
Päikselist emadepäeva!
Nautigem veebikontserti, mille kingivad teile Getter Jaani ja 

Tänavu toimub heakorrakuu Tallinnas 
juba 30. korda. Seekordne eesmärk 
on innustada inimesi mõtlema ring-
majanduse võimalustele, säästlikult 
tarbima ja võtma vanu asju korduv-
kasutusse. Kuu jooksul saabki kodus 
seisma jäänud asju mugavalt annetus-
taksoga Uuskasutuskeskusse saata, 
aga samuti ohtlikke jäätmeid tasuta 
ära anda.

Traditsiooniliselt jääb heakorra- 
kuu sisse suur kevadine tänavapesu, 
mis startis 19. aprillil Rannamäe teelt. 
Talvepühkmete koristamist alustati 
juba märtsis ja tänavate kevadpuhas-
tus peab lõpule jõudma 30. aprilliks. 
Heakorrakuu kestab aga 15. maini, 
mis on teatavasti Tallinna päev. Kuu 
jooksul on näha ka elanikke oma ko-
duümbrust kenamaks tegemas. 

„Heakorrakuul on nii traditsioo-
nilisi ettevõtmisi kui ka uusi algatusi, 
mis aitavad kaasa keskkonnateadlik-
kuse suurenemisele ja puhtama lin-

nakeskkonna saavutamisele, toetades 
samas Tallinna teekonda roheliseks 
pealinnaks. Näiteks on linlased ooda-
tud osalema Tallinna esimesel prügi-
jooksul,” tõdes abilinnapea Kalle Klan-
dorf.

Prügijooks ehk plogging toimub 
uue algatusena 26. aprillist 14. maini. 
See 2016. aastal Rootsis ultrajooksjate 
algatatud liikumistrend kombineerib 
jooksmise keskkonnahoiuga: oma tee-
konnal korjab jooksja maast prügi ja 
annab selle hiljem nõuetekohaselt ära. 
Tegemist ei ole võistlusega, osaleda 
saab igaüks endale sobivas kohas üle 
Tallinna ja välja loositakse meeneid. 
Tingimusi saab vaadata heakorra- 
kuu veebilehelt. 

Veel mõndagi uudset 
Mereprügi püüdmiseks alustab mai 
algusest Vanasadamas oma teist hoo-
aega seade nimega Seabin. Mereprü-
gipüüdur jääb toimetama oktoobrini, 

et juhtida prügiprobleemile tähele-
panu ja pakkuda kõigile uudistamist. 
Kodu koristamist hõlbustab aga uud-
ne võimalus tellida tasuta annetus-
takso, millega võib järgmisele ringi-
le saata riideid, nõusid, mänguasju, 
seadmeid, hobitarbeid või mööb-
lit. Täpsemat teavet saab telefonil  
5553 3001.

Tasuta on võimalik ära anda oht-
likke jäätmeid. Nädalavahetusteks 
avatud kogumispunktide ja 15. mail 
toimuva korjeringi kohta leiate tea-
vet tänasest lehest, lisaks jäätmejaa-
made ja -punktide kohta ka Tallinna 
veebilehelt. Samas on kättesaadav 
„Heakorra ABC”, mis koondab teavet 
linnakeskkonna, lindude-loomade, 
jäätmete, mänguväljakute ja kalmis-
tute kohta. 

Kesklinnas vaadatakse üle pargi-
pingid, värskendatakse nende välja-
nägemist ja vajadust mööda tehakse 
parandustöid – kokku umbes küm-

nendikule avalikus linnaruumis paik-
nevatele istepinkidele. Mõnessegi 
parki paigaldatakse uusi pinke.

Tavakohaselt tähistatakse hea-
korrakuul, 22. aprillil, rahvusvahelist 
Maa päeva, et teadvustada keskkon-
naprobleeme. E-seminaridel räägiti 
kliimamuutustest, Tallinna rohepöör-
dest ja toodi praktilisi näiteid, kuidas 
iga päev keskkonnateadlikumalt te-
gutseda. Sel aastal viiakse 27 000 euro 
suuruse toetusega linnaeelarvest ellu 
kümme keskkonnahariduslikku pro-
jekti, sh on huviringid, ringmajanduse 
perepäevad Energia avastuskeskuses, 
Looduse Omnibussi retked jm.

Kevadine heakorrakuu on vanim 
keskkonnakampaania Tallinnas, mida 
on korraldatud juba 1991. aastast. 
Varasematel aastatel on kuu jooksul 
tehtud üle linna suuri koristustalguid, 
kuid mullu ja tänavu piirdume väikes-
te pere- ja kogukondlike kevadkoris-
tustega. 

Linnavalitsus vabastas ettevõtjad, 
kes tegutsevad linna äripindadel, 
mai lõpuni üüri tasumisest.

31. maini ei võeta Tallinna linna-
le kuuluvate äriruumide eest üüri 
toitlustuse, kaubanduse, teeninduse, 
hariduse, alushariduse, hoolekande, 
spordi, huvitegevuse, noorsootöö, 
kunsti, kultuuri ja meelelahutuse alal 
tegutsejatelt. Abilinnapea Aivar Rii-
salu sõnul pikendab linn soodustu-
si, sest viiruse leviku tõkestamiseks 
kehtestatud täiendavate meetmete 
ja piirangutega kaasnev negatiivne 
mõju avaldub ka maikuus. 

Sajaprotsendilise üürivabastuse 
saavad ka linna rajatised ehk väli-
terrassid ja seda 30. juunini. Sellega 
toetab linn piirangute tõttu enam 
kannatanud teenussektori majan-
dustegevust nii, et linnavara kasu-
tataks viiruse leviku tõkestamiseks 
rohkem õues ja mitte siseruumides, 
kus viiruse leviku võimalus on suu-
rem. Riigiabi andmise uue loa saami-
sel soovib linn pikendada soodustust 
väliterrassidele 31. augustini.

Heakorrakuu ergutab mõtlema tulevikule

Üürivabastus 
ettevõtjatele pikeneb 
mai lõpuni

15. aprillist kuni 15. maini vältab igakevadine Tallinna heakorrakuu, seekord tunnuslausega 
„Vastutus tuleviku ees”.

www.tallinn.ee/kesklinn  •  28. aprill 2021

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 26. mail.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 64 265 INIMEST.
Märtsis suurenes Kesklinna 

elanike arv 41 võrra – Tallinna 
linnaosadest enim. Selle aasta 

kolme kuu jooksul lisandus 
Kesklinna 174 elanikku. 

Pealinnas kokku elas aprilli 
alguses 444 997 inimest. 

Eelmisel aastal kasvas Tallinna 
rahvaarv 1756 võrra.

Allikas: rahvastikuregister,  
1. aprill 2021

 Loe lk 5–6 Linnaelust  Loe lk 2–3 Kevaduudised  Loe lk 7 Avastusretk  Loe lk 11 In English 

Heakorrakuul käib hoogne tänavapesu, et linn hiljemalt 15. maiks tolmust puhtaks saaks.
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Käes on kevad ja 
heakorrakuu
Kevad on ilus aastaaeg, mil kõik tärkab. Loodus värvub vaik-
selt roheliseks ja suvilates pannakse näpud mulda. Samamoo-
di meil siin kesklinnas – suvised lilled tuleb linnaruumi üles 
seada. 

Peale puhkevate pungade on kevadõhus omajagu tolmu. Ko-
ristamist vajavad talvise libedustõrje jäägid ja lume alt välja su-
lanud üllatused, enne kui rohelus need petlikult katab. Linnas 
pestakse tänavaid ja korjatakse sealt kokku talve jooksul laotatud 
puistet. Ent koristamine pole üksnes linnaasutuste, vaid ka ela-
nike, nii korteri- kui majainimeste igakevadine rutiin. Seejuures 
on oluline meeles pidada, et selle töö jaoks on keelatud kasutada 
lehepuhureid. 

Kui kevadpäike sulatas Snelli tiigilt jääkaane, siis jätkus kohe 
puhastustöö, mille talv oli mitmeks kuuks pausile pannud. Tal-
linna päevaks 15. mail saab tiigi pikalt oodatud puhastus valmis 
ja siis pakub see silmailu nii inimestele kui ka rõõmu lindudele ja 
kaladele.

Kahjuks peame aastaajast olenemata pidama kasvavas mahus 
võitlust seinte sodimisega. Kui aastaid tagasi tegid peavalu grafi-
tikunstnikud, kes müüridele suuri värvilisi taieseid lõid, siis prae-
guseks on need üksikud suured pildid asendunud hulgakaupa ja 
kiirelt visandatud „autogrammidega”. See tähendab, et soditud 
seinte arv on tunduvalt kasvanud. Kus süüdlast tabada ei õnnes-
tu, seal tuleb kahjud kanda seina omanikul. Tihti on see linn, kes 
peab need summad võtma millegi muu arvelt. Tänavakunst võib 
olla tore, kui selleks on leitud õige koht, ja meelehärmi asemel 
peaks see rõõmustama möödakäija silma. 

Juba 30. korda peame Tallinnas heakorrakuud. Traditsiooni-
liste tegevuste kõrval, nagu tänavate suurpuhastus, pargiteede 
korrastamine, pinkide ülevaatus, mänguväljakute ettevalmista-
mine hooajaks, on seekordne põhiteema ringmajandus. Hea-
korrakuuga on tulnud kaasa paljud kogukonnad. Täname Hiltoni 
hotelli tublit meeskonda, kes tuli vabatahtlikult appi koristama 
Skåne bastioni! Omalt poolt pakume abi mitmele kogukonnale 
talgute korraldamisel oma kodukandis. Kesklinna valitsuse kon-
toritöötajad aga tulevad samuti välja: võtame enda korrastada 
ühe põneva käigu linnamüüri sees, mida saavad seejärel loodeta-
vasti uudistama tulla ka linnamuuseumi külastajad. 

Peale kevade saabumisega seotud toimetuste käib töö uute 
jalgrattateede ja -radade ehitamisel. Sel aastal tubli täienduse 
saav rattateede võrgustik toob sinna kindlasti järjest rohkem 
linlasi liikuma – olgu siis jalg- või tõukeratastel või hoopiski 
teistsugustel liikumisvahenditel. Siinkohal on aga oluline mee-
les pidada, et me kõik peame üksteisega arvestades ja turvaliselt 
mahtuma kesklinna piiratud liikumisruumi.

Loodetavasti toob kevad ka uue hingamise inimeste seltsiel-
lu ning koroona taandub. Seega on puhas ja turvaline linn meie 
kõigi kätes.

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

28. aprill 2021

Kesklinna kvartalisisestel 
teedel alustatakse sellest 
nädalast taastusremonti.

Esimeses järjekorras al-
gavad ehitustööd Lauteri tä-
naval, edasi liigutakse Lem-
bitu, Kauka, Kuke, Virmalise 
ja Tuvi tänavale. Taastusre-
mondiga uuendatakse tä-
navate sõidu- ja kõnniteede 
asfaltkate, vahetatakse välja 
lagunenud äärekivid ning 
korrastatakse töömaale jää-

vad kaevupäised. 
Lisaks eelnimetatud tä-

navatele, mida remonditak-
se riigi eraldatud rahaliste 
vahendite eest, on selleks 
aastaks koostatud investee-
ringute objektilises kavas 
planeeritud taastustööd ka 
paljudel teistel kvartalisises-
tel tänavatel ja kõnniteedel. 
Nii näiteks lähevad lähitu-
levikus remonti Aedvilja tn, 
Lastekodu tn (Odra–Keldri-

mäe lõigus), Tatari tn (Pärnu 
mnt–Veerenni lõigus), Ko-
meedi, Aasa, Saturni tn kõn-
niteed, Pilve ja Vineeri tn. 
Lisaks jätkub Poska tänava 
põhjalik rekonstrueerimine 
ja varsti algab ka Kunderi tn 
remont.

Palume liiklejatel järgida 
ajutist liikluskorraldust! 

Kvartalisiseste teede 
taastusremondi esimese 
etapi tööd teeb linna kesk-

konna- ja kommunaalame-
ti tellimusel Tee ja Tee OÜ 
kokku 590 000 euro eest. 
Ehitustööde lepinguline 
tähtaeg on 13. juuli 2021.

„Vabandame ajutiste 
ebamugavuste pärast, aga 
loodame tallinlaste mõistva-
le suhtumisele,“ ütles linna- 
osavanem Monika Hauka-
nõmm.

Algab tänavate taastusremont

Saamaks lähteandmeid 
Poolamäe pargi rekonst-
rueerimisprojekti jaoks, te-
hakse seal arheoloogilised 
eeluuringud.

Plaanis on Poolamäe 
park põhjalikult korrasta-
da, et see on aga endise 
kalmistu ala, tuleb projekti 
koostamiseks hankida täp-
semaid arheoloogilisi and-
meid. Alles nende põhjal 
saab pakkuda alale sobivaid 
lahendusi, mis markeeriksid 

ühtlasi ajaloolisi elemen-
te. Uuringutega püütakse 
tuvastada nii Härjapea jõe 
kaldal paiknenud võimaliku 
muinasasustuse jälgi kui ka 
kalmistul paiknenud ehitiste 
jäänuseid. Samuti täpsusta-
takse matuste sügavust ja 
haudadega seotud rajatiste 
säilimist. 

„Kõige suurem töö on 
arheoloogide jaoks täies 
mahus välja kaevata kal-
mistu keskel asuval platsil 

paiknenud matusekabeli 
alusmüürid. 19. sajandi tei-
sel poolel ehitatud Bahry-
nowskyte matusekabel oli 
silmapaistev torniga hoone, 
mis lammutati nõukogude 
võimu ajal koos kalmistu lik-
videerimisega. Pargi keskal-
lee Staadioni tänava pool-
ses otsas oli kalmistu kivist 
piirdeaias suur kolme avaga 
väravaehitis, mille vunda-
mentide olemasolu samu-
ti püütakse kindlaks teha,” 

selgitas linnaplaneerimise 
ameti arheoloog Ragnar 
Nurk.

Arheoloogilisi eeluurin-
guid Poolamäel endisel roo-
makatoliku kalmistul juha-
tab arheoloog Gurly Vedru 
(Arheoloogiakeskus MTÜ). 
Tellija on linnaplaneerimise 
ameti muinsuskaitse osa-
kond. 

Poolamäel algavad arheoloogilised uuringud 

Tänavu tähistame oma linna 
päeva juba 20. korda. Seekord 
teeme seda olukorras, kus 
juba terve aasta on piiratud 
nii reisimine mujale maailma 
kui ka mitmesugused üritu-
sed siseruumides. Seetõttu 
on senisest enam veedetud 
vaba aega siinsamas koduses 
linnaruumis.  

Tallinna päeva paiku ilmub 
nii Kesklinna valitsuse väli-
meediapindadele kui ka sot-
siaalmeediasse pilte meie lin-
naosa põnevatest paikadest, 
hoonetest ja detailidest, mille 
asukohta saab igaüks mõis-
tatama asuda. Nii mõnessegi 
neist paikadest ei ole paljud 
ehk sattunudki, kuid leidub 
kohti, millest pidevalt mööda 
liigume, ilma et kõigi detailide 

nautimiseks peatuksime. 
Kaks näidisfotot on siin. 

Mõista-mõista: kus see on? 
Vastust pole vaja praegu veel 
saata, need pildid on n-ö soo-
jenduseks. Tallinna päevast 
alates aga ootame juba vastu-
seid ja ehk loosime õigesti ar-
vajatele ka auhindu.

15. mai on Tallinna päev



TÄHTSAD TEEMAD

328. aprill 2021

Aegnal lõppes edukalt ökosaarte 
rahvusvaheline projekt
Märtsi lõpuga pandi amet-
likult punkt Aegna saarele 
keskkonnasäästlikke lahen-
dusi toonud Euroopa Liidu 
projektile „Ökosaared – Ur-
ban Eco Islands”. 

 Kaks aastat, 1. aprillist 
2019 kuni 31. märtsini 2021, 
väldanud rahvusvahelise pro-
jektiga arendati Aegnal ja 
Soome Vasikkasaaril säästvaid 
turismilahendusi ja -taristut. 
Projekti kaasrahastati INTER-
REG Kesk-Läänemere prog-
rammist ning Tallinna linna 
esindas Kesklinna valitsus, 
kelle haldusalal Aegna paik-
neb. Tänasel veebisemina-
ril „Väikesaarte jätkusuutlik 
arendamine ja koostöö – vaa-
de tulevikku” võeti projekti tu-
lemused kokku.

„Võime öelda, et ökosaar-
te projekt oli edukas ja Aeg-
nale kasulik, sest tänu tehtud 
investeeringutele sai kor-
da saare jäätmemajandus ja 
puhketaristu. Uued nutikad 

lahendused võimaldavad mu-
gavamalt planeerida Aegna 
külastamist ning koguda and-
meid, hindamaks saare külas-
tuskoormust ja ilmaolusid. Sa-
muti tehti korda ja kaardistati 
saare matkarajad ning koos-
tati infostendid, mis tutvusta-
vad Aegna loodust ja ajalugu. 
Kõigele lisaks on valminud 
turundusmaterjal Aegna saare 
kui rikka loodusega atraktiivse 
puhkekoha tutvustamiseks,” 
võttis projekti tulemused lü-
hidalt kokku Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm.

Aegna kohta on koostatud 
uus administratiivkaart, mis 
integreerib saare matkarajad 
ja militaarpärandi asukohad. 
Kaart on paigaldatud saarel 
nelja kohta ning selle, nagu 
ka saart tutvustava e-ajakir-
ja leiab uuenevalt kodulehelt 
www.tallinn.ee/aegna/. Peale 
selle valmis Stockholmi kesk-
konnainstituudi Tallinna kes-
kuse juhtimisel käsiraamat, 

mis annab ülevaate linnalähe-
daste ökosaarte arendamise 
võimalustest tarkade lahen-
duste abil. Arendusprojekt 
tervikuna lubab tänu uutele 
lahendustele säästa loodus-
keskkonda kahel populaar-
sel puhkesaarel – Aegnal ja 
Vasikkasaaril – ka turistide 
arvu kasvades. Projekti ko-
gueelarve oli veidi üle miljoni 
euro, millest Tallinna linna osa 
moodustas 215 tuhat eurot. 

Kesklinna valitsus on hea 
koostöö eest tänulik oma 
partneritele ökosaarte pro-
jektis – Helsingi linna kesk-
konnaametile, Stockholmi 
keskkonnainstituudi Tallinna 
keskusele ja Forum Virum 
Helsinkile. 

Aegna on linnaosavanema 
hinnangul olnud üks Kesk-
linna varjatud pärlitest, mis 
väärib avastamist, ning seda 
tasubki eeloleval suvel teha, 
kui reisima ja puhkama ei saa 
kaugemale minna.

Tuvi pargis käib ehitus
Kesklinna valitsuse tellimu-
sel algas aprillis Tuvi pargis 
mitmeotstarbelise välijõu-
saali rajamine. Korda saavad 
trepid ja teerajad.

Kesklinna esimene oma-
taoline välijõusaal sisustatakse 
kümne treeninguseadmega, 
mis sobivad nii eri lihasrüh-
made treenimiseks kui ka üld-
tugevdavate võimlemishar-
jutuste tegemiseks. Varustus 
ei jää alla professionaalsetele 
jõusaalidele ja sobib igale va-
nuserühmale. Lisaks on üks 
treenimisvahend mõeldud 
spetsiaalselt erivajadustega 
inimestele. Nii hakkab Tuvi 
park pakkuma igaühele lisa-
võimalust veeta aktiivselt aega 
värskes õhus. 

Ehitustöö teeb Lootuspro-
jekt OÜ eskiisi alusel Insene-
riteenused OÜ, kel on lepingu 

järgi kohustus hankida parki 
sobivad treeninguseadmed, 
need paigaldada ja seadistada. 
Valmistöö tuleb Kesklinna va-
litsusele üle anda hiljemalt 15. 

maiks. Veel läbivad Tuvi par-
gi teerajad, trepid, istepingid 
ja prügikastid uuenduskuuri 
keskkonna- ja kommunaal-
ameti tellimusel. 

Tallinlane saab taotleda esimese haiguspäeva toetust 
Tallinna linn pakub oma ela-
nikele võimalust saada toe-
tust ka esimese haiguspäeva 
eest. 

30 euro suuruse hüvitise 
taotlusi võib esitada linna e-
teeninduses pärast seda, kui 
haigusleht on lõpetatud ja 
haigekassa teinud väljamakse. 
Avatud või veel pooleli oleva 
haiguslehe alusel taotlust esi-
tada ei saa. Toetuse saamiseks 
peab inimene olema regist-
reeritud Tallinna elanikuks. 
Süsteem kontrollib taotleja 
elukoha andmeid rahvastiku-
registrist ja töövõimetuslehe 
andmeid haigekassa infosüs-
teemist ning seejärel maksab 

linn hüvitise välja.
Esimese haiguspäeva toe-

tust saab küsida tagasiulatu-
valt alates 25. märtsist väljas-
tatud haiguslehe alusel. 

Abilinnapea Betina Beški-
na sõnul makstakse tallinlas-
tele esimese haiguspäeva eest 
toetust, et innustada inimesi 
esmaste haigustunnuste tek-
kimisel haiguslehte võtma. 
„Nii saame pidurdada viiruse 
levikut ja samas tagada linlas-
tele kindlustunde igapäeva-
seks toimetulekuks. Esialgse 
plaani järgi maksame esimese 
haiguspäeva eest tallinlastele 
toetust aprillikuu lõpuni, kuid 
vajaduse korral oleme valmis 

meedet pikendama,” märkis 
Beškina. 

Nakatumisriski silmas pi-
dades palutakse kasutada e-
teenindust, kui see ei ole aga 
võimalik, siis saab digitaalselt 
allkirjastatud taotluse esitada 
ka e-kirja teel linnaosavalit-
suse sotsiaalhoolekande osa-
konnale. 

Haigekassa andmetel alus-
tatakse Tallinnas ühes kuus 
keskmiselt 25 000 töövõime-
tuslehte. Esimese haiguspäeva 
toetusmeede kõigile Tallinnas 
registreeritud töötajatele lä-
heb linnale maksma 750 000 
eurot. 

Snelli tiigil jätkuvad puhastustööd
Pärast talvistest jääoludest 
tingitud pausi on AS Terrat 
kaks nädalat jätkanud Toom-
pargis Snelli tiigi puhasta-
mist setetest.

Sügisel rajas töövõtja tii-
gi kõrvale setteplatsid, kuhu 
tõstetakse nõrguma välja-
pumbatud põhjamuda. Nüüd 
jätkataksegi muda pumpami-
se ja kolmele setteväljakule la-
dustamisega. Erinevalt algsest 
plaanist puhastada tiik sete-
test kuivmeetodil, praeguse 
töökorraldusega tiiki tühjaks 
ei pumbata. See tagab vajaliku 
lõpptulemuse soodsama hin-

naga ja võtab arvesse kesk-
konna- ja muinsuskaitselisi 
nõudeid. 

Pärast töö lõppu peab AS 
Terrat korrastama tiigi ümb-

ruse ja pargiala. Seejärel saab 
Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul hakata 
mõtlema Toompargi tervikli-
kule arendamisele.
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Hispaania hinge näeb Mikkeli muuseumis
Näitus „Zuloaga. Hispaania 
hing” tähistab Eesti ja His-
paania diplomaatiliste suhe-
te 100. aastat.

Valik tuntud hispaania 
maalikunstniku Ignacio Zu-
loaga töid on Mikkeli muuseu-
mis näha  5. septembrini. Bas-
kimaalt pärit Zuloaga arenes 
Pariisi-õpingute ajal modern-
seks kunstnikuks, kuid võim-
sa äratuntava stiiliga meist-
riks kujunes ta Andaluusias 
ja Kastiilias töötatud aastatel. 
Tema kodumaa-armastusest 
ja rahvusliku identiteedi ot-
singutest kantud kunst on 
tänapäeval taas aktuaalne. 
Hispaania maalikoolkonna 
traditsioonide viimase viljeleja 
loomingul ja tegevusel kollekt-
sionäärina on olnud suur osa 
hispaania kultuuri säilimises 
ja rahvusvahelises tuntuses.  

„Zuloaga tunnetas Hispaania 
eri piirkondade omapära ja 
väärtusi, mida püüdis peegel-
dada ka oma loomingus. Just 
seetõttu tegi Hispaania suur-
saadik Eestis Teresa Orjales 
Vidal Eesti kunstimuuseumile 
ettepaneku tutvustada His-
paania 20. sajandi kunsti just 
Zuloaga loomingu kaudu,” 
kommenteeris näituse taga-
maad kaaskuraator, Mikkeli 
muuseumi direktor Aleksand-
ra Murre.

Näitus on eriline, kuna 
Hispaania kunsti on Eestis 
eksponeeritud harva. „Kui-
gi teame, et Zuloaga jõulised 
maalid olid tuttavad ka eest-
lastele – Friedebert Tuglas 
mainib neid korduvalt oma 
kuulsas reisikirjas „Teekond 
Hispaania”, siis 20. sajandi 
teine pool tähendas keerulisi 

aegu nii Eestile kui ka Hispaa-
niale ning katkesid varasemad 
sidemed ja teadmine kauge 
maa kultuurist,” kirjeldas Mur-
re.

Näitus toimub koostöös 
Ignacio Zuloaga muuseumiga, 
mis asub Kastiilias Pedraza 
keskaegses kindluses. Muu-
seumi asutas kunstniku lap-
selaps María Rosa Suárez 
Zuloaga (1938–2021), kellele 
oli tähtis, et Ignacio Zuloaga 
eluajal Euroopas ja Ameerikas 
aktiivselt eksponeeritud tööd 
jõuaksid taas laiema publiku 
ette kogu maailmas.

Näitust saadab rikkalikult 
illustreeritud kataloog, mis 
ilmus kahe raamatuna, ees-
ti-hispaania ja inglise-vene 
keeles, sisaldades artikleid 
Hispaania kunsti ja Zuloaga 
loomingu asjatundjatelt.

28. aprill 2021

Ignacio Zuloaga. Pikadoor. 1910. Erakogu, Ignacio Zuloaga muuseumi deposiit.

Suvel korraldab Hopneri maja kolmepäevaseid 
maalilaagreid õues, mida lapsed mullu väga nautisid. 
Igal laagripäeval, mis kestab kl 12.30–17.30, proovitakse 
akvarellitehnikaid ja eri lähenemisviise nähtava 
kujutamiseks. Ülesanded hõlmavad perspektiivi, valguse 
ja varju suhteid, värvimängu, fantaasia kasutamist jm. 
Külastatakse näitusi, et tutvuda eri kunstnike stiiliga. 
Juhendab vabakutseline kunstnik Belliisi Seenemaa (Pallase 
kunstikooli taustaga, juhendanud korduvalt suviseid 
kunstilaagreid Tallinnas, Tartus ja Võrus). 

LASTE MAALILAAGER VANALINNAS

Laagrid toimuvad juunis ja juulis: 
7.–9.06 vanusele 7–9 aastat
14.–16.06 vanusele 10–12 aastat
5.–7.07 vanusele 7–9 aastat

NB! Igasse laagrisse on oodatud vaid 10 last.  
Laagripäeva sisse kuulub soe lõunasöök.  
Kogunemine ja lõpetamine iga päev Hopneri majas 
Raekoja plats 18.
Hind 60 eurot sisaldab töövahendeid ja lõunasööki.  
Laagri pääsmed on müügil: Fienta.com, otsingunimi 
MAALILAAGER VANALINNAS 

Nelipühakontsert Jaani kirikus
Kontserdiagentuur Corelli 
Music jätkab mais kontser-
disarja „Kirikupühad Maar-
jamaal”, mis sai alguse juba 
kevadel 2006.

Jaani kirikus on kavas neli- 
pühakontsert esmaspäeval, 
24. mail kell 19. Kehtivad aasta 
lõpul ära jäänud jõulufestivali  

kontsertidele „Pühadesäras 
Maarjamaa” ostetud piletid, 
ent piiratud arvul on võimalik 
neid veel ka omandada.  

Kavas on Corelli Concerto 
grosso op. 6 nr 8 g-moll, Char-
pentier’ orkestrisüidid H 534 ja 
H 545, säravad aariad Händeli 
„Messiast”, Bachi kantaatidest 
BWV 51 ja 248. Esinevad sopran 
Pirjo Jonas ja Corelli barokkor-
kester ajastu pillidel, dirigent 
on Martin Sildos. 

Kontsert kestab poolteist 
tundi. 

Kontserdisarja „Kirikupü-
had Maarjamaal” patroon on 
Eesti Kirikute Nõukogu pre-
sident, peapiiskop emeeritus 
Andres Põder. 

Gustav Adolfi gümnaasiumi 
õpilased paigaldasid Metsa-
tervenduse OÜ abiga Toom-
parki ja Tornide väljakule 
paarkümmend pesakasti ti-
hastele. 

Metsatervenduse OÜ an-
dis GAG-i 10. klassi õpilastele 
materjali pesakastide valmis-
tamiseks kooli õppeprogram-
mi vabatahtliku tööna. Seejärel 
panid õpilased tihastele mõel-
dud pesakastid firma töötajate 
näpunäidete järgi üles nii oma 
koolimaja juurde kui ka mujale 
Tornide väljaku ja Toompargi 
puudele. 

„See on kiiduväärt tegu 
meie koolinoortelt ja linna-
looduse eest hoolt kandva 

Metsatervenduse osaühin-
gult! Kui selle firma esindajad 
pöördusid linnaosavalitsuse 
poole oma ettepanekuga, siis 
ei olnud vaja pikalt kaaluda 
– noortele annab see ju tä-
nuväärseid oskusi ja ühtlasi 
rikastab linnakeskkonda. Loo-
dan, et meie koostöö sellega ei 
lõpe,” sõnas Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm.

Metsatervenduse OÜ ju-
hatuse liige Ants Erik ütles, 
et alates Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva tähistamise akt-
sioonist koos Erametsaliiduga 
on nad nüüdseks paigaldanud 
lindudele juba üle tuhande pe-
sakasti üle Eesti. Enamasti on 
seda tehtud kevaditi koos koo-

liõpilastega, kes ise panevad ka 
pesakastid kokku. 

„Pesakaste oleme paigalda-
nud nii lindudele metsadesse 
kui ka veelindudele veekogu-
de äärde. Linna võib vaadelda 
kui suurt lageraielanki, kuhu 
on vaja elurikkus tagasi tuua. 
Seetõttu oleme valmis jätkama 
siin tegevust edaspidigi ja pai-
galdama pesakaste lindudele 
ka Tallinna teistesse parkides-
se,” selgitas Erik. Pesakastid 
ei kahjusta puid, sest need on 
kinnitatud traadiga okste külge 
ja toetatud vastu puutüve. Ti-
haste kaitseks rähnide ja ora-
vate eest on pesakasti ava ette 
pandud sobiva läbimõõduga 
metallrõngas.

Tihased said kesklinnas peavarju 

Saatejuht on Neeme Raud

NELJAPÄEVITI
KANAL  11
KELL 21.30

Kordused reedel kell 13 Kanal 2s ja 
kell 15 kanal 11

SIIN TALLINNSIIN TALLINN
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Linnaaiandus pakub  
rohenäppudele tegevust 

Liivaoja mänguväljak Kadriorus 
saab uue ilme

Alates 2020. aastast toeta-
takse Tallinnas aianduslikku 
mittetulundustegevust.

Linnaaiandus hõlmab nii 
kogukonnaaedade rajamist 
ja arendamist kui ka tegevust 
koolide ja lasteaedade õppe- 
aedades. Toetust saab taotleda 
vajalike materjalide, tööriis-
tade ja inventari soetamiseks, 
samuti töötubade, talgute ja 
muude ürituste korraldami-
seks. Taotluse võivad esitada 
juriidilised isikud, sh mittetu-
lundus- ja äriühingud, aga ka 

erakoolid ja -lasteaiad. 
Tänavu esitati tähtajaks  

(1. veebruar) linnaaedade raja-
mise või arendamise toetusele 
linnas kokku 23 taotlust. Kesk-
linnas sai toetust neli eraalga-
tuslikku kogukonna- või õppe-
aeda: 

• Ameerika aed Uue Maail-
ma asumis, mis paikneb nüüd 
Koidu 80 hoovis,

• Kadrioru seltsi kogukon-
naaed Kollase tn ääres,

• Juhkentali seltsi Aafrika 
aed Püssirohu 5 haljasalal,

• Juudi Lasteaed MTÜ õp-
peaed.

Peale nimetatute on kol-
me aasta jooksul Kesklinnas 
rahastatud 22 munitsipaallas-
teasutuse õppeaia harimist.  
Kogukonnaaed on aktiivsete 
linlaste algatusel loodud ava-
tud linnaaed, mida on võima-
lus taimede kasvatamiseks 
ühiselt harida kõigil piirkonnas 
elavatel huvilistel. Ühtlasi tee-
nib see tegevus heanaaberlike 
suhete arendamise ja loodus-
hoiu eesmärke.

Kesklinna valitsuse tellimu-
sel vahetatakse Kadriorus 
asuva Liivaoja mänguväljaku 
elemendid uute vastu.

Uus mängulinnak on va-
rustatud mitmesuguste hari-
vate ja liikuvate elementidega, 

mis äratavad laste uudishimu 
ja pakuvad avastamisrõõmu, 
aga ka stimuleerivad nende 
igakülgset füüsilist arengut. 

Kesklinna valitsuse lepin-
gupartner Atix OÜ paigaldab 
väljakule Vinci Play kauba-

märki esindava mängulinnaku 
sarjast WOODEN. See on val-
mistatud keskkonnasäästlikust 
puidust ja sobib eri vanuses 
lastele. Veel sel kevadel on 
plaanis teha mänguplatsi lii-
vaalale ka uus piire.

Soojad kevadilmad meelita-
sid munitsipaalpolitsei and-
meil hulgaliselt linnakoda-
nikke linnaruumi napsitama. 
Kuna avalikus kohas on kee-
latud alkoholi tarvitada, asus 
munitsipaalpolitsei napsita-
jaid karistama.

„Eelmisel aastal tegelesi-

me peamiselt ennetustege-
vusega ning piirdusime ena-
mikul juhtudel selgitustöö ja 
suulise hoiatusega. Kahjuks ei 
ole need meetmed osutunud 
piisavaks, alkoholi tarbivate 
inimeste hulk avalikus ruu-
mis ei ole vähenenud ning on 
muutunud linnapildi häirivaks 

osaks,” tõdes munitsipaalpolit-
sei ameti juhataja Aivar Toom-
pere.

Tema sõnul juuakse kam-
bakesi pea igal pool, kuid eriti 
taunitav on, kui seda tehakse 
laste mängu- ja spordivälja-
kutel, ühissõidukipeatustes 
või pargipinkidel. „Ja ega siis 

seltskonniti napsitamisel kel-
lelgi maski ees ole! Seetõttu 
oleme avalikult alkoholi tarbi-
jaid hakanud karistama rahali-
se karistusega, st trahvima.” 

Rikkumise eest saab karis-
tada kuni 600 euro suuruse 
trahviga.

Mupo: linnaruumis on keelatud alkoholi tarbida

28. aprill 2021

Ohtlikke jäätmeid saab 
nädalavahetuseti ära anda
 
Tallinna Jäätmekeskus avas kesklinnas kaks ohtlike 
jäätmete kogumispunkti, mis on avatud nädalavahetuseti.

Tallinna elanikelt võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu 
kogumispunktides, mis asuvad Wismari ja Toompuiestee 
ristmiku parklas ning Rannamäe tee ja Väikese Rannavärava 
ristmiku parklas. Avatud on need oranžiks värvitud 
konteinerpunktid laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–15.
Ära saab anda patareisid ja akusid, aegunud ravimeid, 
lampe, tulekustuteid, mootori- ja toiduõli, samuti 
kodukeemia jääke, remondist üle jäänud värve, lakke 
jms. Vastu võetakse ka ohtlike jäätmetega määrdunud 
pakendeid, nt värvipurke. 
Et teenus on mõeldud Tallinna elanikele, tuleks kaasa võtta 
ID-kaart või juhiluba. Ettevõtteid ja asutusi jäätmepunktid ei 
teeninda.

Lisaks on kavas kevadine ohtlike jäätmete kogumisring  
15. mail:
• 10–10.30 Tallinn-Väike peatuse juures (Tondi Olerexi kõrval 

platsil)
• 10.40–11.10 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti all parklas 

pakendikonteinerite juures
• 11.20–11.50 Uue-Maailma 11 juures, garaažide ees
• 12–12.30 Vaikne/Magasini ristmikul pakendikonteinerite 

juures
• 12.40–13.10 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parklas)
• 13.20–13.50 Lastekodu/Odra ristmikul (Lastekodu 31a 

kõrval, pakendikonteinerite juures)
• 14–14.30 Lastekodu 11b (Keskturu parklas) 
• 14.40–15.10 Torupilli Selveri parklas
• 15.20–15.50 Väike Rannavärav / Uus ristmikul 

(miinimuuseumi ees parklas)
• 16–16.30 Amandus Adamsoni 10 parklas

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse.  
Lisateavet leiab www.tallinn.ee/jaatmed

Ilvese silla juures on alanud kergtee rajamine, mis sügisel valmides ühendab Filtri tee Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga. Ühtaegu ehitatakse 
ka Majaka asumit Kadrioruga ühendav kergliiklussild koos vaateplatvormiga. Kõik see on vaid väike osa suuremast projektist – 2019. aastal 
valminud Ülemiste järvega piirneva kergtee liitmisest ühte võrgustikku Rahumäe raudteeviaduktilt algava Lääne-Tallinna kergliiklusteega. 

Virmalise lasteaia õppeaed.
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Pakume sillale nime!
Tallinna Sadam kuulutas väl-
ja avaliku konkursi, leidmaks 
nime Vanasadamas üle Admi-
raliteedi basseini kanali raja-
tavale sillale. 

Sild valmib augustis ning 
hakkab ühendama A- ja D-
terminaliga külgnevaid ala-
sid. Eestis ainulaadne pöörd-
avatav sild muudab liikumise 
kahe terminali vahel mugava-
maks. Tallinna Sadama suu-
rem eesmärk on kujundada 
Admiraliteedi basseini ümb-
rusest uus linnaväljak, mida 
sild ilmestaks erilise arhitek-

tuuriobjektina. 
Igaüks võib kuni 10. maini 

esitada Tallinna Sadama vee-
bilehel oleva ankeedi kaudu 
oma ettepanekud nimekon-
kursile. Esitatutest valitakse 
välja kolm nime ja pannakse 
avalikule hääletusele. Võitnud 
nime esitaja saab 300 euro 
suuruse auhinna, teine koht 
– 200  eurot ja kolmas 100 eu-
rot. Kõigi osalejate vahel loo-
sitakse välja viis meenet. 

Tallinna Sadama aren-
dusosakonna juhataja Hele-
Mai Metsal ütles, et silla nimi 

peaks olema meeldejääv ja 
rahvalikult suupärane kasu-
tada. „Vanasadam on Tallinna 
ajalooline piirkond ja olnud 
oluline linna kujunemisel. Ka 
silla nimi peab olema süm-
boolse tähendusega, kuna 
sillast saab piirkonna uus 
maamärk, mis ilmestab üm-
berkaudset linnaruumi ja on 
tulevikus tõmbenumber nii 
linnakodanikele kui ka linna 
külastavatele turistidele.”

Edukat osalemist nime-
konkursil!

Petturid teenivad tarbijate arvelt miljoneid
Internetis levivad petuskee-
mid eksitavad inimesi päe-
vast päeva, veebipettusi on 
viimase kahe aasta jooksul 
kogenud 56% Euroopa Liidu 
täiskasvanud elanikest. 

EL tarbija nõustamiskes-
kuse juhataja Kristina Tam-
maru selgitab, millistest pak-
kumistest tasub eemale hoida. 

Ebaausad kauplemisvõt-
ted, lepingulõksud ja fiktiiv-
sed e-kaubamajad on peami-
sed pettused, mida tarbijad 
iga päev kogevad. Väga kerge 
on tellida tooteid ja teenuseid 
kogu maailmast vaid mõne 
hiireklõpsuga – see on inter-
netist ostmise suur eelis. Pa-
raku käib sellega kaasas suur 
kuritarvituste oht. Veebis 
oste tehes on pettusi kõige 
kergem tuvastada ja vältida, 
kui tunda tarbijaõigusi ja tea-
da, millised kauplemisvõtted 
on keelatud.

Lepingulõks on olukord, 
kus tarbija teeb tehingu, 
sooritab ühekordse ostu või 
kasutab „tasuta” pakkumist, 
tajumata, et seob ennast pi-
kemaajalise lepingu või mak-
sekohustusega.  Reeglina on 
teave lisamaksete kohta pak-
kumises küll esitatud, kuid see 
on raskesti märgatav. Selleks 
kasutatakse kas muust teks-
tist väiksemat kirja, vähem 
märgatavaid värve või paigu-
tust. Lepingulõksude taga ole-
vad firmad teenivad tarbijatelt 
mitu miljonit eurot aastas.

Tavaliselt iseloomustab 
lepingulõkse „eripakkumi-
ne” ja „tasuta prooviperiood”. 
Näiteks sotsiaalmeedias levi-
vad soodushinnaga või tasu-
ta „imetooted”, mida tellides 
jääb tarbijale  märkamata, et 

ta annab nõusoleku aastasele 
tellimusele koos maksekohus-
tusega. 

Tellimuslõksude ära tund-
miseks tuleb enne tehingu 
tegemist lugeda läbi kõik le-
pingutingimused, sh väikeses 
kirjas esitatud teave ja lisaks 
veenduda, et pakkuja kohta 
on olemas reaalsed kontakt- 
andmed ning ärinimi.

Ebaausat kauplemisvõtet 
iseloomustab kas eksitav tea-
ve, olulise teabe varjamine või 
pakkumise agressiivne stiil. 
Eelkõige on selliste pakku-
miste eesmärk panna tarbija 
tegema ostuotsust, mida ta ei 
teeks, kui tal oleks kogu teave 
pakutava kauba kohta.

Et vältida lõksu langemist, tu-
leb ära tunda survestusvõtted, 
mida müügis kasutatakse:
• pakkumiste taga oleva et-

tevõtte päritolu ei ole ühe-
selt mõistetav;

• tooteid või teenust reklaa-
mitakse kui ainukordset 
võimalust;

• toote kohta väidetakse, et 
see on „ainus toode, mis 
pakub tõhusat kaitset”, „ai-
nus koduseks kasutamiseks 
mõeldud testikomplekt”, 
„turu madalaima hinnaga” 
vms;

• väidetakse, et tooteid on 
piiratult, kasutades väljen-
deid „ainult täna”, „kaup 
väheneb kiiresti”, kuigi rek-
laam on sotsiaalmeedias 
pidevalt näha.

Fiktiivsed e-kaubamajad loo-
vad mulje, nagu oleks tege-
mist veebipoega, kuid tegelik-
kuses ei ole pakutavaid kaupu 
kauplejal olemas ega ka kavat-

sust pärast raha laekumist mi-
dagi tarnida. Seega tuleb alati 
kindlaks teha, kas tegemist 
on legaalse e-poega. Eelkõige 
veenduda, et kaupleja kontak-
tandmed on leitavad ja kor-
rektsed. Ostust tuleks loobu-
da, kui lehel puudub kaupleja 
e-postiaadress ning ühenduse 
võtmiseks on avaldatud vaid 
kontaktivorm, kuhu tarbija 
saab sisestada enda andmed 
ja küsimuse või tagasiside. Kui 
veebipoega puudub varasem 
kogemus, tasub internetist 
kindlasti otsida teiste tarbijate 
kommentaare ja hinnanguid 
ning kahtluse korral ostu mit-
te sooritada.

Näpunäited fiktiivse poe ära-
tundmiseks.
• Küsige kauplejalt küsi-

musi. Enne ostmist tasub 
esitada e-kirja või telefoni 
teel täpsustavaid küsimusi 
kauba omaduste või müü-
gitingimuste kohta. Nii 
saab teavet selle kohta, kas 
kaupleja kodulehel esitatud 
kontaktandmed üldse keh-
tivad ja tarbija pöördumis-
tele reageeritakse.

• Uskumatult soodsates-
se pakkumistesse ei tasu 
uskuda. Liiga atraktiivse e-
kaubamaja taga võib peidus 
olla pettur, kelle eesmärk 
on inimestelt raha välja 
meelitada.

• Lugege hoolikalt veebi-
aadresse ja veebilehtede 
pealkirju ning ärge ostke 
midagi veebilehtedelt, mil-
lel esineb süstemaatiliselt 
kirjavigu. Neid kasutatakse 
sageli selleks, et veebisaidi 
haldajate algoritmid neid ei 
tuvastaks.

28. aprill 2021

PLANEERINGUD

Vanasadamat ja tulevast Rail 
Balticu Ülemiste reisitermi-
nali ühendava trammiliini 
rajamise projekteerimistingi-
muste eelnõu avalik menetlus 

Tallinna Kesklinna Valit-
sus, Põhja-Tallinna Valitsus 
ning Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalamet avalikustavad 
ajavahemikul 24.05–6.06.2021 
Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti koostatud pro-
jekteerimistingimuste eelnõu 
Vanasadamat ja tulevast Rail 
Balticu Ülemiste reisiterminali 

ühendava trammiliini rajami-
seks. 

Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja selle lisamaterjalide-
ga on võimalik tutvuda Tallinna 
planeeringute registri ehitus-
projektide ja projekteerimis-
tingimuste veebilehel, rubrii-
gis „Dokument”, menetlus nr 
PT247270 (dokumentide näge-
miseks peab ID-kaardiga sisse 
logima). 

Samuti saab materjalidega 
tutvuda 24.05–6.06 tööpäeviti 
Kesklinna valitsuses Nunne 18, 

hoovimaja toas nr 32. Võimalu-
se korral tutvuda materjalidega 
veebi vahendusel.

Huvitatud isikul ja isikul, 
kelle õigusi võib avatud menet-
luse korras antav õigusakt puu-
dutada, on õigus esitada me-
netlevale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid 
ja vastuväiteid kuni 6.06.2021. 
Kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit 
pidamata.

Kaugküte muutub säästvamaks
Tallinna Soojus aitab linnal 
täita rahvusvahelise linna-
peade kliima- ja energiapak-
tiga seotud rohe-eesmärke.

Tallinna kaugküttevõrgus 
on üle 4000 soojust tarbiva 
hoone ehk ligikaudu 160 000 
kodumajapidamist ja nende 
hulk uute liitumiste kaudu 
aina kasvab. Aktsiaselts Tal-
linna Soojus teeb kõik selleks, 
et linlaste tuba oleks soe ja 
teenus tarbijatele võimalikult 
soodne. Ühendame kaugküt-
tega üha uusi elamupiirkon-
di, sh need tarbijad, kes seni 
olnud gaasiküttel. Meie üks 
püsieesmärke on, et linna 
soojussüsteemid oleksid tä-
napäevasel tehnilisel ja kesk-
konnasäästlikul tasemel ning 
kaugküttega oleks võimalik 
varustada kõiki soovijaid.

Tallinna Soojus majandab 
sadadesse miljonitesse küün-
diva varaga ja ainuüksi sel 
aastal investeeritakse pea-
linnas soojusvõrkude ehita-
misse ja rekonstrueerimisse 
üle 25 miljoni euro. Mahukad 
investeeringud on vajalikud 
eelkõige selleks, et liita uusi 
tarbijaid kaugküttevõrguga, 
rajada kümmekond kilomeet-
rit uusi soojatorustikke ja 
moderniseerida ligikaudu 15 
km aastakümneid vanu toru-
sid. 

Mitmes Tallinna asumis 
asendatakse soojatorustik 
just sel põhjusel, et vähen-

dada soojus- ja lekkekadusid. 
Uue-Maailma ja Kitseküla 
asumis asendamist vajavate 
haru- ja magistraaltorustike 
keskmine vanus on juba ise-
gi 40 aastat või rohkemgi. 
Torustike uuendamine on 
eelkõige tarbijate igapäeva-
kulude kokkuhoiu huvides ja 
parandab teenuse töökind-
lust. 54% kaugküttevõrgust 
Tallinnas moodustabki juba 
rekonstrueeritud või uus to-
rustik.

Siht keskkonnahoiul
Kaugkütte puhul on oluline 
rääkida ka taastuvenergiaga 
seotud eesmärkidest. Tal-
linna Soojus on keskkonna-
säästlik ja roheline ettevõte. 
Võin kinnitada, et fossiilkütu-
sed on suuremalt jaolt asen-
datud ja valdavalt toodetak-
se Tallinna kaugküttevõrgu 
soojus koostootmisjaamades 
taastuvatest kütustest või ol-
meprügist. 

On oluline, et soojus-
võrgud oleksid töökindlad, 
seepärast nõuavad need 
suuri investeeringuid. Uued 
tehnoloogilised lahendused 
nõuavad suuri summasid, aga 
võimaldavad viia taas lähe-
male keskkonnasäästlikkuse-
le. Ühinedes linnapeade klii-
ma- ja energiapaktiga annab 
Tallinn oma panuse võitluses 
kliimamuutustega. Just tõhus 
kaugküte aitab täita Tallinna 

keskkonnastrateegias seatud 
eesmärki vähendada CO2 hei-
det 2030. aastaks vähemalt 
40% (võrreldes lähteaastaga 
2007). 

Tallinna ühtse kaugkütte-
võrgu arengukava toob esile 
kaks keskkonnale olulist tee-
mat, kuhu tuleb tulevikuin-
vesteeringud kindlasti suu-
nata. Esiteks on Tallinn suure 
tarbimistihedusega  piirkond, 
seetõttu on äärmiselt oluli-
ne arendada eriti kesklinnas 
paralleelselt kaugküttega 
ka kaugjahutusvõrku. Tei-
seks tuleks võtta kasutusse 
akupaagid, mis võimaldavad 
koostootmisrežiimis suu-
rendada toodetud soojuse 
kasutamist ja seeläbi tõsta 
taastuvenergia osakaalu soo-
juse ja elektri tootmises, kuna 
väheneb maagaasi tarbimine 
ja sellega kaasnev CO2 emis-
sioon.

Energia kasutamise efek-
tiivsus pealinna kaugkütte-
võrgus on viimastel aastatel 
suurenenud ja keskkonna-
mõjud vähenenud. Nii linna 
kui ka Tallinna Soojuse ees-
märk on tagada linnaelani-
kele kvaliteetsem, mugavam 
ja keskkonnasäästlikum elu-
keskkond.

Rainer Vakra
Tallinna Soojus AS juhataja

Autor Energia avastuskeskuses. Foto: Veljo Toom
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AVASTUSRETK: Tallinn külma pilguga

Kunstniku väitel on tal üksi-
kuid mälestusi nende elust 
Krasnojarski krai Daurski ra-
joonis, millele ta on hiljem 
toetunud ja viidanud oma 
maaliloomingus. Pärast Stalini 
surma lubati küüditatutel ala-
tes 1956. aastast Siberist naas-
ta, kuid paljudel võttis raha 
kogumine „reisiks” mõnda 
aega. Elkenite perekond jõu-
dis Eestisse 1957 ja asus elama 
Tallinna. 

Pärast 21. keskkooli lõpe-
tamist astus Jaan Elken Eesti 
riiklikku kunstiinstituuti. Ta 
oli alati tahtnud saada kunst-
nikuks, kuid hirm Nõukogude 
sõjaväkke võtmise ees ja tõsi-
asi, et arhitektuuris oli insti-
tuuti pääsemine tõenäolisem, 
kallutasid seda eriala valima. 
Õppekava sisaldas ka joonis-
tamistunde aktiklassis ning 
kirjastiili ja kompositsioo-
niõpetust, sellest hoolimata 
peab kunstnik aga end maali-
jana iseõppijaks. 

1977 lõpetas ta ERKI ar-
hitektina. Lõputööna valmis 
praegu Vabaduse väljaku, 
Roosikrantsi ja Pärnu maan-

teega piiratud ala regeneree-
rimise plaan, mis nägi ette täi-
ta sealsed tühjad krundid uute 
hoonetega – nagu nüüdseks 
ongi teostunud. Pärast ERKI 
lõpetamist töötas Elken kaks 
aastat Tallinna arhitektuuri 
ja planeerimise peavalitsuses 
(praeguse linnaplaneerimi-
se ameti eelkäija) arhitektina, 
kuid juba 1978 hakkas ta oma 
maalidega esinema näitustel. 

Arhitektuuriõpingutest 
võttis Elken kaasa huvi urba-
nistliku keskkonna vastu. Ta 
on öelnud: „Kui tagantjärele 
arutada, mida arhitektuuri-
stuudium mulle kui maalija-
le on andnud, siis tõstaksin 
esikohale oskuse sotsiaalselt 
mõelda. Ütleksin isegi, et ar-
hitektuur on kontsentreeritud 
ühiskonnaõpetus.”  

Vabakutselise kunstnikuna 
pole ta siiski kunagi tegutse-
nud, vaid on töötanud kuns-
tiga seotud ametites ja õppe-
jõuna Tallinna pedagoogilises 
instituudis, kunstiakadeemias,  
Tartu ülikoolis. Aastatel 1995–
1999 oli maalikunstnike liidu 
esimees, 1998–1999 kunstni-

ke liidu asepresident ja 1999–
2013 president. 

Hüperrealism
Jaan Elkeni esimene isikunäi-
tus oli 1980. aastal, seega on 
ta maalikunstnikuna tegutse-
nud üle 40 aasta. Loomingu 
alguperioodil töötas ta hüper- 
realistlikus laadis. Hüper- ehk 
fotorealism, mida kunstiaja-
loolane Sirje Helme on ni-
metanud ka slaidimaaliks, on 
kunstivool, mis võtab maali 
aluseks pildistatud motiivi. 
Enamasti kujutavad hüperre-
alistid linnakeskkonda, mida 
maalitakse fotograafilise täp-
susega, kasutades sealjuures 
fotograafiale omaseid võtteid: 
värvipunkte, ülevalgustamist, 
juhuslikku kadreeringut ning 
lisades sellele kõigele maa-
lilise tasandi, mille abil foto-
graafiast eristuda. Hüperreal- 
ism oli 1970. aastatel moes 
kogu Nõukogude Liidus. El-
keni tööd olid 1979. aastast 
üleliidulistel noortenäitustel 
tähelepanu keskmes, mõned 
omandati koguni maailma-
kuulsasse Moskva Tretjakovi 
galeriisse ja teistesse Vene ja 
Ukraina muuseumide kogu-
desse. 

1981–1987 valminud tööd 
kujutavad sageli Tallinna 
motiive. Kunstnik on nende 
teoste lähtekohta kirjeldanud 
järgmiselt: „Tartu maantee 
piirkond oli mul 1961. aastast 
peale põhjalikult läbi kammi-
tud: käisin 21. keskkoolis, Raua 
tänava arhitektuur viimseni 
pähe kulunud. Motiivi valikul 
eelistasin keskkonna fluidu-
mit üksikhoonetele, keskkond 
oli aga defineeritud lugematu-
te üksikasjade ja ajastuomaste 
märkide kaudu.” Need iseloo-
mulikud ajastuomased märgid 
on näiteks Tartu maantee eri 
kümnenditest pärinevate aja-
looliste majadega palistatud 
sihil Oleviste kiriku torni poo-
le suunduv tramm ning taa-
mal üle madalamate majade 
kõrguv Viru hotell, mis on ins-
pireerinud maali „Õhtu Tartu 

maanteel” (1981–1982) sündi.
Nõukogudeaegses kon-

tekstis omandavad erilise tä-
henduse maalid, millel Elken 
kujutab maailmasõdade va-
helisel ajal valminud hooneid: 
Pronksi tänava tuletõrjehoo-
net („Muutuv linn”, 1984), nn 
Lenderi gümnaasiumi Juhan 
Kunderi tänavas („Muutuv linn 
II”, 1985), korterelamut Tõnis-
mäe ja Hariduse tänava nurgal 
(„Tõnismäe”, 1983) või hotelli 
Palace (1980). Nende kaudu 
võis vaataja koos kunstniku-
ga okupeeritud riigis ihaleda 
kaotatud iseseisvust. 

Abstraktsionism
1990. aastatel toimus Elkeni 
loomingus nihe abstraktsio-
nismi suunas. Juba 1988 val-
minud töös „Märg linn” on 
raske leida äratuntavaid rea-
listlikke objekte. Huvitav on 
siiski jälgida, kuidas kunstnik 
oma varasematest töödest 
päris lahti ei lase, vaid neid 
justkui osadeks lahti võtab ja 
uuesti kokku paneb. Kui 1980. 
aasta maalil „Klaasist tähed” 
on veel selgelt näha kino Ok-
toober tähti sättivat meest, 

siis kümme aastat hiljem on 
samast motiivist saanud abst-
raktne pilt, millelt võib välja 
lugeda sõna „Eesti”. Järgneva-
tel aastatel on aga üha enam 
näha, kuidas Elkeni maalidele 
ilmub muljeid ja motiive välis-
reisidelt, milleks piiride ava-
nemise järel tekkis võimalus. 
Eri stiile, muljeid ja mälestusi 
sulandades ei jää Elken siiski 
abstraktsionismi piiresse. See 
on talle ainult vahend, millega 
luua oma elust ja loomingust 
tervik. 

Viimaste aastakümnete 
loomingus võib märgata ränd-
motiive. Üks selliseid on kaja-
kas, mis esineb esimest korda 
samanimelisel maalil (1982). 
Elken kujutab Soome poole 
eemalduvat reisilaeva Georg 
Ots – okupeeritud riigi ainsat 
ühendust põhjanaabritega, 
metafoorset akent Läände, 
mida nõukogude režiimi val-
vurid avasid vaid usaldusväär-
setele. Laeva järel lendav kaja-
kas on kujutatud laeva taustal 
nihkes, mis viitab sellele, et 
need kaks asuvad eri ruumis, 
milles kehtivad eri reeglid. 
Laev jääb kajakale raudse ees-

riide taha. 
Maal „Kajakas” on jäänud 

Elkenit kummitama ja hiljem 
motiivina tema abstraktsesse 
loomingusse tagasi jõudnud. 
Näiteks 2014. aasta näitu-
sel „Tagasi hüperreaalsusse 
2. Initium novum” pühendas 
ta sellele terve väljapaneku. 
Taas kujutas ta kajakat 2020. 
aasta isikunäitusel („Kajakas 
III. Restart.” 2020). Kui 1990. 
aastate alguses kasutas Elken 
„Kajakale” viitamiseks värve, 
siis hilisematel kümnenditel 
on värvid kadunud ja pildid 
muutunud monokroomseks. 
Väidetavalt juhtub samamoo-
di meie mälestustega. Mälu 
on valikuline ning mälestused 
tuhmuvad, kaotavad värvid ja 
segunevad. Nii võibki öelda, et 
Jaan Elkenil on oma loomin-
gus õnnestunud visuaalselt 
väljendada mäletamise prot-
sessi. 

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Lauluväljakul jäädvustub laulev revolutsioon 
Tallinna Lauluväljak kogub  
foto- ja videomaterjali laulva 
revolutsiooni tippündmus-
test.

Sel suvel tähistame Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumise 
30. aastapäeva. Tallinna laulu-
väljakul toimusid laulva revo-
lutsiooni tähtsad sündmused –  
öölaulupeod, rahvakogune-
mised jms. Nüüd on valmimas 
püsiekspositsioon, milleks ko-
gutakse digimaterjali. 

Oodatud on 1987. ja 1988. 
aastal lauluväljakul toimunud 
sündmustega seotud materja-
lid: fotod, filmid, videod, mida 
saab digitaalselt koguda ja säi-
litada. Digitaalselt võib saata 
ka fotosid kirjadest, artiklitest 
jms. Kogutud materjalist põ-
nevamaid leide eksponeeri-
takse loodavas külastuskesku-
se püsiekspositsioonis.

Digimaterjalid on oodatud 
kuni 10. maini e-aadressile 
info@lauluvaljak.ee, subjektiks 
märkida „laulev revolutsioon”.   

Lauluväljaku külastuskes-
kus jäädvustab mälestused 
laulva revolutsiooni sündmus-
test ja hakkab pakkuma ainu-
laadset harivat-elamuslikku 
ajaveetmise võimalust eesti 
kultuuri maamärgina tuntud 

kohas. Külastuskeskuse pind 
laululava siseruumides on 
ligikaudu 350 ruutmeetrit. 
Ajalooga tutvumise kõrval on 
võimalik korraldada haridus-
programme kooliõpilastele, 
kohtumisõhtuid laulupidude 
ja laulva revolutsiooni sanga-
ritega ning temaatilisi näitusi. 
Külastuskeskus on kavas ava-
da teisel poolaastal.

28. aprill 2021

Kajakas. 1982, õli, lõuend. Eesti kunstimuuseum

Tõnismäe. 1983, õli, lõuend. Tartu kunstimuuseum

Jaan Elken on maalikunstnik, kes oma hüperrealistliku pe-
rioodi loomingus käsitleb sageli kodulinna Tallinna. Ta sündis 
27. juunil 1954 Siberis, kuhu pere 1949 deporteeriti. 
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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

99
Elle Konksi 
Lehti Keerdo 

98
Hionija Sorgina 

97
Ilse Annus 
Hillar Järs 
Viktor Preiman 

96
Naum Fainštein 
Helge Pihelga 
95
Maria Borisova 

94
Leida Tammiku 
Helga Puusepp 
Galina Aljošina 
Antonina Sannikova 

93
Aliide Verlin 
Vilma Paalma 
Veera Valgesaar 
Silvia Rae 
Maria Parinova 

92
Maria Fišina 
Lüüri Karu 
Linda Velsberg 
Luule Remsalu 
Astrid Aava 
Leo Rahumägi 
Mauno Olavi Välimaa 

91
Laine Tuul 
Evi-Aliide Mätlik 
Väino Ratassepp 
Meeta Kruger 
Oleg Sevastjanov 
Aino Ekker 
Silvia Kubri 
Heldi Luik 

90
Laine Tadolder 
Kalju Kriiva 
Elma Niglas 
Aleksandra Palm 
Antonina Tyurina 
Selje Aida 
Eldi Kanits 
Hedvig Avik 
Raisa Troshkova 

85
Lembo Mäss 
Kalju Lest 
Elionora Pljatsedevskaja 
Tiiu Kärm 
Elna-Imbi Kodres 
Asta Oper 
Inna Sepp 
Eve Tartland 
Imandi Mati Domingo 
Valentina Perova 
Mari Zarins 
Ene Mäsak 
Margarita Šarandina 
Helvi Laane 
Enno Reinsalu 
Liudmila Galkina 

Maie Malva 
Maire Semper 
Evi Siir 
Endla Kruus 

80
Tiiu Stamm 
Tiiu Treial 
Anne-Liis Treialt 
Tiiu Aren 
Anastasiya Savchenko 
Elena Gekker 
Tähte  Peensalu 
Urve Grišakova 
Magnus Kabur 
Eugen Schulz 
Galina Evseeva 
Ivan Afonin 
Vladimir Panov 
Peeter Valge 
Jaak Järvine 
Tiiu Kruus 
Elisabeth Käver 
Galina Kalmets 
Uno Võsu 
Nikolay Filippovich 
Ülo Sarrap 
Aadu Sutt 
Peep Ree 
Mati Rom 
Ülle Parksepp 
Jüri Koha 
Marje Espenberg

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Tänavu pidime tege-
ma suuri muudatusi 
oma aastakümneid 
vankumatu visadu-
sega püsinud kevade 
vastuvõtmises ja koos 
sõpradega kevade 
kannul kõndimise ta-
vas. 20. märtsil saime 
tema tulekut ainult 
tagasihoidlikult lille-
de ja trummipõrinaga 
Musumäel tähistada. 
Linnavalitsuse tervi-
tus rahvale jõudis ko-
hale video vahendusel, 
kuid esimese kevad-
päikese saime siiski 
looja saata läbi ägeda 
lumetuisu tõrvikutega 
tantsu ja muusika saa-
tel. Kõik muu plaani-
tu ei olnud sel päeval 
kahjuks lubatud.

Ent siis otsustas Ko-
dulinna maja – kuna 
vaat et kõige rohkem 
kannatavad praeguses 
suletud maailmas lap-
sed, kel pole võimalust 
käia uutes kohtades, 
kogeda uut, õppida 
tundma uusi lõhnu ja 
maitseid –, et 1. juunil 
püüame omalt poolt 
seda puudujääki pisut vähendada. Kevade saabumise päevaks planeeritud külaskäigud sõprade 
juurde tahamegi siis osaliselt teoks teha. Oodatud on just eriti lapsed.

Kes tahaks minna loomaaeda ja kõndida seal ringi koos Aleksei Turovskiga – mingu 1. juunil kell 
11 loomaaia Paldiski mnt väravasse, ostku pilet ja väravast seespool ootabki Aleksei Turovski! 
Kell 13 ootab botaanikaaia palmimaja juures väikseid huvilisi Urmas Laansoo. Minnakse vaata-
ma ärkavaid-tärkavaid taimi.

Kell 15 on Kullo lastegaleriis Kuninga tänaval kontsert „Helisev hääl” ja seejärel tutvustatakse 
soovijatele seda toredat maja keldrist pööninguni.
Nunnatorni kaudu saab linnamüürile, Sauna- ja Kuldjala torni minna kl 11–18. Kõik, kellel aas-
taid alla 15, pääsevad sisse ilma piletita.

Siis saab veel viimast päeva vaadata Kodulinna majas ka konkursi „Nähtavaks” tööde näitust. 
Kell 17 tuleb žürii ja lõpetab näituse. Kell 18 laulab Helin-Mari Arder laule, mille sõnad kirjutas 
Ott Arder ja mille põhjal konkurss „Nähtavaks” korraldatigi.

Laupäeval, 15. mail on maja jälle täis meisterdamist: kell 12 tehakse siidimaali, kell 13 õpitakse 
punuma rahvuspaelu, kell 14 meisterdatakse midagi põnevat klaasmosaiigina ja kell 15 õpeta-
vad tšetšeenid mõnd oma põlist käsitööd. Kangastelgi saab uurida ja kudumist proovida kell 16.
Reedel, 30. mail kell 16  soovitame tulla Saunatorni juurde Gümnaasiumi tänavale. Seal loevad 
OomerTeatri näitlejad Andres Ehini luuletusi.

Millised tutvumiskäigud seisavad ees maikuu pühapäevadel sarjas „Väärtus”, saate teada Kodu-
linna maja FB-st või veebilehelt huvi.tallinn.ee.
Jäägem terveks!

Tiina Mägi 
Kodulinna maja

Lähiajal sotsiaalkeskuses üritusi ei toimu.
Huviringide tegevuse jätkumisest ja muud 
infot saab tel 646 6123.
Toitu müüme kaasa ainult eeltellinuile. 
Registreerida tel 646 6123 hiljemalt eelneval 
tööpäeval kell 10–13. Järele palume tulla 
ajavahemikus 11.30–13.30. 
 
Juuksur, maniküür ja pediküür: 645 9029
 
Mäluhäiretega eakate päevahoid Raua 1. 
Info: 5345 5026

KESKLINNA 
SOTSIAALKESKUSES

28. aprill 2021

Veebikursused
Tallinna Rahvaülikoolis 

Inglise keele individuaalõpe
Aeg kokkuleppel 

Minimalistlik elustiil praktikas
12. mai kell 18.00-19.30

Jaapani keele individuaalõpe
Aeg kokkuleppel 

Kuidas lapsi juhendada ja kaitsta nende avastus-
retkedel metsikus digidžunglis?
Peale ostu sooritamist vahemikus 1. jaanuar - 31. mai 

Kas me oleme hädaolukordadeks valmis?
29. aprill kell 10.00-12.00

Kuidas muutuval töömaastikul oma tee leida?
19., 21. ja 26. mai kell 14.30-17.15, 28. mai kell 14.30-17.45

Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee

630 6508, 5690 1707
kultuur.ee

 

Business English
4. mai - 10. juuni kell 9.30-11.00



9

VARIA

Eelmise ristsõna õige vastus: TALV OLI ILUS. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna Õie Rute. 
Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 18. Siinse ristsõna 
õigeid vastuseid ootame kuni 7. maini samal aadressil või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. 
Taas läheb loosi auhind! 

28. aprill 2021

Ettevaatus päästab kalastaja halvimast
Sel aastal on jätnud oma 
elu märga hauda mitu ka-
lameest, ehkki ohutusabi-
nõude järgimine aidanuks 
traagilise lõpuga õnnetust 
vältida. 

Jääst vabanenud veeko-
gud meelitasid randa kala-
mehi, kelle varustusse kuulu-
vad sageli kahlaja püksid – et 
minna vööni vette, kartmata 
märjaks saada. Paraku võivad 
kahlamispüksid muutuda hal-
bade asjaolude kokkulange-
misel eluohtlikuks. 

„Kahlamispüksid on ma-
dalas vees kalamehele head 
abilised, kuid sügavamal tu-
leb arvestada, et kui vesi kas 
kergema laine või komistuse 
tõttu pükstesse satub, tekib 

justkui ujuvpoi – pükstesse 
jääb sisse voolanud vee alla 
kinni paarkümmend liitrit 
õhku, mis tõstab jalad üles 
ning võib pea ootamatult vee 
alla suruda,” selgitas pääste-
ameti ennetustöö osakonna 
ekspert Mikko Virkala. 

Sellistes oludes on raske 
keha vee peal hoida ja ise-
seisvalt kaldale pääseda ning 
kurva tagajärjega õnnetust on 
pea võimatu vältida. Seetõttu 
on ülimalt oluline, et kahla-
mispükstega kalale minnes 
ei unustataks ettevaatusabi-
nõusid: 

• kindlasti tuleb kanda 
päästevesti või uppumiskind-
lat jopet, mis aitab õnnetuse 
korral keha vee peal hoida;

• päästevest peab olema 
korrektselt kinnitatud, sest 
sellest on abi ainult nii;

• võimaluse korral minna 
kalale koos kaaslasega. 

Meeles tuleb pidada, et õn-
netus võib tabada ka kõige 
vilunumat kalastajat. Ohutus 
algab igaühest endast! 

Aasta algusest möödunud 
kolme ja poole kuu jooksul 
uppus Eestis kolm kalameest, 
neist kaks Lääne- ja üks Lõu-
na-Eestis. Kõigil kolmel juhul 
oli tegemist üle 50-aastaste 
vilunud kalameestega.

Päästeamet

Lõhkekehade leidmine on sagenenud
Kevade saabudes liiguvad 
inimesed rohkem looduses 
ja teevad koristustöid, avas-
tades ka ohtlikke lõhkekehi. 
Neist tuleb kohe teada anda 
numbril 112. 

Päästeameti demineeri-
miskeskuse planeerimise ja 
valmisoleku talituse ekspert 
Rauno Raidloo hoiatab: roos-
tes lõhkekeha ei viita, et see 
on muutunud ohutuks. Vas-
tupidi – roostes ja vigastus-
tega lõhkekeha võib liiguta-
misel plahvatada, tuues kaasa 
traagilised tagajärjed. Raidloo 
sõnul ei too lõhkekeha vaba-
tahtlik loovutamine kaasa ka-
ristust, küll aga siis, kui selle-
ga proovitakse ise midagi ette 

võtta. Kõige raskem karistus 
on aga see, kui vale tegevuse 
käigus lõhkekeha plahvatab. 

Tänavu esimese kolme 
kuuga said demineerijad 201 
väljakutset, millest 94 märt-
sis. Kõige enam on leitud 
mürske (123), granaate (47) ja 
miinipildujamiine (155). Mit-
me majapidamise koristamise 
käigus leiti ohtlikku lõhkema-
terjali, mis tänu leidjate õigele 
käitumisele jõudis demineeri-
jate kätte. 

Lõhkekeha leidmisel ei 
tohi seda puudutada ega ku-
hugi viia, leid tuleb märgista-
da ja teavitada hädaabinumb-
ril 112, andes teada täpse 
asukoha. Leiu märgistami-

seks on hulk viise, nt nutite-
lefoni abil võtta GPS-koordi-
naadid ja teha distantsilt pilt, 
et edastada häirekeskusele. 
Võimaluse korral tuleks ära 
oodata demineerijad, kes toi-
metavad lõhkekeha ohutusse 
kohta ja teevad kahjutuks või 
tegutsevad sellega kohapeal. 

Eestis on neli pommi-
rühma valves ööpäev läbi ja 
reageerivad igale sündmuse-
le kohe. Mullu said nad 1647 
väljakutset, mille käigus leiti 
ja tehti kahjutuks 9041 lõhke-
keha.

Päästeamet

Lasterikas pere saab taotleda kodutoetust
KredEx võtab kuni 31. maini 
vastu taotlusi väiksema sis-
setulekuga lasterikastele pe-
redele mõeldud kodutoetuse 
saamiseks. 

Võimalus oma elamis-
tingimusi parandada on pe-
redel, kus kasvab vähemalt 
kolm kuni 19-aastast last ning 
sissetulek ühe leibkonnaliik-
me kohta oli eelmisel aastal 
kuni 355 eurot kuus. Toetust 
saavad ennekõike pered, kel 
puudub oma kodu või prae-
gune eluase ei vasta nüüdisaja 
tingimustele (puudub vee- ja 
kanalisatsioonisüsteem, pe-
suruumid on amortiseeru-
nud, katus ei pea vett, küt-
tekolle ei anna piisavalt sooja 

või on eluohtlik).
Suurim toetussumma on 

10 000 eurot. Kolme- ja nel-
jalapselised pered, kellele on 
varem üks kord kodutoetust 
eraldatud, saavad teist kor-
da taotleda veel 5000 eurot. 
Viie- ja enamalapselised pe-
red saavad ka teisel korral 

taotleda 10 000 eurot. KredE-
xi kodutoetuse abil on 14 aas-
taga parandatud üle  17 000 
lapse elamistingimusi. Eel-
misel aastal anti kõige enam 
tagastamatut toetust eluase-
me omandamiseks (129 kor-
ral). Ehitamise, renoveerimise 
või ümberehitamise jaoks sai 
toetuse 128 peret. 

Varem toetust saanud pe-
red peavad korduva toetuse 
taotlemise ajaks olema eelmi-
se toetuse sihtotstarbeliselt 
ja tähtajaks ära kasutanud 
ning esitanud KredExile seda 
kinnitava lõpparuande. Lisa-
infot tingimuste ja taotlemise 
kohta saab KredExi kodule-
helt.
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REKLAAM

Raudselt puhtaks  
juba aastast 1936!
Raua tn 23 Tallinn, Harjumaa 10124    
Tel.: 622 94 95 | E-post: info@rauasaun.ee    
www.rauasaun.ee 

Üldsaunad • Tunnisaunad • Tunnidušid

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.

8 Nõmme Sõnumid | 29. jaanuar 2021

☞☞ 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

28. aprill 2021

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

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee

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

TALLINNA RAHVAÜLIKOOL

 Minimalistlik
elustiil praktikas

 

 

 

Registreerimine: kultuur.ee
Info: erena.reilent@kultuur.ee

Tel. 5887 7165

koolitaja Liisi Kirch
12 mai kl 18.00-19.30 veebikeskkonnas Zoom 

Minimalism pakub rohkem rõõmu ja rahulolu,
vabastab Sinu aja, ruumi, raha ja energia 

oluliste asjade tegemiseks.

TALLINNA RAHVAÜLIKOOL

Kuidas muutuval töö-
maastikul oma tee leida?

 

 

 

 

Registreerimine: kultuur.ee
Info: katrievelin.kont@kultuur.ee

Tel. 5887 7165

koolitaja Monika Larini

19., 21. ja 26. mai kell 14.30-17.15
28. mai kell 14.30-17.45

 veebikeskkonnas Zoom 

Kursus pakub teadmisi kaasaegsest tööturust
ja erinevaid perspektiive oma tööalaste

muutustega toimetulekuks.

Kuni 15. maini ootab 
Eesti Luuleklubide 

Liit kõigi luulehuviliste 
võistlusluuletusi (soovitavalt 

5-6) e-aadressile  
intuitiiv@gmail.com.

Luuletusi võib esitada 
varjunime all, kuid 

korraldajatele õiget nime 
siiski teada andes. Lisada 
tavapostiaadress, telefon, 

vanus, õpilase puhul ka 
kool ja klass või kursus, 
täiskasvanuil elukutse. 

Kõigi vähemalt II vooru 
jõudnutega võtame 

ühendust ning paremiku 
luuletustest avaldame trükis 

luulevihikuna. 

Luulekevad 
2021

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

#10. Where Do We Wash Pots?
So far, I have stayed in 9 different 
properties in Tallinn. In each of them, 
the kitchen sink was too small, even 
in the family houses. I honestly won-
der where Estonians wash big deep 
pots and oven trays.

#9. No Microwaves
Since it is not a mainstream home ap-
pliance here, I can easily wow Estoni-
ans by boiling water in a mug, making 
crisps, or baking some cupcakes, all 
within 3 minutes in a microwave. 

#8. Redefining Fast Delivery
Whoever is from Amazon-serviced 
countries, behold! When you see “ki-
ire kuller (fast delivery)” on an online 
shop, don’t expect same day delivery. 
Here, fast delivery to your door often 
takes 3-5 business days. Collection 
from a parcel machine is much faster 
and cheaper if you can opt for it.

#7. Minimal Packaging
1 litre of milk or yoghurt comes in a 
plastic bag. Minced meat is also sold 
without a plastic tray.

#6. Punctual
Buses come precisely on time, hurray!!

#5. No Feedback Is Positive Feedback
When you pitch an important strate-
gic plan and the CEO approves it with 
a plain “Yes” with no signs of emotion 
on their face, would you be confident 
in leading the company’s future with 
your plan? English speakers would in-
terpret this as 20% “Yes, I appreciate 
your effort” and 80% “No, I’m not fully 
convinced yet”.

Or when your Estonian guests all 
go silent while they eat up your kill-
er dish, you might start convening a 
feedback session in your head, with 
your internal dialogue whispering all 
possible negative comments.

In both cases, Estonians meant 

well! Estonians are absolutely hon-
est and they do not use frill words to 
decorate their statements. Speaking 
less is better. Silence is a peaceful joy. 
If they do not like your idea or food, 
they will probably say “huvitav (inter-
esting)”.

#4. Where Are The Repairmen?
Big name electric appliance manufac-
turers do not have repair centres in 
Estonia. So how do the locals get by? 
Impressively, Estonians repair most 

electric things by themselves. Even-
tually, you will also find the repairman 
within yourself. During my first year 
in Estonia, I learned how to repair a 
Philips Sonicare and an electric ket-
tle and to rewire electric cables to 
change or attach plug sockets.

#3. It’s A Small World After All
Estonians do not talk to strangers, 
but they are already connected with 
those strangers by just 2 or 3 degrees 
of separation.

#2. Unbelievably Safe
The local TV channels zealously pro-
duce crime dramas while in reality 
there are almost no reported mur-
der cases. Estonia is by far the safest 
country amongst the 25+ countries I 
have been to. I can walk alone in the 
dark after 10pm, totally safe.

#1. The Postmen’s Secret
I once went to deliver a letter to my 

friend, but the postbox was inside 
the locked door. So how do postmen 
manage to deliver letters? I just asked 
a passerby, and she kindly told me 
that Omniva postmen have the secret 
keys to access every building. I had 
to ask her, “tõesti (really)?!” again and 
again. This is a good indication of how 
safe Estonia is!

Top 10 Details of Estonian Life That May Surprise Non-Estonians

Monika Haukanõmm 
City Centre Governor

Urban Maintenance Month 
and spring have arrived
Spring is a beautiful season when everything starts to bloom. 
Nature is slowly starting to turn green and people in their sum-
mer cottages are reaching for their gardening gloves again. We 
do the same here – it’s time to set up all the summer flowers 
in the City Centre. 

Besides the budding flowers, we can also find quite a bit of 
dust in the spring air. We need to clean the gritting remains 
from the winter and any other surprises that appear under the 
melted snow before the greenery covers them up again. In the 
city, we clean our streets and pick up the grit that has been put 
down during the winter. Cleaning is not only the spring rou-
tine of the institutions in the city, but also of the residents of 
apartments and houses. We would like to remind you that you 
are not allowed to use leaf blowers to remove grit. 

When the spring sun melted the ice from Snelli Pond, the 
cleanup that had been put on hold for the winter months con-
tinued. We will finish the cleanup of the pond by Tallinn Day on 
15 May – we hope that it will become a place that is pleasing to 
the eye as well as for the local birds and fish.

Unfortunately, regardless of the season, we face a lot of is-
sues with the increasing scribbling on the walls. While years 
ago, our headaches were caused by graffiti artists painting col-
ourful artworks on the walls, now the few large pictures have 
been replaced by many quickly drafted “tags”. This means that 
the number of walls with graffiti has increased. When the of-
fender cannot be caught, the owner of the wall needs to pay 
for the damages. In many cases, the city has to pay for them at 
the expense of other expenditures. Urban art can be great in 
the right places, where it pleases the people passing by instead 
of frustrating them. 

We are celebrating Urban Maintenance Month for the 30th 
time in Tallinn. In addition to the traditional activities (street 
cleanup, cleaning park paths, inspection of benches, prepara-
tion of playgrounds for the season), this year we will focus on 
sustainable circular economy. Many communities have joined 
Urban Maintenance Month. We would like to thank the hard-
working team at Hilton Hotel who voluntarily came to help us 
clean Skoone Bastion. We offer to help many communities or-
ganise projects in their neighbourhoods. Tallinn City Centre 
Government’s office employees have a project of their own: we 
are going to clean a fascinating alley in the city wall so visitors 
of Tallinn City Museum can hopefully explore it. 

In addition to the spring cleanup, we are also construct-
ing many new cycling paths and tracks. This year we will be 
extending the network of cycling paths and we hope that this 
encourages people to exercise more – whether by bicycle or 
scooter or other similar means of transport. We would like to 
emphasise the importance of respecting others and moving 
around safely in the limited urban 
space.

We hope that the awakening of 
spring will also bring new opportu-
nities for our social life as COVID-19 
backs down. A clean and safe city is 
in all of our hands!

“This year, Tallinn Univer-
sity has organised a series 
of online events related to 
sustainable development 
to celebrate Green Month, 
which takes place through-
out April.

Tallinn University has 
organised a series of online 
events related to sustain-
able development to cel-
ebrate Green Month, which 
takes place throughout 
April.

The events have been 
organised by the universi-

ty’s Student Union and aim 
to address social, cultural, 
economic, health-related, 
and environmental issues 
related to sustainable de-
velopment. They can be at-
tended by everyone.

There will be work-
shops, movie screenings, 
and events that focus on 
eating sustainably, living 
with less, responsible con-
sumerism, upcycling coffee 
grounds, how to cut plas-
tic waste, and the benefits 
of bees. Mental and physi-

cal health will also be dis-
cussed.

The events will be held in 
English and special guests 
from across the world will 
share their knowledge and 
expertise.  

“My vision for Green 
Month is to organise im-
pactful and meaningful 
activities for everyone, so 
that the environmental ac-
tion will not end with Green 
Month but each participant 
can learn something and 
put it into action in their 

lives afterward and define 
their own sustainability 
path in their everyday life,” 
said Green Month project 
manager and Master’s stu-
dent Katerina Chantzi. All 
the events can be found 
on the Tallinna Ülikooli ül-
iõpilaskond / TLU Student 
Union Facebook page. 

For any questions, 
please contact the Green 
Month project manager at 
rohelinenadal@esindus.ee.”

Tallinn University’s ‘Green Month’ champions sustainable development

28. aprill 2021

Lady Wait-Rose 
from Japan

At the end of March, the EU 
project “Urban Eco Islands“ 
was officially completed on 
the island of Aegna, which 
developed a number of en-
vironmentally friendly so-
lutions.

The international pro-
ject lasted for two years, 
from 1 April 2019 to 31 
March 2021, and developed 
sustainable tourism solu-
tions and infrastructure on 
the islands of Aegna and 
Vasikkasaari, Finland. The 
project was co-financed by 
the INTERREG Central Bal-
tic Program and the city of 
Tallinn was represented by 
the City Centre Govern-
ment, in whose jurisdiction 
Aegna is located. 

“We can say that the eco 
island project was very suc-
cessful and beneficial for 
Aegna, because thanks to 
the investments made, the 
island’s waste management 
and recreational infrastruc-
ture were improved. The 
new smart solutions make 
it easier to plan the visita-
tions to Aegna and collect 
data to assess the island’s 
visitor capacity and weather 
conditions. The hiking trails 
of the island were also re-
paired and mapped, and 
information stands were 
set up to introduce the na-
ture and history of Aegna. In 
addition to all this, promo-
tional materials have been 
created to introduce Aegna 

Island as an attractive holi-
day destination with abun-
dant nature,” Monika Hau-
kanõmm, Head of the City 
Centre Government said, 
summarising the results of 
the project.

A new administrative 
map has also been drawn 
up for Aegna, integrating 
the island’s hiking trails 
and military heritage sites. 
The map is installed in four 
places on the island, and it, 
as well as the e-magazine 
introducing the island, can 
be found on the updated 
website www.tallinn.ee/
aegna/. In addition, a hand-

book was prepared in the 
partnership of the Tallinn 
Centre Government of the 
Stockholm Environmental 
Institute, which provides an 
overview of the possibilities 
of developing peri-urban 
eco islands with the help of 
smart solutions. The new 
solutions of the develop-
ment project allow to pre-
serve the natural environ-
ment of two popular holiday 
islands - Aegna and Vasik-
kasaari - even if the number 
of tourists increases. The 
total budget of the project 
was a little over one million 
euros, of which the share of 

the city of Tallinn was 215 
thousand euros.

“We are very grateful 
to our partners in the eco 
island project for good co-
operation - the City of Hel-
sinki Environmental Board, 
the Tallinn Centre of the 
Stockholm Environmental 
Institute and Forum Virum 
Helsinki,” said Monika Hau-
kanõmm. “Aegna has been 
one of the hidden pearls 
of the city centre, which is 
worth discovering, espe-
cially this coming summer, 
when it might be difficult to 
visit farther destinations for 
travel and leisure.”

International project „Urban Eco Islands“ successfully completed in Aegna

Craving for 
more to read? 
Follow her 
life in Estonia 
here!


