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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 näidata. 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 valimiste kam-
paaniasse 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 ela-
da, või on linn ajale jalgu jäänud ega käi arengutega kaasas. Meile 
Eestis on alati meeldinud ennast teistega võrrelda, aga tuleb mõel-
da: kas me võrdleme end nendega, kelle poole tahame püüelda, või 
lihtsalt nendega, kellest oleme paremad? Tallinn võistleb tööjõu 
pärast linnadega nagu Stockholm või Helsingi. Aga elukvaliteedi 
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 
vaatame Tallinna linnajuhtimist, siis seal on aastakümneid olnud 
samad inimesed ja põhimõtted, nii et oleks väga imelik, kui nad 
järsku suure arenguhüppe teeksid. Seda on ka praegusest linna-
valitsemisest 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 möö-
da kõnniteid ei sõida, siis on pidevalt tunne, et võid surma saada. 
Kui jälle sõidad mööda kõnniteid, siis on need inimesed pahased, 
kes jala käivad. Asja teevad veel segasemaks kõnniteedele hoogtöö 
korras maha värvitud punased “rattateed” – tegelikult peaks kor-
ralik jalgrattatee olema eraldatud nii jalakäĳatest kui ka autodest. 
Kõrged äärekivid on suur probleem ja siis on teel mingid arusaama-
tud veetorud, mis tunduvad ka jalgratturile ohtlikud. Selliseid väik-
semaid möödapanekuid on väga palju. Aga kõige tähtsam 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 üliva-
jalik, et eesti keeles hakataks õpetama juba lasteaias, et vajadus 
teises keeles kooliharidust anda oleks väiksem. Samas peab säili-
ma 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 lapsed imavad 
keelt endasse nagu käsnad. Mu enda laps käis Belgias prantsus-
keelses 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 suu-
remas eraldatuses teistest. Või linn, kus jõukuse suurenemine 
parandab igaühe elustandardit, tänavaruum on ajakohane, ro-
helus 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,’’ sõ-
nab 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 esi-
kohal. Tal on soe mälestus sellest, kuidas tema vanemad viisid 
lapsi igale poole, kuhu tollal oli võimalus reisida. “Üritan nüüd 
isegi samast loogikast lähtuda ja oma lastega ringi rännata, kui 

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 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

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 nimelt tööd tegema. 
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Pensionärile 
Aktiivsuskontoga 

200 lisaeurot 
aastas

“
“

KAHEKSA KÜSIMUST KEIT 
PENTUS-ROSIMANNUSELE
Keit Pentus-Rosimannus laiemat tutvustamist ei vaja. 
Lisaks tänasele vastutusrikkale rahandusministri ametile, 
on ta Tallinna poliitikaga seotud olnud üle 20 aasta. Ta on 
pikka aega eest vedanud Reformierakonna Tallinna kesklinna 
piirkonna tegemisi, olnud 2003-2005 kesklinna linnaosa 
vanem ja 2009 Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat.

Kas Tallinn peaks olema rohkem 
Helsingi või rohkem Londoni moodi?
Tallinn peaks olema Tallinna moodi – huvitav, kodune, 
turvaline, uuendusmeelne, ettevõtluseks ja loominguks 
ideaalne koht. Mina näen tuleviku Tallinnat Euroopa kõige 
elamisväärsemate linnade hulgas. Nii tahetakse siia ka 
investeerida, töökohti luua, perega elama tulla. 

Miks on südalinn jäänud kuidagi 
igavamaks kui Telliskivi või Noblessner?
Mulle meeldib jätkuvalt meie kesklinna piirkond väga. Kadriorg, 
vanalinn, Süda-Magasini kvartal, Kassisaba – kõik on omamoodi 
ja väga mõnusa fluidumiga. Aga nii Telliskivis kui ka Noblessne-
ris on arendatud ja kujundatud piirkonda tervikuna, südalinnas 
on lastud asjadel üsna isevoolu minna. Oma osa mängib 
kindlasti ka see, et südalinn ja vanalinn, kus kriisi eel oli hulk 
toredaid kohti, sai kriisis kõige rohkem pihta ja linn ei läinud 
õigel ajal appi. Linnavalitsus pakkus leevendusi ainult enda ren-
dipindadel tegutsejatele, aga tervikpildi jättis arvesse võtmata 
ja ettevõtjatele kriisi ajal kiire toe pakkumata. See oli viga. Ma 
arvan, et südalinnas ja eriti vanalinnas peaks linnavõim koos 
kohalike ettevõtjate ja elanikega ühe korraliku kava tegema, 
kuidas seda piirkonda inimsõbralikuks kujundada ja anda 
põhjust Eesti inimestel vanalinnas tegutsemiseks ja elamiseks. 

Kas vanalinn peaks olema omaette linnaosa?

Vanalinna elanikel on praeguseks tekkinud tunne, et ega nende 
huvide ja muredega üldiselt linnajuhtimises ei arvestata. 
Vanalinn ei ole ju muuseum või puhtalt turistide jaoks 
mõeldud atraktsioon – siin elavad ettevõtlikud inimesed, 
elavad väikeste lastega pered ja juba väärikas eas inimesed, 
kelle jaoks vanalinn on ikkagi elukeskkond. Sellega tuleb 
palju rohkem arvestada, kohalikke koondava seltsi arvamusi 
kuulata. Omaette linnaosa ja juhtimise taotlemine on tavaliselt 
reaktsioon sellele, kui kohalike inimestega ei arvestata. 

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS
rahandusminister
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Mida kujutab endast 
Aktiivsuskonto+, mida 
Reformierakond pakub 
Tallinna eakatele?

See on pensionäridele mõeldud 200 lisaeurot 
aastas, mille eest oleks võimalik käia kultuuri 
nautimas, kontsertidel, teatris või ka ujumas, muud sobilikku 
sporti tegemas, ringides osalemiseks. Kes soovib, võiks seda 
kasutada ka ajalehtede, ajakirjade tellimiseks – sisuliselt 
on tegu rahaga, mida saaks kasutada oma aja huvitavaks 
täitmiseks. Esimesel aastal oleks Aktiivsuskontol 200 eurot 
aastas ja kui Eesti kõige jõukama omavalitsuse, Tallinna 
rahaasjad võimaldavad, siis tõuseks summa 500 euroni aastas. 

Aktiivsuskonto+ on mõeldud 200 euro 
eest tegevuste toetamiseks, aga mida 
pensionieas inimeste elukvaliteedi 
toetamiseks riigis ette võetakse?

Esiteks – tänu Eesti ettevõtjatele kasvab majandus praegu 
selliselt, et järgmisel aastal tõuseb igakuine pension u 38 
eurot ja jõuab 590 euroni kuus. See tähendab, et pensionikasv 
toob 456 eurot aasta kohta lisaks. Teiseks viin sügisel 
parlamenti eelnõu, mis muudab keskmise pensioni Eestis 

tulumaksust vabaks. See saab olema fikseeritud selliselt, 
et kui kasvab keskmine pension, kasvab automaatselt 
ka sellele rakenduv reegel, et keskmise pensioni pealt 
pensioniealine inimene tulumaksu ei maksa. 

Miks peaksid lapsed alates lasteaiast 
eestikeelset haridust saama?
Eesti haridus kuulub maailma parimate hulka ja eks see on laste 
endi huvides, et kui ka nende kodune emakeel on muu, saaksid 
nad võimalikult varakult eestikeelsest haridusest osa. Siis on 
hiljem lihtsam nii edasiõppimise kui ka töökoha leidmisega. 
Lisaks on teadlased ammu kinnitanud, et keele omandamine 
käib mängleva kergusega just lasteaiavanuses. Ausalt öeldes 
on patt, et see siiamaani tegemata on. Ammu oleks aeg. 

Milliseid muudatusi planeerib Reformiera-
kond lasteaia kohatasuga Tallinnas?

Lasteaia kohatasu tuleb kaotada. Pole loogiline, et 
kõrgharidus on meil tasuta, aga kõige väiksemad 
peavad lasteaias käimise eest maksma. 

Kui saaksid teha ühe tulevikku 
suunatud investeeringu Tal-
linnasse, mis see oleks? 
Tallinna-Helsingi tunnel. Kahe majandusruumi 

sidumine üheks annaks majandusele väga palju 
võimalusi juurde, tooks ka uue kasvu, mis 

omakorda võimaldaks uusi, täna-
päevaseid teenuseid arendada.
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„Pidevalt arenedes ja juhina 
selgeid sihte sõnastades, 

inspireerib Keit meie meeskonda 
olema parim ning ühiselt suuri 

samme astuma.“

Yoko 
Alender



seenioride eestkostja, 
noorte toetaja

IVI EENMAA

VÄÄRIKAS PEALINN EAKATELE
Kui ma seisan Lasnamäe veerul, tulen merelt või jalutan 
Tallinna vanalinna iidsete müüride vahel, paistab Tallinn imelise 
linnana. Linnakodanikuna küsin, mida me rohkem tahame 
ja vajame, kas bussiaknast paistvat imelist turistilõksu või 
linna, kus on mõnus elada? Julgen arvata, et tallinlaste soov 
on elada linnas ja kogukonnas, kus kõik saaksid hakkama. 

Meile on eelkäĳatelt ja raehärradelt pärandatud vanalinn koos 
iidse linnamüüriga. See on väärikas sümbol, mille tähendus 
on palju suurem kui vana linnamüür ise. Teame, et vanasti, kui 
olid jõudnud linnamüüri väravast sisse, olid kaitstud ja kaitse 
all. Tänapäeval on kaitse ja kaitstus omandanud uue ja märksa 
laiema tähenduse. Minu jaoks tähendab see linnavalitsejate pa-
kutavaid teenuseid linnakodanikele. See on inimene ja kogu elu-
keskkond, mille sees ta on või mis teda ümbritseb. See on elu 
elamise kvaliteet sünnist surmani ja ehk pärast seda viimastki.  

Hea linnakodanik! Kui Sina leiad, et Tallinnas, Eesti vabariigi 
pealinnas, peaks elukorraldus olema suunatud tegudele, millest 
võidavad kõik väikesed ja suured inimesed, kes veel ei oska  
või enam ei jaksa; et ettevõtjad ja ettevõtlus, mis tegelikult 
täidab linnakassat, oleks võrdselt koheldud; et linnaruumi 
arendamine ja planeerimine vastaks elanike ootustele ega 
päädiks uue „Hiina müüriga“ Lasnamäelt Sillamäeni; et 
linnas toimiva ühistranspordi kaubamärk ei oleks ainult sõna 
„tasuta“, vaid täidaks tegelikke vajadusi, siis loe palun läbi 
Reformierakonna valitsemiskava „ÜHENDATUD TALLINN“. Seal 
kirjapandu soovime muuta tegelikkuseks. Alustame lasteae-
dades kohatasu kaotamise, kõigile pensionäridele erinevaid 
võimalusi pakkuva Aktiivsuskonto loomise ja eestikeelsele 
haridusele üleminekuga haridusvaldkonnas. Meie nägemuses 
peab Kesklinnast kujunema easõbralik töö- ja elupaik kõigile. 
Nii lastega peredele, ettevõtjatele ja tööinimestele kui ka 
neile, kes juba vanaduspõlve peavad. Tähtsaks jääb, nagu 
alati, hool ja tähelepanu UNESCO maailmapärandiks hinnatud 
Tallinna vanalinna säilitamise eest, aga kindlasti ka vanalinnale 
igiomase elu-,  äri- ja kultuuritegevuse arendamine.

Mina, Ivi Eenmaa, kandideerin Tallinna volikogus-
se Kesklinnas. Teen seda sellepärast, et andsin 
oma panuse praeguse programmi väljatöötamisse 
ja soovin olla kaasatud ka selle elluviimisel. 
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Alustame lasteaedades 
kohatasu kaotamise, 

Aktiivsuskonto loomise 
ja eestikeelsele 

haridusele üleminekuga

“
“



Usun, et kõik 
vanemad oleksid 

õnnelikud, kui nende 
laps jõuaks ise 

ohutult kooli

“
“

JUHAN KANGILASKI
ettevõtja, arhitekt ja linnaplaneerĳa

KAASAEGNE JA OHUTU LINNARUUM!
Olen arhitekt ja linnaplaneerĳa. Ettevõtjana nõustan 
igapäevaselt arendajaid, arhitekte ja omavalitsusi 
kvaliteetse elukeskkonna loomisel. Kesklinna linnaosakogu 
aseesimehena olen aktiivselt juhtinud planeeringuid ja 
teisi linnaruumi arengut puudutavaid arutelusid.

Tallinn eeskujuks teistele

Tallinnal on tohutu potentsiaal olla uueaegne põhja-
maa pealinn, kus tänavatel on mugav ja ohutu jalgsi ja 
jalgrattaga liikuda. Kõigil, nii 8- kui ka 80-aastastel. Leian, 
et olemasolevaid liikuvusandmeid kasutades on võimalik 
Tallinnas luua uus, inimeste reaalseid liikumisi arvestav 
ühistranspordivõrgustik, mis on päriselt kiirem ja puhtam 
ning atraktiivne alternatiiv autoga ummikus istumisele.

Küsimus, mida kesklinnas soovin lahendada, on koolidele 
jalgsi ja rattaga ohutu ligipääs. Usun, et kõik vanemad oleksid 
õnnelikud, kui nende laps jõuaks ise ohutult kooli. Nii ei peaks 
vanem enam taksojuhti mängima ning vabaneks aeg muudeks 
tegevusteks. Automaatselt väheneksid ummikud kõigi jaoks.

Seisan selle eest, et elumajade vahelt Rävala pst läbimurde 
kavandamise asemel planeeritaks Kesklinna suurema tervikuna. 
Siin peab olema meie kõigi ühine elutuba, mitte läbisõiduhoov. 
Kõnniteed saaksid olla laiemad kui sõidutee ning rattateed 
ohutud ja teistest liikumisviisidest eraldatud. Pealinnana on 
oluline olla eeskujuks – kesklinna linnaruum peab pulbitsema 
üritustest, vaba aega veetvatest peredest, tänavakohviku-
test jt kohalikest äridest, mis muudavad Tallinna kesklinna 
atraktiivseks sihtpunktiks, visiitkaardiks kogu Eestile.
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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 malevavõimalu-
se, 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 linnako-

danike vajadusi sündmuste puhul, aitab vähendada liikuvusprob-
leeme 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 aita-
me 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.  
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PAREMA HARIDUSE TALLINN
Tallinn saab parem, kui meie lapsed ja noored saavad 
konkurentsivõimelise hariduse maailmas läbilöömi-
seks, kuid kvaliteetsetest haridusasutustest üksi ei 
piisa. Kõigepealt peab haridusasutusse turvaliselt ja 
kiirelt jõudma. Soovin koolĳuhina neil valimistel selle 
Reformierakonna idee eest Kesklinnas seista.

Turvaline teekond

Ummik. Ummik. Ummik. Ummmm… ikka veel ka 2021. 
aastal. Aastast aastasse istuvad igal argipäeva hommikul 
paljud lapsevanemad ja lapsed autosse, et olla ummikus. 
2017. aastal jõudis Tallinn ummikute rohkuse poolest ette 
nii Berliinist kui ka Washingtonist – linnadest, kus elab 
3,6 ja 7,6 miljonit elanikku. See pole saavutus, mille üle 
uhkust tunda. Meil on tekkimas põlvkond, kelle koolitee 
paratamatu osa oli ummik, ja nende laste koolitee osaks 
on juba kujunenud või kujuneb ummik, kui me ei tegutse.

Vanemate perspektiivist vaadates on senini autoga lapse 
kooli viimine mõistetav, raske on saata last hommikul tõuksi 
või jalgrattaga kahetonniste vuravate rauakolakate vahele 
ellujäämiskursustele. Kool võib kutsuda lapsi liikuma, aga seda 
ponnistust pidurdab puudulik infrastruktuur. Senised linnajuhid 
ei ole väärtustanud kergliiklemist ega loonud selleks võimalusi. 
Tulemus on ummikud, mis sunnivad lapsevanemaid pakkuma 
lastele transporditeenust. Bussĳuhitööle kuluvat aega saaks 
kasutada kauem magamiseks, hommikuste ajalehtede lugemi-
seks või mõlgutamaks mõtteid, kuidas luua paremini hoitud Tal-
linn. Või miks mitte ka ise kergliigeldes tööle kulgeda. Seetõttu 

tuleb luua turvaline kergliiklusteede võrgustik, mis jookseb 
kesklinna kokku, sest siia peavad saama kooli, tööle, teatrisse, 
kohvikusse ja ostlema tallinlased kõikidest linnaosadest. 

Parem ja rahvusvahelisem haridus 

Parem haridus on võimalik, kui meie lastel on vaim erk. 
Uuringutega on tõestatud, et liikumine on ajule kasulik. Lausa 
nii kasulik, et vahetult enne vaimset pingutust isegi kümne-
minutine kerge füüsiline koormus tõstab aju sooritusvõimet. 
Seega on parem sõita kooli rattaga kui autoga ummikus. 
Mõistagi peab olema kõigil lastel võrdne võimalus saada head ja 
kvaliteetset eestikeelset kooliharidust oma kodulinnaosa koolis. 
Haridusasutuses, millel on nii lapsevanemate kui ka laste 
usaldus ja mis loob uusi võimalusi kõigile kogukonna liikmetele. 

Tänapäeva maailmas ei saa me rääkida väga heast haridusest, 
millel ei ole rahvusvahelist mõõdet. See tähendab, et meie 
ülikoolid siinsamas Tallinnas peavad olema võimelised saama 
hakkama rahvusvahelise konkurentsi keskkonnas, aga ka seda, 
et meie üldharidus peab tagama, et koolilõpetajad oleksid või-
melised konkureerima ka kohtadele teistes maailma ülikoolides. 
Aga hea haridus tervikuna algab tasemel alusharidusest ja 
jätkub õppega kodulähedases koolis. Endiselt on oluline kes-
kenduda e-õppele, mis avab täiesti uued võimalused selleks, et 
iga koolilaps saaks kuulata aineid Eesti parimatelt õpetajatelt.

Parem Tallinn

Elul poleks mõtet, kui puuduks soov liikuda paremuse poole. 
Alustame Tallinnas meie lastele parema kergliiklusvõrgustiku 
ja õpikeskkonna loomist, millega anname tallinlastele liiku-
misvabaduse ja konkurentsivõimelise hariduse. Iga tallinlase 
teha on endale ja lastele parem valik kui tänane linnavõim.

Loe rohkem mõtteid 
Toomas Kruusimägi blogist: www.kruusimagi.eu

TOOMAS KRUUSIMÄGI
koolĳuht
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KESKLINNAS ASJAD ÕIGESSE RÖÖPASSE
Õnneks on jälle käes see aeg, kui tekib lootus Tallinnas 
linnajuhtimises asjad õigesse rööpasse saada.

Eelmistel valimistel sisenesin munitsipaalpoliitikasse täiesti 
“rohelisena”, omades ainult tugevat tahet Keskerakond võimult 
kangutada, kuid toona läks nii, nagu läks. Ühise meeskonnaga 
jäi meil vähe puudu, et oleks olnud võimalus moodustada 
koalitsioon, kus ei oleks ainuvõim olnud Keskerakonna käes. 

Kogu Reformierakonna meeskond hakkas kohe pärast 
KOV-i 2017. aasta valimisi tööle, et teha praegus-
tel valimistel parem tulemus, nii minagi.

Linnaruumi otstarbekas planeerimine

Et olla edukas, peab olema loominguline ja tajuma probleeme, 
mis inimestel on selles elukeskkonnas, kus nad elavad. Ja neid 
on Tallinnas, eriti kesklinnas, küllaldaselt. Enda jaoks pean 
tähtsaimaks teemaks linnaruumi otstarbekat planeerimist.

Kesklinnas on tõstatunud viimasel ajal küsimus rattateede 
arendamise kohta. Nüüd on suure tuhinaga hakatud siin 
midagi ka tegema, aga sära ja läbimõeldus selles puudub.

Aga mis neist rattateedestki, ega kesklinnas ei ole 
niikuinii kuhugi minna. Linnakodanikuna olen tähele 
pannud muret tegevat fakti, et Tallinna kesklinn, kus peaks 
olema elu ja tegevust, on pigem sellises staadiumis, mis 
on küllaltki lähedal getostumisele. Põhjus on lihtne – 
kesklinn ei ole sellele osale elanikkonnast, kes on aktiivne 
ja hindab ümbritsevat keskkonda, enam atraktiivne.  

See linnaruum on liikunud Põhja-Tallinnasse Noblessneri piir-
konda. Kuna see on piirkond, kus eraettevõtjad on astunud sam-
me linnaruumi kujundamiseks, on kesklinn jäänud tagaplaanile.

Kesklinnal on palju potentsiaali

Meil laiub siin hulgaliselt kasutamata maad, mida võiks 
kasutusele võtta ja arendada. Üks potentsiaalne piirkond 
on Ülemiste järve ümbrus. Sinna rajati küll terviserada, 
kuid see võiks olla midagi enamat. Ise näen, et see piirkond 
võiks olla sootuks avatud kuni Ülemiste järveni. Sinna võiks 
arendada näiteks noortele rulapargi ja pumptrack’i raja. 

Need on mõned teemad, mis on kindlasti minu sü-
dameasjad, kuid probleeme jagub veel kuhjaga.

RAINAR ENDEN
ettevõtja, Kesklinna linnaosakogu liige

Kesklinn – meie 
kõigi ühine elutuba.“ “
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LINNAPEA, KES AVAB 
TALLINN-HELSINGI TUNNELI!

Tallinnal on suur potentsiaal olla ühendatud, innovatiivne ja 
põhjamaine pealinn. Mõistagi ei juhtu selle eesmärgini jõudmi-
ne aga iseenesest, vaid nõuab sihipärast tööd ja tegutsemist. 
Keskne roll on siin just Tallinna linnavolikogul, mille ülesanne on 
panna paika need suunad, millest lähtudes linna arendatakse. 

Toon välja kolm mõtet, mida tuleb minu 
arvates Tallinna arendamisel silmas pidada.
Esiteks, linnaruum peab olema tänapäevane ja kvaliteetne. 
Kõik olulisemad teenused – kauplused, koolid, lasteaiad, 
tervisekeskused, meelelahutuskohad – peavad olema 
15–20-minutilise liikumise kaugusel. Oluline printsiip on 
ka see, et iga tallinlane saab ise vabalt valida, millist 
liikumisviisi ta kasutab. Vahet pole, kas eelistad autot, 
jalgratast, ühistransporti või hoopis jalgsi liikumist. Kõigiga 
on võimalik kiirelt ja turvaliselt oma sihtpunkti jõuda. 

Teiseks pean oluliseks, et Tallinna noortel oleksid head 
võimalused töökogemuse saamiseks ning nad oskaksid 
juba varakult oma haridusteed ja karjääri planeerida. 
Linn saab siin appi tulla, käivitades programmi Malev 
2.1. See tähendab, et igal 13–15-aastasel tekiks või-
malus saada 2–3 suve jooksul tööpraktikat erinevates 
sektorites, mida linn koos ettevõtjatega korraldab.

Kolmandaks ei saa jätta tähelepanuta eakamaid tallinlasi. 
Noorena küll igapäevaselt sellele ei mõtle, kuid vanaks jääme 
ühel päeval kõik. Lisaks on meil vanemad ja vanavanemad, kelle 
käekäigust hoolime. Sestap soovime usutavasti kõik, et nii tä-
naste kui ka tulevaste pensionäride vanaduspõlv oleks väärikas. 
Taas saab siin linn tulla appi paremate võimaluste loomisega. 
Reformierakonnaga on meil Tallinnas plaan luua igale Tallinna 
pensionärile Aktiivsuskonto, millel on aastas 200 eurot aktiivse-
te tegevuste jaoks. Valida saad ise, kuidas seda raha kasutad.

SANDER ANDLA
Riigikogu Reformierakonna 

fraktsiooni nõunik

ARENDADES UUT, VÄÄRTUSTAME KA VANA
Olen Tallinna kesklinna elanik 1976. aastast, lõ-
petasin siin 21. kooli ja peale seda õppisin Tartu 
ülikoolis arstiteadust ja psühholoogiat. 

Minu armastus Tallinna, eelkõige selle vana- ja kesklinna 
vastu sai alguse 1977. aastal, kui liitusin tollase ainukese 
apoliitilise noorteorganisatsiooniga Kodulinn, kus osales palju 
tänaseks tuntud poliitikuid ja ühiskonnategelasi. Mul on valus 
vaadata, kuidas viimase paarikümne aasta jooksul on Tallinna 
ehituspoliitika kulgenud justkui mööda juhtimatut rada, mis on 
juba (ja mitte ainult kesklinnas) hävitanud paljud ajaloolised 
hooned, ehitatakse olemasolevate hoonete ja asumitega 
sobimatuid rajatisi, muutes nii linnapildi kohati inimvaenulikuks. 

Harmooniline linnapilt, kvaliteetsed uusehitised ja eelnevate 
põlvkondade looduga arvestamine peaks olema Tallinna 
ehituspoliitika alus – selle eest tahan ma seista!

TOOMAS ZUPPING
Kesklinna linnaosakogu liige 
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KAIT KADAJAMÄGI
põline Kesklinna elanik

VALVEPEREARSTIKESKUS 
IGASSA LINNAOSASSE
Olen elupõline Tallinna elanik. Just pealinna elaniku ja 
kandidaadina pean vajalikuks tegeleda inimeste sot-
siaalsete ja arstiabiga seotud probleemidega. Valvepe-
rearstikeskused igasse linnaosasse, mis oleks avatud 
peale tööpäeva, ning uue Tallinna haigla rajamine. 

Tallinn on visiitkaart. Siin käib enim külalisi. Tallinna ühendused 
ning hoiakud määravad palju sellest, kuidas Eestil läheb. 
Murekoht on Tallinna tänavad ja kõnniteed, vaja on luua 
juurde rattateid. Puhas, kiire, andmepõhiselt liikuv ja moodne 
ühistransport, mis vähendab ummikuid, vajab linnavalitsuse 
tähelepanu. Linnaline liikuvus toimib kiirelt, mugavalt ja 
mõistlikult, inimene ise valib vastavalt vajadusele, kas 
tellib isesõitja, liigub moodsa trammi või bussiga, lühemad 
vahemaad tervislikult ja turvaliselt jalgrattaga või jala.

Ettevõtlikule inimesele tuleb luua partnerlusvõimalused, 
kiirem planeerimisprotsess, innovatsioonivõimalused, et 
tekiks julgus luua midagi uut, mis saaks alguse Tallinnast.

PAREMINI HOITUD PERED!

Olen ettevõtja. Sügisel täitub neli aastat, mil olen liikme ja lin-
naplaneerimiskomisjoni esimehena osalenud Tallinna Kesklinna 
linnaosakogu töös, kus oleme käsitlenud linna detailplaneerin-
guid, et muuta Tallinna kesklinn veelgi paremaks elukohaks. 

Minu soov on aidata kaasa lasteaia kohatasu kaotamisele 
ning muuta sujuvaks üleminek eestikeelsele algharidusele. 
Leian, et linn peab peresid laste huviringide näol toetama. 

Samuti oleks mõistlik pensionäride Aktiivsuskontole 
tagada aastas 200 eurot, et meie eakad püsiksid terve-
mad ja oleksid osa täisväärtuslikust kultuuriruumist.

MEELIS SOLL
ettevõtja, Kesklinna linnaosakogu liige

Kesklinn – 
parem paik 
elamiseks, 

töötamiseks 
ja vaba aja 

veetmiseks

“
“
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MARGIT ELVISTE  
õppejõud, projektĳuht, 

Kesklinna linnaosakogu liige

KÕRGETASEMELINE HARIDUS 
KVALITEETSES ÕPIKESKKONNAS

Olen loomult õigluse eest võitleja ja soovin õnneliku homse 
nimel kodukoha ning inimeste õnne eest seista! Olen pärit rep-
resseeritute perekonnast. Tallinna Südalinnas olen elanud üle 
45 aasta. Oman magistrikraadi ning töökogemust erasektoris 
ja avalikus sektoris, sealhulgas meedias ja haridussüsteemis. 

Minu elu pöördepunktiks sai 11. septembril 2001. aastal New 
Yorgis toimunud terroriakt. Tragöödiaga silmitsi seistes 
sain aru, et elame siin ilmas vaid ühe korra ja sestap tuleb 
elupaik muuta turvaliseks, empaatiliseks ja inimväärseks. 

Silma jäävad probleemid haridussüsteemis 

Kesklinna linnaosakogu liikmena on mul hea meel tõdeda, et aja 
jooksul on kesklinn muutunud palju paremuse suunas, millele 
olen ka ise saanud kaasa aidata. Siiski on vaja üht-teist veel 
parandada. Näiteks oleks kindlasti vaja suurendada turvalisust, 
säilitada rohelist linnaruumi, vähendada autoliikluse 
osakaalu südalinnas, rajada rattateid, säilitada ja renoveerida 
miljööväärtuslikke objekte ja teha korda räämas majad. 

Veel olen tegelenud sponsorluse ja heategevusega (kuid 
selleks, et abi jõuaks õigesse kohta, on vajalik taus-
takontroll, kuna väga palju on petuskeeme ja valeand-
meid). Samuti kuulun linnaosakogu kultuurikomisjoni 
ja teen tihedalt koostööd Kesklinna valitsusega. 

OTTO KARL NÄRSKA
tegus noor

NOORTE HÄÄL PEAB SAAMA KÕLADA! 
Värskelt keskkooli lõpetanud noore inimesena tean hästi, 
millised on minuvanuste inimeste mured ja rõõmud. Ei saa 
salata, et muresid on pahatihti rohkem kui rõõme. Kahjuks on 
aga noorena raskem poliitilisel maastikul kaasa rääkida, sest 
meie häält ei võeta võrdväärsena teiste ühiskonnagruppidega. 

Arvan, et Eesti igas kohalikus omavalitsuses peab 
toimima noortevolikogu. Kohalikud omavalitsused peavad 
toetama ka noortevolikogu tegevust nii eelarveliselt kui 
ka ideede vastuvõtmises ning muus koostöös.

Tallinnasse paremad sportimisvõimalused

Lisaks noorte otsustusõiguse eest võitlemisele on minu 
südameasi sport. Tean, kui oluline on õpingute kõrval hoida 
oma vaimu ja keha sportimise abil vormis. Tallinnas on aga 
spordivõimalused ajale jalgu jäänud. Katkised staadionid 
on tihti vigastuste allikas ja vajavad kiiresti uuendamist. 

Peale staadionite vajavad uuendamist ka rattateed. Kliimasoo-
jenemise vastu võitlemine algab indiviidi tasandil. Tihti on 
kõige lihtsam moodus vahetada oma igapäevane liiklusvahend 
keskkonnasõbralikuma variandi vastu. Ratas on auto parim 
alternatiiv. Selleks, et muuta Tallinn turvalisemaks paigaks 
ratturile, on aga vaja korralike kattemärgistustega rattateid. 
Nende väljaehitamine on linna jaoks kõige odavam viis liikuda 
lähemale kliimaneutraalsusele ja vähendada Tallinna CO₂-jälge.

Eestikeelse hariduse olulisus

Olles tulnud just koolipingist, on probleemid haridusega 
mul kõige värskemalt meeles. Suurimad vajakajää-
mised puudutavad eesti- ja venekeelsete koolide 
lahusust. Muutus on muidugi vajalik üleriigiliselt, kuid 
seda võiks alustada just näiteks Tallinnast. 

Teadlaste soovituste kohaselt tuleks keeleõppega 
alustada võimalikult varakult, sest lapsed salvestavad 
keelelist informatsiooni palju paremini kui täiskasvanud. 
Keelebarjääride kaotamiseks elanikkonna vahel peame 
vähemalt suhtlustasandil üksteisest aru saama.

Et eesti keel ja kultuur säiliksid, on tähtis, et tule-
vased põlvkonnad areneksid ühtses eestikeelses 
haridussüsteemis. Kui lasteaias valmib vundament, 
siis koolis jätkub seinade ja katuse ehitamine.
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TAIMO TOOMAST
Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia dotsent

TUGEVA MEESKONNA ANKRUMEES

Töötan Eesti muusika- ja teatriakadeemias lauluosakonna 
dotsendina. Olen lõpetanud Tallinna konservatooriumi 
klassikalise laulu erialal. Oma lauljakarjääri alustasin Estonia 
teatris. Hilisem tee viis mind mõneks aastaks Viini. Seejärel 
töötasin 16 aastat erinevates ooperiteatrites Saksamaal, 
Hispaanias ja Ameerika Ühendriikides. Minu abikaasa 
on Riigikogu liige Vilja Toomast ja mul on kolm last.

Otsustasin kandideerida kohalikel valimistel eelkõige 
sellepärast, et minu arvates on meil kõige asjalikum 
ja parem linnapeakandidaat – Kristen Michal. 

Meil on ka väga tugev, oma ala hästi tundvatest asjatundjatest 
koosnev meeskond paljude ideedega, millele kahe käega alla 

kirjutan. Arvan, et saan seda meeskonda täiendada oma koge-
musega kultuuri valdkonnas, aga samuti kõrgkooli õppejõuna. 

Arvan, et erinevate suundade spetsialistid saavad ideede ja 
vaidluste tulemusel kõige parema resultaadi. Kunstiinimese 
ja kõrgkooli õppejõuna näen mõnda asja erineva pilguga ning 
usun ja loodan, et see oleks meie ideedele lisandväärtus. 

Loodan, et te toetate mind ning juhul, kui osutun 
valituks Tallinna linnavolikokku, saame üheskoos 
meeskonnaga ellu viia need lahedad ideed.

Meediast on läbi käinud uudis, et ma põen ravimatut 
kroonilist kopsuhaigust. Tekib küsimus, et kas see haigus 
mu tööd ei sega? Olen tõesti füüsiliselt mitte nii võimekas 
kui veel mõne aja eest. Vaimset tööd see haigus aga ei 
sega. Vastupidi, tegelemine erinevate teemadega hoiab 
mind ärksana ja paneb unustama muid probleeme. Samuti 
näen praegu ringi liikudes linna teise pilguga. Meie seas on 
erivajadusega inimesi ja arvan, et neil on õigus tunda end 
täisväärse linnakodanikuna. Oleme ühiskonnas vähemuses ja 
meie häält alati ei kuulda. Tahan väga sellistele probleemidele 
tähelepanu osutada ja võimaluse korral olukorda parandada.

19#ÜhendatudTallinn



REFORMIERAKONNA PLAANID 
KESKLINNA ARENDAMISEKS:

KVALITEETNE LINNARUUM 
• 15 minuti linn ehk kesklinnas on kõik olulisemad teenused 

15 minuti kaugusel jalgsi või rattaga, aktiivselt liikudes. 

• Iga linlane peab saama ise vabalt valida, millist liikumisviisi 
ta kasutab. Linn peab olema planeeritud selliselt, et iga 
liikumisviisiga – auto, jalgratas, ühistransport, jalgsi liikumi-
ne – oleks võimalik kiirelt ja turvaliselt sihtpunkti jõuda. 

• Ühendused Kesklinnas ning Kesklinna ja teiste linnaosade vahel 
peavad olema kiired ja mugavad. Selleks ehitame välja Tallinna 
katva moodsa isejuhtiva trammivõrgu Tallinna Tramm+. 

EAKATE HEAOLU 
• Aktiivse vanaduspõlve võimaldamiseks loome igale 

Tallinna pensionärile Aktiivsuskonto, millel on aas-
tas 200 eurot aktiivsete tegevuste jaoks. 

• Rajame kesklinna eakate teenusmaja, mis pakub võimalust 
elada edasi oma kodukandis, ent samal ajal saada omast 
majast kätte esmavajalik abi. Ühe võimaliku variandina kaalume 
teenusmaja rajamist Ida-Tallinna keskhaigla hoonetesse, kui 
need pärast Tallinna suurhaigla valmimist vabanevad. 

• Linnaruum peab olema easõbralik. Muudame haiglad, tervise-
keskused ja teised avalikud hooned paremini ligipääsetavaks. 

• 1. aprillist 2023 muutub keskmine pension tulumaksuvabaks. 
Seda nii töötava kui ka mittetöötava pensionäri jaoks. 

• Muudame tänased paljuski supiköökideks muutunud sotsiaalkesku-
sed atraktiivseteks õpi-, rehabilitatsiooni- ja nõustamispaikadeks. 

• Taotleme kõigile pensionäridele maamaksust va-
bastamist äripindadega kortermajades. 

PEREDE HEAOLU 
• Käsitleme alusharidust ehk lasteaeda osana ühtsest 

haridussüsteemist, kaotades lasteaia kohatasu. Sääs-
tetud rahale leiab iga pere parima kasutuse. 

• Haridus on kvaliteetne ja riigikeelne lasteaiast alates. 

• Kodulähedane kool ja lasteaed on usaldusväärsed ja kvaliteetsed 
ning annavad hea hariduse. Pealinna haridusvõrk on planee-
ritud terviklikult ning tagab kõikidele lastele ühes vahetuses 
õppimise, et vanemad ei oleks sunnitud haridusturismiks. 

• Linnatänavad ja -ruum on sellised, kus lapsed saavad ise ohutult 
liikuda. Kiirused maas, ohutud kõnni-ja rattateed, parkimis-
normid uutel ehitistel. Vanemad ei pea kulutama aega ega raha 
sunnitud sõitudele ning laste tervis muutub paremaks. 

• Toetame koostöös erasektoriga Skåne bastioni alale Balti-
maade suurima lastepargi loomist koos välispordialaga. 

ETTEVÕTLIKU INIMESE LINNAOSA 
• Linn peab olema ettevõtjatele partner nii heal kui ka keerukamal ajal. 

• Tallinn seab reegliks, et olulisemate juhtimisotsuste tegemisel, 
mis puudutavad erinevaid majandusvaldkondi, 
küsitakse arvamust suurematelt 

VALI PARIM MEESKOND 
TALLINNAS, 

VALI REFORMIERAKOND!

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 
peale tööaega

TEEME KOOS TEIEGA 
KESKLINNA PAREMAKS!
Kui soovid kaasa lüüa, võta ühendust Tallinna arendusjuhi 
Carmen Illakuga carmen@reform.ee
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VALI PARIM MEESKOND 
TALLINNAS, 

VALI REFORMIERAKOND!

TALLINN

ettevõtlusorganisatsioonidelt ja alaliitudelt. Tallinna 
koostöö ettevõtjatega peab olema pidev ja regulaarne. 

• Linnakodanikele ja külalistele turvalise õhtuse ja 
öise linnaelu korraldamiseks luuakse öölinnapea roll. 
Öölinnapea on ühiskondlik roll, mis loob ja hoiab ühisosa 
linna vaba aja sektori, kohalike elanike, politsei ja linna 
koostöös. Ööbusside loomine nädalavahetuste tarbeks, 
et kultuuriüritustelt mugavalt ja ohutult koju jõuda. 

• Tallinna linna eelarve menetlemine on läbipaistev 
ning kogu maksumaksja raha kasutamine on reaalajas 
kõigile jälgitav. Selleks võtame esimese pealinna-
na Euroopas kasutusele Open Gov e-eelarve. 

ASUMID 
• Toetame omanäoliste asumite arendamist. 

• Loovinimeste toetamine (temaatilis-
te sündmuste kureerimine). 

• Loome Asumifondi koos kaasava eelarvega. Re-
serveerime igal aastal eelarvest miljon eurot igas 
linnaosas elanike, asumiseltside ja kodanikuühen-
duste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele. 

• Külaliskorterite regulatsioon. 

• Strateegia Tallinn 2035 elluviimine. 

• Teede- ja tehnovõrkude ehitusprojektide sünkro-
niseerimine, et ehitataks kõik vajalik ühekorraga, 
tagades kohaliku elu minimaalse häirimise. 

• Tagame parkides, lasteaedades, kortermajade hoovides, 
ülekäiguradadel ja tänavatel korraliku valgustuse. 

• Rajame kortermajade hoovidesse turvalised jalgrattaparklad. 

• Rajame kesklinna perepiknikualad, kus rohelust nautida. 

• Asumite tänavaruum kujundatakse nii, et neis oleks suur rõhk 
kvaliteetsel haljastusel, mis pakub varju ja kaitseb müra eest. 

• Loome võimalused kvaliteetseks vaba aja 
veetmiseks kodu lähedal. Sündmused 
kesklinnas ja Raekoja platsil ning 
aastaringne kultuuriprogramm. 

VANALINNA ARENDAMINE 
• Koostöös vanalinna seltsi, ettevõtjate ja kultuurivald-

kondade esindajatega koostame vanalinna visiooni 
elu ja ettevõtluse koostööst Tallinna vanalinnas. 

• Ühendame vanalinna merega. 

• Loome aeglustatud liiklusega avarad ülekäigurajad, 
kus sõidukiirus on aeglustatud, mis aitaks luua mu-
gava ja ohutu liikumise vanalinna ja mere vahele. 

• Tänapäevastame vanalinna olulisemate tänavate 
(Müürivahe, Pikk, Lai jt) läbipääsetavuse uute üheta-
sandiliste teekatetega Viru ja Harju tänava eeskujul. 

KADRIORU ARENDAMINE 
Loome kirjandustänava Tammsaare ja Vilde muuseumi 
vahele Koidula tänavale, et aastaringselt tekiks koht, 
kuhu minna iga põlvkonna kirjasõna avastama. 

Toetame kirjandus- ja kunstifestivali. 

Kavandame Vase, Tina ja Laulupeo tänava tervikliku 
rekonstrueerimise kohaliku tänava printsiibil, kus 
läbiv liiklus on aeglustatud ning rohkem on ruumi 
haljastusele, jalakäĳatele ja jalgratturitele. 

SÜDALINNA ARENDAMINE 

Kujundame Vabaduse väljaku Palace’i hotellist 
Kaarli kirikuni jalakäĳatele mugavaks alaks (ühist-
ransport, jalgrattatee, kiirus 30 km/h).
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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 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



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



EELVALIMISED:
keskuste jaoskondades 11. –14. oktoober
ja kõigis jaoskondades 15. –16. oktoober 
kell 12.00–20.00

VALI PAREMINI HOITUD KESKLINN,
VALI REFORMIERAKOND!
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Loe meie inimeste ja plaanide kohta lähemalt: 
www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tallinn ja leia meid  ja 




