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KRISTEN MICHAL
Tallinna 

linnapeakandidaat

KAJA KALLAS
Eesti Vabariigi

peaminister

Paremini hoitud 
lapsed ja vanavanemad. 

Paremini hoitud 
eesti keel ja kultuur.
“

“
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“

KAJA KALLAS: 
LÄHEME VALIMISTELE 
HEA HOOGA 
Peaminister Kaja Kallase juhitud valitsus pole ametis olnud 
üheksat kuudki, aga üht-teist on sellest ajast juba ette näida-
ta. Näiteks õnnestunud kriisĳuhtimise tõttu helikiirusel kasvav 
majandus, kindlalt sadamasse tüüritud presidendivalimised ning 
igapäevane töö meie liitlassuhete tugevana hoidmisega. Eelmistel 
kohalikel valimistel Tallinnas kandideerinud peaminister keskendub 
sel korral riigĳuhtimisele, ent erakonnajuhina on ta kohalike vali-
miste kampaaniasse kaasatud kõikjal Eestis. 

Mis emotsiooniga läheb Reformierakond 
vastu kohalikele valimistele Tallinnas, 
Sinu kodulinnas? 
Läheme valimistele üle Eesti hea hooga. Tallinn on nendel kohalikel 
valimistel eriti tähtis. Nagu ka viimastel riigikogu valimistel, on 
pealinnas meie ees valik, kas minna edasi või vajuda ajas tagasi. 

Mis on Sinu jaoks valimiste kõige tähtsam 
teema? 
Linna toimimine. See, kas linnas on tegelikult inimestel mugav 
elada, või on linn ajale jalgu jäänud ega käi arengutega kaasas. 
Meile Eestis on alati meeldinud ennast teistega võrrelda, aga tuleb 
mõelda: kas me võrdleme end nendega, kelle poole tahame püüel-
da, või lihtsalt nendega, kellest oleme paremad? Tallinn võistleb 
tööjõu pärast linnadega nagu Stockholm või Helsingi. Aga elukvali-
teedi mõttes me millegipärast selles kaalukategoorias ei maadle. 

Miks see nii on? 
Ma arvan, et Tallinna areng on pikaks ajaks jäänud toppama see-
pärast, et siin on olnud Keskerakonna ainuvõim. Ainuvõim ei sunni 
sind arenema, arutama uusi mõtteid, uusi lahendusi. Kui me vaata-
me Tallinna linnajuhtimist, siis seal on aastakümneid olnud samad 
inimesed ja põhimõtted, nii et oleks väga imelik, kui nad järsku suu-
re arenguhüppe teeksid. Seda on ka praegusest linnavalitsemisest 
näha, et paljud head uued ideed – olgu nendeks siis kaasav eelarve 
või lasteaia kohatasu kaotamine kriisi ajal – tulevad opositsioonist. 

Reformierakonna Tallinna 
valimisprogrammis “Ühendatud Tallinn” 
on tähtis idee, et linnaruum peab 
olema turvaline kõigile, nii 8- kui ka 
80-aastastele. Kuidas sellega praegu on? 
No selles osas on kõvasti arenguruumi. Kui ilm lubab, siis püüan 
sõita tööle rattaga ja ausalt öeldes on seis see, et kui sa just 
mööda kõnniteid ei sõida, siis on pidevalt tunne, et võid surma 
saada. Kui jälle sõidad mööda kõnniteid, siis on need inimesed pa-
hased, kes jala käivad. Asja teevad veel segasemaks kõnniteedele 
hoogtöö korras maha värvitud punased “rattateed” – tegelikult 
peaks korralik jalgrattatee olema eraldatud nii jalakäĳatest kui ka 
autodest. Kõrged äärekivid on suur probleem ja siis on teel mingid 
arusaamatud veetorud, mis tunduvad ka jalgratturile ohtlikud. 
Selliseid väiksemaid möödapanekuid on väga palju. Aga kõige täht-
sam on ikkagi see, et jalgrattaga pole tegelikult kusagil liikuda. 

Valitsuse üks tähtsamaid teemasid sel 
aastal on olnud vaktsineerimine. Kuidas 
Tallinna linn siin hakkama on saanud? 
Oleneb, millega võrrelda. Kui me vaatame näiteks kahte suuremat 
linna, siis on ilmselge, et Tartu on vaktsineerimisega paremini 
toime tulnud ja Tallinn ei ole siin väga palju pingutanud. Tartus on 
praegu (augusti lõpus) vaktsineeritud 72% täisealistest, Tallinnas 
59%. Tartu on just omavalitsuse tasandil otsinud innovaatilisi 
lahendusi, mõelnud nii-öelda kastist välja, töötanud kaasa. Tal-
linna on pidanud pikalt paluma, pluss Tallinn ei ole kasutanud oma 
meediavõimalusi, et inimesi tegelikult vaktsineerima ärgitada. 
Tartu on aru saanud, et selleks, et linnas oleks kõigil turvaline ja 
me saaksime koolid ja muud asutused avatuna hoida, peab kohalik 
omavalitsus ka pingutama, sest need on enda inimesed. 

Mis Tallinna koolisüsteemiga peale peaks 
hakkama? 
On teada, et Tallinnas on väga palju vanemaid, kes tahaksid oma 
lapsed panna eestikeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse, aga 
neid võimalusi lihtsalt ei ole nii palju, kui peaks. Seetõttu on üli-
vajalik, et eesti keeles hakataks õpetama juba lasteaias, et vaja-
dus teises keeles kooliharidust anda oleks väiksem. Samas peab 
säilima võimalus süvendatult õppida vene keelt ja kultuuri, nii 
nagu on süvendatult võimalus õppida näiteks prantsuse keelt ja 
kultuuri. Alustada tuleks just lasteaiast, sest selles vanuses lap-
sed imavad keelt endasse nagu käsnad. Mu enda laps käis Belgias 
prantsuskeelses lasteaias ja sai keele selgeks poole aastaga. 

Teine asi haridusega Tallinnas on see, et me arvame, et ühtne 
eestikeelne haridussüsteem peaks olema algusest peale tasuta. 
See tähendab, et Tallinnas võiks kaotada lasteaia kohatasu, nagu 
mitmel pool Eestis on juba tehtud. Põhikool, keskkool ja ülikool on 
meil tasuta, ei ole loogiline, et alushariduse eest tuleb maksta. 
Tallinnas on meil meeskond ka välja arvutanud, et linna eelarve 
piires ei oleks see mingi probleem. 

Meie kampaania põhisõnum on “Paremini 
hoitud Eesti”. Kuidas Sa seda lahti 
mõtestad? 
Mõtlen oma igapäevatöös, olgu siis kriisĳuhtimises või suhtluses 
teiste riigĳuhtidega, kuidas Eestit kõige paremal võimalikul viisil 
hoida, et meil oleks ka tulevikus see väike äge riik, mille üle uhkust 
tunneme. Paremini hoitud Eesti on paremini hoitud maksumaksja 
rahakott. Paremini hoitud majandus. Paremini hoitud loodus. Pare-
mini hoitud lapsed ja vanavanemad. Paremini hoitud eesti keel ja 
kultuur. Meil läheb üle Eesti valimistele vastu 53 nimekirja ja 1207 
kandidaati, kelle südames on just seesama soov oma kodukohta 
paremini hoida. 
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Kristen on sirgjooneline ja lõikava huumoriga, ütlevad teda tund-
vad inimesed. Tema soe süda on ühendatud tulevikku näitava 
kompassiga. Koroonakriisi ja kõigile pealesunnitud eralduse aega 
kasutas ta oma meeskonna ja asjatundjatega selleks, et panna 
kokku põhjalik plaan, kuidas Tallinnas asjad korda teha.  

“Ühendatud Tallinna” programm toob Kristeni meeskonna näge-
muses kokku pealinna erinevad piirkonnad, põlvkonnad ja liikumis-
viisid. Plaani fookuses on lastega perede ja eakate hea käekäik, 
ettevõtlike tööinimeste huvide kaitse ning linnaruumi kujundami-
ne koduks. Selliseks, mis on põnev ja turvaline, kus lapsed saavad 
ise liikuma ning rohelus vaheldub uute tehnoloogiate ja põnevate 
võimalustega.  

Teadlaste kirjeldusel on Tallinn Euroopa üks kõige kiiremini seg-
regeeruv ehk lõhestuv pealinn. Lõhestumine on kahjulik linna ja 
Eesti inimeste tulevikule. See pärsib väikeriigi majandusväljavaa-
teid, noorte tulevikku ning piirab igaühe võimalusi paremini elada. 
Lõhestumise nõiaringi saab lõhkuda. Aastakümneid süvenenud 
probleemide lahtiharutamine algab linnavalitsuse hoiaku muutmi-
sest ning hea riigikeelse haridusega algusest: lasteaiast.  

„Meil on kaks teed. Kas maailm, kus osa inimesi elab järjest 
suuremas eraldatuses teistest. Või linn, kus jõukuse suurenemine 
parandab igaühe elustandardit, tänavaruum on ajakohane, 
rohelus kasvab ja uued tehnoloogiad ja ettevõtmised on osa 
Tallinna DNA-st. Minu valik on see, mis linnakodanikele parem: 
ühendatud Tallinn,“ rõhutab Kristen.   

Linnakodaniku pikem, kvaliteetsem ja 
tervem elu paremas keskkonnas 
’’Igaüks meist on eriline. Samamoodi on omanäoline iga asum ja 
kodupaik. Aga mida soovime muuta? Võimestame tugevusi, mitte 
ei sunni kõike ja kõiki raamidesse ühetaoliseks keskmiseks,’’ 
sõnab Michal. “Soovime luua ühendatud pealinna, milles oleme 
koos tugevamad kui igaüks eraldi.”  

Reformierakonna plaan ühendab 
ruumis linnaosad ning Tallinna 
Eestiga ja Eesti maailmaga. 
“Ühendada tuleb kõiki. Inimesi 
omavahel, et keegi ei peaks olema 
üksik. Linna ühendame loodusega, 
tehiskeskkonna säästliku eluga ja 
linnaruumi aktiivse toimetamise 
võimalustega,’’ selgitab ta. 

Michal ütleb, et Tallinnas ei tohi enam 
edasi minna nii, et kõigil on linnatänaval 
ebamugav. ’’Liiklejad peavad olema 
liitlased ebasõbralikus tänavaruumis. Ise ja 
turvaliselt peavad saama liikuda nii 8- kui ka 
80-aastane ning eluks kõige vajalikum peab 
olema 15–20 minuti kaugusel. See hoiab laste 
tervist, vähendab märgatavalt pere kulutusi sunnitud 
sõitudele ja neist tulenevat ummikus istumise aega. Laste jaoks 
on liikumine tervislik, emale-isale jääb rohkem aega enda jaoks ja 
perele rohkem raha kätte – see plaan on hea kõigile linnakodani-
kele,’’ lausub Kristen. 

        Ehitame 
Tallinna-Helsingi 

tunneli. “ “

Kui üldse keegi on võimeline 
viima Tallinna valitsemises läbi 
muutused, mis kindlustavad, 
et Eesti riigi ja rahva huvid on 

kaitstud, siis on see 
Kristen Michal.

omavahel, et keegi ei peaks olema 
üksik. Linna ühendame loodusega, 

Eerik-Niiles 
Kross

KRISTEN MICHAL: 
AINUVÕIM ON KULUNUD, INIMESED VÄÄRIVAD 
LINNA, MIS TÖÖTAB NENDE HEAKS
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Kristen oskab kinni haarata uuest 
ja edasiviivast, kuid alati on 

talle olnud auasjaks ajalooliste  
traditsioonide hoidmine ning 

edasiviimine.  

Ivi Eenmaa

Kristen on hästi organiseeritud 
ja suure töövõimega. Kiire reakt-
siooniga ja oskab aega kasutada. 

Eestimeelne mees, kellest on 
Tallinnas palju kasu, soovitan 

kindlalt.

Andrus 
Ansip

Lasteaia kohatasu kaotamine ja hea 
eestikeelne haridus algusest 
Lasteaia kohatasu kaotamise eest seisavad oravad juba aastaid. 
Kriisiajal õnnestus see kahel korral läbi suruda Tallinnas, aga ka 
Tartus ja mujal. Meerikandidaadi soov on lahendus püsivaks muu-
ta, et aidata lastega peresid.   

’’Alushariduse eest makstav 71 eurot kuus ja 854 eurot aastas on 
suur raha, mis perele ära kulub. Kahe lapsega pere jaoks teeb see 
rohkem kui 1700 eurot. Kui haridus on üht-
ne, olgu ka kohatasuga sama print-
siip. Põhikoolis, gümnaasiumis 
ega kõrgkoolis seda pole, 
miks peaks siis lasteaias 
kohatasu olema? Ei peagi, 
kuid Tallinn kulutab raha 
mujale ja laseb lastega pere-
del arve maksta. Aga see ei pea 
nii olema. Meie plaan on selge: 
meie tulles kohatasu kaob,’’ 
selgitab Kristen. Ta lisab, et 
riigikeelne haridus peab Tallinnas 
algama lasteaiast, just nii, nagu 
tahab rohkem kui 70% vanematest. 

Meie eakate heaolu ning 
pikem ja aktiivsem elu 
“Ühendatud Tallinna” programmi luues otsiti pikalt vastust küsi-
musele, mida saaks üks suur linn teha, et meie ja meie isad-emad 
elaksid vanemaks jäädes tervemana, sotsiaalselt aktiivsemana 
ning kauem. 60–70-aastastest naistest elab üksi iga kolmas ja 80 
eluaastast alates juba pooled. Mida saab pealinn teha? Vastusena 
sündis aktiivsuskonto, mis olemuselt kingib pensionäridele aega 
iseenda jaoks.  

“Aktiivsuskonto A+ tähendab, et igal vanaduspensionäril Tallinnas 
on 200 lisaeurot aastas oma isikustatud kontol ning teenuse-
pakkuja juurde minnes saab seda kasutada. Ujulas, teatris, Eesti 
ajakirjanduse tellimisel ja paljuks muuks, sealhulgas taastavateks 
ja toetavateks teenusteks,” kirjeldab Michal. 

Tema sõnul on aktiivsuskonto parempoolne lahendus, mis lisaks 
sellele, et aitab meie inimestel kauem ja aktiivselt elada, töötab 
pihta saanud majandussektorite taastamisel palju paremini kui 
mistahes toetusprogramm. “See töötab kahte pidi: meie vanemad 
saavad olla aktiivsemad ja tervemad ning lisaks aitame sektoreid, 
kus on piirangute ajal raske olnud,“ sõnab Kristen Michal. 

Ettevõtliku inimese pealinn ja kiire 
asjaajamine 
Ettevõtlikele inimestele loob Reformierakond Tallinna asutustes 
rohelise koridori. Linna töökultuur ei tohi pärssida uute lahendus-
te sündimist, vastused peavad olema kiired ja asjalikud. “Praegu-
ne Tallinna kultuur viib ettevõtja bürokraatiakadalippu, kust tee 
leidmiseks ilmuvad veidi õlise naeratusega tegelased. See lõppeb, 
kui asjaajamine on lihtne, reeglipärane ja lahendusi otsiv.”   

Meie idee kohaselt räägitakse tähtsaimad otsused enne esindus-
organisatsioonidega läbi ning luuakse linnale partnerluskogu, kes 
annab korra poole aasta kohta hinnangu, mis edeneb ja kus kidub. 

Seal, kus asjad ei liigu, tuleb juured alla võtnud tegelastel maksu-
maksja palgalt lahkuda.   

Pealinna planeerimine ja arendamine peavad samuti muutuma. 
„Meil on korralikud arenguplaanid, muutused näiteks hariduses ja 
demograafi as on ette teada. Aga ikkagi on linn pidevalt üllatunud, 
kui pärast suurarenduse valmimist tahaksid sinna kolivad inime-
sed kodukandis vaba aega veeta või seal lasteaiakohta. Planee-
rime linna 5, 15 ja 50 aastat ette – nii on igaühel teada, millised 
on tema kodukandi muutused ja tulevik linnas. Lisaks hakkab 
linnaruum loodusega kokku kõlama,“ võtab Michal kokku oravate 
valitsemise mõned põhipunktid.   

Suured plaanid on tihti teoks saanud 
2015. aastast kuni 2016. aasta lõpuni oli Kristen Michal Vabariigi 
Valitsuse liige, majandus- ja taristuminister. Ta peab väga täht-
saks seda, et sai olla minister, kelle ajal jõudsid eelarvesse kaua 
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Pensionärile 
aktiivsuskontoga 

200 lisaeurot 
aastas.

“
“

Oleme koos Kristeniga 
arendanud Tallinna suurt visiooni 

– kaasaegne, ühendatud, 
parema linnaruumi, parema 

elukvaliteediga pealinn.

Yoko 
Alender

ole jalutamiseks liiga kaugel ning sportimisvõimalused on lastele 
head. Minu lapsepõlves oli põhikoht hoov või Õismäe tiigi ümbrus, 
kus sai joosta, suusatada ning kelgutada. Jalgpalliväljakutel ja 
hoovides sai alati palli taguda, vahel ka Harku radadele suusatama 
minna või sõpradega bussiga Kakumäele ujuma sõita,“ meenutab 
ta kodukanti. 

Lähedased kingivad turvatunde ja kindla 
tagala 
Kristeni jaoks on inimsuhted tähtsad ja peaksid olema alati 
esikohal. Tal on soe mälestus sellest, kuidas tema vanemad viisid 
lapsi igale poole, kuhu tollal oli võimalus reisida. 

oodatud Haabersti ja Russalka ristmikud ning Gonsiori tänava 
laiendus. Need olid läbimurded, mida Tallinna inimesed pikalt 
ootasid.  

Ajalukku läheb ka Tallinn-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamine 
Mäoni. See on vaba Eesti ajaloo suurim teetaristu ehitus, mis 
algas 2017. aastal ning mille maksumus on 170 miljonit eurot. Selle 
tulemusel saab Tartu Tallinnale viis kilomeetrit lähemale, hoitakse 
kokku kümme minutit sõiduaega ja paranevad nii liiklusohutus kui 
ka sõidukiirus. 

Ministrina oli Kristen Eesti rahvusliku lennukompanii Nordica 
asutaja ning koostöös ettevõtjatega sündis toona nullbürokraatia 
visioon.   

Lapsepõlve kodukoht on endiselt südames 
“Haabersti on ilus roheline linnaosa ja üks väheseid, kus on nii tiik, 
järv kui ka meri. Selle südame ehk Väike-Õismäe ümber koonduvad 
vägagi eriilmelised asumid, nagu Kakumäe ja Tiskre, Mustjõe ja 
Astangu, Pärnaõue ja Harku järve ümbrus ning rajatav Pikaliiva. 
Tean hästi, et kõigil neist on oma nägu, vajadused ja 
probleemid,” räägib Kristen.  

Ta on ise Õismäelt pärit, seal lasteaias ja koolis käinud ning 30 
aastat elanud. „Õismäe meeldib mulle. Palju rohelust, ükski koht ei 
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Linnapeakandidaadi elulugu 

Kristen Michal (46) on kolme poja isa, 
kaitseväe reservohvitser ja erialalt jurist. 
Ta juhib oma kodulinnas Reformierakonna 
meeskonda ja on Tallinna linnavolikogu 
aseesimees. Kristenil on töökogemus 
nii majandus- ja taristuministri kui ka 
justiitsministrina. Ta on olnud Eesti riigi 
juhtimises üks tegĳ atest, hoides üksiti nii 
parempoolselt liberaalset kui ka rahvuslikku 
joont. 

Kristenil on kindel ja 
kaugeleulatuv visioon Tallinnast. 

Ja pole mitte vähemoluline, 
et ka väga hea huumorisoon.

Heidy Purga

Olen täiesti kindel, et Kristenist 
saaks sisuline ja tugev Tallinna 
linnapea, kellele läheb siinne 

edasine arengulugu 
vägagi korda.

Urmas Paet

Kristen on korralik ja konkreetne 
noormees. Tark paistab ka. Oma 
peret ta hoiab ja suitsu ei tee. 

Mis sa hing veel tahta võid?

Katrin 
Karisma

“Üritan nüüd isegi samast loogikast lähtuda ja oma lastega ringi 
rännata, kui on võimalust,” räägib Michal. Ta on oma kolmelt 
pojalt kõige enam õppinud kannatlikkust, tundnud neist rõõmu, 
ja kindlasti saanud ka uut sõnavara. “Kolme lapsega on just 
kannatlikkus hinnas olev voorus. Loodan, et olen selles arenenud. 
Käskimise asemel aitab sihile saada selgitamine.“ 

Kristen lõõgastub trenni tehes ja raamatuid lugedes. Just sport 
on tema elus pingete maandaja number üks. “Trennis ma tööle ei 
mõtle, mängin tennist või käin jõusaalis. Sõidan rattaga, vanasti 
ka ujusin rohkem,” ütleb ta. Lapsepõlvest saadik on jäänud tema 
püsivaks harrastuseks kalapüük. Ja kalamehelugudele omaselt 
olla püütud kalad suured.  

Michal hindab loodust ja tunnetab, et sellel on uskumatu vägi. 
“Lähed metsa või järve äärde ja kõik tööalane on hetkega unusta-
tud,” mõtiskleb ta. Kui vaadata kaugesse tulevikku, 
siis ideaalis elaks Kristen 30 aasta pärast maamajas 
järve ääres, mille keskele viib laudtee, kus mõnusalt 
kala püüda ja elu üle mõtiskleda. Ehk on siis ka 
hea tagasi vaadata ja tõdeda, et tallinlastel ongi 
väärikas linn, mis töötab nende heaks. 

Kristen Michali mõttemaailma on kõvasti sisse 
juurdunud ühe õpetaja tsitaat koolipõlvest: 
“Kui midagi teha, siis korralikult!“. See pakub 
sisemist motivatsiooni, mille tõttu tahab ta 
Tallinnale paremat juhtimist ja on valmis selle 
nimel tööd tegema. 
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SELGE VISIOONI JA HEA 
JUHTIMISEGA SAAB PÕHJA-
TALLINNAST ÜKS EUROOPA PARIMA 
ELUKESKKONNAGA PIIRKONDI 
On inimesi, kes otsivad üles kauni koha ja annavad endast kõik, et 
sinna pääseda. Ja on inimesi, kes annavad endast kõik, et muuta 
koht, kus nad on, ilusaks. 

Olen erialalt arhitekt ja linnaplaneerĳa, kuuendat aastat riigikogu 
liige, lisaks töötan enda ja inimkonna heaks joogaõpetaja ning 
koolitajana isikliku arengu alal. Põhja-Tallinn on inimnäoline ja mit-
mekülgne, minu lemmiklinnaosa aegadest, mil pisikese tirtsuna 
vanaema käekõrval suurte kastanipuude all jalutasin. Nüüdseks on 
siin juba 17 aastat ühes väärikas vanas majas minu kuueliikmelise 
pere kodu. Koos abikaasaga olen üle kümne aasta aidanud luua, 
arendada ja hoida paari linnaosa populaarseimat kohvikut: ko-
gukonna kohtumispaika. Arvan, et selge visiooni ja hea juhtimise 
korral võib meie linnaosast saada üks Euroopa parima elukeskkon-
na ja elukvaliteediga piirkondi. 

Tallinn vajab asjatundlikku visiooni ja meeskonda, kes tõesti tahab 
ja ka oskab linnaruumi inimsõbralikuks kujundada.

Meie soov on muuta linnajuhtimist 
kõikidel tasanditel: 
• tipptasemel ehk otsustajate tasandil edasipürgivaks, selget 

suurt sihti seadvaks

• kesktasandil ehk spetsialistide ja ametnike tasandil asja-
tundlikuks ja efektiivseks

• inimesele lähimal tasandil, olgu selleks linlane kodaniku või 
ettevõtjana reaalselt toimivaks koostööks: partnerluseks 

Ühendatud Tallinn on juhitud edasipürgivalt, asjatundlikult ja 
efektiivselt. Pealinna tuleb juhtida partnerluses linnakodaniku ja 
ettevõtjaga väärtuspõhiselt, parimate spetsialistide poolt. Ühen-
datud Tallinna juhtimise põhiväärtusteks on efektiivsus, avatus 
ja sujuvus. Kodulinna kujundatakse koostöös linnakodanike ja 
ettevõtjatega. Maksumaksja raha kasutatakse eesmärgipäraselt 
ja jälgitavalt.

Loome turvalised, tervislikud ja 
jätkusuutlikud liikumisvõimalused
Põhja-Tallinnas, nagu kõigis pealinna tihenevates piirkondades, 
on probleem suurenev autostumine. Lahendus on alternatiivsete 
liikumisvõimaluste arendamine, et inimestel – ka väikestel ja 
väärikas eas inimestel – oleks turvaline ja mugav liikuda ka jala, 
ratta ja ühistranspordiga. Lahendada saab liikuvusprobleeme 
ainult üle linna sekkudes: tallinlased ja Tallinna külalised soovivad 
liikuda kõikjale, mistõttu tuleb välja ehitada kogu linna kõnni- ja 
rattateevõrgustik.  

Teeme koos 
Põhja-Tallinnast 

selle pärli, mis 
siin juba praegu

peidus on!

“
“

YOKO ALENDER
Riigikogu liige, 

arhitekt, linnaplaneerĳa
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 Kirgliku talisuplejana 
käin koroonasügisest saadik 

Põhja-Tallinna randadest 
merre ja soovin luua kogukonnale 

linnaosasse talisupluskeskuse.

“
“

Avame linnaruumi inimestele 
Avame suletud Kopli kaubajaama ala. Loome siia Kopli lineaarpargi: 
elava, aktiivse linnaruumi ja sõbralikud tänavad. Unistan sellest 
juba aastast 2010, mil visioneerisin siia Eesti Kunstiakadeemia 
magistritöös Kopli Kilomeetri. 

Hoolitseme füüsilise ja vaimse keskkonna 
eest 
Keskkonnakomisjoni esimehena soovin ka meie linnaosas korda 
saada jäätmemajanduse. Seisan selle eest, et inimesed saaksid 
sorteeritud jäätmed ära anda koduhoovist ja korteriühistutele 
loodaks soovi korral komposteerimisvõimalus.

Minu hobidest saab miskipärast varem või hiljem amet. Naudin 
lugemist, jalutamist, jalgrattasõitu, võitluskirge elan välja ten-
niseväljakul, tasakaalu loon joogamatil. Hobidega tegelemist on 
koroonaaeg pisut piiranud, aga uue hobina on lisandunud iga 
ilmaga meres käimine. Kirgliku talisuplejana käin koroonasügisest 
saadik Põhja-Tallinna randadest merre ja soovin luua kogukonnale 
linnaosasse talisupluskeskuse.

Teeme koos Põhja-Tallinnast selle pärli, 
mis siin juba praegu peidus on!
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KES VÕIDAVAD RATTATEEDEST EHK 
MIKS MINNA #RATTAGAVALIMA?  
 Inimeste ohutus peab alati olema kõige tähtsam. Tallinna lin-
naruumis seda märgata pole: mullu hukkus liikluses üheksa 
inimest, 134 korral sõitis auto inimestele otsa, mitmel korral ka 
lastele ning ülekäigurajal. Linn on keeldunud nullvisioonist: ees-
märgist, et liikluses ei hukku kedagi. Selle on Oulu, Helsingi ja Oslo 
näiteks saavutanud ning sajad linnad ametlikult oma eesmärgiks 
võtnud. Turvalised jalgrattateed ja hea linnaruum on tänavu koha-
liku omavalitsuse valimiste üks tähtsamaid teemasid. Hästi disai-
nitud rattateedest võidavad kõik – eriti autojuhid.  

Koolivaheajal on alati liiklus lahedam: teedel pole taksojuhtidest 
lapsevanemaid. Küll oleks hea, kui Kalamajast ei peaks algkooli 
lapsi autoga Pelgulinna kooli vedama, kui meie ühistransport vas-
taks inimeste vajadustele ning kui lapsed võiks ise rattaga kooli 
saata. Praegu on Tallinnas vanemad sunnitud aga lapsi sõidutama, 
sest nad kardavad lapsi iseseisvalt õue saata, mistõttu peavad 
teised liikluses selle tõttu rohkem ootama. 

Kõigil on vabadus autoga sõita. Kõikide inimeste autod ei mahu 
linna ära, ei sõitma ega parkima, kuid praegu ei ole inimestel 
tänavatel ohutu. Kalamajas kui tihedalt asustatud linnajaos on 
see mure hästi näha – ülejäänud linna ootab see ees. Rattad ning 
elektritõukerattad ohustavad inimesi kõnniteedel.  

Tallinna kõige reaalsemad arvud 
Tallinnas on 450 autot 1000 elaniku kohta. Tallinn autostub 5% 
aastas ja on Euroopa kõige kiiremini segregeeruv pealinn. Parem 
elamiskeskkond muutub üha rohkematele inimestele kättesaama-
tuks. Paljudes majapidamistes läheb 30% sissetulekust autopida-
mise peale ja see on aina vähem inimeste vaba valik. Tallinnas on 
see möödapääsmatus. 

Helsingis ja Stockholmis on 350 autot 1000 elaniku kohta ja 
nende kasutamine on selgelt vähenemas. Tallinna linna-
valitsuse teedeprojektidesse on kirjutatud sisse eesmärk, 
et meil oleks 650 autot 1000 elaniku kohta. See ei ole realistlik 
ega soovitav, ei kliimakriisi, inimeste ootuste ega Tallinna enda 
vastuvõetud strateegiate valguses.  

PÄRTEL-PEETER PERE
Tallinna rattalinnapea

Õigesti disainitud 
teed muudavad 

Tallinna rahulikuks 
ja turvaliseks.

“
“

Hästi korraldatud rattaliiklusest võidavad 
kõik 
Tänu igale jalgrattaga liikuvale inimesele on liikluses trügimas 
vähem autosid ja autoliiklus muutub sujuvamaks. Meil on võimalik 
õppida linnadest siinsamas Põhjalas, kuidas teha linnaruum kõigi-
le turvaliseks, toimivamaks, meeldivamaks. Ka külmas, pimedas ja 
hõredalt asustatud linnas.  

Põhjamaade pealinnades on talirattasõit viimastel aastatel korda-
des populaarsemaks muutunud: kui lapsed ja vanemad inimesed 
saavad külma ilmaga autota õues olla, saavad seda vähemalt 
Põhjamaades ka täiskasvanud. Saaks ka meil, kui rattaga liiklemi-
ne oleks turvaline, kiire ja mugav, nagu Põhjamaade ja Euroopa 
linnades. Põhjamaade linnade eeskujul saab ka Tallinnas 10–20% 
liiklusest olla rattasadulas. Selleks on vaja poliitilist jõudu, mille 
valimine on omakorda valĳate teha.  

Inimesed ootavad suunamuutust. Rattaliiklus on võimalik Põhja-
maades, Tartus kui ka Tallinnas. Tänu sellele on liikluses vähem 
autosid ning ka autojuhtidel on lahedam. 

Vali Reformierakond, kui soovid Tallinnas panustada jõule, kes 
mõistab, suudab ja tahab anda inimestele vabaduse ise valida, 
kuidas linnas liikuda.  

Mingem #RattagaValima!  

Loe rattaliikluse eelistest rohkem veebilehelt rattagavalima.ee. 



#ÜhendatudTallinn 11

“

SIGNE RIISALO
sotsiaalkaitseminister

Fo
to

: K
au

po
 K

ikk
as

MINU UNISTUSTE TALLINN ON KÕIKI 
KAASAV JA LOOTUSRIKAS 
Minu unistus Tallinnast on lihtne. Ma soovin, et see oleks võrdselt 
hea elukeskkond kõigile, kes selle linna on endale elupaigaks va-
linud. Olenemata sellest, kui noored või vanad me oleme, milline 
on meie elustiil või millesse usume. Soovin, et elaksime ühtses ja 
ühendatud linnas, kus abi on lähedal, ning kus vaatamata linnam-
elule oleks võimalik ka jalutades, rattaga sõites või lihtsalt mere 
ääres istudes aeg maha võtta.  

Iga toimiva ühiskonna tähtsaim komponent on õnnelik inimene ja 
õnnelikud pered. Ühelt poolt on isiklik õnn alati meie endi kätes, 
teisalt loob ja toetab seda keskkond, mille oleme endale eluks va-
linud. Tallinn on meie ühine kodu, mis pakub turvatunnet, lohutust 
ja abi, koosolemise rõõmu ja tegutsemisvabadust. Üleüldise õnne 
alus on aga tugev vundament. See, mida jätkuvalt ühiselt loome ja 
mille toimimisse meie vanemaealised suure osa oma eludest pü-
hendanud on. Seetõttu on vaja, et tagaksime väärika vanaduspõlve 
neile, tänu kellele saame praegu tegutseda vabas Eestis. 

Võimalusi selleks näeme mitmeid. Plaanime Reformierakonna 
nais- ja meeskonnaga luua vanemaealistele võimalused nende 
koduse elu toetamiseks. Soovime kodukohandamise ja kodu- ning 
isikuhoolduse teenuseid osutada vanemaealistele juba ennetavalt. 
Sellisel moel saab meist igaüks veeta ka vanaduspäevi endale tut-
tavas paigas ja seejuures hirmu tundmata, et pirn vahetamata või 
mõni muu kodune toiming hooleta jääb. Kui kodus elamine muu-
tub aga keeruliseks ja kõrvalabi vajadus ulatuslikumaks, pakume 
taskukohasesse teenusmajja kolimise võimalust. Teadlaste sõnul 
on üksindus pika vinnaga eluisu põletaja ja meie soov on, et ükski 
Tallinna arengusse panustanud inimene ei tunneks end abituna või 
üksi. Teeme kõik endast oleneva, et abikäsi oleks vaid 
telefonikõne kaugusel. 

Sama tähtis kui kodused toimingud on ka 
seltsielu. Harjumuspärase eluviisi säilitamine 
väärikas eas on täpselt sama tähtis kui mis-
tahes muus eluetapis. Nii oleme planeerinud 
meie väärikatele aktiivsuskonto A+ loomist, mis 

näeb ette 200 euro suurust toetust korra aastas vabalt valitud 
tegevuse jaoks, et tagada võimalused igapäevase aktiivsuse suu-
rendamiseks. Raha saab kasutada näiteks ujumistrenni või teat-
rikülastuse, siseturismi või taastusravi jaoks. Seisame selle eest, 
et inimene püsiks ka vanemas eas aktiivse ning täisväärtusliku 
ühiskonna liikmena, kes on lisaks aastatega kogunenud kogemus-
tele ka praegusest elust teadlik. Nii soovime vanemaealisi kaasata 
ka linnavolikogude ja linnavalitsuse juurde loodavatesse seenioride 
kogudesse, et elukogemus ja tulevikuvaade ühekoos meie kõigi 
jaoks kaasavamat kogukonnaelu looks. 

Ühtekokku soovime meie inimesed tuua ka kogukondlikesse 
põlvkondade majadesse, kus toimub vastastikune õppimine ning 
mentorlus. Nii saame noori rakendada vanemaealistele digioskuste 
õpetamisel ja noored saavad tuge ning teadmisi neilt, kelle koge-
muste ampluaa katab mitmeid õpetlikke peatükke lähiminevikust. 

Seisame jätkuvalt ka selle eest, et keskmine vanaduspension 
muutuks tulumaksuvabaks ning säiliks iga-aastane 125 euro suu-
rune rahaline toetus vanemaealistele. Aktiivse ning hästimajanda-
va pensionäri kaudu edendame ühtlasi ka majandust ning loome 
õnnelikuma elukeskkonna, milles ühiselt tegutseda.  

Tööd on meil ees palju, kuid luban, et seisan alati võrdsete võima-
luste ja kõiki kaasava elukeskkonna eest. Oma Reformierakonna 
ridades oma nais- ja meeskonnaga pühendunud seesuguse Tallin-
na kujundamisele. Ilusat, tervet ja aktiivset sügist! 

On oluline, et 
tagaksime neile, tänu kellele 

saame täna tegutseda vabas 
Eestis, väärika vanaduspõlve.

“
“
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MIDA TALLINNAS TEHA SOOVIME? 

PAREMINI HOITUD PERED 
• Kaotame lasteaia kohatasu. Võit perele = 854 eurot aastas lapse 

kohta. 
• Kvaliteetne eestikeelne haridus lasteaiast alates. 
• Pealinn toetab huviharidust ja sporditreeninguid 300 euroga aas-

tas iga lapse kohta lähtuvalt lapse enda valikust ning sõltumata 
tema vanusest. 

• Kodulähedane kool annab kvaliteetse hariduse. E-õppega loome 
täiesti uusi võimalusi, et iga koolilaps saaks kuulata aineid pari-
matelt õpetajatelt. 

• Linnatänavad ja -ruum, kus lapsed saavad ise turvaliselt liikuda. 
Vanemad ei pea kulutama aega ega raha sunnitud sõitudele, 
ummikud vähenevad ja laste tervis paraneb. 

• Loome igale 6.–8. klassi õpilasele koolivaheajaks maleva-
võimaluse, tagamaks töökogemuse ja kvaliteetse ajakasutuse.  

PAREMINI HOITUD PENSIONÄRID 
• Loome aktiivsuskonto A+, misläbi saab iga Tallinna pensionär 

aastas 200 lisaeurot aktiivseteks tegevusteks. 
• Rajame koostöös riigi ja erasektoriga igasse linnaosasse kvali-

teetsed eakate teenusmajad. 
• Linnaruum, kus eakad pääsevad ise ohutult vajalike teenuste 

juurde. 
• Jätkame igal aastal pensionäride rahalist toetamist 125 euroga. 

PAREMINI HOITUD LINNARUUM 
• Turvaline ja tänapäevane tänavaruum. Ei ühtegi liiklussurma ning 

turvalisus nii 8- kui ka 80-aastaste jaoks. 
• Palju omanäolisi asumikeskusi, kus kõik linnaelanikule tähtsad 

teenused asuvad jalgsi või rattaga 15 minuti kaugusel. 
• Puhas, kiire, andmepõhiselt liikuv ja moodne ühistransport, mis 

vähendab ummikuid ja säästab pere auto peale kuluvat raha. 
• Auto või lausa kahe omamine pole pealesunnitud kulu, ulatudes 

ligi 30%-ni pere eelarvest. 
• 21. sajandi reaalajas andmetel toimiv linn, mis ennetab linna-

kodanike vajadusi sündmuste puhul, aitab vähendada liikuvus-
probleeme ning tehisintellekti abil paremat elukvaliteeti luua.

PAREM LINNAJUHTIMINE 
• Linna juhitakse ausalt, asjatundlikult ja efektiivselt. 
• Võtame esimese pealinnana Euroopas kasutusele Open Govi 

e-eelarve, kus kogu maksumaksja raha kasutamine on kõigile 
reaalajas jälgitav. 

• Otsuste tegemine on pealinnas selge ja kiire.  
• Juhid valitakse konkurssidel ning linna kommunaalteenused on 

korraldatud efektiivselt, läbipaistvalt ja taskukohaselt. 
• Pealinn tegeleb pidevalt ja süsteemselt korruptsioonitõrjega. 
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MIDA TALLINNAS TEHA SOOVIME? 

PERED

PENSIONÄRID

LINNARUUM

TERVIS

ETTEVÕTLIKKUS

LINNAJUHTIMINE

PAREMINI HOITUD TERVIS 
• Loome igasse linnaosasse valveperearstikeskused, mis on 

avatud tööpäeva õhtuti.  
• Tagame nädalavahetustel perearstiteenuse kättesaadavuse 

vähemalt ühes kogu linna teenindavas perearstikeskuses. 
• Rajame uue Tallinna Haigla ning arendame seda koostöös 

PERH-i, erasektori ning arhitektide ja linnaplaneerĳatega. 

PAREMINI HOITUD ETTEVÕTLIKKUS 
• Linn julgustab ette võtma ja on ettevõtjale partneriks nii heal 

kui ka keerukamal ajal. 
• Kui tehakse tähtsamaid juhtimisotsuseid, mis puudutavad 

erinevaid majandusvaldkondi, küsib linn arvamust suurimatelt 
ettevõtlusorganisatsioonidelt ja alaliitudelt. 

• Loome Tallinnas regulatsioonideta liivakasti põhimõtte ehk 
aitame koos katsetada, õppida, eksida ja uuesti alustada. 

• Ettevõtlikele inimestele tuleb linnaasutustes roheline koridor. 
See tähendab, et linna otsustajad annavad kiired ja selged 
vastused ning koos ettevõtjatega sünnib linna tegusid hindav ja 
tagasisidestav partnerkogu. 

• Linnakodanikele ja külalistele turvalise õhtuse ja öise linnaelu 
korraldamiseks luuakse öölinnapea roll. 

• Toetame Tallinna-Helsingi tunneli uuringute ja eriplaneeringu 
algatamist, et leida püsiühenduse rajamiseks täpsemad võima-
lused ja ehituslikud lahendused.  



#ÜhendatudTallinn14

Tallinna avalik 
ruum peab kujunema 

ohutuks ja easõbralikuks 
nii 8- kui 80-aastasele.

“
“

MATI RAIDMA
kriisiekspert

Reformierakonna turvalisuse programmiosa üheks nurgakiviks 
saab linnaruumi turvalisuse suurendamine. Tallinna avalik ruum 
peab kujunema ohutuks ja easõbralikuks nii 8- kui ka 80-aastase-
le. Avalik ruum tuleb teha turvaliseks nüüd ja kohe: valgustades 
tänavaid ka seal, kus liiguvad ainult inimesed ja mitte sõidukid. 
Eakatelt tuleb ära võtta hirmutunne, mis praegu tekib halvasti 
valgustatud hoovides, jalutusteedel ja parkides. Avalikus ruumis 
tuleb luua võimalused tegevusteks, mis kutsuksid erinevaid siht-
rühmi aega veetma. Vastasel juhul avalik ruum hüljatakse. Avalik 
ruum on ja tundub turvaline, kui seal on inimesed. Seda saab linn 
positiivselt muuta. Eraldi tähelepanu pöörame koolidele ja nende 
lähiümbrusele. Eesmärkideks oleme seadnud ka võitlemise liiklus-
surmadega: null liiklussurma Tallinnas on saavutatav. Lisaks on 
meil plaanis välja arendada linnas reaalajas toimiv terviklik info- 
ja juhtimissüsteem, mida saab kasutada ka kriisiolukordades ja 
turvalisuse huvides. 

Konkreetselt Põhja-Tallinnas seisan riigi ja Tallinna vahendite 
parema suunamise eest Põhja-Tallinnasse. Luban teha kõik, et 
Põhja-Tallinna inimeste turvalisust iga päev tagav Kopli päästeko-
mando saaks omale uue ja tänapäevase hoone ning töökeskkonna. 
Riigi ja Tallinna ühise panustamisega saavad korda seda kõige 
rohkem vajavate kodude küttekolded ja elektrisüsteemid ning 
toetatakse kodude kohandamist eakate ja erivajadustega inimes-
te jaoks. See ei muuda turvalisemaks mitte ainult abistatavate 
kodusid, vaid suurendab ka naabrite turvatunnet.  

Kokkuvõtteks soovin veelkord rõhutada, et turvalise elukeskkonna 
kujundamise alus on kõikide osaliste koostöö. Samal ajal olen 
põhimõtteliselt veendunud, et kodanik, kes on vaba, iseenda, pere 
ja kogukonna turvalisust väärtustav ning sellesse panustav, on 
peamine turvalise elukeskkonna kujundaja.

KRIISIKINDEL JA TURVALINE 
TALLINN 
Olen taustalt pääste- ja kriisireguleerimise ekspert. Eesti taasise-
seisvumise algusest ehitasin 14 aastat üles Eesti päästeteenis-
tust, olles sellest pool aega ka päästeameti peadirektor. Seejärel 
valiti mind riigikokku, kus ma pea kaheksa aastat riigikaitsekomis-
joni esimehe ülesandeid täites pühendusin Eesti julgeolekupo-
liitika ja laiapindse riigikaitsekäsitluse väljatöötamisele. Seejärel 
osalesin keskkonnaministrina vabariigi valitsuse töös. Alates 
jaanuarist 2021 olen taas riigikogu ja riigikaitsekomisjoni liige. 
Paralleelselt eeltooduga olen viimased 20 aastat ÜRO kriiside hin-
damise ja koordineerimise meeskonna UNDAC-i liige ning osalenud 
mitmetel rahvusvahelistel missioonidel. 

2020. aasta möödus mul COVID-19 kriisi lahendades. Esimese laine 
ajal Saaremaa haiglat ja omavalitsuse kriisikomisjoni toetades 
ning teise laine alguses terviseameti hädaolukorrastaabi üles-
ehitamist ning tööd nõustades. Ühe olulise kogemusena sellest 
perioodist tooksin välja kohalike omavalitsuste suure, aga paraku 
alakasutatud rolli kriisiga toimetulekul. 

Tallinn peab panustama turvalisusesse 
Kandideerides kohalike omavalitsuse valimistel, soovin seista selle 
eest, et Tallinn panustaks turvalisusesse ja tallinlaste ohutead-
likkuse edendamisse märkimisväärselt enam. Ehkki turvalisuse 
tagamiseks on vastavad riigiteenistused, on Tallinn linnakeskkon-
na loojana ning elukeskkonna kujundajana tallinlase kõige lähem 
partner ja tugi.

Tallinna kriisikindluse loomiseks on COVID-19 ja sellega 
seotud ebaõnnestumised andnud palju materjali. Kõige-
pealt tuleb muuta linnavõimu rolli kriisihalduses paremaks 
ja initsiatiivikamaks, seda ka koroonaviiruse kriisist üle-
saamisel ning tallinlaste normaalsesse elurütmi naasmisel. 
Selleks plaanime erinevaid initsiatiive, koostame pealinna 
hädaolukordade lahendamise plaani, ajakohastame Tallinna 
kriisikomisjoni ning loome linna läbimõeldud kriisireservi.  
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ROHELISEM PÕHJA-TALLINN
Olen Põhja-Tallinnas – täpsemalt Pelgulinnas – elanud alates 1991. 
aastast, ehk üle poole oma elust. Põlise põhjatallinlasena olen 
siin üles kasvatanud kaks tütart ja mäletan hästi meie koduasumi 
järkjärgulist ümbersündi. 

Perekond on mul „suur sõbralik Kreeka segadus“: abikaasaga kahe 
peale viis last, lapselaps, miniad ja väimehed mitmelt kontinen-
dilt, rääkimata kassist. Kodus naudin lugemist, maalimist, käsi-
tööd ja aias nokitsemist. “

KRISTEL KRANICH
keskkonnaõiguse 

spetsialist ja hobiaednik

Hariduselt olen keskkonnavaldkonna jurist. Töökogemust jagub nii 
avalikust kui ka erasektorist. Olen töötanud EV riigikogu kantseleis 
ja keskkonnaministeeriumis ning arendanud projekte Balkanil. 

Kandideerin Tallinna volikokku Reformierakonna nimekirjas. Miks? 
Minu jaoks on vastus selge. Reformierakonna liige olen juba 1997. 
aastast, seega ei olnud valik keeruline. Tunnen Reformierakonna 
inimesi läbi ja lõhki ning tean, kuidas nad mõtlevad. Arvan, et see 
on parim meeskond, kes suudaks pealinnas muutusi ellu viia. 

Roheline ja mitmepalgeline Põhja-Tallinn 
Põhja-Tallinn on nagu pealinna Tuhkatriinu: tagasihoidlik ja töö-
kas, samas suurepärase printsessipotentsiaaliga. Meil on Tallinna 
pikim merepiir, kõige mitmekesisem loodus ja osaliselt Natura 
võrgustikku kuuluv üleeuroopalise tähtsusega hoiuala Paljassaa-
rel, kus on pealinna parimad linnuvaatluspaigad. On eelmisest 
sajandist pärinevaid autentseid aedlinnatänavaid Pelgulinnas ja 
Kopli poolsaarel ning boheemlaslikke pärleid Telliskivis ja Põhjala 
tehases. Mõnes mõttes on senine linnavõim Põhja-Tallinna ka 
Tuhkatriinuna kohelnud ning selle arenguvõimalustele liiga vähe 
tähelepanu pööranud. 

Avatud merepiir  
Ilmselt iga tallinlane on mingil jalutuskäigul sattunud tupikusse, 
mis lõpeb kinnise tänava või taraga. Eriti palju on selliseid kohti 
Põhja-Tallinna merepiiril. Tahan seista selle eest, et merepiir oleks 
võimalikult avatud iga linnakodaniku jaoks. Kirgliku talisuplejana 
tunnen puudust võimalustest talvel  kodu lähedal merre sulpsata 
ja kavatsen tegutseda selle nimel, et Põhja-Tallinnas saaks olema 
talisupluskeskus.  

Vastutustundlikult arendatud autentne, 
ajalooline keskkond ja terviklik 
linnaruum 
Põhja-Tallinnas on palju sellist, mida võimalikult autentsena hoida 
ja vastutustundlikult arendada: Pelgulinna ja Kalamaja agulimiljöö, 
majesteetlik Patarei merekindlus, Stroomi, Merimetsa ja Hipod-
roomi ümbrus. Pikkadel jalgrattasõitudel olen teravalt kogenud, 
et keskkond on ka linnaruum kui tervik ja liikumisvõimalused 
linnaruumis vajavad märkimisväärselt parandamist. Usun, et minu 
teadmised ja kogemused keskkonnaõiguse juristina tulevad selles 
valdkonnas igati kasuks.
  

Multikultuurne linnaosa 
Põhja-Tallinnas elab üle 60 rahvuse ja mitte kõikide jaoks ei ole 
eesti keel emakeeleks. Kohtumistel linnaosa inimestega olen 
kogenud siiski, et kõik jutud saab räägitud, kui lisaks võtta appi 
ka inglise ja vene keel. Multikultuursus on maailmas reeglina 
ühiskonna tugevuse, mitte nõrkuse näitaja. Loome Põhja-Tallinna 
inimestele kõigile võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks 
ja kaotame kohatasu lasteaias alates esimesest lapsest.  

Avatud valitsemine 
Ja last but not least - Jugoslaavia vanasõna ütleb: kes tihti teed 
küsib, see ei eksi ära. Tahaksin seista selle eest, et linnavõim 
oleks avatud ja hea partner linnakodanikule. Igal Põhja-Tallinna 
elanikul peab rahvusest olenemata olema võimalik suhelda linna-
juhtidega otse ja vahendajateta. Linnavõim peab olema kodaniku 
teenistuses ja jagama infot avatult ning salatsemata, kõikvõima-
likes kanalites. Selline avatud asjaajamine vähendab korruptsioo-
niohtu ja suurendab elanike usaldust linna juhtimise vastu. 
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ÜLDHARIDUS PEAB OLEMA 
TALLINNAS EESTI KEELES 
Kauaplaanitud hariduse keelereform peab pärast neid valimisi lõpuks 
teoks saama, seda mõistagi eeldusel, et võim Tallinnas muutub. Ei 
ole saladus, et venekeelse hariduse praegusel kujul säilitamine on 
Keskerakonnale tähtis, et tagada endale lojaalne valimisbaas. Seda 
eeskätt kõrgemaealiste muukeelsete inimeste kujul, kes oma puudu-
liku riigikeele oskuse ja väheste sotsiaalsete sidemete tõttu eestlas-
tega tunnevad end Eesti ühiskonnas ebakindlalt ja vajavad pidevalt 
kaitset. 
Tallinna linn on aastaid tegelenud potjomkinlusega, jättes tähtsad 
otsused seoses hariduskorraldusega muukeelsetes koolides lihtsalt 
tegemata. Õpetajad ei saa vajalikke juhiseid ja metoodikatuge ega 
vajalikus ulatuses keeleõpet. Umbkeelne õpetaja ei osale ka täiend-
koolitustel või saab kahtlase kvaliteediga kursuseid, mis viib tema 
professionaalse kvalifikatsiooni lõpuks kiiresti alla. 
Selle poliitika tagajärjel on venekeelne kool täiesti oodatult ja loo-
giliselt eestikeelsest märkimisväärselt maha jäänud. Viimased PISA 
uuringud kinnitasid, et lugemises ja loodusainetes on erinevus üle 40 
punkti ja matemaatikas veidi üle 30 punkti. PISA testide koostajate 
hinnangul võrdub 40-punktine tasemeerinevus umbes ühe õppeaas-
taga. Seega on venekeelsed koolid terve õppeaasta jagu taga, mis on 
minu hinnangul õpilaste vastu lausa kuritegu! 

Eestikeelne haridus alaku lasteaias
Olukord vajab kiiret sekkumist. Koolipidaja (ehk kohalik omavalitsus) 
peab muukeelsete koolide õpilastele eri kooliastmetes kohustuslikus 
korras pakkuma täiendavat eesti keele õpet ja eestikeelseid õppeai-
neid.  
Muidugi oleks palju loogilisem, sujuvam ja kergem alustada hari-
dusteed eesti keeles juba lasteaiast. Iga aastaga teeb aina rohkem 
lapsevanemaid just selle valiku, mis muudab nii muu kodukeelega 
laste tuleviku lõpuks helgemaks kui ka meie koolid mitmekesisemaks. 
Tahan meenutada president Kersti Kaljulaidi selle aasta vabariigi 
aastapäeva kõnes kõlanud mõtet: väikerahvana vajame alati kinni-
tust, et eesti keel, kultuur ja komberuum on kaitstud, ning ka kindlat 
teadmist, et saame kõikide siin koolis käinud inimestega eesti keeles 
rääkida.  
Toetan ka seda, et eestikeelses koolis õppivatel muu emakeelega 
lastel oleks võimalus süvendatult oma emakeelt õppida. 
Reformierakonna eesmärk pole mitte segregatsioon, vaid ühtne, toi-
miv ja erivajadustega arvestav paindlik haridussüsteem, mis vastab 
ühiskonna tänapäevastele nõudmistele. Tallinna elanikud väärivad 
seda ning meie asi on seda neile pakkuda! 

PÕHJA-TALLINN TURVALISEKS JA 
MUGAVAKS! 
Olen rahvusvaheline ettevõtja, kes armastab veeta nädalalõppe 
koos perega hubases Põhja-Tallinnas. Kandideerin Tallinna lin-
navolikogusse, et seista Põhja-Tallinna kiire arengu eest. Siin on 
multikultuurne keskkond, kus on ruumi kõigile, aga see linnaosa 
peab veelgi arenema! 
Mida sooviksin mina ära teha? Riigikeeleõppe viimine igasse las-
teaeda on äärmiselt vajalik. Sooviksin Põhja-Tallinna muuta popu-
laarseks merekuurordiks ja Kopli tänapäevaseks multikultuurseks 
linnaosaks. Toetan erakonnakaaslaste ideed rajada Koplisse aja-
kohane trammivõrk piki Kolde puiesteed, Puhangu tänavalt kuni 
Paljasaarde. Mis veel: linnaosa õhtune valgustus on vilets, kind-
lasti on vaja tänavatele rohkem lampe. 

Globalist ja liberaal
Soovin linnaosakogu liikmena seista kogukonna huvide eest! 
Loodan, et sajandivahetuse Kopli agulist saab kümne aasta pärast 
rahvusvaheline finantskeskus. Soovin kasutusse võtta meretram-
mi, mis sõidaks viis korda päevas Tallinna linnahalli juurde. Liiklus-
probleemid on linnaosas suured ja sõlmtänavad tipptunnil pidevalt 
umbes. 
Sport on minu kirg. 40-aastaselt suutsin noorte meestega sam-
mu pidada ja olen Eesti meistrivõistlustelt saanud ka mõne medali 
talitriatlonis. Enam ma medaleid ei jahi. Nüüd lihtsalt liigutan, 
jooksen või võimlen hommikuti enne tööd. Meil on Karjamaa tä-
naval ühes keldris ka väike maleklubi, mida koos härra Sabaroviga 
juhendan. 
Maailmavaatelt olen globalist ja liberaal, armastades samal ajal 
väikest Eestit. Soovin, et Eesti oleks avatud ja salliv ning läände 
orienteerunud. Kindlasti on Soome ja Rootsi Eestile eeskujuks! Ma 
ei salli Eestis levivat populismi ja marurahvuslust. Hindan eelkõige 
liberalismist tulenevaid vabadusi. 

JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ

ANDRES ARO

jurist

ettevõtja
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Olen perearst, ema ja vanaema ja Põhja-Tallinnas arstina töötanud 
peaaegu 50 aastat. Pean seda linnaosa enda teiseks koduks ja 
siinseid inimesi omadeks. Minu suur eeskuju elus on olnud minu 
isa Kaljo Aigro. Ta oli mees, kes unistas suurelt ja koos kaastee-
listega unistused ka teoks tegi. Ta rajas Nõo keskkooli. See oli 
ja on senini kool, kus õpetatakse eriprogrammi järgi füüsikat ja 
matemaatikat. Selle kooli lõpetasin ka mina. Isa oli direktor, kellele 
oli tähtis inimene kõigi oma vooruste ja nõrkustega. Ta astus ühte 
jalga nii oma kooli õpetajate kui ka õpilastega. 

Ka mulle on kõige tähtsam inimene. Arstina töötades ma ainult ei 
ravi, vaid näen ka patsientide probleeme laiemalt. Haigus on alati 
tagajärg, vaja on terviserikkeid ennetada. Ainult tervete eluviiside 
propageerimisest jääb väheks. Elu tervelt elamiseks on vaja ka 
tingimusi. Tuleb luua hea elu- ja töökeskkond. Siin on omavalit-
sustel palju ära teha. Kuigi pooldan enesega hakkamasaamist, 
märkan ka abivajajaid. 

Minu missioon on nõrgemate aitamine. 
Üksi ma seda maksimaalselt teha ei 
suuda. Uskudes ise oma ideedesse, vajan 
teie toetust nende elluviimiseks. 
Meie linnas elab ka vaimse puudega abivajajaid, keda ei või tõrju-
da. Nad vajavad erihooldust, mis peab olema kohe tagatud. Praegu 
on see probleem lahendamata. 

Probleeme on palju. Vähekindlustatud pered, üksikud pensionä-
rid, puudega last kasvatavad pered, üksindus ja enda üleliigsena 
tundmine, suutmatus orienteeruda ametkondade bürokraatias – 
see kõik ongi sageli haiguste ägenemise põhjuseks. 

Tallinna linn on rikas, aga raha tuleks mõistlikumalt kasutada. Kui 
olete minuga nõus, andke mulle võimalus oma unistused teostada 
ja hääletage minu poolt!  

JUHTIMISES EI MUUTU MIDAGI, KUI 
EI KAASATA INIMESI, KELLEL ON 
VISIOON 
Öeldakse, et Põhja-Tallinn on kõige kiiremini arenev linnaosa. 
Igasugune areng ei ole alati parim ja inimeste heaolu parandav. 
Näeme selgelt, et praegune linnajuhtimine on ummikusse jooks-
nud. Ennetav tegevus ja visioon puuduvad täielikult. Alustame 
kinnisvaraarendustest. Suurimad arengud toimuvad praegu Ka-
lamaja, Kalaranna ja Paljassaare suunal, kuni Kopli liinideni välja. 
Teisel pool Põhja-Tallinna toimusid suuremad muutused eelmise 
buumi ajal.  

Buumi ajal ehitati korterelamuid hulgi, aga lasteaia- ja koolikohti 
juurde ei loodud. Kümme aastat hiljem reageeritakse olukorrale ja 
märgatakse, et muud koolid ja lasteaiad satuvad surve alla. Las-
teaedades on pikad järjekorrad, koolides mitu vahetust. Praegusel 
buumil, kui seda võib nõnda nimetada, ehitatakse Põhja-Tallinnas 
aga veelgi rohkem.  

Kiiremas korras tuleb leida lahendus eesseisvatele probleemidele. 
Pakun välja, et kaubajaam oleks kooli ja lasteaia ehituseks hea 
koht. Siin saaks lüüa mitu kärbest ühe hoobiga. Keset linna on 
kaubajaam ohtlik ja kasutab mõttetult ruumi. Jaam tuleb kiiremas 
korras anda inimestele kasutada.  

Siinkohal võiks maastikuarhitektid 
saada vabamad käed. Võimalus oleks 
luua keskkond, kus lapsed omandavad 
looduslähedasi teadmisi, istutavad 
erinevaid liike puid, taimi jne.   
Ilmselgelt näeme, et Keskerakonnal puudub pikk visioon ja tahe 
inimesi aidata. Ei ole hullu, meil on nimekirjas mitmeid oma ala 
spetsialiste. Tuleme appi! Enne ei muutu midagi, kui ei hakata 
kaasama inimesi, kellel on visioon ja kes oleks tahtmist täis. 
Luban, et meie tiim on seda ja soovib linnakeskkonda paremaks 
muuta! 

HELGE HALLIKA 

GEROL SILKIN

perearst

ettevõtja
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VÄHEM UMMIKUID, ROHKEM 
ROHELUST!
Olen pikaaegne haridusjuht, lapsevanem, Põhja-Tallinna elanik ja 
linnaosakogu liige, üldsusele tuttav muusikuna. Magistrikraadi 
omandasin Tartu Ülikoolis sotsioloogia erialal, seejärel täiendasin 
end ärĳuhtimise erialal ning läbisin magistriõpingud rahvusvahe-
listes suhetes.  

Tallinnas olen edukalt käivitanud kaks rahvusvahelist kooli: praegu 
töötan Tallinna Rahvusvahelise Kooli direktorina, varem juhtisin 
Tallinna Euroopa Kooli. Lisaks olen töötanud haridus- ja teadus-
ministeeriumi juhtkonnas ning EAS-is.  

Pealinn vajab uut käiku 
Tallinn küll areneb, aga täiesti omaette küsimus on see, kas just 
igas vajalikus valdkonnas, kas piisavalt kiiresti, kas alati õigesti 
ja õiges suunas. Oleme Tallinna linnajuhtimises näinud aeglase-
võitu asjaajamist, korruptsiooni ja elanike vähest kaasamist. Ära 
annaks teha palju rohkem, märksa tõhusamalt, ja nii, et heaolu 
jõuaks kõigini.  

Reformierakonna 2021. aasta valimisprogramm „Ühendatud 
Tallinn“ sisaldab inspireerivat visiooni ja praktilisi ideid, kuidas 
linlaste ühendamine ja heaolu uuele tasemele viia ning prae-
gustest kitsaskohtadest üle saada. Usun, et saame järgmistel 
aastatel palju ära teha nii linnaliikluse ummikutest vabastamisel, 
Põhja-Tallinna rohealade hoidmisel ja juurdeloomisel ning linnas 
praegu laiutavate tühimike (nagu Kopli kaubajaam) uue eluga 
täitmisel. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata haridusteemadele, 
kaotada lasteaia kohatasu ning pakkuda kvaliteetset riigikeelset 
haridust juba lasteaiast alates. 

KOHALIKU KOGUKONNA HÄÄL 
KUULDUD
Põhja-Tallinn sai minu koduks 1975. aastal, mil tulin kuueaastase 
tüdrukutirtsuna suurde pealinna, et minna esimesse klassi. Mul 
oli suur õnn, et linnakodu sattus Põhja-Tallinna rahulikku asu-
misse, aktiivse kogukonnaga vanasse agulisse nimega Pelgulinn. 

Ühise nimetuse Põhja-Tallinna alt on võimalik leida üheksa eri-
nevat asumit, mis on kõik omanäolised, mitmekesised ja selge 
identiteediga. 

Siinsete asukate üks mure on piirkonna positiivse arengu taga-
mine. Selline erinevast üheksast kogumist kooslus on häiritud 
nii ruumiliselt kui ka sotsiaalselt.     

Kas olete kuulnud mõnda tuttavat end põhjatallinlaseks 
nimetamas? Arvan, et mitte. Sellist identiteeti lihtsalt pole, 
see tuleb pigem asumi või hoopis rahvuse põhjal. Mina ise pean 
end pelgulinskiks. Olles tegev kultuuri ja telefonimüügi vald-
konnas, tean, kui kirju ajalugu on Pelgulinnal, seda just eelkõige 
kultuuriliselt. Siin on Tallinna vanim tegutsev asumiselts, üürni-
ke ühendus ja majaomanike selts. Selle asumi pinnas (või hoopis 
õhk?) on alati olnud soodne väikeäride, galeriide, agulikohvikute, 
aga ka praeguseks tuntud kultuuriinimeste kasvuks. Just Pelgu-
linnas tegutseb Eesti Hollywoodis kaardile toonud filmistuudio 
Allfilm.  

Põhja-Tallinn on mitmekultuuriline 
linnaosa ning tähtis on säilitada selle 
ainulaadsus!

OLAVI OTEPALU

LINDA ÜMERA

koolĳuht, muusik

kultuuriürituste 
korraldaja
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TRAMMIGA TULEVIKKU! 
Olen sündinud lehekuu 11. päeval 1961. aastal. Kasvasin üles Võrts-
järve kaldal Viljandimaal. Lõpetasin Carl Robert Jakobsoni nimelise 
Viljandi I keskkooli ning suundusin edasi Tallinna 19. Tehnikakooli. 
Edasi viis haridustee mind Tartusse, Eesti Põllumajanduse Aka-
deemiasse, mille lõpetasin 1985. aastal hüdrotehnikainsenerina. 

Pärast sõjaväeteenistust töötasin Kalju kolhoosis peamelioraatori-
na: ehitasime maanteid, hooldasime ja rajasime nii kuivendussüs-
teeme kui ka veekogusid, teostasime maakorraldustöid ja mõõ-
distusi. 1993. aastal läksin Viljandi maaparandusbüroo jaoskonna 
spetsialisti ametikohale. 2010. aastast alates olen Põhja-Tallinna 
elanik. 

Teeme midagi mõistlikku! 
Aastate jooksul olen täheldanud märkimisväärseid muutuseid 
Põhja-Tallinna linnaosa elukorralduses. Ent Põhja-Tallinna linna-
osakogu maakomisjoni liikmena ei saa ma kuidagi mööda vaadata 
Stroomi rannaalaga külgnevate piirkondade haletsusväärsest 
seisukorrast. 

Mustjõe oja suunalt lähtuv püsireostus halvab aasta läbi Stroomi 
supelranna kasutusvõimalusi. Hoiatavate siltide paigaldamine 
siinkohal probleemi ei lahenda. Stroomi rand kui tulevane turismi-
magnet väärib vaieldamatult enamat. 

Trammiga Stroomi randa! 
Tulevikus näen Stroomi randa suunduvaid tramme elurõõmsate 
püsielanike ja turistidega, kes naudivad tervislikke rannaelamusi 
ning aasta ringi toimivaid atraktsioone. 

KAUNIM, HUBASEM, ROHELISEM 
JA PÕNEVAM PÕHJA-TALLINN 
Olen pikka aega elanud Pelgulinnas ja seega kursis selle piir-
konna rõõmude ning muredega. Linnaosa tegemised on mulle 
alati korda läinud, sest Pelgulinn on minu kodu. Hoolin siinsest 
keskkonnast ning inimestest, kes siin koos minuga elavad. See 
on lihtne põhjus, miks soovin panustada just Põhja-Tallinnasse. 

Hariduselt olen Tartu Ülikooli lõpetanud jurist ja töötanud pikalt 
tervishoius, nüüd tegutsen keskkonnavaldkonnas. Kandideerin 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, sest soovin muuta 
Põhja-Tallinna paremaks, veelgi rohelisemaks elukohaks igas 
vanuses elanike jaoks. Põhja-Tallinnas on palju suuri ja toredaid 
ning väikeseid ja põnevaid eesmärke, mis kogukonda kaasates 
ellu viia. 

Kui osutun valituks, luban, et järgmise 
nelja aasta jooksul saab Põhja-Tallinn 
olema elamiseks veelgi kaunim, 
hubasem, rohelisem ja põnevam koht! 

LEMBIT KASS

SIRJE JUHKAM

trammiprohvet

jurist



#ÜhendatudTallinn20

REFORMIERAKONNA 
PLAANID PÕHJA-TALLINNA 
ARENDAMISEKS:  
·Loome asumite tihendamisega koos ka piisavalt kodulähedasi 
lasteaia- ja koolikohti.  

·Teeme korda kõik Põhja-Tallinna lasteaiad ja nende õuealad.  

·Avame koolide staadionid ja võimlad linnarahvale.  

·Loome esmajärjekorras koolide ja lasteaedade ümbrusesse 
turvalise liikluskeskkonna.  

·Loome Tallinna jalgrattastrateegia osana Põhja-Tallinnasse 
turvalise rattateede võrgustiku, mis võimaldab jalakäĳatele 
kõnniteel turvalise kõnniruumi ning jalg- ja tõukeratturitele 
eraldatud jalgrattateel sõiduruumi.  

·Seisame avatud ja inimkeskse ligipääsetava merepiiri 
eest. Selleks avame mereranna, sealhulgas NATO sadama ja 
miinisadama alad, ning loome taliujumiskeskused aastaringseks 
kasutamiseks.  

·Rajame Põhja-Tallinna asumipõhised tervisekeskused (koos 
sotsiaalteenustega).  

·Rajame Põhja-Tallinna kvaliteetse, ent taskukohase 
eakate teenusmaja, mis on avatud suhtluspaik kogukonna 
vanemaealistele.  

·Viime ühistranspordiliinid linnaosade vahel vastavusse 
inimeste tegelike liikumisvajadustega.  

·Loome suletud Kopli kaubajaama asemele sõbraliku ja aktiivse 
Kopli lineaarpargi.  

·Anname asumifondi vahenditest linnaosakogule kureerida kuni 
miljon eurot aastas, et kohalike endi eelistustele ja otsustele 
tuginedes kohalikku elukeskkonda parandada. 

Pensionärile 
aktiivsuskontoga 
200 lisaeurot aastas

Kaotame lasteaia 
kohatasu = võit perele 
854 eurot aastas

Kvaliteetne 
eestikeelne haridus 
lasteaiast alates

Parem linnaruum: 
lapsed ise liikuma, 
uued trammiliinid

Ettevõtlikule inimesele 
roheline koridor

Valveperearstiteenus 
pärast tööaega

TEEME KOOS TEIEGA 
PÕHJA-TALLINNA PAREMAKS! 
Kui soovite kaasa lüüa, võtke ühendust Tallinna arendusjuhi 
Carmen Illakuga aadressil: carmen@reform.ee 
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VALI PARIM MEESKOND 
TALLINNAS, 

VALI REFORMIERAKOND!

TALLINN
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11.–14.10.2021
Kell 12.00 kuni 20.00 toimub eelhääletamine vähemalt ühes linna määratud jaoskonnas, 

ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda. 

11.–16.10.2021
Toimub elektrooniline hääletamine. 

Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäev läbi kuni 16. oktoobril kell 20.00.

15.–16.10.2021
Kell 12.00 kuni 20.00 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades ning eelneva taotluse esitamisel ka kodus.

17.10.2021
Kell 9.00 kuni 20.00 toimub hääletamine kõigis jaoskondades ning eelneva taotluse esitamisel ka kodus.

TULE VALIMA!
SINU HÄÄL LOEB!
E-VALIMISED: 

11. oktoober kell 9.00 
kuni 16. oktoober 

kell 20.00
www.valimised.ee

EELHÄÄLETUS:
keskuste jaoskondades 

11. –14. oktoober
ja kõigis jaoskondades 

15.–16. oktoober 
kell 12.00–20.00

VALIMISPÄEV 
17. OKTOOBER:
hääletamine kõigis 

jaoskondades 
kell 9.00–20.00
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Kõigi nende vahel, kes  lahendavad ristsõna ja saadavad meile õige vastuse, loosime välja 10 vihmavarju ja meepurki! 
Lahendusi ootame kuni 17. oktoobrini meilitsi aadressil: carmen@reform.ee



SIRJE JUHKAM 1150 
jurist

HELGE HALLIKA 1146 
perearst

MATI RAIDMA 1142 
kriisiekspert

ANDRES ARO 1145 
ettevõtja

SIGNE RIISALO 1141 
sotsiaalkaitseminister

JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 1144 
jurist

LEMBIT KASS 1149 
trammiprohvet

LINDA ÜMERA 1148 
kultuuriürituste

korraldaja

OLAVI OTEPALU 1147 
koolijuht, muusik

PÄRTEL-PEETER PERE 1140 
Tallinna rattalinnapea

KRISTEL KRANICH 1143 
keskkonnaõiguse 

spetsialist ja hobiaednik

YOKO ALENDER 1139 
riigikogu liige, arhitekt, 

linnaplaneerija

Loe meie inimeste ja plaanide kohta lähemalt: 
www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tallinn/

                                                                 ja leia meid

TALLINN

VALI PAREMINI HOITUD TALLINN,
VALI REFORMIERAKOND!

GEROL SILKIN 1151 
ettevõtja




