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Pealinna suvi pakub mitmekesist kultuuriprogrammi
Suvel toimub linnas palju suurüritusi: keskaja päevad, merepidu, Birgitta festival, vanalinna päevad.
Keskaja päevade ajal 7.–11. juulil võib
vanalinnas tunda õitsva hansaaja hõngu. Raekoja platsil on keskaja turg,
tegutsevad meistrikojad ning üles astuvad muusikud ja tantsijad lähedalt
ja kaugelt. Niguliste mäele seatakse
üles meistrite küla ning lasteala õpitubade, rüütlikooli ja palju muu põnevaga. Kavas on ekskursioonid, õpikojad ja teatrietendused. Korraldatakse keskaegne rongkäik.
Kesklinna viies sadamas 16.–18.
juulini peetaval vahval kõigile tasuta
südasuvisel merepeol saab näha tavapäraselt The Tall Ships Races regatil
osalevaid laevu. Kolme linna – Tallinna, Klaipeda ja Szczecini – koostöös
saab teoks olude sunnil ära jäävat
asendav väiksem regatt. Mere- ja perepidu peetakse Vanasadama rist-

lusalal, Kalaranna kvartalis, Patarei
merekindluses, Lennusadamas ja
Noblessneri sadamalinnakus. Meelelahutust maal ja merel pakuvad artistid nii Eestist kui ka mujalt, avatud on
välikohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning sadamast sadamasse viib
meretakso.
Pirita kloostri varemetesse kerkivas ooperimajas toimub Birgitta festival tänavu 6.-14. augustini. Tänavuse
Birgitta festivali avab Giacomo Puccini
maailmakuulus ühevaatuseline ooper
“Õde Angelica”, mille lavastab festivali
uus kunstiline juht Dmitri Bertman –
Kuldse Maski kolmekordne laureaat,
kes on maailma ooperiteatrite juures
toonud lavale üle saja ooperi. 2014.
aastal lavastas Bertman Birgitta festivalil Eri Klasi 75. juubeli ooperigala

ja ta on festivalil korduvalt osalenud
koos Helikoni ooperiteatriga Moskvast. „Etenduse lavastajana on mul hea
meel töötada ühes meeskonnas nimeka Eesti kunstniku Ene-Liis Semperiga, kellega koos olen lavastanud arvukaid etendusi nii Eestis kui ka mujal
Euroopas,“ ütles Bertman. “Minu jaoks
on suur au, et saan olla kunstiline juht
Eesti ühel tähtsaimal festivalil.“
Lisaks “Õde Angelicale” jõuavad
sumedatel suveõhtutel publiku ette
veel kolm maailma tippklassi ooperija tantsuetendust rahvusvahelistelt
tippartistidelt. Dmitri Hvorostovski
nimelise Krasnojarski riikliku ooperija balletiteatri ettekandes saab nautida
Tšaikovski ooperit „Jevgeni Onegin“
ja Verdi ooperit „Aida“. Etenduskunsti kompanii NoGravity pakub muusi-

kalist vaatemängu „Leonardo“, milles
elustuvad renessansiajastu kunstniku
ja leiutaja Leonardo da Vinci kuulsad
maalid.
Vanalinna päevad sel aastal ära ei
jää, kuid toimuvad tavapärase juuni
alguse asemel 12.–15. augustini. Seekordsete, juba 39. vanalinna päevade
keskmes on lood ja legendid. Peale muljet avaldavate kontsertide on
kavas arvukalt temaatilisi ringkäike,
filmiprogramm, arhitektuuriekskursioonid, saab nautida eriprogramme
muuseumides, näitusi ja tänavateatrit,
tegutsevad laste- ja rahvakultuuriala,
plaaditurg jne. Tegevused on üle kogu
vanalinna. Kontserdivalikus on nii
pop-, folk- kui ka klassikaline muusika.
Eraldi näitus-kontsert on pühendatud
Tallinna ja Helsingi sõprussuhetele.

Juuni algul algatas linnavalitsus siseturukampaania „Avasta Tallinna!”,
mis kutsub kõiki eestimaalasi üles
pealinna mitmekülgsest kultuurisuvest osa võtma ning toetab seeläbi ka
siinseid ettevõtteid.
Kampaaniaga kutsutakse tallinlasi
ja eestimaalasi pealinna uudistama
ja suurtest suveüritustest osa saama,
et seeläbi majanduse elavdamisele ja
ettevõtluse toetamisele kaasa aidata.
Koostöös hotellidega pakutakse
Tallinnas ööbijatele võimalust veeta
hotellis kolm ööd kahe öö hinnaga –
22 linna majutusettevõtet pakuvad
kaks järjestikust ööd reserveerinutele
kolmanda öö tasuta. Peale kolmanda
tasuta öö kingitakse igale külalisele
ka 24 tunni Tallinn Card, millega saab
tutvuda pea kõikide suuremate pealinna vaatamisväärsustega.
Tallinnas on palju avastamist
neilegi, kes siin elavad või korduvalt
käinud. Elamusi pakuvad nii suveüritused kui ka pealinna huviväärsed
paigad ja piirkonnad alates keskaegsest vanalinnast kuni huvitava militaar- ja tööstusajalooga Kalamaja ja
Koplini ning Kadrioru kunstimuuseumideni. Nautida saab sumedaid
suviseid terrasse ning jalutuskäike
linna lopsakates parkides ja mereäärsetel promenaadidel. Ette võib võtta
päevase reisi Tallinna lähisaartele
Aegnale, Naissaarele, Pranglile või
osaleda mõnel linnaekskursioonil,
mis tutvustab Tallinna ehk hoopis uue
ja põneva nurga alt.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 64 215 INIMEST.
Aasta algusest on viie kuu
jooksul lisandunud Kesklinna
124 elanikku. Mais kahanes
Kesklinna elanike arv 12 võrra.
Tallinnas elab juunikuu alguse
seisuga kokku 444 556 inimest,
aasta algusest on pealinna
elanike arv 1132 võrra kahanenud.
Eelmisel aastal suurenes Tallinna
rahvaarv 1756 võrra.
Allikas: rahvastikuregister,
1. juuni 2021

Kesklinna Sõnumite järgmine,
vanalinna päevade erinumber
ilmub 28. juulil.

Loe lk 3 Rattasõit ohutuks!

Loe lk 4 Botaanikaaed kutsub

Loe lk 5 Uhke kogupereväljak

Loe lk 7 Karl von Kügelgen

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
e-post:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor
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Suvi ongi kohal!
Mitu kuud inimeste igapäevaelu mõjutanud piirangud on leevenenud. Kui mõelda, mida need
kõige enam mõjutasid, siis eelkõige selliseid
harilikke tegevusi, mida varem ei osanudki erakordseks pidada – restoranis, muuseumis või
kaupluses käimine või kohtumine sõpradega.
Kõik see, mida tegime tihti ja mille korraldamine oli vaid kättevõtmise asi või mõne telefonikõne kaugusel. Kuid nende nii tavaliste võimaluste kadumine jättis inimeste ellu tühimiku.
Nüüd on need võimalused jälle üksteise järel
avanenud.
Ka Kesklinna valitsus on juunikuus keskendunud paljuski niisugustele töödele, mille tulemust ehk polegi esmapilgul lihtne tähele panna,
kuid mille puudumine oleks kohe märgatav. Olgu
see kvartalisiseste teede remont või pargiteede
korrastamine. Ehk alles sügisvihmade saabudes
tabab mõni jalutaja end mõttelt, et isegi pargi
tagumisest nurgast sai kuiva jalaga läbi. Ilmselt
rõõmustavad sel aastal puhastatud Snelli tiigi üle
eelkõige seal elutsevad linnud, kuid nagu puhastustöö tulemused näitasid, oli töö äärmiselt vajalik: väljavõetud muda kogus osutus neli korda
suuremaks kui esialgu arvatud, rääkimata leidudest, mis muda seest välja tulid. Peale rehvide ja
prügikastide olid aastakümned jätnud sinna isegi
militaarpärandi!
Ehitusturul toimuv hinnaralli ja järjekorrad
pole ehk enam kellelegi uudis. Ka mõned linnaruumi planeeritud ehitustööd ei ole enam saadaval selle hinnaga, mis eelarve koostamise ajal,
ja seetõttu on mõistlik mõned neist edasi lükata,
kuni turg taas rahunenud. Kõik vajalik saab loomulikult tehtud, kuid olete ilmselt minuga nõus,
et üksnes lindilõikamise rõõmust ei ole vaja ralliga kaasa jooksma hakata, isegi enne valimisi.
Endiselt on linnas esmatähtis, et inimesed
saaksid veeta kvaliteetaega värskes õhus. Sportimisvõimalused Inglirannas rohkenevad rannavõrkpalli entusiastide eestvedamisel pidevalt
– suur tänu neile! Spordi- ja noorsooamet parandas ära Toompargi servas asunud korvpalliplatsi
katkise rõnga, nii et nüüd on mõlemad korvid taas
üleval ja valmis kasutamiseks. Uue asukoha saab
varsti Lastekodu 32 asuv palliplats, sest sügiseks
kerkib hoovi eriilmeline ja terve inimese elukaare
jooksul kasutatav koguperemänguväljak, mis on
inspireeritud piirkonnas voolanud Härjapea jõest
ja veskitest. Ilmselt paljud on märganud rattateede ehitamist, et luua võimalusi turvalisemaks
jalg- ja tõukerataste kasutamiseks Tallinnas – et
eri rattateed saaksid kesklinnas ühendatud ning
ratturid ei leiaks end umbteelt. Kahjuks igale
poole ei saa ehitada eraldi rattateed, vaid tuleb
ruumi jagada ning üksteisega arvestavat liikumist
õppida.
Ja lõpuks – mis oleks linnaelu ja suvi ilma kultuurita? Nagu varemgi mainitud, paljud harjumuspärased üritused on muutnud aega ja vormi,
kuid nüüd on aeg jõuda nendega tavapärasesse
rütmi. Kesklinna suvekontsertide sarja avasid legendaarsed Kukerpillid, kes tõid suvisesse Kadrioru parki arvukalt igas vanuses rahvast. Samuti
on avatud suviste lasteetenduste sari nii eesti
kui ka vene keeles. Veel on kavas ekskursioonid
ja muudki põnevat. Uurige, mis teie kodukandis
järgmisena toimub! Looduski rõõmustab selle
üle, kui naudime kultuuri kodu lähedal, ilma et
oleks tarvis elamuse saamiseks pikemaid sõite
ette võtta. Ja Kesklinn sellist mitmekesist linnakeskkonda pakub. Ka sel suvel!

Monika
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Tuult tiibadesse, koolilõpetajad!
Sel kevadel lõpetas Kesklinnas
põhikooli 1209 õpilast ja gümnaasiumi 1256 õpilast.
Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi 111 ning hõbemedaliga 98 õpilast. Enim medaleid
- kokku 55 - noppisid Gustav
Adolfi gümnaasiumi lõpetajad.
Kesklinna koolide arvele
läksid ligi pooled pealinna medalid – kuldmedali pälvis 225 ja
hõbemedali 235 Tallinnas gümnaasiumi lõpetanut.
Kesklinnas asub 14 munitsipaalõppeasutust, neile lisaks
kaks erakooli.
Lõppenud õppeaastal käis
pealinna koolides kokku 46 878
õpilast, sh Kesklinna koolides
14 518 õpilast.

Skåne bastioni hakati restaureerima
Algasid Skåne bastioni restaureerimistööd – esmalt tehakse
korda bastioni välismüürid ja
-nõlvad, samuti bastioni tipp.
Bastioni
restaureerimist
alustati Suurtüki tänava poolsest küljest, kus see on praegu
varjatud tellistest laotud müüriga. Ühtlasi on plaanis hooldusraie, et avada vaated bastionilt merele ja Kalamaja poolt
bastionile.
Tallinn alustas juba 2016.
aastal Telliskivi loomelinnakust

kuni reisisadamani kulgeva ala
tulevikuvisiooni loomisega, sellele alale jääb ka Skåne bastion.
„Eesmärk on muuta piirkond nii linnaelanikele kui ka
linna külalistele atraktiivsemaks ja kvaliteetset linnaruumi
juurde luua,” ütles abilinnapea
Andrei Novikov. „Alanud tööd
on esimene samm selle visiooni elluviimise suunas. Oleme
seadnud eesmärgiks Skåne
bastion kui selle piirkonna üks
domineerivamaid ajaloolisi ehi-

tisi linnaruumis taas paremini
esile tõsta.”
Bastion on plaanis ka vanalinnaga paremini ühendada –
projekt näeb ette nõukogude
ajal kinni müüritud trepi avamise ja korda tegemise, et bastionile pääseks ka Suure Rannavärava poolsest küljest.
Töid tehakse kolmes etapis
aastatel 2021–2023. Selle aasta tööde eelarve maht on ligi
340 000 eurot. Ehitustöid teeb
Aruna-Ehitus OÜ. Remont-res-

taureerimise projekti koostasid
arhitekt Tiina Linna, konstruktor Silvia Ränd ja maastikuarhitekt Kersti Lootus.
Skåne bastion kui Tallinna
võimsaim rootsiaegne kaitseehitis rajati aastatel 1685–1706.
Üle 150 aasta oli bastion kasutusel sõjalise ehitisena; muldkindlustus
demilitariseeriti
1867. aastal ja kujundati 1881.
aastal pargiks.

Snelli tiik sai setetest ja prahist puhtaks
Töövõtja lõpetas Snelli tiigi setetest puhastamise ja tiigiäärse ala tööjärgse korrastamise.
Snelli tiiki ei olnud põhjalikult
puhastatud juba ligi 40 aastat,
pidevalt oli tehtud üksnes pinnalt puhastamist.
Tööd osutusid arvatust
mahukamaks ja keerukamaks.
Sügisel alustatud tööde juba
varakevadel jätkamist takistasid pikalt talvised ilmaolud –
isegi veel aprillikuus kattis tiiki
200 mm paksune jääkaas. Samuti arvestati projekti koostamisel eeluuringutest tulenedes
setete eeldatavaks koguseks ligikaudu 5000 m3, ent selgus, et
setteid ja hõljumit tõsteti tiigist
välja lausa 20 000 m3 jagu.

Osa setetest segati mullaga
ja sai väetiseks pargi haljastusele – sellest tekitati istutusala
amuuri toomingatele. Tiigist
taraga piiratud platsile tõstetud setted vajasid enne transpordiks autokasti tõstmist üsna
pikka kuivamisaega. Setete kuivamise ajal korrastati tiigi kaldakindlustused.
Ühtlasi toodi tuukrite abiga tiigi põhjast välja suur hulk
aastakümnete jooksul sinna
loobitud pargiinventari ja muud
prahti, näiteks suur hulk betoonist prügiurne, poekärusid,
tõukeratas, jalgratas, taarat ja
muud olmeprügi, ka üks õige
omapärane kolmerattaline kas
raskerelvade
lõhkematerjali,

Tallinlased saavad kodukoha
arengus kaasa rääkida
Planeeringute registri mugav
kasutajalahendus aitab tallinlastel end linnas toimuvate
planeerimis- ja ehitustegevustega hõlpsalt kursis hoida.
Tallinna planeeringute register (https://tpr.tallinn.ee/)
võimaldab elanikel saada infot
linnas kavandatavate planeeringute kohta. Infosüsteemis on
kogu teave linnas 2000-ndate
algusest kuni tänini menetletud ja menetletavatest detail- ja
üldplaneeringutest.
Planeeringute infosüsteem
võimaldab elanikel tellida teavitusi detail- ja üldplaneeringute
kohta, mis puudutavad just neile huvipakkuvat piirkonda.
Selleks tuleb registri kaardil
joonistada endale huvipakku-

va piirkonna kontuur – näiteks
enda elukohta ümbritsevate
tänavate ümber. Edaspidi hakkavad meilile laekuma teated,
kui märgitud alal toimub mingeid planeeringu menetlustoiminguid. Teavituses saadetakse
inimesele ka link, mille abil saab
kiiresti registrist vaadata, mida
tema naabruskonnas arendama
hakatakse või kui kaugele mingi
planeering on jõudnud.

gaasiballooni vms nii-öelda
tundliku materjali transpordiks
mõeldud veduk..
Töid tegi AS Terrat. Tiigi
puhastamisel kasutati amfiib-

mehhanisme, mida saab kasutada nii veetaimede niiduki,
kopa kui ka muda pumpajana,
samuti kopplaadureid ja kallurveokeid.

Üürisoodustused linna pindadel
jätkuvad augusti lõpuni
Linnavalitsus otsustas jätkata augusti lõpuni kriisi mõju
leevendamiseks 100-protsendilist üürivabastust väliterrassidele. Samuti saavad augusti lõpuni 50-protsendilise
üürisoodustuse linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevad üürnikud, keda kriis enim
mõjutab.
„Kuigi vabariigi valitsus
on hakanud viirusepuhangu
tõkestamiseks
kehtestatud
piiranguid järk-järgult leevendama, tunnevad ettevõtjad –
toitlustajad, kauplejad jt – viirusepuhangust ja piirangutest
tingitud negatiivset mõju ilm-

selt veel pikka aega. Seetõttu
otsustasime soodustusi pikendada,” ütles abilinnapea Aivar
Riisalu.
50-protsendiline üürisoodustus on ettenähtud linna
äripindu kasutavatele toitlustajatele, kaubandus- ja teenindusettevõtetele ning hariduse,
hoolekande, spordi ja kultuuri
vallas tegutsevatele üürnikele.
Kuni mai lõpuni kehtis neile
100-protsendiline üürivabastus. Täielik üürivabastus jääb
kehtima ööklubidele. Väliterrasside 100-protsendiline üürivabastus pidi seni kehtima juuni lõpuni.
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Uued rattahoidjad
Kesklinna paigaldati eelmisel nädalal uued jalgrattahoidjad.
Uued rattahoidjad teenivad jalgrattasõpru Hobujaama tänaval Forumi
keskuse juures, Musumäe
tugimüüri ääres oleva parkla serval ja Kesklinna valitsuse ees aadressil Nunne
18. Samuti paigaldati kolme
parki – Politseiaeda, Falgi ja
Tuvi parki – igasse viis kaarekujulist rattahoidjat.

Kesklinna valitsuse tellimusel on paigaldatud viis
Bikeep ringikujulist rattahoidjat Pärnu mnt 82 bussipeatuse juurde ja kümme
sama tüüpi hoidjat Kalevi
staadioni kõrvale. Veel paigaldatakse suvel tänava
rekonstrueerimise käigus
Tatari 64 Rimi kaupluse ja
uuskasutuskeskuse vahele
kümme Extery kaarekujulist rattahoidjat.
Poliseipargis tehakse
tõukerattatrenni
Politseiaia rulapargis
toimuvad iga nädala
esmaspäeval
tõukerattatreeningud
noortele. Kesklinna
noortekeskuse
eestvedamisel toimuvad
tõukerattatreeningud
on osalejatele tasuta ja
samal ajal nii eesti kui ka
vene keeles. Treeningtund
algab kell 15. Treeningul
osalemiseks peab noorel
olema kaasas enda
tõukeratas ja kiiver. Noori
juhendavad rühmituse
Keerdtrepp professionaalid
Peale tõukerattaga
liiklemise põhialuste
õppimise saavad selgeks
ka mõned vahvad trikid.
Trenniga ühel ajal pakub
Kesklinna noortekeskus
pargis muidki põnevaid
välitegevusi – seega tasub
sinna minna neilgi, kes
tõukerattaga ei sõida.

Kesklinnas jalgrattaga sõitmine muutub turvalisemaks
Juunis algas kesklinnas jalgrattateede märgistuse uuendamine. Linnavalitsus on välja
töötanud lahendused, millega
luuakse jalgratturitele kesklinnas liiklemiseks turvalisemad sõidurajad ja -trajektoorid üle 16 kilomeetri ulatuses.
Tänavu suvel tehakse rattaga liikumise võimalused paremaks ja turvalisemaks vanalinna ümbruses ja südalinnas.
Töödega tehti algust juunikuu
hakul Endla tänavalt, sealt liiguti tööjärjega edasi Kaarli ja
Estonia puiesteele, Gonsiori
tänavale ja Narva maanteele.
Eesmärk on tagada rattaga läbipääs kohtadest, mis praegu
katkematut rattasõitu takista-

vad. Südalinna rajatakse kokku
ligikaudu 3,8 kilomeetrit uusi
rattateelõike,
olemasolevaid
rattaradu ja -teid on südalinnas
kavas paremaks teha ligikaudu
viie kilomeetri ulatuses.
Autode sõiduradade vähendamisega antakse ratturitele
juurde kilomeetrijagu rattaradu sõiduteel. Kõnniteeruumi ümberjagamisega saavad
ratturid juurde 2,7 kilomeetri
pikkuses liikumisruumi. Lisaks
tehakse liikluskorralduse muudatuste ja parema tähistusega
ratturitega arvestavamaks Väike-Ameerika ja Hariduse tänav.
Esialgu jaotatakse liikumisruum ümber lihtsamate
lahendustega, mis ei nõua suu-

remahulisi projekteerimis- ega
ehitustöid, kuid edaspidi on
kavas samadel trassidel taristut
parendada. Tänavate põhjalikul
rekonstrueerimisel kavandatakse neile ka eraldi jalgrattateed.
Jalgrattaliikluse võimaluste parandamiseks ettevõetud
tööd lõpetatakse juuliks, nende
maksumuseks kujuneb ligikaudu 1,5–2 miljonit eurot. Objektide rajamise ettevalmistus ja
ümberkorraldusteks
vajalike
kokkulepete saavutamine kestis
linna keskkonna- ja kommunaalameti,
linnaplaneerimise
ameti, transpordiameti ja strateegiakeskuse ning taristu valdajate koostöös üheksa kuud.

Tallinnas hakkavad sõitma elektribussid

Ühissõidukipeatused saavad suitsuvabaks
Tallinnas tähistatakse suvekuude jooksul ligi 600
ühissõidukipeatuse ooteala
suitsuvabade aladena. Selle
eesmärk on parandada ühistransporditeenuse kvaliteeti
ja kasutusmugavust.
„Peame võimalust bussi
või trammi suitsuvabalt oodata kvaliteetse ühistransporditeenuse loomulikuks osaks,”
ütles abilinnapea Andrei Novi-

kov. „Suitsetamine ühissõidukite ootekodades on juba
praegu seaduse järgi keelatud,
kuid soovime seda reeglit inimestele meelde tuletada.”
Tänavu on Tallinnal kavas
korraldada riigihange uute
ühissõidukite
ootekodade
soetamiseks. Ühistranspordi
kvaliteeti parandab ka bussipargi uuendamine ja elektrooniliste tabloode paiguta-

mine peatustesse.
Pikaajalise strateegia „Tallinn 2035” järgi peaksid atraktiivsed ühissõidukid ja ilmastikukindlad ootepaviljonid
olema hea linnaruumi loomulik osa. Suurem osa linnaregiooni elu- ja töökohti võiks
strateegia järgi jääda hea
ühistranspordi teenindusalasse, nii et peatus oleks kuni 400
meetri kaugusel.

Esimesed elektribussid hakkavad pealinna reisijaid teenindama 2023. aasta suvel.
Kaugem eesmärk on viia
kogu pealinna ühistransport
hiljemalt 2035. aastaks üle
heitmevabadele tehnoloogiatele.
Tallinna Linnatranspordi
AS (TLT) on viimaste aastate
jooksul samal ajal surugaasibusside
kasutuselevõtuga
katsetanud ka elektribusse.
Proovisõidud kinnitasid nii
busside mugavuse kui ka akutehnoloogiate ja nende võimsuse paranemist. Katsebussid
suutsid ühe laadimisega läbida 150–425 kilomeetrit. Kõik
katsetatud neli bussitüüpi
tunduvad sobivat Tallinnas
kasutamiseks.
TLT soetab elektribussid
keskkonnainvesteeringute
keskuse (KIK) toetuse ja Tallinna linna kaasfinantseeringu
abil. Linn eraldab 15 elektrilise linnaliinibussi soetamiseks
6 miljonit eurot, KIK toetab
busside soetamist ja avaliku
laadimistaristu loomist 2,6

miljoni euroga.
Võrreldes
fossiilkütuseid tarbivate sõidukitega on
elektribusside kilomeetrihind
kolm kuni neli korda madalam, samuti on elektribussid
pea hääletud, seega väheneb
peale õhusaaste ka linna mürasaaste.
Suurema arvu elektribusside käitamiseks ja selleks
vajaliku taristu loomiseks on
TLT algatanud koostöös Eesti
Energiaga projekti ning osa-

leb selleks toetuse saamiseks
EL Innovatsiooni projektide
taotlusvoorus.
Euroopas on elektribussidele üleminek viimastel
aastatel hoogustunud. Elektrisõidukite hinnad muutuvad
taskukohasemaks, kuigi on
praegu veel analoogilistest
diisel- ja gaasibussidest kaks
korda kallimad. Samuti paranevad jõudsalt elektrisõidukite tehnilised näitajad ja kasutuskindlus.
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KULTUUR

Botaanikaia palmimaja läbis põhjaliku noorenduskuuri
Botaanikaias avati põhjaliku
uuenduskuuri läbinud palmimaja.
„Palmimajas tutvustatakse soojamaataimede rikkalikkust, võimaldades külmal
ajal igaühele troopilist lühipuhkust,” ütles botaanikaaia
direktor Urve Sinijärv. „Nüüd
on taimedele loodud varasemaga võrreldes palju paremad
kasvutingimused. Võib öelda,
et kui enne oli palmimaja oma
sisekliima reguleerimise mehhanismidega veel eelmises sajandis, siis nüüd astus hoone
21. sajandisse.”
Pimeda talveaja üle elamiseks on palmimaja varustatud

spetsiaalsete taimelampidega. Tuulutusluugid töötavad
inimese sekkumiseta ning
reageerivad nii õhutemperatuurile kui ka tuulele ja sademetele. Peensusteni välja
arvutatud ventilatsioonimehhanism aitab edukalt võidelda katmikalade universaalse
probleemi – klaasseinte sisepindadele tekkiva veekondensaadiga.
Palmimaja torni klaasfassaad asendati remondi käigus
soojapidavama
fassaadiga,
rekonstrueeriti kütte- ja ventilatsioonilahendused
ning
uuendati siseviimistlust. Kohvik, mis varem asus esimesel

korrusel, avatakse peagi kahel
tasapinnal, et külalistel oleks
võimalik nautida terviklikku
vaadet kogu taimede alale.
Palmimaja rekonstrueerimistööd projekteeris Infragate
AS. Hoone ehitas Ehitus5ECO
OÜ ja omanikujärelevalvet
tegi P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Projekti kogumaksumus oli
ligi 2,2 miljonit eurot.
Tallinna
botaanikaaed
asutati ENSV teaduste akadeemia instituudina 1. detsembril 1961. Munitsipaalasutus sai botaanikaaiast 1995.
aastal. Tallinna botaanikaaed
on Baltimaade botaanikaaedade assotsiatsiooni ja rah-

Teeneka kultuuritegelase preemia
Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia pälvisid tänavu helilooja Tõnu Naissoo ja
näitleja Liidia Golovataja.
Teeneka kultuuritegelase
preemiaga tunnustatakse tallinlastest teenekate kultuuritegelaste loomingulist tegevust ja nende panust meie
kultuuriellu. Teeneka kultuuritegelase preemia antakse
väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal.
Tõnu Naissoo (snd 18.
märtsil 1951) on tunnustatud
helilooja ja muusik ning Georg
Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Eesti muusika- ja
teatriakadeemia
õppejõud.
Ta on kirjutanud peamiselt
filmi- ja teatrimuusikat, kuid
ka arvukalt muusikat džässansamblitele ja -orkestritele,
koorilaule ja kammermuusikat. 1982. aastal lõpetas ta
Tallinna riikliku konservatooriumi kompositsiooni erialal
Eino Tambergi klassis ning on
õppinud ka Berklee muusikakolledžis USA-s. Džässpianistina debüteeris Tõnu Naissoo
oma trioga 1967. aastal Tallinna džässifestivalil. Ta on esinenud paljudel džässifestivalidel ja andnud soolokontserte
endises Nõukogude Liidus,
Soomes, Ungaris, Saksamaal,
Prantsusmaal, Suurbritannias,
USA-s, Kanadas ja Jaapanis.
Tõnu Naissoo on pälvinud

preemiaid ja tunnustusi, sh
2011. aastal Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia, 2017.
aastal Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapitali aastapreemia ning 2020. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi.
Liidia Golovataja (snd 13.
märtsil 1944) on Vene Teatri
esinäitlejanna, kelle varamusse kuulub üle saja särava draamarolli. 1966. aastal lõpetas
Liidia Golovataja Kiievi riikliku
teatrikunsti instituudi ning
alates 1968. aastast on ta järjepidevalt olnud Tallinnas asuva
Eesti NSV riikliku vene draamateatri (alates 2005. aastast
Vene Teatri) kollektiivi liige.
Praegu Vene Teatri repertuaaris olevatest etendustest lööb
Liidia Golovataja kaasa lavastustes „Prozorovite maja. 40
aastat hiljem” (Anton Tšehhovi

„Kolme õe” ainetel), interaktiivses etenduses „Poiss, kes
ei kartnud midagi”, krimikomöödias „Kaheksa armastavat
naist” ja kontsertetenduses
„Hoidke armastust”. Liidia Golovatajat hinnatakse jõulise
dramaatilise näitlejana, kes on
üle 50 aasta pakkunud Vene
Teatris teatrirõõmu tuhandetele tallinlastele. Ta on pälvinud tunnustusi, sh 1988. aastal
Eesti NSV teenelise kunstniku
tiitli ja 2016. aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgi. Liidia
Golovataja on Eesti Näitlejate
Liidu auliige.
Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia suurus on
4430 eurot. Preemiad ja sellega kaasnevad tunnistused anti
tänavustele laureaatidele üle
16. juunil raekojas.

XXXIX TALLINNA
VANALINNA
PÄEVAD

vusvahelise botaanikaaedade
looduskaitse organisatsiooni
liige ning 2002. aastal kanti
asutus teadus- ja arendusasutuste riiklikku registrisse.
Botaanikaaed areneb ja
uueneb pidevalt. Peale vast
avatud palmimaja rekonstrueeriti eelmisel aastal ka
kasvuhooned. Tänavu septembris valmib botaanikaaia
uus majandushoone ja tulevikus plaanitakse praeguse administratiivhoone vabanevad
ruumid (Kloostrimetsa tee 52)
võtta kasutusele külastuskeskusena. Välialadest on uuendamisel mägiaed ehk alpinaarium.

Kumu tutvustab Läti kuulsaimat
maalikunstnikku ja reivikultuuri
Kumu kunstimuuseumis on sügiseni avatud
ilmselt kõige armastatumat ja mitmekülgsemat Läti kunstnikku Janis Rozentālsi tutvustav näitus.
Näitusel saab tutvuda nii kunstniku kaasaegsete eluolu kujutavate maalide ja fotode kui
ka helgete sümbolistlike, juugendlike ja impressionistlike teostega.
Rozentāls (1866–1916) on läti rahvusliku
kunsti üks alusepanijaid. Kodumaal peetakse teda oma aja mõjukaimaks kultuuritegelaseks ja Läti kultuuri sümboliks. Entusiastliku
katsetajana tõi ta Riia ja ka laiemalt kogu Baltimaade kunstiellu Lääne-Euroopa värskeid
kunstisuundi, nagu impressionism, juugend ja
sümbolism.
Kumu kolmandal korrusel on avatud näitus
„Kunst on disain on kunst”, mis uurib hilisnõukogude aja Eesti kunsti ja disaini kokkupuutepunkte ning kutsub meid pöörama tähelepanu
ümbritsevatele esemetele ja ruumidele.
Lisaks näeb reivi ja ööelu tutvustavat näitust „Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel”. Eksponeeritud teosed annavad sissevaate
reivikultuuri mitmesugustesse avaldumisvormidesse, pakkudes välja eri kunstnike käsitlusi reivi kõrgajast 1980. aastate Londonis kuni
praeguse klubikultuurini Berliinis. Samuti võetakse vaatluse alla reivi jõudmine Eestisse ning
sellest võrsunud sündmused ja subkultuur.
Kumu kunstimuuseumi sel aastal avatud
püsiekspositsioon
„Identiteedimaastikud.
Eesti kunst 1700–1945” tutvustab siinset vanemat kunsti Eesti mitmerahvuselise ajaloo
taustal, kus põimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Fookuses on kunsti tähtsus
ühiskonnas ning selle mõju eri kogukondade
enesekuvandile. Näitusel tõusevad omaette
teemadena esile baltisaksa ja eesti kunsti seosed, piltide tähendus noores Eesti rahvus-

Vene romansid ja
lüürilised laulud

·PORTREED·

28. augustil kell 18.00
Hopneri Majas
(Raekoja plats 18)

30. juuni–29. august
Katariina kirikus

Aleksandr Peljovin
(bariton, kitarr)
Maria Veretenina
(sopran)

Villu Jaanisoo

Avamine 30. juuni kell 16.00

NÄITUS

Piletid müügil Fientas, Piletilevis
ja tund enne algust kohapeal.

Janis Rozentāls. Printsess pärdikuga. 1913

riigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike hääl, vaikiva ajastu ja sõjaaja kunst ning
kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu.

5

30. juuni 2021

LINNAELU

Pealinna vanimale tegevkalmistule rajati moodne tavandihoone
Siselinna kalmistul avas juunikuu keskel uksed uus tavandihoone. Tänapäevastele
tehnilistele nõuetele vastavas
avaras ja helgetes toonides
tavandihoones on ligikaudu
80 inimest mahutav tseremooniasaal ja teised lahkunu
viimsele teele saatmiseks,
ettevalmistusteks ja klientide teenindamiseks vajalikud
ruumid.
Uus tavandihoone võimaldab lahkunu omastel saada
kõik matuseteenused ühest
kohast. Tavandisaali ees on
valgusküllane siseõu. Majas eri
tasapindadel asuvat klienditeenindussaali ühendab tavan-

diruumiga kaldtee ehk pandusega koridor, kust omakorda
pääseb garderoobi ja tualettruumidesse – selline lahendus
võimaldab mugavalt liikuda ka
ratastooliga.
Uus tavandihoone muudab
teenuste saamise märgatavalt
lihtsamaks – nüüd on võimalik
vormistada kõik matuseteenused ühes kohas.
Siselinna kalmistu tavandihoone projekteeris Corson OÜ.
Projekteerimisel oli aluseks Arhitektuuribüroo Järve ja Tuulik
eskiislahendus, mida arendati
edasi tänapäevaste normide
kohaselt. Ehitus algas aprillis
2020, töid tegi Montreco OÜ.

Omanikujärelevalvet tegi Tallinna Linnaehituse AS. Projekti
kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 1,72 miljonit eurot.
Siselinna kalmistu koondab kaht eri aegadel tekkinud
surnuaeda – Aleksander Nevski kalmistut ja Vana-Kaarli
kalmistut. Aleksander Nevski
kalmistu on ühtlasi vanim tänapäeval kasutatavaist Tallinna kalmistuist. Ligi 245 aasta
jooksul on seal viimse rahupaiga leidnud kümned tuhanded inimesed, nende hulgas
arvukalt aja- ja kultuuriloos
tuntud isikuid. Seal puhkab ka
omaaegne riigimees ja Tallinna
linnapea Jaan Poska.

PLANEERINGUD
Jakobi tn 18 elektrivarustuse projekteerimistingimuste
avalikust
väljapanekust
Tallinna Kesklinna Valitsus viis
läbi Jakobi tn 18 elektrivarustuse
projekteerimistingimuste
eelnõu
avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimus 24.05–6.06.2021. Selle
aja jooksul materjalidega tutvumas
Kesklinna valitsuses kodanikke ei
käinud. Väljapaneku jooksul ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavaid
pöördumisi ei esitatud.

Keldrimäele kerkib eriline kogupereväljak
Lastekodu 32 asuvale linnamaale, elamute hoovialale rajatakse eriprojekti järgi mitmeotstarbeline nüüdisaegne
mänguväljak, mis pakub tegevusi nii lastele ja noortele
kui ka täiskasvanutele.
Rajatav mänguväljak võimaldab kõigil lähipiirkonna
elanikel, nii eri vanuses lastel, sh erivajadustega lastel
kui ka seenioridel kodu lähedal värskes õhus meeldivalt ja
aktiivselt vaba aega veeta. Atraktsioonide kavandamisel on
arvestatud, et väljakul leiaks
huvitavat tegevust kogu pere
– on mänguvõimalusi noorematele ning puhke- ja tree-

ninguvõimalusi
vanematele.
„Pimedast, amortiseerunud,
alakasutatud ja pimedal ajal
ebaturvalisest hoovialast saab
väärtuslik ja turvaline elukeskkonna osa,” ütles Kesklinna
vanem Monika Haukanõmm.
„Kahtlemata hakkab piirkonna elanikkond rajatavat uhket
mänguväljakut hommikust õhtuni aktiivselt kasutama.”
Projekteerimise käigus küsis Kesklinna valitsus kohalikelt
elanikelt kavandatava mänguväljaku jaoks ettepanekuid ja
tagasisidet. Mänguväljaku projekteeris Lootusprojekt OÜ.
Kujunduskontseptsioon on
inspireeritud ümberkaudsest

maastikust, piirkonnale ajalooliselt olulisest Härjapea jõest
ja jõe ääres asunud veskitest.
Tuum on hoovi keskel paiknev
ringikujuline kummikatendiga
mänguala, mida raamib väikelastele mõeldud liiklusrada.
Olemasolev kõrghaljastus jääb
mängu- ja spordialasid ümbritsema ning lisatav rohelus
annab alale koduse ja hubase
sisekvartali pargi ilme. Mänguväljaku ehitamise käigus rajatakse ka valgustus, juurde- ja
läbipääsuteed, planeeritakse
istumiskohad ja prügikastid.
Ehitustööd algavad juulis ja
lõpetatakse septembris, ehitab
Mefab OÜ.

Pärnu mnt 113 elektrivarustuse
projekteerimistingimuste avalikust
väljapanekust
Tallinna Kesklinna Valitsus viis
läbi Pärnu mnt 113 elektrivarustuse
projekteerimistingimuste
eelnõu
avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimus 24.05–6.06.2021. Selle
aja jooksul materjalidega tutvumas
Kesklinna valitsuses kodanikke ei
käinud. Väljapaneku jooksul ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavaid
pöördumisi ei esitatud.
Amandus Adamsoni tn 10 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek
21.06–22.07
Amandus Adamsoni tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostas KProjekt Aktsiaselts (töö nr 14172).
Tallinna Linnavolikogu võttis 0,10
ha suuruse maa-ala kohta koostatud
detailplaneeringu vastu 20.05.2021
otsusega nr 71.
Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Amandus Adamsoni tn 10 kinnistust üks
elamumaa sihtotstarbega krunt ja
üks transpordimaa sihtotstarbega
krunt ning määrata moodustatavale
elamumaa sihtotstarbega krundile
ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1
maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide
kasutamise tingimused.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr
78 kehtestatud teemaplaneeringut
„Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike
hoonestusalade piiride ning kaitseja kasutamistingimuste määramine”,
kuna Amandus Adamsoni tn 10 kinnistule planeeritakse elamu, mitte
Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoone juurdeehitis.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga Nunne
tn 18 ning Tallinna Linnavalitsuse,
asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaali lauas nr 5. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjadega
saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr
DP040510).
Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn
5 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek 26.07–9.08
Tallinna Linnavalitsuse 9.06.2021
korraldusega nr 612 vastu võetud 0,46 ha suuruse maa-ala kohta
koostatud Endla tn 13, Lõkke tn 3a
ja Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostas ConArte OÜ (töö nr
DP-2017/208).

Detailplaneeringus on ettenähtud kolm lahendusvarianti. Esimeses
variandis on planeeritud moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus kuni 5 maapealse
ja 1 maa-aluse korrusega koolihoone
(riigigümnaasiumi) rajamiseks. Teises variandis on planeeritud moodustada üks kuni 25% elamu ja/
või ärimaa sihtotstarbega krunt ja
transpordimaa sihtotstarbega krunt
ning määratud ehitusõigus kuni 7
maapealse ja 2 maa-aluse korrusega
hoone rajamiseks. Kolmandas variandis on planeeritud moodustada
üks kuni 90% elamumaa ja vähemalt
10% ärimaa või ärimaa sihtotstarbega krunt, üks kuni 30% elamumaa
ja/või ärimaa sihtotstarbega krunt
ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus
kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoonete rajamiseks.
Planeeringus on antud võimalus
rajada uus ja nüüdisaegne riigigümnaasium (lahendusvariant 1) ning
võimalus elu-, äri- ja büroohoonete
rajamiseks (lahendusvariant 2 ja 3),
kui mingil põhjusel riigigümnaasiumi ehitamisest sellesse asukohta
loobutakse. Eluruumid on ettenähtud Lõkke tänava äärsetesse hoonetesse või hoone osadesse. Riigigümnaasiumi lahendus lähtub koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Tallinna Linnavalitsuse ning Eesti
Arhitektide Liiduga 12. juunil 2020
välja kuulutatud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse „Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone
rajamiseks” tulemustest, mis kinnitati septembris 2020. Planeeringu
elluviimiseks likvideeritakse kõigi
kolme variandi puhul kõik Endla tn
13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistutel paiknevad hooned ja rajatised.
Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga Nunne
tn 18. Samuti Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr
DP041910). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Vile tn 8 kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek 5.–19.07
Tallinna Linnavalitsuse 26.05.2021
korraldusega nr 552 vastu võetud
0,21 ha suuruse maa-ala, Vile tn 8
kinnistu detailplaneeringu koostas
ArhiPlan OÜ (töö nr 06AP-2019).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata ehitusõigus
elamumaa sihtotstarbega Vile tn 8
kinnistule kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.
Vile tn 8 kinnistule püstitatud
kuni 2-korruselise üksikelamu ehitustehnilised näitajad (hoonealune
pind ja maapealne suletud brutopind) ei vasta planeeritud maa-alale
kehtiva Luite tn 5 kinnistu ja Luite tn
11 kinnistu detailplaneeringule. Detailplaneeringus on muudetud Vile
tn 8 kinnistu kohta varem määratud

ehitusõigust ning määratud kehtiva
detailplaneeringuga võrreldes suurem lubatud ehitisealune pind, mis
vastab krundile tegelikult ehitatud
hoonele.
Hoone suuruse kavandamisel
on lähtutud lähipiirkonnas asuval
Luite tn 19a ja Siduri tn 8 kinnistul
paiknevate hoonete suurustest. Planeeritavast alast loodes paiknevad
üksikelamud ei domineeri ega mõjuta eriti planeeringus käsitletud Vile
tn 8 kinnistut. Kinnistu piire ei ole
muudetud ja hoone paikneb lubatud hoonestusalas. Krundi suurus on
2110 m² ja kujunev hoonestustihedus
0,28%. Hoonestuse kavandamisel
on arvestatud hoonestusala ja puittaimestiku dendroloogilist hinnangut. Olemasolev haljastuse osakaal
krundi pinnast on 75%. Kinnistul on
valmis ehitatud teed ja platsid ning
rajatud uus haljastus. Krundil on
tehtud vertikaalplaneerimine, mis
tagab sademevee valgumise ja imbumise omal kinnistul. Hoone on ehitatud keldrita. Vertikaalplaneerimisega on tagatud sademevee hoonest
eemale juhtimine ja immutamine
pinnasesse. Olemasoleva olukorraga
võrreldes muudatusi ette nähtud ei
ole. Detailplaneering on kooskõlas
Tallinna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga Nunne
tn 18. Samuti Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/
(detailplaneering
nr DP042430). Avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu kohta arvamust.
Tartu mnt 54 kinnistule hoone püstitamise projekteerimistingimuste
eelnõu avalikustamise tulemused
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli
11.–24.01.2021 võimalik tutvuda Tartu
mnt 54 kinnistule hoone püstitamise
projekteerimistingimuste eelnõuga.
Nimetatud ajavahemikus Kesklinna valitsuses materjalidega tutvumas kodanikke ei käinud. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kohalikule
omavalitsusele 1 kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav pöördumine, millele Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas. Amet arvestas
osaliselt kodaniku ettepanekutega
ja viib projekteerimistingimuste eelnõusse sisse järgmised parandused
ja täienduse: 1) rajatav hoone peab
asetsema vähemalt 4 meetri kaugusel Lastekodu tn 23 / Tartu mnt 52
kinnistu krundipiirist; 2) välistatakse võimalus, kus insolatsioonitingimuste täitmine võimaldaks hoonet
krundipiirile lähemale ehitada kui 4
meetrit; 3) hoone reklaamlahendus
esitada ehitusprojekti koosseisus.
Reklaamide valguslahendus ei tohi
tekitada valgusreostust. Hoone Lastekodu tn 23 / Tartu mnt 52 poolsel
küljel ei ole valgusreklaamid lubatud.
Ametilt kodanikule antud selgitused ja projekteerimistingimustesse tehtavad parandused ja täiendus
olid piisavad ning kodanik ei pidanud
vajalikuks avaliku arutelu korraldamist.
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Keskaja päevad vanalinnas
8.–11. juulil
Turg avatud kl 10–18
Eeskava Raekoja platsi pealaval kl 12–18
Keskaja küla Niguliste mäel kl 12–18
Rongkäik 8. juulil kl 17 Viru väravate juurest
Rüütliturniir 10. juulil kl 12
Lisainfo https://medievaldays.ee
XXI keskaja päevade programm on kokku pandud kohalike ajastutruude artistide
loomingust. Kohal on rändnäitlejad, toimuvad rongkäigud ja etendused, programmi
juhivad heeroldid. Keskaegsel turul pakuvad oma kaupa parimad kohalikud
meistrid. Kaubeldakse sepise ja tekstiiliga, puidu ja klaasiga, osta saab ehteid ja
lelusid, rõivaid ja maitsvat söögikraami. Raeapteegi meistrid pakuvad imeliselt
kosutavaid ravimtaimesegusid. Kõike seda ilmestab ajastutruu eeskava Raekoja platsi
pealaval. Niguliste mäel, Keskaja külas, on avatud töötoad ja meistrikojad, kätt võib
proovida luu- ja villatöös, jälgida saab kalligraafi meisterlikku esitlust. Laupäeval peetakse
uhke rüütliturniir, kus mõõtu võtavad osavad võitlejad meilt ja mujalt.

Tule koos meiega keskaega, tegevust ja silmarõõmu leidub kõigile!
Liina Veskimägi
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Rondellus
Kui õhtul laulab ritsikas
Armastus- ja linnulaulud keskajast ja renessansist

10. juuli kell 19
Hopneri Maja Dieles
(Vanaturu kael 3)

Tule suurele merepeole!
16.–18. juulil toimub kesklinna sadamais
Eesti suurim merepidu Sail Tallinn!
Esimest korda on merepeo programmis viis sadamat, kuus lava, üle 70 bändi, kellest
kaugeim on pärit Inglismaalt – The Killer Queen. Maailma üks tunnustatumaid ja
autentsemaid Queeni tribuutbände annab oma esimese Covidi-järgse kontserdi
Tallinnas 16. juulil.
Pikalt kavandatud suur rahvusvaheline purjelaevade regatt The Tall Ships
Races 2021 jääb paraku koroonapiirangute tõttu ära ning jõuab täies hiilguses
Läänemerele ja Tallinna alles 2024. aastal. Ent hoolimata sellest õnnestus
Tallinnal koostöös Klaipeda ja Szczeciniga korraldada esimest korda kolme linna
rahvusvaheline purjeregatt Baltic Regatta 2021. Need kolm linna oleks pidanud sel
aastal võõrustama The Tall Ships Races laevastikku. Nüüd aga korraldatakse ühiselt
regatt, mis toob Tallinna sellised maailma uhkeimate purjekate nimistusse kuuluvad
alused nagu Dar Młodzieży (Poola, 108,8 m), Gulden Leeuw (Holland, 67,5 m), Kapitan
Borchardt (Poola, 41,92 m), Fryderyk Chopin (Poola, 55,47 m), Pogoria (Poola, 47 m),
Shtandart (Holland, 34,5 m) jt. Kõik regatil osalevad laevad on Sail Tallinn merepeo
ajal avatud rahvale uudistamiseks. Baltic Regattal osalevad purjekad kuuluvad kõik
ka The Tall Ships Races laevastikku ja on maailma suurimal purjelaevade regatil
korduvalt osalenud.
Kolme linna regatt pakub ühtlasi noortele vanuses 15–26 eluaastat võimaluse
osaleda purjeõppe programmis. Konkursiga anname sellest huvitatud noortele
võimaluse veeta seitse päeva merel purjetades, olles seejuures laevameeskonna
täieõiguslik liige. Kandideerimisinfo: tallshipstallinn.ee
Merepeol osalevates kesklinna sadamates – Vanasadamas, Kalaranna kvartalis,
Patarei merekindluses, Lennusadamas ja Noblessneri jahisadamas – on avatud
välikohvikud, lastealad, kalaturg ja käsitöölaat. Merele saab minna aerulaua,
kanuu, purjeka ja jahtidega. Mõistagi pakutakse kala – nii värsket, suitsutatud kui ka
maitsva roana.
Lavadel astuvad üles Smilers, Marju Länik, Traffic, Regatt, Apelsin, Kosmikud,
Swingers jpt.
Kalaranda rajatakse aga merepidustuste raames senisele menukale mitteametlikule
peesituspaigale korralik rannaala, kuhu tuuakse südasuveks tubli ports värsket
rannaliiva.

Kesklinna noortekeskus annab teada
Kesklinna noortekeskuse suvetegevused on viidud õue –
sinna, kus on noored!
See tähendab, et igal esmaspäeval ja neljapäeval (kl 14–18) teeme hoopis õuenoortekat
Politseipargis! Ootame sinna kõiki noori mõnusasti aega veetma, põnevaid arutelusid
arendama ja loomulikult niisama mängima.
Juba mai lõpus algasid meil rahvusvahelised matkad, mis toimuvad üle ühe laupäeva
ja on inglise keeles. Matkatakse Tallinnas ja selle läheduses. Matkad on mõeldud igas
vanuses noortele, kes jaksavad matkata ja soovivad oma inglise keele oskust arendada.
Suurematest üritustest võiks esile tõsta 10. juulil peetava Kesklinna suvefestivali
(Politseipargis) ja 17. juulil toimuva tantsuvõistluse (Estonia taga).
13.–15.augustil korraldavad noortekeskuse töötajad vanalinna päevade noorteja lasteala Lahela! Selle kohta leiab infot vanalinna päevade kodulehelt
https://vanalinnapaevad.ee/lastele-ja-peredele/ või Facebookist.
Veel teeme noortega pingpongi võistlusi, õppeaias piknikke, peitusemänge
kesklinnas, off-line mänguõhtuid, filmi- ja muusikaõhtuid keskuses ja palju muud põnevat,
mille kohta leiab infot meie Facebooki lehelt, Instagramist või kodulehelt.

Pilet 10€ müügil kohapeal enne kontserdi algust
ja Fienta.com

Kõik noortekeskuse tegevused on tasuta!
Minna Kohjus
Kesklinna noortekeskuse juhataja
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Tallinna vaadete maalija Karl von Kügelgen (1772–1832)
Tallinna ajaloo huvilistele
pakuvad kahesaja aasta tagusest vanalinnast ettekujutust
Karl von Kügelgeni maalid.
Muu hulgas kujutas kunstnik
Oleviste kirikut pärast selle
põlemist ja enne taastamistööde algust ning lähedalasuvat Skåne bastionit selle
valmimisjärgsel kujul.
Kadrioru kunstimuuseumis oli 2015. aastal näitusel
„Dresdeni ja Peterburi vahel.
Kunstnikest kaksikvennad von
Kügelgenid” võimalik nende elust rohkem teada saada.
Järgmisel aastal möödub kaksikvendade sünnist 250 aastat.
Reinimaalt Rooma
Kaksikvennad Franz Gerhard
ja Karl Ferdinand Kügelgen
sündisid 6. veebruaril 1772.
aastal Pfalz-Baieri kuurvürsti
haldusnõuniku peres Bacharachi väikelinnas Frankfurdi
lähedal. 1786 jätkasid nad haridusteed Bonnis, sõbrunedes
seal Helene von Breuningi perega, kes toetas ka nende eakaaslast Ludwig van Beethovenit. Sealt said nad julgustust
oma kunstiandele – Gerhard
rohkem portreejoonistajana ja
Karl maastike kujutajana. Pärast isa surma andis ema kõigepealt järele Gerhardi soovile kool pooleli jätta ja Koblenzi
kunsti õppima asuda. Karl jäi
esialgu Bonni ja astus koos
Beethoveniga äsja asutatud
ülikooli filosoofiateaduskonda. Peagi aga andis ema ka
Karli soovile järele ja ta asus
õppima maastikumaali ühe
Frankfurdi kunstniku juures.
1790. aastast töötasid aga vennad koos Würzburgi kunstniku Christoph Feseli ateljees.
Andekad vennad said peagi
stipendiumi Pfalzi kuurvürstilt ja läksid mitmeaastasele
õppereisile Rooma. Alanud
oli Prantsuse revolutsioon ja
hoogu sai saksa romantismiliikumine.
Roomas said nad tutvuda
linna rikkaliku kunsti- ja arhitektuuripärandiga, aga käisid läbi ka seal elavate (saksa)
kunstiringkondadega. Itaalia
oli paljudele Põhja-Euroopa
kunstnikele sel ajal populaarne sihtkoht, mida võib võrrelda Pariisiga 19.-20. sajandil.
Muuseas tekkis neil mõte reisida Vene keisririigi Lääne-

mere provintsidesse – Liivi- ja
Eestimaale. Selleks innustas
neid Roomas viibinud Riia
linnapea poeg J. G. Schwartz.
Liivi- ja Eestimaal ning
Peterburis
Kumbki vend polnud küll
saanud akadeemilist kunstiharidust, kuid erinevalt Baltimaades tol ajal töötanud
kunstnikest olid nad hästi
kursis uuemate kunstisuundumustega ja mõistagi näinud
palju head kunsti nii itaalia
kui ka saksa riikides. Kohalikud kaupmehe- ja aadliperekonnad tundsid nende tööde
vastu suurt huvi, vennad said
hulga tellimusi ning kogusid
tuntust ja lugupidamist. Gerhard tutvus Tallinnas kunstiarmastajast paruni Zoege von
Manteuffeliga, kelle tütrest sai
tema õpilane ja hiljem abikaasa.
1798 suundusid Gerhard
ja Karl edasi Vene keisririigi
pealinna Peterburi, kus leidsid
tänu Riia ja Tallinna headele
soovituskirjadele kiirelt tunnustust vastavalt portree- ja
maastikumaalijana. Vendade
mainekaimaks ühistööks sai
keiser Paul I perekonnaportree maalimine Pavlovskis.
Tsaaripere
soosinguga
kaasnenud jõukus võimaldas
vendadel 1802. aastal taotleda
Saksa Püha Rooma keisririigilt riigiaadlike tiitlit, misjärel
nende nimele lisandus täiendina von.
1799. aastal soliidse aastapalgaga õukonnakunstnikuks
saanud Karl võttis noore tsaari Aleksander I korraldusel
ette joonistusreisid Krimmi ja
hiljem Soome, et portreteerida viimastel aastakümnetel keisririigile võidetud alasid. 1804 võeti Karl Peterburi
kunstiakadeemia liikmeks ja
1807 abiellus ta oma vennanaise noorema õe Emilie Zoege
von Manteuffeliga. 1809 asus
abielupaar elama Lõuna-Venemaale Saratovi kubermangu Volskisse, kus olid lähedal
saksa kolooniad. 1816 aga otsustasid nad naasta Eestimaale Zoege von Manteuffelitele
kuulunud Küti mõisasse.
Tuntud Tallinna
kunstnik ja peisažist
1820. aastatel elas Karl peami-

K. F. Kügelgen „Vaade Patkuli trepi juurest”

selt pere juures Küti mõisas.
1827 ostis ta aga Tallinna eeslinna väikese Friedheimi mõisa, kus tema ehitatud eramu
on osaliselt tänini säilinud ja
mälestisena kaitse alla võetud
(Õllepruuli 5, rahvusraamatukogu taga Tuvi pargis). Siin
elas ta kuni surmani 1832. Just
sellest kunstniku elu hilisperioodist on pärit vaated Tallinnale, mis kujutavad endast
suurepäraseid näiteid biidermeierlikust stiilist.
Neid Tallinna-maale on
teadaolevalt kümme kuni
kaksteist. Need portreteerivad
Eestimaa pealinna mitmest ilmakaarest, näidates vanalinna siluetti eri eeslinnadest ja
randadest või lausa linna külje
alt. Kunstnik tegi linna ümber
peaaegu täisringi, kujutades
vaateid läänest (Kopli rannast,
Rocca al Marest ja Tiskrest),
idast (Viimsist, Piritalt, Lasnamäe paeklindilt ja Kadriorust)
Tallinna merepoolset külge,
lõunast aga vaadet üle Ülemiste järve. Eraldi tähelepanu
pälvisid linna keskaegsed arhitektuurimälestised – Toompea loss ja Pirita kloostrivaremed –, mis peegeldab sel ajal
tärganud saksa rahvuslusest
mõjutatud keskaja väärtustamist. Praeguse Patkuli vaateplatvormi suunalt kujutas Kügelgen ka vaadet linnamüürile
ja selle tornidele, Skåne bastionile ning 1820 äikesetormis
süttinud ja hävinud Oleviste
kirikule, mida peagi neogooti
stiilis taastama hakati.
Tallinna-maalid näitavad
ilmekalt Karl von Kügelgeni
hilisperioodi taset ja oskust
luua igast vaatest meeleolukas
tervik nii kompositsiooni kui
ka koloriidi poolest, mis kord
annab edasi hommikuvalgust,
kord õhtuhämarust, keskpäevapäikest, pilvitust või sootuks
äikesetormi algust. Kügelgen
on Tallinna-maalidel hinnanud iseloomulikke olustikulisi
detaile, kujutades vanalinna
silueti esiplaanil eeslinnade
kalurihütte, karjaaedu, kõrtse,
tuulikuid ja tööstushooneid.
Lähtudes maastikumaali iseloomust on maalidel kujutatud
ka kaasaegses rõivastuses härrasrahvast perekonniti jalutamas ja loodust nautimas või
kohalikke kalureid ja karjuseid
oma igapäevastel töödel.

Nagu varasemadki Karl
von Kügelgeni suured maastikumaalisarjad ja joonistuste
albumid, oli ka Tallinna-vaadete sari tõenäoliselt õukondlik tellimustöö. Seda arvamust
toetab hiljuti kinnitust leidnud tõsiasi, et Kügelgeni Tallinna-sari paiknes Vene tsaaripere eestimaises suvemõisas
Kadriorus, kaunistades juba
1831. aastast Nikolai I kabinetti ja elutuba. 20. sajandi algul,
kui Kadrioru lossist sai Eesti
kunstimuuseumi
asupaik,
tuli enamik neist maalidest
muuseumi omandusse. 1930.
aastatel ehtisid mõned neist
Toompea lossis valitsuse esindusruumide seinu ja jõudsid
sealt pärast Teist maailmasõda linnamuuseumi kogudesse või lausa eraomandusse.
Paljud Tallinna-sarja tööd
on ajaloosündmuste keerises kahjuks kaduma läinud ja
neid tuntakse vaid pealkirjade
järgi. Siiski pole välistatud, et
mõni neist ei võiks tulevikus
uuesti välja ilmuda.

Eero Kangor
kunstiajaloolane
F. G. Kügelgen „Karl Ferdinand Kügelgeni portree”

Jaga oma mälestusi Neitsitorni kohvikust!
Linnamuuseum kogub mälestusi kunagisest menupaigast ja kõigest, mis seotud
selle kujunemisega omal ajal
ainulaadseks
kohtumiskohaks.
Tänavu möödub Neitsitorni kohviku rajamisest 40 aastat. Torni kunagise arvatava
keskaegse kuju taastamine ja
kohvikuks ümber ehitamine
võttis kaua aega – ehitustööd
algasid 1960. aastatel ja lõppesid alles 1980. Tuulelipp pandi
paika 1973 ja kohvisõbrad said
keskaegsesse linnamüüritorni
rajatud kohvikus Neitsitorn
esimesed tassid kohvi kätte
1981. aasta alguses.
Muuseumile on väärtuslikud igasugused mälestused
– nii kohvikusse puutuv kui ka
see, mida mäletavad tollal tornis töötanud või selle restaureerimisega tegelenud inimesed. Ootame meenutusi, mis
on seotud kuulsas kohvikus
käimisega, aga samuti lugusid
Neitsitorni restaureerimisest
ja kohviku valmimisest.
Kuidas kohv maitses? Kuidas kohvik lõhnas? Kellega
koos seal käisite? Kas tollane
miljöö erines praegusest palju? Kas tollal räägiti ka kummitustest või hoopis Soome
turistidest või pealtkuulamisest? Kas sisse pääseda oli
lihtne või pidi ootama järjekorras? Kas mäletate mõnda
kurioosset lugu?
Saada oma mälestused
muuseumile ja osale kuraatoriekskursioonil Neitsitornis!
Muuseum korraldab värvikamate meenutuste saatjaile
kuraatoriekskursiooni Neitsitornis ja Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis.
Mälestused palume saata
aadressile risto.paju@linnamuuseum.ee.

Üleskutse leiab ka muuseumi kodulehelt.
***
Linnamuuseumil on kavas taastada torni üks korrus
muuseumi kogusse jõudnud
originaalmööbliga – osaga sisearhitekt Aala Budlase loodud omaaegsest moekast sisustusest.
Praegu Kiek in de Köki
kindlustustemuuseumisse
kuuluva Neitsitorni kohviku
loost koostatakse ka väike taskuformaadis raamatuke, mis
jäädvustab kunagise miljöö ja
mälestused. Valitud killud ja
parimad hetked leiavad koha
näitust tutvustavas raamatus.
Näituse kuraator, kunstiteadlane Risto Paju tõdeb, et
Neitsitorni näitust ette valmistades ilmnes: muuseumil on Neitsitorni kujul peale üliväärtusliku keskaegse
arhitektuuri ka üks oluline
tükk Eesti disaini-, sisekujunduse- ja stsenograafia ajalugu. Alates Carl Alexander von
Winklerist (viimane baltisaksa

kunstnik), Paul ja Kristjan
Rauast ning Karl Burmanist
(esimene eesti soost arhitekt) ja lõpetades meie sisearhitektuuri grand lady Maile
Grünbergi ning Jaagup Roometiga (kes on saanud Soome
väärtuslikema filmikunsti auhinna Jussi) – kõik need Neitsitorniga seotud nimed on oma
ala tõelised tipud.
Kuraator Risto Paju arvab,
et selline ongi torni tuleviku
lugu – keskaegne kest, mis
peidab endas Eesti ruumikujunduse ajalugu ja erilisi interjööre. Tornis eksponeeritu
on väga väärtuslik, tuli tõdeda
ka mööbli tagasisaamise saagas. Pea iga detail on Neitsitornis museaal, mis jutustab
ajalgu. Tänavu sügisel Neitsitornis avataval näitusel saab
tutvuda tuntud Eesti kunstnike ja sisearhitektide loominguga, mõnel teosel saab
istudagi. Nende loomingu
väljapaneku kujundab praegu
Eesti tuntuim filmikunstnik
Jaagup Roomet.
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KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Sellel sassiläinud aastal on ka Kodulinna majas asjad pisut sassis. Tavaliselt on ikka nii olnud,
et tegutseme agaralt kuni jaanipäevani, siis on suur suvi ja meie uksi avavad peamiselt turistid
ning omainimeste jaoks hakkame taas tegutsema septembrikuus.
Tänavu tuleb suvi pisut teistsugune. Pääsu Nunnatorni kaudu linnamüürile me seitset
päeva nädalas varavalgest hiliste õhtutundideni lahti ei hoia. See jääb avatuks reedest teisipäevani kella 11–19.
Juuni algusest augusti keskele liikunud vanalinna päevade ajal korraldame kolmel päeval
kummituste otsimisi, kõikidel päevadel hommikust õhtuni loovutame iga toa ja nurga meistritele, kes oma oskusi tutvustavad ja õpipoisse jutule võtavad. Usinuse ja hoolega võib mõnest
isegi ehk sell saada.
Kuni 3. juulini on Kuldjala torni galeriis võimalik vaadata Mare Viira imepärast loomingut,
tema keraamilisi töid. Juulikuu lõpuni jääb galerii Sirje Maris Horma loomingu ja mälestuste
päralt – ülemisel korrusel kokkuvõttenäitus sellest, kuidas EKA tudengid tema hävimisohus
maale restaureerisid, allkorrusel tema mitmest ajast pärit piltide müüginäitus. Soovitame läbi
astuda ning mõni pilt enese ja sõprade rõõmuks ära osta. Kogu saadud raha paigutame Eesti
Rahvuskultuuri Fondi juures olevasse, Kodulinna maja loodud allfondi „Mälestus”. Kavatseme
hakata toetama restaureerimist õppivaid noori ja oleksime rõõmsad, kui lähiajal saaksime esimesed kandidaadid juba üles seada. Müüginäituse teine osa on Kodulinna maja kivisaalis kuni
15. juulini. Siis tuleb selle asemele rühma tublide daamide vaibanäitus „IGAL VAIBAL OMA
LUGU”, mida saab vaadata kuni augustikuu lõpuni. Enamik neist vaipadest on kootud Kodulinna majas olevatel tagasihoidlikel telgedel ja kui keegi tunneb huvi, kuidas neid telgi kasutada,
siis soovitame tulla sügiskuudel mõnel esmaspäeval kella 16–18 teemajuht Külli Viili konsultatsioonile.
Kogu augustikuu tegutseb Kuldjala galeriis Aserbaidžaanist pärit Rovshan Nur. Tornis on
tema piltide müüginäitus ning kunstnik on valmis nii lühiõpetust andma kui ka soovi korral nii
suurtele kui ka väikestele maalimishuvilistele kursusi korraldama. Ta on Bakuus vaibakudumist
õppinud. Vanalinna päevade ajal õpetab neid algteadmisi ka meie huvilistele.
Tavaliselt oleme sarja „Väärtus” tutvumiskäike jätkanud septembrikuu teisest nädalast.
Tänavu jäi mitu kevadepoolset teemat piirangute tõttu pausile ja kangesti tahaks need augustikuus plaani võtta – seega soovitame huvilistel meie maja uudistel silm peal hoida.
Kas tavapärasel ajal, septembrikuu esimesel laupäeval suudame kogu linnamüüri kaheksandat korda helisema panna, ei julge praegu lubada. Tihti on saatus meie tahtest suurem. Aga
osa torne ja väravaid helisevad 4. septembril kindlasti.
Kodulinna maja on suvel avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 11–19, teisipäeval, laupäeval ja pühapäeval kell 14–19. Kui valvelaua telefon 644 9867 mingil põhjusel ei
vasta, proovige saada kontakti numbril 507 9565.

Palju õnne!
98
Inge Koot

91
Anton Vask
Uno Saks
Anastasia Annenkova

97
Hilma Tsoi

90
Valentina Kuropatkina
Selma Bazanova
Valentina Jaama
Viiu Urb
Lehte Koppel
Ivar Altsep
Hilja Reila
Valve Ratassepp
Arto Rainer Kullervo Hakkarainen

96
Klara Lukoškina
Salme Maslova
Jelizaveta Biller
Helju Taul
95
Odette Lillemägi
Aita Haljand
Nadežda Aleksandrova

85
Marje Kärg
Agnes Lepalaan
Lembi Kildmaa
Eha-Pilvi Jõgi
Ilme Reintam
Tiiu Jõgi
Ekaterina Berlizeva
Aino-Valve Rüütle
Victor Slepets
Haldi Urve Svanberg
Eda Mõttus
Liia Eelvee
Leida-Rosalie Lekk
Eevi Alandi
Rein Leidtorp
Ene Käsper

94
Aino Brems
Valentina Khavronina
93
Nadežda Spiridonova
Meida Säär
92
Valda Kruuse
Erich Viiul
Laine Lass
Maara Üksti
Luule Käis
Aino Põldmets
Carmen Olbrei

Vello Pohla
Silvia Ritson
Mari-Ann Pihlak
Helena Pohlak
Fjodor Jurjev
Mefodi Malõšev
80
Lille Randma
Aleksandr Tsalko
Halja Lehtla
Helmut Kanarbik
Zinaida Piskunova
Svetlana Tammsaar
Jüri Pleškov
Hans Kõll
Juhani Eerik Valtonen
Grigory Chekan
Lidia Tihhonova
Aarne Vahuri
Liida Aurik
Riho Laufer
Kirsti Kruusma
Tamara Trofimova
Taimi Hanson
Alise Melnikova
Alla Fursaeva
Elve Netse
Abdulbyar Khamidullin
Aino-Valve Pedraudse
Kaie Rand
Ruth Soonets
Irene Lembi Eonurm

*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

Tallinn otse eetris
Pealinna päevast

Pealinna arengust

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

Kõike kaunist!

Tiina Mägi
Kodulinna maja

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES
 vatud E–R 9–17
A
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist)
Info: 646 6123
E-post info@kesotskeskus.ee
Koduleht www.kesotskeskus.ee
Juuksur, maniküür ja pediküür: 645 9029
TOITLUSTAMINE kestab kuni 2. juulini, taas alustatakse 11. augustist.
EAKATE PÄEVAHOID
E–R 7–18
Raua 1
Info: 5345 5026
5. juulist kuni 9. augustini on sotsiaalkeskus suletud!
Neljapäeval, 2. septembril tehakse ekskursioon HAAPSALLU.
Kavas ekskursioon linnuses, lõunasöök, käik pitsikeskuses ja Rannarootsi muuseumis
ning linnaekskursioon. Hind 43 eurot. Soovijatel palume registreerida ja tasuda keskuse
infolauas.
PÄIKSELIST SUVE!

SIHTASUTUS ÕIGUSTEENUSTE BÜROO 20
Pealinna nädalast

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00
Kanal 11

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) jõudis 8. juunil 20. verstapostini.
20 tegevusaastat on pakkunud väljakutseid, andnud võimaluse riskirühmade eest kosta
ja otsustes kaasa rääkida ning olnud töiselt inspireeriv aeg. ÕTB 20-aastane teekond on
kui kirju filmilint – stsenaariumi autor Eesti ühiskonnas toimuv.
ÕTB tänab kõiki mõttekaaslasi, koostööpartnereid ja ühiskonna riskirühmadele õigusabi
toetajaid! Iga toetus loeb – iga panus riskirühmade õigusmurede leevendamisse loob
turvalisemat Eestit!
Tallinna linnavalitsus on juubilari kõige staažikam koostööpartner!
ÕTB juristide töölauale on jõudnud kõik ühiskonna riskirühmade mured ja kliente on
olnud 25 000. Õigusmurede esikohti on 20-aastases vaates hoidnud sundüürnike mured,
majanduskriis sättis mitmeks aastaks esikohale tööõiguse ja väga pikka aega troonib
õigusvaldkonnist perekonnaõigus. Koroona-aasta on seadnud võlaõiguse tihedalt
esikoha kandadele astuma.
ÕTB praegused õigusabitegevused Tallinnas on seotud vähekindlustatud
elanike, erivajadustega isikute ja naiste kriisikodu klientide abistamisega.

Hille Raud

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

Ootame tallinlasi õigusteenusele registreeruma tel 5385 0005!
ÕTB kontaktid: https://www.otb.ee/#kontakt

ÕTB juhataja
hille@otb.ee
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VARIA

MAALILAAGER
VORMSIL
24.–28. august 2021
Kadaka, Diby küla, Vormsi, Läänemaa

Hopneri Maja kutsub kõiki huvilisi augusti lõpus toimuvale maalilaagrisse
Eesti väikesaarele Vormsile. Maalime ja joonistame vabas looduses,
naudime saareelu ning paneme suvele koos värviküllase punkti.
Katsetame erinevaid tehnikaid, õpime tundma perspektiivi, teeme tutvust valguse,
varju ja värvide mänguga ning laseme fantaasial lennata.
Juhendab tekstiili- ja moekunstnik Küllike Tuvikene,
kes omab pikaajalist kogemust erinevate laagrite ja töötubade juhendamisel.
Grupi suurus on 10 inimest.
KELLELE: kõigile täisealistele huvilistele.
HIND: 295.- sisaldab ööbimist, töövahendeid ja juhendamist.
TOITLUSTUS: kohapeal on nii toidu tellimise kui ka köögi kasutamise võimalus.
KUIDAS TULLA: autoga, bussiga, praamiga. Täpsema info saadame kõigile pileti ostjatele.
Piletid müügil Fienta.com
Rohkem infot: www.hopnerimaja.eu · nele.talussaar@hopnerimaja.eu

Eelmise ristsõna õige vastus: VAATLUSPUNKTID. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna
Martin Saar. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse
Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 9. juulini samal aadressil või e-kirjaga
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Enamik õnnetusi hüüab tulles
Kooli algastme ehk esimese kolme klassi lõpetamisel
tundub laps nii endale kui
ka oma vanematele suure
inimesena, kes teab palju
ohtudest ja oskab end hoida. Ometi viitab vigastuste ja
mürgistuste statistika vastupidisele. Mil moel saavad
vanemad aidata lastel õnnetusi vältida?
2019. aastal registreeriti
0–14-aastastel lastel kokku
25 524 traumajuhtu, mis tähendab, et iga päev pöörduti
arstiabi saamiseks ca 70 korral. Eelmainitud juhtumitest
moodustas eri kõrgustelt
kukkumine 15,4%, õnnetuse
tõttu kaotas elu 26 last.
Laste osalus liiklusõnnetustes
kasvab
kooliea
saabudes järsult, nii moodustab 10–12-aastaste vanuserühm kannatanutest 24%
ja 13–15-aastaste vanuserühm
30%.
Millest selline hulljulgus ja
riskikäitumine?
Noored riskivad sageli selleks,
et avaldada muljet eeskätt
oma eakaaslastele. Samas tahavad nad proovida oma võimeid ja piire, et hiljem kelkida
oma nn saavutustega.
10–14-aastased
noored
tahavad olla ja ongi väga iseseisvad, kuid vajavad siiski
lapsevanema tuge. Enamik
noori tahab kõike katsetada ja
sageli lasevad lapsevanemad
noortel proovida ka ohtlikke
tegevusi, sest mõistavad lapse iseseisvuspüüdu. Vahel on
lapsevanemad abitud, kuna
nende arvamusega ei arvestata enam nii palju kui varasemas eas ning neil jääb üle vaid
aktsepteerida lapse omaetteolemise ja tegutsemise
soovi. Noorele annab see küll
vabadusetunde, kuid teiselt
poolt jätab nad ilma vajalikest
juhtnööridest ja emotsionaalsest toest.
Siiski saab lapsevanem
oma lapse heaks teha üsna
palju, kui arvestab murdeea
eripära. 10–14 aasta vanuses
loeb eakaaslaste arvamus
kõige rohkem. Meeldida tahetakse sõpradele ja seetõttu saavad lapsevanemad oma
lapsi aidata just sõprusringkondade kaudu ehk kaasates
laste sõpru. Kuna noor inimene vajab sõbralikku toetust

kõige rohkem, võiksid ema ja
isa pakkuda ennast sõbraks.
Sõbralt ootavad noored aga
tunnustust ja mitte kohutmõistvat suhtumist.
10 nippi lapsevanematele
• Organiseerige arutelusid koos lapse sõpradega,
mille eesmärk on, et noored
mõistaksid oma käitumise ja
potentsiaalselt vigastustega
lõppeva olukorra seoseid ning
oma otsuste ja käitumise tagajärgi;
• öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumisest ja kuidas te end tunnete, ärge ajage
seejuures nii-öelda moraalijuttu;
• rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge oma
tõekspidamiste järgi;
• hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja turvavarustuse eest, eriti jalg- või
tõukerattaga sõites;
• eakaaslaste õpetamine
on kõige parem õppimismeetod, seetõttu suunake noori
ise ennetama vigastusi, näiteks koos vigastuste vältimise
videot valmistades;
• veetke nooruslikult aega
koos laste ja nende sõpradega;
• näidake eeskuju järgides
enda või veel parem, lapsega koos kehtestatud reegleid
turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal kandke kiivrit,
rulluisutades peale kiivri ka
põlve- ja küünarnukikaitsmeid;
• andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks vanematele lastele võib soovitada

sõita öösel peolt koju taksoga;
• õpetage turvaliselt kasutama seadmeid ja liiklusvahendeid;
• ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.
Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldusliku suhte saavutamine oma lapsega,
sest muidu ei pruugi vanem
teada, kus on laps, millal ta
abi vajab või millistesse potentsiaalselt ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.
Pandeemial on olnud rasked kehalised ja vaimsed tagajärjed – selle all kannatasid
mitte ainult täiskasvanud,
vaid ka teismelised, kes jäid
ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade ja eakaaslastega. Nad jäid oma mõtetega
üksi, sest kodus olid põletavaks probleemiks kujunenud
vanemate töökaotus või tööotsingud, vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud
tülid. Raske on olla teismeline
sellise murekoorma all ning
selle tunnistuseks on ainuüksi Tallinna lastehaiglasse selle
aasta nelja kuu jooksul enesetapukatse tõttu pöördunud 57
last ja noort.
Head lapsevanemad, püüdkem siis alanud suvekuudel
mõelda, mida koos lastega
ette võtta või kuidas nende
pikka suvepuhkust turvaliselt
sisustada. Kuulake ja mõistke
neid!

Ene Tomberg
Lastekaitse Liidu president,
lastearst

Kõik pikkused ja puuliigid.
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Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

REKLAAM

MICK
PEDAJA

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus

29. augustil
kell 19.00
Tallinna vanalinnas
Vene tn. 14a

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000
Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

SIIN VÕIB OLLA
SINU REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

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

Ehitusoutlet Harjumaal Kose
alevikus pakub immutatud poste,
puitu (terrassilaud, Siberi lehis,
höövelmaterjal), soojustust (villa ja
Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid,
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm).
Pakume ka transporti.
Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee ja
tel 5656 0096.
Ostame talukoha koos suure
maaga. Hooned võivad
vajada kapitaalremonti.
Vaatame üle kõik
pakkumised, tõenäoliselt
teeme parima hinna.
Tel 5666 9006

OSTAME ABSOLUUTSELT
IGAS SEISUS AUTOSID.
Kustutame ARKist
litsentsi alusel.
Tallinn ja lähiümbrus.
Tel 5823 8310

Üldsaunad • Tunnisaunad • Tunnidušid

Raudselt puhtaks
juba aastast 1936!
Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu

KUTSU T
PUUSEPATÖÖD:
vana põranda eemaldus,
laminaadi ja parketi
paigaldamine,
uste ja akende paigaldus

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

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

ABI APPI!

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS

AIATÖÖD:
peenarde kaevamine,
muru niitmine, trimmerdamine,
istutamine, rohimine
KORISTUSTEENUSED:
koristustööd,
prahi ja vana
ehitusmaterjali
eemaldamine,
utiliseerimine

MAALRITÖÖD:
pahteldamine,
värvimine
vuukimine,
silikoonimine

T
ABI

REMONDI- ja EHITUSTÖÖD:
aedade, piirete ehitus ja remont,
terrasside ja kuuride ehitus
kõnniteede rajamine,
tänavakivide paigaldus,
fassaadide korrastmine, fassaadipesu
katuste remont,
vannitubade renoveerimine,
betooni- ja plaatimistööd

KODUABILINE,
TÖÖTAJA
tehasesse või farmi

HOOAJATÖÖD:
põllutööd, rohimine,
saagi korjamine,
tänava puhastamine,
lume koristamine,
jääpurikate eemaldamine

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

REMONT, VIIMISTLUS
ja PLAATIMISTÖÖD!
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

SIIN VÕIB OLLA SINU REKLAAM! kesklinnasonumid@tallinnlv.ee SIIN VÕIB OLLA SINU REKLAAM!
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Tallinn has a diverse cultural program in place for the summer
This summer, Tallinn will be
holding a grandiose maritime
festival and several other traditional summer events like
Medieval Days (July 7-11), the
maritime festival (July 16-18),
the Birgitta Festival (August
6-14), and the Old Town Days
(August 12-15).
During the Medieval Days,
from 7 to 11 July, you can feel
the atmosphere of the flourishing Hanseatic era. A large
medieval market is set up in
the Town Hall Square with
merchants and workshops.
Musicians and dancers from
near and far take the stage.
A medieval procession opens
the event, followed by various
workshops, excursions, and
theatre performances. The
children’s area is situated on
the Niguliste hill, where children can participate in workshops, knight tournaments,
and other exciting activities.
The handicraft market is open,
and the workshops take place
at Town Hall Square every day.
In the five ports of Tallinn
Сity Сentre, from 16 to 18 July,
a great maritime festival will
take place, where the ships
traditionally participating in
The Tall Ships Races regat-

ta will also take part, and a
smaller regatta will take place
in cooperation with three cities - Tallinn, Klaipeda, and
Szczecin. Following all restrictions and the instructions of
the Health Board, a maritime
and family festival will be taking place in the Old City Harbour cruise area, as well as in
the Kalaranna Quarter, around
the Patarei Sea Fortress, at the
Seaplane Harbour, and in the
Noblessner Port area. Artists
from Estonia and abroad will
be providing entertainment in
the ports as well as on the water. There will be outdoor cafés, children’s play areas, a fish
market, and a handicraft fair,
as well as a sea taxi which will
be transporting participants
from one port to another.
Birgitta Festival 2021 will
take place in Tallinn from 6
to 14 August. Puccini’s opera
“Sister Angelica” will be completed especially for this year’s
Birgitta Festival. Tchaikovsky’s
opera “Yevgeny Onegin” and
Verdi’s opera “Aida” can be
enjoyed in the performance
of the Dmitry Hvorostovsky
Krasnoyarsk State Opera and
Ballet Theatre. The festival will
feature two one-act ballets

by Ivan Vassiliev, one of the
most famous contemporary
ballet artists in Russia, which
premiered in 2018 - “The Beginning” to the music of Igor
Stravinsky and “Amadeus” to
Wolfgang Amadeus Mozart.
The ballet troupe consists
mainly of the best ballet artists of the Bolshoi Theatre in
Moscow and the Mikhailovsky Theatre in St. Petersburg.
The performing arts company
NoGravity offers the musical
spectacle “Leonardo”, in which
the famous paintings of the
Renaissance artist and inventor Leonardo da Vinci come to
life.
This year, the Tallinn Old

Town Days “Stories and Legends” will take place from 12
to 15 August. In addition to an
impressive concert program,
the Old Town Days also offer numerous thematic tours,
a film program, architectural
excursions, special programs
in museums, distinct exhibitions, street theatre, children’s
area, folk culture area, etc. Activities take place all over the
Old Town, and you can enjoy
concerts of pop, folk and classical music. This year’s main
focus of the Old Town Days is
on stories and legends, and a
separate exhibition-concert
is dedicated to the friendship
between Tallinn and Helsinki.

New bicycle lanes in the City Centre
In June, the City Centre started making
the bicycle lane markings more visible.
The Tallinn City Centre Government
has developed solutions to help create
safer lanes and trails of more than 16
kilometres for cyclists in the City Centre.
The renovations started at the beginning of June on Endla Street, then moved
onto Kaarli Avenue, Estonia Avenue,
Gonsiori Street and Narva Road. This
summer, around the Old Town and in the
City Centre, there will be better and safer
cycling opportunities.
The aim is to ensure smooth cycling
through places that currently hinder uninterrupted cycling. A total of approxi-

mately 3.8 kilometres of new bicycle
lanes will be built in the City Centre, and
improvements to existing cycle paths and
roads are planned to the extent of approximately 5 kilometres.
By reducing lanes for cars, cyclists
will get an additional kilometre of bicycle
lanes on the road. By redistributing the
pavement, cyclists will have an extra 2.7
kilometres of cycling space. In addition,
Väike-Ameerika and Hariduse Street will
become more bicycle-friendly thanks to
changes in traffic management and better markings.
Initially, the mobility space will be
redistributed using simple solutions
that do not require large-scale design

or construction work, but infrastructure
improvements on the same routes are
planned for the future. Separate bicycle
paths are also planned for the extensive
reconstruction of the streets.
Constructions to improve cycling
opportunities will be completed in July
at a cost of around 1.5-2 million euros.
The preparation for the construction
of the facilities and making the agreements necessary for restructuring took
nine months in cooperation between the
Urban Environment and Public Works
Department, the Urban Planning Department, Tallinn Transport Department and
Tallinn Strategic Management Office and
the infrastructure holders.

Where to catch the best “lõunapakkmised” in Tallinn?
I have to be honest, I do not
want to share my favourite
lunch places! I would be disappointed if I couldn’t get my
own meal because they became too popular… Instead,
let me begin by helping you
find your own new favourites,
so my hidden gems can remain my little secret for now!
Locals know the best deals
in town.
If there’s a rich yummy smell
in the air outside and the majority of customers seem to
be locals, you are in the right
place.
Estonian “kohvik” (cafe) is so
much more than just a cup
of coffee!
In most cases, the Estonian
“kohvik” (cafe) is actually the
ideal place for freshly-cooked
lunch meals. You can go to a
kohvik purely for lunch and
leave without ordering any
drinks!

Learn Estonian through dining out.
Welcome to the land of generous
“lõunapakkmised”
(lunch offer) and “päevapakkmised” (offer of the day)!
Because we are on the hunt
for locals’ favourites, please
do not expect the caterers
to be fluent in English. Let’s
learn some food-related vocabulary in Estonian!
My recommendations: The
detailed version of this list
with photographs, opening
hours, and a link to the menu
are available on my blog.

€3.5 quick lunch: Grenka
A broth and your choice of
pirukas.
Lunch offers are also
available on weekends, but
only from 1pm.

Bread-lovers’ lunch from
€4.5: Kalamaja Pagarikoda ja
Bistroo
A main dish with your choice
of carbs and 2 types of salads.
The artisan breads and
kid-friendly atmosphere await
you!
Lunch with an amazing salad
bar from €4.4: Uudistemaja
Kohvik
A main dish comes with
your choice of carbs or vegs.
You can toast your bread
while you fill your plate with
delicious salad!
€4.6-4.9 all-day lunch until
7pm: Sõõrikukohvik
Päevapraad includes a main
dish with your choice of
carbs, 3 types of salads, and
breads. As the name of the
cafe suggests, the doughnuts
here are always nice and impossible to resist!
Train your plating skill for
the €5 buffet: Lime Buffet
Choose a main dish, then get
your salads and several hot

side dishes - as much as you
can put on your plate!
Lunch from €5.2 for tennis
fans and all: Herne Kohvik
A main dish with your choice
of carbs, 2 types of salads, and
breads.
The best discounted deal
is the “Komplekt” (set) which
complements the lunch with
a soup or sweet pancakes!
Late lunch discount: Poogen
Go there at 3:30pm, and you
can enjoy the buffet lunch at
half price, instead of the usual
€1.2 per 100g!!

Summer is finally here!
Several of the restrictions that have been affecting
people’s everyday lives for months have been lifted.
When thinking about what these restrictions affected
the most, it had to do with ordinary activities which
we did not consider anything special – eating in restaurants, visiting museums, getting together with
friends, shopping. All the things that we were able
to do regularly or on the go, things that were only a
phone call away. The abrupt end of such activities left
a void in people’s lives. However, places have gradually
started to open up again.
During the month of June, the City Centre Government has also been focusing on things whose results
may not be easy to notice at first glance but whose absence would be immediately noticeable. Whether it be
the reconstruction of inner quarter roads or the maintenance of the park paths. When the autumn weather
brings rain, a walker might suddenly realise that they
were able to pass even the furthest corner of the park
without getting wet. Snelli pond was cleaned this year,
which likely makes the birds nesting there very happy,
but as the results showed, it was extremely necessary –
the amount of sludge removed from the pond was four
times higher than originally thought, not to mention
the various findings that came out of this. In addition to
tyres and rubbish bins, many decades had left behind
military legacy!
Anyone who has had anything to do with construction or renovation work recently is certainly aware of
the rising prices and extended queues for both projects
and construction materials. The city hasn’t been left
untouched either – the prices are far from what they
were at the time of this year’s budget-making. Therefore, the city of Tallinn has decided to postpone some
of the construction projects planned for this year. Every city resident likely agrees that it would not be fair to
overpay just to be able to cut ribbons before elections.
Instead, we manage the city wisely, make sure everything we need is done and wait for the market to cool
down.
People spending quality time outside is still a priority for the city. Sports opportunities at Inglirand are
constantly evolving under the leadership of beach volleyball enthusiasts – we would like to thank them for
that! Tallinn Sports and Youth Department repaired
the broken ring of the basketball court on the edge of
Toompark, so now both baskets are up and ready for
use. The ball court at 32 Lastekodu St will soon have
a new location as well because a unique family playground for all ages will be built in the courtyard this
autumn inspired by Härjapea River and the mills that
used to exist in the area. Apparently, many of you have
noticed the construction of bicycle lanes to create safer
opportunities for riding bicycles and scooters in Tallinn
– different bicycle lanes will be connected in the city
centre and cyclists won’t find themselves deadlocked.
Unfortunately, it is not possible to build a separate bicycle lane on each side, so we have to share and respect
one another’s space.
And finally – what would summer and life in the city
be without culture? As mentioned earlier, many of the
usual events have changed in time and form, but now
is the time to get back into a regular rhythm. A series
of summer concerts in the city centre was opened by
the legendary Kukerpillid, whose performance brought
numerous people of all ages to the summery Kadriorg
Park. A series of summer plays for children has also
been introduced. In addition, there are excursions and
many other exciting things to come. Be sure to find out
what’s on in your area! Nature rejoices when we enjoy
culture close to home, without having to take longer
trips to experience it. And the environment in the city
centre is just what you need this summer!

€6 weekend lunch: Yurina
This is actually my Japanese
restaurant.
At €6, you can have either a
Tonkotsu Ramen (dinnertime
price: €9) or a lunch special
along with a fluffy steamed
cake for dessert!

Lady
Wait-Rose
from Japan

Monika Haukanõmm
City Centre Governor

