
Kesklinnas ei jää suvi ära!
Avastame linna, naudime kultuuri ja kogume energiat – Kesklinnas!

Kunagi lookles siin Härjapea jõgi, mille 
kallastel paiknenud muinaseestlaste 
asulad. Mõni tuhat aastat varem lok-
sunud aga vastu praeguse Poolamäe 
nõlva veel meri. Hilisem inimtegevus 
on siia mitmesuguseid jälgi jätnud. 
Paar aastat tagasi sündis Kesklinna 
valitsuses mõte piirkond põhjalikult 
korrastada. Selleks kehtivad muin-
suskaitse eritingimused, mida on 
põhjendanud ajaloolane Oliver Orro.

Härjapea jõel olnud keskajal veski 
ja teispool veskitammi suur tiik – kül-
lap sealt ka Tiigiveski nimi pärineb. 
20. sajandi algul lõpetas vesiveski töö 
ja nii kaotas juba soostuma hakanud 
tiik oma otstarbe. See täideti, kasuta-
des muuhulgas Estonia teatri vunda-
mendiaugust toodud pinnast, ja ase-

mele rajati linna esimene avalik laste 
mänguväljak. Härjapea jõgi suunati 
mäenõlva all uude sängi ning nüüdse 
kergejõustikuhalli kohal sai 1913. aas-
tal valmis jalgpalliväljak.

Kümmekond aastat hiljem hakati 
täidetud tiigi kohale rajama parki. See 
meelitas aga naaberagulist ligi päeva-
vargaid ja viinaninasid, mistõttu sai 
koht rahvasuus nimeks Pasatski park. 
Tagatipuks olid Härjapea ülemjook-
sul paiknenud sõjaväeosad ja -hospi-
dal muutnud jõe suviti haisvaks sol-
gikraaviks, nii et 1930-ndail viidi jõgi 
siin maa-alusesse kanalisse. 

Praeguse Poolamäena tuntud loo-
duslikult künkalt on aga mitme sa-
jandi vältel kruusa kaevandatud. 19. 
sajandi algul veeti kruusasele pinna-

sele mulda ja istutati puid, et rajada 
roomakatoliku koguduse kalmistu. 
Esimesed teadaolevad matused tehti 
sinna 1803. Kalmistut piiras vähemalt 
osaliselt kivimüür, nüüdse Staadioni 
tänava pool oli värav. 

Kalmistu oli kasutusel läbi 19. sa-
jandi ja siia maeti sadu katoliiklasi. Et 
sageli olid nad poola rahvusest, kut-
sus rahvas paika Poolamäeks, kuigi 
maetute hulgas oli leedulasi, sakslasi, 
eestlasi jt. Aktiivne matmine jätkus 
veel 1930.-1940. aastail, kuid 1950. 
aastate keskel kalmistu suleti ning 
kohe hävitati ka kõik hauapiirded ja 
-tähised, et muuta kalmistu pargiks. 
1990 maeti säilmed ümber – arvata-
vasti tulid need välja kergejõustiku-
halli ehitamisel – ja hiljem paigaldati 

mälestuskivi kalmistule maetud poo-
lakatele. Unarusse jäänud ala korras-
tati selle sajandi algul.

Eelmisel kuul tehtud arheoloo-
giliste uuringutega koguti vajalikke 
lähteandmeid ala rekonstrueerimis-
projekti koostamiseks. Loodetavasti 
algab projekteerimine veel sel aastal 
ja juba järgmisel ehitustööd, mille tu-
lemusena kujuneb Tiigiveski-Poola-
mäest terviklik puhkeala. Seda peaks 
arhitekt Villem Tomiste (Stuudio Tal-
linn OÜ) eskiisprojekti kohaselt ise-
loomustama nii kaunid vaated kui ka 
õdusad nurgakesed veevulinaga, nii 
aktiivse tegevuse alad sportimiseks ja 
muusika kuulamiseks kui ka laste või 
lemmikloomadega ajaveetmiseks. 

Poolamäe ja Tiigiveski – minevik ja tulevik
Kireva ajalooga Tiigiveski-Poolamäe piirkond on kavas uuendada mõnusaks puhkealaks.
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Aprillis kahanes Kesklinna elanike 
arv 38 võrra, aasta algusest on 

aga nelja kuu jooksul lisandunud 
Kesklinna 136 elanikku. 

Pealinnas kokku elas mai 
alguses 444 618 inimest – arv on 
kuu jooksul 379 võrra vähenenud. 
Eelmisel aastal suurenes Tallinna 

rahvaarv 1756 võrra.

Allikas: rahvastikuregister,  
1. mai 2021
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Arheoloogid kaevasid välja 
Bahrynowskyte perekonna 

matusekabeli vundamendi ja 
trepi endisel kalmistul. 
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Suvi ei jää ära! 
Veidi teistmoodi, 
aga tuleb!
Juba maikuu keskpaik näitas, et see suvi ei saa 
kuidagi ära jääda. Olgem vaid mõistlikud, rõõm-
sad ja loovad – ning saame vajaliku päikese ja 
meelelahutuse kätte ka sellel aastal. 

Kuu alguseks sai valmis Tuvi pargi uus rajatis, 
välijõusaal, mis võimaldab igal kellaajal värskes 
õhus trenni teha. Rõõmu teeb seegi, et rajatise 
juures on mõeldud liikumispuudega inimestele. Ja 
nii, nagu ikka erivajadustega inimestele mõeldes, 
on selle käigus sündinud lahendusi, mis rikastavad 
ka ilma puudeta inimeste elu. Nii pakub Tuvi pargi 
välijõusaalis leiduv treeninguseade, mis mõeldud 
ratastoolikasutajatele, kõigile teistelegi paindlikke 
treeninguvõimalusi.

On teil ehk soov minna reisile mõnd põnevat 
paika avastama, ilma et üleliigseid riske võtta? Aga 
palun! Suurem osa Tallinna elanikke ei ole kind-
lasti käinud Aegna saarel, hoolimata tõsiasjast, et 
tegu on osaga Kesklinnast – olgugi et meretagune 
maa. Aegnaga on suvehooajal regulaarne laeva-
ühendus. Saarel saab avastada nii kaunist loodust 
kui ka põnevat militaarpärandit, võib telkida, mat-
kata ja rannamõnusid nautida. Aegna loodusmaja 
korraldab aga lastele ja noortele looduslaagreid ja 
-retki. See on tõeline pärl, mis ootab avastamist! 

Piirangute leevendused võimaldavad Kesklin-
na valitsusel jätkata suvise kultuuriprogrammiga. 
Kui emadepäeva kontsert toimus veel veebis, siis 
õige pea on ees ootamas juba vabaõhukontserdid 
linnaosa parkides. Tulemata ei jää traditsioonili-
sed ja oodatud pargietendused lastele. Oleme aga 
otsustanud, et jaanipäevapidu linnaosavalitsus ei 
korralda. Esiteks on seis nii suurteks sündmusteks 
veel liiga habras ja teiseks – kui olukord lubab, siis 
on mõistlik lasta sel üldrahvalikul tähtpäeval või-
malusest haarata pigem kauakannatanud toitlus-
tus- ja meelelahutusettevõtetel. Ehk siis: olgu ühe 
suure peo asemel rohkem väiksemaid!  

Kesklinn on täienenud uute lillede, aga ka 
värskendatud pargipinkidega. Samuti on hoolda-
tud kõrghaljastust mitmes paigas, kus see kippus 
juba varjutama muru kasvuks vajalikku päikese-
valgust või segas parkide kasutamist. Nii et suvi 
võib linna tulla.

Tundkem rõõmu päikesest ja lilledest, ärgem 
võtkem asjatuid riske ning leidkem järgnevatest 
kuudest endale nii 
palju põnevat, ha-
rivat ja lõbusat, kui 
vähegi päevadesse 
mahub. Ilusat suve 
kõigile!

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

26. mai 2021

Laev Vesta väljub Aegna saare-
le linnahalli kailt. Hooaeg kes-
tab 31. augustini.

Aegna on Tallinna üks varja-
tud pärleid, mis väärib avasta-
mist. Seda enam et äsja tehtud 
investeeringute toel on rikka 
loodusega saare puhketaristu 
saanud uue näo. Matkarada-
del võib tutvuda Aegna huvita-
va ajaloo ja loodusega. „Teeme 
ära” talgupäeval tegid kohalikud 
elanikud ja sel nädalal ka Kesk-
linna valitsuse töötajad saarel 
koristustöid. 

Laev Aegnale väljub Tallin-
nast esmaspäeval, kolmapäeval 
ja neljapäeval kaks korda päevas 
–kell 10 ja 17 ning Aegnalt kell 
11.15 ja 18.15. Reedel, laupäeval 
ja pühapäeval toimub kolm reisi 
päevas väljumisega Tallinnast 
kell 10, 15 ja 18 ning Aegnalt kell 
11.15, 16.15 ja 19.30. Erandlikult 
on 23. juunil neli reisi, mis väl-
juvad Tallinnast kell 10, 12.30, 16 
ja 18.30 ning Aegnalt kell 11.15, 
13.45, 17.15 ja 19.45. Ülesõit Aeg-
nale kestab ligikaudu tunni. Pi-
leteid saab osta eelmüügist kuni 
kaks tundi enne laeva väljumist. 
Pääs laevale ja kohapealne pile-
timüük algab 30 minutit enne 
reisi algust. Eelmüük on reise 
korraldava AS Kihnu Veeteed 
kodulehelt. 

Aprilli keskel alanud ja Tallin-
na päeval lõppenuks kuuluta-
tud heakorrakuu järgne aeg 
keskendus linnakeskkonna 
elurikkusele.

Tänavusel heakorrakuul ei 
olnud pandeemia tõttu võima-
lik korraldada suuri piirkond-
likke ega ülelinnalisi talgupäevi, 
küll aga korraldati neid rohkesti 
linnaosa asumites. Tänu mitme 
kohaliku kogukonna algatatud 
talgutele, mida toetas ka Kesk-

linna valitsus, said koristustööd 
tehtud näiteks Luite asumis, 
Järve metsa terviserajal ja seal-
ses kettagolfipargis, Kassisabas, 
Mõigu kalmistul, Aegna saarel, 
Kohtu vaateplatvormi alusel 
nõlval. Samuti tehti linnaosa ra-
jatiste suurpuhastust grafitist. 

Heakorrakuu traditsioonide 
hulka Kesklinnas kuulub ka las-
teaedade varustamine vajaliku 
liiva ja mullaga. 

Üle-eestiline looduskaitse- 

kuu mai kuulutati Tallinnas 
elurikkuse kuuks. 20.–27. maini 
sai teoks roheline nädal kolme 
rahvusvahelise teemapäevaga: 
mesilaste, elurikkuse ja parkide 
päev. Loodusesõpru oodati osa-
lema loodusmatkadel, linnu-
lauluõhtutel loomaaias, avatud 
mesilate päevadel ja paljudel 
teistel üritustel. Linnaaedades 
korraldatakse talguid ja töö-
tubasid, botaanikaaias toimub  
30. mail kaks fotokoolitust. 

Abilinnapea Kalle Klandorf 
rõhutas, et elurikkus ei eksis-
teeri üksnes metsas või par-
gis, vaid iga päev meie ümber. 
„Soovime, et linnaelanikud 
seda senisest enam märgata ja 
väärtustada oskaksid, seda ka 
kohtades, kus ehk esmapilgul 
näib olevat üksnes asfalt ja kivi-
majad. Fookuses on ennekõike 
mesilased ja teised tolmeldajad 
kui tähtsaimad tegelased elu-
rikkuse hoidmisel.” 

Tallinna päeval istutati linna-
ruumi üle 5500 lilletaime.

Juba aprillis alanud istutus-
talgud kulmineerusid mais; tu-
lemusena on eelmise aastaga 
võrreldes tänavu linnaruumis 

lilli palju rohkem – 23 asemel 
50 asukohas. Linnapea Mih-
hail Kõlvart märkis, et rohealad 
hõlmavad Tallinnast ligi 30% ja 
neid luuakse lähiajal juurde. 

Et Tallinna rohepöörde üks 

olulisi eesmärke on elurikku-
se toetamine, pandi Tallinna 
päeval mulda eelkõige tolmel-
dajatele meeldivaid taimi. Tä-
helepanu keskmes on mitut 
linnaosa ühendav Putukaväil 

algusega Põhja-Tallinnast ja ro-
helise jõena Hiiu asumini. 

Kesklinnas sai uue hinga-
mise Koidu pargi haljastus, kus 
korrastati istutusalasid ning li-
sati põõsaid ja püsililli. 

Kvartalite siseteid remonditakse kahes etapis, millest 
esimesega tehti algust juba mõni nädal tagasi. 

Esimeses etapis läbivad taastusremondi Ants Lauteri, 
Lembitu, Kuke, Kauka, Tuvi ja Virmalise tänav. Tööde kogu- 
maksumus on 590 000 eurot ja valmimistähtaeg juuni 
lõpp.

Suve teises pooles tulevad remonditööd Aedvilja, Laste- 
kodu, Tatari, Komeedi, Aasa, Saturni, Pilve ja Vineeri tä-
naval. Kavakohaselt alustatakse seal juunis ja lõpetatakse 
septembris. Tööde kogumaksumus on 663 000 eurot. 

Lepingu järgi algab 28. juunil taastusremont Juhan 
Kunderi tänaval. Selle lõpptähtaeg on 12. juuli ja maksumus 
180 000 eurot. Leping on sõlmitud Viamer Grupp OÜ-ga. 
Lisaks peaks juuni lõpuks valmima Roosikrantsi tänava re-
konstrueerimine. Töö läheb maksma ligikaudu 1,8 miljonit 
eurot. Jaan Poska tänava põhjalik uuendamine nelja miljoni 
euro eest kestab septembrini. 

Menetlusse on jõudnud ehitusluba Pika tänava re-
konstrueerimiseks. Kui hange töövõtja leidmiseks õnnes-
tub, algab ehitus veel sel aastal ja jätkub järgmisel. 

Aegnal on hooaeg alanud

Heakorrakuu andis teatepulga elurikkusele

Linn täitus lilleiluga

Suvised teetööd Kesklinnas 

Foto: Albert Truuväärt
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Üleskutse kõigile vanalinna fännidele
Kroonviiruse loodud olukord 
annab võimaluse mõtestada 
uuesti vanalinna. Tühjad tä-
navad, hotellid, suletud ärid, 
kohvikud ja muuseumid –  
mis neist saab? Ehkki on 
vaktsiinid, ei pruugi täieli-
kult taastuda pandeemiaeel-
ne olukord. 

Pigem tuleb mõelda uu-
tele võimalustele ja stsenaa-
riumitele. Peale kriisiplaanide 
ja hetkeolukorra praktiliste 

lahenduste on praegune aeg 
ideaalne ka unistamiseks: mis 
VÕIKS vanalinnas veel olla? 
• Millega VÕIKS täita tühje 

tänavaid ja ruume? 
• Millised tegevused VÕIK-

SID vanalinna tänavatele 
tuua taas elu ja melu? 

• Mis VÕIKS tuua inimesed 
tagasi vanalinna? 

• Milline VÕIKS OLLA meie 
kõigi unistuste vanalinn? 

Olete oodatud osalema 13. 
augustil kell 15–17 vanalinna 
päevade mõttetalgutel „Täna-
ne unistus, homne reaalsus”. 
Panuse vanalinna tulevikku 
saate aga anda kohe, saates 
ideid oma unistuste vanalin-
nast. Ootame ideid hiljemalt 
20. juuniks e-aadressile info@
vanalinnapaevad.ee. Parimad 
ideed jõuavad mõttetalgute 
lavale. Üheskoos jõuame roh-
kem ja paremini!

Tuvi park pakub uudset tegevust
Vastselt avatud välijõusaal ja 
hiljuti värskendatud pargi-
miljöö annavad hea põhjuse 
tulla Tuvi parki aega veetma.  

Iga uus rekreatsiooni- ja 
puhkeala linnas on praegusel 
ajal rohkem kui teretulnud. 
Kesklinna elanikel ongi nüüd 
juures üks selline park, kus 
mõnusalt aega veeta, aga soo-

vi korral ka sportlikult pingu-
tada professionaalsete tree-
ninguseadmetega sisustatud 
välijõusaalis. Tuvi pargi väli-
jõusaal on varustatud kümne 
treenimisvahendiga eri vanu-
ses ja vormis inimestele, ka 
erivajadustega.

Täname ehitajat Insene-
riteenused OÜ, kes lõpetas 

tööd ettenähtud 15. mai ase-
mel juba aprilli lõpuks! 

Peale vastse välijõusaali on 
Tuvi pargis tehtud kevadine 
hooldusremont jalgteedele, 
korrastatud trepp ja värsken-
duskuuri läbinud pargipingid. 
Lisaks paigaldati parki küm-
mekond uut pinki. 

Uuring: vanalinlased on rahulolematud lühiajaliste üürikorteritega

Tallinna vanalinna kohta on 
valminud kaks uut uuringut. 
Kõik huvilised on oodatud 
kuulama nende tutvustust 3. 
juunil kell 18 hübriidüritusel, 
mis toimub EKA TV-s, Zoo-
mis ja kunstiakadeemia suu-
res auditooriumis.    

Allakirjutanu koostatud 
uuring „Pärand ja kogukond” 
annab ülevaate sellest, kui-
das vanalinn, mis varem oli 
tihe elamispiirkond ning linna 
peamine kaubanduse ja resto-
ranide-kohvikute keskus, hak-
kas 1960-70-ndatel seniseid 
funktsioone kaotama. Too-
na peeti enamikku vanalinna 
maju elamiseks sobimatuks 
ning piirkonda sooviti tuua 
pigem kultuuri ja klubilise te-
gevusega seotud funktsioone. 
Praktikas muutus suurem osa 
vanalinna hooneid nõukogude 

ajal hoopis administratiivasu-
tusteks.

Taasiseseisvumisajal on 
vanalinna arendatud turismile 
mõeldes: üle poole poodidest 
on orienteeritud eelkõige vä-
liskülalistele, paljud söögi-
kohad sõltuvad turistidest ja 
neile on tekkinud kohalike 
seas turistilõksu maine. Samal 
ajal on administratiivasutused 
(st töökohad) vanalinnast val-
davalt välja kolinud, mitu neist 
asendunud hotelliga. 

Vanalinnas on eluruume 
suhteliselt hõredalt ja elanik-
kond võrreldes varasemaga 
väga väike – samas suurus-
järgus kui pärast Põhjasõda ja 
katku 1710-ndatel. Seetõttu on 
eriti muret tekitav tendents, 
et niigi vähesed elukorterid 
on hotellistumas lühiajalise 
üüri pakkumise kaudu. 

Uuring „Vanalinna ela-
nike ja kinnisvaraomanike 
ootuste kaardistus: pärand, 
elukeskkond, turism” tehti 
mõistmaks, mida nüüdsed va-
nalinlased arvavad ja ootavad 
vanalinnalt kui elukeskkon-

nalt. Sotsioloogid Liis Ojamäe 
ja Katrin Paadam tegid põh-
jaliku küsitluse ja süvainterv-
juud. Veebiküsitlusel osales 
338 vanalinna elanikku ja kin-
nisvaraomanikku – suur tänu 
teile kõigile!

Vastajad hindasid väga 
kõrgelt vanalinna erilist at-
mosfääri, kõige negatiivse-
malt nähti lähipiirkonnas öist 
melu ja lärmakustaset – eriti 
vanalinna lõunaosas, kus on 
rohkem toitlustus- ja mee-

lelahutusasutusi. Oma maja 
tasandil olid vastajad kõige 
vähem rahul lühiajaliste üüri-
korteritega. 

Variantide seast, kuidas 
tulevikus paremini turismi-
koormusega toime tulla, toe-

tasid vastajad kõige enam 
meelelahutusasutuste tege-
vuse piiramist öörahu ajal, tu-
rismi ajalist ja ruumilist haju-
tamist ning korteriühistutele 
suuremate õiguste andmist 
oma majas lühiajalise üüritee-
nuse reguleerimiseks. 

Suurim probleem
Uuringute põhjal näib, et lühi-
ajalise üüri kontrolli alla saa-
mine on üks peamisi küsimusi, 
kuidas säilitada vanalinnas ko-
halikku elu ja mitmekesisust – 
vältida ainult turismile orien-
teeritud ruumikasutust ning 
hoida asumit pikemas pers-
pektiivis elatava keskkonnana. 
Populaarsed turismilinnad üle 
maailma kasutavad selleks eri 
meetmeid, nende keskmes on 
litsentsisüsteemid ja lühiaja-
lise üüri kui äri piiramine, lu-

bades seda teha pigem ainult 
korteri püsielanikul ajutiselt, 
mitte pidevalt või vahendatud 
teenusena. 

Vanalinna elanikega teh-
tud intervjuudest ilmnes, et 
siingi kogevad naabrid kõige 
suuremaid probleeme just 
nende korteritega, kus lühi-
ajalist üüri pakutakse vahen-
datud teenusena.

Uuringus „Pärand ja ko-
gukond” on tehtud ettepane-
kuid, milliseid meetmeid võiks 
Tallinnas kaaluda, arvestades 
teiste turismilinnade koge-
musi. Need pole valmis lahen-
dused ja lühiajalise üüri teema 
vajab laiemat diskussiooni, 
kuid kindlasti tuleb seda vald-
konda Tallinnas reguleerida.

Triin Talk 
kunstiakadeemia nooremteadur

Uuringud on valminud Tallinna Sadama tellitud uurimisprojekti 
„Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine” 
raames ja täismahus kättesaadavad EKA kodulehel. Samas on 
leitav lisainfo 3. juuni ürituse kohta, sh registreerimislink neile, 
kes soovivad kunstiakadeemiasse kohale tulla või osaleda 
arutelus Zoomi kaudu. EKA-TV (tv.artun.ee) vahendusel ülekande 
jälgimiseks registreerida vaja ei ole. 

Vanalinna rahvastiku arvu muutus. Koostaja Triin Talk  AirBnB korterid Tallinnas on koondunud vanalinna ja selle lähiümbrusesse. Allikas: AirDNA.com  
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Suvelavastus Ohtu mõisas

Etendused alates 14. juulist 
kokku vaid 12 korral

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu
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Tallinna vanalinnas, 
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www.hopnerimaja.eu
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Kunstimuuseumis Rubensist reivini

Hingemuusika Rootsi-Mihkli kirikus

Maist alates rõõmustab Eesti 
kunstimuuseum huvilisi mit-
me uue näitusega oma viies 
filiaalis.

Kadrioru kunstimuuseu-
mis on Madalmaade suur-
meistrite loomingut tutvustav 
näitus „Memlingist Rubensini. 
Flandria kuldne ajastu”. Esi-
mest korda saab Eesti publik 
vahetult tutvuda Peter Paul 
Rubensi, Anthony van Dycki, 
Hans Memlingi ja teiste Ma-
dalmaade kunsti hiilgeaja au-
torite loominguga. Peale suur-
meistrite teoste tutvustatakse 
ka tollaste naiskunstnike loo-
mingut ning teaduse arengut, 
tänu millele avaneb Madal-
maade uusaegse ühiskonna 
ja kultuuri koondpilt. Näituse 
kuraatorid on Katharina Van 
Cauteren (The Phoebus Foun-
dation) ja Greta Koppel.

Kumu kunstimuuseumis 
on avatud näitus „Terve öö 
üleval. Reivikultuur lähivaat-
lusel”, mis heidab pilgu reivile 
ja klubikultuurile ning nen-
dega seotud subkultuuridele. 
Disaini ja kunsti piire mõtes-
tab näitus „Kunst on disain on 
kunst”. Kumu suures saalis an-
nab koostöös Läti rahvusliku 
kunstimuuseumiga sündinud 
näitus „Janis Rozentāls. Elu-
tants” ühe populaarseima ja 
mitmekülgseima läti kunstni-
ku loomingust esimese mahu-
ka ülevaate Eestis. 

Mikkeli muuseumi huba-
ses atmosfääris saab osa His-
paania traditsioonilise maa-
likunsti juhtfiguuri Ignacio 
Zuloaga loomingust. Baski-

maalt pärit Zuloaga loomingul 
ja tegevusel kollektsionäärina 
ning Hispaania kultuuripäran-
di tutvustamisel oli suur osa 
selle pärandi säilimises ja rah-
vusvahelises tuntuses.  

Niguliste muuseumis avati 
äsja Antwerpenist saabunud 
näitus „Meeletu Dymphna jä-
rele”, mille fookuses on traagi-
lise saatusega märterpühaku 
Dymphna lugu jutustav Goos-
sen van der Weydeni altarire-
taabel. 

Adamson-Ericu muuseum 
läbib põhjalikku uuenduskuuri 
ning avab uksed uue ja põneva 

näituseprogrammiga juuni-
kuus.

Kunstimuuseumi peadi-
rektor Sirje Helme tunneb 
rõõmu, et kevadsuvine näitu-
seprogramm on väga rikkalik 
ja kõrgtasemel rahvusvahelis-
te näituste osakaal erakord-
selt suur. Selle kõrval ei jää 
kahvatuks meie oma kultuur: 
näitus tarbekunsti ja kujutava 
kunsti vahekordadest eelmise 
sajandi lõpus ning veel palju 
avastamisrõõmu pakkuv püsi-
näitus „Identiteedimaastikud” 
Kumus.

Pärast sunnitud pausi jät-
kub 8. juunil traditsiooniline 
PLMF kontserdisari Rootsi-
Mihkli kirikus.

Klassikalise muusika ela-
musi pakuvad Tallinna muusi-
kakeskkooli keelpilliosakonna 
õpilased. Kool on andnud vii-

maste aastakümnete jooksul 
enamiku Eesti professionaal-
setest muusikutest. Praeguste 
õpilaste repertuaaris on Bach, 
Sibelius, Eller, Mägi jt.

Kontsert on vaba sissepää-
suga. Järgmine kontsert juba 
nädala pärast, 15. juunil. 

Muusikute fond PLMF 
korraldab koos Rootsi-Mihk-
li kogudusega kontserdisarja 
Hingemuusika 2013. aastast. 
Publikule on uksed avatud iga 
kuu teisel teisipäeval kell 15. 

26. mai 2021

Corelli Music toob publiku ette suvealguse 
kontserdi „Kus laulab lind, kus õitseb lill”. Bo-
taanikaaia palmisaalis esineb pühapäeval, 6. 
juunil algusega kell 18 ansambel Rondellus. 
Kavas on lille-, linnu- ja lembelaulud 13.–15. 
sajandi heliloojatelt, nagu Bernart Ventadorn, 
Johannes Vaillant, Jacob Senleches, Borlet, 
Nicolas Pykini jt.

Vanamuusika ansambel Rondellus esineb 
koosseisus Maria Staak – vokaal, rataslüüra;  
Ester-Silva Erikson – vokaal; Johanna-Maria 
Jaama – fiidel, löökpillid; Robert Staak – lauto, 
löökpillid; Anna-Liisa Eller – psalteerium, plokk-
flöödid, torupill. Ajastu kostüümides muusikud 
esinevad tolleaegsete pillidega. 

Kontserdi pikkus koos vaheajaga on pool-

teist tundi. Tund enne algust ja vaheajal ootavad 
mõnusad salongikohvikud.

Kohtade arv on piiratud. Pileteid saab Pileti-
levist, Circle K-st ja võimaluse korral tund enne 
algust kohapeal.

Kus laulab lind, kus õitseb lill

Fotomuuseum avas näitusega 
„Isolatsioonidialoogid” uue 
kuue saanud Jaani seegi ga-
lerii.

Fotomuuseum pakkus 
pandeemia ajal Eesti fotograa-
fidele kodus ja välismaal või-
maluse osaleda projektis, mis 
põhines kummalise aja tunne-
tuslikul jäädvustamisel piltide 
keeles ja teise fotograafiga 
dialoogi pidades. Ettevõtmise 
initsiaatorid Annika Haas ja 
Johanna Rannula: „Eesmärk 
oli jäädvustada isolatsiooniaja 
ainulaadset kogemust ning 
kirjeldada eriolukorras tekki-
nud tundeid ja mõtteid. Keh-
tis autentsuse nõue, et uudset 
olukorda antaks võimalikult 
ehedalt edasi.”

Protsessi käigus kujunes 
65 väga erineva iseloomuga 
pildilist dialoogi. Osalenud 
kunstnikele õpetas see suht-
lemise sügavust, empaatiat 
ja tunnetuslikkust, ka oskust 
lugeda vestluspartneri foto-
graafilisi metafoore. Vaata-
jatele pakkus karantiiniajal 
aga kaasaelamist. Näitus toob 
fotograafide kahekõnedest 
galeriiseintel nähtavale nii 
tervikseeriaid kui ka fragmen-
te. Digiekraanidele mahutub 
„Isolatsioonidialoogide” kogu 
tervik. Näitusega kaasneb sa-

manimeline raamat, kuhu on 
osalenud kunstnikud pannud 
kirja oma mõtted protsessis 
osalemisest. Need annavad 
nii projektile kui ka läbiela-
tud ajale olulise tagasivaatava 
mõõtme, tunnetusliku doku-
mentatsiooni.

Näitusehoone, Jaani seegi 
paviljon südalinnas saab selle-
ga fotomuuseumi näitusi eks-
poneerivaks uueks galeriiks. 
Jaani seegi hospidal, keskaeg-
ne leprosoorium on üks pea-
linna vanimaid ehitisi. Seega 
on näitusekohal sümboolne 
seos ajaloo ja tänapäeva vahel, 
mil  inimesed on pidanud ela-

ma tõvehirmus.
Fotomuuseumis algab 

ühtlasi uus teema-aasta. Kui 
2019 oli pühendatud arhitek-
tuurifotole ning 2020 ja osa 
2021. aastast portreefotole, 
siis tänavune kevad toob muu-
seumiprogrammi dokumen-
taalfotograafia. Valmib retro-
spektiivnäitus ja raamat Peeter 
Langovitsi loomingust, doku-
mentaalfotot käsitlev publiku-
programm töötubade, loengu-
te ja kunstnikuvestlustega jm. 

Näitus jääb Jaani seegi ga-
leriis avatuks oktoobri kesk-
paigani. 

Uus galerii Jaani seegis

Peter Paul Rubens (1557–1640). Meremees ja naine embamas. 
U 1614–1615. The Phoebus Foundation
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LINNAELU

Ettevõtlus laieneb linnaruumi
Linnaosavalitsused hakkavad 
koos transpordiametiga väl-
ja töötama lahendusi linna-
ruumi ettevõtjate käsutusse 
andmiseks, et avada välikoh-
vikuid ja -restorane. 

Sellega soovitakse Tallin-
nas elavdada ettevõtlust ja 
toetada pandeemiast enam 
kannatada saanud turismi-, 
kaubandus- ja teenindussek-
torit. Abilinnapea Aivar Riisalu 
sõnul otsitakse lahendusi su-
veks, mil ettevõtjad saaksid 
parklaid või tänavaid kasutada 
välikohvikute ja -restoranide 
ning ürituste jaoks. 

Linnaosavalitsused aru-

tavad ettevõtjate ja kohaliku 
kogukonnaga, kus on võimalik 
laiendada kohvikute ja resto-
ranide välialasid või millised 
tänavaalad näiteks ajutiselt 
sulgeda, et need ettevõtjate 
kasutusse anda. Lahendused 
arutatakse seejärel läbi linna 
transpordiametiga.

Ühtlasi korraldavad linna- 
osavalitsused koos ettevõtlus-
teenistusega küsitluse ette-
võtjate seas, selgitamaks nen-
de huvi välialade kasutamise 
vastu. Transpordiamet pakub 
lahendused parkimisalade ja 
tänavaosade ajutiseks liikluse-
le sulgemiseks. 

26. mai 2021

Vaino Väljas pälvis 
Tallinna vapimärgi
 
Linnavolikogu tunnustas Tallinna 
vapimärgiga Vaino Väljast, endist poliitikut 
ja suursaadikut.

Vaino Väljas pälvis vapimärgi teenete 
eest Eesti suveräänsusdeklaratsiooni 
vastuvõtmisel 16. novembril 1988 ja osalemise 
eest Eesti iseseisvuse taastamisel. Teda 
on tunnustatud ka Riigivapi III klassi 
teenetemärgiga, Valgetähe II klassi teenetemärgiga ja Aadu Luukase missioonipreemiaga. 

Tallinna vapimärgi on alates 1997. aastast saanud 31 inimest. Linna teenetemärk on 1995. 
aastast antud 395 inimesele. Tänavu sai teenetemärgi 27 inimest, teiste seas:
• tehnikaülikooli professor Dago Antov; 
• MTÜ PX Band asutaja Ruslan Bõkov;
• 21. kooli direktor Meelis Kond; 
• laulja Ivo Linna;
• Jumalaema Sündimise Kaasani pühakuju kiriku preester Viktor Melnik; 
• Ida-Tallinna keskhaigla kardioloog Ene Mäeots;
• linna endine peaarhitekt Endrik Mänd; 
• Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov; 
• Vene Teatri näitleja, pedagoog Larissa Savankova; 
• korvpallitreener Tiit Sokk; 
• rallisõitja Ott Tänak; 
• Vene Kultuurikeskuse direktor Eduard Toman; 
• peapiiskop Urmas Viilma; 
• tehnoloogiaettevõtja Martin Villig jt. 

Kesklinnas tähistati erakordseid sünnipäevi
Maikuus täitus koguni kol-
mel Kesklinna elanikul sada 
või enam eluaastat.

Lidia Laine Tankmann tä-
histas 7. mail juba 101. sünni-
päeva. Teda käis õnnitlemas 
Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm. 

„Just praeguses piiratud 
suhtlemisega olukorras muu-
tub eriti hinnaliseks võimalus 
näha ja vahetada mõnigi lause 
inimesega, kes on üle elanud 
nüüdsest märksa keeruka-
maid aegu ning on palju rik-
kama elukogemusega. 1920. 
aastal sündinud inimene seda 
kindlasti on! Mõistagi üsna 
põgus, oli meie kohtumine 
sünnipäevalapsega siiski väga 
armas ja liigutav,” rääkis linna-
osavanem.

Lidia Laine Tankmann on 
pärit Loksalt, kus ta isa Johan-
nes Tankmann oli tunnustatud 
koorijuht ja pälvis president 
Pätsilt teenetemärgi Eesti rii-
gile ja rahvale osutatud tee-
nete eest. Lõpetanud Tallinnas 

gümnaasiumi ja kunstiakadee-
mia, töötas Lidia Laine Tank-
mann aastaid arhitekti-siseku-
jundajana. Ta on alal hoidnud 
huvi maailmas toimuva vastu, 
on endiselt toimekas ja korral-
dab ise oma igapäevaelu. 

3. mail tähistas 100. sünni- 

päeva Leida Jalgma ning 13. 
mail oli sama tähtpäev Klavdia 
Bulavkinal. Meie linnaosas elab 
kaheksa inimest, kel täitunud 
sada eluaastat. Vanim kesk-
linlane on Erna Asu, kes mullu 
augustis tähistas 105. sünni-
päeva. 

101-aastane proua Tankmann. Foto: Albert Truuväärt

PLANEERINGUD

Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 
14 kinnistu ning lähiala detailplanee-
ringu lähteseisukohtade ja eskiis-
lahenduse avalik väljapanek ajava-
hemikul 28.05–11.06 ja arutelu 28.06 
kell 15 (veebiplatvormil MS Teams)

Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detailpla-
neeringu koostamine algatati linna-
valitsuse 5.05.2021 korraldusega nr 
460. Planeeritava ala suurus on 1,07 
ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on liita Gonsiori tn 21 ja F. 
R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistud üheks 
ühiskondlike ehitiste ja ärimaa siht-
otstarbega krundiks ning määrata 
moodustatava krundi kasutamise tin-
gimused ning ehitusõigus uue ja vana 
Raadiomaja säilitamiseks ning uue 
kuni 2 maa-aluse ja kuni 6 maapealse 
korrusega Eesti Rahvusringhäälingu 
hoone ehitamiseks.

Materjalidega saab tutvuda töö-
päeviti Kesklinna valitsuses Nunne 
tn 18, hoovimaja toas nr 32, samuti 
Tallinna planeeringute registris, de-
tailplaneeringu nr DP045040. Või-
maluse korral tutvuda materjalidega 
veebi vahendusel. Avaliku väljapaneku 
jooksul on igal isikul õigus avaldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade 
ja eskiislahenduse kohta arvamust. 
Avalikul arutelul 28.06 osaleda soovi-
jail eelregistreerida e-posti aadressil 
riina.parm@tallinnlv.ee.

Pirita tee 20 kinnistu detailplanee-
ringut täpsustavate projekteerimis-
tingimuste eelnõu avalik väljapanek 
31.05–14.06

Pirita tee 20 kinnistu kohta keh-
tib linnavolikogu 16.11.2000 otsusega 
nr 275 kehtestatud detailplaneering 
DP002160. Krundi sihtotstarbeks 
on määratud 100% ärimaa. Lubatud 

hoonete arv kokku on 6, maksimaal-
ne korruselisus 5 ja hoonete lubatud 
maksimaalne ehitusalune pind kokku 
on 4843 m2. Hoonete suurim maapeal-
ne suletud brutopind kokku on 20 000 
m2. Lubatud maksimaalne täisehituse 
protsent on 40%. Kinnistule on ette-
nähtud 100 parkimiskohta. Kehtesta-
tud detailplaneeringu põhijoonisel on 
määratud kinnistute piirid, kruntide 
ehitusõigus, ehituskeelualad, säilita-
tavad hooned, lammutatavad hooned, 
parkimiskohad jne. Detailplaneeringu 
seletuskirja kohaselt omavad krundi 
tänavaäärses osas asuvad hooned V, 
T, A, F ja P arhitektuuriliselt ja kul-
tuurilooliselt enam väärtust ning on 
remondi ja renoveerimise tulemusel 
veel pikka aega kasutatavad põhiliselt 
bürooruumidena. Projekteerimistin-
gimuste taotlus puudutab detailpla-
neeringu seletuskirja lisatud plaanil 
tähistatud hoonet P. Hoone P hõlmab 
kahte eri ajal ehitatud hooneosa – 
1921. aastal ehitatud hooneosa ja 1962. 
aastal ehitatud hooneosa. 1921. aastal 
ehitatud hooneosa on väärtuslik, hil-
jem ehitatud hooneosa ei ole arhitek-
tuurselt ja ajalooliselt väärtuslik. Keh-
tiv detailplaneering võimaldab Pirita 
tee 20 kinnistule lisada ehitusmahte 
ega keela hoonete rekonstrueerimist 
ja laiendamist.  

Projekteerimistingimuste taot-
lemise eesmärk on detailplaneeringu 
tingimuste täpsustamine, säilitades 
detailplaneeringu põhilahenduse, 
s.t taotlus ei sisalda ettepanekut de-
tailplaneeringu olemuslikuks muut-
miseks. Pirita tee 20/4 hoonet soo-
vitakse osaliselt rekonstrueerida ja 
laiendada ning kavandada hoonesse 
majutusruumid ning ruumid toitlus-
tusasutusele.

Projekteerimistingimuste taotlu-

se ja selle lisamaterjalidega on võimalik 
tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu, 
PT taotluse nr 2011002/08947 alt (lei-
tav dokumentide otsingust taotluse 
numbri, aadressi ja katastritunnuse 
78401:115:0119 järgi) ning Tallinna pla-
neeringute registris detailplaneering 
nr DP002160 rubriigis „Dokumendid”. 
Samuti saab materjalidega tutvuda 
31.05–14.06 tööpäeviti Kesklinna valit-
suses Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 
32. Võimaluse korral tutvuda materja-
lidega veebi vahendusel.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õigus 
esitada menetlevale haldusorganile 
eelnõu või taotluse kohta ettepane-
kuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaeg on 
14.06.2021. Kui nimetatud tähtajaks et-
tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit pidamata. Menet-
lusosaline loetakse asja arutamisest 
avalikul istungil loobunuks, kui hal-
dusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ette-
paneku asja arutamiseks ilma avalikku 
istungit pidamata ning menetlusosali-
ne ei ole ettepanekuid ja vastuväiteid 
esitanud.

Pärnu mnt 113 elektrivarustuse pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avalik 
menetlus 24.05–6.06

Pärnu mnt 113 / Rapla tn 1 ja Rapla 
tn 3 kinnistutel kehtib 25.01.2018 lin-
navolikogu otsusega nr 9 kehtestatud 
detailplaneering (DP022760). Kehtiva 
detailplaneeringu elektrivarustuse la-
hendamiseks on väljastatud Elektrilevi 
OÜ 2.12.2013 tehnilised tingimused nr 
215782. Planeeritud elektrivarustuse 
lahendus on kavandatud alajaama nr 

336 baasil ja näeb ette krundipiirile 
uue, 3 x 200 A peakaitsmega liitu-
miskilbi paigaldamise Rapla tänava 
poolses küljes. Liitumiskilbi toiteks on 
planeeritud sisselõike tegemine Rapla 
tänaval asuvasse madalpinge kaablisse 
16240. 

Detailplaneeringu kehtestami-
se järel on Elektrilevi OÜ väljastanud 
Pärnu mnt 113 tarbimiskoha elekt-
rienergiaga varustamiseks lähte-
ülesande nr 355513. Planeeringuala 
elektrienergiaga varustamiseks on et-
tenähtud rekonstrueerida jaotusala-
jaam nr 402: paigaldada uued, 630 kVA 
trafod ja keskpingeseadmes vahetada 
sulavkaitsmed 100 A kaitsmete vastu. 
Pärnu mnt 113 liitumiseks projekteeri-
da kinnistu piirile, detailplaneeringuga 
ettenähtud asukohta, kaks liitumiskil-
pi peakaitsmetega 3 x 250 A ning ar-
vestitega. Kilpide toiteks projekteerida 
alajaama 402 mõlemast sektsioonist 
uued madalpinge maakaablid.

Projekteerimistingimuste taot-
luse kohaselt soovitakse realiseerida 
Pärnu mnt 113 / Rapla tn 1 ja Rapla 
tn 3 kinnistute ning lähiala detailpla-
neeringu lahendusest erinev elektri-
varustuse lahendus. Kinnistu omanik 
on esitanud liitumistaotluse kahe 3 x 
250 A peakaitsmega (summaarne 500 
A) sisendiga liitumiseks. Liitumistaot-
luse esitamise ajaks oli planeeringu 
lahenduse kohane alajaam nr 336 juba 
koormatud selliselt, et soovitud koor-
must sinna liita pole võimalik, samuti 
on tegemist ühetrafolise alajaamaga, 
millest pole võimalik teha tehniliselt 
vajalikke ühendusi kahele sisendile 
eri trafodelt. Kuna alajaama nr 336 
kinnistu mõõtmed ei võimalda sinna 
mõõtmetelt suurema kahetrafolise 
alajaama paigaldamist, on tehniliselt  
otstarbekam Pärnu mnt 113 uued liitu-

mised ühendada alajaama 402 toitele.
Kavandatud muudatus ei oma 

olulist linnaruumilist mõju, samuti ei 
kaasne sellega negatiivset mõju naa-
berkinnistutele ja nende kasutajate-
le. Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
kohta peab ehitusprojekt vastama alal 
kehtivale detailplaneeringule. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda 
Tallinna planeeringute registris, de-
tailplaneering nr DP022760, rubriigis 
„Dokumendid”. Samuti saab mater-
jalidega tutvuda 24.05–6.06 tööpäe-
viti Kesklinna valitsuses Nunne tn 18, 
hoovimaja toas nr 32. Võimaluse korral 
tutvuda materjalidega veebi vahendu-
sel.

Jakobi tn 18 elektrivarustuse pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avalik 
menetlus 24.05–6.06

Jakobi tn 16, Jakobi tn 18 ja Jako-
bi tn 20 kinnistutel kehtib 16.12.2015 
linnavalitsuse korraldusega nr 1881-k 
kehtestatud detailplaneering (DP019490). 
Kehtiva detailplaneeringu elektriva-
rustuse lahenduses on ettenähtud 
planeeringuala varustamine elekt-
rienergiaga alajaama nr 850 baasil. 
Jaotus- ja liitumiskilbid on ettenähtud 
paigaldada kinnistutele, krundipiiride 
lähedale.  

Projekteerimistingimuste taotlu-
se kohane lahendus erineb detailpla-
neeringu DP019490 lahendusest, mille 
kehtestamise järel on Elektrilevi OÜ 
väljastanud Jakobi tn 18 tarbimiskoha 
elektrienergiaga varustamiseks lähte-
ülesande nr 355791. Selle alusel on et-
tenähtud Jakobi tn 18 kinnistu elektri-
varustus lahendada olemasoleva võrgu 
baasil ja projekteerida ühekohaline 
liitumiskilp kinnistule. Elektrilevi OÜ 
selgituste alusel ei ole detailplanee-

ringu kohase elektrivarustuse lahen-
duse realiseerimine majanduslikult ja 
insener-tehniliselt otstarbekas, sest 
kinnistute liitumistaotlused on tehtud 
väiksemale amperaažile kui kehtivas 
detailplaneeringus kavandatud. Kehti-
vas detailplaneeringus oli ettenähtud 
liitumine 3 x 400 A. Selle tagamiseks 
planeeriti uued kaabelliinid alajaa-
mast nr 850 (Jakobi 1a, Tallinn). Liitu-
mistaotlus on esitatud 3 x 125 A, ning 
selle tarbeks pole uute toitekaablite 
rajamine tehniliselt ega majandusli-
kult põhjendatud. Detailplaneeringust 
erinev lahendus on valmis ehitatud ka 
Jakobi tn 16 kinnistu liitumisel, sest ei 
realiseeritud detailplaneeringu kohast 
3 x 400 A mahtu. 

Kavandatud muudatus ei oma 
olulist linnaruumilist mõju, samuti ei 
kaasne sellega negatiivset mõju naa-
berkinnistutele ja nende kasutajate-
le. Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
kohta peab ehitusprojekt vastama alal 
kehtivale detailplaneeringule. Pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda 
Tallinna planeeringute registris, de-
tailplaneering nr DP019490, rubriigis 
„Dokumendid”. Samuti saab mater-
jalidega tutvuda 24.05–6.06 tööpäe-
viti Kesklinna valitsuses Nunne tn 18, 
hoovimaja toas nr 32. Võimaluse korral 
tutvuda materjalidega veebi vahendu-
sel.

*
Mõlema eelnõu puhul on huvi-

tatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigus-
akt puudutada, õigus esitada ettepa-
nekuid ja vastuväiteid kuni 6.06.2021. 
Kui tähtajaks ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit pi-
damata.

Ühissõidukijuhi amet on au sees Statistikaameti andmetel 
tehti Eestis ühistranspordiga 
mullu ligi 145 miljonit reisi – 
35% vähem kui 2019. aastal. 
Suurenes aga ühissõidukijuhi 
ameti populaarsus. 

Ainuüksi Eesti suurim 
ühistranspordiettevõte, Tal-
linna Linnatranspordi AS (TLT) 
värbas aasta jooksul 362 uut 
sõidukijuhti. Kui varem oli 
tööjõupuudus, siis nüüd on 
huvilisi rohkem kui ameti-
kohti. Suurenenud on noorte 
osakaal ja bussijuhi ameti po-
pulaarsus naiste seas – 13% 
bussijuhtidest on TLT-s juba 
naised. Kokku on üle 2000 
töötaja, neist 1184 bussijuhti, 
145 trammijuhti ja 113 trolli-
juhti. 

Töötukassa kaudu käis 
mullu D-kategooria kursus-
tel üle 330 inimese, kes olid 
ümberõppeprogrammis ja 
otsisid uut eriala. TLT-s pee-
tud D-kategooria kursustele 
saatis töötukassa 52 inimest ja 
trammijuhi kursustele 14 ini-
mest. Eelmisel aastal lõpetas 
seal D-kategooria kursuse 66 
inimest ja bussijuhi ametikoo-
lituse ühtekokku 208 inimest. 
„D-kategooria juhtimisõiguse-
ga inimesel, kellel on tehtud ka 
piisav stažeerimine linnaliinil 
sõitmiseks, on võimalus tööta-
da nii bussi- kui ka trollijuhina. 
Trammijuhiks saamisel on va-
jalik B-kategooria juhtimisõi-
gus ja eraldi trammijuhi luba,” 
täpsustas TLT personalijuht. 
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Kortermajas tuleb uksed nummerdada

Kergliikurid linnatänaval  

Päästeamet teatab, et kor-
termajas peab välis-, vahe- ja 
korteriuksed numbritega tä-
histama. Samuti tuleb num-
merdada korrused alates kol-
mandast.

Nõue tuleneb siseministri 
määruse „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded” 1. märt-
sil jõustunud muudatusest nii 
ehitatavate kui ka juba kasutu-
sel kortermajade kohta. Nõude 
tingis eelkõige vajadus taga-

da operatiivteenistustele kii-
re reageerimine inimeste elu, 
tervise ja vara kaitseks ajakrii-
tilistes olukordades. Numbrite 
suurusele, kujule või asuko-
hale nõudeid esitatud ei ole. 
Oluline on, et kogu teekond 
välisuksest korteriukseni oleks 
tähistatud numbritega üheselt 
arusaadaval moel. Sama kehtib 
korrusenumbrite kohta.

Vanemates korterelamu-
tes ei ole sageli koridoride 

vaheustel ja korteritel numb-
reid või numbrivahemikke 
välisustel. Tulekahju korral ei 
saa naabrid kiiresti edasta-
da infot häirekeskusele ning 
päästjad, kiirabi ja politsei ei 
suuda seetõttu aega kaota-
mata jõuda abivajajani. 

Päästeamet palub järgida 
nõuet ka ehitusprojektide ka-
vandamisel või kooskõlasta-
misel. Määrus on leitav Riigi 
Teatajas. 

Kevadised ilmad toovad tä-
navatele suurel hulgal trans-
pordivahendeid, sealhulgas 
kergliikureid. 

Kergliikur on ühe inimese 
vedamiseks ette nähtud elekt-
ri jõul liikuv sõiduk, näiteks 
elektriline tõukeratas, elekt-
rirula, tasakaaluliikur, mono-
ratas.

Statistika põhjal on vii-
mastel kuudel kõik Tallinnas 
elektriliste tõukeratastega re-
gistreeritud liiklusõnnetused 
lõppenud vigastustega. „Sageli 
keskendutakse liikluses kõige-
le muule kui seal osalemisele –  
nauditakse põnevat vestlust

teiste sõitjatega, imetletakse 
päikeseloojangut või sõrmit-
setakse samal ajal hoopiski 
nutitelefoni,” tõdeb Kesklinna 
politseijaoskonna liiklusgrupi 
välijuht Erik Jõesaar. 

Kuigi kergliiklejatele on 
suurim oht autod, juhtub suu-
rem osa õnnetustest hoopis 
vastu äärekive sõites, suure 
kiiruse tõttu juhitavust kaota-
des või jääb märkamata äkit-
selt teele ilmunud takistus.  

Nõuded kergliikurile
Riski sattuda õnnetusse suu-
rendab ka liiklusvahend, mis 
ei vasta nõuetele või pole töö

korras. Nõuded kergliikurile 
sarnanevad mõneti jalgratta 
omadega: 
• sõiduk peab olema töö-

korras ja terve;
• sel on töökorras pidurid 

ja/või pidurdussüsteem, 
signaalkell (välja arvatud 
juhtrauata kergliikuril),  
valgustusallikas või helkur 
ees, taga ja külgedel (v.a 
juhtrauata kergliikuril) ning 
iseeneslikku liikumist ta-
kistav seade.

 
Pimedal ajal on valgusalli-
kas kohustuslik ja kergliikuri 
maksimaalne lubatud sõidu-
kiirus on kuni 25 km/h.

Kuigi liiklusseadus näeb 
ette, et alla 16-aastane kerglii-
kurijuht peab kandma rihmas-
tatud kiivrit, soovitab politsei 
seda siiski kõikidele kerglii-
kuriga sõitjatele. „Iseendast ja 
teistest hooliva liikluskäitumi-
sega saab hoida ära väga palju 
õnnetusi,” ütleb välijuht Erik 
Jõesaar. Rohkem infot kerglii-
kurile, jalgratturile ja jalakäijale 
kehtivate nõuete kohta leiab  
www.liikluskasvatus.ee.

26. mai 2021

Kas sinu ja su naabri kodu on ohutu?
Pandeemia ajal on inimesed 
sunnitud rohkem aega veet-
ma kodus, kus peetakse oluli-
seks kõiki mugavusi. Ent elu-
tähtis on, et seal oleks ohutu. 

Paraku hukkub ja saab kõi-
ge rohkem inimesi vigastada 
just kodus. Ohutus algab siin 
igaühest endast: kuidas on 
elektriseadmete ja -süsteemi 
seisukord; kas küttekolded on 
korras ja vastavad tuleohutus-
nõuetele; kas on paigaldatud 
suitsuandur ja see on töökor-
ras; kuidas on kodu sisustatud 
– kas seejuures on arvestatud 
ohutust; kus suitsetatakse ja 
kuhu kustutatakse koni; kas 
koduuksel on number? 

Need ja veel paljud küsi-
mused võiksid aeg-ajalt tekki-
da ja neile vastamiseks tasub 
kodus ringi vaadata. Vanad ja 
kulunud elektriseadmed tuleb 
uute vastu vahetada. Kütte-
süsteemile annab hinnangu 
kvalifitseeritud korstnapühki-
ja. Suitsuandur on kohustus-
lik ja seda tuleb kontrollida ja 
puhastada kord kvartalis ning 
aastas korra patarei vahetada. 

Kodu sisustus peab olema 
paigutatud nii, et see ei ku-
jutaks lisaohte elanikele. Põ-
randavaipade taha ei tohiks 
varvas kinni jääda, kapid sein-
tel peaksid seisma kindlalt, 
kõrgemad kapid põrandal aga 
olema kinnitatud turvarih-
maga seina külge. Koju ei ole 
arukas koguda kergesti sütti-
vaid esemeid, mis kasutust ei 
leia ja lihtsalt ruumi võtavad 
(nt pappkastid, vanad ajalehed 
jm). Igapäevasele liikumistee-
le koju ja kodunt välja ei ole 
mõistlik ladustada esemeid. 

Keegi ei keela oma kodus 
suitsetada, kuid seda peab te-
gema ohutult nii tervisele kui 
ka varale. Kustutades koni sel-
leks ettenähtud kohta, veendu 
alati, et see ikka kustus – näi-

teks veega täidetud anum on 
sobiv. Et saada vajaduse korral 
kiiret abi, peab su kodu olema 
kiiresti leitav: nii maja- kui ka 
korteriuksel number. Üsna 
tihti raiskavad abiandjad väär-
tuslikku aega õige ukse leid-
misele. 

Kas ka naabri kodu on ohutu?
Paljudel on naabrid teisel pool 
seina, põrandat või lage. Kuna 
elate nii lähestikku, siis mõju-
tab naabri juures toimuv sind-
ki. Hea läbisaamine naabritega 
on üks koduohutuse tähtsa-
maid tahke. Sedakaudu saame 
mõjutada nende käitumist ja 
muuta elukeskkonda turva-
lisemaks. Kui naabri kodu on 
ohutu, on ka sinul. 

Samuti on oluline, kuidas 
naaber hakkama saab, milline 
on tema sotsiaalne seis. See-
gi mõjutab sinu koduohutust. 
Naabrid võivad olla vanemad/
eakad memmed-taadid, kes 
elavad üksinda. Nendega peab 
looma kontakti ja nende käe-
käigu vastu huvi tundma. Tihti 
näevad päästjad olukordi, kus 
kortermaja trepikojas on ühe 
oma muredega üksi jäetud 

inimese ohtlik kodu põhjusta-
nud ulatuslikku kahju tervele 
trepikojale. Kui selline olu-
kord juba käes, on probleemi 
lahendamisega hiljaks jäädud. 
Seega tuleb naabrite kodu-
ohutuse kohta esitada samu 
küsimusi, mida oma kodulegi. 

Kodunõustamine on tasuta
Kui tunned, et endal ei ole pii-
savalt teadmisi/oskusi hinda-
maks, milline on koduohutus, 
siis võid saada abi. Pääste-
ameti komandod käivad igal 
aastal hindamas ja nõustamas 
tuhandeid kodusid – tasuta ja 
trahvimata. Võid võtta ühen-
dust oma piirkonna päästeko-
mandoga ja saad küsida, kui-
das lihtsate muudatustega nii 
oma kui ka naabri kodu ohu-
tumaks muuta. 

Kesklinna piirkonnas tee-
nindab teid Kesklinna pääste- 
komando, kontakt: 
hengo.metsaru@rescue.ee.

Hengo Metsaru
Kesklinna päästekomando 
pealik

Prügikasti põleng Müürivahe tänava korteri köögis. 
Foto Kesklinna päästekomando arhiivist

Jalgrattavargused sagenevad kevadel
Kevade ja suve soojade ilma-
dega meeldib meile kõigile 
vaba aega väljas veeta. Miks 
mitte otsida siis välja oma 
vana jalgratas või soetada 
sootuks uus! Kahjuks himus-
tavad meie jalgrattaid ka ini-
mesed, kes näevad võimalust 
nendega tulu teenida. Kevad-
suvisel ajal ongi jalgrattavar-
gused sage probleem.

Väga tihti varastatakse 
lihtsasti ligipääsetavaid jalg-
rattaid, millega saab kiiresti 
sündmuskohalt lahkuda. Var-
gale soodsatel tingimustel 
võib tal ratta ärandamiseks 
kuluda vaid mõni sekund. 
Varastele meeldivad eelkõige 
avalikus kohas ja lukustamata 
jalgrattad. Omanik on mõel-
nud, et käib kiiresti poes ära 
ega hakka ratast lukustama, 
kuid tagasi jõudes on halb 
üllatus: ratast enam ei ole. 
Samuti võtavad vargad lu-
kustatud jalgrattaid avalikest 
kohtadest, kus inimesi liigub 
vähe ja lukk õnnestub kiiresti 
lõhkuda. 

Ent ei piirduta sugugi 
vargustega linnaruumis, vaid 
sageli kaovad jalgrattad ka 
kortermajade trepikodadest 
isegi siis, kui välisuks on lu-
kustatud. Suletud trepikoda-
desse pääsevad vargad tänu 
majaelanike ja külaliste lah-
kusele ning usaldusele. Sa-
muti võivad nad lukustatud 
trepikotta saada koos toidu-
kulleritega või kui keegi on 
lihtsalt jätnud välisukse kor-
ralikult sulgemata. 

Oma vara saab inimene ise 
kaitsta
Alati on võimalik varguse en-
netamiseks ise midagi ära 
teha. Avalikus kohas tuleks 
jalgratas lukustada võimalu-
se korral sellisesse kohta, kus 
kahtlane tegevus kohe teis-
tele inimestele silma hakkab. 
Vältida tuleks nurgataguseid, 
kus inimesi vähem liigub ja 
jalgratas ei pruugi hoolimata 
lukustamisest olla seal pika-
näpumeeste eest kaitstud. 
Tuleb arvestada, et jalgratta-
lukk ei garanteeri 100% kait-
set, vaid selle lõhkumine võ-
tab aega ja äratab tähelepanu, 
mistõttu eelistavad vargad 
lukustamata jalgratast. 

Kortermajade trepikoda- 
de välisuksed tuleks lukus-
tada. Kuid ka lukustatud 
trepikojas ei ole soovitatav 
hoida jalgrattaid kättesaada-
vana, sest nagu eespool vii-
datud, võivad vargad ikkagi 
sisse pääseda. Pealegi jäävad 
evakuatsiooni korral kõik 
esemed trepikojas ette nii 

elanikele kui ka päästjatele, 
suurendades riske ja rasken-
dades päästjate tööd. Lahen-
dus oleks hoida jalgratast pa-
nipaigas või turvatud ruumis. 

Lukustatud trepikotta sise- 
nedes tuleks jälgida, et keegi 
võõras ei järgne ja kindlasti on 
oluline kontrollida, et välis-
uks sulgus korralikult. Fono- 
lukku kasutades veenduge, 
et ei lase trepikotta sisene-
da inimesel, keda te ei tun-
ne. Kahtluse korral teavitage  
häirekeskust numbril 112. 

Soovitan teha oma jalg-
rattast fotod ja need säilitada. 
Oluline on ka jalgratta pass 
alles hoida, et varguse puhul 
oleks võtta andmed, näiteks 
jalgratta raami number, mis 
on igal rattal erinev. Varguse 
puhul tuleks teavitada polit-
seid ja teha esimesel võima-
lusel avaldus.

Politseijaoskondades sei-
sab väga palju leitud või va-
raste käest ära võetud jalg-

rattaid, mille vastu omanikud 
ei ole huvi tundnud või ei tea, 
et ratas on leitud. Tasub visa-
ta pilk peale politsei kodule-
hel asuvale leidude rubriigile 
(https://www2.politsei.ee/
et/politsei-palub-abi/lei-
tud-esemed/), sest võib-olla 
ootab ka teie sõiduvahend 
politseijaoskonnas koju pää-
semist. Selleks võtke ühen-
dust oma piirkonnapolitsei-
nikuga, politseiga e-posti teel 
ppa@politsei.ee või helista-
des 612 3000. 

Lisaks soovitame jalg-
ratta registreerida aadressil  
https://www.bike-id.eu/et, 
sest Bike-ID järgi on polit-
seil jalgratta leidmise korral 
lihtsam omanikuga ühendust 
võtta ja jalgratas tagastada. 
Koostöös loomegi turvalisust! 

Ivar Saar
piirkonnapolitseinik

Kõige suurem tõenäosus oma rattast ilma 
jääda on Tallinna kesklinna ja Põhja-Tallinna 
kortermaja trepikojas. 

Eelmise aasta nelja kuuga registreeris politsei Eestis 80 jalgratta- 
vargust, sel aastal aga 137. 72% ratastest varastati Tallinnas ja 
kolmandik kõikidest vargustest registreeriti Tallinna kesklinnas. 
Nelja kuuga on linnaosas toime pandud 44 vargust, samas kui 
kahel eelmisel aastal oli aprilli lõpuks kesklinnast varastatud vaid 
12 jalgratast. 

Eelmisel aastal teatati politseile 609 jalgratta vargusest – 93 
tunamullusest rohkem. Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosast 
varastati mullu üle saja jalgratta. Iga kolmas jalgratas varastati 
trepikojast või koridorist, iga neljas tänavalt ja iga seitsmes  
ratas keldrist. 

Allikas: G4S 

Marion Pettai
noorsoopolitseinik
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AVASTUSRETK: Kaarel Kurismaa kineetiline kunst

Kui 1988. aastal plaaniti tä-
histada Tallinna trammiliik-
luse 100. aastat mälestus-
märgiga, pöörduti kunstnik 
Kaarel Kurismaa poole. Tal 
oli viis aastat varem koos 
stsenarist Paul-Eerik Rum-
moga valminud Tallinnfilmis 
nukufilm „Trammivasikas” 
– lugu ulakast trammist, kes 
igatses kõrgustesse ja läks 
lendugi, kuid lõpuks jäi siiski 
oma rööbaste juurde. 

„Kiiksuga” trammist sai 
linnaruumis maamärk: posta-
mendile on paigutatud justkui 
tunnelist välja pöörav tramm, 
mille kohal kõrgub ümmar-
gune torn ja selle tipus päris 
trammilt pärinevad sarved. 
Esialgu sinipunavalge, värvi-
ti see 2008. aastal kunstniku 
kavandi järgi sinikollavalgeks. 
2020 võeti amortiseeruv 
trammimonument kunstimä-
lestisena riikliku kaitse alla ja 
on plaanis tänavu restaureeri-
da. See on hea põhjus tutvus-
tada autorit.

Kineetiline kunst 
saab oma nime kreekakeel-
sest sõnast kinetikos, mis 
tähendab liikumist. Nii võib 
nimetuse alla liigitada kõik 
kunstiteosed, mille idee an-
takse edasi liikumise kaudu. 

Esimese kunstnikuna nimetas 
1919. aastal oma elektrimoo-
tori abil liikuvat tööd „kinee-
tiliseks konstruktsiooniks” 
juudi rahvusest Vene kunstnik 
Naum Gabo (1890–1977), kuid 
kunstiajaloolased on pida-
nud esimeseks kineetiliseks 
kunstiteoseks ka prantslase 
Marcel Duchampi (1887–1968) 
teost „Jalgratta ratas” (1913), 
mille vaataja võib ise (mõt-
tes) liikuma panna. Kineetilise 
kunsti teine laine sai alguse 
mitukümmend aastat hiljem 
ja kõrghetk saabus 1960.-
1970. aastatel. Šveitslase Jean 
Tinguely (1925–1991) kui ühe 
tuntuma esindaja kineetilised 
skulptuurid kujutasid endast 
masinate ja mehhaniseeruva 
maailma kriitikat. 

 1960. aastatel hakkas 
kineetilise kunsti vastu huvi 
tundma ka Kaarel Kurismaa, 
keda peetaksegi selle aluse-
panijaks Eestis. Tema loodud 
omapäraseid „masinaid” on 
aga peavooluga keeruline si-
duda. Tema mitmekülgses 
piireületavas loomingus põi-
muvad heli, skulptuur, maali-
kunst, kirjandus, lavakunst ja 
disain. Kurismaa ülevaate- ja 
juubelinäituse 2018. aastal Ku-
mus koostanud Ragne Soosa-
luga tuleb siiski nõustuda, et 

Kurismaa mäng häälitsevate, 
liikuvate, vilkuvate ja helen-
davate masinatega on jäänud 
Eesti kunstis erandlikuks. 
Nendeni jõudmine peaks aga 
seda enam huvi pakkuma. 

Muusika ja film
Kaarel Kurismaa sündis 13. 
mail 1939 Pärnus, kust aasta 
hiljem koliti Tallinna Pelgu-
linna. Õppides 17. keskkoolis 
sai Kurismaa loomingulisus 
avalduda mitmel alal. Ta osa-
les näiteringis ja laulukooris, 
mängis pilli ja joonistas koo-
mikseid. Pärast kooli töötas 
ta mõnda aega hoopis lukk- 
sepana ja õppis klarnetit män-
gima, kuni astus 1957 Tartu 
kunstikooli. Seal andis joonis-
tamist Lola Liivat, maali Harri 
Pudersell ja dekoratiivmaali 
Alfred Kongo. Viimase tungi-
val soovitusel astus Kurismaa 
1966 kunstiinstituuti monu-
mentaalmaali erialale. Aasta 
varem kutsuti ta kunstnik-
dekoraatoriks Tallinna kau-
bamajja, kus hakkas väljapa-
nekute kõrval tegema esimesi 
kunstiobjekte. 1966 valminud 
kaminavõrefunktsiooniga ob-
jekti mitmesugustest köögi-
riistadest peetakse Kurismaa 
esimeseks kineetiliseks tööks, 
mis on kahjuks hävinud. 

1973 alustas Kurismaa tööd 
kunstnik-lavastajana Eesti 
Joonisfilmis, lüües kaasa tun-
tud filmide „Kilplased” (1974), 
„Rüblik” (1975) ja „Klaabu” 
(1978) tegemisel. Edasi läks ta 
tööle Nukufilmi, kus lavastas 
näiteks „Vahva rätsepa” (1982), 
„Trammivasika” (1983) ja „Või-
dusõidu” (1984). Hiljem on ta 
olnud õppejõud ja tegutseb 
kunstnikuna tänini.

Häiriv ja hävinud
Kurismaa tuntuim avaliku 
ruumi kunstiteos oli nähta-
vasti koos Härmo Härmi ja 
Rait Präätsaga 1980. aastal 

valminud Tallinna postimaja 
„Kineetiline objekt”. Sel suvel 
toimunud Moskva olümpia-
mängude purjeregatiks rajati 
hulk sümboolseid hooneid, 
millest uus peapostkontor 
(arhitektid Raine Karp ja Mati 
Raigna) oli üks silmapaistva-
maid. Kuna eraldi eelarve oli 
ette nähtud ka monumentaal- 
ja dekoratiivkunstile, said 
arhitektid ja sisekujundajad 
seda kavandada juba hoonete 
projekteerimisel. Postimaja 
jaoks telliti kultuuriministee-
riumi soovitusel töö Kuris-
maalt. 

Raivo Kelomees on seda 
kirjeldanud järgmiselt: „See 
oli parasjagu suur ja kohma-
kas seadeldis, vilkuvate tu-
lekestega ning lisaks kõigele 
see ka häälitses. Taiese otsas 
olid asutust sümboliseerivad 
„postipasunad”, millest tulid 
kuuldavale ohked ja pominad.” 
Kunstniku enda sõnul oli ees-
märk luua ohkamise sarnane 
heli, kuid sellest sai hoopis rö-
hatus, mis möödujaid külmaks 
ei jätnud. Kuna see hakkas 
häirima postimaja töötajaid, 
keerati ohked mõne aja pärast 
vaiksemaks, kuid hiljem kee-
rati heli hoopis kinni. 

Kelomees arvab, et nii 
külastatavas hoones pidi see 
olema Kurismaa tuntuim ja 
nähtuim teos, mida möödu-
vad inimesed ei osanud ilm-
selt kuidagi kunstiga seosta-
da. Gregor Tauli arvates oli 
postimaja teise korruse saali 
ruumikujunduses Kurismaa 
kunstiteos siiski omal kohal. 
Sealset interjööri ei saanud 
pidada kohalikuks moerööga-
tuseks, sest kineetiline kunst 
oli sel ajal idabloki maades 
populaarne ja eksponeeritud 
lennujaamades, ülikoolilinna-
kutes jms paikades, kus liikus 
palju inimesi. Postimaja omas 
ajas moodsast sisekujundu-
sest pole paraku midagi al-
les ja ka Kurismaa teos hävis 
2002. aastal.

Kahjuks on hävinud ka Ku-
rismaa suurim monumentaal-
teos, mis asus Põhja kõrgepin-

gevõrkude (PKV) haldushoone 
territooriumil. Selle töö saa-
mislugu oli järgmine. 1975. 
aastal tutvus Kurismaa füüsik 
Tiit Kändleriga, kelle isa oli 
PKV direktor. Mõne aja pärast 
kutsuti kunstnik ettevõtte 
õuele, kus näidati mahakan-
tud isolaatoreid ja uuriti, kas 
nendest saaks midagi kunsti-
pärast valmistada. Kurismaa 
tehtud kavandi järgi valmiski 
1981 mitmekorruselise maja 
kõrgune valgustatud objekt, 
mis püsis oma kohal umbes 
20 aastat. Nähtavasti selle 
seisukord aja jooksul halve-
nes ja restaureerimise asemel 
otsustas linnavalitsus objekti 
eemaldada. 

Tallinna tramm
Kurismaa avalike kunstiteoste 
saatus näitab, et modernset 
monumentaalkunsti ei osata 
märgata ja piisavalt väärtusta-
da, rääkimata tahtest korras-
tada ja säilitada. Seda enam 
väärib tunnustamist Temni-
kova ja Kasela galerii ettepa-
nek võtta Kurismaa Tallinna 
trammi objekt riikliku kait-

se alla. Muinsuskaitseameti 
kunstipärandi valdkonna juhi 
Linda Lainvoo ja kunstiaka-
deemia muinsuskaitseprofes-
sori Hilkka Hiiopi toetusega 
jõudis see allkirjastamiseks 
kultuuriministri lauale. 

Hiiopi juhendamisel on 
valminud restaureerimise 
tegevuskava, mis näeb ette 
monumendi metallosade de-
monteerimise ning remon-
ditöökojas puhastamise ja 
värvimise. Koostöös kunstni-
kuga on plaanis naasta algse 
värvilahenduse juurde. Linna-
planeerimise ameti ja Kesklin-
na valitsuse finantseerimisel 
saab korda ka monumendi 
telliskividest alus. Kogu ilus 
avatakse see taas linnarahvale 
imetlemiseks. 

Loodan, et Tallinna tram-
mi objektist möödudes haka-
takse selles vanaraua asemel 
taas märkama kunsti ja küsi-
ma autori järele. 

Eero Kangor
kunstiajaloolane

26. mai 2021

Peeter I maja jääb suvel suletuks
Linnamuuseumi vanim filiaal 
ja Tallinna vanim muuseum, 
Peeter I suvemõisa hoone, 
on ajutiselt suletud uuringu-
teks. 

17. sajandist pärit hoone, 
Kadrioru lossi- ja pargian-
sambli nurgakivi, oli aastatel 
1714–1723 Vene keisri Peeter I 
peamine residents Tallinnas. 
Eestis ainsana säilinud 17. sa-
jandi suvemõisa hoone avati 
muuseumina juba 1806. aastal. 
1941 sai sellest linnamuuseumi 
filiaal, mis tutvustab ka Kad-
rioru kujunemislugu.

„Linnamuuseumi konser-
vaatorid ja muinsuskaitsjad 
on leidnud hoone puitkonst-
ruktsioonides tegutsemas pu-
tukaid ning sellest tingituna 
oleme sunnitud Peeter I maja 
käesolevaks hooajaks sulge-
ma, et teha konstruktsioonide 
uuringud ja kõrvaldada kah-
justused. Tööde täpne kestus 
selgub uuringu tulemustest 

augustikuuks,” selgitas linna-
muuseumi direktor Heli Nur-
ger.

Ehkki maja jääb lähikuu-
del suletuks, ei katke töö 
muuseumi haridus- ja publi-
kuprogrammidega. Osa tege-
vuse ülekandmiseks parki on 
andnud tõuke juba eelnevad 
kuud. Muuseumi juhataja Je-

lena Tšekulajeva kinnitab, et 
soovijad saavad endiselt tel-
lida muuseumitunde ja tuure 
pargis nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. Tasuta saavad 
kõik läbida ka LoQuizi äpis 
allalaaditava seiklusmängu 
„Ajahäkkerid Kadriorus”, mis 
kutsub avastama Kadrioru loo 
algust. 

Peeter I maja avati muuseumina juba 1806. aastal. Foto: Meeli Küttim

Postimaja objekt.

Kunstnik Kaarel 
Kurismaa 1990-ndatel. 
Vambola Salupuu foto 
Eesti Kunstimuuseumi 
fotokogust
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TEATED

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest kirjalikult teatada 
aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn 15058 või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

101
Lidia Laine Tankmann 

100
Leida Jalgma 
Klavdia Bulavkina 

99
Alfred Elenurm 

96
Helju Vallimäe 
Galina Antsans
Elsa-Alvine Tolli 
Erika Känd 

95
Maimo Koll 
Astra Kõiv 

94
Vaike Maidvee 
Taissa Jaakman 
Hilja Viilip 
Evi Tats 
Liudmila Danilova 
Endel Tulving 

93
Vladimir Kraft 
Arnold Rüütel 
Vilhard Pilvisto 
Jüri Hlõstov 
Jelena Porõvkina 

92
Jüri Tali 
Helju Kirschbaum 
Valentina Tolokonnikova 
Olga Kaliyu 
Konstantin Mihhailov 

91
Anna Sivets 
Väino Loodis 
Margarita Järv 
Elsa Kiisa 
Ferdinand Arge 
Adda-Marii Reier 

90
Mai Kesa 
Klavdia Panina 
Lilian Einre 
Evi Iling 
Maie-Dita Murumets 
Aleksandra Baškir 
Harri Puur 

85
Maie Loigo 
Inna-Mai Algma 
Zoya Lattik 
Neidi Meisalu 
Leili Ojaste 
Rima Klaus 
Tiia Prangel 
Roomet Kiudmaa 
Mariann Bome 
Henn-Olav Laane 

80
Helle Subka 
Vapu Juss 
Reet Made 
Dorel Olts 
Vladislav Suvorov 
Galina Hrapova 
Maie Valtmäe 
Georgi Lobatšov 
Niina Eigi 
Olga Lyalyakina 
Olga Apsit 
Hilja Kuusk 
Aime Põld 
Marie-Paule Ramet Ep Puren 
Zinaida Kozlova 
Heino Köögard 
Valentina Arkhipova 
Anne Varjun 
Marika Taaler 
Malle Jürgenson 
Ljudmilla Martõnova 
Malle Naestema 
Toivo Lausmäe 
Jorma Uljas Heinonen 
Vello Reesaar 
Vello Mansberg

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Meil on ammune komme suuremad sagimised ja ettevõtmised jaanipäevaks lõpetada, suvel 
piirduda vaid võimaluse pakkumisega ronida Nunnatorni kaudu linnamüürile ja vaadata majas 
näitusi. Kas praegune keeruline aeg midagi muudab – ei tea. Huvitava idee puhul saab ikka 
reegleid ja tavasid painutada.
Aga päris kindel võib lähiajal olla selles, et laupäeval, 29. mail toimub igakuine suur MEISTRI-
KODADE PÄEV, kus
kell 12 on võimalus koos Aino Jakobiga teha siidimaali; 
kl 13 näitab Maimu Johannson, kuidas põimitakse eesti rahvuslikke paelu; 
kl 14 teeb Kaie Pärn lahti oma suure klaasikasti ja hakkavad tekki klaasmosaiigi pildid;
kl 15 on maja tšuvaši rahvuse päralt – Iraida Zahharova õpetab tegema rahvuslikku nukku, 
söögitoas pakutakse põnevaid hõrgutisi, saab vaadata ja kuulata selle rahvusrühma elust-olust; 
kl 16 tutvustab Külli Viil kangastelgi ja nendel kudumise võimalusi.
Kogu päeva paremaks korraldamiseks oleks soovitav osalemissoovist ette teatada telefonil  
644 9867 (Kodulinna maja valvelaud).

Pühapäeval, 30. mail kell 14 (sarja „Väärtus” raames) PATAREI UUDISEID. Urmas Sõõrumaa 
tutvustab vana kindlusehitise tulevikku. Eelregistreerimine on tingimata vajalik numbril  
644 9867.

Teisipäeval, 1. juunil pühendame koos sõpradega kogu aja ja jõu lastele: 
kell 11 ootab loomaaia väravas (Paldiski mnt pool) Aleksei Turovski. Ostke palun kassast pilet ja 
otsige suve algust loomariigis!
Kl 13 aitab suvealguse meeleolu leida botaanikaaias Urmas Laansoo. Kokkusaamine palmimaja 
juures! 
Kl 15 on Kullo lastegaleriis Kuninga tänaval kena kontsert ja huvilistele lubatud teha ka väikene 
ekskursioon selle põneva majaga tutvumiseks.
Kl 17 teeb žürii Kodulinna majas kokkuvõtte Ott Arderi sünniaastapäevaks korraldatud konkur-
sist „Nähtavaks”. See on ühtlasi näituse viimane päev!
Kl 18 laulab samas Helin-Mari Arder. Kõikide laulude sõnad pärinevad Ott Arderi luuletustest, 
mis olid aluseks konkursil „Nähtavaks”.
Kogu 1. juuni päeva jooksul saavad kõik kuni 15 aasta vanused inimesed minna linnamüürile 
piletit ostmata!

Kuldjala torni alumisele korrusele on Rovshan Nur pannud oma uued maalid ja enamasti on ta 
ka ise seal, korraldamas maalimise kiirkursusi.
Nunnatorni kaudu linnamüürile, Sauna- ja Kuldjala torni saab ronida R–K kell 11–19. 
Kodulinna maja on lahti E–K ja R kell 11–19, T, L ja P kell 14–19. Meeldivate kohtumisteni!

P. S. Korraldaksime hea meelega veel palju rohkemat, aga senine „õhinapõhine” viis ei ole ehk 
kõige õigem ja elujõulisem. Kui leidub firmasid ja asutusi (ja miks mitte ka lihtsalt toredaid ini-
mesi), kel jääb pisut raha üle ja paigutaksid selle meeleldi meie tegevuse hoogustamisse, oleksime 
neile tänulikud! Väga vajab ja ootab sõbralikku abikätt nt kogu linnarahvale mõeldud 12-tunnine 
programm „Kevad kõnnib mööda linna ...”; muusika, koreograafia ja ajaloolise sõnaga „Helisev 
linnamüür”; meistrikodade päevad; ajaloo- ja kultuuriväärtusi tutvustav sari „Väärtus”; loovini-
meste sünniaastapäevade märkimine; mitmesuguste konkursside, näituste, võistluste, kontserti-
de, rahvusvähemuste kultuuri tutvustamine jpm. 
Mil moel saab aidata ja aitajaid meeles peetud, saate teada Kodulinna maja FB-st alates 1. juunist.

Tiina Mägi 
Kodulinna maja

Lähiajal sotsiaalkeskuses üritusi ei toimu.
Huviringid võivad alustada tegevust alates 31. maist kümneliikmelistes rühmades.  
Info tel 646 6123.
24. maist alustasime toitlustamist kohapeal graafiku alusel. Palume registreerida  
tel 646 6123 hiljemalt eelneval tööpäeval kell 10–13. Toitlustamine kell 11.30–13.30. 
 
Juuksur, maniküür ja pediküür: 645 9029 

Eakate päevahoid Raua 1. Info: 5345 5026       

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES

26. mai 2021

Kohtu linnavolikogu liikmetega digitaalselt!
Kui teil on linnaelu puudutavaid küsimusi, siis saate neid soovi korral arutada  

Tallinna linnavolikogu liikmetega. Teavet linnavolikogu liikmete digivastuvõttude  
kohta saab fraktsioonide nõunikelt.

KESKERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu esimees,  

Keskfraktsiooni esimees: Tiit Terik
l  info: Marek Leemets, marek.leemets@tallinnlv.ee, tel 694 3218; 

info linnavolikogu esimehe vastuvõtu kohta tel 694 3211
 
ISAMAA  ERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu aseesimees,  

Isamaa fraktsiooni esimees: Mart Luik
l  info: Charlotta Rebecca Zobel,  

charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, tel 694 3233

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Kristen Michal
l  info: Sander Andla, sander.andla@tallinnlv.ee, 

tel 694 3231
 
EESTI KONSERVATIIVSE 
RAHVAERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Mart Kallas
l  info: Kadri Vilba, kadri.vilba@tallinnlv.ee, tel 694 3208
 
SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA 
FRAKTSIOON
l  esimees: Anto Liivat
l  info: Joosep Vimm, joosep.vimm@tallinnlv.ee,  

tel 694 3222
Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00
Kanal 11
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VARIA

Eelmise ristsõna õige vastus: VANALINNA LUMM. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Ester Toompuu. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse 
Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 4. juunini samal aadressil või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind! 

26. mai 2021

Lapsevanemate virtuaalkool lõpetas 
teise eduka hooaja
Kesklinna valitsuse ja Kad-
rioru saksa gümnaasiumi 
menuka ühisprojektina kor-
raldatud virtuaalloengute 
sari lõpetas teise hooaja.

„Mõlemad hooajad olid 
edukad, eesti- ja venekeel-
setele loengutele registreeris 
kokku üle kahe tuhande lap-
sevanema, kes esitasid lekto-
ritele üle kahesaja küsimuse. 
Projekt pälvis ka linna hari-
dusameti tunnustuse. Rääki-
sime laste vaimsest tervisest 
ja nende toetamise võimalus-
test, pingetest, toitumisest, 
aga ka nüüdisohtudest – olgu 
nendeks siis mõnuained või 
nutiseadmete liiga aktiivne 
kasutamine,” kommenteeris  

Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm.

Loengud olid veebipõhi-
sed ja kuulajaile tasuta. Siht-
rühmana nähti eelkõige 7.–12. 
klassis käivate Kesklinna õpi-
laste vanemaid, kuid oodatud 
olid teisedki. Loengud on jä-
relvaadatavad kõigile soovija-
tele kuni 1. juunini Kesklinna 
valitsuse YouTube’i kanalil, 
kus need on kogunud juba üle 
3600 vaatamise.

„Täname kogu südamest 
kõiki osalejaid aktiivsuse ja 
positiivse tagasiside eest, 
millest näeme, et oleme pa-
nustanud perede heaolusse 
ning aidanud leida vastuseid 
keerukatele küsimustele,” üt-

les Kadrioru saksa gümnaa-
siumi direktor Imbi Viisma.

Projektijuht Jelena Pribyl- 
ski tõstis esile lapsevanemate 
positiivset tagasisidet: „Sel-
lest näeme, et loengud vas-
tavad vanemate ootustele ja 
tihtipeale isegi ületavad neid. 
Osalejad mõtlevad kaasa ja 
esitavad lektoritele aktiivselt 
küsimusi. Hea oli seegi, et sel 
aastal saime pakkuda ka kolm 
venekeelset loengut oma ala 
professionaalidelt.” 

Lapsevanemate virtuaal-
kooli projekti toetasid jus-
tiitsministeeriumi, Euroopa 
majanduspiirkonna ja Norra 
riigi vastavad programmid.

Kadrioru mänguväljakute uus ilme
Liivaoja ja Kiikri mänguväljakul Kadriorus 
vahetati elemendid uute vastu.

Liivaoja mänguväljakul demonteeriti vanad 
elemendid ja paigaldati puidust mängulinnak 
mitmesuguste arendavate vahenditega eri 

vanuses lastele. Kiikri mänguväljakul on vana 
karusselli asemel nüüd uus liikuv atraktsioon, 
mis loodetavasti teeb lastele palju rõõmu. 

Mõlema mänguväljaku atraktsioonid pai-
galdas Kesklinna valitsuse tellimusel Atix OÜ.

TVTG võtab vastu uusi õpilasi
Keerulisel ajal tasub teha tu-
levikuplaane. Kui tekib mõte 
jätkata haridusteed ja oman-
dada keskharidus, siis tuleb 
appi suurte traditsioonidega 
õppeasutus – Tallinna vana-
linna täiskasvanute gümnaa-
sium (TVTG). 

Gümnaasium on eelkõige 
mõeldud nendele, kel koo-
litee mingil põhjusel pooleli 
jäänud. Õpe on paindlik, nii 
et saab valida endale sobiva 
aja õppimiseks. Võimalik on 
valida hommikupoolne õpe 

(tunnid kolm korda nädalas), 
õhtupoolne aeg (tunnid kaks 
korda nädalas, kuid õpilastel 
on rohkem iseseisvat kodust 
tööd). Veel on e-õpe 11. ja 12. 
klassile, kus õppematerjal 
omandatakse enamjaolt ise-
seisvalt, peetakse ka video-
tunde.

Uute õpilaste vastuvõtt 
juba käib. Sisseastumisvest-
luseks on vaja täita registree-
rimisvorm, mis on üleval kooli 
kodulehel https://tvtg.ee/. 
Samas on vajalike dokumen-

tide loetelu.
Kui tekib kartus, kas ma 

ikka saan hakkama, siis selline 
hirm on asjatu – kes soovib 
õppida, see ka gümnaasiumi 
lõpetab. Seda kinnitavad sa-
jad kooli vilistlased.

TVTG ootab õpinguid jät-
kama aadressil Kooli 2. Astu 
kooli ja sa ei kahetse!

Kersti Kondor
TVTG eesti keele õpetaja 



Hind 60€ (sisaldab töövahendeid 
ja sooja lõunasööki)

Pääsmed müügil: Fienta.com
Lisainfo: katrin.valkna@hopnerimaja.eu

tel 6 410 022

MAALILAAGER
VANALINNAS

7–9 aastased
7.–9. juuni kell 12.30–17.30
5.–7. juuli kell 12.30–17.30

10–12 aastased
14.–16. juuni kell 12.30–17.30

Maalilaagri eesmärk on luua ja õppida kunsti õues. 
Märgata ümbritsevat ilu ja püüda seda 

omal moel jäädvustada.
Liigume linnaruumis, külastame näituseid, 

piilume sisse kirikutesse ning vanalinna 
keskaegse maja salapärastesse ruumidesse.

Juhendajaks on vabakutseline kunstnik 
Belliisi Seenemaa

Päeva alustame ja lõpetame 
Hopneri Majas, Vanaturu kael 3

 (10 last grupis)
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REKLAAM

Raua tn 23 Tallinn, Harjumaa 10124    
Tel.: 622 94 95  | E-post: info@rauasaun.ee    
www.rauasaun.ee 

Üldsaunad
Tunnisaunad

Tunnidušid

Raudselt puhtaks 
juba aastast 1936!

26. mai 2021

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee

Juhendaja: Monika Pill, 
MTÜ Bonifatiuse Gildi Kehakatte Töökoda

Hind: 35€, lisanduvad materjalid
Pääsmed müügil Fienta.com
Lisainfo: info@hopnerimaja.eu

ÕMBLE ISE
KURADI
AKEN*
12. ja 19. juuni 2021
kell 1214

Hopneri Maja
(Raekoja plats 18)

* 14 sajandi moeröögatuseks oli suurte käiseaukudega 
ehk kuradiakendega pealiskleit. See rõivas sai oma 
nimetuse kirikutegelastelt, kes väitsid, et kurat lööb 
naise puusade peal tantsu ja ahvatleb mehed kirikust 
eemale.

Kaardid ennustavad 24/7 
Tel 900 1727 

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

Ehitusoutlet Harjumaal Kose 
alevikus pakub immutatud poste, 

puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 
höövelmaterjal), soojustust (villa ja 

Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm).  

Pakume ka transporti.  
Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee ja  

tel 5656 0096.

Ostame talukoha koos suure 
maaga. Hooned võivad 
vajada kapitaalremonti. 

Vaatame üle kõik 
pakkumised, tõenäoliselt 

teeme parima hinna.  
Tel 5666 9006

OSTAME ABSOLUUTSELT  
IGAS SEISUS AUTOSID. 

 
Kustutame ARKist  

litsentsi alusel.  

Tallinn ja lähiümbrus.  
Tel 5823 8310
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☞☞ Eramu ehitus ja remont
☞☞ Siseviimistlustööd
☞☞ Fassaaditööd
☞☞ Katuste ehitus
☞☞ Santehnilised tööd
☞☞ Elektritööd
☞☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞☞ Tänavakivide paigaldus

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000

Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides

Kohaletoomine Tallinnas ja
30 km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOLDUSTEENUSED  EAKA KODUS       
 

TELEFON +372 555 915 38                                              
 

*ELURUUMIDE KORISTUS         *ILUHOOLDUS KODUS (JUUKSUR, PEDIKÜÜR)   
 

*TOIDU VALMISTAMINE           *SAATMINE/SUHTLEMINE/JALUTAMINE 
 

*ABISTAMINE PESEMISEL         *ASJAAJAMINE                                         FB: MAMMA TERESA HOOLEKODU 
 

SAMUTI HOOLDUSTEENUSED 24/7 ERAPANSIONAADIS TALLINNAS    WWW.KODUHOOLDUSTEENUSED.EE  
   
KODUHOOLDUSTEENUSED OÜ/TEGEVUSLUBA SÜH000153    Kõik eaka hooldusteenused ühest kohast!  
 

УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ НА ДОМУ       
 

ТЕЛЕФОН +372 555 915 38                                              
 

*УБОРКА ДОМА                     *УСЛУГИ КРАСОТЫ НА ДОМ (ПАРИКМАХЕР, ПЕДИКЮР)  
 

*ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ   *СОПРОВОЖДЕНИЕ/ОБЩЕНИЕ/ПРОГУЛКА 
 

*УХОД ЗА ТЕЛОМ                   *ПОМОЩЬ В ХОДАТАЙСТВЕ                    FB: MAMMA TERESA HOOLEKODU 
 

ТАКЖЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 24/7 В ЧАСТНОМ ПАНСИОНАТЕ ТАЛЛИНЕ   WWW.KODUHOOLDUSTEENUSED.EE        
 

 

KODUHOOLDUSTEENUSED OÜ/TEGEVUSLUBA SÜH000153    Kõik eaka hooldusteenused ühest kohast! 

SIIN VÕIB OLLA 
SINU REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
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IN ENGLISH

I was living through the winter 
of my personal life in 2019 back 
home in Japan. So I decided to 
take a year of sabbatical in Es-
tonia, where I would say the Bo-
hemian spirit still shines onto us 
instead of sunlight in the winter-
time. I totally liked my new life 
because Estonians see the value 
in what you can do or your po-
tential, not how old you are or 

what gender you were born with. 
I am convinced that Estonia is the 
place for me, so I have been try-
ing my best to find a way to stay 
in Estonia past my visa expiry. 

As soon as I saw the ad for the 
business idea contest Prototron, 
which “helps you create a func-
tional prototype and start a suc-
cessful business” (quoted from its 
website), neurons sparked in my 

head and connected all my strug-
gles and vague ideas in a second. 
Let’s submit my business idea, get 
help in making a startup compa-
ny, and receive the residence per-
mit as a startup founder! It was 
already the night of the deadline, 
so I quickly named my idea for an 
eco-friendly platform of restau-
rant meal subscriptions as “Meal 
Plan” and wrote up 2400 words 
of my business plan in a  2 hour 
adrenaline rush. That is how my 
startup journey suddenly began, 
and I could see for myself why 
Estonia is known to be the ideal 
place for startups. 

For entrepreneurial-minded 
people, Prototron offers free 
workshops on Zoom for the se-
lected contestants and on their 
FB page for anyone interested, 
plus a maximum €35,000 equity-
free fund for the first prize win-
ner. For innovative tech startups, 
Technopol offers a 6-month in-
cubation programme on an eq-
uity option agreement without 
any monthly fees. The govern-
ment only takes 20% for corpo-
rate income tax, the labour costs 
in Estonia are more affordable 

than those of other developed 
countries, and the immigration 
policy opens favourable gateways 
for startup companies. It seems 
to me that in Estonia, if you know 
what you want to achieve and 
have the courage and commit-
ment to work for it, people will 
give you the help and opportuni-
ties you need. Not just for start-
ups – I feel this in everything I do 
here. 

Are you curious about what 
kind of business ideas are devel-
oping through the contest? You 
can support the emerging teams 
of innovative entrepreneurs on 
the Estonian crowdfunding com-
munity, Fundwise! The cam-
paigns run until 18 June. You can 
also follow their startup journey 
on Prototron’s Facebook page!

Why I Think Estonia is the Ideal Country for a Startup Business Using light electric 
vehicles in the city  

Monika Haukanõmm 
City Centre Governor

Summer will not be cancelled!
It may be different but it will come!
As the mid-May heatwave proved, this year’s summer is defi-
nitely coming. Let’s just stay sensible, happy and creative – 
and we’ll get plenty of sun and fun this year too.

A new outdoor gym at Tuvi park was completed at the be-
ginning of the month, providing space for working out and 
moving your body in the fresh air at any time. What’s great is 
that the facility accommodates people with reduced mobility 
as well! As always when considering people with special needs, 
it has resulted in solutions that enrich the lives of people with-
out disabilities too. Thus, the training device in the outdoor 
gym of Tuvi Park that is intended for wheelchair users, also of-
fers various flexible training options for everyone else as well.

Perhaps you would like to go on a trip to discover new 
places without taking any unnecessary risks? Be our guest! 
Most of the residents of Tallinn have certainly not visited Ae-
gna, despite the fact that it is part of the City Centre – albeit 
an overseas part. During the summer season there is a regular 
ferry service to Aegna. On the island you can discover beauti-
ful nature and exciting military heritage, and you can camp, 
hike and enjoy the beach as well. Aegna Nature House also or-
ganises nature camps and excursions for children and young 
people. This is a real gem waiting to be discovered! 

The easing of restrictions will allow the Tallinn City Cen-
tre Government to continue on with the summer culture pro-
gramme. Soon open-air concerts can be enjoyed in the district 
parks again. Traditional and long-awaited park performances 
for children will also be held. However, we have decided that 
the district government will not be organising Midsummer’s 
Eve festivities this year. Firstly, the situation is still too fragile 
for organising events that big, and secondly, if the situation 
still allows, it would be more reasonable to let catering and 
entertainment businesses that have been suffering for a long 
time to seize the opportunities of this public holiday. In other 
words, instead of one big party, let there be several smaller 
ones!

New flower arrangements and also renovated park benches 
have been added to the city centre cityscape. Canopy vegeta-
tion has been maintained in several places where it had started 
to obscure the sunlight needed for grass growth or interfered 
with the use of parks. So we are ready for the summer to come 
to town.

Let’s enjoy the sun and flowers, 
not take unnecessary risks and hope 
to find as much excitement, educa-
tion and fun as we can in the days to 
come. I wish you all a lovely summer!

District governments 
alongside Transport De-
partment are in the process 
of developing solutions to 
make urban space available 
to entrepreneurs in order 
to open more outdoor cafes 
and restaurants.

The aim is to revive en-
trepreneurship in Tallinn 
and support tourism, trade 

and service sectors that 
have suffered the most dur-
ing the COVID pandemic. 
Deputy major Aivar Riisalu 
says that solutions are being 
sought for the summer pe-
riod during which entrepre-
neurs could use car parks 
and streets for outdoor ca-
fes, restaurants and events.

District governments 

are in talks with entrepre-
neurs and the local commu-
nity about where outdoor 
areas of cafes and restau-
rants could be expanded or 
which street areas and other 
spaces to temporarily close 
in order to make them avail-
able to businesses. Solutions 
will then be discussed with 
the Transport Department 

of the city. District govern-
ments along with the busi-
ness service are conducting 
a survey among entrepre-
neurs to determine their 
interest in the use of ad-
ditional outdoor areas. The 
Transport Department will 
offer solutions for tempo-
rarily closing parking areas 
and street sections to traffic.

Statistics show that all registered traffic 
accidents involving electric scooters in 
Tallinn of the past few months have result-
ed in injuries.

A vehicle that does not meet requirements 
or does not work properly increases the risk 
of accident. Requirements for riders of light 
electric vehicles are similar to requirements 
for cyclists: 

• the vehicle has to work and be in order,
• it has to have working brakes, a signal 

bell (except for vehicles without a han-
dlebar), a light source or a reflector in 
the front, back and on the sides (except 
for vehicles without a handlebar) and a 
setting to prevent self-propulsion.

A light source is mandatory when driv-
ing in darkness and the maximum allowed 
driving speed of a light electric vehicle is 
25 km/h.

The Road Traffic Act states that riders 
of light electric vehicles under the age 
of 16 have to wear a strapped helmet but 
the police recommends it for everyone. 
You can find further information here:  
www.liikluskasvatus.ee

Businesses are expanding into urban space

26. mai 2021

Lady  
Wait-Rose 
from Japan

From the beginning of May, 
the Art Museum of Estonia 
will surprise visitors with 
several new exhibitions in 
its five branches.

The Kadriorg Art Mu-
seum houses an exhibi-
tion about the works of the 
Dutch masters “From Mem-
ling to Rubens: the Golden 
Age of Flanders”. For the 
first time, the Estonian au-
dience can get acquainted 
with the works of Peter Paul 
Rubens, Anthony van Dyck, 
Hans Memling and other 
artists of the golden age in 
Dutch art. In addition to 
the works of the masters, 
female artists and scientific 
developments of the time 
are also introduced, giving 
the visitor an overview of 
the society and culture of 
the golden age. The exhibi-
tion is curated by Katharina 
Van Cauteren (The Phoebus 
Foundation) and Greta Kop-
pel.

At Kumu Art Museum, 
you can visit the exhibi-
tion “Up All Night: Looking 
Closely at Rave Culture”, 
which takes a look at rave 
and club culture and its 
related subcultures. Exhi-
bition “Art Is Design Is Art” 
explores the boundaries of 
design and art. In the great 
hall, the exhibition “Janis 
Rozentāls: The Dance of 

Life” that was curated in 
cooperation with the Lat-
vian National Museum of 
Art provides the first exten-
sive overview of the works 
of one of the most popular 
and versatile Latvian artists 
in Estonia.

In the cozy Mikkel Mu-
seum, visitors can admire 
the works of Ignacio Zu-
loaga, a leading figure in 
traditional Spanish art. 
The Basque artist Zuloaga’s 
works, his activities as a 
collector and the promo-
tion of Spanish cultural 
heritage played a major role 
in preserving this heritage 
as well as its international 
reputation.

Niguliste Museum has 
just opened an exhibi-
tion from Antwerp entitled 
“Crazy about Dymphna” 
focusing on the altarpiece 
painted by Goossen Van 
der Weyden, which tells the 
story of the tragic fate of 
the martyr Dymphna.

Adamson-Eric Museum 
is undergoing an extensive 
renovation and will open its 
doors with a new and excit-
ing exhibition programme 
in June.

Sirje Helme, director 
general of the Art Museum, 
is pleased that the spring-
summer exhibition pro-
gramme is diverse and the 

share of high-quality inter-
national exhibitions is ex-
ceptionally high. Our own 
Estonian culture will not be 
forgotten either: there is an 
exhibition on the relation-
ship between applied art 

and fine arts at the end of 
the last century, and a per-
manent exhibition “Land-
scapes of Identity” in Kumu, 
which offers a lot of joy for 
discovery.

From Rubens to Raves at the Art Museum

During the contest, I learned how to make a mobile app prototype for the first 
time in my life. Anyone can do this on the free web-based design software, Figma!

Peter Paul Rubens (1557-1640). A Sailor and a Woman Embracing. 
ca. 1614-1615. The Phoebus Foundation


