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Kultuuripealinna 2011
kaunistab Tallinna lillefestival

Tallinn toetab mitme
kultuuriürituse korraldamist

Algaval kultuuripealinna aastal
toimub 27. maist 27. augustini Tallinna Tornide väljaku pargis rahvusvaheline Tallinna lillefestival, millel
osalemiseks on laekunud juba üle
30 sooviavalduse.
Juba kolmandat korda toimuv
Tallinna lillefestival on pälvinud laialdast tunnustust. 2010. aastal külastas lillefestivali üle 500 000 inimese.
Lisaks kohalikele aiandus- ja
lilleseadekunstnikele on teatanud
osalemissoovist ka Soome, Ukraina
ja Venemaa aednikud. 2011. aastal
saab valida kahe teema vahel,
milleks on Rahvusvärvid ja Rannaküla aed.
Tornide väljaku parki rajatavate
iluaedade ideelahendused valib
ürii välja 28. veebruaril.
21.26. mail toimub iluaedade
loomine Tornide väljaku pargis. Külastajatele avatakse lillefestival 27. mail
suurejoonelise avakontserdiga.
Lisainfot Tallinna lillefestivali kohta
saab kodulehelt: lillefestival.tallinn.ee.

Jäädvustatakse
Urho Kaleva Kekkose
mälestus

Tallinna Linnavalitsus otsustas Urho
Kaleva Kekkose pronksist bareljeefi
valmistamise ja paigaldamisega seotud kulude katteks eraldada reservfondist 10 072 eurot.
Reisisadama A-terminali hoone
seinale paigaldatava bareljeefi kavandas skulptor Aime KuulbuschMölder.
Mullu möödus Tallinna ja Helsingi
vahelise laevaliikluse avamisest 45
aastat. Suur roll selle teokssaamisel
oli toonasel Soome Vabariigi presidendil Urho Kaleva Kekkosel. Reisisadam on olnud aastakümneid Tallinna jaoks Eesti ja Soome sõpruse
ning koostöösidemete sümboliks.

UFO Tallinna kohal. Foto Jelena Rudi

Kultuuripealinn 2011
Euroopa kultuuripealinna Tallinna avapidustusi jälgis 15 000 inimest.
Pidustuste kõrghetk Teatri väljakul oli Rahvusooper Estonia kohale
lennanud ufo, mille saabumine üllatas paljusid kohaletulnuid.
Sajameetrise kraana otsas rippuv terasest, vineerist ja fooliumist ufo
oli ehitatud spetsiaalselt kultuuripealinna avapidustuste jaoks.
Anneli Sihvart
Ajalehe Kultuuripealinn toimetaja

Iga kultuuripealinn on läbi 25 aasta üritanud avapidustustel millegi enneolematuga jahmatada, aga meie pole nii rikkad, et osta sisse näiteks rahvusvahelisi artiste. Nii otsustasime minna loovamat teed, kommenteeris avagala pealavastaja, SA Tallinn 2011 programmijuht
Jaanus Rohumaa. Naljaga pooleks võib
öelda, et saatsime kutsed väga kaugele
ja meile vastati  meie kutse jõudis universumisse kohale.
Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011
programm sai hoo sisse kohe jaanuari
alguses. Sündmusi on palju ja igale
maitsele, mainime siinkohal vaid mõningaid, mis juba õige pea kätte jõuavad.
Veebruaris tasuks muuhulgas külastada Kumu kunstimuuseumi, kus saab

näha Tallinna XV Graafikatriennaali rahvusvahelist näitust Armastuse, mitte
raha pärast. Pealkiri viitab temaatikale,
mis hõlmab tervet rida mõisteid, sealhulgas selliseid, nagu sõltuvus, iha, pühendumus, kohustus, perekond, armastus, kirg, esemestamine, romantika, religioon, poliitiline seotus, seks.
Veebruari lõpus ja mär tsi alguses
toimuvad Kumu auditooriumis ja Vene
Kultuurikeskuses tummfilmide kontsertlinastused ühise pealkirja all Tummfilmid tõstavad häält.
Märtsi alguses on paras aeg minna
Tallinna lauluväljakule maslenitsale ja
teha tutvust vene vastlakommetega.
10. märtsil saavad muusikahuvilised
Estonia kontserdisaalis kuulata ErkkiSven Tüüri kultuuripealinna aasta puhul
kirjutatud uut teost Ärkamine. Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ja kammer-

orkestrile kirjutatud teos tugineb helilooja sõnul kevadise taassünni müsteeriumi vaatlemisele. Kontserti kannab üle
ka Klassikaraadio.
24. märtsil algab Tallinn Music Week
suurejooneline muusikapidu nii meile kui
ka välismaistele muusikasõpradele ning
võimalus andekatele Eesti muusikutele
ka väljaspool riigipiire märgatud saada.
Ja nõnda edasi kuni aasta lõpuni
põnevaid ettevõtmisi jätkub mitte üksnes igasse kuusse, vaid lausa igasse
nädalasse.
Teavet nii lähiajal toimuvatest kui ka
kaugematest kultuuripealinna aasta
sündmustest saab Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 kodulehelt
www.tallinn2011.ee. Ühtlasi annab kultuuripealinna koduleht ülevaate kõigi SA
Tallinn 2011 kultuuri- ja koostööpartnerite ettevõtmistest.

Tallinna Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile 138 374 eurot
Valentinipäeva laulukonkursi läbiviimiseks, Kuusk OÜle Hiina uusaasta karnevali läbiviimisega seotud
kulutuste osaliseks katmiseks ning
Vana Baskini Teater OÜle näidendi
Jaan Poska saaga lavastamiseks
ja etendamiseks.
Tallinna linn kuulutas eelmise
aasta augustis välja Valentinipäeva
laulukonkursi, mille eesmärk oli
ärgitada heliloojaid looma sõpruse
ja armastuse teemalisi eestikeelseid
laule. Valentinipäeva laulukonkursi
ürii valis laekunud kolmekümne
kaheksast laulust välja kümme finalisti, millest omakorda 14. veebruaril
toimuval tasuta lõppkontserdil Nokia
Kontserdimajas valitakse laulukonkursi võitja ja rahva lemmiklaul.
Möödunud aasta 30. märtsil
kiideti heaks Pekingi ja Tallinna
Linnavalituse kultuurikoostöö arendamise kavatsuste protokolli projekt,
mis näeb ette Hiina uusaasta tähistamise Tallinnas ja teistes Eesti
linnades Pekingi külalisesinejate
osavõtul. Kogu perele mõeldud
sündmused kestavad 3.6. veebruarini. 3. veebruaril, kui saabub
valge kassi ehk jänese aasta, avatakse Vabaduse väljakul jääskulptuuride näitus.
Eelmise aasta mais kuulutati
välja Jaan Poska elu ja tegevusega
seotud näidendite avalik konkurss.
Kolmest konkursile laekunud näidendist tunnistati parimaks Loone
Otsa Jaan Poska saaga. Näidendikonkursi tingimused sätestasid, et
Tallinna Linnavalitsus tellib võidutöö
lavastamise ja avaliku esitamise
Jaan Poska majas.

Kesklinna Sõnumid
Väljaandja
Tallinna Kesklinna Valitsus
Trükki toimetanud
OÜ Meedium
Reklaam
tel: 660 1641
e-post: reklaam@ajakiriyks.ee

Tallinna Kesklinna vanem Aini Härm ja linnaosa spetsialistid
KOHTUVAD LINNAOSA ELANIKEGA:

3. veebruar k 18 MTÜ Raavis saalis Raua 1; 8. veebruar k 18 Pimedate ühingu saalis Tondi 8a ; 9. veebruar k 18 Tallinna Ülikooli kaldauditooriumis Uus-Sadama 5; 15. veebruar k 18 MTÜ Raavis saalis
Raua 1; 16. veebruar k 18 Liivalaia 40 endises toidupoes; 17. veebruar k 18 Kesklinna Sotsiaalkeskuses Liivalaia 32; 22. veebruar k 18 Tallinna Humanitaargümnaasiumi saalis Koidu 97 Olete oodatud!
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Juhtkiri

Eurost ja rahvustundest

Kandideerin, et kaitsta
Tallinna ja tallinlaste huve

Usun, et Tallinna linnapeana pean tallinlastele selgitama, miks osalen
riigikogu valimistel. Esmalt lubage aga kinnitada, et hoolimata igasugustest valimistest jätkub linnavalitsuse töö katkestuste ja tõrgeteta. Nii
linnapea kui ka abilinnapead täidavad oma tööülesandeid, linnaametite töö toimib igasuguste tõrgeteta. Valimiste pärast elu Tallinnas
seisma ei jää.

Aini Härm
Tallinna Kesklinna vanem

Juba kuu oleme end harjutanud uue raha
ning väärtushinnangutega, mille euro kaasa
tõi. Ma ei tahaks peatuda hinnatõusu ja
väiksemate hinnanumbrite psühholoogia
teemal  sellest on niigi palju kirjutatud ja
räägitud. Pigem tuleks eurole ülemineku
puhul kõneleda sellest, et Euroopa Liitu
astumise järel on ühisraha kasutuselevõtt
esimene niivõrd oluliselt iga eesti elanikku
puudutav samm.
EURO INIMESTE HEAKS

Euro pole pelgalt uus vääring. Ühisrahaga kaasneb Eesti senisest
vahetum positsioneerimine euroopalikku majandusruumi ning paratamatult ka euroopalike maksu- ja sotsiaalsidususe reeglite ülevõtmine.
Just see euro tähendus on jäetud lahti seletamata, nagu on jäänud
tähelepanuta ka üleilmastumist kinnistava ühisraha vastukaaluna hoogustuv rahvustunde ärkamine ning oma juurte tähtsustamine.
Riikides, kus on kasutusel euro, on kehtestatud astmeline tulumaks.
On selge, et kui Eesti soovib klubisse kuuluda, tuleb varem või hiljem
tunnistada üldlevinud euroopalikku tava, kus need, kellel suurem tulu,
annavad ka läbi maksude kopsakama panuse ühiskonna sotsiaalse
stabiilsuse tagamisse. Sotsiaalne stabiilsus omakorda on üks euro
püsimise põhialuseid. Et Euroopas taolist osalussolidaarsuse printsiipi
oluliseks peetakse, tunnistab fakt, et Eestil tuleb juba esimesel eurotsooni aastal kanda märgatav osa rahvuslikust tulust euro stabilisatsioonifondi. Lihtsamalt öeldes tuleb meil osaleda Iirimaa ja Kreeka abistamisel ning seda vaatamata meie suhtelisele vaesusele isegi nende
raskustesse sattunud riikidega võrreldes.
Ent siiski tuleks euro puhul toonitada ühisraha positiivseid mõjusid.
Kasvava hinnasurve tingimustes peavad hakkama tõusma ka palgad
ning suurenema pensionid. Kui krooni ajal oli Euroopal keeruline anda
hinnangut osalusriigis aetavale majanduspoliitikale, siis nüüd ei jää
kellegi märkamatuks, et maal, kus hinnad kerkivad üle Skandinaavia
heaoluühiskondade taseme, ent palgad ja pensionid püsivad ühed
kehvemad Euroopas, on midagi kardinaalselt korrast ära. Taoline arenguriike meenutav üldine vaesumine kujutab endast stabiilsusriski, millele
Euroopa Liit ühel oma liikmesmaal ei saa läbi sõrmede vaadata.

ÜLEILMASTUMINE ÄRATAB RAHVUSTUNDED

Teisalt toob iga samm üleilmastumisele kaasa vastureaktsiooni ning
seda on tunda rahvusseltside tegevuse hoogustumises. Mitte üksnes
eestlased, vaid ka enamus teistest Tallinnas elavatest rahvustest on
hakanud hindama rahvuskultuuri, keelt, kombeid ja tavasid. Eeskuju
selleks on andnud põlisrahvas, kes läbi kauni laulu- ja tantsupidude
traditsiooni on suutnud äratada esivenemate pärandi vastu huvi ka teiste
rahvuste noortes. Nii on moodustunud rahvusseltside juures etnograafilisi laule ja tantse harrastavad noortekollektiivid, kes on muutnud
rahvaloomingu populaarseks oma eakaaslaste hulgas. Tundub, et
rahvuslik uhkus, milleni jõutakse läbi esivanemate loomingu taasesitamise, ongi see integratsiooni võti, mida praegune parempoolne valitsus
asjatult otsib.
Vanalinna päevade ajal oleme andnud rahvuskultuuri seltside käsutusse eraldi lava Tornide väljakul lillefestivali territooriumil ning seal
pakutav on leidnud hea vastuvõtu ka eesti publiku hulgas. Koostöös
Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduse Liiduga Lüüra soovime
sellesuvist programmi veelgi tihendada. Esmakordselt viidi 2010. aasta
suvel läbi Etnolaat, mille idee autorile Jevgenia Haponenile ja korraldajale MTÜ Eestimaa Rahvuste Ühendus otsustas auhinnakomisjon
omistada 2010. aasta Kesklinna tunnustusauhinna algtõuke andmise
eest Tallinna vähemusrahvuste festivali loomisel.

Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

Pigem on alanud aasta erakordselt tegus kogu linnavalitsuse jaoks. Teist järjestikust aastat on Eestis erakordselt
palju lund. Linnal on tükk tegemist, et teed
lahti ja ühistransport käigus hoida.
Olen teinud linnaosadele ülesandeks
nõuda lumekoristusega tegelevatelt firmadelt rangemalt lepingutingimustest
kinnipidamist ja kvaliteetsemat tööd. Eriti kesklinnas on tõsiseks mureks nii libedus kõnniteedel kui ka jääpurikad, mis
kahjuks just kesklinnas on nõudnud ka
ühe inimelu.
Riigikogu valimiste kampaanias on
mõned erakonnad tõstnud päevakorda
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kaotamise. Just mupol on suur roll võitluses
purikatega. Kahjuks on inimesi, keda
trahvihirm liigutab rohkem kui mure kaaskodanike ohutuse pärast. Midagi pole
teha, aga mupol on olulised ja elutähtsad
ülesanded. Seepärast me ei võta tõsiselt
üleskutseid mupo likvideerida ning linlased purikate ja libedusega võitluses
üksi jätta.
Miks ma kandideerin?
Nüüd aga selle juurde, miks ma otsustasin riigikogu valimistel osaleda.
Esiteks, üle Eesti kandideerivad väga
paljud omavalitsusjuhid, et võidelda
omavalitsuste õiguste eest. Riik on
jätnud Eesti omavalitsused vaeslapseks,
kelle rahasid aina vähendatakse, samas
kohustusi suurendatakse. See ei saa nii

jätkuda. Terve mõistuse hääl omavalitsusasjades on täna Toompeal kahjuks
nõrk.
Toimub riigivõimu tsentraliseerimine Stenbocki maja kätte, mis aga võtab
omavalitsustelt võimaluse tegeleda
nende põhiülesandega kohtadel  tagada elanike toimetulek ja sotsiaalne turvatunne.
Tallinn on sellele survele kõige paremini vastu pidanud, aga me oleme ka
kõige tugevamad. Soovin kandideerides
kaitsta kõigi Eesti omavalitsuste huve.
Teiseks, usun, et Tallinna kogemusest võitluses kriisi ja eriti tööpuudusega oleks kasu ka riiklikul tasemel.
Näeme Tallinnas, et sotsiaalsete töökohtade loomine on andnud kriisi tõttu
raskustesse sattunud inimestele võimaluse eneseväärikust kaotamata enda ja
oma pere toimetulek tagada.
Näeme, et kasu on mitmetest töötutele suunatud programmidest  nõustamisest, koolitustest jne. Näeme, et töötute klubide tegevus on käivitunud ja see
võimaldab inimestel vahetada kogemusi ja infot. Näeme, et ettevõtjatele suunatud toetused uute töökohtade loomisel on
andnud positiivse efekti.
Kõiki neid meetmeid oleks võimalik
rakendada ka üleriigiliselt, kui vaid paremerakonnad kõige tavalisemast poliitilisest kadedusest neile vastu ei sõdiks.
Kui Reformierakond ja IRL oleksid suutnud üle olla sellest, et need asjad on välja pakkunud Keskerakond, siis oleksid
võinud sarnased programmid juba olla

käivitatud ning tööpuudus mitte ei suureneks, vaid väheneks.
Kolmandaks põhjuseks on see, et
mitmetes punktides on ka Tallinna asjade lahendamine takerdunud riiklikul tasemel tegematajätmiste või otsese vastutöötamise tõttu.
Vaid üks näide: Tallinna osakaal Eestile eraldatud Euroopa rahast ei vasta ei
Tallinna elanike arvule ega arvesta Tallinna rolliga Eesti majanduskeskusena.
Igaüks peaks aru saama, et Tallinna infrastruktuuri arendamine aitab kogu riigi
majandust edasi. Tallinnas koos Harjumaaga luuakse kolmveerand Eesti väärtustest, kuid Euroopa vahenditest on Eesti valitsus eraldanud paremal juhul kümnendiku.
Me ei taotle, et meile antaks enam
teise omavalitsuste arvelt  vaja on ikkagi panna riigiasutused tööle, et nad
suudaksid suurprojektidega tegeleda,
tagada rahastamine nii pealinna kui ka
teiste omavalitsuste ettevõtmistele.
Neljandaks põhjuseks on maksuküsimused ja nendega seotud hinnatõusud,
mis puudutavad nii kõiki tallinlasi kui ka
eestimaalasi.
Praegune valitsus on nelja aasta jooksul lugematu arv kordi tõstnud erinevaid
makse, aktsiise ja tasusid, mille tulemuseks on pööraselt kasvavad hinnad. Kuna
palgad pole sama kiiresti kasvanud,
jäävad Eesti inimesed üha vaesemaks.
Sellele allakäiguspiraalile saab piiri panna vaid maksusüsteemi tervikuna ette
võttes.
On ebaõiglane, et keskmist ja madalamat sissetulekut teenivate perede õlule on pandud kogu maksukoormus. Nemad maksavad rikastega samas määras
tulumaksu, samas täidavad riigikassa
eelarveauke igapäevaoste sooritades.
Jõukamatel inimestel ei kulu sedavõrd
suur osa sissetulekuist esmatarbekaupadele ja toiduainetele  seega ei puuduta kaudsete maksude tõstmine ning
sellest tulenev hinnatõus neid nii teravalt. Kuid rikastele soovitakse teha veel
täiendavaid soodustusi  panna ülempiir
sotsiaalmaksule, mis mõistagi nihutab
maksukoormust veelgi keskmist ja alla
keskmist tulu teenivate perede õlule.
President Ilves on nimetanud neid
valimisi referendumiks. Presidendil on
õigus, tegemist on referendumiga, kus
otsustatakse, kas jätkata samamoodi
nagu seni või on vaja muutusi.
Esimesel juhul võime olla kindlad, et
mingit tegelikku edasiminekut tööpuuduse vähendamisel ei tule niipea. Hindadel
lastakse kontrollimatult kasvada. Rikastele jätkatakse maksusoodustuste tegemist, keskmise sissetulekuga peredelt
võetakse sellevõrra topelt. Omavalitsuste olukord ei parane ning vastutöötamine
Tallinnale riiklikul tasemel jätkub.
Seepärast ma olengi otsustanud kandideerida, et kaitsta Tallinna ja tallinlaste
huve. Kusjuures, riigikogu valimistel osalevad ka abilinnapead ning linnaosade
vanemad. Peame sellel referendumil
eeskätt tõestama, et vaja on selgesuunalisi muudatusi, mis suurendaksid inimeste heaolu ja aitaksid Eestil kriisist
väljuda ning taas kindlatel jalgadel seista.
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Lühidalt
Linnavalitsus taastas
parkimistasu minutipõhise arvestamise

Tallinna Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule parkimistasu
kehtestamise määrust muutva eelnõu, mille eesmärk on ennistada mparkimisel minuti järgi tasustamise
süsteem ning panna ka parkimisautomaadid parkimistasu minuti
täpsusega arvestama.
Tahame sellega likvideerida
eurole üleminekul ilmnenud ebakõla
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari
2003 määruse ning m-parkimise
eest tasu arvestamise senise praktika
vahel, ütles abilinnapea Taavi Aas.
Oleme päri, et kui tehniliselt on
võimalik parkimise eest tasu minuti
täpsusega arvestada ja nii on seda
aastaid ka tehtud, siis tuleb muuta
pigem määrust, mis sätestab 15 minuti kaupa arvestamise.
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 Parkimistasu kehtestamine lisa täiendatakse
punktiga, mis sätestab, et nii mobiilsideoperaatori vahendusel kui ka
parkimisautomaadis parkimistasu
maksmisel arvestatakse parkimisaega minutipõhiselt.
Ühtlasi otsustas linnavalitsus
taastada m-parkimise puhul tasu
minuti täpsusega arvestamise süsteemi juba 20. jaanuarist 2011.

Tallinn seisab tarbijate
õiguste eest

Tallinna Ettevõtlusameti hinna- ja
tarbijakaitse teenistus viib läbi hinnavaatlusi ning võrdleb hindu möödunud aasta detsembriga.
Hinnatõus tuvastati neljas kaupluses. Kui näiteks pesemata kartul
maksis enne 0,19 eurot, siis nüüd
0,33 eurot (hinnatõus 57%), värske
kurgi kilohind oli enne 1,15 eurot,
nüüd 1,53 eurot (33%) ning värske
tomat maksis enne 1,10 eurot, ent
nüüd 1,85 eurot kilo (kallines 68%).
Eurodes hinna avaldamise nõudeid rikkus üksteist kauplejat, neist
kümne suhtes alustati ka väärteomenetlust.
Ostjate abistamiseks on kauplejatel kohustus avaldada kõikide
kaupade ja teenuste hinnad poole
aasta jooksul, s.o 1. juulini 2011
kahes vääringus: eurodes ja võrdluseks kroonides. Kroonihind tuleb
eurodesse arvutada kehtestatud kursi
alusel täpselt: 1 euro = 15,6466
krooni. Igasugune muu krooni-euro
suhe ei ole lubatud.
Tallinna hinna- ja tarbijakaitse
teenistus palub kõigil linlastel, kes
on märganud mõnda puudust hindade avaldamisel, teatada sellest
Tallinna tarbijakaitse teenistusele
telefonil 640 4232, lühinumbril
14 404 või e-posti aadressil
tarbijainfo@tallinnlv.ee.

Tallinna linnalt sai
mullu eluaseme ligi
1000 peret

Tallinna linna poolt anti 2010. aasta
jooksul üürile kokku 708 eluruumi
ning 261 majutuskohta sotsiaalmajutusüksustes.
Seega lahenes mullu linna abiga
kokku 969 leibkonna ja üksikisiku
eluasemeprobleem. Tallinna linn
andis üürile 604 munitsipaaleluruumi
ja 104 sotsiaaleluruumi. Lisaks üürile
antud korteritele majutati 261 inimest
sotsiaalmajutusüksustesse.

Inimsõbralik pealinn, mitte
bürokraatia pesapaik

Tallinna Kesklinna Halduskogu istungil 18. jaanuaril, mis ühtlasi oli
halduskogule ka esimene kogunemine sel aastal, oli vaatluse all vaid
üks detailplaneering, mis kohaletulnutes erilist mõttevahetust ei
tekitanud. Selle järgi saab Tallinn endale juurde ühe kõrghoone alal,
kuhu üldplaneering ka kõrghooneid lubab ja kus need ei häiri linna
panoraami. Järjekordse büroohoone.

Maimu Berg
Tallinna Kesklinna Halduskogu esinaine

Tõepoolest, halduskogust on läbi käinud
hulgaliselt planeeringuid, mille otstarvet
näeb kinnisvaraarendaja just büroohoonetes. Kui meie kesklinna tõepoolest kõik
need büroohooned ka kunagi kerkivad ja
erinevate ametnike, et mitte öelda bürokraatidega täituvad, siis võime ennast küll
mitte roheliseks, vaid bürokraatia pealinnaks pidama hakata. Võib-olla on ette
näha, et kinnisvaraarendajad hakkavad
lugematuid bürooruume rentima ja müüma ka välismaalastele, kes oma firmade
kontoreid Tallinna ümber kandivad, aga
see on ikkagi vähe tõenäoline.

Kinnisvaraarendajat muidugi ei huvita, missugune ettevõte tema väljaüüritud ruumidesse oma pesa teeb, peaasi, et selline leitakse. Aga tohutu bürooruumide hulk, mille vajaduses omanik ei näi kahtlevat, tekitab siiski küsimusi ja hirmu  kuhu on meie riik teel?
Kas ikka on ametnike üha suurenev armee see, mida me vajame? Ja kui need
büroohooned tühjaks jäävad, siis tuleb
kellelgi kütta õhku, hooldada tühjust.
Ning raha ja vahendid, mis selleks kulutatakse, tulevad kaudselt ikka ka
maksumaksja kukrust.
Nii mõnigi kord on halduskogus istudes tulnud kahetseda omaaegset nobedat ja totaalset erastamist, mis linna
käed otsustamisel lühikeseks jätab.
Praegu peab kinnisvaraarendajaga võitlust Pirita rahvas  TOPi juurde on kavas
rajada elamurajoon, mis tegelikult ei
mõjuta ainult selle kandi elanikke, vaid
vähendab kogu linnarahva puhkevõimalusi. Ilus rannatee kesklinnast Piritani,
mida mööda liiguvad nii jalutajad, kepikõndijad, rulluisutajad kui ka rattasõitjad, päädib praegu mõttetute asfaltplatsi-

de ja rehvide remondiputkaga. Loogiline
oleks, et pärast kosutavat jalutuskäiku
leiab linlane ennast mõnusast kohvikust, kus jalgu puhata, merele vaadata,
miks mitte ka päikeseloojangut imetleda. Aga ei. Arendaja tahab sinna kortermaju ja üks kaunis koht on linnarahva
jaoks taas kaduma läinud. Jah, linn ei
saa küll omanikku totaalselt takistada,
kuid kasuahneid plaane muuta ja linnarahva hüvanguks korrigeerida saab siiski.
Jääb loota, et selles heitluses jääb
peale terve mõistus ja enamuse tahe.
Oleks ju väga kurb, kui meie järeltulijad
tulevikus pead vangutaksid  kui rumalaid otsuseid meie esivanemad ikka omal
ajal langetasid!
Otsuste langetamine on aga meil
kõigil valimiste näol peagi ees. Kutsun
üles põhjalikult kaaluma ja mõtlema.
Arvan, et inimesed on väsinud ühekülgsest ja riiki õhukeseks kulutanud
lausliberalismist. On aeg pöörata Eesti
arengus uus lehekülg. Vajame palju jõulisemat riiki ja inimlikumat sotsiaalpoliitikat kui meil seni harrastatud.
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Miks meil munitsipaalpolitseid tarvis on?

Siinkohal tahan ümber lükata ühe müüdi. Teatavasti seostatakse
munitsipaalpolitseid just Keskerakonnaga. Kujutatakse ette, kuidas
ühel päeval sai Tallinna linnapea Edgar Savisaar justkui ilmutuse, et
tuleks teha mupo, ja nii see mupo sündiski. Pealegi, eks ole mupolased
veel ka rohelises vormirõivastuses ehk siis Keskerakonna värvides.
Sellel kujutelmal on muidugi teatud, kuigi osaline tõepõhi ka all.
Keskerakonnaga võib munitsipaalpolitseid vähemalt Eestis kindlasti
seostada.

Taavi Aas
Tallinna abilinnapea

Ütleme moodsas keeles, et Keskerakond
on munitsipaalpolitsei kui sellise ametlik maaletooja Eesti Vabariigis. Just nimelt maaletooja, sest mupo ise on tegelikult juba suhteliselt vana nähtus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses on munitsipaalpolitseile ehk
mupole pühendatud lausa eraldi peatükk. Kui varem räägitigi selles seaduses munitsipaalpolitseist, siis millegipärast asendati sõna munitsipaalpolitsei mingil hetkel sõnaga korrakaitse.

IDEE MUPO LAIALISAATMISEST
TULENEB RUMALUSEST VÕI
POPULISMIST

Pean vastaserakondade eelnõud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti laialisaat-

mise kohta populistlikuks valimiseelseks
demagoogiaks eesmärgiga saada tasuta
meediatähelepanu või on tegu lihtsalt
rumalusest tingitud teadmatusega.
Seadus näeb igal juhul ette, et peab
olema järelevalve, mis jälgiks kohaliku
omavalitsuse, olgu see siis linna või valla õigusaktide täitmist. Selle asutuse
nimi võib olla munitsipaalpolitsei, korrakaitseüksus, kommunaalpolitsei või
linnapolitsei, ent olemas peab ta olema
ühel või teisel kujul või moel niikuinii.
Mupoga või mupota, töö tuleb ikka ära
teha ja mupo funktsioone peab keegi
ikka täitma. Seadus ei nõua küll eraldi
ametit järelevalveks, ent Tallinna linna
suuruses kohalikus omavalitsuses on
see kõige mõistlikum variant, mida on
järginud ka paljud teised Tallinna suurused, väiksemad ja suuremadki linnad,
et järelevalve on ühte ametisse koondatud. Näiteks võib siinkohal tuua Läti
pealinna Riia, kus mupo käivitati
1990ndate alguses ja töötab edukalt siiani.

MUNITSIPAALPOLITSEI ON
EUROOPAS JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES LAIALT LEVINUD

Paljude jaoks võib tulla üllatusena, et
mupo on olemas Saksamaal, Slovakkias,
Itaalias, Hollandis, Prantsusmaal ja pal-

judes teistes Euroopa riikides ning isegi
USAs. Näiteks veitsis on kahes kantonis ehk meie mõistes maakonnas ainult
munitsipaalpolitsei, mis täidab ühtlasi ka
riigipolitsei ülesandeid. veitsi riigipolitseinikud ja munitsipaalpolitseinikud
käivad kõik ühes, meie mõistes Paikuse
politseikoolis. Osad kadettidest lähevad
tööle riigi- ja teised munitsipaalpolitseisse.
Mupo menetluses oli möödunud
2010. aastal 65 251 väärtegu ja oleks
mõeldamatu, et riigipolitsei, kelle ressursid on järjest piiratumad, selle töökoorma üle võtaks. Pigem peab mupo koostööd politseiga veelgi tõhustama. Kui
mupo prioriteedid on järelevalve heakorra
eeskirjade täitmise üle, ühissõidukite
piletikontroll, parkimine, koolivalve, ehitusplatsid, haljastuse korrashoid, majaesiste koristamise temaatika ja teised
valdkonnad, kus mupo on olnud tõhus,
saab riigipolitsei keskenduda isiku-, varavastaste ja muude raskete kuritegude
ennetamisele ja avastamisele. Muide,
kui riigikohus võttis vastu otsuse, et tuleb erafirmade käest ära võtta bussipiletite kontroll, siis suutis mupo selle väga
kiiresti ja tõhusalt üle võtta. Seega tuleb
munitsipaalpolitseid näha üldise turvatunde ja turvalisuse tõstmise juures riigipolitsei partnerina.

Lühidalt
Linnapea andis raekojas beebidele nimetunnistused

Lapsed on meie tulevik, seega on
just raekoda õige koht, kus anda
kätte nende elu esimene ametlik
dokument  nimetunnistus, ütles
linnapea Edgar Savisaar väikestele
tallinlastele nimetunnistusi üle andes.
Linnapea rõhutas, et Tallinnas
on iive olnud juba aastaid positiivne.
Eelmise aastaga kasvas Tallinna
elanike arv 5277 inimese võrra.
Tallinn on mitmeid kordi valitud
UNICEFi poolt lastesõbralikuks
linnaks. Lapse sünni puhul maksab
Tallinn lapsevanematele 320 eurot
sünnitoetust ning toetab peret sama
suure summaga lapse kooliminekul.
Edgar Savisaare sõnul oleks
palju abi sellest, kui riik lastetoetusi
suurendaks, samuti peaks kuni lapse
kolmeaastaseks saamiseni olema
lapsehooldustasu suurus vähemalt
200 eurot kuus.
Pidulikul vastuvõtul raekojas
osales 48 oktoobri- ja novembrikuus
sündinud väikest tallinlast, 24 tüdrukut ja 24 poissi, sh ühed kolmikud ja
ühed kaksikud.

Pealinnade meerid
tänasid Tallinna linnapead jõulukingituse eest
Lisaks Tallinna linnapeale Edgar
Savisaarele saabunud jõulu- ja uusaastakaartidele tänasid mitmete pealinnade linnapead teda kingituse 
miniatuurse jõulupuu eest.
Tallinna linnapea Edgar Savisaar
andis eelmise aasta novembri lõpus
esimese andvendi puhul Tallinnas
resideerivatele suursaadikutele ja
konsulitele raekojas korraldatud
pidulikul vastuvõtul üle väikesed
jõulupuud edastamiseks pealinnade
linnapeadele. Jõulupuud saatvas
kaaskirjas meenutas linnapea, et
Tallinn on maailma vanima jõulupuu
linn, ja kutsus pealinnade meere ja
elanikke 2011. aastal Tallinna 
Euroopa kultuuripealinna külastama.
Teiste seas saatis tänukirja
Rooma linnapea Giovanni Alemanno.
Suured tänud kingitud jõulukuuse
eest, mille andsite üle meie suursaadikule, seisab kirjas.
Pekingi linnapea Guo Jinlong tõi
oma kirjas esile häid suhteid kahe
linna vahel ning avaldas lootust, et
koostöö linnade vahel süveneb veelgi.
Ka Stockholmi linnapea Sten
Nordin tänas Tallinna linnapead
kingituse eest: Meile oli suureks
auks saada kingitus, mis sümboliseerib 569 aastat tagasi Tallinnas
püsti pandud jõulupuud.
Budapesti linnapea Istvàn Tarlós
tänas oma kirjas samuti kingituse
eest ja soovis Tallinnale kui Euroopa
kultuuripealinnale 2011 kordaminekuid kõigis tegemistes.
Tallinna linnalt saadud kingituse
eest saabusid tänukirjad ka Berliini
linnapealt Klaus Wowereitilt, Minski
linnapealt Nikolai Ladutkolt, Poola
Vabariigi suursaadikult Eestis
Grzegorz M. Poznañski jt.
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Lühidalt
Libedustõrjet kõnniteedel tuleb teha
vastavalt ilmaoludele
Tallinna Kommunaalamet tuletab
meelde, et kõnniteede puhastamise
eest vastutab teega piirneva maja
või kinnistu omanik ja libeduse tõrjet
peab tegema mitte ainult hommikuti,
vaid vastavalt vajadusele.
Tallinnas tuleb kõnniteedel lume
ja libeduse tõrjumisel kasutada 26
mm läbimõõduga graniit- või paesõelmeid. Soola kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud.
Jalakäijad peaksid arvestama
võimaliku libedusega ja kasutama
ilmaoludele vastavaid, talviste tallamustritega jalanõusid.

Tallinn aitab korteriühistute parkimisprobleeme lahendada

Tallinna Linnavalitsus seab linna
omandis olevale Petrooleumi tänava
kinnisasjale Korteriühistu Tuukri 58
kasuks isikliku kasutusõiguse.
Isikliku kasutusõiguse esemeks
on Petrooleumi tänav kinnisasjal
paiknev parkimisala pindalaga 590
m². Kinnisasja kogupindala on ligi
1,7 ha.
Isiklik kasutusõigus seatakse 15
aastaks, kinnisasja omanik isikliku
kasutusõiguse eest tasu ei võta.
Isikliku kasutusõiguse seadmise
eesmärk on tagada Tuukri tn 58
elanikele parkimisvõimalus majaesises parklas. Lisaks korteriomanikele saavad sellele alale rajatavaid
parkimiskohti kasutada ka hoones
asuva eriarsti külastajad. Korteriühistu võtab endale kohustuse hoida
parkimisala alaliselt heas seisukorras.
Kuivõrd Tuukri tn 58 elamus
tegutseb erakliinik Medisfäär, kohustatakse korteriühistut tagama parkimisalal kahe parkimiskoha avalik
kasutus kliinikut külastavatele lapseootel emadele või väikelapse saatjaile.

Üle 1000 korteriomaniku sai möödunud
aastal tasuta õigusabi
Enam kui 1000 tallinlast kasutas
eelmisel aastal võimalust küsida
Tallinna Linnavalitsuse infosaalis
tasuta nõu Eesti Korteriühistute Liidu
juristidelt.
Juriidilist nõu anti korteriühistutega seonduvatel teemadel kokku
kaheksa ja poole kuu jooksul. Nõustamisprogrammi aluseks oli Tallinna
linna ja Eesti Korteriühistute Liidu
vahel sõlmitud koostööleping eesmärgiga anda esmast õiguslikku
nõu korteriühistutega seonduvates
küsimustes. Nõustamine toimus kord
nädalas kolmapäeviti ning huvi konsultatsiooni vastu oli suur.
Teemade hulk oli lai, alates
tühjalt seisvate korterite probleemist
ja pärimisküsimustest kuni omavolilise ehitustegevuseni välja. Enimlevinud teemadena jäid konsultatsioonile tulnute küsimustes kõlama
veel näiteks erakorralise üldkoosoleku menetlusprotsess, mittetulundusühingute seaduse ja korteriühistuseaduse muudatused, parkimine ühistus, probleemid lume ja
jääpurikatega, üldvee arvestamine,
haldus-hoolduslepingute ülesütlemine, kaasomanike vahelised probleemid, küttesüsteemist eraldumine
jne.

Kesklinna valitsus jagas
tunnustusauhindu

Lühidalt
3. jaanuaril alustas
saadetega Tallinna TV

26. jaanuaril anti raekojas pidulikult kätte linnaosa tunnustusauhinnad
kultuuri, hariduse ja aasta väljapaistvama teo kategoorias. Auhinnaks
on läinud aasta 15. mail vanalinna püstitatud Tauno Kangro skulptuuri
Rõõmus korstnapühkija vähendatud autorikoopia.

Auhinnakomisjon, kuhu kuulusid Kesklinna vanem Aini Härm, Kesklinna Halduskogu esimees Maimu Berg, Tallinna heerold Jüri Kuuskema, Eesti Nuku- ja Noorsooteatri direktor Meelis Pai ja MTÜ Uue
Maailma Seltsi juhatuse liige Rein Ruutsoo, tegid valiku 23 väärika kandidaadi
hulgast.
Aasta väljapaistvaima teo auhind
omistati Meelis Paile NUKU muuseumi
kui innovaatilise muuseumi-kunstikeskuse rajamise eest. Meelis Pai ise selles
hääletuses ei osalenud.
Haridusauhinna pälvis Gustav Adolfi
Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kooli
arendamise ja usaldusliku õhkkonna loomise eest õpilaste ja pedagoogide vahel.
Kultuuriauhind läks Etnolaada idee
autorile Jevgenia Haponenile ja korraldajale MTÜle Eestimaa Rahvuste Ühendus
Tallinna kultuurielu uute traditsioonidega
rikastamise eest.
Äramärkimist leidsid komisjoni poolt
veel MTÜ Crescendo, MTÜ Uue Maailma
Selts, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, Kesklinna lasteaedade juhatajate näitetrupp
Märka ja aita ning mitmete Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse taidlusringide juhendaja Vaike Sarn.
Lisaks juba nimetatutele kandideerisid
Kesklinna tunnustusauhinnale Tallinna
Kunstikooli õpetaja Urmas-Jüri Orgusaar,

Kesklinna vanem Aini Härm ja laureaat Meelis Pai Rõõmsa korstnapühkijaga.

ansambli Orthodox Singers dirigent ja juht
Valeri Petrov, Pille Lille Muusikute toetusfond, MTÜ Vene Haridus- ja Heategevusliit Eestis, tantsuansambel Nepesedõ,
Kesklinna lasteaedade kassilaulude festival Kasside boogie, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksa keele töörühm, Tallinna
Kesklinna Sotsiaalkeskuse naisansambel
Miraa, Vabaduse väljaku rajajad, Jakob
Westholmi Gümnaasiumi algklasside
teatritrupp Pöial-Liisi, Asuurkeraami-

kakeskuse kunstnikud, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, luuletaja ning tõlkija Zoja
Pekarskaja, Tammsaare Teatri kunstiline
juht Anne Veldi ning MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon.
Kanditaate tunnustusauhinnale said
läinud aasta lõpul esitada kõik Kesklinna elanikud ja juriidilised isikud.
Tallinna Kesklinna Valitsus soovib
muuta tunnustusauhinna jagamise igaaastaseks heaks traditsiooniks.
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Arutati Kadrioru liiklusprobleeme

25. jaanuaril kohtus Tallinna Kesklinna
vanem Aini Härm Kadrioru Seltsi liikmetega.
Jutuks oli Kadrioru liikluskorraldus.
Kadrioru Selts edastas juba varem linnaosavalitsusele ettepanekud asumi
liikluse rahustamiseks, mis Tallinna
Transpordiameti ja Tallinna Kommunaalameti spetsialistidega läbi arutati. Kadrioru
inimeste seisukohad aitavad paremini

planeerida edasisi samme Tallinnale olulise roheasumi kaitsmiseks liigse autostumise ning sellest tulenevate ohtude
eest.
Kohtumisel tõdeti, et kõiki probleeme pole võimalik korraga lahendada, ent
nii linnaosavalitsuse kui ka ametite soov
elanikega tihedat koostööd teha loob aluse positiivsetele arengutele.

Kadrioru lossi viival teelõigul tuleks
kehtestada kiiruspiirang.
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Kesklinnas valiti kaunimad jõuluaknad
Tallinna Kesklinna Valitsus valis välja
kaunima jõulukujundusega vaateaknad.
Linnaosavanema Aini Härmi sõnul oli
otsuse langetamine keeruline, kuna konkursile esitatud vaateakendest tõusid
võrdselt esile kolm kanditaati. Vaate-

Ilusalongi Casabella vaateaken.

akende jõulukujundusi hinnanud komisjon leidis, et osalenud töödest kolm paistsid silma ühtlaselt kõrge tasemega ning
sellest lähtudes otsustati anda välja võrdväärsed preemiad suuruses 4000 krooni
igale äramärgitud kujundusele, selgitas
Aini Härm.
Auhinnad pälvisid Nunne tn 11 kohviku Pagaripoisid vaateaknad, Narva
mnt 22 ilusalongi Casabella vaateaken
ja Viru tn 10 kaupluse Glenfield vaateaknad.
Pagaripoiste kohviku puhul tõstis
komisjon esile jõulurõõmu jagavat lahendust pagarite ja pärispiparkookidega. Ilusalongi vaateaken köitis hindajaid hald-

ELU KIRIKUSSE !
Kontsert Peterburi Jaani kiriku*
toetuseks
Laupäeval, 5. veebruaril 2011 kell 15.00
Tallinna Jaani kirikus
Esinevad G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli
õpilased ja õpetajad
Annetused Peterburi Jaani kiriku orelifondi ja
kiriku tekstiilide heaks
(soovi korral võib annetusele lisada märksõna)

Kaupluse Glenfield vaateaken.

jate ja särava jõuluglamuuriga. Glenfeldi
vaateaknad muutsid eriliseks valguskaunistused ja lumeimitatsioon.
Kaunimalt kujundatud vaateakende
loojate premeerimine on Kesklinnas aastaid kestnud traditsioon.

*Eesti luteri kogudus on etendanud olulist osa mitme põlvkonna Neevalinna asunud
eestlaste jaoks. Iseseisva Jaani koguduse sisseõnnistamine toimus 1842. aastal. 1859
pandi Peterburi Jaani kirikule nurgakivi ja kirik avati järgmisel aastal. Kiriku ehituseks
vajaminevast summast umbes 1/3 koguti eraisikute annetustest. 20. sajandi alguseks
oli kogudusel üle 20 000 liikme. Eesti koguduse koolil oli oluline osa Peterburi eestlaste
elus.
Nõukogude ajal tabas kirikut sama saatus, mis paljusid pühakodasid. Kiriku varad
võõrandati, kirik suleti ja rüüstati. Kirikus olid nõukogude perioodil laod, töökojad ja
ehitustrust.
1990ndate alguses taasalustati koguduse tegevust ja 1999 alustati hoone taastamist.
20. veebruaril 2011 toimub Peterburi Jaani kiriku taasavamine ja pühitsemine.
Jaani kirik asub Peterburis Teatri väljaku vahetus läheduses Dekabristide tänaval,
mõnesaja meetri kaugusel kuulsast Maria Teatrist ja Peterburi Konservatooriumist.

Seni osalist programmi edastanud
Tallinna Televisioon alustas 3. jaanuarist regulaarsaadetega, edastades kõikidel nädalapäevadel
saateid vastavalt ringhäälinguloale
kogu päeva vältel. Õhtuses programmis on kavas mitmeid saatesarju, mida kogenud teletegijate
kõrval juhivad telemaastikul uued
näod, tööpäevade hommikupoolikuti antakse eetrisse kordussaateid.
Õhtune Tallinna TV programm
algab kell 18.55 kavatutvustusega,
kell 19 järgneb lastesaade. 19.25 on
sarisaadete Kodaniku TV, Luubi
all ja Terve tervis algusaeg, kus
keskendutakse elanike probleemidele, sh tarbijakaitsele ja antakse
tervisesuuniseid. Kell 20.30 saab
näha pealinna uudistesaadet Täna
ja igal õhtul kell 20 ja 21 algavad
Kultuuripealinn 2011 temaatikale
pühendatud saated.
Hommikune programm kestab
kella 9.5512.20, mil näeb eelmise
õhtu kordussaateid, kolmapäeval
kell 1212.30 ka linnavalitsuse pressikonverentsi, mille salvestus on
eetris kell 19.35.
Saatejuhtidena astuvad üles
Vladimir Bogatkin, Kerttu SoansTammisto, Aleksei Turovski, Riina
Reiman-Männiste, Maris Johannes,
Sven Azojan, Sandra Jõgeva,
Eneken Laugen.
Tallinna TVd edastavad Elion,
Telset, Starman ja STV digitelevisioon. Kõik Tallinna TV saated on
nähtavad ka telekanalil TV 14.

Tallinna õpik juhatab
vanalinna tähtsamatesse paikadesse

Hirvepargis elasid 1930ndatel tõepoolest hirved, Lasnamäe suurimas
paneelmajas on 288 korterit ning
Tallinnas annab tööd kokku 25 000
ettevõtet.
Sellised faktid on kirjas äsja valminud Tallinna õpikus Tallinna lugu.
Nagu ka andmed, et 47% turistidest
meeldib Tallinn nii palju, et nad on
käinud siin juba 510 korda. Soome
turist kulutab Tallinnas keskmiselt
149 eurot, Vene turist aga suisa 256
eurot päevas.
Õppevahendeid ehib esikaanel
fragment Lambert Glandorfi 1561.
aastast pärinevast maalist, vanimast
pildist, millel on Tallinna kujutatud.
Õpiku on kirja pannud hulk oma ala
eksperte. Kirjutajate hulgas on näiteks loomaaia direktor Mati Kaal ja
ajaloolane Küllo Arjakas.
Koolide gümnaasiumiosale
mõeldud õpiku 24 peatükki käsitlevad kõiki linnaelu valdkondi, olgu
nendeks siis ajalugu, linna juhtimine,
rahvastik, sotsiaalhoolekanne, pargid
ja puhkealad, transport, majandus,
haridus, kultuur või sport. Õpiku lisaväärtus on, et õpilased saavad käia
õppekäikudel paikades, millest õpikus juttu tuleb, olgu see siis linnavalitsus või supiköök.
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Lühidalt
Uuriti tallinlaste informeeritust ja rahulolu

Mullu novembris läbi viidud uuringust selgus, et linna teenuste kohta
saadakse teavet peamiselt üleriigiliste meediakanalite või oma lähedaste kaudu.
Peamised teavitusallikad on raadio ja televisioon (50%). Ajalehest
Pealinn saab linna avalike teenuste
kohta teavet 34%, oma linnaosa ajalehest 28% ning Tallinna kodulehelt
27% küsitletuist.
Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade pealinlaste hinnangutest erinevatele linna avalikele teenustele.
Kõige enam on elanikud rahul
haljasalade ja parkide seisundiga,
prügi koristamise ja prügikastide olemasolu ning rannaalade olukorraga.
Muret teevad parkimisvõimalused
kesklinnas, tolm ja lemmiklooma
pidamise kultuur.
Linnaositi ollakse enim rahul prügi
äraveo ja prügikastide piisavusega
(89%) ning elamute ja muude hoonete välisilmega (81%).
Asjaajamise korraldusega on
rahul 87% Tallinna transpordialaseid
teenuseid kasutanuist. Viimase aasta
jooksul on ühistranspordi piletit või
kaarti ostnud 56%, ühistranspordialast infot otsinud 50%, parkimise
eest tasunud 30%, liikluse operatiivinfot vaadanud/kuulanud 26% ning
parkimisluba taotlenud 10% elanikest.
Auto on rohkem kui pooltel ehk
58% Tallinna leibkondadel, sh kasutab 14% leibkondadest rohkem kui
üht isiklikku sõidukit.
Ühistransporti kasutab 55% küsitletuist (2008. aastal 61%) ning autot
31% küsitletuist (2008. aastal 34%).
Jalgsi liikleb 12%, jalgrattal 2% ning
jalgsi ja jalgrattal 6% küsitletuist.
Küsimustikule vastas 1513 inimest. Küsitlus viidi läbi 10.30. novembril 2010.
Uuringu tellis Tallinna Linnakantselei. Uuringuga saab lähemalt
tutvuda veebiaadressil http://
uuringud.tallinnlv.ee.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi

Pavlo Katur ....................... 3.01.1919
Raissa Gilvanova ................. 4.01.1920
Ants Viidalepp .................... 6.01.1921
Georgi Kimask .................... 7.01.1917
Silvi Kaasik ......................... 8.01.1915
Veera Parvel ........................ 9.01.1913
Tatjana Frantuk ............... 10.01.1917
Ilmar Kuusemets .............. 12.01.1919
Beatrissa Solovjova ........... 13.01.1921
Semjon kolnikov ............. 14.01.1918
Zoja Lass .......................... 15.01.1921
Linda Ijas ......................... 16.01.1916
Jenny Kallisaar ................. 18.01.1921
Asta Hanson .................... 19.01.1917
Aleksandra Kirsanova ....... 20.01.1919
Eve Tõnsberg ................... 20.01.1916
Alla Neemla ...................... 21.01.1918
Linda Eesmaa .................. 21.01.1921
Anita Burlaka .................... 22.01.1921
Ellen Ööbik ....................... 23.01.1919
Vladimir Funk .................... 24.01.1918
Alide Mootse .................... 25.01.1919
Tatjana Tsvetkova .............. 25.01.1917
Tatjana Prokopenok .......... 25.01.1920
Anna Gurjanova ................ 26.01.1916
Anna Salnikova ................. 27.01.1920
Antonina Mihhalevski ........ 28.01.1921
Grete Linnat ...................... 29.01.1921
Hilja Kulles ....................... 29.01.1921
Valentina Akatijeva ............ 30.01.1913
Liidia Toome ..................... 30.01.1918
Erika Suits ........................ 31.01.1917

Tuleskulptuur pole lõke

Julgen arvata, et lisaks korralduslikele küsimustele on viimase kuu
jooksul valgusfestivali meeskonnal tulnud õige rohkelt selgitada, mis
on tuleskulptuur, kas see tähendab, et te panete midagi põlema.
Madli Leikop
Valgsufestivali pressiesindaja

Tuleskulptuur on viimasel kümnendil
maailmas populaarsust võitnud kunstivorm. Sellega tegelevad nii elukutselised kunstnikud kui ka asjaarmastajad.
Tuleskulptorid annavad leekidele kuju,
nad suunavad valmismeisterdatud kujundi abil tule põlemist nii, et sellest tekib skulptuur. Tõsi, vaid väga lühikeseks
hetkeks  seniks, kuni kujund põleb. Aga
selleski peitub asja võlu  see lühike hetk
lummab, naelutab pilgu tulle, ja igaüks
võib fantaasial vabalt lennata lasta, mida
ta parasjagu leekides näeb. Ja see on
kunstivorm, mis erakordselt hästi sobib
Põhjamaa külma ja pimedasse talve,
selles võisid veenduda kõik, kes 16. jaa-

nuaril Admiraliteedi basseini juures tuleskulptuuride I MMi eelvooru jälgisid.
Jah, oli külm, jah, tuiskas ja vinge tuul
puges kraevahele, aga ometi oodati iga
järgmise skulptuuri süttimist.
Ja kui Kesklinna linnaosa vanem Aini
Härm koos osalenud võistkondade esindajatega kuuselõkke süütas, oli eelvoor
suurepärase lõpetuse saanud.
Vanade jõulukuuskede kogumise
aktsioon, muide, läks pealinnas väga
edukalt. Valgusfestivali meeskond usub,
et need inimesed, kes võtsid vaevaks
kuusk kogumiskohta tuua, järgivad ka
igapäevases elus rohelist mõtteviisi.
Ja loomulikult olid kuused mängus
tuleskulptuuride valmistamisel, eriti just
keskkooliõpilaste ja tudengite tuleskulptuuride võistlusel 15. jaanuaril Mus-

Enne MMi avamist. Foto Regina Marcekiene

tamäel. Kõigil kolmel korral, ka eelvoorus
ja finaalis, kasutasid kunstnikud oma taieste valmistamiseks üksnes looduslikke
materjale, valdavalt puitu ja põhku.
Tule ja Jää Pidu ning selle raames
toimunud I tuleskulptuuride maailmameistrivõistlused kuulusid ja kuuluvad
2011. aasta Euroopa kultuuripealinna Tallinna ürituste programmi. Tallinn võõrustas tuleskulptuuride meistreid LõunaKoreast, Mehhikost, USAst, Prantsusmaalt, Venemaalt, Norrast, Soomest,
veitsist, Leedust ja Lätist, Eesti osales
võistlustel kolme meeskonnaga. Eelvoorust pääses edasi seitse võistkonda.
Laupäeva, 22. jaanuari õhtul oli tuleskulptuuride MMi finaali vaatama tulnud tohutu hulk publikut. Tallinna abilinnapea Yana Toom soovis võistlejatele edu
ning pealtvaatajatele jaksu karges talveõhtus vastu pidada.
Üksteise järel süttisid skulptuurid.
ürii tegi õhtu lõpuks otsuse. Tuleskulptuuride esimesed maailmameistrivõistlused võitis Leedu võistkond (Mindaugas Juneys, Evaldas Girkontas, Kestutis
Musteikis) tööga Sõnum. Teisele kohale jäi Läti võistkond (Agris Dzilna, Uldis
Balga, Solvita Zarina), nende võistlustöö
kandis pealkirja Belman. Kolmandaks
jäi Eesti võistkond (Reino Altrov, Lauri
Tamm, Kai Kivi) tööga Kapillaarne kala.
Kogu ettevõtmist kureeris maailma
esimese tuleskulptorite ühenduse asutaja rootslane Gunnar Carl Nilsson. Tema
sõnul peab tulega töötades kasutama loovust ja kogemust: Sellel ei ole midagi
tegemist tavalise lõkketulega  see
nõuab kunstnikult palju rohkemat, et saavutus vääriks oma nime.
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Sotsiaalkeskuse
üritused veebruaris

Minu linn ja mina

T 1. veebruar k 13.30 TARTU RAHULEPINGU AASTAPÄEV. Rahulepingu sõlmimisest vestleb ajaloolane hr Villi
Ehatamm.
E 14. veebruar k 14.00 SÕBRAPÄEV. Külla tulevad sõbrad Haabersti Sotsiaalkeskusest. Käsitöökollektiiv Raudrohi esitab moekollektsiooni Moedemontratsioon läbi
aegade. Muusikalist meelelahutust pakuvad Kesklinna
Sotsiaalkeskuse meesansambel Vanaisad.
N 17. veebruar k 15.00 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks
mängib Liivabänd (juh Aare Pehka).
R 18. veebruar k 13.0016.00 LAHTISTE USTE PÄEV.
Kesklinna Sotsiaalkeskus ootab uusi külastajaid tutvuma
pakutavate teenuste ja vaba aja veetmise võimalustega.
E 21. veebruaril k 14.00 KONTSERT. Esinevad Pelgulinna
Rahvamaja vokaalstuudio Bel Canto solistid (juh Maia Moik).
T 22. veebruar k 16.00 VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE. Kesklinna vanema Aini Härmi vastuvõtt Kesklinna
eakatele rahandusministeeriumi kohvikus (Suur-Ameerika 1).
Osavõtust registreerimine Kesklinna Sotsiaalkeskuses või
telefonil 646 6123.
TALLINN EUROOPA KULTUURIPEALINN 2011. ARSEN
KLJANI kunstinäitus

Jekaterina Dolskaja joonistus Niguliste kirikust.

Esmaspäeviti k 11.0014.00 toimub sotsiaalkeskuse saalis
juriidiline nõustamine. Neljapäeviti toimub lugemistoas k
11.3014.30 meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine. Iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval k 14.00
toimuvad Eesti Rindemeeste Ühenduse koosviibimised.
Samuti toimuvad iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval k
15.00 Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. Lisaks
tegutsevad mitmed ringid, kursused ja ansamblid. Tööd
jätkab ja uusi hoolealuseid ootab ka eakate päevahoid.

17. jaanuaril autasustati Tallinna Raekojas lastejoonistuste konkursi Minu linn ja mina 2010 parimaid. Projekti näitused toimusid Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinna linnavalitsuse saalis, Riia linnavalitsuse galeriis,
Vanurite Eneseabi Kodu ja Lastekirjanduse Keskuse galeriides, Vene Kultuurikeskuses ja mujal. Läinud aastal
muutus konkurss rahvusvaheliseks. Osalesid 17 Tallinna kooli, 4 Sankt-Peterburi ja Moskva kooli, Läti ja Soome õpilased. Konkursi idee on näidata, kuidas lapsed
tajuvad elu linnas ja ühiskonnas, mida peavad oluliseks.
Kesklinna õpilastest pälvisid auhinna Patrissia Phelicity Tillo Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Matvei Breganov Tallinna Juudi Koolist, Eglyd Marion Hirv Tallinna 21.
Koolist ja Maarja Reino Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

AVATUD: E, T, N k 917; K k 918; R k 916
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja
sisehoovist)
INFO TELEFONIDEL 646 6123 ja 645 9029 (juuksur)
E-POST: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

Lühidalt
Pensionilisa taotlemiseks tuleb igal aastal
esitada avaldus
Tallinn jätkab pensionäridele pensionilisa maksmist selgi aastal. Eurodesse ümber arvutatult on penisonilisa suurus tänavu 1200 krooni asemel 76,70 eurot. Pensionilisa taotlejatel tuleb linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas avaldus esitada
oma sünnikuul või sellele eelneval
kuul.
Pensionilisa makstakse vanadusja töövõimetuspensioni saajale ning
täisealisele (alates 18. eluaastast)
rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse
taotlemise aasta 1. jaanuari ning on
kantud riiklikku pensionikindlustuse
registrisse.
Avaldus toetuse saamiseks tuleb
esitada toetuse taotleja sünnikuule
eelneval kuul või sünnikuul.
Käesoleva aastal saab pensionilisa ligi 90 000 Tallinna pensionäri.

Tallinn avas oma
tööbüroo

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse
korraldusele avati ettevõtlusameti
koosseisus 25. jaanuarist Tallinna
linna tööbüroo.
Tööbüroo loomine on üheks
meetmeks tööpuuduse leevendamisel, mida näeb ette ka möödunud
aasta detsembris linnavolikogus
heakskiidu saanud Tallinna linna
teine abipakett. Tööbüroos tegelevad kaks spetsialisti igapäevaselt
inimeste suunamisega sotsiaalsetele töökohtadele, uute sotsiaalsete
töökohtade väljaselgitamisega ja
sotsiaalse hõive koordineerimise
ning vajadusel ka nõustamisega.
Tööbüroosse koondub info erinevatelt linna asutustelt ja ettevõtetelt,
vajadusel abistatakse sobivate kandidaatide valikul, jälgitakse ning
antakse tagasisidet. Vastuvõtt hakkab toimuma igal tööpäeval, esmaspäeval k 8.1518.00, teistel päevadel k 8.1517.00 ja reedel k 8.15
14.00. Nõustatakse nii eesti kui ka
vene keeles.
2011.2012. aastal kavandatakse pakkuda töötuks jäänud linlastele kokku ligi 2000 sotsiaalset
töökohta.
Tööbüroo tarbeks eraldati ruumid
linnavalitsuse teenindussaalis
(Vabaduse väljak 7, I korrus). Tööbüroo tegevuse toena on kavas välja
töötada veebilahendus nii tööotsijale kui ka tööpakkujale, milleks
luuakse andmekogu, kuhu koondatakse andmed tööpakkujate ja tööotsijate kohta.
Majanduslangusest tuleneva töökohtade vähendamise tõttu on töötute arv pidevalt kasvanud. Statistikaameti andmetel oli 2010. aasta kolmandas kvartalis töötuse määr jõudnud 15,5 protsendini, mis teeb Eestis
töötute arvuks 105 900 inimest, sh
Tallinnas 34 400 inimest. Statistikaameti novembris avaldatud hinnang
tööpuudusele ja tööhõivele 2010.
aasta III kvartalis näitab, et Eestis oli
106 000 tegelikku töötut ja ligi 9000
heitunut. Tallinna osakaal on stabiilselt olnud üks kolmandik Eesti töötusest (nii statistilisest kui ka registreerituist), seega on Tallinnas kokku
üle 38 000 töise sissetulekuta
inimese.
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Projekt Hoovid korda 2010
Tallinna Kesklinna Valitsuse
linnakeskkonna osakonna juhataja

Toompuiestee 12 ette rajati Hoovid
korda abiga nägus väikeaed.

töödega valmis jõudsid, olid Kunderi 14,
Virmalise 24/26, Narva mnt 78 ja Juhkentali 38, kõigil neil olid põhitööks parkla sillutamine, et vähendada tänavatele kogunevat tolmu.
36 ühistust, kelle taotlus rahuldati, jõudis töödega valmis 30. Ühistutel, kelle töö

TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUSTAS
16. DETSEMBRI 2010 ISTUNGIL
otsusega nr 307:
kehtestada osaliselt Ahtri tn 8, Ahtri tn 10, Ahtri tn 12,
Narva mnt 11a, Narva mnt 11b, Narva mnt 11c ja
Narva mnt 11f kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 25.
juuni 2008 korraldusega nr 1199k Ahtri tn 8, Ahtri
tn 10, Ahtri tn 12, Narva mnt 11a, Narva mnt 11b,
Narva mnt 11c ja Narva mnt 11f kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamine.

TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
29. DETSEMBRI 2010 ISTUNGIL
korraldusega nr 2023k:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maaala kohta koostatud Tatari tn 24 kinnistu detailplaneering, KMK Stuudio OÜ töö nr 0907, milles on ette
nähtud muuta Tatari tn 24 kinnistu äri- ja elamumaa
sihtotstarve sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste
maaks) ning määrata ehitusõigus krundil oleva hoone rekonstrueerimiseks haridus- ja kultuurikeskuseks
ning maa-aluse ja kolme maapealse korrusega (3.
korrus on katusekorrus) samaotstarbelise hoone
ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.
2.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29.
novembri 2000 korralduse nr 4619k Detailplaneeringute algatamine punkt 1.9.
2.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna
Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek.
2.3 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldusega nr 512k Tatari tn 24
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab
Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt www.tallinn.ee/
est/ametlikud_teated.
TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
12. JAANUARI 2011 ISTUNGIL
korraldusega nr 37k:

kehtestada Jakobi tn 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19.
novembri 2008 korraldusega nr 1947k Jakobi tn 17
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

....................................................................................................................................................................................................................................

Detailplaneeringu teated

....................................................................................................................................................................................................................................

Projektile Hoovid korda 2010 esitati 47
osavõtutaotlust, millest rahuldati 36. Rahalises vääringus esitati toetuse soove 5,9
miljoni krooni ulatuses.
Nagu ka eelnevatel aastatel, oli tähtsamateks toetatavateks tegevusaladeks
mudaste hoovide muutmine kõvakattega
aladeks ning lagunenud piirdeaedade korrastamine. Samuti oli olulisel kohal prügimajade ehitamine ilma piirdeta elamute
juurde. Aiaga piiratud korteriühistute puhul prügimaja ehitamist üldiselt ei toetata,
kuna piire ise hoiab ära selle, et võõrad
pääseksid prügikonteinerite kallale.
Esimesteks tublideks ühistuteks, kes

jäi tegemata, oli põhiprobleemiks, et pärast taotluse rahuldamist hakati ehituslube taotlema ning tööde tegemisega ei jõutud varase lume tuleku tõttu alustadagi.
Kuna projektdokumentatsioon taotluse
esitamiseks on mahukas, soovitame taotlused varakult esitada, siis saame võimalikud vead kohe avastada ja tähtajaks likvideerida.
Suuremaid probleeme on olnud korteriühistutel, kelle kavandatavad tööd on
seotud erinevate nõusolekute küsimisega
või ehitusloa saamisega. Ühe aastaga vajalikku ehitusdokumentatsiooni koostada,
kooskõlastada ja ka ehitamine lõpule viia
on mitmetele ühistutele osutunud ülejõu
käivaks tööks. Seega palume juba hoovi
korrastamise plaanide tegemisel uurida,
missugused tööd nõuavad kohaliku oma-

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 9. detsembril 2010
läbi Kauba tn 36 kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku järgse avaliku arutelu. Linnaosas läbiviidud detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa
OÜ Planeerimisbüroo Dialoog esindaja, linnaosa esindajad ning vastuväite esitanud Kauba tn 38 elanikud.
Planeeringu koostaja oli arutelu ajaks vähendanud
maa-alust hoonestusala, korterite ja parkimiskohtade arvu ning kavandanud Kauba tn 38 kinnistu piiri
äärde vertikaalhaljastuse. Kauba tn 38 kinnistu esindajad esitasid arutelul täiendava kirjaliku avalduse
ning olid jätkuvalt seisukohal, et autode juurdepääs
krundile ja maa-alusesse garaai tuleks kavandada
Rapla tänavalt. Detailplaneeringu menetlemist jätkab
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 22. detsembril 2010
läbi Tartu mnt 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Arutelul
tutvustati täiendatud planeeringulahendust ning arutleti esilekerkinud probleemide üle. Avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud ja arutelul osalenud
Gonsiori tn 8 / Kivisilla tn 2 ja Kivisilla tn 4 / Tartu mnt
7 korteriomanikud olid jätkuvalt seisukohal, et planeeritav Eesti Kunstiakadeemia uus hoone halvendab
nende elutingimusi ning planeeringulahendus ei ole
nende jaoks vastuvõetav. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 6. jaanuaril 2011 läbi
Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Avalikul väljapanekul ning selle järgselt
esitasid vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavaid
pöördumisi Garaaiühistu Asula 14a, Korteriühistu

valitsuse kooskõlastust ja millised ehitusluba. Selleks on soovitav tutvuda Ehitusseadusega.
Luba ei ole vaja küsida, kui on plaanis
ehitada uus sarnaste mõõtudega rajatis,
näiteks piire ehk aed samasse kohta, kus
see juba on olnud. Olemasolevale parklale uue katendi rajamisel peab silmas pidama, et kui on plaanis kaevata sügavamale kui 30 cm olemasolevast maapinnast, mis parkla puhul ka sagedasti nii on,
siis tuleb taotleda kohaliku omavalitsuse
kooskõlastust. Sama kehtib ka uue aia või
prügimaja ehitusel. Kooskõlastuse taotlemisel esitatakse nõuded lisakooskõlastusteks, näiteks trassivaldajatega, nii välditakse võimalust, et tööde käigus vigastatakse maa-aluseid trasse, mis võib
kaasa tuua väga suuri kulusid ja trahve.

Asula 12 ning KÜ Asula 14 liikmed.
Detailplaneeringu avalikul arutelul osalesid
Osaühing Rein Murula Arhitektuuribüroo arhitektid,
Asula 8 II garaaiühistu liige ning pöördumise esitanud KÜ Asula 14 liikmed. Viimased avaldasid kartust, et planeeringu realiseerimisel kasvav autode
hulk võib tekitada piirkonna tänavatel liiklusprobleeme. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna
Linnaplaneerimise Amet.

....................................................................................................................................................................................................................................

Malle Pahapill

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 13. jaanuaril 2011
läbi Joa tn 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Avalikul väljapanekul esitas vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldava
pöördumise Joa tn 4 kinnistu omanik ja ettepaneku
Joa tn 6 kinnistu omanik.
Detailplaneeringu avalikul arutelul osalesid Tallinna Kesklinna Valitsuse esindajad, detailplaneeringu projektijuht, Joa tn 4 kinnistu omanik ning Joa
tn 6 kinnistu omaniku esindaja. Projektijuht oli detailplaneeringut täiendanud vastavalt Joa tn 6 kinnistu omaniku ettepanekule ning lisanud täiendava
arhitektuurinõude, et kuni 40º kaldega katuse puhul
on lubatud maa-alune korrus, 2 maapealset täiskorrust ja katusealune.
Naaberkinnistu omaniku soovist tulenevalt lubas
Joa tn 6 kinnistu omaniku esindaja teavitada Joa tn 4
kinnistu omanikku olemasoleva hoone lammutamisest ja uue ehitamisest vähemalt kaks nädalat enne
tööde algust. Joa tn 4 kinnistu omanik jäi seisukohale, et Joa tn 6 kinnistule kavandatav hoone tuleks
planeerida Joa tn 4 kinnistu piirist vähemalt 6 m kaugusele, mitte lähemale olemasolevast Joa tn 6 hoonest. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna
Linnaplaneerimise Amet.
Teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna
veebilehelt www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 04.
18.02.2011 Tatari tn 24 kinnistu detailplaneeringu.
Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna
Linnavalitsuse 29. detsembri 2010 korraldusega nr

Kui laiendatakse parklat ja uus osa asub
endisel haljasalal, siis on kindlasti tarvis
taotleda ehitusluba ja silmas pidada seda,
et krundile jääks alles vähemalt nõutud
protsent haljastust. Täpse protsendi, kui
palju haljasala peab krundil säilitama, leiab Tallinna rohealade teemaplaneeringust
või Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike
hoonestusalade piiride määramise ning
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmise
teemaplaneeringust. Nii kohaliku omavalitsuse nõusoleku kui ka ehitusloa väljastab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
Neile korteriühistutele, kes läinud aastal toetusest ilma jäid, soovime visadust
ja järjekindlust projektis Hoovid korda
osaleda. Hindame kindlasti kõrgelt ka Teiepoolset eelnevat aktiivsust oma koduümbruse korrastamisel.

2023k. Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Tatari
asumis Tatari, P. Süda, Sakala ja Liivalaia tänava vahelises kvartalis. Avalikustatavas detailplaneeringus
on ette nähtud muuta Tatari tn 24 kinnistu äri- ja elamumaa sihtotstarve sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maaks) ning määrata ehitusõigus krundil oleva
hoone rekonstrueerimiseks haridus- ja kultuurikeskuseks ning maa-aluse ja kolme maapealse korrusega (3. korrus on katusekorrus) samaotstarbelise
hoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,19 ha. Detailplaneeringu on koostanud KMK Stuudio OÜ ning huvitatud isik on Balti Haridus- ja Kultuuriühing.
Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul
Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn
18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus
27.12.201011.01.2011 Maakri tn 28 ja 30 kruntide detailplaneeringu. Nimetatud ajavahemikus laekus kohalikule omavalitsusele kuus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 17. veebruaril 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 03.
17.01.2011 Kentmanni põik 3 ja 5 kruntide detailplaneeringu. Nimetatud ajavahemikus laekus kohalikule omavalitsusele kolm kirjalikke ettepanekuid ja
vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi
22. veebruaril 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18.
Täiendav info Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.
Detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjadega
saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.
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Ostame või
müüme-üürime
teie kinnisvara

Kiire & korrektne vormistamine.
Konsultatsioon TASUTA!

Tel 56 471 516, 657 6301 Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee

