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Suund looduslikule rikkusele
Hiljuti muutus Tallinna heakorra eeskiri – õiges suunas.
Linnavolikogu astus pika sammu
tõelise keskkonnahoidlikkuse poole,
muutes Tallinna heakorra eeskirja
pügalat, mis seni nõudis rangelt
muru piiramist kuni 15 cm kõrguseks.
See tähendas aga väga intensiivset
hooldust linna rohealadel ja sealse
elurikkuse hävitamist.
Liigivaese kultuurmuru saavutamine vajab suuri ressursse (inimtööjõudu), sellega kaasneb suure hulga
CO2 linnaõhku paiskamine ja suur
müra mootorniidukitest häirib pargivaikust. Kõik need asjaolud kokku
ei soodusta muude elusorganismide
eksisteerimist, sest hävivad elupaigad ja toiduahel katkeb. Seetõttu oli
ammu aeg minna haljasalade intensiivselt hooldamiselt ekstensiivsema
suunas. Suurepärane võimalus sellega
algust teha on lihtsalt vähem niites.

Anname loodusele võimaluse

Loodus tervendab end ajapikku
ise, kui selleks anda vaid võimalus.
Rohelisemat linna ei saa luua mitte
üha uusi puid ja põõsaid juurde istutades, sest linnaruum on piiratud.
Kasutusele tuleb võtta praegused
murualad, kus soodustada tegeliku
elurikkuse kujunemist. Lopsakas
rohelus parandab mikrokliimat ja
jahutab linna, loob elupaiku putukatele jm organismidele, pakkudes
seeläbi toiduvõimalusi järgmistele lii-

kidele söögiahelas. Rohelisem linnaruum tähendab ka tervemaid inimesi.
Selleks kõigeks on linnas võimalused olemas, tuleb vaid haljastuses
rakendada keskkonda hoidvaid hoolduspõhimõtteid. Kohalik omavalitsus
saab siin olla eeskujuks, sest on olemas pädevus. Niitmisvajadust tuleb
kaaluda asukohapõhiselt ja targalt.
Murualad, mis on mõeldud intensiivseks kasutamiseks, nt pallimängudeks või päevitamiseks, vajavad
mõistagi niitmist. Kuid igas pargis,
ka vanalinnas, on ruumi samuti rikkalikuma taimestikuga rohumaadele.
Koroonakriisi ajal olid linnatänavad tühjad ja mupo patrullis hoopis metsaradadel – inimene vajab
looduse lähedust. Kui esteetika on
subjektiivne, siis keskkonna säästmine saab olla üks ja ainuõige argument, mille eest seista. Loodust saab
linna lasta ja temaga koos elada ilma
pideva soovita teda oma tahtmistele
allutada. Väljakujunenud arusaam, et
igal pool peab olema pügatud muru,
on ehk visa kaduma, kuid uue määrusepügalaga on nüüd olemas vähemalt
võimalus hakata oma elukeskkonda
järk-järgult parandama. Et muutuda
tõeliselt roheliseks pealinnaks.

Kadri Järv
Kesklinna aednik

Samal teemal ka lk 4.

Vaated Toompargist näitavad juunikuu rikkalikku õiteilu. Foto: Mart Mets

Tallinn pürib Euroopa rohepealinnaks
Tallinn konkureerib kahe Prantsusmaa linna, Dijoni ja Grenoble’i, ning
Itaalias asuva Torinoga Euroopa
rohelise pealinna mainekale tiitlile.
2022. aasta Euroopa rohelise
pealinna tiitlile kandideeris kokku
18 linna. Nelja finalisti hulgast kuulutatakse konkursi võitja välja sügisel
Lissabonis.
„Mul on hea meel, et meie pingu-

tusi on tunnustanud rahvusvaheline
žürii niivõrd kõrgel tasemel. Jätkame
võistlust suure innuga. Järgmisena
tuleb žüriile esitleda täpset kava,
kuidas Tallinn panustab kestlikku
arengusse, samuti oma võimekust
olla eeskujuks teistele linnadele ja
suhelda avalikkusega,” sõnas abilinnapea Kalle Klandorf.
Konkursil on oluline ka piirkondade terviklik arendamine säästlike

liikumisviiside juurutamise, rohe- ja
puhkealade rajamise, jäätmemajanduse nüüdisajastamise jm teel. Tähelepanu pööratakse samuti taastuvate
energiaallikate kasutamisele, müra
vähendamise uudsetele lahendustele
ja linnavõimu koostööle teiste osalistega elamistingimuste parendamiseks linnas.
Euroopa rohelise pealinna tiitli
annab Euroopa Komisjon linnale, kus

on keskkonnatingimusi
ter vikuna
eri tegevustega
planeeritud ja
parandatud.
Võitnud linna autasustatakse ka
350 000 euro suuruse preemiaga.
Rahapreemia abil saab alustada
rohelise pealinna projekte.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 63 233 INIMEST.
Viimase kuu jooksul suurenes
Kesklinna elanike arv 81 võrra –
Tallinna linnaosadest kõige
rohkem. Käesoleva aasta viie
kuuga lisandus Kesklinna 530
elanikku. Tallinna rahvaarv
tervikuna on tänavu kasvanud
1038 võrra ja juuni alguses
elas pealinnas kokku 444 970
inimest.
Allikas: rahvastikuregister,
1. juuni 2020

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 19. augustil.

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
e-post:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Loe lk 2 Keskturust

Loe lk 4 Roheline linn

Loe lk 6 Kultuurisuvi

Loe lk 7 Bussi ajaloost
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Hillitsetud suvi
Suvine aeg Kesklinnas on alati olnud sündmusterohke. Oleme püüdnud mõelda sellele, et nii väikesed kui
ka suured kesklinlased leiaksid linnas suvelgi meelepärast tegevust, olgu need siis lasteetendused, suvekontserdid või jaanipäeva üritused. Paraku ei saa sel aastal
toimuda suve üks populaarsemaid ettevõtmisi, jaanipidu.
Kuid kutsun üles pidama perekeskset jaanipäeva näiteks
grillides koduaias või köögis.
Sel suvel tuleb meil kõigil oma plaane muuta ja valida
kavandatust veidi tagasihoidlikum programm. Ilmselt
said paljud juba eriolukorra ajal teada, et ära tuli jätta
vanalinna päevad, Kesklinna kõige pikema traditsiooniga
üritus. Igal aastal oleme selle festivaliga tähistanud suve
algust, andnud võimaluse nautida nii teatrit, muusikat,
kunsti, sporti kui ka Tallinna ajalugu. Seda kõike saavad
linlased tänavugi, kuid teistes mastaapides. Ja kindlasti
toimuvad ka 39. vanalinna päevad – järgmisel aastal 3.–6.
juunini. Soovime korraldajatele inspiratsiooni huvitavateks ideedeks, mida siis ellu viia.
Tavapäraselt meie linnaosa parkides suviti toimunud üritusi kavandame seekord olukorra järgi sammsammult. Võimalusel alustame juulikuus armastatud
lasteetenduste ja suvekontsertidega, järgides valitsuse
kehtestatud erinõudeid. Meie erinevates infokanalites
jagame teavet niipea, kui see on täpsustatud. Kindel on
juba praegu aga see, et meie noortekeskus töötab suvel
suuresti parkides, et pakkuda seal noortele huvitavat
ajaviidet. Seeläbi saavad noored panna end proovile,
kogeda midagi uut ja miks mitte leida ka uusi sõpru, kellega aega veeta ja luua toredaid mälestusi.
Suvi on paljudele senise eluperioodi lõpu ja uute sihtide seadmise aeg. Koolide ja lasteaedade lõpuaktuste
korralduses on viimastel nädalatel tulnud muudatusi.
Värske otsuse kohaselt tohib neid pidada juba juunis,
mis kindlasti rõõmustab kõiki lõpetajaid ja nende vanemaid – on ju see üritus igale asjaosalisele ülimalt tähtis
ja oodatud. Noore inimese elu üht tipphetke tahetakse
mõistagi tähistada koos kõige lähedasematega. Omalt
poolt soovin kõigile väikestele ja suurtele lõpetajatele
palju õnne, tarku valikuid ja toredaid seiklusi!
See suvi tuleb eelnevatest erinev, võib-olla veidi
rahulikum ja tulevikku suunatum. Sellisenagi saab suve
nautida, avastada uusi kohti,
saada kogemusi, mida pärast
kasutada ja jagada. Veetkem
aega pereringis ning leidkem
seda ka iseendale. Soovin kõigile kaunist suve!

Keskturu piirkonnale valmis
detailplaneering
Linnaosakogu tutvus eelmisel nädalal Keldrimäe 9 /
Lastekodu 12 ehk Keskturu
piirkonna detailplaneeringuga.
Planeering näeb ette ehitada nüüdisaegne turukompleks koos selvekaupluse ja
kohvikutega. Ehitustöö on
võimalik korraldada nii, et
talu- ja toiduturg oma tegevust ei katkesta. Kavas on
rajada turu juurde ka avalikult
kasutatavad alad ning äri- ja
eluhooned. Moodsa ilmega
linnaruumis saavad oma koha
elanikud, kauplejad ja puhkajad. Uued kõnni- ja rattateed
loovad inimestele ohutumad
liikumistingimused.
Keskturu kvartalit läbib
kõnnitee,
mis
ühendab
Kreutzwaldi ja Jakobi tänava,
kvartali siseossa tuleb avalik
linnaväljak. Kavas on rajada
uus kompaktne haljastus, säilitades Keldrimäe tänava ääres

kasvavad väärtuslikud puud,
lisaks tuleb konteinerhaljastus avaliku väljaku ja Lastekodu tänava äärde. Jalakäijad
ja autod pääsevad alale kõikidelt ümbritsevatelt tänavatelt,
autode parkimine on kavandatud maa-alustele korrustele.
Uus turuhoone kavandatakse
Torupilli otsa pikendusele
Keldrimäe ja Lastekodu tänava
äärde (vt skeemi).
Kui
detailplaneeringu
võtab vastu linnavalitsus,
läheb see linnaosavalitsusse
veelkordsele avalikule väljapanekule, mille jooksul saab
planeeringu kohta veel märkusi esitada. Pärast seda võib
linnavalitsus
planeeringu
kehtestada, misjärel arendaja
saab alustada ehitusprojekti
koostamist linna esitatud tingimustel. Keskturu omanik on
Astri Grupp ja turu arendamiseks korraldatud arhitektuurikonkurss, mille võitis KOKO
Arhitektide pakutud lahendus.

Lapsed teenisid Rohelise lipu

Anu Aus
Kesklinna vanema kohusetäitja

Unistuse lasteaed sai keskkonnamärgise ja kingituseks uusi taimi.

Üleilmselt tuntud keskkonnamärgise Roheline lipp pälvis 16 Tallinna haridusasutust,
Kesklinnas neli esimest korda.
Tänavu lipu pälvinud
üheksa lasteaeda ja kaks kooli
on tunnustuse saanud ka

varem, esimest korda tunnustati aga Liivamäe, Unistuse,
Mesimummu ja Virmalise
lasteaeda. Kesklinna vanema
kohusetäitja Anu Aus viis neile
kingitusena aia jaoks uusi
taimi. Tallinnas on nüüd kokku
41 Rohelise lipu omanikku.

Roheline lipp antakse haridusasutustele, kus oma keskkonnahariduse strateegiasse
kaasatakse nii lapsi, personali
kui ka lapsevanemaid. Laste ja
noorte keskkonnateadlikkuse
kujunemist edendav üleilmne
programm Eco-Schools ehk

Roheline Kool on tegutsenud juba 26 aastat. Võrgustik, kuhu kuulub ligi 59 000
haridusasutust 68 maalt, on
maailma suurim keskkonnahariduslik programm. Eestist
osaleb 140 lasteaeda ja kooli,
üle poole neist on Tallinnast.

Noortel on suvel tegevust
Kesklinna
noortekeskus
pakub suvel noortele huvitavat ja mitmekesist programmi.
Põhimõte on olla noortele
kättesaadav ja tegutseda seal,
kus noored viibivad. Iga nädal
toimuvad parkides ja mujal
linnaruumis mitmesugused

välitegevused. Linna spordija noorsooamet pakub tõukerattatreeninguid esmaspäeviti
kell 14–15 Koidu pargis, laste
staadioni väliväljakul (VäikeAmeerika 4) korvpallitreeninguid neljapäeviti kl 15–16.30
ning võrkpallitreeninguid E ja
N kl 14–16.
Peale planeeritud ürituste

pakuvad noortetöötajad iga
nädal esmaspäevast reedeni,
kui ilm seda vähegi lubab, parkides mitmesuguseid spontaanseid
arendustegevusi.
Nooredki saavad seal oma
ideid pakkuda.
Noortekeskus töötab ka
siseruumides, kus igal esmaspäeval algusega kell 18 on

joogatund. Need on tasuta ja
noortele alates 14. eluaastast.
Vajalik on eelregistreerimine.
Tegevustes saab osaleda vaid
tervena, järgides 2+2 reeglit ja
desinfitseerides käsi. Rohkem
infot tegevuste kohta saab
noortekeskuse
veebilehelt
https://kesklinnanoored.ee/.
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Suvised teeremondid
Aegna saarel
algas uus hooaeg
Kesklinna haldusalasse kuuluval
Aegna saarel algas 1. juunist külastushooaeg.
Avati hooajaline regulaarne laevaühendus, mis kestab tänavu 27.
septembrini. Reisilaev Vesta väljub
Patarei sadamast linnahalli kõrval
(endine Lindaliini kai). Sõidugraafiku
ja piletiinfo leiab AS Kihnu Veeteed
kodulehelt veeteed.com.
Hiljuti valmis Kesklinna valitsusel Aegna saare kohta teavet koondav
uus veebileht aadressil www.tallinn.
ee/aegna/. Infot saab samuti linnaosavalitsuse üldtelefonil 645 7200.
Hooaja vältel on 24 tundi ööpäevas

kasutusel saare päästekomando telefon 525 2273.
Kesklinna valitsus esindab Tallinna linna Euroopa Liidu projektis
„Ökosaared – Urban Eco Islands”,
millega arendatakse Aegna saarel säästvaid turismilahendusi ja
-taristut. Projekt vältab 1. aprillist
2019 kuni 31. märtsini 2021, seda
rahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm ja hõlmatud on ka
Vasikkasaari Soomest. Muu hulgas
on kavas rakendada uusi nutikaid
keskkonnaseire viise ja puhketaristu
uuendamise kõrval parandada jäätmemajandust saarel.

Suvekuud tähendavad alati tänavate-teede remondiaega. Juunis
algas taastusremont Jakobi ja Roosikrantsi tänaval.

Jakobi tänav läks remonti Keldrimäe ja Gildi tänava vahelises lõigus.
Tööd puudutavad ka vee- ja küttetorustikku. Remondi lõpptähtaeg on
augustis.
Samuti augusti lõpuni käib Roosikrantsi tänava taastusremont ning
ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Uuendatakse sõidu- ja kõnnitee katted,
äärekivid ja liikluskorraldus. Samuti
rajatakse kanalisatsioon sademevee ärajuhtimiseks. Esimeses etapis
hõlmab töö Kaarli puiesteest kuni
majani Roosikrantsi 10a ulatuvat

tänavalõiku, mis on tavaliiklusele
suletud. Kohalikele elanikele tagatakse ligipääs koju.
Juuni teisest nädalast hakati ka
rajama uut väljasõiduteed lauluväljaku Mäe värava parklast. Väljasõit on
vajalik selleks, et lauluväljaku külastajate bussid pääseksid ohutumalt
Narva maanteele. Praeguse väljasõidu asemele tuleb bussidele sobiv
pikikaldega tee. Selleks rekonstrueeritakse 40 meetri ulatuses Narva
maantee äärmine sõidurada. Lisaks
rajatakse tänava all paiknevatele
elektri- ja sidekaablitele kaitsetorustikud ning uuendatakse kanalisatsioonikaevud. Tööde lõpptähtaeg
on 15. juuli.
Remondi ajal on nimetatud piirkondades liiklus häiritud või takis-

tatud. Palume järgida ajutist liikluskorraldust ja ühtlasi suhtuda
hädavajalikesse töödesse mõistvalt.
Lõpule on jõudmas eelmisel sügisel alustatud ehitustööd Koidu tänaval. Valmib lõik Paldiski maanteest
kuni Endla tänavani, mis avatakse
veel juunikuus.

ÕIGUSNÕUSTAJAD SUVEPUHKUSEL

Telefonitsi tasuta õigusabi andmisel on puhkuste tõttu
paus 15. juunist 27. juulini.
Õigusnõustamine telefonidel 631 3002, 644 9501 või 631 4466;
e-posti teel ejl@juristideliit.ee ja Skype’is krista.paal@juristideliit.ee
taas juuli lõpust E–R kl 9–17.

Ärge tapke sõnumitoojat!
Arutame külaliskorterite teemal

Mänguväljakud
said värskendust
Kesklinna laste mänguväljakutel
tehti maikuus hooldustöid, puhastati ja vahetati liiva ning uuendati
püsipiirdeid.
Uue liiva said Asula tänava, Falgi
pargi, Imanta, Juurdeveo/Kauba
tänava, Koidu ja Lembitu pargi, Narva
mnt 14a, Suur-Ameerika 35, Tiigiveski
ja Vaikse pargi mänguväljak. Kokku
toodi Kesklinna mänguväljakutele ca
70 tonni puhast liiva. Liivaala sõeluti
kolmel mänguväljakul: Koidu pargis,
Suur-Ameerika 35 ja Tiigiveski pargi
mänguväljakul. Selle töö käigus
eemaldati liivast kuni poole meetri
sügavusel kõik võõrkehad. Sõelumine
taastab ka liivaala kukkumiskaitse
ja bakteriaalse tasakaalu. Kokku on
plaanis puhastada sel meetodil 535
m2 liivaalasid.
Lisaks tehakse mänguväljakutel

ka teisi töid. Näiteks uuendatakse liivaalade ümber olevad puidust püsipiirded. Tornide väljakul ehitati uued
kummimattidest turvaalad karusselli
ja vedrukiikede alla, samuti tehti
mängulinnakule värvivärskendus.
Asula tänava mänguväljakul vahetati värav.
Suurimad ehitustööd on kavandatud Juurdeveo tänava mänguväljakule: eemaldatakse vana kiigekonstruktsioon ja paigaldatakse asemele
uus mitmekohaline kiik; treeninguseadmed viiakse eemale väikelaste
alalt; samuti saab ohutuma koha
tasakaalupoom.
Üldiselt on Kesklinna mänguväljakud heas korras suuresti tänu
linnaosa elanikele, kes oma koduümbrust hoiavad ja mänguväljakuid
sihipäraselt kasutavad. Aitäh selle
eest!

Vaevalt jõudis linnapea läkitada
peaministrile kirja ettepanekuga
hakata külaliskortereid litsentsima,
kui meediasse jõudsid emotsionaalselt ülesköetud poliitikute ja advokaatide appihüüded – linn tahab
turismile jalga taha panna, linnapea
teenib turismifirmade huve, vaba
ettevõtlus on ohus jne.
Paratamatult tekitas see küsimuse,
kas linn astus kellegi varbale. Miks tekkisid nii valulikud reaktsioonid?

Linn otsib kompromisse

Linnavalitsuse roll on esindada
kõiki pooli, nii ettevõtjaid kui ka
elanikke. Miskipärast on juhtunud
aga nii, et ükskõik mida me huvide
kokkupõrkel olukorra lahendamiseks
ette ei võta, see keeratakse halba valgusesse. Nii ka seekord.
Külaliskorteritega seotud probleeme on palju. Alustagem või sellest,
et täpselt ei ole teada, kui palju neid
üldse linnas on. Kus need asuvad ja
kas maksud on makstud? Me teame
vaid, et kõige rohkem on neid vanalinna ja kesklinna piirkonnas. Samuti
on esile kerkinud probleemid korteriühistutes, kuna ajutised külalised
ei täida tihti ühiselu nõudeid. Sagedased on olukorrad, kus rikutakse
vara, tehakse müra, ei täideta öörahu
reegleid, suitsetatakse selleks mitte
ettenähtud kohtades, prügi ei sorteerita jne. Terviseamet on välja töötanud majutusettevõtetele käitumisjuhised Covid-19 perioodil. Kas ja kui
palju neid järgitakse külaliskorterites
ja kes vastutab, kui ei järgita – seegi
vajab selgust.
Vastutustundliku omavalitsusena
pole meil ülearu palju valikuid – kas
ignoreerime probleeme, laseme ebavõrdsel konkurentsil jätkuda ja elanike murel paisuda või leiame lahendused ja proovime protsesse muuta
ühetaoliseks nii majutusettevõtjate
kui ka külaliskorterite pidajate jaoks.
Lahendust vajab samuti elanike
probleem. Korteriühistute liit on

oma teates 29. mail andnud väga
selge sõnumi, tsiteerin: „Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme
sõnul pöördub liidu poole järjest
enam korteriühistuid, kes pole rahul
lühiajaliste üürikorteritega, mida
erinevate välis- ja kodumaiste portaalide vahendusel klientidele päevakaupa välja üüritakse. Probleeme
tekitabki just lühiajaline üürimine,
kus kliendid sageli vahetuvad, mitte
pikaajalised kohusetundlikud üürnikud. Seetõttu oleme seisukohal,
et lühiajalise üürimise puhul tuleks
kaaluda mõistlike reeglite seadmist.”
Selliste avaldustega on meie poole
pöördunud ka paljude asumiseltside
eestvedajad, korteriomanikud, kes
on sunnitud olnud koguni elukohta
vahetama jt.
Normaalne pole seegi, et külaliskorterite lühikest aega väljarentijad
saavad kasutada selget konkurentsieelist võrreldes hotellidega, kus
kõik protsessid on kontrollitud. Ühel
juhul on tegemist justkui põrandaaluse tegevusega, teisel juhul on kõik
avalik. Seetõttu peabki majutusturgu
korrastama nii, et tagatud oleks ühe-

Foto: Inna Melnikova

taoline kohtlemine.

Ettevõtlusvabadust ei
piirata

Turu korrastamisega ei piirata ju
ettevõtlusvabadust. Terviseametilt ja
päästeametilt kooskõlastuse saamine
litsentsi taotlemisel ning külaliskorteritele seatud miinimumnõuete
täitmine peaks olema elementaarne
eeldus, et üldse sellist teenust saaks
osutama hakata. Paha ei teeks korteriühistu liikmete nõusolek. Kas selleks on vaja 2/3 liikmete jah-sõna või
piisab juhatuse nõusolekust, vajaks
veel arutamist. Kindlasti aga vähendaks see ühistu liikmete hilisemaid
omavahelisi arusaamatusi.
Linnavalitsuse kohus on luua inimestega arvestav keskkond, kus koos
eksisteerivad nii rahulolevad linnakodanikud kui ka edukas ettevõtlus.
Kutsun teid heade lahenduste leidmiseks kaasa mõtlema, head kaaslinlased!

Aivar Riisalu
abilinnapea
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Mitmekesine haljasala toetab linlase tervist
Hiljuti vahendas Delfi uuringut,
millega Adelaide’i ülikooli teadlased tõestasid linnades asuvate bioloogiliselt mitmekesiste haljasalade
kasulikku mõju inimeste immuunsüsteemile.
Teadlased võrdlesid avalike
muruplatside, kasutuseta maatükkide, parkmetsade jm metsamaa
koosluses leiduva taimestiku mitmekesisust. Uuringuga leiti, et taastaimestatud metsamaadel ja jäänukmetsades oli rohkem kohalikke
taimeliike kui teistel haljasaladel
ning ka nende mikrobioota oli palju
mitmekesisem. Mida suurem oli aga
mulla bioloogiline mitmekesisus,
seda paremini toimis ökosüsteem.
Linnapiirkonnad, mille mikroobide mitmekesisus on väiksem,
soodustavad haigustekitajate ja
kahjurite ehk „mikroobse umbrohu”
levikut, tõdevad teadlased. Kui valdav
osa rahvastikust elas veel maapiirkondades, viibisid lapsed suurema
osa päevast õues ja puutusid kokku

rohkemate mikroobidega kui tänapäeval. Linnastumisega on inimesed
muutunud tubasemaks ja nende toiduvalik ebatervislikumaks. Väiksem
kokkupuude looduskeskkonnaga on
toonud kaasa hingamisteede jm terviseprobleeme. Bioloogiliselt mitmekesises keskkonnas mängivatel lastel
on suurem võimalus saada näiteks
mullast mikroobseid ühendeid, mis
vähendavad stressi ja ärevust. Mida
mitmekesisema mikrobiootaga lapsed kokku puutuvad, seda tervemad
on nad täiskasvanuks saades, nendivad uuringu autorid.
Suurema bioloogilise mitmekesisusega kaasneb võimalus vähendada
mittenakkuslike haiguste esinemissagedust, sest immuunsüsteem on
paremini valmis terviseprobleemidega võitlema. Seda võiks rakendada
ennetusmeetmena, vähendamaks
tervishoiusüsteemi koormatust. Kuid
uuringu tulemused võivad mõjutada
ka linnaplaneerijate, maastikukujundajate ja otsustajate tööd mitmekesisemate haljasalade kasuks.

Patkuli nõlv. Foto: Mart Mets

Jalutaja tallatud rajad
Tallinna ülikooli tudengite ühisprojekt „Paigauuringud: jalutaja
vaatenurk, linna-esteetika ja linnaloodus” võttis vaatluse alla tallatud
rajad Tallinnas.
Tudengid Kristi Kalmet (haldusja ärikorraldus), Sisi Salumaa (Aasia
uuringud), Nelli Kaasikmäe (eripedagoogika), Martin Sõmer (linnakorraldus) ja Kristjan Saar (rekreatsioonikorraldus) selgitavad järgnevas, mida
nad teada said.
*
Tallatud radu linnas nähakse
pigem kui lahendamist vajavaid
murekohti, mitte loomulikku linna
kujunemise osa. Nende loojat – jalutajat – peetakse hoolimatuks alati
lühema tee otsijaks. Meeldiva linnaruumi arendamise sihi tõttu Tallinn 2021+ arengukavas tundus ole-

vat õige hetk pöörata tähelepanu
ka linnas jalutajale, tema rollile hea
linnaruumi kujundamisel ja seeläbi
aktiivsemale kasutamisele.
Valisime vaatlusteks kolm paika:
Haaberstis Õismäe tiigi ümbruses, Pae pargis Lasnamäel ja Tehnika tänavaga paralleelselt kulgeval rohealal Kesklinnas. Vaatlesime
peamiselt aprillikuu jooksul tallatud
radu kui nähtust ning püüdsime
nende teket ja kasutamist mõtestada
jalutaja vaatepunktidest. Meie töö
eesmärk ei olnud tõestada või ümber
lükata tallatud radade vajalikkust
või teha ettepanekuid piirkondade
muutmiseks, vaid mõista ja seeläbi
ka laiemale avalikkusele avada, miks
need tekkinud on ja millistel põhjustel jalutaja radu kasutab.
Kõigi kolme paiga pealtnäha
selge sarnasus on, et tallatud radade
vahetus läheduses on ka heas korras
asfalteeritud kõnnitee, kruusa või

koorepuruga kaetud tee vm. Ometi
kasutatakse ikka tallatud radu. Silma
torkas, et puude lähistel kulgevad
rajad on eraldatumad, pakuvad jalutajale rohkem põnevust ja avastamisrõõmu. Tehnika tänava rohealal
kulgeva tallatud rajaga ei ristu sõiduteid, vastupidi asfalteeritud kõnniteele. Jalutajale annab see võimaluse
pikemalt kulgeda ilma autode pärast
muret tundmata.
Rajad võivad olla ilmast mõjutatud. Näiteks sooja õhtupäikesega eelistatakse jalutada Tehnika
tänava tallatud rajal, mitte kastanite
vilus asfaltteel. Samuti eelistatakse
joosta ja jalutada pehmemal pinnasel. Koertega on mugavam liikuda nn
peateedest eemal – loomad ei hooli
etteantud teede raamist. Rajad on
köitvamad, sest ei kulge igava sirgjoonelisusega. Neid suunavad teele
jäävad puud, kivid jm. Alternatiivi
otsijad loovad endile sobivama keskkonna.
Lisaks on radade tekkeks ka praktilised põhjused: liikumiseks ei ole
loodud ühtki teed; rajatud tee ei ole
mingil põhjusel kasutajatele mugav
– siis tekivad otseteed või „nurkade
lõikamised”.
Vaatlustel märkasime, et tallatud
radadel kulgetakse tihti aeglasemalt
kui lähedal asuvatel kõnniteedel.
Tehnika tänava rohealal jalutajad
vaatlesid tihti pikalt kastaneid (pungade kasvamist või linnupesi). Küllap annavad sellised alad mõningast
maaläheduse tunnetust, liiklusmüra
asendub loodushäältega – linnulaulu
ja tuulesahinaga puuvõrades.
Me ei välista, et tallatud rajad
võivad kohati viidata planeerimispuudustele, kuid alati ei pruugi see
nii olla. Radade teke on loomulik linnakeskkonna ümberkujundamine,
mis võib viidata inimeste soovile
viibida looduslikumas keskkonnas
või omada erinevaid valikud. Radadega muudetakse küll planeeritud
linnaruumi, kuid need käiguteed on
samuti pidevas muutumises. Seda oli
vaadeldud paikades märgata: vanema
raja kõrvale oli mõnes kohas tekkimas juba uus. Sel viisil kujundavad
inimesed keskkonda endale meelepärasemaks, mis peaks iseenesest
olema ju hea eeldus veeta ses keskkonnas rohkem aega.

Tulevik kuulub
elektritranspordile
Aina enam eelistatakse elektrilisi
sõidukeid. Põhjus on selge: võrreldes sisepõlemismootoriga ei erita
elektrimootor keskkonda heitgaase
ja on samal ajal kolm korda energiatõhusam1, säästes keskkonna kõrval
ka omaniku raha.
Elektriautode hind alaneb. Dacia
plaanib järgmisel aastal tuua turule
elektrilise linnamaasturi hinnaga
12 000 euro ringis. Ühe laadimisega
saab sõita 250 kilomeetrit2. Elektriautot võib võrrelda nutitelefoniga: ka
autoakusid võib kordamööda laadida,
kuid palju mugavam on iga auto oma
laadimisseade. Korteriühistutes ongi
tõusnud parklatesse laadijate paigaldamise teema.
Kortermaja juurde on laadijaid
isegi kergem paigaldada kui eramute
juurde, sest paljude elanikega majale
on projekteeritud suurema peakaitsmega elektriühendus. See võimaldab
autosid muretult laadida. Laadijad
tuleb lihtsalt programmeerida töötama öisel ajal, kui korterites tarbitakse elektrit vähe. Sedasi ei teki
elektrivõrgule erilist lisakoormust,
sest tüüpiline autolaadija sarnaneb
oma võimsuselt elektripliidi või saunakerisega.

Laadija paigaldamine

Kõige suurem töö on vedada toitekaabel elektrikilbist kuni autode
parkimiskohani. Harilikult on vaja
puurida läbi seinte paar auku ja kaevata kaabel maa alla, et vältida juhuslikke vigastusi. Nendel põhjustel on
mõistlik teha paigaldustöid siis, kui
majas toimub näiteks fassaadi või
hoovi renoveerimine – kaevamine
on juba kavva võetud. Kui elektriautot ühelgi elanikul veel pole, aga
maja juures tehakse ehitustöid, siis
tasuks panna maasse kümmekond
eurot maksev plastist kaablikaitsetoru, kuhu tulevikus saab toitekaabli
hõlpsalt paigutada, vältides uusi kaevatöid.

Edumeelsemad arendajad on kortermajade ehitamisel näidanud initsiatiivi ja avanud parkimiskohtade
juures kõigile elanikele kasutatavad
laadimispunktid. Teised tublimad
arendajad on parkla rajamisel teinud
ettevalmistused laadimistaristu jaoks,
paigaldades maasse kaablitorud.
Et vältida nii naabritevahelisi
vaidlusi kui ka soodustada elektriautode levikut, kavandatakse seadusemuudatust, mis nõuab uute ja
rekonstrueeritavate hoonete juurde
laadimistaristu rajamist, kui hoone
teenindamiseks on ette nähtud 10 või
enam parkimiskohta3.
Kokkuvõttes võib öelda, et oodata
on elektriautode buumi ja selleks
tasub valmistuda. Seni saavad tallinlased oma sõidukeid laadida üle
linna paiknevas 40 avalikus kiirlaadijas, mida haldavad peamiselt Eleport
OÜ ja ELMO võrgustik. Elektriautode
laadijate kohta saab täpsemat infot
nende müügiga tegelevatelt ettevõtetelt: Hansab, Ensto Ensek, Eleport.
Hoovide korrastamisel ning jalgrattaparklate või -majade rajamisel
tuleks meeles pidada, et kasvab ka
elektrijalgrataste ja muude elektriliste kergliiklusvahendite osakaal.
Seega oleks otstarbekas hoovidesse
kavandada samuti kergliikusvahendite laadimisvõimalused.
Tallinna Energiaagentuur

Adam Erki Enok
Eleport OÜ projektijuht

Elektrilaadija Saue aleviku kortermaja
parklas. Foto: K. Pungas

1 http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikennee/tieliikennee/henkilo_tiee.htm
2 https://auto.geenius.ee/rubriik/elektriautod/dacia-tuleb-jargmisel-aastal-valjaoma-elektriautoga/
3 https://www.city24.ee/et/kinnisvarauudised/13967/muudatus-nouab-hooneteleelektriautode-laadimistaristute-paigaldamist
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Reidi tee sai ilusa haru
Aastatel 2017–2018 ehitati Vanasadama territooriumile välja- ja sissesõidutee 2+3 sõidurajaga. Kohe seda
kasutusele ei võetud, sest Reidi tee
ehitus lükkus edasi. Tee ja mere
vaheline ala korrastati, kuid jalakäijatel sinna asja ei olnud.
Reidi teed ehitades ühendati sellega autode sõidurajad sadamasse
ja suured kaubaautod sõitsid sealtkaudu juba enne Reidi tee ametlikku avamist. Augustis 2019 algas ka
sadama tee äärse mereranna ümberehitamine. Ehituse peatöövõtja oli AS
YIT Eesti ja kaldarajatis pidi valmima
12. juuliks 2020. Pehme talv soosis
ehitamist ja tööd lõpetati enne tähtaega juba mai lõpus.
Ehitustööde käigus leiti laeva
vrakk, millest novembris jõudis
informatsioon ka laiema avalikkuseni. Vrakki uuriti kohapeal ja see
jäeti sinna. Leid tõi kaasa mõningaid
muudatusi ehitusprojektis, kuid
tööde lõpptähtaega edasi ei nihutanud.
Sadama mereranna ümberehituse tulemus kujutab endast ilusat ja
huvitava väljanägemisega 120 meetri
pikkust teeharu, mis oma lahenduselt erineb Reidi tee promenaadist.
Tõstetud haljasala tasapind eraldab
kõrgete betoonservadega autoliikluse ala astmestiku ja istumiskohtadega jalakäijate tsoonist. Promenaadi kujundamisel on kasutatud eri
värvi pinnakatteid, mis annab sellele
vaheldusrikkust. Mereranna ilma-

kaarte suund soosib eriti neid, kellele meeldib ennelõunane päike, mis
paistab siis üle merevee.

Idee merekohvikust

Jaanuaris ilmunud raamatus
„Reidi tee ehituslugu” kirjutasin (lk
59–62) ideest rajada sadama värava
varikatusele peale klaasseintega
merekohvik. Sadamajuhid arvasid, et
tegemist on väga liiklustiheda alaga
ja seetõttu kahtlesid ettepaneku
realiseerimises. Siiski pakkusid nad
tulla teema juurde tagasi siis, kui
mereäärne promenaad on valminud.
Seega on nüüd saabunud aeg seda
mõtet veel kord arutada. Kohviku
võiks ehitada konkursi korras hoonestusõiguse andmisega eraettevõttele, nii nagu tehti seda Tammsaare
parki kohviku rajamisel.
Sadamarahva kiituseks tuleb esile
tõsta linna avamist merele. Ristlusterminali alanud ehitusega tulevad
merre ulatuva muuli kohale ka huvitavad kohvijoomise võimalused. Et
need jäävad teisele poole Vanasadamat, ei tuleks värava kohale rajatav
kohvik neile konkurendiks. Reidi teel
on väga palju jalutajaid, jalgrattaga ja
rulluiskudega sõitjaid ning mõnusad
istumis- ja kohvijoomiskohad leiaksid
kindlasti aktiivset kasutamist. Ilus
merevaade oleks veel pealekauba.

Väino Rajangu
Reidi tee piirkonna elanik

Kesklinna pandi
suveks hulk
välikäimlaid
Tallinlaste ja turistide teenindamiseks paigaldati juuni alguseks 16
enamkülastatavasse kohta Kesklinnas 27 välikäimlat.
Välikäimlad on suvel turistide ja
linnakodanike käsutuses nii Toompeal Falgi teel, Hirvepargis, Falgi
pargis, Tornide väljakul, Kanuti aias,
parklates Valli tänaval, Pirita teel,
lauluväljaku, linnahalli ja Niguliste
kiriku juures, mitmes kohas Kadriorus jm (märgitud kaardile). Osa
välikäimlaid enam turistide külasta-

Enne ja nüüd, vaade sadamale 27. juunil 2018 ja 2. juunil 2020.

tavates kohtades on kasutuses kuni
30. septembrini.
Igal hommikul enne kella 7 ja
õhtul pärast kella 17 puhastatakse ja
desinfitseeritakse kõik käimlad, osa
läbivad puhastuse ka keskpäeval.
Teenust osutava ettevõtte andmed
on kohapealt leitavad.
Lisaks avatakse Reidi teele statsionaarne, linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga ühendatud tualett,
kus on ka inva-WC. See on Pikksilma
tänava nurgal D-terminali sissesõidu
juures.

Linnarannad on hooajaks valmis
Mupo ja G4S esindajad käisid kuu
algul läbi kõik Tallinna avalikud
supelrannad ja veendusid, et suviseks rannahooajaks ollakse seal
valmis.
Tallinnas on viis avalikku randa,
kus mupo pikaajaline koostööpartner G4S peab 1. juunist 31. augustini valvet. Need on Pirita, Pikakari,
Stroomi, Harku ja Kakumäe rand.
Sel hooajal on kõige aktuaalsem 2+2
nõude järgimine ja seda eeskätt kõige
rahvarohkemates, Stroomi ja Pirita
rannas.

„Loodame inimeste mõistlikkusele, et ei koguneta suurte seltskondadena. Mõttetu oleks mitu kuud
vapralt tehtud pingutusi hetkega ära
kustutada. Ettevaatus on endiselt
oluline,” ütles munitsipaalpolitsei
ameti asejuhataja Janek Lass.
G4S Eesti rannavalve juht Henry
Seemel lisas, et randade osas on uusi
plaane, millest ühega kohe alustatakse. „Võtame Pirital ranna- ja
suplusala kontrollimisel kasutusele
drooni. See annab võimaluse märgata
abivajajat, tuvastada eksinud last või
uppumisohtu sattunud inimest, kee-

lust hoolimata koeraga randa tulnud
inimest, napsitavat seltskonda ja
isegi ohtlikke klaasikilde rannaliival.
Droonilt tulev signaal jõuab rannavalve ruumis paiknevale ekraanile,
mis võimaldab meie valvuritel kiiresti
reageerida.”
Suvel on randades abiks 38 valvurit, neist neli pikimate rannaaladega Stroomil ja Pirital, ülejäänud
kohtades on korraga kohal kaks G4S
töötajat. Igas punktis on ka meditsiinitöötaja, kes vajadusel esmaabi
osutab. Rannas juhtunud õnnetusest
teavitada numbril 112!

PLANEERINGUD

Teade Estonia pst 19 / Tatari tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalikust
kordusarutelust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikul 1.–15.04.2020
Estonia pst 19 / Tatari tn 1 kinnistu detailplaneeringu. Avaliku väljapaneku kestel laekus kohalikule omavalitsusele 2 kirjalikku ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Kuna avaliku arutelu kuulutust ajalehes
Pealinn õigel ajal ei ilmunud, toimub avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik kordusarutelu 25.06.2020
algusega kell 11 Kesklinna valitsuse saalis (Nunne 18). Info telefonil 645 7264.

Jalgpalli tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 25.06–8.07.2020
Tallinna Linnavalitsuse 27. mai korraldusega nr 643-k vastuvõetud, 5,92 ha suuruse maa-ala kohta koostatud
Jalgpalli tn 19 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 16029). Detailplaneering on koostatud
eesmärgil määrata ehitusõigus ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Jalgpalli tn 19 kinnistul olevale jalgpalliväljakule olmeruumidega tribüüni ehitamiseks, arvestades olemasolevat jalgpallihalli ja alajaama, ning
määrata krundi kasutamise tingimused.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda Tallinna Linnavalitsuse
teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne 18 hoovimajas toas 32 tööajal. Soovitame detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

6

17. juuni 2020

KULTUUR
TEATED

Vene Teater mängib vabas õhus
1.–9. augustini kutsub Vene Teater vaatajaid
Viimsi vabaõhumuuseumi (Rohuneeme tee
51), kus mängitakse Andrus Kivirähki tuntuimat näidendit „Eesti matus” Üllar Saaremäe
lavastuses.

Näidendit on Eesti teatrilavadel saatnud
lausa erakordne edu. Ei ole midagi imestada,
räägib ju näidend eesti pere elust, mis on paljuski sarnane tuhandete teiste perede lugudega. Äratundmist leiab siit iga eestlane. Publikumenu on saatnud ka eelmisel hooajal Vene
Teatris esietendunud „Eesti matust” – see on
särav, mitmetasandiline ja kohati ootamatus
võtmes. Igale vaatajale palju naljakaid äratundmisi, ootamatuid sündmusi, järele mõtlema
panevad teravmeelsed ja sügavad dialoogid.

Eeloleval suvel mängib Vene Teater lavastust uues formaadis Viimsi vabaõhumuuseumis.
Pärast pikka isolatsiooni on see suurepärane
võimalus saada osa heast teatrist mõnusas ja
vabas keskkonnas. Arvestades näidendi temaatikat võib kindlalt väita, et suvine mängukoht
lisab populaarsele teatritükile uusi värve ja
nüansse. Nautige teatrit vabas õhus, hoides
teiste külastajatega ohutut distantsi!
Lavastuses teevad kaasa Eduard Tee, Katrin
Sutt, Larissa Savankova, Artjom Garejev, Sergei

Tšerkassov, Leonid Ševtsov, Juri Žilin, Jelena
Jakovleva, Jekaterina Kordas.
Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde.
Lavastust mängitakse 1., 2., 8. ja 9. augustil kell
18 ning 4., 5., 6. ja 7. augustil kell 19. Muuseumi
väravad on teatrikülastajatele avatud tund
enne etendust. Teatrikülastajatel on võimalik
Viimsisse sõita teatribussiga.
Piletid on müügil Vene Teatri kassas, Piletilevi müügipunktides ja Piletimaailmas. Rohkem infot: www.veneteater.ee.

Birgitta festival toimub
järgmisel suvel
Eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu
suursündmustele lükkub Birgitta festival
järgmisesse aastasse.

Väikesed kontserdid
VANALINNAS
Popfolkansambel

PUULUUP

5. juulil kell 19.00 Püha Katariina kirikus

FLORIDANTE

Vanamuusikaansambel
11. juulil kell 19.00 Püha Katariina kirikus

PÄÄRU OJA JA
INDREK KRUUSIMAA
Kitarriduo

12. juulil kell 19.00 Toom-Rüütli 10 hoovis

JAAN PEHK

Muusika- ja kirjamees
19. juulil kell 19.00 Loodusmuuseumi hoovis

Publiku arv on piiratud!
Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
Toeta eesti kultuuri ja tule vanalinna!
www.hopnerimaja.eu

6.–14. augustini 2021 toimuval festivalil tuleb
täies mahus esitamisele tänavuseks kavandatud programm.
„Pika traditsiooniga sündmust oodatakse
alati suure huviga. Kultuurisõbrad ei jää ilma
selleks aastaks kavandatud programmist, vaid
saavad nautida kõiki neid etendusi järgmisel
aastal,” ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.
Birgitta festivali programm 2021. aastal:
• Reede, 6. august Giacomo Puccini ooper
„Õde Angelica” (asendus 7.08.2020 etendusele)
• Laupäev, 7. august Ivan Vassiljevi balletid
(8.08.2020 asendus)
• Pühapäev, 8. august Giacomo Puccini
ooper „Õde Angelica” (9.08.2020 asendus)
• Kolmapäev, 11. august NoGravity etendus
„Leonardo” (12.08.2020 asendus)
• Reede, 13. august Giuseppe Verdi ooper
„Aida” (14.08.2020 asendus)
• Laupäev, 14. august Pjotr Tšaikovski ooper

„Jevgeni Onegin” (15.08.2020 asendus)
Juba soetatud piletid kehtivad samadel
tingimustel järgmiseks aastaks kavandatud
asendusetendustele. Kui Puccini ooperi „Õde
Angelica” asenduskuupäev ei peaks sobima, on
võimalik pilet ümber vahetada sama etenduse
teiseks kuupäevaks. Vahetuse soovist palutakse
teada anda aadressil tagasiost@piletilevi.ee
(kirja tuleb märkida tellimuse number ja etenduse uus soovitud kuupäev).
Birgitta festival loodab kõikide pileti juba
ostnud inimestega kohtuda 2021. aastal Pirita
kloostri varemetes, aga kui uued ajad siiski ei
sobi, saab 30. septembrini 2020 piletid tagastada. PDF-piletite tagastamiseks tuleb täita
vorm Piletilevi veebilehel, paberpileti omanikud saavad pileti tagastada või ümber vahetada Piletilevi müügipunktides. Täpse juhise
edastab Piletilevi pileti ostnud inimestele ka
e-kirjana.
Tallinna Filharmoonia tänab Birgitta festival 2020 partnereid ja toetajaid: AS Selver,
Viking Motors ja AS KIA Auto, Postimees Grupp
AS, BMR Estonia OÜ, Nurmiko, Iris Janvier, AS
Prike, Event Catering.

Kunstimuuseum pakub suvel
elamusi
Eesti kunstimuuseumi filiaalides ootavad
külastajaid kolm uut näitust ja juba talvel
avatud väljapanekud. Süveneda saab eesti
kunsti klassikute loomingusse Kumus, keskaja
meistriteostesse Niguliste muuseumis ja
väliskunsti
püsiekspositsiooni
Kadrioru
kunstimuuseumis. Põnevat avastamist ja
elamusi jätkub kõigiks suvekuudeks.
Mikkeli muuseum kutsub külastama
ekstsentrilise erakollektsionääri Mart Lepa
erakogu ja maailma tutvustavat näitust. Uus
näitus „Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu”
toob teiste seas publiku ette Jüri Arraku, Peeter
Mudisti ja Endel Kõksi teosed. Näitus jääb
avatuks 27. septembrini.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud
Olev Subbi loomingu näitus, mille fookuses on
kunstniku varasem värviküllane loomeperiood.
Keeruka elukäiguga ja rasketes Teise
maailmasõja oludes elanud Subbi kujutas oma
maalidel põnevaid linnavaateid, akte ning
maapiirkondade helgust ja idüllilist olustikku.
Näitus „Olev Subbi. Värvidega ideaalmaailma
otsingul” on avatud 25. oktoobrini.
Kumu kunstimuuseumis 22. mail avatud
näitus „Tehnodeelia ja tegelikkus” keskendub
Ando Keskküla tehnoloogiat ja tajusid
käsitlevale loomingule ning aktuaalsetele
teemadele. Kunstiteadlase Anders Härmi
kureeritud näitus Kumu suures saalis on avatud
13. septembrini.
Niguliste muuseumis ootab peale
püsiekspositsiooni külastajaid näitus „Neitsi
Maarja. Naine, ema, kuninganna”, mis uurib
kristliku maailma kõige kuulsama naise eri rolle
ja neitsi Maarjaga seotud pühakukultust.

Ando Keskküla. Vaade linnale (Natüürmort linna
vaatega). Detail. 1976. Asukoht teadmata

Kadrioru
kunstimuuseumis
ootab
külastajaid taas avatud lossiaed ja barokkloss
ühes
väliskunsti
püsiekspositsiooniga,
mis hõlmab skulptuuri- ja maalipärleid
varasematest sajanditest.
Sel suvel on muuseumid parimad kultuuri
nautimise paigad, sest kultuurielamuse saab
kontaktivabalt. Peale uute vahetuvate näituste
on alati hea süveneda Eesti kunsti varamusse ja
väärtuslikesse püsiekspositsioonidesse.
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AVASTUSRETK:
Neli valget seina
Mare Vint
(1942–2020)
Kunstnik Mare Vint, kelle loometee sai alguse üle 50 aasta tagasi,
korraldas alles eelmisel aastal koos
Arne Maasikuga arhitektuurimuuseumis ühisnäituse „Geomeetria ja
metafüüsika”, kuhu olid valitud Vindi
graafilised tööd loometee kõigist
kümnenditest. Näituse korraldamine
– teadmises, et see võib jääda viimaseks – oli Vindile suur pingutus.
Mare Mänd sündis Teise maailmasõja ajal. Ta isa hukkus õnnetuses,
kui Mare oli alles pooleteiseaastane.
Sellest hoolimata või just seetõttu oli
ta enesekindel laps, keda ema usaldas iseseisvalt oma valikuid tegema.
Kõige varasematest kunstikatsetustest ei säili kunagi palju, kui just
vanemad pole algusest peale veendunud oma imelapse annetes. Vindil
oli alles üks nelja-aastaselt tehtud
joonistus, mida aastakümneid hiljem vaadates arvas ta, et kogu tema
edasine looming kujutas endast selle
variatsioone. Teismelisena jäi joonistamine unarusse, keskkooli lõpus oli
ta aga valiku ees, kas minna õppima
saksa keelt või kunsti.

ANK-iga üht sammu
1962–1967 õppis Vint Eesti NSV
riikliku kunstiinstituudi klaasehistöö
erialal. Tahtis õppida graafikat, kuid
valis klaasi, sest sinna oli kergem
sisse saada ja ta ei tahtnud aega kaotada. Diplomitööna valmisid Tuljaku
restoranile värvilised klaasid, kuid
pärast lõpetamist ta enam klaasiga
ei tegelenud.
1967. aastal abiellus ta graafik
Tõnis Vindiga (1942–2019), kes oli
Nõukogude Eesti esimese kunstirühmituse ANK-64 juhtiv ideoloog.
Sellesse uuenduslikku rühmitusse
kuulusid veel näiteks Jüri Arrak (s
1936), Malle Leis (1940–2017) ja Aili
Vint (s 1941), kui mainida kõige tuntumaid. ANK-64 tõi Eesti kunsti olulise pöörde ja nende looming mõjus
pärast 1950. aastatel valitsenud
sotsialistlikku realismi värskelt ja
vabastavalt. Rühmituse kunstnikud
olid koos esinenud ühel 1964. aasta
näitusel. Mare Vint ei pidanud end
siis esinemiseks veel kunstiliselt piisavalt küpseks, kuigi ta oli haaratud
rühmituse ideedest ning lähtus neist
ka oma graafilises loomingus.
ANK-64 esitas väljakutse kehtivale nõukogude režiimile, kultiveerides ühiskonnas pealesurutud kollektivismi asemel individualismi, tõstis
ümbritseva keskkonna tasalülitava
ilmetuse ja korralageduse asemel
ausse ilu, esteetika ja korrastatuse.
Loominguks hangiti inspiratsiooni
sürrealismist ja sümbolismist ning
idamaade kunstist ja filosoofiast.
Eesmärk oli anda võimalikult palju
tähendusi edasi võimalikult väheste
kujunditega.
Vastupidi Tõnis Vindile on Mare
Vindi 1970. aastate must-valged
tööd tihedalt läbi joonistatud ja väga
intensiivsed. Need kujutavad maastikus loodust ja linde, kuid vahel on
neisse juhuslikult sattunud mõned
pikkade juustega seelikus neiud, kes
on meile selja pööranud. Neid sissepoole suunatud maastikupilte valitseb kummastav vaikus ja ärevus. Erinevates suundades rahutult lendavad
linnud, tugeva tuule käes paindunud

puud ja põõsad, tüdrukud, kes otsivad teed sünges tihnikus tihedate
puude rägastikus – ehk peegeldub
siin psüühiline pinge, mis kaasnes
püüdlusega iseseisvuse poole.

Ma armastan arhitektuuri!
Mare Vint on öelnud, et kui temast
poleks saanud graafikut, saanuks
arhitekt. Arhitektuur asendab tehiskeskkonnana looduse ja konkureerib
sellega. Looduse ja arhitektuuri üleminekuvorm on park – elav ja kasvav,
kuid inimese käe läbi kujundatud ja
korrastatud. Vindi graafikas on nii
loodust, parki kui ka arhitektuuri.
Ta kujutab kividest laotud seinu,
väravaid ja uksi, mis paistavad puude
vahelt, pargiteid ja treppe, mis viivad
meie eest varjatud reaalsusse.
Vindi pildid põhinevad fotodel,
tehtud ringreisidel Eesti loodusesse,
linnustesse, mõisatesse, parkidesse.
Siin on tuttavad motiivid: Palmse
mõisa väravapostid, aiamajake, kasvuhoone, kiviaed ja monument –
vabalt üldistatud ja ebaoluline välja
jäetud. Nii on see ka Sagadi, HiiuSuuremõisa või Villa Rotonda, Sanssouci, Vaux-le-Vicomte’iga.
Alles 1990. aastatel oli Vindil võimalik hakata ellu viima oma unistust
ja reisida igale poole Euroopasse,
Põhja-Aafrikasse ja Ameerikasse.
Reisikaaslaseks sai tema teine abikaasa, kunstnik Andres Tolts (1949–
2014). Kahekesi või sõpradega võeti
ette pikki autoreise Eestist Sitsiiliani.
Kõik selleks, et näha oma silmaga
rikkalikku ajaloolist arhitektuuri- ja
kunstipärandit, aga ka nüüdisaegset loomingut. Vindi lemmikkoht oli
Itaalia, Rooma, kus Vahemere kultuur on esindatud oma parimal moel.
Selle ideaalmaastiku poole püüdles
Vint oma graafilistes töödes.
Tagasi kodus pildistatud muljeid
üle vaadates valis Vint välja fotod,
millega edasi töötada. Huvitav on, et
1980. aastate lõpus on Vint kujutanud Itaalia vanu linnu realistlikumas
laadis, kuid tema „Mineviku linnade”
ja „Valgete linnade” sarjas on vihjed
vanemale arhitektuurile ainult aimatavad. Pärast seda, kui kunstnikul
tekkis võimalus välismaal kõike oma
silmaga näha, polnud täpne kujutamine enam oluline.

Rahvusvaheline kunstnik
Mare Vindi tööd pressisid raudsest eesriidest läbi juba 1970-ndate
algul ja leidsid ka tunnustust. 1972 sai
tema graafikat vaadata Jugoslaavias
Rijeka rahvusvahelisel näitusel, kus
ta sai auhinna. Järgnesid 1973 Barcelona, 1975 Tokio ja Viin. 1975 tunnustati teda Ljubljana graafikabiennaali
eriauhinnaga. 1970.–1980. aastatel
esines ta isiku- ja rühmanäitustel
veel Poolas, Soomes, Norras, Saksamaal ja USA-s.
Järgnenud kümnenditel oli juba
hoopis lihtsam oma töid välisnäitustel tutvustada. Parimad näitused toimusid aga tema Raja tänava ja hiljem
Vabaduse platsi ateljees, kus veedeti
sageli mõnusalt aega koos paljude
sõprade ja tuttavatega. Paljud neist
jäävad Mare Vinti igatsema.

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Mineviku linnad XI. Serigraafia. Mare Vint 2009. Repro: Stanislav Stepaško
Sa lamad valges toas. Sinu väikest maailma piiravaid seinu ilustavad ainult sinna kujutluses joonistatud mälestused. Sinu loomine on
lõppemas, Sinu näituste nimekiri on saanud punkti. Sinu rahulikud pargid, majad, linnad ja pilved on saanud oma lõpliku kuju ning
neile ei saa enam ühtegi juurde lisada. Sa vaatad seda kõike viimast korda ja sulged siis silmad.

98 aastat bussiliiklust Tallinnas
22. mail 1922 andis Tallinna linnavõim loa ettevõtja Fromhold Kangrole alustada viiel liinil regulaarseid
bussivedusid. Seda päeva loetakse
pealinna bussiliikluse alguseks.
Esimesed liinid kulgesid marsruudil Vene turg (praegune Viru
väljak) – Tartu maantee, Vabaduse
plats – Seewald, Vene turg – Kalamaja, Vene turg – Pirita ja Vene turg
– Kose. Sõidupilet maksis 15 marka.
Kangro alustas Saksamaalt toodud kahekorruseliste Daimleritega.
Bussidelt võeti aga teine korrus
maha, sest väsinud mootorid ei jõudnud kogukaid sõiduriistu vedada,
samuti kahtles linnavalitsus, kas rasked masinad ei lõhu tänavasillutist.
Pealtnäha hea äri ei osutunudki
eriti tulusaks. Kangrol tuli selle käigus hoidmiseks Krediidipangalt laenu
võtta ja et ta seda tagasi maksta ei
suutnud, läks kogu ettevõtmine 1926.
aastal pangale üle. Ettevõte kujundati ümber ja anti nimeks „Mootor”.
Linnavalitsus ei pidanud aga eraettevõtte tegevust linna ühistranspordi arendamisel sihipäraseks, sest
kasumi teenimisel eelistati enam täituvaid liine ja jäeti unarusse linnale
vajalikud, kuid vähem tulusad. Kaaluti võimalust „Mootor” ära osta, ent
kaubast asja ei saanud. Siis alustati
munitsipaalbussiliikluse arendamist,
eelkõige kesklinna – Kopli liinil.

likult sõja esimeste kuudega. Hulk
busse sattus mobiliseerituid transportides Venemaale. 23 bussi pommitati puruks, kui Saksa sõjavägi
tulistas Lasnamäelt praeguse linnahalli alal asunud garaaži, püüdes
tabada samas kõrval sildunud ristlejat Kirov.
11. aprillil 1947 otsustati Trammi
ja Autobuse Trusti bussid anda üle
5. autobaasile. 1. augustil 1949 nimetati baas nr 5 ümber Tallinna Autobussipargiks. Sellega sai segaduste
aeg ümber, bussipark hakkas regulaarselt täienema ja liinivõrk kiirelt
kasvama.
1957. aastal saabus Tallinna esimene linnaliini Ikarus-66. Oktoobris
1967 oli neid busse juba 450. Viimane
Ikarus saadeti Vabaduse väljakul

Sõja- ja rahuaastad

1940. aasta juunipöörde järel
„Mootor” natsionaliseeriti ja liideti
munitsipaalettevõttega. Kogu Tallinna bussipark hävis aga pea täie-

Bussipeatus Raekoja platsil.

pidulikult väljateenitud vanaduspuhkusele veebruaris 2003.
1. jaanuaril 1985 oli riik moodustanud Tallinna Autobussikoondise,
mis järgmise aasta 9. septembril anti
üle linnale. Juulis 2012 viidi lõpule
selle koondise ning Tallinna Trammija Trollibussikoondise ühinemine,
millega tekkis bussi-, trammi- ja
trolliliiklust korraldav Tallinna Linnatranspordi AS (TLT).
2019. aasta oli murranguline,
tuues kaasa läbi ajaloo suurima sõitjate arvu kasvu. Tallinna bussiliiklus
on oma 98. aastal kadestamisväärselt
elujõuline.

Ivo Parbus
TLT AS avalike suhete spetsialist
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TEATED

Palju õnne!
100
Maimo Ross
97
Luise Lee
Inge Koot
96
Hilma Tsoi
95
Klara Lukoškina
Salme Maslova
Jelizaveta Biller
Helju Taul
94
Odette Lillemägi
Aita Haljand
Nadežda Aleksandrova
Ermilde Harkmaa
93
Arvo Are Marits
Aino Brems
Valentina Khavronina

92
Nadezda Spiridonova
Meida Säär
91
Valda Kruuse
Erich Viiul
Laine Lass
Maara Üksti
Luule Käis
Aino Põldmets
Carmen Olbrei
90
Anton Vask
Alevtina Solovjova
Uno Saks
Anastasia Annenkova
Margarita Simson
Harda Simul
85
Helve Ubala
Anatoly Rubin
Niina Grigorjeva
Vaike Kristman
Hans Börje Österberg
Galina Loginova

Eeva Kööp
Enno Abel
Nelli-Erika Kanter
Ants Luukas
Helve Luukas
Matti Olli Juhani Rinne
Viia Roosipõld
Zinaida Škut
80
Endla Niine
Leonard Naurits
Ants Kümnik
Valli Samma
Meeli Laufer
Juri Marfin
Ivar Ranne
Ahto Siimson
Arvo Tarvis
Wladimir Siganewitsch
Galina Dmitrijeva
Irma Annikki Casagrande
Tõnis Visnapuu
Alexey Ratnov
Jakov Bauman
Raimo Matti Juhani Lehtinen
Levtina Vagane

Tallinna vanalinnas
15.-16. august AD 2020
Medieval Days in the Old Town of Tallinn
From 15th to 16th of August AD 2020

• Meistrite turg
• Keskaja küla
• Kontserdid
• Katariina Kirik
www.medievaldays.ee
www.folkart.ee
Korraldajad:

*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

VÄÄRT MAJAD

Hopneri maja

Raekoja plats 18 seisab kauni arhitektuuri ja suure ajaloolise väärtusega hoonekompleks – Hopneri maja.
Kompleksi kuulub viiluga peahoone Vanaturu kael 3,
kumera küljega kõrvalhoone Raekoja platsi ääres ja uuem
abihoone hoovis.
Pakume erilise interjööriga kauneid ruume mitmesuguste
ürituste korraldamiseks:
•
kontserdid, etendused, näitused;
•
seminarid, konverentsid, kursused;
•
firmapeod, laste sünnipäevad.

Katariina kirik
Dominiiklaste kloostri hoovi ja Katariina käigu vahel Vene
tänaval asub põneva ajaloo ja ainulaadse atmosfääriga salapärane Püha Katariina kirik.
Nüüdisajal sobib endine kirikuhoone oma vaimse ja ajatu
õhkkonnaga hästi kontserdi-, etenduse-, näituse- või konverentsipaigaks kuni 200 osalejale.
Mõlema puhul on ruumipaigutust võimalik muuta vajaduste kohaselt. Hopneri majas on olemas heli-, valgus- ja
esitlustehnika.
Täpsemat infot renditingimuste kohta leiab meie kodulehelt www.hopnerimaja.eu. Samuti võib küsida info@hopnerimaja.eu, 645 5321, 5918 6229.
Väärt ajad väärt majas!

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Polnud see kevad sarnane tavalistega, pole ka suvi.
Ilmataat maksab lõivu ühe asja eest, inimkond – nii paistab – teiste asjade eest. Aga elu peab edasi minema võimalusel vanu radu pidi, vajadusel uusi mööda.
Kahjuks jäid ära ka vanalinna päevad. Nüüd otsustas
Kodulinna maja ühe tolleks ajaks plaanitud teo siiski ära
teha. Nimelt: meil oli kavas meistrikodade ja õpitubade
päev. Korraldasime selle 12. mail omaette. Et selle päevaga oli mõeldud alustada üht pikemat ettevõtmist, siis
mõni sõna nüüd sellestki.
Alates septembrist hakkame meie majas toimuvates meistrikodades regulaarselt tutvustama siidimaali,
klaasmosaiigi ja näpunukkude valmistamist. Siidimaali
meister on Aino Jakobi, klaasmosaiigi meister Kaie Pärn
ja näpunukke õpetab tegema Maimu Johanson. Millal
täpsemalt meistrikojad tulevad, anname aegsasti teada.
Osavõtuhuviline peab siis kiiresti tegutsema, sest rühmad on pisikesed.
Peale eelöeldu on plaanis mõned kursused. Kindlasti
tuleb põimevaiba kudumise kursus (juhendab Külli Viil)
ja aserbaidžaani vaipade tegemine (juhendab Rovshan
Nur).
Kuldjala torni alumisel korrusel on kuni juunikuu
lõpuni näitus „Toomase tass”. Autor ütleb selle kohta,
et „ta on üks Tallinnas elav natuke vanem mees, kellele
on elu jooksul kappidesse kogunenud kenake hulk lauanõusid” ja ta paneb need nüüd teistelegi vaatamiseks
välja. Iga tassiga käib kaasas tema lugu. Juulikuus näitavad samas tornis oma loomingut kaks keraamikahuvilist
daami.
Linnamüürile ja tornidesse lubame huvilistel Nunnatorni kaudu minna juunikuu lõpuni iga päev kell 14–18.
Millistel aegadel jääb uks avatuks juulikuus, seda teatame hiljem.
Loodame, et peatselt algav suvi toob enesega kaasa
rohkem meelepärast, kui raatsis anda lõppev kevad. Ilusat suve!
Tiina Mägi

Toetajad:

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE
Tänavune kogumisring toimub Kesklinnas pühapäeval, 21. juunil.
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 parkla)
13.20–13.50 Lastekodu/Odra (Lastekodu 31a kõrval, pakendikonteinerite juures)
14–14.30 Lastekodu 11b (Keskturu parklas)
14.40–15.10 Torupilli Selveri parklas
15.20–15.50 Väike Rannavärava / Uus ristmikul (miinimuuseumi
ees parklas)
16–16.30 Amandus Adamsoni 10 parklas
ÄRA SAAB ANDA: pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid,
õlijääke ja -filtreid, aegunud ravimeid, ohtlike jäätmete pakendeid,
liimi-, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, fotoja muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

KESKLINNA SOTSIAALKESKUS SUVEKUUDEL
1.– 31. juulini on KESKUS SULETUD!
Oleme suvisel kollektiivpuhkusel.
TOITLUSTAMINE kuni 30. juunini ja seejärel
alustame taas 4. augustist.
PÄEVAHOIUTEENUS alates 4. augustist.
AVATUD E–R 9–17
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist)
INFO:: 646 6123
e-post: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029
EAKATE PÄEVAHOID
E–R 7–18
Raua 1
INFO: 5345 5026
PÄIKSELIST SUVE!
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Õpetaja abi on eeskuju

Kuidas säästa elu
jalgrattal?
Suvine jalgrattahooaeg on saanud
hoo sisse. Paraku juhtub igal aastal
liiklusõnnetusi jalgratturite ja sõidukite vahel, kus enamasti kannatab nõrgem pool.

Foto mulluselt konverentsilt.

Kesklinna lasteaiad Südameke,
Päikesejänku, Liivalossi ja Lotte
on juba neljal kevadel korraldanud linnaosa lasteaedade õpetaja
abide konverentse, et rääkida tööd
toetavatel teemadel.
Selleks kevadeks ette valmistatud juubelikonverents pidi käsitlema keskkonnahoiu teemat, ent
nii nagu paljud üritused, lükkub ka
see edasi uude aastasse. Hoolimata
sellest oleme tänulikud kõigile, kes
olid valmis esinema tulema, samuti
nüüdseks juba iga-aastastele toetajatele õpetajate majale ja Kesklinna

valitsusele.
Varem pelgalt koristaja ja toidu
jagajana nähtud õpetaja abi roll
muutub. Et aidata selle tänuväärse
töö tegijail muutustega kaasas käia,
me neid konverentse korraldamegi.
Õpetaja abist on saanud teekaaslane
lapse õppetöös, lohutaja, kiitja, märkaja. Ta on lasteaias sama oluline kui
õpetaja, ta saab sama palju jagada
hoolivust, pühendumust, anda eeskuju. Just eeskujuks olemise tõttu
valisime ka tänavuse konverentsi
teemaks keskkonnahoiu. Laps õpib
eeskujust – käitumisest, mitte sõnadest. Nii saame lasteaedades õpetaja

abide eeskujul õppida, kuidas näiteks
jäätmeid liigiti sorteerida, materjale
taaskasutada, õppeaias tegutseda ja
sealt korjatust ise toitu valmistada.
Sedasi kasvab keskkonnateadlik uus
põlvkond.
Soovime konverentsi korraldajate
poolt kõigile Kesklinna lasteaedade
õpetaja abidele ilusat õppeaasta
lõppu ja täname siiralt teie tehtud
töö eest!

Aasta algusest on Eestis registreeritud kokku 97 liiklusõnnetust
jalgrattaga. Neist 87 korral on jalgrattur viga saanud, kolm ratturit on
kaotanud elu. Kesklinna linnaosas
on alates jaanuarist saanud liikluses
viga kaheksa jalgratturit.
Suurem osa jalgrattureid vigastab
end liikluses kukkudes või teelt välja
sõites. Sama levinud on kokkupõrked
sõiduautoga. Liikluses peab arvestama iseenda ja teiste ohutusega,
üks vale liigutus võib viia traagiliste
tagajärgedeni. Jalgratturina peame
olema teistele liiklejatele nähtavad
ning ohu korral suutelised kiirelt
reageerima.
Kohustuslik on paigaldada jalgrattale helkurid – kollane või valge
helkur ratta mõlemale küljele, ette
valge ja taha punast värvi helkur.

Pimedal ajal on rattal kohustuslikud
tuled ees ja taga. Samuti peab olema
signaalkell, mis võimaldab ohuolukorras märku anda. Töökorras peavad olema ka jalgratta pidurid. Riietuses tuleks eelistada erksaid toone
või helkurvesti ning kanda alati rihmastatud kiivrit.
Linnas on sagenenud jalgrataste
vargused. Lukusta alati oma jalgratas
ja kui sõidud tehtud, leia rattale turvaline koht, kuhu võõrad ligi ei pääse.
Vaadake üle jalgratta seisukord ja
turvavarustus. Jalgrattaga sõites:
- kanna kiivrit ja helkurvesti või
erksat tooni riideid;
- järgi liiklusseadust;
- märka ja hooli kaasliiklejatest;
- vajadusel loobu eesõigusest.
Rohkem infot http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/jalgratturile/

Marion Pettai
piirkonnapolitseinik

Margit Hiiet
lasteaia Südameke direktor

Päikesepõletus on lapsele ohtlik
Lapsena saadud päikesepõletus on
kõige suurem melanoomi riskitegur, hoiatavad 21. kooli kooliõed
Jana Kilg ja Jane Tammsaar.
Päikesekreem olgu suvel alati
kaasas. Noores eas saadud päikesepõletuste ja naha pahaloomulise
kasvaja melanoomi vahel on otsene
seos: enne 15. eluaastat saadud tõsised päikesepõletused on kõige suuremad melanoomi riskitegurid edasises elus.
Eesti suvi on üsna heitlik ja igast
ilusast päevast tahetakse maksimum
võtta. Kel vähegi võimalik, läheb veekogu äärde ja jääb sinna tundideks.
Kuid otsene päevitamine ei ole kellelegi soovitatav. Ultraviolettkiirguse
toime nahale sõltub väga palju inimese nahatüübist. Mida heledam on
nahk, seda tundlikum ja suurem on
oht saada päikesepõletus. Seetõttu
tuleks otsest päevitamist vältida ja
seda eelkõige päeval kella 11–14, mil
päike on kõige intensiivsem.
Rannas võiks käia pärast kella 14,
kasutades kaitsekreemi alates SPF
30. Mida õrnem nahk, seda suurem
olgu SPF. Kreemi tuleks määrida
15–20 minutit enne õue minekut ja
seejärel iga kahe tunni tagant.

Vesi ja pilved ei kaitse

Päikese mõju eest pole inimene
kaitstud ka vees. UV-kiirgus tungib
30 cm sügavusele veepinnast, mistõttu ka ainult ujumas käies tuleb
arvestada sellega, et oht on saada
päikesepõletus. Ujumise järel tuleb
end uuesti kreemitada, samuti pilvituse korral, sest ultraviolettkiirgust
jõuab maapinnale ka pilvise ilmaga.
UV-kiirguse taset näeb ilmatee-

Kui olete plaaninud reisida ...
Mida silmas pidada oma puhkusereisi
planeerides? Tarbijakaitsel on soovitusi.

Kooliõde Jana Kilg

nistuse kodulehelt. Põhjamaa inimese puhul ei peagi UV näit kõrge
olema, juba indeksi 3 puhul saab
keskmine eestlane põletuseni küündiva doosi 50 minutiga.
Üsna sageli põletatakse end ära
keskpäevase päikese käes sportides
ja muude harrastustega tegeldes,
näiteks pallimängul rannas või veepealsete tegevuste juures. Sportimisel jääb sageli päikese eest kaitsmata
pea ja näo piirkond, samuti õlad, kael
ja käed. Kui nahka saab kreemitada,
siis pead tuleks kindlasti kaitsta
mütsi või rätikuga, et vältida päikesepistet. Päikese käes sportides tuleb
ka piisaval hulgal vedelikku tarbida,
et higistamise tagajärjel ei tekiks
vedelikupuudust.

Kui päike tegi liiga

Päikesepõletus annab endast
märku naha punetuse, halvemal juhul

Kooliõde Jane Tammsaar

villikeste kaudu. Mõnikord võib kaasneda isegi palavik. Kooliõed ütlevad
kindla ei esiemade kombele määrida
nahale hapukoort ja soovitavad kasutada jahutavat Burnshieldi geeli või
Aloe Vera geeli. Suure rasvasisaldusega kreemid, hapukoor ja või pigem
takistavad nahal jahtumist ja hoopis
pikendavad kuuma toimet.
Päikesepiste näidustused on
peavalu, uimasus, nõrkus ja iiveldus. Selliste sümptomitega inimene
tuleb viia varjulisse kohta, vabastada pealisriietest ja asetada tema
kehale jahedad mähised, näiteks
märjad käterätikud. Kindlasti anda
lonkshaaval juua, kui võimalik, siis
mineraalvett, kuid kõlbab ka tavaline
külm vesi. Kui käepärast on ventilaator, panna see tööle, kui seda pole,
tuleks lihtsalt lehvitada tuult. Kui
aga inimene kaotab teadvuse, tuleb
ta keerata külili ja kutsuda kiirabi.

Reisid, mis on planeeritud toimuma
mõne kuu pärast, võivad viiruse vaibudes
juba plaanipäraselt teoks saada. Seepärast
ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate
reiside tühistamisega kiirustada. Samas –
võlaõigusseadus näeb reisijale ette õiguse
lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata (st
saades tagasi kogu reisitasu), kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad
vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis
mõjutavad olulisel määral reisijate vedu
sihtkohta või pakettreisi teenuste osutamist. Viimase all on mõeldud ka seda, kui
sihtkohas ei ole võimalik tarbida lepingus
lubatud teenuseid.
„Eriolukorra võimalik tühistamine ei
too paraku automaatselt kaasa reisimise
võimalikuks muutumist,” lausus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA)
tarbimiskeskkonna osakonna juhataja
Jaana Tael. Paljudes sihtkohtades jäävad
mitmesugused piirangud ka pärast eriolukorra lõppemist, näiteks linnade vahel
ei saa liikuda, riiki sisenejad peavad olema
14 päeva karantiinis, majutusasutused,
vaatamisväärsused ja rannad on suletud.

Kui reisikorraldaja tühistab pakettreisi

Reisijal on siis õigus saada tagasi
kogu reisitasu. Kahjuhüvitist reisi tühistamise eest lisaks nõuda ei saa. Poolte

kokkuleppel võib ettemaksu tagastamise asendada reisi muutmisega
hilisemale kuupäevale või asendada
pakettreisi kinkekaartidega (pakettreisi
kinkekaart peab olema reisikorraldaja
tagatisega tagatud), mida reisija saab
oma äranägemise järgi hiljem kasutada.
TTJA soovitab võimaluse korral olla
paindlik ja leida reisikorraldajaga mõlemat poolt rahuldav lahendus. „Tarbijatelt on meile aga tulnud kaebusi, et
reisiettevõte ei ole neile tutvustanud
õigust raha tagasi saada. See on tarbija
eksitamine, kui vastatakse, et reisijal on
võimalik vaid valida reis hilisemal ajal
või võtta vastu kinkekaart,” sõnas Tael.
Reisijale tuleb anda teavet kõigi valikuvõimaluste kohta, et ta saaks langetada
teadliku otsuse.
Enne reisi broneerimist tasub
uurida sihtkoha reisiinfot ja veenduda,
et ei rikutaks sealseid eriolukorra ja
muid riigis viibimise tingimusi. Infot
leiab näiteks välisministeeriumi portaalist ReisiTargalt, terviseameti kodulehelt, sihtkohariigi ametiasutuste veebilehtedelt. Samuti peavad selle info välja
selgitama reisiettevõtted. Kui selguvad
asjaolud, mis teevad reiside korraldamise mõnesse sihtkohta võimatuks, siis
peavad reisikorraldajad selle info ka
enda kodulehtedel avaldama ja müügipakkumisi muutma.
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Annetus aitab lapsi
Tallinna lastehaigla toetusfondi heategevuskampaania „Kingi head und” siht on
rajada lastehaiglasse uneuuringute keskus.
Unekeskus hakkab pakkuma nüüdisaegset meditsiiniabi lastele, kellel esineb
unehäireid ning nõustama ja
toetama nende laste vanemaid. Toetusfond kutsub
tegema annetust ligi 200 000
eurot maksva keskuse loomise
toetuseks. Lastehaiglasse on
kavas ehitada helikindlad ruumid, mis võimaldavad spetsiifilisi meditsiiniuuringuid, kuid
on samas hubased, et seal ööd
veetma sunnitud laps tunneks end turvaliselt. Unekeskuse töötajad peavad läbima
spetsiaalse koolituse, mida
rahastatakse samuti projekti
raames.
Unehäireid esineb lastel
juba alates imikueast, tõdes
lastehaigla neuroloog Valentin
Sander. Lapse uneprobleem
tähendab tihti seda, et terve
perekonna uni on häiritud,
kaasnevad kurnatus ja pinged.

„Spetsiaalselt lastele mõeldud
uneuuringute keskust praegu
Eestis ei ole, kuid vajadus selle
järele on suur. Unehäiretega
tegelemine nõuab süsteemset
lähenemist, sest probleemide
põhjused võivad olla väga mitmetahulised. Suures haiglas

asuva unekeskuse eelis on see,
et iga juhtumi puhul on võimalik kaasata vajalikke eksperte, kes aitavad leida laste
uneprobleemidele lahendusi,”
ütles dr Sander.
Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kra-

Linnalaagrid ootavad
meri sõnul korraldab fond igal
aastal ühe suure heategevuskampaania, et aidata haiglat
mõne mahuka projekti elluviimisel. „Loodame väga, et
toetajad leiavad võimaluse ka
unekeskuse rajamisele õlg alla
panna,” sõnas Kramer.

Halva une nägu
Unehäired võivad rikkuda lapse elu.
Kingi head und ja toeta Eesti esimese
laste unekeskuse loomist.
Sõlmi püsiannetus:

toetusfond.ee

Kanutiaia huvikooli laager
29.06–3.07 kell 9–17
24.–28.08 kl 9–17
Eesti ja vene keel, 7–13-aastastele
Lisainfo: 644 0989, hind
75 eurot
iSmart Club robootika laager
(vene k)
29.06–3.07 kl 9–16
6.–10.07 kl 9–16
20.–24.07 kl 9–16
6–12-aastastele. Huvitavad
ja arendavad programmid,
professionaalsed treenerid, maitsvad lõunasöögid,
mängud vabas õhus, töötoad,
ekskursioonid, Lego, robootika jpm.
Lisainfo: 5860 2858, hind
130 eurot
In Down-Town Keeltekooli
laager
29.06–8.07 (inglise k)
27.07–6.08 (inglise k)
10.–20.08 (inglise k)
13.–19.08 (prantsuse, saksa,
hispaania k)
24.–28.08 (inglise k)
6–16-aastastele. Professionaalsed õpetajad räägivad
oma kultuurist ja kommetest.
Lisainfo: 644 3240, hind
120–230 eurot
Tantsupööningu balletiteemaline laager
29.06–3.07 kl 9–17
6–10-aastastele tüdrukutele,
eesti k. Diplomeeritud õpetajad jagavad teadmisi balletist,
muusikast, kunstist. Laager
lõpeb esinemisega lapsevanematele. Osalemiseks ei pea
olema varasemat kokkupuudet balleti vm tantsuga.
Lisainfo: 514 3591,
hind 115 eurot
Kunsti, keelte ja kultuuri
laager (eesti k)
29.06–3.07, 13.–17.07; 27.–31.07;
10.–14.08; 24.–28.08
8–14-aastastel lastel on
võimalus veeta vaheaeg
sisukalt ja põnevalt, õppides
maalima, tutvudes hispaania,
prantsuse, vene kunsti, keele
ja kultuuriga. Ekskursioon
vanalinnas ja parkides. Näitus
tehtud töödest.
Lisainfo: 507 1879, hind
130 eurot

Eelmise ristsõna õige vastus oli VANALINN PUHKAB. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna Silver Liepkais. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 26. juunini
samal aadressil või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Summer Animation Camp
(vene k)
6.–10.07; 13.–17.07; 20.–24.07;
27.–31.07; 3.–7.08; 10.–14.08;
17.–21.08 ja 24.–28.08
Kõik laagrid kell 9–16 ja kuni
10 last alates 7. eluaastast
Iga laps teeb multikat professionaali juhendamisel. Laagris
töötab pedagoog.
Lisainfo: www.creativespace.
ee, hind 160 eurot
Maalilaager vanalinnas (eesti k)
25.–27.07 kl 12–17.30
10–12-aastastele
18.–20.08 kl 12–17.30
7–9-aastastele
Lisainfo: 641 0022, hind
60 eurot
Õpilasreiside ümbermaailmareis (eesti k)
27.–31.07 kl 9–16
7–13-aastastele uudishimulikele reisida armastavatele
lastele. Iga päev uus maa –
keel, kultuur, tavad, tantsud,
mängud jm. Viktoriinid ja
võistlused.
Lisainfo: 5553 9808, hind
130 eurot (ühe pere lastele ja
sõpruskonnale soodushind
115 eurot lapse kohta)
Õpilasreiside linnalaager
(eesti k)
10.–13.08 kl 9–16
7–13-aastastele lõbusaid ja
aktiivseid tegevusi, uusi avastusi ja oskusi iga päev.
Lisainfo: 5553 9808, hind 115
eurot (soodushind 105 eurot)
Arsise kellade kooli laager
(eesti k)
24.–27.08 kl 10–17
7–13-aastastele käsikellad,
rahvapillid (pillioskus pole
vajalik), tutvus kunstimaailma
ja animafilmiga; laagri lõpuks
kontsert-näitus lapsevanematele.
Lisainfo: 528 4682, hind
125 eurot (sisaldab lõunat)
Linnarütmide lastelaager
(eesti k)
17.–19.08 kl 9–17
6–12-aastased õpivad taaslooma linnarütme suu, käte ja
jalgadega, sh stepikingadega
(saab kohapeal); lõpeb orkestriga. Iga päev soe lõunasöök,
hommikul terviseamps ja
õhtul vitamiinipomm.
Lisainfo: 517 7614, hind 105
eurot (alates 10.07 – 120 eurot,
ühe pere lastele –10%)

Programm täieneb!
Tutvuge suvelaagritega Tallinna noorteinfo lehel
www.tallinn.ee/koolivaheaeg
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KUULUTUSED

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

SÜNNIMÄRKIDE

digitaalne uuring tervel
kehal saatekirjata ja
järjekorrata EUR 70.—

tel. 669-08-06 www.vita.ee/bron

Jaanipäeval
jääme terveks!
Kaitse end koroonaviiruse eest, oht pole
kadunud. Jaanipäev veeda perekonna
või lähemate sõprade seltsis ning väldi
suuremaid rahvakogunemisi.

Pakun
muruniitmise ja
trimmerdamise

teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute
ümbruses.
Helista ja küsi lisa
5399 3595

Kaardid ennustavad 24/7
Tel 900 1727
Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

Jaanid veeda
pere ja lähimate
sõpradega

Haigena
püsi kodus

Hoia distantsi
ja järgi hügieeni

Ära jäta jaanioste
viimasele hetkele

23.-24. juunil on saun suletud
22. ja 30. juunil lühendatud
tööpäev, kassa avatud kl 17-ni
Juulis on puhkus,
saun töötab taas 1. augustist.

Vaata kõiki Vabariigi Valitsuse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

1247

kriis.ee

Kuidas hoida puhtust ja
hügieeni kortermajas?

Pesen käsi
regulaarselt
ja hoolikalt

Tuulutan
trepikodasid
iga päev

Aitäh!
Спасибо!
Thanks!

2M

Sõidan liftis
üksinda või
koos perega
Anu Purre kunstistuudio

KALLIGRAAFIA

kursus

NB!

ALUSTAJATELE

Prügi välja viies
kannan võimalusel
ühekordseid kindaid

Puhastan hoolikalt
ja regulaarselt
kontaktpinnad

Varajase registreeruja soodustus
(registreerimine 15. maini 2020)
Ettemaksuga 2 korda õppeaastas
- juunis 300 € (sept, okt, nov, dets)
- detsembris 300 € (jaan, veebr, märts, apr, mai)
Ettemaksuga kogu õppeaasta 580€ (sept-mai)

Tallinn. Raekoja pl 18
Hopneri Maja

September 2020 - mai 2021
Neljapäeviti

Hilisem registreeruja
(registreerimine 15. mai - 31. aug)
Ettemaksuga 2 korda õppeaastas:
- augustis 350 € (sept, okt, nov, dets)
- detsembris 350 € (jaan, veebr, märts, apr, mai)
Ettemaksuga kogu õppeaasta 680 € (sept-mai)

12.00 - 13.30
juhendaja Anu Purre
18.00 - 19.30
juhendaja Piret Rüstern

1247 kriis.ee

Kasutusel:
Laisuled
Peensuled
Pintslid
Kaasaegsed kirjutusvahendid
Eksperimentaalsed vahendid
Erinevad paberid ja värvid

-

Maht 72 ak tundi. Lõpetajale tunnistus

Registreerimine ja info: anu.purre@gmail.com

