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Tallinnas laieneb rattateede võrgustik
Tallinna linn rajab lähiaastail Kesklinna ja sellega piirnevatesse linnaosadesse hulganisti uusi
rattateid ja täiendab olemasolevaid. Investeeringuid selleks plaanitakse teha nii linnaeelarvest
kui ka Euroopa Liidu vahenditest ning suurt rõhku pannakse kogukondade kaasamisele.
Eesmärk on soodustada jalgratta
muutumist igapäevaseks sõiduvahendiks ning lähiaastate prioriteet ehitada
välja rattateede põhivõrk kesklinnas ja
siia suunduvatel teedel. Juba tänavu
rajatakse terve rida rattatrajektoore
Vana-Kalamaja, Jõe, Pronksi ja Tulika
tänaval. Lõpusirgel on Sadama tänava
rattatee rajamine. Hobujaamast sadama poole suunduv rattatee valmib
koos Vanasadama trammiliiniga, ehitatakse ka Poska tänavat ja Reidi teed
ühendav rattatee lõik.
Paljudes kohtades eeldab rattateede rajamine tänavaruumi kapitaalset ümberehitamist. Sel aastal algavad
projekteerimistööd, mille eesmärk on
muuta lähiaastatel kesklinna põhilised magistraalid rattasõbralikumaks.
Suurematest tänavatest lähevad projekteerimisse Toompuiestee, Kaarli
puiestee, Endla, Luise ja Paldiski mnt.
Neile lisanduvad Lastekodu, Tehnika, Veerenni ja Kotka tänav ning veel
mitmed väiksemad teed. Esimesed
objektid sellest loetelust lähevad ehi-

tusse järgmisel aastal.
Peale peatänava projektiga seotud
küsimuste lahendamist asutakse rajama kvaliteetseid rattateid ka Pärnu
ja Narva maanteele. Rattateed tulevad
ka Liivalaia tänavale, mille projekteerimine saab alata selle aasta teises
pooles, kui on valminud uute trammikoridoride uuring.
Et tänavate tervikprojekteerimine võtab aega, soovib linn veel sellel
ja järgneval aastal muuta ratturitele
turvalisemaks terve rea ristmikke ja
ühistranspordipeatusi. Väikeste projektidena luuakse uut ja kiiret lahendust Majaka-Lasnamäe tn ristmikule,
Vabaduse väljaku ümbruses olevatele
peatustele, korrigeeritakse Gonsiori
tänava ristmikke ja veel mitmeid
kohti.
Olemasolevate punaste rattaradade puhul otsitakse viise, kuidas need
paremini eraldada sõiduteest erinevate liikluskorralduslike lahendustega. Omaette küsimus on punase värvi
edaspidine kasutamine sõiduradade

paremaks tähistamiseks.
Kesklinnas on plaanis rajada ligikaudu 40 km uusi rattateid. Nii uute
tervikprojektide väljatöötamisse kui
ka väiksemate muudatuste teostamisse kaasatakse kindlasti ka kohalikud kogukonnad.
Lisaks uute rattateede terviklikule väljaehitamisele muudetakse rida
kesklinna ning selle lähikonna ristmikke ja ühistranspordipeatusi ratturitele
ohutumaks. Ohutust on plaanis parandada ühissõidukipeatustes Kaarli ja
Mere puiesteel, Tõnismäel ja Tallinna
Ülikooli peahoone ees ning samuti
Gonsiori tänaval Fr. Kuhlbarsi, Laulupeo ja Vesivärava ristmike piirkonnas,
Majaka ja Lasnamäe tänava ristmikul
ning Tuukri ja Petrooleumi ristmikul.
Jalgratturid kaasatakse uuringusse
Tallinn kaasab pool tuhat ratturit rattaliiklust kaardistama, kutsudes osalema rahvusvahelises mobiilsusuuringus. Juunist septembrini kestva
uuringu käigus kaardistatakse jalgrat-

turite liikumisteekondi. Kogutud andmed annavad võimaluse rattaliiklust
põhjalikumalt analüüsida ning neid
andmeid kasutades edaspidi rattateede mugavust ja ohutust parandada.
Tallinn osaleb välisprojektis „Bicification – jalgrattakasutuse suurendamine linnaliikluses“, mille eesmärk
on toetada Euroopa linnade üleminekut rohelisele, aktiivsele liikumisele.
Et uuringus osalejate jalgrattasõite
usaldusväärselt jälgida ja neid nähtud
vaeva eest ka tänada, saavad ratturid läbitud kilomeetrite eest koguda
preemiaid.
„Oluline on projektide väljatöötamisse kaasata inimesi, kes reaalselt
Tallinna rattateedel igapäevaselt liiklevad. Nii saame teada, kas planeeritavad teed on nende jaoks mugavad
ja ohutud ning asuvad ka reaalselt
trajektooril, mida ratturid kasutavad,”
selgitas abilinnapea Vladimir Svet.
Bicificationi uuringusse loodetakse kaasata 500 ratturit, kes moodustaksid geograafilistest ja sotsiaal-

majanduslikest aspektidest lähtuvalt
Tallinna representatiivse valimi.
Projektis saavad osaleda kõik
kodanikud, kes elavad või töötavad
Tallinnas, on registreerimise hetkel
vähemalt 18-aastased ja kasutavad
nutitelefoni. Osalejad kinnitavad oma
jalgrattale Pin Bike’i komplekti, millega ratturi liikumist kaardistatakse.
Projektis saab osaleda vaid tavalise
jalgrattaga, elektrilise jalgrattaga osalemine ei ole kahjuks võimalik.
Tallinna uuringupartneriks projektis on Tallinna Tehnikaülikool. Bicificationi unikaalne seade võimaldab
vabatahtlikkuse alusel ja anonüümselt salvestada andmeid inimeste
liikumise kohta, aga ka täiendavalt
küsida liikumise põhjust jms. Bicification võimaldab ka jagada infot
takistuste kohta, mis rattaga sõites
teele ette tulevad. Rahvusvaheliselt
on selline ratturite oma liikumisandmete vabatahtlik jagamine muutunud
levinud ja populaarseks viisiks, kuidas
kodanikuna linna taristu kujundamises kaasa rääkida.
Uuringus osalemiseks saab ennast
registreerida aadressil https://bicification-project.eu/join/. Soovijate
seast valitakse 500 osalejat, võttes
arvesse tasakaalu lähtuvalt osalejate
keelest, soost, vanusest ja kodulinnaosast. Edukaid kandideerijaid teavitatakse uuringus osalemisest ja edasistest sammudest e-kirjaga hiljemalt
13. mail.
Projekti kaasatakse neljaks kuuks
1500 kasutajat kolmest linnast (Eestist Tallinn, Türgist Istanbul ja Portugalist Braga). Järgneva viie aasta jooksul plaanitakse üle Euroopa hõlmata
100 000 inimest 90 linnast.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 65 020 INIMEST.
Märtsis suurenes Kesklinna elanike
arv 102 inimese võrra.
Tallinna elanike arv kasvas märtsis
241 võrra ja 1. aprilli seisuga elas
pealinnas kokku 444 413 inimest.
2021. aastal kahanes Tallinna
rahvaarv 683 võrra, ent Kesklinna
elanikkond kasvas 951 inimese
võrra.
Allikas: Rahvastikuregister,
1. aprill 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 25. mail.

Loe lk 2 Tule Aegnale!

Loe lk 3 Paeklindile rajatakse
9 km pikkune pargiala

Loe lk 4 Vabaõhujõusaalid

Loe lk 5 Muinsuskaitsekuu
kutsub ajalugu väärtustama

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
e-post:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor
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Tundkem
kevadest rõõmu!
Lõpuks ometi on tänavu end õige pikalt oodata
lasknud soojad kevadilmad pärale jõudnud. Puudpõõsad seavad end jõudsalt rohelisse rüüsse ja kevadised koristustööd on täies hoos. Talvine prügi
on kokku pühitud ja tänavatele ka esimene põhjalik pesu tehtud. Peagi hakatakse ka Kesklinna parkides peenraid tuhandete lilledega kaunistama ja
pannakse tööle purskkaevud.
Vabas õhus tervislikult aja veetmise võimalusi
tekib üha juurde. Jalgrattaga liiklemine muutub üha
ohutumaks, jooksu- ja rulluisusõpru ootavad terviserajad ja mereäärsed promenaadid, uuendatakse
mänguväljakuid ja rajatakse uusi spordiplatse.
Kevade alguse ilmad on olnud heitlikud ning
kevadisi koristustöid pärssinud. Tali tegi õige mitu
katset tagasi tulla, lumi, lörts ja libedus takistasid
puhastustöödega täistuuridel tegelemast. Ikka ja jälle tuli sõelmete kokku pühkimise asemel neid taas
kõnniteedele puistata ning tänavatelt kloriididega
libedust tõrjuda. Nüüd on loodetavasti ilm lõplikult otsustanud kursi suvele võtta. Teede-tänavate
pühkimine ja pesemine ning pargialade suureks kevadeks ettevalmistamine on täie hooga käimas. Nii
sõelmed kui ka kõik muu, mis lume ja jää alt välja
sulanud, saab maikuu alguseks teedelt, parkidest ja
treppidelt ära koristatud.
Muidugi on vaja teha ettevalmistusi suveks: paigaldame uusi rattaparklaid, Keldrimäe asumisse
Imanta tänava äärde ehitame välijõusaali, korrastame pargiteed ja uuendame pargiinventari. Paraku
tuleb üksjagu palju ette ka pargipinkide ja prügikastide rikkumisi. Kahjuks ei oska kõik teiste loodud
ilust, nähtud vaevast ja meie ühisvarast rõõmu tunda. Kraadede töö viljad – grafitikritseldused pinkidel ja prügikastidel – on paraku parkide hooldajate
iga-aastane pidev lisamure. Küll aga oleme otsimas
legaalset võimalust neile andekatele noortele, kes
grafitikunsti viljeleda tahavad.
Tallinnas, ka kesklinnas on rohelust ohtralt. Kes
seda uskuda ei taha, seadku sammud Toompea vaateplatvormidele, kui puud on juba täies leherüüs.
Kel võimalust, võib südalinna selle pilguga vaadelda
mõne kõrghoone ülakorrustelt. Puude nappuse üle
tallinlased kurta ei saa. Seda on kinnitanud ka võrdlus teiste linnadega rahvusvahelise uuringu raames.
Ja maikuu keskpaiku hakkame hoogsalt puid-põõsaid veel juurdegi istutama – kaasava eelarve hääletusel linlaste poolt meile antud ülesannet ellu viima.
Istutame kümnetesse linlaste poolt soovitud ja soovitatud kohtadesse kokku sadu puid.
Kesklinna valitsusega on liitunud Nikita Groznov,
kes asus tööle linnaosavanema asetäitjana ning hakkab juhtima kultuurivaldkonda. Nikita on teinud seda
tööd varem Nõmme linnaosavalitsuses, kuid enne
seda töötas hoopis Päästeametis. Kultuur ja turvalisus saavad tihti linnaruumis kokku ning vajavad
terviklikku lähenemist. Nikita plaanidest ja tegemistest Kesklinna kultuurielu ja turvalisuse valdkonnas
saate lugeda samast lehenumbrist. Omalt poolt saan
sissejuhatuseks öelda, et kevadsuvine kultuuriprogramm Kesklinnas saab olema tavapäraselt põnev ja
mitmekesine. Krooniks sellele loomulikult vanalinna
päevad, mis sedakorda toimuvad taas harjumuspärasel ajal juunikuu hakul.
Ei saa üle ega ümber ka kriisidest. Hoidkem oma
tervist ja hoidkem neid inimesi, kellel on täna raske. Ja samuti mõjutab nii meie kõigi argipäeva kui
ka tööalaseid ettevõtmisi see,
et paljud kaubad, millega võisime veel paar
kuud tagasi arvestada,
ei pruugi meile õigeks
ajaks või üleüldse jõuda. See olukord nõuab
lihtsalt kannatlikkust
ja rahulikku meelt. Meil
on rahulik ja turvaline
linn ning mõnus kevadilm – seda ju ei olegi
tegelikult nii vähe!

Monika
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Aegna valmistub suvehooajaks
Pealinlastel on võimalik juba
1. maist kiire ja mugava liinilaevaga linnakärast eemale n-ö
oma saarele patareisid laadima
sõita.
Aegna ja mandri vahel toimub regulaarne laevaühendus
maist novembrini. Alates sellest
aastast teenindab liini Spinnaker OÜ kiirlaevaga Vegtind.
Kiirlaev väljub Patarei sadamast
linnahalli kailt ja sõidab Aegnale 30 minutit. Edasi-tagasi pilet
maksab 6 eurot ja üheotsapilet
4 eurot. Liinilaev viib Aegnale
lausa kuuel päeval nädalas, üksnes teisipäev on reisivaba.
Täpsemat infot väljumiste ja piletihindade kohta saab
Spinnaker
OÜ
kodulehelt
www.liinilaevad.ee. Sealtkaudu
saab ka pileteid osta. Kohapealne piletimüük algab 30 minutit
enne reisi algust. Kiire katamaraani tüüpi laev mahutab kuni
90 reisijat ja 20 jalgratast. Laeval on liikumispuudega inimeste
tarvis kaldteed, laiemad uksed
ja samuti invatualett. Vajadusel saab laev võtta pardale kuni
kolm tonni kaupu – selle tar-

beks on eraldi lastiruum.
Keskkonnasäästlikule loodusturismile keskendunud Aegna saart külastab aasta-aastalt
üha rohkem inimesi. Suurem
ja kiirem liinilaev teeb saarele
puhkama ja vaatamisväärsustega tutvuma mineku veelgi mugavamaks. Lisaks kaunile loodusele saab uudistada ka saare
militaarpärandit.
Suvehooaja
sissejuhatuseks ja külaliste vastuvõtuks
valmisolekuks korraldas saare
kogukond koos Kesklinna valitsusega jüripäeva paiku suured
koristustalgud, millest võttis
osa kümneid usinaid kätepaare.
Kõigest kolme ruutkilomeetri suurune Aegna saar on
oma imeliste randade, loodusliku mitmekesisuse ja ajaloopärandiga üks Kesklinna pärlitest.
Sõltuvalt aastaajast elab Aegnal
püsivalt 3–12 leibkonda.
Kesklinna valitsus on kindlustanud ka Aegna saare ja
Rohuneeme sadama vahelise
liiniveovälise transpordi vajaduspõhiselt. Seda teenust
osutab Tallinna Veespordi Klu-

bi MTÜ, kel on Aegna saarega
mitmesugustes ilmastikuoludes
ühenduse pidamisel pikaajaline
kogemus. Tegemist on juhuvedude alal end juba tõestanud
koostööpartneriga ning järele
proovitud piisavalt mahuka ja
ilmastikukindla
väikelaevaga
Liisa, mida saab kasutada nii
reisijate kui kauba veoks. Ja mis
eriti tähtis: talvistes rasketes
ilmastikuoludes saab koostööpartner jäätunud merel kasutada hõljukit ehk hüdro-helikopterit. Seega on võimalik vajaduse korral iga ilmaga meritsi
saarele ja saarelt pääseda.
Ühtlasi soovib Kesklinna valitsus rajada Aegna sadamasse
mugava, ruumika, ökonoomse
ja keskkonda sobiva, ilmastikukindla kohvik-ootepaviljoni ning
on asunud selleks sobivaima
projekti koostajat otsima.
Aegna saar on tervikuna
maastikukaitseala ja kuulub
üle-euroopalisse Natura 2000
kaitsealade võrgustikku. Saarel
on mitmeid kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Aegnat külastades ei pea piirduma lühikese

väljasõiduga, sest saarel jätkub
avastamist mitmeks päevaks.
Aegna saare huviväärsustega saab tutvuda saare kodulehel Tallinna veebis aadressil
https://www.tallinn.ee/aegna/.
Aegna saare loodusmaja
korraldab pealinna haridusasutustele tasuta õppeprogramme,
valida saab lausa tosina erineva
programmi vahel. Kõik vanuserühmad lasteaiast gümnaasiumi
lõpuklassini leiavad nende seast
endi jaoks sobivaima. Õppepäev
keskendub vahetule kokkupuutele loodusega, selle uurimisele ning vaatlemisele. Teemade
seas on tutvumine saare omapära ja sealsete elukooslustega,
orienteerumine kaardi järgi,
tegelemine mereprügi probleemiga ning palju muud põnevat
ja harivat.
Keskkonnahariduslikud tegevused on rohelise mõtteviisi
edendamisel võtmetähtsusega ning Tallinn pakub neid igas
eas linlastele, eriti aga lastele
ja noortele. Aegna loodusmajas
viiakse õppeprogramme läbi
juba alates 2009. aastast.

Kesklinna korteriühistud saavad hoovide korrastamiseks toetust
Õuealade heakorrastamiseks
saab tänavu linnalt toetust
28 Kesklinna korteriühistut
kogusummas 215 987 eurot.
„Kesklinna valitsusele laekus kokku 33 taotlust, seega enamik neist ka rahuldati.
Kesklinna taotluste kogusumma oli 257 803,56 eurot,“ ütles Kesklinna vanem Monika
Haukanõmm. „Projekt „Hoovid
korda“ on suurepärane võimalus korterelamu õueala linna
abiga korrastada.
Projekti raames läks tänavu kõigi linnaosade vahel jagamisele 760 000 eurot, millest
seega üle neljandiku Kesklinnale – see näitab meie linnaosa
korteriühistute suurt aktiivsust ja head taotlemisoskust.
Linnaosadest kõige rohkem
korteriühistuid sai toetust just
Kesklinnas ning ka toetuste kogusumma on teistest linnaosadest ülekaalukalt suurem. Tänu
meie korteriühistute aktiivsusele muutub linnaosa kaunimaks ja turvalisemaks.”
Viieliikmeline komisjon hin-

das taotlusi nelja kriteeriumi
alusel: mõju linnaruumile, heakorrastatus projekti realiseerimise järel võrreldes eelneva
olukorraga, turvalisus ja kulutõhusus.
Toetust eraldati piirdeaia
ehitamiseks, väravate paigaldamiseks ja aia renoveerimiseks; hoovi- ja parklaala sillutamiseks, prügimaja rajamiseks
või prügikonteinerite platsi
parendamiseks; rattahoidjate
või rattamaja paigaldamiseks;
mänguväljaku rajamiseks, kõrghaljastuseks; hooviinventari ja
välgutuse parandamiseks; abihoone renoveerimiseks.
Õueala
heakorrastamise
toetus katab kuni 70% projekti kogumaksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja
kohta on 16 000 eurot aastas
ning kokku 40 000 eurot ühe
hoovi kohta.
Rahaline toetus eraldatakse pärast objekti valmimist ja
kuluaruande esitamist. „Seetõttu soovitame planeerida
tööd kevadsuvisesse perioodi,

J. Kunderi tn 19

kindlustamaks objekti valmimine ja kuluaruande esitamine
enne aasta lõppu. Vastasel korral jääb toetus välja maksmata,“
tõdes Haukanõmm.
Eelmisel aastal osutusid
Kesklinnas edukaks 20 korteriühistu taotlused ning toetuste
kogusumma oli 159 830 eurot.
Toetust said niisugused

heakorrastustööd nagu hooviala katendite parendamine,
parkla rajamine, piirdeaia renoveerimine või rajamine, rattamaja ja prügimahutite paigaldamine, hoovi valgustuse
uuendamine, amortiseerunud
kõrvalhoone
lammutamine,
betoonrajatise katmine puitterrassiga.
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Tallinn rajab paepealsele üheksa kilomeetri pikkuse katkematu pargiala
Lasnamäe veerele, Kesklinna
ja Pirita linnaosaga piirnevale
paeklindile rajatakse ligi
üheksa kilomeetri pikkune
pargiala. Parima lahenduse
leidmiseks korraldatud ideekorjest võttis osa ligi 400
tallinlast.
Sidusast ja terviklikust
Klindipargist saab nii linlastele kui linna külalistele atraktiivne ajaveetmiskoht, mis
moodustab olulise osa strateegias „Tallinn 2035“ käsitletud rohelisest liikumisvõrgustikust. Teiselt poolt tuleb

Klindipargile vastu läbi kuue
linnaosa kulgev Putukaväil.
„Ideekorjega
laekunud
ideedes kõlas eriti selgelt soov
säilitada võimalikult palju
looduslikku keskkonda, kuid
oodatakse ka vaateplatvorme,
matkaradasid ja muid objekte,
mis muudaksid Klindipargi
külastajaile huvitavaks ja tervistavaks paigaks,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.
Kogutud ettepanekuid arvesse võttes luuakse Klindipargi visioon ja koostatakse
ideekonkursi lähteülesanne.

„Usun, et kaaslinlaste mõtetest inspiratsiooni ammutades saame luua igati rohelise
pealinna väärilise unikaalse
linnaloodusega
atraktiivse
vaba aja veetmise koha,“ ütles
Svet. „Suurimaks väärtuseks
on piirkonna looduslik keskkond, mida ka pargi rajamisel
on plaanis võimalikult palju
säästa.“
Loodushuvilisel on klindialal nii mõndagi avastada:
näiteks osaliselt kaitse all olev
Maarjamäe paekallas, kus kasvab mitmeid haruldasi taime-

liike, või klindialune mets,
mida selle lopsakuse tõttu
võib kirjeldada kui põhjamaist
džunglit.
Oma ideid jagasid peaaegu kõigi linnaosade elanikud. Kõige aktiivsemad oldi
Lasnamäel (76 vastajat) ja
Kesklinnas (24 vastajat). Ideid
saabus ka väljastpoolt Tallinna. Enim ettepanekuid tegid
25–45-aastaste vanuserühma
esindajad (kokku 69%). Valdav
osa vastajaist peab oluliseks
looduslikke alasid linnas ning
loomulikku looduslikku kesk-

konda. Ettepanekute fookuses olid linna- ja merevaated,
lubjaahju varemed ja Hundikuristik ning Tallinna alumine
tuletorn, mida võiks rohkem
eksponeerida.
Parki soovitakse eeskätt
istumis- ja puhkekohti, prügikaste ja infostende. Kaalukalt
olid esindatud ka vaateplatvormid, joogikraanid, avalikud
tualetid, linnaaiad ja loodusõpperajad, samuti mänguväljakud, sportimisvõimalused, piknikukohad jm. Loopealne ala võiks linlaste ar-

vates olla osa pargist. Samuti
soovitakse Pirita jõelammile
juurde grillimiskohti.
Ideekorje küsitlusega selgitati ka suuremad takistused
paeklindile pargiala rajamisel:
ohtlik klindinõlv ja ebamugavad ühendused klindiala eri
piirkondade vahel, jalutamiseks sobivate teede puudumine, autokeskne linnaruum ja
ebaturvalised ülekäigud ning
kohatine prügireostus.
Rohkem infot Klindipargi
kohta: tallinn.ee/est/klindipark.

Tondi raudteeülesõit ei takista peagi enam autoliiklust
Tondil läheb autoga raudtee
ületamine peagi märksa lihtsamaks, sest Tondi ja Kotka
tänava ristmiku rekonstrueerimise projekt näeb ette tiheda liiklusega tänava raudtee
alt läbi viimise.
Projekti peamine eesmärk
on tagada turvaline ja sujuv
liiklus kõigile liiklejatele. Praegu ristuvad raudtee ja sõidutee
samal tasandil ning näiteks veokitele ja bussidele on parempööre üsna keeruline. Ristmiku muutmine eritasandiliseks
parandab liiklusohutust ja
-mugavust märkimisväärselt.
Kavas on ka mitmeid teisi parendusi, näiteks foori paigaldamine ristmikule. Kõnealuse
ristmiku rekonstrueerimine on
oluline tuhandetele liiklejatele,
muudab piirkonna liikluse palju rahulikumaks ning parandab
ka linna elukeskkonda laiemalt.

2018. aastal sai korda Tondi
tänav lõigus Linnu teest Kotka
tänavani. Tondi asumis käib
hoogne arendustegevus, renoveeritakse vanu ja ehitatakse
uusi maju.
Projekti kohaselt rekonstrueeritakse
Tondi
tänava
320-meetrine lõik Lõokese
tänavast Alevi tänavani ja Kotka tänava 470-meetrine lõik
Tedre tänavast Tondi tänavani.
Muudatused tagavad pikkadele
sõidukitele sobilikud pöördekoridorid.
Raudteeviadukti
alt viib läbi kolme sõidurajaga
tee. Rekonstrueeritaval kolmeharulisel ristmikul hakkab liiklust reguleerima valgusfooride
süsteem.
Projekt näeb ette ka parkimiskohtade ning jalgrattaja kõnniteede rajamise tee
mõlemasse serva. Suurem
osa ehitusobjektil kasvavatest

puudest ja muust haljastusest
säilitatakse ning juurde ja asemele istutatakse ligi 40 uut
puud, sh suurlehised pärnad
ja amuuri toompihlakad, lisaks
sadu uusi põõsaid ja tuhandeid rohttaimi. Rongipeatuste
piirkonda paigaldatakse rattahoidjad.
Tondi raudteeülesõidu ümberehitustööd algavad loodetavasti juba sel aastal. Esialgsel
hinnangul kulub ehitustöödeks
umbes kümme miljonit eurot.
Projekt peaks valmis saama
juuniks. Seejärel kuulutatakse
välja ehitushange ja ehitusega
saaks alustada sügisel. Tööde
ajal soovitakse rongiliiklust
käigus hoida nii palju kui võimalik. Ehitustöid proovitakse
teha nii, et see liiklemist võimalikult vähe häiriks. Tööd objektil vältavad hinnanguliselt
umbes poolteist aastat.

koostööd nii projekti koostajaga, ametite vahel kui ka riigi
Terviseametiga, et kasutusele
võtta müra leevendavad meetmed, millega tuleb arvestada
ka Peterburi tee rekonstrueerimisprojekti koostamisel.   
Detailplaneeringu
avalik

väljapanek on kavandatud tänavu mai esimesse poolde.
Juuni keskel on kavandatud
planeeringu avalik arutelu, mis
kaasaks otseselt puudutatud
kohalikke inimesi. Detailplaneeringu kehtestamine on kavandatud tänavu augustisse.

Valmis Ülemiste ühisterminali planeering
Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ja seda ümbritseva
ala detailplaneeringu tähtsus
on palju laiem kui vaid terminalihoone kavandamine – see
mõtestab terviklikult kogu
piirkonna linnaruumi.
“Ühisterminali
planeeringus pööratakse tähelepanu kvaliteetse avaliku ruumi loomisele, mis on aluseks
terminali ala ühendamiseks
lennujaamaga ning tulevikus
loodetavasti ka kesklinnaga,“ ütles abilinnapea Madle
Lippus. “Ülemiste terminalist
saab mitmekülgne ja terviklik
transpordikeskus, mis on väga
oluline Tallinna kestlikuks
arenguks. Tegu on nii suure

mõjuga objektiga, mida on vaja
põhjalikult avalike arutelude
käigus läbi kaaluda. Detailplaneeringu kehtestamiseni loodame jõuda tänavu augustis,
et edasiliikumine Rail Balticu
projektiga toimuks vastavalt
ajakavale.”
Detailplaneeringu
ala
hõlmab kokku 11,47 hektarit
Lasnamäe Ülemiste asumis.
Planeering võimaldab rekonstrueerida ja rajada raudteeinfrastruktuuri ning ehitada
Peterburi tee äärde Ülemiste
reisiterminalihoone,
bussijaamahoone ja ärihoone. Planeeringuga on kavas muuta
trammitee asukohta, millega
tagatakse parem ja mugavam

ühendus teiste transpordiliikidega. Luuakse ka mitu linnaväljakut ning mugavaid ja turvalisi liikumisteid jalakäijatele
ja ratturitele.
Kava kohaselt hakkaks
ühisterminal teenindama nii
Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 ja
1520 millimeetrit, samuti bussiliiklust. Uue terminalihoone
juurde peaks kuuluma kolm
perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist kui ka otse
raudteealuselt linnaväljakult.
Detailplaneeringuga nähakse
ette terminali ühendamine linnaruumiga mitme tee ja trammitee kaudu.

Lahenduse aluseks on 2019.
aastal toimunud ideekonkurss
Ülemiste reisiterminali hoone
arhitektuurse lahenduse saamiseks, mille võitis Zaha Hadid
Architectsi ja ESPLAN OÜ
ühistöö. Pärast ideekonkurssi alustati 2020. aasta märtsis
uue lahenduse alusel detailplaneeringu koostamist, eskiislahenduse avalik väljapanek
ja arutelu toimusid novembris
2020.
Linnaosavalitsus viis läbi
kaks kohtumist kohalike elanikega, kus selgitati ka trammitee ümbertõstmise vajadust ja
tutvustati linnaruumilist muudatust korterelamutest lõuna
poole jääval alal. Linn jätkab
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Suurjäätmeid saab
9.-15. maini
tasuta ära anda
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud
jäätmeveoga ja nende äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt, siis keskkonnakuu
raames saavad rahvastikuregistri järgsed
Tallinna elanikud nädala jooksul (9.-15. maini) anda suurjäätmeid tasuta ära kõikidesse
Tallinna jäätmejaamadesse.
Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3m3
suurjäätmeid (kogus peab mahtuma ühe sõiduauto
järelhaagisesse). Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta IDkaart või juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh korteriühistud).
Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 40),
Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe
tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljassaare põik 5).
Jäätmejaamade lahtiolekuajad ning informatsiooni
kõikide teiste jäätmete üleandmise kohta leiab kodulehelt (www.jaatmejaam.ee).
Kampaania toimus esmakordselt 2022. aasta märtsikuus, mil toodi Tallinna jäätmejaamadesse kümme
korda rohkem suurjäätmeid kui tavapärasel märtsikuu
nädalal (kokku 1472 m3).

Suurjäätmed on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, riiul);
vaibad, muud põrandakatted;
madratsid;
kardinad ja kardinapuud;
suured lillepotid;
riidenagid;
peeglid;
spordivahendid;
jalgrattad;
katkised suusad ja kelgud;
lapsevankrid;
jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:

• ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu,
vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid);
• ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit);
• probleemtooted (nt romusõidukite varuosad,
rehvid);
• vanametall;
• elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin,
teler, külmik, pliit);
• muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

Jõutrenn Lastekodu 32 mängu- ja spordiplatsil

Keldrimäel saab välijõusaalis keha tugevdada
Keldrimäe asumisse Imanta
tänava äärde rajatakse nüüdisaegne välijõusaal. Lisaks
võimlemisvahenditele paigaldatakse treeningualale istmed ja istutatakse puud.
Välijõusaal valmib maikuu keskpaigaks. Samalaadne
moodsate seadmetega sportimisvõimalus on eelmisest aastast ka sealsamas lähedal Lastekodu 32 kinnistule rajatud
mängu-, spordi- ja puhkealal
ning Tõnismäel Tuvi pargis.
Imanta tänava äärde väli-

jõusaali rajamine annab lisavõimaluse värskes õhus aktiivselt aega veeta ja füüsist
tugevdada. Kesklinna valitsus
lähtus sellesse piirkonda niisuguse spordirajatise kavandamisel kohalike elanike soovist. Välijõusaali varustus sobib
igale vanuserühmale ning üks
treenimisvahend on mõeldud
spetsiaalselt
erivajadustega
inimestele.
Võlvi 6 maja ja parkla vahelisele alale mänguväljaku
kõrvale rajatav välijõusaal si-

sustatakse kokku üheksa treeningseadmega, mis sobivad
nii erinevate lihasgruppide
treenimiseks kui ka üldtugevdavate
võimlemisharjutuste
tegemiseks. Välijõusaali treeningseadmetel saab raskusi
reguleerida ning trenni saab
läbi viia nii raskustega kui ilma.
Lisaks treeningseadmete
paigaldamisele korrastatakse
ala ümbrus ja lisandub rohelust – alale istutakse pooppuid. Ehitustöid teeb Inseneriteenused OÜ, ehitusprojekti

koostas Lootusprojekt OÜ.
Kogu aprillikuu jooksul toimusid Reidi teel tasuta jooksutrennid algajatele, erinevates
paikades on aga pühapäeviti
toimunud välijõusaali treeningud. Kesklinna valitsuse
korraldatud jooksutrenne viisid läbi Nike Run Club treenerid ning jõutrenni juhendas
tuntud kulturist Ott Kiivikas.
Viimane jõutrenn toimub sel
pühapäeval, 1. mail kell 13 Reidi
teel.

Utilitas uuendab kesklinna kaugküttetorustikku
Utilitas ehitab ja rekonstrueerib märtsist kuni oktoobrini kesklinnas üle viie kilomeetri kaugküttetorustikku.
Töödega, mis puudutavad
otseselt umbes 200 hoonet,
alustati märtsis ning jõutakse
lõpule orienteerivalt oktoobris. Sellega kaasnevad lühiajalised paikkondlikud liiklus- ja
parkimispiirangud.
Ehitaja
annab piirkonna elanikele eesseisvatest liikluspiirangutest
aegsasti teada ning palub
ühtlasi liiklejatel järgida ajutisi liiklusmärke. Suuremateks
liikluspiiranguteks tuleb valmis
olla Liivalaia ja Veerenni tänaval maist juulini. Küttetorustiku väljaehitamise järel taastatakse tänavate endine olukord,

sealhulgas pinnakatted ja haljastus. Utilitas investeerib projekti kuus miljonit eurot.
Uue Maailma ja Kitseküla
asumis
ehitatakse
Koidu,
Luha, Väike-Ameerika, Virmalise, Kesk-Ameerika, Uue Maailma, Tehnika tn ja Pärnu mnt
piirkonnas.
Veerenni ja Tõnismäe asumis ehitatakse Veerenni, Tatari, Uus-Tatari, Ravi, Vana-Veerenni, Liivalaia, P. Süda, Sakala,
Ahju, Õllepruuli, Tõnismägi,
Tuvi tn ja Pärnu mnt piirkonnas.
„Kesklinna piirkonnas laieneb kaugküttevõrk pidevalt
ja töökindluse tagamiseks
uuendame paralleelselt ka olemasolevaid torustikke,“ ütles

Utilitase võrgujuht Elis Fels.
„Mahukate töödega kaasnevad
paratamatult nii liikluses kui
ka teenuse kasutamises ebamugavused. Anname endast
parima, et tööd igapäevaelu
võimalikult vähe mõjutaks ning
palume asumi elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlikkust.“
Kaugküttetorustiku uuendamisega tagatakse ka edaspidi
elanikele ja asutustele ööpäev
läbi katkematu küte ja soe vesi.
Valdavalt 1970. aastate lõpus
ehitatud torustik on hakanud
amortiseeruma. Ennetamaks
võimalikke rikkeid, soojusedastuse häireid ning tagamaks
energiasäästu, asendab Utilitas
vanad torud kaasaegsete eelisoleeritud torudega.

Ka ehituse ajal pideva soojusvarustuse tagamiseks kasutab Utilitas ajutist torustikku.
Torustike lahti- ja kokkuühendamisega kaasnevad paraku
kütte ja sooja vee katkestused.
Utilitas annab katkestustest
hoonete valdajate esindajatele varakult teada. Katkestuste
info avaldatakse ka Utilitase
kodulehel www.utilitas.ee hiljemalt kuu aega enne katkestuse algust.

Ohtlike jäätmete kogumisring
Laupäeval, 14. mail on Kesklinna elanikel taas võimalik kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest mugavalt vabaneda.
Mobiilsesse kogumispunkti saab anda järgmisi majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja
nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud;
vanad ravimid; värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad,
mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud
kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud
teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid
ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid,
päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

Kogumisringi peatuskohtade ajakava:

10.00-10.30 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti all parklas
pakendikonteinerite juures
10.40-11.10 Tallinn-Väike peatuse juures (Tondi Olerexi kõrval platsil)
11.20-11.50 Uue Maailma 11 juures, garaažide ees
12.00-12.30 Vaikne/Magasini ristmikul pakendikonteinerite juures
12.40-13.10 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parklas)

13.20-13.50 Lastekodu/Odra ristmikul (Lastekodu 31a kõrval,
pakendikonteinerite juures)
14.00-14.30 Torupilli Selveri parklas
14.40-15.10 Lastekodu 11b (Keskturu parklas)
15.20-15.50 Viadukti/Leete ristmikul (Leete 1a kõrval,
pakendipunkti juures)
16.00-16.30 Adamsoni 34 juures
Kesklinna elanike huvi ohtlike jäätmete kogumisringide vastu on
aastast aastasse järjest kasvanud. Suurema osa äraantavatest ohtlikest jäätmetest moodustavad värvi- ja lakijäätmed ning elektroonika.
Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi taaskasutuseks ja materjalidena
ringlusesse ning seeläbi ei satu need olmejäätmete hulka või loodusesse. Ohtlikke jäätmeid tuleb teistest jäätmeliikidest eraldi koguda ja
käidelda.
Tallinna strateegiakeskus korraldab koostöös ohtlike jäätmete käitleja Epler & Lorenz AS-iga juba mitmendat aastat kevadeti ja sügiseti ohtlike jäätmete kogumisringe kõigis Tallinna linnaosades, kokku 91
erinevas peatumispunktis. Nii on elanikel võimalik mugavalt, tasuta ja
keskkonda säästvalt vabaneda erinevatest majapidamises tekkivatest
ohtlikest jäätmetest.
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Muinsuskaitsekuu 18. aprill – 18. mai
Muinsuskatsekuu
juhatasid
sisse talgud Rootsi bastioni
Türgi tiivas. Vabariigi presidendi kantselei, Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Kesklinna
valitsuse koostöös korraldatud
talgutel osales bastionikäigu
prahist puhastamisel ka president Alar Karis.
Talgutest võtsid osa Kesklinna vanem Monika Haukanõmm, EKA tudengid ja õppejõud, ICOMIOS Eesti esindajad, linnaplaneerimise ameti
muinsuskaitse osakonna ja
linnamuuseumi töötajad. Ei
puudunud ka üllatused: muu
prahi seast ilmus päevavalgele
vanaaegne arvutusmasin.
Türgi tiib on kolmnurkne
kaitseehitis vastu Toompea
nõlva. See pärineb Rootsi aja
lõpust, 17. sajandi viimastest
ja 18. sajandi esimestest aastatest. Ajaloolise kaitseehitise
müürid koos trepiga korrastati
2019. aastal, keldri sissepääs
2020. aastal.
Linn kavatseb bastionikäi-

gud korrastada ja kasutusele
võtta.

Muinsuskaitsekuu üritusi

Neljapäeval, 28. aprillil
kell
16
linnamuuseumi
kodu-uurimise ringis ettekandeõhtu “Tallinna hääbuvad
majad Kadriorust Koplini”. Esineb Luise Õuna. Toimumiskoht: Vene muuseum, Pikk tn
29a II korrus. Lisateave: Luise
Õuna, tel 517 8602.
kell 17.30 Kodulinna Maja
sarjas “Väärtus” tutvumine linnavalitsusega. Tutvustab linnapea Mihhail Kõlvart. Vajalik
eelnev registreerimine Kodulinna Maja valvelauas Gümnaasiumi 3, tel 644 9867.
Pühapäeval, 1. mail
kell 10-16 kevadlaat ja Eesti
vabaõhumuuseum 65. 1. mai
tähistab
vabaõhumuuseumi
sünnipäevakuu algust – muuseum saab 65-aastaseks. Sel
puhul on muuseumis palju toredaid ettevõtmisi.

Lisateave: www.evm.ee
Teisipäeval, 3. mail
talgud Narva vangilaagri kalmistul ja Garnisoni kalmistul.
Buss väljub Tallinnast Mere
puiesteelt kell 8.30. Vajalik registreerimine helle@muinsuskaitse.ee või 5349 4304. Korraldavad kultuuriministeerium
ja Eesti Muinsuskaitse Selts.
Kolmapäeval, 4. mail
kell 14.30 talgud Kaitseväe
kalmistul. Kavas kalmistu ajaloo, tänapäeva ja tuleviku tutvustus ning lillede istutamine. Osalejate registreerimine
helle@muinsuskaitse.ee
või
5349 4304.
Neljapäeval, 5. mail
kell 16 linnamuuseumi koduuurimise ringis ettekandeõhtu
“Baptistiliikumisest ja Olevistest”. Esineb Urve Aun. Toimumiskoht: Vene muuseum, Pikk
tn 29a II korrus. Lisateave:
Luise Õuna, tel 517 8602.

Pühapäeval, 8. mail
kell 14 Kodulinna Maja sarjas
“Väärtus” tutvumiskäik linnavolikogusse.
Kohtumine
volikogu esimehe Jevgeni
Ossinovskiga. Vajalik eelnev
registreerimine
Kodulinna
Maja valvelauas Gümnaasiumi
3, tel 644 9867.

15. mai – Tallinna päev
Juba paarkümmend aastat
kestnud traditsiooni kohaselt
tähistatakse 15. mail Tallinna
päeva. Sel aastal jagub aga linna pidupäeva üritusi tervesse
nädalavahetusse.
Tallinna päevale lükatakse hoog sisse muusikapäevaga juba reedel, 13. mail.
Tallinna koolides toimuvad
muusikahommikud – kohtumised muusikutega ja muusikaviktoriin. Korraldatakse ka
noorte osaluskohvikuid, kus
aruteluteemadeks vaimne tervis ja roherohke linnaruum.
Raekoja platsil tuleb traditsiooniline Tallinna päeva etteütlus, Jaan Poska majas antakse üle raestipendium ning
õhtul raekojas linna vapimärgid ja teenekate kultuuritegelaste preemiad.
Laupäev, 14. mai on pühendatud linnaosadele: toimuvad
talgud, istutatakse lilli, puid ja

põõsaid kogukonnaaedadesse,
parkidesse ja rohealadele. Õhtul on pargikontserdid linnaosades. Kaasa löövad ka linna
keskraamatukogu filiaalid, kultuurikeskused ja noortekeskused.
Tallinna päev, 15. mai langeb seekord pühapäevale, mis
on ühtlasi ka muuseumipühapäev. Sel päeval ei küsi külastuse eest tasu linnamuuseumi
filiaalid ning Mati Undi, Eduard
Vilde ja A. H. Tammsaare muuseum Kadriorus.
Pidupäeva juhatab sisse
traditsiooniline Lühikese jala
värava avamine peaministri
ja linnapea osalusel. Tallinna
linnavolikogu esimees kingib
sel päeval esimesena sündinud
lapsele hõbelusika. Linnavolikogu hoone rõdult antakse
keskpäevane
rõdukontsert.
Koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga toimuvad lin-

Tallinna Ülikoolile kuuluvas õppehoones Räägu tänaval asuv kool töötab Lilleküla
gümnaasiumi filiaalina käesoleva õppeaasta lõpuni päe-

Pühapäeval, 15. mail
kell 14 Kodulinna Maja sarjas „Väärtus” „Kui tahad rahu,

valmistu sõjaks”. Linnakindlustusi, veevärki ja veskeid
keskaegses Tallinnas tutvustab
Kahrut Eller. Vajalik eelnev registreerimine Kodulinna Maja
valvelauas Gümnaasiumi 3, tel
644 9867.

Rõõmutarekese lasteaia
õpetaja pälvis raemedali

naekskursioonid “Muusikajäljed vanalinnas”.
Estonia
kontserdisaalis
korraldatakse konkursi „Tallinna talent 2022” pidulik
lõppkontsert. Kadrioru pargi kontserdiväljakul saab aga
pärastlõunast kuni hiliste õhtutundideni nautida Tallinna
päeva vabaõhukontserti.
Tallinna päevaga meenutatakse Lübecki linnaõiguse

andmist Tallinnale 1248. aastal.
Sellega võeti Tallinn sisuliselt
vastu Euroopa linnade liitu.
Esimest korda peeti Tallinna
päeva 2002. aastal, et tõsta tallinlastes oma kodulinna tunnet
ning ühtlasi tutvustada nii linna ajalugu kui tänapäeva.
Tallinna päeva sündmuste kava avaldatakse veebilehel
tallinn.ee/tallinnapaev.

Tallinnas tegutseb ukraina kool
Pealinnas alustas 11. aprillil
tööd Ukraina sõjapõgenike
lastele loodud kool. Esimesel
nädalal asus seal õppima 70
õpilast.

Esmaspäeval, 9. mail
kell 15 talgud ajaloolisel
Mõigu kalmistul. Lisateave
helle@muinsuskaitse.ee
või
53 494 304.

vakoolina, kus lapsed osalevad huvitegevustes ja teistes
juhendatud tegevustes. Sellel
õppeaastal saab kool vastu
võtta ligikaudu 200 last.
Õppetöö toimub hübriidõppena – lapsed õpivad nii
Ukraina kodukooli e-tundides
kui võtavad osa ka päevakooli
pakutavatest tegevustest. Juba
esimene nädal näitas, et lapsed
kohanevad kiiresti.
Koolis töötab abiõpetajana
neli Ukraina õpetajat, kes täidavad sisuliselt ka klassijuhataja rolli. Tegevusi juhendavad
kunstiterapeudi kogemusega
kunstiõpetaja, robootik, sporditegevuste läbiviija ja tantsuõpetajad, lisaks otsitakse huvitavat muusikut. Olemas on eesti
keele õpetajad ja peagi lisandub
ukraina ja inglise keele õpetaja.
Huvitegevusi viiakse läbi eesti
keeles, et lapsed omandaksid
keele loomulikus keskkonnas

suheldes ning lastele ongi eesti
keel juba külge hakanud.
Jõude seisnud koolimaja
seati õppetööks valmis väga
kiiresti, kõigest ühe nädalavahetusega. Oma panuse kooli
sisseseadmisel andis ka Apollo,
kes annetas 200 stardipakki
esmavajalike koolitarvetega, sh
harilikud pliiatsid, viltpliiatsid,
värvipliiatsid, joonistusplokid,
pastakad ja vihikud. Kirjastus
Kiri-Mari aga kinkis Ukraina
lastele eesti- ja ukrainakeelse
eesti lasteluule raamatu „Siilid
ja pingviinid“.
Sügisel saab kool Räägu
tänava majas laieneda ja võtta vastu juba 500-600 õpilast.
Uuel õppeaastal on kavas korraldada õppetööd sarnaselt
teiste Tallinna munitsipaalkoolidega, lähtudes Eesti riiklikust õppekavast, kuid lastele
pakutakse vajadusel ka ukrainakeelset tuge.

Tallinna linnavalitsus otsustas anda Rõõmutarekese lasteaia muusika- ja liikumisõpetajale Krista Mühlbaumile
Tallinna raemedali.
Krista Mühlbaum pälvis tunnustuse pühendunud
ja aktiivse töö eest Rõõmutarekese lasteaias, kus ta on
töötanud 33 aastat. Staažikas
muusika- ja liikumisõpetaja
on märganud ja toetanud iga
lapse muusikalist võimekust,
arengut ja loovust, iseseisvust
ja individuaalsust ning loonud
toetava õpikeskkonna.
Samuti on Krista Mühlbaum panustanud laste eneseteadlikkuse arendamisse läbi
erinevate koostööprojektide
ja esinemiste Tallinna linnas.
Seejuures on Rõõmutarekese

lasteaia lapsed tema juhendamisel esinenud juba 20 aastat
raekojas nimetunnistuste kätteandmisel.
Tallinna raemedal on autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena
linnale osutatud teenete või
silmapaistvate saavutuste eest.

Valik kursuseid
Tallinna Rahvaülikoolis
Akvarellmaali ja paberlõike kombineerimine
29. aprill

Riidest mähkmed – need on imelihtsad!
29. aprill

E-kursus. Kuidas olla targem meedia tarbija
2. mai

Kolm sissevaadet ikoonimaailma
2. - 16. mai

Looduslikud ja mürgivabad puhastusvahendid
3. mai

Teismeiga – suhete proovikivi
4. - 25. mai

Tantsurännak
4. mai

Motiiviline heegeldamine
5. - 26. mai

Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee
630 6508, 5690 1707
kultuur.ee
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Kauaoodatud kevad toob vahvaid vabaõhuüritusi
Pikk talv on selja taga ja aprillikuu lõpp kätte jõudnud. Tõeliselt kevadised soojad ilmad
lasid end sel aastal pikalt oodata, ent loodetavasti on need
nüüd lõpuks püsivalt kätte
jõudnud ja heitliku alguse
eest tiitlit „parim naljamees“
väärt ilmataat kevadega rohkem vigureid ei tee.
Seega on saabunud aeg
tulla toast värske õhu kätte, nautima soojust, rohelust,
päikesepaistet, linnulaulu ja
kevadise linna ilu: vanalinna
punaseid katuseid, õdusaid
kohvikuid,
tänavamuusikat,
parkides tärganud lilli. Ühtlasi
saab parkides, mänguväljakutel, välijõusaalides ja terviseradadel keha ja meelt turgutada.
Linna kultuuritöötajatel on
praegu väga tegus aeg – ikka
selleks, et kevad ja suvi linlastele ja linna külalistele ainult positiivsest küljest meelde jääks.
Prioriteet on ikka turvalisus.
Kaardistame koos politsei ja
munitsipaalpolitsei ametnikega linnaosa “kuumemaid kohti“. Loomulikult ei piirdu me
ainult kaardistamisega, vaid
otsime probleemidele nii lühikui pikaajalisi lahendusi. Linnaruum peab olema turvaline
kõigi jaoks. Raske on nautida
Snelli pargi ilu, kui kõrvaloleval
pingil keegi alkoholi tarbib ja
valjusti muusikat kuulab.
Teine oluline tegevussuund
on kultuur. Palun kõigil lugejail
panna oma märkmikutesse
kirja kuupäevad 3.-5. juunini.
Siis toimuvad vanalinna päevad, pealinna suvehooaja üks
legendaarseid, pika ajalooga tähtsündmusi. Mainimist
väärt on asjaolu, et see sündmus leiab aset juba lausa neljakümnendat korda! Seekord
on oodata julget ja värvikat
avakontserti, töötube, ekskursioone, tänavakaubandust ja
palju muud.
Eelmistel aastatel oleme
saanud külastajatelt tagasisidet, et soovitakse piiluda
vanalinna võluvatesse hoovidese, mis paraku on enamasti

võõraste pilkude eest varjatud.
Nagu ikka, tekitab kõik varjatu
lapselikku uudishimu – ehk on
selle suletud värava taga midagi müstilist, aristokraatlikult
ilusat või peitub seal hubane
hoov, kus on hea pingi peal
hommikukohvi nautida? Seetõttu otsustasime, et kuulutame välja konkursi „Vanalinna
kauneim aed“. Osalemine on
lihtne: hiljemalt 15. maiks tuleb
saata aadressile aed@vanalinnapaevad.ee vähemalt kolm
pilti oma kaunist aiast, lisada
ka vabas vormis lühikirjeldus/
saatekiri. Vanalinna päevade
ajal peab konkursil osalev aed
või hoov olema külastajatele avatud. Nii lihtne see ongi!
Kauneima aia valivad välja rahvas ja žürii koos, peaauhinnaks
on 1000 eurot ja aastane tellimus ajakirjale Kodukiri. Kallis
lugeja, palun osale ise või motiveeri oma sugulast-tuttavat
osa võtma!
Kindlasti on ka sel suvel oodata traditsioonilisi pargikontserte ja samuti ei jää pidamata
ka linnaosa suur jaanipidu. Kus
ja millal ja kuidas – sellest kõigest räägime lähemalt edaspidi. Küll aga võin lubada, et
on, mida oodata ja millest osa

Salme Kultuurikeskuse
NAISKOOR ILO
76. sünnipäeva kontsert

MEID LAUL ON KOKKU TOONUD
30. aprillil kell 16
Hopneri Majas
Raekoja plats 18
kaastegev:
Anna-Maria Randväli (klaver)
dirigendid:
Anneli Surva ja Irene Schifrin
klaveril:
Õnne-Ann Roosvee

saada.
Ja kolmandaks: sport. Paljud uuringud on näidanud, et
sportimine pikendab eluiga
ja aitab stressiga toime tulla.
Sportimine ei pea olema luksuskaup, selleks leidub alati
aega ja võimalusi. Käivitasime
jooksu- ja välijõusaali treeningute sarja. Koostööpartneritena kaasasime Nike Run Clubi ja
Ott Kiivikase. Lisainfot leiate
Kesklinna valitsuse Facebooki lehelt. Valisime just need
spordialad, kuna ilusad linnatänavad (näiteks Reidi tee) ja
välijõusaalid on kättesaadavad
24/7 ning kõigile täiesti tasuta
kasutada.
Varsti ilmub ka Kesklinna
interaktiivne kaart, kuhu on
märgitud linnaosa pargid,
mänguväljakud ja sportimisvõimalused. Ja see ei ole veel
kõik. Soovime, et nii meie elanikud kui ka külalised võtaksid
kevadest ja tulevasest suvest
maksimumi – siis on rohkelt
sooje mälestusi, mida külmal ja
pimedal aastaajal meenutada.
Kohtume Kesklinnas!

8. mail tähistame emadepäeva
Emadepäeval toimub Tallinna
lauluväljakul suur perepidu.
Heategevuslikul
suurel
emadepäevapeol
esinevad
emade auks parimad artistid, Tallinna kobarmessi sajad
eksponendid teevad aga emadele pühendatud eripakkumisi. Pidu algab 8. mail kell 11 ja
mitmesuguseid tegevusi jagub
kella 18-ni. Sissepääs on tasuta.
Samas toimuvad toidumess ja peomess, esinevad
folkgrupp Savijalakesed, Lasteekraani
Muusikastuudio
(erikülalised Gerli Padar ja Camilla), Meero Muusik (erikülaline Mariliis Jõgeva), Maire
Eliste Muusikakool (erikülaline Hanna-Liina Võsa), Tallinna Poistekoor (erikülaline
Uku Suviste), TalTech Cheerleaders, Muusikalikool (eri-

külaline Laura Põldvere) ning
Lottemaa Leiutajateküla suurimad lavastaarid.
Suur pidu “Kallile emale!”
toimub emadepäeval koostöös Tallinna kobarmessiga.
Oodatud on kõik praegused ja
tulevased emad perede, kaaslaste ja sõpradega! 2022. aasta
missioon on koos Eesti Lasterikaste Perede Liiduga väär-

tustada ja tunnustada emarolli mitmekülgsust, olulisust
ja ka keerukust ning pöörata
tähelepanu Eesti emade vaimsele heaolule ja tervisele.
KORRALDAJA: Eesti Messid
koostöös partneritega.
Kontakt: emale@eestimessid.ee,
www.emale.ee, www.kobarmess.ee

9. mai – Euroopa päev
Vabaduse väljakul
9. mail kell 14–17 on Vabaduse väljakul avatud
infotelgid ja Rakett 69 ala, kus lisaks võimalusele tutvuda oma linna parimate “Rohelend
Rakett 69” konkursi võistlustöödega, saab ise
juhendajate abil mitmesuguseid teaduskatseid
teha ning võistlustes osaleda. Lisaks teadusele
ja orienteerumisele pakutakse toredat meelelahutusprogrammi!
2022. aasta on kuulutatud Euroopa noorteaastaks. Lisainfo: https://teadusstuudiod.
ee/rohelend/
Kontsert Islandi väljakul
Kell 20 algaval kontserdil „Minu Euroopa” esi-

Nikita Groznov
Kesklinna vanema asetäitja

LOOMINGUTUNNID
vanalinna põnevates
paikades
Kutsume huvilisi maalima ja joonistama
Tallinna vanalinna tänavatele ja nurkadesse. Avastame koos
põnevaid kohti ja detaile ning püüame need paberile.
Eelnev joonistamise ja maalimise kogemus pole oluline.
Kasutame pliiatseid, pastelle, akvarelle ja sütt.
Juhendaja Küllike Tuvikene (Tartu Kunstikool, EKA)

26. mai
2. juuni
9. juuni
kell 18.00–21.00
Alustame
Vanaturu kael 3
Hind: 80 eurot
Piletid müügil: fienta.com
Rohkem infot nele.talussaar@hopnerimaja.eu
www.hopnerimaja.eu

nevad Nublu & Gameboy Tetris + Narva tantsutüdrukud, Ruslan Troschinsky ja Svjata Vatra
ning Metsatöll.
Jalutuskäik Euroopas
7.–9. maini on avatud Minu Euroopa orienteerumisrajad – roherada, toetuste rada, digirada
ja kultuurirada. Rajale minekuks tuleb oma nutivahendisse laadida Navicup rakendus, mille
leiate veebilehelt www.euroopapäev.ee.
Vähemalt ühe raja läbinute vahel loositakse välja 100-euroseid Estraveli kinkekaarte reisiks Eestis või mujal Euroopas ning lisaks
toredaid meeneid saatkondadelt. Vaata lisainfot www.euroopapäev.ee ja #euroopapäev2022
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Kesklinna noortekeskuses

Botaanikaaias algab suveaeg
Tallinna botaanikaaed avab
1. mail traditsiooniliselt suvehooaja ja kutsub külastajaid
aeda imelisi kevadõisi nautima.
Pühapäeval ehk hooaja
avapäeval korraldatakse hingekosutavaid retki kevadises
botaanikaaias. Taimesõpradel
on võimalik osaleda nii eestikui venekeelsetel ekskursioonidel. Lapsed saavad kevadlilli
tundma õppida mängulises
võtmes. Osaleda saab ka voltimise töötoas. Ekskursioonid
avamaal on kell 12, 14 ja 15.
Et tähistada oma 60. sünnipäeva, kehastus botaanikaaed alates eelmise aasta
kevadest Taimeriigi Suursaatkonnaks, pakkudes Eestis resideeruvatele saatkondadele
võimalust tutvustada botaanikaaias oma riiki ning selle
loodust ja kultuuri. Saatkondadel on võimalik kasutada
botaanikaaeda kuu aja jooksul

ürituste korraldamise paiga ja
ekspositsioonipinnana. Maikuu on pühendatud Ühendkuningriigile.
Urmas Laansoo ringkäigud Ühendkuningriigi taimede tundmaõppimiseks toimuvad 7., 14., 21. ja 28. mail kell 12.
Saame teada, kui palju kasvab
Ühendkuningriigis taimi, kes
on Briti rahvuspuu ja rahvuslill ning milliseid Briti päritolu
taimi saab Eestis kasvatada.
Maikuus on Ühendkuningriigi
päritolu taimed botaanikaaias
tähistatud botaanik Urmas
Laansoo poolt koostatud põnevate infosiltidega.
14. ja 15. mail peetakse botaanikaaias teemapäeva “Kevad aias”, mille käigus saavad
rohenäpud juhatust taimede
pikeerimiseks ja võitluseks
kahjustajatega. 15. mail on
lastel võimalik väike lillekimp
kokku seada. Kõik teemapäeva raames toimuvad töötoad

ja ekskursioonid on tavapärase sissepääsupiletiga.
19.–22. maini toimub populaarne säntpooliate ja teisi
gesneerialisi tutvustav näitus. Näituse ajal müüakse
säntpooliate haruldasi sorte,
juurdunud lehepistikuid, neile
sobilikku mulda ja eriväetist.
Näitusel saab ka konsultatsiooni gesneerialiste kasvatamise kohta ning näidatakse
õppefilmi gesneerialistest ja
nende kasvatamisest kodustes tingimustes, žürii valib
näituse kauneima taime.
1. juunil aga võtab botaanikaaia üle Taani. Taimeriigi
Suursaatkonna projekt vältab
aasta lõpuni.
Külastajad saavad taimeilma ilu- ja elurikkust avastada
ja nautida igapäevaselt kell
10-18. 2022. aasta sündmuste
kavaga saab tutvuda aadressil https://botaanikaaed.ee/
sundmused-2022.

MAALILAAGER
VANALINNAS
(10 last grupis)
7–9 aastased
14.–16. juuni kell 12.00–17.00
5.–7. juuli kell 12.00–17.00
10–12 aastased
20.–22. juuni kell 12.00–17.00
Maalilaagri eesmärk on luua ja õppida kunsti õues.
Märgata ümbritsevat ilu ja püüda seda
omal moel jäädvustada.
Liigume linnaruumis, külastame näituseid,
piilume sisse kirikutesse ning vanalinna
keskaegse maja salapärastesse ruumidesse.
Juhendajaks on vabakutseline kunstnik
Belliisi Seenemaa
Päeva alustame ja lõpetame
Hopneri Majas, Vanaturu kael 3
Hind 70€ (sisaldab töövahendeid
ja sooja lõunasööki)
Pääsmed müügil: Fienta.com
Lisainfo: katrin.valkna@hopnerimaja.eu
tel 6 410 022

Ukraina noorte heaks!
Koostöös Kesklinna noorsootöötajate,
noortekeskuse noorte ja Kristiine keskuse noorsootöötaja Erko
Sõrmusega töötasime välja
programmi ukraina noortele.
Programmis on natuke mängu, natuke infot ja natuke nalja. Viime seda läbi kesklinna
erinevates hotellides.
Programmi mõte on tutvustada veidi eesti kultuuri,
eestlasi, noorte võimalusi Tallinna kesklinnas ning loomulikult meie enda noortekeskust.
Kindlasti jätkame programmiga ka veel maikuus, et info
meie noortekeskusest ja siinsetest võimalustest jõuaks
võimalikult paljude noorteni.

Vabatahtlike klubi
Vahepeal sügavas talveunes olnud Vabatahtlike klubi
alustas uue hooga!
Klubi eesmärk on pakkuda
noortele mitmesuguseid vabatahtliku tegevuse võimalusi
ning tõsta nende teadlikkust
ühiskonnast ja kogukonnaelust. Ootame klubisse aktiivseid ja vabatahtlikust tööst
huvituvaid noori vanuses 12-21
aastat. Täpsem info Kesklinna
noortekeskusest (Raua 23).
Fotokonkurss „Minu
lemmikpaik vanalinnas!“
Selgi aastal korraldab
noortekeskus tegevusi Tallinna vanalinna päevade laste- ja
noortealal, sealhulgas ka fo-

tokonkursi teemal „Minu lemmikpaik vanalinnas!“.
Osalema ootame lapsi ja
noori vanuses 7-26 aastat.
Fotod palume saata hiljemalt
13. maiks e-aadressile reelika
@kesklinnanoored.ee.
Foto peaks olema pildistatud kindlasti käesoleva aasta
aprilli- või maikuu jooksul.
Palume saata hea kvaliteediga
ja piisavalt suuri pilte, mida
oleks võimalik ka välja printida.
Parimad tööd kuulutatakse välja vanalinna päevade ajal
LAHELA lastealal ja neid ootavad ka auhinnad!
Lisainfo:
https://kesklinnanoored.ee/

Kesklinna sotsiaalkeskus kutsub reisile
30. augustil ekskusrsioon
LAHEMAALE (idapoolne osa).
9.00 väljasõit Estonia parklast.
I. Külastame Põhja-Eesti rannaküla Lobi, tutvume Lobi
muuseumiga (rannaküla elanike isiklikud esemed, tööriistad,
kohalikud lood ja legendid).
Tegevus nii muuseumi ruumides kui hoovis.
II. Lõunasöök Võsul.
III. Külastame Mäehansu talu,
kus tehakse vanaaegset käsitööd, on väike lambakari ja kitsed, kes annavad piima, millest

valmib hõrgutav juust. Talus
on ka siidivilla andvad angoora kitsed. Vaatame käsitööd ja
kuulame perenaise selgitusi.
IV. Kalame talu – tuntud meremaalija Richard Sagritsa talumuuseum Karepa külas. 19. saj
lõpul sai talu rentnikuks Richard Sagritsa isa. Vaatame 19.
saj hooneid: tüüpilist rehielamut, aita ja aidakambrit ning
praegugi kasutusel silmukööki. Suvel 2020 taastati Alice
Sagritsa kiviktaimla. Talumuuseumi ateljees on suviti Richard Sagritsa maalide näitus.
Jalutada saab skulptuuriaias.

V. Karepa ravimtaimeaias tutvume üle 200 ravim- ja maitsetaimega ja saame teada, kuidas neid kasutada toiduks ja
tervise heaks.
VI. Lõpuks külastame mereäärset Toolse ordulinnust, mis
on Eesti põhjapoolseim ja noorim keskaegne ordulinnus. Rajati juba 14. saj sadama, kauplemiskoha ja teede kaitseks,
purustati Põhjasõja päevil.
19.45 tagasi Tallinnas.
Hind 43 eurot sisaldab
bussi, giidi, sissepääse, lõunasööki. Soovijatel registreerida
ja tasuda infolauas.

LOOMINGULINE
SUVEPUHKUS
21.–24. juuli 2022
Pusku Turismitalus
Hopneri Maja kutsub kõiki huvilisi veetma loominguliselt ühte nädalalõppu Eestimaa
looduses. Joonistame, maalime, käime ümbruskonnas ringi ning ühe õhtu veedame
parvsaunas Haapsalu lahe peal. Katsetame erinevaid tehnikaid ja vahendeid – akvarellid,
süsi, pliiatsid, pastellid. Õpime tundma perspektiivi, teeme tutvust valguse, varju ja
värvidemänguga ning laseme fantaasial lennata.
Laagris osalemiseks ei pea olema varasema kogemusega,
oodatud on nii päris algajad kui ka edasijõudnud.
Hind 275.- sisaldab ööbimist, töövahendeid ja juhendamist.
Piletid müügil: fienta.com
Rohkem infot
nele.talussaar@hopnerimaja.eu • www.hopnerimaja.eu
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KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE MAIKUU ÜRITUSED
T 10. mail kl 17.30 EMADEPÄEVA KONTSERT “Kannikesed sinule” Kaarli kirikus.
		Esinevad Vaike Sarna laulukollektiivid: segakoorid VIIMSI ja VIDEVIK,
		
vokaalansamblid MIRAAŽ ja VANAISAD. Solistid: Laine Aus, Maie Peinar,
		
Helle Hint, Marja Mander. Kaastegevad Viiu Kallas (klaver), August Sarrap
		
(kontrabass), Aare Pehka (flööt), Valju Kasuk (viiul), Lembit Traks (koori Videvik juh).
E 23. mail kl 14
MEELEOLUKAS PÄRASTLÕUNATEE koos Hannes Hermaküla ja Tiiu Antoniga.
		Soovijatel palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 646 6123.

Palju õnne!
98
Ilse Annus
Hillar Järs
97
Naum Fainštein
Helge Pihelga
95
Helga Puusepp
Leida Tammiku
94
Vilma Paalma
Maria Parinova
Silvia Rae
Veera Valgesaar
93
Astrid Aava
Maria Fišina
Lüüri Karu
Leo Rahumägi
Mauno Olavi Välimaa
Linda Velsberg

N 26. mail kl 15
MEESANSAMBLI “VANAISAD” 20 a juubeli kontsert Hopneri majas.
		Kaastegevad vokaalansambel MIRAAŽ, MAIE PEINAR ja MARET KIISSA.
		
Kontrabassil August Sarrap ja viiulil Valju Kasuk. Ansambleid juhendab
		
VAIKE SARN. Õhtujuht GENNADI VIHMAN. Kontsert on tasuta.

Aino Raud
Saima Vaarmann

92
Aino Ekker
Meeta Kruger

85
Anatoli Bukin
Svetlana Gushchina
Arvo Heining
Roman Helk
Ita Izrailoviča
Eelar Küla
Tiit Metusala
Alla Moltsar
Helle-Luule Pon
Malle Rahu
Eeva Rebane
Mall Sagar
Saima Sall
Lilia Sokolinskaja
Lia Zverok

91
Selje Aida
Hedvig Avik
Eldi Kanits
Helve Luik
Elma Niglas
Aleksandra Palm
Laine Tadolder
Raisa Troshkova
Antonina Tyurina
90
Aino Aavik
Virve Allika
Badyay
Galina
Artur Helde
Malle Karusaar
Silvia Metsallik
Ida Oksaar

80
Juta Bergvald
Valentina Kannelmäe
Harriet Marina Keinonen
Boris Kirt

Andres Klaus
Raivo Kristianson
Raissa Kulaga
Maisa Kulikova
Milvi Linroos
Olev Lõhmus
Raisa Morzalyuk
Vello Olts
Peeter-Karl-Heinz Otsnik
Anna Põld
Vaike Pukk
Aarne Rae
Maie-Erika Sillak
Mall Sume
Tõnu Tammepõld
Tiirmaa Reet
Jadviga Tsalko
Mall Uba
Ene Voolma
Valentina Zimenko

Avatud Veiko Koka näitus ”Loodusvaated Turu saarestikust (Soome)”.
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.
Meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine igal neljapäeval kell 11.30-12 ja 13-13.30.
Tasuta juriidiline nõustamine (Kristel Tina). Vajalik eelnev registreerimine infolauas või tel 646 6123.
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised iga kuu teisel esmaspäeval kell 14.30.
Lisaks tegutsevad paljud ringid, kursused ja ansamblid.
AVATUD E-R kl 9-17
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist)
INFO: 646 6123
e-post: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA

*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

Tulge Kesklinna sotsiaalkeskusesse laulma!
Kesklinna sotsiaalkeskus pakub võimalust lauluarmastajaile, kes pole seni oma
lauluhäälele sobivat rakendust leidnud.
Laul teeb rinna rõõmsaks ja päeva ilusaks ning koos laulame tuju mõnusaks! Lauldes ei
keskendu me haigustele ega argipäeva muredele. Sotsiaalkeskuse laulukollektiividest on
saanud positiivse ellusuhtumisega sõpruskonnad, kellega koos tähistatakse tähtpäevi,
käiakse reisidel ja muudel üritustel.
Neile, kes ainult enda lõbuks laulda soovivad, on lauluklubi „Liivalaia laululinnud“.
Siin saame juhendaja trükitud laulusõnade abiga laulda üheskoos nii uuemaid kui
vanemaid laule. See ei lase häälel „rooste minna“. Kellel aga soovi ja võimeid enamaks,
võiks huvituda laulukollektiividest, kes pakuvad kontsertidel ka teistele muusikalist
meelelahutust. Keskuse juures tegutseb segakoor Videvik, naisansamblid Miraaž ja
Liivalaid ning meesansambel Vanaisad. Kõiki neid juhendab Vaike Sarn.
Kes eelkirjeldatud tegevuse vastu huvi tunnevad, võivad täpsema teabe saamiseks
helistada sotsiaalkeskuse infotelefonil 646 6123 või otse juhendajale 552 4745.
Ootame meie kollektiividesse uusi särtsakaid viisipidajaid!

Oleme saanud loa veidi vabamalt suhelda ja
ringi kõndida. Teeme seda ja kavandame taas
mitmeid tutvumiskäike sarjas “Väärtus”. Igal
aastal oleme korra käinud linnavalitsuses, volikogus, riigikogus ja valitsuse majas. Püüame
enne suurt suve osagi neist plaanidest reaalsuseks muuta.
Neljapäeval, 28. aprillil kell 17.30 on võimalus
minna LINNAVALITSUSSE ja pühapäeval, 8. mail
kell 14 VOLIKOGUSSE. Pühapäeval, 1. mail teeme
tutvust NORDIC HOTEL FORUMIGA.
Pühapäeval, 15. mail loodame lõpuks minna
ringkäigule „KUI TAHAD RAHU, VALMISTU SÕJAKS”. Esmalt planeerisime selle ringkäigu, mille
raames arheoloog Kahrut Eller tutvustab strateegilisi rajatisi keskaegses linnas – veevärki,
veskeid, kindlustusi –, juba eelmise aasta septembrikuusse.
Kõikidele “Väärtuse” sarja käikudele on tarvis eelnevalt Kodulinna maja valvelauas registreerida.
Meil on kolmes ruumis võimalik üles panna
näitusi. Keldrisaali seintele jäävad kuni juunikuuni fotod kõrvitsatest (osa näitusest “Ilus vili”)
ja 13 toredat Edgar Valteri tehtud pilti. Samas
ruumis on ka pudi-padi laat või teise nimega
TÄIKA. Neil aegadel kui majas elavat liikumist
vähem oli, sorisime kappides ja sahtlites ning
kogusime kokku hulga selliseid asju, mida me

VA B A KAVA

Kontserdid Vanalinna Päevadel

Muusikalis-visuaalne
rännak vanalinna
kadunud kirikus

30. aprillil
5. mail

ERKI PÄRNOJA
Reedel, 3. juunil
kell 20.00
Katariina kirikus
(Vene tn 14a)

kell 19.00

KULNO MALVA

Hopneri Maja
dieles

Laupäeval, 4. juunil
kell 17.00
Katariina kirikus
(Vene tn 14a)

Videoprojektsiooni loob
Alyona Movko-Mägi
Piletid 10€ müügil
Fientas ja Piletilevis
Korraldab Hopneri Maja

MÄLUHÄIRETEGA EAKATE PÄEVAHOID
Raua tn 1
AVATUD E-R kl 7-18
LISAINFO: 5345 5026
Võtame vastu uusi kliente!

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis

ise enam ei vaja, aga kindlasti leidub neid, kellele see kraam võiks huvi pakkuda. Tunnussõnaks
kõigele on RETRO.
Maikuus me ei tee oma traditsioonilist
MEISTRIKODADE PÄEVA Kodulinna majas –
meistrikodade “väikese venna”, ettevõtmise
nimega PUNUPAEL viime üle Nunnatorni IV
korrusele. Iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval
kell 12-14 võtab Maimu Johannson kaasa kotitäie
lõngu ja näitab huvilistele, kuidas vanadel aegadel punuti paelu nii riiete kaunistamiseks kui
mitmeks muuks tarbeks.
Kuldjala torni IV korrusel ootab fotonäitus
“Müüriüminad” uudistama ja saadud mulje põhjal oma lugu kirjutama. Kuldjala alumiselt korruselt on võimalik osta mõni Sirje Maris Horma
tehtud pilt ja seega täita osakene fondist, mida
kogume restaureerimist õppiva noore toetusrahaks.
Kivisaalis avab 5. mail oma maalinäituse Jaakop Ivask.
Ammusel Kodulinna-liikumisel oli ikka kaks
suurt pidu aastas. Üks sügisel ja teine kevadel.
Et mitte neid ilusaid aegu unustada ja mine tea
– ehk isegi mõne uue asja tegemist alustada, on
plaanis 1. mail kell 13 jälle kokku tulla.
Kohtumisteni !

Tiina Mägi
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Hoidugem ilutulestikku kasutamast
Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenike kannatustega, paneb Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos teiste
riigiasutustega inimestele südamele, et tuleks vältida pürotehniliste toodete kasutamist.
Praeguses olukorras võivad ilutulestiku
paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu
palub TTJA inimestel kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust ning vältida ilutulestiku
laskmist eelkõige neis piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab
üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi,
on paljudele meie maal põgenikuna viibijatele
rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem.
Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on
TTJA-le laekunud pöördumine sõjapõgenike
majutajalt, kus on selgitatud, et ilutulestik on
mõjunud hirmutavalt sõjakoldest põgenenud
Ukraina lastele, põhjustades õhtuti ärevust ja
paanikat.

Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud
tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas kehtib
see reegel ajavahemikus kella 22.00-st kuni
06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00
– 07.00.

Aap Andreas Rebas
kommunikatsiooninõunik

Tallinna kalaturul toimub 30. aprillil kalafestival
Tallinn on merelinn ja Kalamaja on ajast aega olnud koht,
kus värske kalaga kaubeldud.
Nii mõnedki aga ei tea, et ka
tänasel päeval asub lausa Tallinna südalinnas linnahalli
taga kalaturg, mis on avatud
igal laupäeval kell 9-15.
Aadressil Kalasadama 5
asuv kalaturg on seal tegutsenud juba alates 2010. aastast.
Turg loodi selleks, et kohalikud kalamehed saaksid pakkuda värsket hooajalist kala
ja mitmesuguseid kalatooteid.
Samas on juba aastaid toimunud igal kevadel ja sügisel ka
traditsiooniline kalafestival –

linnarahva jaoks alati oodatud
sündmus. Kahjuks on küll viimastel aastatel tulnud koroona tõttu pikem paus teha, ent
tänavu tuleb kalafestival 30.
aprillil taas.
Kalafestival algab juba kell
9 hommikul ning laadamelu
jätkub kella 15-ni. Hommikused külastajad saavad kindlasti parima värske kalavaliku osaliseks. Kaupa jagub
aga terveks päevaks, valikus
on värsket kala, suitsukala,
kõiksugu kalatooteid, kõrvale värsket toorainet, kodust
sinki ja leiba, hoidiseid, kasemahla ja palju muud põnevat.

Kehakinnituseks toob toiduauto kohale erinevaid maitsvaid kalaroogasid.
Kell 12 rõõmustavad kalaturu külastajaid hoogsa kontserdiga noored Setomaa külamehed – esineb armastatud
Nedsaja Küla Bänd. Kogu ürituse vältel hoiab laadaliste
tuju üleval päevajuht Veigo
Kaaret.
Eelnevaid kalafestivale on
päeva jooksul külastanud tuhanded inimesed, sama rohket osavõttu loodetakse ka
tänavu. Ürituse korraldab Tallinna kalaturgu haldav asutus
Tallinna Turud.

Eelmise ristsõna õige vastus: SÜDAMEGA TEHTUD. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna
Ülo Pärtel. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 8. maini samal aadressil või e-kirjaga
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Vanamuusika festival
Sel aastal toimuvad vanalinna päevad juba neljakümnendat korda. Siis on ka varajane
muusika alati kõlanud, kuid
nüüd on vanalinna päevade
programmis esimest korda
omaette festival „Vanamuusika vanalinnas“.
Festivali peaesineja on ansambel Le Miroir de Musique
(kunstiline juht Baptiste Romain) Baselist, Šveitsist. See
valik ei ole juhuslik. Baseli
Schola Cantorum asutati 1933.
aastal ja on sellest ajast peale
olnud juhtivaid ja prestiižsemaid varajase muusika õppeasutusi maailmas. Seda nii
muusikapraktika kui teooria
vallas. Väga suure osa maailma parimate vanamuusikute
biograafiast selgub, et nad on
Basel Schola Cantorum’i vilistlased. Läheks liiga pikaks üles
lugeda kõik kuulsused, kes on
selle kooli lõpetanud või seal
õpetavad. Ka ansambli Le Miroir de Musique kõik liikmed
on Schola Cantorum’i hiljuti
lõpetanud või õpetavad seal.
Selles mõttes esindab Le Miroir de Musique maailma ühe
tähtsama vanamuusikakeskuse
tänast päeva.

Ansambel Hortus Musikus. Foto: Jaan Kivel

„Vanamuusika vanalinnas“
toob kuulajateni meiegi väljapaistvad vanamuusikud. Festivali kavas on:
3. juunil kell 18.00 Hortus
Musicus,
„Müürimuusika“
Neitsitorni kaitsekäigul (tasuta)
3. juunil kell 20.30 Le Miroir de Musique, „Die Pilgerfahrt der Seele/ Hinge palverännak“ raekojas
4. juunil kell 15.00 AnnaLiisa Eller, „Helisid paradiisist“ Kiek in de Kökis

5. juunil kell 15.00 Rondellus, „ Armastus, vein ja arstirohi. Ravivad ja teevad haigeks“ raekojas
5. juunil kell 16.00 Heinavanker, „ Veni Creator Spiritus“ Rootsi-Mihkli kirikus (tasuta)
Valik on mitmekesine, leidke endale programmist huvipakkuv. Kohtumiseni kontserdil!

Robert Staak
„Vanamuusika vanalinnas“
muusikaline nõustaja

Taas kooli!
Kevad on uue alguse aeg –
seda nii looduses kui ka meie
elus. Nendel, kel on soov oma
haridusteed jätkata, avaneb
võimalus alustada keskkooliõpinguid Tallinna Vanalinna
Täiskasvanute Gümnaasiumis. Uute õpilaste vastuvõtt
nii X, XI kui ka XII klassi algab
10. mail. Täpsem info on kooli
kodulehel https://tvtg.ee/.
Koolis on õppetööks paindlik ajagraafik, nii et igaüks saab
valida endale sobivaima õppeviisi. Teadmisi on võimalik
omandada päevaõppes (tunnid
toimuvad kolm korda nädalas
hommikupoole),
kaugõppes
(tunnid toimuvad kaks korda
nädalas õhtuti) ning e-õppes.
See õppevorm nõuab õpilaselt
head arvuti kasutamise oskust
ja tugevat enesedistsipliini,
sest õpitakse suurelt jaolt iseseisvalt ning hindelised tööd
esitatakse enamasti digitaalselt.

Samas on koolis rakendatud õppetöös abistavaid tegevusi, mis on ellu kutsutud
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi
raames:
tasanduskursused
reaalainetes neile, kel on vaja
oma teadmisi värskendada;
veebitunnid nendele, kes oma
töökohustuste tõttu ei saa
tunnist osa võtta; õppevideod
neile, kes soovivad õpetaja seletusi mõne teema kohta mitu
korda kuulata, et käsitletavasse

materjali paremini süveneda.
Samuti käiakse igal aastal õppekäikudel ja -ekskursioonidel
ning organiseeritakse ühiseid
teatri- ja kinokülastusi.
Ootame kõiki õpihuvilisi,
kel on haridustee mingil põhjusel katkenud, tagasi kooli.
Julge algus on juba pool võitu,
nii et kohtumiseni meie koolis.

Kersti Kondor
TVTG projektijuht

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

OSTAME ABSOLUUTSELT
IGAS SEISUS AUTOSID.
Kustutame ARKist
litsentsi alusel.

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

Tallinn ja lähiümbrus.
Tel 5823 8310

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

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

Üldsaunad • Tunnisaunad • Tunnidušid
ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

Raudselt puhtaks
juba aastast 1937!
Raua tn 23 Tallinn, Harjumaa 10124
Tel.: 622 94 95 | E-post: info@rauasaun.ee
www.rauasaun.ee

VANALINNAS
3.-5. JUUNI
NÄEME!
vanalinnapaevad.ee

Meister on vaid
kliki kaugusel:
KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Tallinn to expand citywide network of bike lanes
In addition, ways of more effectively separating bike lanes
from roads using traffic regulation methods are being examined.

The City of Tallinn will be establishing a large number of
new bike lanes and improving
existing ones in the City Centre district and surrounding
areas over the next few years.
The goal is to contribute
to bikes becoming an every-

day means of transport and,
over the next few years, to prioritise the construction of the
bike lane network in the City
Centre district and on roads
leading to it. There are plans
to establish around 40 km of
new lanes in the district. Local

communities will be included
in both devising and amending
new integrated projects.
In many locations, establishing bike lanes requires the
complete reconstruction of
street space. The designing of
the City Centre district’s main

roads to make them more
bike-friendly over the next few
years will begin this year. The
full design process will take
time, but many intersections
and public transport stops
will be made safer for cyclists
as early as this year and next.

Cyclists to be involved in
study
Tallinn will be inviting 500
cyclists to contribute to the
mapping of bike traffic as part
of a national mobility study.
During the research period,
which will last from June to
September, the cyclists’ journeys will be charted. The data
thus collected will provide an
opportunity to analyse bike
traffic more thoroughly and to
improve bike lane safety and
comfort in future.
In order to reliably track
the participants’ bike rides and
to reward them for their troubles, the cyclists will earn prizes for the number of kilometres
they travel. You can sign up for
the study online at https://
bicification-project.eu/join/.
A total of 500 participants will
be chosen, with the aim being to achieve a good mixture
of mother tongues, genders,
ages and home districts. The
successful applicants will be
informed of their participation
and what to do next by e-mail
by 13 May at the latest.
Everyone who lives or
works in Tallinn, is at least 18

years old at the time of signing up and uses a smart phone
can take part. The participants
will attach a Pin Bike device
to their two-wheelers, which
will then be used to track their
movements. Participation is
only possible using normal
bikes: unfortunately, electric
bikes do not form part of the
study.
Bicification’s unique device
enables people to volunteer
to have their movement data
anonymously recorded in addition to being asked followup questions such as why they
were cycling. In addition, Bicification enables information
on obstacles affecting cyclists
to be shared as they arise. Nationally, this voluntary sharing
of movement data from cyclists themselves has become
a common and popular way
for citizens to have a say in
the design of their city’s infrastructure.
The four-month project
will involve 1500 users from
three cities: Tallinn in Estonia,
Istanbul in Turkey and Braga
in Portugal. There are plans
to involve more than 100,000
people from 90 cities in Europe over the next five years.
Tallinn is participating in the
foreign project ‘Bicification –
increasing bicycle use in city
traffic’, whose...

Aegna gears up for summer
Starting from 1 May, Tallinn
townsfolk will be able to escape the hustle and bustle of
the city and recharge their
batteries on the nearby island of Aegna.
There will be regular shuttle service across the water
to the island from May to November. From this year, the
high-speed Spinnaker OÜ vessel Vegtind will be servicing
the route. It will depart from
the Linnahall dock at Patarei
Harbour, with the trip to Aegna lasting 30 minutes. Return
tickets will cost €6, while oneway tickets will cost €4. The
service will run six days a week,
with no trips on Tuesdays.
More details of departures
and prices can be found on
the website of Spinnaker OÜ
at www.liinilaevad.ee. Tickets can also be purchased on
the site. Sales at the harbour
will start 30 minutes before
scheduled departures. The
high-speed catamaran-type
vessel can accommodate up
to 90 passengers and 20 bicycles. It has ramps, wider
doorframes and an accessible
toilet for people with reduced
mobility. It can also carry up
to three tonnes of cargo, for
which there is separate cargo
space.
Aegna, with its focus on environmentally friendly nature
tourism, is attracting more
and more visitors every year.
The larger and faster Vegtind
will make it even quicker and
easier to visit the island for
sightseeing. Alongside the island’s beautiful natural environment, its military heritage

is also worth exploring.
To prepare for the summer season and the arrival of
tourists, the island’s community worked with Tallinn City
Centre Government to organise large-scale clean-up campaigns around St. George’s
Day. Dozens of enthusiastic,
hard-working people took
part.
At just three square kilometres but boasting wonderful beaches, natural diversity
and military heritage, Aegna
is one of the true gems of
the City Centre district. Depending on the season, Aegna
is home to 3-12 permanent
households.
Tallinn City Centre Government has also ensured
non-scheduled transport between Aegna and Rohuneeme
Harbour. In severe winter
conditions, its partner can use
a hovercraft or hydro-helicopter to cross the frozen sea.
As such, it is possible to get to

and from the island by sea in
any weather. Tallinn City Centre Government is looking to
construct a comfortable, spacious, economical and environmentally friendly café and
waiting pavilion at Aegna Harbour and has started searching for a suitable project developer.
Aegna is a landscape conservation area and forms part
of the Pan-European network
of Natura 2000 sites. The island is home to several protected plant species. You can
also take longer trips to Aegna,
as it offers plenty to explore
and discover over a number
of days. More information on
these sights can be found on
the island’s website at https://
www.tallinn.ee/aegna/.
Aegna Nature House has
as many as a dozen different
free study programmes for
educational institutions based
in Tallinn, with something for
all ages.

City centre apartment associations to
receive subsidies to clean up courtyards
A total of 28 city centre
apartment associations will
share 215,987 euros in subsidies from the City of Tallinn
this year in order to clean up
their courtyards
“Tallinn City Centre Government received 33 applications, most of which were
approved,” explained City
Centre governor Monika Haukanõmm. “The total value of
the applications was 257,803
euros and 56 cents. The
‘Courtyard Makeover’ project
is a fantastic way of sprucing
up the courtyard of an apartment building with a little as-

sistance from the city. This
year, 760,000 euros was distributed across all districts,
over a quarter of which went
to the city centre – testament to the pro-active approach and applying skills of
the apartment associations
in the district. They received
the most subsidies among all
districts, and the total amount
they received was much higher as well. Due to their enthusiasm, our district will now be
safer and more beautiful than
ever.”
Subsidies were awarded
for constructing perimeter

fencing, installing gates, renovating and paving the courtyards and car parks, constructing a waste storage area,
improving an existing waste
storage area, installing bicycle
racks and sheds, constructing a playground, landscaping,
improving courtyard fixtures
and lighting and renovating an
outbuilding.
The subsidy for improving
courtyards covers up to 70%
of a project’s total cost. The
maximum subsidy is 16,000
euros per applicant per year,
while the total amount is
40,000 euros per courtyard.
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Hazardous waste
to be collected in city
centre on 14 May
City centre residents will have another opportunity to easily dispose of household hazardous
waste on 14 May.
What should you do with old paint cans, varnish, light
bulbs and medicinal products? You can’t dispose of them
along with regular household waste, so they often just
lie around going unused. And these are just some of the
hazardous wastes that need to be collected and disposed of separately from other types of waste. Tallinn Strategy Centre, together with the hazardous waste operator
Epler & Lorenz AS, has been organising collections in every
district of Tallinn in spring and autumn for a number of years now, with 91 separate collection points. This is a way for
residents to dispose of various types of household waste
conveniently, in an environmentally friendly manner and
free of charge.
Interest among city centre residents in hazardous waste
collection has risen every year. Paint, varnish and electronics have accounted for most of the hazardous waste
delivered to waste stations. Such waste is forwarded on for
reuse and the materials are recycled. As such, they are not
sorted with domestic waste, nor do they end up in nature.
In spring 2022, waste stations will be accepting the
following hazardous items: packaging either containing or
contaminated with hazardous substances; batteries and
accumulators, including lead-acid batteries; old medicinal products; paint, varnish, adhesive and solvent waste;
oils and grease; all types of lubricants; absorbents; filter
materials; contaminated rags, protective clothing and
such; oil filters and antifreeze waste; sharp waste items
that may be infectious (e.g. old syringes); poisonous items
used in gardening, fertiliser waste and pesticides; chemical waste (acids, alkalis, photochemical waste and
other domestic chemical waste); detergents containing
hazardous substances; waste items containing mercury
(e.g. old thermometers, luminaires and energy-saving light
bulbs); and old electrical equipment and electronics.

Tallinn opens school for children
of war refugees from Ukraine
In Tallinn was opened a school
for children of war refugees
from Ukraine. The school,
which is a branch of Tallinn
Lilleküla Gymnasium, is located in a building belonging
to Tallinn University on Räägu
Street.
Until the end of the current academic year, the new
school will operate as a day
school, where children will
participate in recreational and
other supervised activities, but
there will be no classical education for the time being. This
form of education will give the
children a chance to adapt to
the new environment. Until
the end of the school year the
school will be able to accom-

modate around 200 children,
but that the number of pupils
will increase up to threefold
in the new school year. In the
next school year, plans are
made to organise lessons in a
similar way to other municipal
schools in Tallinn, based on
the Estonian national curriculum, but with Ukrainian language support for the children
if needed.
As of today, around 2,100
Ukrainian students in Tallinn
have expressed their wish to
attend school, but this number
is constantly changing. In addition to the branch of Lilleküla
Gymnasium on Räägu Street,
other municipal schools in Tallinn accept Ukrainian children.

Young Tallinners establishing friendships with fugitive peers
The Central City Youth Centre is keen to involve Ukrainian youth in its activities, and
to this end, it is organising
playful introductory evenings
in refugee housing locations.
The Youth Centre will be
running a programme of activities to involve refugee children
and young people in the city
centre hotels from March 24.
Through fun and playful
activities, young people will
be introduced to the activities
organised by the Central City

Youth Centre and invited to get
involved, as well as being told
about the Estonian language
and culture and the opportunities for leisure and hobbies
in Tallinn. The Youth Inclusion Programme was launched
in cooperation with the Social
Insurance Board. The programme was designed and is
run by the staff of the Central
City Youth Centre and active
young people, with the participation of a youth worker from
the Kristiine Youth Centre.

Collection points and schedule:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fish Festival on 30 April
at Tallinn Fish Market

10:00-10:30 | Tehnika Street beneath the Pärnu
Highway viaduct, in the car park near the packaging
containers
10:40-11:10 | Tallinn-Väike bus stop (next to Olerex in
Tondi)
11:20-11:50 | Close to Uue-Maailma 11, in front of the
garages
12:00-12:30 | Intersection of Vaikne and Magasini
streets, near the packaging containers
12:40-13:10 | In front of Juhkentali 12 (Kalev Sports Hall
car park)
13:20-13:50 | Intersection of Lastekodu and Odra
streets (next to Lastekodu 31a, near the packaging
containers)
14:00-14:30 | Torupilli Selver car park
14:40-15:10 | Lastekodu 11b (Central Market car park)
15:20-15:50 | Intersection of Viadukti and Leete streets
(next to Leete 1a, near the packaging containers)
16:00-16:30 | Close to Adamsoni 34

Free disposal of bulky Refrain from using fireworks
waste from 9-15 May
Although bulky waste is covered by the organised waste
removal scheme and you
can order its removal from
your waste transport operator, every resident of Tallinn
(according to the Population
Register) can dispose of bulky
waste at any waste station in
Tallinn free of charge during
the first week of Environment
Month from 9-15 May.
The waste stations will
accept up to 3 m3 of bulky
waste (all of which must fit in
one trailer attached to a private car) per resident. You will
need to present your ID card
or driver’s licence as identification. The campaign does
not apply to legal entities (in-

cluding apartment associations). Waste stations are located in Pääsküla (Raba tn 40),
Rahumäe (Rahumäe tee 5a),
Pärnamäe (Pärnamäe tee 36/
Ristaia tee 8) and Paljassaare
(Paljassaare põik 5). You will
find the opening hours of the
waste stations and information regarding the handover
of all other waste on the website www.jaatmejaam.ee.
This is a follow-up to a
campaign that took place in
March this year, in the course
of which people disposed of 10
times more waste than in regular March weeks (1472 m3 in
total) at waste stations around
Tallinn.

Please spare a thought for the
suffering of refugees fleeing
the war in Ukraine and refrain
from using any pyrotechnic
products at present.
In the current situation,
fireworks may traumatise the
tens of thousands of people
currently seeking refuge in
Estonia. As a result, the Consumer Protection and Technical Regulatory Authority is
urging people to reconsider
the need to use pyrotechnics
and to avoid setting them off
at all if possible, particularly
in areas where refugees are
being accommodated. An increasing number of people are
arriving in Estonia having fled
the war, so it is more important than ever that they enjoy
a peaceful day-to-day life.

Besides the information
circulating on social media,
the Consumer Protection and
Technical Regulatory Authority has received an appeal
from a provider of accommodation for refugees explaining
that fireworks have traumatised children who have fled
the war in Ukraine, causing
them to panic and suffer from
anxiety.
Government institutions
would also like to remind people that it is prohibited by law
to cause significant disturbances to other people in the
form of excessive noise or light
effects in public spaces. In
non-public spaces, this rule is
in force from 22:00-6:00, and
from 00:00-7:00 the night before a public holiday.

Tallinn is a maritime city, and
over the centuries the Kalamaja district has been a place
where people have traded in
fresh fish.
But some are unaware that
today, right in the centre of
Tallinn behind City Hall, there
is a fish market that is open
every Saturday from 9:0015:00. The market, which is on
Kalasadama Street, has in fact
been operating since 2010. It
was established to enable local fishermen to offer seasonal catches and other fish
products.
For many years, a traditional festival which townsfolk always look forward to
has been held at the market
every spring and autumn. Unfortunately, it has been unable to take place over the last
couple of years because of the
pandemic. Luckily, the Fish
Festival is back this year and
is being held on 30 April!
The festival will begin at
9:00, with market fun contin-

uing until 15:00. Visitors who
come in the morning will have
their pick of the best fresh
fish available. However, there
will be enough fish to last
the whole day: fresh catches,
smoked fish and all sorts of
other fish products, paired
with fresh produce, homemade ham and bread, jams,
birch juice and lots more. Catering will also be provided by
a food truck offering delicious
fish dishes.
At 12:00, visitors will enjoy
a lively concert by the young
men of the popular Nedsaja
Village Band from Setomaa.
Throughout the day, everyone
will be kept in high spirits by
MC Veigo Kaaret.
In the past, the one-day
Fish Festival has attracted
thousands of visitors, so it is
hoped the same number will
enjoy the event this year.
The festival is being organised by Tallinna Turud, the
institution that manages the
Fish Market.

