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mere seisukorrale ning tegema konkreetseid tegusid selle parandamiseks.

Elamusrohke päikseline suvi kosutas hinge
Pealinnas pakkus suvi mitmekesist kultuuriprogrammi ja meeleolukaid suurüritusi, piirangute
ja vihmale kiskunud ilmade kiuste on tulekul veel nii mõndagi põnevat.
Kehtestatud piirangutest hoolimata
said vanalinna päevad edukalt ja
täiemahuliselt peetud – rohkearvuliste kontsertide puhul tagati väravais
Covid-tõendi kontroll ning enamasti suhtuti kitsendustesse mõistvalt
ja leplikult, laskmata sel peotuju ja
kontserdielamust rikkuda. „Vanalinn
oli neil neljal päeval täis elu ja usun, et
suurüritust võib pidada igati kordaläinuks! Ilmselt ei kahtle enam keegi,
et vanalinn pakub põnevat avastamist
ka meile endile, mitte üksnes turistidele. Üle 400 ürituse-ettevõtmise ja
üle 15 000 külalise räägivad enda eest.
Kohtumiseni järgmistel juubelihõngulistel päevadel!” ütles peakorraldaja
Anne Velt.
39. vanalinna päevad olid erilised
mitmes mõttes. Esimest korda toimusid need augustikuus ja viirusest
tulenevate piirangute tõttu oli Raekoja platsil toimuvatele kontsertidele
pääs piiratud. Meenutagem, et mullu
jäid traditsiooniliselt juunikuu algul
peetavad vanalinna päevad rangete
piirangute tõttu sootuks ära. Seega
oli vanalinn üle kahe aasta taas täis
põnevaid ekskursioone, värvikaid tä-

navakunstnikke, meeleolukaid kontserte, õpetlikke töötubasid jpm.
Suve jooksul toimus teisigi suurüritusi – suurt publikuhuvi nautinud
keskaja päevad vanalinnas ja merepidu viies sadamas, mille lõpetas uhkete purjelaevade paraad Tallinna
lahel. Samuti hiljutine suurejooneline iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamine, mille kulminatsioon
oli suurkontsert lauluväljakul ja lõppakord Inglirannalt lendu lastud ilutulestik.
Suvi on pakkunud igas eas kesklinlastele muidki vahvaid väiksemaid
ettevõtmisi. Lapsed ja noored on
saanud Politseipargis juhendaja käe
all tõukerattatrikke harjutada, Vabaduse väljakul õpetati politsei- ja
piirivalveameti ja linnaosavalitsuse
koostöös elektritõukerattaga ohutult
liiklemise põhitõdesid ning eelmisel
nädalal korraldas Kesklinna valitsus
noortekino – vabaõhukinona kavandatud üritus pidi vihmase ilma tõttu
paraku küll rahvusraamatukogu saali kolima, ent ega see noorte huvi ja
filmielamust vähendanud. Menukad
olid ka suvekontserdid kesklinna

parkides. Selgi hilissuvel tulid linnaosa ametnikud rahvale lähemale, andes eri asumite elanikele võimaluse
kodulähedasest välikontorist läbi
astuda. Augusti teises ja septembri
esimeses pooles käib välikontor
teisipäeva ja neljapäeva õhtuti läbi
üheksa asupaika.
26. august – Läänemere päev
Ent suvi kestab veel. 26. augustil tähistame Läänemere päeva, mille
seekord pühendame pealinna oma
saarele – looduskaunile ja põneva ajalooga Aegnale. Reidi tee kergliiklus- ja
puhkealal Ingliranna piirkonnas avatav „Aegna saatkond” tutvustab saare
ajaloopärandit ja loodust ning saarel
puhkamise võimalusi.
Aegna on oma äsja lõppenud ökoturismi projektiga teistele eeskujuks,
kuidas planeerida keskkonnahoidlikku turismi ja arendada elu väikesaarel.
Osalejad saavad mitmekülgset teavet
saare ajaloo, looduse, keskkonnakaitse, elurikkuse, saarel käimise võimaluste jms kohta. Lisaks on plaanis
temaatilise fotokonkursi parimate
tööde väljapanek, merelaulude kont-

sert, Vladislav Koržetsi kalatoitude
degusteerimine ühes muhedate pajatustega, Läänemere kaitsele pühendatud ettekanded jm. Samuti saab osa
võtta retkedest linna looduspärlitega
tutvumiseks, näha, kuidas töötab mereprügipüüdur Seabin ja aimu saada,
kuidas merre sattuv prügi mõjutab
meie keskkonda.
Tallinnas korraldavad Läänemere päeva tähistamist keskkonna- ja
kommunaalamet ning Kesklinna valitsus. Läänemere päeva tähistatakse
iga aasta augustikuu viimasel neljapäeval Soome algatusel. Läänemere
päeva hakati tähistama 2019. aastal
Helsingis. Tänavu tähistatakse Läänemere päeva seega kolmandat korda ja
nüüd juba neljas riigis. Eestis tähistati Läänemere päeva esimest korda
2020. aastal. Tallinnale tegi ettepaneku Läänemere päeva tähistamisel
kaasa lüüa Helsingi linnapea.
Läänemere päeval juhitakse tähelepanu Läänemerele, selle mitmekesisusele ja väärtusele – korraldatakse ettevõtmisi, mille eesmärk on
innustada inimesi ja organisatsioone
pöörama rohkem tähelepanu Lääne-

Muinastulede öö
Kesklinnas tähistatakse 28. augustil
muinastulede ööd kontserdi ja lõketega Inglirannas (Russalka juures).
Päikeseloojangul kella 20 paiku algaval avalikul tasuta üritusel annab pärast lõkete süütamist kontserdi Jarek
Kasar. Peale mererannal läidetavate
süüdatakse üks lõke merele transporditud parvel.
Muinastulede ööl süüdatavad
lõkked meenutavad ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid. Tänapäevane augustikuu lõpus
korraldatav ühine lõkete süütamine
mererannal on paari aastakümnega
saanud üldrahvalikuks traditsiooniks.
Rannaäärseid märgutulesid nimetati eelkõige Eesti saartel iilastuledeks. Viikingite ajastul süüdati
iilastuled praktilisest vajadusest. See
oli tuli, mis süüdati rannas hilja peale
jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoidmise eest igalt tule
juurde saabunud paadilt sada räime.
Seda korda ja kohustust järgiti sadu
aastaid, sest oli nii meremeeste ellujäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks oluline.
Üle 20 aasta tagasi Hiiumaalt ja
teistelt Eesti saartelt alguse saanud
nüüdisaegsete märgutulede süütamine võetakse ette eelkõige selleks, et
lõkkega edastada positiivseid sõnumeid. Tulede kett ümber Eesti ranniku
ja saarte on aasta-aastalt üha pikenenud. Lisaks pakub mereäärne üritus
sel õhtul kokkutulnutele ka emotsionaalset elamust ja ühtsustunnet.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 64 385 INIMEST.
Aasta algusest on seitsme kuu
jooksul lisandunud Kesklinna
294 elanikku. Juulis kasvas
Kesklinna elanike arv 79 võrra.
Tallinnas elab augustikuu alguse
seisuga kokku 444 703 inimest,
aasta algusest on pealinna
elanike arv 985 võrra kahanenud.
Eelmisel aastal suurenes Tallinna
rahvaarv 1756 võrra.
Allikas: rahvastikuregister,
1. august 2021

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 29. septembril.

Loe lk 2 Vaktsineerima!

Loe lk 3 Lauluväljaku
külastuskeskus

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
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Ohutult sügisele vastu
Päikseline ja sündmusrohke suvi hakkab lõpule
jõudma ning peagi algab uus kooliaasta. Lootkem,
et tänu aktiivsele vaktsineerimisele saavad sel
sügisel õpilased traditsioonilisel moel tarkust
taga nõuda. Koduseinte vahele ekraani taha
sunnitusest on väsinud kõik – nii õpilased,
õpetajad kui ka lapsevanemad.
Loodame, et need, kes seda veel teinud ei
ole, kasutavad võimalust lasta end vaktsineerida kaubanduskeskuste juures tegutsevates
mobiilsetes või augustilõpu nädalavahetusel
koolidesse sisse seatud vaktsineerimispunktides. See, kas veedame taas sügise koduseinte
vahele suletult ning elavast kultuurist ja meelelahutusest ilma jäetult, oleneb igaühest meist.
Terviseameti statistika kohaselt on kesklinlased
olnud vaktsineerimisel tublid ja eeskujulikud
– ligi kaks kolmandikku linnaosa elanikest on
kas täielikult vaktsineeritud või n-ö poolel teel.
Aktiivne mobiilsetes vaktsineerimispunktides
käimine lubab loota, et vaktsineeritute osakaal
kasvab jõudsalt ja sügisel saab elu kulgeda peaaegu täistuuridel.
Palav ja päikseline suvi andis kahtlemata
suurel hulgal energiat ja aitas kompenseerida
pikalt jahedat ja siseruumides vaba aja veetmise
piirangutega kevadet. Elamusrohkeid suurüritusi jagus ka pealinna ja vanalinn ärkas taas ellu
– menukaks kujunesid nii keskaja päevad kui
ka juba servapidi uute piirangute kammitsaisse jäänud vanalinna päevad. Tänulikku publikut
jagus ka kesklinna parkides antud tasuta kontsertidele.
Üle pika aja saime nautida kultuuri ehedal
moel, ekraani vahenduseta ja suure hulga publiku osavõtul. Seega saame tõdeda, et teoks said
pea kõik suvesse planeeritud üritused.
Vanalinna päevad toimusid seekord augustis. Eelmisel aastal jäid need juba 1982. aastast
juuni algul peetavad pidustused pandeemiast
tingitud rangete piirangute tõttu sootuks ära.
Tänavu lootsime, et augustikuuks oleme piirangutest priid, ent nagu öeldakse – inimene mõtleb, Jumal juhib. Nakatumise arvud hakkasid
jõudsalt kerkima juba augusti hakul ning korraldajad olid sunnitud kavandatud vaba juurdepääsuga suure publikuhulgaga üritused kiirelt
kohandama – ala piirama ja Covid-tõendi kontrolli sisse seadma. Aga ega see kontsertide taset ja publikuhuvi kahandanud. Ükski vanalinna
päevade programmis olnud üritus vast kehtestatud piirangute tõttu ära ei jäänud ja publikut
jagus kõikjale. Kontserdiala piiramine ja Covidtõendi kontroll oli kindlasti parem lahendus kui
piirata külaliste arvu või üritus sootuks ära jätta. Kesklinna valitsus tänab kõiki mõistmise ja
mõistlikkuse eest!
Kesklinna suvekontsertide sarjale panid ilusa
punkti Siiri Sisask ning Robert ja Anti Jürjendal.
Siiski on üks tasuta kontsert veel varuks – muinastulede ööl esineb Inglirannas Jarek Kasar ja
nii rannal kui ka merel süüdatakse lõkked!
Inglirannas tähistame tänavu ka Läänemere
päeva, mille raames avame seal „Aegna saatkonna”. Pane tähele – üritus saab teoks juba homme, 26. augustil!
Kesklinna koosseisus oleval Aegna saarel
tasub kindlasti käia. Aegna saatkond võimaldab
saare kohta rohkem teavet saada. Kui saatkonnas kuuldu tekitab suure soovi saarele sõita, siis
jõuate ehk seda teha veel sel suvehooajal. Veel
pole hilja – suvi kestab!
Augustis algas ka Kesklinna valitsuse järjekordne välikontorite seeria, mis sedakorda
ühendab endas mitut olulist külge – peale tavapärase võimaluse, kus linnakodanik saab vabas
vormis ja vabal teemal linnaametnikega juttu
puhuda, jagame soovijatele biojäätmete konteinereid, millega linn loodushoidlikku prügisorteerimist soodustab.
Järgmise lehe ilmumise ajal on äsja alanud
sügis ja lapsed käivad juba koolis. Seekord linnaosa kooli alguse puhul suuremaid pidustusi ei korralda, kuid ühe väikese üllatuse oleme
Tammsaare parki planeerinud küll, mille taustal
saate terve esimese koolinädala jooksul pilte
teha, et seda aastat tulevikus meenutada.
Kohtumiseni Aegna saatkonnas ja muinastulede ööl!

Kesklinnas tegutsevad mobiilsed vaktsineerimispunktid
Tallinnas suuremate kaubanduskeskuste juures tegutsevad augusti lõpuni mobiilsed
vaktsineerimispunktid. Lisaks
korraldatakse vaktsineerimist
Covid-19 vastu ka kahes Kesklinna linnaosa koolimajas.
Vaktsineerimispunktidesse
saab tulla eelregistreerimiseta,
aga kaasa peab võtma ID-kaardi
või passi.
„Lääne-Tallinna keskhaigla
korraldatud mobiilse vaktsineerimise kampaania teeb teenuse
elanikele võimalikult mugavaks
ja operatiivseks,” ütles linnaosavanem Monika Haukanõmm.
„Vaktsineerimise alguses olid
paljud valmis vaktsiini järele
sõitma kasvõi teise Eestimaa
otsa või vaktsineerimiskeskuse
juures pikkades järjekordades
ootama. Palju mõistlikum on
tuua vaktsineerimine inimesele võimalikult kodu või töökoha
lähedale, muuta see mugavaks
ja korraldada ilma eelregistreerimiseta.”

Veel on võimalik end vaktsineerida lasta 25. ja 26. augustil
kella 9–17 Keskturul, 27. augustil
kella 9–21 Torupilli Selveris ning
27.–29. augustil kella 10–20 Tallinna 21. koolis (Raua 6).
Augustikuu viimase nädala tööpäevadel on vaktsineerimispunkt ka linnavalitsuse
hoone (Vabaduse väljak 7) esitlusruumis, kus vaktsineeritakse
ilma registreerimata. Vaktsiin
on ekspertide hinnangul kõige
efektiivsem ja ohutum Moderna.
Linnavalitsus
korraldab
veel augustikuu viimasel nädalavahetusel vaktsineerimist
pealinna koolides, teenust
osutavad Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna
kiirabi ning SA Tallinna Koolitervishoid. Vaktsineeritakse
kõigis linnaosades – ühtekokku 16 koolis üle linna. Koolides
vaktsineeritavad saavad lisaks
osaleda auhinnaloosis, kus
peaauhinnaks on 30 iPadi. Koolimajadesse oodatakse vaktsi-

neerima eelkõige 12–18-aastasi
õpilasi ja nende perekonnaliikmeid, kuid tulla võivad ka teised
selle piirkonna elanikud. Õpilaste vaktsineerimiseks kasutatakse vaktsiini Pfizer/BioNTech
Comirnaty, mida on selle vanuserühma vaktsineerimiseks
soovitanud riiklik immunoprofülaktika eksperdikomisjon.

Koolid saatsid õpilastele ja
lapsevanematele teavituskirja ja
vanema nõusoleku vormi. Õpilane saab vaktsineerima minna
koos vanemaga või vanema antud kirjaliku nõusolekuga. Kui
vaktsineerimispunkt ei ole õpilase oma koolis, võib ta minna
mistahes kooli, kus vaktsineerimine on korraldatud.

Abivajajatele jagatakse taas tasuta maske
Tallinna linnaosad jagavad lasterikastele peredele, üksikvanematele, pensionäridele ja
sissetulekust olenevat toetust
saavatele linlastele tasuta meditsiinilisi maske.
Kesklinnas jagatakse maske linnaosavalitsuse infosaalis
Nunne 18 (E 8.15–18, T–N 8.15–
17, R 8.15–16), sotsiaalhoolekande osakonnas Pärnu mnt 9
(E 9–12 ja 13–18, T ja N 9–12 ja
13–17, R 9–12), sotsiaalkeskuses
Liivalaia 32 (E–R 9–17) ja Raua
saunas Raua 23 (E–P 11–20).

Lasterikastele
peredele
(kolm ja enam last peres) jagatakse kaks pakki, üksikvanematele, sissetulekust olenevat
toetust saavatele linlastele ja
pensionäridele üks pakk meditsiinilisi maske (50 maski pakis).
Maskidele järele minnes
võtta kaasa isikut tõendav dokument ja pensionäridel pensionitunnistus. Palutakse tulla
tervena ja kohapeal järgida terviseohutusnõudeid.
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinna-

pea Betina Beškina märkis, et
kolmanda koroonalaine leviku
pidurdamine oleneb igaühest
meist. „Mask on esmane vahend, millega saame kaitsta ennast ja teisi. Suvepuhkuste järel
ja kooliaasta eel liigub avalikus
linnaruumis üha rohkem inimesi, mistõttu tasub maski kanda
ka mujal rahvarohketes kohtades, mitte ainult kohustuslikus korras ühissõidukis,” sõnas
Beškina.
Tallinna linn on jaganud linlastele tasuta maske alates eel-

mise aasta sügisest. Nii on saanud korduvkasutatavad riidest
maskid gümnasistid ja progümnasistid ning meditsiinilisi maske üksi elavad pensionärid ja
pered. Ka kevadel jagati meditsiinilisi maske kolme ja enama
lapsega peredele, üksikvanematele ja kõigile pensionäridele. Maske jagati samuti suure
nakkusnäitajaga kortermajade
elanikele. Ühtekokku on linlastele jagatud juba mitu miljonit
maski.

Kesklinna ametnikud harrastavad vabaõhuvastuvõttu
Kesklinlased saavad augustis
ja septembris linnaosavalitsuse töötajatega kodulähedases
välikontoris suhelda.
„Tulime
kodanikele
lähemale ja teeme seeläbi asjaajamise
lihtsamaks.
Eelmiste aastate kogemused on
näidanud, et välikontorites
käiakse üsna usinalt ning probleemide, küsimuste ja ettepanekute ring on õige lai. Välikontor on hea võimalus oma
küsimustele vastused saada,
aga teisalt teha ettepanekuid
kogukonna elu parandamiseks,”
ütles Kesklinna vanem Monika
Haukanõmm.
Tänavu jagatakse välikontorites ka biojäätmete kogumisnõusid, eesmärgiga linna-

kodanikes keskkonda säästvat
suhtumist juurutada ja biolagunevate jäätmete ringlussevõttu edendada. Tasuta biojäätmete kogumisnõu saab iga
seda sooviv Kesklinna linnaosas elav leibkond. Kogumisnõuga antakse kaasa biolagunevad kilekotid ja infovoldik,
kus selgitatakse, millised jäätmed biojäätmete mahutisse
sobivad. Kogumisnõude jagamist puudutavate küsimuste
korral palub Kesklinna valitsus
kirjutada e-posti aadressile
kesklinlane@tallinnlv.ee või helistada telefonil 645 7220.
Välikontorid
tegutsevad
graafiku kohaselt teisipäeviti ja
neljapäeviti kella 17–19.

Tulekul on veel neli välikontoripäeva:
•
•
•
•

31. augustil Koidu pargis;
2. septembril Tiigiveski pargis;
7. septembril Hõlmikpuuhaljakul (Peeter Süda ja Pärnu mnt nurgal);
9. septembril Kadrioru lugemisnurgas (Lydia Koidula ja Faehlmanni nurgal).

Tallinna Soojus maksis linnakassasse 2,8 miljonit eurot dividendi
AS Tallinna Soojus maksis
oma eduka 2020. majandusaasta eest linnaeelarvesse 2,8
miljonit eurot dividendi. Selle
summaga on ettevõte enim dividendi maksev pealinna ainuomandis olev äriühing.
Tallinna Soojuse juhataja
Rainer Vakra sõnul makstakse dividendi välja kord aastas.
„Hoolimata
koroona-aastast
kujunes Tallinna Soojuse majandusaasta edukaks ja maksime Tallinnale välja samas suurusjärgus dividendi kui eelmisel

aastal ehk 2,8 miljonit eurot.
Lisaks täitsime riigikassat tulumaksuga ligi poole miljoni euro
ulatuses,” rääkis Vakra. „Miljonid on nüüd linnakassas kenasti
olemas ja raha leiab kindlasti
edaspidi väärt kasutust pealinlaste heaoluks, mistahes valdkonnas seda vaja peaks minema,” märkis Vakra.
„Ka käesoleval aastal loodame suurepäraseid majandustulemusi saavutada. Tallinna
kaugküttemajanduses
on selle aasta prioriteet in-

vesteerimine
soojusenergia
tootmisesse kasutades keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid,
ülekandevõrkude
ja
katlamajade renoveerimine ning
arendamine. Peamine meie
äriühingule on aga keskkonnaohutusnõuete järgmine ja kontroll ning et saaksime osutada
pealinna tarbijale kvaliteetset
teenust soodsate hindadega,”
lisas Vakra.
Tallinna Soojuse 2020. majandusaasta puhaskasum summas 2 077 136 eurot ja 722 864

eurot varasemate aastate jaotamata kasum, kokku 2 800 000
eurot, maksti välja dividendina
ainuaktsionärile, Tallinna linnale. Tulumaksuna laekus riigikassasse 455 814 eurot.
AS Tallinna Soojuse ülesanne on tagada Tallinna linna
soojatarbijate häireteta varustamine kvaliteetse soojusega.
Selleks on Tallinna Soojus sõlminud 2002. aastal 30-aastase
tähtajaga rendi- ja käituslepingu AS-iga Utilitas Tallinn.
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Lauluväljak sai külastuskeskuse

Vabaduse väljakul saab rula ja tõuksiga trikitada
Vabaduse väljaku servas endisel tenniseväljakute alal
avati uued rulaelemendid.
Vabaduse väljak on rulatajate seas populaarne harjutuspaik ning Kesklinna valitsus on seisukohal, et noorte
aktiivset ajaveetmist värskes
õhus tuleb igati soosida ja rikastada. Seetõttu loome peale

turvalise sõidu propageerimise ka paiku rula- ja rattatrikkide turvaliseks harjutamiseks. Kahtlemata teeb see
linna esindusväljaku veelgi
atraktiivsemaks nii sportlikele
noortele kui ka kõigile möödakäijatele.
Tallinnas tehtav mobiilne
noortetöö tagab usalduse ja

tulemusliku noorte soovide
ja vajadustega arvestamise.
Noored on tõestanud, et Vabaduse väljak on küll ajalooliselt väga oluline, kuid sobib
suurepäraselt ka rulatamiseks. Kesklinna valitsuse tellimusel valmistas ja paigaldas betoonist rulaelemendid
Skatepargid OÜ.

Tallinna Lauluväljaku vast
valminud
külastuskeskus
jutustab inimestele laulva revolutsiooni, laulupidude ja lauluväljaku lugu. Eesti
taasiseseisvumise 30. aastapäevaks valminud külastuskeskus avatakse kõigile huvilistele 31. augustil.
„20. augustil möödub juba
kolmkümmend aastat Eesti
iseseisvuse taastamisest ning
hea meel on tõdeda, et see
päev on inimeste südametes
tähtsal kohal. Tallinna lauluväljak oli laulva revolutsiooni
keskpunktis ning on seepärast
ka igati õige paik nende lugude meenutamiseks ja talletamiseks. Toonased pöördelised
sündmused liitsid ühiskonda
ning nende eestvedajad väärivad mäletamist ning tunnustamist, ütles linnapea Mihhail
Kõlvart.
„Lauluväljakul on külastuskeskuse rajamisest unistatud kaua ning olen väga rahul,
et just Eesti taasiseseisvumise
30. aastapäeva saabudes oleme selle reaalsuseks teinud.
Toome külastajateni laulva revolutsiooni, laulupidude ja
lauluväljaku loo. Mil viisil need
kõik üksteisest erinevad ning
mil viisil on ühised. Kindlasti

ei tohi aga jääda see külastuskeskus ühele kohale paigale,
vaid peab pidevalt avastama,
arenema ja kasvama,“ ütles
Lauluväljaku juhataja Urmo
Saareoja.
Külastuskeskuse loomisel
lähtuti ideest pakkuda ainulaadset harivat-elamuslikku
ajaveetmise võimalust Eesti
kultuuri maamärgina ja laulva
revolutsiooni hällina tuntud

kohas. Lauluväljak on paik,
kus saab tajuda laulupidude
rolli meie kultuuri- ja ajaloos,
tunnetada laulva revolutsiooni ajastu vaimu ja avastada
põnevat kohaajalugu. Külastuskeskuses saab läbi viia haridusprogramme õpilastele,
korraldada
kohtumisõhtuid
laulupidude ja laulva revolutsiooni sangaritega ning panna
üles temaatilisi näitusi.

Seenioride filmiklubi alustab uut hooaega

Vaata lähemalt rajatava vee- ja spordikeskuse lahendust (allikas Capital Mill OÜ):
https://www.dropbox.com/s/0kkkuu2r54hlqy3/V14_2.mp4?dl=0

Lasnamäele rajatakse vee- ja spordikeskus
Lasnamäele Tondiraba jäähalli naabrusse rajatakse
2024. aastaks vee- ja spordikeskus. Peale olümpiamõõtmetes ujula on spordikompleksis vee- ja saunakeskus,
universaalne pallimängude
plats ning majutusasutus.
Rajatavale keskusele nime
leidmiseks on käimas avalik
ideekonkurss.
Lasnamäele valmivale veeja spordikeskusele avaliku
nimekonkursi korraldamise
eesmärk on leida keskusele
meeldejääv ja lühike nimi, mis
sobib selle tegevusega ja on
keskuse maine tekkimise alus.
Nimekonkurss kestab kuni 1.
septembrini.
Ettepanekuid
saab esitada e-aadressil https://www.tallinn.ee/lasnamae-vee-ja-spordikeskusenimekonkurss. Nimekonkursi
esikolmikule on Capital Mill
OÜ ja Tallinna linn välja pannud kingitused.
Tondiraba piirkonnast on
kujunemas Lasnamäele terviklik nii sees kui ka väljas

aktiivse vaba aja veetmise võimalustega spordilinnak. „Tondiraba jäähalli kõrvale rajatav
vee- ja spordikeskus loob lisavõimalused sportimiseks nii
tippsportlastele kui ka harrastajatele. Ühtlasi võimaldab
olümpiamõõtmetes ujula korraldada Tallinnas maailmatasemel suurvõistlusi,” ütles linnapea Mihhail Kõlvart. Peale
kahe suure spordikompleksi
valmib samasse piirkonda
juba septembriks ka Tondiraba park, mis võimaldab värskes õhus tervislikult ja mitmekülgselt vaba aega veeta.
Pargis saab harrastada nii
meeskondlikke kui ka individuaalseid spordialasid.
Hoonestusõiguse
seadmiseks ja rahvusvahelistele
standarditele vastava ujula
rajamiseks tegi linn koostööd
Eesti ujumisliiduga, et kokku
leppida rajatava ujula tehnilised tingimused. Vee- ja spordikeskuse arendaja Capital
Mill OÜ partner Tanel Samuel
selgitas, et praegu käib pro-

jekteerimine ja ametkondadega kooskõlastamine. Spaa,
veekeskuse ja meelelahutuskompleksi eest hakkab vastutama sama käitaja, kes on
tegev ka Mustamäe Elamus
Spas.
Kavandatud hoone ruumiline programm keskendub
sporditegevustele. Olümpiastandarditele vastava ujula
juurde on planeeritud 400 kohaga tribüün. Peale 50-meetrise basseini rajatakse ka
25-meetrine soojendusbassein. Samuti ehitatakse kahe
väljakuga spordisaal koos
teenindusruumidega, spordiklubide ruumid ning vee- ja
saunakeskus koos vajalike
teenindusruumidega. Vee- ja
spordikeskuse kõrvale tuleb
ujulat ja kogu kvartalit teenindav avalik parkla.
Tondiraba jäähalli kõrvale
rajatava vee- ja spordikeskuse
alus on kontsessioonileping,
mille põhjal linn sõlmis Capital
Mill OÜ-ga hoonestusõiguse.

Septembris alustab taas väga populaarseks
saanud filmiklubi. Selle hooaja esimene kinoseanss toimub 14. septembril – linastub
tuntud Hollywoodi filmilavastaja Christopher
Nolani põnevik „Tenet”, mille võtted olid ka
mitmes paigas Tallinnas. Filmiklubi kinoseansid toimuvad Coca-Cola Plazas (Hobujaama 5).
Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu tuleb kinolisel esitada sissepääsuks Covid-tõend
– kas vaktsineerimis- või läbipõdemistõend või

kuni 72 tundi enne üritusele tulemist tehtud
negatiivne PCR (koroona) test.
Covid-tõendi hankimisel saab abi Kesklinna sotsiaalkeskusest (Liivalaia 32), linnaosavalitsuse peamajast (Nunne 18) ja linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast (Pärnu mnt 9).
Selleks on kindlasti vaja kaasa võtta ID-kaart ja
paroolid.
Info filmiklubi kohta tel 645 7210 või e-posti
aadressil valentina.moskaljova@tallinnlv.ee.

SÜDAMEKARU AITAB LAPSED KOOLI
Eesti suurperede liit koostöös Tallinna ja
Harjumaa lasterikaste perede liiduga korraldab koos liikmesorganisatsioonidega
heategevuskampaaniat „Südamekaru aitab lapsed kooli”.
Toetusi lasterikaste perede õpilaste
õppimise ja huvitegevuse tarbeks kogutakse Tallinnas Prisma kauplustes, Solarise,
Mustamäe ja Ülemiste keskuses. Kampaania kestab 29. augustini.
Kampaania eesmärk on, et kõikidel
lastel oleks võrdsed võimalused arenguks,
õppimiseks ja kasvamiseks. Ainult nii loome
tugeva, sidusa ja toimepideva Eesti ühiskonna!

• Toetada võib rahaga. Annetusi saab
teha ka fienta.com keskkonna kaudu
(märksõna: Südamekaru aitab lapsed
kooli). Toetussummadest läheb 50%
suurperede laste huvitegevusele ja 50%
õppevahendite ja arvutite soetamisele.
Kampaania eestkõnelejad on Aigar Vaigu
ja Tatjana Mihhailova-Saar.
Aitame üheskoos lapsed kooli!

Kampaania tegevused
• Vabatahtlikud jagavad eelpool nimetatud kaubanduskeskustes infot nii heategevuskampaania kui ka suurperede liidu
kohta.
• Annetaja võib poest osta koolitarbeid
ja jätta need kogumiskärudesse-kastidesse, kust need toimetatakse suurperedele.

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Papaveri meeskonnaga kutsub 0–15-aastaste laste hooldajaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse infopäevale,
mis toimub 16.09.2021 kell 10–13.30. Asukoht: Papaveri koolituskeskuse II korruse saal, Kotka 26, Tallinn. Ühineda saab ka Zoomi vahendusel.
Rohkem infot http://www.papaver.ee/meist/projektid.
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Festival „Kuldne Mask” toimub Eestis 16. korda
Kohtumist „Maskiga” – nii
nimetatakse rahva hulgas
teatrifestivali „Kuldne Mask
Eestis” – oodatakse sel sügisel väga. Eelmisel aastal
jäi festival pandeemia tõttu
ära. Festival on teatrisõprade
seas populaarne, igal aastal
kasvab ka eestlastest vaatajate osakaal. Mugavamaks
nautimiseks on etendustel
sünkroontõlge eesti keelde,
mida esitavad näitlejatar Maria Klenskaja ja tõlkija Maia
Soorm.
Festivali programm on
mitmekülgne ja sel aastal
väga staarirohke. Kuigi on ehk
võimalik, et vene näitlejate
kõlavad nimed ei ütle eesti vaatajale suurt midagi, siis
näitlejameisterlikkuse kõrge
tase avaldab muljet kahtlemata. Muide, korraldajad pole
kunagi püüdnud teha tähtede
paraadi, festival pakub pigem
huvitavaid ja kunstilise väärtusega etendusi eri žanrites
ja formaatides. Ja loomulikult
kingib tugevaid emotsioone.
Eredaid elamusi ja tohutut naudingut meisterlikku-

sest võib kogeda teatri Ballett
Moskva etendusel „Tantsupõrand”. Belgia koreograafi
Jeroen Verbruggeni etendus
jutustab tantsumaratonidest,
mis olid 1920-ndatel Ameerikas väga populaarsed. Loos
on peadpööritavat kiirust,
lüürikat, dramaatikat ja tõeliselt traagilisi noote. Etendust
mängitakse Tallinnas ja Narvas.
Sel aastal tuleb Eestisse
koguni kaks etendust Rahvaste Teatrist, mis on praegu
Moskva kõige noorem, publikurohkem ja mitmekesisema repertuaariga teater, kus
peale draamatükkide on muusikalisi, tantsu- ja nukuetendusi. Festivalil pakub teater
etendust „Iraani konverents”,
mis tehtud Ivan Võrõpajevi
näidendi põhjal. Võrõpajev on
praegu vene autoritest Euroopas kõige kuulsam, teda
lavastatakse Eestiski palju.
Laval etendatakse konverentsi, kus maailma intellektuaalse eliidi esindajad arutavad Lähis-Ida teemat. Selle
tulemuseks on ülimalt aus ju-

tuajamine, mis puudutab tänapäeva inimese valupunkte
– alates maailmapoliitikast
kuni sügavalt isiklike probleemideni välja.
Teine Rahvaste Teatri
etendus, „Gorbatšov” ei räägi
vastupidi ootustele vaid poliitikast. Etendus on üles ehitatud dokumentidele: tegelikele
mälestustele, peategelase ja
tema lähedaste jutustustele,
kirjadele, videosalvestistele.
Läti lavastaja Alvis Hermanis
on püüdnud ametlikkust vältida: ta on loo teinud intiimseks ja inimlikuks, tõstes esile
eelkõige Gorbatšovi ja tema
abikaasa Raissa armastuse
loo tervikuna, mida mängivad
vene parimad näitlejad Jevgeni Mironov ja Tšulpan Hamatova. Siiski, hoolimata dokumentaalsusest moodustub
etenduses üllataval kombel
uus müüt sellest paarist ning
eelkõige Gorbatšovist.
Festivali programmi sattus veel Moskva teatri Sovremennik üks viimastest esietendustest. See on teatri uue
kunstilise juhi Viktor Rõžakovi

omamoodi manifest, ta on
lavastanud ka Eesti draamateatris ja Vene Teatris. Etendus „Kogutud teosed” jutustab
igavesest „isade ja poegade”
vastastikusest mõistmatusest,
vältimatutest väikestest tragöödiatest igas perekonnas.
Etenduse aluseks on Jevgeni
Griškovetsi uus näidend, mida
pole seni veel avaldatud ega
lavastatud. „Kogutud teostes”
on rohkelt kurblikku huumorit ja suurepärane näitlejate
ansambel, peaosas teatri esiartist Marina Nejolova.
5. oktoobril toimuval festivali avamisel Alexela kontserdimaja laval mängitakse
etendust, milles teeb kaasa
tuntud vene näitleja Konstantin Raikin. Ta esitab peaosa
vähem tuntud vene klassiku
Aleksandr Ostrovski näidendis. Kriitikud on etendust nimetanud nüüdisaegseks teatri kassahitiks armastusest ja
vaesusest, milles tuleb esile
teatri Satirikon unikaalne
omadus – oskus rääkida tähtsatest asjadest huumori kaudu. Etendus on huvitav neile,

kes armastavad head psühholoogilist teatrit.
Konstantin Raikinit ei näe
ainult Tallinnas, vaid ka Kohtla-Järvel, kus näitleja mängib
monoetenduses „Oma häälega”. Lavalt kõlavad armastatud
poeetide luule, jutustused elukutse valikust, lapsepõlvest,
vanematest, mõtted teatrist.
Kõige väiksematele vaatajatele on programm „Laste
weekend” ning see pakub lausa
nelja Peterburi teatri Karlsson
Haus etendust, üks neist,
„Minu sõber koaala” on tänu
Kesklinna valitsuse ja Nautica
keskuse toele tasuta, rohkem
infot saab festivali kodulehelt
www.goldenmask.ee.

Teised etendused on lastele vanuses 3–12 aastat ja neid
mängitakse Sakala 3 teatrimaja laval. Etendust „Lugu ausõnast” mängitakse kahes keeles
– eesti ja vene keeles, selleks
on osa võtma kutsutud Eesti
noorsooteatri näitleja Taavi
Tõnisson.
Festivalil on laialdane offprogramm, mis saab teoks samuti Kesklinna valitsuse toel.
Selles on balleti meistriklassid, kohtumised näitlejatega,
etenduste arutelud.
Festival toimub Tallinnas,
Narvas ja Kohtla-Järvel 5.–26.
oktoobrini. Etendustel on
sünkroontõlge eesti keelde.
Piletid saadaval Piletilevist.

Lauluväljaku kassamajad said värske ilme

Tallinn kandideerib muusikalinnaks

Tartu kõrgema kunstikooli
Pallas tudengite kunstiaktsioon päädis kassamajadele
uue ilme andmisega ja sellele
järgnenud aruteluga lauluväljaku tuleviku üle.
„Tudengid töötasid välja
kavandid, mis sobituvad lauluväljaku ajalooga ja kõnetavad
möödujaid ning alale sisenejaid. Esiteks on meil hea meel
anda panus taasiseseisvumise 30. aastapäeva pidulikku
tähistamisse ja lauluväljaku
kaunimaks muutmisse ning
teisalt on tegemist vastusrikka ülesande ja praktikaga
meie tudengitele,” ütles Madis
Liplap, kuraator ja kunstitudengite juhendaja.
„Tore on ka see, et need
on Tartu tudengid, kes said
võimaluse Tallinna lauluväljakul kunstiannet presenteerida. On ju Tartu laulupidude
sünnikoht ja nüüdne Tallinna
lauluväljak laulupidude kodu,
nii et kunstitudengite lähenemine ajaloo jäädvustamiseks meie alal on väga sümboolne!” kinnitas lauluväljaku

Osana UNESCO loomelinnade võrgustiku
muusikalinnaks kandideerimisest koostas
Tallinn neljaks järgnevaks aastaks muusikalinna strateegia, millega seab endale eesmärgid muusikaelu hoidmiseks ja edendamiseks.
Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul
soovib Tallinn kultuuri toetamisega olla üha
vastutustundlikum, kaasavam ja uuendusmeelsem linn. „Muusikale on tallinlastel eriline koht südames, see on osa meie ajaloost ja
enesemääratlusest. Valminud strateegia kinnitab linna pühendumist toetada siinset muusikasektorit ning tugevdada rahvusvahelist
koostööd. UNESCO muusikalinnaks saades
võtab Tallinn kohustuse toetada muusikute ja
teiste valdkonna spetsialistide rahvusvahelist
liikuvust, integreerida kultuuri ja loovust linna
arengustrateegiatesse ning soodustada muusika kättesaadavust kõigile. Selle kaudu soovime mitte ainult edendada kohalikku muusikaelu, vaid anda panuse muusikatööstuse
kestlikumaks muutmisel kogu maailmas,” lisas
abilinnapea.
Tallinna muusikalinna strateegia keskne
visioon on pakkuda kõrgetasemelisi võimalusi
muusika loomiseks ja nautimiseks kogu selle

juht Urmo Saareoja. „Tallinna
lauluväljak oli laulva revolutsiooni ja taasiseseisvumise
perioodil pöördeliste sündmuste keskmes ja sellest sai
veidi innustust ka meie kunstiaktsioon ning selle nimi „Vabaduse värvid”,” lisas Saareoja.
Augusti lõpus avatakse
lauluväljaku külastuskeskus,
mis räägib huvilistele laulupidude, laulva revolutsiooni ja
Tallinna lauluväljaku loo. Kogu
kontseptsiooni täiendab nüüd
noorte kunst, mida iga külas-

Vene romansid ja
lüürilised laulud
28. augustil kell 18.00
Hopneri Majas
(Raekoja plats 18)
Aleksandr Peljovin
(bariton, kitarr)
Maria Veretenina
(sopran)
Piletid müügil Fientas, Piletilevis
ja tund enne algust kohapeal.

tuskeskuse väisaja ka näeb.
Lauluväljak tänab aktsiooni koostööpartnereid Akzo
Nobel Baltics AS-i (Sadolin)
ja Tartu kõrgema kunstikooli
Pallas tudengeid: Joel Vedru,
Anna Maquet, Maria Hommik,
Ingmar Roomets, Maarja Pettai, Mia-Melanie Saar, Renate
Ermel, Karoliina Tomasson.
Tallinna lauluväljakul toimus 20. augustil öölaulupidu
„Vaba Eesti”, kus üle viietunnisel kontserdil astus üles
450 muusikut.

mitmekesisuses. Visiooni saavutamiseks on
püstitatud kuus strateegilist alameesmärki.
1. Parandada kogu muusikaelu kvaliteeti
ja professionaalsust ning suurendada mitmekesisust ja rahvusvahelistumist.
2. Avastada, toetada ja võimendada uusi
talente muusikas mitmetasemelise muusikahariduse ja noore publiku kaasamisega.
3. Laiendada muusika kättesaadavust kõigile, vähendades ebavõrdsust ja kõrvaldades
erivajadustest, vanusest, rahvusest või päritolust tulenevad tõkked.
4. Soodustada püsiva kultuuriturismi kriisijärgset taastumist ja arengut.
5. Toetada Tallinnas ühistel väärtustel põhinevate ühtehoidvate kogukondade kujunemist.
6. Toetada elujõulist muusikatööstust,
mida iseloomustab uuenduslikkus ja suur digisuutlikkus.
Tallinna muusikastrateegia tegevuskava
aastateks 2022–2025 koosneb kuuest teemaprogrammist: muusika järelkasv, muusikaline
linnaruum, klassikalised helid, muusikavaldkonna tulevik, muusikalinnade koostöö, muusika ja kestlik areng.

Muusikalinna strateegia on koostatud inglise keeles ja leitav
https://www.tallinn.ee/est/muusikalinn/Muusikalinna-strateegia-2022-2025.

Jazzkaare linnaruumiprojekt vallutab kesklinna
Jazzkaare linnaruumiprojekt
täidab augusti viimasel nädalal kesklinna muusikaliste
elamustega. Ootamatud ja
põnevad lühikontserdid toimuvad samal ajal festivaliga
Jazzkaar.
Kaheteistkümnendat korda toimuv linnaruumiprojekt
toob muusika kontserdisaalidest välja ebatavalistesse
paikadesse, rõõmustades juhuslikke möödujaid ligi 70 üritusega üle Eesti. Ootamatud
muusikalised kohtumised tänavatel, lennujaamas, bussijaamades, kaubanduskeskustes,
turgudel, randades, kohvikutes lisavad päevale vürtsi ja
elamuslikkust. Sel korral on
fookuses veeäärsed esinemis-

paigad – igas linnas jõuavad
kontserdid jõe, järve või mere
äärde.Tallinlased saavad nautida džässmuusikat kuni 29.
augustini pealinna üllatavates
kohtades. Muusikaelamusi pakuvad kuulajatele Otsa kooli,
Viljandi
kultuuriakadeemia,
muusika- ja teatriakadeemia
ning
Pärnu
muusikakooli
džässmuusikud.
Džässirongkäik,
-auto,
-vaip, ummiku- ja rannadžäss
on vaid mõned näited põnevatest aktsioonidest, mis tutvustavad džässmuusika emotsioonirikkust ja väge möödujatele.
Loomaaia sünnipäeval, Kumus
ja Balti jaamas lõimub muusika
kohaliku eluoluga ehk loomariik, kunst ja toidukultuur koh-

tuvad džässiga. Fookuses on ka
liikumine – meeleolukaid trennikogemusi mõnusate džässihelide saatel pakub Myfitness.
„Jazzkaare
linnaruumiprojekti eesmärk on pakkuda
inimestele võimalust tutvuda
džässmuusikaga üllatuslikel
kohtumistel ja anda noortele muusikutele võimalusi
eneseteostuseks igas olukorras. Kuna esimest korda
toimub festival suvel, siis õnnestub meil sel aastal kontsertidega jõuda ka randadesse
ja mereäärsetele promenaadidele,” tutvustab linnaruumiprojekti juht Kerli Peetsalu.
32. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar kestab
29. augustini üle Eesti.
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Kogukondlik Tootsi peenar ootab huvilisi uudistama

Ligi sada Tallinna lasteaeda saab uue liikluslinnaku

Solarise keskuses saab kuni
30. septembrini vaadata näitust „Kogukondlik Tootsi peenar”, mis tutvustab pealinnas
aina populaarsemaks muutuvat kogukonnaaiandust ja
selle positiivset mõju nii linlastele kui ka linnaloodusele.
Veel saab osaleda ringkäigul
koos näituse kuraatoriga.
Näitus kulgeb läbi keskuse eri korruste. Niinimetatud
Tootsi peenra stiilis kujundatud peenrakastides on esindatud maitse-, köögivilja-, marjaja ilutaimed. Avastamisrõõmu
ja silmailu on nii kogenud aednikule kui ka teemaga esimest
korda kokkupuutuvale huvilisele. Tähelepanelik silm leiab
näiteks tomati, aroonia, maasika, peterselli, aga ka naistenõgese, siilkübara ja mündisorte.
Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on viimaste aastate arengusuunad linnaaianduses vägagi rõõmustavad. „Näiteks
kogukonnaaedu on Tallinnas
juba üle 20 ning seal tegutseb
kokku üle 500 rohenäpu. Näituse üheks eesmärgiks ongi
julgustada linlasi uudistama
kodulinna kogukonnaaedu ja
liituma nende tegevusega –
osalema töötoas, talgutel või
hakata koguni linnaaednikuks,”
rääkis Võrk. „Valik on rikkalik,
sest kogukonnaaedu leidub
igas linnaosas. Esindatud on nii
tagasihoidlikumad, paarikümne peenrakastiga linnaaiad,
mis ilmestavad tänavaäärset
roheala (nt Kadrioru, Aafrika,

Augustis alanud projektiga
saab ligi sada Tallinna lasteaeda uue liikluslinnaku, et aidata
väikestel linlastel õppida ohutult liiklema ja kaasliiklejatega
arvestama.
Uue liikluslinnaku saab enamik Tallinna lasteaedadest: ühtekokku on Tallinnas 125 lasteaeda, kuid 23 lasteaias on juba
selline rada olemas.
„Suure osa igapäevaseid
harjumusi võtame kaasa lapsepõlvest. Mida varem saavad
lapsed liiklusreeglitest aimu ja
juhendamist, seda turvalisem
on nende teekond linnatänavatel ja seda paremat liikluskultuuri on meil tulevikus oodata,”
ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Muu hulgas puudutab
see linnaruumis üha suuremat
tähelepanu pälvivaid kergliiklusvahendeid. Lisaks jalakäijate
ja autojuhtide suhetele on avaliku tähelepanu keskmesse kerkinud jalakäijate suhted jalgratturite ja tõukeratturitega.
Liiklusreeglite tundmise kõrval
on väga oluline maast madalast
õppida viisakat ja hoolivat käitu-

Pääsküla aed) kui ka üle saja
linnaaedniku koondavad kogukonnaaiad, mis on andnud uue
tähenduse endisele lasteaia
hoovialale või industriaalalale
(nt Laagna, Mustamäe, Põhjala
aed).”
„Solarise keskusel on väga
hea meel, et linna- ja kogukonnaaiad on muutumas järjest
populaarsemaks. See kontseptsioon ei ole ka meile võõras, nimelt on kohvik Komeet
juba aastaid kasvatanud klientide taldrikule jõudva maitserohelise Solarise katusel asuvas linnaaias,” selgitas Solarise
turundusjuht Kristin Lepikson.
„Just selliseid loomingulisi
ja liigirikkaid peenrakaste ongi
kogukonnaaedades üle Tallinna, kus aktiivsete linnakodanike algatusel hoolitsetakse

ühiselt selle eest, et roheline
eluviis ja kogukonnatunne areneks,” lisas Võrk.
Näituse raames oodatakse
huvilisi esmaspäeval, 27. septembril kell 18–20 ringkäigule
koos näituse kuraatori, Ameerika kogukonnaaia aedniku Elisabeth Niitaruga.
Näitust korraldab linna
keskkonna- ja kommunaalamet koostöös Solarise keskusega. Lisainfot leiab Tallinna
kodulehelt: www.tallinn.ee/
est/keskkond/KogukondlikTootsi-peenar-naitus.
Tallinn on üks neljast 2023.
aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistidest. Linn
on seadnud eesmärgiks teha
rohepööre kõigis valdkondades,
et luua parema keskkonna ja
linnaruumiga roheline linn.

Elamumajanduskonverents
11. septembril, kell 12.00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)
Haljastus kortermajade ümbruses
Rattamajad vs autoparklad
Sisekliima kortermajades
Korteriühistu igapäevased mured ja rõõmud

mist kõigi kaasliiklejate suhtes.”
Rajatavad
liikluslinnakud
arvestavad iga lasteaia ruumiga ja tulevad erinäolised, kuna
nende väliala ja võimalused on
erinevad. Mõnes lasteaias on
võimalik märgistada vastassuuna liikluse või ringliiklusega tee,
kuid teise lasteaia õuele mahub
terve liiklusväljak.
Abilinnapea sõnul on sama
algatuse raames lasteaedadele
kavas veel üks üllatus. „Linnaruumis on valgusfooride väljavahetamine ja vanad foorid

leiavad taaskasutamist lasteaedades, kus nende järgi saab
liiklusreegleid õppida,” ütles
Novikov.
Koostöös
lasteaedadega
valmistab rajatavate linnakute
liiklusskeemid Ramudden OÜ
ja joonimistöid teeb YIT Ehitus
AS. Projekti ettevalmistamisel
oli linnale abiks maanteeamet,
kes pani kokku liiklusmärkide
komplekti, mis paigaldatakse
liiklusväljakutele ja -radadele
ning mida saab õppeteema järgi vahetada.

Amandus Adamsoni tn 10 kinnistu detailplaneeringu väljapaneku
tulemusi tutvustav avalik arutelu
Tallinna Kesklinna Valitsus ja
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
avalikustasid ajavahemikul 21.06–
22.07.2021 Tallinna Linnavolikogu
20.05.2021 otsusega nr 71 vastu võetud 0,10 ha suuruse maa-ala kohta
koostatud Amandus Adamsoni tn 10
kinnistu detailplaneeringu. Avaliku
väljapaneku kestel laekus vastuväide Amandus Adamsoni tn 3 korteriühistult.
Väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu toimub 2.09.2021 algusega kell 14 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18).

saab tutvuda 6.–20.09.2021 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses,
asukohaga Nunne tn 18, Tallinna
Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse
väljak 7, I korruse infosaali lauas nr
5 või Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ (detailplaneering nr DP021670).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal
isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

PLANEERINGUD
Gonsiori tn 21 ja Friedrich Reinhold
Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku
arutelu tulemustest
28.06.2021
toimus
Tallinna
Kesklinna Valitsuses Gonsiori tn 21 ja
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 14
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu. Arutelust võtsid
osa huvitatud isiku esindajad, detailplaneeringu koostaja, arhitektuurse lahenduse koostaja, Raua põik
3, Raua põik 5, Friedrich Reinhold
Kreutzwaldi tn 19, Friedrich Robert
Faehlmanni tn korteriühistute liikmed või nende volitatud esindajad
ning linnaosavalitsuse ametnikud.
Detailplaneeringu koostaja tutvustas
detailplaneeringu eskiislahendust ja
andis vastused esitatud arvamustele.
Arutelu peeti hoonetevahelise lubatud kauguse, insolatsiooni lisaanalüüsi vajaduse, parkimiskohtade
arvu piisavuse, teemaplaneeringust
lähtudes kavandatava hoone lubatud
korruselisuse, liikluskorralduse üle
Raua põigus ja hoonesse sissepääsude üle. Tallinna 21. Kooli esindaja
tegi ettepanekud jätta uudistemaja
ja Raua põik 5 esine tänavaosa kergliiklusalaks, kuid mitte näha seal ette
teenindavate sõidukite liikumist;
jätta Raua põigule alles vaid üks väljapääs uudistemaja poolsesse külge
evakuatsiooniväljapääsuna ja kaotada Raua põigu otsas olev tagumine
sissepääs. Ükski arutelul osalenud
vastuväite esitaja oma vastuväitest
ei loobunud. Detailplaneeringu eskiislahenduse edasise menetlusega
tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise
Amet.

Võta kaasa Covid digitõend
Rohkem infot: tallinn.ee/korteriuhistu

Tartu mnt 86b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ja
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
avalikustavad
ajavahemikul
6.–
20.09.2021 Tallinna Linnavalitsuse
8.07.2021 korraldusega nr 770 vastu võetud 0,34 ha suuruse maa-ala
kohta koostatud Tartu mnt 86b kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt
Aktsiaseltsi töö nr 11193).
Detailplaneering on koostatud
eesmärgil määrata ehitusõigus Tartu mnt 86b kinnistule kuni 14 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega
ärihoone ehitamiseks ning krundi
kasutamise tingimused. Tartu mnt
86c kinnistu jäetakse transpordimaa
krundiks Ülemiste ristmiku teerajatiste teenindamiseks. Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringus
määratud juhtotstarbele, kavandatud on ärihoone.
Detailplaneeringu materjalidega

Гимнастический клуб

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ

tASUTA

Võtame juurdeХУДОЖЕСТВЕННОЙ,
lapsi
ГРУППОВОЙ,
6–9 a hommikune
rühm kesklinnasГИМНАСТИКОЙ,
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ
3–4 a mudilased
А ТАКЖЕ АКРОБАТИКОЙ.
5–6 a tüdrukud
7–9 a tüdrukud
Дамам предлагаем
9–12 a tüdrukud оздоровительную гимнастику.
TUNNIPLAAN MEIE KODULEHEL
Наши занятия проходят:

В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА, ЛАСНАМЯЭ,
Daamidele pakume
tervisevõimlemist

ХААБЕРСТИ, ПЯЭСКЮЛА, МУСТАМЯЭ,

ILU ja RÜHMVÕIMLEMISE
ning AKROBAATIKA
ПЮЙНСИ,
ЮРИ И САКУ
rühmad ootavad samuti uusi liikmeid!

KÜSI LISA!

Pirita tee 20 kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamise tulemused
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli
31.05–14.06.2021 võimalik tutvuda
Pirita tee 20 kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõuga.
Nimetatud ajavahemikus käis
Kesklinna valitsuses materjalidega
tutvumas üks kodanik. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kohalikule
omavalitsusele vastuväide korteriühistult Pirita tee 22.
Korteriühistu loobus esitatud
vastuväitest 6.08.2021, kuna projekteerimistingimuste taotleja oli
korteriühistule kohapeal selgitanud
projekteerimistingimuste lahendusi
ja korteriühistu sai oma küsimustele piisavad selgitused. Korteriühistu
nõustus Pirita tee 20 projekteerimistingimuste eelnõus toodud lahendustega, sealhulgas ehitusmahu
ja ehitusjoone kaugusega Pirita tee
22 kinnistust. Pärast vastuväitest
loobumist ei soovinud korteriühistu vastuväite edasist menetlemist,
sealhulgas vastuväitele vastamist ja/
või vastuväite lahendamiseks avaliku
arutelu korraldamist.

Lisainfo • www.piruett.ee
Доп.
инфо:3659
www.piruett.ee
tel 646
Тел. 64 63 659
e-postЭ-почта:
piruett@piruett.ee
piruett@piruett.ee
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TLT katsetas esimest elektrilist liigendbussi
Tallinna Linnatranspordi AS
(TLT) katsetas esimest korda
elektrilist liigendbussi Solaris Urbino 18 electric. Augusti algul lõppenud elektribussi proovisõidud on osa TLT
plaanist teenindada hiljemalt
2035. aastal kogu Tallinna
ühistransporti heitmevabade sõidukitega.
  Solaris Urbino 18-meetrine elektriline liigendbuss
sõitis akutoitel ühe laadimisega pea 170 km. TLT juhatuse
liikme Lennart Viikmaa sõnul
oli tegemist esimese normaalmõõdust suurema elektribussi katsetamisega. „Solaris Urbino 18 electric oli sõitjatele
mugav tänu madalale sisenemisele ning sobis ka erivajadustega sõitjatele, kuna oli
varustatud ratastoolirambiga.
Bussi sõit ja kiirendus olid sujuvad. Ka selle bussi katusel

on kiirlaadija, mis võimaldaks
bussi ringide vahepealsel ajal
laadida, kuid et Tallinnas selline taristu veel puudub, siis me
ei saanud seda proovida. Jätkame elektribusside katsetustega, et leida buss, mis suudab
ühe laadimisega läbida võimalikult palju kilomeetreid,” lisas
Viikmaa.
Elektriline
liigendbuss
teenindas prooviperioodil liine 42, 1A, 33 ja 49. Katsebussi
keredisain ja juhikabiini lahendus oli sarnane praegu
juba kasutusel olevatele gaasibussidele. Elektribussi õhutati
kliimaseadme kaudu ja puhta
õhu saamiseks polnud vaja aknaid avada.
Viikmaa selgitas, et elektribusse katsetatakse eesmärgiga leida diislikütusel sõitvatele
bussidele keskkonnahoidlikke
ja ökonoomsemaid alternatii-

ve. „Soovime lähiajal katsetada
elektribusse Tallinna teedel ka
teistel aastaaegadel, et näha,
kuidas need Eesti kliimas toimivad. Elektribussid on osa
ühistranspordi tulevikust, mis
aitavad hoida linnaõhku puhtamana ja optimeerida sõidukite ülalpidamiskulusid,” ütles
TLT juhatuse liige.
Juba praegu on Tallinnas
elektrisõidukitena
kasutusel trammid ja trollid, kuid
ettevõtte suurem eesmärk on
näha ka bussipargis üksnes
keskkonnasäästlikke sõidukeid.  
Solaris Urbino 18 electric
tehnilised näitajad:
• akumaht 240 kW;
• kõrgus 3,42 m;
• pikkus 18 m;
• täismass 30 000 kg;
• registrimass 28 000 kg.

LÄÄNEMAA
RINGREIS
JÜRI KUUSKEMAAGA

11. september 2021
Väljasõit kell 09.00, Pärnu mnt 4 (Tammsaare park)

Ringreisil koos legendaarse Jüri Kuuskemaaga peatume ning astume sisse Märjamaa Maarja ja
Kullamaa Püha Johannese kirikutesse, tutvume kauni Koluvere lossiga ning lõunaks jõuame Haapsallu.
Peale iseseisvat kosutavat lõunapausi külastame Haapsalu piiskopilinnust
ning tagasi Tallinnas oleme umbes 17.00.

Loomaaeda kerkib Pilvemets
Loomaaias pandi nurgakivi
uuele ekspositsioonihoonele
Pilvemets, kuhu luuakse
modernne ja terviklik KaguAasia troopilise ökosüsteemi
elamust pakkuv keskkond.
Tallinna loomaaed teeb
tänuväärset tööd loodushariduse, liigikaitse ja teaduse
valdkonnas ning seda ka rahvusvahelisel tasandil, märkis linnapea Mihhail Kõlvart.
„Kahtlemata loob uus ekspositsioonihoone selleks palju
paremad tingimused ja võimalused. Kuid loomaaed on ka populaarne pereturismi sihtkoht
ning usun, et Pilvemetsast kujuneb atraktiivne paik nii eestimaalaste kui ka välisturistide
seas. Uus ekspositsioon annab
põhjaliku ülevaate Kagu-Aasia
vihmametsade suurest elurikkusest ja pakub avastamisrõõmu igas eas külalistele.”
Pilvemetsa on kavandatud

viis ala – koobas, tunnel, kasvuhoone, mets ja terraarium
– ning väike restoran, kust
avaneb vaade vihmametsale ja
tiigriorule.
Loomaaia direktori Tiit
Marani sõnul kujuneb ekspositsiooni läbimisest justkui
rännak läbi Kagu-Aasia. „Kandev roll sealse elustiku tutvustamisel on kasvuhoone alal,
kuid kogemuse saamisel on
olulised ka sissepääsust vihmametsani viiv tunnel, kasvuhoonele järgnev interaktiivne
galerii ja toitlustusalalt vihmametsale avanevad vaated,”
rääkis Maran. „Lisaks teemakohasele loomastiku tutvustamisele soovime luua tervikpildi vihmametsa ökosüsteemist.
Peame oluliseks näidata elusolendeid nende keskkonna
osana, tekitades mõistmise
metsa osade seotusest ja suhetest, suurendades seeläbi

ka keskkonnateadlikkust.”
Loomaaeda rajatav Pilvemets on Tiit Marani sõnul
ainulaadne kogu maailmas –
tegu on koostöös zoodisaineritega loodud originaalprojektiga, mis ei kopeeri ühtegi
olemasolevat
vihmametsa
ekspositsiooni.
Loomaaia
Kagu-Aasia
troopilise vihmametsa ekspositsioonihoonet (Ehitajate
tee 150) ehitab Ehitus5ECO
OÜ, hoone projekteerija on
ConArte OÜ. Projekti kogumaksumus on 5,28 miljonit
eurot, millest Tallinna linna
toetus moodustab 2,79 miljonit ja EAS-i Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 2,49
miljonit eurot.
Pilvemetsa hoone valmib
30. juuliks 2022, kuid huvilistele avatakse 2023. aasta
aprillis, sest taimed-loomad
vajavad aega kohanemiseks.

Vanim kesklinlane tähistas
106. sünnipäeva
Erna Asu sündis 13. augustil 1915 Narva-Jõesuus. Suurem
osa tema elust on aga möödunud Tallinnas, kus töötas
aastaid juuksurina. Tervise üle juubilar ei kurda, vaid
liikuda on viimastel aastatel raske.   
Praegu elab Kesklinnas seitse inimest, kel täitunud
sada või enam eluaastat.

Pealinna sadamaalale rajatakse
linnaosi ühendav kergliiklustee

Hind: 50 €
Hinna sees mugavustega buss,
giid-grupijuht, Haapsalu linnuse külastus
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo salme@hopnerimaja.eu või tel 6455 321

Tallinna sadamaalale rajatakse ligikaudu 1,36 kilomeetri
pikkune kergliiklustee lõik
Reidi teest Kalaranna tänavani.
Uus kergliiklustee ühendab omavahel nii Põhja-Tallinna, Kesklinna kui ka Pirita jalgrattateed. Tee hakkab
kulgema üle Tallinna sadama
territooriumil valmiva kergliiklussilla ja võimaldab katkematut promenaadi alates Piri-

ta muulist kuni Noblessnerini.
Kergliiklejad saavad seeläbi
ühtlasi ligipääsu sadamaalale
ja liinilaevadele.
Ehitustööde käigus eraldatakse tänavaruum jalakäijatele ja kergliiklejatele
Sadama tänaval ning Lootsi
tänaval. Ühtlasi ehitatakse või
rekonstrueeritakse
tänavavalgustust, tõstetakse ümber
tehnovõrke, taastatakse teekatteid, tehakse maastikuku-

jundustöid, rajatakse haljastus
ja paigaldatakse liikluskorraldusvahendeid.
Kergliiklustee valmimistähtaeg on detsembris. Töid
teeb linna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel AS
TREF Nord. Tööde lepinguline
maksumus on 1,6 miljonit eurot.
Ehitustööde ajal palutakse
liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.
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Kalamajas avati välinäitus
Kalamaja muuseum avas
eelmisel nädalal välinäituse
„Uka-Uka, mina prii. Õuemängud Kalamajas”.
Kalamaja muuseum on
enne oma hoone avamist saanud valmis järjekordse näituse
Kalamaja tänavatel. Seekord on
tähelepanu all kohalikud mängud ja mängimise lood aastatel
1930–1970.
Mäng on väikese inimese
töö ja seda on ka kõikide eeslinnade lapsed alati usinasti
teinud. Kui emad-isad teenisid igapäevast leiba vabrikutes, kontorites, turul ja mujal,
siis nende võsukesed põge-

nesid igal võimalusel kitsastest korteritest hoovidesse
ja tänavatele, et koos teiste
omavanustega pidada tuliseid
rahvastepallilahingud, kolistada kularatastega mööda asfalti või turnida üle plankude ja
läbi keldrite, luurates üksteise
kampade järele.
Kalamaja inimesed on jaganud muuseumi loojatega oma
mälestusi ja lugusid sealsest
toonasest elust. Paljud neist
lugudest on seotud lapsepõlve ja mängudega. Peale mälestuste saab näitusel lugeda
mängude kirjeldusi, et neid siis
kohe järele proovida.

Näitust näeb kolmes kohas
Kalamajas: Kalamaja kalmistupargis, Kalamaja põhikooli aial
(Vabriku 18) ja Kalamaja muuseumi hoovis (Kotzebue 16). Lisaks leiab Kalamaja tänavatelt
toredaid kalakujulisi keksukaste.
Näituse kujundas Kristina
Tort, keksukaste joonistasid tänavatele Põhja-Tallinna
noortekeskuse noored Salme
Kulmari (Pseudo Tours) juhendamisel, näituse trükkis Prindime, üles seadis Andres Lall.
Muuseum tänab kõiki mälestusi jaganuid!

Kesklinna eakate ülikool
Hopneri majas on alustamas
üheksandat hooaega kesklinna seenioride ülikool. Kui
eelmisel aastal tegutseti hajutatult ja saali mahtus ainult
70 inimest, siis tänu vaktsineerimisele on uksed lahti
suuremale publikule.
Loengutes võib osaleda iga
kesklinna elanik, kel aastaid üle
60 ja on vaktsineeritud, omab
kehtivat läbipõdemistõendit
või saanud negatiivse koroonatesti tulemuse.
Seenioride ülikooli tegevus
toimub loengute, vestluste ja
külaskäikude vormis. Alustame 8. septembril Hopneri
maja suures saalis. Eestikeelne
loeng algab kell 12 ja venekeel-

ne kell 14. Loengud hakkavad
toimuma vana kava järgi kolmapäeviti, aga üle nädala.
Nagu kombeks, tulevad
jutuks teemad ajaloost, ühiskonnast, kultuurist ja tervisest.
Loengupidajad on oma ala
tunnustatud lektorid.
Rohkem infot loengute
kohta saab Hopneri maja kodulehelt
www.hopnerimaja.eu
või võttes ühendust eestikeelse programmi juhiga nele.
talussaar@hopnerimaja.eu, tel
641 0022 või venekeelse programmi juhiga roman.ljagu@
hopnerimaja.eu, tel 641 4207.
Ootame kõiki kesklinna eakaid kuulama!

Linnamuuseum näitab põnevat lähiajalugu
Linnamuuseumis on avatud
näitus „SoomEST vabaduse viise otsimas. 1960–1991”.
Näitus jääb avatuks kuni 29.
septembrini 2022.
Näitus sündis Tallinna ja
Helsingi linnamuuseumi ning
Soome Instituudi koostöös.
Kahe linna sõprusnäitus loodi samal ajal kahes pealinnas.
Näituse kandev telg on muusika ning selle mõju ja jõud, mis
võib muuta inimesi ja maailma.
1960.–1990. aastatel muutus pop- ja rokkmuusika noortekultuuri ühendajaks. Otsides
ja oodates Soome TV-st ja raadiost kuulsate superstaaride
muusikat ja esinemisi, kohtusime Eestis ühtlasi Soome

popmuusika ja popkultuuriga.
Soome artistid, muusikud ja
koomikud said teleri ees istuvate tallinlaste kodus tuttavaks
kui pereliikmed. Kuraatorite
sõnul on näitus tollastelt noortelt nüüdsetele noortele teadmiseks ja meenutuseks vanematele. Näituse kuraatorid
on ajaloolane Tõnu Pedaru ja
fotomuuseumi juhataja Anneli
Jalava, kujundus disainibüroolt
Laika, Belka & Strelka.
Näituse sündi toetasid veel
Tallinna kultuuri- ja spordiamet ja AS Tallink Grupp. Samuti tänab linnamuuseum kõiki, kes on panustanud näituse
sündi lugude, mälestuste ja
esemete jagamisega.

Näituse juhatas sisse 13.
augustil vanalinna päevade
raames Raekoja platsil toimunud kontsert, kus esinesid legendaarsed artistid Soomest
ja Eestist: Pelle Miljoona, Vennaskond, J.M.K.E. ja Villu Tamme.
Näituse publikuprogrammi
avas Soome 11. president Tarja
Halonen, kes tutvustas 14. augustil linnamuuseumis peetud
vestlusega oma kodanikuühiskonna teemalist raamatut. Kuni
septembri lõpuni saab vaadata
ka satelliitnäitust „TALSINKI
ühised mälestused” Tammsaare pargi galeriis.
Lisainfo muuseumi kodulehel linnamuuseum.ee.

UKULELE KURSUS
algajatele täiskasvanutele

27. september – 6. detsember 2021

• Kohtutakse 6. korral
esmaspäeviti üle nädala,
tund kestab 1,5 h

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

• Esimene kokkusaamine
27. septembril kell
18.15 Hopneri Majas
(Raekoja plats 18)
• Pilliõpetaja Mai Kaur
• Kursuse hind 75 €
Pääse müügil: Fienta.com
Info: katrin.valkna@hopnerimaja.eu või
tel 6410 022
www.hopnerimaja.eu

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu
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KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Kui nüüd suvekuude lõputult päikeselised ilmad lähevad üle lõputult vihmasteks ilmadeks, tuleb hakata mõtlema tubase tegevuse peale. Kodulinna maja pakub selleks mõned võimalused.
Kes huvitatud telgedel kudumisest, aga veel väga hästi ei oska, võivad esmaspäeviti kell 16–18
saada meister Külli Viililt õpetust. Ja majas on üleval näitus, milliste imeliste tulemusteni võib hea
tahte ja hoolika tööga jõuda. On vaatamiseks ka üks sada aastat tagasi kootud suur linik.
18. septembril jätkame iga kuu kolmandal laupäeval plaanis olnud MEISTRIKODADEGA. Siidimaali, klaasmosaiiki, näpunukke, põimepaelu ja mitut muud põnevat asja õpetavad oma ala
meistrid. Kellel tekib põhjalikuma õppimise huvi, oleme valmis kokku leppima pikemate kursuste
korraldamises.
Nunnatorni kaudu saab ronida linnamüürile, vaadata kuni katuseni välja veel ka Sauna- ja
Kuldjala torni ning kindlasti tuleks võtta aega põhjalikumalt silmitseda kaitsekäigul olevat näitust „Müüriüminad”. Selle juurde kuulub ka üks ülesanne, millise tulemuslikul lahendamisel on
võimalik tunnustusena saada raamat Tallinna linnamüüri kohta käivate päris- ja muidulugudega.
Linnamüür ja temaga seotu on Kodulinna maja tegevuses juhtival kohal ja peale eelmisel aastal olude sunnil tekkinud pausi püüame tänavu 4. septembril siiski oma traditsioonilise „Heliseva
linnamüüri” ära teha. Küll pisut tagasihoidlikumal kujul. Seekord ei üllata kaasa helisejaid Tallinna
ülikooli tudengite koreograafilised esitlused ega EKA tudengite ajaloolised selgitused. Need tulevad jälle üheksanda helisemise ajal, 2022. aastal. Küll aga on lootust, et tänavu on võimalik näha,
milliseks kujunevad muusikat kuulates Südalinna kooli õpilaste maalid.
Alustame kell 10 Viru väravast ja lõpetame ikka kell 22 Hellemanni tornis. Vahepeal peatume
veel 15 kohas, et kuulata Otsa kooli, Tallinna muusikakooli, C-Jami, INTA segakoori, Rotalia meeskoori ja veel paljude teiste tehtavat muusikat. Täpse kava leiate Kodulinna maja Facebooki lehelt.
Sarjas „Väärtus” on enne arvatavalt külma talve kavas veel palju põnevaid tutvumiskäike. Esimesena tutvume 6. septembril kell 18 Toompea lossi ja riigikogu ajalooga Jaak Juske juhtimisel
ning 15. septembril kuulame Skåne bastioni vanu ja uusi uudiseid Ragnar Nurga esituses. Tuletame meelde: osavõtjate rühmad ei ole suured ja sinna tuleb alati eelregistreerida (Kodulinna maja
valvelauas Gümnaasiumi 3, tel 644 9867).

Palju õnne!
106
Erna Asu
97
Helga Einberg
96
Lilian Osolin
Glafira Eremeeva
Evdokia Makeeva
Aino Pulk
Stella Seen
95
Viktoria Kulabuhhova
Jaan Tamm
Reet Kalmet
Liidia Mardiste
Vallija Purgina
Karin Ivand
Õie Süsi
Anatoli Vanatski

Harald Põldemaa
Zinaida Bogdanova
Silvia Esimäe
Ellen Reimets
Alexey Lazarev
Meedi Kurbas
Harri Kivilo
Valve Pindus

Urve Elmi
Salme Raudsepp
Ilmar Paiste
Kalju Kaasiko
Milvi Altküla
Niina Pahla
Salme Järvinen
Aili Jaakmees

91
Olga Šimkevitš
Imbi Lind
Kiira Subi
Lilian Kosenkranius
Tatjana Poljakova
Vaike Niinepuu
Tamara Sidorova
Adi Metsis
Hilda Lillemaa

80
Marika Tisler
Galina Valter
Elle Hansen
Külli Maran
Žanna Kentsaf
Tiit Onton
Jaanus Raidma
Linda Jõe
Tiiu Vahepõld
Hendrik Nagla
Maila Luht
Hilje Lepp
Luule Tüür
Zinaida Karuse
Peeter Hausenberg
Arvi Viisitamm
Marina Juga
Ilma Tiedemann
Ljudmilla Klaus
Anne Sapego
Kadi Sarv
Malle Tarum
Bruno Pucci
Ljudmilla Vahtel
Jakob Vinkel
Ludmilla Lepaoja
Lidia Kostjuk
Elsa Metsar
Urve Salumets
Josifs Laminskis
Ene Kukk
Hilda Kiinof
Juhan Kurrik
Jaan Prits
Niina Moroz
Malle Ivask
Galina Šarabanova
Aleksei Boikov
Valentina Jozef
Silvi Kosenkranius
Helle Saarva
Valeri Verhovinin
Enn Kiisholts
Helga Ojalo
Alexander Bylkin
Liis Möll
Toomas Leius
Olav Ütsmüts
Ene Vagane

90
Eliise Hint
Endel Pullerits
Maurice Schiff
Fred Rebane
Lemmik-Jaak Sirk
Nina Martirosyan
Harri Ello
Anne Parijõgi
Heino-Hillar Orul
Aino Süda
Vladimir Lesment

94
Asta Tuberik
Mall Tomberg
Valentina Krasnikova
Salme Jugaste
Ludmilla Peganova
Ingeborg Trofimova
Liivi Orgmets
Õiela Jegerson
Vilma Keer
Hilda Ramat
Olga Vladimirova

85
Eduard Tšerevaško
Nata Ring
Edgar Künnapu
Maie Piirimaa
Oleg Tšausov
Kalju Lai
Dmitry Bogachev
Voldemar Raidla
Angelina Kunina
Kaare Saal
Enda Piiliste
Elvi Luik
Ivo Nõgisto
Koidula Purga
Vaido Kulasalu
Ann-Liis Randrüüt-Mühle
Ants Raud
Marina Narõškina
Olev Veilberg
Miliada Sokhranych
Kulla Peetsalu
Heldur Saade
Ivi Tivik
Niina Kuzmina
Väino Velling
Silvi Saarva

93
Einike Ader
Evi Herkel
Aare Põder
Ülo Klein
Helgi Koord
Kalju Pidar
Asta Riismann
Virve Laev
Anna Ogneva
Olga Põder
Nadežda Orgmets
August Laksberg
Marianna Trumm
92
Vaike Einlo
Juta Sauga
Ludmilla Sergejeva
Emma Komarova
Evi Raup
Endel Perlestik
Klavdiya Verbitskaya
Anna Terekhova

*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

Pealinna arengust

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

Tiina Mägi

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE SEPTEMRIKUU ÜRITUSED
N, 26. august kl 14
  
  
  
  
  

EKSKURSIOON LOOMAAEDA
Kogunemine lääneväravas Ehitajate tee 150 (Õismäe).
Bussid: kesklinnast (kaubamaja kõrvalt) nr 42 (peatus Karikakra,
Nurmenuku), Balti jaamast nr 43 (peatus Zoo, Karikakra,
Nurmenuku), nr 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri).
Osavõtumaks 5 eurot palume tasuda infolauas.

N, 2. september
  
  
  
  
  
  
  
  

EKSKURSIOON HAAPSALLU
Kl 9 väljasõit Estonia vastast (bussi nr 24 peatuse juurest)
10.30–12 linnuseekskursioon
12.15 lõunasöök
13.30–14.30 pitsikeskus
14.30–15.30 linnaekskursioon
15.45–16.45 Rannarootsi muuseum
18.30 tagasi Tallinnas
Reisijuht Kauri Kivipõld
Hind 43 eurot
Soovijatel palume registreerida ja tasuda infolauas.

  

N, 9. september kl 11–13   LAHTISTE USTE PÄEV
  
Ootame huvilisi tutvuma teenuste ja vaba aja veetmise võimalustega.
E, 13. september kl 14
  
  
  
  
  
N, 16. september kl 15
R, 24. september kl 14

Tallinn otse eetris
Pealinna päevast

Kohtumiseni!

Pealinna nädalast

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00
Kanal 11

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

  
N, 30. september kl 15
  
  

VANAVANEMATE PÄEV
SÜGIS KÄES
Lembelaule esitab mitmekordne seeniorlauluvõistluse võitja
Rudolf Ernesaks. Kaastegevad Maie Peinar (laul),
Aare Pehka (flööt), August Sarrap (kontrabass), Vaike Sarn (klaver).
TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib orkester Liivabänd.
NAISANSAMBEL LIIVALAID 25
Juubelikontserdil kaastegevad Vanaisad ja sõbrad Kehrast.
  EAKATE PÄEV
KESKUSE HOOAJA AVAPIDU HOPNERI MAJAS (Raekoja plats 18)
Soovijatel palume registreerida infolauas.

AVATUD MATTI HIISI FOTODE NÄITUS „VÄRV JA VORM LOODUSES”.

Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine.
Tasuta juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik eelregistreerimine infolauas või
tel 646 6123.
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kl 14.30 Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimine.
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate
päevahoid.
  
AVATUD E–R 9–17
EAKATE PÄEVAHOID
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist)
E–R 7–18
INFO: 646 6123
Raua 1
E-POST info@kesotskeskus.ee
INFO: 5345 5026
KODULEHT www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029
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VARIA

Hea Eeskuju konkurss tunnustab
silmapaistvaid noori
Kuni 31. augustini saab esitada kandidaate Hea Eeskuju
tunnustuskonkursile, millega tunnustatakse neid üldvõi kutsehariduskoolis õppivaid koolinoori, kes vabast
tahtest viinud kodukandis
ellu midagi sellist, mis väärib
kogu Eesti tähelepanu.
Hea Eeskuju konkurss
toimub sel aastal neljateistkümnendat korda. Konkursile
saab esitada noori, kes teistele mingil viisil eeskujuks, olgu
siis kas kohaliku kogukonna
tasandil või üle riigi. Tänavu
võib esitada ka kuni 10-liikmelisi rühmi. Oluline ei ole
teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühiskonnaliikmetele avaldab. Hea
Eeskuju konkursi eesmärk on
näidata, et noored ei ole mitte
ainult meie tulevik, vaid nad
loovad tulevikku juba praegu.
Möödunud aastal pälvis
Hea Eeskuju tiitli Narva vanalinna riigikooli abiturient
Vladislav Virtonen, kes on sotsiaalse ettevõtte Edukoht kaasasutaja, osalenud Erasmus+
noortevahetustes ja treeningutes Eestis ja välismaal. Ta
oli Sillamäe noortenõukogu
loomisel selle esimene projektijuht ja aseesimees. Viimased
kaks aastat on ta õpetanud
juhtimisoskust ja inglise keelt
programmis ACCESS. Vladislav on osalenud vahetusõpilasena FLEX programmis, kus ta
esindab praegu Ida-Virumaad.
Vladislav on tegev Ida prefek-

tuuri abipolitseinike ridades.
„Tahaksin noortele rääkida ja
näidata, et kui tahad midagi
saavutada, siis kõik on võimalik. Olenemata sellest, kas
kasvasid üles vanematega või
ilma, kas sinu perel on suur
sissetulek või väike. Kõik on
võimalik, kui piisavalt palju
tegutseda,” kirjeldab Vladislav
Hea Eeskuju 2020 tiitli olulisust.
Esitatud taotluste seast
valib žürii välja 15 finalisti,
kelle hulgast selgub laureaat,
ning välja antakse ka Suurima
Julguse tiitel. Konkursi patroon on riigikogu liige Kristi-

na Šmigun-Vähi. Hea Eeskuju
tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt Swedbankilt
preemiaks 1700 eurot, Suurimale Julgusele on preemia
välja pannud Telia. Konkursi
finaliste tänatakse Laheda
Koolipäeva noortekonverentsil toimuval tänugalal 7. oktoobril. Oma kandidaadi saab
esitada aadressil heaeeskuju.
ee/avaldus. Esitaja võib olla
nii eraisik kui ka asutus.

Heleri Tähtre
Hea Eeskuju 2021
projektijuht

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

„DAUGAVA – LÄTI SAATUSE JÕGI”
Hopneri majas (Raekoja plats 18) saab tutvuda
Dante Alighieri seltsi maalinäitusega „Daugava
– Läti saatuse jõgi”. Kuni 10. oktoobrini avatud
näitust saab tasuta vaadata ürituste ajal.
Läti Dante Alighieri seltsi kunstnikud esitavad oma kujutluse Daugava loost, andes seda
edasi värvide, tunnete ja seoste kaudu. Romantilistest legendidest ümbritsetud Daugava,
maalilised hommikud ja õhtud jõekallastel, väikesed linnad ja külakesed, muutuvad aastaajad
ja mereõhku kandev tuulehoog on kõik kunstnikele inspiratsiooniallikad.
Näitusel osalevad kunstnikud Aleksejs Naumovs, Laine Kainaize, Maira Veisbārde, Sarmīte
Caune, Raimonda Strode, Dzintars Adienis, Ieva
Muzikante, Lauma Palmbaha, Ligita Caune,
Inese Sudare. Näituse kuraatorid on Raimonda
Strode ja Laine Kainaize. Näitust toetavad Eesti
Vabariigi suursaatkond Lätis, Riia Läti selts ja
Hopneri maja.
1934. aastal loodi Läti Itaalia sõprade selts,
kuid 1995. aastal sai sellest filmilavastaja Laima
Žurgina ja Läti kultuuriladviku eestvedamisel
Dante Alighieri selts. Läti Dante Alighieri selts
ühendab üle 50 kultuuritegelase, kunstniku
ja huvilise ning edendab oma tegevuse kaudu
avalikkuse huvi Itaalia kultuuri vastu, Itaalia ja
Läti koostööd ning kultuurikogemuste vahetamist. Selts korraldab igakuiseid kohtumisi
põnevate inimestega, samuti kunsti ja sotsiaalseid küsimusi käsitlevaid loenguid. Selts asutas
auhinna Aasta Suur Auhind, mida antakse välja
Läti ja Itaalia omavahelisi kultuurisuhteid tugevdanud silmapaistvatele isikutele nii Lätist
kui ka Itaaliast. Seltsi kuuluvad kunstnikud on
Läti kultuurielus aktiivsed nii loominguliselt kui

ka professionaalselt. Nende huvi kultuuripärandi ja inimloomuse vastu ning Itaalia looduse
ja linnade ilu imetlus kumavad samuti nende
loomingus. Nad on osalenud arvukatel näitustel ja sümpoosionitel nii Lätis kui ka väljaspool
ja nende teoseid on esitletud isikunäitustel.
Seltsi korraldatud näitused on olnud üleval
Krāslava ajaloo- ja kunstimuuseumis, Jūrmala
linnamuuseumis, Riia väliskunsti muuseumis,
Stāmeriena rahvamajas, Sigulda kaunite kunstide koolis Valge Klaver, Läti ülikooli akadeemilises raamatukogus, Riia keskraamatukogus,
Gulbene raamatukogus, Riia Läti seltsi hoones
ja Daugava muuseumis Dole saarel.

Lennuühendused taastavad õhumüra
Pandeemiast tingitud lennundusseisaku ajal harjusid
inimesed „vaikse” taevaga.
Lennuliikluse taastudes on
suurenenud reisi- ja lennumaht ning sellega kaasnev
müra. Tallinna lennujaam
ja Eesti õhuruumis lennuliiklust juhtiv Lennuliiklusteenindus selgitavad, mis mõjutab lennundusest tulenevat
mürataset, kuidas kujunevad
lennukoridorid ja -marsruudid Tallinna kohal.  
Lennuliikluse korraldamise
eest Eesti õhuruumis vastutab Lennuliiklusteeninduse AS.
Lennujuhid määravad ülelendavatele, aga ka meil maanduvatele ja õhkutõusvatele õhusõidukitele kõige ohutumad ja
optimaalsemad lennusuunad.
„Starditakse ja maandutakse
alati vastu tuult, sest sellisena on stardi- ja maandumistoimingud kõige lühemad ja
ohutumad. Maandumissuunda
ei saa valida selle järgi, et see
mõjutaks võimalikult väikest
hulka inimesi. Tuule suuna
määrab loodus ja seda lennujuhid mõjutada ei saa. Lisaks
jälgitakse, et lennud ei saaks
liigset viivitust ning lennundusega kaasnev mõju keskkonnale oleks võimalikult
väike,” ütleb Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse liige ja
lennujuhtimise osakonna juht
Üllar Salumäe. Lennukid tõusevad ja maanduvad Ülemiste
järve ja Lagedi poolt enamvähem samas mahus, seega
jaotub müra mõlemas suunas
peaaegu võrdselt.
Õhusõidukitele määratavaid laskumis- ja tõusukursse on võimalik muuta mingite piirideni nii, et müra mõju
oleks väiksem ja seda saab
teha siis, kui müramõõtmised
näitavad normide ületamist.
Liigelda võivad vaid need len-

nukid, millele lennuamet on
väljastanud mürasertifikaadi,
mis kinnitab õhusõiduki vastavust Euroopa lennundusohutusameti (EASA) kehtestatud
keskkonnakõlblikkuse
standarditele ja nõuetele. Lennuki
ülelennu ajal on müratase kõrge, kuid lennuliiklus on hõre ja
keskmine müratase jääb piirmääradesse.
Tallinna eripära võrreldes
teiste Euroopa pealinnadega
on kesklinnas asuv lennujaam –
see on mugav asukoht nii saabuvatele kui ka lahkuvatele
reisijatele. See aga tähendab,
et lennukid peavad paratamatult üle linna ja elamurajoonide lennujaamale lähenema.
„Lennugraafik oleneb peamiselt lennufirmadest ja Euroopa
suurematest sõlmjaamadest.
Reisija seisukohalt on oluline,
et tal on võimalik valida, kas
alustada reisi hommikul või
lõunal ning samuti jõuda tagasi
Eestisse õhtuks. Seetõttu jaotub lennuplaan lainetena üle
kogu ööpäeva,” sõnab AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige
Anneli Turkin.
Tallinna lennujaamal on
müraseire süsteem: kaks statsionaarset jaama ja üks mobiilne müraseireterminal. Statsionaarsed jaamad asuvad lennuraja mõlemal pool otsas –
üks AS-i Tallinna Vesi territooriumil ja teine lennujaama territooriumil.  
Tallinna linna kohal ei või
õhusõidukiga lennata 300
meetrist madalamal, välja arvatud õhusõiduki start ja maandumine, et säästa loodust ja
elukeskkonda. Õhusõiduk võib
madalamal lennata lennundusseaduses esitatud tingimuste
alusel ühekordse loaga.
Selle aasta märtsis sai lennujaamast lennata kümnesse
sihtkohta, praeguseks on len-

nuühendus 25 otsesihtkohaga, samuti arvukalt tellimuslende. „Lendude vähesuse ja
müra puudumisega harjusid
inimesed ära, kuid reisimise
kõrghooajal mõjub lennukimüra häirivalt. Lennujaamast
saabub ja lahkub siiski kolm
korda vähem lende kui samal
ajal 2019. aastal,” lisab Turkin.
Seega on paratamatu, et hea
lennuühendusega
kaasneb
lennukimüra.
Kuhu pöörduda müra
tekkimise pärast?  
Välisõhus leviva müra vähendamise temaatikaga tegeleb Eestis mitu asutust ja üks
müraallikate valdaja on transpordiamet. Transpordiamet
koostab strateegilist mürakaarti ja müra vähendamise
tegevuskava.  
Terviseamet teeb järelevalvet välisõhus leviva müra
üle, mistõttu saab kaebused
esitada neile.
Lennuliiklusteeninduse
AS korraldab Eesti õhuruumis
lennuliiklust, määrates muu
hulgas õhusõiduki stardi- ja
maandumistrajektoori.
AS
Tallinna
Lennujaam mõõdab ja seirab pidevalt mürataset oma territooriumil.  
Müratekitajad meie ümber
• Tavapärane vestlus
keskmiselt 60 dB;
• tolmuimeja 70–75 dB;
• ehitustööd 75–130 dB;
• reisilennuki õhkutõus
120–130 dB;
• autosignaal 110 dB.
Tallinna lennujaama territooriumi keskmine müratase päevasel ajal jääb 60–80 dB vahemikku. Samasse vahemikku
jääb näiteks ka Tallinna-Tartu
maantee liiklusmüra.

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

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV „TARGAD TEHINGUD”
VIRU KONVERENTSIKESKUS / LIVE SEMINAR

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

07.09.2021 KELL 11.00
11.00 Avasõna
Aivar Riisalu abilinnapea
11.05 Tuleviku pension otsusta targalt!
Kristiina Selgis Sotsiaalministeerium
Kristi Saare Aasta investor
11.50 Üürisuhted ning üürikorter
kui investeering
Evi Hindpere Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo
Peeter Pärtel Kinnisvarainvestor
Raivo Salumäe HUGO.legal
Ville Jehe Ettevõtja

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

12.45 Tehinguid tehes kaitse end ise!
Aase Sammelselg Tarbijavaidluste komisjon
Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee
Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Veiko Kopamees Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
13.40 Eduka internetikaubanduse väljakutsed
Tõnu Väät MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit
Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee
Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Kristina Vaksmaa-Tammaru
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus
www.tallinn.ee/tarbija

Strateegiakeskus

ABC Laenude OÜ / Lombard

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

OSTAME ABSOLUUTSELT
IGAS SEISUS AUTOSID.



Hind: 7€/kg, ostes 5kg on kohaletoomine tasuta
tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee - kuulutus ei vanane!

•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

Üldsaunad • Tunnisaunad • Tunnidušid

Kustutame ARKist
litsentsi alusel.

Raudselt puhtaks
juba aastast 1936!

Tallinn ja lähiümbrus.
Tel 5823 8310

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

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Telli kõik

EHITUS- ja
REMONDITÖÖD
ühest kohast

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

SIIN VÕIB OLLA SINU REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

Strateegiakeskus

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.

TASUTA
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26 August – Baltic Sea Day
On Finland’s initiative, Baltic
Sea Day is celebrated on the
last Thursday of August every
year – this year, that’s 26 August.
The first Baltic Sea Day was
celebrated in 2019 in Helsinki.
This year it will be celebrated
for the third time and now in
four countries. Estonia celebrated Baltic Sea Day for the
first time in 2020. The Mayor
of Helsinki invited Tallinn to
join them in celebrating Baltic
Sea Day.
A conference on all things
water (from springs and rainwater to the Baltic Sea) is organised for specialists in the
field and anyone else who
is interested during Baltic
Sea Day in Tallinn this year.
Simultaneously, we will organise an open-air event introducing a gem in the city
centre – the scenic Aegna
Island with its fascinating history. An “embassy” for Aegna
will be opened by the Reidi
Road pedestrian tracks, cycling lanes and rest area in the
Inglirand district, introducing
its historical legacy and nature and current activities on
the island.
Aegna recently completed
its ecotourism project and is
an example to others of how
to plan sustainable tourism
and develop life on a small island. Participants can learn

about the island’s history, nature, environmental protection and biodiversity as well as
the possibilities for visiting the
island and much more. There
will also be a thematic photography exhibition, sea shanty
concerts, a seafood street and
presentations on the protection of the Baltic Sea.
We are also planning hikes
to the city’s natural pearls. You
can learn about the work of
the ocean rubbish bin Seabin
and understand how the litter
that ends up in the sea impacts
our environment.
Baltic Sea Day in Tallinn is
organised by the Tallinn City
Centre Government and the
Tallinn Urban Environment
and Public Works Department.
The John Nurminen Foundation, which actively engages
in topics regarding the Baltic Sea, initiated the idea to
organise Baltic Sea Day. The
events of Baltic Sea Day in Estonia are coordinated by the
Finnish Institute and the Embassy of Finland in Tallinn.
Baltic Sea Day will draw
attention to the Baltic Sea, its
diversity and its value – we
will organise various activities
with the purpose of encouraging people and organisations
to pay more attention to the
state of the Baltic Sea and take
concrete steps to improve it.

Heading into autumn in safety

Participate in the
photography competition
The Tallinn City Centre Government announced a photography competition that
aims to capture the nature and
uniqueness of Aegna Island on
16 July.
You can submit your work
to the competition until 12 August by sending an e-mail to
aegna@tallinnlv.ee. Each participant can send up to three
photos with a total volume of
8 MB.
“We invite people to notice
the nature, history and diversity of Aegna Island and hope
to develop domestic tourism
through this competition,”
Deputy District Governor Jelena Kalbina said. “Aegna Island is the perfect place for a
short relaxing break away from
the city noise, only an hour’s
ferry ride away. You do not

have to travel far for the ideal
vacation. There are so many
incredible places to explore in
Estonia – we are surrounded
by beautiful nature and have
many options for adventure
and relaxation. Aegna is one
of those places that everyone
should visit.”
Anyone can participate in
the competition – you do not
have to have a professional
camera to participate. Participants of the competition give
permission for the organiser to
use the photo within the competition – in publications and
on the website of the district, in
print and on social media – and
agree to have their photo published for free. The author will
be credited under the photo.
You can find the best works
on Reidi Road at the Baltic Sea
Day event dedicated to Aegna
Island.

on Estonian islands. The
beacon fires were lit out of a
practical need during the Viking Age. The fire was lit so
that sailors who were late at
sea could find their way back
home. The fire keeper would
receive one hundred Baltic
herring from every boat that
made it to shore thanks to
the fire. This order and duty
was followed for hundreds of
years because it was crucial
for the survival of the sailors
and the preservation of the
seaside villages.

The contemporary tradition of lighting a beacon fire
began in Hiiumaa and other
Estonian islands more than 20
years ago and is done mainly
to spread positive messages.
The chain of fires around the
Estonian coastline and islands has expanded year after
year. The seaside event is an
emotional experience offering a sense of unity to those
who gather for the event that
evening.
Further information:
https://www.muinastuled.ee/

The Night of Ancient Bonfires

Concerts and bonfires will be
held to celebrate the Night
of Ancient Bonfires at Inglirand (near Russalka) on 28
August in the Tallinn City
Centre. The free public event
will begin with the lighting of
the bonfires during sunset at
20:00, followed by a concert

by Jarek Kasar. In addition to
those on the seashore, a fire
will also be lit on a raft on the
sea.
The fires lit at the Night
of Ancient Bonfires are a reminder of the historical seaside beacon fires. The modern
lighting of fires together at
the end of August has become
a national tradition in the past
few decades.
The seaside beacon fires
were called iilastuli (a word
with Medieval origins meaning a beacon fire), especially

TLT tested their first electric articulated bus
AS Tallinn City Transport
(TLT) tested the Solaris Urbino 18 electric articulated bus
for the first time. The testing of the electric bus, which
ended at the beginning of
August, is part of TLT’s plan
to switch all public transport
in Tallinn to emission-free
vehicles by 2035 at the latest.
The electric Solaris Urbino
18-meter articulated bus travelled almost 170 km on a single battery charge. According
to Lennart Viikmaa, a member of the board of TLT, this
was the first time the test was
conducted with a larger electric bus. “The Solaris Urbino
18 electric was comfortable
for passengers due to its low
entry and was also suitable
for passengers with special
needs, as it was equipped with
a wheelchair ramp. The bus
ride and acceleration were
smooth. The roof of the bus
is also equipped with a fast

charger, which would allow
the bus to be charged even between laps, but since there is
no corresponding infrastructure in Tallinn yet, we could
not test this possibility. We will
continue testing various electric buses in the future to find
an electric bus that can cover
as many kilometres as possible with one charge,” Viikmaa
added.
During the test period the
electric articulated bus served
lines number 42, 1A, 33 and
49. The design of the body of
the bus as well as the driver’s
cab were similar to the gaspowered buses already in use.
In the electric bus, all ventilation took place through the
air conditioner and there was
no need to open the windows
to get clean air.
Viikmaa explained that
various electric buses are
being tested with the aim of
finding more environmen-

tally friendly and economical
alternatives to diesel buses.
“In the near future, we want
to test electric buses on the
roads of Tallinn during other
seasons as well, to see how
they work in the Estonian climate. Electric buses are part
of the future of public transport and will help keep the
city air cleaner and optimise
vehicle maintenance costs,”
he said.
Trams and trolleys are al-

ready in use as electric vehicles in Tallinn, and in the future, the company would also
like to see a bus fleet made up
of environmentally friendly
vehicles.
Solaris Urbino 18 electric
specifications:
• Battery capacity 240 kw
• Height 3.42 m
• Length 18 m
• Net weight 30,000 kg
• Gross weight 28,000 kg

A surprisingly sunny and eventful summer is all but behind us and a new school year is just around the corner.
We hope that the active uptake of vaccines means students will be able to get back to learning in the traditional manner this autumn. Being forced to work and study
from home over the past 18 or so months has worn everyone down – students, teachers and parents alike.
We hope that anyone who has yet to do so avails
themselves of the opportunity to get jabbed at the mobile vaccination hubs operating at major shopping centres or at the vaccination points being set up over two
weekends this August in schools themselves. Whether
we are reduced to interacting with the world via our
computer screens at home and miss out on culture and
entertainment again this autumn depends on all of us.
When it comes to vaccinating, figures from the Health
Board show that residents of the City Centre have set a
fine example for others: almost two thirds of those who
live in the district are fully vaccinated or halfway there.
So many people making the most of the mobile vaccination hubs allows us to hope that the proportion of those
vaccinated will continue to rise and that life can get back
to normal (or as close as possible to it) this autumn.
The unusually hot and sun-drenched summer we
experienced has no doubt recharged many people’s
batteries, and went some way to making up for the remorselessly cool spring and the restrictions on indoor
activities that came with it. Tallinn enjoyed its fair share
of big events, with the Old Town springing back to life
thanks to the popular Medieval Days and, notwithstanding the latest restrictions it found itself having to comply
with, the Old Town Days. Free concerts staged in citycentre parks also attracted grateful audiences in good
numbers.
For the first time in a long time, we got to enjoy
culture first-hand with other people instead of on our
screens. Happily, just about all of the events planned for
summer went ahead as scheduled.
This year, the Old Town Days were held in August.
Having taken place in early June since 1982, this year was
the first time they shifted to the other end of summer
after being cancelled outright last year due to the stringent restrictions in place at the time. We had hoped to
be free of restrictions by this August; alas, the virus is not
quite done with us yet. The infection rate started climbing once again early in the month, leaving the organisers
with no choice but to adjust their plans for events open
to all by fencing off areas and checking visitors’ COVID
certificates. Not that this had any impact on the quality
of the concerts given or the number of people attending them, thankfully. None of the events planned for the
Old Town Days had to be cancelled because of the latest restrictions, and plenty of people took part in all of
them. The fencing off of the concert area and the COVID
certificate checks were definitely a better solution than
limiting the number of participants or pulling the plug
on events altogether. Tallinn City Centre Government
thanks everyone for their understanding and cooperation!
The summer of music came to a close with a wonderful concert by Siiri Sisask and Robert & Anti Jürjendal.
There is still one more concert to look forward to outside the season though – on the Night of Ancient Bonfires, Jarek Kasar will be performing on Inglirand Beach,
with bonfires being lit on the beach itself and at sea.
This beach will also be the site of our Baltic Sea Day
celebrations, as part of which we will be opening what
we like to call the ‘Embassy of the Republic of Aegna’.
Note that this will all be happening tomorrow, Thursday
26 August!
The island of Aegna forms part of the City Centre district and is well worth a visit. The embassy will provide
anyone interested with more information about the island, and if this piques your interest in visiting it, you will
still be able to do so before the summer season comes to
an end. There is time yet – summer is not over!
August has also seen the Tallinn City Centre Government setting up its latest series of ‘open-air offices’,
not only giving people the chance to talk to city officials
about anything they like, but also offering them biowaste containers to promote the more environmentally
friendly sorting of waste in the city.
By the time our next newsletter is published, autumn
will be upon us and our kids will be back at school. This
time we will not be marking the start of the academic
year with major festivities, but we do have something
special lined up for Tammsaare Park, where you can
have pictures taken throughout the first week of school
as a reminder of this year in the future.
See you at the Embassy of the Republic of Aegna on
the Night of Ancient Bonfires!
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Cloud Forest to be built in Tallinn Zoo
The cornerstone has been
laid for the new exhibition
building at Tallinn Zoo, Cloud
Forest, which will house a
modern and comprehensive
experience emulating the
tropical ecosystem of Southeast Asia.
Mayor Mihhail Kõlvart noted that the Tallinn Zoo does a
commendable job in the field
of nature education, species protection and science
at the international as well as
the domestic level. “Without
a doubt, the new exhibition
building will create significantly better conditions and
opportunities for this. The zoo
is also a popular destination
for family tourism and I believe that the Cloud Forest will
become an attractive place to
visit among both Estonian and
foreign tourists. The new exhibition provides a comprehensive overview of the rich
biodiversity of the rainforests
of Southeast Asia and offers
the joy of discovery to visitors
of all ages.”
Five different areas are

planned in the Cloud Forest –
a cave, a tunnel, a greenhouse,
a forest and a terrarium – as
well as a small restaurant with
a view of the rainforest and tiger valley.
According to Tiit Maran,
the director of Tallinn Zoo,
walking through the exposition will feel like a journey
through Southeast Asia. “The
greenhouse will play a key role
in introducing the biota of the
region, but the tunnel leading from the entrance to the
rainforest, the interactive gallery following the greenhouse
and the views of the rainforest from the catering area
also play an important part
in providing the full experience,” said Maran. “In addition to introducing the fauna,
we want to create a complete
picture of the rainforest ecosystem for our visitors. We
consider it important to show
living beings as part of their
environment, giving the visitor an understanding of the
connections and relationships
of parts of the forest, thereby

also increasing environmental
awareness. ”
According to Tiit Maran,
the Forest of Clouds of Tallinn Zoo will be unique in the
whole world – it is an original
project created in cooperation
with zoo designers which does
not copy any other existing
rainforest exposition.
The exhibition building
of the Tropical Rainforest of
Southeast Asia of Tallinn Zoo
(Ehitajate tee 150) is being
built by Ehitus5ECO OÜ and
the designer of the building is
ConArte OÜ. The total cost of
the project is 5.28 million. Financial support from the Tallinn city makes up 2.79 million
euros of this and financial support from Enterprise Estonia’s
European Regional Development Fund makes up 2.49 million euros.
The building of the Forest
of Clouds will be completed
by July 30, 2022 but it won’t
be open to visitors until April
2023, as the plants and animals
need time to adapt.

Save the Wildlife in Kesklinn!

Tallinn running for City of Music title

Tallinn is blessed with an
abundance
of
greenery
where you can easily find
hedgehogs and hares, yet
they do not come and ask for
food from human beings.
It is impressive to see
them still living with a certain dignity right in the city
centre, but when an injured
baby bird was found shivering on the road in front of my
flat, it was an appropriate moment to reach out and help.
I quickly researched online
about how to shelter her in
my place until a rehabilitation
officer could take her in. During the daytime, I could not
leave her alone as she would
poop and cry “pipipi” to get
my attention for feeding every
1.5-2 hours, and the sleepless
nights only persisted from
there. It really felt like raising a baby, and I appropriately
named her Pipi-pi. On Day 3,
the Estonian Wildlife Association (Eesti Metsloomaühing)
connected me to Kristina, one
of their animal rehabilitation
officers in Kesklinn. Though
it was the Midsummer week,
she kindly offered to take care
of Pipipi.
The daily updates on the
growth of Pipipi and her fellow
cuties were full of Kristina’s
evident love and care for the
animals. While Pipipi was in
good hands with Kristina, she
also told me that a man had
driven hurriedly to bring her
a baby sparrow, whose mouth
was filled with maggot’s eggs.
It was the night of Midsummer’s Day, and Kristina spent
hers on a rescue mission to
save the baby sparrow from
being eaten from the inside by
the hatched maggots. Kristina
is very knowledgeable when it
comes to animal species and
how to treat them and not
only because she has exten-

As part of the candidacy for
UNESCO’s Creative Cities
Network City of Music title,
Tallinn has prepared a City of
Music strategy for the next
four years, setting itself goals
for preserving and promoting the music scene.
According to Tallinn’s
Deputy Mayor Vadim Belobrovtsev, Tallinn wants to be
an increasingly responsible,
inclusive and innovative city
by supporting its cultural life.
“Music has a special place
in the hearts of Tallinn residents, it is part of our history and self-definition. The
completed strategy confirms
the city’s commitment to
supporting the local music
sector and strengthening international cooperation. By
becoming a UNESCO City
of Music, Tallinn is committed to supporting the crossborder mobility of musicians
Photography by Kristina Aas

sive hands-on experience of
saving wildlife, but she also
knows: “Nature is beautiful,
but also so cruel.”
Her dedication to saving
the lives of troubled wildlife
keeps her busy at all times.
In July alone, she took care
of 40 animals and she does
so all as a volunteer, without
being paid. Not only offering up her time and effort,
she is also supporting the
organisation financially. As
an artisan jewellery designer,
Kristina makes gilded porcelain brooches inspired by her
apprecia-tion of wild animals,
and every sale automatically
gives a donation to Eesti Metsloomaühing.
Eestimetsloomaühing is
purely operated by volunteers like Kristina and donations, and almost all the funds
go towards the vet bills for

the animals. Many volunteers
equip their animal shel-ters at
their own expense. If you find
animals in need of humane intervention in Estonia, or wish
to support the organisation as
a volunteer or a donator, you
can find the contact information of Eestimetsloomaühing and ways to support them
in my blog!

Lady
Wait-Rose
from Japan

and other professionals in
the field, integrating culture
and creativity into the city’s
development strategies and
promoting access to music
for all. Through this, we hope
to not only promote local music life, but also to contribute
to making the music industry more sustainable around
the world,” the Deputy Mayor
added.
The central vision of the
Tallinn City of Music strategy
is to offer high-level opportunities to create and enjoy
music in all its diversity. To
achieve this vision, six strategic sub-goals have been set:
1. Enhance the quality and
professionalism of the entire
music scene and increase diversity and internationalisation.
2. Discover, support and
amplify new talents in music
through multi-level music ed-

ucation and the involvement
of young audiences.
3. Extend access to music
for all by reducing inequalities
and removing barriers based
on special needs, age, nationality or origin.
4. Promote the post-crisis
recovery and development of
sustainable cultural tourism.
5. Support the formation of
cohesive communities based
on common values in Tallinn.
6. Support a viable and
sustainable music industry
characterised by innovation
and high digital capacity.
The action plan of the Tallinn Music Strategy for 20222025 consists of six thematic
programs: musical offspring,
musical urban space, classical sounds, the future of the
music industry, cooperation
between the Cities of Music,
music and sustainable development.

The Tallinn City of Music strategy is compiled in English and can be found here:
https://www.tallinn.ee/est/muusikalinn/Muusikalinna-strateegia-2022-2025

Tallinn raises environmental awareness of residents
In August and September,
the Tallinn City Centre Government will distribute free
bio-waste collection containers to the residents of the
district in order to promote
the recycling of biodegradable waste.
“Every household living in
the City Centre district can
apply for free bio-waste collection containers. With this
step, we want to promote
an environmentally friendly
lifestyle among the people of
Tallinn and encourage waste
sorting. The container is accompanied by an information
leaflet explaining which waste
is suitable for the bio-waste
container,” explained Jelena

Kalbina, Senior Deputy of
Tallinn City Centre.
To apply for the free biowaste collection container,
residents should write to
kesklinlane@tallinnlv.ee. The
application is based on the
exact address of your apartment and the e-mail address
to which information on the
time and place of receipt of
the bio-waste collection container is requested.
All registrants will be sent
more detailed information
about the locations and opening hours of the offices issuing the containers by e-mail
within a week. The offices will
start operating on August 10.
In case of questions con-

cerning registration and distribution of the collection containers, Tallinn City Centre Government asks that you write
to kesklinlane@tallinnlv.ee or
call +372 645 7220.

