
Üle 500 000 tänavu Tallinna saabuva kruiisituristi võiks teha Eestile tasuta reklaami.
Meie aga solgutame neid liiklusummikutes.

Alates Eesti taasiseseisvumisest, kui Tallinna hakkasid tulema peale muude turistide
ka kruiisilaevadega saabuvad väliskülalised, on eestimaalased saanud elada kaasa
selle majandussektori eduloole. Saavutused pole jäänud võõraks neilegi, kes ei ole ise
õigel ajal õiges kohas ehk oma ihusilmaga kruiisituristi ei näe.

Ka tänavu vahendas ajakirjandus infot, et
kruiisilaevad külastavad Tallinna seekord
rekordilised 341 korda ning reisijaid oodatakse üle
565 000. Hooaja lõpus selguvat, kas tuleb ka uus
reisijate rekord. Kõige rahvarohkemad päevad on
2. ja 12. juuli, mil sadamas on kuus kruiisilaeva ja
linnas 11 000 kruiisituristi.

Paraku kirjutatakse vähe sellest, mis toimub
nendel nn hulludel päevadel ja muul ajal
kruiisiturismi kulisside taga.

Giidid ja bussijuhid suudavad kuidagimoodi siluda selle, kui vanalinna kitsad tänavad ja
vaateplatvormid on ülerahvastatud; suveniiripoodide ja kohvikute WC-de taga on pikad
järjekorrad (avalikke ju peaaegu polegi); velotaksod tegutsevad õiguslikus segaduses
häirivalt; kaubaautod liiklevad jalakäijate alal karistamatult ka pärast lubatud aega;
napib bussidele mõeldud parkimis- ja peatumiskohti jne.

Kõik eelnev kahvatub selle kõrval, kui kesklinnas A-terminali lähistel asuvalt kruiisikailt
kulub turismibussil tavapärase 10–15 minuti asemel Toompeale jõudmiseks ligi tund
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aega. Jah, see on näide 2018. aasta Tallinna päriselust.

Turistidel on vaja jõuda enne laeva lahkumist ka sadamasse tagasi, seejuures kestab
mõni ekskursioon 2–3 tundi. Käsi püsti, kes meist tahaks maksta sellise teosammul
kulgemise eest, mille jooksul saab tutvuda peamiselt sadamaalaga?

Keeruline on olukord eelkõige sadamapiirkonnas, aga suuremahuliste tee-ehituste
tõttu ka mujal kesklinnas. See pole tekkinud üleöö ega alles sel hooajal. Samal ajal
pole need, kes võiksid olukorda muuta, ilmselt veel probleemi tõsidusest aru saanud.

Võib-olla on põhjuseks ka mõned väärarusaamad ja teadmatus. Seega püüavad giidid
siinkohal abiks olla, vastates mõnele asjaosaliste aruteludes ja netikommentaarides
korduma kippuvale küsimusele.

1. Miks on vaja turiste üldse bussiga sõidutada? Minge jalgsi, sest vanalinn on lähedal!

Tuleb tunnistada, et mõnel kruiisilaeval ongi ekskursioonide pakkumises selline
nišitoode nagu 100% jalgsi ekskursioon. Järjest enam sõidetakse ka jalgrataste ja
tasakaaluliikuritega.

Tulevikus tasub ehk rõhuda ka sellistele liikumisvahenditele, mis ei nõuagi sõiduteed,
näiteks helikopterite ja õhupallidega saab kenasti ummikust üle lennata. Või hüperluup
otse Raekoja platsile? Kaasamõtlevad netikommentaatorid on maininud ka
köisraudteed Toompeale. Seni tuleks bussidele sadamast välja pääsemine ja edasine
kulgemine siiski tagada mõistliku ajaga.

On liialdus, et kruiisilaevadelt tulevad ainult 70–80-aastased ja/või liikumisraskustega
turistid – kuigi ka neid on omajagu. Liialdus ei ole aga väide, et keskmine kruiisiturist
hindab mugavust ja kõrge kvaliteet teenust. Kui inimene soovib veeta oma reisipäevad
matkates ja seigeldes, siis ta ei lähe ju kruiisilaevale.

Tallinna A-terminalist u 15 minuti kaugusel (avamere pool) asuvalt kruiisikailt grupiga
vanalinna serva jõudmiseks kulub jalgsi vähemalt pool tundi. Ekskursioonil peab giid
valima liikumistempo aga kõige aeglasema kõndija järgi.

Võime muidugi võtta seisukoha, et
kui väliskülalistele teeremont ja
ummikud ei sobi ja nad käbedalt
kõndida ei jaksa, siis ärgu tulgu
Tallinna või ärgu ostku ekskursiooni.

Fakt on see, et Tallinnal on pakkuda
huvitavaid vaatamisväärsusi ja
ekskursioone, mistõttu eelistavad
kruiisifirmad Tallinna mitmele teisele Läänemere sadamale.

Pole mõtet küsida, kas tahame, et suurte tulevikuplaanidega värske börsiettevõte
Tallinna Sadam teeniks kruiisilaevade sadamatasudest senisest vähem tulu, või kas
tulu, mida Eesti teenib turismist ja sellega seotud valdkondadest, on Eestile liiga suur.
See on ikkagi 13% sisemajanduse kogutoodangust.

2. Miks on vaja kõigil turistidel just vanalinna sõita? Muid ilusaid kohti on ju ka.

Tallinna vanalinn ei ole kindlasti ainus vaatamisväärsus, kuigi on ainsana järgnevalt
mainitutest UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Turismifirmad ja giidid – üllatus-
üllatus – on teadlikud, et vaatamisväärset on ka väljaspool vanalinna. Me käime
turistidega ka mujal. Kruiisituristid jõuavad ühe päeva jooksul näiteks Rakvere
linnusesse, Lahemaale ja Haapsallu. Käiakse ka kanuuga sõitmas, džiibisafaril, Keila-

Tallinn on kindlasti
Läänemere-äärsete linnade
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Joal, Põhja-Eesti tuletornides jne. Rääkimata Piritast, Kadriorust, Kalamajast,
Nõmmest ja teistest Tallinna piirkondadest.

Aga ka nendesse kohtadesse jõudmiseks on vaja kõigepealt – bussiga! – sadamast
välja saada. Peale selle on enamikus programmides sees vähemalt Toompea külastus,
sest turisti täiesti vanalinnata jätta pole võimalik.

Eestimaalased võivad olla vanalinnaga olla juba nii harjunud, et ei oska seda enam
eriliseks pidada, või siis ei seostu sellega muud, kui lärmakad baarid ja kallis õlu.
Nautides ühte Euroopa paremini säilinud keskaegset linna, leiavad väliskülalised
seejuures üles ka stiilsed kohvikud ja kohalikku käsitööd müüvad poed.

3. Miks on vaja sõita sadamast välja just neid tänavaid mööda, kus on ummik?

Kiire pilk Tallinna kaardile näitab, et peale Sadama tänava valikuid pole. Bussid ei tohi
A-terminalist Admiraliteedi basseini kaudu D-terminali otse sõita, vaid neil tuleb minna
Põhja puiestee kaudu.

Tallinna Sadamal on vägevad tulevikuplaanid, mille teostumist ootame rõõmuga.
Loodetavasti saavad eelseisvate ümberehituste käigus lahenduse ka praegused
liikluse pudelikaelad. Seni vajame olukorra leevendamiseks eelkõige liikluse
reguleerijaid.

Kuni neid regulaarselt kohal pole, jätkub teatud aegadel ja päevadel praegune kurb
seis. Selle asemel, et kõik 565 000 sel aastal saabuvat kruiisituristi teeksid meile
tasuta reklaami üle kogu maailma ning tahaksid siia tagasi tulla või soovitaksid Eestit
sõpradele, tekitame oma tegevusetusega hoopis vastupidise mõju.

Kümned tuhanded turistid jagavad tõenäoliselt oma Instagrami kontol pilte Tallinna
ummikutest ja närvilistest autojuhtidest, mitte vanalinna tornidest.

Ei maksa sealjuures arvata, et nad ei tule tagasi, ei ööbi siin, ei sõida Tallinnast välja.
Giidid kuulevad pidevalt kruiisituristide arutelusid ja Tallinn on kindlasti Läänemere-
äärsete linnade esikolmikus ning värav ülejäänud Eestisse. Seda muidugi siis, kui
Tallinna on õnnestunud külastada suuremate ummikute ja ülerahvastatuseta.
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See leht on trükitud EESTI PÄEVALEHE internetiväravast
Aadress http://epl.delfi.ee/archive/article.php?id=82765265
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