
Tõnu Õim unistab kompaktsest kultuuritsentrist

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Kahekordne kirimale maailmameister, eelmise sajandi maailma parimaks kirimaletajaks
valitud Tõnu Õim on viimastel aastatel olnud erinevate ametkondadega kirjavahetuses ja
tallanud nii mõningaidki uksi eesmärgil, et Tallinna rajataks uus suur kultuuritsenter, kus
oleks ruumi konverentside ja muude suurürituste korraldamiseks ning kus leiaksid koha
erinevad loomeliidud. Samuti oleks see ideaalne koht maleolümpia läbiviimiseks 2016. aastal.
Kas on aga võimalik, et idee selleks ajaks teostub?
Õim alustas oma idee tutvustamisega 2006. aasta suvel. Toonane linna peaarhitekt Igor
Volkov pakkus kultuuritsentrile sobivaks paigaks Orlovi lossi tagust ala Lasnamäe veerel.
Linnajuhtidelt (toonaselt abilinnapealt Kalev Kallolt) sai Õim vastuseks, et toetatakse küll
maleolümpia taotlemist, aga linnas on niigi palju vaja ehitada ja sellise mastaapse hoone
prioriteetidega peaks tegelema Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.
Kultuuriministeeriumiga suheldes sai Õim vastuseks, et tema kavand on edastatud
varahoidjate kätte, kuid ühtlasi avaldati arvamust, et 2016. aastaks ehitisega valmis ei saadaks
(KUMU ehitamiseks kulus umbes 10 aastat). Edasi tunnistab Õim, et 2006. aasta detsembris
andis Riigikogu kultuurikomisjon ülesande leida kultuuritsentrile asukoht. Kuid tõdeb, et
sealtpeale on projekti osas valitsenud vaikus, juba viimased pea poolteist aastat.

Tõnu Õim, Sa oled viimasel ajal rääkinud ideest luua Tallinna kompaktne kultuurihall,
kus leiaksid oma koha teiste seas ka loomeliidud. Räägi sellest ideest veidi.
Tallinna tulevikule mõeldes on peetud õige mitu visioonikonverentsi. Esile võib tuua
merepoolse tsooni väljaehitamist, Tallinna trammisüsteemi laiendamist, enam on aga jäänud
kõlama, et Tallinn ei ole enam atraktiivne, Tallinn on kadumas Euroopa kaardilt.
See on õige, kui arvestada veel, et majandusvood hakkavad käima ümber Eesti, küll mere alt,
küll teiste riikide kaudu.
Meie peame tegema oma mõtlemises läbi globaalse muutuse, nägema ette võimalusi, et „aken
Euroopasse“ ei löödaks ida poolt laudadega kinni. Et Eesti ei jääks Euroopa Liidu õnnetuks
ääreriigiks tuleb sõna otseses mõttes osa ülerahvastatud Brüsselist oma koduõuele tuua. Meile
on antud see võimalus – Tallinn kinnitati 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks.
Suur võimalus, kui Tallinna rajada Euroopa Liidu Kultuurihall. Maailma tippürituste
läbiviimine on meie tugevaim kaitserelv, ELi toomine idapiirile annab meile julgeoleku
garantii hoopis teisel tasemel.
Sama kehtib majanduse kohta: kolmepoolsetel läbirääkimistel ei arutata veoautode
ooteplatside väljaehitusi, vaid teise silla ehitust üle Narva jõe. Ehk saab teoks unistus: avada
tollisoodustustega elutee „Tallinn - Sankt Peterburg - Tallinn“. Arvestades Hiina
kaubaterminali väljaehitamist on ELi tugipunkti rajamisel Tallinna kasu määratu.
Ja veel, me oleme kaotamas Eesti majanduse teist hooba – turismi. Arutu ja kontrollimatu
hinnatõus kahandab põhjamaadest tulevate turistide hulka iga aastaga. Kultuurihall oleks
tõmbenumber, nii-öelda mesipuu, milles läbiviidavad üritused toovad Eestisse uued
turismivood (ka rahavood) teistest ilmakaartest.

Konkreetselt milline oleks rajatise visioon Sinu nägemuses?
Kui lõigata Stockholmi „Globeni“ hall pooleks ja vahele ehitada kõrghoone, siis jääks maa-
aluste parklatega idatsooni 6000 kohaga hiigelhall, läänetsooni koonduksid meie loomeliidud,
kunstnike ateljeed, kes kaunistaksid tekkinud ringfuajeed. Siin asuks ka KUMU varamu.



Ringfuajee korrustel oleks ideaalne paik kavandatava maleolümpia läbiviimiseks 2016. aastal
(Paul Keres – 100). Saku suurhallis võib võõrustada Eurovisiooni 40 riiki, kuhu aga paigutada
140 riigi malekoondislased (mehed + naised)?

Eesti on mitmel korral taotlenud endale maleolümpia läbiviimise õigust, kuid edutult.
Nüüd on valitsus toetamas uut taotlust 2016. aastal.
Deklareerimine üksi ei aita, praegu pole selle ürituse jaoks korralikku mängukohta. Kui
oleksin Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) president, siis ei annaks ma hetkel Eestile
maleolümpiat... Hetkel ei näe perspektiivi...
Kui aga loodaks taoline ELi Kultuurihall, broneeriksin aastal 2016 Tallinna maleolümpia
korraldaja linnaks varakult. Paul Kerese malemajas asub Euroopa kabekeskus, FIDE vajab
omale tugipunkti Baltimaades – miks mitte Tallinnas?
Viimasel ajal olen ajanud asju, et saaks remonditud ja korrastatud Paul Kerese monument
Tõnismäel. Alles mõni aeg tagasi külastasin Maria Kerest, andsin talle ülevaate hetkeseisust.
Kerese monument vajab hädasti korda tegemist, korrastada tuleks Pärnu maantee poolne
trepp/astang, rajada valgustus jne.

Kas pole kartust, et hoone seisab ebarentaablina?
Seda pole karta: kontserdid, suurhallis saaksid õppe-perioodil koguneda lastekoorid
ühislauluks, üle-eestilised laste jõuluüritused, eksklusiivsed teatri suurvormid jne.

Palju see rajatis võib maksma minna?
Kavandatakse sõjalise kontseptsiooni (ehk ikka kaitsekontseptsiooni) väljatöötamist aastani
2018, et NATO lennuvägi peagi meid enam ei turva. On seda ikkagi vaja? Moodne
sõjalennuk maksab 1,5 miljardit – ELi Kultuurihalli maksumus oleks sellisel juhul üks
lennuk. Tugikeskusest oleks huvitatud ka EL ise. Tallinn saab jälle atraktiivseks, koostöö
„Hiina kaardiga“ tõstaks meie iga-aastase majanduskasvu taas kaugelt üle 10% aastas.

TÕNU ÕIM
• Sündinud: 16.06.1941 Raasikul
• Elukoht: Tallinn
• Haridus: Tallinna 29. põhikool (praegu Kivimäe Põhikool) 1949-1956, Tallinna 10.

keskkool (praegu Nõmme Gümnaasium) 1956-1960, Nõmme Muusikakool, Moskva
Kehakultuuri Instituut maletreeneri-õpetaja erialal 1969-1975

• Töö: Vee- ja Kanalisatiooni Trust 1960-1968, Eesti Spordikomitee vanemtreener
1968-1991, maletreener ja kirimaletaja

• Tiitlid (kiri)males: I järk 1957, meistrikandidaat 1961, suurmeister kirimales 1981
• Tulemused kirimales: 9. MM-finaalis 1977-1982 I, 12. MM-finaalis 1984-1990 VI,

14. MM-finaalis 1994-1999 I, 9. meeskondlikul olümpial 1982-1987 III, 10.
meeskondlikul olümpial 1987-1994 I, Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel 1976-
1981 I, NSV Liidu võistkondlikul tšempionaadil 1982-1984 II, Paul Kerese
memoriaalil 1982-1986 II-IV, Axelsoni memorialil 1984-1993 I


