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teeb mingisuguse vea, on suur-
haiglal raha palgata terve ar-
mee advokaate, keskmisel ini-
mesel aga mitte,» selgitas Luik. 
«Järgmine teema on infomono-
pol: arstid spetsialistidena tea-
vad ja tunnevad, kas tegemist 
on organismi eripära, tüsistus-
te või raviveaga, kuid tavaini-
mene ei ole spetsialist ja tal on 
raske orienteeruda.» 

Kindlasti ei saa alahinnata se-
dagi, et keskmine inimene mõt-
leb: ma vajan veel arstiabi ja 
pean sama arsti juurde mine-
ma. «Kardetakse, et tulevikus 
ei saa äkki piisavalt head arsti-
teenust, kui arsti peale kaevata, 
eriti kui silmas pidada, et väik-
semates kohtades tunnevad kõik 
kõiki – Eesti on pisikene ühis-
kond,» nentis Luik. «Kõik need 
nüansid kokku tekitavadki ala-
nõuete esitamise kui statistikat 
Soomega võrrelda.»

Mitte iga soovimatu medit-
siiniline tagajärg pole tingima-
ta raviviga. «Tüsistus on laiem 
mõiste – see on igasugune me-
ditsiiniline komplikatsioon, mis 
võib olla raviviga, aga ei pruu-
gi olla,» jätkas Luik. 

Eesti arstide liidu peasekre-
tär Katrin Rehemaa täpsustas: 
«Kõige üldisemalt on ravivi-
ga diagnoosimise või ravi käi-
gus tekkinud tervisekahju, mi-
da oleks saanud vältida. Tüsis-
tus on tervisekahju, mis võib 
tekkida ka siis, kui kõik on õi-
gesti tehtud.»

Diagnoosimise vigade osas 
toob Luik välja näiteks olukorra, 
mille puhul läheb näiteks pikaaja-
lise taimetoitlase vere rauasisal-
dus ühtäkki väga madalaks. Arst 
eeldab, et põhjuseks on taimetoit-
lus, ehkki varem pole see prob-
leeme valmistanud,  ning see-
tõttu jääb märkamata rauasisal-
duse kukkumise sage põhjus – 
vähk. Arst jätab pelgalt taime-
toitluse tõttu tähelepanuta mär-
gid, millest ta tavapäraselt oleks 
pidanud aru saama. «Oleks arst 
õigel ajal – kui tuldi kaebustega 
ja nähti, et rauasisaldus on väike 
– teinud täiendavad testid, oleks 
ta aru saanud, et tegu on vähi-

ga ja oleks saanud inimest õi-
geaegset ravima hakata,» nen-
tis Luik. Teise näitena tõi Luik 
välja vea laboriseadmes: inime-
sel olid komplikatsioonid, labo-
riseadmes testiti tema proove, 
vastused näitasid, et kõik on 
korras, aga tegelikult ei olnud 
korras, sest seadmed olid valesti 
seadistatud. «Oleks õigesti sea-
distatud, oleks teada saadud, mis 
on normist ära ja inimest oleks 
saanud varem ravida,» märkis 
vandeadvokaat.

Reeglina salajane  
kompromiss

Ravivigade alla kuuluvad 
juhud, kus näiteks lõhutakse 
operatsiooni käigus mõni tei-
ne siseorgan või amputeeri-
takse vasaku jala asemel pa-
rem jalg. Veel toob Luik näi-
tena välja apsaka kui operat-
sioonil jäetakse patsiendi ke-
hasse mingisugune instrument: 
nõel, klamber vms. «Eesti ars-
tid on üldmõistes väga heal ta-
semel ja teevad head tööd, aga 
igas töös tuleb paraku vigu et-
te,» rõhutas Luik. Tema sõnul 

on ravivead inimlikud eksimu-
sed – keegi arstidest ei kahjus-
ta patsienti ju meelega.

«Kui räägime tüsistustest, ta-
sub teada, et inimeste organis-
mid reageerivad ravimitele ja ka 
ravile erinevalt – mõnel võtabki 

tervenemine kauem aega,» jät-
kas Luik. «Operatsioonide pu-
hul kaasnevad alati riskid, näi-
teks võib teatud operatsiooniga 
tekkida põie pidamatus. Need 
on tüsistused, mis ei sõltu sel-
lest, kas arst teeb midagi vales-

ti, vaid teatud protseduuride pu-
hul selliseid asju juhtub.»

«Senise süsteemi kohaselt an-
nab nõuandva õigusega eksper-
tide kogu sõltumatu hinnangu 
patsiendile viimase viie aasta 
jooksul osutatud tervishoiutee-
nuse kvaliteedile,» selgitas Ma-
rika Väli. «Hinnang antakse esi-
tatud dokumentide alusel nelja 
kuu jooksul. Kui patsiendil te-
kib tervishoiuteenuse osutami-
sega seotud tervisekahju, võib 
ta nõuda hüvitist kas otse ravi-
asutuselt või kohtu kaudu, see-
juures peab patsient ise kohtule 
tõendama, et tervisekahju tek-
kis tervishoiuteenuse osutamise 
käigus tehtud vea tõttu.» 

Olavi-Jüri Luik on oma töös 
kogenud, et kui raviviga on juba 
vaieldamatult tuvastatud – mis on 
väga keeruline –,  leitakse sellest 
edasi reeglina kompromiss pat-
siendi ja raviasutuse vahel. «Ter-
vishoiuteenuse osutaja ei soovi 
kindlasti sellist asja kohtusse las-
ta, üldreeglina leitakse kompro-
miss,» nentis Luik. Tema kinni-
tusel on Eestis suhteliselt vähe 
kohtupraktikat, kus on kohtula-
hendiga tervishoiuteenuse osuta-
jalt hüvitis välja mõistetud – pi-
gem klaaritakse niisugused as-
jad kompromissiga enne kohut 
ära. «Patsiendile tekkinud kah-
ju võib olla kaht liiki: kui mida-
gi läks valesti operatsiooni ajal, 
tekib inimesele esiteks varaline 
kahju,» selgitas Luik. «See on 
tehniline küsimus, missugused 
on kulud: täiendavad ravimid, 
abiseadmete vajadus, võimalik 
töövõimetus. Teine on mitteva-
raline ehk moraalne kahju –  läbi 
elatud valu ja vaev, mis on sub-
jektiivne.»

Mõned arstid saanud  
ka kriminaalkaristuse

Seadustega rahaliste hüvitiste 
piirmäärasid paika pandud ei ole, 
summad olenevad olukordadest. 
«Raskematel juhtudel – kui rää-
kida moraalse kahju hüvitisest 
– on minu praktikas patsiendi-
le ka 50 000-eurost hüvitist ta-
sutud, aga siis peab olema tege-
mist juba raske juhtumiga,» tõi 
Luik välja. Tavalised mittevara-
lise kahju hüvitised on kindlas-
ti väiksemad. «Saksamaal see-
vastu mõistetakse mittevarali-
se kahju hüvitiste praktikas hü-
vitisi välja (mitte ainult arsti vi-
gade puhul) 10-12 korda suure-
mates ulatustes kui Eestis,» kõr-
vutas vandeadvokaat.

Dr Rehemaa sõnul on mõ-
ned arstid kriminaalkorras süü-
di mõistetud ja neilt ka rahali-
ne kahju välja mõistetud; osa tsi-
viilmenetlusi on praegu pooleli. 
«Enamik kahjunõudeid esitatak-
se otse haiglatele ja kahju hüvita-
takse otse patsiendile ning need 
juhtumid on tavaliselt konfident-
siaalsed,» lisas dr Rehemaa. «Ra-
haliste hüvitiste piirmäärasid pat-
siendile põhjustatud kahjude eest 
praegu ei ole, enne kui uus sea-
dus juulis 2024 jõustub.»

Väitele, et patsient on haigla 
vastu minnes alati nõrgem pool 
ning seni kehtiv süsteem teenib 
ainult ravivigade varjamise huve, 
vastas dr Katrin Rehemaa, et lei-
dub patsiente, kes suudavad pal-
gata parema advokaadi kui haig-
la ning mõned püüavad asja en-
da kasuks pöörata meedia kaudu. 
«Kuna arstid ja haigla ei saa ilma 
patsiendi nõusolekuta haigusloo 
andmeid avaldada, on neil väga 
keeruline ennast avalikult kaits-
ta,» nentis dr Rehemaa. 

Eestis on nn patsiendikindlus-
tuse eelnõud menetletud juba üle 

kümne aasta. Lootus on, et olu-
kord muutub, kui 1. juulil 2024 
viimaks jõustub riigikogus vas-
tu võetud seadus tervishoiutee-
nuse osutaja (raviasutuse) vas-
tutuskindlustuse ehk patsiendi-
kindlustuse loomiseks. «2024. 
aasta juulis jõustuva tervishoiu-
teenuse osutaja kohustusliku vas-
tutuskindlustuse (mida on nime-
tatud ka patsiendikindlustuseks) 
sisu on tegelikult see, et kõiki-
del arstidel on analoogne vastu-
tuskindlustus nagu on autooma-
nikel liikluskindlustus,» selgitas 
Luik. «Seega, kui pärast seadu-
se jõustumist tuvastatakse ravi-
viga, siis arsti eest hüvitab kah-
ju tema kindlustusandja.» Arsti-
del kaob vandeadvokaadi sõnul 
seeläbi motiiv ravivigasid peita, 
kuna isiklikku varalist vastutust 
ei ole – kindlustusselts hüvitab. 

«Tänane probleem on seegi, 
et arstid ei saa üksteise viga-
dest õppida, sest iga arst on hu-
vitatud võimalikult vähe rääki-
misest – sellest sõltub ju haigla 
või tema isiklik rahakott,» nentis 
Luik. «Kui uus seadus jõustub, 
saavad vähemalt arstid üksteise 
vigadest palju vabamalt õppida.»

Teine pluss on see, et tõenäo-
liselt ei pea tavainimene enam 
süsteemi vastu võitlema, sest 
luuakse süsteem, mis kannata-
nut toetab.»

Nagu liikluskindlustus
Seadus lubab patsiendil ravi-

vea korral hüvitist saada, samu-
ti luuakse vaktsiinikahju kor-
vamise süsteem. Sätestatak-
se tervishoiuteenuse osutajate 
kohustusliku vastutuskindlus-
tuse põhimõtted ja korraldus, 
samuti patsiendile hüvitamisele 
kuuluva kahju alused ja ulatus. 
Kahjujuhtumi korral, kus pat-
siendi ravimisel oleks tervise-
kahju olnud võimalik vältida, 
hakkab nõude asjaolusid hin-
dama kindlustusandja. Kind-
lustussumma kahju kannata-
nud patsiendi kohta on kuni 
100 000 eurot, kogu üheaas-
tase kindlustusperioodi kohta 
kolm miljonit eurot. Seaduse-
ga kehtestatakse ka miinimum-
nõuded patsiendiohutuse kor-
raldusele, sealhulgas luuakse 
teabe analüüsi süsteem, et en-
netada ohu- ja kahjujuhtumeid.

Olavi-Jüri Luik võrdleb uue 
seadusega jõustuvat olukorda 
liikluskindlustusega. «Auto-
de plekimõlkimistega seotud 
kohustuslik kindlustus kehtib 
aastast 1993, kuid enne seda 
klatiti kõik juhtumid omava-
hel ära,» lausus Luik. «Toona 
jäeti samamoodi väga paljude 
kahjude eest hüvitis küsimata, 
põhimõttel «kuidas ma ikka 
küsin, temalt ei ole ju midagi 
võtta». Nüüd on meil kindlus-
tussüsteem, ja tänasel päeval 
ei näe enam keegi probleemi 
küsida naabri kindlustusand-
jalt hüvitist, kui ta tekitab au-
tole kahju.»

Katrin Rehemaa kinnitusel on 
igati loogiline, et rahalist hüvi-
tist saab edaspidi nõuda ainult 
raviasutuselt, mitte arstilt isik-
likult, sest arstid töötavad ravi-
meeskonnas. «Kahju hüvitab siis 
kindlustus, mitte haigla ning nii 
saab patsient hüvitist tunduvalt 
lihtsamalt ja kiiremini kui kohtus 
käies,» märkis dr Rehemaa. «Pat-
sient peab kindlasti saama hüvi-
tist kui tervisekahju on tekkinud 
ja nõue põhjendatud. Meditsiinis 
on palju ohte ja riske ning vigu 
täielikult vältida ei saa, kuid sel-
le poole tuleb püüda.» 
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Nüüdseks juba täisealiseks 
neiuks sirgunud Laura, kellest 
juhtlõik räägib, on veel tänini 
imestunud. «Arstid jätsid mind 
parema käeta – ja väitsid, et me-
ditsiinis juhtub imesid,» lausus 
ta. Tema parema käe amputee-
rimise otsust selgitas ravikvali-
teedi komisjon järgmiselt: «Põ-
hihaiguse ravist tingitud tüsistus, 
mida teoreetiliselt oli võimalik 
ette näha, kuid polnud võima-
lik ära hoida.»

Kuidas kõik alguse sai? Täies-
ti tervena sündinud Laural oli 
otsa ees väike pruun sünni-
märk. «Sünnitusmajast koju tul-
les hakkas sünnimärk muutuma 
– sellele tekkisid väikesed vesi-
sed täpikesed,» meenutas Lau-
ra ema. «Läksime lastehaig-

lasse. Arstid asusid sünnimär-
ki uurima ja see hakkas mäda-
nema. Võeti eri proove ja teh-
ti uuringuid, meid saadeti vä-
hiravi osakonda.» Diagnoosiks 
pandi Langerhansi rakuline his-
tiotsütoos.

Beebi jäi ühe käega
Onkoloogiaosakonnas sai ti-

ta viiel korral ravi. «Neljal kor-
ral oli arst sama, ja ettevaatlik, 
viimase keemiaravi tegi teine 
arst, kes teadis, et laps on tõ-
bine, kuid tegi siiski keemia-
ravi ära.» Kodus muutus beebi 
loiuks ja tema hingamine läks 
raskemaks. Ema pöördus bee-
biga ruttu lastehaigla keemia-
ravi osakonda. «Arst jälgis olu-
korda ja olin lapse juures kui ta 
sai maskiga lisahapnikku,» kir-
jeldas ema. «Siiski Laura sei-
sund halvenes, ta hakkas mas-
ki ära kiskuma ning tekkis õhu-
puudus. Arst kutsus ruttu era-
korralise intensiivravi brigaa-
di, minul paluti palatist lahku-
da ning laps viidi reanimatsioo-

«Kui käisime mehega oma beebit intensiivis vaatamas, 
hakkas õde rohtu manustama ja nõel ei läinud naha sis-
se, mispeale õde surus sellele. Hiljem läks lapse käsi 
paiste ja laiguliseks. Kolme päeva pärast olid tema sõr-
meotsad mustad ja käsi elutu. Arstidel ei jäänud muud 
üle, kui lapse elu päästmiseks käsi küünarnukist saadik 
amputeerida,» kirjeldas üks ema oma lapsega toimunut. 
Aastas tuleb ette umbes paarsada  tõsisemat raviviga.

niosakonda. Arstid ei andnud 
enam mingit lootust.»

Laura nõrk organism oli naka-
tunud kopsu sidekudesid hävita-
vasse, RS-viirusse. Beebile  pai-
galdati veeni kanüül. «Kui käisi-
me mehega last intensiivis vaa-
tamas, hakkas õde, kes tundus 
olevat praktikant, rohtu manus-
tama ja nõel ei läinud naha sisse, 
mispeale õde surus,» meenutas 
ema. «Seepeale käskisin kutsu-
da arsti ja kanüül vahetati ära. 
Hiljem läks lapse käsi paiste ja 
laiguliseks. Kolme päeva pärast 
olid tema sõrmeotsad mustad ja 
käsi elutu.» Veeniarstid tegid lap-
se käele pikad lõiked, et oleks, 
kuhu paisuda, aga ka see ei ai-
danud ja käsi muutus altpoolt 
küünarnukki mustaks. Arstidel 
ei jäänud muud üle, kui lapse 
elu päästmiseks käsi küünarnu-
kist saadik amputeerida. «Kui 
algul keeldusime lapse käe am-
putatsioonist, lubas haigla jurist 
meil lõikuse ajaks vanemaõigu-
sed ära võtta,» rääkis ema. «Oli-
me mehega šokis!» Beebil am-
puteeriti käsi ja edasi tuli ema-
isal hakata harjuma mõttega, et 
nende tütar peab elus hakkama 
saama ühe käega.

«Meedikute lause epikriisis 
kõlas: arstid nägid seda ette, aga 
ei saanud ära hoida,» lausus Lau-
ra ema. Koos mehega pöördusid 
nad ka ravikvaliteedi komisjoni. 
«Komisjoni esimees ütles mu me-
hele kõigi teiste liikmete kuuldes: 
teie kõige suurem viga oli, et sel-
le lapse üldse eostasite! Pöördusi-
me ka juristide poole, kuid meile 
tehti selgeks, et arstidel on ring-
kaitse, me kaotaksime kohtus, ja 
seda ka rahaliselt. Lõpuks otsus-
tasime loobuda.»

Invaliidina end kohelda  
ei luba

Lapsepõlvest Laura käepro-
teesi ei mäleta. «Mingeid pro-
teese ema mulle proovis, aga 
lõhkusin need kohe ka ära – 
minu jaoks oli see segav ob-
jekt,» rääkis Laura. «Jah, pro-
tees annab välimuse, kuid mi-
nu jaoks praktilisus puudub. 
Lasteaias käisin ilma proteesi-
ta ja kõik aktsepteerisid, kuigi 
meenub ka ühe tüdruku ütlemi-
ne: vaadake Laura kätt – vars-
ti kasvab sealt lill!»

Põhikoolis koges Laura üksja-
gu viltu vaatamist. «Kandsin alati 
õlgadel salli, et varjata oma kätt, 
ning püüdsin kõigest väest olla 
teistega võrdne,» meenutas noor 
naine. «Keskkooli kõrvalt ame-
tit õppides tuli mu juurde võõras 
õpetaja ja mainis: «Kas sa ei ole 
mõelnud eriala vahetada? Mina 
vaatasin noorena sinusuguseid 
raha eest värdtsirkuses!» 

Käeprotees on jäik ega pain-
du nagu päris käsi, seega kipub 
pigem segama. Laura saab kõik 
ilma proteesita tehtud, muuhul-
gas ka juuste lõikuse ja värvimi-
se, punupatside tegemise, toidu 
valmistamise ja nõudepesu, hü-
gieenitoimingud, ehete kinnita-
mise ja äravõtmise, asjade tas-
simise ja paigutmise jne. Küll 
aga on tal tulnud kokku puutu-
da nn tavainimeste alaväärista-
va suhtumisega.

«Olen oma elus näinud pi-
saraid ja higi, et tõestada: olen 
rohkemat kui arstide ravivea tu-
lemus,» rõhutas Laura. «Ma ei 
sündinud sellisena ja ma ei anna 
alla, isegi kui arvatakse, et ma 
ei tule toime. Ma ei saavutanud 
oma unistusi lihtsalt, vaid pide-
va tõestamisega, et olen võrd-
ne nn normaalsete  inimestega!»

Ebaõigluse ees relvitud
Mõistagi tekib Laural vahel 

küsimus: miks mina? «Kuid siis 
olen aru saanud, et kui ma po-
leks selline, tuleksid edusammud 
mulle ilmselt lihtsalt kätte ja kõik 
oleks hoopis teisiti,» mõtiskles 
naine. «Väärtustan rohkem saa-
vutusi, mida olen võitluse kaudu 
saanud, ja tean, et inimesed saa-
vad mind tänu sellele usaldada, 
kuna nägin vaeva ja pingu-
tasin. Seega olen mõnin-
gas mõttes isegi õnne-
lik.» Õnnelikuks teeb 
naise ka aastapäevad 
tagasi sõlmitud abi-
elu hooliva mehega.

Kuigi Laura lugu 
juhtus 1999. aastal, 
ei ole arstide ravi-
vead harvad ka prae-
gu. «Üks hiljutine ra-
vivigade kaasus, mille 
puhul oli esindajaks Hu-
go.legal jurist, leidis kajastust 
ka Pealtnägijas,» rääkis Hugo.
legal kaasasutaja ja peajurist 
Erki Pisuke. «50-aastase naise 
sõnul rikkusid järjestikused ra-
vivead tema tervise ning elu-
kvaliteedi. Eelviidatud kaasu-
ses pakkus haigla naeruväärses 
summas kahjuhüvitist, mistõttu 
peab kannatanu haiglaga eba-
võrdsel positsioonil olles vastu 
pidama ka keerulise õigusvaid-
luse. Loost ilmnes eredalt, kui 
relvitu on patsient arstide tsunf-
ti vastu, millel on nii majandus-
likud kui hierarhilised vahendid 
ning ringkaitse.»

Eesti inimesed ei julge ravi-
vigadest teada anda

Tervishoiuteenuse kvalitee-
di ekspertkomisjoni esindaja, 
peakohtuarst Marika Väli sõ-
nul menetles ekspertkomisjon 
2021. aastal 168 avaldust ja tu-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kuhu pöörduda, kui tunned,  
et arst on teinud ravivea?
• Hugo.legal pakutava riigi toel 

õigusabi kaudu on abivaja-
jatel võimalik saada kaks 
tundi tasuta õigusabi, 
kui isiku eelmise kvartali 
keskmine sissetulek 
jääb 1200 euro piiresse 
(bruto). Vastuvõtule re-
gistreerimine tel 688 0400 
või kodulehe www.hugo.legal 
kaudu.

• Kindlustusõiguse ja kahjuhüvitise 
spetsialist, vandeadvokaat Olavi-Jüri 
Luik selgitas, et õigusabi hind ei sõltu 
mitte niivõrd tunnihinnast kuivõrd as-
jale kuluvast ajast. Mõni asi võib la-
heneda vaid pretensiooniga (ehk 2-4 
tunnise kuluga) ja mõne asjaga läheb 
aastaid vaidlemist (võib minna küm-
neid ja kümneid tunde – eriti kohtu-
vaidluste puhul). Juhtumid on väga 
erinevad ja seega oleks numbrite väl-
jaütlemine Luige sõnul vale, sest see 
võib tekitada lugejas valeootuse.

• Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspert-

komisjon annab sõltumatu 
hinnangu patsiendile osu-

tatud tervishoiuteenuse 
sisulisele kvaliteedile. 
Avaldusi saab saata 
aadressil: Suur-Ameeri-
ka 1, 10122 Tallinn või 

digiallkirjastatult e-posti-
ga: info@sm.ee

• Jõustuva patsiendikindlustu-
se lähem info: www.sm.ee/patsien-

dikindlustus
• Eestis makstavatest ravivigade hüvi-

tistest on Olavi-Jüri Luige sõnul raske 
täpset ülevaadet anda. Tõsiste viga-
de korral lähevad haiglad tavaliselt 
kompromissile, kuid taoliste kokkule-
pete tingimused on konfidentsiaal-
sed. Raskematel juhtudel on patsien-
dile ka 50 000 eurost hüvitist tasu-
tud. Teiste riikidega võrreldes on 
eestlased kahju nõudmisel pigem 
passiivsed ning kohtud omakorda 
hüvitiste väljamõistmisel konserva-
tiivsed.

Mida uus seadus kaasa toob?

• 1. juulist 2024 jõus-
tub tervishoiutee-
nuse osutaja ko-
hustusliku vas-
tutuskindlustuse 
seadus, mis või-
maldab patsiendil 
ravivea korral hüvi-
tist saada. 

• Seadusega luuakse pat-
siendikindlustuse hüvitami-
se süsteem. Patsiendikind-
lustus kujutab endast ter-
vishoiuteenuse osutajate 
kohustuslikku vastutuskind-
lustust. Paika pannakse 
patsiendile hüvitamisele 
kuuluva kahju alused ja ula-
tus. 

• Kahjujuhtumi korral, 
kus patsiendi ravi-

misel oleks tervi-
sekahju olnud 
võimalik vältida, 
hakkab asjaolu-

sid hindama kind-
lustusandja. Kindlus-

tussumma kahju kannata-
nud patsiendi kohta on kuni 
100 000 eurot, kogu ühe-
aastase kindlustusperioodi 
kohta kolm miljonit eurot. 
Seadusega kehtestatakse 
ka miinimumnõuded pat-
siendiohutuse korraldusele, 
sealhulgas luuakse teabe 
analüüsi süsteem, et enne-
tada ohu- ja kahjujuhtumeid.

vastas vajakajäämisi 42 korral, 
millest meditsiinilise tegevuse 
vigu oli 28. «14 juhul hinnati 
kaebus põhjendatuks osaliselt: 
dokumentide ebakorrektne täit-
mine, vajakajäämised töökorral-
duses või suhtlemisel patsiendi, 
tema sugulaste või lähedaste-
ga,» loetles Väli. «Pärast esma-
kordsete eksperthinnangu taot-
luste menetleti viit teistkordset 
pöördumist isikutelt, kes ei ol-
nud rahule jäänud ekspertko-
misjoni hinnanguga.» 

Advokaadibüroo Lextal van-
deadvokaat Olavi-Jüri Luik toob 
välja statistika, mis näitab, et 
USA-s esineb kõikidest hospi-
taliseeritud juhtumitest 3% vi-
gu, millest omakorda umbes 

10% viib patsiendi surma-
ni. Soome patsiendikind-

lustuse süsteemi kaudu 
registreeritakse aas-
tas umbes 9000 ra-
vivea nõuet. Eestis 
aga on tervishoiu-
teenuse kvalitee-
di ekspertkomisjo-
nis viimastel aasta-

tel registreeritud al-
la 200 juhtumi. Põh-

janaabrite rahvaarv on 
4,2 korda suurem kui meil, 

seega tekib küsimus, kas neil 
esineb ravivigu tõesti kümme 
korda rohkem. «Eesti arstid on 
küll väga tublid ja head, aga ega 
nüüd kümme korda nad ka pa-
remad ei ole kui Soome arstid, 
mis tähendab, et eelduslikult on 
Eestis hästi palju mittedeklaree-
ritud ravivea juhtumeid,» nentis 
Luik. «Võrreldes Soome ja Ees-
ti rahvaarvu, võiks eksperdiko-
misjonile esitatavate kaebuste 
arv meil tegelikult olla umbes 
2000, mitte 200.»

Raviviga või tüsistus?
Järelikult jätavad Eesti inime-

sed raviveast lihtsalt teatamata 
ning Luige sõnul on selle taga 
mitmeid põhjuseid. Esmalt toob 
vandeadvokaat välja, et kui võr-
relda finantsilist poolt, on suur-
haigla versus patsient finantsili-
selt väga ebavõrdses positsioo-
nis. «Kui suure haigla töötaja 

«Olen oma elus näinud pisaraid ja higi, et tõestada: olen rohkemat kui arstide ravivea tulemus,» rõhutas Laura. «Ma ei sündinud sellisena ja ma ei anna alla, isegi kui arvatakse, et ma ei tule toime. Ma ei saavutanud oma 
unistusi lihtsalt, vaid pideva tõestamisega, et olen võrdne nn normaalsete inimestega!» Albert Truuväärt

Komisjoni  
esimees ütles 

kõigi kuuldes: teie 
suurim viga oli, et 
selle lapse üldse 

eostasite!

MAHA SALATUD VEAD:  
Tuhanded inimesed kannatavad 
arsti eksimuste tõttu, kuid võivad 
hüvitisest vaid unistada
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«Ma ei tea kohe, kui suured 
mul need kommunaalarved tu-
levad,» lausus pensionär Saima. 
«Möödunud aastal sain hakka-
ma. Seni pole ma toetusi taot-
lenud, sest mu silmanägemine 
on halb.» 

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul soovib linn ajakohastada 
õigusakte nii, et need oleksid abi-
vajajatele selgemad. «Soovime, 
et toetuse saaksid need inimesed 
ja pered, kes seda kõige enam 
vajavad. Oluline on seejuures 
arvesse võtta tegelikke vajadu-
si, mis viimase paari aastaga on 
oluliselt muutunud,» lausus ta.

Abi kõigile  
puudega lastele

Beškina sõnul on hinnatõu-
sud mõjutanud kõigi toimetule-
kut, kuid eeskätt vajavad tuge 
ühiskonna haavatavamad inime-
sed. «Tallinn maksab oma ko-
danikele mitmesuguseid toetu-
si, nüüd saavad ka nende and-
mise reeglid täpsustatud nii, et 
need arvestaksid praegust olu-
korda ühiskonnas ja abivajajaid 
koheldaks ühetaoliselt kõigis lin-
naosades,» mainis abilinnapea.

Linn võtab toetuste määra-
misel kasutusele sissetulekupii-
ri. See tähendab, et inimesel te-
kib õigus linnalt toetust küsida 

juhul, kui tal jääb pärast kodu-
kulude maksmist elamiseks vaid 
300 eurot. 

Seni sõltus inimese õigus toe-
tusi küsida riiklikust toimetule-
kupiirist – tema sissetulek pidi 
jääma alla 654 euro.  «Sissetu-
lekupiir aitab linlaste vajaduste-
ga paremini arvestada,» lausus 
Beškina. «Linna sissetulekupiir 
on pooleteistkordne toimetule-
kupiir.  Selle arvestamisel võe-
takse arvesse taotluse esitami-
sele eelnenud kuul laekunud ne-
tosissetulek. Ebaregulaarse sis-
setuleku korral lähtutakse 
aga taotlusele eelnenud 
kuue kuu keskmisest.»

Suuremat rõh-
ku pannakse ini-
mese või pere ma-
jandusliku toime-
tuleku hindamise-
le. Perekonna sis-
setulekust sõltuva 
toetuse arvestami-
se uued põhimõtted 
rakenduvad 1. aprillist.

Mõni inimene on vaja-
nud sellist abi, mida kehtivas 
määruses kirjas pole. Seepärast 
täpsustab linn ka vältimatu sot-
siaalabi terminit ja andmise viise. 

Sotsiaalteenuste pakkumise 
suurimaks muudatuseks peab 
Beškina puudega lapse hoidu. 
«Seome teenuse saamise lah-
ti puude raskusastmest,» selgi-
tas ta. «See tähendab, et tee-

Linnavalitsusel on kavas 
ühendada AS Tallinna 
Linnahall AS-iga Tallinna 
Tööstuspargid ja lõpetada 
Tallinna Vee-ettevõtjate 
Järelevalve SA tegevus. 
Muudatused lähtuvad linna 
juhtimise ümberkorralduse 
plaanist, et vähendada 
juhtimiskulusid.

«Need ümberkorraldused on 
osa juba 2019. aastal ette val-
mistatud plaanist linnajuhti-
mise efektiivsemaks ja kulu-
tõhusamaks muutmisel. Ole-
me otsustanud tõsta linnahal-
li tulevikuga seonduvad aren-
dustööd Tallinna Tööstusparki-
de alla, kuhu on juba koondu-
nud teatav arendusprojektide 
juhtimise kogemus,» ütles lin-
napea Mihhail Kõlvart. «Ala-

tes detsembrist teostab järele-
valvet keskkonna- ja kommu-
naalamet.»

Linnavalitsuse plaani koha-
selt alustab Tallinna strateegia-
keskus muudatuste ettevalmis-
tamist, et ühendada AS Tal-
linna Linnahall AS-iga Tallin-
na Tööstuspargid selliselt, et 
AS Tallinna Linnahall loetakse 
ühinemisega lõppenuks ja AS 
Tallinna Tööstuspargid nime-
tatakse ümber AS-iks Tallinna 
Linnaarendus. Samuti alustab 

strateegiakeskus Tallinna Vee-
ettevõtjate Järelevalve SA lõ-
petamist. 

Tallinna juhtimisplaani 
muudatused said alguse 2019. 
aastal, mil analüüsiti linna kui 
organisatsiooni toimimist ning 
toodi välja ettepanekud juh-
timiskvaliteedi tõstmiseks ja 
organisatsiooni muutmiseks. 
Esimeste muudatustena liide-
ti 2019. a kommunaalamet ja 
keskkonnaamet. 2021  loodi 
olemasolevate ametiasutuste 
tegevuse ümberkorraldamise 
tulemusena linna strateegia-
keskus, mille ülesanne on suu-
rendada Tallinna rahvusvahe-
list konkurentsivõimet, et mee-
litada pealinna rohkem inves-
teeringuid, ettevõtlust ja külas-
tajaid ning kasvatada nii lin-
na tulusid.

Järgmisel aastal jätkub va-
nalinna linnamüüri, -kind-
lustuste ja hoonete kor-
rastamine, kuid suurene-
vad ka restaureerimis- 
toetused.

Abilinnapea Madle Lip-
pus märkis, et muinsuskait-
se valdkonnas on kindlasti 
oluline restaureerimistoetus-

te tõus 100 000 euro võrra. 
«Linn on pakkunud juba aas-
taid miljööaladel, vanalinna 
muinsuskaitsealal asuvate ja 
mälestisena kaitse all olevate 
hoonete omanikele tuge oma 
väärtuslike majade korrasta-
misel, et need säiliksid,» lau-
sus Lippus. «Toetussummad 
on kasvanud viimased neli 
aastat, kuid nii suur hüpe on 

esmakordne. 2023. aastal on 
selleks planeeritud 400 000 
eurot. Ka majaomanike huvi 
toetuse vastu on aasta-aas-
talt suurenenud. Näiteks tä-
navu toetas linn 24 ajaloo-
lise hoone restaureerimist.» 

Abilinnapea sõnul on 2023. 
aasta linnaeelarves muinsus-
kaitsele kavandatud 1,55 miljo-
nit eurot, millest suurem osa on 

mõeldud vanalinna jaoks. «Jät-
kame Toompea tugimüüri res-
taureerimist  ning Skoone bas-
tioni korrastamist,» ütles Lip-
pus. «Samuti on kavas alusta-
da Ingeri ja Rootsi bastionide 
restaureerimist, aga ka korras-
tada Köismäe torni ning reno-
veerida Dominiiklaste kloostri-
kompleksi Püha Katariina ki-
riku katus.»

Skoone bastionil korrasta-
takse Rannamäe tee poolseid 
treppe, et muuta bastion taas 
läbikäidavaks ning puhkeala-
na paremini kasutatavaks. Sa-
muti jätkub Pirita kloostriva-
remete etapiviisiline korrasta-
mine. 2023. aastal jätkatakse 
Pirita kloostri kirikuvareme-
te ja lõunapoolse osa konser-
veerimist.

pealinn@tallinnlv.ee

Järgmisel aastal ootab õpe-
tajaid ja tugispetsialiste 10-
24% suurune palgatõus ning 
pärast kordategemist ava-
takse Vindi, Rõõmupesa, 
Asunduse, Kellukese ja 
Merivälja lasteaed. 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul soovib linn järg-
misel aastal tõsta nii üldharidus-
koolide, lasteaedade kui ka huvi-
koolide õpetajate töötasu. «Täpne 
palgamäära kasv sõltub ametiko-
hast, kuid jääb see 10-24% va-
hele. Näiteks tõuseb lasteaiaõpe-
tajate ja huvikooliõpetajate pal-
ga alammäär samas mahus na-
gu kooliõpetajatel ja tugispetsia-
listidel – 1412 eurolt 1749 euro-
ni kuus ehk 24%,» selgitas abi-
linnapea. «Õpetajate, tugispet-
sialistide, õpetaja abide, aga ka 
haridusasutuste muu personali 
palgatõusuks on järgmisel aas-
tal täiendavalt ette nähtud  23,5 
miljonit eurot.» 

Pelguranna lasteaia direktor 
Reelika Täht sõnas, et ees ootav 
palgatõus on väga motiveeriv ja 
mõjub ka tunnustusena. «Õpeta-
jad on, mis siin salata, palgatõusu 
juba väga kaua oodanud,» mär-
kis ta. «Loomulikult motiveeri-
vad õpetajaid ka näiteks töötin-
gimused jm, mis tööelu juurde 
käivad. Kuid raskel ajal ju ilma 
rahata ära ei ela. Ka meie abi-
õpetajad on olnud üsna kaua ala-
makstud, neid rõõmustab lisaks 
ka puhkuse pikenemine. Ma ar-
van, et see on samamoodi suur 
motivaator ning aitab meil edas-
pidi  leida paremini lasteaedades-
se töötajaid, olgu need siis õpe-
tajad või õpetaja abid.» 

Täht nentis, et palgatõuse on ju 
ennegi olnud, aga nüüd  ees ootav 
on lasteaia töötajatel märgatavalt 
suurem kui varasematel aastatel. 
«Samas tõuseb ka tugispetsialis-
tide palk – nemad on lastaias sa-
muti olulised, aga neidki on  kee-
ruline leida,» ütles direktor. «Me 
otsime juba pea aasta näiteks lo-
gopeedi, aga ei ole veel leidnud. 

Meil on praegu tööl eripedagoog, 
kes nõustab nii töötajaid kui ka  
lapsevanemaid – selline inimene 
peab ikka majas olema.  Oleme 
väga rahul, et ka tema vaeva ha-
katakse nüüd rohkem hindama. 
Hoiame pöialt, et leiame palga-
tõusu järel ka logopeedi!» 

Tugevamad spetsialistid 
tööle

Kalamaja lasteaia direktor An-
gela Kadak oli kolleegiga nõus. 
«Palgatõus motiveerib inimesi, see 
omakorda tekitab paremat konku-
rentsi ametikohtadele,» ütles Ka-
dak. «Kandideerima tuleb suurem 
hulk spetsialiste, kelle seast sobi-
vat leida. Kindlasti tõstab see las-
teaedade kvaliteeti, mis on väga 
oluline. See on tähtis nii neile, kes 
liiga madala palga tõttu on töölt 
lahkuma pidanud, kui ka juht-
konna jaoks üldisemalt. Hinnad 
tõusevad pidevalt ja kõik muu-
tub praegu väga kiiresti. Õpeta-
jale on oluline eeskätt see, mis 
talle lõpuks kätte jääb.»

Kiire hinnatõusu valguses loo-
bub linn järgmisel aastal alampal-
ga määraga seotud lasteaia koha-
tasu tõstmisest, sest perede ma-
janduslik kindlustunne on vähe-

nenud. «Arvestades üldist elukal-
liduse kasvu, jääb lasteaia koha-
tasu praegusele tasemele, et pak-
kuda tuge väikeste lastega pere-
dele. Juba 2021. aastal muutsi-
me lasteaia kohatasust vabasta-
mise põhimõtteid ning kaotasi-
me selle alates pere teisest lap-
sest,» lausus Belobrovtsev. «Sel-
le katteks on 2023. aasta eelar-
vesse kavandatud 4,6 miljonit 
eurot. Samuti panustame täien-
davalt raha lasteaedade ja koo-
lide toidukulu katmiseks, sest nii 
mõnelegi lapsele võib koolilõuna 
olla ainus soe toidukord päevas.»

Linnaeelarve järgi tõuseb 1. 
jaanuarist  sõimeealise lapse toi-
dukulu piirmäär 1,80 eurolt 2,70 
eurole ja lasteaiarühma ealise 
lapse toidukulu katmise piirmäär 
2 eurolt 3 eurole päevas. Toiduku-
lude katmiseks lasteaedades on 

2023. aasta eelarvesse kavanda-
tud 9,2 miljonit eurot. Koolilõu-
na maksumust tõstetakse täien-
davalt 24 sendi võrra 1,80 eu-
role. Täiendavalt riigi toetusele 
kavandatakse koolilõuna kulude 
katteks linna eelarvest eraldada 
6,4 miljonit eurot.

Tuleva aasta eelarvega annab 
linn haridusele teede ja tänava-
te kõrval enim raha ehk 49,2 
miljonit eurot. «Lisaks Tallin-
na koolides antavale väga heale 
haridusele on oluline ka sealne 
keskkond, mis  toetaks meie las-
te teadmiste ja oskuste arenda-
mist. Seetõttu jätkab linn tule-
val aastal nii huvikoolide, üld-
hariduskoolide kui ka lasteaeda-
de renoveerimisega ning panus-
tame haridusasutuste ventilat-
sioonisüsteemide parendamis-
se,» nentis Belobrovtsev.

2023. aastal valmib Musta-
mäe huvikooli (endise nimega 
Mustamäe laste loomingu ma-
ja) uus hoone. Kooli vana ma-
ja lammutati ja asemele ehita-
takse uus hoone, mis vastab hu-
vikooli vajadustele – selleks on 
eelarves kavandatud 2 miljonit 
eurot. Järgmisel aastal lõpeb ka 
Tallinna kunstikooli renoveeri-
mine, selleks on ette nähtud li-
gi 4,5 miljonit eurot.

Korras majad
Lasteaedade remonti ja pro-

jekteerimisse panustab Tallinn 
järgmisel aastal ligi 30,2 miljonit 
eurot. Pärast kordategemist ava-
takse Vindi, Rõõmupesa, Asun-
duse, Kellukese ja Merivälja las-
teaed. Ehitustöödega alustatak-
se Kristiine, Männiku, Magda-
leena, Männimudila ja Maasi-
ka lasteaias. Projekteerimistöö-
dega alustatakse või jätkatakse 
veel neljas lasteaias, sh algab uue 
Manufaktuuri lasteaia ja Veerise 
lasteaia juurdeehituse projektee-
rimine. 2 miljonit eurot on ka-
vandatud  lasteaedade remon-
diks ja territooriumide korras-
tamiseks Koolidele on selleks 
kavandatud 2,25 miljonit eurot. 

2023. aastal alustatakse või 
jätkatakse mitme koolihoone 
projekteerimisega. Ehitusplaani 
ootavad Kullo huvikeskuseo uus 
hoone, Westholmi gümnaasiumi 
ja reaalkooli juurdeehitus, Hele-
ni kooli, Nõmme gümnaasiumi 
põhikooli vana hoone (Raudtee 
55) renoveerimine ja juurdeehi-
tus ning Nõmme põhikool. Pro-
jekteerimiseks on planeeritud 
3,85 miljonit eurot.

Lisaks on kavas järgmisel 
aastal remontida Vanalinna ha-
riduskolleegiumi hoonete (Ole-
vimägi 8 ja 10) fassaadid ning 
alustada Tartu mnt 23 hoone re-
noveerimisega 21. Koolile täien-
davate õpperuumide loomiseks. 
Nendeks töödeks on ette nähtud 
1,75 miljonit eurot. Pealinna ha-
ridusasutuste kütte ja ventilat-
siooni parendamiseks on järg-
misel aastal ette nähtud 1,2 mil-
jonit eurot.

LASTEAIA DIREKTOR: Ehk leiame 
tänu palgatõusule endale ka logopeedi

Kuigi linnale maksab abistaja pakkumine üle 15 euro 
tunnis, peab inimene ise sõltuvalt oma sissetulekust abi 

eest maksma vaid 0-10 eurot tunnis.   Albert Truuväärt

Kui siiani sõltus linna toetuste saamine inimese sissetu-
lekust, siis nüüd kehtestab linn 300-eurose sissetuleku-
piiri. See tähendab, et toetuse saamiseks läheb arvesse 
hoopis summa, mis inimesel pärast kodukulude tasumist 
kätte jääb. Sissetulekus suurus või väiksus pole seejuu-
res oluline.

nus on mõeldud kõigile puude-
ga lastele. Samuti lastele, kel-

le erivajadus on veel täpsus-
tamisel, kuid kelle vanem 

vajaks kohe suure koor-
muse vähendamist lap-
se hooldamisel. Lap-
sehoiu vajadus selgi-
tatakse välja põhjali-
ku abivajaduse hin-
damise raames.»

Muudetakse ka 
varjupaigas osutata-

va resotsialiseerimis-
teenuse eest tasu võt-

mise korda. Kui seni on 
inimene tasunud teenuse eest 

95% oma sissetulekutest, siis ala-
tes 2023. aastast tasub ta oma 
sissetulekust elatusmiinimumi 
ületava osa, mis jääb alles pea-
le toidule ja eluasemele kulunud 
summa maha arvamist.

Kehtestatakse ka koduteenu-
se hind. Inimene võib tasuda ko-
ju saabuva hooldustöötaja töö 

eest sõltuvalt oma sissetulekust 
0-10 eurot tunnis. Teenuse te-
gelik hind linnale on 15,25 eu-
rot tunnis. 

Määrus täpsustab lisaks lin-
na eluaseme abivajajale kasutus-
se andmise protsessi. Ka edaspi-
di hindab linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande osakond enne 
otsuse tegemist inimese abiva-
jadust. Majanduslik toimetulek 
aga selgitatakse välja nii, et abi 
saaks anda üle kogu linna sa-
madel alustel. 

Uus toetus parem kui  
kaks eelmist

Sünnitoetust makstakse edas-
pidi lapse seaduslikule esindaja-
le ka siis, kui laps on sündinud 
surnult või sureb 70 päeva jook-
sul ning lapsel ei ole rahvastiku-
registrijärgset elukohta.

Matusetoetust plaanitakse 
maksta ka neile lahkunu lähe-
dastele, kes on ametlikult tallin-

ABI 
ROHKEMATELE: 
Toetust peavad 
saama inimesed  
ja pered, kes  
seda kõige  
enam vajavad

Piparkoogimaja 
töötuba  
Kalamaja  
muuseumis
Kevadel alanud üritustesarjas 
«Kalamaja maitsed» valmista-
vad huvilised praeguste ja ku-
nagiste kohalike elanike juhen-
damisel Kalamaja muuseumi 
köögis aegumatute retseptide 
järgi maitsvaid roogi. Lastakse 
oma kätetööl koos hea maits-
ta, kaasa saab kõikide valmis-
tatud toitude retseptid. 8. det-
sembril kl 18 testib Jelena Roo-
tamm-Valter eri ajastute pipar-
koogivorme ja ehitab pipar-
koogimaja. Pilet 9/7 eurot, info 
ja piletid  www.linnamuuseum.
ee/cat-kalamaja/bkalamaja-
maitsed-on-tagasib/ 
 

Trammiekskur-
sioon jõuluses 
Tallinnas

10. detsembril kl 14 kutsub lin-
namuuseum  jõulusele tram-
mituurile «Kodulinna ajalugu 
läbi trammiakna». Ajaloola-
sest giidi saatel saab sõita 
Kopli-Kadrioru liinil ja kuulata 
värvikaid lugusid pealinna mi-
nevikust. Sõiduõigus tuleb 
igal osalejal registreerida ro-
helise kaardiga või osta tram-
mipilet. Info www.linnamuu-
seum.ee/cat-linnaelumuu-
seum/tallinna-linnamuuseu-
mi-trammituurid-kodulinna-
ajalugu-labi-trammiakna/ 
 

Jõuluekskur-
sioon bastioni-
käikudes
8. detsembril kl 18 on huvilised 
oodatud Kiek in de Köki kind-
lustustemuuseumi ekskursioo-
nile «Jõuluõõv ja jõulurõõm» 
mööda torne ja maa-aluseid 
käike. Lustakas jõuluretk saab 
alguse Kiek in de Kökist ning 
jätkub ringkäiguga läbi maa-
aluste käikude ja kaitsetornide. 
Neitsitornis saavad huvilised 
proovida ka Revali linna mate-
maatiku, fortifikatsiooninseneri 
ja tohtri Gebhart Himseliuse 
imejooki. Pilet 9/6 eurot, info ja 
piletid  www.linnamuuseum.ee/
kiek-in-de-kok/ 
 

Corelli jõulu-
kontserdid  
kirikutes
9. detsembrist 6. jaanuarini 
toimub jõulumuusika festival 
«Kirikupühad Maarjamaal». 9. 
detsembril kl 18 algaval kont-
serdil «Advendiöö» kõlab 
Rootsi-Mihkli kirikus Ulla Kri-
guli orelimuusika. 29. det-
sembril kl 19 algab Jaani  kiri-
kus kontsert «Jõululugu». Pi-
letid www.piletilevi.ee

Linn annab linnahalli haldamise 
oma tööstusparkidele

Järgmisel aastal restaureerimise toetusteks 400 000 eurot

lased, kuid kelle lahkunul puu-
dus sissekirjutus. Kuivõrd ees-
märk on toetada matuse korral-
dajat, tuleb erandlikel juhtudel 
olla paindlik, et tagada tallinla-
sele vajalik abi ka siis, kui lah-
kunu ei olnud tallinlane. 

Üüritoetust on kavas tõsta ku-
ni 900 euroni. Üüritoetuse senine 
piirmäär 600 eurot on püsinud 
muutumatuna neli aastat, kuid 
üürihinnad on selle aja jooksul 
hüppeliselt tõusnud.

Tallinnas makstakse alates 
2022. aastast õppeaasta alguse 
toetust kõikidele kooliaastat alus-
tavatele lastele. Seepärast on ka-
vas lõpetada Eesti Vabariigi aasta-
päevaks makstava toetuse maks-
mine lasterikka pere lastele.  Sa-
muti ei maksta peagi enam toi-
metulekutoetust saanud perede 
lastele lisaks veel kooli mineku 
toetust. Vabariigi aastapäevaks 
makstavat toetust hakkas linn 
maksma üle 20 aasta tagasi olu-
korras, kus riik lasterikkaid pere-
sid praegusel määral veel ei toe-
tanud ja täiendav toetus oli asja-
kohane. Toimetulekutoetust saa-
nud perede lastele maksti lisaks 
kooli mineku toetust seoses sel-
lega, et õppeaasta alguse toetust 
veel ei olnud ning linn soovis vä-
hemkindlustatud peresid täien-
davate väljaminekute katmisel 
toetada. Õppeaasta alguse toe-
tus, mida makstakse 2023. aas-
tal esimesse klassi minejale 320 
eurot ja alates teise klassi mine-
jale 75 euro ulatuses, katab mõ-
lemad eelmainitud toetused ning 
see on tagatud igale koolilapsele.

Seega toetatakse edaspidi just 
neid peresid, kes abi kõige enam 
vajavad. 

Määrused jõustuvad 1. jaa-
nuarist 2023, kui volikogu need 
heaks kiidab.

Reelika Täht oli rahul, et eesootav palgatõus on märgatavalt suurem kui varasematel aastatel.   Pelguranna lasteaed

Linna  
sissetulekupiir on 
pooleteistkordne 
toimetulekupiir.

Kuidas ja kust toetusi küsida?

• Toimetulekutoetus on rahali-
ne abi puuduses inimese-
le või perele. See on 
mõeldud näiteks toidu, 
ravimite, riiete ostmi-
seks ja kodukulude 
maksmiseks. Seda toe-
tust   taotletakse kohali-
kust omavalitsusest. Sel-
leks tuleb esitada taotlus hilje-
malt kuu viimaseks tööpäevaks oma 
linnaosa sotsiaalhoolekande osakon-
nale. Lisa avaldusele elukoha oma-
mist tõendav dokument või üürile-
ping, jooksval kuul maksmisele kuulu-
vad eluasemekulude arved (üüriarve, 
elekter, gaas jms) ning antud pinnal 
elavate pereliikmete sissetulekuid 

tõendavad dokumendid.
• Kui eakas ei tule kodus kõi-

gi asjadega enam toime 
ja ta vajab abi kütmisel, 
toiduvalmistamisel, kodu 
ja riiete korrastamisel, 
toidu ja majapidamistar-

vete ostmisel jm asjaaja-
misel, saab ta taotleda kodu-

teenust. Abistaja saamiseks tu-
leb e-kirja või telefoni teel pöörduda 
oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonda või minna sinna ko-
hale.

• Tutvu kõigi Tallinna toetustega ning 
nende taotlemise tingimustega htt-
ps://www.tallinn.ee/et/tallinna-toetu-
sed

Palk tõuseb 10-24%

• Täpne palgamäära kasv sõl-
tub ametikohast, kuid jääb 
see 10- 24% vahele.

• Näiteks lasteaiaõpetajate ja 
huvikooliõpetajate palga 

alammäär tõuseb samas 
mahus nagu kooliõpetajatel 
ja tugispetsialistidel– 1412 
eurolt 1749 euroni kuus ehk 
24%.

Kesklinna tänavate tihe-
dalt täis parkimise 
vältimiseks 
jääb tasuta 
parkimisõi-
gus vaid 
suursaadi-
kutele.

Linnava-
litsus arutas 
diplomaatiliste 
esinduste tasuta 
parkimise küsimust. 
«Meie eesmärk on korras-
tada diplomaatiliste esindus-
te parkimist,» selgitas  abi-
linnapea Tanel Kiik. «On 
mõistlik, kui säilib tasuta 
parkimise võimalus saatkon-
dasid juhtivatele suursaadi-
kutele. Teistele diplomaati-
listele esindajatele ei saa se-
da paraku enam pakkuda.»

Muudatuse eesmärk on vä-
hendada senist suurt 

parkimiskoormust 
eeskätt süda- 

ja kesklinnas. 
«Ausalt öel-
des ongi Tal-
linn teinud 
siin erandi, 
kuna üldiselt 

saadikutele nii-
moodi tasuta par-

kimist ei võimalda-
ta,» rääkis Kiik.

Tema sõnul suursaadiku-
tele siiski hea tahte märgina 
selle teenuse pakkumist jät-
katakse. Muudatus jõustub 1. 
juunist 2023, jätmaks saatkon-
na töötajatele piisavalt aega 
valmistumiseks. Edaspidi ra-
kendub neile põhiosas sama-
sugune parkimissüsteem na-
gu ülejäänutele.

Saatkondade töötajate 
tasuta parkimine lõpeb
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Juba järgmisest aastast 
kannab Tallinn Euroopa ro-
helise pealinna austusväärset 
tiitlit. Seetõttu ootab muu hul-
gas ees Läänemere suur pu-
hastusoperatsioon, üldse aga 
toimub aasta jooksul üle 60 
ürituse.

Keskkonnasõbralikkuse 
parandamiseks annab linn 
4,5 miljonit eurot, millele li-
sandub 6 miljonit jalakäija-
te ja ratturite liikluse heaks. 
Suurim projekt on täiesti uue, 
Kalamaja-Vanasadama tram-
miliini ehitus. Samuti eral-
datakse 9 miljonit eurot sel-
leks, et linn võiks kiiremi-
ni säästlikele leedvalgustite-
le üle minna. 

Euroopa rohelise pealinna 
Tallinna juhi Krista Kampu-
se sõnul jaguneb programm 
neljaks osaks: nutikaks, kaa-
savaks, kestlikuks ja õppivaks 
linnaks. Esimese osa kaudu 
jõuab Tallinnasse ka rahvus-
vaheliselt oluline rohetehno-
loogiate sündmus Cleantech 
Europe. Tegemist on tehno-
loogiavaldkonna tippsündmu-
sega, mida paljud riigid en-
dale ihaldavad. «Üle Euroo-
pa võisteldakse selle eest, et 
ürituse läbiviimiseks luba saa-
da,» rääkis Kampus. «Ühes 
sellega korraldame ka linnu, 
iduettevõtteid ja teadusasutusi 
koondava näitusemessi. Kõik 
see aitab tuua meile roheteh-
noloogia näiteid kogu maail-
mast. Nii leiame kindlasti ka 
uusi võimalusi linnade kesk-
konnaprobleemide lahenda-
miseks.»

Kuna Tallinn on tuntud tar-
ga ja nutika linnana, oodatak-
se innovatsioonilembeseid et-
tevõtteid linnas oma lahendu-
si testima. 

Läänemeri puhtaks ja  
katkised asjad korda

Õppiva linna programmi 
raames tuleb suvine noor-
te laulu- ja tantsupidu seni-
sest rohelisem. Seal välditak-
se ühekordseid pakendeid, sa-
muti saavad peopaigad joo-
gikraanid, et esinejad ja pub-
lik ei peaks pudelivett ostma. 
Et ühiskond oleks loodussõb-
ralikum, tuleb õpetada juba 
noori. «Juba käesolev õppe-
aasta on kuulutatud koolides 
keskkonnahoiu aastaks,» mai-
nis Kampus. 

Üle Tallinna on rohelise 
pealinna programmiga liitu-

nud juba 80 kooli ja lasteae-
da. Lisaks on tulemas eriprog-
ramm botaanikaaias ning prü-
gihundi programm lasteaeda-
des ja koolides. «Korraldame 
lastele ja noortele ka konkurs-
se, et nemadki saaksid rohelise 
pealinna tegevustes osaleda,» 
ütles Kampus. «Näiteks on 
tulemas kõnekonkurss, mille 
võitja rohepealinna avamisel 
oma võidutöö pidulikult et-
te kannab. Tulemas on veel 
joonistuskonkurss rohepea-
linnale sobiva maskoti leid-
miseks jpm.»

Kampus osutas veel ühele 
huvitavale projektile – nimelt 
saavad lapsed linna planeeri-
da justkui Minecrafti mängu 
mängides. On võimalik, et 
idee saab teoks koos Helsin-
giga. «Valime välja mõned ko-
had Tallinnas ning laseme las-
tel need oma nägemuse järgi 
kujundada,» selgitas Kampus.

Koostöös Soome saatkon-
na, Rootsi Instituudi jt part-
neritega kavatsetakse läbi viia 
ka suurejooneline Lääneme-
re prügist puhastamise ope-
ratsioon. Sündmus algab 30. 
augustil Läänemere päevaga 
ja lõpeb 16. septembril. «Tal-
linn on ju merelinn,» rõhu-
tas linnapea Mihhail Kõlvart. 
«Soovime merest koristada 
väikeprügi, plastikut ja suit-
sukonisid. Nende negatiivne 
keskkonnamõju on väga suur 
ja pikaajaline.»

Keskkonnasõbralik  
restoranitoit

Tallinna peenemate toidu-
kohtade menüüdes jätkub res-
toranide nädalal rohetärni-
de jagamine. Tärnid anna-
vad märku, et üks või teine 
toit on valminud keskkonda 
säästvalt. See tähendab ka toi-
du raiskamise vähendamist. 
«Samuti hakkavad jäätmejaa-
made juures töötama paran-
dustöökojad,» rääkis Kam-
pus. «See on vajalik, et või-
malikult vähe esemeid vi-
sataks ära, selle asemel 
tehakse need võima-
lusel korda.»

Üks parandus-
töökoda on Kop-
lis juba avatud.

Rohelise pea-
linna aastal on olu-
line kaasata linna-
kodanikke ja huvi-
rühmi. Seetõttu ava-
takse Kaarli puiesteel  
spetsiaalne kaasamiskes-
kus, mis tutvustab inimeste-
le planeeringuid ja arendusi, 
korraldab  arutelusid, kaasa-
misüritusi jms. «Lisaks on tu-
lemas mitmeid elurikkuse tal-
guid,» rääkis Kampus. «Näi-
teks proovime taastada Pääs-

Rohelise pealinna aastal rajab linn kat-
kiste asjade parandustöökojad ning uued 
pargid ja rohealad. Samuti istutab varju-
puid ning rajab lilleniidud ja viljapuudest 
toidusalud.

Raekoja plats muutub Euroopa rohepealinna aastal 
õitsvaks oaasiks ning linlastest saavad rohenügijad

mastel aastatel oleme sellega 
igal suvel silmitsi seisnud.»

Lisaks plaanitakse teede 
ja parkide serva lilleniitusid, 
mis oleks hea elupaik putuka-
tele, lindudele ja pisiloomade-
le. Selleks jäetakse neis pai-
gus taimed niitmata. Samuti 
on kavas viljapuudest toidusa-
lud magalarajoonidesse, pala-
vate ilmade ajal varju andva-
te puude istutamine jalutajate 
ja ratturite teede äärde jpm. 

«Rohelise pealinna prog-
rammi jaoks antav 10 miljo-
nit pole mõeldud lihtsalt to-
redate ürituste korraldami-
seks,» ütles Kõlvart. «Vali-
tud tegevused peavad tooma 

kasu, mis täidab pikaajalise-
maid strateegilisi eesmärke.»

Linnapea toonitas, et kok-
kuvõttes lähevad planeeritud 
tegevused tunduvalt rohkem 
maksma kui pelk programm, 
sest linn muutub tänu aasta-
le püsivalt. «See ei ole kõi-
gest ühekordne pidu,» kin-
nitas linnapea. «Meil on va-
ja rohelist, jätkusuutlikku ja 
elusõbralikku linna ka pärast 
tiitli järgmisele linnale edasi 
andmist.»

Kogu info Tallinna kui ro-
helise pealinna tegemiste ja 
nendega liitumiste kohta asub 
https://greentallinn.eu/

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

«Kõik teavad, et õhusaaste 
tekitab hingamisteede hai-
guseid,» nentis Tartu 
Ülikooli keskkonnahoiuter-
vise professor Hans Orru. 
Lisaks tekitavad heitmed 
ja saasteained õhus süda-
me- ja veresoonkonna hai-
gusi, vähki, enneaegset 
sünnitust või lapse väikest 
sünnikaalu, samuti laste 
arengulisi häireid.

Värskeima õhusaaste uu-
ringu järgi on tervist kahjus-
tavad osakesed meie sissehin-
gatavas õhus viimase küm-
ne aasta jooksul märkimis-
väärselt vähenenud. «Tallin-
na õhus on kõvasti vähene-
nud väävel- ja lämmastikdiok-
siidi osakaal. Läheneme juba 
peaaegu alumisele piirimäära-
le,» rääkis Eesti keskkonnauu-
ringute keskuse õhukvalitee-
di- ja kliimaosakonna juhataja 
Erik Teinemaa. «See on ees-
kätt autotehnoloogiate para-
nemise tulemus, tänu millele 
väheneb ka sõidu käigus tek-
kivate heitmete hulk.»

Kui me hakkame kasutama 
rohkem elektri- ja vesinikuau-
tosid, peaks õhusaaste osakaal 
Teinemaa sõnul veelgi vähene-
ma. Prognooside kohaselt en-
nustatakse seetõttu ka liiklu-
sest tekkivate heitgaaside hulga 
jätkuvat koomale tõmbumist. 

Samas on teisi heitmeid, 
mille osakaal endiselt kasvab 
ühes autostumise süvenemise-
ga meie riigis ja linnades. «Sõi-
du käigus vallanduvad teekat-
te ja rehvide küljest kahjulikud 
peenosakesed, mida me liikluse 
kõrval elades ja seal toimetades 
pidevalt sisse hingame,» selgi-
tas teadlane. «Meid mürgitav 
teetolmu hulk on aga vastavu-
ses sõidukite arvuga liikluses.» 

Vaja paremaid ahjusid
Teinemaa hinnangul pole 

ette näha ka selle saaste vä-
henemist, sest eestlaste armas-
tus autode vastu pigem kas-
vab kui kahaneb. Talvel tasub 
linnas naastrehvidele kindlas-
ti lamellrehve eelistada. Li-
saks hoiab lamellrehvide ka-
sutamine teid – igal kevadel 
on näha naastrehvide tekita-
tud tugevad kahjustused tee-
pinnal. «Liikluse heitmed ka-
hanesid selgelt 2020. ehk ko-
roona-aastal,» kinnitas tead-
lane. «Pärast liikumispiiran-
gute vähenemist on jälle väi-
kest tõusu näha.»

Teinemaa sõnul annavad 
õhusaastesse oma panuse ka 
pealinna ahjud. Seda eriti piir-
kondades, kus toimub massiline 
kohapeal kütmine – nagu näi-
teks Nõmmel. «Sisuliselt kõi-
kides kohtkütte piirkondades 
heidetakse õhku suuremates 
kogustes bensopüreeni. Samu-
ti niinimetatud musta süsinik-
ku ehk tavakeeli lihtsalt tah-
ma,» mainis ta.

Teinemaa sõnul saaks küt-
tesüsteemide moderniseerimi-
se ja ahjude väljavahetamise-
ga saastet õhus ka kiiresti vä-
hendada. Samas pole asjade 
selline käik teadlase hinnan-
gul väga realistlik, kuna ena-
masti toimuvad taolised prot-
sessid aeglasemas tempos. Pole 
ju enamikul inimestel juba ma-
janduslikel põhjustel võimalik 
asjasse oma panust anda, eriti 
veel praegu.

Õhukvaliteedi uuringut ju-
hatanud Tartu Ülikooli kesk-
konnahoiutervise professor 
Hans Orru kinnitas, et vii-
mase kümne aasta jooksul on 
õhu puhtus nii meie linnades 
kui ka terves riigis üldiselt pa-
ranenud. Samas on teadlase 
sõnul ikka veel tegemist tõ-
sise probleemiga. Tuleb tead-
vustada, et üle Euroopa sureb 
õhusaaste tagajärjel igal aas-
tal üle 300 000 inimese. Ees-
tis on rahvusvahelised kok-
kulepped küll täidetud ning 
õhk võrreldes mõnede teiste 
Euroopa ja maailma riikide-
ga tunduvalt puhtam. Ometi 
põhjustavad organismi mür-
gitavad ja nõrgestavad heit-
med ka siinsetele inimestele 
probleeme. «Kõik teavad, et 
õhusaaste põhjustab hinga-
misteede haiguseid. Vähem 
teadvustatakse muid riske,» 
rääkis Orru. 

Uuringute andmetel teki-
tavad heitmed ja saasteained 
õhus ka südame- ja veresoon-
konna haigusi, vähki, enne-
aegset sünnitust ja lapse väi-
kest sünnikaalu, samuti laste 
arengulisi häireid. Saastunud 
õhk põhjustab ka närvihaigusi 
nagu Alzheimeri tõbi. Samuti 
diabeeti, artriiti ja neeruhaigu-
seid, kõrva- ja silmaprobleeme, 
vaimse tervise hädasid jms. Ka 
Eestis tehtud uuringud kinnita-
vad õhusaaste ja mitmete eel-
pool mainitud haiguste seost.

«On raske leida tõbesid, mis 
õhusaastega seotud ei oleks,» 
mainis Orru. 

Eluiga lüheneb
Tema sõ-

nul väheneb 
tallinlas-
te eluiga 
sissehin-
gatavate 
heitme-
te ja tok-
siliste ai-
nete tõt-
tu keskmi-
selt 1,1 aasta 
võrra. Kõik ole-
neb muidugi ka in-
dividuaalsetest eripäradest – 
mõni on tugevama organismi-
ga ja suudab saaste halbadele 
mõjudele vastu pidada. Teise-

le on heitmed viimaseks piisaks 
karikas, mis vallandavad tõsi-
se haigusliku protsessi.

Õhu puhtuses veendu-
miseks uurivad tea-

durid kõige roh-
kem peenosa-

keste hulka 
õhus. Sa-
muti maa-
lähedast 
osooni, 
lämmas-
tikdiok-
siidi, vää-

veldioksii-
di, eri ras-

kemetalle, or-
gaaniliste saaste-

ainete nagu benseen 
sisaldust. Nii näiteks paik-

neb Tallinnas kolm linnaõhu 
seirejaama, mis kuuluvad ka 
riiklikusse seirevõrgustikku 

ja mõõdavad linna eri  piir-
kondade õhukvaliteeti. Õis-
mäel asuv seirejaam mõõdab 
peamiselt magalarajoonile ise-
loomulikku õhusaastet. Põhja-
Tallinna oma iseloomustab jäl-
legi tööstus- ja kohtkütte piir-
konna õhu seisundit. Lisaks 
paikneb seal läheduses oluli-
ne raudteesõlm. Kolmas seire-
jaam asub Liivalaia tänaval 
ja seal mõõdetakse õhu puh-
tust tiheda liiklusega kesklin-
na piirkonnas. 

«Kui mingis osas on näha 
õhupuhtuse paranemist, siis 
näiteks maalähedase osooni 
kahjulik mõju on meil aasta-
tega pigem kasvanud,» lau-
sus Orru. Tema sõnul tõu-
seb sellise saaste osakaal ees-
kätt suvel, mis Eestis viimas-
tel aastatel üha kuumemaks 
muutuvad.

Suurimad õhusaastajad linnas 
on autostumine ja ahjuküte

küla rabas sealset veerežii-
mi. Soovime korraldada ehk 
väiksemaid talguid, kuid see-
eest teha neid tihedamini ja 
ikka koos elanikega.»

Elurikkuse edendamise tal-
gute alla kuulub ka pealinlas-
tele tehtud üleskutse märgata 
loomi ja loodust enda ümber. 
«Andke meile teada, kui ku-
sagil teie koduaias toimetavad 
näiteks siilid. Meil oleks vaja 
nende elupaigad ära kaardis-
tada ning teada saada, kus ja 
kuidas nad tegutsevad,» lau-
sus Kampus.

Olulisel kohal on ka Eu-
roopa päeva tähistamine, mil-
le raamis plaanitakse korral-
dada taime- ja istikulaat ot-
se Rävala puiesteel. Jätkub ka 
linnaruumifestival, mis tuleb 
käesoleval aastal veelgi pikem 
ja suurejoonelisem. «Kutsun 
ka kõiki inimesi, kes soovivad 

anda eeskuju ja panusta-
da rohelisse pealinna, 

rohenügijate võrgus-
tikuga liituma,» üt-
les Kampus.

Parkide serva 
kaunid  
lilleväljad

Kavas on ka 
taskuparkide vä-

limuse uuendami-
ne ja uute paigutami-

ne linnaruumi. «Taha-
me tuua Raekoja platsile 

ka ajutise suvise haljastuse, 
mis aitaks toime tulla klii-
ma soojenemisega ja pakuks 
varju kuumuse eest,» selgitas 
rohepöörde kompetentsikes-
kuse juht Liis Vahter. «Vii-

Kohe järgmise aasta alguses asub Prügihunt lastele koolides ja lasteaedades prügi sor-

teerimist õpetama. Tallinna linnameedia

Euroopa rohelise pealinna valimise idee sai alguse Tallinnast, kuid Eesti pealinnal endal tuli seda tiitlit kaua oodata. Juba seetõttu oli võidu nimel töö-
tanud meeskonna rõõm suur, kui Euroopa Komisjon möödunud septembris selle tiitli lõpuks kätte andis.   Tallinna linnameedia

Euroopas hukkub 
õhusaaste tõttu 
300 000 inimest 

aastas.

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

Mis rohelise pealinna aastal 2023 
Tallinnas toimub?
1. jaanuarist  
31. detsembrini 2023 

• Elurikkuse talgud: terve 
aasta kestev talgute prog-
ramm, kus linnakodanikud 
saavad kaasa lüüa, 
et oma elupiir-
konna elu-
rikkust 
toetada.

• Prügi-
hunt – 
laste-
aeda-
des ja 
kooli-
des jäät-
mete liigiti 
kogumise 
kampaania.

20. jaanuar 

• Rohelise pealinna  aasta 
avakonverents (kutsetega).

21. jaanuar 

• Euroopa rohelise pealinna 
avatseremoonia, kus Tallin-
nale  antakse üle Euroopa 
rohelise pealinna tiitel.

25. jaanuar 

• Käivitub projekt LIFE Ur-
banStorm, mille eesmärk on 
vähendada Eesti linnade 
haavatavust kliimamuutus-
te ajal. See peaks leeven-
dama paduvihmadest tingi-
tud üleujutusi. 

8. veebruar

• Euroopa rohelise pealinna 
avaüritus Brüsselis. Kavas 
on seminar, meediaüritus ja 
vastuvõtt.

1. märts

• Rohetärnid restoranide nä-
dalal menüüdes. Restoranid 
saavad lisada tärne me-
nüüs toitudele, mille kesk-
konnajalajälg on väiksem. 

9. mai 

• Euroopa päeva tähistamine 
150 puu istutamisega koos 
Laulupeo SA-ga. Kavas on 
ka istikute ja seemnete laat 
ning töötoad ja seminarid 
linnarahvale koostöös Eu-
roopa Komisjoni Eesti esin-
dusega.

2.-4. juuni

• Vanalinnapäevad 
«Vanalinn kui roheli-
ne elukeskkond».

30. juuni – 2. juuli 

• Keskkonnahoidlik 
noorte laulu- ja 
tantsupidu. 

31. august –  
16. september 

• Läänemere äärse-
tele linnadele suu-
natud kampaania 
mererandade pu-
hastamiseks väi-
keprügist. Toimub 

koostöös Helsingi linna, 
Let´s Do It World jt partne-
ritega.

1. – 6. september

• Linnaruumi festival 
«Tulevik on 

täna(v)». 
Festival 

kutsub 
linlasi 
kliima, 
elu-
kesk-
konna 

ja linna-
ruumi tee-

madele 
kaasa mõtle-

ma, tegutsema, 
vaatama, kogema ning 
mõtlema ja avastama.

7. september

• Rahvusvahelise puhta õhu 
päeva tähistamine.

22. september

• Euroopa liikuvusnädal ja 
autovaba päev

14.-17. november 

• Rohetehnoloogiate 
mess  Tallinn Cleantech EX-
PO. Rahvusvahelisel sünd-
musel tutvustavad end ja 
oma tooteid, leiutisi ja tee-
nuseid parimad rohetehno-
loogia ettevõtteid. 

15.-16. november

• Rahvusvaheline konverents 
Cleantech Forum Europe, 
kus kohtuvad rohetehno-
loogia investorid, innovaa-
torid, ettevõtjad kogu Eu-
roopast. 

16.-17. november

• Targa linna konverents, mil-
le raames kohtuvad rohe-
tehnoloogia ettevõtjad ja 
innovaatorid enam kui 30  
suurlinna esindajatega. Tal-
linn tutvustab end kui rohe-
tehnoloogia testikeskust, 
kus nii ettevõtjad kui ka lin-
nad.

1. jaanuar – 30. juuni 

• Loodus- ja keskkonnahoiu 
teema-aasta Tallinna laste-
aedades ja koolides. 

Peened osakesed satuvad  
hingates verre ja ajju
Lisaks tekitavad õhusaas-
tet tööstus, põllu-
majandus ning 
metsatulekah-
jud. 

Kahjulikud 
ained jõua-
vad organis-
mi siis, kui on 
piisavalt pisi-
kesed. Näiteks 
õietolm jääb nina-
sõõrmetesse kinni ja 
me aevastame selle endast 
lihtsalt välja. Väiksemad osa-
kesed pääsevad aga bronhi-
de kaudu kopsudesse. Kui 
tegemist on eriti peente heit-
metega, võivad need pääse-
da koguni vereringesse ja aj-
ju. «Pideval kokkupuutel 
saastunud õhuga võib olla 
krooniline mõju. See suuren-
dab näiteks selliste haiguste 
tekkimise riski nagu astma,» 
rääkis teadlane. «Mõnikord 
hingavad aga inimesed suure 
saastatusega kohas endale 
saasteaineid lühiajaliselt sis-
se. See mõjub tihtipeale just 
krooniliste hädadega haige-
tele. Näiteks saab astmaatik 
ootamatult intensiivistunud 
saaste tõttu astmahoo või 

südame- ja veresoonkonna-
haige insuldi.»

Tartu Ülikooli 
keskkonnahoiu-

tervise profes-
sori Hans Or-
ru (pildil) sõ-
nul teame 
praeguseks 

ilma igasuguse 
kahtluseta, et 

õhusaaste on ini-
meste tervisele äärmi-

selt ohtlik. «Maailmas on teh-
tud üle 40 000 uuringu, mis 
seda kinnitavad. Ka Eestis on 
sel teemal juba kümneid uu-
ringuid läbi viidud ja avalda-
tud. Järgmise aasta alguses 
avaldatakse ka uus inimaren-
gu aruanne, kus räägitakse 
samuti õhusaastest.»

Teadlase sõnul on oodata 
ka saasteainete osakaalu 
piirnormide karmistamist Eu-
roopa Liidu poolt. Lisandub  
kohustus mõõta mõningate 
selliste ainete sisaldust õhus, 
mida varem tegema ei pida-
nud. Kokkuvõttes vähendab 
see aga kulutusi, mida ini-
meste terviseprobleemide la-
hendamiseks muidu teha tu-
leks.

Üle kümne  
aasta saab osaleda 

põnevas värava-
mängus.

Ummikud on paraku Tallinna tipptundide lahutamatud kaaslased. Rohe-
lise pealinna aasta hoolitseb muu hulgas selle eest, et ühistransport 
oleks elanikele endiselt tasuta ja ka senisest mugavam. Ehk paneb see 
nii mõnegi autoomaniku rohkem trammi või bussiga sõitma. Mats Õun
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Lõppev aasta on tähelepanuväärne muu hulgas selle poo-
lest, et aprillis kuulutas president välja kaua oodatud, 
arste puudutava vastutuskindlustuse seaduse. Tõsi, sel-
le tööle rakendumiseni kulub veel umbes poolteist aas-

tat, sest vaja on töömehhanism paika seada. Juhul, kui mee-
dik teeb ravimisel vea, mida oleks saanud vältida ja mis pole 
ettenägematu tüsistus, peaks edaspidi saama esitada avalduse 
kindlustusele. Hüvitist makstakse vastavalt sellele, kui palju 
väheneb inimese töövõime – 2000-100 000 eurot. 

Seadus ei tohi aga jääda pelgalt formaalsuseks. Ja just pas-
siivsus on suurim oht. See, et patsiendid, kellele on antud õi-
gusi juurde olukorras, kus nad on kas kiirustamisest või loha-
kusest mõnes haiglas või kliinikus viga saanud, ei kasuta hü-
vitise saamise võimalust. Esiteks võidakse karta arstide ring-
kaitset. Ja teiseks – kuna on Eesti on väike, siis ehk makstak-
se hiljem kuidagi kätte. 

Patsientide loidust oma õiguste kaitsmisel näitab tõsiasi, et 
ravivigade komisjonini jõuab väga vähe kaebusi, kui võrrelda 
teiste ja meist jõukamate maadega. Ehkki asjata, sest tervis-
hoiuasutuste võimsus on üle müstifitseeritud ja loomulikult on 

ka haiglad sellistel juhtudel 
huvitatud kokkuleppest. 

Juba praegu on võimalik 
nõuda juhul, kui ekspertko-
misjon teeb kindlaks ravi-
vea, haiglalt moraalse kah-
ju hüvitamist. Haiglad seda 
üldiselt ka maksavad, kui-

gi ühtlasi sõlmitakse patsiendiga konfidentsiaalsusleping. Aga 
neid, kes nõuavad, on väga vähe. Halb on see, et praegu ei 
saa juhtumitest salastatuse tõttu seega teised õppida.

Edaspidi, juulist 2024 jagunekski kahjunõue juhul, kui tu-
vastatakse raviviga, kaheks. Üks pool on hüvitis ravivea eest, 
teine aga moraalne kahju. Põhiline, et patsient ei pea kartma 
ega oma energiat haiglaga vaidlemisele kulutama, vaid saab 
pöörduda kindlustusse. Pika patsiendikindlustuse ajalooga rii-
kides nagu Prantsusmaa, Itaalia või Soome on süsteem juba 
aastatega paika loksunud. Seal on lihtsalt öeldes hulgas tabeli-
tes kirjas, kui palju tuleb mingi tüsistuse eest hüvitist maksta. 
Mis moraalsesse kahjusse puutub, siis selle korvamine peaks 
rajanema kohtupraktikal, mida Eestis selliste juhtude kohta 
aga napilt. 

Eesti arstid teevad olusid arvestades head tööd. Ent ku-
na Eestis on võimalik võtta arst vea eest krimi-

naalvastutusele, on see soosinud ravivigade peit-
mist.  Tuntud on juhtum, kus 2010. aastal mõis-
teti  kriminaalkorras süüdi naistearst, kelle süül 

oli sünnitusel diagnoosimata jäänud patsiendi 
hapnikupuudus. Uue korra järgi peaks ra-
vivea teinud arst, kui ta selle registreerib, 
vastutusest vabanema.

Kui võrrelda Soome ja Eesti rahvaar-
vu, võiks ravivigade ekspertkomisjoni-
le esitatavate kaebuste arv meil tegelikult 
olla umbes 2000, mitte 200. Seega on ju-
ba praegu üsna paljugi patsientide endi 
kätes. Mitte ükski seadus ei kaitse üksin-
da inimest, kui inimene ise ei taha en-
nast kaitsta.

Seadusest on vähe – 
kaitse ennast ka ise

Virkko Lepassalu,  
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

Patsient ei pea 
enam oma energiat 
haiglaga vaidlemise-
le kulutama.

Tallinna tänavuse aasta lin-
nakodanikuks valiti Natalja 
Mjalitsina, kes juhib Ukraina 
sõjapõgenikest lastele 
mõeldud Räägu kooli.

Volikogu esimehe Jevgeni Os-
sinovski sõnul on kogu tänavuse 
aasta vältel olnud nii rahvusva-
heline kui ka kodumaine fookus 
Ukrainal ning seetõttu on oo-
tuspärane, et ka Tallinna aasta 
linnakodaniku valimisel oli pal-
ju kandidaate, kes just Ukraina 
inimeste abistamisega tegelevad. 
Paljude väärikate kandidaatide 
seast osutus valituks Räägu koo-
li juht Natalja Mjalitsina.

Volikogu esimehe sõnul on 
Mjalitsina juht, kes alati otsib 

eelkõige võimalusi, mitte 
takistusi. Räägu koo-
li juhina on tema 
missiooniks pak-
kuda Ukrainast 
põgenenud las-
tele turvalist ja 
hoolivat kesk-
konda haridus-
tee jätkamiseks. 
Mjalitsina juhtimi-
sel leiti Räägu koo-
li töötajad, loodi   tingi-
mused ning mis kõige tähtsam 
– võimalused õppetööga kiires-
ti ja kvaliteetselt peale hakata. 
Ossinovski sõnul tegi ta seda 
pealegi üliinimliku kiirusega. 

Aasta linnakodanik Natalja 
Mjalitsina ütles, et Räägu koo-

li vedamise energia tu-
leb eelkõige inimes-

test. «Vaatan lapsi 
ja õpetajaid ning 
mõtlen, et tege-
likult on ikka 
päris tore tun-
da toetust ja se-
da, et me pole 

üksi jäetud,» li-
sas ta. «Olen toe-

tuse, tunnustuse ja 
jõuluaja valguses võt-

nud eesmärgiks tuua esile ja 
tunnustada head ja jätta taha-
plaanile probleemid, millega na-
gunii tuleb tegeleda. Kõige pa-
rem mõjutaja on headus!»

Tallinna volikogu valib aas-
ta linnakodanikku 2018. aas-

tast, et tunnustada neid, kes on 
möödunud aasta jooksul andnud 
oma panuse linna rahvusvaheli-
se maine parandamisele, linna-
elu edendamisele, paremaks te-
gemisele ja muutmisele või on 
saatnud korda erilise teo. Va-
rem on aasta linnakodanikuks 
valitud Ülle Rohi (2021), Daniil 
Golubev, Siimon Härm, Maria 
Rahamägi, Sven Jablonski ja 
Kätlin Rohilaid-Aljaste ehk al-
gatus «Igale koolilapsele arvu-
ti»  (2020), Tiina Kala (2019) ja 
Ain Järve (2018).

Fotol: Natalja Mjalitsina koos 
linnavolikogu esimehe Jevge-
ni Ossinovskiga volikogu istun-
gil, kus tunnustus laureaadi-
le üle anti.

Tallinna linn otsustas lisada 
«Rattaga kooli» ühekord-
sele kuni 100-eurosele toe-
tusele veel kuni 25 euro 
suuruse toetuse jalgratta-
kiivri soetamiseks.

Toetust tuleb taotleda koos 
jalgrattatoetusega ning esitada 
jalgrattakiivri ostmise ostuarve.

Abilinnapea Joosep Vimm 
ütles, et muutuse eesmärk on 
võimalikult turvaline rattasõit. 
«Kuigi lastel on kiivriga sõit ko-
hustuslik, annab see muutus li-
sakindluse, et lapsed kiivri saa-

vad ning seda kannavad. Koo-
li ja kodu vahel rattaga sõitmi-
ne edendab laste liikumisharju-
must, seega loodame, et võima-
likult paljud lapsed teevad enda-
le ratturi load ja asuvad ka iga-
päevaselt sõitma,» lausus Vimm.

Kiivri toetust on õigus saada 
ka nendel, kes on juba jalgratta 
ostu toetust saanud. Selleks tu-
leb esitada täiendav taotlus kiiv-
ri toetuse saamiseks ühe aasta 
jooksul alates jalgratta ostmi-
se toetuse taotluse esitamisest. 
Muul juhul tuleb jalgratta ja 
kiivri ostu taotlus esitada koos.

Järgmisest aastast on jalgrat-
ta ostmise toetuse saamise tin-
gimuseks muu hulgas see, et 
jalgratturi juhiluba on väljas-
tatud toetuse taotlemise aastal 
või sellele eelnenud aastal. See 
muudatus võimaldab toetada ka 
neid, kes teevad ratturi juhiloa 
eksami aasta lõpul, kuid plaa-
nivad ratta osta kevadel.

«Rattaga kooli» toetuse eel-
arveks on planeeritud 100 000 
eurot aastas. 2022. a nelja kuu-
ga on esitatud 228 toetuse taot-
lust, millest määruse tingimus-
tele on vastanud 217. Rattatoe-

tus aitab kaasa ka Tallinna kui 
2023. aasta Euroopa rohelise 
pealinna eesmärkide täideviimi-
sele, parandades linna keskkon-
nasõbralikumaks muutes linlas-
te elukvaliteeti ja elukeskkonda.

«Rattaga kooli» toetuse ees-
märk on edendada jalgrattu-
ri juhiloa tegemist, et suuren-
dada laste teadlikkust ohutust 
liiklemisest ja kujundada ohu-
tu liiklemise harjumusi. Lisaks 
on toetuse eesmärk suurendada 
laste liikumisviisides rattasõidu 
osakaalu, edendada tervislikku 
eluviisi ja turvalist liikumist.

Räägu kooli direktor sai aasta linnakodanikuks

Tallinn lisab rattatoetusele ka toetuse kiivri ostmiseks

Eesti Krüptoraha Liidu juhi 
Raido Saare sõnul ei pruugi 
hiljuti avalikuks tulnud hiig-
laslik krüptokelmus olla vii-
mane, mis välja tuleb. Küll 
aga on tema hinnangul täna-
seks ära tehtud väga palju, 
et krüptopettustega seotud 
riske võimalikult maandada.  

Keskkriminaalpolitsei esin-
dajad pidasid koos Ühendriikide 
föderaalse juurdlusbüroo tööta-
jatega teatavasti hiljuti Tallinnas 
kinni kaks meest, keda vasta-
valt meediale esitletud versioo-
nile kahtlustatakse hiiglaslikus, 
575 miljoni dollari suuruses kel-
muses ja rahapesus. 

Lihtsustatult öeldes olid me-
hed ehitanud üles krüptoväärin-
gutel rajaneva püramiidskeemi, 
mille järgi esimestele investori-
tele maksti tulu hilisemate in-
vesteerijate rahast – kuni skeem 
kokku kukkus. 

Niivõrd hiiglaslikuks, Tal-
linna umbes poole aastaeelar-
ve suuruseks oli summa kuju-
nenud põhjusel, et see ei päri-
nenud kaugeltki ainult Eestist, 
vaid krüptoskeemi uskujaid ja 
investoreid oli eri maade pea-
le kokku tulnud üle 100 000. 

Pealtnäha soliidsed  
tegelased

Krüptomaailmaga kursis ole-
vad allikad on aga praegu väl-
ja käidud versiooni osas pigem 
skeptilised, sest tõenäoliselt võib 
edasise uurimise käigus nüüd-
seks välja käidud kahjusumma 
drastiliselt kukkuda. 

Skeptiliseks suhtumiseks an-
nab põhjust see, et on teada 
mitmeid juhtumeid, kus algu-
ses välja käidud «sajandi ku-
riteost» on hiljem õhk vaikselt 
välja visisenud ja kohtus jääb 
suurejoonelistest süüdistustest 
märksa vähem alles. Markant-
seim näide on selles osas Tal-
linna Sadama juhtide juhtum, 
kus pole siiani lõplikku lahen-
dit, kuigi  väidetavatest kuri-
tegudest hakkab kümme aas-
tat täis saama.

Hiiglasliku krüptopettuse 
loole lisab segadust, et alles hil-
juti peeti Sergei Potapenkot ja 
Ivan Turõginit omas tegevus-
ringkonnas respekteeritud ja 
ausateks tegelasteks, kes olid 
rajanud Ida-Virumaale soliid-
se krüptokaevanduse. Tänase-
ni võib leida sotsiaalmeediast 
kajastusi, kus nad on seotud 
ühe või teise IT-edulooga seo-
tud üritusega. Nendest kirjutati 
kui Ida-Virumaa edukatest et-
tevõtjatest. 

2019. aastal panustasid nad 
12 500 eurot üksikkandidaadi-
na Euroopa Parlamenti kandi-
deerinud tuntud poliitiku, prae-
gu riigikogus riigikaitsekomis-
joni juhtiva Raimond Kaljulai-
di valimiskampaaniasse, olles 
tema suurimad toetajad. Kal-
julaid ise on meediale öelnud, 
et tänu Potapenko ja Turõgini 
positiivsele kuvandile ei tekita-
nud saadud annetus temas väi-
maidki kahtlusi.

Kas heas usus algatatud 
krüptoärile pani põntsu jär-
sult kasvanud elektrihind ja 
samas üsna järsult kukkunud 
virtuaalvääringute hind, mille 
tõttu ei suudetud enam inves-
teerimistulu firmasse panus-
tanutele välja maksta? Ja tä-
nu sellele sattus ettevõte võ-
lakeerisesse? Teatavasti tarbi-
vad krüptot kaevandavad ar-
vutid meeletult elektrit. Kas 
doominoklotsid üldse oleksid 
ilma praeguse majanduskrii-
sita ja krüpto ootamatu põh-
jalangemiseta  kukkunud? Ja 
kas pole tegu mitte tavali-
se majanduskriisist tekkinud 
pankrotiga? 

Loodetavasti leiab uurimine 
sellele vastuse. 

Tavapanga klienti «kiusa-
takse» märksa rohkem

Teisalt aga paneb juhtunu vi-
hastama paljusid teisi, tavapan-
kade ja tavaettevõtlusega tege-
levaid inimesi. Nõnda nagu kir-
jutas Facebookis majandustege-
lane Indrek Neivelt: «Me ole-
me siinsetel pankadel ja mak-
seasutustel, kus raha liigutavad 
üldiselt korralikud inimesed, 
kõik kraanid kinni keeranud. 
Ja krüptomaailmas, mis tõm-
bab ligi nn musta raha, jätsi-
me kõik kraanid lahti. Äärmi-
selt ebaprofessionaalne riskide 
juhtimine.»

Tavapanganduse kraanide 
kinni keeramise tingis teatavas-
ti nn Danske rahapesuskandaal.

Järsemad riiklikud piirangud 
jõustusid krüptorahaga tegeleja-
teni tõepoolest aga alles sel aas-
tal. Veel eelmisel aastal oli Eestis 
registreeritud 55% kogu maail-
ma krüptofirmadest. Kuid mõni 
aasta tagasi oli asi veel hullem. 

800 ettevõttest, kel oli 2019. a 
Eestis krüptoraha osas tegevus-
luba, oli 2019. aasta esimeses 
kvartalis reaalselt makse tasu-
nud vaid 45 ettevõtet kogusum-
mas 186 914,93 eurot. See tä-
hendab, et enamik nendest ette-
võtetest vähemalt maksude ta-
sumise mõistes ei tegutsenud. 
See tekitab küsimuse, et mille-

ga nad üldse tegelesid. Õigemini 
– võib arvata, millega tegelesid, 
ehk siis askeldasid mujal maail-
mas. Mainitud ettevõtetest vaid 
18-l oli töötajate registri kohaselt 
rohkem kui üks töötaja. 

2020. aasta alguses oli tao-
lisi meil litsentsitud krüptoet-
tevõtteid umbes 2000. Seejä-
rel asus riik regulatsioone kar-
mistama ning juunis 2021 oli 
neid alles veel 640. Nüüd on 
neid järel 166.

Europoli mõne aasta tagu-
sel hinnangul pestakse Euroo-
pas igal aastal krüptorahade 
kaudu 3-4 miljardit naelster-
lingit – eurodes tuleb suurus-
järk sarnane –, ning see num-
ber on kasvamas.

Krüptoraha liidu juht Rai-
do Saar ütles otse, et 2017. 
aastal, kui Eestis pioneerriigi-
na krüptovaldkond seaduse-
ga reguleeriti, tehti seda pea-
liskaudselt. Taheti olla maa-
ilmas esirinnas ning innova-
tiivsed, kuid ei osatud ohte 
ette näha. 

Olukorda kasutati kogu maa-
ilmast ära – Eestis loodi ühtla-
si e-residentsust ära kasutades 
massiliselt 300-euroseid riiuli-
firmasid. Mida nende varjus üle 
maailma tegelikult korda saa-
deti, abiks Eesti kui eeskujuli-
ku digiriigi ja e-tiigri kuvand, 

võib vaid oletada. «Iga innovat-
siooni kasutavad ju kõigepealt 
ära kurjategijad ja sõjatööstus,» 
sõnas Saar. 

Teisalt oli muidugi tegemist 
buumiga, sest alguses ei usku-
nud keegi, et bitcoini hind võib 
kerkida sajast dollarist tuhande-
ni ja edasi mitmekümne tuhan-
deni, nagu hiljuti sügisel – enne 
nüüdse languse algust.

Kas pool miljardit on jäämäe 
veepealne osa?

Tänavu 15. märtsil jõustusid 
lõpuks muudatused rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkesta-
mise seaduses. Sellega muutu-
vad järk-järgult karmimaks vir-
tuaalvääringu teenuse pakkuja-
tele ehk krüptoettevõtetele keh-
tivad nõuded. Tundub, et vahe-
peal valdas mõnesid riigiasutu-
si midagi paanikalaadset. Liikus 
mõtteid kõik krüptotegevusload 
tühistada ja hakata neid uuesti 
nullist välja andma. See tähen-
danuks aga ettevõtetele, kes pä-
riselt asjaga tegelesid ja ausalt 
asju ajasid, suurt kahju. Täna-
vu märtsis kehtestunud nõuded 
aga tähendavad siiski kompro-
missi, sest kuulati ka krüptora-
ha liidu arvamusi.

Kui seni ei olnud krüptoette-
võtetel vaja tegevusluba taotle-
des äriplaani esitada, siis edas-
pidi on see kohustuslik. Seejuu-
res pidid 15. juuniks 2022 äri-
plaani esitama ka need krüp-
toettevõtted, kellel juba on te-
gevusluba.

Märgatavalt kasvas osa- või 
aktsiakapitali suuruse nõue. 
Ühtlasi muudeti kohustuslikuks 
ka krüptoettevõtete audiitor-
kontroll. Krüptoraha liidu juhi 
Raido Saare sõnul võis algu-
ses täheldada audiitorite umb-
usku, sest tegemist on nende 
jaoks uue valdkonnaga. Täna-
seks on aga turule veel alles 
jäänud, nagu öeldud, 166 vir-
tuaalvääringuettevõtet, kes on 
audiitorid ka leidnud. 

Teisalt aga, kuigi on Augeia-
se tallides justkui puhastus teh-
tud, siis me ju ei tea, mida kõi-
ke võib olla sooritatud perioodil 
2017-21. Kui kahe inimese kon-
tosse kirjutatakse praegu kel-
musena Tallinna poole eelarve 
maht, siis vahepeal kasvas meil 
litsentsitud krüptofirmade hulk, 
kellest suurem osa mingid riiu-
lifirmad, ju tuhandeteni. 

Hiiglaslikke krüptoraha pettusi  
võib välja tulla veelgi

Novembris lõppes Patkuli vaa-
teplatvormi ja Kitseaia vahel 
ning Kohtuotsa vaateplatvormi 
all oleva tugimüüri kordatege-
mine kokku 200 meetri ulatu-
ses. «Järgmisel aastal on linnal 
kavas tugimüüride korrastami-
sega jätkata ja restaureerida 
Patkuli trepp ning Pilstickeri 
torni trepp ja tugimüürid selle 
kõrval,» lausus abilinnapea 
Madle Lippus.

Linn alustas Toompea loo-
duslike paekivinõlvade katteks 

rajatud tugimüüride restauree-
rimist 2017. aastal. Nüüdseks 
on korrastatud suurem osa 
Toompargi ja Nunne tänava 
poolsetest müüridest, sel aastal 
tehti korda tugimüür Patkuli 
trepi ja Kitseaia vahel ning Koh-
tuotsa vaateplatvormi juures. 
Eemaldati müüridele kasvanud 
taimestik, puud ja põõsad, pu-
hastati müürid, parandati lagu-
nenud müüriosi ning teostati 
vuukimistööd. Töö läks kokku 
maksma ligi 290 000 eurot.

Paljud Tallinnas tegutsevad 
taksojuhid ei oska eesti keelt 
ning keelenõude kehtestamine 
on seni jäänud pidama poliitili-
se tahte taha. Nii on majan-
dus- ja kommunikatsioonimi-
nisteerium seisukohal, et ühis-
transpordiseadusesse 
ei peaks keele-
nõuet sisse 
tooma. Kee-
leoskama-
tule juhile 
võib kaar-
di välja 
anda, aga 
keeleame-
ti ülesanne 
on teda 
trahvida, kui 
eesti keeles rää-
kimisega hakkama 
ei saada. Teisalt on mu-
nitsipaalpolitsei juba aastaid 
olnud vastupidisel seisukohal. 
Nimelt ei saa mupost taksoju-
hina töötamiseks vajalikku 
kaarti eesti keelt suhtlustase-
mel oskamata. Mõnedest teis-
test omavalitsustest saab aga 
küll ja sealt antud kaartide alu-
sel veetakse ka Tallinnas reisi-

jaid. Sageli on tegemist vene-
keelsete taksojuhtidega, kuid 
sageli kohtab meie jaoks ek-
sootilistegi maade esindajaid. 
Väga mõistvalt suhtub keeele-
oskamatutesse platvormipõ-
hist teenindust pakkuv Bolt, 

kelle töötajad on palju 
kordi selgitanud, 

et vastav tõl-
keprogramm 

peaks klien-
di ja sohvri 
vahele 
suhtlussil-
la looma. 
Tegelikult 
ei kohusta 

miski mupot 
taksojuhtide 

keeleoskust 
kaardi välja andmi-

sega kontrollima: seda 
tehakse missioonitundest ja 
klientide kaitsmiseks. Kuna 
mitmed teised omavalitsused 
seda suunda ei järgi, ja riigiva-
litsusel poliitiline tahe seadusi 
eesti keele kaitseks täiendada 
puudub, jäävadki keeleoska-
matud taksojuhid ilmselt veel 
kauaks Tallinnas ringi sõitma.

Eesti Päevaleht kirjutas Pär-
nust pärit Anastassijast, kes oli 
kolinud Tallinna ning on siin tu-
lutult endale ja oma väikelapse-
le perearsti otsinud. Ka need 
arstid, kelle nimistus peaks hai-
gekassa kodulehekülje andme-
tel leiduma vabu kohti, on vas-
tanud keeldumisega. Üldiselt 
pakutakse haigekassas kõige-
pealt neid perearste, kellel alla 
1600 patsiendi. Vaatamata 
konsultatsioonidele kõigi tase-
me terviseinstantsidega on 
Anastassijal perearst siiski leid-
mata jäänud. Kuigi haigekassa 
on lubanud asja uurida, peitub 
uba selles, et perearstid ongi 
väga üle koormatud ja arstkond 
üldse vananenud. Ja kuigi nad 
justkui on kohustatud lisapat-
siente nimistusse lisama, nad 
seda ikkagi ei tee, ning pole ka 

ühtegi mehhanismi, mis 
saaks neid sundida. 
Seda enam, et formaalselt on ju 
tollel naisel perearst Pärnus 
olemas. EPL-i kirjutise taustal 
võiks ühtlasi meelde tuletada, 
et perearstindus loodi meil 
turg-reguleerib-kõike süstee-
mist vaimustumise kõrgaastail, 
1990ndatel, ja tegemist on era-
ettevõtjatega. Nende eduku-
sest raha teenimise vallas on 
avaldatud majandusmeedias 
edetabeleid. Kui mõni teine 
teenindaja ütleb, et tal on pikk 
järjekord, minge minema, siis 
pole ju samuti kellegi peale 
kaevata. Süsteemi reformimise 
vajadusest on räägitud aastaid. 
Pidevad kriisid pole muidugi 
lasknud perearstinduse ümber-
korraldamisel poliitilises agen-
das püsida.

Delfi viitas, et kuigi Eesti Rah-
vusringhäälingul (ERR) on sea-
dusega keelatud reklaami 
müüa, tekitavad sponsorlus-
summad küsimusi. ERR-i saa-
teid on rahastanud igasugu-
sed huvilised: kirikute nõuko-
gust Saksa maksumaksjani. 
ERR-i esindaja ise ei soovi 
sõna sponsorlus kasutada, vii-
dates, et korrektne oleks öel-
da  kaasrahastatus ja/või siht-
otstarbeline rahastus. Tõsi, 
vaadates rahastajate nimekir-
ja, siis koosneb see valdavalt 
riigiga seotud asutustest – 
alates EL institutsioonidest 
kuni näiteks Eesti Keele Insti-
tuudini –, kes siis seda riigi 
raha mõne saate loomiseks 
teisele riigi struktuurile ehk 
ERR-ile maksavad. Teisalt ei 

jäta see suhu head maitset, 
sest ei mõju sõltumatust ja 
usaldusväärsust tõstvalt. Sa-
mal ajal kui ERR-i poliitilist ta-
sakaalustatust nõukogu kaudu 
pingsalt jälgitakse, on ju tao-
listel rahaeraldistel poliitilise 
mõjujõu ostmise mekk juures. 
Kasvõi ministeeriumite eesot-
sas seisavad ju poliitikud. Iga-
sugustelt MTÜ-delt projekti-
toetuse vastuvõtmine on aga 
juba üsna libe tee. Nii avatakse 
uks ju teoreetiliselt kõigi vaba-
ühenduste jaoks. Kui üks saab 
endale meelepärast saadet 
toetada või kaastoota, miks 
siis mitte mõni teine. Teisalt on 
muidugi ERR kahvlis, sest 
nagu ikka – raha programmide 
tootmiseks napib.

Eestis tõstavad hooldekodud 
hindu, mis inflatsiooni taustal 
on paratamatu. Teisalt toob 
see paljudele peredele praegu-
sel majanduslikult keerulisel 
ajal veelgi lisaväljaminekuid, 
sest pension ainuüksi ei kata 
eaka lähedase hooldekoduku-
lusid. Igal juhul jääb üle tänavu-
ne talv vastu pidada, sest saa-
buva aasta juulist peaks raken-
duma hooldekodureform, mis 
praeguses koalitsioonis on 
kokku lepitud. See tähendaks, 
et eaka inimese hooldekodu 
kulu kaetakse pensionist ja 

puudu jääva osa maksab riik. 
ERR-i andmetel hakkab olema 
nii, et kui praegu jääb üldhool-
dusteenuse hind näiteks Lää-
ne-Nigulas 850 euro juurde, 
siis tulevast aastast tõuseb see 
150 euro võrra. Loodetavasti 
kehtestatakse järgmisel aastal 
ka hooldamise standard, sest 
praeguseni pole kirjas sedagi, 
kui mitu hooldatavat võib ühel 
hooldajal olla. Nõnda nagu on 
irooniliselt öeldud: isegi kodu-
loomade pidamist on rohkem 
reguleeritud kui vanainimeste 
hooldamist.

Toompea tugimüür  
nüüd restaureeritud

Taksojuhtide keelenõue:  
lõputu juriidiline lumepallisõda

Kas ja kes saab sundida  
perearsti?

ERR-i rahapuudus  
vähendab sõltumatust

Hooldekodud tõstavad hindu, 
omaksed aga ootavad reformi

Veel eelmisel aastal oli Eestis registreeritud 55% kogu maailma krüptofirmadest.  Scanpix

Uus tõus aastal 2024

Krüptovääringutel on 
siiski suur tulevik – 
seoses kasvõi 
web3 ehk det-
sentraliseeritud 
interneti levikuga.

Rahapesu and-
mebüroo juhi Matis 
Mäekeri sõnul pole  ava-
likuks tulnud poole miljardi 
juhtum esimene ega viimane 
taoline.  Krüptoraha liidu juhi 
Raido Saare sõnul jagab ta 
Mäekeri kartust, et seoses 
halva ajaloolise pärandiga 
võib välja tulla veelgi halbu lu-
gusid. «See regulatsioon, mis 
praegu kehtib, annab siiski 
kindluse, et edaspidi enam mi-
dagi taolist halba ei sünni,» li-
sas ta. 

Kuigi praegu valitseb krüp-

toturul talv, usub Saar 
alates 2024. aas-

tast algavat uut 
tõusu. 

Tema sõnul on 
krüptovääringutel 

üldiselt siiski suur 
tulevik – seoses 

kasvõi web3 ehk det-
sentraliseeritud interneti levi-
kuga. See tähendab võrkude 
loomist, millel pole ühte kind-
lat administraatorit, nagu näi-
teks praegu on Facebooki 
moderaatorid. Üha enam are-
nevad kolmemõõtmelised 
keskkonnad ja seega võib tu-
levikus käia 3D versioonis 
loengutes, näitustel jpm koh-
tades. See tähendab omakor-
da virtuaalvääringute jaoks 
uusi perspektiive.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee



Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Pirita spordikeskuses oo-
tab lapsi vastrajatud kel-
gunõlv ning peagi valmib 
ka hokiväljak, uisutama 
saab aga minna Tondiraba, 
Pirita Nõmme, Mustamäe 
ja vanalinna liuväljale.

Pirita spordikeskuse direk-
tor Priit Aunroos avaldas hea-
meelt, et novembris sai külme-
mate ilmadega lastele teha kel-
gumäe. «Kunstlumega kaetud 
laste kelgumägi asub liuvälja 
kõrval ja kelgutamine seal on 
tasuta,» märkis ta. «Küll aga 
peab oma kelk kaasas olema. 
Praegu näeme vaeva liuväl-
ja kõrvale hokiväljaku raja-
misega. Kui mullusel avahoo-
ajal koroona suuri kogunemi-
si ei lubanud, siis nüüd taha-
me täiemõõdulise hokihooaja-
ga algust teha. Välihokiväljak 
hakkab pakkuma spordiklubi-
dele soodsat harjutuspaika.»

Kihiline riietus 
Spordikeskuse ees on oo-

tel vähemalt neli lumekahu-
rit koos traktori ja muu raja-
hooldustehnikaga. Kui aga jääd 
saab teha väikeste plusskraadi-
dega, siis lumetegu nõuab ju-
ba külmakraade. «Lumekahu-
rid on hooldatud ja valmis suu-
saradadele lund tootma. Sel-
leks on vaja aga minimaalselt 
viie-kuuekraadist külma,» rää-
kis Aunroos. «Kolme-nelja mii-
nusega kahureid tööle pannes 
kulub küll palju elektrit, lund 
aga saab vähem. Pirital mere 
ääres ilma lumekahurita hak-
kama ei saa. Ligi neli kilomeet-
rit kunstlund oleme aastaga ik-
ka rajanud. Temperatuuri eri-
nevused on linna sees suured, 
näiteks Nõmmega võib meil 
mõnikord vahet olla kaks kuni 
neli kraadi. Meie pool on me-
ri lahti ja sealt õhkab sooja.»

Pirita terviseradade suur 
ring on 7,2 km pikk ja väiksem 
Kabeliring 450 meetrit. Lume-
tootmist alustataksegi väikse-
mast suuremate radade suu-
nas. «Kui lumekuhi on valmis 
toodetud, hakkame pihta kes-
kuse lähedase Kabeliringiga,» 
selgitas Aunroos. «See suusa-
ring on meie kõige väiksem, 
kuhu talve alguses lund toota 
ka kõige hõlpsam. Nii saavad 
inimesed juba varakult suu-
sad alla panna. Kui Kabeliring 
valmis, hakkame järgmisena 
tegema pooleteistkilomeetrist 
Kuuseringi.»

Rajale tulijal ei tasu tähe-
lepanuta jätta ka suusaradade 
alguspunkti rajatud suusatuge-
sid ja venitusseina, mis trenni-
le korralikku punkti panna ai-
tavad. Kuni suusarajad on tõ-
sisemate miinuskraadide oo-
tel, on huvilistel paras aeg ka 
oma suusavarustus talvehoo-
ajaks korda seada. Suusatree-
ner Bert Tippi soovitusel tuleks 
lastele suuski valida nende pik-
kuse järgi. «Koolilapse esime-
sed suusad võiksid olla umbes 
tema pikkused või kuni 10 cm 
pikemad, et nendega oleks hea 
manööverdada,» rääkis Tippi. 
«Ka lapse kasvades temast lü-
hemaks jäänud suusad on veel 
täiesti kasutuskõlblikud. Klas-
sikaline suusakepp võiks ula-
tuda lõuani. Koolilapsele so-
bib see õlapikkusena.»

Takjaga suusakepi kinnitu-
sel, kuhu käsi sisse käib, on 
parema ja vasaku käe kepid 

eraldi. Väiksematele lastele so-
bib Tippi sõnul ka lihtsam rih-
maga variant, kuhu terve käsi 
alt sisse käib. «Riietus peaks 
olema kihiline, siis on võima-
lik vajadusel kihte vähemaks 
võtta või juurde panna,» soo-
vitas Tippi, kelle sõnul paks su-
lejope suusataja riietus ei ole. 
«Sobiv on õhem jakk, mille all 
sooja pesu pluus ja vajadusel 
vahekiht vahel. Pükstega on 
lugu sama.»

Kuidas aga suuski õiges-
ti määrida, nii et lumi nende 
alla ennast kokku ei pakiks? 
Kui õiget suusamääret pole, 
on Tippi sõnul abi ka tavali-
sest küünlast, millega suus-
ka hõõrudes libisemisele es-
maabi anda. Päris hooldusva-
hendite hulka aga kuuluvad 
harjad ja kaabitsad. «Kõige-
pealt tuleb tõmmata suuska-
de alt harjaga üle, see eemal-
dab sõidu ajal suusa alla jää-

nud mustuse,» ütles Tippi ja li-
sas, et spetsiaalse triikraua abil 
saab seejärel suusa alla para-
fiinikihi sulatada. «Kui suusk 
on jahtunud, puhastame kaa-
bitsaga ära soone. Puhastame 
kandid ja võtame maha üle-
liigse parafiini, mis libisemist 
takistada võib.»

Lõpetuseks tuleks suusapõ-
hi harjaga korralikult üle tõm-
mata. Muidugi võib poest küsi-
da ka lihtsamaid määrdeid kas 
siis aerosoolina või švammiga 
vedela kiirmäärdena.

Uisuparke mitmes 
 linnajaos

Suuskade transportimiseks 
on Tippi sõnul kaks ohutut va-
rianti. «Üks on suusad ühes, ke-
pid teises käes,» ütles ta. «Väik-
semad lapsed, kel käed väik-
sed ja mõlemat suuska hoid-
ma ei mahu, võivad võtta kät-
te suusa ja suusakepi. Kindlas-

ti tuleb jälgida, et suusad olek-
sid transportimisel püstiasen-
dis, mitte ei tassitaks neid na-
gu puid teiste vahel. Niimoodi 
võib suuskadega millelegi otsa 
põrgata või kellelegi viga te-
ha. Suusavarustus tuleb alati 
hoida püsti ja enda lähedal!» 

Nõmme spordikeskuse juu-
res saab suusatamist ka ju-
ba praegu harjuta-
da, sest Nõmme-
Harku tervise-
raja valgus-
tatud viie-
kilomeet-
risel ringil 
võimaldab 
paarisen-
timeetri-
ne lumekiht 
juba vabateh-
nikas sõitu har-
rastada.

Pirita spordikesku-
se kahe tenniseväljaku kohale 
rajatud suur valgustatud muu-
sikaga uisuplats (Velodroomi, 
Rummu tee 3) on avatud kel-
la 10-22, uiske saab laenuta-
da kella 20.45. Liuvälja kassa 
ja uisulaenutus asuvad Pirita 
tervisespordimajas. Mustamäel 
avati uus liuväli renoveeritud 
Männi pargis ning Nõmmel ju-
ba varasemast tuttavas Nõm-
me gümnaasiumi pargis. «Uue 
hooaja eel saab välja tuua veel 
ühe hea uudise. Nimelt pakub 
Nõmme uisupark sel hooajal 
nädala sees tasuta jääaega li-
saks Tallinna koolidele ka eaka-
tele inimestele,» ütles Nõmme 
linnaosa vanem Karmo Kuri.

Valgustatud seiklusrajad
Lasnamäe uisusõbrad on oo-

datud eelmisel sügisel rajatud 
Tondiraba pargi liuväljale (Var-
raku 18). «Eelmisel aastal esi-
mest korda Lasnamäel uksed 
avanud uisuparki külastas pea 
20 000 inimest,»  kutsus lin-
naosavanem Julianna Jurtšen-
ko linlasi talverõõme nautima. 
«Lasnamäe uisupark on suure-
pärane võimalus saada kokku 
pere ja sõpradega ning veeta 
aktiivselt aega värskes õhus. 
Innustan kõiki olema aktiiv-
sed algaval talvisel hooajal!»

Linlaste ja külaliste seas 
ülipopulaarne Harju uisupark 

(Harju 32) avas tänavu oma 
17. hooaja. 

Linna uisuväljakutel saavad 
koolid korraldada tasuta liiku-
mistunde, samuti on ette näh-
tud tasuta külastus seenioride-
le. «Liikumine ja sportimine ai-
tab tugevdada tervist ja toob 
hea tuju. Kutsun kõiki linlasi 
kasutama võimalust aktiiv-

seks ajaveetmiseks va-
bas õhus. Oluline 

on rõhutada, et 
jätkame sama-
de hindadega 
mis mullu,» 
ütles abilin-
napea Vla-
dimir Svet. 

Novemb-
ri lõpus uue 

valgustuse saa-
nud Löwenruh’ 

pargi madalseiklus-
rada lubab värskes õhus 

aega veeta ka talvepimeduses. 
«Valgustid annavad võimaluse 
inimestele veeta aega madal-
seiklusrajal ka hämaramatel 
aegadel. Lisaks sellele, et val-
gustatud alal aja veetmine on 
turvaline, muudavad valgustid 
ala dünaamilisemaks, atrak-
tiivsemaks ning lisavad mee-
leolu,» ütles Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. «Seiklus-
rada valgustavad säästlikud 
leedvalgustid.» 

Madalseiklusraja valgustus 
lülitatakse sisse koos tänava-
valgustusega ja see kustub igal 
õhtul kell 23. 

Lauluväljaku paneb aga 9. 
detsembril särama inglise kir-
janiku Lewis Carrolli maail-
makuulsa teose «Alice imede-
maal»  teemaline valgusskulp-
tuuride park müstiliste üleelu-
suuruste taimede, lindude ja 
loomadega. 

Kuni kaheksa meetri kõr-
gused käsitööna valminud ai-
nulaadsed valgusskulptuurid 
on loodud teraskarkassidele, 
mille peale on tõmmatud siid 
ning sisse pandud  erivalgustus. 
Skulptuuridele kulub 70 000 
elektripirni ja 18 000 meetrit 
siidi. Meelelahutusprogram-
mile lisaks luuakse ka jõulu-
turg, tänavatoidu ala ja jõulu-
vana kohtumispaik. Imedemaa 
jääb avatuks reedel, laupäeval 
ja pühapäeval kella 17.30-22.
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MÄRT PIUS: Linnateatri uued saalid on 
inspireerivad, tahaks siia juba tagasi kolida!

Sarikapärga saagis kuldse kiivriga linnapea isiklikult. 

 
 Albert Truuväärt.

Linnateatri uus hoov võtab juba ilmet.  Tallinna linnameedia

Liisa Aadussoo, 
Aivar Jarne
pealinn@tallinnlv.ee

«Loodan, et vanemad tegi-
jad saavad uues hoones uut 
jõudu mitte väsida ning 
noortel on uusi ideid teha 
midagi enneolematut,» lau-
sus näitleja Piret Kalda lin-
nateatri sarikapeol.  

Möödunud nädalal peeti 
linnateatri asutaja Voldemar 
Panso sünniaastapäeval lin-
nateatri uute hoonete sarika-
pidu. Näitleja Märt Pius üt-
les, et mulje uuest ehitatavast 
teatrist on vägev. «Kui viima-
ne kord kohapeal käisin, siis 
oli praeguse betoonpõranda 
asemel mitme meetri sügavu-
ne auk, nüüd on juba kogu 
uus osa välja ehitatud,» lau-
sus ta. «Uus maja tuleb veel 
kahe uue saaliga, mida varem 
ei kujutanud ettegi. Nüüd, kui 
ma neid näinud olen, võin öel-
da, et need tundusid väga põ-
nevad ja inspireerivad.  Mõle-
mal korral, kui olen siin ehitu-
sel ekskursioonil käinud, tek-
kis tunne, et uus maja võiks 
veelgi kiiremini valmis saada, 
tahaks siia juba tagasi kolida.»

Linnateatri direktor Mih-
kel Kübar tunnistas, et prae-
gune ajutisel pinnal tegutse-
mine on teatrile ikkagi oma-
moodi väljakutse ning näitle-
jad tõesti ootavad juba uusi 
lavalaudu. «Uued saalid anna-
vad meile uusi avaraid võima-
lusi,» märkis ta. «Ei tasu pelja-
ta, et vana linnateatrilik hõng 
või meie firmamärgiks kujune-
nud psühholoogiline märgiline 
tähendus kuhugi kaob. Väike 
saal jääb oma tuntud headuses 
alles, seda ei pöörata vormili-
selt pea peale. Vana ja uue si-
dumine tuleb väga hästi välja. 
On nii uut kui vana ning hea 
loominguline kliima säilib.»   

Palju uusi ruume ja trep-
pe Piusi ära ei hirmuta, sest 
Põrgulava etenduste ajal har-
juti käima ka maa alla ning 
jooksma jälle üles. «Nüüd lä-
heb treppidest käimine veelgi 
pikemaks, aga see on mõnes 
mõttes isegi tore,» tõdes Pius.

Uskumatu õnn
«Kas tõesti! Lausa uskuma-

tu!» rõõmustas ka linnateat-
ri näitleja Piret Kalda kauge-
le jõudnud ehituse üle. «Ma 
olen oodanud kõige rohkem 
seda, et mu silmad uut hoo-
net näeks.  Vahepeal on ol-
nud ka tagasilööke ja pettu-
misi, kui eri põhjustel on ehi-
tamist pidevalt edasi lükatud. 
Vanas majas tundsime eeskätt 
puudust suure saali järele. Suu-
rel laval eriti mängida ei saa-
nudki.» 

Kübar lisas, et kollektiiv 
elab oma plaanidega juba uues 
teatris aastas 2025 ning loo-
dab, et mingeid vingerpusse 
enam ei tule. Ta rääkis, et lin-
nateatri rahvas peab veel  na-
tuke vastu ning jõuab ooda-
ta. «Igatsus oma maja järele 
on kestnud pikka aega ning 
nüüd on see valmimas,» lau-

sus ta. «Uus teater ei ole liht-
salt teater, vaid inspiratsiooni-
allikas kogu linnarahvale. Se-
da kõike teeme selle nimel, et 
teatriime meid igal õhtul po-
sitiivselt puudutaks. Sellel on 
väga sügav ja püsiv väärtus.» 

Kalda avaldas heameelt, et 
uues majas läheb mõnusamaks 
ka lavatehnika eest vastutaja-
te elu.  «Vanas majas tuli pro-
žektoreid ja igasugust muud 
tehnikat pidevalt ümber tõs-
ta. Lavameestel oli sellega tõe-
liselt raske toime tulla.  Nad 
ei saanud kasutada moodsat 
tehnikat, vaid pidid ise rede-
liga lae alla ronima ning meile 
valgust näitama,» rääkis ta ja 
avaldas lootust, et koos uute 
ruumidega saabub ka loo-
minguline puhang. «Et 
vanemad tegijad ära 
ei väsiks ning noor-
tel tuleks uusi ideid 
teha midagi enne-
olematut!»

Edasi enam lüka-
ta ei saanud

Linnapea Mihhail 
Kõlvart  ja linnateat-
ri direktor Mihkel Kü-
bar võtsid Ehitus5ECO OÜ 
juhatuse liikmelt  Margo Pa-
darilt vastu hoone sarikapär-
ja ning tänasid ehitajaid seni-
se töö eest.

Kuna sarikapidu peeti teat-
ri asutaja Voldemar Panso 90. 
sünniaastapäeval, tsiteeris lin-
napea Panso sõnu, et õnn ei 
ole kunagi igavene, aga seda 

Retk apteeker 
Melchiori  
radadel
10. detsembril algusega kell 
13.30 korraldab linnamuu-
seum ekskursiooni algusega 
Kiek in de Köki suurtükitorni 
juurest, see kulgeb läbi Raea-
pteegi linnaelumuuseumisse, 
kus tutvustatakse 15. sajan-
disse kuuluvat. Ekskursioonil 
vaadatakse linna läbi aptee-
ker Melchiori silmade ning 
selgitatakse ajalooteemalise 
filmi tegemise nüansse. Pilet  
12/10 eurot, info ja piletid 
www.linnamuuseum.ee/kiek-
in-de-kok/ 
 

Piparkoogi-
Maania näitus  
«Arhitektuur»
7. jaanuarini 2023 disaini-ja 
arhitekuurigaleriis (Pärnu mnt  
6) avatud PiparkoogiMaania 
fookuses on seekord arhitek-
tuur. Näitusel saab näha pi-
parkoogist ehitatud Kõpu tu-
letorni, Pirita kloostri vare-
meid, Mustamäe 6. mikrora-
jooni, Eiffeli torni jpm, autori-
teks on Eesti kunstnikud, 
keraamikud, disainerid. Välja-
paneku valmimiseks kulus 
300 kg piparkoogitainast. 
Näitus on avatud iga päev kl 
11-18, v.a 24. ja 31. detsembril 
kl 11-15, suletud 1. jaanuaril.
 

Linnavalitsu-
se jõuluaknaid 
kaunistasid ko-
duta inimesed 

Linnavalitsuse hoone akendel 
(Vabaduse väljak 7) avati 
meeleolukas näitus linna sot-
siaaltöö keskuse klientide ja 
töötajate jõuluteemalistest 
kunstitöödest. Eksponeeritud 
on eri tehnikates ja materjali-
dest kompositsioonid alusta-
des pitsilistest jõuluinglitest ja 
lõpetades klaasist lumemem-
mega. Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul on sotsiaaltöö 
keskuse klientideks inimesed, 
kellel ei ole oma kodu ning 
kelle elus on tihti ülekaalus 
mure ja raskused igapäeva-
eluga toimetulekul. Ta lisas, et 
keskuse töötajad püüavad li-
saks argipäeva murede lee-
vendamisele pakkuda oma 
klientidele ka tegevusi, mis ai-
taks tuua nende ellu veidigi 
häid emotsioone. 

Vali talve-
rõõmudeks 
mõnusaim  
suusa- või 
seiklusrada!

Vali  
lapsele suuski  
tema pikkuse  

järgi!

Ummikud on paraku Tallinna tipptundide lahutamatud kaaslased. Roheline pealinna aasta hoolitseb, et ühistransport oleks elanikele endiselt ta-
suta ja ka mugavam, kui siiani. Ehk paneb see nii mõnegi autoomaniku rohkem trammi või bussiga sõitma.  Albert Truuväärt

Õpilastele ja seenioridele tasuta

• Tund uisutamist pealinna 
uisu-platsidel maksab 6-9 
eurot, lastele ja seenioride-
le kehtib 4-7-eurone soo-
duspilet. Müügil ka sood-
samad perepiletid. Hooaja-
pass, mis kehtib piiramatult 
kõikides uisuparkides, 
maksab 99 eurot. Tavapä-
raselt saab ka kohapeal 
uiske laenutada, aga võib 
tulla ka oma uiskudega. 

• Pirita spordikeskuse (Rum-
mu tee 3) liuväli ja uisulae-
nutus on avatud iga päev kl 
10-22. Kassa ja uisulaenu-
tus asuvad Pirita tervises-
pordimajas, kassa suletak-
se kl 20.45.

• Tunnine üksikpilet maksab 
Pirital 4 eurot, tunnipilet ka-
hele täiskasvanule ja pere 
kuni 19-aastastele lastele 10 
eurot. Uisulaenutus maksab 
5 eurot (soodushind 3 eu-
rot). Laenutuses on iluuisud 
suuruses nr 24,5-42 ja hoki-
uisud nr 33-48. Tasuda 
saab ettemaksuna sulara-
has või maksekaardiga. 
Spordikeskuse riietusruumi 
ja dušši saab kasutada 2,5 
euro eest.

• Detsembri alguses valmi-
nud Jeti uisupargis on 
4-15-aastastele ja seeniori-
dele sooduspilet 7 eurot. 
Kuni kolmesed saavad ui-
sutada tasuta. Linna uisu-
parkide teenust osutab rii-
gihankega leitud lepingu-
partner HK Hall OÜ.

• Tallinna uisuparkides on 
koolidele eraldatud tasuta 
jää kasutamise aeg esmas-
päevast reedeni kella 8-17. 
Pirital saab klassi ette re-
gistreerida aadressil velo-
droom@piritaspordikeskus.
ee. Õpilastele, üliõpilastele, 
pensionäridele ja puudega 
inimestele sooduspilet. 

• Tallinna seeniorid (alates 
65. eluaastast) saavad 
Mustamäe, vanalinna, 
Nõmme ja Lasnamäe uisu-
parkides tasuta uisutada 
esmaspäeviti, kolmapäeviti 
ja reedeti kella 10-17.

• Nõmme spordikeskus asub 
Külmallika 15a. Kassa on 
avatud iga päev 8-20.45, 
kogu maja avatud 22ni.

• Vanalinna uisuplats asub 
Harju 32 ja see on avatud  
iga päev 10-22.

saab laiendada ja pikendada. 
«Nii palju kui sa annad koer-
tele, saad sa ka tagasi. Nii pal-
ju kui annad inimestele, saad 
ka tagasi,» märkis Kõlvart. 
«Nii palju kui annad näitle-
jatele, nii palju ei saa kunagi 
tagasi. Niisama on õpetaja ja 
režissööriga. Nii palju kui an-
da teatri ehitamisse, saad selle 
ka kordades tagasi. Mitte ai-
nult ise, vaid ka sinu lapsed 
ja lapselapsed.»

Kõlvarti sõnul on ala-
ti tore vaadata, kuidas 
60 aastat kestnud unistus 
hakkab täituma. Ainuük-
si ideekonkursse on selle 
ajal jooksul tehtud kolm 

korda ja mitu korda on 
ka projektiga uuesti 

alustatud. «Prae-
gu näeme, et 
see ei ole ai-
nult unistus, 
vaid vars-
ti avabki 
uus teater 
oma uksed 

ja suure saali. 
Muinasjutte ei juh-

tu ainult lavalauda-
del,» lausus ta. 
Kõlvart meenutas tä-

barat olukord, kui Covidi 
kriisi ajal selgus, et teatri ehi-
tuse hind on esialgu kokku-
lepitust kõrgemaks kerkinud. 
«Natuke võttis aega, et sellest 
ehmatusest üle saada,» lau-
sus linnapea.  «Natuke mõt-
lesime ja siis ikkagi otsusta-
sime, et me ei saa linnateatri 

Kriisid  
tulevad ja lähevad, 

kuid teater on  
igavene.

ehitamist veel kord edasi lü-
kata. Ehitusega veel 30 aasta 
pärast alustada ei oleks õige. 
Ja saimegi hakkama! Kriisid 
tulevad ja lähevad, kuid tea-
ter on igavene.»

Korda saab kogu kvartal
Kübar lisas, et uute teatri-

hoonete valmides saab kor-
da kogu kvartal. «Uus teatri-
maja on juba puudutuse kau-
gusel. Ehitusmeeskonnaga on 
tore koos viibida ning tunda, 
et neile ei ole see lihtsalt üks 
objekt, vaid tegutsetakse pü-
hendunult ja hingestatult, sü-
damega,» ütles ta.

Ehitus5ECO juhatuse liikme 
Margo Padari sõnul on kõige 
keerulisemad ehitustööd lõpe-
tamisel. «Lammutus on tehtud 
ning välja on ehitatud läbimur-
ded eri majaosade vahel,» selgi-
tas ta. «Praegu pannakse katust 
säilinud ajaloolistele hoonete-
le, paika saavad ka tehnosüs-
teemid. Alustatud on viimist-
lustöödega. Ehitus on praegu 
graafikus ja objekti loodame 
kokkulepitud ajal üle anda.» 

Kübar tänas südamest Tallin-
na linna ja riiki, kes võtsid selle 
keerulise teekonna ette. «Palju 
on juba ehitatud, palju on aga 
veel ehitada,» tähendas ta.

Teatrihoone ehitus kestab 
2023. aasta detsembri lõpuni. 
Sisustuse ja tehnika paigaldus 
jätkub 2024. aasta alguseni.

Vaata loost ka videot  
www.pealinn.ee

Tähtsa sündmuse üle rõõmustas  linnateatri endine kauane juht Elmo Nüganen.  Albert Truuväärt

«Uus maja tuleb veel kahe uue saaliga, mida varem ei ku-jutanud ettegi,» lausus näitleja Märt Pius.  Tallinna linnameedia



Niinemets esines hiljuti Ka-
ja kultuurikeskuse uuel vestlus-
õhtul, mis aitab inimestel huu-
mori abil argimuresid võita. Pä-
rast seda leidis ta oma tihedast 
graafikust hoolimata aega, et 
koos Pealinnaga maha istuda 
ja humoristi elu üle nalja hei-
ta – viks, korrektne ja heasü-
damlik, nagu ta on.

Olete nüüd teinud suure elu-
muutuse – vabakutselisest 

naljamehest on saanud 
tõsisem Draamatetri 

näitleja. Ometi võe-
takse teid ikka nal-
jamehena. Kas see 
häirib teid?

Kes on laiale 
üldsusele rohkem 

tuntud naljanäona, 
sel tekib mingil het-
kel ikka mingi põr-
kumine oma naljate-
gemisega. Mõtled, et 
tahaks näidata, et si-

nus on rohkem peidus, 
et ei ole suu kogu aeg ir-

vel. Tahad vahepeal näi-
data, et oled mitmekülg-

ne.  See eesmärk sai pea-
le teatrikooli endale sea-

tud: olla osav kõikides asja-
des. Mina võtan selles mõttes 
elu nagu sporti, ja sport mulle 
väga meeldib. Kui keegi ütleb 

mulle, et tee näiteks jääkeeg-
lit, ratsutamist, võistlustantsu, 
mingit pallimängu või ehk ise-
gi laksesuusatamist, siis ma ei 
taha öelda, et ma seda ei os-
ka. Minu esimene vastus on, 

et ok, teeme, ja püüan ko-
he seda inimest võita, te-

mast parem olla.  Seda 
õpetatakse ka teatri-

koolis, et ära ütle 
partnerile esime-
se asjana ei. Kui 
sa kohe ütled ei, 

siis paned sellega 
ka mingi tee kinni. Mine 
mänguga kaasa. Ja mul-
le tundub, et elus on sa-
mamoodi. Mine mängu-
ga kaasa. 

Kui teid kutsutaks ral-
lit sõitma, siis kas olete 
ka käsi?

Mis siis ikka, ma olen 
väga suur autohuviline. 

Kuigi jah, mulle pakub see 
elektriline Škoda, millega prae-
gu sõidan, samuti väga head 
emotsiooni. Huvitaval ajal ost-
sin elektriauto – jätkuvalt on 
sellega soodne sõita! Aga kui 
hakati rääkima elektrikatkes-
tustest, siis muutus naine äre-
vaks. Kogu aeg pean tegelema 
sellega, et vaadata, kas masin 
on ikka piisavalt laetud. Ma 
olen maapoisina huvitatud ka 
igasugustest teistest masina-
test, traktoritest näiteks. Mul 
oli kunagi tervelt seitse aastat 
Iž Kombi. Ei ole paremat ma-
sinat maailmas!

Mis seisus Eestis naljategemine 
praegu üldse on?

Väga värvikirevas seisus. 
Väga palju on neid, kes nalja 
teevad. Palju täiesti eriilmeli-
si inimesi. 

Kas kõige üle võib nalja teha? 
Kus on need punased jooned 
tänapäeval?

Tabud sõltuvad väga palju 
naljategijast, et kus on punane 
joon tema jaoks. Praegu on nal-
jategijaid iga maitse jaoks laias 
valikus. Mõni on lihtsalt tun-
tum, teine vähem tuntud. 

Naba ja põlvede vahel näi-
teks mina oma naljadega mit-
te kunagi ei käi. Eestis on ini-
mesi, kes käivad. Ja neil on 
ka oma publik olemas. Minu 
jaoks on asju, mida ma laval 
ei tee. Ei ropenda, ei tee alla-
poole vööd nalja, ja ei tee nal-
ja inimeste üle, kes ei ole otse-
selt süüdi selles, et välimus on 
niisugune nagu on. Ehe näide 
on Edgar Savisaar. No mis nur-
ga alt ma peaksin tege-
ma nalja selle üle, 
et inimesel juh-
tus traagiline 
sündmus? Ja 
miks üldse 
peab selle 
üle nalja 
tegema? 
See näi-
taks juba, 
et ma ei ole 
piisavalt in-
telligentne, et 
teha hoopis mõ-
ne muu asja üle nal-
ja. See on mingi libe tee. 

Vene ajal olid kõik naljad pei-
detud, öeldi ümber nurga. Kui-
das praegu sellega on? 

Sõnade taga võib olla pei-
detud asju küll, ega kõike ei 
pea otse välja ütlema. Iroo-
nia mulle meeldib – ma olen 

hommikust õhtuni irooniline. 
Ma ei suuda ilma irooniata ol-
la. Samas kui minusugune lap-
se näoga mees hakkab tegema 
laval nalja, siis mulle on luba-
tud vähem kui härrale, kes on 
75 aastat vana ja eluaegne tegi-
ja. Tal on olemas elukogemus, 
teatav garantii ja krediit. Te-
ma võib öelda teatud asju, mi-
da mina justkui ei tohi. Oleta-
me, et mõlemad hakkame te-
gema nalja 50-aastase inime-
se üle. Siis tema võib, et talle 
on see lubatud. Aga kui mi-
na hakkan tegema endast va-
nema inimese üle sama nal-
ja, siis mõeldakse, et mida sa 
poiss ka tead. Ma ütlen enda-
le tihtipeale stopp. See nali ei 
ole mulle lubatud. 

Kui keegi teeb minu üle nalja 
– see on hästi tervitatav. Aga 
see on ka natuke selline asi, et 
viskasid kinda, kas tahad mi-
nuga naljategemises võistelda?

Kas praegu sõja üle võib nal-
ja heita?

Selle üle tuleb nalja teha. 
No näiteks kui sõjaudus oleks 
siil ja karu hüüab talle: «Siili-
ke, siilike, kus sa oled?», siis 
siil vastab sosinal kajana: «Sii-
like, siilike, kus sa oled?» Sel-
le nalja tegin hiljuti Kaja kul-
tuurikeskuses. Mängides just 
nimetusega kaja. Aga tõsiselt 
rääkides – ligi kolm viimast 
aastat on olnud mingi veider 
aeg. Alguses ei tohtinudki vä-
ga kokku saada, see pani põnt-
su igasugusetele esinemistele. 
Seda enam tunti, et on vaja 
teha tuju inimestel paremaks. 
Tehti igasuguseid veebiüritusi 
ja siis, kui algas  sõda, oli kor-
raks järjekordne vaakum, aga 
teistmoodi. Siis küsiti, kas on 
sobilik praegusel ajal nalja te-
ha. Mina lähtun sellest, et uk-
rainlased ise teevad praegu pal-
ju nalja. Jälgides Ukraina sot-
siaalmeediat võib selles veen-
duda. Nad teevad meemide 
abil huumorit kogu selle sõja 
üle. Need on ühelauselised või 
minimaalse dialoogiga naljad. 
Kas mingi pildiga või mingis si-
tuatsioonis justkui kontekstist 
välja võetud. Kuna ukrainla-

sed ise teevad seda nal-
ja väga palju, siis 

see annab tege-
likult julguse, 

et praegusel 
ajal tuleb-
ki nalja te-
ha. Ja tu-
leb võtta 
elu kõi-
gest hoo-

limata ik-
ka värvilise-

na. Mitte ai-
nult musta ma-

sendusena. 

Kuidas on meie solvumiskul-
tuuriga? Suur mood on iga as-
ja peale solvuda. Kas see kipub 
naljal tiibu kärpima?

Ega see pole ka hea lahen-
dus, kui sa kedagi solvad ja siis 
ütled, et ma tegin nalja. See ei 
vabanda ka olukorda välja. Kui 
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TÕNIS NIINEMETS: Hea koomiku kuldreegel on,  
et alusta naljategemist iseendast ja ära solva teisi

solvang on mõeldud solvangu-
na, siis ei tasu seda üldse teha. 
Hea nali on siis, kui sa ei pea 
selle järel ütlema, et ma tegin 
nalja. Kui sa seda juba pead üt-
lema, siis järelikult polnudki te-
gu naljaga, kui keegi sellest aru 
ei saanud. Hea küll, kui mõni 
inimene ei mõista sinu huumo-
rit, siis on iseasi. Aga kui ikka 
juba laiem üldsus ei saa aru, et 
see on huumor ja sa pead sel-
gitama, et see oli nali, siis te-
kib alati küsimus: kus see na-
li seal oli? 

Eks see praegune aeg ongi 
väga tunnetuslik, nagu köiel 
kõndimine. Kummale poole ku-
kud, on küsimus. 

Teie stand-up etendused on ori-
ginaallooming. Kuidas teie na-
li sünnib, kas selle taga on kõva 
loometöö?  

Lõpuks oleneb kõik ikka sel-
lest, millist nalja sa tegema hak-

kad. Kas sellist, mis on nagu 
mingi sketšisaade? Või sa teed 
nii, et üks mees on laval ja ees-
märk on poolteist tundi inime-
si naerutada. 

Mina üksinda kusagil kodus 
laua taga nalja kirjutada ei os-
ka. Ma kirjutan ikka kellegagi 
koos. Kui ma üksinda laval olen 
teinud neid enda stand-up eten-
dusi, siis minu meeskond koos-
neb ikka viiest inimesest. Nali 
hakkab sündima nii, et me is-
tume neli tundi koos, arutame, 
mis teemad peaksid etenduses 
sees olema ja mis nurga alt neid 
teemasid lahata, et publikut kõ-
netada. Tähtis on lavale minnes 
räägkida ikka sellest, mida ma 
ise oluliseks pean. 

Kui inimesed tulevad komöö-
diat vaatama, siis nad mõtlevad: 
täna saab naerda. See on väga 
suur ootus ka laval olijale. Kui 
inimene läheb vaatama mõnda 
Tammsaare näidendit või Tšeh-

hovit, siis ta ei lähe saali mõtte-
ga: täna ma tahan nutta. Seepä-
rast peab ka komöödiaga ette-
vaatlik olema. Kui sa lähed la-
vale ainult mõttega, et täna on 
komöödia ja peab nalja saama, 
siis võib kergesti sellest tulla tra-
göödia. Sa pead komöödiat män-
gima minema ikka täie tõsidu-
sega. Ja kui sa seda teed, vaat 
alles siis hakkab asju juhtuma. 

Üksinda laval olles peate talu-
ma poolteist tundi kõrgepinget – 
kuidas te sellele vastu peate?

Siin on üks saladus. Nimelt 
toimub energia vahetus lava 
ja publiku vahel. Ma saan lõ-
puks isegi rohkem energiat ta-
gasi, kui ma olen ära andnud. 
Ma ei lähe ikka inimeste ette 
nii, et lähen ja vaatan, mis jutt 
siis hakkab tulema. Ikka peab 
eeltöö olema. 80% on eeltööd, 
20% koha peal sündivat asja. 

Näitlemine ja nali seisneb 
suures osas ka reageerimises. 
Mina võtan alati kaasa kaks 
lauset, mida on eri lavastajad-
õppejõud öelnud: näitlemine 
on reageerimine. Kui sa suu-
dad reageerida, siis oled ko-
hal. Kui sa oled kohal, siis oled 
praegu, olemas, terav, kiire jne. 
Teine lause on, et proovis tu-
leb raisata energiat. Kui sa ei 
raiska proovis energiat, siis sa 
ei tea, milleks sa pärast laval 
võimeline oled. Sellepärast tu-
lebki panna kogu aeg nii nagu 
torust tuleb. Ja energia vahetus 
publikuga annab jõudu juurde. 

Aga kõige toredam seal lava 
peal olles on see, et mina ju te-
an, kuhu asi läheb, aga teie ei 
tea. Küsin midagi täiesti süütult, 
inimesed vastavad, aga ma tean, 
mida ise juba järgmisena ütlen. 
Kõik see peab aga jätma mul-
je, et see on nüüd, siin ja prae-

gu. Seega – näitlemine on rea-
geerimine. Kui keegi saalis mi-
dagi teeb, siis reageeri. Viima-
sel korral helises kellegi tasu-
telefon kuus korda lauatelefoni 
helinaga. Ma mõtlesin pingsalt, 
mis hetkel me sellest räägime. 
Kui oled laval üksi ja selline asi 
juhtub, no kas saab olla üldse 
magusamat asja! No näiteks: 
ma jätan kõik muu sinnapaika 
ja otsime selle inimese 
üles. Aga see ini-
mene reeglina 
muutub näh-
tamatuks. 
Ta vaatab 
mujale ja 
jätab mul-
je, et see 
polnud 
tema tele-
fon. Inime-
sed teevad 
niimoodi. Siis 
me ikka räägi-
me temaga, et mis 
on tema nimi ja mis tööd 
ta teeb. Ja kui telefon veel he-
liseb, siis saame juba selle ini-
mesega sina peale. Ja etendu-
se lõpus mõtlevad inimesed, 
et täitsa lõpp, oligi saalis kee-
gi tuttav, kes lasi meelega se-
da kõige hullemat plärinat ke-
set etendust mitu korda. Män-
gisid kokku. See on ka kompli-
ment selles mõttes, et olla selle 
etendusega siin ja praegu kohal. 

Mis on hea rollitäitmise tunnus-
märk? 

Minu jaoks on hea rolli tun-
nusmärk see,  kui laval olev 
näitleja teeb mind kadedaks. 
Või see lavastus üldse tekitab 
suure soovi ise laval olla. 

Kas on vaatamata paljudele esi-
nemistele eri lavadel ikka veel 

on pabin sees enne lavale mine-
kut või enam ei ole?

Ikka on. Jätkuvalt. Ja väga 
hea, et on. Kui see pabin ära 
kaob, siis peaks pigem mures 
olema. Pabin peabki sisse jää-
ma, see annab kohaloleku tunde 
ja värskuse. Kui minna lihtsalt 
oma asja ära tegema, siis see 
on ka saalis nähtav. Siis peaks 
juba mõtlema, kas poleks vaja 
vahetada elukutset. Tuleks ehk 
hakata tegelema millegi sellise-
ga, mille puhul see närv, see su-
rin, uuesti sisse tuleb. 

Ühelt poolt on see naljakas, 
et enne lavale minekut on ik-
ka natuke kehv olla. Tekib ise-
gi mõte, et uhh, miks ma seda 
teen. Aga teiselt poolt, teed-
ki seda sellesama tunde või 
närvi pärast, mis laval muu-
tub heaks tundeks ja muutub 
ärevusest elevuseks. See ongi 
just see, mille pärast ma seda 
tööd teen. Selline veider näh-
tus siis – alguses on halb, aga 
siis naudid seda laval olemist. 

Kas iga kord sünnib laval teat-
riime või mitte?

See sünnib rohkem iga teatri-
vaataja enda peas ja silmis. Te-
ma peab ütlema, kas tema sil-
mis see ime sündis või mitte. 

Kas näitleja jaoks laval ime 
sündis, selle ma ei oska küll 
vastata. Küsimus on ka selles, 
mis see ime siis on.  Kas see on 
ka siis, kui inimene teatrist lah-
kudes tunneb, et see lugu läks 
talle korda, et teda puudutas 
see? Või kuidas seda imet üld-
se defineerida? 

Teatrit tulebki teha selle pä-
rast, et see läheks vaatajale kor-
da. Ja tegijale endale ka läheks 

korda. Ja kui need mõ-
lemad asjad juhtu-

vad, ju siis ka 
see ime sün-

dis. Kui ik-
ka vaata-
ja on läbi 
rautatud 
kas naeru 
või pisara-
tega, siis ju 

midagi juh-
tus, eks ole. 

Kas vaatate ka 
teiste naljategemist? 

On teil üldse eeskujusid 
nii välismaiste kui ka kodumais-
te näitlejate seas?

Tavaliselt ma  ei vaata teiste 
tehtud stand-up etendusi. Ainult 
ühte britti olen jälginud. See 
on  Michael McIntyre, kes on 
ääretult tore mees. Alati viks, 
viisakas ülikonnas ja mis põhi-
line, väga hästi teeb enda üle 
nalja. See on üks hea nalja põ-
hilisi tunnusmärke – tee iseen-
da üle nalja. Kuldreegel on: kui 
lähed lavale, siis alusta iseen-
dast. Ja  kui sellega on publik 
kätte saadud, võid ükskõik mis 
teemal uitama minna. 

Eesti näitlejatest mainiksin 
küll Ervin Abelit. Üks asi on 
need filmid, kus ta kaasa tegi. 
See kõik oli juba teksti poo-
lest naljakas. Aga tema oli tu-
gev ka sellega,  kuidas ta os-

kas oma keha kasutada, et te-
gelane oleks naljakas. Tal oli 
muidugi selle jaoks ka hea vä-
limus. Ega nalja teha pole liht-
ne. Ei ole lihtne inimesi naer-
ma ajada. Kui sa seda suudad 
kogu oma keha ja vahendite-
ga, siis see on igal juhul res-
pekti tekitav. 

Ma ei jälgi teadlikult väga 
palju neid koomikuid, sest mui-
du tekib automaatne jäljenda-
mise soov. Või võtad juba ala-
teadlikult midagi üle. Aju läheb 
ise kuhugi rajale jalutama. On 
hea, kui see koomik ja huumor 
sünnib sinu enda sees. 

Teie poolt mainitud Ervin Abel 
astus üles ka tõsisemates rol-
lides. Kui läksite Draamateat-
risse,  siis ilmselt mõtlesite sel-
le peale, et hea näitleja nagu 
Abel  suudab kõike ja teie peate 
ka suutma?

Jah, seepärast ma ta teda ju 
silmas pidasin. Pakkumine min-
na Draamateatrisse tuli teat-
rilt ja  ma tõesti väga pikalt ei 
mõelnud. Puhtalt sellepärast, 
et sellist pakkumist ei pruugi 
rohkem tulla. Teiseks,  mulle 
meeldib,  et ka Draamateat-
ris tehakse väga häid komöö-
diaid. Seal on ka tugevad ko-
möödianäitlejad, kes on mui-
dugi väga laia ampluaaga. Aga 
teiselt poolt – Draamateater ju 
ei eelda, et sa pead olema la-
val naljakas. Publik ei lähe sin-
na kindlasti just komöödiat vaa-
tama. See annab mulle võima-
luse olla mitmekülgne. Ja seda 
võimalust tahan ma täielikult 
ära kasutada. 

Mida tõsine roll üldse tähendab? 
Kas pead vägisi enda sisemuse 
lõhki kiskuma ja publiku silmist 
pisaraid välja meelitama?

Ma ei ole selline näitleja, kes 
läheb lavale oma rolli metsikult 
psühholoogiliselt läbi elama. Ma 
ei kisu oma sisemust lõhki ja ei 
kuku metsikut eluängi väljen-
dama oma elukogemuse pealt. 
Ma ei ole selline tüüp, et kisun 
justkui oma hinge alasti nüüd 
teie ees. Teatrit saab teha ka 
väga tehniliselt. Pisarad jook-
sevad ka siis, kui sa hoiad sil-
mad lahti ja vaatad natuke aeg 
prožektorisse. Selleks pole vaja 
metsikult mõelda kõige kurve-
ma elusündmuse peale, et nut-
ma hakata. Tõsist rolli ei pea 
mängima nii, et sa oled ise pä-
rast katki. Ma ei kujuta ette, et 
sa mängid õhtust õhtusse nii, 
et pead iga kord ennast kogu-
ma ja jälle endaga mingi rahu 
saavutama. Mulle meeldib vä-
ga halbu tegelasi mängida. Neid 
osi väga vähe pakutakse, võiks 
olla rohkem. 

Rolli saab teha ka füüsili-
selt. Legendaarseks on saanud 
jutt Lembit Ulfsakist. Filmi te-
hes oli olukord, et Lembit seisis 
suures kaadris, kaamera eemal-
dus temast, näidates, kuidas ta 
on üksinda seal, vastav traagi-
line muusika oli pilti saatmas. 

Niinemets soovib Draamateatris teha lisaks komöödiatele ka tõsisemaid rolle..  Scanpix

«See pole lahendus, kui sa kedagi solvad ja siis ütled, et 
ma tegin nalja. Hea nali on see, mille järel sa ei pea seda 
ütlema. Tegu pole naljaga, kui keegi sellest aru ei saa-

nud,» lausub tuntud näitleja ja koomik Tõnis Niine-
mets (35). «Naba ja põlvede vahel näiteks mina oma 
naljadega mitte kunagi ei käi. Ma ei tee nalja ka ini-
meste välimuse või nendega juhtunud traagilise 
sündmuse üle. See näitaks juba, et ma ei ole piisa-
valt intelligentne, et naljatada hoopis mõne muu 
asja üle.»

Mulle  
meeldib väga  
halbu tegelasi  

mängida.

Enam ei pea 
jooma peale 

etendust liiter viina, 
et mõelda, mida 

ühiskonnas võiks 
muuta.

Niinemetsa alkoholitootjate  
üritustelt juba ei leia
• Niinemets kirjutab 

sahtlisse poliitilisi 
ja päevakajalisi 
jõululuuletusi, 
seda eriti jõulu-
hommikul.

• Ta sündis Rak-
veres, aga sõitis 
koolis käies nädala 
lõpul maale Väike-Maarjas-
se vanaema juurde.

• Teatrikooli tegi ta läbi Viljan-
dis. Seal õpetati selgeks 
eneseupitamine ja enese-
müümine, kui öeldi, et näit-
lejale ei ole mingi töö garan-
teeritud. 

• Tõnis Niinemetsal on kaks 

last. 7-aastane poiss 
ja 8-aastane tüd-

ruk. 
• Niinemets ei tee 

kaasa suvepäe-
vadel ega astu 

üles alkoholitoot-
jate ning kasiinoet-

tevõtjate üritustel. Ta 
ei joo alkoholi ega ole nõus 
kliendiüritustel sotsiaal-
meediaklippides üles astu-
ma. Ta ei avalda seltskonna-
ajakirjandusele oma armas-
tuse saladust. 

• Niinemetsal on soov arene-
da naljamehest laiema 
ampluaaga näitlejaks.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

järgneb lk 14

«Kui sa lähed lavale ainult mõt-
tega, et täna on komöödia ja 
peab nalja saama, siis võib sel-
lest kergesti tulla tragöödia,» 
lausub Niinemets. Scanpix



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

«Piletimüügist saadav tulu 
moodustab transpordiku-
ludest vaid tühise osa,» üt-
les abilinnapea Tanel Kiik. 
«Tegemist on eeskätt põhi-
mõtte täitmisega. Me pa-
kume tasuta teenust just 
oma elanikele, kuna nemad 
panustavad ka selle ja teis-
te teenuste ülalpida- 
misse.»

Abilinnapea nentis, et sõi-
dupileti  hinda kasvatab kü-
tuse üha kerkiv hind. Seega 
peaks 2023. aasta 1. maist Tal-
linna ühistranspordi sõidupileti-
te hind tõusma. Kõigile tallinlas-
tele on ühistransport jätkuvalt 
tasuta, kuna muudatus puudu-
tab üksnes lühiajaliste perioo-
dipiletite hindu teiste omava-
litsuste elanikele ja välismaa-
lastele. Samuti Aegna laevapi-
letite hindu. 

«Hinnatõus puudutab ees-
kätt päevapileteid,» selgitas 
Kiik. «Näiteks tõuseb ühe päe-
va pileti hind seniselt 4,5 eu-
rolt 5,5 euroni ehk 22 protsen-
ti. Enim tõuseb Aegna laevapi-
let – 2 eurolt 2,7 euroni ehk 35 
protsenti.»

Puudega inimesel soodus-
tuse küsimine lihtsamaks

Lühiajalised piletid on Kiige 
sõnul olulised just seepärast, et 
neid kasutavad eeskätt inime-
sed, kes Tallinna pigem turis-
tide või ajutiste külaliste-
na väisavad. Arves-
tades kõiki hin-
naga seondu-
vaid tõuse, 
nagu kütu-
sekulude 
kasv jms, 
on mõist-
lik hinda 
tõsta. 

Abilin-
napea sõnul 
jõustub ettepa-
nek 1. mail 2023, 
et jätta inimestele 
mõistlikku etteteatamisaega. 
Samuti sobib kevad  hinnatõu-
suks paremini, kuna küttepe-
riood on siis lõpenud ja üldi-
ne hinnatõus juba läbi saanud.

Kiik toonitas sedagi, et pile-
titulu moodustab ühistranspordi 

kuludest tegelikult vaid pisike-
se osa, jäädes nelja mil-

joni juurde. Kogu 
tasuta ühistrans-

pordi ülalpida-
miseks kulub 
aga üle 120 
miljoni. «Pi-
gem on tege-
mist just põ-
himõtte täit-

misega,» üt-
les Kiik. «Paku-

me ju tasuta tee-
nust just oma elani-

kele, kuna nemad panus-
tavad ka selle ja teiste teenus-
te ülalpidamisse.» 

Samuti muudetakse eelnõu-
ga tallinlasele kehtiva tasuta 
sõiduõiguse kontrollimise kor-

da. Muudatusega ei saa inime-
ne kuritarvitada tasuta sõidu-
õigust 30 päeva jooksul juhul, 
kui ta registreerib end sel ajal 
mõne teise omavalitsuse elani-
kuks. E-piletisüsteemi praegu-
ne algoritm jälgib sõidukaarti-
de info uuendamisi iga 30 päe-
va järel. Seepärast võibki tek-
kida olukord, kus inimene po-
le enam Tallinna elanik, ent ka-
sutab siiski tasuta sõiduõigust 
tõendavat ühiskaarti.

Uued elektribussid
Raske või keskmise puude-

ga 19-aastasel või vanemal  ini-
mesel muutub enda soodustuse 
saamiseks e-piletisüsteemis re-
gistreerimine lihtsamaks.  Vali-
daatorile lisandub võimalus osta 
sealt kaaslastele viis lisapiletit ka 
kontaktivaba pangakaardi abil. 

Järgmisel aastal soovib linn 
15. maist 17. septembrini katse-
tada ka ööbusse. Kavas on nelja 
ööbusiilini rajamine Väike-Õis-
mäe, Mustamäe, Priisle ja Pelgu-
ranna suunal. Kõik bussid star-
diksid Balti jaamast. Ööbussid 
väljuvad nädalavahetuseti kel-
la 00.30- 04.30.

Kiige sõnul soovib linn lähi-
aastatel soetada ka uusi tram-
me ja elektribusse. «Kindlasti on 
märgiline elektribusside soeta-
mine ja laadimispunktide raja-
mine,» lausus Kiik. «See läheb 
kokku maksma ligi 10 miljonit 
eurot, millest järgmiseks aas-
taks on linnaeelarvesse kavan-
datud miljon eurot.»

Järgmisel aasta eelarves on 
raha ka remonditud trammi-
dele konditsioneeride ja ühis-
transpordisõidukitele häältea-

dustussüsteemide paigaldami-
seks. Linn hangib hooldustram-
mi, mis on vajalik rööbastee lih-
vimiseks ja harjamiseks. Tartu 
maantee, Liivalaia ja Pronk-
si ristmikul vahetuvad rööpad, 
Tondi lõppjaama trammi haru-
tee pikeneb ja trammid saavad 
täiendava varjualusega seisuala 
Vana-Lõuna tänava depoosse. 
Ühissõidukitele tuleb ka pesu-
la- ja remondihoone aadressile 
Peterburi tee 73. Lisaks on ka-
vandatud raha ühistranspordi 
juhtimiskeskuse käivitamiseks 
ehk intelligentse transpordi juh-
timise süsteemi rajamiseks. Jät-
kub  ka ühistranspordipeatustes-
se ootekodade, reaalaja infotab-
loode ja sõiduplaanide paigalda-
mine ning avariiliste kandemas-
tide asendamine.
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Aga mis toimus näitleja peas? 
Ta mõtles endamisi, kas kaa-
mera ikka läks tööle või ei läi-
nud. Kas oli nüüd võte? Kas 
võin juba liigutada, ei tea, ok, 
ma seisan igaks juhuks edasi. 
Vaatan, ei näe ka hästi, kau-
gel see auto on. Midagi sellist 
toimus inimese peas. Ja pärast, 
kui kriitikud seda stseeni vaa-
tasid, siis ütlesid, et oi, milli-
ne pilk! Mida ta seal kõik lä-
bi elas! Uskumatu! Pole võim-
lik, et ta suutis poolteist tundi 
traagikat tuua sinna ühte pilku. 

Kui oled suures plaanis ja ta-
had jätta sügavmõttelist muljet, 
siis pole midagi lihtsamat, kui 
vaadata meeter alla ja meeter 
paremale. Kõik saavad aru – 
mõte tuli! 

Millised rollid teile meeldivad?
Mulle väga ei meeldi pea-

osad, meeldivad pigem kõrva-
losad. Peaosadega on alati see, 
et inimestel on mingi ettekuju-
tus, arusaam, kuidas peab se-
da peaosalist mängima. Võta-
me näiteks «Tõe ja õiguse» Ind-
reku. Kõik, kes kusagil laval 
näevad Indrekut,  mõtlevad, et 
vaat ei olnud päris see, mis Ind-
rek on. Klassikalises näitemän-
gus sa pead ikka täitma min-
git ootust. Aga kõrvalosadega 
– inimesed mõnikord ei teagi, 
et seal selline tegelane on. Sa 
võid teda kehastada absoluut-
selt nii, nagu ise tahad. Kõik 
on lubatud. 

Ometi võtsite  näidendis «Ama-
deus» vastu just Mozarti rolli? 

Muidugi võtsin vastu. Õn-
neks on Mozart antud lavas-
tuses pigem kõrvalosas. Ta on 
küll nimiosas, aga peaosas on 
õnneks ikka Mait Malmsten Sa-
lierina. Puhtalt juba sellepärast, 
et tal on palju rohkem lavaae-
ga. Tema veab lugu, seega ma 
naudin selles lavastuses män-
gimist väga. Eks pole ka ini-
mestel sellist kulunud arusaa-
ma, millised need tegelased 
on. Ei Salieri ega Mozarti pu-
hul. See annab meile mõlema-
le võimaluse oma tegelaskuju 
kehastada nii, nagu me ise se-
da õigeks peame. 

Kas te lugesite rolli jaoks ikka 
Mozarti eluloo läbi?

Tutvusin jah tema elukäi-
gu ja tema loominguga. Meil 
oli ka kokkusaamine Mozarti 
tööde ja elu eksperdiga, kelle-
ga me arutasime Mozarti ge-
niaalsuse teemat. Ühtlasi käi-
sin ka Viinis vaatamas Mozar-
ti majamuuseumis tema elupai-
ku ja linna, kus ta tegutses, et 
saada aimu, mis keskkonnas 
Mozart üldse tegutses ja mis 
muusikat ta seal lõi. 

Ma ise kuulan muusikat pal-
ju. Tema helilooming klassika-
lise muusika valdkonnas kuu-
lub kindlasti ka minu lemmiku-
te hulka. Ma arvan, et Mozarti 
muusika ei jäta kedagi külmaks. 
On kaks varianti, kas meeldib 
või ei meeldi. Vahepealset va-
rianti seal ei ole. Mulle meel-
dib. Kellele ei meeldi, need on 
võib-olla ise klassikalise muu-
sikaga lähedalt seotud ja neil 
võib tekkida mingi kadeduse 
tunne. Kuidas saab mitte meeli-
da muusik, kes on loonud sajan-
deid tagasi lood, mis siiamaani 
on populaarsed. Võtame või te-
ma ooperid, need on ühed kõi-
ge rohkem mängitavad maail-

mas. Need ei ole oma ajastus-
se kinni jäänud. See muusika 
lummab ka tänapäeva inime-
si. See on geniaalsuse tunnus. 

Kas Salieri oli Mozarti sõber 
või hoopis tema peale väga ka-
de?

Selles näitemängus on Sa-
lieri justkui Mozarti allakäi-
gu põhjustaja. Temas on tu-
gev konflikt. Ühelt poolt Sa-
lieri jumaldas Mozarti muusi-
kat, aga teiselt poolt oli ta he-
liloojana kade. Ta sai aru, et 
tema helilooming pole nii ge-
niaalne. Ja see on väga tugev 
põhjus, mis pani teda tegutse-
ma Mozarti vastu. Kuidas see 
lugu päris elus oli, seda on 
raske tagantjärele öelda. Nii 
suurt konflikti nende vahel ei 
olnud, aga ühe ajastu muusi-
kutena nad ikkagi rivaalid pi-
did olema ja päris tühja koha 
pealt pole see näitemäng väl-
ja mõeldud. See on tore fan-
taasiamäng, mille üle mõtisk-
leda, kui käia vaatamas mitte 
ainult näidendit, vaid ka Vii-
nis neid kohti, mis on Mozar-
tiga seotud. 

Kuidas Draamateater üldse 
praegu elab, on ta hea tervi-
se juures?

Mulle tundub, et Draamatea-
ter on väga hea tervise juures. 
Ja mulle meeldib, et see on hea 
kvaliteediga teater, mida pub-
lik oskab hinnata. Selle külas-
tatavus on suur. Ääretult tore 
on see, et teater julgeb vaiel-
damatute hittetenduste kõrval 
ka katsetada uuega. No näi-
teks Taavi Teplekov tegi äsja 
lavastajadebüüdi.  See on tore, 
et üks teater, mis on tegutse-
nud kaua ja on väärikas oluli-
ne maamärk Eesti teatrikultuu-
ri maastikul, julgeb ka katse-
tada. Hirmu pärast millegi te-
gemata jätmine, et ei tohi eksi-
da, ei tohi ebaõnnestuda, pole 
õige. Näitleja ei saa ju kunagi 
valmis. Ka teater mitte. Ei ole 
nii, et tuleb teatrikoolist val-
mis näitleja, kes enam edasi ei 
arene. Ikka peab katsetama ja 
proovima midagi värsket. See 
on looming ja pidev areng ja 
õppimine Ja see mulle selle töö 
juures kõige rohkem meeldib. 
Tuleb proovida. 

Lõpetasite teatrikooli Viljan-
dis. Kas tunnete, et 
midagi jäi puu-
du võrreldes 
nendega, kes 
Tallinnas la-
vakunsti-
koolis õp-
pisid?

Tegeli-
kult niisu-
gust tunnet 
ei ole. Nen-
de teatrikoo-
lide erinevus 
on võib-olla mõ-
ningate õppainete 
fookuses. Koolist läbi tulnu-
na tunnen ise, et lavakunstika-
teedris pannakse rohkem rõh-
ku kõne ja teksti analüüsile. Kõ-
netööd on tehtud rohkem kui 
Viljandis. Aga mina tunnen jäl-
legi heameelt selle üle, et Vil-
jandis pöörati rohkem tähele-
panu näitleja füüsilisele poo-
lele. See on väline liikumine, 
igasugune lavaline võitlus. Ja 
tänu sellele, et Viljandi koolis 
õpivad veel ka tantsijad, pole 
see ainult teatrikool. See an-
nab võimaluse näitlejatel te-
ha väga palju ka tantsutöödes 

kaasa. Ja muudes kooliga seo-
tud ettevõtmistes, olgu see siis 
mõne muusiku diplomilavastus 
näiteks. See tekitas õppuritele 
laiema ampluaa. Aga võib-olla 
pärssis eriti spetsiifilist teatri-
õpet kõnetehnika poole pealt. 
Aga ma räägin ju sellest ajast, 
mil mina õppisin, see oli juba 
üksteist aastat tagasi. 

Kas mäletate ka oma esimest 
teatriskäiku?

Esimeste teatriskäikudega 
on meeles, et mul olid ilusad 
kastanpruunid kingad. Mul oli 
heameel, et need vennale jäid 
väikseks ja mulle olid siis pa-
rajad ja et ma sain nendega 
teatrisse minna. Enne olid mul 
ühed kärtslillad kingad ja ma 
kuidagi tundsin, et nendega 
on imelik, ehkki muidugi vä-
ga punk. Ma meeldisin enda-
le teatris nende pruunide kin-
gadega. Ma vaatan oma poe-
ga ja saan täiesti aru, milline 
laps ma olin. Ta on hästi mi-
nu moodi ja ma näen, kui ko-
hutavalt raske võis minu vane-
matel olla. Mu poeg käiks ka 
heameelega iga päev lipsu ja 

triiksärgiga tööl. Kõik peab 
olema hästi korrekt-

ne ja ma näen se-
da peeglit, mis 

ma ise olin. 

Milline on 
teie esime-
ne mäles-
tus endast 
laval?

See 
teadlik ko-

gemus laval 
oli näiteringis. 

Tundus, et kooli 
näiteringil läheb häs-

ti, seal on toredad inimesed 
ja me mõtlesime siis, et proo-
vime ka. Mina nädalavahetu-
si Rakveres ei veetnud, käisin 
vanavanemate juures Väike-
Maarjas. Klassikaaslased helis-
tasid laupäeval, et kus sa oled, 
me otsustasime, et läheme rin-
gi katsetele. Nad said kõik sis-
se. Mina liitusin, kui oli koo-
li juubel ja ringil oli vaja üh-
te poissi juurde, kes laval üt-
leks ühe lause, viitaks näpuga 
ja lahkuks.  Ma ütlesin: «Mul-
le meeldivad langevarjud, näe, 
langevari!» Ja siis tuli tants, 

mis kujutas endast langevarju 
ja hästi kohutav kogemus kooli 
juubelil Rakvere teatri suurel 
laval. Rakvere gümnaasium 90 
ja mina, kes ma ütlesin endale: 
ei, mingit näiteringi sellest ei 
tule. Lõpuks alles gümnaasiu-
mis minus midagi nagu avanes. 
Sain aru, kuidas see asi käib 
ja tekkis julgus olla teiste ees. 

Nõukogude ajal elasidki teatri 
töötajad teatris. Seal peeti vest-
lusi, joodi, ööbiti, tehti proove 
ja etendusi, käis seltsielu. Kas 
nüüd on niisugune elu teatrist 
lahkunud?  Etendus saab läbi ja 
grimmiruum keeratakse lukku, 
kohvik sulgub ammu enne se-
da kui publik lahkub ning maad 
võtab vaikus? Kas see pole kui-
dagi igav elu või mis?

Ma ei ütleks, et see päris 
niimoodi on. Aga jah, maailm 
on muutunud. Enam pole sel-
list ühiskonnakorraldust, mis 
sunniks istuma teatri all keld-
ris, jooma peale etendust liiter 
viina, et saavutada mingi tun-
ne mõtlemaks, mida ühiskon-
nas muuta. Me elame natuke 
mugaval ajal, mis,  peab tunnis-
tama, on kohati teatriinimes-
tele ja üldse kultuuriinimestele 
hoopis miinus kui pluss. Võib-
olla sel ajal, kui elu niimoodi 
puhveti ja keldri ja proovisaali 
ja lava vahet käis, oli see elu 
palju värvikam. Sellest ajast on 
lugusid, sellest ajast on niisu-
gust mahla tulnud meie kultuu-
rilukku. Aga samas ma ise ei 
vaja selleks, et olla lõbus, sel-
leks, et teha tööd, et mul oleks 
mingi kraad sees. Ma olen ka 
kuulnud, et oli aeg, mil kõige 
suurem kompliment kolleegilt 

kolleegile oli see, kui ta lavalt 
tulles kuulis: lahe, üldse polnud 
aru saada, et sa olid purjus. See 
aeg on möödas. Elu on esiteks 
kiirem. Teiseks võetakse ka se-
da tööd natuke rohkem tööna, 
mitte ainult elustiilina. Samas 
on see töö ikka jätkuvalt sel-
line, et sa oled päeval proovis 
ja õhtul etendusel. Sa hakkad 
tööle siis, kui enamus inime-
si lõpetavad oma töö, tulevad 
lõõgastuma ja vaatavad sind. 

Mis on siis teater teie jaoks, kui 
ta pole enam kogu elu kesk-
punkt, pole enam isegi elustiil? 
Kas lihtsalt meelelahutus?

Minu jaoks teater ei ole mee-
lelahutus. Ka teleseriaali tege-
mine pole minu meelest meele-
lahutus. Oleneb muidugi žan-
rist. Kui eesmärk on lihtsalt 
inimest lõbustada, siis on tegu 
muidugi meelelahutusega. Mi-
nule meeldib selline saade na-
gu «Armastuse malev». Vaatan 
seda telekast igal esmaspäe-
val, kui olen lapsed magama 
pannud. Siis kerin saate kor-
dusest välja. Ma näen seal ta-
valisi inimesi natukene veid-
ras olukorras ja see on minu 
jaoks meelelahutus. Aga kui 
panna nüüd see asi kokku sa-
maga, mis on teater, siis saad 
aru, et teatrit ei saa sõna mee-
lelahutus alla panna. Need on 
ikka kaks täiesti eri maailma. 
Teater on ikkagi see, kus enne 
etendust on tehtud kuude vii-
si proove, sellega on tööd teh-
tud. See on ikkagi kunst. Kas 
ta siis on lõbus või on ta mingi 
sõnumiga asi. Teatrisd muidugi 
on omad raskused, tekib näi-
teks küsimus,  kas see sõnum 

jõuab kohale, kas see kannab 
ja kõnetab vaatajat. Need asjad 
teevad teatritöö kuidagi kaalu-
kaks. Aga meelelahutus – sel-
lel ei ole kaalu. Mis iseenesest 
ei ole halb. Seda tuleb vaada-
ta, kui meel on mõru ja endal 
on raske näiteks.. 

Üldse selle, kas midagi on 
meelelahutus, otsustab ikka-
gi, mis siis õhtu lõpuks kõla-
ma jääb. 

Kuidas ikkagi pärast etendust 
end maha laadida, kui seltsielu 
suurt pole?

Kui etendus lõpeb, siis mul-
le meeldib rahulikult vahetada 
riided. Istuda korraks. Vaatan 
üle, kas ruumis on kõik korras. 
Meil ei vedele kusagil seal üle-
määraseid asju, kellegi sokke 
pole põrandal. Lilled on ilusti 
aknalaua peal . Teised kiirusta-
vad alati kuhugi ära. Olen pä-
rast etendust koridori peal vii-
mane. Panen ukse lukku, siis 
ma saan kindel olla, et ruum 
jääb korda pärast mind. Siis 
ma jalutan koju ja see on nii-
sugune mõnus jalutuskäik, mis 
kestab 15 minutit. See on just 
täpselt selline aeg rahunemi-
seks. Mitte  et mul ülemäära 
palju oleks vaja rahuneda. Ma 
võin kohe pärast etendust ka 
magama heita, see pole mingi 
probleem. Kasvõi sealsamas 
garderoobis. 

Garderoobi jagan muide 
teatri direktori enda ja Ain 
Lutsepaga. Ma olen kõige noo-
rem ja pean teisi kuulama. 

Kas näitlemine on töö?
Seda, mida ma teen, on isegi 

raske tööks nimetada, sest üks-
ki õhtu pole teisega sarnane. 

Aga reeglina 23. detsemb-
rist kuni 4. jaanuarini ma sel-
list «tööd»  ometi ei tee. Siis 
tuleb väike paus sisse. Olen ko-
dus. Kui mängid neli või viis 
õhtut järjest ühte ja sama asja, 
siis mingil hetkel mõtled eten-
duse ajal ikka, et pagan, poes 
pidin käima täna, ja siis koera-
ga välja minema. Ja samal ajal 
suu räägib seda, mis laval käib. 
Inimesed naeravad ja kõik on 
tore. Ja siis mõtled, midagi oli 
veel, mida pidin tegema. (Nae-
rab.) Kui see juhtub, siis sa saad 
aru, et nüüd tuleb natuke ta-
gasi võtta. See on ohtlik tee. 
Vähemalt minu jaoks. Kui ik-
ka hakkad laval koostama poe 
ostude nimekirja, siis saad aru, 
et vist on liiga palju kordi sel-
les hetkes oldud.  

Kui kerge või raske on Eestis 
vabakutselise koomikuna ära 
elada?

See sõltub sellest, kui palju 
on sinu järele nõudlust. Ühelt 
poolt tundub, et praeguses maa-
ilmas on koomikud heas mõt-
tes hinnas, 

Aga sõltub ikka sellest, mis 
töid vastu võtta. Kui võtta vas-
tu kõik, mida pakutakse, siis 
võiks väga kenasti ära elada. 
Aga kui mõelda, mis on sinu 
kuvand ja mida sa tahad öelda, 
aga ega ma ei näe väga suurt 
probleemi selles, et saaks selle 
tööga ära elada. Kui teha seda 
kvaliteetselt ja hästi, siis on ka 
pakkumisi. Praegu on selline 
aeg, kus tuntakse, et igal üri-
tusel on vaja ka natukene nalja. 

Kui seda on vaja ja üritusi 
on palju, peab olema ka neid 
naljategijaid. Praegu tundub 
isegi, et nõudlust on rohkem 
kui on pakkumist.

Enda sõnul istuks Niinemets ralliauto rooli küll. Võimalustele lihtsalt ei tohi «ei» öelda ja nii enda ees uksi sul-
geda, leiab ta.  Scanpix

On ohtlik,  
kui laval olles  

hakkad peas koos-
tama juba õhtuste 
ostude nimekirja.

Nädalavahetus-
tel hakkavad sõit-

ma ööbussid.

Löwenruh’ pargi 
madalseiklus-
rada sai uue  
valgustuse
Löwenruh’ pargi madalseik-
lusrajale paigaldati uus val-
gustus, mis võimaldab viibida 
alal ka õhtusel ajal. Kristiine 
linnaosa vanema Jaanus Riibe 
sõnul on leedvalgustite ener-
gia- ja hoolduskulud võrreldes 
tavaliste lampidega oluliselt 
väiksemad, samuti on nende 
kasutamine keskkonnasõbra-
likum. Tallinna kaasava eelar-
ve raames valminud madal-
seiklusrada Löwenruh’ pargis 
on Eesti üks  suurem seiklus-
rada. Selle valgustus lülitatak-
se sisse koos tänavavalgustu-
sega ja kustub igal õhtul kl 23.

 

Maardu biogaa-
sitehas toodab 
gaasi linnaliini-
bussidele
Maardus avati EKT Ecobio 
uus biogaasitehas, mille toot-
misvõimsus on u 2 miljonit m3 
biometaani aastas. Kodustest 
biojäätmetest toodetud gaa-
siga hakkavad sõitma linnalii-
nibussid ning kääritusjäägist 
valmib väetis põllumajandu-
sele. Biogaasitehase kogu-
maksumus oli 14 miljonit eu-
rot. Tehases toodetava 2 mil-
joni m3 biometaaniga saab 
aastas sõita kuni 50 gaasil lii-
kuvat Tallinna linnaliinibussi. 

 

Kesklinna asu-
mites süttisid 
jõulutuled
Kesklinnas kaunistatakse pü-
hadeks jõulutuledega haljasa-
lasid ja parke linnaosa mitmes 
asumis. Linnaosavanema Mo-
nika Haukanõmme sõnul ei 
pea hubane jõulumeeleolu 
olema tuntav ainult südalin-
nas, vaid ka mujal kesklinnas. 
Nii rõõmustavad jõulutuled 
elanikke Lembitu pargis, Vaik-
ses pargis, Asula ja Kauba tä-
nava nurgal, Juurdeveo täna-
val, Koidu Planeedi haljakul 
ning Falgi pargis.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet annab teada korduvast Len-
nuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lau-
teri tänava ja Maakri tänava vaheli-
se kvartali detailplaneeringu (detail-
planeering) keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise (KSH) aruande 
avalikustamisest.
Kuna esmase (30.06.-13.07.2022) de-
tailplaneeringu ja KSH aruande avali-
ku väljapaneku ajal jäid osad menet-
lusosalised kaasamata siis korralda-
takse 05. - 18.12.2022 korduv KSH 
aruande avalik väljapanek, mille jook-
sul on võimalik tutvuda detailplanee-
ringu ja KSH aruandega Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalametis 
(Harju tn 13) ning Tallinna Linnavalit-
suse veebilehel https://www.tallinn.
ee/et/keskkond/lennuki-tanava-liival-
aia-tanava-lauteri-tanava-ja-maakri-
tanava-vahelise-kvartali-detailpla-
neeringu.
KSH aruande kohta ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 
avalikustamise vältel aadressil Mündi 
tn 2 15197 Tallinn või e-posti teel kom-
munaal@tallinnlv.ee.
KSH aruande avalik arutelu toimub 
21.12.2022 Kesklinna Linnaosa Valit-
suse saalis (Nunne tn 18) algusega 

kell 15.00 tingimusel, et avaliku välja-
paneku käigus esitatakse ettepane-
kuid vastuväiteid ja küsimusi KSH aru-
andele. Osalemiseks on vajalik eelnev 
registreerimine (kart.talimaa-eel-
maa@tallinnlv.ee).
Detailplaneering ja KSH algatati Tal-
linna Linnavalitsuse 15.10.2014 korral-
dusega nr 1533-k "Lennuki tänava, Lii-
valaia tänava, A. Lauteri tänava ja 
Maakri tänava vahelise kvartali detail-
planeeringu koostamise algatamine ja 
keskkonnamõju strateegilise hindami-
se algatamine Kesklinnas".
Detailplaneeringu eesmärkideks on lii-
ta Maakri tn 29 ja Lennuki tn 24 kin-
nistu ning osa Lennuki tn 26 kinnistust 
ja osa Liivalaia tn 41 kinnistust kuni 
50% elamumaa ja vähemalt 50% äri-
maa sihtotstarbega krundiks ning 
määrata ehitusõigus moodustatavale 
krundile ühe kuni 36 maapealse ja 4 
maa-aluse korrusega eluruumidega 
ärihoone ehitamiseks; muuta Lennuki 
tn 26, Liivalaia tn 39, Liivalaia tn 41 ja 
Liivalaia tn 43 kinnistute piire ja siht-
otstarvet ning määrata kruntidel asu-
vate hoonete rekonstrueerimise või 
laiendamise ulatus ja tingimused; 
määrata A. Lauteri tn 7 ühiskondlike 
ruumidega elamu ja A. Lauteri tn 7c 

ühiskondliku hoone laiendamise ula-
tus ja tingimused. A. Lauteri tn 7b, A. 
Lauteri tn 7a ja A. Lauteri tn 7d kinnis-
tute piire ei ole ette nähtud muuta ja 
uusi hooneid ei ole kruntidele kavan-
datud. Määratud on kõigi planeeritud 
alal asuvate kruntide kasutamise tin-
gimused.
Detailplaneeringu materjalidega saab 
tutvuda Tallinna Planeeringute regist-
ris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP039200.
Detailplaneeringu elluviimisega ei 
kaasne riigipiiriülest mõju.
Detailplaneeringu koostamise korral-
daja on Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet, koostaja on K-Projekt Aktsia-
selts, KSH aruande koostaja on OÜ 
Hendrikson&Ko ning detailplaneerin-
gu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. 
KSH koostamise korraldaja on Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaalamet 
(kontaktisik Kärt Talimaa-Eelmaa, tel 
640 4771, e-post kart.talimaa-eel-
maa@tallinnlv.ee).

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. 
novembri 2022 istungil:
korraldusega nr 1027:
kehtestada Haabersti linnaosas asuva 
0,55 ha suuruse maa-ala kohta koos-

tatud Vabaõhumuuseumi tee 53 kin-
nistu ja lähiala detailplaneering, osa-
ühing R-KONSULT töö nr 02/2015, 
milles on kavandatud moodustada 
planeeritaval alal olevatest üldkasuta-
tava-, tootmis- ja transpordimaa siht-
otstarbega kruntidest elamu-, trans-
pordi- ning tootmismaa sihtotstarbe-
ga krundid. Detailplaneeringus on 
määratud kruntide jaotus, nende ka-
sutamise tingimused ning ehitusõigus 
nelja üksikelamu ehitamiseks, mis on 
kuni kahe maapealse ja ühe maa-alu-
se korrusega. Lisaks antakse detail-
planeeringus heakorrastuse, haljastu-
se, parkimise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendus.
1.1 Detailplaneeringu kehtestamisel 
muutub Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 
2001 otsusega nr 188 kehtestatud Ta-
numa tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi 
tee ja Õismäe raba vahelise ala detail-
planeering käesolevas detailplaneerin-
gus käsitletava maa-ala osas kehte-
tuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda 
Tallinna planeeringute registris htt-
ps://tpr.tallinn.ee/

Nõmme Linnaosa Valitsus ja Musta-
mäe Linnaosa Valitsus korraldavad 

avaliku arutelu Mäepealse tn 9 ja 2a 
detailplaneeringule. 
Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 19.03.2008 korraldusega 
nr 472 k ja võeti vastu Tallinna Linna-
valitsuse 30.06.2017 korraldusega nr 
1076-k.
Detailplaneeringu ala hõlmab kahte 
linnaosa: Nõmme ja Mustamäe linna-
osa.
Detailplaneering võeti vastu eesmär-
giga kavandada planeeritud alale 
kolm kuni 8-korruselist korterelamut, 
üks 2-korruseline korterelamu, üks 
2-korruseline lasteaiahoone, alajaam 
ja pargiala ning parkla. Detailplanee-
ringu vastuvõtmisel kavandati planee-
ritud ala krundile positsioon 3 munitsi-
paallasteaed ja krundi sihtotstarbeks 
ühiskondlike ehitiste maa. Detailpla-
neering on Mustamäe linnaosa üld-
planeeringut muutev lasteaia krundi 
osas.
Detailplaneeringuga sai tutvuda ala-
tes 3. oktoobrist 2022 kuni 6. no-
vembrini 2022.
Avalik arutelu toimub neljapäeval, 15. 
detsembril 2022 kell 16.00 Mustamäe 
Kultuurikeskus Kaja IV korruse saalis.
Lisainfo telefonil 645 7300 ja 645 
7528

Pileti hind külalistele  
tõuseb, kuid tallinlased  
saavad endiselt tasuta sõita

Tallinlastele on bussisõit endi-
selt tasuta.  Svetlana Aleksejeva.

algus lk 12–13

Kajas kaks vestlusõhtute sarja

• Kultuurikeskus Kaja alustas 
uut vestlusõhtute 
sarja «Saab ka 
nalja», mida  ju-
hib reporter Jüri 
Muttika. Esime-
ne vestlusõhtu 
oli novembri 
keskel, siis oligi  
Muttika külaliseks 
Draamateatri näitleja, hea 
huumori poolest tuntud  
Tõnis Niinemets.

• Kajal on ka teine vestlusõh-
tute sari «Kajal kü-

las», mis tutvustab 
tuntud ja põne-
vaid inimesi. 

• Uued vestlusõh-
tud peaks alga-

ma jaanuaris. 
Kuupäevad pole 

veel kindlad, kuid nen-
de teada saamiseks tasuks 
jälgida https://kajakeskus.
ee/kalender/



16  •  5. detsember 2022  •  KÜSILTUS

Kalamaja väike-
sed jõulud kirikus ja 
muuseumis 
Kalamaja muuseum koostöös Kalju ki-
rikuga korraldab juba mitmendat aas-
tat Kalamaja väikseid jõule. 10. det-
sembril kl 10-14 ootavad pannkoogi-
hommik ja lastejutt Kalju kirikus, kl 12 
laulab samas Kalamaja segakoor. Kl 
12-14 valmistatakse muuseumis ja 
hoovis jõulukaunistusi, piparkoogitegu 
ja jõukrustaat, kl 11-18 on avatud muu-
seumi jõuluhoov. Hoovitegevused on 
tasuta, muuseumisse pääseb muuseu-
mipiletiga. Lähem info: www.linnamuu-
seum.ee/cat-kalamaja/kalamaja-vaik-
esed-joulud-10-detsembril/ 

 

Uue «Kõrboja  
peremehe» esitlus 
Tammsaare  
muuseumis

7. detsembril kl 18 toimub Tallinna kir-
janduskeskuse Tammsaare muuseu-
mis A. H. Tammsaare esimese romaani 
«Kõrboja peremees» kommenteeritud 
väljaande esitlus. Vestlevad kirjandus-
teadlane Maarja Vaino ja teatripeda-
goog Lembit Peterson, lähem info 
www.kirjanduskeskus.ee 

 

Loeng Kalamaja 
transpordist  
läbi ajaloo

7. detsembril kl 18  räägib ajaloolane 
Riho Paramonov Kalamaja muuseumis 
selle asumi transpordist ajaloost 19. 
saj teisel ja 20. saj esimesel poolel. Jut-
tu tuleb nii hobustest kui ka autodest. 
Loengut pääseb kuulama muuseumi-
piletiga, mille saab soetada kohapealt. 
Info ja registreerimine loengule www.
linnamuuseum.ee/cat-kalamaja/kala-
maja-muuseumi-loengusari/ 

 

1930ndate  
tippfotograafi tööd 
fotomuuseumis
8. detsembril kl 17 toimub fotomuu-
seumis kuraatorituur Carl Sarapi näitu-
sel «Eesti Wabariik pildis», kus on väl-
jas haruldased säilinud originaalfotod 
ja trükised. Pilet 5/3 eurot

GUACAMOLE JA KAUSIKOOGI TÖÖTOAD 
RAHVAÜLIKOOLIS
5. detsembril kl 17.30-20.30 toimub Tallinna rahvaülikooli õppeköögis toiduaja-
kirjaniku ja kokaraamatute autori Lia Virkuse koolitus «Lia soolased ja magu-
sad kausikoogid». Valmistatakse kaks soolast ja kaks magusat kausikooki. 
Hind 48 eurot, lähem info ja registreerumine  https://kultuur.ee/kursus/kausi-
koogid/ 7. detsembril kl 17.30-20.30 toimub samas koolitus «Tervisepomm 
avokaado», kus kokaraamatute autor Tiina Lebane tutvustab avokaadodega 
seonduvat. Koolitusel valmivad nii traditsiooniline kui ka uudne guacamole 
ning ahjus küpsenud avokaadod muna ja peekoniga. Hind 48 eurot, lähem info 
ja registreerumine https://kultuur.ee/kursus/tervisepomm-avokaado/

Minu  
TALLINN

Tänavavalgustusega  
priiskama ei pea
Poplaulja Marju Länik
 
Kokkuhoidu annab kindlasti valguse säästlik ka-
sutamine kodudes. Paigaldame energiasäästli-
kud leedpirnid ja peame meeles ruumist lahku-
des tuled kustutada. Süüa tehes ei tasu panni 
pooltühjalt ahju panna, järelejäänud rooga 
saab ka teisel päeval soojendada. Sama lugu 
on pesumasinaga. Ühe-kahe eseme pärast 
pole mõtet seda tööle panna. Enam-vähem 
täis ja madalamal temperatuuril pesev masin 
aitab samuti energiat kokku hoida. Kokku 
hoida on võimalik ka tänaval. Varem olen sa-
geli märganud, et tänavatuled põlevad ka siis, 
kui õhtul veel pime polegi või hommikul valgel 
ajal. Kus võimalik, võiksid tänavalambid ka üle 
ühe põleda. Tänavavalgustusega priiskama ei 
pea.

• Kriisiajal on kõlanud soovitused kokkuhoiuks toatemperatuur mõne kraadi võrra madalamaks keerata.  
Pealinn uuris, kas elanikud ongi hakanud toasooja pealt kokku hoidma ning kuidas veelgi raha säästa saaks.

MÄRT SULTS: Külmas klassis ei suuda 
lapsed õppimisele keskenduda

Toasooja langetamisel 
peab jääma katseta-
misruumi

Lastekaitse liidu president  
Ene Tomberg
 
Toatemperatuuri tä-
helepanelikum jäl-
gimine on tõhus 
säästumeede. 
Siiski tuleks 
lastega pere-
del üleskutses-
se suhtuda et-
tevaatlikumalt, 
esimese nähuna 
võib liigselt külm 
tuba kaasa tuua 
ülemiste hingamistee-
de katarre, nohu ja köha. 

Halvemal juhul võib nohu üle minna 
keskkõrvapõletikuks. Kuid ülearu kartlik 
olla ka ei tasu, peredele peab toasooja 
langetamisel jääma katsetamisruumi. 
Kui laps oma kodus rahulikult mängib, 

tema käed ja jalad on soojad, 
siis külmetamise ohtu ei 

ole. Toatemperatuuri 
kõrval aitab keha-

sooja hoida õige 
riietus. Suur paks 

kampsun pole 
kõige parem la-
hendus, higista-
mine on väikse-
mast külmatun-
dest veelgi kah-

julikum. Seepärast 
tuleks eelistada õh-

ku läbilaskvaid rii-
deid, neid võib olla  mi-

tu kihti.

Külmemas klassitoas 
on vaja liikuda
Õpetaja ja poliitik Märt Sults

Kui ma varem käisin kodus sageli 
aasta läbi lühikeste pükste-
ga, siis nüüd käin dressi-
des. Klassiruumis aga, 
kus õpilased enam-
jaolt istuvad ja 
vaimset tööd tee-
vad, annab tem-
peratuuri alan-
damine rohkem 
tunda. Lastega 
eksperimenteeri-
da ei tohiks! Õppi-
mine võib muutuda 
teisejärgulisemaks, 
sest aju hakkab auto-
maatselt teises suunas 

tööle, keskendudes rohkem kehatem-
peratuuri säilitamisele. 19-kraadise tem-
peratuuriga tuleb koolitunnis hoida lapsi 
liikuvana, istudes jahtub ju kiiremini ma-
ha. Ennetavalt soovitame lastel sooje-

mad riided selga panna ja 
õhemad kehakatted 

välja vahetada. Riie-
tumisharjumused 

peavad mõneti 
muutuma kõi-
gil. Kas me 
just tagasi 
rahvariiete 
ning paksu-
de villaste 
pükste ja 

kuhvtide ae-
ga liigume, sest 

toona oli samuti 
kogu aeg jahe, se-

da ehk siiski ei juhtu.

Filmi tehes  
valgustusega  
koonerdada ei saa

Režissöör Sergei Kibus
 
Alati ja igal pool ei 
saa säästu esime-
seks eesmärgiks 
pidada. Kui ikka 
mõnel pereliik-
mel on tervis 
kriitilisemas sei-
sus, peab tuba 
parajalt soe ole-
ma ja nii tuleb olla 
ka valmis suuremaid 
elektriarveid tasuma. 
Seda vajadusel ka töö-
kohas. Näiteks minu praegu 
käsil olev autorifilm nõuab head 

valgustust. Tööprotsess on väga aega-
nõudev, tegu on siinmail üsna harulda-
se õlimaalifilmiga.  Kui tavalise nukufil-

mi puhul valmib filmi seitse se-
kundit päevas, siis õli-

maalifilmi seitse kuni 
kümme sekundit 

nädalas. Iga 
kaader on na-
gu eraldi 
maal, see on 
suur ette-
võtmine. Siin 
valgustami-
sel latti alla 
lasta ei saa! 

Stsenaarium 
toakassist ni-

mega Schrödin-
ger on sündinud mi-

nu enda kogemuste 
põhjal.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


