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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. 

#ÜhendatudTallinn4



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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HEIDY PURGA
Riigikogu kultuurikomisjoni liige, 

ema, DJ

VIIMANE AEG ON 
TALLINNA MUUTMISEKS 
Olen Heidy Purga, riigikogu liige, DJ ja raadioajakirja-
nik. Kandideerin eesolevatel valimistel sellepärast, et 
soovin, et kodulinn oleks väärikas elupaik meile kõigile. 
Tallinnal on rohkelt potentsiaali olla Euroopa parim ja oma 
meeskonnaga tahame linna just selliseks ehitada. 

Ma ei taha elada korrumpeerunud Tallinnas ja on viimane aeg 
selle muutmiseks! Mina soovin enda kodulinna panustada, olla 
uhkusega selle linna kodanik ja teada, et linnavalitsus panustab 
meie tulevikku, seisab liberaalsete demokraatlike väärtuste 

eest, kohtleb oma inimesi õiglaselt ja annab neile võimaluse 
kaasa rääkida. Et linnajuhid mõtlevad meie peale. Ja et meie 
tunneksime, et oleme osa linnast, mitte linna teenĳ ad. 

Kandideerin Pirital ja soovin, et just see kiirelt noorenev ning 
tugeva identiteediga linnaosa oleks veelgi nutikamalt läbi 
mõeldud ja kus tegevusi jaguks kõigile. Pirital on linnaosana 
tugevaid eeliseid, kuid samas ka arenguruumi näiteks laste 
hariduse peale mõeldes. Et kodulähedane kool ja lasteaed 
oleks kohalikele peredele esimene variant. Kus lapsed saaksid 
turvaliselt ise kooli kas jalgrattaga liigedes või jalgsi. Emad ja 
isad ei peaks igapäevaselt lapsi linna ja tagasi sõidutama.  

Ühendatud Tallinn on 15 minuti linn. See on tulevikulinn, 
kus kõigile on olulised avalikud teenused 15 minuti 
kaugusel jalgsi või rattaga, aktiivselt liikudes. Nii nagu 
teisteski 15 minuti linnades üle maailma, pääseb iga 
tallinlane ohutult lähedalasuvasse kooli, lasteaeda, 
poodi, rohealale, tervisekeskusesse ja tööle. 

Kaotame lasteaia kohatasu

Kuid mulle teeb muret lastega perede huvide kaitsmine ja 
lasteaia kohatasu. Meie linnaosas elab palju noori peresid, 
kes kesklinna melust rahulikumat elukeskkonda on soovinud. 
Et neid peresid toetada, tuleb kaotada lasteaia kohatasu ja 
lahendada sõimeprobleemid. Lastega pered seisavad silmitsi 
tõsiasjaga, et lasteaia kohatasu võtab suure osa pere igakui-
sest sissetulekust, Tallinna linnal on kindlasti võimekust see 
problem lahendada. Minu jaoks on oluliseks teemaks ka lastele 
alates 4. eluaastast tasuta huviringide võimaldamine, mis 
juhul saaks laps valida harrastamiseks sobiva 
huviala ja just niiviisi enda andeid 
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Mitmekülgne 
kultuur peab olema 
kättesaadav kõigile“ “

avastada. Pean oluliseks erinevate huvihariduse pakkujate 
võrdset kohtlemist. Ei tohi eelistada kohaliku omavalitsuse 
lipu all tegutsevaid huviringe, vaid toetada tuleb kõiki, ka neid, 
kes tegutsevad erasektoris ja on üles näidanud ettevõtlikkust 
ja pakuvad julgemaid ning kaasaegsemaid lahendusi.  

Kõigile mõeldud linnakeskkond

Kui mõelda kultuuri arendamisele, siis minu südameasjadeks 
on, et Tallinna Filmilinnak jõuaks riiklikult tähtsate kultuuriob-
jektide pingeritta, et Piritale lähedalasuv Kadriorg leiaks lahen-
duse, kuidas kord aastas toimuvast Kirjandustänava festivalist 
saaks aastaringne kirjandustänav ning et Pirita kõrval oleks ka 
teisi linnaosasid, kuhu inimesed saaksid oma vaba aega veetma 
minna, kas sportima või pikkadele jalutuskäikudele, piknikule 
või et lihtsalt uitama. Tallinnal on mitmetes valdkondades 
palju varjatut potentsiaali, sealhulgas linnakeskkonna 
inimväärsemaks arendamisel nii, et see oleks mõeldud kõigile.  

Ühendatud Tallinna eesmärgiks on linnakodaniku pikem, 
kvaliteetsem ja tervem elu paremas keskkonnas. See 
eesmärk ühendab linna tervikuks. Mina soovin sellesse 
panustada, et tagada meile tõeliselt ühendatud Tallinn. 

9#ÜhendatudTallinn

Heidy on üks nendest 
kultuuriinimestest, 

kes julgeb ja tahab olla 
otsustamise juures. Lisaks 

põhjalikele teadmistele muusikast 
ja kunstidest omab ta laia 

silmaringi ka ühiskonna muudes 
valdkondades ning on võimeline 

muutma elu Tallinnas 
paremaks.  

Mina õppisin Heidyt 
tundma kõigepealt kui 

selge keele ja mõttega inimest. 
Aja jooksul kui head kolleegi. 

Omavalitsemisega seoses olen 
tähele pannud tema kultuuritaju ja 

kodukohatunnetust.

Signe Kivi

Jürgen Ligi

kes julgeb ja tahab olla 

tundma kõigepealt kui 
selge keele ja mõttega inimest. 



ÜLLE RAJASALU
Tallinna linnavolikogu liige

PAREMINI HOITUD PIRITA 
Sündisin viielapselises peres noorima võsuna ja olen Pirital 
elanud kogu elu. Mäletan lapsepõlvest hästi seda turvatunnet, 
mida kodu pakkus. Kaotasin isa noorelt, kuid tema õpetust olen 
ikka hinges hoidnud: püüa alati kõiges saavutada tulemusi, mis 
eelmistega võrreldes sihivad kõrgemale, kaugemale ja kiiremini! 

Ka koolis käisin Pirital, nüüdses Pirita Majandusgümnaasiumis. 
Seal lõpetasin põhikooli ja läksin tööle Tallinna Kaubamajja. 
Keskhariduse sain Tallinna Kaugõppekeskkoolis ja hiljem oman-
dasin kõrghariduse Tartu Riiklikus Ülikoolis majandust õppides. 

18-aastasena olin juba abielus ja 20-aastaselt kahe 
lapse ema. Mul on kaks edukat ja ettevõtlikku tü-
tart ning neli lapselast. Olen õnnelik vanaema. 

Töökogemus aitab linnaosa paremini juhtida 

Olen töötanud nii erasektoris kui ka riigiteenistujana. 
Erasektoris olen olnud direktor hulgiettevõttes, Pirita 
linnaosavanem, Tallinna abilinnapea (lühikest aega, 
sest poliitilised kokkulepped viisid kokku Res Publica ja 
Keskerakonna), riigikogu liige ning Harju maavanem. Praegu 
olen Tallinna volikogu liige ja Pirita linnaosakogu esimees. 

Loomult olen eelkõige visionäär ja arendaja. Kui olin aastatel 
2000–2004 Pirita linnaosavanem, arendasime välja ja ehitasime 
Meriväljale, Mähele ja Pirita-Kosele mänguväljakutega pargid 
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ning vabaaja- ja noortekeskused nii Pirita keskusesse, Mähele 
kui ka Pirita-Kosele. Lisaks lõime meie aktiivsetele eakatele 
Pirita Sotsiaalkeskuse, avasime valgustusega suusa- ja 
spordirajad ning ehitasime Pirita Majandusgümnaasiumile 
spordisaali ja staadioni. Minult on küsitud, kas toona oli 
kergem linnaeelarvest raha saada. Sugugi mitte, aga 
meil olid ideed ja plaan nende elluviimiseks. Lisaks tahan 
märkida, et üksi ei tee inimene midagi. Pirital oli ühtne 
meeskond, kellega tegutsesime ühise eesmärgi nimel. 

Pirita on minu kodu, paljude sõprade kodu ja kodu veel ligi 19 
000 elanikule. Mets, meri ja rand, Jõeoru maastikukaitseala 
ja üleüldine rohelus teevad meie linnaosa eriliseks. Arvan, 
et just see on põhjus, miks inimesed tahavad Pirital elada. 

Mul on palju mõtteid ja ettepanekuid, kuidas muuta meie 
elukeskkond veelgi paremaks. Toon siinkohal välja põhilise: viia 
lõpuni meie ranna planeering ning ajakohastada sellel paiknev 
inventar. Paljud jalgratta-, matka- ja promenaadirajad on vaja 
siduda ühtseks võrgustikuks, Padriku elurajooni tuleb rajada 
uus kool ning lõpuni ehitada Pirita Majandusgümnaasium. 

Pean õigeks luua igale linnaosale asumifond, kus linna 
üldeelarvest reserveeritakse miljon eurot elanike mõtete ja 
ideede teostamiseks. Eks kohalikud teavad ikka pare-
mini, mida teha või kust king kõige rohkem pigistab. 

Ei saa jätta tähelepanuta mit-
meid gruppe ühiskonnas 
Pirita peab olema peresõbralik. Seetõttu plaanime perede 
heaolu suurendamiseks kaotada lasteaia kohatasu. Üks 
meie prioriteete on ka noortele huvihariduse kindlustamine. 
Pole vahet, kas noor käib munitsipaal- või erahuvirin-
gis – ikka toetame teda 300 euroga aastas.  

Tähelepanuta ei saa jätta meie eakaid, kes on 
oma tööpanusega palju ühiskonnale andnud.  
Loome aktiivsuskonto, kus on aastas 200 eurot, 
mis aitab tagada aktiivsemaks vanaduspõlve 
veetmiseks paremad võimalused. Olgu nendeks 

siis taastusraviteenused, sportimisvõimalused, teat-
ris või kinos käimine või ajakirjade tellimine. 

Loomulikult annan endale aru, et ideid ei ole võimalik ellu viia 
ilma rahata. Tallinna maksutulud on suurimad Eestis, kuid 
millegipärast pole Pirita juba viimased 15 aastat saanud oma 
õiglast osa pealinna üldisest maksutulust. See peab muutuma. 
Tallinnas tuleb linnaosade vahel hakata investeeringuteks 
raha jaotama õiglaselt ning perspektiivitundega. 

Head sõbrad! Pirita arendamisel tuleb lähtuda meie 
elanike soovidest ja vajadustest. Seepärast pean 
tähtsaks, et Piritat juhiks kohalik elanik, kes on kursis 
siinse eluoluga ja omab selget tulevikuvisiooni. 

Pirita – 
parim paik 
elamiseks“ “
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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. 

MIDA TALLINNAS TEHA SOOVIME? 
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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.  

MIDA TALLINNAS TEHA SOOVIME? 
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Kristo Enn Vaga: särtsakate progres-
siivsete häälte eestkõneleja

Parim 
elukeskkond – 

Pirita“ “

KAUPO NÕLVAK 
Pirita PKO esimees

LÜKKAME PIRITA ARENGU TAAS LIIKUMA! 
Olen ettevõtja, lõpetanud Pirita Majandusgümnaasiumi ja 
Tallinna Tehnikaülikooli soojusenergeetika magistrina. Alates 
1994. aastast töötan oma perele kuuluvas kaubandusettevõttes 
Kuldkroon OÜ. Olen lõpetanud ka Eesti Diplomaatide Kooli ja 
aidanud üles ehitada Eesti Noorte Kommertskoda (JCI), olles 
selle kuni 40-aastaseid noori juhte arendava organisatsiooni 
sünni juures aastal 1989 ja Eesti JCI president aastal 1994. 

Samuti olen olnud Eesti kulla- ja kellaliidu asutaja ja 
president aastatel 1997–2000 ning jälle alates 2012. 
aastast. Liit tegeleb Eesti juveeli- ja kellafirmade nimel ausa 
ettevõtluse propageerimise, turureeglite korrastamise ning 
juveelikaupluste müüjate ekspertkoolitusega. Olen aastaid 
tegutsenud ka eksperdina vääriskellade ja -ehete hindamisel 
maksu- ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti heaks. 

Juhin juba 26 aastat seenioride korvpalliklubi BC Kuldkroon, 
mis osaleb aktiivselt nii Eesti seenioride turniiridel 
kui ka rahvusvahelistel turniiridel Itaalias, Iirimaal ja 
Hispaanias. Lisaks olen aktiivne kala- ja jahimees. 

Tallinna elukeskkonda ei tohi kahjustada 

Alates 2005. aastast kuulun Pirita linnaosakogusse 
ning 2011. aastast Tallinna volikogusse. Olen 
suure tähelepanuga hoidnud silma 

peal Pirital ja Tallinnas algatatud planeeringutel. Praegugi 
olen Pirita linnaosakogu planeerimiskomisjoni esimees ning 
Tallinna volikogu linnamajanduskomisjoni aseesimees. Seisan 
vastu suundumustele, mis kahjustavad Tallinna elukesk-
konda ja Pirita elanike miljöörohkete asumite arengut. 

Innukalt olen püüdnud kaasa aidata arendustele, mis 
hõlbustavad sportimist, liikuvust, innovaatilist arhitektuuri 
ning teenuste paremat kättesaadavust Pirita linnaosas. 
Kahjuks olen pidanud ka pealt vaatama, kuidas Pirita areng 
on 15 aastat peaaegu paigal seisnud. Puudub linnaosa keskus 
ja mõnes asumis pole isegi sadevee ärajuhtimissüsteeme. 

Reformierakonna moto nendel valimistel on “Ühendatud 
Tallinn”. Mina pean Pirital tähtsaks, et kõikidest asumitest ehi-
tataks välja kergliiklusteed suunaga Pirita-Kose ringrajale. Selle 
ringi äärde võiks rajada ratta- ja jalutusteed, mis oleks ühen-
datud nii Lillepi pargi kui ka kesklinna viiva rannapromenaadiga. 

Meie linnaosa hariduskants – Pirita Majandusgümnaasium – 
vajab hädasti laiendust aatriumi, uue söökla ja garderoo-
bidega. Padriku piirkonda tuleb aga uus põhikool rajada. 

Pirita rannapromenaadi väljaehitamisest on aastakümneid 
räägitud, kuid seni on piirdutud vaid teede asfalteerimi-
sega. Meie linnaosa spordikeskuses tuleb rekonstrueerida 
velotrekk, et see sobiks taas rahvusvaheliste võistluste 
korraldamiseks, ning rajada katus, mis muudaks hoone 
multifunktsionaalseks kultuuri- ja spordikeskuseks. 

#ÜhendatudTallinn14



TIIT MÄGI
Pirita linnaosakogu liige

PIRITALE ROHKEM 
LASTEAIA- JA KOOLIKOHTI! 
Kandideerin linnavolikogusse, et Tallinna elu saaks korraldatud 
mõistlikult ja heaperemehelikult. Pirital seepärast, et just 
siin on juba 1999. aastast mu kodu. Reformierakonna 
Pirita piirkondliku organisatsiooni juhatuse liikme ja alates 
2017. aasta valimistest ka Pirita linnaosakogu liikmena 
löön iga päev kaasa linnaosa tuleviku kujundamises. 

Kandideerin selleks, et viia volikogusse linnakodaniku, pereisa 
ja ettevõtja hääl. Olen ettevõtjana tegutsenud erinevates 
valdkondades juba alates 1995. aastast, näiteks pidas meie 
pere 2005.–2019. aastal Memme Musi eralasteaedasid. 

Olen suureks kasvatanud kolm tütart ning tänu oma 
tööle hästi kursis perede ja lastevanemate muredega. 
Tallinna puhul algavad need juba sellest, et inimeste 
kodupiirkonnas pole piisavalt lasteaia- ja koolikohti. 

Hinnanguliselt on Pirital praegu puudu umbes 500 lasteaia- ja 
700 koolikohta. Eriti hull on probleem siis, kui tegu on sõimeealise 
lapsega. Kehtiva koolieelsete lasteasutuse seaduse kohaselt 
peaks olema nii, et “valla- või linnavalitsus loob kõigile pooletei-
se- kuni seitsmeaastastele lastele /.../ võimaluse käia teenin-
duspiirkonna lasteasutustes”. Tallinna linn on seda aga omataht-
si tõlgendanud nii, et lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade 

olemasolul. Kandideerin, sest ainult muutused volikogus ja linna-
valitsuses saavad selle lubamatult vigase mõttemustri murda. 

Tahan hea seista selle eest, et Pirita-Kose lasteaia 
vanade hoonete baasil moodustataks erivajadus-
tega lastele suunatud tasandusrühmad, sest juba 
praegu vajab Pirital sellist abi umbes 150 last. 

Muidugi on lisaks lasteaia- ja koolikohtade juurdeloomisele veel 
mitu teemat, mis mulle kui Pirita elanikule tähtsad on. Nende hul-
gas näiteks hea ja sujuv ühendus Pirita ja linna vahel; meie va-
nurite heaolu; eakate aktiivsuskonto, mis katab aastas 200 euro 
väärtuses aktiivsete tegevustega seotud kulutused (kino, teater, 
võimlemissaalid jne) ning Pirita rannapromenaadi rajamine.  

Tänan, kui mind usaldate ja nende asja-
de ärategemiseks volikogusse valite! 

Pirita – turvaline, 
roheline ja rahulik 

elukeskkond
“ “
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ARVO ANDERSON
Reformierakonna 

Pirita PKO juhatuse liige 

PIRITA TALLINNA SPORDI- JA 
KULTUURIKESKUSEKS

Pirita elanikuna olen näinud Pirita edukat arengut mitmekümne 
aasta vältel. Soovin, et Pirita areng jätkuks ja lõpeks selle 
liikumine magalaks muutumise poole, mis on kestnud juba 
viimase aastakümne. Pirita peab saama tagasi oma tähtsa koha 
Tallinna kultuuri- ja spordikeskusena – ning seda aasta läbi.  

Minu meelest on Pirita Tallinna ilusaim linnaosa ja seda 
tuleb niisugusena ka kindlasti säilitada ja edasi aren-
dada. Selleks on vaja vaid parandada heakorda ning 
soodustada uute vaba aja veetmise kohtade loomist.  

Meile kõigile on vaja, et nii Pirital kui ka kogu Eestis taastuks 
otsuste langetamisel loogika ja teadmistepõhisus. Ilma 
vandenõuteooriateta, tühja sahmimise ja kilpluseta.

Praegu nii ei ole, paar näidet maksumaksja rahaga loodud 
veidrustest leiab ka meie Lillepi pargist.

Tarbetu tee
Vasakul 3 m laiusena 
rajatud valgustatud, 

ent kinnikasvanud 
tee. Paremal inimes-

te kingataldadega 
rajatud otsetee.

Muru lumest koristamine

Siin vasakul hetkel vaevumärgatav  rada, 

mida viimase ca 10 talve jooksul on hulga 

usinamalt lumest puhastatud kui parem-

poolset, valgustatud rada, mis mõnel talvel 

ka puhastamata jäetud.

!
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IVAN FROLOV 
tegus üliõpilane

Olen TalTechi rakenduskeemia, toidu- ja geeni-
tehnoloogia eriala üliõpilane ning võtan aktiiv-
selt osa erinevatest ülikooliprojektidest. 

Soovin panustada ja kaasa aidata sellele, et Pirital oleks 
hea elada nii noortel, lastega peredel kui ka vanemaea-
listel. Eriliselt läheb mulle korda see, et noortel oleksid 
paremad võimalused endale sobiva töö leidmiseks. 

Praegu on noortel kaks probleemi: kui tahaks suvel 
pisut tööd teha, on keerukas seda leida, ning hariduses 
kutset valides pole veel ülevaadet, mis valitavas valdkon-
nas toimub. Nende probleemide lahendamiseks on meil 
Reformierakonnaga plaan luua programm Malev 2.1.  

Tänu sellele programmile on 13–15-aastastel noortel võimalik 
2–3 suve jooksul saada erinevates sektorites tööpraktika, 
mida linn koos ettevõtjatega korraldab ja toetab. Noortele 
oleks võimalus töökogemust saada, kutset valida ja taskuraha 
teenida. Tööandjad saavad kontakte ja tagasisidet oma 
tulevastelt klientidelt või töötajatelt. Võidavad mõlemad! 

KRISTOFER ROBIN
 KIRSISTE

Pirita Majandusgümnaasiumi 
õpilasesinduse president 

SEISAN SELLE EEST, ET KA NOORTE 
HÄÄL OLEKS PIRITAL OTSUSTE 
TEGEMISEL ESINDATUD 

Minust 

Olen Kristofer Robin, Pirital elanud pea kogu elu. Juhtisin kaks 
aastat Pirita Majandusgümnaasiumi õpilasesindust ning sama 
kaua esindasin õpilaste huve ka riiklikul tasemel Eesti Õpilase-
sinduste Liidu avaliku poliitika valdkonnas. Alates selle aasta 
sügisest õpin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.  

Mida tuleks Pirital ära teha? 

Minu jaoks on tähtis, et Tallinna liiklus arvestaks kõigi 
elanike vajadusi. Autostumise vähendamiseks peab arendama 
ühistranspordisüsteemi ning looma tänapäevase rattateede 
võrgustiku, et keskkonnasäästlikud transpordivõimalused 
oleksid kõigile mugavad ning ajaliselt mõistlikud. 

Teiseks tuleb uuendada meie koole ja lasteaedu. Iga põhikooli 
õpilane peab saama võimaluse käia kodu lähedal koolis.  

Pirita rand on vaja muuta tänapäevaseks mugavaks kohaks, kus 
ka kohalikud soovivad suvel aega veeta. Näiteks rannaäärset 
kergliiklusteed laiendades on seal mugav liikuda nii jalakäĳatel 
kui ka jalgratturitel ning ööpäev läbi avatud tualetid võimaldaks 
ka hilisematel külastajatel rannamõnusid nautida. 
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ANGELA ARRASTE
Tantsupeomuuseumi tegevjuht

PIRITA ON PAIK JULGETELE JA 
TEOTAHTELISTELE INIMESTELE 

Minust 

Olen sündinud Tallinnas. Minu ema-isa kodu on Mulgimaal 
Karksi-Nuias, kus lõpetasin keskkooli. Pirital olen elanud aga 
juba 39 aastat. Siin on meie pere kodu. Pärast keskkooli õppisin 
kolm aastat EPA-s agronoomia erialal, praeguse elukutse oman-
dasin tollases Viljandi Kultuurikoolis ning Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi kultuuriteaduskonnas, kus õppisin koreograafia 
suunal. Mul on magistrikraad koreograaf-lavastaja erialal. 

Alates ülikooli lõpetamisest (1983. aastal) olen töötanud 
Tallinna Ülikoolis koreograafia erialal eesti tantsu õppejõuna, 
olles nii lektor, dotsent kui ka professor. Mul on olnud õnn 
koos noorte inimestega uurida, arendada ja kujundada 
Eesti rahvatantsumaastikku, olla tantsupidude traditsiooni 
üks hoidjatest ja lavastajatest ning uurida väliseesti 
kogukondade suurpidusid. Alates 2015. aastast olen 
tantsupeomuuseumi asutajaliige ning projekti- ja tegevjuht. 

Suurepärane koht elamiseks

Pirita on elamiseks suurepärane koht. Meil on ilusad 
männimetsad, maagiline Pirita jõe ürgorg, ilus rand, head 
haridusasutused, sõbralikud, sportlikud ja liikuvad inimesed. 
Kas Pirital on, mida paremaks muuta? Otse loomulikult, 
peame seda ise tähele panema ning selle poole tüürima. 

Minu märksõna on liikumine. Selle kõigis erinevates 
kategooriates ning vanusepiirides. Positiivne mõtlemine, 
sõbralik ja kogukonda toetav suhtumine on alus selleks, 
et ka meie füüsis oleks liikumiseks omal moel valmis. 

Näen vajadust meie ümber olevat elu edasi viia ning 
panustada kogukonda, kuhu ise kuulun. Hea tervis on meie 
rikkus, see annab kehale vabaduse ning loob eeldused 
aktiivseks ja julgeks tegevuseks. Ka ajalooline Pirita on olnud 
aktiivse tegutsemise jaoks hea keskus. Oma teadmistele 
ja kogemustele tuginedes näen, et sportimis- ja liiku-
misvõimalusi tuleks Pirital veelgi paremaks muuta. 

Velodroomile spordikeskus

Seisan selle eest, et velodroom renoveeritaks ning Piritale 
rajataks Põhja-Eesti spordikeskus. Uues keskuses oleks ruumid 
nii trekisõitjatele, tantsutreeningutele, pallimänguritele kui ka 
teistele sisespordi harrastajatele. Velotreki renoveerimist on 
Tallinna linnavalitsus lubanud juba ligi kümnendi, kuid siiani ei 
ole selle tarbeks raha leitud. See teeb mind kurvaks. Lasnamäel 
ja teistes suuremates linnaosades kerkivad suured spordisaalid 
ja avardatakse kohalike inimeste sportimisvõimalusi. Pirital 
pole seda kahjuks tehtud, kuigi Pirita elanikud väärivad mit-
mekesisemaid ning paremaid liikumis- ja harrastusvõimalusi. 

Seisan ka Pirita noorte huvihariduse parendamise eest. Pirita 
vaba aja keskus on unikaalne ajalooline ehitis, kus vanasti toi-
musid kino- ja tantsuõhtud, kuid 35 aastat hiljem on kõik endi-
ne: hoone on sama suur, kuigi noorte tegevused on ajaga palju 
mitmekesisemaks muutunud. Vajame märgatavalt suuremat 
hoonet, kus noortel (ja ka teistel) oleks võimalik oma meelisa-
ladega tegeleda. Tänapäeval on võimalik säilitada ajalooliselt 
tähtis hoone arhitektuur ning projekteerida ja ehitada just siia 
sobiv uus ajakohane kõiki võimalusi pakkuv osa. See on vajalik 
Pirita kui kogukonna heaks arenguks ning huvitegevuse laien-
damiseks igas mõttes. Praegu on need võimalused kärbitud. 

Kolmas asi, mille eest seisan, on kindlasti vanemaealiste 
aktiivsuskonto, mis võimaldab kõrges eas inimestele paremaid 
ning huvitavamaid ajaveetmis- ja sotsialiseerumisvõi-
malusi. Liikumine, tantsimine, mälumäng ning teatri- ja 
ooperi- või teiste etenduste külastamine annab pikaks 
ajaks hea toonuse. Olenemata vanusest on vaja säilitada 
aktiivsus ka kodust väljaspool. Vanus on kõigest number 
– säilitagem positiivne mõttemaailm ja ellusuhtumine! 

Neljas peamine asi, mille eest seisan, on parem ühistransport 
Piritale. Olles ise tihe ühistranspordi kasutaja, näen, et 
viimase 20 aasta jooksul on selles vallas üsna vähe muutunud, 
kuigi Pirita linnaosa on kõvasti arenenud. Ühistrans-
pordi planeerimine peaks arvestama linnaosa ja linna 
laiemaid arengusuundi, pakkuma võimalusi viia piritalasi 
erinevatesse sihtkohtadesse, ja seda ilmtingimata kesklinna 
läbimata. Oma ettepanekutega saame luua häid muutusi!  

“ “
Pirita – aktiivne 

elu on tervem elu
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 TAAVI TOPPI
Tallinna linnavolikogu liige 

ÜHISTRANSPORTI
ROHKEM INNOVATSIOONI! 
Minu nimi on Taavi Toppi ja saan ennast nimetada Pirita põliseks 
elanikuks. Meie pere kodu on olnud pea sadakond aastat samas 
kohas, kuhu minu vanavanavanaisa Mart selle ehitas. Olen 
käinud Pirital lasteaias, koolis ja tegelenud huviharidusega. 
Olen õppinud infotehnoloogia erialadel Eesti Infotehnoloogia 
Kolledžis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017. aastast olen 
olnud Pirita linnaosakogu liige ning juhtinud viimase nelja 
aasta jooksul nii planeerimis- kui ka haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalkomisjoni. Alates 2019. aasta aprillist kuulun ka 
Tallinna linnavolikogu koosseisu, kus oleme teinud hulgaliselt 
järelepärimisi ja ettepanekuid Pirita elu paremaks muutmiseks.  

Tallinnal on tohutult potentsiaali olla innovaatiline ja 
tänapäevane põhjamaa pealinn, olenemata sellest, kas 
liigud autoga, jalgrattaga, elektritõukerattaga, rulaga 
või jalgsi. Nii 7- kui ka 85-aastastel peab olema ohutu 
liigelda Tallinnas üldisemalt, aga kindlasti Pirital.  

Kui minult küsida, et miks juba praegu, aastal 2021, ei ole 
innovaatilisi lahendusi, siis väidan, et põhjuseid tasub otsida 
linna senisest juhtimisest. Üle 15 aasta on kestnud Tallinnas 
Keskerakonna ainuvõim ning see on end ammendanud. 
Inimesed võivad vahetuda, kuid kui mõtteviis jääb samaks, ei 
tule ka muutuseid. Näiteks peetakse Eesti Vabariigi pealinna 
suurimaks edulooks tasuta ühistransporti (kui ühistranspordi 
kasutajate arv on hoopis vähenenud), mitte aga seda, kuidas 
Tallinn on parim paik oma ettevõttega alustamiseks ja selle 
arendamiseks. Samuti oleks võinud linn kriisiaega targalt 
ära kasutada selleks, et siinne linnaruum ja ühistransport 
moodsaks ja kvaliteetseks kujundada. Siinkohal toon välja 

neli peamist lubadust, mille eest seisan ja mille elluviimise 
nimel linnavolikokku valituks osutudes tööd teen. 

Parim haridus

Esiteks, haridus ja huviharidus peavad olema võimalikest 
parimad. Võrreldes teiste Tallinna linnaosadega on Piritale 
haridusasutuste ja huvitegevuse arendamiseks võimalda-
tud kõige vähem. Lasteaedade ja koolide uuendamine on 
vaevaline. Haridusasutuste tänapäevaseks ehitamisel ei 
järgita arhitektide koostatud projekte, vaid tehakse nii vähe 
kui võimalik, et lapsed ja noored kuidagimoodi hoonetesse 
ära mahuksid. Eesmärk peaks aga olema hoopis see, et koos 
ruumide laienemisega paraneks ka õpikeskkond üldisemalt. 
Huvihariduse osas peame Piritale valmis ehitama velotreki, 
mis ootab juba üle kümne aasta investeeringut, et sellest 
ehitataks Põhja-Eesti moodsaim spordi- ja treeningkeskus, 
kus on võimalik harrastada nii trekisõitu kui teisi spordialasid. 

Teiseks pean vajalikuks, et nii Pirita kui ka Tallinna noortel 
oleksid head võimalused töökogemuse saamiseks ning nad 
oskaksid juba varakult oma haridusteed ja karjääri planeerida. 
Linn peab siin rohkem ära tegema kui siiani, luues programmi 
Malev 2.1. Teisisõnu tähendab see, et 13–15-aastasena 
on võimalik 2–3 suve saada erinevatesse sektoritesse 
tööpraktikale, mida linn koos ettevõtjatega korraldab ja toetab. 
Noorte jaoks oleks see võimalus töökogemust saada, kutse 
valida ja taskuraha teenida. Tööandjad saavad aga kontakte 
ja tagasisidet oma tulevastelt klientidelt või töötajatelt. 

Kolmandaks peame tähelepanu pöörama eakatele piritalastele. 
Noorena me sellele küll sageli ei mõtle, kuid me kõik vananeme. 
Meil kõigil on vanemad ja vanavanemad, kelle käekäigust hooli-
me. Tähtis on, et oleksime ka kõrges eas tegusad ja tunneksime 
end osana ühiskonnast. Selle tarbeks soovime igale Tallinna 
vanemaealisele luua aktiivsuskonto, millel on aastas 200 eurot 
erinevate aktiivsete tegevustega seotud kulutuste jaoks. 
Seda summat saab kasutada sportimiseks, tantsutrennideks, 
teatris käimiseks, taastusraviteenusteks ning ajalehtede ja 
ajakirjade tellimiseks. Kõigeks, mis aitab püsida tegusana.  

Palun Sinu tuge!

Neljandaks peame pöörama tähelepanu innovaatilise-
male ja andmepõhisele ühistranspordile. Tallinnas tuleks 
luua tänapäevane ja inimeste liikumisandmetel põhinev 
ühistranspordivõrgustik, mis oleks märgatavalt kiirem, 
puhtam ning hea alternatiiv autoga ummikusistumisele 
olenemata asukohast. Miks ei võiks sõita buss Piritalt 
Ülemistesse ja ka Kalamajja või Mustamäele? Meil ei ole vaja 
ühistransporti, mis teeb aastas miljoneid tühikilomeetreid 
lõpp-peatusest parklasse ja sealt uuesti esimesse peatusse. 
Efektiivne ja keskkonnasäästlik lähenemine on järjest 
tähtsam, kuna see mõjutab tulevikus meid ja meie tervist.  

Pirita on minu hinnangul parim Tallinna linnaosa, kus käia 
koolis, tegeleda spordiga, kasvatada lapsi ning veeta 
vanaduspõlve. Pirital on palju rohelust ja ilusaid kohti: 
ilusad männimetsad, Pirita jõe ürgorg, Pirita rand, kloostri 
varemed, spordirajad ja sportimisvõimalused ning teletorn. 
Sellegipoolest ei ole Pirita kaugeltki koht, kus ei saaks 
asju veel paremaks muuta. Linnavolikogu peamine roll 
on panna paika suunad linna arendamiseks. Mõtteid 
minul ja meeskonnal on, nüüd on vaja Sinu tuge, et 
neid saaks hakata alates oktoobrist ellu viima! 
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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

REFORMIERAKONNA PLAANID 
PIRITA ARENDAMISEKS:
• Turvaline ja tänapäevane tänavaruum, kus on kõigil liikle-

jatel, nii 8- kui ka 80-aastastel turvaline olla. Võimalusel 
loome eraldi tänava vaid jalgratta- ja kõnniteega, mis 
vähendab liiklusõnnetuste ja -surmade arvu. Ehitame lõpuni 
kogu linnaosa ühendava kergliiklusteede võrgustiku. 

• Tahame, et Pirita lapsed saaksid parima hariduse oma 
kodukoha lähedal. Pirita majandusgümnaasium peab 
saama laienduse koos aatriumi ning uue söökla ja garde-
roobidega. Ehitame uue põhikooli Padriku elurajooni. 

• Renoveerime Pirita lasteaia. Algharidusasutu-
sed ehk lasteaiad vabastame kohatasust. 

• Rajame sadeveekanalisatsiooni asumitesse, kus see on 
vajalik, tuginedes uuringutele ja elanikelt saadud infole. 

• Ajakohastame Pirita rannaala ning loome võimaluse ranna-
promenaadi äärde kohvikute ja istumispaikade rajamiseks. 

• Loome Tallinna eelarvest eraldatava Tallinna asumi-
fondi, kus Pirita linnaosa saab Pirita elanike ettepane-
kute alusel investeeringuteks üks miljon eurot. 

• Kujundame ümber Piritalt kesklinna ja teistesse linnaosadesse 
puhta, kiire, andmepõhiselt liikuva ja moodsa ühistranspordi, mis 
vähendab ummikuid ning lähtub elanike tegelikest vajadustest. 

• Loome eakatele Aktiivsuskonto A+, mis katab aastas 
200 euro väärtuses aktiivsete tegevustega seo-
tud kulusid (kino, teater, võimlemissaalid jne). 

• Ehitame välja Pirita velotreki rahvusvahelistele võist-
lustele vastavaks ning rajame sellest kinnise katusega 
aasta ringi kasutatava spordi- ja kultuurikeskuse. 

VALI PARIM MEESKOND 
TALLINNAS, 

VALI REFORMIERAKOND!

TEEME KOOS TEIEGA 
PIRITA 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

21#ÜhendatudTallinn



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



VALI PAREMINI HOITUD PIRITA,
VALI REFORMIERAKOND!

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