www.tallinn.ee/kesklinn

Lühidalt
Raekoja platsil läideti
advendiküünlaid

Tallinnas on heaks tavaks süüdata
linna kesksel jõulupuul Raekoja platsil
advendiküünlaid.
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Jõuluvalgus

Lühidalt

Kuidas tabada jõuluöö imet  leida sellest rõõmu ja valgust, mis
kasvõi üürikeseks silmapilguks täidaks südame? Eks igatse igaüks
meist sellel õhtul pühalikkust, jõulurõõmu ja rahu. Meile ei piisa vaid
söögist ja joogist ja soojast pesast  vajame inimestena midagi
enamat. Ja paljud otsivad seda jõuludest.
Jaan Tammsalu
EELK Tallinna praostkonna praost

Edgar Savisaar ja Jaan Tammsalu
advendiküünlaid läitmas.

Esimesel advendil, 27. novembril
süütasid küünla Tallinna linnapea
Edgar Savisaar ja Tallinna praost
Jaan Tammsalu.
Küünla süütamise tseremoonial
soovis linnapea kõigile kaaslinlastele optimismi ja toimekust iseenda,
oma lähedaste ja meie linna hüvanguks.
Traditsioonilisel advendiküünla
süütamise üritusel Raekoja platsil
laulsid Tallinna praostkonna Jaani,
Kaarli, Püha Vaimu, Peeteli, Toomkoguduse, Nõmme Rahu, Viimsi ja
Saksa koguduste koorid. Kõik soovijad said viia äsja süüdatud leegilt
küünlatule ka oma koju jõulusoojust
looma.
4. detsembril süütas kuusel 2. advendiküünla Tallinna Metodisti kiriku
pastor Olav Pärnamets.
11. detsembril läitus 3. advendiküünal Oleviste kiriku pastori Ülo
Niinemägi õnnistusel.
4. advendiküünla süütas 18. detsembril pastor Hermas Lilleorg.
Ajalooürikute andmetel panid
Mustpeade vennaskonna liikmed
paastu ajal 1441 Raekoja platsile püsti
puu, mille nad kaunistasid roosidega.
Teadaolevalt peaks see olema
Euroopa vanim märge jõulupuust.

Uue aasta saabudes lastakse
Harju mäelt taevasse võimas
ilutulestik. Kesklinlased, tulge
tulevärki Vabaduse platsile
jälgima!

Paljud ruttavad välja oma kodudest,
seisavad Jumala kojas külg külje kõrval teiste otsijatega. Nad kuulevad tuttavaid sõnu Maarja ja Joosepi rännakust Petlemma, suletud ustest, laudast,
inglikuulutusest, karjaste hirmust ja rõõmust ja Jumala Poja sünnist sellesse
maailma.
Äkki on midagi tuttavat selles loos?
Oleme ju meiegi rändurid selles maailmas. Oleme meiegi otsinud valgust ja
soojust, hoolimist ja armastust. Oleme
meiegi seisnud suletud uste taga ja kuulnud, et meie jaoks pole ruumi. Ja meilgi
on omad hirmud.
Kuidas taibata, et sõnum Jeesuse
sünnist meie maailma hämaruse keskele ei ole kaunis muinasjutt, vaid rõõmusõnum ka mulle, mu armsatele, mu maale ja rahvale, kogu maailmale?
Laulame ja kuuleme jõululaule. Nii
lõpmata kauneid laule on loodud Jeesuse sünni imest  kui palju hellust, südamlikkust, pühalikkust on nendes vanades lauludes. On midagi erilist, mis
on puudutanud nende loojaid. Kui minugi
hing võiks niimoodi laulda! Kui minugi
süda võiks niimoodi rõõmu tunda! Kui
minugi silmades võiks olla taeva sära ja
arm!
Paulus on kirjutanud üle 1900 aasta
tagasi: Jumala arm, mis õnnistust saadab, on ilmunud kõigile inimestele.
Leelo Tungal on kirjutanud 1900 aastat hiljem:
Ühteviisi kirgas, hele jõuluöö on kõikidele
 vaestele ja jõukatele, arutuile, nõukatele,
uhkeile ja rusutuile, usklikele, usutuile,
solvatule, salvajale, vangile ja valvajale,
öö on sama, sõnum sama  kõiki tuldi
lunastama...
Tahaks öelda: Kõiki neid. Tegelikult
tead: ka meid.
Miks on just jõulude ajal paljude tundekeeled nii hellhaprad? Kas väsimusest? Miks on rõõmu ja kurbuse pendel
liikumas nii suures kaares? Kas seepärast, et enam kui muul ajal soovitakse
üksteisele ilusaid soove ja tehakse kingitusi, tullakse peredena kokku ja üksi
jäänud tunnevad rohkem kui tavaliselt
üksilduse ja eikellelegi-vajalik-olemise
tunnet? Miks on meie rahvuseeposesse
kirjutatud, et Kalevipoja ahelate lülid, millega ta põrguukse ette on aheldatud, muutuvad just jõulude ajal juuspeenteks? Äkki
on jõuludes üks imeline võimalus?
Teadlaste arvates kasutame me vaid
kaduvväikest osa oma aju võimalustest.
Küllap taipame, et seesama kehtib ka

Tallinna Kesklinna
elanikkond kasvab

2011. aasta üheteistkümne kuuga
kasvas Kesklinna elanike arv 50 182lt inimeselt 51 231-le. 1049 lisandunud elanikuga on Kesklinn pealinnas jõudsamalt kasvava elanikkonnaga linnaosa. Novembris lisandus
Kesklinna 131 elanikku.
Ka Tallinnas tervikuna toimub
elanikkonna juurdekasv  üheteistkümne kuuga on lisandunud 3436
inimest, neist 476 novembris. Eesti
pealinnas elab 1. detsembri seisuga
415 416 elanikku.

Maamaksu vabastuse
taotlemiseks on koduomanikel aega veel
10. jaanuarini 2012.
Loe lähemalt lk 4

Kesklinna valitsus
abistas Toidupanka

Kolmandal advendinädalal kogusid
Tallinna Kesklinna Valitsuse töötajad
Ülemiste Rimis Toidupanga egiidi all
toiduabi puudust kannatavatele
peredele.

Toidupangale abiks.

Sõnumitooja Jaan Tammsalu.

kogu meie elu kohta. Me võiksime hoopis sügavamalt armastada, taibata, hoopis selgemalt näha  võiksime olla hoopis rohkem elus kui oleme. Meie elupuu
võiks kanda palju ilusamaid vilju. Ja jõuluöös sirutab Looja meile oma õnnistava
käe ja ütleb, et võimatu on võimalik, et
kõik on võimalik sellele, kes usub. Ka
sulle, ka mulle. Uku Masing on väitnud:
Inimene võib kohutavalt palju, kui ta on
õiges ümbruses ja tunneb end vajalise.
Võib seda, mida hüütakse tervemõistuslikus maailmas võimatuks.
Armsad  kui me igatseme neist jõuludest pühalikkuse ilusat hetke, killukest
säravat valgust oma argipäevade keskele, siis pole meie igatsused liiga suured. Me ei palu palju, vaid liiga vähe.
Kujutagem end hetkeks olukorda, mil
oleme noored ja keegi, kes meid põhjatult armastab ja kellega koos elatud elu
võiks täita meie päevad imelise rõõmuga, on koputamas meie uksele. Kui avame, ütleb ta meile, et tahab täita ühe meie

soovi. Kas paluksime siis, et ta täidaks
hetkeks meie toa särava valgusega, nii
et tajuksime pühalikkuse erilist tunnet,
või paluksime tal jääda?
Jõulud räägivad Jeesusest, kes ei
jaga kord aastas jõulupakikesi, vaid tahab anda iseennast  ei, mitte vaid üürikeseks silmapilguks, vaid igaveseks.
Jõulud kuulutavad meile, et Jumal sünnib sellesse maailma, et siin midagi
muutuks. Ta tuleb, et jääda nende ellu ja
nende südamesse, kes Talle ruumi teevad.
Kus elab Jumal? Selle küsimusega üllatas rabi Kozker õpetatud mehi, kes
olid tal külas. Mehed naersid ta üle: Kuidas sa küsid? Kogu maailm ei suuda
Jumalat mahutada! Tema aga vastas
ise oma küsimusele: Jumal elab seal,
kuhu Ta sisse lastakse.
Taas on jõulud. Õnnistatust Sulle sellesse ilusasse aega! Rõõmu Su südamesse! Rahu Su hinge! Õnnistust ja valgust Sulle ja Sinu armsatele!

Ettevõtmises osalenud linnaosa
töötajad soovisid anda jõuluajal oma
panuse Toidupanga tegevusse.
Kõigil Ülemiste Rimi külastajail oli
võimalus osta kauplusest toiduaineid
ning tuua need annetuskärudesse.
Tänu tõhusale teavitustööle ja linnaosa valitsuse töötajate veenmisoskusele oli annetajaid ohtralt ning
toiduaineid kogunes mitu kärutäit.

Prügiveolepingud tuleb
Kesklinnas sõlmida enne
1. jaanuari.
Loe lähemalt lk 3
Kesklinna Sõnumid
Väljaandja
Tallinna Kesklinna Valitsus
Trükki toimetanud
OÜ Meedium
Reklaam
tel: 660 1641
e-post: reklaam@ajakiriyks.ee
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Juhtkiri

Tallinna jõulusõnum

Head kaaslinlased!

Aasta 2011 hakkab lõpule jõudma.
On aeg teha kokkuvõtteid ja uusi
plaane.
Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

Mihhail Korb

Meie linnal pole põhjust tänavust aastat ära saates kurta. Meil oli
tänavu erakordne rahvusvaheline au koos Soome Turu linnaga olla
Euroopa kultuuripealinnaks. Osa kultuuripealinna ettevõtmisi on
veel töös ja jätkuvad edaspidi. Tänavu sai linnapilti vääristama
Nõmme rajaja, Nikolai von Glehni kuju, avati kultuurikilomeeter,
linlasi rõõmustas põhuteater, alustati töödega Kultuurikatlas ja
toimus palju-palju muudki.
Tallinn on jätkuvalt kasvav ja arenev linn, mis ei pea kartma
Ülemiste vanakese sepitsusi. Meie iive on positiivne, ehitustegevus jätkub, tööpuudus on kahanenud, turism jõudsasti edenenud.
Me oleme suutnud vastu võtta kaks positiivset lisaeelarvet. Majanduskriisi kiuste läheb elu pisitasa ülesmäge. Ma tänan Kesklinna
ja Kristiine, Haabersti ja Nõmme, Mustamäe ja Lasnamäe, PõhjaTallinna ja Pirita linnaosade elanikke, kelle tubliduse tõttu Tallinn
võib olla eeskujuks kogu Eestile.
Soovin kõigile kaaslinlastele rõõmsaid jõulupühi!

Tallinna Kesklinna vanem

Jõuluajal pühendame rohkem aega perele ja lähedastele, otsime hinges
rahu ja mõtetes püsiväärtusi. Jõulumeeleoludest on kantud ka Kesklinna
Sõnumid. Tänases lehes esitavad oma jõulumõtisklusi Tallinna praost
Jaan Tammsalu ning katoliku vaimulik isa Ain Leetma. Pidulikkust lisavad
linnapea Edgar Savisaare ning riigikogu asespiikri Jüri Ratase jõulutervitused. Ent seekordsed jõulud ja aastavahetus toovad endaga ka
murelikumaid mõtteid, sest Euroopas kogub jõudu võlakriis ning vaid
aasta meie taskutes krabisenud euro ilmutab jõuetuse märke. Varem
mitme mõistliku algatusega silma paistnud pangandusasjatundja Indrek
Neivelt kutsub üles võlakriisi lahendamiseks rohkelt raha juurde trükkima,
andmata seejuures vihjeid, kas tegemist võllahuumori või heitunud
pangandusinimese ahastusega. Nii tekibki küsimus  kuidas läheb
selles globaalses kriisis minul, mu perel ja lähedastel ning kodulinnal?
Vastuse leiab 15. detsembril volikogus vastu võetud Tallinna eelarvest 2012. aastaks, mis üheselt kinnitab, et Tallinn oma elanikke hätta
ei jäta ning ka kriisi ajal suudetakse Eesti äri- ning kultuurielu südames
piisavalt tulevikku investeerida..
Järgmise aasta linnaeelarve kogumaht on 475,2 miljonit eurot, mis
on protsendi võrra rohkem tänavuse eelarve kogumahust. Investeerimistegevuseks kulub eelarve kohaselt kokku 95,5 miljonit eurot, mis on tubli
19,8% enam kui tänavu.
Järgmisel aastal kasvab eelarve maht kõigis linnaelu valdkondades.
Oluliselt suurenevad vahendid teede ja tänavate rekonstrueerimisse ja
remonti ning koolieelsete lasteasutuste ülalpidamis- ja remondikuludeks. Investeeringud kvartalisisestele teedele suurenevad miljonilt 2,5
miljonile eurole, teedele-tänavatele eraldatav kogusumma kasvab kümne
miljoni euro võrra, kokku 67 miljonile eurole. Alusharidusele kavandatud
tegevuskulud ja investeeringud suurenevad käesoleva aasta eelarvega
võrreldes 6,5 miljoni euro võrra.
Eelarve kasv toimub vaatamata sellele, et elanike inflatsioonist tulenevate väljaminekute osaliseks korvamiseks loobub Tallinn nii müügikui ka koduomanike maamaksust. Ainuüksi müügimaksu kaotamine
jätab linlaste rahakottidesse 16 miljonit eurot ning alahinnata ei saa ka
maamaksust vabastatutele kätte jäävaid rahalisi vahendeid. Linn mõtleb
eelkõige sellele, kuidas suurendada rasketel aegadel oma elanike
võimalusi toime tulla.
Palju on räägitud lasteaiakohtade puudusest ning linnavalitsuse
soovimatusest lasteaedadega tegeleda. Küllap aduvad taolisi süüdistusi
õhku pildunud poliitilised mängurid peale järgmise aasta eelarvega
tutvumist oma väidete paikapidamatust. 2012. aastal on plaanis avada
16 uut lasteaiarühma ning terviklikult renoveerida kaks lasteaeda. See
on oluline panus lasteasutuste olukorra parandamisse.
Eelarves nähakse ette suurendada nii ühistranspordi arendamisele
kui ka laste- ja abivajajate toetustele mõeldud summasid. Ühistranspordi
kasutajaid hakkab teenindama 25 uut autobussi. Suureneb laste sporditoetus. Toetusteks abivajajatele on eelarves nähtud ette kokku üle 10
miljoni euro. Linnas valmivad kaks lastekodulaste peremaja ning viies
sotsiaalmajutusüksus. Plaanis on renoveerida Raua tänava saun.
Eelarve kohaselt suureneb toetus lauluväljakule, Kultuurikatlasse
investeeritakse 2,4 miljonit eurot, alustatakse Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuse ehitust, restaureeritakse ja rekonstrueeritakse
Neitsitorn, Tallitorn ja nendega külgnev linnamüürilõik, toetatakse Tallinna
Linnateatri Lai tn 25 hoone remonttööd ning Tallinna Filharmoonia tegevust.
Nagu selgub on linnaeelarve erinevalt riigieelarvest positiivne nii
fiskaalmajanduslikult kui ka emotsionaalselt. See eelarve annab kindlust
tulevikku vaadata ning kinnitab, et ka kõige raskematel aegadel oskab
Tallinn mõistlikult majandades omadega toime tulla. Eelarves on kõigi
linlaste jaoks parim jõulusõnum  selle linna kodanikel pole tarvis muretseda, linn areneb ja kaitseb nii lapsi, peresid kui ka eakaid.
Selle positiivse noodiga tahaksingi lõpetada, soovides kõigile Kesklinna elanikele kaunist jõuluaega, head vana aasta lõppu ja imelist uut
saabuvat aastat!

Jõulurõõm?

Maimu Berg
Tallinna Kesklinna Halduskogu esinaine

On olemas üks tore raamat, tuntud saksa kirjaniku Hans Fallada (18931947),
kes 1932. aastal avaldas kogu maailmas
bestselleriks muutunud teose Väike
mees, mis nüüd?, mälestusteraamat
Tookord meil isakodus (eesti keeles
ilmunud 1995). Soovitan lugeda. Muuhulgas kirjeldab Fallada seal ka oma lapsepõlvekodu jõule jõukas saksa kohtuniku perekonnas möödunud sajandi alguse Berliinis. Meile on tema jutustus
nende aastalõpu rahupühade pidamisest
küllalt lähedane  oleme ju suure osa
oma jõulukombeid pärinud sakslastelt.
Kuid mitte sellest ei taha ma täna
kõnelda  küllap räägivad-kirjutavad
pühadetundest, jõulusärast, aga miks ka
mitte jõuluhüsteeriast, jõulupoodlemisest ja kingituste või kuuse valimise
kunstist praegu paljud. Reklaam on jõuluaegselt puna-roheline, oma käpad on
erilise innuga tarbijate raha järele välja
sirutanud nii müüjad kui ka igat masti
laenukontorid. Räägin pigem sellest, et
Fallada toob oma mälestustes ka väga
värvikaid pilte mitmetest üksi kehvast
lesepensionist elatuvatest vanaproua-

dest, keda tema lapsepõlve ümber sagis päris ohtrasti  lisaks varakult lesestunud vanaemale ka igasugu vanatädid, onunaised, nõbud ja kaugemadki
sugulased. Ja siin tekivad küll ootamatult selged paralleelid meie tänapäeva
Eesti ükskikute pensionäride eluga. Imelik, täpselt sada aastat on aeg edasi läinud,
aga tänapäeva Eesti pensionärid oleksid
kui Fallada raamatu lehekülgedelt maha
astunud. Sunnitud lugema iga senti ja
kokku hoidma iga asja pealt. Samas uhkelt keeldumas laste abist, pigem püüavad ise neid aidata ning oma piskust ka
lastelastele ja lastelastelastele jõulukingitusteks säästa. Ja järeltulevat põlve oli
neil kaugetel aegadel ühel vanaemal ikka
tõesti palju. Fallada räägib oma vanaema 21 lapselapsest ja 14 lapselapselapsest.
Meil räägitakse, jah, nüüd, jõulupühade eel jõulurõõmust, reipad hääled reklaamivad ostukeskustes jõuluroogi ja
-kinke, muusika mängib meeleolukaid
talve- ja jõululaule ning kõigil oleks nagu
tore ja mõnus olla. Ometi kasvab just
pühade ajal enesetappude arv, kehvus,
üksindus ja mahajäetus võivad muutuda väljakannatamatuteks. Suurt pole loota ka tulevikult, sest perspektiiv on samuti murettekitav  kõneldakse elektri,
gaasi, toasooja hinnatõusust, raha väärtuse langemisest. Ühelt poolt pealetungiv tarbimiskäsk ja teiselt poolt pidev
hoiatamine, et olete praegu juba vaesed
ning jääte kohe veel vaesemaks. Väga
vähe optimismi ja rõõmu, mis ju alati ei
pea sõltuma ainult ostujõust ja rahast.
Aga just seda, rahast sõltumatut rõõmu
ei vaevuta või ei viitsita enam kuigivõrd

pakkuda. Osta endale jõulud ja kui sul
selleks raha ei jätku, siis konuta oma
toanurgas ja ära tule oma mureliku näo
ja väheste kopikatega meie jõulurõõmu
rikkuma.
Ausalt öelda on ammu vastikuks
muutunud see võltsoptimistlik tarbijalikkust soosiv mentaliteet, see lihtsama
väljapääsu pakkumine, see, et inimlik
soojus ja hoolimine on sageli ainult
sõnakõlksud, igapäevaelus tuleb meil
aga silmitsi seista küüniliste jokk-juhtumitega, mis sumbuvad mitte kuhugi välja jõudvatesse uurimistesse, üha tõusvate hindadega ja aina suureneva ükskõiksusega nõrgemate suhtes. Unustades, et jõulurõõmu ei too mitte niivõrd
väljareklaamitav krääs, vaid konkreetsed teod või vähemalt kindel ja tõsiseltvõetav lubadus, et nõrgemad ja vaesemad leiavad ühiskonna, riigi, poolt
senisest suuremat tähelepanu ja toetust.
On ülekohtune rääkida peatselt saabuvast paradiisist, kuulumisest jõukamate
riikide hulka, kui jõukus ja tõeline
jõulurõõm saavad osaks vaid väljavalitutele.
Et aga mitte nii pessimistlikus võtmes lõpetada, siis on ju ka sellist
jõulurõõmu, millest me kõik osa võime
saada ilma, et rahakotti kergendada tuleks. Kaunilt jõulusäras linn, tasuta kirikukontserdid ja kui veel lumi ka maha
tuleb ja kõigele oma valgust ja sära lisab, siis võime ikkagi jõuludest rõõmu
tunda. Aasta pimedaim aeg hakkab tasapisi valgusele ruumi andma, loodetavasti mitte ainult looduses, vaid ka igaühe
südames ja suhtumises.

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

Jõulurahu Kesklinna peredele!
Olgu saabuvad jõulud teile kõigile armastuse,
hoolivuse ja nõrgemate märkamise ning
abistamise ajaks!
Jüri Ratas
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Lühidalt
Prügiveolepingud tuleb
Kesklinnas sõlmida
enne 1. jaanuari

Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb
paneb linnaosa korteriühistutele ning
majaomanikele südamele, et tulenevalt korraldatud jäätmeveo lepingu
lõppemisest 31. detsembril tuleb kiirustada uute lepingute sõlmimisega.

31.12.2011 lõppevad Kesklinna
jäätmeveo piirkondades sõlmitud
korraldatud jäätmeveo lepingud ning
jäätmevaldajatel on võimalus valida
ise sobiv jäätmevedaja.
Tallinna Kesklinna Valitsus soovitab jäätmevaldajatel sõlmida tähtajatu lepingu, pidades parima hinna
saavutamiseks eelnevalt läbirääkimisi. Kesklinnas kehtivaid jäätmeveohindu, mis oleksid aluseks läbirääkimiste pidamisel, saab võrrelda
Tallinna veebilehel www.tallinn.ee/
est/Jaatmeveo-hind-ja-jaatmevedajad.
Senine vedaja on kohustatud
ainuõiguse lõppedes jäätmemahutid
tasuta ära vedama.
Jäätmeveolepingu sõlmimine on
kohustuslik vastavalt jäätmehoolduseeskirjale ja selle olemasolu üle
teostab Tallinna Kesklinnas järelvalvet linnaosavalitsus ning Tallinna
Keskkonnaamet.
Lisainfot uute jäätmeveo lepingute
sõlmimise kohta saab Kesklinna
valitsusest telefonil 645 7212.

Kesklinna valitsus
korraldas jõululõunad

13. ja 15. detsembril korraldas Tallinna
Kesklinna Valitsus linnaosa sotsiaalkeskuses jõululõunad toimetulekuraskustes linnaosa elanikele.

Kesklinna vanema Mihhail Korbi
sõnul rõõmustati jõululõunatega
neid, kelle argipäeva muserdavad
eluraskused ja mure homse ees.
Sotsiaalkeskust kureeriv linnaosa
vanema asetäitja Reena Tolmik tõdes,
et linnaosale oli suureks abiks Eesti
Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea
kogudus. Koguduse liikmed panid
kokku kõigile lõunale kutsututele
kingipakid toiduabiga, lisaks andis
Toompea kogudus jõuludeks üle
abipakid Kesklinna puudust kannatavate perede lastele, kiitis Tolmik
koostööpartnerit.
Jõululõunal osalejaid tervitasid
Tallinna Kesklinna vanem Mihhail
Korb ning Eesti Kristliku Nelipühi
Kiriku piiskop Ago Lilleorg. Meeleoluka kontserdi andis stuudio Loov
Impluss löökpillide grupp ning ühislaulu võttis üles Tõnu Laikre.

Linnapea kohtus Kadrioru
korteriühistutega
Tallinna linnapea Edgar Savisaar kohtus
14. detsembril Kadrioru korteriühistute
esindajatega. Kohtumisel tõdeti, et korteriühistute muresid esindava Kadrioru
Seltsi ja Kesklinna valitsuse vahel on
konstruktiivne üksmeel piirkonna probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.
Kohtumisele eelnenud ringkäigu järel
ütles Edgar Savisaar, et mõistab Kadrioru
elanike muret, kui räägitakse sellest, et
vaiksest ja rohelisest asumist on kujunenud transiitkoridor liikumiseks Laagna
teelt Narva maanteele ja et suur autode
hulk tipptunnil toob endaga kaasa õhusaaste ning kitsastel tänavatel arendatavad kiirused on ilmselgeks ohuks jalakäijatele, eriti tänavatel, kus puudub ka
kõnnitee.
Kohtumise käigus arutleti võimaluse üle tihendada trammi number 3 liikumisgraafikut, mille vastu on huvi tundnud
nii Kadrioru elanikud kui ka Tallinna Ülikooli õppurid. Samuti arutati võimalusi
autode liikumiskiiruse vähendamiseks ja
liikluse rahustamiseks, milleks abilinnapea Taavi Aasa sõnul tuleb kaaluda liikumiskiiruse alandamist kogu asumis 30
kilomeetrile tunnis, lisaks võib rakendada ka samaliigiliste teede ristumisala
põhimõtet, kus iga ristmik nõuab enne
edasisõitu peatumist.
Abilinnapea Taavi Aas ütles, et lähiajal analüüsitakse põhjalikult trammiliini
sõidugraafiku tihendamist ja et Poska tänavale on praegu seatud üles autode liikumiskiirust fikseeriv kaamera, mille andmed aitavad tänavat läbivat liiklusvoogu
ning selle ohufaktoreid täpsemalt hinnata.
Teise lahendamist vajava probleemina tõid kor teriühistute esindajad välja

Kohtumisel Poska majas.

vajaduse lahendada turismibusside parkimine nii, et töötavate mootoritega sõidukid ei ummistaks luigetiigi lähistel
Poska tänavat.
Küsimuse lahendusena pakkus linnapea välja võimaluse viia busside parkimine Kadrioru staadioni esisele vähekasutatud ruumikale parkimisplatsile,
muutes liiklusskeemi ning ehitades
ringliiklusalale jääva kitsa Mäekalda tänava peale- ja mahasõidud laiemaks.
Samuti viitas linnapea vajadusele rajada staadioni parkla kõrvale turistidele
vajalik taristu, kuhu kuuluvad tualetid,
kiirsöögikoht jne.
Kesklinna vanem Mihhail Korb ütles,
et Vesivärava tänava olukorra parandamiseks on Tallinna Kommunaalamet kavandanud järgmisel aastal alustada pro-

jekteerimistöödega, et teostada 2013. aastal tänava kapitaalne ümberehitus. Lisaks
võib kaaluda ka tänava muutmist ühesuunaliseks või tupiktänavaks, mis kärbiks
oluliselt senist liiklusintensiivsust.
Kohtumise lõpus avaldas linnapea
heameelt, et kohtumisel osalenud elanikud suhtusid probleemidesse konstruktiivselt, otsides neile lahendusi, ja on valmis dialoogiks.
Teie, kohalikud aktiivsed inimesed,
näete detaile, mis meile linnavalitsuses
jäävad sageli hoomamatuks, meie viime
teie visiooni linna kui terviku tasandile.
Taoline elanike ja omavalitsuse vaheline otsedialoog on Tallinna suuruses linnas eriti oluline ning me kavatseme seda
tulevikus jätkata, ütles Edgar Savisaar
kohtumise lõpetuseks.
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Abipolitseinikud hoiavad
Kesklinnas jõulurahu
Reena Tolmik

Tallinna Kesklinna vanema asetäitja

Tallinna Kesklinna külastavad jätkuvalt
sajad tuhanded külalised nii kodumaalt
kui ka võõrsilt. BBC tõstis käesoleva aasta veebruaris Tallinna esile parima talvise sihtkohana. Paraku ei saa tähelepanuta jätta tõsiasja, et turismi- ja ärikeskkonna kõrval on tegemist ka elukeskkonnaga, kus elavad kümned tuhanded inimesed, kellel kõigil on õigus turvalisele
elule.
Tulenevalt vajadusest tuua jõuluperioodil tänavatele lisapatrullid tagamaks
Kesklinnas avalik kord ja turvalisus ajal,
mil piirkonnas viibib tavapärasest enam
külastajaid, sõlmis Tallinna Kesklinna
Valitsus Põhja Prefektuuriga koostöökokkuleppe, mis näeb ette ajavahemikul 24. novembrist 2011 kuni 15. jaanuarini 2012 ühise tegevuse Kesklinna
haldusterritooriumil avaliku korra tagamisel ning väärtegude ja kuritegude ennetamisel, ärahoidmisel ja tõkestamisel. Vastavalt lepingule tagab Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna politseijaoskond abipolitseinike tegevuse operatiivse juhtimise ja jalgsipatrullide paigutamise, lähtudes kuritegevuse analüüsist ning linnaosavalitsuse sellekohastest ettepanekutest.
Vabatahtlikku tööd tegevad abipolitseinikud on turvalisuse tagamisel nii politseile kui ka linnale tänuväärseks abiks.
Tänasel päeval jätkuvalt ressursipuudu-

Põhja Prefektuuri Kriminaalbüroo juht
prefekti ülesannetes Priit Pärkna ja
Kesklinna vanem Mihhail Korb jõulurahu lepingut allkirjastamas.

ses vaevlev politsei ei jõua oma vähese
kaadriga kõikjale, kuhu vaja. Paraku ei
viita viimaste aastate arengud, et riik
oleks hakanud turvalisuse tõstmisesse
tõsisemalt suhtuma. Pigem jääb ressurssi aasta-aastalt vähemaks. Küllap on viimane ka üheks põhjuseks, mis sunnib
kaaslinlasi ise tänavatele tulema. Abipolitseinikele ei piisa kuritegevuse statistika lugemisest, nad tahavad ise midagi oma linna heaks ära teha. Tegemist
on meile kõigile eeskujuks olevate kodanikega, kes tulevad vabatahtlikult, oma
põhitöö kõrvalt, perede juurest ja vabast
ajast tänavatele korda tagama.
Kesklinna abipolitseinike rühmas on
48 abipolitseinikku. Käesoleva aasta 11
kuuga on abipolitseinikud osalenud politseioperatsioonides ning patrullinud linnaosa tänavatel ja parkides ühtekokku
12 752 tundi. Igal kuul teevad abipolitseinikud keskmiselt 1159,3 tundi politseitööd. Kui iga abipolitseinik teeb aastas

keskmiselt 265,7 tundi politseitööd, siis
reaalsuses teeb mõni isik oluliselt rohkem  silmapaistvaimad abipolitseinikud teevad kuus suisa üle 1000 töötunni
vabatahtlikku tööd. Tänu abipolitseinikele pannakse välja täiendavaid lisapatrulltoimkondi.
Tallinna Kesklinna Valitsus on igal
aastal investeerinud turvalisuse loomisesse kümnete tuhandete eurode ulatuses. Tunnustamaks ja motiveerimaks
ühiskonnale eeskujuks olevaid vabatahtliku töötegijaid premeerime tublimaid.
Lisaks oleme kinkinud politseile motorollerid ja ATV, mis on tõhusad abivahendid avaliku korra tagamisel nii parkides
ja haljasaladel kui ka sadamapiirkonnas
ja rannaalal. Samuti oleme finantseerinud
abipolitseinikele erivahendite soetamist
ning ostnud vormiriide, mis teeb abipolitseinikud tänaval nähtavamaks.
Kesklinna valitsusel on olnud läbi
aastate head koostöösuhted Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna politseiosakonnaga ja koostööd avaliku korra tagamiseks tehakse aastaringselt. Abipolitseinikud osalesid tänavu avaliku korra
tagamisel Kesklinnas toimunud üritustel,
võtsid aktiivselt osa tänavatel korra tagamisest ja politseioperatsioonidest ning
aitasid lastel ohutult alustada kooliteed.
Tallinna Kesklinna Valitsus soovib
kõigile linnaosa elanikele ja külalistele
turvalist jõuluaega ning tänab Põhja Prefektuuri Kesklinna politseijaoskonda ja
abipolitseinikke hea koostöö eest!

Lühidalt
Maamaksuvabastust
saab taotleda kuni
10. jaanuarini 2012.

Tallinna Kesklinna vanem Mihhail
Korb tuletab kõigile linnaosa elanikele meelde, et maamaksust vabastamise taotluse esitamiseks on aega
veel vaid mõni nädal.
Tallinna linn vabastab 2012. aastast koduomaniku kodualuse elamumaa maamaksust kuni 1500 m2
ulatuses. Vabastust ei ole võimalik
rakendada automaatselt kõigile koduomanikele, kuna maamaksuseaduse
järgi on maamaksust vabastamise
aluseks vabastuse taotleja esitatud
kirjalik avaldus.
Maamaksust vabastatakse:
1. nii maja kui ka korteriomanik,
kui tema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmete järgi asub sellel
maatükil, mille maksust vabastamist
taotletakse, ning taotleja ei teeni
selle maa eest rendi- või üüritulu;
2. pensionärid, kes seni on saanud pensionäri maamaksuvabastust
või -hüvitist, kuid neil tuleb esitada
uus avaldus.
Seoses maamaksu määra
muutumisega 2012. aastast tuleb
avaldus esitada ka neil, kelle 2011.
aasta arvestuslik maamaks jäi alla
5  ning kes seetõttu 2011. aastal
maamaksuteadet ei saanud.
Represseeritud ei pea uut avaldust esitama, kui neile on varem
maksuvabastus määratud.
Kesklinna linnaosas saab avaldusi esitada:
- Internetis riigiportaalist
www.eesti.ee, valides e-teenused
kodanikele ja edasi XT teenuste alt
Tallinna maamaksu register, või
Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee/
maamaksuvabastus;
- posti teel, saates avalduse
aadressile Pärnu mnt 9 või Nunne
18;
- isiklikult kohale tulles aadressile Pärnu mnt 9 või Nunne 18. Sel
juhul eelnevalt avaldust täita ei ole
vaja. Kaasa võtta isikut tõendav
dokument. Kui endal ei ole võimalik
kohale tulla, võib avalduse ära tuua
ka näiteks naaber.
Infot saab telefonilt 645 7855,
sisuliste küsimuste korral 640 4370.

Moodys kinnitas
Tallinna krediidireitingu tasemel A3

Rahvusvaheline reitinguagentuur
Moodys kinnitas 6. detsembril
Tallinna krediidireitingu varasemaga
samal tasemel A3 stabiilse väljavaatega.

Kui mitmel pool reitinguid vähendatakse ja maha tõmmatakse, siis
Tallinnal on see olnud stabiilne ja
kõrgel tasemel. Reitingu uuendamisel märkis Moodys positiivselt
eelkõige linna tugevnenud finantspositsiooni ja kiiret kohanemisvõimet. Negatiivse aspektina märgiti
ära suurenenud välisriskid, eeskätt
Euroopa võlakriisiga seonduv.
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Lühidalt
Vanalinnas kehtib talvine parkimiskorraldus

Seoses talviste ilmade saabumisega
otsustasid Tallinna Kommunaalamet
ja Tallinna Transpordiamet kehtestada
vanalinnas talvise parkimiskorra.
Talvise parkimiskorralduse kohaselt on vanalinnas parkimine keelatud paariskuupäevadel kell 00.00
06.00 I piirkonnas ja paaritutel kuupäevadel kell 00.0006.00 II piirkonnas.
Määruse kohaselt peaks talvine
parkimiskord kehtima küll juba 15.
novembrist, kuid tänavu on sügis
olnud erakordselt soe ja pikk, seetõttu on puudunud vajadus tänavate
lumest puhastamiseks ja libedusetõrreks vanalinnas parkimist piirata,
ütles abilinnapea Kalle Klandorf.
Tallinna Transpordiametile on
vanalinna elanike teavitamisel talvise
parkimiskorralduse kehtestamisest
suureks abiks Vanalinna Selts.
Samuti on võimalik juhul, kui sõiduk
segab lumekoristust, sõidukile liikluskindlustuse teinud isikule mobiiltelefoni vahendusel SMS saata.
I piirkond: Viru tn, Valli tn, Müürivahe tn, Sauna tn, Väike-Karja tn,
Vana turg, Vanaturu kael, Vene tn
(Viru tn ja Vene 22 vaheline lõik),
Munga tn, Raekoja plats, Kuninga tn,
Suur-Karja tn, Harju tn, Kullassepa
tn, Vana-Posti tn, Dunkri tn, Rataskaevu tn, Niguliste tn, Rüütli tn, Toompea (Piiskopi tn, Rutu tn, Kiriku tn,
Kiriku plats, Kohtu tn, Toom-Rüütli
tn, Rahukohtu tn, Toom-Kooli tn).
II piirkond: Pikk tn, Vaimu tn,
Pagari tn, Oleviste tn, Tolli tn, Lai tn,
Suurtüki tn, Kooli tn, Laboratooriumi
tn, Suur-Kloostri tn, Väike-Kloostri tn,
Nunne tn, Aia tn, Vana-Viru tn, Uus
tn, Vene tn (Vene 22 ja Olevimägi
vaheline lõik), Pühavaimu tn, Apteegi
tn, Mündi tn, Kinga tn, Olevimägi,
Sulevimägi, Inseneri tn, Kanuti tn.
NB! Vanalinna elanikel on parkimise keeluajal lubatud parkimislubade alusel sõidukid tasuta parkida
tööpäeviti keeluajale eelneva õhtu
kella 20.00-st hommikul kella 8.00ni (puhkepäevadel kella 10.00-ni)
naaberpiirkonna tänavatel või Suurtüki tn 12 parklas.
Lume- ja libedusetõrjeks on vaja
talveperioodil parkimispiiranguid
kehtestada, kuna vanalinna parkimisressurss on piiratud ja tänavad suhteliselt kitsad. Talvine parkimiskorraldus kehtib kuni 31. märtsini 2012.
Tallinna Transpordiamet korraldab
parkimist reguleerivate liiklusmärkide paigaldamise, järelvalvet parkimiskorra täitmise üle teostab Tallinna
Munitsipaalpolitsei Amet. Valesti
pargitud sõidukid teisaldatakse ja
rikkujaid karistatakse rahatrahviga.

Aegna laevaliini teenindab ka järgmisel aastal
AS Kihnu Veeteed

Laevaliini TallinnAegnaTallinn
teenindaja leidmiseks välja kuulutatud
avaliku konkursi võitjaks tunnistati
AS Kihnu Veeteed.
Tallinna Transpordiamet otsis avaliku konkursi korras laevaliini Tallinn
AegnaTallinn teenindajat linna
omanduses oleva laevaga Juku.
TallinnAegnaTallinn laevaliini
navigatsiooniperiood on 15. maist
kuni 15. oktoobrini 2012.
Samasuguse lepingu alusel teenindas AS Kihnu Veeteed Aegna liini
ka lõppeval, 2011. aastal.

Keskkonnahommikud
lastele
Peegi Kaibald, Liis Kilp,
Kristina Serebrjakova

Pühadeaeg on käes. Tihti kaasneb sellega dilemma, kas ja mida lähedastele kinkida. Kauplustes jääb sageli mulje, et linna pole saabunud mitte rahulikud pühad,
vaid hoopis ostupaanika. Kui kingitused
lõpuks tehtud, siis kerkib taas uus küsimus  mida teha kingituste ümber olnud
pakendite ja muu pühade ajal tekkinud
prügiga? Kuidas saaks seekord jõule pühitseda natukenegi keskkonnasäästlikumalt?
Sellised mõtted keerlesid kolme vabatahtliku peas pärast kolmenädalasel
rahvusvahelisel seminaril Hemispheres
osalemist. Tegemist oli Euroopa Komisjoni rahastatud koolitusega, kus käsitleti
rahvusvahelise solidaarsuse temaatikat,
põhja- ja lõunapoolkera riikide keskkonnaprobleeme ning nende omavahelist
seotust. Rohkelt arutati ka rohujuure tasandil tegutsemise võimalikkuse ja olulisuse üle. Sai selgeks, et inimeste käitumine on suuresti sõltuv teadlikkusest,
millele pannakse alus juba esimestel
eluaastatel. Lapsepõlves omandatud loodusthoidev eluviis püsib tõenäoliselt kogu
elu ja just laste kaudu saab tihti ka täiskasvanute teadlikkust tõsta.
Eeltoodud mõttest innustatuna viisid
Hemispheresi kolm Eesti osalejat seminari jätkuprojektina 1. ja 2. detsembril Tallinna 9. Lasteaia vanimas vanuserühmas läbi keskkonnateemalised
teabehommikud. Tegevuse eesmärk oli
tutvustada koolieelikutele prügisorteerimise ja taaskasutamise temaatikat.
Samuti loodeti inspireerida vanemaid
ning jagati infovoldikuid teabega prügisorteerimisest ja ideedest, kuidas lastele seda teemat hõlpsasti tutvustada
saaks.
Alustuseks arutati mudilastega prügisor teerimise teemadel ja üheskoos
vaadati ka sellesisulist multifilmi. Seejärel oli lastel võimalus õpitut demonstreerida prügisorteerimise mängus, mis
tõestas, et enamik neist on asjast hästi
aru saanud ja suhtuvad jäätmete sorteerimisse suure innuga. Joonistati ka pilte
reostatud loodusest, misjuures oli ilusaks üllatuseks, kui nii mõnigi osaline

Planeeringu joonis.

Kristina Serebrjakova jõulutähte meisterdamas.

otsustas hoopis puhast loodust joonistada, sest see on ju palju ilusam!
Keskkonnahommikute teine eesmärk
oli käsitleda taaskasutuse ja tarbimise
teemat ning näidata, et pühadeehteid ja
mänguasju saab poest ostmise asemel
hõlpsasti ka ise valmistada. Vabatahtlikud esitlesid erinevaid isetehtud kuuseehteid ja tetrapakkidest meisterdatud
autosid. Lapsed said ka ise oma loovust
kasutada, meisterdades tualettpaberirullide südamikest imeilusad jõulutähed.
Loodetavasti aitasid keskkonnateemali-

Jõulude mõte

Tallinna Kesklinna vanema asetäitja

Pooled ameeriklannad väidavad, et on
jõulude ajal stressis. Jõulud, mis peaks
olema rahu ja rõõmu aeg, on saamas
otsekui sundpühaks, kus peab seda ja
teist, on meil piitsana kukil.
Vahest läheb meil jõulude eel suure
askeldamise, kiirustamise, ostlemise,
kingituste muretsemise, ürituste ja pidude korraldamise ajal meelest jõulude tegelik mõte.
Kristlik maailm tähistab jõulude ajal
Jeesuse sünnipäeva, kuigi see pole alati
nii olnud. Talvise pööripäeva tähistamine on palju varasem komme kui Kristuse sünnipäeva tähistamine. Jõulud said
alguse ajal, mil võitmatu päikese  Sol
Invictus  kultus oli Vana-Roomas iseäranis tugev. Püha Augustinus manitses
seda päeva pidama mitte paganate kombel Päikese auks, vaid Tema auks, kes
lõi Päikese.
Pidustuste ajal tegid rikkad vaestele
kingitusi, et austada kuldaega, mil Sa-

Tatari 6a ja Tatari 8 /
Sakala 22 kruntide
detailplaneering

13. detsembril oli Tallinna Kesklinna
Halduskogu päevakorras Tatari tn 6a
ja Tatari tn 8 / Sakala tn 22 kruntide
detailplaneering, mille koostamist
alustati ligi kümme aastat tagasi.

sed hommikud osalistel mõista, et üks
tore jõuluehe või mänguasi ei pea alati
tulema poest, kuhu see on jõudnud tuhandete kilomeetrite kauguselt odava tööjõuga vabrikust, vaid et ka ise võib käepärastest materjalidest edukalt midagi valmistada.
Kas kingituste leidmiseks on tingimata vajalik ostlemisele vahendeid ja aega
kulutada või oleks mõistlikum sel ajal
hoopis lapsega ise mõni vahva lelu koos
valmis meisterdada? Ehk on koosveedetud aeg just see parim pühadekink!
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Raivo Raave

Lühidalt

turnus valitses maailma. Orjadel lubati
vahetada oma isandatega kohad ja riided. Nad valisid isegi oma kuninga, kes
valitses pidustuste ajal despoodina. Isegi isandad pidid talle alluma.
Kuna pidustused olid nii populaarsed
ja tõepoolest Maa pöördus valguse poole, siis otsustati seda päeva hakata tähistama kristliku pühana kui valguse
võitu pimeduse üle. Kristus ütleb, et tema
on maailma valgus. Aga alles IV sajandil
kuulutati 25. detsember ametlikult Kristuse sünnipäevaks.

JÕULUD KUI KRISTUSE
SÜNNIPÄEV

Miks on siis Jeesuse sünnipäeva tähistamine tähtis ja miks sobib see just talvisele pööripäevale? Kõigepealt Kristus
ei ole üldse Jeesuse perekonnanimi, vaid
tähendab, et Jeesus on Messias  Lunastaja, Vabastaja, Päästja. Ja see pääste seisnebki inimkonna vabastamises pimeduse meelevallast, kuhu inimene sattus oma valiku tõttu. Jeesuse tulek on
valguse võit pimeduse üle!

On huvitav, et paganlik maailm kummardas jõudu ja võimu, juudid õigust, ent
kristlus asetab esikohale armastuse.
Õhtumaa kirik asetas Kristuse sündimise püha teadlikult 25. detsembrile sümboliseerimaks Kristuse kui tõelise valguse tulekut.
Jõulude tähendus võib olla igaühe jaoks
erinev: suurim kirikupüha, pere kokkutulemine, kingituste tegemine ja saamine,
meeletu kulutamine, traditsiooniliste roogadega pidulaud, jõulukuusk ja selle ehtimine, endast nõrgemate meelespidamine,
aeg, mil vaadata endasse jne.
Ent jõulud on olemuselt püha aeg, mil
igaviku aken on otsekui avatud ja inimesel võimalus sõlmida oma saatuse niite.
Kui inimeses on see püha tunnetus, siis
suudab ta seda kiirata ja jagada ka enese ümber.
Ma ütleksin, et jõulud on südamete
avamise aeg ja südamele rääkimise aeg.
Ka südamega kuulamise aeg. Me täidame jõulude mõtte, kui võime öelda, et päev
pärast jõule oleme ise pisut paremad ja
seeläbi on maailmgi pisut parem paik.

Nimelt on antud detailplaneering
algatatud 2002. aastal, aastal 2007
on detailplaneering vastu võetud
ning läbi viidud avalik väljapanek,
kus laekus naaberelanike poolt hulganisti vastuväiteid. Nüüdseks on
mõnevõrra muutunud planeeringulahendus ja vahetunud planeeringu
koostaja ning detailplaneeringu
taotlejal soov menetlust jätkata.
Detailplaneeringu eesmärk on
määrata planeeritaval maa-alal asuvale Tatari tn 6a kinnistule ehitusõigus kahe maa-aluse ja kuni seitsme
maapealse korrusega ärihoone või
äripindadega korterelamu ehitamiseks. Elamufunktsiooni korral on
hoonesse ette nähtud kuni 54 korterit.
Tatari tn 8 / Sakala tn 22 kinnistul
säilib 9-korruseline äripindadega
korterelamu. Juurdepääs Tatari tn
6a hoonele on ette nähtud Tatari
tänavalt ning parkimine on planeeritud hoone kahele maa-alusele
korrusele 44 parkimiskoha näol.
Tallinna Kesklinna Halduskogu
nõustav linnaplaneerimis- ja maakomisjon arutles likvideeritava haljastuse, hooviala logistika ja õueala
puudumisest tulenevate probleemide
üle. Tallinna Kesklinna Halduskogu
koosolekul tõstatati peamise probleemina Tatari tn 6a hoone võimalik
mõju naaberhoonetele valgustingimuste vähenemise näol. Planeerija
selgitas, et kõige enam väheneb
insolatsioon (ruumi sisenev otsene
päikesekiirgus) Tatari tn 9 ja Tatari tn
11 hoonete osades eluruumides,
mille omanikega on vastavad kokkulepped sõlmitud. Halduskogu lisas
kooskõlastuse andmisel märkuse,
mille kohaselt tuleks täiendavalt hinnata insolatsiooni kestust ka planeeritud Tatari tn 6a hoone eluruumides.
Juhul, kui detailplaneering saab
kõik vajalikud kooskõlastused, viiakse
läbi täiendav avalik väljapanek, mil
ka kõigil huvilistel on võimalik planeeringumaterjalidega tutuvuda. Avaliku väljapaneku toimumisest teavitatakse ajalehtedes Kesklinna Sõnumid, Pealinn ning Eesti Päevaleht ja
Tallinna Linnavalitsuse veebilehel.

Harju tänav rekonstrueeritakse jalakäijate
tänavaks

Teede ja tänavate rekonstrueerimisprojektide hulgas on 2012. aastal
ettevalmistustööd Harju tänava autovabaks muutmiseks.
Kui praegu on Harju tänav autovaba ainult Vabaduse väljakust kuni
Rüütli tänavani, siis tulevikus kaetakse tänav kogu ulatuses kiviparketiga ja praegune sõidutee viiakse
kõnniteedega ühte tasapinda.
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Jõuluaja jumalateenistused

Tallinna Jaani kirik
(Vabaduse väljak 1)
24.12 k 16 Püha jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus; k 18 Püha jõuluõhtu
liturgiline jumalateenistus 25.12 k 10
I jõulupüha jumalateenistus armulauaga; k 17 I jõulupüha Tooma missa
26.12 k 13 II jõulupüha perejumalateenistus; k 15 Jõulupühade jumalateenistus Sutlepa kabelis 31.12 k 17
Vana-aasta õhtu jumalateenistus
armulauaga 01.12 k 10 Uusaasta
päeva jumalateenistus armulauaga
06.01 k 18 Kolmekuningapäeva jumalateenistus
Tallinna Püha Vaimu kogudus
(Pühavaimu 2)
24.12 k 13 Jumalateenistus; k 15
Ingliskeelne liturgiline jumalateenistus; k 16.45 Liturgiline jumalateenistus (ETV otseülekanne) 25.12 k 11
Jumalateenistus armulauaga; k 13
Viipekeelne jumalateenistus armulauaga; k 15 Ingliskeelne jumalateenistus armulauaga 26.12 k 18 II Jõulupüha Muusikatund 31.12 k 15
Jumalateenistus armulauaga 01.01
k 11 Jumalateenistus armulauaga;
k 13 Lätikeelne jumalateenistus armulauaga; k 15 Ingliskeelne Epifaania
jumalateenistus armulauaga 06.12
k 15 Jumalateenistus armulauaga
Tallinna Piiskoplik Toomkirik
(Toom-Kooli 6)
24.12 k 17 Jõuluõhtu jumalateenistus.
25.12 k 11 I jõulupüha peremissa.
26.12 k 12 II jõulupüha ordinatsioonimissa 31.12 k 16 Vana-aastaõhtu
missa 01.01 kell 11 Uusaastapäeva
missa
Rootsi-Mihkli kirik (Rüütli 9)
24.12 k 15 Jõuluhardushetk (Soome);
k 23 Rahvusvaheline kesköömissa.
25.12 k 10 Soomekeelne jumalateenistus; k 12 Jõulupüha jumalateenistus; k 15 Gottesdienst 01.01 k 10
Soomekeelne jumalateenistus; k 12
Rootsikeelne jumalateenistus; k 18
Emmause missa
EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja
Naisprohvet Hanna Kirik (Ahtri 5)
24.12 k 16 Vigiilia (armulauata) 25.12
k 10 Liturgia 31.12 k 17 Vigiilia 01.01
k 10 Liturgia 06.01 k 10 Liturgia ja
suur veepühitsemine
Tallinna Metodisti kirik
(Narva mnt 51)
24.12 k 17 Jõuluõhtu jumalateenistus.
25.12 k 10 I Jõulupüha jumalateenistus armulauaga 31.12 k 17 Vanaaastaõhtu jumalateenistus
Tallinna Neeva Aleksanri katedraal
(Lossi plats 10)
24.12 k 17 Õhtu jumalateenistus
25.12 k 7.30 Liturgia; k 10 Liturgia
31.12 k 17 Õhtu jumalateenistus
01.01 k 1 Liturgia 06.01 k 1 Õhtu
jumalateenistus; k 23.20 Öine jumalateenistus
Peeter-Pauli Rooma Katoliku Kirik
(Vene tn 18)
24.12 k 17 Jõulupüha eelõhtumissa
vene k; k 22 Jõulupüha eelõhtumissa
ladina k 25.12 k 10 Jõulupüha
päevamissa poola k; k 11.30 Jõulupüha päevamissa eesti k; k 14 Jõulupüha päevamissa vene k; k 17 Suur
jõulukontsert 26.12 k 08 Tallinna
Katedraali Pühitsemispäev. Suurpüha
missa eesti keeles; k 18 Missa eesti k
31.12 k 08 Missa ladina k; k 17 Missa
eesti k. Te Deumiga tänuavalduse
missa; k 23.30 Missa eesti k 01.01 k
10 Missa poola k; k 11.30 Missa eesti
k; k 18 Missa vene k 06.01 k 08
Issanda Ilmumise Suurpüha missa
eesti k; k 18 Missa ladina k (lugemised eesti k ja vene k).
Tallinna Issanda Muutmise
Peakirik (Suur-Kloostri 14)
24.12 k 17 Õhtuteenistus 25.12 k 10
Liturgia 26.12 k 10 Liturgia 01.01
k 10 Liturgia 06.01 k 10 Liturgia
Oleviste kogudus (Lai 50)
24.12 k 17 Jõululaupäeva jumalateenistus. 25.12 k 10 1. jõulupüha jumalateenistus 31.12 k 17 jumalateenistus; k 23 Vana-aasta jumalateenistus
01.01 k 10 ja 12 Uusaasta jumalateenistus

Jõululapse puudutus
Ain Leetma
Isa

Jõulud on Jumala vastus inimkonnale
osaks saanud ootamisele, vastus sajanditepikkustele palvetele, mis on olnud
peidus meie ägamistes, meie igatsustes,
meie pettumustes, meie religioossetes
püüdlustes  igaüks nendest justkui palve, olgugi et kõrvale kuuldamatu, selleks,
et Jumal ise sekkuks meie ellu, et Jumal
ise tuleks meie juurde ning vabastaks
maailma ebaõiglusest ning meie südamed üksindusest ja valust.
Kuid Jumala vastus ei läinud täpselt
kooskõlla meiepoolsete ootustega, isegi
kui Tema vastus ületas need ootused.
See, mis sündis siia maailma Jeesuslapsega ning mis tänapäevani näib jätkuvalt jõuetuna lamamas sõimes, ei
olnud just nimelt see, mida ootas maailm
või mida ootasime meie. Maailm ootas
pigem kedagi vägevat  superstaari, kellel on talenti, teravust ning toorest jõudu,
et purustada kõik planeedil olev halb.
Maailm ootas karismaatilist tüüpi, kes
suudaks iga talle vastuseisja hetkega

põrmustada. Ning Jumala vastus sellisele ootusele on lihtne: lapsuke, kes lamab abituna sõimes!
Miks? Miks saatis Jumal maailmale
Lunastaja lapse näol? Sest lapsukesega
ei saa vaielda! Väikesed imikud ei püüa
võistelda, nad ei seisa kellelegi vastu,
nad ei püüa teistega sõnasõda pidada,
sest nad ei suuda isegi rääkida. Meie
aga seevastu peame kõik nendest välja
meelitama, olgu see siis naeratus või
häälitsus  ning see püüdlus, mis nõuab
tohutut kannatlikkust, toob meis esile
parima. Veelgi enam, me ei saa imikut
ka väga palju sundida, sest vastasel korral hakkab ta nutma ning mäng ongi läbi.
Ja just see väike lapsuke on Lunastaja, kes sündis Petlemmas, ning just
nimelt sellisel moel on Jumal jätkuvalt
meie maailmas. Nii nagu väike laps, nii
ei püüa ka Jumal mitte kedagi põrmustada, ei püüa olla kellestki parem ega osavam, ei ähvarda kedagi. Jumala võim,
mis saab meile ilmsiks jõuluajal, on väikese lapsukese võim  ei midagi enamat ega ka midagi vähemat: süütus, lahkus, abitus ning haavatavus, mis ehk ise-

gi pehmendab meie südant ning mis kutsub meid alandama meie hääletooni ning
õpetab kannatlikkust ja toob esile selle
osa meist endast, mis on parim  siiras
ja puhas ning armastav.
Jõulupüha vägevus on nagu väikelapse vägevus  vastupandamatult võimas oma lihtsuses. On olemas vägevam
võim kui musklid, kiirus, karisma ning
purustav jõud. Selline on Jumala vastus.
Ja see on ka jõulupühade sõnum.
Me oleme ehk olnud liiga aeglased
sellest sõnumist aru saama. Tahame, et
meie Lunastajal oleks otsekohene võim,
et ta toore jõuga suudaks purustada kogu
maailmas eksisteeriva kurjuse ja ebamoraalsuse ning kehtestaks õigluseriigi.
Kuid see ei ole jõulusõnum. Väike
lapsuke, kes lamas sõimes heintel Petlemma tallis lihtsalt lebas seal, oodates
ükskõik keda, et ta tuleks tema juurde,
näeks tema abitust, tunneks südames
tukset ning püüaks temalt välja meelitada naeratuse või rahuloleva häälitsuse.
Jumal kohtub meiega jätkuvalt just nimelt sellisel moel.
Õnnistatud jõulupühi!
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Mürateemaline ümarlaud
Tõnu Pullerits

Vanalinna Seltsi liige

22. novembril toimus Vanalinna Seltsi
eestvedamisel mürateemaline ümarlaud. Ümarlaua kokkukutsumise põhjuseks oli vanalinna meelelahutusasutuste tegevusest tulenev üha talumatumaks muutuv müra, mis teeb nii vanalinlaste kui ka siinsetes hotellides ööbivate külaliste öörahu pea võimatuks.
Ümarlaual osalesid teiste hulgas politseijuht Valter Pärn, Terviseameti juhataja Natalia ubina, Kesklinna vanem
Mihhail Korb, keskkonnaministeeriumi
esindaja Reet Pruuli, riigikogu liige Tõnis Kõiv jt. Ümarlauda juhtis riigikogu
õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants.

VAJADUS TÄPSUSTAVA
REGULATSIOONI JÄRELE

Vanalinna Seltsi eesmärk on jõuda müraalaste arutelude kaudu regulatsioonini,
kus meelelahutusasutuste ruumidele,
tehnosüsteemidele ja tegevusele kehtestatavad nõuded tagaksid, et nende tööga
kaasnevad kahjulikud mõjud oleksid talutavad lähipiikonna elanikele, hotellidele ja muudele äridele. See aitaks kaasa
ka öörahu ajal avaliku korra tagamisele
politsei poolt.

TASAKAALUSTAMIST VAJAVAD
ETTEVÕTJATE JA ELANIKE HUVID

Öörahu ajal toimuv meelelahutusäri ei
ole piisavalt reguleeritud ja isearengu
tulemused häirivad nii elanikke kui ka
teisi ettevõtjaid. Suveööd olid mitmes
vanalinna piirkonnas liialt lärmakad ja
oluliselt on halvenenud ka avalik kord.
Probleemi tunnistasid kõik ümarlaual
osalejad. Ühiselt leiti, et seadusandluse
mõningane muutmine võiks ametkondadevahelist koostööd parandada ja
olukorda leevendada. Lootusi pannakse
uuel aastal riigikogu menetlusse antavale korrakaitseseaduse rakendusseadusele. Politsei esindajad pidasid vajalikuks täpsustada ka karistusseadustikku
juriidilise isiku vastutuse osas.

OMAALGATUSLIKU KÕLARID
KAOVAD VÄLISSEINTELT

Kesklinna valitsuse vanem Mihhail Korb
märkis, et avaliku korra halvenemise ja
mürataseme tõus vanalinnas on osa laiemast kultuurinihkega kaasnevast probleemist. Kõiki põhjuseid on raske selgitada,
kuid olukorra tõsidus sai ilmselgeks möödunud suvel. Kas lahendustele aitaks kaasa meelelahustusasutuste kasutusloa tingimuste täpsustamine või registreeringute reguleerimine, vajab veel selgitamist.
Käegakatsutava positiivse näitena tõi Korb

välja munitsipaalpolitsei tegevuse, kes on
algatanud rea menetlusi ilma vastava loata paigaldatud kõlarite eemaldamiseks lõbustusasutuste välisseintelt.

MÜRAMÕÕTJAD VANALINNA
TÄNAVATELE

Vanalinna öine mürafoon vajaks mõõtmist
ja analüüsi. Heakskiidu sai keskkonnaspetsialisti Reet Pruuli poolt välja pakutud
idee leida võimalusi paigaldada vanalinna
pidevalt müra monitoorivaid seadmeid.

VASTASTIKUNE HUVIDEGA
ARVESTAMINE

Tallinna vanalinnas toimuvad muutused
vajavad tähelepanelikku jälgimist ebasoovitavate arengute vältimiseks. Vanalinna
Selts leiab, et siinsetel püsielanikel on vaja
kindlustunnet oma elukvaliteedi säilimises, mille oluline osa on sarnaselt teiste
tallinlastega õigus öörahule. Samuti mõistetakse, et ka reeglitest kinnipidavad ärid
peavad omama kindlustunnet oma tegevuse jätkumises. Öise äri heade tavade
hulka kuulub iseenesestmõistetavana elanike ja linna külastavate tuhandete turistide huvidega arvestamine.
Järgmise sammuna ootab Marko Pomerants ümarlaual osalenutelt konkreetseid ettepanekuid täpsustusi vajavate
seadusandlike aktide kohta.

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

Sotsiaalkeskuse üritused jaanuaris 2012
E 9. jaanuar kl 14.00 HEA TERVISE PÕHIMÕTTED.
Lektorid: Liana Vahtra ja Eve Stenmann.
E 16. jaanuar kl 14.00 KONTSERT. Esineb Tallinna Võru
Seltsi folklooriansambel Liiso, juhendaja Tea Nopri.
N 19. jaanuar kl 15.00 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks
mängib orkester Liivabänd, juhendaja Aare Pehka.
E 23. jaanuar kl 14.00 SLAIDIPROGRAMM. Mägedest
ilusamad on ainult mäed. Mägede loodusest ja mägedes
matkamisest jutustab meistersportlane Matti Jaanus.
N 26. jaanuar kl 14.00 EKSKURSIOON
LINNAMUUSEUMISSE (Vene17). Huvitanutel palume
registreerida valvelauas või tel 646 6123. Tasuta.
11. jaanuarist avatud TALLINNA KUNSTIGÜMNAASIUMI
ÕPILASTE NÄITUS.
MATTI JAANUSE FOTONÄITUS.

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

Lühidalt

Kepikõnd igal teisipäeval kell 11.00. Kepid kohapeal.
Kogunemine sotsiaalkeskuse juurest.
Kolmapäeviti kell 13.0015.00 Kesklinna Pensionäride
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt.
Neljapäeviti toimub kella 11.3014.30 meditsiiniline
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. Iga kuu esimesel
neljapäeval kell 14.00 toimuvad Eesti Rindemeeste Klubi
koosviibimised. Samuti toimuvad iga kuu teisel ja neljandal
esmaspäeval kell 14.30 Soomepoiste Leskede Klubi
koosviibimised. Lisaks tegutsevad mitmed ringid,
kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid
ootab ka eakate päevahoid.
AVATUD: E, T, K, N, R k 917
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist)
INFO TELEFONIDEL 646 6123
E-POST: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

Lühidalt
Jõuluturu Kultuuriprogramm

Reede, 23.12.2011
15.00 Pelgulinna Memmed
15.15 Viisuveeretajad / Kalju baptisti
koguduse noortekoor, Lyra
16.00 Türi Mustsõstra Õied
16.15 Triin Niitoja
Laupäev, 24.12.2011
12.00 Tallinna linnapea kuulutab
välja jõulurahu
12.15 Kalle Kant
13.00 Artjom Savitski
Pühapäev, 25.12.2011
12.45 Mariann Saar
13.15 Iiri tantsu trupp Solas
13.30 Poola rahvatantsuansambel
Polonez
Laupäev, 31.12.2011, Vana-aasta
õhtu
22.30 Vana-aasta ärasaatmisprogramm
00.00 Uusaasta vastuvõtt
Reede, 6.01.2012, Kolmekuninga
päev / Vene uusaasta
17.00 Laagri estraadistuudio solistid
17.30 Zahira tantsustuudio
18.00 Baskiiri laulu- ja tantsuansambel
18.30 Karel Tallermaa (Superstaar
osaleja)
Laupäev, 7.01.2012
12.00 Terje Treimani tantsustuudio
12.30 Viisuveeretajad
13.00 Iiri tantsu trupp Solas
13.30 Rahvatantsuansambel
Leigarid
14.00 Zhurba, Ljanok, Tsharõ,
Rafael Sharafetdinov
14.30 Türi Kaktus
Pühapäev, 8.01.2012
12.00 G. Adolfi Gümnaasiumi
lastekoor
12.30 Ukraina laulu- ja tantsuansambel
13.00 Ansambel Zhurba

Palju õnne!

Erna Kask ...................... 1.12.1918
Mihkel Põldma .............. 1.12.1920
Marie Truu ..................... 4.12.1917
Alexandra Taver ............ 5.12.1919
Jekaterina Riazanova ... 5.12.1920
Jekaterina Orlova .......... 7.12.1916
Jaan Niinemets ............. 9.12.1921
Adele Kalde ................. 11.12.1915
Valter Tammjärv .......... 11.12.1916
Lidia Petrova ............... 12.12.1920
Tatjana Smoljanitskaja ... 13.12.1920
Salme Raidmaa .......... 14.12.1914
Aurelie Jaana ............... 15.12.1918
Vaike Pärtsel ............... 17.12.1917
Kuulo Vimmsaare ....... 17.12.1921
Leida-Miralda Arosaar ... 18.12.1918
Jevgenia Tolok ............ 19.12.1918
Leida Garnek ............ 19.12.1919
Õie Kallaste ................. 19.12.1921
Elmar Korberg ............. 20.12.1921
Jekaterina Roganova .... 20.12.1919
Hilja Klein .................... 21.12.1921
Linda Tamberg ............ 21.12.1921
Isaak Serman .............. 21.12.1918
Ester-Mariette Murd .... 22.12.1919
Ants Viires ................... 23.12.1918
Vassili Dõmov ............. 24.12.1916
Galina Zaitseva ........... 25.12.1918
Vassili Uibo ................. 25.12.1918
Elva-Helena Kosk-Saareke .............
...................................... 26.12.1921
Aksella Ollik ............... 27.12.1918
Elin Veider ................... 28.12.1921
Nikolai Gavri ............. 28.12.1921
Beile apiro ................. 28.12.1918
Vitali Golubev .............. 30.12.1918
Klavdia Makarova ....... 30.12.1920
Olev Saar .................... 30.12.1921
Veera Ignaova ........... 31.12.1920
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Orthodox Singersi jõulukonsert
4. jaanuaril 2012 kell 19.00 pakub ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel Tallinna Toomkirikus uut ja põnevat jõulukava Jõulud ja tähed. Kavas
traditsioonilised õigeusu jõuluteosed, mis põimuvad
kaasaaegse vaimuliku muusikaga. Kõlab Valeri Kalistratovi, inglise helilooja John Taveneri ja eesti helilooja Galina Grigorjeva jõulumuusika.
Eriti huvitavaks teeb jõulukava Urmas Sisaski
uue kantaadi Fööniks esiettekanne. Kantaadi
teksti on kirjutanud helilooja ise. Sisask kirjeldab
teose sündi nii: Teoseks sain inspiratsiooni Egiptuses. Reisi peamine eesmärk oli uurida ekvatoriaalset tähistaevast. Et ilmaolud soosisid vaatlust, nägin taevas üht kaunimat tähtkuju Fööniksit. Fööniks
on Egiptuse ja Kreeka müütides esinev tulilind. Kurjuse, tigeduse, õeluse, kadeduse, vihkamise jätab
lind tuhana maha, viies taevasse armastuse, hoolivuse, headuse ja sallivuse. Oma teosega soovin
Eesti rahva hingesoojust fööniksina universumisse

Orthodox Singers.

viia. Aeg on hakata teineteist armastama, mitte vihkama.
Kontserdil on kaastegevad Daniel Julle (kitarr) ja
Igor Jermakov (bajaan). Piletid: 10  ja 6  (õpilastele,
üliõpilastele, pensionäridele).
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Statistikaamet korraldab elanike küsitlusuuringuid aasta läbi ning ukse taha
tulnud küsitleja tuvastamiseks on mitu
võimalust.
Hiljuti ajakirjandusest läbi jooksnud libaloendajate teema on inimesed
õigusega valvsaks muutnud, märkis Statistikaameti välitööde talituse
juhataja Heidi Pellmas. Tõepoolest, rahvaloendaja enne 16. veebruari
2012 ei tule. Samas toimuvad Statistikaameti küsitlusuuringud aasta läbi
ning uuringusse sattunud inimesed saavad hõlpsasti kindlaks teha, kas
ukse taha tulnud inimene töötab Statistikaametis.

KUIDAS TEHA KINDLAKS, ET TEGEMIST ON ÕIGE
KÜSITLEJAGA?

TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
30. NOVEMBRI 2011 ISTUNGIL:
korraldusega nr 1877k: võtta vastu Kesklinnas asuva 0,35
ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Kappeli tn 7 kinnistu
ja lähiala detailplaneering, K-Projekt ASi töö nr 06132, milles
on ette nähtud muuta J. Kappeli tn 7 kinnistu riigikaitsemaa
maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaaks ja määrata ehitusõigus krundile 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega
elamu ehitamiseks ning ehitusõigus J. Kappeli tn 9 krundile
maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega elamu, ühe maaaluse korrusega parkla ja olemasolevale 2-korruselisele elamule
kolmanda korruse peale ehitamiseks.
5.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna valitsusel
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
5.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23.
detsembri 2009 korraldusega nr 2144k J. Kappeli tn 7
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Talv ja lumi on toredad, kuid tekitavad
linnaruumis tihti ka probleeme. Tallinna
Munitsipaalpolitsei Amet soovib kõigile
majaomanikele mõnusaid talverõõme
ning loodab, et meelespea on abiks
heakorra eeskirja täitmisel.
LUMISED JA JÄISED KÕNNITEED

Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud tegema heakorratöid kinnistu või ehitisega külgneval puhastusalal (HK § 5 lg 1 p 3). Puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee
vahel. Talvisel ajal on heakorratöödeks lume ja jää koristamine kõnniteedelt. Lume rookimisel tuleb meeles pidada, et lund ei tohi lükata
sõiduteele ega kuhjata trammitee lähedale (HK § 13 p 13). Kojamehe
ja lumesaha põlise võitluse teemal juhime tähelepanu, et ka sõiduteede hooldajatel ei ole õigus jätta tööde käigus tekkinud lund ja jääd
kõnniteele. Seda on lubatud ainult juhul, kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetrit käiguruumi (HK § 13 p 14). Eeskirjade rikkujatest
saab teatada Tallinna Kommunaalametisse (suured magistraalid ja
ühistranspordi liinidega tänavad) või linnaosavalitsustesse (kõik teised tänavad).
Parim vahend libedusetõrjeks on tänavate, majaesise ja treppide
pidev ning korralik hooldus. Praktika näitab, et probleeme ei teki
kohtades, kus on virk majahoidja või hoolsad elanikud. Juhul, kui
värske lumi koristatakse kohe ega trambita lund kinni, ei teki ka jää
nii kergesti. Lisaks võib kasutada 26 mm läbimõõduga puistematerjale. Kindlasti ei tohi kõnni- ja pargiteede libedusetõrjeks kasutada
tuhka või kloriide (HK § 13 p 12).

KÕRGUSTES PEITUVAD OHUD

Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud kõrvaldama ehitiselt lume,
jääpurikad, varisemisohtlikud katusekivid, plaadid jms (HK § 5 lg 1 p
9). Enne lume tulekut on vaja kindlasti üle vaadata katused, räästad,
veerennid ja karniisid. Kõik suve ja sügise jooksul rennidesse kogunenud lehed jms praht tuleb eemaldada, et ei tekiks ummistusi. Murenev krohv tuleb eemaldada, et niiskuse ja temperatuuri muutumisel ei tekiks allalangevaid tükke.
Jääpurikate ja muu ohu tekkimisel tuleb piirkond eraldada, märgistada ning oht viivitamatult likvideerida. Ohu kõrvaldamine tehakse avariitööna ning selle toimumisest tuleb teavitada linna abitelefo-

TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUSTAS
01. DETSEMBRI 2011 ISTUNGIL:
otsusega nr 201: kehtestada Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja
Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008
korraldusega nr 1948-k Tuukri tn 7, Tuukri tn 9/9a ja Tuukri tn 11
kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.

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

Detailplaneeringud

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

1. Uuringusse sattunud inimesele on Statistikaamet eelnevalt saatnud
kirja, kus on märgitud küsitleja nimi, kes temaga ühendust võtab ja küsitleja telefoninumber.
2. Inimese ukse teha tulles esitab küsitleja pildiga Statistikaameti
töötõendi.
3. Vajadusel saab küsitleja õigsust kontrollida Statistikaameti telefonil 625 9100.
2011. aasta lõpus on toimumas neli Statistikaameti küsitlusuuringut:
1) Eesti tööjõu-uuring, 2) Leibkonna eelarve uuring, 3) Leibkondade energiatarbimise uuring, 4) Täiskasvanute oskuste uuring Tean ja oskan.
Aastas osaleb Statistikaameti küsitlusuuringutes kokku enam kui 40
tuhat inimest, märkis Pellmas. Loodame, et igaühel, kes uuringusse on
sattunud ja kellega Statistikaameti küsitleja ühendust võtab, on võimalik
ka uuringus osaleda, rääkis Pellmas. Uuringusse sattunud inimeste
panus on asendamatu väärtusega ning määrava tähtsusega Eesti elu
kohta tõese pildi saamiseks, lisas ta.
Statistikaamet on küsitlusuuringuid korraldanud ligi 15 aastat. Küsitlusuuring tähendab seda, et pöördutakse otse inimese poole ja kogutakse sellist teavet, mida muul viisil ei saa  infot kogemuste, arvamuste,
majandusliku olukorra ja elamistingimuste kohta. Näiteks kui tahame
analüüsida Eesti linna- ja maaperede elamistingimusi, siis ei piisa ehitusregistri andmetest, kus on küll olemas andmed eluruumi suuruse ja
tehniliste tingimuste kohta, aga puuduvad andmed pere kohta, kes selles
eluruumis elab.

Kinnistu- ja majaomaniku talvine meelespea

TALLINNA LINNAVALITSUS OTSUSTAS
07. DETSEMBRI 2011 ISTUNGIL:
korraldusega nr 1914k: algatada Toom-Kuninga tn 30 ja ToomKuninga tn 32 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Toom-Kuninga tn 30 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning kuni 2
maapealse ja ühe maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks ning
Toom-Kuninga tn 32 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone
rekonstrueerimiseks ja kruntide kasutamise tingimused.
2.1 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

nile 1345. Pärast tööde lõpetamist tuleb ümbrus korrastada.
Kõigi tööde tegemisel tuleb tagada enda ja teiste ohutus!

PARKIMINE LINNATÄNAVAIL JA LUMI

Kindlasti peavad sõidukijuhid jälgima talvel ajutisi liikluskorraldusvahendeid. Tihti vastavaid märke eiratakse ning lumekoristusmasinad ei
saa takistavate autode tõttu tänavat kogu laiuses puhtaks lükata. Nii
tekivad lumehanged, mis takistavad edasist masinate parkimist.
Väiksemate tänavate elanikel soovitame teha koostööd kohaliku
linnaosa spetsialistiga, kelle ülesandeks on lumekoristuse korraldamine. Koostöös tänava elanike ja linnaosa vahel on võimalik leida
parimad lumekoristuse võimalused. Näiteks korralikuks lumekoristuseks oleks elanikel võib-olla võimalik tänav mingiks ajaks autodest vabastada.

KARISTUSED

Suulise hoiatusega piirdutakse ainult sellistel juhtudel, kui juba kontrolli käigus on näha, et omanik on rikkumise eemaldamiseks vastavaid meetmeid ette võtnud. Tallinna linna heakorra eeskirja nõuete
rikkumise eest võib väärteomenetluse käigus karistada füüsilist isikut kuni 400 euro ja juriidilist isikut kuni 1300 euro suuruse rahatrahviga. Inimvigastusega lõppenud õnnetuste puhul võib algatada kriminaalmenetluse ning sel juhul on karistused rangemad.

STATISTIKA

Eelmisel talvel alustati koristamata kõnniteede osas (HK § 5 lg 1 p 3)
189 menetlust ja trahve määrati summas 4633 eurot.
Ehitistelt kõrvaldamata lume ning jääpurikate osas (HK § 5 lg 1 p
9) 442 alustati menetlust ja trahve määrati summas 8687 eurot.

LUME LADUSTAMINE

OÜ Slops, Maleva 4, dispeteri telefon 666 3065; Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus, Loovälja Rebala küla Jõelähtme vald. Info telefonil 609 6530.
Lume ladustamise kohta linnaosades tuleb küsida linnaosa heakorra spetsialistidelt.
Lumekoristusfirmad: http://www.tallinn.ee/est/lumekoristus
Tallinna Linna heakorra eeskiri: https://oigusaktid.tallinn.ee/
?id=3001&aktid=105031&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet: korrapidamise telefon 14 410
(24 h), e-posti aadress munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise
Amet avalikustavad ajavahemikul 02.0116.01.2012
J. Kappeli tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastuvõetud Tallinna Linnavalitsuse
30. novembri 2011 korraldusega nr 1877k.
Planeeritud maa-ala asub Tartu maantee, J. Kappeli ja K.
Türnpu tänava vahelises kvartalis. Avalikustatavas detailplaneeringus on ette nähtud muuta J. Kappeli tn 7 kinnistu riigikaitsemaa
maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaaks ja määrata ehitusõigus krundile 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega elamu
ehitamiseks ning ehitusõigus J. Kappeli tn 9 krundile maa-aluse
ja kuni 3 maapealse korrusega elamu, ühe maa-aluse korrusega
parkla ja olemasolevale 2-korruselisele elamule kolmanda korruse peale ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,35 ha.
Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt AS ning huvitatud isik on OÜ Venus Kinnisvara.
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 väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel
645 7217 ja 645 7264.

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

Statistikaameti
küsitlusuuringud
toimuvad aasta läbi

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 03.0110.01.2012
on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda ToomKuninga tn 30 ja Toom-Kuninga tn 32 kinnistute detailplaneeringu eskiislahendusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2011 korraldusega nr 1914k. Planeeritav maa-ala asub Suur-Ameerika tänava, Toom-Kuninga
tänava, Väike-Ameerika tänava ja Kesk-Ameerika tänava
vahelises kvartalis.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ToomKuninga tn 30 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning kuni 2 maapealse ja ühe maa-aluse
korrusega elamu ehitamiseks ning Toom-Kuninga tn 32 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks
ja kruntide kasutamise tingimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2012 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse
saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.
Detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjadega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr.
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Oranz Riidepood
v

Narva mnt 6 ja Akadeemia tee 33
(PTA/ Klementi hoone)
VÄHEKASUTATUD, KAASAEGSED
ITAALIA RIIDED JA KASUKAD

Kaup 30%

Sellise suurusega reklaam
(68x44 mm) ajalehes
Kesklinna Sõnumid
maksab 55 EUR
reklaam@ajakiriyks.ee
tel 660 1641

