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Linnapea kutsub
nautima pühi
vanalinnas distantsi
ja maskiga

Foto: Rene Suurkaev

Jõulumuinasjutt vältab 10. jaanuarini
Valgus- ja värviküllusega ületab tänavune jõuluaeg meie linnas kõik varasemad aastad.
Vanalinna vaateakendest on aga tehtud nii kunstigalerii kui ka kontserdilava.
Esimesest advendist kuni 10. jaanuarini on Pika tänava aknad Maiasmoka kohvikust Vaimu tänavani saanud
valgustatud kunstigaleriiks, kus saab
näha 3D figuurmaale, muinasjutuliselt pitsilisi dekoratsioone, valguse ja
varju mänge. Vaateakendele andsid
uut moodi elu kunstiakadeemia tudengid, tegevkunstnikud Maari Soekov, Belliisi Seenemaa ja Piret Kartus
ning moekunstnike ühenduse ja Antoniuse Gildi liikmed. Kunstigaleriid
võib külastada ööpäev läbi.
Viru tänava vaateaknad üllatavad
advendiaja nädalavahetustel vanalinnas jalutajaid muusika ja tantsuga.
19. detsembril kell 16 elustuvad seal
aknad väikesteks 15-minutilisteks
kontsertideks džässi, popi ja klassikalise muusikaga. Jõuluprogrammi
pani kokku Siim Aimla koos Georg
Otsa muusikakooliga. Aknakontserdi
annavad teiste seas Helin-Mari Arder
ja The Swingin’ Sisters.

20. detsembril kell 16 muutub
aga mõnigi Viru tänava aken tantsulavaks, kus Eesti Tantsuagentuuri
tantsukooli kasvandike esituses saab
näha nii balletti kui ka kaasaegset
tantsu. Koreograafid-juhendajad on
Helena Pihel, Liisa Laine ja Julia Koneva ning klassikalise tantsu õpetajad Dagmar Rang-Saal ja Valeria Januškevitš.
Vanalinna elavate jõuluakende
projekt sündis Hopneri maja eestvõttel ning sai teoks tänu koostööle
vanalinna hooneomanike ja haldajatega, kes peavad oluliseks rikastada
keskaegset linnaosa uut laadi ettevõtmistega. Hopneri majale kuulub
samuti Katariina kiriku nähtamatu
jõulukuuse idee. Igaüks saab kuuske
teeküünaldega valgustada neljanda
advendi nädalavahetusel ja veel 6.
jaanuaril kell 15–19.

Palju uut
Iga päev kuni 10. jaanuarini ootab
Raekoja platsil lapsi ja täiskasvanuid
Eesti – mõnedel andmetel koguni
maailma! – esimene hologramm-jõuluvana. See on üks tänavusi uuendusi
jõulurõõmu turvalise jagamise nimel.
Hologramm-jõuluvana teeb nähtavaks KNM Eesti OÜ, kasutades erilist
projektsioonitehnoloogiat, mis võimaldab igaühel end koos jõuluvanaga
pildistada ja filmida.
Tänavu on linnas varasemast
märksa enam jõulukaunistusi ja -valgust. Vabaduse väljakut ehib näiteks
suursugune valguspurskkaev, Toompea nõlval Snelli tiigi kohal särab aga
kaheksa valgustamme – igal linnaosal
oma puu. Kui jõuluturg 27. detsembril lõpetab, ei jää Raekoja plats tühjaks, vaid sinna tekib kuusesalude ja
loomadega võlumets. Karussellidelgi
saab veel pärast aastavahetust keerelda. Vanalinna restoranid ja kohvi-

kud kutsuvad mekkima jõulumenüüd
– viie euro eest võib teha põgusa
maitserännaku või valida mõnevõrra suurema summa eest kolme roaga komplekti. Seejärel tasub minna
Harju tänava liuväljale tervislikult
aega veetma või heita pilk kogu jõuluilule linnamüürilt, milleks pakub
võimalust Kodulinna maja.
„Tänavust rikkalikku jõuluprogrammi iseloomustab nii erakordsus
kui ka hoolivus – et ennast ja teisi nakkusohu eest kaitstes ei jääks
nautimata pühad ja tundmata jõulurõõm. Seepärast on programm linnas hajutatud ja sellest saab osa ka
tänavatel jalutades,” sõnas Kesklinna
vanem Monika Haukanõmm.
Üritusi pakub ka pühadejärgne
aeg, sestap tasub hoida silm peal
veebilehel www.visittallinn.ee. Ja
aastavahetusel imetleda näiteks rannapromenaadilt uhket ilutulestikku,
mida seekord tehakse Inglirannas.

Jõuluootuses vanalinnas ringi liikudes palub linnapea Mihhail Kõlvart
olla vastutustundlik – hoida distantsi ja kanda maski ka õues, mis
on praeguses olukorras vajalik.
„Oleme sel aastal pööranud Tallinna jõuluprogrammis tähelepanu
väliüritustele ja valguslahendustele
nii vanalinnas kui ka üle linna. Selleks et hajutada tegevusi ja pakkuda
võimalust osa saada jõulurõõmust ka
siis, kui siseruumes on selleks võimalused piiratud,” sõnas Kõlvart.
„Soovime, et jõuluvalgus tooks
linna helgust ja soojust, sest nii saame ka praegusel keerulisel ajal osa
sellest erilisest meeleolust, mida jõulud hinge toovad. Vaatamata sellele,
et traditsioonilisi üritusi sedapuhku
korraldada ei saa, loodame, et oma
jõuluime leiab iga suur ja väike. Ärme
lase käest võimalust neist imedest
osa saada – käitudes vastutustundlikult, hoides distantsi ja kandes maski
ka õues,” kutsub linnapea üles nii linlasi kui ka linnakülalisi.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 64 184 INIMEST.
Möödunud kuu jooksul kahanes
Kesklinna elanike arv 115 võrra.
Aasta jooksul on linnaossa
lisandunud 1481 elanikku –
Tallinna linnaosadest enim.
Pealinna rahvaarv tervikuna on
tänavu kasvanud 2631 võrra,
ulatudes novembri alguseks
446 563 elanikuni.
Allikas: rahvastikuregister,
1. detsember 2020

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 20. jaanuaril.

Loe lk 2 Jaan Poska tänav
remondis

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

Loe lk 3 Kaasavast eelarvest

Loe lk 5 Snelli tiik puhtaks

Loe lk 9 Ohtlik pürotehnika
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Jaan Poska tänaval algas põhjalik remont

Eriline aasta
Lõppev 2020. aasta jääb meile kõigile meelde
pikaks ajaks ning kogu maailma tabanud tervisekriisi mõjudega tegeleme ilmselt paljude
järgnevate aastate vältel.
Igaüks meist on pidanud toime tulema ootamatute olukordadega, olgu see kevadine laste kojujäämine lasteaiast ja koolist ning õpetajaameti
ülevõtmine, töökaotus, lähedaste või tuttavate
haigestumine, üksindus. Ühelt poolt on tervisekriis meilt võtnud, ent teisalt andnud – jaganud
rohkesti õppetunde. Mulle on olulisim olnud
meeldetuletus sellest, mis on meile tõeliselt tähtis, mis annab elule mõtte: inimlikkus, märkamine, hoolimine ja koosolemine, olgu siis tegemist
oma lähedaste, naabrite või sootuks võhivõõraga.
Just seda on meile õpetanud kohe-kohe mööduv aasta. See annab ühtlasi lootust, et tänavused
jõulud tulevad teistmoodi: on vähem rabelemist
ja tarbimisele keskendumist, rohkem rahulikku
koosolemist lähedastega, või kui seda ei saa teha,
siis suheldakse nüüdisaegseid vahendeid kasutades või mõtteis koos olles. Advendiaeg ja jõulud
annavad suurepärase põhjuse vaadata endasse
ja teha ära midagi, mis olnud ammune mõte või
soov – olgu see koos perega jõulukaunistuste
meisterdamine, maale sugulaste juurde minek
või kodukoha mõnusamaks muutmisele mõtlemine.
Lõppev aasta läheb Tallinnas ajalukku sellegagi, et esimest korda said linnakodanikud, sh
Kesklinna elanikud võimaluse rääkida tänu kaasava eelarve loomisele otseselt kaasa kodukoha
kujundamises. Mõte on lihtne: paku välja idee ja
kui seda toetavad teisedki, viiakse see linna rahaga ellu.
Kesklinna elanikud esitasid elukeskkonna parandamiseks teistest linnaosadest märksa enam
ideid. Need ulatusid terviseraja kõrval asuva veevõtukoha rajamisest kuni mänguväljakute ja rattaliikluse parandamiseni. Teie aktiivne kaasamõtlemine teeb meele rõõmsaks ja südame soojaks!
Näitasite, et hoolite ja olete valmis panustama.
Kuid vajame teie kõigi abi ka järgnevas: juba varsti
võite tutvuda ekspertide hinnangu järgi parimate ideedega ja mis kõige olulisem – ka otsustada,
milline neist tuleb ellu viia. Ja taas oleme midagi uut õppinud: olema aktiivne kodanik, kaitsma
oma ideed, otsustama.
2020. aastal omandatud uued harjumused,
õpitud oskused ja muutunud suhtumine on hea
pinnas edasiminekuks. Hoolimata raskustest,
kergesti tekkida võivast meeleheitest või üksindustundest pakub jõuluaeg meile ikkagi võimaluse koos olla, lohutust leida ja saabuvale aastale
uue lootusega vastu
minna. Ilusat advendiaega ja head uut aastat!

Remonditööd algasid detsembri alguses ja vältavad tuleva
aasta oktoobrini.
„Kauaoodatud remondi tulemusena saab Jaan Poska tänav
uue ilme, paranevad jalakäijate
ja jalgratturite liikumisvõimalused, rahuneb liiklus ning parkimiskorraldus muutub korrapärasemaks. Lisaks uuendatakse
tehnovõrgud ja tänavavalgustus
ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik. Ei ole saladus,
et Jaan Poska tänavat kasutatakse sageli transiitliikluseks. Meie
kindel soov on, et rekonstrueerimine aitaks liiklust rahustada
ja luua nüüdisaegne linnaruum
miljööväärtusliku
Kadrioruga
arvestades,” ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.
Rekonstrueerimistööd hõlmavad Jaan Poska tänava 750meetrist lõiku Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti
80-meetrist lõiku Vesivärava
tänaval ja 200-meetrist lõiku
Narva maantee kesklinna suunal. Jaan Poska tänaval uuendatakse suures osas tänavaalused
tehnovõrgud ja tänavavalgustus
ning rajatakse piirkonna kanalisatsioonitorustik sajuvee ärajuhtimiseks. Tänavale rajatakse
eraldi ratta- ja jalgteed, millega
paranevad nii jalakäijate kui ka
jalgratturite liikumisvõimalused.
Mõlemale poole tänavat tulevad
sillutatud jalgteed, mille äärde
on puhkekohtadena kavandatud
sillutiskatte ning pingi ja prügikastiga taskud. Eraldiseisev asfaltkattega kahesuunaline jalg-

rattatee eraldatakse sõiduteest
äärekiviga.
Kuna mitu objekti ühistööna
on liiklejate ja elanike seisukohalt mõistlikum teha, siis uuendatakse koos teeremondiga ka
tänavaalune vee- ja kanalisatsioonitorustik. „Püüame tööde
käigus veekatkestusi teha nii
vähe kui võimalik, kuid paraku
selline suurem ehitus neid kaasa
toob. Loodame elanike mõistvale suhtumisele, sest tulemusena
paraneb piirkonna veetorustiku töökindlus,” ütles AS Tallinna Vesi insenerteenistuse juht
Marti Vaksmann.

Liikluse rahustamise meetmetena lahendatakse Jaan Poska tänava ristumine Vesivärava,
Wiedemanni ja Lydia Koidula tänavaga tõstetud ristmikena ning
sõiduteele rajatakse juurde kaks
teekünnist. Autoliiklus tänaval
jääb ühesuunaliseks ja piirkiiruseks endiselt 30 km/h. Parkimiskorraldus muutub korrapärasemaks ja arusaadavamaks.
Samuti rajatakse uut ja täiendatakse olemasolevat kõrghaljastust. Tänavamaale istutatakse
20 puud, mille liigilisse loetellu
kuuluvad läänepärn, hobukastan
ja pooppuu.

Tallinna
Kesklinn
2021

Piirkonnas liiklejatel palutakse järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et ehitustööd häirivad
tavapärast liikumist. Piirkonna
elanikele on tagatud oma kinnistutele juurdepääs.
Keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teeb ehitustöid OÜ RTS Infraehitus. Tööde
lepinguline tähtaeg on tuleva
aasta 15. oktoober ja maksumus
neli miljonit eurot. Kaasfinantseerijad on 386 000 euroga AS
Tallinna Vesi ja 192 000 euroga
AS Gaasivõrgud.

Kesklinna
kalender 2021
Soovijad võivad nüüd
saada uue aasta
Kesklinna kalendri.
Tasuta kalender on saadaval
Kesklinna valitsuse infosaalis
Nunne 18, samuti Raua saunas,
Hopneri majas, meie sotsiaalhoolekande osakonnas ja
sotsiaalkeskuses.

Monika
Haukanõmm
Kesklinna vanem

NAABRI PILGUGA

Kesklinna liikluslahenduste üks võtmeid peitub … Lasnamäel
Viimastel aastatel mõeldakse aina rohkem sellele, kuidas
vähendada linnas autostumist,
ja seda eeskätt linnasüdames.
Näinud olukorda nii seestpoolt
Kesklinnas kui ka vaadanud
seda kõrval olevalt mäelt, olen
jõudnud arusaamani, et just
Lasnamäel peitub üks konkreetne võimalus autode hulga
vähendamiseks Kesklinnas.
Lasnamäed iseloomustab
peale muude rõõmude-murede üks väga selge eelis, mida
tihti rõhutatakse kinnisvaraportaalides: hea ühendus kesklinnaga. Selle all mõeldakse, et

auto ja ühissõidukiga pääseb
linna suurimast linnaosast üpris kiiresti mööda Laagna teed
või Narva maanteed südalinna.
Majaka ja Sikupilli kandis elavatele inimestele on linnasüda
tänu heale trammiühendusele
vaat et pareminigi ligipääsetav kui Kesklinna mõne asumi
elanikele. Ent selles pildis on
üks suur „aga”: pääseda Lasnamäelt Kesklinna jala või rattaga on väga keeruline. Ja see on
probleem.
Probleemi olemus on selles, et kui lasnamäelane tahab
minna kesklinna jalutama kas

niisama või lapsevankriga, sõita ratta või tõuksiga, siis ei ole
tal mugavaid ja turvalisi ühendusteid. Lubja tänava tõusul
on asfaldi kvaliteet halb, Ilvese
silla juures ratta ja ratastooliga ligipääsmatu trepp, Kumu
juures lausa ohtliku kaldega
munakivitee, Valge tänava ääres rahva tallatud mudarada,
lauluväljaku ja Narva maantee
vahel aga jällegi trepp ja lauluväljaku kalle on tavaliiklejale
samuti järsk. See kõik justkui
vihjab Lasnamäe elanikule: ära
jaluta Kesklinna, sõida autoga,
või siis ühissõidukiga. Olukord

jõuab tihti absurdini: Kadrioru
nõlval elavad inimesed on pargis jalutamiseks sunnitud sõitma sinna autoga.
Lahendused on aga horisondil. Järgmise aasta investeeringutesse on kavandatud
Lubja tänava remont, mis annab esimese rahuldava võimaluse minna kohtumaja juurest
üles. Juba kevadel alustatakse
Majaka ja Lasnamäe tänava
ristmiku juurest Ilvese sillani
viiva kergliiklussilla ehitamist.
Kumu juurde plaanitakse rajada pandus, mis lubab säilitada nii ajaloolist munakivi-

sillutist kui ka kaitse all olevat
nõlva. Valge tänava teise otsa,
olemasoleva rahvaraja äärde
plaanitakse samuti kaldtee,
mis võimaldab pääsu parki ja
Kuristiku tänavale ning saab
osaks suuremast rattakoridorist Kadrioru ja Lasnamäe
rohevööndi vahel. Pikemas
plaanis mõeldakse ka kergliiklussilla rajamisele Valge tänava
äärest lauluväljaku poole, kuna
Narva maantee reljeef loob
selleks väga hea võimaluse.
Kokkuvõtteks: mida mugavamalt lasnamäelased pääsevad Kesklinna jala, ratta ja

ratastooliga, seda vähem sõidetakse sinna autoga. Ja sellest
võidab terve linn.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem
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Kaasava eelarve jaoks tuli rohkelt ideid
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ideekorje projektidest, mida võiks
tuleval aastal rahastada linna esimesest kaasavast eelarvest, andis
suure saagi – Kesklinnast pakuti
kokku 71 ideed.
Siiski ei ole kõik mõtted määratud
täituma. 20. detsembriks teeb allpool
loetletud ideedest eelvaliku eksperdikomisjon, hinnates vastavust etteantud tingimustele ja teostatavust.
Seejärel algab sõelale jäänud ideede
tutvustamine ja arutamine – kus ja
millal, seda teatame meie veebilehel
ja Facebookis.
Järgneb hääletus: 18.–31. jaanuarini saavad kõik vähemalt 14-aastased
linnaosa elanikud valida kuni kaks
meelepärasemat ideed. Enim hääli kogunud idee saab rahastuse, aga
teostuda võib ka teine, kui mõlemad
mahuvad 103 000 euro sisse. Rahastuse saamise eeltingimus on, et hääletusel osaleks vähemalt tuhat Kesklinna elanikku.
Kaasavast eelarvest kavatsetakse
Tallinna kõigis linnaosades igal aastal
ellu viia projekt, mille idee pakkusid
välja ja hääletasid parimaks linnaosa
elanikud.
Kaasava eelarve ideed Kesklinnas
1. Kesklinna trepid
vankrisõbralikuks
2. Seinamaalid/supergraafika
looduse teemal
3. Puude ja põõsaste istutamine
Kodu parki
4. Ajutiste parkimiskohtade
loomine prügifirmade töömaale

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ühistranspordi info äpp
Keskaegne ürdiaed
Minirulapargi nurk Vabaduse
väljakul
Härjapea aed
Puhas linnaruum ehk trammid
reklaamivabaks
Teede äärekivide madalamale
laskmine
Vase ja Tina tn kõnniteede
remont
Rahvusvaheliste iludusvõistluste
kool
Kogemusnõustamine
Laserinstallatsioon
Kesklinna tõmbekeskus –
jõuväljak
Järve terviseraja jõulinnak
Igale korteriühistule tasuta
jalgrattahoidja
1500 kohta Kesklinna koolide
rattaparklatesse
Loomekuppel
Rattamaja hinna 90%
kompenseerimine
korteriühistutele
Tule rattaga
Lillepeenrad välisuste kõrval
Numbrituvastusega
kaamerasüsteem vanalinnas
Staadioni tänava valgustamine
Liiklusohutuse tagamine
Paldiski mnt ja Toompuiestee
ristmikul
Välikorvpalliväljak Kalevi
spordihalli lähistele
Pikk liug Tiigiveski pargis
Lauluväljaku rulapark

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Lõõgastava vaikuse paigad
Snelli pargi laiendamine
Rohelised uksed
Tondi raamatukogu remont
Koerte jalutusväljak Kadrioru
pargis
Eliisabeti unistus – mänguväljak
10-aastastele lastele
Harrastuskunsti toetamine
Gonsiori tn pingid ja hekid
Uue olümpiaala, 3 x 3 korvpalli
väljak
Südame defibrillaatorid
avalikesse kohtadesse
Hoonete puhastamine grafitist
Aegna sadama
rekonstrueerimine
Kesklinna terviserada
Raudteetunnel jalakäijatele ja
ratturitele Tehnika tn ja A. Le
Coq Arena vahel
Vanalinn rattasõbralikuks ja
ligipääsetavaks
Pille tn lõpu teekate ja valgustus
Rohevärskendus
Veepudeli tasuta täitmine
Järvevana kergteel
Kodulinna maja atraktiivseks ja
avatuks
Euroopalikumad rattateed
220 W laadimisvõimalus igas
bussipeatuses
Leinakabinet
Pollarid turvalisuse tagamiseks
Politseipargi lasteala
laiendamine
Tervisespordi tingimuste
parandamine
Koertepark Kadriorgu
GeoDomes
Jalgratta cargo
Kõnni- ja rattareede ohutuse
parandamine
Ligipääsetavuse audit
Vähem autosid
Diagonaalne teeületus Narva
mnt – Hobujaama ristmikul
Uued teed Kanutiaeda ja
Lembitu parki
Toidukauplus igasse asumisse,
sh Tallinn-Väike juurde
Liikumispuudega inimeste
parem juurdepääs vanalinnale
Reidi tee promenaadi
Muusikaaed
Georg Otsa skulptuur
Vanalinna sümbolid
Hundikuristiku minipark
Trepp Valgelt tänavalt Kadriorgu
Linnakodaniku skulptuur
Lift Toompeale (liikumispuudega
inimestele)
Ohutu ülekäik Paldiski mnt 14

Foto: Ksenija Kurs

Jõulukaunistuste konkurss
Kesklinna valitsus kutsus ettevõtjaid ja elanikke looma jõulumeeleolu, kaunistades aknad, uksed ja
fassaadid ning konkureerides ühtlasi auhindadele.
Kõik konkursil osaleda soovijad saavad endast märku anda veel
17. detsembril Kesklinna valitsuse
Facebooki lehel või e-kirjaga aad-

ressil kesklinn@tallinnlv.ee, saates
foto oma jõulukujundusest. Seejärel
algab hääletamine, mille tulemus
selgub 8. jaanuaril. Esikolmikut tunnustab Kesklinna valitsus soliidsete
rahapreemiatega. Ühtlasi on kavas
välja anda eripreemia taaskasutuse
ja väärikat traditsiooni hoidva lahenduse eest.

Jõulukingid jõuavad Kesklinna
vähekindlustatud peredesse
Kesklinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakond jagab terve detsembrikuu vältel jõulukinke vähekindlustatud perede lastele.
„Meil on väga hea meel, et saame selgi aastal valmistada lastele
jõulurõõmu omapoolse kingitusega. Erinevus varasemast on selles,
et eelnenud aastatel oleme jaganud
jõulukingitusi koos Punase Ristiga
läbiviidud üritusel detsembrikuus,
aga praeguse olukorra tõttu teeme
seda nüüd ise ja pikema aja vältel,”
ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.
Kesklinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas arvel olevatele vähekindlustatud peredele, kus
kasvavad lapsed, jagatakse kingitusi
terve jõulukuu jooksul. Ühtekokku
saavad kingipaki ligi sada last. Pakis
on maiustusi, pähkleid ja tore helkurloom.

Varasematel aastatel on jõulukinkide jagamine vähekindlustatud
perede lastele olnud Kesklinna valitsuse ja Punase Risti iga-aastane
ühisaktsioon.

Linnaeelarve on tehtud tallinlaste heaks
Detsembris võtab linnavolikogu vastu Tallinna järgmise
aasta eelarve. See pole pelgalt
hunnik numbreid, vaid üks
tähtsaimaid dokumente, mis
kajastab, kuidas meie linnal
läheb. Hoolimata koroonakriisist tingitud keerulisest
ajast on järgmise aasta eelarve kogumaht 4,6% suurem
kui sel aastal – 861,5 miljonit
eurot.
Linna peamine tuluallikas
on üksikisiku tulumaks, mis
on küll pisut vähenenud, kuid
kriisi mõjude leevendamiseks
võetakse kasutusele varem kogutud reserve, investeeringuteks kasutatakse aga osaliselt
laenuraha. Eesmärk on tagada
linnaelanikele vajalikud teenused, aga ka vajadus igal aastal
parandada elukeskkonda.
Linna
tegevuskuludest,
mida on kokku 675,6 miljonit

eurot, on suurimad valdkonnad haridus, linnatransport
ning sotsiaalhoolekanne ja
tervishoid. Investeeringute viis
suuremat valdkonda on teed
ja tänavad, haridus, heakord,
kultuur ja muinsuskaitse ning
sotsiaalhoolekanne.
Investeeringuteks 165,6
miljonit eurot
Investeeringute kogumaht on
17% suurem kui sel aastal. Eri
valdkondade investeeringute
kavandamisel lähtutakse linna
vajadustest, mis on määratud
eelarvestrateegias. Teisalt aga
võimaldab see ergutada majandust, et pakkuda keerulisel
ajal tööd kohalikele ettevõtetele ja inimestele.
Tunnustan siinkohal linnaosavanem Monika Haukanõmme ja tema eelkäijaid, kes
on eelarve koostamise käi-

gus Kesklinna vajaduste eest
seisnud. Näiteks algavad järgmisel aastal ettevalmistustööd Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse rajamiseks.
Narva maanteel asuv Tallinna
muusikakool renoveeritakse,
samuti alustatakse ajaloolise
Kadrioru staadioni renoveerimistööde esimese etapiga.
Jätkub pealinna lasteaedade
õpikeskkonna parandamine.
Kesklinnas algavad järgmisel
aastal ehitustööd Liivamäe
lasteaias. Kindlasti on tervele
linnale üks kultuurivaldkonna
olulisem projekt Tallinna linnateatri maja ehitamine Laiale
tänavale.
Need on vaid üksikud näited suurematest investeeringuplaanidest, igapäevased kuluread linlaste elukeskkonna
parendamisel kajastuvad linnaosavalitsuse või eri ametite

eelarveridadel. Olgu öeldud, et
võrreldes 2017. aastaga on näiteks linnaosade haljastuskulud
2021. aasta eelarves kahekordistunud.
Esimest korda saab esitada
ideid kaasavasse eelarvesse
Rohelisem ja keskkonnahoidlikum linn on üks Tallinna pikemaajalistest strateegilistest
eesmärkidest. Oleme võtnud
sihiks loobuda 2025. aastaks
linnatranspordis diislikütusest
ja 2035. aastaks üle minna täielikult elektrifitseeritud ühistranspordile. Järgmise aasta
lõpuks on pool Tallinna ühistranspordist CO2 heitmevaba.
Esimesed sada gaasibussi läksid liinile tänavu sügisel, järgmisel aastal lisandub veel sada
uut rohegaasil sõitvat bussi.
Peale uute busside nähakse
eelarves ette raha ühistrans-

porditeenuse kvaliteedi parandamiseks – nii ootekodade
ja infotabloode soetamiseks
kui ka uute trammide ostmiseks. Oluline on seegi, et üle
kaheksa miljoni euro on kavas
investeerida
rattastrateegia
elluviimisse.
Esimest korda on eelarves
planeeritud raha kaasava eelarve projektile. Kesklinnas on
selleks ette nähtud üle 103 000
euro. See annab elanikele võimaluse rääkida rohkem kaasa
kodukanti puudutavates küsimustes. Ettepanekuid ja ideid
kaasavasse eelarvesse sai teha
kuni 6. detsembrini. Peamine
kriteerium oli idee teostatavus
eelarve piires järgmise aasta
jooksul. Aasta lõpus saab kõikide ideedega tutvuda ja juba
jaanuaris oma eelistust väljendada. Elluviidava projekti
valimisel saavad osaleda kõik

linnaosa elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab oma
hääle anda kuni kahe meelepärase projekti poolt. Soovitan
kõigil võimalust kasutada.
Kokkuvõtteks võib öelda:
Tallinna eelarve on tehtud tallinlaste heaks. Soovime, et elanikel läheks hästi ja kõik teenused oleksid tagatud, et linn
oleks puhas ja roheline ning
Tallinnas oleks hea elukeskkond.

Tiit Terik
Tallinna linnavolikogu esimees
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Kesklinna advendikontserti võib kuulata jõuludeni
Jaani kirikust 9. detsembril
üle kantud Aneti veebikontserti saab iga soovija tasuta
kuulata kuni jõulupühadeni.
Järgmisel päeval lisandus
Kesklinna virtuaalse advendikontserdi järelvaatajaid mitu
korda enam, kui oli olnud
reaalajas jälgijaid. Seetõttu otsustas Kesklinna valitsus jätta
kontserdi salvestuse veel kaheks nädalaks veebis kättesaa-

davaks. „Seda enam, et oli väga
südamlik kontsert ilusa muusikaga ja tänavusel erilisel aastal vajavad inimesed kindlasti
varasemast enam osasaamise
rõõmu – ka muusikast,” ütles
Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.
Kesklinna valitsuse traditsioonilisel advendikontserdil
laulis nii tuntud kui ka haruldasemaid jõulu- ja talvelaule

Anett, keda saatis kitarril Johannes Laas. Kontserti saab järelkuulata-vaadata YouTube’is
või Facebookis Kesklinna valitsuse lehel. Publikul on Kesklinna valitsuse iga-aastastele
advendikontsertidele
olnud
varem vaba sissepääs, kuid
koroonaviiruse laialdase leviku
tõttu otsustas linnaosavalitsus
teha seekordse kontserdi jälgitavaks interneti vahendusel.

ELAVAD
Viru tänaval AKNAD
MUUSIKALISED
AKNAD

Mikkeli muuseumis näeb erilisi maastikke
Novembri lõpus Mikkeli muuseumis avatud näitus toob
esimest korda laiema publiku ette Pallase kunstikoolist
võrsunud autorite maastikumaalid Külli ja Peeter Värniku
erakogust.
Perekond Värniku kunstikogu nurgakiviks sai 1999.
aastal soetatud Aleksander
Vardi maal „Sügis”. Järgnenud
kümne aasta jooksul kujundati
intensiivse kogumistegevuse
käigus kollektsioon, kust leiab
näiteid Oskar Kallise, Konrad
Mägi, Ado Vabbe, Kristjan Tederi, Richard Sagritsa ja teiste
tuntud kunstnike loomingust.
Näituse „Silmates maastikke. Perekond Värniku kogu”
ülesehitus viib vaataja mööda aastaringi rännakule Eesti
maastikes. Näituse fookuses
on maastikumaal kui reaalsete
paikade ja vaadete jäädvustaja
ning teisalt autori loojanatuuri väljendaja. Huvi modernismi
eri ilmingute vastu ning soov
omada võimalikult laia ülevaadet Pallase koolkonna autori-

Oskar Kallis. Soome maastik.
Detail. 1913. Perekond Värniku
kogu

test on toonud kollektsiooni
tuntud kunstnike iseloomulikke teoseid, aga ka ootamatu ja
huvitava käekirjaga töid. Taiese kogusse jõudmisel on tähtis

olnud üks kriteerium: kunstiteos peab kõnetama mõlemat
omanikku ning sellega peab
olema meeldiv jagada eluruumi ja -keskkonda.
„Ehkki kunsti kogumine
on kindlasti investeering, ei
ole perekond Värniku kogusse kuuluvad teosed soetatud
hoidlasse kogumiseks, vaid iga
päev eluruumide seintel pere,
sõprade ja külaliste rõõmustamiseks. Enne Teise maailmasõja puhkemist ei olnud
Pallase koolkonna kunst eesti
kodudes elitaarne nähtus, vaid
kunsti keskel ja kunstiga koos
elamine oli kultuurse eluviisi
norm. Selle tõdemuse foonil
võib öelda, et perekond Värniku kogusse kuuluvad teosed
on jõudnud tagasi oma loomulikku konteksti – rikastama
ja esteetiliselt vääristama elukeskkonda ning nüüd ka rõõmustama näitusekülastajaid,”
iseloomustab näituse tausta ja
teoseid kuraator Kerttu Männiste. Näitus on avatud tuleva
aasta 28. märtsini.

Talvekontsert kutsub hoidma armastust
Eelseisvate pühade ja jõuluime ootuses kutsub Vene
Teater külastajaid nautima
eri põlvkondade armastatud
lembelaule teatri näitlejate esituses talvekontserdil
„Hoidke armastust!”.
Mitte juhuslikult ei ole siin
täiend „talve” – see annab teada, et lavastust saab vaadatakuulata ainult külmal aastaajal ja just praegu on õige aeg
seda teha. Kui soovite hetkeks
unustada 2020. aasta keerulised olud, kutsuge armsam
kaunile kontserdile või kinkige
vanematele imeilus õhtu armastuslaulude seltsis.
Kontserdi
muusikalist
poolt täiendavad kaasahaaravad jutustused armastusest,
mälestused aastakümnete tagusest Tallinnast ja aegadest,
mil olid moes kontserdil kõlavad laulud. Lavastaja Artjom
Garejev ja teatri muusikajuht

19. detsembril · kell 16
The Swingin’ Sisters
Otsa kooli noored · Siim Aimla jt.

TANTSIVAD
AKNAD

20. detsembril · kell 16
Balletist kaasaegse
jazztantsuni

Ainulaadne muusika- ja
tantsuprogramm
talvisel tänaval!
Korraldab:

TÄNAV KUI
KUNSTIGALERII
29. november 2020 kuni
10. jaanuar 2021
Pikal tänaval

Aleksandr Žedeljov panid kokku tõeliselt harmoonilise kava
eri aegade armastatumate
meloodiatega alates kunagistest lemmiklauludest „Voolavad veed” ja „Ma joonistan
sind” ning lõpetades Zemfira ja
Konstantin Meladze lauludega.
Kontserti juhivad näitlejad
Natalja Murina ja Aleksandr

Kutšmezov. Lauljaid saadab
professionaalsete muusikute
ansambel koosseisus Aleksandr
Žedeljov, Vladimir Võssotski, Ilmars Priede, Mihhail Nikitin ja
Vjatšeslav Mogilevtsev.
Detsembris toimuvad talvekontserdid veel 20., 23., 27.
ja 30. kuupäeval. Täpsem info
veebilehel www.veneteater.ee.

Kõlab kaunis jõulumuusika
Juba 11. korda pakub Corelli Music publikule
jõulumuusika festivali „Kirikupühad Maarjamaal”. Kontserdid toimuvad läbi advendi- ja
jõuluaja kuni 6. jaanuarini.
19. detsembril kell 19 kantakse Poola Staniątki benediktiini kloostrist üle veebikontsert,
kus esinevad vokaalansambel Cracow Singers,
Mateusz Kowalski (viola da gamba) ja Andrzej Mikołaj Szadejko (orel). Kavas on barokiaja
jõulumuusika kogumikust „Staniatecki Cantional”. Veebikontserti saab nautida Youtube’is
www.youtube.con/corellimusic.
Traditsioonilise aastalõpukontserdi „Pühadesäras Maar-

jamaa” annavad 29. detsembril kell 19 Tallinna
Jaani kirikus Pirjo Jonas (sopran) ja Corelli Barokkorkester ajastu pillidel (dirigent Martin Sildos). Kavas on kaunimad jõuluteemalised aariad
ja orkestrimuusika: Händeli „Messias”, Bachi
„Jõuluoratoorium”, Charpentier’ jõulusüidid jpm.
Kolmekuningapäeva ja õigeusu jõulude puhul on 6. jaanuaril kell 19 kontsert „Armastus”
Keila-Joa lossis. Esineja Kadri Voorand in Duo
with Mihkel Mälgand ja kavas improvisatsioonide tulevärk õhuliste elektrooniliste efektidega.
Festivali patroon on Eesti Kirikute Nõukogu
president, peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Tule ja saa osa erilistest
kunstiinstallatsioonidest
vaateakendel!
Korraldab:
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Endla lasteaed pälvis taas tunnustuse
Juba teist aastat järjest on Tartu ülikooli eetikakeskus tunnustanud Endla lasteaeda.
Eelmisel aastal pälviti „Hea lasteaia edendaja” tiitel, tänavu saadi aga tunnustus kui väärtuskasvatuse lasteaed. Rändauhinna „Väärtuskasvatuse lasteaed 2020” saavutas Endla
lasteaed süsteemse ja tulemusliku tegutsemise
eest niisuguse keskkonna loomisel, mis toetab
tervikliku isiksuse kujunemist. Eriti väärtuslikuks teeb tunnustuse tõsiasi, et sel aastal osales eetikakeskuse tunnustusprogrammis „Hea
lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” rekordarv
haridusasutusi.
„Oleme südamest tänulikud, et eetikakeskus pakkus võimaluse ja väljakutse sel tormisel aastal kõige muu kõrvalt Endla meeskonnal
analüüsida ENDLA AIA väärtuspõhise õpiruumi
olemust,” hindas lasteaia direktor Grüüne Ott.

Endla lasteaia juhtkond: (vasakult) Grüüne Ott,
Kersti Kuusk ja Mailika Kukk.

Keskturul on käsil ümberkorraldused
Kesklinna vanem Monika
Haukanõmm tutvus Keskturu
omaniku Astri Grupi tehtud
ümberkorraldustega turul.
„Tuleb tunnustada Keskturu uut omanikfirmat, kes
on mõne kuu jooksul jõudnud
territooriumi silmanähtavalt
heakorrastada,” kommenteeris linnaosavanem arengut
turul. „Saime kohtumisel üle
kinnitada linna soovi Keskturu omanikule, et eesseisva
ehituse ajal jääb turg klientidele avatuks. Keskturg on
meile väga oluline objekt,
kuna selle rekonstrueerimise tulemusena muutub kogu

Keldrimäe piirkonna väljanägemine.” Astri Grupp võttis 1.
oktoobril Keskturu haldamise
üle varasemalt omanikult Turukaubanduse Aktsiaseltsilt ja
turgu haldab nüüd Astri Grupi
tütarettevõte, osaühing Keskturg. Lähiajal viiakse lõpule
ümberkorraldused territooriumil: välituruosa kolitakse
Lastekodu tänavalt ja varasemalt parkimisalalt tagasi turu
territooriumile. Lisaks paigaldati uued müügiletid, ehitati
ümber ja taasavati turu peavärav ning selle ette pandi uus
sillutis. Samuti on korraldatud
ringi jäätmekäitlus, pestud

korralikult siseruumid ja tehtud üldine suurpuhastus.
Kohtumisel kinnitas piirkonnapolitseinik, et viimasel ajal on korrarikkumistega
seotud väljakutsete arv Keskturule vähenenud. Territooriumile on paigaldatud uued
valvekaamerad.
Keskturu detailplaneering
on jõudmas vastuvõtmise järku. Kui planeering kehtestatakse, peaks 2022. aastal algama turu ümberehitus, mille
tulemusena valmivad peale
uue turuhoone ka tänapäevased äri- ja eluhooned, avalik
linnaväljak ning roheala.

Vanemate virtuaalkool tegi eduka hooaja

Uuel aastal algab Ülemiste
ühisterminali ehitus
Arhitektuurikonkursi võitnud töö „Light Stream” põhjal on värskelt valminud Rail
Balticu Ülemiste ühisterminali eelprojekt.
Zaha Hadid Architectsi ja
Esplani ühistööna valminud
projektile kuulutatakse tuleval
aastal välja ehitushange ning
algab rahvusvahelise transpordisõlme ja Tallinna uue
maamärgi ehitus.
„Ühisterminali
eelprojektiga on käinud juba aasta
jagu väga põhjalik töö, mille
käigus oleme jõudnud lahenduseni, kus on arvesse võetud
eri poolte soove, võimalusi
ja piirkonna tulevikuplaane,”
lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. „See pole kaugeltki ainult Rail Balticu projekt, tegu
on ühistranspordi sõlmega,
mis läheb tulevikus korda igale linnaelanikule ja külalisele.
Sellest saab üks olulisemaid
tuiksooni, mis liidab lennujaama ja kogu Ülemiste piirkonna kesklinnaga. Kopa tahame
maasse lüüa juba järgmisel
aastal.”
Terminal koos lähialaga
peab olema valmis 2025. aasta
lõpuks. Ehitamise ajal toimivad trammiühendus, rongi-,
auto- ja bussiliiklus Suur-Sõ-

jamäe tänaval ja T1 ümbruses. 1520 mm rööpmelaiusega
raudtee, mille ümberehitamise hange korraldatakse eelduslikult järgmise aasta lõpus,
peab uues asukohas tööle
hakkama 2023. aasta teises
pooles.
„Me oleme väga rahul
Eestile strateegiliselt olulise
projekti edenemisega. Sellest
saab uudne, tulevikku vaatav
transpordisõlm, mis pakub
parimat võimalikku reisijakogemust. Uus terminal ja selle ümber kavandatud avalik
ruum toob uut elu ka ümbritsevasse piirkonda,” rääkis
Zaha Hadid Architects juhatuse liige Gianluca Racana.
Pääs rongile
Terminalihoone on planeeritud perspektiiviga, et tulevikus, mil samas asub ka
bussiterminal, suudaks see
tippajal hakkama saada kuni
2500 reisija teenindamisega.
See omakorda tähendab, et
ühisterminali on planeeritud
söögikohad ja tänapäevased
istumisalad rongide mugavaks
ootamiseks.
Kõik reisijate ligipääsud
platvormidele terminalialusest tunnelist või galeriist on
kavandatud köetavates ruu-

mides ja nii lifti kui ka eskalaatoriga. Platvormide ootealad
on kõigist külgedest tuule eest
kaitstud. Rail Balticu ühisterminal hakkab teenindama
nii Ülemiste jaamast alguse
saavaid kui ka jaama läbivaid
rongiliine rööpmelaiustel 1435
mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui ka maakonnaliine, võimalused kaugliinibusside peatumiseks).
Eelprojektiga on pakutud
lahendus avalikule ruumile
terminalihoone lähiümbruses:
Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe
tee vahele tuleb maa-alune
väljak, pakkudes uue ühenduse jalakäijatele ja kergliiklusele. Ala detailplaneering on
koostamisel ning praegu ettepanekute esitamiseks avalikul
väljapanekul.
Ülemiste raudteetaristu
rekonstrueerimise
projekt
peaks valmima tuleva aasta
teises pooles. Rail Balticu rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse
40 minutiga ja Riiga kahe tunniga.

Priit Pruul
Rail Baltic Estonia

Kesklinna valitsuse ja Kadrioru saksa gümnaasiumi ühisprojekt, lapsevanemate virtuaalkool, pälvis nii kuulajate kui haridusameti tunnustuse.
Kaks nädalat tagasi lõppes kooli esimene hooaeg loenguga koolilapse vaimse tervise
toetamisest. Selle pidas kliiniline psühholoogpsühhoterapeut ja koolitaja Anna Haasma;
loeng on YouTube’is järelvaadatav.
„Meil on hea meel, et virtuaalkooli loengud

osutusid lapsevanemate seas väga populaarseteks ja said palju positiivset tagasisidet. Viimasele loengule registreeris end näiteks ligi
300 kuulajat. Kõigele krooniks pälvis meie virtuaalkool tunnustuse ka haridusametilt,“ kommenteeris Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.
Haridusamet tõstis Kesklinna vanemate
virtuaalkooli esile kui oktoobrikuu haridustegu.
Loengusarja on kavas järgmisel hooajal jätkata.

Amfiibrehaga saadi tiigist kätte osa prahist.

Algas Snelli tiigi puhastamine
AS Terrat alustas novembri
lõpus Snelli tiigi puhastamist
prahist ja setetest.
Kõigepealt rajas ettevõtja
tiigi kõrvale setteplatsid, kuhu
saab tõsta nõrguma põhjamuda. Ühtlasi piirati töömaa. Esialgu ei ole ette näha pargiala
ja -teede ulatuslikumat sulgemist, aga kui see vajalikuks
osutub, siis anname teada.
Kesklinna valitsus kuulu-

tas selle aasta algul välja riigihanke Snelli tiigi põhjalikuks
puhastamiseks kuivmeetodil,
kuid pakutud kõrgete hindade tõttu tuli hange kuulutada
ebaõnnestunuks. Sügisel korraldatud teisel hankel ei seatud tingimuseks tiigi tühjaks
pumpamist. Võitjaks osutunud aktsiaseltsi Terrat pakkumine hinnaga 182 460 eurot
tunnistati parimaks. Järgmi-

sed kaks pakkumist tehti suurusjärgu võrra kõrgemale hinnale.
Tiik tuleb puhastada eelprojekti kohaselt ning keskkonnaja
muinsuskaitse
nõudeid järgides. Pärast puhastustöö lõppu peab ettevõte kevadel korrastama tiigi
ümbruse ja pargiala.
Snelli tiiki puhastati põhjalikult viimati 30 aastat tagasi.
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Tallinna koolid saavad lisaarvuteid
Linnavalitsus eraldas pool
miljonit eurot, et koolid
saaksid erakorraliselt juurde
ligi 600 sülearvutit ja muid
vahendeid distantsõppeks.
Linnapea Mihhail Kõlvarti
sõnul on õppetöös kasutatavate sülearvutite osakaal linna koolides viimastel aastatel
suurenenud ja vähenenud
arvutipargi vanus. Kasutusel

on kokku ligi 5000 sülearvutit, ent distantsõpe nõuab
tehnilisi lisavahendeid. Nn
hübriidõpe – kontakt- ja distantsõppe kombinatsioon –
suurendab arvutite vajadust,
sest neid on samal ajal vaja nii
kodus kui ka arvutiklassides.
Järgmisel aastal saavad
koolid juurde veel ligi 1500
sülearvutit, täpsustas Kõlvart.

„Kõigile Tallinna õpilastele
me arvuteid anda ei suuda,
kuid vähekindlustatud perede lapsed saavad distantsõppe ajaks sülearvuti.”
Tallinna 2021. aasta eelarves eraldati raha haridustehnoloogide värbamiseks, mis
peaks suurendama tehnoloogia õppesse integreerimise
võimekust.

Kaitske lemmiklooma katku eest!

Tallinlased on ühistranspordiga rahul
Tallinna
Linnatranspordi
AS (TLT) tegi koostöös Turu-uuringute AS-iga pealinna ühistranspordi rahulolu
uuringu, mis näitas, et 82%
tallinlastest on rahul ühissõidukite teenusega.
Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul näitas uuring, et
Tallinn liigub õiges suunas,
investeerides ühistransporti.
„Uuringu tulemuste järgi 37%
autoga liiklejaid lubas kaaluda
ühistranspordile üleminekut,
kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi. 21% vahetaks auto
bussi või trammi vastu, kui
intervallid oleksid väiksemad,
ning kui peatus asuks kodu-

le lähemal, teeks sama 20%.
Teisisõnu oleme õigel teel,
jätkates tööd liikluskoormuse
vähendamiseks, mis omakorda aitab säästa keskkonda,”
ütles Novikov.
TLT juhatuse esimees
Deniss Boroditš märkis, et
uuringu tulemuste põhjal
kasutab ühistransporti 76%
pealinna elanikest. Ühissõidukite ja oma auto kasutajaid
igapäevaste sõitude tegemiseks on peaaegu ühepalju.
„Võrreldes 2018. aasta uuringuga on suurenenud jalgsi
liikujate osakaal ja seda valdavalt kesklinna piirkonnas,
mis on tõenäoliselt seotud
koroonaviiruse levikuga,” sõ-

Tallinnas ja lähiümbruses
levib koerte katk, mistõttu
palub keskkonna- ja kommunaalamet loomaomanikel
jälgida, et nende lemmikud
oleksid haiguse vastu vaktsineeritud.
Koerte katk on väga ohtlik nakkuslik viirushaigus, mis

ohustab kõiki koeri, olenemata nende east. Eriti ohtlik
on viirus kutsikatele. Haigust
iseloomustab palavik, hingamisteede ja seedetrakti põletik, silma- ja kopsupõletik,
nahalööve ning närvinähud.
Vaktsineerimata, nõrga immuunsusega koertele, seal-

hulgas kutsikatele, võib viirus
lõppeda surmaga. Nakkus
kandub edasi haige loomaga kokku puutudes, kuid ka
saastunud pindade, esemete,
riiete ja söödaga. Koerte katku vastu on võimalik looma
kaitsta, kui lemmikut korrapäraselt vaktsineerida.

nas Boroditš. Ta lisas, et kõige
sagedasema kasutusega ühissõiduk on buss, mida kasutab
iga päev 36%, järgnevad troll
(10%) ja tramm (9%).
Pidevatest ühistranspordi
kasutajatest on sellega rahul
koguni 95% ja noortest vanuses 15–19 aastat 96%. Rahulolematuid oli vastajatest vaid
4%. Uuringust selgus ka, et
Tallinna ühistranspordi kasutajatest pooldab elektribusse
70%, uute trammiühenduste
rajamist 67% ja biogaasi kasutavaid busse 61% vastanutest.
Turu-uuringute AS tegi
küsitluse kahes etapis, märtsis ja septembris 2020. Vastas
500 Tallinna elanikku.

Toidupangas on puudus maiustustest
Toiduabi vajajate hulk on koroonakriisi ajal suurenenud
ja jõulude eel tunneb Toidupank puudust maiustustest
ja lihakonservidest.
Enim annetatakse Eesti
Toidupanga
kommunikatsioonijuhi Liina Peäske sõnul
pika säilivusajaga tooteid:
kuivaineid,
pudruhelbeid,
makarone ja purgisuppe, mis
on kõik väga vajalikud. Puudus on aga lihakonservidest,
toiduõlist ning eriti magusatest toodetest – moosidest,
suhkrust, kommidest ja küpsistest. Et maiustuste ostmine käib puuduses elavatele
lastega peredele üle jõu, siis
jääb neil kardetavasti ka jõulurõõmu napiks.

Sotsiaalsete
kontaktide
piiramist arvestades on võimalik annetada toitu Barbora
ja Coopi e-poodides või teha
Toidupangale rahaline annetus. Tänu laiale võrgustikule
saab Toidupank soetada hulgihinnaga suurema koguse
vajalikke toiduained ja jõuda
sama raha eest rohkemate
abivajajateni. Samuti võib aidata vabatahtlikuna Toidupangas infot jagada, annetusi
vastu võtta, sorteerida ja pakke komplekteerida.
Toidupank aitab inimesi,
kes on sattunud toimetulekuraskustesse. Eelisjärjekorras jagatakse toiduabi peredele, kus kasvavad väikesed
lapsed. Järgnevad teised vä-

hekindlustatud sihtrühmad:
puudega inimesed, üksikud
eakad, kodutud. Toidupankade jagamispunktides saavad
toiduabi vaid inimesed, kelle
sotsiaaltöötajad on kandnud
abisaajate nimekirja.

Pirita teele lisandus ühissõidukirada
Uue liikluslahendusega ühissõidukirada Pirita teel avati 1. detsembril liiklusele.
Sõidurada pikkusega 2,1 km algab lauluväljaku mereväravast ja kulgeb linnast väljuval
suunal Kose teeni. Busside sõiduaeg lüheneb
ja paraneb liiklusohutus, tõstis esile abilinnapea Kalle Klandorf. Uus lõik on varustatud tänapäevase foorijuhtimissüsteemiga, teekatend
on deformatsiooni- ja kulumiskindlam. Samuti

korrastati teeäärsed haljasalad ja uuendati sajuveekanalisatsioon. Tänavalõigul on leedvalgustid ja jalakäijate tuvastamise andurid.
Ehitustööd maksumusega 2,56 miljonit eurot tegi linna keskkonna- ja kommunaalameti
tellimusel AS TREF Nord. Uuel bussirajal tegid
esimese reisi elektribussiga kaasa abilinnapea
Kalle Klandorf ja Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

PLANEERINGUD
Tartu mnt 80m kinnisasja kohta kehtiva detailplaneeringu
tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
avalikust arutelust
11.11.2020 oli Tallinna Kesklinna Valitsuses Tartu mnt 80m
kinnisasja kohta kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu, millest
võtsid osa arendaja esindaja,
projekteerija, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Maa-ameti,
Tallinna Transpordiameti ning
linnaosavalitsuse ametnikud.
Projekteerija tutvustas projekteeritava hoone eskiisjoonist

võimalike juurdepääsudega ning
vastas koos arendaja esindajaga tekkinud küsimustele. Peeti
arutelu, kuidas lahendada juurdepääsud projekteeritavale parkimismajale, arvestades kogu
piirkonna liiklust.
Enne
projekteerimistingimuste andmist tuleb selle
sõnastuse täpsustamise eesmärgil arendajal ja eskiisi koostajal esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile uuesti
asjakohane eskiis koos asendiplaani joonisega, kus kajastuvad nii Masina tn 10 kinnistule
ajutise juurdepääsu ala Tartu
mnt 80m kinnistul (markeerida

eraldi tingmärgiga, katendit ei
ole vajalik alale projekteerida)
kui ka juurdepääsud Tartu mnt
80m kinnistule projekteeritava
hoone parkimiskorrustele. Joonisel näidata parkimiskorrustele
juurdepääsud, mida hakatakse
kasutama hoone valmimisel ehk
projekteerimistingimuste alusel
koostatava projekti elluviimisel.
Eskiisjoonise asendiplaanile tuleb kanda ehitusloa saanud (või
ehitusloaga taotlemisel olevate)
teede õiged gabariidid. Joonistele märkida projektide nimed
ja ehitusloa andmed. Juurdepääsud kavandada kooskõlas
Tselluloosi kvartali detailpla-

neeringus kavandatavate juurdepääsuteedega. Juhul kui kohe
ei ole võimalik kavandada juurdepääse kooskõlas detailplaneeringus toodud liiklusskeemiga,
esitada ametile kaalumiseks joonisel eraldi tingmärgiga tähistatud ajutised juurdepääsud, mida
soovitakse kasutada kuni lõpliku
lahenduse elluviimiseni. Maaameti esindajad on nõus, et
alaline juurdepääs Masina tn 10
kinnistule täpsustatakse Tselluloosi kvartali detailplaneeringu
koostamisel. Projekteerimistingimuste edasise menetlusega
tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Rävala puiestee läbimurde projekteerimistingimuste eelnõu
avalik väljapanek
Projekteerimistingimuste
taotluse kohaselt soovitakse
rajada Rävala puisteele (Ants
Laikmaa tn – Pärnu mnt vahelises lõigus) ja Ants Laikmaa tn
(Gonsiori tn – Rävala pst vahelises lõigus) ühistranspordikoridori ning jalgratta- ja jalgteed.
Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud olulise avaliku
huviga rajatise ehitusprojekti
koostamiseks. Kesklinna valitsus
ja keskkonna- ja kommunaalamet avalikustavad projekteeri-

mistingimuste eelnõu ajavahemikul 28.12.–11.01.
Eelnõuga saab tutvuda Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris aadressil
http://ehitus.tallinn.ee. Isikul,
kelle õigusi või kohustusi võib
avatud menetluse korras antav
õigusakt puudutada, on õigus
esitada menetlust läbiviivale
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepankuid ja vastuväiteid.
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on avaliku
väljapaneku lõppemise kuupäev.
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AVASTUSRETK Gootide reduudil
Toompargis on värskelt restaureeritud linna bastionaalvööndis nn Gootide reduut.
Viimastel kuudel Toomparki sattunutel jäid nähtavasti
Snelli staadioni juures silma
piirdeaiad ümber paekivist
tugimüüridega rajatise. Nüüdseks on Tallinna bastionivööndi nn Gootide reduudi restaureerimine lõppenud. Götamaa
reduudi, rootsi keeles Redouten Giötha, rajasid Rootsi
võimud Põhjasõja ajal ja see
valmis 1704. Järgnev ülevaade
toetub Tallinna muldkindlustuste ajalugu põhjalikult uurinud Ragnar Nurga kirjutatule.
Tallinna kindlustamine
Rootsi kuningriigi idaprovintse tulnuks sõjalise rünnaku
vastu väga põhjalikult kindlustada, et heidutada üha agressiivsemaks muutuvat Vene
tsaaririiki ja seda eriti pärast
Peeter I (1686–1725) võimuletulekut. Rootsi kuningas Karl
XI (1655–97) keskendus eelkõige läänepiirile, sest sealt ähvardas pidevalt Taani, et tagasi
vallutada aastasadu neile kuulunud Skåne maakond praeguses Lõuna-Rootsis. Sõjakolleegiumi fortifikatsiooni- ehk
kindlustuste ameti juhatajal
Erik Dahlberghil (1625–1703)
oli kuningat raske veenda, et
põhivaenlane on hoopis Venemaa. Tallinnas hakkasid Rootsi
võimud linna ümber võimsaid
bastione ehitama küll juba
1670. aastate lõpul, kuid see
kestis kuni Tallinna kapituleerumiseni Põhjasõjas 1710.
1658. aastal sõjas Taani vastu Kopenhaageni ründamist
juhtinud Dahlbergh asus 1674
Rootsi kuningriigi kindralkor-

termeistri ametisse ning oli üks
oma aja kogenumaid ja laiema silmaringiga sõjainsenere.
Karl XI kaitsepoliitika nägi ette
piirialadel, sh ülemereprovintsides Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal tugeva kindlustustevõrgu
väljaehitamise, mis suudaks
vaenlasele vastu panna kuni
abi saabumiseni. Selleks viidi
fortifikatsiooniametkond kuninga otsealluvusse.
Tallinna kindlustusi hakkas
Dahlbergh projekteerima juba
1670-ndate teisel poolel. Esimesed tööd algasid 1677 Toompea lõunaküljel uue muldkindlustuse ehitamisega, mida
hiljem hakati nimetama Rootsi
bastioniks. Viis aastat hiljem
saabus Dahlbergh Tallinna
töid üle vaatama. Kuningale
saadetud aruandes nentis ta,
et tornide rohkusest hoolimata ei peaks linna kaitsemüürid
suurtükitulele vastu. Tallinna
juba rajatud muldkindlustuste
külgedelt ei saanud tulistada,
mida ta pidas suureks puuduseks. Reisi tulemusena valmis
ja saadeti Stockholmi puidust
makett, millel olid kujutatud
Toompea ja all-linna kaitseehitised.
Tallinna paremaks kindlustamiseks tegi Dahlbergh
uute bastionide projekti, mille
kuningas kinnitas 1686. aastal.
Plaanide elluviimisel oleks Tallinna rajatud kokku 11 bastioni
ja nende vahele väravate ette
kuus ravelliini koos vallikraavi
ning selle väliskaldal paikneva
varjatud tee ja glassiivalliga.
Bastionidele antud nimed tulenesid Rootsi valitsejate tollasest titulatuurist, milles loetleti
nende tegelikke ja mütoloogilisi valdusi: Rootsi (riigi), Goo-

tide (riigi), Vendide (riigi), Soome, Skåne, Eestimaa, Liivimaa,
Karjala, Bremeni, Pommeri ja
Ingeri bastion. Enamik ravelliine sai nime sel ajal valitsenud
Pfalzi suguvõsa valduste järgi
Saksa keisririigis (Baier, Jülich,
Kleve ja Berg), ülejäänud kaks
aga Rootsi enda valduste järgi praegusel Põhja-Saksamaal
(Wismar ja Verden).
Esimese ja kõige väiksema,
Rootsi bastioni valmimine võttis aega 15 aastat (1677–92) ning
sellega oli pidevalt hõivatud
umbes 25 inseneri, käsitöölist
ja teenistujat, 140–200 sõdurit ja mõistagi hulga talupoegi, kelle ülesanne oli ehitusmaterjalide transport. Rootsi
bastioni kõrvale jõudsid Rootsi
võimud valmis ehitada ka Ingeri bastioni ja nende vahele
Wismari ravelliini. All-linna
põhjaküljele sadama juurde
hakati esimest bastioni rajama
alles 1685 ja Skåne bastion valmis alles 21 aastat hiljem juba
Põhjasõja ajal.
Skåne bastion jäigi suurimaks valminud bastioniks,
kuigi selliseid oli linna ümber kavandatud veel kaheksa.
Bastioni pindala on ümmarguselt 25 000 ruutmeetrit,
külgmüüride pikkus ligi pool
kilomeetrit ja kõrgus küündis
algul ümbritsevast maastikust
kuni 15 meetrit kõrgemale.

Kokku 60 kahuri ringis paiknes kolmel tasandil. Bastioni
muldkeha toetavate välismüüride ehk eskarbi alumises osas
asuvad võlvitud käigud. Nende
eesmärk oli takistada vaenlaste minööridel bastioni sisse lõhkelaenguid paigaldada,
kuid neid kasutati ka sõdurite
ümberpaigutamiseks, samuti varjendi või laona. Bastioni
sisemuses asus suur võlvitud
laega laskemoonaladu. Sellises
mahus pidi valmima ka Götamaa bastion linna lääneküljel.
Gootide bastion
Götamaa on ajalooline nimetus Rootsi lõunapoolsele osale. Saksa keeles esineb
bastioni nimetus mõnikord ka
kujul „Goth”, st Gootide bastion. 17. sajandil Rootsi ajalooteadvuses valitsenud arusaama järgi oli Götamaa gootide
algkodu ja götalased nende järeltulijad. Rootsi kuninga tiitel
„Götalaste kuningas” (rts Götes
Kunung) tõlgiti kui „Gootide
kuningas” (lad Gothorum Rex).
Bastioni ehitust alustati
1690. aastate algul eskarpmüüri vundamendikraavi kaevamisega, mis valmis vaid osaliselt,
seejärel tööd katkestati. 1699
valmis Rootsi inseneri Carl
Magnus Stuarti koostatud uus
projekt, mida aga alanud Põhjasõja tõttu enam ellu viima ei

hakatud. Bastioni asemel saadi
valmis sellest palju väiksem reduut.
Rootsi sõjaarhiivis säilinud joonistele tuginedes valmis reduut 1704. Viisnurkset
muldkindlustust, mille peale
mahtus kümmekond suurtükki, ümbritses varjatud tee koos
glassiivalliga. Väliskülgedel oli
pinnasega täidetud reduudil
eskarpmüür ja kaitserinnatis,
avatud siseküljel paiknes kahepoolne trepp. Pärast rootslaste hävitavat kaotust Poltaava lahingus 1710 langesid
üksteise järel venelaste kätte
ka Rootsi kindlustatud linnad
Läänemere idakaldal. Tallinna
muldkindlustusvöönd,
mida
Dahlberghi plaanide põhjal kunagi välja ei ehitatud ja
koosnes seepärast ebaühtlase
tugevusega kaitseehitistest, oli
küll valmis sõjaliseks vastupanuks, kuid katkust laastatud
linn alistus 1710. aastal Vene
vägedele ilma märkimisväärse
vastupanuta.
Gootide reduut, mida nimetati Vene võimu ajal Göteborgi reduudiks (vn Редута
Готень
бурхъ,
Редутъ
Гитенбургъ), sai 1740. aastatel
külgneva muldvalli koos vallikraaviga. See ulatus ümber
reduudi ja säilis kuni Tallinna
kustutamiseni Vene tsaaririigi kindluslinnade nimekirjast

1850.–60. aastatel. 19. sajandi
teisel poolel, kui riik oli Tallinna
kindlustused linnale üle andnud, hakati neid kujundama
haljasalaks. 1905–07 lammutati
reduudi põhjakülg vallile viiva
jalgtee rajamiseks, reduudile
istutati puud ja üle vallikraavi
ehitati sild. 1920.–30. aastatel
reduudiesine vallikraav täideti
ja lagunenud müürile laoti osaliselt uus fassaadpind.
Tallinna
bastionivööndi
ajalooliste kindlustuste korrastamise kõige hilisem etapp
algas Ingeri bastioni käikude
kujundamisega
linnamuuseumi näitusepinnaks 2000.
aastate keskel. 2019 korrastati
Rootsi bastioni kõrval nn Türgi
tiib ja selle külge 1930. aastatel
ehitatud trepp. Tänavu augustis alustati järgmisena Gootide reduudi korrastamist. Selle
käigus on taastatud vallide algne kuju, sh lõunaküljel asunud
kolm pealt avatud laskeava ehk
suurtükiambrasuuri. Eskarpmüürid restaureeriti ja pargi
paremaks valgustamiseks paigaldati müüri katteplaatide
alla ribavalgustid. Reduudile
pääseb nüüd ka lõunaküljele
rajatud trepist, et nautida seal
istudes vaateid Toompea linnusele.

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Vanalinna saavad nautida ka nägemispuudega inimesed
Eesti ajaloomuuseum, arhitektuurimuuseum ja Vabamu valmistasid ühisel jõul vanalinna tosinast
paigast kombatavad pildid ja kirjeldused. Nüüd saavad ka nägemispuudega inimesed kogeda majesteetliku raekoja, 600-aastase
Suurgildi hoone ja veel teistegi
oluliste mälupaikade ilu.
Kolme muuseumi koostöös
pandi kokku kaks ekskursiooni. Esimene tutvustab Tallinna keskaegseid hooneid koos uusaegse pärli
– Mustpeade majaga. Teine ekskursioon kulgeb vanalinna lähiajaloo
radadel, kus tutvustatakse keskaeg-

se arhitektuuriga kõrvuti paiknevat
stalinistlikku kino Sõprust, funktsionalistlikku kunstihoonet ja Harju
tänava ajalukku kadunud hooneid.
Visuaalse kuuldavaks tegemine,
kirjeldustõlge ja kombitavate piltide valmistamine on meeskonnatöö,
kus nägijad ja pimedad pingutavad
koos, et nähtav oleks mõistetav ka
sõnadega. Seda isegi siis, kui inimesel pole aimugi, milline näeb välja
ärkel või kuidas selgitada fassaadil
olevat teravnurkset detaili.
Eesti Pimedate Liidu juhatuse
aseesimees Priit Kasepalu käis ekskursioone testimas ja andis oma

hinnangu: „Need olid toredad ekskursioonid. Kunagi olin vaegnägijana Sõpruse kino näinud, aga nende
bareljeefide vaatamiseks jäi minu
nägemisest väheseks ja keegi neid
mulle toona ei kirjeldanud ka. Nüüd,
kui neile olid lisatud kirjeldustõlked,
sain neist lõpuks aru.”
Projekti käigus valminud ekskursioone saab tellida aprillist septembrini. Rohkem infot leiab kolme
eelnimetatud muuseumi kodulehelt.
Projekti rahastas kultuuriministeerium kultuuripärandi valdkonna
arendustegevuse toetuse kaudu.

Osa kirjeldustõlke meeskonnast Mustpeade maja ees. Foto: Aive Peil
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TALVEKUUDEL
HOPNERI MAJAS

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Suuri pidusid me tänavu ei pea, maailmareise ette ei võta, nutikamad ei harrasta ka
osturüselemisi. Mida siis jõulueelsel ajal teha?
Väga meeldiv on siit-sealt lugeda imetoredatest ettevõtmistest ja tunda rõõmu, et meie
inimestel on nii palju fantaasiat. Kodulinna majas ei hakka me hüppama üle oma varju ja
võimaluste, vaid anname teada oma tavapärastest tegevustest.
Laupäeval, 19. detsembril kell 12–18 on MEISTRIKODADE JA ÕPITUBADE PÄEV. Valida on
siidimaali, näpunukkude tegemise, klaasmosaiigi valmistamise, põimepaelte meisterdamise
ja kangastelgede uurimise vahel. Huvipakkuvale tegevusele palutakse eelregistreerida
telefonil 644 9867.
Muide, samal ajal saab söögitoas maiustada Uma Meki kookide, küpsiste ja pirukatega.
Nunnatorni kaudu pääseb linnamüürile, Sauna- ja Kuldjala torni reedel, laupäeval ja
pühapäeval kell 12–16. Torniakendest on võimalik imetleda jõuluvalguses linna.
Näitustest on vaadata traditsioonilised väljapanekud Edgar Valteri ja Sirje Maris Horma
loomingust. Kuldjala galeriis saab näha mitmest ajast pärit kalendreid. Kodulinna maja neid
spetsiaalselt komplekteerinud ei ole, seadsime üles need, mis majale aastate jooksul toodud.
Kui leidub mõni huviline, kes kogub kalendreid, siis võiks ta läbi astuda – meil on väike kogus
topelteksemplare, mida saame ära anda.
Kivisaalis on veel kuni 20. detsembrini üleval näitus „Oli ja on”. Seejärel kattuvad sealsed
seinad piltidega hoonetest, mis said 2019. aastal tunnustuse heatasemelise restaureerimise
eest.
24. novembril lisasime Kodulinna maja Facebooki teate Ott Arderi sünniaastapäevaks välja
kuulutatud konkursist „Nähtavaks”. Kellel huvi täpsemalt teada, on oodatud majja selgitusi
saama.
Loodame, et olenemata kõigist takistustest jõuab jõulutunne igaüheni. Püüame oma
tagasihoidlike tegudega sellele abiks olla.

• 21. ja 28. jaanuar kell 18
• 04. veebruar kell 18
Kunstikursus „Keskaegne
toidulaud dieles” Natüürmort
(akvarell, kuivpastell, tuššijoonistus)
Juhendab Belliisi Seenemaa
Kursuse hind 40€, üksiktund 15€

• 6. ja 20. veebruar kell 12–14
Käsitöökursus „Õmble ise
kuradiaken” ehk 14. sajandi
suurte käiseaukudega pealiskleit

• Jätkuvad Vanade Tantsude
Klubi ja Tantsuklubi
Rohkem infot hopnerimaja.eu

• Seenioride Ülikooli
toimumiskava ja teemade kõige
uuema info leiab Hopneri Maja
kodulehelt
hopnerimaja.eu/Seenioride_Ülikool
Pääsmed müügil FIENTA.com
Rohkem infot: www.hopnerimaja.eu
info@hopnerimaja.eu · Tel 6455 321
FB HopneriMaja

Juhendab Monika Pill, MTÜ Bonifatiuse
Gildi Kehakatte Töökoda. Õpitoa hind 35€

• 13. veebruar kell 13
Geel- ja sojavahaküünalde
valmistamise õpituba
Juhendab Helen Orav, Roheline Vihmavari
ökopood. Õpitoa hind 22€

• 15. veebruar–26. aprill
esmaspäeviti üle nädala kell 18.15
Ukulele koolitus
edasijõudnutele
6-osaline jätkukursus algteadmiste
ning oskuste kinnistamiseks ning
edasi õppimiseks.
Juhendab Mai Kaur. Kursuse hind 75€

Raekoja plats 18 • 10146 Tallinn • Tel 645 5321 • 645 7220 • info@hopnerimaja.eu • www.hopnerimaja.eu

Tiina Mägi
Kodulinna maja

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES
Kesklinna sotsiaalkeskuses novembri- ja detsembrikuus üritusi ei toimu.
Huviringide tegevuse kohta saab infot telefonil 646 6123.
E–R on avatud toitlustamine ainult registreerimisega eelmisel päeval kell 10–13 telefonil 646 6123.
Pesupesemise teenus – palume pesu tuua E–R kell 9.30–14.
Mäluhäiretega eakate päevahoid Raua 1, info tel 5345 5026
Juuksur, maniküür ja pediküür: tel 645 9029
e-post: info@kesotskeskus.ee
www.kesotskeskus.ee
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Pürotehnika – ohtlik nauding

Esimene advent Endla lasteaias
Novembri viimane päev oli
Endla lasteaias elevust ja
saginat täis – tähistasime
esimest adventi laulu-ja
muinasjutuhommikuga meie
ilusas galeriis.
Lapsed kuulasid tähelepanelikult Shel Silversteini
muinasjuttu „Helde puu” ja
oli tunda harrast jõulumee-

leolu. Pärastises vestluses
selgus, et kõik meie õpiruumi
lapsed soovivad olla head ja
lahked. Muinasjutu kuulamise
ja väikese vestluse järel laulsime jõululaule ning sõime
maitsvaid piparkooke. Seega
lõppes pidu nii, et igaüks sai
jõulumaitse suhu.
Anu Aus ja Kesklinna valit-

sus seisid head selle eest, et
meie õues kasvav kuusepuu
oleks ehitud imeliselt kaunite Shishi disainehetega. Suur
tänu, meile meeldib taaskasutus! Otsisime ka oma majas
välja kõik ilusad ja armsaks
saanud jõuludekoratsioonid
ning maja sai kaunisse rüüsse.
Kaunist advendiaega kõigile!

Oskamatutes kätes võib pürotehnika olla väga ohtlik ja
tekitada korvamatut kahju
nii inimestele, loomadele kui
ka hoonetele.
Eelmise aasta lõpus tekitas käes plahvatanud vana
ilutulestikurakett
Pärnumaal kahele poisile raskeid
käe- ja näovigastusi. Narvas
sai 12-aastane poiss raketiga
näovigastusi. Nurmiko aianduskeskuses Harjumaal hävitas aastavahetuse tähistamiseks õhku lastud rakett ühe
pere elutöö. Statistika järgi
juhtub enamik õnnetusi pürotehnikaga vägijooki tarbinud meestega, kuid viimastel
aastatel on sagenenud laste
vigastused. Seetõttu ärge lubage oma lapsi ja purjus sõpru rakette laskma.
Kõige ohutum on ilutulestikku üldse mitte teha. Nii
säästame loomi ja inimesi
mürasaastest ning hoiame
ära võimalikud õnnetused.
Kui aga ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõiki ohutusnõudeid ja konkreetse toote
kasutusjuhendit järgides. Ilutulestikurakett tuleb asetada lagedale väljale ja kindalt

toestada näiteks liiva või lumega. Läheduses ei tohi olla
inimesi, autosid ega hooneid.
Rakette ei tohi lasta rõdult,
aknast ega käest. Kortermaja
rõdu või kitsuke hoov ei ole
kindlasti ilutulestiku tegemise koht.
Jälgida tuleb ka raketi lennusuunda, et see ei lendaks
inimeste poole, katustele või
akendesse. Rakette ei tohi
mingil juhul paigutada otsapidi pudelisse – see võib ümber
kukkuda ja suuna hoopis inimeste poole võtta. On kindel,
et ükski lendu lastud rakett ei
jää taevasse, vaid kukub sealt
alla ja võib põhjustada tulekahju. Sellele tasub mõelda
enne ilutulestiku tegemist.
Pürotehnikat tuleks osta
ainult sertifitseeritud müüjalt
ja alati kontrollida, et ostetud
patarei või rakett ei oleks vigastatud. Väliste nähtavate
vigastustega toodet kasutada
ei tohi, vaid tuleb viia tagasi müügipunkti. Ootamatust
kohast plahvatav patarei on
ohtlik!
Ilutulestikku tehes peab
pärast süütamist võimalikult
kiiresti eemalduma. Kui ra-

kett juhuslikult ei aktiveeru, ei
tohi mingil juhul selle kohale
kummardudes seda kontrollida. Soovitatav on raketile läheneda alles 15 minutit hiljem
ja asetada see veeanumasse.
Ka tühjaks lastud patarei on
mõistlik panna vette või lasta
täielikult jahtuda – igal aastal
süttib nii mõnigi prügikast
kuuma pürotehnika tõttu. Vahet tuleb teha signaalraketil
ja ilutulestikul – esimest tohib
kasutada vaid ohuolukorras,
mitte oma lõbuks.
Peale pürotehnika tuleb
pühade ajal ettevaatlikult
ringi käia ka lahtise tulega:
küünlad ja kaminatuli kodunt
lahkudes või magama minnes
kustutada ning kontrollida,
et elektriseadmed ei tekitaks
vooluvõrgus
ülekoormust.
Kui külastatakse vanavanemaid, siis võiks kontrollida
nende suitsuandureid ja viia
ahiküttega majadesse kingituseks vinguandur.

Liina Valner
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Ingliskeelne klubi ühendab mitmekeelseid noori

Eelmise ristsõna õige vastus oli VANALINNAVAADE. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna
Arwed Puusalu. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse
Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 27. detsembrini samal aadressil või e-kirjaga
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Kesklinna noortekeskuses
suhtlevad eesti- ja venekeelsed noored kaks korda kuus
inglise keele klubis.
Artem Belkov ja Violeta Vladimirova on Tallinna
noored, kel kindel eesmärk:
ühendada eri kultuuritausta ja emakeelega noori. Selle
saavutamiseks
korraldavad
nad noorte inglise keele klubi, mis koguneb kaks korda
kuus Kesklinna noortekes-

kuses. 14+ vanuses noortega
kõneleb keegi, kel on rääkida
huvitavaid lugusid välismaal
viibimisest.
Kohtumised on inglise
keeles, et eesti ja vene emakeelega noored saaksid suhelda ühtviisi vabalt. Esmalt
räägib peakõneleja oma kogemustele tuginedes elamisest ja õppimisest välismaal.
Seejärel arutatakse huvitavaid päevateemasid, mille

kohta igaüks saab öelda oma
arvamuse. „Meie klubi kõige
suurem väärtus on mitmekultuurilisus ja tolerantsus,”
ütleb Artem.
Projekt algas kuue osalejaga, kuid klubi on kogunud
üha rohkem tähelepanu ja
osalejate arv koos sellega kasvanud. Endiselt on oodatud
kõik huvilised! Klubi Instagrami konto on „yec tln”.
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Üldsaunad
Tunnisaunad
Tunnidušid

Raudselt puhtaks
juba aastast 1936!
23. ja 31.
detsembril on
saun avatud
kuni kl 18, kassa
suletakse kl 17.
24., 25. ja 26.
detsembril ning
1. jaanuaril on
saun suletud.

Duo Ruut
Jõuluaja kontsert
„REPLUGGED”

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

18. detsembril • kell 19.00
Hopneri Majas

NAHAARSTID

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

Piletid Fienta.com ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu

Registratuuri tel. 669-08-06
www.vita.ee/broneeri

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

UKULELE KURSUS
EDASIJÕUDNUTELE
15.veebruar – 26. aprill
• Ootame jätkukursusele neid, kel
algtõed pillimängust omandatud
• 6-osalisel kursusel kinnistatakse
õpitut ning lihvitakse pillimänguoskust.
• Tunnid toimuvad üle nädala
esmaspäeviti ja kestavad 1,5h
• Juhendaja Mai Kaur
• Kursuse hind 75€

SIIN VÕIB OLLA
SINU REKLAAM!
Pääse müügil: Fienta.com
Info: katrin.valkna@gopnerimaja.eu
või tel 6410022

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
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Home for Christmas
When I was a little girl, I knew nothing about Christmas sales or festive markets. I
would send my wish list to Santa early on and then immediately start memorising
Christmas poems to recite. Santa usually picked one thing from my list, and truth be
told, I never dared hope for more than that.
Many things are different now. In fact, we’ve been complaining for years that Christmas has become too commercial and that its true meaning has been lost altogether. Boisterous parties are preferred over spending the holidays with family. But times change,
and customs with them! This year, considering the health of our citizens, we’ve had to
implement a number of necessary restrictions. But whatever the situation on the corona
front, Christmas has not been cancelled! Compared to previous seasons, this year’s festivities will simply focus more on the home.
The city has also become much more calming in the lead-up to the holidays: primarily due to the glow of the Christmas lights, but also because of the family programme for
the holidays in the Old Town. Never before have so many illuminated windows, facades,
promenades and innovative light installations ushered in the arrival of the holiday spirit
in the city!
The fairytale Christmas in the Old Town began with the lighting of candles on the
Christmas tree on Town Hall Square and the opening of the Christmas Market on 27 November. From the first Sunday in Advent through to early in the new year, everyone can
choose their favourite feature of the programme, which
you can read about in the accompanying article or search
for more updated information via the linked website.
Hopefully there’s something that will help every resident of Tallinn, whether they speak Estonian, English, Russian or some other language, to find the Christmas spirit
within the walls of their home or by strolling through our
historic Old Town. After all, the Christmas feeling depends
on us! I hope we all experience it while keeping safe and
healthy. Happy holidays!
Photo: Dmitri Povilaitis

Monika Haukanõmm

Enjoy the Christmas fairytale
through to 10 January
With its abundance of
light and colour, this year’s
Christmas season in the city
outdoes every previous year.
Display windows throughout the Old Town have been
turned into art galleries and
concert stages.
From the first Sunday in
Advent through to 10 January, the windows on Pikk
Street (from Maiasmokk Café
to Vaimu Street) have been
transformed into an illuminated art gallery in which
you can see 3D figurative
paintings, lace-like fairytale
decorations and installations
of light and shadow. This
new lease on life was granted
to the display windows by
students from the Estonian
Academy of Arts, working
artists Maari Soekov, Belliisi
Seenemaa and Piret Kartus
and members of the Association of Fashion Artists and
Antonius Guild. The gallery is
open all day, every day.
The windows on Viru
Street will surprise those
strolling through the Old
Town with music and dance
each weekend during Advent. At 16:00 on 19 December the windows will come
to life with short bursts of
jazz, pop and classical music
in 15-minute concerts. The
Christmas programme was
put together by Siim Aimla
and the Georg Ots Tallinn
Music College. Helin-Mari
Arder and The Swingin’ Sisters are among many others
who will be giving these window concerts.
At 16:00 on 20 December,
some of the windows will
turn into a dance floor on
which you will see both ballet and contemporary dance
performed by students from

the Dance School of the Estonian Dance Agency. The
choreographers and instructors are Helena Pihel, Liisa
Laine and Julia Koneva, plus
classical dance teachers
Dagmar Rang-Saal and Valeria Januškevitš.
The project making the
Christmas windows in the
Old Town come to life is an initiative of Hopner House and
has been realised thanks to
cooperation with the buildings’ owners and managers,
who consider it important to
enrich the medieval district
with new activities. The idea
for the invisible Christmas
tree at St Catherine’s Church
was thought up by Hopner
House as well. Everyone can
light tealights on the spruce
on the fourth weekend in Advent and from 15:00-19:00 on
6 January.
Lots to come
Every day until 10 January,
Estonia’s first (and according
to some records, the world’s
first!) hologram Santa Claus
will await children and adults
alike on Town Hall Square.
This is one of this year’s innovations for the safe spreading of joy during Christmas.
Hologram Santa was brought
to life by KNM Eesti OÜ using special projection technology that allows everyone
to take pictures and record a
video with Santa Claus.
This year there are more
Christmas lights and decorations in the city than ever
before. Freedom Square, for
example, has been adorned
with a magnificent light
fountain that is being added
to every Sunday in Advent,
while on the slopes of Toompea Hill, above Snelli Pond,

there are eight light oaks
– one tree for each city district. When the Christmas
market closes on 27 December, Town Hall Square will
not be left empty: a magical
forest with spruce groves
and animals will be taking
its place. Carousels will help
you have fun even after New
Year’s Eve.
The restaurants and cafés
in the Old Town invite you to
try out their Christmas menus – for as little as €5 you can
enjoy a short culinary adventure, while for a slightly
higher price you can choose
a three-course meal. Then it
is worth going to the ice rink
on Harju Street to skate off
the calories, or you can enjoy
the beauty of Christmas from
the city walls with the help of
Kodulinna House.
“This year’s all-encompassing
Christmas
programme is characterised
by how extraordinary and
thoughtful it is,” said City
Centre Governor Monika
Haukanõmm. “Even while
protecting yourself and others from the risk of infection, you won’t miss out on
the holidays or the joy of
Christmas. That’s why the
programme is scattered
throughout the city, giving
everybody the chance to
take part in it, even if they’re
just walking along the street.”
There will be many activities in the post-holiday
period as well. As such, it is
worth keeping an eye on the
ever-expanding schedule of
events on the website www.
visittallinn.ee. On New Year’s
Eve you can admire the magnificent fireworks from the
seafront promenade, this
time on Inglirand beach.

City Centre Governor

English club at Kesklinn Youth Centre
Artem Belkov and Violeta
Vladimirova are two youngsters from Tallinn who have
a clear goal: to bring together young people from different backgrounds who have
different mother tongues.
They seek to achieve this
by organising an Englishspeaking club in Tallinn.
Twice a month they hold
get-togethers at Kesklinn
City CentreYouth Centre
with youngsters aged 14+ at
which a speaker tells an in-

teresting story about being
abroad. The whole event is
held in English to give Russian- and Estonian-speaking
youngsters the chance to
communicate freely. Firstly,
the speaker talks about studying and living abroad to provide the youngsters with an
insight into their lives. They
then discuss topical issues so
that everyone can form their
own opinions. “The greatest values our club offers are
multiculturalism and toler-

ance,” says Artem. The project started with six participants, but that number has
increased constantly as the
English club has gained more
attention and more youngsters have shown an interest
in its goals and what the club
wants to achieve through its
activities. Its Instagram account is yec_tln. Everybody
is welcome to ask for more
information and to join the
club.

Protect your pets from the plague!
Canine plague is spreading
in and around Tallinn, which
is why the Tallinn Urban Environment and Public Works
Department is asking pet
owners to make sure their
pets are vaccinated against
the disease.
Canine plague is a highly
dangerous and infectious
viral disease that affects all

dogs, regardless of their age.
Puppies in particular are at
risk from the virus. The disease is characterised by fever, inflammation of the respiratory and gastrointestinal
tract, inflammation of the
eyes and lungs, skin rash and
nerve symptoms. It can be
fatal if dogs (including puppies) are not vaccinated or

are
immunocompromised.
The infection is transmitted
through contact with an infected animal, but can also be
passed on via contaminated
surfaces, objects, clothing
and food.
You can protect your pet
from canine plague by getting
them regularly vaccinated.

