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Linn oLgu inimese mõõtu!
Oleme inimesed, kes tahavad meie ühist 
elukeskkonda teha veelgi paremaks. Meil on 
kaks kreedot:

•	Linna esimene eesmärk on linnaelaniku elu 
mugavamaks tegemine. Linn peab elanikule 
pakkuma teenuseid paremini kui turg seda 
suudaks, 

•	Kõik linnaelanikud on võrdsed: eestlased ja 
venelased, mehed ja naised, noored ja vanad. 

Me lubame, et iga samm, mida me ette võtame 
ei hälbi nendest kahest põhimõttest. Sinu ter-
vis, sinu elumugavus, sinu laste haridus ei ole 
müüdav ja Tallinn on kodu kõigile Tallinna 
rahvastele. Me ei küsi sinu passi värvi, me ei 
küsi sinu sünniaastat või sugu, me teame, et sa 
oled inimene ja seisame sinu eest! 

Tahame Tallinna hoida tugeva ja avatuna, nii-
sugusena, mida ei valitse bürokraatia vaid kus 

iga linnaametnik teab, et just tema ülesanne on 
pakkuda linlasele parimat teenust maailmas. 
Olgu selleks siis tasuta ühistransport, korralik 
emakeelne haridus nii eesti kui venekeelsetele 
lastele, sundüürnike võimalus lõpuks oma 
kodu erastada nagu kõik teised, võimalus oma 
linnaosas ujumas käia või jalgrattaga rahu-
likult teise sõita - või siis lihtsalt pink õigel 
kohal, et pisut puhata.

Me jagame neid põhimõtteid ka üleriigilisel 
tasandil. Usume, et on aeg lõpetada häbiväärne 
„hallide passide poliitika“, mis jagab Eesti 
inimesed „meieks ja nendeks“ ja anda koda-
kondsus kõigile, kes ise Eestit koduks tahavad 
nimetada. Usume ka, et inimeste igapäevane 
toimetulek ei tohi jääda turumajanduse ja 
bürokraatia tõmbetuultesse, arvame, et kasva-
va ebavõrdsuse ohjeldamiseks ja ametnikkon-
na vähendamiseks on parim lahendus kodanik-
upalk: kindel miinimumsissetulek kõigile.



mida soovime saavutada?

Kodus
1.		Sundüürnikud	peavad	saama	oma	munit-

sipaalelupinna	erastada.	
Omandireform on ikka veel lõpule viima-
ta ja sundüürnikele tehtud kahjud korva-
mata. Teeme sellega algust, võimaldades 
sundüürnikele ehitatud asenduselupinnad 
erastada. 

2.		Tasuta	prügivedu	eraisikutele
Prügivedu on hädavajalik teenus kõigi-
le ning meie kõigi huvides on ka see, et 
naabrite prügi oleks veetud. Loome süs-
teemi, kus eraisikud ei pea eraldi prügiveo 
eest maksma.

3.		Vaidekomisjon	korteriühistutele.
Igas korteriühistus tekib vastuolusid, mida 
ei suudeta oma jõududega ära lahendada. 
Loome vaidekomisjoni, mis on neutraal-
seks osapooleks ning vahendajaks seesu-
guste küsimuste lahendamisel

4.		Tasuta	väljaõpe	korteriühistutele!
Võimaldame tasuta väljaõppe korteriühis-
tute esimeestele, et tagada korteriühistute 
sujuv toimimine kõigi elanike huvides.

5.		Perekeskused	igasse	linnaossa.
Kodu peaks olema meie kindlus ja pere-
kond meie esimene tugi. Paraku kukub see 
mõnikord teisiti välja ja siis ongi kogu-
konnal aeg appi tulla. Loome igasse linna-
ossa keskuse, kus inimesed saavad nõu ja 
abi pereprobleemide korral: kus aidatakse 
üksikvanemal pere-eelarvet koostada, an-
takse noortele peredele nõu ja kus vägi-
vallaohvrid saavad professionaalset tuge. 
Pöörame erilist tähelepanu üksikvanemate 
vajadustele.

6.		Pensionilisa	tõstmine	150	eurole	ja	pensio-
nilisa	indekseerimine	
Kõik inimesed peavad saama oma elu vää-
rikalt elada, algusest kuni päris lõpuni. 
Indekseerime Tallinna pensionilisa vasta-
valt tarbijahinnaindeksi aastasele kasvule, 
tagamaks, et pensionilisa vastab tegelikele 
vajadustele muutuvas majandusolukorras.

7.		Kehtestame	sotsiaalsed	tariifid	kodutarbi-
jale
Inimesed ei saa valida elektri, toasooja ja 
vee mittekasutamist, need on meie põhiva-
jadused. Inimesed saavad valida mitterais-
kamist. Peredel, kus üle 10% sissetulekust 
kulub energiale ja veele, peredel, kes on 
muidu raskustes, tuleb võimaldada eluks 
hädavajalik kogus elektrit, gaasi ja vett ta-
suta. Süüa peab saama teha ka siis, kui su 
sissetulek on väike. Pesta pead saama ka 
siis, kui sa palju ei teeni. Sel juhul mui-
dugi, kui sa tahad voolava veega hambaid 
pesta ja vahepeal laulu ümiseda, siis mak-
sad vee eest täiega.

8.		Üüripinna	vahetuse	toetus
Üürnikel peab olema vabadus üüripinda 
vahetada endale sobival ajal. Loome vä-
hekindlustatud peredele kolimistoetuse, et 
korterivahetuskulud ei kasvaks üle pea.

9.		Eluasemelaen	 Tallinna	 pangast	 soodsatel	
tingimustel
Igal inimesel on õigus kodule. Loome 
soodustingimustel eluasemelaenu Tallinna 
noortele peredele.



väLjas
1.		Üks	huviring	lapsele	tasuta.	

Iga laps peab saama veeta arendavalt ja 
toredalt oma vaba aega, sõltumata vane-
mate sissetulekust. Garanteerime, et Tal-
linnas iga laps saab tasuta osaleda vähe-
malt ühes huviringis vastavalt tema enda 
soovile, huvidele ja andekusele

2.		Rahulikud	mänguväljakud
Mängiväljakud peavad olema kohaks, 
mis pakuvad lastele ja vanematele rõõmu. 
Soovime kindlustada, et mänguväljak ei 
tekitaks hirmu ja õnnetuse korral oleks abi 
käega katsuda. Paigaldame mänguvälja-
kutele paanikanupud ja turvakaamerad, et 
inimestel oleks võimalik kiiresti kutsuda 
abi, ning et pahatahtlikud teaksid, et nad 
jäävad alati vahele.

3.		Eakate	tegevuskeskused	igasse	linnaossa
Loome eakate tegevuskeskused, mis ei 
lase igavusel ka elu teises pooles võimust 
võtta ning pakuvad huvitavaid tegevusi 
ja ettevõtmisi ning on ka lihtsalt toredaks 
kohtumispaigaks.

4.		Kõigile	avatud	ujula	igasse	linnaossa
Igale linnaelanikule peavad kättesaadavad 
olema mugavad ajaveetmisvormid ka tal-
vel, rääkimata laste võimalusest ujuma õp-
pida. Selleks, et käia saunas ja basseinis, 
ei pea tingimata sõitma kesklinna, selleks, 
et koolid saaksid paremini ujumistunde 
planeerida, on neile vaja valikut

5.		Munitsipaalparklate	ehitus
Linn on linnaelanikele, mitte autodele. 

Lapsed ei pea mängima autode vahel ja 
inimesed ei pea autodele ruumi andma. 
Ehitame munitsipaalparklad, et vabastada 
võimalikult palju tänavaruumi inimesete-
le: tänav on avalik ruum ja kohtumispaik, 
mitte autode valitsemisala.

6.		Arendame	 rohealasid,	 kaitseme	 Tallinna	
parke
Tallinn peab olema roheline pealinn ka 
sisult. Säilitame olemasolevad haljasalad, 
seisame vastu katsetele viia kaitse alt väl-
ja pargid, kus leidub esimese väärtusklassi 
puid (nagu näiteks Windecki park Pirital 
või Hans-Lepa puukool-aed Haaberstis).

7.		Keeled	suhu!
Ehitame  munitsipaalkeeltemaja, mis pa-
kub tasuta eesti- ja vene keele õpet ja 
mõistliku tasu eest teiste keelte õpet.

8.		Võtame	kasutusele	süstlavahetusbussid
Igaüks väärib elu, meie lapsed väärivad 
rahulikku ja puhast elukeskkonda. Me 
ei poolda süstlavahetuspunktide loomist 
elumajades või elamurajoonides, ega 
narkomaanide kogunemist teatud piir-
kondadesse. Võtame kasutusele süstlava-
hetusbussid, mis liiguvad vastavalt süstla-
vahetajate asukohale.

9.		Ehitame	valmis	Lasnamäe	haigla
Ehitame valmis Mustamäe kiriku

10.		Toetame	abipolitseinike	tegevust



LiiKudes
1.	Teeme	korda	kvartalisisesed	teed

Iga linnaosa on omaette elukeskkond. 
Teeme korda ja arendame kvartalisisest 
teevõrgustikku nii, et see vastaks inimeste 
reaalsele liikumisvajadusele

2.		Ühistranspordi	 marsruutide	 vasta	vusse	
viimine	inimeste	vajadustele
Tasuta transport peab olema kasulik kõigi-
le. Kaasajastame ühistranspordiliinid vas-
tavalt sellele, kuidas inimesed täna tegeli-
kult liiguvad.

3.		Seisame	 ühistranspordi	 erastamise	 vastu,	
säilitame	tasuta	ühistranspordi
Tallinna tasuta ühistransport on eeskujuks 
kogu maailmas. Säilitame süsteemi, mis 
võimaldab vabalt liikuda kõigil, vaatamata 
sissetulekust ja mis võimaldab drastiliselt 
vähendada autostumist

4.		Jalgrattalinn	Tallinn
Töötame välja plaani jalgrattateede võr-
gustikust, mis katab kogu linna. Alustame 
selle väljaehitamist.

5.		Parandame	 puuetega	 inimeste	 liikumis-
võimalusi.
Linn on kodu kõigile, ka neile inimeste-
le, kelle nägemis-, kuulmis-, liikumis- või 
muud võimed on piiratud. Lähtume linna-
keskkonna arendamisel ka erivajadustega 
inimeste mugavusest, liikumispuudega 
inimesel peab olema sissepääs igasse maj-
ja, alustame linna asutuste ligipääsetavaks 
tegemisest.

6.		Teeme	ära	Lasnamäe	trammi!
Pikendame Lasnamäe trammiliinid Laag-
na tee lõpuni

7.			Mono	Rail	Tallinna!
Alustame Mono Rail liikumissüsteemi 
planeerimist, mis võimaldab kiiresti ja 
kaasaegselt ühendada Tallinna kõiki linna-
osasid.

8.		Reidi	tee	mõistlikuks!
Vaatame üle Reidi tee projekti vastavalt 
linnakodanike nõudmisele. Reidi tee peab 
täitma eesmärgi juhtida kaubaautod kesk-
linnast eemale, kuid samal ajal ei tohi see 
muutuda müüriks mere ja linna vahel.

9.		Öötransport	käima!
Inimene peab saama koju ka öisel ajal. 
Loome ööbussiliinid, mis ühendavad 
kesklinna iga linnaosaga, väljumisega vä-
hemalt kord 70 minuti jooksul öisel ajal, 
öötrammid, mis väljuvad lennujaamast pä-
rast viimase lennuki saabumist.

10.		Teeme	korda	Gonsiori	tänava
11.		Tihendame	ühendust	Harjumaa	piirkon-

dadega
Paljud Harjumaa inimesed käivad Tallin-
nas tööl ja panustavad sellega meie linna. 
Head ja tihedad liikumisvõimalused naab-
rite vahel on kasulikud kõigile.



LinnaKorraLdus
1.	Linnameedia	raha	teenima!

Linnal muidugi võiks olla televisioon ja 
ajalehed: see soodustab Eesti elanikele 
mitmekesisema teabe saamist elust riigis. 
Samas munitsipaaltelevisioon ja -ajalehed 
peavad toimima võrdsel alusel teistega: 
müüma reklaami ja täitma meedia eetika-
koodeksit. Täiustame Tallinna meediapilti 
munitsipaalraadio loomisega.

2.		Vähem	bürokraatiat!
Arvame, et Tallinnale piisab 63 linnavo-
linikust praeguse 79 asemel. Planeerime 
juba praegu eelarve nii, nagu neid oleks 
63. Arvame, et linnavolinik on linnakoda-
nik nagu iga teine: tühistame volinike ta-
suta parkimisload väljaspool istungiaega.

3.		Tasuta	 parkimine	 paljulapselistele	 pere-
dele!
Võimaldame üle nelja lapsega peredele 
tasuta parkimise kogu Tallinnas, sh. vana-
linnas.

4.		Nutikad	 lahendused	 linnavalitsusega	
suhtlemiseks
Teeme nutitelefonile äpi, mille kaudu saab 
suhelda linna ja linnaosaga. Leiad täna-
va-augu? Tee pilt ja saada ametnikule! 
Tahad osaleda huviringis? Kasuta äppi! 
Tahad mingit probleemi arutada? Anna 
äpis märku ja sulle leitakse õige inimene. 
Tahad teada, kui kaugel sinu ettepanek 
on? Vaata äpist järele! 

5.		Parandame	puuetega	inimeste	infovõima-
lusi
Tagame kõigi infoallikate (sh internetileh-
tede) kasutatavuse nägemispuudega ini-
mestele, võimaldame puuetega inimeste 
parkimislubasid taotleda interneti teel.

6.		Nutikad	spordiväljakud
Võimaldame avalikele spordiväljakute-
le tegevuste registreerimist ka äpi kaudu, 
samuti SMS-maksega tasumist kasutamise 
eest.

7.		Loome	võõrkeelse	pedagoogika	stipendiu-
mi
Soovime, et eesti keele õpe koolides ja 
lasteaedades oleks reaalselt toimiv ja kõi-
gile osalistele meeldiv ja huvitav. See tä-
hendab, et vajame rohkem professionaale, 
kes valdavad kõiki kaasaegseid meetodeid 
laste õpetamiseks võõrkeeles. Loome sti-
pendiumi eesti keele õpetamiseks võõr-
keelena.



juLgen ÖeLda, 
juLgen teHa!




