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Toimub

Fotonäitus Vanalinna
vaated

25. märtsil kell 15.15 Hopneri
Majas

Vastvalminud Hopneri maja saalis
eksponeerib Tallinna vanalinna
vaadetega fotosid Viktor Burkivski.
Kümnel suureformaadilisel fotol
on kujutatud nii arhitektuuri kui ka
elavat dünaamilist linna.
Burkivski tööde väljapanek sai
avanäituseks renoveeritud saalis,
kuhu on paigutatud statsionaarsed
kinnitused suureformaadiliste tööde
eksponeerimiseks.
Näitus on minu kingitus Tallinnale ja tallinlastele  linnale, mis on
mu kodu, ütles fotograaf näituse
avamisel.
Viktor Burkivski fotosid on võimalik vaadata kuni 4. aprillini.

Kevadkontsert

Linnud ja lilled ehk loodust
Islandist Venetsueelani
EMTA KOOR, Tõnu Kaljuste
ja üliõpilased. Sissepääs
tasuta!
8. aprillil esietendub Hopneri
majas Miksteatri uuslavastus

Müra

Vastreonoveeritud Hopneri maja.

Viktor Burkivski koos pisitütrega näituse
avamisel.

Toimus seminar Naine
elu- ja pereringis

Tallinna Kesklinna Valitsus koostöös
Pereakadeemiaga korraldas Viru
hotelli konverentsikeskuses naistele
seminari Naine elu- ja pereringis.
Kesklinna vanema Aini Härmi
sõnul toimus tasuta seminar juba
teist korda. Seminari teemaks oli
naise elu ja roll perekonnas, selgitas Härm. Jagati informatsiooni ning
viidi läbi koolitusi endaga toimetulekuks. Vahetus õhkkonnas arutelu
vormis jagasid teadmisi ja andsid
praktilist nõu valdkonna parimad
asjatundjad.
Seminar algas staaika juristi
Olga Smirnova ettekandega Seadusandlus naiste huvide kaitsel.
Psühholoog Monika Aman rääkis
naise rollist perekonnas ja väljaspool pereringi. Rõivadisainer Svetlana
Malõsheva loengu sisuks oli kaunis
välimus ja sobiv rõivastus edu
alusena.

Ettekandeid kuulati suure huviga.

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

Hopneri ehk
Humalamehe maja

Küllap see oli enam kui seitsesada aastat tagasi, mil Vana turu ja Suurturu lähikonda püstitati väikeste akendega kivist tornelamu, millesse
võis häda korral sulguda nagu pisikesse kindlusesse. See oli enne XIV
sajandi keskpaika.

Lõppesid Hopneri maja renoveerimistööd

Jüri Kuuskemaa
Tallinna linnapea nõunik

Tornmaja ning selle kõrvale, Raekoja platsi kagunurgale peatselt ehitatud poodide
omanike loetelu on teada alates 1352.
aastast. Siis oli õuevärava kõrval asunud
kangapoe omanikuks Hinko de Like, aga
väravataguste eluhoonete valdajaks Hermann de Like. Too oli mõjukas raehärra,
kes linna nimel käis Hansa Liidu linnade
nõupidamistel Lübeckis.
Tõenäoliselt ehitati aastatel 1419
1423, mil valdajaks Wenemar Lippermann, väikese tornmaja ette just see suure eeskoja ning aidaruumidega hooneplokk, mis tänini oma eheda keskaegsusega pilku köidab. Külalislahkelt tänava
poole laieneva gooti astmikportaali ees
on kivipinkide ja omaniku tähistega etik,
portaali külgedel suured kiviraamide ja
trellidega aknad, nende kohal ümarkaarsed kaubaluugid ja tillukesed laskeavade
sarnased tuulutusavad vaheldumisi sepisrauast käänuliste müüriankrutega. Kõike seda on hiiglasliku saehambana
kroonimas kolmnurkviil, mida liigendavad kolm teravkaarset orva ja pealistab
tuulelipp majavalvurina kivvi tardunud lõvi
esikäppade vahel. Omaette haruldusena
on etiku külgedel keldriuste ees puidust
kaubaputkad.

1. märtsil võtsid Tallinna Kesklinna Valitsuse esindajad ehitajalt vastu
Raekoja plats 18 asuva seni Tallinna Matkamajana tuntud keskaegse
hoone IV korruse saali ja fuajee renoveerimistööd.
Hoone IV korruse renoveerimise arhitektuurse projekti teostas
Karl-Erik Tarbe ning eesmärk oli luua multifunktsionaalne saal, kus
saab korraldada etendusi, kontserte ja seminare.
Tallinna Kesklinna Valitsuse tellimusel renoveerisid hoone IV
korruse elektritööde ettevõte AIA AS, Rehler Ehitus OÜ, RinaldoInteriors OÜ ja Vivarec AS. Edaspidi hakkab hoone kandma selle
kunagise omaniku kaupmees Johan Hopneri järgi Hopneri maja nime.
Remonditud saal annab võimaluse erinevate kontsertide ja
näituste korraldamiseks. Matkamaja kui hea etenduspaiga vastu on
tundnud huvi Theatrum ning mitmed vabatrupid nagu Improteater,
Polügon ja teised. Kindlasti saab uuenenud maja heaks baasiks
klubilisele tegevusele ning kooskäimiskohaks vanalinna elanikele.

Por taali kohal võib märkamatuks
jääda tagasihoidlik mustaks värvitud kiviplaat, millele on uuristatud keskalamsaksakeelne moto THO GODT MYN
TROST ALEIN  Jumal on mu ainus
trööst. Selle all on nimi PETER MÖLLER.
Too mees oli 15721586 raehärra, hiljem linnapeagi. Tema, olles suure viilmaja omanik (15631601), laskis ruume
moekohaselt värskendada. Peter Mölleri ajast on õuepoolses peretoas säilinud
väänelja aknasamba osad ning keldritrepile juhtiv portaal, kaunistatud lamereljeefse taimornamendi ja piiblitsitaadiga Jesaja raamatu 5. peatükist. Tõlkes
kõlab see nõnda: Häda neile, kes hommikust peale oma aamist veini kaanivad, nõnda et päevast öö saab ja ööst päev
saab. Alkoholismivastane tekst viitab,
et rikkal raehärral oli lisaks jumalale vist
ka muid trööste.
1596. aastal oli platsipoolsete poodi-

de omanikuks kaupmees Albrecht Viende. Tema tellimusel sai nurkmine poemaja üleni puhtalt tahutud kivist fassaadi,
ehiseks majaomaniku vagaduse märgina seitse värvitud kivireljeefi. Neil on Kristus-Kõigevalitseja, evangelistid Markus,
Matteus, Luukas ning Johannes, samuti
apostlite vürstid Paulus ja Peetrus.
1662. aastal ostis suure maja kaupmees Johan Hopner, saades kolm aastat
hiljem ka poemajade omanikuks. Niisiis,
alates 1665. aastast kuuluvad kokku kõik
need hooned, mida meie oleme tundnud
Tallinna Matkamaja nime all. Johan Hopner laskis moesoleva barokkstiili kohaselt majavaldust moderniseerida. Tema
ajast on toredad müüriankrud fassaadil,
salvekorruse puitkonstruktsioonid, peretoa seinakapid ja kunstipärane siseportaal
Aastaarv 1681 lüstermaalinguga nikerdportaalil näib viitavat ümberehitustööde
lõpule.

Öeldakse, et inimese intelligentsuse üle saab otsustada
selle põhjal, kui palju ta tekitab enda ümber tarbetut müra.
Isegi kui sind ümbritseb müra,
on selle taga ja müra vahel
alati kusagil vaikus.
Dramaturg Silvia Soro,
kunstnik Jana Volke lavastaja
Kaido Rannik.
Osades: Aita Vaher, Veljo
Reinik ja Kristo Toots
Etendused 8., 9., 14., 15.
aprillil kell 19.00 ja 15. aprillil
kell 13.00.
Piletid hinnaga 10/8 
(gruppidele alates 10 inimest
hind 9/7 ) müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ning tund
enne etendusete algust kohapeal.
Vaata lisa netileheküljelt
www.miksteater.ee.

Kuigi juba 1723. aastal läks majavaldus Hopnerite perekonna käest kaupmees Christian von Mindenile ning hiljem vaheldus veel mitmeid omanikke, on
suur viilmaja põhiliselt säilitanud Hopnerite aegse ilme.
Suguvõsal on omapärane vapp, nagu
näeme Johani vennale, siidikaupmees
Jacob Hopnerile kuulunud Kolme õe uksel  metsmees, kelle ainsaks kehakatteks on humalaväätidest niudevöö. Tal on
käes humalaväätidega põimitud sau ning
peas kroon. Võiksime nimetada vapifiguuri Humalameheks. Kuna sõna hoppe tähistab keskalamsaksa keeles humalat,
ongi Hopner eesti vastes Humalamees.
Hiljem on seda nime kirjutatud ka pikemalt: Hoppner, Hoeppener, Höppener.
Kümmekond aastat tagasi tuli Saksamaalt Tallinna Mustamäe haiglasse tööle
üks selle suguvõsa järglane, kirurg. Küsisin, ega tal pole midagi selle vastu, kui
tema suguvõsa kunagise maja keldrisse
rajatav restoran saab nimeks Hopner. Talle see mõte meeldis ja nii sai Tauno Kangro tellimuse Humalamehega rippsildi valmistamiseks, mis tänini kundesid meelitab.
Kahjuks on nüüd osutunud aegunuks
Heinz Valgu kavandatud vaimukas firmatähistus poola restauraatorite uuendatud etikukividel: Suure Vankri tähtkuju ning
tiivuline mägironija saabas kirjadega Tallinna Matkamaja. Matkamaja kui institutsioon on likvideeritud. Hoone ootab uusi
väljakutseid. Restaureerimisarhitekt Teddy Böckleri poolt projekteeritud ja Poola
firma Budimex välja ehitatud suur pööningusaal (1984) sobib oivaliselt avalikeks
üritusteks, nõndasamuti ka suur eeskoda
ja peretuba.
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Juhtkiri

Talv pani meid proovile

Vastutustundest oma
linna ees

Maimu Berg
Tallinna Kesklinna Halduskogu esinaine

Aini Härm
Tallinna Kesklinna vanem

21. märtsi öösel kell 1.21 saabus Tallinna kevad ning vaatamata öisele
ajale leidus talle Musumäele tarmukaid tervitajaid. Küllap tuli sel aastal
tervitus sügavalt südamest, sest mida külmem ja lumerohkem talv, seda
oodatum ja imelisem kevad tundub.
Täna alustas kevad juba viiendat päevaringi ning kaugel pole aeg,
kus viimanegi lumeraas on kadunud. Üle pea ulatunud hanged ja tuisumöll taanduvad särava päikese jõul kaugeks mälestuseks. Ent linnaosavalitsusele, kelle ülesandeks oli ka kõige karmimal talveharjal tagada
teede ja tänavate korrashoid, saabub koos kevadega aeg teha kokkuvõtteid, kuidas keeruliste ilmaoludega toime tuldi. Meie lepingupartnerite tööga kesklinna lumest vabana hoidmisel võib rahule jääda. Polnud
autodele läbimatuid tänavalõike, ka jalakäijad pääsesid kõikjal liikuma.
Muidugi saab alati paremini, ent ka kõige tulisematel linnavalitsuse kritiseerijatel tuleb tunnistada, et 2010/2011 erakordsel talvel polnud liiklus
Tallinna südames halvatud nagu seda mitmes väiksemas linnas ja maanteel juhtus. Kõrvaltänavate vabana hoidmiseks ja lasteaedadele ligipääsu
tagamiseks tuli meil ära vedada 31 000 m3 lund, mis tõi kaasa lisakulusid
enam kui 240 000 eurot. Võitlusse lumega olid kaasatud ka töötud.

TALVE ÕPPETUNNID

Viimaste aastate külmad ja lumised talved on toonud esile puudused
hoonete katusekonstruktsioonide ja fassaadide juures. Purikaneedus
kimbutas meid selgi talvel, nõudes Tallinnas kahjuks ka inimelu. Nähtavasti tuleb probleemile leida konstruktiivsem lahendus kui pelgalt purikate mehhaaniline eemaldamine. Purikaid kasvatavate räästastega
hoonete omanikel tuleks tõsiselt tegeleda põhjuste selgitamisega, miks
ka siis, kui valitsevad miinuskraadid, lumesulavesi katustel ohtlikke
jäämoodustusi tekitab. Asjatundlikud ehitusspetsialistid oskavad ehk nõu
anda, kas lisada katusekonstruktsioonidele soojustust või parandada
pööningu ventilatsiooni. Kindlasti läheb ehitusvigade kõrvaldamine
lõppkokkuvõttes odavamaks kui igal talvel kuluka purikaeemalduse
tellimine või munitsipaalpolitsei määratud trahvide maksmine. Vähetähtis
pole ka omaniku südamerahu teadmisest, et tema majal ei ripu möödakäijate elu ja tervist ohustavaid jääpiike.
Teine ärevusttekitav tendents, mis sel kevadel äärmise intensiivsusega ennast ilmutab, on fassaadikrohvi pudenemine vanalinnas. Kümnetelt fassaadidelt ja karniisidelt langeb maha suuremaid ja väiksemaid
krohvitükke. Seni pole õnneks inimesi varingu alla jäänud, ent oht püsib.
Siinkohal tahaksin kutsuda majaomanikke oma valdusi peremehepilgul
üle vaatama ning ohtlikud krohviosad kas eemaldama, võrguga katma
või mõnel muul viisil kinnitama. Taolise ülevaatusega tuleks alustada
kohe, ootamata, millal mõni krohvilatakas alla sajab. Sulavesi, soojad
päevad ja külmad ööd mõjuvad pragunenud välisseintele hävitavalt,
kuid ilmastiku mõju on võimalik minimeerida ning õigete ehitusvõtete ja
materjalide kasutamisel vältida.

KEVAD TOOB ELU PARKIDESSE JA VANALINNA

Koos ilmade soojenemisega algavad ettevalmistused lillede istutamiseks
parkidesse ja haljastutele. Vanalinn valmistub turismihooajaks, mis
Euroopa kultuuripealinna aastal tõotab tulla sündmuste- ja külalisterohke.
Juba 27. mail avatakse Tornide väljakul läbi suve kestev Tallinna Rahvusvaheline Lillefestival, mis aasta-aastalt on linlaste ja külaliste hulgas
üha suuremat populaarsust kogunud. Selle suve aiad kujundatakse
teemal Rannaküla aed ja Rahvamustrid. Kiirenevas tempos käib töö
kultuuripealinna aasta ühe tippsündmuse  XXX Tallinna Vanalinna
Päevade ettevalmistamiseks, mis seekord toimub juhtlause Avatud
südamega linn all. Vanalinna päevad algavad 28. mail Maailmapäevaga
ning kestavad 5. juunini. Sellesse aega mahuvad teemapäevadena
kirikupäev, spordipäev, teatripäev, lastepäev, muusikapäev, muuseumipäev ning rüütlipäev, mis ühendavad sadu meeldejäävaid kontserte,
turniire ja sündmusi. Lisaks vanalinna päevadele toimuvad ka keskaja
päevad ning läbi suve mitmed laadad ja traditsioonilised väljakukontserdid. Kesklinlasi ootab põnev kultuurisuvi.

Valimised on möödas ja igaüks võib nendest enda ja oma maailmavaate jaoks
järeldused teha. Vaatamata mitmetele
märkidele, kasvõi nt sotsiaaldemokraatidele osaks saanud suhteliselt suurele
ja mõne jaoks ehk ootamatulegi edule,
on eesti valija siiski näidanud ennast
konservatiivse, alalhoidliku ja uuenduste arana ning eelistanud võimalikele
muudatustele juba väljakujunenud olukorda. Ilmselt näitab see meie demokraatia noorust ja küpsematust, valija kartlikkust ja teatud määral ka käega löömist. Vanemates demokraatiates väljendab valija oma rahulolematust ja uusi
ootusi julgemalt ja otsustavamalt. Väljakujunenud maksu- ja sotsiaalpoliitikaga
riigis ei ole vaja karta suuri kõikumisi ja
tagasilööke, samas kui teatud muudatused ja uuendused on riigi ja rahva seisukohalt ometi vajalikud. Pärast kaklust
rusikatega ei vehelda, kuid õppetund
valimiste näol on siiski oluline nii poliitikutele kui ka igale valijale eraldi. Ja oli
ju ka meeldivat. Vaatamata ennustuste-

le ei olnud seekordne valimiskampaania liiga räige, ka ei kulutatud ülearu raha
propagandale. Sageli oli kampaania isegi vaimukas ja rõõmus, ise meenutan nt
sotsiaaldemokraatide trammi Pauline
hea sõnaga ja usun, et ka inimestele see
mõnus tramm, kus pakuti sooja teed ja
mitte liiga räigelt propagandat, meeldis.
Tegelikult võiks Pauline nädalalõppudel
linnarahvale ka valimistevahelisel ajal
rõõmu valmistada  paar kolm lõbusat
tasuta tiiru meie trammiliinidel tooksid
inimestele naeratuse suule ja valmistaksid rõõmu nii väikestele kui ka suurtele.
Elu Tallinnas läheb aga oma rada ja
ka kesklinnas on ikka samad rõõmudmured, muide, suuresti seotud meie kliimale omase aastaaegade jõulise vaheldumisega. Lumelinnad hakkavad ära
sulama, Schnelli tiigi ääres sai veel valimiste aegu lastega talverõõme nautida,
kuid karta on, et lumerohke talve järel
hakkab vesi tiigis taas üle kallaste tõusma ja läbipääs on võimalik vaid väga
tõhusate kummikutega. Ja mine tea, mis
muresid suurvesi veel linnale toob.
Kevadtuuled kuivatavad ka, aga see
paneb jälle hamba all krigisema talvel
libeduse tõrjeks mahapuistatud kruusa
ning paiskab üles suured tolmupilved.
Noh, see kõik seisab põhiliselt veel ees,
tegelikult ootame kannatamatult kevade
saabumist ning maa vabanemist paksu
lume- ja jääkatte alt.
Muidugi on kesklinna rahval ka teisi
muresid ja küsimusi, kui kevade saabumisega seotu. Mõnda aega on halduskogus vaatluse all olnud kavatsus raja-

da Süda tänava, Pärnu maantee ja Sakala nurgale ajutine tankla. See tekitab vastuolulisi tundeid. Ühelt poolt on tegemist
piirkonnaga, mida tanklana kuidagi ei
tahaks ette kujutada, teisalt on ala praegu
korrastamata ja läbimurde ootel ei olegi
täpselt teada, kui kauaks seal asjad seniseks jäävad. Väga lihtne on olla alalhoidlikel seisukohtadel, nagu ütleb laulusalm  las jääda nii kuis oli, las jääda
nii kuis on Hoopis raskem on langetada otsuseid, mis hetkeseisu muudavad
ja mille puhul on keeruline ette näha, kas
asjad lähevad sellest paremaks või hoopis halvemaks. Nagu ikka, ootame linnarahva jõulisemat sekkumist otsustamisse küsimustes, mis eeskätt sealtkandi inimeste elu mõjutada võivad.
Teisalt, kritiseerides selle sama loo
alguses konservatiivsust, liigset alalhoidlikkust ja seisakumeeleolusid, tahaks tugevamalt seista uuenduste ja muudatuste taga, mille puhul võib olla kindel, et
need toovad linnaosa ellu uusi ja värskemaid tuuli. Me läheme ju kevadele ja
suvele vastu kultuuripealinna õhkkonnas, tahame oma külalistele ja omaenda rahvale heas mõttes meelde jääda ja
kõik teame, et kesklinna vastutus on siin
suur. Kui kasutada sõjakaid termineid,
siis kesklinn on meie kultuuripealinna
eesliinil. Ja paljud asjad olenevadki kõige rohkem meist endist, kõigist kesklinna elanikest ja meie vastutustundest
oma linna ees ning oskusest ja rõõmust
olla selle linna põnevaima linnaosa elanikud. Jõudu ja edu kõigile ja head kultuuripealinna elanikuks olemise tunnet!
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Tallinna taksondus peab
muutuma turvalisemaks ja
mugavamaks

Taavi Aas
Tallinna abilinnapea

Paljud mäletavad 2005. aastal tollase linnapea Jüri Ratase ja abilinnapea Jaanus
Mutli poolt läbi viidud taksoeksperimenti. Nad maskeerusid itaalia turistideks ja
tegid mitmeid kontrollsõite taksodega, et
testida esmamuljet, mille jätavad Tallinna külalistele linna taksojuhid, kuid see
polnud ainus põhjus. Väga tähtis oli tuvastada, kui hästi tunnevad taksoteenuse pakkujad Tallinna linna, oskavad valida lühima tee sihtkohta, tunnevad linna
kultuuriobjekte, hotelle, riigiasutusi ning
kuidas nad oma teenust pakuvad ja selle eest tasu võtavad.
Üks asi on muidugi esmamulje, teine asi aga taksode turvalisus ja mugavus, millele taheti selle eksperimendiga
samuti tähelepanu juhtida. Taksodega ei
sõida üksnes turistid, vaid peamiselt ikka
linnaelanikud ja külalised mujalt Eestist.
Ratast ja Mutlit ajendas Tallinna
taksojuhtide ausust testima Eesti Hotelli-

de ja Restoranide Liidu juhatuse poolt
saadetud märgukiri, kus juhiti tähelepanu
väidetavalt linna taksonduses vohavale
petturlusele. Sarnaseid signaale saadi ka
mujalt, nii et oli aeg midagi ette võtta.
Tollal oli tõsiseid probleeme: Eesti pealinna külastavate turistide ja väliskülaliste
poolt laekus tõsiselt palju kaebusi selle
kohta, et taksode hinnakirjad pole arusaadavad või loetavad, on liiga pikad ja
arusaamatu sisuga ning neid on petetud
arve esitamisel. Lisaks oli tekkinud tõsine
probleem nn varruka- või piraattaksodega, kes tegutsesid täiesti kontrollimatult,
omamata selleks tegutsemisluba. Sarnane probleem on ka täna, ainult teenust nimetatakse juhiga rendiks ja tihtilugu taksotellijalegi ootamatult saabub läbi taksofirma talle taksoteenust osutama sõiduk,
millele ei ole teenuse osutamiseks sõidukikaarti väljastatud ja taksotunnused puuduvad või on ebakorrektsed.
Nagu täna, polnud ka tollal mingi saladus, et taksonduses leidub kahtlasi firmasid, mille teenust kasutades võib tihti
petta saada või siis on takso nii seest
kui ka väljast räsitud ja kasimatu ning
taksojuht seal sees veel räpasem.
Kui saadi ülevaade taksoteenuse osutamise olukorrast linnas, analüüsiti nähtut ning linnavalitsuse istungil otsustati
saata volikogule kinnitamiseks määruse
eelnõu, millega muudeti taksoveoloa ja
sõidukikaardi andmise korda ning taksoveo eeskirja, kus muuhulgas nähti ette

suurendada taksol kasutatava hinnakirja
rifti, määratleti teenuste loetelu, millele
iga vedaja saab kehtestada tulenevalt
ühistranspordiseadusest ise tariifid; samuti keelati taksojuhil omada ja kasutada lisaseadmeid taksomeetri näidu mõjutamiseks ehk siis keelati kordistajad.
Alustati aktiivset võitlust piraattaksode, kordistajate ja muude rikkumistega
pealinna taksonduses, kontrollides kõiki taksoteenust osutavaid autojuhte. See
võitlus kestab tänaseni. Viimase paari
aasta veolubade ja sõidukikaartide analüüs näitab, et taksoteenuse osutajate arv
on tunduvalt vähenenud, sõidukid on
muutunud korrektsemaks, ka uuemaks
ja taksoteenuse osutajad teadlikumaks.
Taksovedajate üldine tase ja korrektsus
on paranenud. Olukord näitab märke tehtud edusammudest..
Suuremad numbrid, mis puudutavad
kontrollitud taksosid ja ka tehtud trahve,
on kindel märk sellest, et pealinna taksonduse valdkonnas tehakse tööd tõhusamalt kui kunagi varem, sest efektiivse
kontrollita oleks väga sinisilmne loota, et
taksonduse kvaliteet tõsise hüppe ülespoole teeks. Hea ja tõhusa töö märgiks
on ka taksondust puudutavate kaebuste
arvu märkimisväärne vähenemine.
Seega on täna olukord pealinna taksonduses parem kui aastal 2005, aga
palju on veel ära teha, et Tallinna taksondus oleks võrreldav Helsingi või Stockholmiga.
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Trammiliini nr 3
tulevik

Tallinna Kesklinna linnaosavanem
Aini Härm, abilinnapea Taavi Aas ja
transpordiameti juhataja Andres Harjo
tegid kontrollsõidu trammiga Vabaduse väljakult Kadriorgu, eesmärgiga
selgitada täiendavate väljumiste
lisamise vajadust liinile nr 3.
Taavi Aasa sõnul tasub kaaluda
liinile nr 3 täiendavate väljumiste
lisamist, lähtudes eelkõige kooliõpilaste ja lasteaialaste vajadustest.
Kevadine tippaeg Kadrioru pargis
ei ole enam kaugel ja just väikelastega on kasvatajatel keeruline ümberistumistega Vabaduse väljaku suunalt Kadrioruni ja tagasi sõita, ütles
Aas. Trammiliikluse täies mahus
taastamine liinil nr 3 on transpordiametis mitmel korral arutlusel olnud,
kuid otsuse saame teha siiski pärast
täiendavat reisijate loendust, lisas
Aas. Kui nõudlust on, paneme
trammi nr 3 ka keskpäeval sõitma.
Kesklinna vanema Aini Härmi
sõnul on kesklinna elanikud pöördunud linnaosavalitsuse poole ettepanekutega tihendada trammiliini nr
3 väljumiste arvu. Praegu sõidab
tramm nr 3 hommikuti kella kuuest
kümneni ja pärastlõunal kella kolmest
kuueni, ütles Härm. Kadrioru elanike, kooliõpilaste, üliõpilaste ja ka
eakate vajadusele vastu tulles on
ilmselge, et praegune, pea viietunnine vahe trammiliinil nr 3 on sõitjatele ebamugav, selgitas Härm.
Pärnu maantee suunalt trammiga
Kadrioru poole sõitjad peavad
tegema ümberistumise Hobujaama
peatuses, valides edasisõiduks kas
mõne Narva maantee suunal liikuva
bussi või ootama trammi nr 1, mis
sõidab liinil Kopli Kadriorg.
Kontrollsõidul tuli suunal Vabaduse väljak  Kadriorg Hobujaama
peatuses viis minutit ümberistumist
oodata ja tagasi Kadriorust Hobujaama trammipeatuseni sõitis ca
kümmekond inimest. Kella 12 paiku
Tartu maantee suunalt Tondile sõitev
tramm nr 4 oli täidetud koolilastest
ja turulistest.

Taavi Aas, Aini Härm ja Andres Harjo
teel Kadriorgu.

Tallinnas registreeriti
veebruaris 386 sündi

Tallinna Perekonnaseisuamet registreeris veebruaris jaanuariga võrreldes
viis sündi rohkem. Käesoleva aasta
kahe esimese kuuga registreeriti
767 sündi.
Aasta lõikes on loomulik iive
Tallinnas olnud juba aastaid positiivne. Möödunud aasta jooksul
registreeris Tallinna Perekonnaseisuamet 5468 sündi ja 4597 surma,
2009. aasta jooksul 5537 sündi ja
4423 surma, 2008. aastal 5894 sündi
ja 4944 surma ning 2007. aastal
5833 sündi ja 5187 surma.
Märtsi alguse seisuga elas rahvastikuregistri andmeil Tallinnas
412 372 inimest, veebruariga kasvas
Tallinna elanike arv 228 inimese
võrra.

Tulekul on juubelihõngulised vanalinna päevad

Selleaastased Tallinna Vanalinna Päevad, järjekorranumbrilt kolmekümnendad, võtavad selgemaid piire.

Rüütliturniir on vanalinna päevade keskne sündmus.

Indrek Sarapuu
XXIX ja XXX Tallinna Vanalinna Päevade
projektijuht

Suve eelmänguks kujunenud vanalinna
päevad on nii nagu eelnevatelgi aastatel
liigendatud teemapäevadeks. See aitab
hallata pea sadat projekti, mis vanalinna
päevade programmi moodustavad. Juhtmõte ja teemapäevad on ka need, mis
aitavad projektikirjutajatel ja teostajatel
leida seda ühist niiti, mis nii suure ürituse puhul võib hoomamatuks jääda. Meil
on sel aastal igale teemapäevale oma
koordinaator, kes hoiab silma peal, et
programm sujuvamalt kulgeks. Päevade juhtmõtteks on Avatud südamega
linn! ja teemapäevad koos lühikese sisukirjeldusega jagunevad järgmiselt:
28.05 Maailmapäev on Tallinnas
Vabaduse väljakul toimuv kõigile avatud
maailmakultuuri kohtumispaik. See on
aken, mille kaudu saad pildi maailmast
ning ammutada teadmisi, kuidas igaüks
meist  oled sa kas juba tegudes või alles mõtetes maailmaparandaja  saab
kaasa aidata õigluse ja heaolu loomisele maailmas. Tule ja saa osa uutmoodi
maailmaparandusest! Terve päeva kestel
saab nautida muusikat erinevaist maailma paigust  teiste seas esinevad Bombillaz ja Svjata Vatra Eestist ning Baba
Zula Türgist, on võimalik tutvuda humanitaarabi ja arengukoostööga tegelevate
organisatsioonidega, välisriikide saatkondadega ning kaasa lüüa põnevates tegemistes. Toimetamist jätkub kogu perele
vanavanematest pisipõnnideni.
Päeva koordinaator on Piret Hirv.
29.05. Kirikupäev viib meid tagasi
esivanemate pärimuste juurde. Kõikides
vanalinna kirikutes ja nende ümbruses

toimub kaasahaarav programm, mis on
seotud ajaloo, kultuuri ja filosoofiaga. Tõsisemate teemade kõrval pakub kirikupäev meelelahutust, õpikodasid ja kaasategemise võimalusi. Kogu päeva juhatab sisse pidulik ja suurejooneline kirikute tornikellade koosmäng.
Päeva koordineerivad vanalinna kirikud ja Lehari Kaustel.
30.05 Spordipäev. Meelelahutuslikud, sportlikud ja tervislikud sündmused,
mis haaravad kõiki vanusegruppe. Läbivaks teemaks on südame heaks ja südamest teistele ehk siis tegevused, kus inimesed saavad teha head oma tervisele
ning samuti osaleda heategevuslikel üritustel, mille tulemusena kogutakse annetusi abivajajatele.
Kogu päeva on Raekoja platsis südametelgid, kus jagatakse teavet tervislike
eluviiside kohta ning on võimalik mõõta
tervisenäitajaid.
Veel toimuvad: eakate tervisepäev,
emade ja beebide treening koos loengutega, lastejooksud, klounide Piip ja Tuut
lõbus vanalinnajooks, heategevuslik ratastoolisõit Elu ratastel või mitte, kus
kogutakse annetusi liikumispuudega laste toetamiseks, kontorirottide jooks Rat
race, mille tulemusel toetatakse lastekodulapsi, naiste heategevuslik terviseteemaline ekskursioon vanalinnas, kus
tutvutakse muuseumide ja apteekidega
ning kogutakse annetusi emakakaelavähi
ennetustööks. Õhtuses programmis on
laval näidistreeningud ning aktiivsed peremängud-võistlused. Kohal rammumehed ja spordiklubid sportlased.
Päeva koordinaator Egle Eller-Nabi.
31.05. Teatripäev. Eriilmelisi etendusi pakuvad mitmed Eesti väiketeatrid,
toimumas on Tallinn Teater Treff festival

ja NB Festival. Erinevates vanalinna paikades esinevad trupid Brasiiliast, Koreast
jm. Tänavatel tegutsevad teatrikunstnikud, toimub teatrimakettide näitus jpm.
Huvilistele on avatud teatriteemalised
õpitoad: Improteater  Rednar Annus, Suzuki meetod ja kehakeel  Kadi Tudre, Häälutamine  Aita Vaher.
Päeva koordinaator on Anne Velt.
01.06 Lastepäev. Lasteala on avatud
Tornide väljakul iga päev k 1118. Saab
võtta osa põnevast ja harivast Aaretejahi
mängust ja ekskursioonist Avatud südamega linn. Lisaks mängime aktiivseid ja
sportlikke mänge, lavastame muinasjutte, meisterdame ja joonistame ning kingitusi ja toredaid auhindu saavad iga päev
tublimad ja agaramad. Iga laps leiab
endale huvitava tegevuse. Rõõmsameelsed vabatahtlikest lasteala mängujuhid
teevad veedetud ajast väärt meelelahutuse. Lasteala on lõbus ja tore koht lastele
vanuses 514 aastat, nooremad lapsed
võiksid tulla vanematega koos. Lisaks
toimub laste rongkäik vanalinnas, plaanis on korraldada vanalinna päevade lastelaulupidu ja kontsert Raekoja platsis.
Päeva koordinaator on Riin Odnenko.
02.06 Muusikapäev. Muusikapäeval
täidab muusika kogu vanalinna. Erinevaid
pillimehi ja muusikakollektiive võib kohata igal tänavanurgal. Raekoja platsil on terve päeva jooksul võimalik kuulata suurepäraseid artiste nii kodu- kui ka välismaalt.
Päev lõpeb suurejoonelise kontsert-showga, milles iga kuulaja saab osaleda.
Päeva koordinaator on Lehari Kaustel.
03.06 Muuseumipäev. Ajaloo ja muuseumi hõngu vanalinnas, kus muuseumites erinevad programmid nii siseruumides kui ka õues. Palju huvitavat ja avastamisväärset.
Päeva koordinaator on Liisi Selg.
04.06 Rüütlipäev. Keskendume vanalinna Toompea osale ehk ülalinnale. Päeva põhisündmusteks saab rüütliturniir
avatseremooniaga Raekoja platsil ning
sellele järgnev rongkäik ja turniir Skoone staadionil. Raekoja platsil toimub traditsiooniline lilleball, kus rüütlipreilidele
valmivad lilleõitest kaunid kostüümid.
Päeva koordinaator on Anne Velt.
05.06 toimub vanalinna päevade lõpetamine, mida sarnaselt möödunud aastaga kavatseme korraldada koos ERSOga.
Loomulikult tegutseb ka sel aastal
Rahvuskultuuride lava Tornide väljakul
oma eriilmelise programmiga. Ei puudu
ka vanalinna konverents, mida hoogsalt
ja omapäraselt korraldab MTÜ Linnalabor Teele Pehki eestvedamisel.

Konverents Hopneri majas
Kadri Klementi
Konverentsi korraldustoimkonna liige

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

Lühidalt

30. mail 2011 toimub Hopneri Majas vanalinnateemaline konverents, mis on osa XXX Tallinna Vanalinna Päevade programmist.
Selleaastaste vanalinna päevade tunnuslausest Avatud
südamega linn ajendatuna kutsub konverentsi korraldustiim vapraid esinejaid ja publikut kiikama kardiovaskulaarkirurgia operatsioonisaali, kus lõikuslaual lebab Tallinna ja
mitmeski mõttes terve Eestimaa süda  Tallinna vanalinn.
On see rõõmust hüppav? Ärevusest puperdav? Hirmust
saapasääres? Kolesteroolist ummistunud? Lupjumisest
kalk? Murtud?

Südame tervis sõltub käitumistavadest ja elulaadist.
Tõhusad ennetusstrateegiad peavad seetõttu keskenduma
võtmeteguritele, nagu suitsetamine, toitumine ja füüsiline
aktiivsus, alkoholitarbimine ja psühhosotsiaalne stress,
ütleb Euroopa Liidu rahvatervise portaal.
Konverentsile eelnevad kutsutud osalejatega töötoad,
mille eesmärk on vanalinnaga seotud huvigruppide kaasabil kaardistada vanalinna tervislikku seisundit ehk linnaruumist lähtuvaid muresid, rõõmusid, kogemusi, ootuseid, tähendusi. Töötubades kohtutakse kokku kolm korda (24.03,
20.04, 19.05), need kulmineerivad avaliku konverentsiga,
kus tutvustatakse vanalinna diagnoosi ning arutletakse, mis
saab edasi. Konverentsi korraldab interdistsiplinaarne tiim
Linnalabori juhtimisel. Lisainfo: linnalabor@linnalabor.ee.

Lühidalt
30 aastat vanalinna
päevi

Tallinna Kesklinna Valitsuse tellimusel valmis fotoalbum 30 aastat
vanalinn päevi, mille fotode autoriteks on Viktor Burkivski ja Arne
Maasik.
Sajaleheküljeline kõvakaaneline kvaliteettrükis
sisaldab endas
fotosid eelmisel
suvel toimunud
XXIX Tallinna Vanalinna Päevadest. Siduvad
tekstid kõnelevad Tallinna ajaloost
ja vanalinna päevade traditsioonist,
neis avatakse väärika linnakeskkonna erinevaid tahke. Sissejuhatus
kinnitab, et albumisse on koondatud
vana Tallinna kümme palet ning
sellesse valitud fotod jutustavad
ajaloolisi ja tänapäevaseid muljed
ning ilmed liitvast, elavast ja helisevast, igavesti nooruslikust teatraalsest ning külalislahkest rüütlimänge
hindavast meistrite- ja kultuurilinnast. Fotoalbumi kujundas Sirje
Ratso ning see valmis trükikojas
Vaba Maa.

Tallinn koostas
positiivse lisaeelarve

Tallinna Linnavalitsus koostas 2011.
aasta esimese lisaeelarve.
Tallinna linna 2011. aasta I lisaeelarve vastuvõtmisega suureneb
eelarve kogumaht ca 857 tuhande
euro (13,4 miljoni krooni) võrra.
Lisaeelarvega suurenevad tulud
kokku 828 206 eurot (13 miljonit
krooni), sh toetused 710 912 eurot
(11 miljonit krooni) ja asutuste omatulud 117 294 eurot (1,8 miljonit
krooni).
Tulude suurenemist linnale laekuvate maksude arvelt ei ole lisaeelarvega kavandatud. Välisrahastus
suureneb kokku summas 626 970
eurot (9,8 miljonit krooni). Täiendavaid toetusi on ette nähtud ka riigieelarvest ja muudelt institutsioonidelt kokku summas 83 942 eurot
(1,3 miljonit krooni).
Lisaeelarves kirjutatakse lahti
linna tegevuskulud ja tehakse ka
kuludes ümberpaigutusi. Tegevuskulusid täpsustatakse 425 471 euro
võrra (6,7 miljonit krooni). Stabiilsusreservi arvelt kokku 6,594 miljonit
eurot (103,18 miljonit krooni) eraldatakse täiendavad vahendid eeskätt Tallinna linna teise abipaketi
kuludeks, sellest suurim summa
sotsiaalsete töökohtade loomiseks.
Lisaeelarvega eraldatavad vahendid annavad aasta lõpuni tööd veel
vähemalt 750 tööotsijale.
Kuludes tehtavate ümberpaigutuste arvelt suurenevad sotsiaalvaldkonna kulutused, eeskätt vahendid sotsiaaltoetusteks, samuti kultuurivaldkonna kulutusteks ning teede
ja tänavate korrashoiuks, puhastuseks ja valgustuseks.
Lisaeelarvega suureneb investeerimisprojektide maht 428 281
euro (6,7 miljonit krooni) võrra. Muu
hulgas on lisaeelarve eelnõus ära
näidatud ka objektid, mida finantseeritakse CO2 kvootide müügist
saadud vahendite arvelt läbi RKASi
ning ka linna ja erasektori koostööna. Tallinna linna investeerimistegevuse täpsustatud eelarveks
kujuneb 81,5 miljonit eurot (1,28
miljardit krooni).
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Tallinn kinnitas elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra
Tallinna Linnavalitsus kiitis heaks
määruse eelnõu, millega kehtestatakse elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord,
mis võimaldab lapsevanemal arvestada kõigi Tallinna koolide omanäolisust ja nendes õpetatavate õppekavade eripära ning valida oma
lapsele sobiv kool.
Tallinna abilinnapea Yana Toomi
sõnul tingis uue määruse koostamise uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.
Uus määrus valmis koostöös
koolijuhtidega, et saavutada parim
lahendus, mis oleks sobiv nii võimalikult paljudele lastevanemateleperedele kui ka koolidele.
Vastavalt määrusele tagatakse
igale lapsele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn, õppimisvõimalus pealinna
munitsipaalkoolis. Munitsipaalkool,
kus õpilane õpib või asub õppima,
loetaksegi õpilase elukohajärgseks
kooliks.
Elukohajärgne munitsipaalkool
määratakse ajavahemikul 1. märtsist
1. septembrini. Isik või tema seaduslik esindaja esitab eelneva õppeaasta 1. märtsiks kooli või koolidesse
taotluse paberil või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt. Isikul
või tema seaduslikul esindajal on
õigus ühel ja samal ajal esitada
taotlus mitmesse kooli. Esitatud
taotluse alusel arvatakse isik õpilaskandidaadiks haridusameti juhataja
kinnitatud kooli vastuvõtu tingimuste
ja korra järgi.
Elukohajärgse kooli määramise
kriteeriumiks on isiku elukoha lähedus
koolile ja sama pere teiste laste
õppimine samas koolis. Kui kaks või
enam kooli on isiku elukohast peaaegu võrdsel kaugusel, siis määratakse elukohajärgseks kooliks see
kool, mis on elukohale kõige lähemal,
kuhu koolitee on kõige lühem ja
turvalisem ja kus on vabu õppekohti,
kusjuures vajaduse korral võetakse
arvesse ühissõidukite kasutamise
võimalust. Kui ühele ja samale kriteeriumile vastab rohkem isikuid, kui
on vabu õppekohti, siis eelistatakse
õppekoha saamisel seda isikut, kelle
elukoha kanne rahvastikuregistris
on varasem.
Määruse rakendamise tähtajad
käesoleval aastal on: koolikohustuslik isik või tema vanem või eestkostja esitab 1. aprillist 7. aprillini kooli
või koolidesse taotluse kas paberil
või vastavas veebikeskkonnas. Kool
teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lapse õpilaskandidaadiks arvamisest hiljemalt 25.
aprillil. Vanem teavitab kooli lõplikust koolivalikust hiljemalt 1. mail.
Kool teeb õpilaskandidaadiks arvamise märke ühtses veebikeskkonnas
hiljemalt 2. mail. Koolikohustuslikule
isikule, kes ei ole kantud õpilaskandidaatide nimekirja, määratakse elukohajärgne kool hiljemalt 2. mail
2011.
2011/2012. õppeaastal läheb
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide 1. klassidesse kokku 3827 last.
Kokku on pealinna munitsipaalüldhariduskoolides 1. klassides 4076
vaba õppekohta, mis võimaldab vastu
võtta kõik 1. klassi õppima soovijad.

Elustiili seminar Solarises

Juba teist korda toimus 17. märtsil Solarise keskuses kolme tunni vältel
MNT (Meie Noored Tallinnas) Elustiil.

Elustiili seminaril sai proovida ka trummimängu.

Annegrete Johanson
Erinoorsootöö spetsialist

Professionaalide juhendamisel oli avatud viis töötuba ning esindatud oli ka Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus. MNT Elustiili patrooniks on
Märt Avandi.
Noori olid tervitamas nii Kesklinna
vanem Aini Härm kui ka Põhja-Tallinna
vanem Karin Tammemägi.
MNT Elustiili mõte on kasvanud
reaalsest vajadusest. MNT, mis spetsialistidele tähendab eelkõige mobiilset
noorsootööd, mis on sotsiaalpedagoogiline lähenemine, sisaldades endas nelja
meetodit  tänavatöö, töö nii üksikjuhtumite kui ka gruppidega ning kogukonnaga. Mobiilset noorsootööd on reaalselt

rakendanud Kesklinna ja Kristiine linnaosa erinoorsootööga tegelevad spetsialistid juba alates 2009. aasta algusest,
juunis 2010 liitus nendega ka Põhja-Tallinn. Noortega kontaktiloomise tulemusena jõuti tõdemuseni, et kaubanduskeskustes hängivatele noortele võiks leida
mingisuguse väljundi. Sageli on küsitud,
miks just kaubanduskeskus  vastus
sellele on, et ühelt poolt on see mobiilse
noorsootöö üheks printsiibiks, et noorsootöötaja/spetsialist läheb noore juurde, mitte ei oota, et noor ükskord temani
jõuab, kui üldse jõuab ning teiselt poolt 
noored on seal nagunii, neid ära ajades
ei saavutata midagi, noored leiavad hängimiseks uue koha.
11. novembril 2010 toimus Solarise
keskuses esimene Elustiili seminar, mil-

Kesklinna
Kaunitar 2011

le noored väga hästi omaks võtsid, tuues välja just selle, et neile meeldib, et
selliseid tegevusi viiakse ellu nende
kohas.
Töötubadena leidsid aset trummi töötuba Reigo Ahvena juhendamisel, tantsu
töötuba Joel Kotsjuba ja D-Luxi juhendamisel, Daniil Taro ja Uku Sepsivart juhendasid graafilise disaini töötuba, Õnne
Rudi juhendas jumestamise töötuba ning
Anne-Mari Pender ja Kristel Pinn juhendasid seksuaalkasvatuse töötuba. Ürituse moderaatoriks oli Raivo Tammus.
Töötubade raames jagasid töötubade juhendajad erinevaid hoiakuid ja tehnikaid, mida saab iga noor enda arendamiseks kasutada.
Kohapeal uuriti noorte käest nii nende huvide kohta kui ka antud MNT Elustiili töötubade ja üldise korralduse kohta. Noorte tagasiside oli positiivne ning
soovitakse kindlasti ka jätkuüritusi.
Korraldajate sõnul on MNT Elustiil
midagi, mis erinevate koostööpartnerite
koostööl võiks toimuda kaks korda
aastas  kevadel ja sügisel.
Kohapeal jäädvustas kogu ürituse
Järve Noortekeskuse vabatahtlik Tehhist David, kelle abil valmib MNT Elustiili tutvustav filmilõik.
Seminari toetajateks olid AS Solaris
Keskus, Tallinna Tantsuakadeemia, Tallinna Noorsootöö Keskus, L´Oreal Baltic SIA Eesti filiaal, Kino Artis, Apollo raamatupood, Eesti Seksuaaltervise Liit.
Seminari korraldajateks olid Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa
Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus.

Kesklinna
Noortekeskus

Kesklinna G5 ühendusse
kuuluvatel koolidel on hea
tava valida igal õppeaastal
kauneim neiu ehk Kesklinna
Kaunitar.

Koht: Videviku 31, Tallinn.
Lahtiolekuajad: ER kell 1420
Mis on noortekeskus? Noortekeskus on tore koht
kõikidele noortele, kus on erinevad võimalused vaba
aja veetmiseks ja sisustamiseks. See on keskus, kus
pole olulised ei Sinu oskused, võimed, teadmised ega
ka rahalised võimalused.
Millega saab noortekeskuses tegeleda? Noortekeskuses saad osaleda klubides/stuudiotes, projektides,
konkurssidel või tegeleda igapäeva tegevustega, nagu
piljard, lauamängud, erinevad võistlused, playstation
jpm. Samuti aitavad noorsootöötajad hea idee puhul
korralda noorel ise üritusi.
Klubid? Hetkel saab meie keskuses osaleda kahes
erinevas klubis: kunstiklubis Loovus ja muusikaklubis Noor trummar.
Aeg: Juhendajaga kokkuleppel
Osalustasu: 3.20 EUR
Lisainfo: imre@taninfo.ee
Tel: 641 0021
Lisainfo: www.taninfo.ee/kesklinn

Ühendusse kuuluvad Tallinna Inglise Kolled, Tallinna
Reaalkooli, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna 21.
Kool ja Gustav Adolfi Gümnaasium. Järjekorras 13. koolide missivõistluse korraldas seekord Tallinna Inglise
Kolled. Võistlustel osales 8 kaunitari.
Pingelise ja silmailu pakkuva mõõduvõtmise järel
kuulutati välja selle aasta Kesklinna Kaunitar, kelleks
pärjati Heidi Tiik Reaalkoolist. I printsessiks sai Grete
Tipp 21. Koolist ja II printsessiks Hanna-Grete Priks
Prantsuse Lütseumist. Võistlustele innukalt kaasa elanud publiku lemmikuks osutus Ulla-Mari Niit Reaalkoolist.
Kesklinna Kaunitari 2011 ootab üleriigiline koolimissi konkurss, samuti on kaunitari ülesandeks korraldada Reaalkoolis G5 koolide 2012 iludusvõistlus.

Sotsiaalkeskuse üritused aprillikuus
E 4. aprill k 13.30 LOENG HIINA RAHVAMEDITSIINIST.
Õpetusi jagavad 17 a. tegutsenud spetsialistid hr Leho Allekand ja pr Valentina Kunda.
E 11. aprill k 16.00 KEVADKONTSERT HOPNERI MAJAS. 5 tegutsemisaastat orkestril Liivabänd, juh. Aare Pehka, kaastegev vokalansambel Miraa, juh. Vaike Sarn. Kontsert on
tasuta!
K 13. aprill k 14.00 EKSKURSIOON ERNESAKSA MAJAS
(Oru 10). Laulutaati tutvustab kauaaegne rahvusmeeskoori
laulja ja direktor Vello Mäeots. Registreerida valvelauas või
tel 55 24 745.
N 14. aprill k 15.00 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks mängib Liivabänd.

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

Lühidalt

E 18. aprill k 11.00-13.00 KOSMEETIKA MÜÜK. Vivasani
tooted.
E 18. aprill k 14.00 TERVISELOENG, teemal Vabastav
hingamine. Õpetusi jagab pr Marianne Metsanurm.
K 20. aprill k 11.0014.00 KÄSITÖÖ JA PORTSELANMAALI
NÄITUSMÜÜK. Oma töid esitlevad Kesklinna sotsiaalkeskuse
ringid.
N 21. aprill k 12.30 LIHAVÕTTEPÜHADE TÄHISTAMINE. Kohtumine Kaarli koguduse diakoni Saima Sellak-Martinsoniga.
Laulab Laine Aus, flöödil Aare Pehka.
E 25. aprill k 13.30 VÄRVITUD MUNADE VÕISTLUS. Parimatele meened!

Avatud: E, T, N k 917; K k 918; R k 916. Aadress: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist. Info tel 646 6123
ja 645 9029 (juuksur. E-POST: info@kesotskeskus.ee.
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

Lühidalt
Valitakse pealinna
parim tervist edendav
lasteaed ja kool
Pealinna lasteaiad ja koolid saavad
kuni 30. aprillini k.a Tallinna Haridusametile esitada sooviavaldusi kandideerimiseks konkurssidel Parim
tervist edendav lasteaed 2011 ja
Parim tervist edendav kool 2011.
Tallinna tervistedendavate haridusasutuste tunnustamise traditsioon
sai alguse 2008. aastal. Mõlema
konkursi eesmärk on tunnustada
Tallinna tervistedendavate haridusasutuste tööd laste arengut ja tervist
positiivselt mõjutavate tegevuste läbiviimisel. Konkursiga soovitakse väärtustada tervisenõukogude tegevust
tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel ning motiveerida
koolieelseid lasteasutusi liituma
Tervist Edendavate Lasteaedade
võrgustikuga.
Kandideerimise aluseks on asutuse juhi kinnitatud vabas vormis
kirjalik sooviavaldus, kus kirjeldatakse ja analüüsitakse viimase õppeaasta tervisedenduslikke tegevusi
ning tuuakse (pildimaterjaliga illustreeritud) hea praktika näide. Lisatakse ka tervisemeeskonna poolt
läbiviidud sisehindamise tulemused.
Parimad tervisedendajad valib
välja komisjon, võttes arvesse ka
tervisedenduslike tegevuste kajastamist asutuse veebilehel. Tunnustus
kolmele parimale Tervist Edendavate
Lasteaedade võrgustikuga liitunud
Tallinna munitsipaallasteaiale
antakse üle juunis pidulikul kooliaasta lõpetamisel.
Taotlus saadetakse Tallinna
Haridusametisse e-posti aadressil
eve.levand@tallinnlv.ee või postiaadressil Estonia pst 5a, 10143
Tallinn, märksõnaga vastavalt Parim
TEL või Parim TEK.

Taas selgitatakse välja
pealinna parima toitlustamisega koolieelne
lasteasutus
Kõik pealinna lasteaiad ja -sõimed
saavad kuni 4. aprillini k.a esitada
Tallinna Haridusametile taotluse osalemiseks konkursil Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus 2011".
Konkursil on oodatud osalema
Tallinna koolieelsed munitsipaallasteasutused. Osalemiseks tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus,
kus on esitatud ülevaade lasteasutuse toitlustamise korraldamisest ja
märtsikuu toidumenüüd. Konkursil
hinnatakse toitlustamise korraldust,
söögikultuuri, toidu serveerimise
lastepärasust, tervislike toitumisharjumuste kujundamist, laste erivajaduste arvestamist, tervisekaitsenõuetega arvestamist menüüde
koostamisel, toidupäeva hinna ja
toitlustamise kvaliteedi suhet, koostööd lapsevanematega ja mahetoitainete kasutamist.
2.27. maini külastatakse taotluste põhjal väljavalitud asutusi ning
selgitatakse välja võitjad. Võitjad kuulutatakse välja juunis, õppeaasta
lõpetamise pidulikul vastuvõtul. Kõik
konkursil osalejad saavad eksperthinnangu taotlusdokumendis esitatud
menüü ja toitlustamise korralduse
kohta.
Taotlusi saavad asutused esitada
4. aprillini 2011e-posti aadressil
piret.lind@-tallinnlv.ee.

25.
märts 2011
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Kesklinna Sõnumid
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Omastehooldus on
see, kui abivajavat
inimest hooldavad
oma kodus tema
lähedased.

Perekond on läbi aegade olnud
Eestis kõige kindlam hoolduse
tagaja. Me tuleme kultuurist, kus
pere erinevad põlvkonnad elasid
koos ning abi ja tuge vajavate
pereliikmete eest hoolitsemist
peeti loomulikuks. Lähedaste inimeste hool ja armastus aitavad
terveneda ning on hindamatuks
toeks elupäevade lõpuni.
Hooldamine on paljuski naiste pärusmaa. Hooldusvajaduse
tekkimine paneb aga kogu pere
uude olukorda. See on suur muutus, mis tekitab palju erinevaid
küsimusi, nõuab palju kohandumist. Lisaks nõuab lähedase
hooldamine emotsionaalset ja
füüsilist pühendumist.
Et oma jõuvarusid säästa ja
uut energiat-teadmisi koguda,
julgustab Inkotuba uurima ja kasutama kõiki võimalusi.
Tule meie kokkusaamistele,
mis toimuvad iga kuu kolmandal
kolmapäeval algusega kell 13.00
Endla 59 Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides. Omastehooldajate tugirühm on mõeldud
kõigile oma lähedaste hooldajatele, kes soovivad täiendada oma
põetusalaseid teadmisi ja suhelda teiste omastehooldajatega.
Kokkusaamistel jagavad erinevad oma ala spetsialistid (psühholoog, sotsiaaltöötaja, õde, abivahendi spetsialist jt) teadmisi ja
oskusi, kuidas hooldamisega
paremini toime tulla.
Teemad lähikuudel: aprill 
stress ja läbipõlemine, enesehoid; mai  linna teenused ja toetused omastehooldajatele.
Ootame sind! Osalemine on
tasuta!
Lisainfo: www.kuivaks.ee või
pirjo@inkotuba.ee, tel 55 500 290.
Projekti rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Võlanõustamine

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse
võlanõustamise üksus osutab
professionaalse võlanõustamise
ja üürivõlglaste nõustamise teenust isikutele, kes on sattunud
rahalistesse raskustesse.
Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda
võlanõustaja vastuvõtule:
- Üürivõlg
- Laen eraisikult või pangalt
- Liising
- Järelmaks
- Maksuvõlg
- Trahvid ja täitemenetlus
- Viivised ja intressid
- Elatisraha võlg
- Eluasemelaen
- Õppelaen
- Käendus
Info ja registreerimine tööpäeviti k 9.0016.00 tel 666 0886
ja 56 941 023 või e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee.

Vahetusõpilased Eesti peres
Koidu tänav Tallinna kesklinnas ei erine pea millegagi aasta tagusest
ajast. Seda nii kaua, kuni jõuate ühe kindla perekonna koju, kus juba
augusti keskpaigast elab vahetusõpilane Saksamaalt.
Ursula Pensa
YFU Eesti

Nimelt on tegemist perekond Milleriga,
kes otsustas möödunud aastal teha julge sammu ning hakata YFU Eesti vahetuspereks ühele välismaalt tulnud noorele õpilasele. Pärast avalduse saatmist
ning YFU poolse otsuse tegemist jäädi
ootama Saksamaalt pärit Nicot (17), kelle jaoks moodustab just vahetuspere
olulise osa meeldejäävast aastast.

KÕHUTUNNET USALDADES

Kuidas siis ikkagi sündis otsus võtta peresse elama veel üks laps? Pereema Tiia
Milleri sõnul toimus otsus alateadlikust
instinktist lähtuvalt. Esimene intuitiivne
reageering osutus õigeks. Ükskõik kui
palju hiljem juurelda, analüüsida, liita ja
lahutada, ei pruugi otsuseni kunagi jõuda. Ehk sobib selle valiku iseloomustamiseks raamat Silmapilk, mille puhul
autor väidab, et tihti osutub määravaks
esimene silmapilk, see tuttav kõhutunne, arutleb Tiia.

KEELEPRAKTIKA

Kindlasti ei saa vahetusperekonnaks hakkamise puhul märkimata jätta võõrkeelte praktiseerimise soovi. Kaasneb ju välismaalase pereliikmeks võtmisega uue
kultuuri ja keele tundma õppimine ning
vastutasuks Eestimaa omapärasuste
näitamine. Saksa keele tundmist tahtsime edasi aidata, kuid tegelikult see
päris nii ei läinud, sest Nico ei taha siin
olles jälle üldse saksa keelt rääkida, sõnab perekond.
Kui alguses rääkis Nico vaid inglise
keeles, siis nüüd suhtleb poiss iga päe-

vaga aina rohkem ja rohkem eesti keeles. Kavatsen kevadel ka eesti keele
tasemeeksami teha, kinnitab Nico. Ka
tulevikus soovib poiss olla seotud eesti
keele ja riigiga. Nimelt soovib ta eesti
keelega Saksamaal edasi tegeleda ning
tulla siia puhkust veetma, külastades
samal ajal ka vahetusperet ja aasta jooksul tekkinud sõpru.

ERINEVUS SAKSAMAAST

Rääkides Nico kodukoha ning siinse keskkonna erinevustest toob ta välja koolisüsteemi erinemise. Kuigi ained on suures
osas samad mis kodus, peab Eesti koolis
tundide vahel ringi liikuma. Kodus on oma
klassiruum ja kõik tunnid toimuvad seal.
Tallinnast rääkides toob Nico välja
vanalinna, mis on tema arvates väga ilus.
Kuigi linn ise on tema kodulinnast üsna
palju suurem, saab ka siin kõik tegemised jalgsi ära toimetada, koolis ja trennis käia ning kino külastada.
Iga vahetusõpilase kogemus on erinev ning samuti ei ole sarnased vastuvõtvad perekonnad. Nico toob välja, et
kuigi ükski inimene ei ole teisega sarnane, ei eristu tema siinne pere oma tegemistes suures plaanis poisi pärisperest.

MUUTUSTE AASTA

Kuigi olulisi ümberkorraldusi vahetusõpilane koduses elus kaasa ei too, tekitab
uus liige siiski mõningaid muutusi. Perekond Millerile tekitas kõige rohkem küsimusi ruumide mahutavus. Nimelt jagab
Nicoga oma tuba poeg Pärtel (15). Lisaks
tuli muretseda voodi ning muid tarvikuid,
nagu näiteks laud ja riiul. Esimesel kooli
ja tööle minemise hommikul tundus küll,
et siit puntrast ei pääse keegi minema.

Oli n.-ö tipptund, hiljem õpid ummikuid
vältima.
Kogu aasta kohta ütleb Pärtel, et see
aeg on tema elustiili muutnud, pannud
rohkem kuulama. Tiia sõnade kohaselt
näeb aasta jooksul nii nooruki kui ka vanema arengut. Mõned korrad elus olen
ära tabanud, et see ongi õnnehetk, ja ühe
püüdsin ma sel vahetusaastal kinni.
Paludes sõnastada vahetuspereks
olemist, ütleb pereema: See tähendab,
et sa oled puudutanud kellegi teise elu ja
see ühisosa rändab maailmas edasi.
Pärtelile tähendab vahetuspereks olemine oma pere liikme eest hoolimist koos
tema erinevustega ja austusega tema
vastu. Mulle siin väga meeldib, lausub
Nico lõpetuseks.
Youth For Understanding (YFU) on
rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme enam
kui 60 riigis. YFU Eesti MTÜ loodi 1992.
aastal. Sellest ajast peale on Eestis käinud
ligi 200 välisõpilast. Järgmisel õppeaastal on siia oodata pea 40 1518-aastast
gümnaasiumiõpilast, kelle jaoks soovitakse leida just see kõige õigem perekond. Teave vahetuspereks saamise kohta asub www.yfu.ee/vahetuspere.

Perepoeg Pärtel, ema Tiia Miller ja
külalisõpilane Nico.

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

Soojusenergia hinnatõusu hüvitamisest
Alates 2011. aasta veebruarist hakati
määrama sotsiaaltoetust kaugküttevõrgust korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu hüvitamiseks ja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009
määruse nr 14 Soojusenergia hinnatõusu hüvitamise sotsiaaltoetus § 5 lg 2
on toetuse suurus 2010/2011 kütteperioodi esimese poole eest eluruumi pinna 1
m2 kohta 0,49 eurot kuus.
Toetust on õigus saada eluruumi omanikul, valdajal ja üürnikul juhul, kui tema
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning pereliikme keskmine
netosissetulek kuus kütteperioodi esimesel (oktooberdetsember) ja/või teisel
poolel (jaanuaraprill) on alla Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära netopalga (249,88 eurot).
Keskmise sissetuleku arvestamisel
võetakse arvesse kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on antud
aadressil hüvitise määramise perioodil
ning sissetulek peab olema tõendatav.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik vormikohane taotlus sotsiaalhoolekande osakonnale. Koos taotlusega
peab esitama elamuhaldaja poolt esitatud korteri kommunaalkulude ühe kuu
arve hüvitataval kütteperioodil.
Toetuse taotlusi saab esitada 30. aprillini kütteperioodi esimese poole (oktooberdetsember) kohta ja 1. maist 31.
juulini kütteperioodi teise poole (jaanuar
aprill) kohta.
Toetuse arvestamisel võetakse maksimaalseks eluruumi pinnaks Vabariigi
Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega

nr 38 Eluruumidele esitatavate nõuete
kinnitamine kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm: 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna (leibkonna) iga
liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta,
üksi elava pensionäri puhul 51 m2.

VEE HINNATÕUSU HÜVITAMISE
SOTSIAALTOETUSEST TALLINNAS

Alates 2011. aasta veebruarist hakati
määrama ka sotsiaaltoetust vee hinnatõusu hüvitamiseks ja vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 määrusega nr 83 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimine kehtestatud tingimuste kohaselt arvutatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompensatsioon vähekindlustatud Tallinna linna elanikele 2010. aasta teise poolaasta eest on
17  leibkonna liikme kohta.
Toetust on õigus saada eluruumi
omanikul, valdajal ja üürnikul juhul, kui
tema elukoht on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linn ning pereliikme
keskmine netosissetulek kuus kütteperioodi esimesel (oktooberdetsember)
ja/või teisel poolel (jaanuaraprill) on alla
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära (278,02 ).
Keskmise sissetuleku arvestamisel
võetakse arvesse kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on antud
aadressil hüvitise määramise perioodil
ning sissetulek peab olema tõendatav.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik vormikohane taotlus sotsiaalhoolekande osakonnale. Koos taotlusega

peab esitama elamuhaldaja poolt esitatud korteri kommunaalkulude ühe kuu
arve hüvitataval kütteperioodil.
Taotlust saab esitada 30. aprillini eelmise aasta teise poolaasta kohta.

PALJULAPSELISTE PEREDE
TOETUS EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAKS

Ka 2011. aastal võivad paljulapselised
pered (3 ja enam last) saada Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toetust. Toetus
sõltub perekonna sissetulekust ja seda
määratakse neile, kel perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on
väiksem kehtivast palga alammäärast
(278,02 ) ning iga järgmise pereliikme
kohta väiksem kui 80% kehtivast palga
alammäärast.
Lapsena võetakse arvesse ka päevases õppevormis või meditsiinilistel
näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiv 19-aastane,
kui ta saab peretoetuste seaduse alusel
makstavat lapsetoetust.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik vormikohane taotlus sotsiaalhoolekande osakonnale kolme kuu jooksul
pärast Eesti Vabariigi aastapäeva.
Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond asub aadressil Pärnu mnt 9. Vastuvõtuajad on esmaspäeviti k 912 ja k 1318, teisipäeviti k 912
ja k 1317, neljapäeviti k 912 ja k 13
17. Täiendavat informatsiooni võib küsida telefonidel 645 7840, 645 7867, 645
7869, 645 7861, 645 7862, 645 7860.

Lühidalt
Eesti keele kaunis
kõla Kesklinna eelvoor

3. märtsil toimus Hopneri maja saalis
VIII ülelinnalise mudlaste etelemiskonkursi Kesklinna eelvoor.
Huvi 47-aastaste etlejate konkursi vastu suur ning eelvooru registreerus 35 mudilast 17 lasteaiast.
13. märtsil Estonia Talveaias
toimunud lõppvooru pääsesid:
Jesper Mattias Mägi, 6a, Tallinna
26. Lasteaed, juhendaja Karmen
Kimmel; Aliise Kadarik, 7a, Tallinna
Endla Lasteaed, juhendaja Mare
Millert; Karl Valter, 7a, Tallinna
Suitsupääsupesa Lasteaed, juhendaja Maarja Hüdsi; Sven-Marti
Pajuri, 7a, Tallinna Kiisupere Lasteaed, juhendaja Aive Noormaa.
Lõppvoorus pääses kuue parema
hulka Karl Valter.

Tallinna tasuta hambaraviteenus on menukas
Tallinna teise abipaketi uus meede 
tasuta hambaraviteenus  on osutunud populaarseks: pooleteise kuuga
on esitanud taotluse 322 toimetulekuraskustes inimest.
Tasuta teenusele õigust andvaid
tõendeid hakkasid linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekandeosakonnad väljastama 17. jaanuarist ja 28.
veebruariks oli taotluse esitanud
322 inimest. Ravi oli selleks ajaks
tehtud 160-le patsiendile.
Tasuta hambaravi saavad isikud,
kelle perekonna netosissetulek avalduse esitamisele eelneval kolmel
järjestikusel kuul on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast kuupalga alammäära netotasust, mis
on 249,83 eurot.
Raviteenuse osutajaks on SA
Tallinna Hambapolikliinik aadressil
Toompuiestee 4. Raviaja täpsustamiseks pöördub teenuse saaja tööpäevadel polikliiniku registratuuri
linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poolt väljastatud dokumendi
ja fotoga isikuttõendava dokumendi
alusel. Tõend on teenusele registreerimiseks kehtiv neli kuud.
Tasuta teenust on kavas tänavu
osutada 1500-le toimetulekuraskustes isikule. Tõendeid väljastatakse
esialgu kuni 31. märtsini.

Kesklinna valitsus
õnnitleb eakaid
sünnipäevalapsi

Ilmar Kimm .................. 1.03.1920
Aino Issak .................... 2.03.1920
Hermilde Urbel ............ 2.03.1915
Karl Aus ....................... 3.03.1919
Arkadi Dubasov .......... 3.03.1920
Linda Vihman .............. 4.03.1915
Felix-Heinrich Tammeorg ............
...................................... 7.03.1917
Alide Soodla .............. 10.03.1921
Valentina Smirnova .... 11.03.1918
Elvine Piksar ............. 11.03.1918
Minni Patune ............. 12.03.1918
Aino Laido .................. 12.03.1913
Karl Paap ................... 12.03.1921
Esfir Kazakevit ........ 14.03.1920
Darja Piatkovskaja ... 18.03.1918
Klavdia Zaguzina ....... 20.03.1917
Leida Põder ............... 21.03.1919
Hilja Liimets .............. 22.03.1916
Lidia Samus .............. 24.03.1921
Roza Mohhomedanova ............
.................................... 25.03.1921
Ella Hein .................... 25.03.1918
Erna Siimar ............... 29.03.1919
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3. korraldusega nr 263k: algatada Narva mnt 90 //
92 // 94 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,72 ha. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on moodustada ärimaa sihtotstarbega Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistust ja jätkuvalt riigi
omandis olevast maast kaks krunti ning määrata ehitusõigus ühele krundile ehitatava hoone kasutamise otstarbe
muutmiseks 70% ulatuses elamuks ja 30% ulatuses ärihooneks ja 4. korruse juurde ehitamiseks ning muuta
maakasutuse sihtotstarve samas proportsioonis äri- ja
elamumaaks, ning teisele krundile jääva arhitektuurimälestise villa Mon Repos rekonstrueerimiseks 55% ulatuses
ärihooneks ja 45% ulatuses elamuks ja vastavalt määrata
ka krundi maakasutuse sihtotstarve ning mõlema krundi
kasutamise tingimused.
3.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn), koostaja on Casa Planeeringud OÜ (aadress
Kullerkupu tee 58, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
3.2 Mitte algatada Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
3.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.
3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti k 1418 ja neljapäeviti k 912 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
6. korraldusega nr 291k: algatada Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 3,6 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on liita ärimaa sihtotstarbega Pirita tee 32 ja tootmismaa
sihtotstarbega Pirita tee 50 kinnistud üheks ärimaa krundiks, määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni
6 maa-pealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning moodustatava krundi ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega Maarjamäe tn 11 krundi
kasutamise tingimused.
6.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn), koostaja on OÜ R-KONSULT (aadress
Tartu mnt 16b, 10117 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn
12, 15080 Tallinn).
6.2 Mitte algatada Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe
tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
6.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.
6.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäe-

ametlikud_teated. Detailplaneeringutega saab tutvuda
Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

7. korraldusega nr 266k: võtta vastu Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Juurdeveo tn 25 kinnistu detailplaneering, Guru Projekt OÜ
töö nr 07-08, milles on ette nähtud muuta Juurdeveo tn
25 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve 55%
ulatuses tootmis- ja 45% ulatuses ärimaaks ja on määratud ehitusõigus krundile kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse
korrusega jaamahoone rajamiseks ning olemasoleva jaamahoone ja endise tööriistakuuri rekonstrueerimiseks.
7.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
7.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13.
augusti 2008 korraldusega nr 1318k Juurdeveo tn 25
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 22. veebruaril 2011
läbi Kentmanni põik 3 ja 5 kruntide detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Ajavahemikus 3.17. jaanuar 2011 toimunud avalikul väljapanekul esitati kokku kolm vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavad pöördumist.
Detailplaneeringu avalikul arutelul osalesid Tallinna Kesklinna Valitsuse, K-Projekt ASi, OÜ Sakubü, Kentmanni tn
24 esindajad, arhitekt ning vastuväiteid esitanud Liivalaia
Gümnaasiumi ja Korteriühistu Kentmanni 20a ja Korteriühistu Kentmanni 22 esindajad. Arutelult puudus üks vastuväite esitanud Kentmanni tn 22 kor teriomanik.
Arutelu ajaks oli projektijuht detailplaneeringut korrigeeritud
ja täiendanud ning muuhulgas vähendatud planeeritava
hoone kõrgust ühe korruse võrra. Korteriühistu Kentmanni
20a ja Korteriühistu Kentmanni 22 esindajad jäid jätkuvalt
oma vastuväites esitatud seisukohtade juurde ning esitasid
planeeringu osas veel täiendavaid ettepanekuid ja küsimusi. Naaberkinnistute elanikud olid seisukohal, et planeeritud
korterite ja parkimiskohtade arvu juures võib tekkida parkimiskohtade puudus ning tegid ette-paneku vähendada planeeritavate korterite arvu. Liivalaia Gümnaasiumi esindajad
tegid ettepaneku suurendada kooliga piirneva planeeritava
piirdeaia kõrgust. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
2. MÄRTSI 2011 ISTUNGIL:
2. korraldusega nr 307k: algatada Veerenni tn 31
kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava
maaala suurus on 0,15 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on määrata krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus Veerenni tn 31 krundile abihoone ehitamiseks ja
olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks.
2.1 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

3. korraldusega nr 308k: võtta vastu Kesklinnas asuva 0,51 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Luite tn
23 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Osaühingu
Majaprojekt töö nr 052/07, milles on ette nähtud jagada
Luite tn 23 kinnistu ja Luite tn 21a kinnistu mõlemad
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning on määratud ehitusõigus ja kruntide kasutamise tingimused mõlemale moodustatavale krundile kuni 2 maapealse ja ühe
maa-aluse korrusega üksikelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks ja teistel kruntidel asuvate üksikelamute
rekonstrueerimiseks.
3.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna Kesklinna
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
3.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006 korraldusega nr 1852k Luite tn 23 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
9. MÄRTSI 2011 ISTUNGIL:
korraldusega nr 336k: võtta vastu Kesklinnas asuva
13,32 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt,
Kohila tn ja Järvevana tee vahelise maa-ala detailplaneering, OÜ ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK
töö nr 2006-11, milles on ette nähtud moodustada kokku 30 krunti (22 ärimaa krunti, 5 elamu- ja ärimaa krunti ja
3 transpordimaa krunti) ja on määratud ehitusõigus ühe
kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega elu- ja
ärihoone, ühe kuni 15 maapealse ja kahe maaaluse korrusega elu- ja ärihoone, ühe kuni 14 maapealse ja kolme
maa-aluse korrusega ärihoone, kolme 14 maapealse ja
kahe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 11 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni
10 maapealse ja kolme maa-aluse korrusega ärihoone,
kolme kuni 10 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega
elu- ja ärihoone, ühe kuni 10 maapealse ja kahe maaaluse korrusega ärihoone, kolme kuni 9 maapealse ja ühe
maa-aluse korrusega ärihoone, viie kuni 8 maapealse ja
kahe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 7 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äri- ja parkimishoone,
ühe kuni 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 4 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega parkimishoone ehitamiseks ning olemasolevate ärihoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks või säilitamiseks olevas mahus. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001
määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu
kohane ettevõtluse segahoonestusala detailplaneeritud
maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.
3.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna Kesklinna
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
3.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 30.
detsembri 2008 korraldusega nr 2258k Pärnu mnt,
Kohila tn ja Järvevana tee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUSTAS
10. MÄRTSI 2011 ISTUNGIL:
Otsusega nr 32: kehtestada Tatari tn 51 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli
2009 korraldusega nr 600k Tatari tn 51 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.

Otsusega nr 33: kehtestada J. Poska tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korraldusega nr 3934k Detailplaneeringute
koostamise algatamine.
Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/
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TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
23. VEEBRUARI 2011 ISTUNGIL:
1. korraldusega nr 261k: algatada Kanali tee ja Kaabli
tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 6,18 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada 3 krunti
(üks tootmismaa krunt ja kaks äri- ja tootmismaa krunti)
ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus moodustatavale äri- ja tootmismaa krundile kuni 4
maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks,
tootmismaa sihtotstarbega Kanali tee 12a krundile ning
äri- ja tootmismaa sihtotstarbega Kaabli tn 11 krundile
määratakse ehitusõigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.
1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on K-Projekt
AS (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse
väljak 7, 15198 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress
Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
1.2 Mitte algatada Kanali tee ja Kaabli tn vahelise kvartaliosa
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
1.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.
1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti k 1418 ja neljapäeviti k 912 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

viti k 1418 ja neljapäeviti k 912 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
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Detailplaneeringud
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Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 29.03
05.04.2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik
tutvuda Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna
Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 291
k. Planeeritav maa-alal asub Kesklinnas Pirita tee ääres
Maarjamäe suvemõisa ja näituseväljakute vahelisel alal.
Detailplaneeringu eesmärk on liita ärimaa sihtotstarbega
Pirita tee 32 ja tootmismaa sihtotstarbega Pirita tee 50
kinnistud üheks ärimaa krundiks, määrata ehitusõigus
moodustatavale krundile kuni 6 maapealse ja ühe maaaluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning moodustatava krundi ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega Maarjamäe tn 11 krundi kasutamise tingimused. Planeeritava maaala suurus on 3,6 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 6. aprillil
2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis
Nunne tn 18.

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 30.0306.04.2011
on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna
Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 263
k. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Kadriorus Narva
maantee ääres.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada ärimaa
sihtotstarbega Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast kaks krunti ning määrata
ehitusõigus ühele krundile ehitatava hoone kasutamise
otstarbe muutmiseks 70% ulatuses elamuks ja 30% ulatuses ärihooneks ja 4. korruse juurde ehitamiseks ning
muuta maakasutuse sihtotstarve samas proportsioonis
äri- ja elamumaaks, ning teisele krundile jääva arhitektuurimälestise villa Mon Repos rekonstrueerimiseks 55% ulatuses ärihooneks ja 45% ulatuses elamuks ja vastavalt
määrata ka krundi maakasutuse sihtotstarve ning mõlema krundi kasutamise tingimused. Planeeritava maa-ala
suurus on 0,72 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 7. aprillil
2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis
Nunne tn 18.

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 05.12.04.2011
on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda
Kanali tee ja Kaabli tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu eskiislahendusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna
Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 261
k. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Tallinn-Tartu maantee vahetus läheduses Mõigu asumis, Kanali tee ja Kaabli
tänava vahelisel maa-alal. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on moodustada 3 krunti (üks tootmismaa krunt
ja kaks äri- ja tootmismaa krunti) ning määrata kruntide
kasutamise tingimused ja ehitusõigus moodustatavale ärija tootmismaa krundile kuni 4 maapealse ja ühe maaaluse korrusega hoone ehitamiseks ning olemasolevate
hoonete rekonstrueerimiseks, tootmismaa sihtotstarbega
Kanali tee 12a krundile ning äri- ja tootmismaa sihtotstarbega Kaabli tn 11 krundile määratakse ehitusõigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Planeeritava
maaala suurus on 6,18 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 13.
aprillil 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18.
Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 06.13.04.2011
on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Veerenni tn 31 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna
Linnavalitsuse 2. märtsi 2011 korraldusega nr 307k.
Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Veerenni asumis Tare
ja Veerenni tänava nurgal. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on määrata krundi kasutamise tingimused ja
ehitusõigus Veerenni tn 31 krundile abihoone ehitamiseks ja olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks. Planeeritava maaala suurus on 0,15 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 14.
aprillil 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 04.18.04.2011
Juurdeveo tn 25 kinnistu detailplaneeringu. Nimetatud
detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 266k.
Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Kitseküla asumis, Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee, Juurdeveo ja Türi tänava
vahelises kvartalis. Planeeritud maa-ala piirneb läänest
parkimisplatsi ja ärihoonega ning idast raudteega. Avalikustatavas detailplaneeringus ette nähtud muuta Juurdeveo tn 25 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve
55% ulatuses tootmis- ja 45% ulatuses ärimaaks ja on
määratud ehitusõigus krundile kuni 4 maapealse ja 2 maaaluse korrusega jaamahoone rajamiseks ning olemasoleva jaamahoone ja endise tööriistakuuri rekonstrueerimiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,19 ha. Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ ning huvitatud
isik on Edelaraudtee Halduse AS.
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 avalikustavad ajavahemikul 11.26.04.2011
Luite tn 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2011 korraldusega nr 308k.
Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Luite tänava ning
Järvevana tee vahelisel alal. Avalikustatavas detailplaneeringus ette nähtud jagada Luite tn 23 kinnistu ja Luite tn
21a kinnistu mõlemad kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks ning on määratud ehitusõigus ja kruntide kasutamise tingimused mõlemale moodustatavale krundile kuni
2 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega üksikelamu ning
1-korruselise abihoone ehitamiseks ja teistel kruntidel asuvate üksikelamute rekonstrueerimiseks. Planeeritava maaala suurus on 0,51 ha. Detailplaneeringu on koostanud
Osaühing Majaprojekt ning huvitatud isikud on A. Rähni
ja A. Lehtmets.
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 avalikustavad ajavahemikul 11.04.
10.05.2011 Pärnu mnt, Kohila tn ja Järvevana tee
vahelise maa-ala detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi
2011 korraldusega nr 336k. Planeeritud maa-ala asub
Kesklinnas ning piirneb põhjast ja kirdest Kohila tänavaga, idast ja kagust raudteega, lõunast Järvevana teega
ning edelast, läänest ja loodest Pärnu maanteega.
Avalikustatavas detailplaneeringus ette nähtud moodustada kokku 30 krunti (22 ärimaa krunti, 5 elamu- ja
ärimaa krunti ja 3 transpordimaa krunti) ja on määratud
ehitusõigus ühe kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse
korrusega elu- ja ärihoone, ühe kuni 15 maapealse ja
kahe maaaluse korrusega elu- ja ärihoone, ühe kuni 14
maapealse ja kolme maa-aluse korrusega ärihoone, kolme 14 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone,
ühe kuni 11 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe kuni 10 maapealse ja kolme maa-aluse korrusega ärihoone, kolme kuni 10 maapealse ja kahe maaaluse korrusega elu- ja ärihoone, ühe kuni 10 maapealse
ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone, kolme kuni 9 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, viie kuni 8
maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone, ühe
kuni 7 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äri- ja
parkimishoone, ühe kuni 5 maapealse ja ühe maa-aluse
korrusega ärihoone, ühe kuni 4 maapealse ja kahe maaaluse korrusega parkimishoone ehitamiseks ning olemasolevate ärihoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
või säilitamiseks olevas mahus. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari
2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane ettevõtluse segahoonestusala detailplaneeritud maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks. Planeeritava maa-ala suurus on 13,32 ha. Detailplaneeringu on
koostanud OÜ ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK ning
huvitatud isik on Skanska EMV AS.
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.
Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjadega saab tutvuda Tallinna
planeeringute registris veebiaadressil 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

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

Sotsiaal-psühholoogilise rehabilitatsiooni
grupp võtab vastu täisealisi (alates 18
aastat vana) narkosõltuvusega mehi.
Elamine ja toit on TASUTA. Nõustamine
muu sõltuvuse küsimustes, vanemate
tugigrupid. Registreerimine ja info k 11
18 tel 697 9450.

SELLINE REKLAAM
(32x45 mm)
ajalehes

Kesklinna
Sõnumid
maksab 30 EUR
reklaam@ajakiriyks.ee
tel 660 1641

RAID & KO
KLIENDID OSTAVAD
ja ÜÜRIVAD
KORTEREID
TALLINNAS.
INFO TASUTA!
www.raid.ee
E-R 10-18
Luise 40-22 Tln.
Tel: 6 272 080

