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vajavad lihvimist

Linnavolikogu algatas
vanalinna arengukava
koostamise

7. aprillil külastasid Raekoja platsi
ääres asuvat Hopneri maja linnapea
Edgar Savisaar, linnavalitsuse nõunik
Jüri Kuuskemaa ja Kesklinna vanem
Aini Härm.

Tutvuti Tallinna Kesklinna Valitsuse bilansis oleva hoone võimalustega. Savisaare sõnul on Tallinna
vanalinnas mitmeid keskaegseid
linnale kuuluvaid põneva ajalooga
hooneid, mis võiksid olla senisest
rohkem linnarahvale avatud.
Kaupmees Hopneri maja, mis
varem kandis Tallinna Matkamaja
nime, on tähelepanuväärne pärl otse
vanalinna südames, ütles Edgar
Savisaar. Majast võiks saada koht,
kus linna ajalugu tutvustada ning
seminare ja kohtumisi pidada. Sellest
võiks saada keskaegse kaupmehe
maja näidis.
Seni Matkamaja nime all tuntud
hoonekompleksi esimene osa ehitati
enam kui seitsesada aastat tagasi
tornelamuna. Tornmaja kõrvale
rajatud poodide omanike registrit
peeti 1352. aastast. 1662. aastal ostis
tornmaja kaupmees Johan Hopner,
kes omandas 1665. aastal ka poemaja, selgitas Aini Härm.
Kesklinna valitsusele tehti ülesandeks töötada välja kontseptsioon
Hopneri majale väärikate funktsioonide leidmiseks.
Hopneri maja restaureerisid
Poola restauraatorid 1980. aastate
algul. Tänavu avati neljandal korrusel renoveeritud saal koos garderoobi ja abiruumidega. Tallinna Kesklinna vanema Aini Härmi sõnul oli
eesmärk luua multifunktsionaalne
saal, kus saab korraldada etendusi,
kontserte ja seminare. Renoveerimisprojekti koostas Karl-Erik Tarbe.
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Tallinna Kesklinna Valitsus
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OÜ Meedium
Reklaam
tel: 660 1641,
e-post: reklaam@ajakiriyks.ee

Vanalinna päevad on aasta vaatemängulisim sündmus.

Kuu pärast avatakse XXX
Tallinna Vanalinna Päevad

28. mail algavad järjekorras 30. juubelihõngulised Tallinna Vanalinna
Päevad. 1982. aastal alguse saanud meeleolukas suveüritus on kolme
aastakümnega kogunud tuntust ja kaalu ning saanud käesoleval aastal
üheks Kultuuripealinn 2011 keskseks sündmuseks.
Vanalinna päevade juubel ja Tallinna kultuuripealinna staatus eeldavad, et päevade kava oleks huvitav ning läbimõeldud ja pakuks nii pealtvaatajatele kui ka
esinejatele kordumatuid elamusi. Päevade selle aasta juhtmõte Avatud südamega linn kätkeb endas viidet tolerantsile teiste kultuuride ja linna külaliste vastu, selles väljendub Tallinna kui iidse Hansalinna jätkusuutlikkus ning hoolivus.
Ka sellel aastal on kava üles ehitatud teemapäevade põhimõttel. 28. mail
toimub Maailmapäev  kogu päeva saab
nautida muusikat erinevaist maailma
paigust, esinevad Bombillaz ja Svjata
Vatra Eestist ning Baba Zula Türgist. 29.

mail toimuv Kirikupäev paneb meid
mõtlema püsiväärtustele. 30. mail peetav Spordipäev keskendub südame tervisele  toimub noorte seas populaarne
kontorirottide jooks Rat Race, mille tuludest toetatakse lastekodulapsi. 31. mail
toimuv Teatripäev pakub eriilmelisi etendusi. 1. juunil peetakse Lastepäeva ja 2.
juunil Muusikapäeva, mis täidab helidega kogu vanalinna. 3. juunil toimub Muuseumipäev, kus muuseumites korraldatakse erinevaid programme. 4. juunil
aset leidval Rüütlipäeval peetakse turniir Skoone staadionil ning Raekoja platsil
toimub traditsiooniline Lilleball. 5. juunil
lõpetab vanalinna päevad suurejooneline ERSO kontsert.

Vanalinna päevadega samaaegselt
toimub Eesti Nuku- ja Noorsooteatri korraldatud teatrifestival Treff, mis lisab vaatemängulisust ning kirevust  näitetruppe saabub Tallinna paljudest riikidest.
Avapidustuste keskse atraktsioonina on Tallinna Kesklinna Valitsus, festival Treff ning ehituskeemia ja -materjalide tootja Krimelte koostöös Eesti Kujurite Liiduga valmistanud 8 ehitusvahust
skulptuuri Eesti tuntud kultuurilegendidest. 4 meetri kõrgused kujud osalevad
vanalinna päevade avarongkäigus ning
jäävad hiljem linnarahvale vaatamiseks.
Vanalinna päevade huvipakkuvatest
esinejatest ja sündmustest saab lähemalt
lugeda 3. leheküljelt.

Tallinna
heakorrakuu
16.04  15.05

Löö kaasa, aita
kevadeilul välja paista!

Tallinna vanalinna arengukava koostamise eesmärk on vanalinna ülemaailmse väärtuse sõnastamine ja
kultuuripärandi kaitseks vajalike
kaitsemehhanismide ja tegevuste
väljatoomine, UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva vanalinna
kui autentse tervikliku linnaruumi
hoidmise ning säästva arendamise
edendamine.
Tallinna vanalinna arengukava
koostatakse aastaiks 20122021.
Arengukava koostamisse kaasatakse vanalinna elanikud ja ettevõtjad,
vanalinnaga seotud valdkondade
eest vastutavad ametid, Tallinna
Kesklinna Valitsus, UNESCO Eesti
Rahvuslik Komisjon, UNESCO Tallinna vanalinna nõukogu ja kultuuriministeerium ning samuti teadusasutused ja mittetulundusühingud.
Arengukava hõlmab lisaks vanalinna
muinsuskaitsealale tema kaitsevööndit, vaatekoridore ja -sektoreid.
Arengukava sisaldab muuhulgas
Tallinna vanalinna võtmevaldkondade analüüsi, arengueesmärke ja
nende saavutamise aluseks olevaid
peamisi strateegilisi valikuid, vanalinna arendamiseks vajalikke tegevusi ja ajakava. Arengukava koostamisse kaasatakse ka väliseksperte.
Arengukava eelnõu tuleb esitada
Tallinna Linnavolikogule detsembriks
2011. Arengukava avalikustatakse
viie nädala vältel Tallinna veebilehel.
Tallinna vanalinn kuulub alates
1997. aastast UNESCO ehk Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse
ja Kultuuriorganisatsiooni maailmapärandi linnade nimistusse. Vanalinna äramärkimine maailma kultuuripärandi aspektist unikaalse ja üliväärtusliku asumina on suurim rahvusvaheline tunnustus linnale senise
tehtud töö eest kultuuripärandi hoidmisel.
Praegu kehtiv Tallinna vanalinna
arengukava vajab kaasajastamist 
arengukava tuleb viia kooskõlla
UNESCO maailmapärandi komitee
soovitustega.
Prioriteetne valdkond ja dokumendis läbivalt käsitletav peab
olema muinsuskaitse arengukava,
ent samaaegselt on tähtis vanalinna
säilitamine traditsioonilise elukeskkonnana. Vanalinna säilitamiseks
elava asumina nähakse arengukavas ette valdkondlikud eesmärgid
ja tegevused vanalinna püsielanike
arvu kasvuks.
Arengukava realiseerimine tagab
Tallinna vanalinna püsimise atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonnana
ning asumi kultuuriloolise pärandi
edasiandmise tulevastele põlvedele.
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Juhtkiri

Kevade hooled ja rõõmud

Kukub ja pudiseb

Oliver Orro
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti
muinsuskaitse osakonna peaspetsialist

Aini Härm
Tallinna Kesklinna vanem

Möödas on vanarahva jaoks oluline tähtpäev, 14. aprill  künnipäev. Päev, mida nimetatakse kevadepoolitajaks. Sel päeval saab otsa jahe ja pime aeg ning algab valge ja soe kevad.
Igal aastal tuleb kevad pisut teisiti ja taas ikka samamoodi: kevadine pööripäev toob soojemad
ilmad ja rohkem valgust, lumi sulab ja äratab talveunest looduse.

KEVADET VÕETAKSE VASTU ERINEVALT

Hispaanias, Sevilla nädalase kevadfestivali ajal, mis algab poole miljoni väikese küünla süütamisega, toimuvad laulude ja tantsudega rongkäigud, kus näeb hobukaarikuid, flamenkokleitidesse
riietatud naisi ja festivali lõppu tähistavat ilutulestikku. Jaapanis peetakse õitsvate kirsipuude all
laulude ja tantsude saatel piknikku, mida kutsutakse hanamiks. Indias tähistatakse kevade algust
pöörase värviloopimispeoga, mille käigus saavad kirjuks nii inimesed, loomad kui ka majad.
Meil on kujunenud suuremaks kevadpeoks Tallinna päeva tähistamine 15. mail. Ajalugu ja
linnakodanikke väärtustavad pidustused toimuvad sel aastal kümnendat korda, pakkudes ulatuslikku ja eripalgelist kultuuriprogrammi.

TEEME OMA LINNA KORDA

Enne pidustusi tuleb aga linn korda teha. Tuleb pesta puhtaks tänavad, riisuda rohealad, koristada ka
see praht, mis talve jooksul hoolimatu inimtegevuse tagajärjel tekkinud, ning istutada lilled. Et sellega
toime tulla, korraldatakse Tallinnas juba aastaid heakorrakuud, mis tänavu kestab 14. maini.
Kevadiste koristustööde suurust väljendavad tõsised numbrid: Kesklinnas on sel aastal hoolduslepinguga puhastuses 1 801 500 m2 haljasmaid ja parke, 1 477 200 m2 teid ning 717 800 m2
teeäärset haljasmaad. Ühekordse koristusega alasid on meil ca 45 000 m2 ning lisaks veel Aegna
saare rannajoon ja lõkkeplatsid.
Abiks linnakodanikele koostas Tallinna Keskkonnaamet infovoldiku Heakorra ABC, kust on
võimalik leida ülevaatlikku infot selle kohta, kuidas heakorrastada koduümbrust, kuhu pöörduda, kui
on linna heakorda puudutavaid küsimusi, ning millised on linna haljasalade kasutamisvõimalused.
Kevadiseks suurkoristuseks on teretulnud iga abikäsi. Juba aastaid on heakorrakuu talgutel
kaasa löönud mitmed kodanike ühendused ja asumiseltsid, kelle osa koduümbruse korrastamisel
on olnud tõhus. Meie linna jätkusuutlikkus peitub inimestes, kelle jaoks kodu ei lõpe mitte korteri
või maja välisuksega, vaid kes mõtlevad kogu linnaruumi heakorrale.

HOOLIV LINLANE SAAB OLLA MITMEL MOEL

Näiteks rohealasid on võimalik hoida igaühel. Autot parkides võiks arvestada, et puutüve lähedale
ei ole soovitav parkida, sest autod tihendavad kunstlikult pinnast ja koormavad puujuuri ning puudel
on raskem vett ja õhku mullast kätte saada.
Lemmikloomaomanikud peaksid negatiivse suhtumise ärahoidmiseks oma lemmikuid linnaruumis kontrolli all hoidma ja kõik loomade tegevuse jäljed ära koristama. Kilekotti pakitud väljaheited tuleb visata lähimasse prügikasti.
Avastades katkise mänguväljakuelemendi andkem sellest teada telefoninumbril, mis on paigaldatud mänguväljaku infosildile.
Kutsun üles kesklinlasi osalema heakorrakuu talgutel ja olema ka igapäevaselt hooliva linnakodaniku tiitli väärilised. Teeme linna korda üheskoos!

HARJU TÄNAVA PUHKEALA SAAB KORDA

Heakorrakuu raames rõõmustab Kesklinna valitsus linlasi Harju tänava puhkeala korrastamisega. Kirjanike maja ees asuv Eduard Vilde monument, mis kujutab endast avatud raamatut, ning seda ümbritsev
plats (autoriteks arhitekt Allan Murdmaa ja skulptor Albert Eskel) on aastatega nii ilmastikumõjudes kui
ka vandaalide käe läbi kannatanud ning vajavad remonti ja värskendamist. Monumendil on tarvis vahetada purunenud plaadid, taastada teksti lõigud ajaloolisest triloogiast Mahtra sõda, Kui Anija mehed
Tallinnas käisid ja Prohvet Maltsvet, puhastada aja jooksul algse värvuse kaotanud kivipind, vuukida
vahed, puhastada pronksbareljeef. Monumenti ümbritseval platsil vahetatakse purunenud sillutisplaadid, taastatakse Nõelasilma tänava poolsed paekivist tugimüürid, uuendatakse püsihaljastus, restaureeritakse massiivsed lillevaasid, taastatakse istepingid, vahetatakse prügiurnid.
Vilde monumendi restaureerimine ja haljaku korrastamine lisab väärtust Vabaduse väljakut ja
Raekoja platsi ühendavale Harju tänavale ning linnaruumi moodustub ühtne tervik, mis ühendab
keskaegseid hooneid, hilisemat arhitektuuri, nõukogudeaegseid ruumilahendusi ja modernset rekreatsiooniala.

EES OOTAB KULTUURISUVI

Kesklinna ootab ees mitmekülgne kultuuripealinna programm. Juba mai lõpus avatakse Kultuurikilomeeter ja traditsiooniline Tallinna Lillefestival, toimub pärimuskultuuri festival  laulu- ja tantsupidu Slaavi pärg.
28. mail algavad teatraalse rongkäiguga XXX Tallinna Vanalinna Päevad  juubelipäevad, mille
kestel kohtume väljapaistvate esinejate ja sündmustega.
Kevad südametesse!

Paaril viimasel talvel oleme kuulnud traagilistest
õnnetustest, kus inimesed on hukkunud või ülitõsiseid, sageli püsivat invaliidistumist põhjustavaid
vigastusi saanud katustelt kukkuva jää ja lume tõttu. Nüüd, kevadel on ilmunud uus probleem: suurte
tükkidena majadelt pudenev krohv, alla kukkuvad
vihmaveerennid ja tänaval liikuvatele jalakäijatele
kaela sadavad räästaalused karniisid. Sarnaseid
hirmsaid õnnetusi tuli ette muidugi varemgi, kuid
Nõukogude ajal sellistest juhtumitest avalikult ei teatatud ning vahepeal, juba taastatud vabariigi aastail,
polnud jällegi pikka aega nii ränki talvesid, kui on
olnud viimased. Nii ongi need probleemid just nüüd
eriliselt aktualiseerunud. Oma osa on inimohvritega jääõnnetuste ja traagiliste tagajärgedega kivikukkumiste hulga suurenemisel ka muutunud liiklusoludel. Vanemad inimesed mõnikord meenutavad,
kuidas vanasti panid emad lastele südamele: purikarohkete sulailmade aegu kõnnitagu koolist koju
tulles rohkem keset tänavat, mitte majade servas,
et mitte räästast langevate jäätükkide alla jääda.
Praegu, mil isegi Kalamaja ja Pelgulinna kõrvaltänavatel on tipptundidel üsna suur liiklus, tunduks
soovitus purikaohtude vältimiseks linnas sõiduteel
jalutada muidugi absurdsena.

KUIDAS PURIKAD TEKIVAD

Jääpurikate tekkimise põhjusena on sageli nimetatud ebapiisavalt soojustatud hooneid. Ühelt poolt on
see kindlasti tõsi. Kõige koledamad purikamajad on
tihti need, kus katusekorrus välja ehitatud ja endise
külma pööningu asemele tehtud köetavad eluruumid,
katuslagede soojustus on aga osutunud ebapiisavaks
ning räästasõlmede lahendused ei ole õiged. Teisalt
näeb jääpurikaid tihtilugu ka uutel ja (vähemalt eeldatavalt) igati kaasaegsetele ehitusnormidele vastavatel või siis täiesti kasutamata seisvatel, kütmata
majadel, kus hoonest läbi seinte, katuslagede ja tihendamata akende lekkiv soojus ei tohiks olla purikate tekkimise põhjuseks. Kuid ka päike sulatab katuselt lund ja paneb vee räästastest tilkuma, seda
eriti soojalainete ajal ja kevadepoole, mil talve selgroog murtud. Ilma jahenedes ja öösiti tilkuv vesi jälle
külmub ning ongi pikad purikad käes. Ka seal, kus
neid justkui üldse tekkida ei tohiks.

MIS PURIKATE VASTU AITAB

Nii ei olegi tegelikult muud head jääpurikate vastu
võitlemise moodust, kui nende regulaarne eemaldamine ja katuste õigeaegne puhastamine lumest ja
jääst. Kui purikaid eemaldatakse tõstukilt, ei tohi
piirduda vaid räästast üle rippuva alt nähtava osa
maha peksmisega, vaid tuleb ka kiigata, mis toimub
katuse peal vihmaveerenni või parapeti taga ja vajadusel eemaldada sinna kogunenud jäämass. Kindlasti tuleb üle kontrollida katuse neelukohad, tulemüüride servad ja vihmaveetorude veekogumislehtrid. Just sealt alla prantsatavad jäälahmakad on
mitmel juhul saanud saatuslike õnnetuste põhjustajaks. Muidugi aitavad purikate vastu võidelda ja sadeveesüsteemide kinni külmumist vältida ka kaasaegsed tehnilised võtted: näiteks viimasel ajal populaarseks saanud küttekaablite asetamine rennidesse ja torudesse, kuid seda ei tasu teha uisapäisa ning igal üksikjuhul tuleks nõu pidada ehitishoolde spetsialistiga või pädeva inseneriga, et leida konkreetsele hoonele sobiv lahendus. Vastasel juhul
võib olukord muutuda hullemaks, mitte paremaks.
Eriti keerukates neeludes kasutatakse mõnikord ka
spetsiaalseid lund sulatavaid halogeenlampe, mis
Eestis on veel vähe levinud, ent mida üsna hästi
tuntakse Skandinaavias. Küttekaableid ja jääsulatuslampe peaks paigaldama kvalifitseeritud elektrik ja aeg-ajalt tuleks nende seisukorda kontrollida.
Vigaselt paigaldatud või kannatada saanud kütte-

kaablite tõttu on esinenud ka olukordi, kus kogu
vihmaveetoru satub voolu alla ja juhuslikult seda
puudutav möödakäija saab elektrilöögi. Praeguseks
on suur kevad käes ja purikaohtude hooaeg muidugi möödas, kuid majades, kus esines tõsisemaid
probleeme katusejääga, tasub just nüüd hakata selgitama, mida peaks ette võtma, et järgmisel talvel
sarnaseid hädaohte vältida. Kui alles hilissügisel
hakata selle peale mõtlema, ei jõuta tõenäoliselt
enam kuigi palju ära teha, eriti kui selgub, et räästasõlmedes tuleks olukorra parandamiseks midagi
ümber ehitada.

HÄDA VIHMAVEERENNIDEGA

Vihmaveerennide ärakukkumist võib põhjustada talvine eemaldamata jää ja lume koormus või siis vastupidi, talvisel purikate mehhaanilisel eemaldamisel tekkinud kahjustused. Muidugi võib olla ka nii, et
renn on lihtsalt vana ja läbi roostetanud, tema aeg sai
täis. Plekk-katuste puhul tuleks eelistatavalt kasutada räästapealseid püstrenne, sest võrreldes esmapilgul odavamate ja kergemini paigaldatavatena näivate ripprennidega on need üldjuhul talvekahjustuste
suhtes vastupidavamad ja paljude ajalooliste hoonetüüpide puhul ka arhitektuurselt sobivamad. Kevadel
tuleks rennid kindlasti üle kontrollida, sest isegi kui
need ei ole lausa alla sadanud, võib plekk olla kõveraks paindunud või kinnitusklambrid järele andnud,
nii et need enam ei täida oma funktsiooni ja vesi ei
satu rennidesse, vaid jookseb üle katuseääre maha
või, mis märksa hullem, valgub mööda seina alla.
Sadeveesüsteemi hoolduse juurde kuulub muidugi
ka selle sügisene puhastamine puulehtedest ja okastest ning muust tuulega tulnud prahist, kesklinnas
tuleb tihti ette ka seda, et iilides lendlevad kilekotid
satuvad vihmaveetorude lehtritesse ja moodustavad
sinna läbimatuid troppe.
Eelkõige tuleb aga muidugi tagada, et vihmaveetorud üldse olemas oleks ja oma funktsiooni täidaks. Puuduvad või katkised vihmaveetorud on
üheks peamiseks ajalooliste elamute konstruktsioonikahjustuste põhjustajaks. Kui vihmaveetoru üldse ei ole ja vesi räästanurgast lihtsalt suure hooga
kõnniteele ladiseb, on lugu paha, kuid veelgi halvem on olukord siis, kui vihmaveetoru ülemine osa
on alles, alumine aga kadunud. Selline toru juhib
tohutu koguse vett otse seinale, nii puit- kui ka kivihoonetel võivad sel moel kiiresti kujuneda tõsised
põhikonstruktsioonide kahjustused. Vihmaveetorude alaosad tänavapoolsetel majakülgedel tasub teha
paksust, tugevdatud plekist, vältimaks nende lömmilöömist huligaanide poolt ning kinnitada tugevasti seina külge, et need nii kergelt ei langeks metallivaraste saagiks.

PUDENEVAD KARNIISID

Räästakarniiside kahjustuste põhjusi on mitmeid ja
nende vältimiseks või parandamiseks ei saa siinkohal mingit universaalset nõu anda  kõik oleneb
konkreetsest olukorrast. Mõnikord on karniiside allapudenemise põhjuseks katkised vihmaveerennid või
lihtsalt räästa juures läbi sadav katus. Teisal aga on
mängus keerulisemad taustajõud: tegu võib olla ehitusveaga, katusekatte vahetamise käigus on ehitajad
midagi valesti teinud või on ehitusprojekti konstruktiivne osa olnud puudulik. Nii võivad olla valesti
paigaldatud või paigaldamata jäetud näiteks nn tilgaplekid, üsna sageli on katuse aluskate räästa juures vigaselt pandud, nii et see juhib kondentsvee
karniisi sisse. Sellised vead annavad end paraku
sagedasti tunda just kolm-neli aastat pärast uue
katuse panemist ja fassaadide remontimist ehk siis,
kui ehituse garantiiaeg juba läbi ning ehitaja pahatihti kes-teab-kuhu kadunud. Mõnel pool on karniise kahjustanud liigjõuline tegutsemine talvisel purikatõrjel. Ka võib olla, et viimasel remondil on kasutatud vale krohvisegu või on krohvitöid tehtud ebasobival aastaajal. Millegipärast laguneb eriti kiiresti just mulluse aasta krohvitöö, mõned spetsialistid
on koguni kahtlustanud, et eelmisel suvel on Eestisse tarnitud suurem hulk mingit ebasobiva koostisega lubimördisegu.
Enne kui kannatada saanud karniisi või ka lihtsalt krohvipinda lappima asuda, tuleb selgitada, kas
see oli lihtsalt vana ja väsinud või olid selle lagunemisel mingid kindlad põhjused, mis tuleks kõigepealt kõrvaldada, et vältida kahjustuste kordumist.
Jätkub lk 4
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Lühidalt
Tallinna teenetemärgi
pälvib tänavu 16 isikut

Tallinna Linnavalitsus tegi ettepaneku anda teenetemärk 16 silmapaistvale isikule.
Ettepaneku kohaselt pälvivad
Tallinna teenetemärgi Andres Alver
Tallinna linnaruumi kvaliteeti parandanud objektide projekteerimise
eest; Hele-Maire Braun kauaaegse
tulemusliku töö eest Tallinna esmatasandi arstiabi korraldamisel; Lilia
Gontarenko kauaaegse aktiivse
koostöö eest vältimatu sotsiaalabi
korraldamisel; Priit Herodes hindamatu panuse eest Tallinna sümbolite
ja aumärkide kujundamisel; Rudolf
Kiviking kauaaegse linnakodanike
kõrgetasemelise teenindamise eest
linnaliinide bussijuhina; Toomas
Kookla kauaaegse kohusetundliku
töö eest linna asutuse Kristiine Sport
juhtimisel ja arendamisel; Toomas
Lepp Tallinna eluolu vahendamise
ja jäädvustamise eest elektroonilises meedias; Toivo Luhats muusikalise tegevuse ja rahvakultuuri edendamise eest; Ulla Länts aastatepikkuse Tallinna temaatika valgustamise eest Kuku raadios; Jaanus
Otsa tallinlaste elukeskkonna parandamise, kultuuripärandi säilitamise
ning elamistingimuste parandamise
eest; Valeri Petrov kõrgkultuuri toomise ja loomise eest Tallinnas; Iris
Pettai eri kogukondade lõimimise ja
sallivuse edendamise eest; Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev Tallinna elanike teavitamise
ja muukeelse elanikkonna ühiskonda
lõimimise eest; Nikolai Turilin pikaajalise aktiivse ühiskondliku ja pedagoogilise töö ning vene noorte Eesti
ühiskonda lõimimise toetamise eest
ning Heido Vitsur pikaajalise koostöö eest Tallinna majandusprobleemide lahendamisel.
Teenetemärgid annavad autasustatavatele kätte linnavolikogu esimees ja linnapea Tallinna päeval,
15. mail linna aukodanike pidulikul
koosviibimisel Tallinna Raekojas.

Tallinna Lillefestival
kogub tuntust

Tallinna linn korraldab 27. maist
27. augustini Tornide väljaku pargis
kolmanda rahvusvahelise lillefestivali. Lillefestivali aedade teemad on
sel aastal Rannaküla aed ja
Rahvusmustrid.

XXX Tallinn Vanalinna Päevad
Tutvustame XXX Tallinna Vanalinna Päevade esinejaid ja sündmusi.

Tallinn Treff Festival

Lilleball 2011

Tallinn Treff Festival kutsub
28. maist 1. juunini osa saama
Eesti suurimast etenduskunstide
festivalist. Kohal on maailma tipp
visuaal- ja nukuteatri lavastused
ning etenduskunstide uus põlvkond 18 riigist üle maailma. Publikul avaneb ainukordne võimalus näha tõelise teatrilegendi Eugenio Barba lavastust Judith.
Festivalil osaleb ka Peterburi Suur
Nukuteater lavastusega Meie,
Meenutus eelmise suve
mille etendamine on Venemaal
tänavaetendusest.
keelatud. Prantsuse noorema generatsiooni tulised tegijad Compagnie Sans Soucis esitavad lavastuses Hamlet Machine oma nägemuse stalinistlikust reiimist. Legendaarse katalaani kunstniku Joan Miro sõber ja kolleeg Joan Baixas seob lavastuses Rase Maa nauditavalt maalikunsti teatriga. Eesti publikule juba tuttav Hollandi koreograaf
Duda Paiva esitleb festivalil oma uusimat tööd Värdjas.
Festivali külastajad saavad iga päeva kell 1216 nautida
Laial tänaval tõelist tänavakarnevali melu, mis pakub üle 30 tasuta tänavaetenduse, performancei ja kontserdi. Toimuvad
teatriteemalised loengud ja töötoad. Festivali ajal avatakse Tallinna vanalinna vaateakendel näitus 1000 nukku. Taolist kunstide keeristormi tasub pikisilmi oodata.

Üldse on Lilleballi korraldatud 13 aastat. Lilleball on lilleseadjate võistlus, millel osalejad valmistavad eluslilledest kleite.
Teatraliseeritud show Lillekleit on ainulaadne ettevõtmine, mis
kogunud populaarsust nii tallinlaste kui ka linna külaliste seas.
Konkursipäeva varahommikul hakkavad lilleseadjad ette
valmistama lillekleite, et pärastlõunal neid publikule tutvustada. Igat lillekleiti tutvustatakse kolmeminutise teatraliseeritud
etendusega. Pärast seda, kui kõiki kleite on publikule ja üriile
tutvustatud, suunduvad kõik lillekleitides modellid lavalt Raekoja
platsile, kus iga huviline saab
oma silmaga lähedalt imetleda
seda unustamatut lühiajalist ilu.
Samal ajal, kui publik tutvub
kleitidega, valib ürii, mis koosneb kohalikest seltskonnategelastest, võitjad.
Tallinna Lilleball oma pikaaegsete traditsioonide ja väljakujunenud pealtvaatajaskonnaga leiab endale kahtlemata
vanalinna päevadel väärilise
koha.
Lilleballi glamuurne ilu.

Tallinn Treff Festival toob kultuuripealinna teatrimaailma
suurnimed ja kireva tänavaprogramm.i

Baba Zula Türgist
Baba Zula esineb 28. mail Vabaduse väljakul ja 29. mail
Raekoja platsil.

Mis on tulemuseks, kui panna kokku kõhutants, reggae,
idamaised rütmid, sufi ja elektrooniline muusika ning veel mõni
salajane koostisosa? Õige vastus: Türgi psühhedeelia BaBa
Zula esituses. Baba Zula rituaale meenutavad etteasted kasutavad kujutavat kunsti, kõhutantsijaid, väljapaistvaid kostüüme, etlemist ja teatrikunsti, moodustades köitva audiovisuaalse vaatepildi. Baba Zula koosneb kolmest artistist: Levent Akmanist (lusikad, löökpillid, masinad, mänguasjad), Murat Ertelist (saz ja teised keelpillid, vokaal, klahvpillid, teremin) ja Cosar Kamçist (darbuka trumm).
Baba Zula on koostööd teinud maailmakuulsate artistidega. Mitmed Baba Zula albumid on valitud mainekate Türgi muusikaajakirjade poolt top 5 hulka.

Art Stage SAN teater
Art Stage SAN teater Koreast esineb 31. mail kell 17 Raekoja
platsil.

Art Stage SAN on professionaalne teater, mille eesmärk on
tutvustada publikule nukuteatri
piiramatuid väljendusvõimalusi.
Teater tegutseb selle nimel, et
läbi eksperimentide ja interdistsiplinaarse kunstivahetuse anda
publikule unikaalseid loomingulisi teatrielamusi.

Kultuurilegendidest
luuakse vahuskulptuurid

Kuu aja pärast saavad kultuuripealinna elanikud ja külalised näha kodumaisest Penosil ehitusvahust meisterdatud säravate Eesti kultuuriloojate kujusid.

2009. aastal alguse saanud ja
erakordselt populaarseks osutunud
rahvusvahelisest Tallinna Lillefestivalist on kujunenud suurüritus, mis
toob Tallinna aianduse- ja lillehuvilisi nii Eestist kui ka mujalt. Käesoleva aasta Tallinna Lillefestivalile
on registreerunud 38 osavõtjat. Väliskülalistest on lubanud osaleda iluaednikud Itaaliast (Firenze), Venemaalt (Moskva), Soomest (Helsingi
ja Turu), Hiinast (Peking), Lätist
(Riia), Leedust (Vilnius), Saksamaalt
(Kiel ja Schwerin) ja Hollandist
(Groningen).

Kujudeks saavad Georg Ots, Kaie Kõrb, Tõnu Kaljuste, Georg
Lurich, Ita Ever, Jüri Kuuskemaa, Juhan Viiding ja Lennart Meri.
Kuju valmistavad skulptorid Maigi Magnus, Terje Ojaver, Edith
Karlson, Jass Kaselaan, Kirke Kangro ja Jüri Ojaver ning Eesti
Kunstiakadeemia üliõpilased
Uku Sepsivart, Hanna Piksarv,
Eldar Jakubov ja Ulla Juske.
Neljameetriseid vahuskulptuure tutvustatakse 28. mail XXX
Tallinna Vanalinna Päevade ja
Tallinn Treff Festivali avamisel
Vabaduse väljakul.
Kujude tegemine saab võimalikuks tänu AS Krimelte, Eesti Nuku- ja Noorsooteatri ning Tallinna Kesklinna Valitsuse koostööle. Kujude valmistamiseks Vahukuju möödunud
kulub tuhat ballooni ehitusvahtu. aasatast  Nunn Elsbe.

Lilleball on suurejooneline üritus, mis toimub Tallinna
Vanalinna Päevadel juba teist korda.

Bladder Circus Company
Bladder Circus Company tänavateater Ungarist esineb
1. juunil kell 14 Raekoja platsil, 2. juunil kell 14 Raekoja
platsil ja kell 16 Vabaduse väljakul.

BCC rajasid 1997. aastal vabakutselised kunstnikud erinevatelt elualadelt. Aastate jooksul on BCC liikmed arendanud
välja unikaalse harjutamismeetodi, mille kõige tähtsam element on lavastaja välja jätmine prooviprotsessist. Tekstid luuakse, tõlgendades dramaturgiale omaseid karakteristikuid põhinedes muusikalisel ja kirjanduslikul materjalil. Seega ei saa etenduste materjali võõrandada esinejate isikust, mistõttu saab etendusi esitada ainult kompanii enda keeles. Selle omapärase
väljendusvormi tõttu paistab BCC alternatiivteatrite maastikul
silma. Tänu oma huvitavale kuvandile on nad võitnud mitmeid
rahvusvahelisi auhindu.
Maailmalõpu jalgratturid, mida vanalinna päevadel esitatakse, on Bladder Circus Company varasematest etendustest
kokku pandud kontsertetendus. Tegu on interaktiivse vabaõhuetendusega, kus on esindatud tsirkusele, kontserdile ja teatrile
omased märgid nukkudest klouninaljadeni, teatrimonoloogidest muusikahäälte värvilise sulamini.

Teatripäeva lõpuetendus

Teatripäeva lõpuetendus Raekoja platsil Royal OperaJazz.

Osalevad Susann Végh  Rootsi Kuningliku Ooperi mezzosopran, Rene Soom  Rahvusooperi Estonia bariton, Janne
Sevtshenko  Rahvusooperi Estonia sopran, Priit Volmer  Rahvusooperi Estonia bass, Toivo Unt Jazzkvartet koosseisus: Tõnu
Naissoo  klaver, Siim Aimla või Villu Veski  sax, Toivo Unt 
bass, Aivar Vassiljev  trummid.
See on üks omanäolisemaid ja professionaalsemaid kultuuriprojekte seekordsetel vanalinna päevadel. Seni kammerlikult Estonia talveaias toimunud üritus on toodud suuremale
lavale  otse Raekoja platsi. Tegijate meisterlikkuses ja showlikkuses pole põhjust kahelda.
Idee käivitaja Toivo Unti sõnul on ta OoperJazzi ideed kaua
aega endas kandnud. 1990. aastate alguses teostas Unt koos
kadunud Helmut Anikoga samalaadse projekti.
Praegused lauljad Rene, Janne ja Priit on tõeline kingitus,
leiab Unt, lisades: Nende tase ja musikaalsus võimaldab esitada tõeliselt huvitavat kava. Idee kasutada külalisena Rootsi
Kuningliku Ooperi solisti on kindlasti igas mõttes atraktiivne.

Orkestrimuusika pärle
esitavad ERSO ja C-Jam

Vanalinna päevade lõppkontsert toimub 5. juunil kell 16.

Kavas: Suppé  Avamäng operetist Kerge ratsavägi,
Gulda  Tellokontsert, Brahms  Kolm Ungari tantsu (nr 1, 3 ja
10), Liszt  Ungari rapsoodia nr 2, Ravel  Boléro.
Vanalinna päevade lõppkontserdil esineb Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Solistidena astuvad üles kvarteti C-Jam tellovirtuoosid, kes kõik kuuluvad ka ERSO ridadesse: Pärt Tarvas
(ERSO tellorühma kontsertmeister), Levi-Danel Mägila, Margus Uus ja Andreas Lend.
Orkestrit juhatab Staatsorchester Rheinische Philharmonie peadirigent Daniel Raiskin.

Lühidalt
Tallinnas toimub suvel
väntorelifestival.
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
korraldab juulis Tallinnas neljapäevase rahvusvahelise väntorelifestivali. Kultuuripealinna ürituste sarja
kuuluva festivali peakontsert on plaanis korraldada Vabaduse väljakul.

Rahvusvaheline väntorelifestival
kestab 14.17. juulini koostöös
Euroopa Kultuuripealinna aasta
ühe suurima sündmuse  Tallinna
Merepäevadega.
Festivali peamiseks toimumispaigaks on Tallinna vanalinn. Festivalil osalevad parimad väntorelimängijad Eestist, Soomest, Saksamaalt, Poolast, Rootsist, veitsist
ning Türgist, kokku umbes 30 inimest.
Kontsertidel esitatakse väntorelitele
seatud muusikat, väntoreliga saadetavaid anssoone, pantomiimi
jms. Samuti esitatakse eritellimusel
väntorelile seatud Eesti heliloojate
loomingut.
Augusti lõpus on aga plaanis
korraldada Vabaduse väljakul avalik
tasuta fotograafiakursus. Piltnikukoolituse läbiviimiseks Vabaduse
väljakule kolmeks päevaks fotograafia aluseid tutvustava telgi ülesseadmiseks taotleb luba Antti Parve.
Üritus on plaanis läbi viia 28. augustist kuni 30. augustini iga päev kella
12st kuni kella 15ni.
Eelkõige lastele ja noortele suunatud fotoharidustelk annab külastajatele lihtsa ja meeldejääva selgituse valguse omadustest ja fotograafia alustest. Valguskindlaks
muudetud telk, mille ühes seinas on
väike läätsedega kaetud auk, toimib
nagu fotokaamera  piltlikult öeldes
saab külastaja minna kaamera sisse
ja jälgida oma silmaga, kuidas foto
sünnib.

Hopneri majas
toimuvad üritused

Hopneri majas (Raekoja plats
16) toimuvad maikuus järgmised üritused:
Kolmapäeval, 4. mail kell
18.00 Norra noore hardanger
viiuldaja Gro Marie Svidali
kontsert.
Pühapäeval, 8. mail kell
16.00 Tallinna Vanavanemate Liit Laulud emale.
Laupäeval, 14. mail kell
17.00 Soome Savonlinna
koori kontsert.
Kolmapäeval, 25. mail kell
18.00 Revalia Poistekoori
kevadkontsert.
Kõik kontserdid on tasuta!
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Alates 15. maist saab
Jukuga Aegnale sõita

Tallinna Transpordiametis allkirjastati
ASiga Kihnu Veeteed leping, mille
kohaselt teenindab operaator linnale
kuuluva mootorlaevaga Juku TallinnAegna laevaliini 15. maist kuni 15.
oktoobrini.

Kevadkoristus
Malle Pahapill

Selleks, et kevadkoristustöödega paremini toime tulla, pakun siin mõningast
informatsiooni ja näpunäiteid.

linna Keskkonnaametisse telefonil 640
4565 või monika.jasson@tallinnlv.ee.
Keskkonnaamet toetab linnakodanike
ühistööd puhastus- ja töövahenditega,
mis toimetatakse kokkulepitud ajaks
puhastatavale mänguväljakule.

ROHEALADE HOOLDUS

LEMMIKLOOMAD

Linnakeskkonna osakonna juhataja

Mootorlaev Juku.

Lepingutingimuste kohaselt teenindab operaator liini linnale kuuluva
mootorlaevaga Juku, navigatsiooniperiood kestab 15. maist kuni 15.
oktoobrini. Reiside arvuks on planeeritud hinnanguliselt 270.
Hooaja avamine toimub 15. mail
2011, Tallinna päeval. Sõidugraafikud sõltuvad ilmastikust ja sõidunõudlusest ning avaldatakse enne
navigatsiooniperioodi algust. Teisipäeviti reise ei toimu, sest on siis
tehakse laevale Juku tehnilist
hooldust.
Mootorlaev Juku hakkab Aegnale sõitjaid teenindama Kalasadamas, mille territooriumil tegutseb ka
Tallinna kalaturg.

Kolme kuuga laekus
linnakassasse ligi 100
miljonit eurot

Käesoleva aasta esimese kolme
kuuga laekus linnakassasse kokku
99,8 miljonit eurot, mis ilma finantseerimistegevuseta moodustab
21,3% aastaks planeeritud laekumistest.
Maksutulu laekus kolme kuuga
56,7 miljonit eurot, mis moodustab
23,1% aastaks kavandatust, sealhulgas üksikisiku tulumaksu 53,6
miljonit eurot ehk 25% aastaplaanist
ning kohalikke makse 6,1 miljonit
eurot ehk 26% aastaplaanist.
Müügimaksu laekus esimese
kolme kuuga 4,3 miljonit eurot ehk
27% aastaks kavandatust. Linna
asutuste majandustegevusest laekus kolme kuuga 16,1 miljonit eurot
ehk 24,6% aastaks kavandatust.
Muid tulusid laekus kolme kuuga
kokku 844 tuhat eurot, mis moodustab 22,5% aastaks kavandatust.
Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku 20,6 miljonit eurot,
20,5% aastaks kavandatust.
Linna investeerimistegevusest
laekus 2,6 miljonit eurot ehk 17,1%
aastaks planeeritust, sh põhivara
müügist 2,5 miljonit eurot.
Välja maksti kolmel kuu jooksul
110,4 miljonit eurot, mis moodustab
24,1% aastaks kavandatud kulude
mahust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 104,8
miljonit eurot, lepingujärgseid võlakohustuste intresse ja muid finantskulusid tasuti kokku 1,8 miljonit eurot.
Investeerimistegevuse raames
tehti väljamakseid summas 3,2 miljonit eurot, finantseerimistegevuse
väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 2,3 miljonit eurot.
Linna vabade rahaliste vahendite
jäägiks kujunes märtsikuu lõpu seisuga 13,7 miljonit eurot.

Lühidalt

On saabunud kevad ja peale lume sulamist tuleb nähtavale talve
jooksul ladestunud praht, puudel ning põõsastel torkavad silma talve
jooksul kuivanud ja lume raskuse all lamandunud või murdunud oksad.
Samuti vajavad korrastamist mänguväljakud ja muu avalik ruum.
Kevadkoristuse kiiremaks läbiviimiseks toimub Tallinnas ka sel aastal
heakorrakuu, mis kestab 16. aprillist 15. maini.

Rohealade säilimiseks tuleb hooldada
kinnistul kasvavaid puid ja põõsaid. Puude ja põõsaste seisundi halvenemist
saab vältida õigeaegse ja korrektse hoolduslõikusega. Lisaks ei ole soovitav parkida puutüve lähedale autosid, kuna see
tihendab kunstlikult pinnast ja koormab
juuri ning puudel on raskem vett ja õhku
mullast kätte saada.
Täpsemat infot raie- ja hoolduslõikuslubade taotlemise kohta saab veebiaadressil www.tallinn.ee/Raieluba ja Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna telefonil 640 4274. Haljastusküsimustes palume helistada linnaosade haljastusspetsialistidele või Tallinna Keskkonnaameti haljastusosakonda. Ebaseaduslikust raidest ja vandaalitsemisest
(lillede varastamine, puude-põõsaste
okste murdmine jms) palume teatada
telefonil 1345.

MÄNGUVÄLJAKUTE
KORRASTAMINE

Tallinna Keskkonnaamet kutsub heakorrakuu raames linnaelanikke üles oma
koduümbruses asuvaid avalikke mänguväljakuid korrastama ning puhastama.
Seoses Tallinna kevadise heakorrakuuga, mis sel aastal toimub 16. aprillist
15. maini, kutsub Tallinna Keskkonnaamet elanikke ja korteriühistuid puhastama oma õuealal avalikus kasutuses olevaid mänguväljakuid. Korteriühistutel ja
ettevõtlikel linnakodanikel palutakse oma
soovist ühiselt mänguväljakuid puhastada teatada hiljemalt 1. maiks 2011 Tal-

Tallinn soovib tagada kõigile linnakodanikele meeldiva elukeskkonna, nii loomasõpradele kui ka neile, kes eelistaksid linnaruumi loomadega mitte jagada.
Negatiivse suhtumise ärahoidmiseks
peavad loomaomanikud oma lemmikuid
linnaruumis kontrolli all hoidma, neid
ilma saatjata mitte välja lubama ja kõik
loomade tegevuse jäljed (väljaheited,
karvatuustid, kraapimisjäljed) ära koristama. Lisaks kaaslinlaste huvidele tuleb
silmas pidada ka eluslooduse säilitamist. Tallinnas elab ja kasvab mitmeid
kaitsealuseid liike, kelle ellujäämist ohustavad järelevalveta liikuvad lemmikloomad. Soovitame kõigil lemmikloomaomanikel lugeda Tallinna linna koerte ja
kasside pidamise eeskirja ning Tallinna
linna heakorra eeskirja.
Kesklinna koer te jalutusväljakud
asuvad Tiigiveski pargis, Toompargis ja
Politseiaias. Lisateavet jalutusväljakute
kohta leiate www.tallinn.ee/lemmikloom.

LÕKKE TEGEMINE JA
GRILLIMINE

Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult siis, kui see on kooskõlastatud
Tallinna Keskkonnaametiga. Loa taotlemiseks tuleb Tallinna Keskkonnaametile e-posti või tavaposti teel esitada vabas vormis avaldus ning plaan, millel on
märgitud lõkke asukoht. Üldjuhul väljastatakse luba paberil. Luba ei pea taotlema, kui lõket tehakse selleks ettenähtud
ja märgistatud avalikus kohas või eramaal. Jäätmete ja puulehtede põletami-

ne on keelatud, põletada võib ainult oksi
ning arvestada tuleb tuule suunda, sest
suits ja muud heitmed ei tohi häirida piirkonna elanikke.
Grillimisel tuleb jälgida grillseadme
ohutut kaugust hoonest, põlevmaterjali
lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud
taimestikust ja muust süttivast materjalist. Näiteks tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse
küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, on ohutuks kauguseks vähemalt 5 meetrit, aga kui kasutada eelnevalt valmistatud grillsütt või
muud hõõguvat materjali, siis vähemalt
2 meetrit. Oluline on jälgida, et tahkkütusel või küttegaasil töötava grillseadme
või muu samalaadse välitingimustes
kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht paikneks tasasel pinnal väljaspool hoonet, seega on keelatud grillida rõdul ja lodal.
Lõkke tegemise ja grillimise kohta
Tallinnas saab lisateavet veebiaadressil
www.tallinn.ee/ Lokke-tegemise-luba või
linna abitelefonilt 1345.

PROBLEEMIDEST TEAVITAMINE

Kõigist silmariivavatest probleemidest
või muudest heakorra rikkumistest palume kohe teatada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti korrapidajale numbril 14 410,
mis töötab ööpäev läbi, või saatke kiri
koos juhtumi kirjeldusega meiliaadressile munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee.
Kes on huvitatud põhjalikuma informatsiooni saamisest heakorranõuete
kohta, siis linnakeskkonna osakonnast
või
(merike.kampus@tallinnlv.ee
mart.mets@tallinnlv.ee) saab küsida eesti-, vene- ja ingliskeelseid Heakorra
ABC infovoldikuid, mida on võimalik saata
elektronpostiga.

Kukub ja pudiseb
Algus lk 2

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

Lühidalt

Kui laguneb vaid mõne aasta eest korda tehtud karniis,
tuleb kindlasti kontrollida, kas tegemist ei ole mingit laadi
ehitusveaga. Arvestada tuleb ka sellega, et karniisid on
juba olemuselt erineva ehitusega ja sellest tulenevalt võivad
erineda ka kahjustuste põhjused: osa nn krohvikarniise koosnevadki üleni krohvisegust, teiste sees on aga astmeliselt maja seinast eenduvad paekiviplaadid või telliskiviread, on neid, mis on tegelikult puidust ja üle krohvitud,
stalinistlikel majadel võib karniisi sisemine kehand koosneda ka vabrikus valmistatud betoonelementidest. Hoopis
omaette teemaks on puithoonete või siis ka näiteks paneelmajade räästatsooni kahjustused, millest siinkohal ei
jõua lähemalt kirjutada.
Kui karniis tõepoolest suurte tükkidena alla sadama
kipub, on üheks esmaabivõtteks selle katmine spetsiaalse võrguga, et suured kivid või ohtlikud krohvikamakad
kedagi ei tabaks. Seejärel jõuab juba spetsialistiga nõu
pidada ja otsustada, mida edasi teha. Sageli on otstarbekas ka tõstuk kutsuda ja lahtised krohviosad lihtsalt maha
lüüa: maja sellest ilusamaks ei lähe, aga vähemalt saab
eluohtlik situatsioon kõrvaldatud. Kindlasti tasuks majaomanikel ja kinnisvarahaldajatel kevadel ka pea katuseluugist välja pista ja üle vaadata korstnapitside olukord, eriti
selliste majade puhul, mille korstnad ei ole tänavalt vaadeldavad: lisaks tuleohutuse aspektile on see oluline teiseski mõttes. On esinenud juhtumeid, kus katkistest korstnatest katuse kaldpindadele kukkuvad kivid on sealt hooga

alla sõitnud ja tänavale prantsatanud, tabades mööduvaid
inimesi.

ET KIVI PÄHE EI KUKUKS

Majadel, millel on kivikatus, tuleb silmas pidada ka seda,
et katusekivid oleksid korralikult kinnitatud. Tihti võivad
suured lumehulgad olla talve jooksul osa kive lahti kiskunud. Eriti avariiohtlikud on selles osas hooned, kus katusekorrus on välja ehitatud ja katus soojustatud, nii et katusepind ei ole enam altpoolt vaadeldav, sest seal võivad
märkamatult kujuneda suured kahjustused  katusekivid
on suurel alal oma kohalt nihkunud, kuid seda ei märgata
enne, kui toimub ulatuslikum varing. Alla sadada võivad
aga ka eterniiditahvlid. Isegi plekk-katused ei ole täiesti
ohutud, eriti ettevaatlik tuleb olla kasutusest kõrvale jäänud
ehitiste omanikel. Kui selliste majade puhul, kus inimesed
elavad ja töötavad, tavaliselt märgatakse kiiresti läbijookse ja teadvustatakse katuse halba olukorda, siis tühjalt
seisvate hoonete katused võivad tihti olla äärmuseni amortiseerunud, ilma, et keegi seda teadvustaks. Nii võib lõplikult oma aja ära elanud katuseplekk ühel päeval lihtsalt
kevadtormis suurte tükkidena lahti rebituna lendu minna ja
maanduda kusagil kaugemal, kahjustades teisi hooneid,
sõidukeid või koguni vigastades inimesi.

PILK ÜLES!

Kindlasti tasuks kevadel igal majaomanikul või haldajal
ülespoole vaadata ja selgitada, kas katuselt või räästast
midagi kaela sadama ei hakka.

Kesklinnas avab taas
uksed noortekohvik

Tallinna Linnavalitsus otsustas anda
Pärnu mnt 9 keldrikorruse äriruumid
üürile MTÜle KrossRoad.
Ennegi toitlustusasutusena toiminud äriruumid üldpinnaga 99,9 m²
antakse hinnaga 2,05 eurot/m² eest
kuus üürile otsustuskorras viieks
aastaks tingimusel, et neid kasutatakse alkoholivaba noortekohviku
pidamiseks.
Üürniku kanda jäävad ka äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud),
maksud ja koormised ning üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone
ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi.
Linnavara kasutusse andmise
korra kohaselt võib anda vara avalikust huvist lähtudes kasutusse turuhinnast madalama hinnaga, sel juhul
peab otsus sisaldama ka avalikust
huvist tulenevat põhjendust.
Tallinna Kesklinna Valitsusele
Pärnu mnt 9 keldrikorruse äriruumide
üürile võtmiseks avalduse esitanud
MTÜl KrossRoad on kahekümneaastane noortega tegelemise kogemus,
Ees
Kõnealuseid ruume on kasutatud alkoholivaba noortekohvikuna
alates 2006. aasta lõpust ning linnaosale on ruumide taoline kasutus
oluline, lisas Kesklinna vanem Aini
Härm.

Kirdetiik lisab Kadrioru
pargile hommikumaist
eksootikat
Kadrioru pargi Kirdetiigi ümberehitustööd käivad täie hooga ja aprilli
teiseks nädalaks jõuti mullatöödega
ühele poole, ütles Kadrioru pargi
direktor Ain Järve.
Lisaks korrastatud ja puhastatud
tiigile ja väikesele kosele rajatakse
pargi kirdeossa ka jaapani aed, kuhu
on kavandatud laudteed ning jaapani aiale iseloomulik teemaja, mis
on ümbritsetud iiriste ja võhumõõkadega, selgitas Järve. Käesoleval
hetkel käivad Kirdetiigi kallaste lammutustööd ja uue tiigi kaldajoone
rajamine. Algselt paekivikallastesse
surutud vesi saab nende tööde käigus endale murukaldad ja kogu tiigi
kaldajoon muutub tunduvalt liigendatumaks, tekivad neemed ja miniatuursed poolsaared. Ehitatakse
pumpla, mille abil saab tiigi vett
korduv kasutades läbi kose uuesti
tiiki lasta ning vee hapnikusisaldust
parendada.
Kadrioru pargi uuele rajatisele
tõelise hommikumaise aktsendi
andmiseks on Järve sõnul kavas
kasutada ka Jaapani aiakujundajate
nõu ja abi. Mai keskel külastab
rajatavat aeda Jaapani maastikuarhitekt Masao Sone, et jagada juhtnööre ja anda nõu edasisteks töödeks, rääkis Järve. Kirdetiigi ja
jaapani aia kujundamise käigus
istutatakse alale kokku 698 puud
11 liigist ja 627 põõsast kümnest
erinevast liigist. Esmakordselt istutatakse Kadrioru parki 575 rododendronit ja asalead.
Kirdetiigi ja jaapani aia projekteeris Kersti Lootus. Järve sõnul
peaks Kirde tiik koos jaapani aiaga
lõplikult valmima 2012. aasta sügiseks. Kadrioru pargi Kirdetiigi
rekonstrueerimistöödeks on linna
2011. aasta eelarves 430 262 eurot.
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Lühidalt
Ilmus infovoldik
Heakorra ABC

Tallinna Keskkonnaamet koostas
linnakodanikele eesti-, vene- ja ingliskeelse infovoldiku Heakorra ABC,
kuhu on koondatud linna heakorda
puudutav teave.
Voldikust saab teada, kuidas
heakorrastada koduümbrust, antakse
näpunäiteid linna haljasalade, mänguväljakute, koerteväljakute, kalmistute ja muude linna rajatiste kasutamisvõimaluste ning hooldamise
kohta jms. Muuhulgas leiab voldikust teavet, kuhu pöörduda, kui kodanikel on linna heakorda puudutavaid
küsimusi. Eestikeelseid voldikuid
trükiti 2000 eksemplari, venekeelseid 1500 ja ingliskeelseid 750.
Trükisoojad voldikud jõuavad
lähipäevil linnaosade teenindussaalidesse.
Heakorda puudutavatele küsimustele saab alati vastuse ka Tallinna abitelefonilt 1345 ja Tallinna
kodulehelt www.tallinn.ee/heakord.

Töötute klubid aitavad
valmistuda edukaks
tööotsinguks

Tallinnas tegutseb praegu linnaosades ühtekokku seitse töötute klubi,
mille eesmärk on valmistada töö kaotanud inimesi ette edukaks tööotsinguks ja suurendada motivatsiooni
tööturul konkureerimiseks.
Lisaks linnaosavalitsustes tegutsevatele töötute klubidele käib kaks
klubi koos ka Tallinna Autobussikoondises ning Tallinna Trammi- ja
Trollibussikoondises. Klubides osalevad aktiivsed töötud, kes soovivad
oma olukorda muuta, paljud neist
on töötud noored vanuses 1625,
vanemapuhkuselt naasjad, vanemaealised töötud (alates 50. eluaastast)
ning töötud, kes saavad toimetulekutoetust. Töötute klubid saavad kokku
kaks korda kuus. Toimub niiöelda
kaks tsüklit: veebruarist juunini ja
septembrist detsembrini. Klubis osalemine on tasuta.
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja
Marek Jürgensoni sõnul soovib linn
aidata ja toetada töö kaotanud inimesi ning suuresti just sel eesmärgil
linnaosades esmakordselt aasta
eest töötute klubid ka oma tegevust
alustasid.
Prognooside kohaselt oli arvestatud, et ühe tööklubi üritusel osaleb
keskmiselt 30 inimest ehk kokku 270
inimest 9 ürituse peale kokku, ühtekokku registreerus aga 253. Tööklubides osalejate keskmine vanus on
45 eluaastat ning 56% külastajatest
on naised. Töötute klubides käsitletakse teemadena näiteks isiklike
sihtide seadmist ja eneseanalüüsi,
psühholoogiat, CV-koostamist, tööintervjuuks ettevalmistamist ja käitumist, isiklike finantsidega toimetulekut
(näiteks töötukassa meetmete kasutamine, toimetulek võlgadega jne)
jpm. Kõik, kes osalevad töötute
klubis vähemalt 80%, saavad hooaja lõpus ka vastava tunnistuse.
Tallinna Ettevõtlusamet toetab
teiste seas ka Kesklinna töötute
ettevõtlusklubi tegevust. Kesklinna
töötute ettevõtlusklubi on suunatud
neile töötutele, kes soovivad end
rakendada ettevõtjatena. Klubis
aidatakse töötuid ja töötuks jääda
võivaid inimesi uute töökohtade
leidmisel ja oma ettevõtlusega alustamisel.

Tallinna vanim mees
sai 103-aastaseks

2. aprillil sai 103-aastaseks Kesklinna elanik, Tallinna vanim mees, Alfred Rass.

Eakate päevahoid
Tallinna Kesklinna
Sotsiaalkeskuses
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus pakub dementsete eakate päevahoiu võimalust tööpäeviti kella 7.00st kuni 19.00-ni.

Rõõmsameelne sünnipäevalaps Alfred Rass.

Juubilar sündis 1908. aastal Järvamaal Albu vallas. Ta isa oli rätsep, ema taluperenaine. Alfred Rass
õppis tohtriks-karjaravitsejaks, seejärel tegi mees karjääri sõjaväeteenistuses. 1932. aastast sai ta Maardu
mõisavalitsejaks, vaba aja sisustas näitemängu ja hipodroomil käimistega. 1941. aastast töötas sünnipäevalaps autojuhina, hiljem töökojaülemana, millisest
ametist siirdus pensionile. Kreutzwaldi tänava elanik
on vanahärra juba üle 70 aasta.
Alfred Rass ei suitseta ega tarvita alkoholi, küllap
sellest ka pikk iga ja vääramatu elurõõm.

Arvutikursused

Esmaspäeval, 2. mail algavad
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses (Liivalaia 32) 6-nädalased arvutikursused algajatele ja edasijõudnutele. Maksumus 7.20 . Registreerimine tel 646 6123 või kesklinna sotsiaalkeskuse valvelauas.

Tegevusjuhendajate abiga soodustatakse läbi erinevate tegevuste (toitlustamine, mälutreening, võimlemine, jalutamine, joonistamine jne) toetada ja säilitada
eaka toimetulekut võimalikult igapäevases elukeskkonnas. Dementsuse kujunemise käigus vähenevad inimese mälu ja mõtlemisvõime. Reeglina on häiritud
igapäevaelu toimingute sooritamine nagu toidu valmistamine, koristamine, sisseostude tegemine jne. Päevahoiu teenusega vähendatakse omastehooldajate
koormust ja antakse pereliikmetele võimalus käia tööl.
Teenus maksab Tallinna elanikele 1 päev 1.30 ,
teiste omavalitsuste elanikele 1 päev 6.65 . Eakad
tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste ja
hooldajate poolt oma transpordiga, kuid on võimalik
kasutada ka ASi Termak autopargi transporditeenust,
mis toob ja viib eakaid sihtkohta.
Teenusele suunamiseks vajalik dokument on perearsti, psühhiaatri või neuroloogi saatekiri, mis viitab
dementsuse sündroomile ja kinnitab, et klient ei põe
nakkushaigusi.
Huvitanutel helistada tel 646 6123 või 55 24 745 või
tulla kohale Liivalaia 32.

Sotsiaalkeskuse
üritused maikuus

T 3. mai k 14.00 INFOTUND. Pension ja tulumaks. Teavet
annab sotsiaalkindlustuse spetsialist.
K 4. mai k 14.00 TALLINNA KALMISTUTE TEABEPÄEV.
01.01.2011 Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja tutvustamine.
E 9. mai k 14.00 LOODUSTOODETE TUTVUSTUS.
T 10. mai k 17.30 EMADEPÄEVA KONTSERT LILLED
EMALE KAARLI KIRIKUS (Toompea 10). Esinevad: vokaalansamblid Miraa ja Vanaisad (juh. V. Sarn), orkester
Liivabänd (juh. A. Pehka) jt.
E 16. mai k 14.00 KEVADKONTSERT. Esinevad tantsuja lauluansambel Kunglamemmed Salme Kultuurikeskusest (juh. P. Kuld ja E. Kalbus).
T 17. mai k 14.00 EKSKURSIOON BASTIONI KÄIKUDESSE. Ingeri ja Rootsi bastion käikude ühiskülastus.
Registreerimine tel 646 6123 või administraatori juures.
Kogunemine Kiek in die Köki juures.
K 18. mai k 14.00 HIINA LOODUSTOODETE TUTVUSTUS.
N 19. mai k 15.00 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks
mängib Liivabänd (juh. A. Pehka).
E 23. mai k 8.0020.00 EKSKURSIOON. Bussiekskursioon Ida-Virumaale (27 ). Info ja registreerimine tel 646
6123 või administraatori juures.
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.
AVATUD: E, T, N k 917; K k 918; R k 916
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja
sisehoovist)
INFO TELEFONIL 646 6123
E-POST: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

Aita märgata ja tunnustada
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni
Andras projektijuht

Me õpime igal sammul, iga päev, kogu
elu. Paljud inimesed on õppimise toel
leidnud elus pidepunkti, millest raskel
hetkel kinni haarata, ja julguse, mille toel
teha kannapööre. Nad on leidnud oma
ellu uued võimalused, uue mõtteviisi,
võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad. Nad
on tihti ületanud raskusi. Need õppimise
usku inimesed on siinsamas, meie kes-

kel. Küllap olete nõus, et neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise
tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega hooplema.
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda väärt! Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada igaüks ja tunnustamist väärib igasugune õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi. Selleks,
et 7.14. oktoobrini juba 14. korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas
võimalik tublide inimeste saavutuste üle
rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd.

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame traditsiooniliselt neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta
koolitussõbralikum organisatsioon, aasta
koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi
leiad veebiaadressil www.andras.ee/
tunnustamine ja esitamiseks on aega
kuni 15. juunini. Täidetud vormi võid saata
ka Tallinna täiskasvanud õppija nädala
koordinaatorile, kelleks on Viivi Lokk
(viivi.lokk@tallinnlv.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!

Lühidalt
Tallinn toetab sotsiaalsete töökohtade
loomist erasektoris ja
kolmandas sektoris
Tallinna Ettevõtlusamet võtab jooksvalt vastu taotlusi sotsiaalsete töökohtade loomise toetamiseks nii eraettevõtetes kui ka kolmanda sektori
organisatsioonides.
Toetust saab küsida ettevõte
vähemalt viie ja avalikes huvides
tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus vähemalt kolme sotsiaalse
töökoha loomiseks 612 kuuks. Toetatakse 2/3 palgakuludest ehk maksimaalselt miinimumpalga ulatuses,
millele lisanduvad maksud. Töötud
peavad olema registreeritud töötukassas ja olema Tallinna elanikud.
Sotsiaalsete töökohtade toetuse
taotluste vastuvõtt on jooksev ja
otsused tehakse 30 päeva jooksul.

Tallinn võtab kanda
hooldusravi omaosalustasu

Alates aprillikuust hüvitab Tallinn
oma toimetulekuraskustes elanikele
riigi poolt kehtestatud hooldusravikulud. Hüvitamisele kuulub hooldusravi kuu aja ulatuses.
Alates 1. aprillist 2011 hüvitatakse abipaketi eelarvest Tallinna
linna elanike registris vähemalt aasta
olnud ja toimetulekuraskustes olevatele eakatele hooldusravi omaosalustasu kuni 30 voodipäeva eest.
Tänavu nähakse selleks ette 47 934
eurot, millest tasutakse 7985 hooldusravipäeva omaosalustasu.
Hooldusravil olnu esitab elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonnale haiglale omaosalusena tasutud arve, mis kompenseeritakse kuni 30 ravipäeva ulatuses. Sotsiaalhoolekande osakond
esitab kuu jooksul väljamakstud
hooldusravi omaosalustasu kohta
summalise aruande kalendrikuule
järgneva kuu 10. kuupäevaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
tervishoiuosakonnale.
Arvestades eakate (65 ja vanemad) inimeste arvu linnaosades, on
suurimad eraldised ette nähtud Lasnamäe ja Mustamäe linnaosadele.
Kompensatsiooni taotlemiseks
saab kasutada üldist toetuse taotlemise vormi.

Kesklinna valitsus
õnnitleb eakaid
sünnipäevalapsi

Eleonore Keeroja ......... 1.04.1919
Anna Karas .................. 1.04.1920
Alfred Rass .................. 2.04.1908
Aleksandra Golovina ... 4.04.1921
Leonid Gordejev .......... 7.04.1917
Aleksandra Madissoo ... 8.04.1919
Vello Sikkar ................. 8.04.1917
Ivan Valuiski .............. 10.04.1921
Jaan Unt ..................... 15.04.1921
Emma Maiden ........... 16.04.1921
Benita Riistop ............ 17.04.1918
Helmarine Kokkota ....17.04.1919
Niina Kultas ............... 20.04.1920
Aleksandra Moskvina .. 22.04.1918
Evi Hein ..................... 25.04.1921
Tamara Nõmm .......... 26.04.1921
Elsa-Helene Salmus ... 27.04.1917
Anna urak ................ 28.04.1921
Vladimir Golikov ....... 28.04.1916
Irene Gabriel .............. 29.04.1918
Adele Vasur ............... 30.04.1919
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Omastehooldajate kokkusaamised
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 tek-

kimine 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 tn 59, Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides. Omastehool-

dajate 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.
Ootame sind, osalemine on tasuta! Lisainfo: www.kuivaks.ee või
pirjo@inkotuba.ee, tel 55 500 290.
Projekti rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

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

Teatrinädal Tallinna Kiisupere Lasteaias

TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
6. APRILLI 2011 ISTUNGIL:
Korraldusega nr 525k: võtta vastu Kesklinnas asuva 0,23 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Veerenni tn 55 // Viadukti tn 10 kinnistu detailplaneering, OÜ CASA PROJEKTi töö nr 66/06, milles on
ette nähtud moodustada elamumaa sihtotstarbega
Veerenni tn 55 // Viadukti tn 10 kinnistust ärimaa
siht-otstarbega krunt ja määratud ehitusõigus sellele ühe kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, lisaks on ette nähtud
moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega
krunt Veerenni tn ja Viadukti tn ristmiku rekonstrueerimiseks ning määratud kruntide kasutamise
tingimused.
4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna
Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek.
4.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2008 korraldusega nr 890k Veerenni tn
55//Viadukti tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Korraldusega nr 526k: kehtestada Luite tn 1 kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2009 korraldusega
nr 1291k Luite tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 9.
23.03.2011 Koidu tn 109 // Planeedi tn 5 ja Koidu
tn 99 // Planeedi tn 7 kinnistute detailplaneeringu.
Nimetatud ajavahemikus laekus kohalikule omavalitsusele seitse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku
tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 4. mail

2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja
645 7264.
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Detailplaneeringud

Raua etendusega Linnupoegade
õhtu.
Kõik rühmad olid korraldusliku poolega palju vaeva näinud 
igale etendusele meisterdati kuulutused, piletid, lavadekoratsioonid
ning näitlejate kostüümid. Kõik, kes
tulid etendusi vaatama, lunastasid
pileti ühe kommi eest, et pärast
oleks näidendis osalejatel midagi
magusat põske pista.
Teatrinädalal said lapsed proovida erinevaid rolle  oli võimalus
nii laval esineda kui ka viisakaid
teatrikülalisi etendada. Üheskoos
veedetud aeg võimaldas kõigil lasteaia lastel üksteisega paremini
tuttavaks saada ning üheskoos
meeldivalt ja huvitavalt aega veeta. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et
kogu lasteaeda hõlmav teatrinädal
osutus väga meeleolukaks ning
loodetavasti jätkub ühine ettevõtmine ka järgnevatel aastatel.

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 16.
30.03.2011 F. R. Faehlmanni tn 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Nimetatud ajavahemikus laekus kohalikule omavalitsusele kolm kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 6. mail 2011 algusega kell 12.00
Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info
telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 6.
20.05.2011 Veerenni tn 55 // Viadukti tn 10 kinnistu detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering
on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011
korraldusega nr 525k. Planeeritud maa-ala asub
Kesklinnas Veerenni, Veerenni põigu ja Viadukti tänava vahelises kvartalis. Avalikustatavas detailplaneeringus on ette nähtud moodustada elamumaa
sihtotstarbega Veerenni tn 55 // Viadukti tn 10 kinnistust ärimaa sihtotstarbega krunt ja määratud ehitusõigus sellele ühe kuni 4 maapealse ja ühe maaaluse korrusega ärihoone ehitamiseks, lisaks on
ette nähtud moodustada üks transpordimaa
sihtotstarbega krunt Veerenni tn ja Viadukti tn ristmiku rekonstrueerimiseks ning määratud kruntide
kasutamise tingimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,23 ha. Detailplaneeringu on koostanud OÜ
CASA PROJEKT ning huvitatud isik on Veerenni 55
OÜ.
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. Täiendav info avaliku vä-

ljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.
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Pingsa õppimise ja harjutamise tulemusena jõudis kätte oodatud teatrinädal. Esimest korda osalesid sellel nädalal kõik rühmad 
nii aia- kui ka sõimerühmad. Kuigi
õpetajatel oli kahtlusi, kuidas kõige pisemad näitlemisega hakkama saavad, osutusid noored näitlejahakatised üle ootuste julgeteks
ja rõõmsameelseteks.
Teatrinädalale andsid avapaugu Mängukassid (juhendaja Kersti
Israel) I. Dekelperi näidendiga Esimene vihm, Kaisukiisud (juhendajad Olga Uusväli, Kersti Erikson)
jutustasid loo Kuidas kass kassi
moodi rääkimise ära unustas,
Rõõmukassid (juhendajad Tiina
Uusmaa, Aive Noormaa, Silja Sipelga) esitasid K. Sillamaa muusikalise lavastuse Punamütsike
ning teatrinädala lõpetasid Kaisumiisud (juhendajad Krista Jürgens,
Helle Rämmal, Tiina Uusmaa) E.
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Teatrikuul toimus 21.25.
märtsini Tallinna Kiisupere Lasteaias teatrinädal.
Teatrinädalale eelnes näidendite õppimine ning teatrialase terminoloogiaga tutvumine. Lapsed
said teada, millised erinevad ametid on teatris, missuguseid huvitavaid teatriliike on olemas ning kuidas on viisakas teatris käituda.
Mängukasside rühma lapsed
külastasid õpetaja Eda Maasiku
eestvedamisel Rahvusooperit Estonia. Mudilastele tutvustati ooperimaja erinevaid ruume, piiluti dekoratsioonide lattu ning prooviti
päris laval olemise tunnet.
Õhtuti õppisid Kiisupere lapsed
õpetajate juhendamisel teatri
mängimist. Saadi olla erinevates
rollides: kehastuti piletimüüjateks,
kontrolörideks, garderoobitädideks, näitlejateks, pealtvaatajateks ning puhvetipidajateks.

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 4.
11.05.2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Vesivärava tn 44a kinnistu ja Vesivärava tn 44b kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2011 korraldusega nr
628k. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Kadriorus J. Poska, Vesivärava, Gonsiori ja J. Vilmsi
tänavate vahelises kvartalis. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada elamumaa sihtotstarbelistest Vesivärava tn 44a ja Vesivärava tn
44b kinnistutest üks elamumaa sihtotstarbega krunt,
üks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa)
krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning
määrata ehitusõigus elamumaa krundile kuni kolme maapealse (3. korrus on tagasiastega korrus) ja
ühe maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks
ning kõikide kruntide kasutamise tingimused. Planeeritava maaala suurus on 0,33 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub
12. mail 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645
7217 ja 645 7264.
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 18.05
1.06.2011 Töökoja tn 3 ja 5 kinnistute detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2011 korraldusega nr 633k. Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Veerenni asumis. Avalikustatavas detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Töökoja tn 3 kinnistust ja Töökoja tn 5 kinnistust üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning on määratud ehitusõigus ja
krundi kasutamise tingimused ühe kuni 12 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone raja-

miseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,32 ha.
Detailplaneeringu on koostanud OÜ SIRKEL&MALL
ning huvitatud isik on MAVE VARAHALDUSE OÜ.
Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul
Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn
18 toas 32 ja linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Täiendav info avaliku väljapaneku
vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645
7217 ja 645 7264.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Arengukava
TALLINNA VOLIKOGU OTSUSTAS
24.03.2011 ISTUNGIL:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg
5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25.
veebruari 2010 määruse nr 13 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord § 36 lg-ga 1 ja §-ga
41 ning tulenevalt UNESCO maailmapärandi komitee 20. juuli 2009 protokollist nr 33 COM 7B. 99:
1. Algatada Tallinna vanalinna arengukava 2012
2021 koostamine, eesmärgiga edendada vanalinna
kui autentse tervikliku linnaruumi ja asumi hoidmise ning säästva arendamise visiooni arengut ja selle rahastamist, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, sh eelarvestrateegiast ning hetkeolukorrast ja linnaeelarve võimalustest.
2. Kehtestada Tallinna vanalinna arengukava 2012
2021 koostamise lähteülesanne vastavalt lisale.
3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna
Kesklinna Valitsusele.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

29. aprill 2011

Kesklinna Sõnumid
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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

Sellise suurusega reklaam
(68x45 mm) ajalehes
Kesklinna Sõnumid
maksab 30 EUR
reklaam@ajakiriyks.ee
tel 660 1641

