga siiski tööandja ülesanne. 
Ajakirjanike töötasud on tões-
ti suhteliselt madalamad, eriti 
arvestades tööülesannete kee-
rukust ja kohatist intensiivsust. 
Pikas perspektiivis aitab nende 
tõusule kaasa ikkagi väljaannete 
majandusedu ja valmidus oskus-
likke ja ühiskonnas tunnustatud 
töötajaid vääriliselt tasustada.

Uue elektroonilise tööriista abil 
lasi ajakirjanduse tasakaalusta-
tust uurida AS Ekspress Grupp.

Loe intervjuud pikemalt  
www.pealinn.ee

«Kui viis ja enam aastat tagasi kirjutasid Eesti väljaan-
ded samadest asjadest ja sama nurga alt, siis praegu on 
olukord läinud vaheldusrikkamaks. Samas on Eesti mee-
dia olnud alati veidi paremale poole kallutatud,» leiab 
professor Indrek Ibrus (48). Tema arvates võib tulevikus 
aga olla tavaline, et ajakirjandustekste kirjutab robot ja 
inimene vaatab pärast vaid tekstid üle. 

Ibrus linnapealt rakendusliku teadustöö eriauhinda kätte saamas.

Kohalikul  
ajakirjandusel  

on ülesanne olla  
demokraatia  
tugisammas.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Õppinud Tartus, Oslos ja Londonis

• Indrek Ibrus on üks Tallinna ülikooli 
Balti filmi, meedia, kunstide ja kom-
munikatsiooni instituudi (BFM) asu-
tajatest.

• Ibrus on lõpetanud 2000. aastal 
Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kom-

munikatsiooni eriala, meedia ja kom-
munikatsiooni eriala magistrikraadi 
sai ta Oslo Ülikoolis ja doktoritöö 
kaitses 2010 London School of Eco-
nomics and Political Science'is 
(LSE).

Laususite, et aastaid oli meedia 
paremale kaldu, et ta suudaks 
end ühiskonnale müüa. Kas on 
aga ühel väljaandel siiski sobiv 
öelda, keda võiks valida või et 
see või teine erakond tuleb hä-
vitada?

Tegelikult on see ikkagi välja-
ande enda valik, eks ole. Äripäev 
on niisuguseid soovitusi alati tei-
nud. Ka Skandinaavias on suured 
massilehed kergelt parempool-
sed, sest selline on nende mak-
sujõuline klient, kes lehte ostab. 
Eestis, ma arvan, see parempool-
sus oli pigem ühiskondlik aren-
gustaadium. Tulenes sellest, mil-
line oli toimetustesse koondu-
nud ajakirjanike oma arvamus 
ja nende konsensus.

Aga ma arvan, et enam sel-
list asja pole. Ja teiseks loo-
mulikult võib teha soovi-
tusi. See on autonoom-
se toimetuse enda ot-
sus. Aga peale Äri-
päeva ma ei mäleta, 
et pikka aega kee-
gi teine oleks neid 
teinud. Võib-olla on 
olnud mingeid üksi-
kuid juhtumeid. Posti-
mees pigem on ka prae-
gu selgelt ideoloogiline ja 
kaldub selliseid soovitusi te-
gema eri vormides.

Nüüd, kui te viitate sellele 
juhtumile, kus, kui ma õigesti 
mäletan, Ekspressi peatoimeta-
ja ütles midagi – vist Jüri Rata-
se kohta –, et see erakond tuleb 
hävitada, siis see oli metafoor, 
mille puhul Keskerakond tead-
likult mängis, et ei mõista seda.

Milline siis tervikuna seis mee-
dia tasakaalustatusega Eesti 
meedias paistab?

Klassikaliselt ei ole Eesti mee-
dias siiski olnud probleemi tasa-
kaalustatusega, sest meil on väi-
ke turg. On olemas meediasüs-
teemide võrdlev teooria, millest 
tuleneb, et meie suurusega mee-
diaturud ei saa hästi lubada kal-
lutatust. Meediaettevõtted ei saa 
olla ideoloogiliselt polariseeru-
nud, sest sellega kitsendaks nad 
oma sihtturgu veelgi ega saaks 
olla majanduslikult võimekad. 
Lisaks kuulume ikkagi Ida- ja 
Põhja-Euroopa vahele jäävasse 
meediaruumi, kus tasakaalus-
tatus on kultuuri osa, nö rahva 
nõue.  Nii on see jah, klassika-
liselt. Samas viimastel aastatel 
võib märgata, et üks meie mee-
diagrupp on mõnevõrra ideo-
loogilisem. Aga on ka näha, et 
majanduslikult nad praegu ei ole 
kasumlikud. 

Kui meedia on näiteks paremale 
kaldu, siis kui palju üldse tegeli-
kult võib meedia inimeste arva-
must ja ühiskonna vaateid mõju-
tada? Tegelikult on meedial pä-
ris suur võim.

Jah, see on klassikaline küsi-
mus meediauuringute kontekstis. 
Ja klassikaline vastus on, et ini-
mestel, kes meediat tarbivad, on 
üldiselt sõltumatu interpreteeri-
misvõime. Kõigil on erinev elu-
kogemus, erinevad teadmised ja 
haridus. Üldiselt inimesed tõlgen-
davad meediat väga vabalt. Se-
da, kuidas tõlgendada meediat, 

on võimatu elanikkonnale ette 
kirjutada. Samas on meedial nö 
agenda setting ehk ta seab jutu-
teema, millest rääkida. Meedial 
on võime suunata ühiskondlik-
ku arutelu, et mis tuuakse tähe-
lepanu alla või millest ei räägita. 
Internetimeedia esiletõusu tõttu 
on aga seegi natukene piiratud, 
sest kui inimesed tahavad esile 
tuua mingisuguseid sotsiaalmee-
dias levivaid teemasid, siis peab 
see jõudma ka massimeediasse, 
nii et ka see agenda seadmise 
võimekus on tänapäeval väik-
sem, kui oli varem.

Aga toome sellise näite. Tekki-
nud on majanduskriisi risk, kuid 
ajakirjandus teeb sellest suu-
re sentsatsiooni, et kohe on-

gi kriis käes. Kas see just ei 
võigi põhjustada päriselt 

kriisi? Inimestel tekib 
hirm ja kõik torma-
vad korraga panka-
dest raha välja võt-
ma.

See oht on tõe-
poolest olemas. 
Mingitest riskidest 

rääkides võib see ol-
la isetäituv ennustus. 

Seepärast on vaja ka ta-
sakaalustatust nende riski-

de kajastamisel. On eeldus, et 
siis toimib ajakirjandus profes-
sionaalselt, kui see ilmaasjata 
ei puhu mingit teemat üles. Eri-
ti veel, kui see võib vallandada 
ühiskondliku paanika.

Aga kust jookseb näiteks sõna-
vabaduse ja kellegi ohustamise 
või siis vihakõne piir?

See on tegelikult ikkagi vä-
ga lihtne. Sa ei tohi kedagi oma  
sõnavõtuga kahjustada. Sõnava-
badus on oluline, me võime kõi-
gest rääkida, aga ei tohi kedagi 
otseselt seada riskiolukorda või 
tuua kahju.

Tänapäeva meedia teeb ka lii-
ga sageli umbluu teooriate aren-
dajatest staarid, mis tegelikult 
ohustab nende lugejate tervist. 
Olgu need siis mingid nõiad või 
MMS-i müüjad. Miks see inimes-
tele ja meediale peale läheb?

Ma ei ole väga süstemaati-
line kollase meedia lugeja. Sa-
mas meie peamised meediagru-
pid on küllaltki vastutustundli-
kud. Selliseid umbluu teemasid, 
mis võivad tõesti olla kellelegi 
kahjulikud, nagu seesama MMS 
ja muud kemikaalid, käsitletakse 
nagu probleeme, ja väljendatak-
se seda piisavalt selgelt.

Samal ajal levib ka selline eba-
teadus, mis otseselt ei tundu ela-
nikkonnale ohtlik. Näiteks min-
gid Alkeemia moodi väljaanded 
esitavad alternatiivseid teooriaid 
selle kohta, kuidas maailm toi-
mib. Näiliselt ei ole sellest oh-
tu, kuid kaudselt on see ikkagi 
problemaatiline, sest ehitab nii-
sugust maailmapilti, mis on eba-
teaduslik ja millele toetavad ju-
ba ohtlikumad või vaenulikumad 
praktikad. Need on juba suuna-
tud inimeste petmisele või neilt 
raha kätte saamisele.

Kui sellise «alternatiivse» maa-
ilmavaate pooldajad, üliranged 

veganid, e-sigarettide või alko-
holi müüjad levitavad inimes-
te tervist ohustavat valet, siis 
kui palju peame neile üldse sõna 
andma? Nii teeme neile ju rek-
laami hoopis...

Sellist üldprintsiipi, et ohtliku 
juttu rääkijale tingimata peab sõ-
na andma,  ei ole. Toimetus on 
iseotsustav organisatsioon ja au-
tonoomne selles, kellele ta sõna 
annab.  Taoliste nähtuste ole-
masolust ühiskonnas tuleb kir-
jutada, midagi ei saa maha vai-
kida. Aga seda tuleb pigem kä-
sitleda ajakirjaniku positsioonilt. 
Tuleb näidata, et sellised asjad 
on olemas ja inimestel on tao-
lised vaateid, aga neid vaateid 
tuleb käsitleda inimestele ohu-
tust perspektiivist. Võttes siis 
kommentaari näiteks tasakaa-
lustatud toitumise spetsialistilt 
või keemikult, kes räägib, mis 
on tegelikult MMS.

Kuidas on lood arvamusartikli-
tega? Millal on inetu jätta ühe 
vaidleva poole seisukoht aval-
damata?

Kui on ära kirjeldatud, kellele 
üldse sõna antakse, siis nendest 
printsiipidest lähtuvalt peab osa-
pooltele sõna andma. Näiteks kui 
on printsiip, et väljaandes avalda-
takse poliitikute arvamusartik-
leid, siis tuleb sõna anda kõigile 
erakondadele. Samas võib välja-
anne teha põhimõtte, et ta ei an-
na üldse poliitikutele sõna. Nii 
näiteks sai poliitik Eesti Päeva-
lehes mõned aastad tagasi sõna 
ainult siis, kui ta oli mingi tee-
ma selge ekspert. Ja kui me rää-
gime mingitest nii-öelda ebatea-
duslikest või äärmuslikest huvi-
gruppidest, siis tingimata ei pea 
andma neile arvamustena sõna. 
Ühiskonnaelu rikkalikkus tuleks 
ära kirjeldada, aga siis saabki te-
ha olemuslugusid ja uudiseid pi-
gem, et näed, on olemas ka sel-
liste arvamustega inimesed, kes 
käituvad omamoodi. Ja nende 
kõrval on veel teistsugused ühis-
konnagrupid, kes arvavad teisiti. 
Nii saabki käsitleda ühiskondli-
ke arvamuste paljusust.

Kas näiteks kuritegudest või 
kahjulikest asjadest kirjuta-
des on ka meedias pahalaste 
esiletoomine lubatud 
või pigem tauni-
tav? Meedia 
tegi omal ajal 
massimõr-
var And-
res Brei-
vikust vä-
ga tuntud 
inimese, ja 
ilmselt se-
da ta oo-
taski.  Uk-
raina sõjast 
rääkides 
aga saab 
Putini selts-
kond ka ta-
sakaalusta-
tud meedias 
oma pro-
pagandat ja 
valesid levi-
tada, kui tal-
le sõna anna-
me.

5G internet an-
nab uudse või-
maluse tajuda 
ruumi ja uudi-
seid kolme-
mõõtmelisena, 
lausub Ibrus.
Scanpix

Mõni levitatav 
seisukoht on 

mõeldud inimeste 
petmiseks või neilt 

raha kätte  
saamiseks.
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Mustamäe linnaosa va-
nem Lauri Laats (pildil) rõ-
hutas, et ühe linnaosa jaoks 
on 60 aastat ikka väga noor 
iga, kasvõi kogu Tallinna mit-
mesaja aastase ajalooga võrrel-
des. Mustamäel on tekkinud oma 

traditsioonid ning tegu pole am-
mu ainult tallinlaste magalalin-

nakuga. 
«Inimese puhul tähen-

daks 60 juba mitte enam 
nooruslikku iga. Meil on 

loodud oma tugevad tra-
ditsioonid, kuid samas on te-

gemist ikka ka noore ja arene-
va linnaosaga,» ütles linnaosava-
nem. «Meie linnaosa on erakord-

ne, sest meil elab väga palju ini-
mesi, kes on ise Mustamäed ehi-
tanud. Samuti on paljud andnud 
või annavad jätkuvalt oma panu-
se meie ülikooli või meditsiinilin-
naku kaudu. Need inimesed on 
meie kuldvara ja traditsioonide 
hoidjad. Meie noortel on erakord-
ne ja hea võimalus nendelt õppi-
da ning viia Mustamäe traditsioo-
ne edasi.» Juubeliga käivad kaa-
sas ka kingitused. Ja seekord on 
need kingid sündinud mustamäe-
laste enda abiga.  «Aga need ei 
ole ainult mustamäelastelt mus-
tamäelastele – need on kingitu-
sed, mis jäävad ajalukku, need 
on kingitused kogu Eestimaa rah-
vale,» mainis Laats. Muidugi on 
kinke palju rohkem, kui allpool 
kirjeldatud. Leheruumi säästmi-
se huvides tõime välja ainult mõ-
ned neist.

«Oleks meie pere siis samamoodi mahhineerinud, nagu seriaalis kortereid vahetatakse ja mahhineeritakse, 
oleks mu esimene kooselu võib-olla siiamaani säilinud,» ütles 28. eluaastani Mustamäel elanud näitleja Raivo 
E Tamm, kes filmis Illarit mängib.  Scanpix

MUSTAMÄE 60: Tuiskava liivaga ehitusmaterjali 
hoiukohast on saanud uhke pargiga elurajoon 
Mustamäe linnaosa juubeli puhul mängi-
vad Mait Malmsten ja Raivo E Tamm uues 
Mustamäe teemalises komöödias. Senise-
le «Mustamäe valsile» lisandus aga Olav 
Ehala kirjutatud linnaosa ajaloost rää-
kiv uus lugu, mida esitles Voldemar Kuslap 
koos lastekooriga.

KINK NUMBER ÜKS: Mustamäe sai uue hümni
«Uus laul Mustamäest on Olav 
Ehalale omase rütmiga nõudlik 
ja ülev lugu, millel Leelo Tungla 
väga õnnestunud ja suupärane 
tekst,» tutvustas lugu seda esit-
lenud laulja Voldemar Kuslap.

Uut Mustamäele pühendatud 
laulu tutvustas üks staažikamaid 
Mustamäe elanikke Voldemar 
Kuslap. See polnud juhus, on ta ju 
rahva südamesse laulnud tuntud 
Mustamäe valsi. Kuslap ise  kolis 
Mustamäe esimeste majade piir-
konnas uhiuude korterisse  1968. 
aastal – kuus aastat pärast linna-
osa ametlikku sündi. Kõige esime-
sed majad olid juba selle aja pea-
le  kerkinud ja laulja oli õnnelike 
kodusaajate seas. 

Uus laul paneb ka uue pilguga 
vaatama Mustamäe peale. «Eks 
seda senist Mustamäe valssi on 
lauldud juba aastakümneid,» mu-
heles Kuslap, heites koduaknast 
pilgu Männi pargile. «Kas ma unis-
tasin päeval ja ööl, kodus ja tööl 
Mustamäest, nagu laulus seisab? 
No mitte päris nii, aga kujutage 

ette, kui sa ikka kitsast ühiselamu-
toast saad nelja toaga kõigi mu-
gavustega korterisse, 
siis on suur vahe 
küll.» 

Mustamäe 60. 
aastapäeva eel 
telliti uus laul 
Olav Ehalalt. Kus-
lapi sõnul on see 
hümnilaadne. «Olen 
sellega palju vaeva 
näinud ja 
mõelnud, 

rohkem kui paljude teiste lugude-
ga,» lausus Kuslap. «Ei ole nii, et 
hüppad voodist ja hakkad kohe 

lõõritama. Ei, see on ülev ja 
nõudlik lugu, mitte mingi tilu-li-
lu. Reedel kandsime siis seda 
aastapäeva tähistamisel raa-
dio lastekooriga esmakord-
selt ette. Olin ikka tõelises 

esietenduse ootusärevuses 
enne seda. Ja sellel lau-

lul on väga õnnes-
tunud Leelo 

Tungla tekst, 
nagu temal  
ikka on. Sõ-
nad on sel-
lel väga 
lauldavad, 
väga suu-
pärased. 
Võiks 
öelda, et 
need on 
ülevaade 

Mustamäe 
ajaloost.»

KINK NUMBER KAKS:  
Uus raamat räägib Mustamäe ja selle elanike lugu
Alguses oli Mustamäe ala mõel-
dud elamumaa reserviks kauge-
ma tuleviku tarvis. Kerkiv linna-
osa oli plaanitud seetõttu palju 
väiksemana ning sinna pidid 
kerkima kahe-kolmekorruseli-
sed tellismajad. Seda kõike 
võibki uuest raamatust lugeda.

Paljud mustamäelased järgisid 
linnaosa üleskutset saata oma 
mälestusi Mustamäe juubelile 
pühendatud raamatu kokku 
seadmiseks. «Sellest sündis uus 
raamat,» ütles Laats.  «Oleme 
ühiselt hakkama saanud  teose-
ga, mille kaante vahele kogusime 
tagasivaate meie linnaosa viima-
se kuuekümne aasta kohta. 
Need on nopped olulisematest 
daatumitest, meeldejäävatest 
sündmustest, kuid ennekõike va-
hetud lood eriilmelistest elu-
dest.»

Raamatust saame näiteks tea-
da, et algul planeeriti Mustamäed 
palju väiksemalt. Liivasel pinnal 
asuv maa-ala oli mõeldud jätta 

seisma elamumaa reservina kau-
gema tuleviku tarvis.

Mustamäele 
olid ette nähtud 
kahe-kolmekor-
ruselised tellis-
majad, kuid 
peagi mõeldi 
ümber.  Selleks 
oli mitu põh-
just. Tallinn 
kaotas sõja-
aastail suure 
osa elanik-
konnast, 
enne sõda 
elas siin 160 
000 ja sõja 
järel oli alles 
127 000 ini-
mest. Sõjaga 
purustati 42% linna hoonestu-
sest ja 53% elamispinnast. Sõja 
järel algas tohutu tööstuse areng, 
mis oli ebamõistlik, kuid nii kohali-
ke kui ka Moskva ülemuste auah-
ne soov. 1985. aastal toodeti Tal-

linnas 50 korda rohkem tööstus-
toodangut kui enne sõda. Arves-

tades algelist ja ma-
hajäänud 
tehnoloo-
giat, vajasid 
tehased nüüd 
palju tööjõu-
du. Rahvast 
kutsuti Tallin-
na elama ja 
värvati kõikjalt 
Nõukogude Lii-
dust, lausa pa-
luti. Tallinn pai-
sus 7000 inime-
se võrra aastas, 
loomulik iive, mis 
tänapäeval pea-
aegu puudub, oli 
vaid 2500. Kui 

enne sõda oli inimese 
kohta 13,8 m² elamispinda, siis 
1955. aastaks oli see number 
kukkunud 9,1-le. Seega oli vaja 
ehitada kiiresti, kvaliteedile mõt-
lemata. 

KINK NUMBER KOLM: Uuenenud Männi park
Kui kunagi tuis-
kas nüüdse Män-
ni pargi kohal liiv 
ja seal hoiti ehi-
tusmaterjale, siis 
nüüd on seal 
moodsa välimu-
sega paik välila-
va, mänguvälja-
kute, 9000 m2 lil-
leniidu ja 4000 
uue põõsaga. 

Juubeliaasta 
algusega said 
mustamäelased 
ehitajate ja hal-
jastajate käest 
tagasi ka oma 
armsa Männi pargi – seda juba 
täielikult uuenenud kujul.

Varem oli parki korduvalt kor-
rastatud, lisatud valgustust, in-
ventari ning atraktsioone, kuid se-
davõrd mahukaid töid polnud 
enne ette võetud. OÜ Lootuspro-
jekti ideekavand «Männiöölane» 
nägi ette pargi muutmise puh-
kealaks, kus on ühendatud ehe 
loodus ja kaasaegsed võimalused 

ajaveetmiseks. Uuendustööde 
käigus rajati 9000 m2 lilleniitu ja 
istutati 4000 põõsast. Kui esialgu 
taheti uuendustöödega valmis 
saada 2021. aasta jooksul, siis te-
gelikult – mõnevõrra sümboolselt 
– said linlased parki taas nautima 
asuda just Mustamäe juubeliaas-
tal.

19. novembril kolis uuenenud 
Männi parki ka varem Vilde spor-

dipargis kaks aas-
tat tegutsenud 
Mustamäe uisu-
park.

Kaunis Männi 
park rõõmustab 
Mustamäe elanik-
ku  Voldemar Kus-
lapit eriti. «Pikki 
aastaid oli see 
ümbritsetud jube-
da rohelise plan-
guga, seal asusid 
ehitusmaterjali la-
dustamise ko-
had,» meenutas 
ta. «Varem oli siin 
ümberringi suisa 

tuiskliiv, nii et ära tuulega välja 
mine. Nüüd on murupinnas ja istu-
tatud kõikvõimalikke ilutaimi. Par-
gis on lastele mängimiseks at-
raktsioonid, aga mõeldud on ka 
täiskasvanutele ja eakatele. Ka 
õhtusel ajal on seal mõnus jaluta-
da, sest kõik on valgustatud. Tore 
on see, et parki on viidud hulk pin-
ke, nende seas ka nimelisi pinke 
väärikamatele meie seast.»

KINK NUMBER NELI:  
Kukekese baari Ats ja Illar hangeldavad 
uues filmis Mustamäe korteritega 
«Elasime Mustamäel esialgu til-
lukeses ühikatoas, kus tislerist 
isa tegi vetsupoti peale kasti, 
mille peal sai elektripliidiga süüa 
teha,» meenutab uues Musta-
mäe filmis üles astuv näitleja 
Raivo E Tamm. «Hiljem kolisime 
kahetoalisse korterisse, mis oli 
minu jaoks nii suur, et ma ei leid-
nud kedagi üles.»

Kultussarjast «ENSV» tuntuks 
saanud legendaarsed baarimehed 
Ats ja Illar astuvad nüüd oma 
meenutustega üles uues telefilmis 
«Mustamäe tango». Üks neist 
üleni hall ja teine kepiga lonkamas, 
aga ikka sama rõõmsad nagu va-
nasti. Ats ja Illar hakkavad uues fil-
mis Mustamäel korteritega han-
geldama. Tegevus käib selle üm-
ber, kuidas saada korteriostulube 
ja mismoodi kortereid kokku-lah-
ku vahetada. Mõlemad satuvad 
olukorda, milles on vaja rakenda-
da tutvusi ja nahaalsust.

«Oleks meie pere siis sama-
moodi mahhineerinud nagu se-
riaalis kortereid vahetatakse ja 
mahhineeritakse, oleks mu esime-
ne kooselu võib-olla siiamaani säi-
linud,» ütles 28. eluaastani Musta-
mäel elanud näitleja Raivo E 
Tamm, kes Illarit mängib. «Aga 
kuna meil ei olnud tookordse elu-
kaaslasega kuskil mujal elada kui 
n-ö ema kapi taga, teises toas, siis 
lõpuks ikkagi tüdinesime temaga 
sellest ära, ja sinna see elu lagu-
nes.»

Raivo on enda sõnul läbi ja lõhki 
Mustamäe poiss. «Kui olin kolme-
aastane, elasime Akadeemia teel 
n-ö tipi ühikate vastas,» meenu-
tas ta. «Mu isa oli tookord TPI-s 
puusepp-tisler ja sai sinna ühe-
toalise korteri. Seega tean väga 

hästi neid korteriprobleeme, mida 
uues Mustamäe filmis esitletakse. 
Elasime ühetoalises üldkasutata-
va köögiga korteris, elamu oli n-ö 
hotellitüüpi. Korteris ei olnudki mi-
dagi muud kui WC ja tuba. Vane-
mad on rääkinud, et isa kui puu-
sepp tegi WC-poti kohale spet-
siaalse kasti, mille peal elektriplii-
diga süüa teha, et ema ei peaks 
lapse juurest ära minema. Enne 
teed kapi peal süüa ning siis, kui 
on vaja WC-potti selle päris ees-
märkidel kasutada, tõstad kapi 
eest ära. Seejärel sai isa töö kau-
du kahetoalise korteri Tammsaare 
tee ristmikul viiekordses majas. 
Ema rääkis, et ma olin siis kogu 
aeg nutnud, sest kahetoaline oli 
mulle nii suur korter, et ma ei leid-
nud kedagi üles!»

Atsi mängiva Mait Malmsteni sõ-
nul on teda Mustamäega sidunud 
seal elavad sõbrad, kellel ta on kü-
las käinud. «Mustamäelt on mulle 
meelde jäänud hästi väikesed köö-
gid ja toakesed,» mainis ta.

Malmsten ütles, et võib-olla on 
«ENSV» autorid Kukekese baari 
nime puhul eeskuju saanud Mus-
tamäe legendaarselt restoranilt 
Kännu Kukk, kuid Atsi ja Illari baar 
on pigem väike keldriurgas, mitte 
nii uhke söögikoht. 

Juubeliaastale pühendatud te-
lekomöödia peategelastega koos 
on igaühel võimalus meenutada 
n-ö oma Mustamäed. Filmis saab 
palju nalja ja kindlasti kogevad 
paljud suurt  äratundmisrõõmu. 
Sest kõike, mis juhus nendega, 
oleme isegi oma elus tundnud ja 
läbi elanud. Tõsielulistest juhtu-
mistest inspireeritud originaalst-
senaariumi kirjutas Gert Kiiler, re-
žissööritoolil istus Ain Mäeots.

KINK NUMBER VIIS:  
Töömesilased ja nutitarud
Juubeliaasta kaunil su-
vel paigaldati Kaja 
kultuurikeskuse 
katusele koos-
töös Tehnopo-
liga nutitarud. 

Ühelt poolt 
on tegemist 
teadusprojekti-
ga, mis uurib 
ümbritsevat kesk-
konda ning mesilaste 

elukäiku linnatingimus-
tes, teisalt aitab tuua 

rohkem loodust 
linna ja populari-
seerida mesin-
dust. Nutime-
silaste korjatud 
meest on saa-
nud väärikas ja 

eriline juubeli-
aasta kingitus.

KINK NUMBER KUUS:  
Kolm nurgakivi haridusele 
Akadeemia teele on ker-
kimas Mustamäe riigi-
gümnaasium, Vilde 
teele ehitati uus hoo-
ne Mustamäe huvi-
koolile ning Tamm-
saare teele kerkis 
Rõõmupesa lasteaiale 
kauaoodatud uus maja.

Erakordselt heldeks kuju-
nes juubeliaasta Mustamäe linna-
osa haridusele, sest asetada oli 
võimalik koguni kolme väga tähtsa 

uue hoone nurgakivi. Aka-
deemia teele on kerki-

mas Mustamäe riigi-
gümnaasium, selles 
tehnikasuunaga 
koolis on kohti 1080 

õpilasele; Vilde teele  
ehitati uus hoone huvi-

koolile, mis pakub huvite-
gevust 800 õpilasele; Tamm-

saare teele kerkis Rõõmupesa 
lasteaiale kauaoodatud uus maja, 
mis mahutab kümme rühma.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
16. novembri 2022 istungil:
korraldusega nr 1007:
võtta vastu Põhja-Tallinnas asu-
va 0,34 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Salme tn 11, 13 
ja 13e kinnistute detailplanee-
ring (edaspidi detailplaneering), 
osaühingu AB Ansambel töö nr 
1513. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on ühest elamu-
maa ja kahest tootmismaa siht-
otstarbega kinnistust kahe ela-
mumaa sihtotstarbega krundi 
moodustamine ja moodustata-
vatele kruntidele ehitusõiguse 
määramine kokku ühe kuni 
3-korruselise ning kolme kuni 
4-korruselise (sh mansardkor-
rus) 1 maa-aluse korrusega kor-
terelamu ehitamiseks ja krunti-
de kasutamise tingimuste mää-
ramine. Detailplaneeringutega 
saab tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris https://tpr.tallinn.
ee/

Loitsu tn 8 kinnistu projektee-
rimistingimuste eelnõu ja taot-
luse avaliku väljapaneku teade
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad Loitsu tn 8 
projekteerimistingimuste eelnõu 
30.11.– 14.12.22. Projekteerimis-
tingimuste eelnõu koos lisama-
terjalidega on tööpäeviti avalikul 
väljapanekul Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse infosaalis , Pallasti 
tn 54. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja selle lisamaterjalidega 
on võimalik tutvuda elektroon-
selt Lasnamäe linnaosa kodule-
heküljel
https://www.tallinn.ee/est/las-
namae/Projekteerimistingimus-
te-avalikustamine  ning
PT taotlusega nr 2011002/1132 
ja ameti koostatud PT eelnõuga 
on võimalik tutvuda Tallinna 
projekteerimistingimuste ja ehi-
tusprojektide registris. Doku-
mentide nägemiseks peab re-
gistrisse ID-kaardiga sisse logi-
ma.  Dokumendid on leitavad 
PT menetluse nr PT247970, 
Loitsu tn 8 aadressi alt või vee-
biaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&M
Liik=PT&MID=170190 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Ametile (edaspidi amet) esita-
tud projekteerimistingimuste 
taotluse kohaselt soovitakse 
Loitsu tn 8  kinnistule püstitada 
kahe maapealse ja ühe maa-
aluse korrusega uus lasteaia 
hoone ehitisealuse pinnaga kuni 
2300 m2 ja kõrgusega kuni 10 
m.
Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailpla-
neeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koos-
tamata püstitada või laiendada 
projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone 
ja seda teenindavad rajatised, 
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt 
ja otstarbelt piirkonna väljakuju-
nenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoones-
tuslaadi; 2) üldplaneeringus on 
määratud vastava ala üldised 
kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimu-
sed, ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muu-

de tingimustega.
Lasteaiahoone kavandamine on 
kooskõlas Lasnamäe elamuala-
de üldplaneeringuga, sobitub 
piirkonna väljakujunenud kesk-
konnaga ning arvestab piirkon-
na hoonestuslaadi.
Amet on koostanud projekteeri-
mistingimuste eelnõu Loitsu tn 
8 kinnistule uue lasteaiahoone 
püstitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õi-
gusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbi-
viivale haldusorganile eelnõu 
kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtaeg on     14.
detsember 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, või  ette-
panekuid või vastuväiteid esita-
nud isikud loobuvad asja aruta-
misest avalikul arutelul, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemus-
te selgumist otsustab amet pro-
jekteerimistingimuste

Nõmme Linnaosa Valitsus 
avalikustab Ravila tn 19 kin-
nistu  projekteerimistingimus-
te eelnõu ja eskiisprojekti.
1. Nõmme üldplaneeringu koha-
selt paikneb Ravila tn 19 kinnis-
tu väikeelamute juhtotstarbega 
alal kuhu võib kavandada väi-
keelamuid (kuni 6 korterit) ning 
lähipiirkonda teenindavaid vaba 
aja veetmise võimalusi pakku-
vaid, kaubandus-, teenindus- ja 
lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, 
mängu- ja spordiväljakuid jms.
2. Projekteerimistingimuste 
eesmärk on määrata tingimu-
sed Ravila tn 19 kinnistul asuva 
üksikelamu laiendamiseks. Ravi-
la tn 19 kinnistu üksikelamut 
võib laiendada lõuna poole ca 
7,3 m, ca 12,3 m ida poole, Ravi-
la tn 19 ida poolsest kinnistu pii-
rist max 18,6 m, lääne poolsest 
krundi piirist min 11,2m kaugu-
sele. Kogu kinnistu suurim luba-
tud hoonete alune pindala 2060 
m² suurusel kinnistul võib olla 
kuni 285 m² võrrelduna pro-
portsionaalselt Ravila tn 19 
krundi suurust ümbritsevate 
kruntide suurusega ning hoo-
nestusega. Olemasoleva elamu 
laiendamine (ehitisealune pind-
ala 222 m2) arvestab ümbritse-
vat hoonestust.
3. Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailpla-
neeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koos-
tamata püstitada või laiendada 
projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone 
ja seda teenindavad rajatised, 
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt 
ja otstarbelt piirkonna väljakuju-
nenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoones-
tuslaadi; 2) üldplaneeringus on 
määratud vastava ala üldised 
kasutus- ja ehitustingimused, 
sealhulgas projekteerimistingi-
muste aluseks olevad tingimu-
sed, ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muu-
de tingimustega.
4. Projekteerimistingimuste 
taotluse ja selle lisamaterjalide 
avalik väljapanek toimub 2. det-

sembrist kuni 18. detsembrini 
2022 Nõmme Linnaosa Valitsu-
se ruumides, Valdeku tn 13, I 
korruse fuajees, küsida infole-
tist.
5. PT taotluse nr 
2211002/11318 ning ameti 
koostatud PT eelnõuga on või-
malik tutvuda Tallinna vanas 
projekteerimistingimuste ja ehi-
tusprojektide registris veebi-
aadressil
6. http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetl
us&MLiik=PT&MID=17018
7.  PT menetluste nr PT247930 
või Ravila tn 19 aadressi alt (do-
kumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).
8. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kel-
le õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puuduta-
da, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise täht-
ajaks on avaliku väljapaneku 
lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis ni-
metatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esita-
ta soovib haldusorgan asja aru-
tada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.
Menetlusosaline loetakse asja 
arutamisest avalikul istungil loo-
bunuks, kui haldusorgan on väl-
japaneku alguses või menetlu-
sest teatamisel teinud ettepa-
neku asja arutamiseks ilma ava-
likku istungit läbi viimata ja me-
netlusosaline ei ole 
ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks esitanud 
selle suhtes vastuväiteid (alus 
haldusmenetluse seaduse § 50 
lõige 3). Info tel 645 7300

Vanasadama põhjaosa detail-
planeeringu, Admiraliteedi 
basseini ümbruse detailpla-
neeringu, A-reisiterminali ning 
kruiisiterminali ala detailpla-
neeringu ning D-terminali ja 
lähiala detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duste avalik väljapanek ja aru-
telu
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 14.12.2022-12.01.2023 Va-
nasadama põhjaosa detailpla-
neeringu, Admiraliteedi basseini 
ümbruse detailplaneeringu, A-
reisiterminali ning kruiisitermi-
nali ala detailplaneeringu ning 
D-terminali ja lähiala detailpla-
neeringu lähteseisukohad ning 
eskiislahendused. Detailplanee-
ringute lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduste avalik arutelu toi-
mub 31.01.2023 kell 14.00 Tal-
linna Kesklinna Valitsuses.
Vanasadama põhjaosa detail-
planeeringu  (DP043560) koos-
tamine algatati Tallinna Linna-
volikogu 31.10.2019 otsusega nr 
144. Detailplaneering algatati 
eesmärgil moodustada Logi tn 
3 kinnistust ja Logi tn 2 // 4 // 
Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 
21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 
kinnistu osast ja Logi tn 6 kin-
nistu osast ärimaa, äri- ja ela-
mumaa ning transpordimaa 
sihtotstarbega krundid ning 
määrata kruntide kasutamise 
tingimused ja ehitusõigus maa-
aluse ja kuni 5 maapealse kor-
rusega hoonete ehitamiseks.
Admiraliteedi basseini ümbruse 

detailplaneering (DP043610) 
algatati Tallinna Linnavolikogu 
12.12.2019 otsusega nt 162. De-
tailplaneering algatati eesmärgil 
kavandada Logi tn 2 // 4 // 
Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 
21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 
kinnistu osast ärimaa ning 
transpordimaa sihtotstarbega 
krundid ning määrata moodus-
tatavatele kruntidele kasutami-
se tingimused ja ehitusõigus 
ärihoonete ehitamiseks.

A-reisiterminali ning kruiisiter-
minali ala detailplaneering 
(DP043650) ja keskkonnamõ-
ju strateegiline hindamine al-
gatati Tallinna Linnavolikogu 
28.11.2019 otsusega nr 148. 
Detailplaneering algatati ees-
märgil moodustada Logi tn 2 
// 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sa-
dama tn 21 // 25 // Uus-Sada-
ma tn 19 ja Logi tn 6 kinnistu-
test ja mere territooriumi täit-
misel üks ärimaa sihtotstarbe-
ga krunt, üks äri- ja/või toot-
mismaa sihtotstarbega krunt 
ning üks transpordimaa siht-
otstarbega krunt ja määrata 
kruntide kasutamise tingimu-
sed ning ehitusõigus 1 maa-
aluse ja kuni 4 maapealse kor-
rusega hoonete ehitamiseks.
D-terminali ja lähiala detailpla-
neering (DP043590) algatati 
Tallinna Linnavolikogu 
28.11.2019 otsusega nr 150. De-
tailplaneering algatati eesmärgil 
jagada Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 
13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // 
Uus-Sadama tn 19 kinnistu ja 
moodustada krundid D-termi-
nali teenindamiseks ja sadamat 
teenindava kuni 2-korruselise 
hoone ning sadamarajatiste ehi-
tamiseks, kuni 5-korruseliste 
eluruumidega ärihoonete ehita-
miseks, olemasolevate hoonete 
rekonstrueerimiseks ja laienda-
miseks kuni 5-korruselisteks 
elu- ja ärihooneteks ning ranna-
promenaadi rajamiseks, muuta 
Uus-Sadama tn 21 // 23 // 25 
kinnisasja ehitusõigust olemas-
oleva ärihoone laiendamiseks, 
määrata liikluskorralduse põhi-
mõtted ja kõigi kruntide kasuta-
mise tingimused.
Detailplaneeringud sisaldavad 
ettepanekuid Paljassaare ja 
Russalka vahelise rannaala üld-
planeeringu muutmiseks.
Detailplaneeringute lähteseisu-
kohtade ja eskiislahendustega 
saab  tutvuda 14.12.2022-
12.01.2023 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 
18) ja Tallinna Linnavalitsuse in-
fosaalis (Vabaduse väljak 7). 
Samuti Tallinna planeeringute 
registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/  (detailplaneerin-
gud nr DP043560, DP043610, 
DP043650, DP043590).
Avaliku väljapaneku jooksul on  
igal isikul õigus avaldada detail-
planeeringute lähteseisukohta-
de ja eskiislahenduste osas ar-
vamust e-posti aadressil kesk-
linn@tallinnlv.ee või posti teel. 
Arvamuste esitamise tähtaeg 
on 12.01.2023.
Avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu toimub 
31.01.2023 algusega kell 14.00 
Tallinna Kesklinna Valitsuse saa-
lis (Nunne tn 18). Veebiplatvormi 
MS Teamsi vahendusel arutelul 
osaleda soovijail tuleb eelnevalt 
registreeruda e-posti aadressil 
riina.parm@tallinnlv.ee.
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Maria Fausti uudis-
teos Jõulujazzil
18. detsembrini toimuva festivali Jõulu-
jazz fookuses on kodu- ning välismaiste 
artistide ühiskontserdid. Üles astuvad 
basskitarrist Richard Bona koos Esto-
nian Dream Big Bandiga, Tallinna kam-
merorkester koos Tõnu Kaljuste, Maria 
Fausti ning flötist Michala Petriga, pia-
nist Eydís Evensen keelpillikvartetiga 
Prezioso. Janno Trump Clarity Ensemb-
le astub lavale Rootsi lauljatari Viktoria 
Tolstoyga ning saksofonist Lauri Kada-
lipp koos Euroopa jazzitippude Florian 
Weberi ja Bodek Jankega. 4. detsembril 
esitavad Tallinna kammerorkester ja 
Michala Petri Taanist Maria Fausti uu-
disteost «Si vis amari, ama».

Ekskursioon «Jõu-
luõõv ja jõulurõõm» 
Kiek in de Kökis
Kõik julged, seiklusjanused ja vaprad on 
oodatud 1. ja 8. detsembril kl 18 retkele 
«Jõuluõõv ja jõulurõõm». Lustakas jõu-
luretk saab alguse Kiek in de Kökist ja 
jätkub ringkäiguga läbi maa-aluste käi-
kude ja kaitsetornide. Neitsitornis saa-
vad huvilised proovida ka Revali linna 
matemaatiku, fortifikatsiooniinseneri ja 
tohtri Gebhart Himseliuse imejooki. Info 
ja piletid  https://www.linnamuuseum.
ee/cat-kiek-in-de-kok/1-ja-8-detsemb-
ril-jalutuskaik-tornides-ja-tunnelites-
bjouluoov-ja-jouluroomb/ 
 

Jalutuskäik  
Jaak Juskega Pika 
Hermanni torni

1. detsembril kl 17.30-19 korraldab Tallin-
na rahvaülikool Jaak Juske juhendamisel 
jalutuskäigu riigikokku ja Pika Hermanni 
torni. Osalemiseks on vaja registreeru-
da, hind 15 eurot. Riigikogu hoone kü-
lastusel on vaja turvakontrollis esitada 
pildiga isikuttõendav dokument. Kogu-
nemine Toompea lossi ees. Loe lähe-
malt ja registreeru: https://kultuur.ee/
kursus/pika-hermani-torni-kulaskaik/

KONVERENTS LAHKAB METSA 
KUI TEEMAT EESTI KIRJANDUSES
2. detsembril kell 11 algab kirjanduskeskuses Tammsaare muu-
seumi 17. sügiskonverents «Kui seda metsa ees ei oleks? Metsa 
kuvand eesti kirjanduses». Kui palju ja kuidas üldse metsateema 
laiemalt eesti kirjanduses ennast ilmutab? On mets olnud kirjani-
ke silmis vend, vaenlane, tarbeasi või müstiline paik? Konverentsil 
esinevad ettekannetega Mare Müürsepp, Elo Lindsalu, Sirly Hiie-
mäe, Madis Arukask, Aarne Ruben, Katre Talviste, Annika Aus ja 
Maarja Vaino. Info https://fb.me/e/2hChAKbFn

TEABEPÄEV EAKATELE

Sotsiaal- ja tervishoiuamet korraldab 5. detsembril kl 
11-15.30 Kaja kultuurikeskuses (Vilde tee 118) ülelin-
nalise teabepäeva «Hellalt eakatest». Päeva juhatab 
sisse abilinnapea Betina Beškina. Ettekannetes rää-
gitakse eakate toitumisest, insuldist, kodu ohutuks 
muutmisest, abivahenditest ning perearstiabist. Sõ-
na saavad dr. Susan Sündema, dr Raul Adlas, dr Ka-
trin Gross Paju, dr Anu Parvelo jt. Registreerimine 
kadri.hunt@tallinnlv.ee või tel. 645 7447 (Kadri Hunt) 
E-R kl 10-16. Kohtade arv on piiratud.

Minu  
TALLINN

Talvel ongi libe,  
elame ju Eestis
Reet Aus, moedisainer

Minul ei ole talvel kukkumist kunagi ette tulnud. 
Tegelikult on mul täiesti ükskõik, mis aasta-
aeg parajasti on. Kui on talv, siis on talv, ja 
talvel ongi lumi ja libedus. Me elame ju 
Eestis.  Aga minul on talvega kõik ok, ma 
ei vaja mingeid erilisi jalatseid või abiva-
hendeid saabaste peale. Mulle teeb natu-
ke isegi nalja, kui küsitakse, kas olen tal-
veks valmis, kas kardan kukkumist või li-
bedust üldse. Aga see ei tähenda, et ka 
minul võib elus tulla aeg, mil ma pean 
hakkama pikemalt mõtlema libeduse 
peale. Praegu õnneks  veel mitte.

• Pealinn uuris, kas esimene lumi ja libedus on inimesi ka kukkuma pannud 
ning kuidas neil õnnestub püsti püsida.

KIIRABIARST: Libedamatel päevadel 
kukub 20 inimest endal mõne luu puruks

Mul on kasu  
maadlustrennis  
õpitud kukkumisest

David Vseviov, ajaloolane

Kellel pole parajasti uiske all, sellele teki-
tab libedus ikka teatud probleeme. Eel-
misel talvel ma ka korra kukkusin, aga 
õnneks kergelt. Lohutasin end selle-
ga, et kunagi tegelesin maadluse-
ga ja seal oli üks põhiline asi, 
mida õpetati, just kukkumine. 
Vastane ju tahtis, et sa kogu 
aeg kukud. Nii tahtis see-
kord ka tume ja libe jää, aga 
tema poolt vaadates tule-
musteta. Käin linnas mitmeid 
kilomeetreid jalgsi, tööle min-
nes ja tulles, ja on päris tüütu, 
kui ei saa libeduse tõttu samal ajal 

mõelda oma tavalisi mõtteid. Selle ase-
mel, et arutleda, mida loengus räägin, 
pean hoopis endale meelde tuletama, et 
astu ettevaatlikult. Talv on juba  kord 
selline, et absoluutselt libedavabaks 
kõiki kohti muuta pole lihtsalt võimalik. 
Aga paremini saab tänavaid ikka puhas-
tada, see on ka selge. Ma pole kasuta-
nud jalatsitele lisatavaid talviseid abiva-

hendeid, aga mõte need 
naelad osta on tekki-

nud küll. Näiteks 
kui eelmistel 

talvedel on 
sadanud jää-
vihma. Aga 
inimene on 
juba kord 
selline, et pä-

rast, kui enam 
libe pole, unus-

tad ära.

Vanemad inimesed 
peaks väljas liikudes 
kellegi saatjaks võtma

Raul Adlas, Tallinna kiirabi peaarst

Esimene lumi ei ole veel väga 
palju kukkujaid arstiabi 
saama toonud. Viis kuk-
kujat päevas ongi prae-
gu keskmine arv. Tippa-
jal aga tuleb abi anda 
paarikümnele kukkujale 
päevas. Meditsiiniabi lä-
heb inimestel rohkem vaja 
ikka siis, kui ilm väga äkitselt 
muutub ning tekib must jää. 
Praegune kena talveilm meditsiinisüs-
teemile suurt koormust kaasa ei too. Talv 
alles algas. Eelmisel talvel vajati  kukku-
mise tõttu kõige rohkem abi aasta viima-

sel päeval, 31. detsembril. Siis kukkus 11 
inimest nii õnnetult, et kiirabi pidi kohale 
sõitma. Kui libedal ajal on vaja üksi väljas 
käia, soovitan kasutada jalatsite kaitse-
vahendeid, mida rahvasuus kutsutakse 
ka kassideks. Need pannakse talla kül-
ge, et vältida libisemist. Libedaga kukku-

misel on tüüpilised  peapõrutus või 
luumurrud käe randmeosas, külili 

kukkudes murrud õlas ja puusa 
piirkonnas. Oluline on olla li-
beduseks valmis – uurida il-
mateadet ja proovida kodust 
või ka liiklusvahendist välju-

des ettevaatlikult, kas äkki on 
libe. Võimalusel tasub eriti eaka-

tel inimestel, kellel võib olla raskem 
tasakaalu hoida, hoiduda omapäi õues 

käimisest siis, kui pluss- ja miinuskraadid 
kiiresti vahetuvad.  Esimestel talvepäe-
vadel peaksid nad välja minnes paluma 
kedagi saatjaks kaasa.

Tallinna botaanikaaed saab 1. det-
sembril 61-aastaseks, sel puhul toimu-
vad eesti- ja venekeelsed ekskursioo-
nid ning meisterdamise töötoad 
suurtele ja väikestele. 
Pidupäeva puhul on botaani-
kaaia sissepääsupilet kõigi-
le soodushinnaga 1 euro.

Botaanikaaed pakub võima-
lust koos giididega külastada Va-
hemere maade igihaljast metsa 
ning heita pilgu ka Austraalia ja 
Uus-Meremaa omapärastele taimede-
le. Jalutuskäigud viivad Ameerika ja Aaf-
rika kõrbetesse ja vihmametsa. Meeldejää-
vatel taimeretkedel saab kuulata põnevaid 
lugusid ja kohtuda ananassi, papaia, kakao-

puu, musta pipra, huulepulgapuu, papüü-
ruse, puuvillapõõsa ja paljude teiste tun-
tud tarbetaimedega. Kes tahavad aga sala-

pärasele taimemaailmale veelgi lähemale 
jõuda, saavad taimi uurida ka mik-

roskoobi abil.
Ekskursioonid on 1. detsemb-

ril kell 11 vene keeles ning kell 
12, 13 ja 14 eesti keeles. Kel-
la 11-15 saab uurida taimi lä-
bi mikroskoobi ja joonistada 

sünnipäevakaarti.
Urmas Laansoo ringkäigud 

Norra taimede tundmaõppimiseks 
toimuvad 3. ja 10. detsembril kell 12, sinna 

pääseb botaanikaaia sissepääsupiletiga. Bo-
taanikaaed on avatud iga päev kella 11-16.

Botaanikaaed kutsub sünnipäevale

Naelakestega talve-
saapaid võiks olla sa-
ma laias valikus nagu 
autodele talverehve
Heidy Tamme, laulja
 
Eks see talvine kukkumine oleneb palju 
ka inimestest endast, mitte ainult kõnni-
teede hooldamisest. Oleneb sel-
lest, kes millise tempoga 
kõnnib ja milliseid jalanõu-
sid kannab. Siin vajame 
kõik tarkust, et looduse 
tujudega hästi toime tul-
la. Me peaksime vist 
hakkama taguma talvel 
neid naelu oma jalanõu-
desse, nagu on autorehvi-
del. Aga ehk pole seda vaja, 
sest on olemas ka spetsiaalsed tarvi-
kud, mis käivad saabaste peale. Mina 
panen ikka hullu ilmaga need asjandu-

sed jalanõu peale, aga kuna on Hiina pä-
ritolu, siis  kipuvad jääma ainult ühekord-
seks kasutamiseks, olen tulnud räbala-
tega koju tagasi. 
Igaüks peab ka ise võtma vastutuse oma 
ohutuse eest, mitte lootma ainult gra-
niitsõelmetele. Siin on jagatud vastutus. 
Lume all olevad jääsaarekesed on kõige 
ohtlikumad, need tekivad siis, kui teid lu-
mest ei puhastata. Linn peab tagama, et 

lumi oleks koristatud, ja inimesed 
omalt poolt vaatama, et jalanõud 

oleksid ohutud talvel. Selleks on 
vaja üht-teist teha ka nendel, 
kes jalanõudega ja nende tal-
vetarvikutega kauplevad. 
Peaks olema harjumus kasu-
tada talvejalatseid nii, nagu 

autodel kasutatakse spetsiaal-
seid talverehve. Poes peaks ole-

ma müügil jalanõud, kus on juba 
need naglikesed sees. Siis poleks vaja 
neid lisavahendeid talla alla, mis nagunii 
lähevad kohe narmendama ja katki.

-
Tallinn  

RAAMATUD KIRJASTUSTE HINDADEGA
Raamatuesitlused suurtele ja väikestele
Kohtumised kirjanikega

Kuidas tulla? 
Trammidega 1 ja 2, bussidega 3, 21, 21B, 41, 41B, 66 ja 73 
Linnahalli peatus


