
Head uut kooliaastat!

Kesklinna parkides ja bastionivöön-
dis on varjulisemaid alasid, mis jäe-
takse niitmata, et linnalooduse liigi- 
rikkust hoida ja suurendada. See ta-
gab lindudele rikkalikuma toidulaua 
ja varjatud pesitsuspaigad ka väikes-
tele imetajatele.

Niitmisega piiri pidamine annab 
ühtlasi inimestele võimaluse parki-
des vaikust ja rahu, looduse lõhnu 
ja hääli nautida. Pargid peakski ju 
olema vaiksed oaasid, kus end linna-
kärast välja lülitada. Parkides elurik-
kuse põhimõtete juurutamine lähtub 
tõdemusest ’vähem on rohkem’: vä-
hem niitmist toob parkidesse uusi 
taime-, looma- ja linnuliike.

Liigirikkust edendavad alad on 
tähistatud kolmekeelsete infotahv-
litega, millelt leiab huviline lisaks 
lühiselgitusele ka QR-koodid, mille 

kaudu saab lugeda lisainfot oaasidel 
leiduvate taimede, putukate ja lindu-
de kohta. Sellesama teabe leiavad hu-
vilised ka Kesklinna valitsuse kodu- 
lehelt.

„Uudse, elurikkust suurenda-
va pargihoolduse tulemusi on juba 
märgata: erinevat liiki lindude, isegi  
ööbiku laulu kostab kevadel üha 
enam, võib kohata ka oravaid, jä-
neseid ja siile, isegi nahkhiiri,“ ütles 
Kesklinna vanem Monika Hauka-
nõmm. „Sumedatel suvepäevadel sai-
me  linnaparkide lopsakat rohelust, 
õite ilu ning looduse lõhnu ja hääli 
hoomata. Kes vaatlemiseks aega lei-
dis, see märkas usinat sumisevat toi-
metamist õitel ja õite kohal ning kuu-
lis tihedast põõsastikust sädistamist. 
Kesklinnas on väga palju võrratuid 
rohelisi oaase. Leidkem aega nen-

de märkamiseks ja avastamiseks –  
see on suurepärane viis lõõgastumi-
seks, sellised retked linnaloodusesse 
kosutavad nii keha kui vaimu.“ 

Botaanikaaia meetodik Eliko Pet-
ser tõdes, et linnainimene ei pruugi 
aduda pisimagi elusolendi olulisust 
ja putukate vajalikkust. Ent putuka-
te, tõukude ja tigudeta jääksid linnud 
nälga ning kui ei oleks õisi, kaoksid 
ka tolmeldajad ja vastupidi – tolmel-
damiseta taimed ei kestaks ja linna- 
loodus sureks välja. Mesilased ja tei-
sed tolmeldajad on elurikkuse hoid-
misel võtmetähtsusega tegelased. 
Tolmeldamisega tegeleb linnaparki-
des ka suur hulk muud liiki putukaid, 
näiteks kimalased ja liblikad. Paraku 
ongi maailmas juba palju paiku, kus 
tuleb õisi kunstlikult tolmeldada. 
Ühtlasi tuleb haljasaladele taimede 

valikul tagada, et järjepidevat õitse-
mist jaguks seitsmeks kuuks – kogu 
selleks perioodiks, mil mesilased, 
kimalased, liblikad ja teised putukad 
toidulauda vajavad. 

Linnahaljastuses uute põhimõte- 
te juurutamise tulemit näeme sel-
leski, et linnamesinike tööpõld on 
avardunud. Eksperimentaalselt on 
linnamesilased juba aastaid kesklin-
na parkide, puiesteede ja aedade õisi 
tolmeldanud ja mett tootnud. Linna 
üles seatud tarude mesilaste tootlik-
kus on aasta-aastalt kasvanud. Tol-
meldamist vajavaid õisi on üha roh-
kem ja mee kvaliteet hea. 

Liigirikkuse eest hoolitsevaid 
alasid on kesklinnas olnud ka va-
rasematel aastatel ning elanike ta-
gasiside muutub iga aastaga järjest 
positiivsemaks. Pikemaks kasvada 
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Kesklinna rohealad väärtustavad elurikkust
Kesklinna rohealade haljastust mitmekesistades ning kohati taimestikul harjumuspärasest 
lopsakamaks kasvada lastes muutub linnakeskkond liigirikkamaks ja loodust säästvamaks.

lastud rohi tagab niiskema ja toitaine- 
rikkama mulla. Mitmekesine taimes-
tik, puud ja põõsad aitavad kuumalai-
ne ajal niiskust ja jahedust hoida ning 
temperatuuri alandada, samuti aitab 
kõrgem taimestik sademeveel pare-
mini pinnasesse imenduda ja varju 
pakkuvad puud aitavad asfaldi tem-
peratuuri alandada. See omakorda 
tagab liigirikkama taimestiku. Taimed 
aitavad parandada ka õhu kvaliteeti,  
puhastavad pinnast ja vett. Tänu linna- 
taimestikule on isegi palava suve- 
ilmaga puude all või muruplatsil ja-
hedam. Taolisi elurikkuse oaase võib 
leida näiteks Hirvepargi, Harjumäe ja 
Lindamäe aiaäärsetelt aladelt, linna-
müüri äärest, Toompea nõlvadelt ja 
Poolamäe servast.

Mujal maailmas on aastaid juu-
rutatud praktikat suurendada linna- 
keskkonna elurikkust, hooldades 
rohealade haljastust mõõdukalt ja 
keskkonda säästvalt. Inimese ter-
vis on elurikkusega otseselt seotud: 
mida mitmekesisemas ja tervemas 
looduskeskkonnas me elame, seda 
parem on meie immuunsüsteem 
ja vaimne tervis, seda tervemad ja  
õnnelikumad me oleme.

Suurepärast võimalust lõõgas-
tumiseks pakub linlastele ka imelise 
loodusega Aegna saar. Kui ka sep-
tembrikuu pakub päikselist ilma, siis 
tasub nädalavahetusel väike saare-
retk ette võtta. Aegnale viib kiire ja 
mugav laev. Pool tundi sõitu ja ole-
tegi linna kärast ja saginast eemal  
lummava looduse keskel. 

 Loe lk 2 Vanalinna  
 arengukava 

 Loe lk 4 Tule  
 kirjandustänavale!   Loe lk 9 Helisev linnamüür 

 Loe lk 5 Trammiga  
 mereväravasse! 
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Suvi pakkus küllaga 
päikest ja palavust
Suvi hakkab otsa saama. Loodus ilmutab 
juba esimesi sügise värve ja uus kooliaasta 
on ukse ees. Sel suvel ei olnud küll põhjust 
kehvade ilmade üle kurta ega olnud tarvis 
päikest ja palavust lõunamaalt otsima min-
na. Patareid said kodutanumal küllaga täis 
laetud.

Neilgi, kes töökohustuste tõttu pikemaks 
ajaks pealinnast välja ei saanud, oli ohtralt 
võimalusi õhtuti ja nädalavahetustel mitmel 
moel keha ja vaimu turgutada. Kesklinna va-
litsuse korraldatud erinevad tasuta trennid ja 
kaunid suvekontserdid kujunesid rahvaroh-
keiks ja meeleolukaiks. (Mõned hetked neist 
on jäädvustatud kõrvalolevatel fotodel.)

Tantsu ja jooga vastu tunti lausa nii suurt 
huvi, et otsustasime osalejate soovil nende-
ga jätkata augustikuu lõpuni. Salsa ja bachata 
sammude seadmise huviliste hulk kasvas iga 
korraga. Rõõmustav on seegi, et kui esimeses 
trennis osalesid ainult naised, siis edaspidi 
liitus ka mehi iga korraga üha rohkem. Po-
pulaarsed olid ka joogatrennid Hirvepargis ja 
SUP-laua trennid noortele. Lisaks said noo-
red osaleda pallimängu- ja tõukerattatren-
nides. Seega pakkus suvi kesklinnas küllaga 
võimalusi sportlikult aega veeta.

Suve juhatas sisse suur, tuhandete osale-
jatega jaanipidu Snelli tiigi ääres. Peo kulmi-
natsiooniks sai jaanitule maagiline süttimi-
ne keset tiiki. Suur tänu kõigile osalenutele! 
Korraldusmeeskonda rõõmustas seegi, et 
rahvapidu kulges ilma korrarikkumiste ja õn-
netusteta. Ka kesklinna erinevates parkides 
toimunud kontserdid olid väga meeleolukad 
ja rahvarohked. 

Vanalinngi oli sel suvel ajuti juba sama 
rahvarohke kui koroonaeelsel ajal – ajaloo-
line linnasüda on taas turistide saginat täis. 
Vanalinna ümbritseva bastionivööndi haljas- 
alad pakuvad aga võimalust lõõgastuda lin-
nulaulu, putukate sumina ja hurmavalt lõh-
navate õite keskel.

Kesklinna valitsus osales ka Rävala puies-
teel toimunud linnaruumifestivalil „Tulevik 
on täna/v“. Kogusime linnakodanikelt ideid 
ja ettepanekuid linnaruumi arendamiseks ja 
parendamiseks. Võimalust sõna sekka öel-
da ja murekohtadele osutada kasutati väga 
agaralt ning laekus üksjagu palju kaalumist ja 
teostamist väärt mõtteid.

Vahvaid ettevõtmisi jagub aga ka sep-
tembrikuusse. Juba sel laupäeval toimub taas, 
juba üheksandat korda kogu päeva vältav 
muusikaliste etteastetega rännak „Helisev 
linnamüür“. Samal päeval peetakse Vabaduse 
väljakul noortefestivali ning kesklinna parki-
des mängitakse kettagolfi. Järgmisel laupäe-
val, 10. septembril peame aga Kadriorus Koi-
dula tänaval juba kuuendat Kirjandustänava 
festivali, millest on kujunenud ülipopulaarne 
kultuurisündmus. Ühtlasi toimub samal nä-
dalavahetusel ka suur spordisündmus – Tal-
linna maraton.

Suve jooksul on jalgratturite ja jalakäi-
jate jaoks ohutumaks muudetud Kesklinna 
liikluskorraldust. Kooliaasta algusega seo-
ses panen kõigile liiklejate-
le südamele märgata 
väikseid, mitte veel 
nii osavaid ja kõiki 
ohtusid tundvaid 
liiklejaid!

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Tallinn asub koostama vanalinna arengukava aastani 2035
Linnavalitsus algatas arengu-
dokumendi „Tallinna vanalinna 
arengukava 2023–2035“ koos-
tamise ja kehtestas arengukava 
lähteülesande. 

Tallinna abilinnapea Madle 
Lippuse sõnul lähtub arengukava 
koostamine eesmärgist kujunda-
da vanalinnast mõnus elukesk-
kond kohalikule, arendades seda 
samal ajal ka aktiivse linnasüda-
mena. „UNESCO maailmapäran-
di nimistusse kuuluva Tallinna 
vanalinna väärtuste hoidmisel on 
oluline lähtuda parimatest täna-
päevastest pärandihoiu praktika-
test ehk anda oluline roll pärandi 
hoidmisel ja arendamisel koha-
likele elanikele ja ettevõtjatele,“ 
lisas abilinnapea. 

Vanalinna arengukava ees-
märk on leida Tallinna vanalinna 
ajalooliselt väljakujunenud kesk-
konda sobivaid ruumilisi ja funkt-
sionaalseid lahendusi, sh rahas-
tamisvõimalusi, mis tagaksid 
asumi säästva arengu UNESCO 
maailmapärandi linnade nime-
kirjas. Arengukava koostamisel 
võetakse arvesse nii maailma ta-
banud tervisekriisi mõjusid kui 
ka ühiskonna kasvavaid ootusi 
hoonete keskkonnasäästu ja lin-
naruumi ligipääsetavuse osas.

Arengukava avalikustamine ja 
avalikud arutelud toimuvad täna-
vu augustist novembrini. Lõpli-
kult vormistatakse arengukava ja 
esitatakse linnavalitsusele kinni-
tamiseks detsembris 2022. Aren-
gukava kehtib kuni aastani 2035, 
ühildudes perioodi ja temaatilise 
ülesehituse poolest linna aren-
gustrateegiaga „Tallinn 2035“. 
Arengukava koostamise eest vas-
tutab Kesklinna valitsus.

Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm nentis, et ühtsete aren-
gusuundade määratlemine on 
äärmiselt vajalik, et iga vanalin-
naga praegu või tulevikus seotud 
inimene ja organisatsioon saaks 
omaenda tegevusi planeerides 
nende suundadega arvestada. 

„Vanalinn on väga eriline 
asum: siin on pikk ajalugu, see on 
UNESCO maailmapärand, aga see 
on paljudele inimestele ka kodu- 
ning töökoht. Et kõik need erine-
vad huvid käiksid ühte sammu, 
on vanalinna teadlik ja terviklik 
arenemine äärmiselt oluline – 
nii kultuuri, ettevõtluse, liikluse 
kui ka erinevate kommunaalkü-
simuste võtmes,“ rääkis Hauka-
nõmm. „Meie suur eesmärk aas-
taks 2035 saab olema kasvatada 
vanalinna püsielanikkonda täna-
selt paarilt tuhandelt 5000 ini-
meseni! Selleks peab Tallinn ole-
ma „15 minuti linn” ka vanalinna 
elanikule – nii noorte perede kui 
eakamate jaoks.“ 

Monika Haukanõmme sõnul 

on üks väga üksmeelne idee ol-
nud luua linnasüsteemis juurde 
ainult vanalinnale keskendunud 
ametikoht. Selle täitja esindaks 
kohalikke elanikke ning oleks va-
nalinnas asumivanem ja kuraator, 
korraldaks regulaarseid ümarlau-
du ja jälgiks lõpuks ka arengukava 
täitmist. 

Vanalinna arengukava koos-
tamisse on kaasatud linna ameti-
asutused, vanalinnas tegutsevad 
ettevõtjad, seltsid ja eraisikud. 
Arengukava kooskõlastatak-
se linna strateegiakeskusega ja 
teiste ametiasutustega vastavalt 
tegevusvaldkonnale. Vanalinna 
arengukava lähteülesandega on 
võimalik tutvuda Tallinna õigus-
aktide infosüsteemis Teele.
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Uus telemaja tagab nüüdisaegsed töötingimused ja sünergia 
Alates 12. septembrist on ava-
likul väljapanekul uue tele-
maja ja selle lähiümbruse de-
tailplaneering. Uus telemaja 
ehitatakse rahvusringhäälin-
gu raadiomaja ja uudistemaja 
ehk uue ja vana raadiomaja 
vahelisele alale. Uude hoones-
se kolivad ERR-i telestuudiod 
ja teletoimetus.

Detailplaneeringu kogu 
dokumentatsiooniga saab ava-
liku väljapaneku kestel tutvuda 
ning ühtlasi ettepanekuid ja 
vastuväiteid esitada Kesklinna 
valitsuse majas (Nunne tn 18)  
ja linnavalitsuse infosaalis (Va-
baduse väljak 7). Planeeringu-
jooniste ja kavandatava hoone 
visuaalidega on huvilistel või-
malus tutvuda ka välialal raa-
diomaja ees. 

Detailplaneeringu järgi 
võib alale ehitada kuni kuue 
maapealse ja kuni kahe maa-
aluse korrusega hoone. Abi-
linnapea Madle Lippuse sõnul 
on linna jaoks oluline, et ERR-i 

telemaja asuks koos raadioma-
ja ja uudistemajaga kesklinnas. 

„Praeguse hoonete vaheli-
se vaba ala oskusliku hoones-
tamisega täieneb ka linnaruum 
ning rahvusringhääling saab 
oma kõigi struktuuriüksuste 
toimimiseks sidusa logistiliselt 
tervikliku kompleksi,“ tõdes 
Lippus. „Jalakäijatele avatakse 
läbipääsud Kreutzwaldi täna-
valt Raua tänavale. Detailpla-
neeringu ala ruumiline domi-
nant on raadiomaja, mis on 
mälestisena kaitse all.“ 

Pärast avalikku väljapa-
nekut arutatakse tekkinud 
küsimused läbi ja tehakse va-
jadusel detailplaneeringusse 
muudatusi. Seejärel saab lin-
navalitsus detailplaneeringu 
kehtestada ning võib hakata 
hoone ehitust ette valmistama, 
märkis Lippus.

ERR-i juhatuse esimees 
Erik Roose tänas planeeringu 
valmimise eest kõiki protsessis 
osalenuid. „Kogesime kaasa-

mõtlemist, toetust ja konst-
ruktiivset kriitikat ja usutavas-
ti on sellest kõigest tõusnud 
tulu,“ ütles Roose.

ERR-i uue telemaja idee-
konkursi võitis 2019. aasta ke-
vadel arhitektuuribüroo Kada-
rik Tüür Arhitektid töö nimega 
„Roheline lina”. Konkursi lähte-
ülesanne oli välja töötada rea-
listlik ja optimaalsete kuludega 
rajatav lahendus, mis arvestaks 
muinsuskaitse eritingimustega 
ning oleks mugav, nüüdisaeg-
ne, energiasäästlik ja madalate 
kasutuskuludega.

Planeeritavale alale jää-
val kinnistul paikneb praegu 
rahvusringhäälingu kasutatav 
kümnekorruseline uus raa-
diomaja ja viiekorruseline vana 
raadiomaja – praegu tuntud 
ka uudistemajana. Hooned on 
omavahel ühendatud galeriiga.

Rahvusringhäälingu hoo-
nekompleks paikneb kvartalis, 
mille eriilmelised hooned on 
ehitatud eri ajajärkudel ning 

erineva kasutusotstarbega. 
Uus raadiomaja kvartali lõu-
naosas valmis 1972. aastal ja 
on ehitatud modernistlikest 
linnaehituslikest põhimõte-
test lähtuvalt. Hoone on lin-
naruumiline dominant, mis 
rõhutab oma kõrguse, kuju 
ja paiknemisega Gonsiori ja 
Kreutzwaldi tänava ristumist 
linnaruumis. Kreutzwaldi 14 
// Gonsiori 21 kinnistul asuv 
uus raadiomaja tunnistati 
1997. aastal kultuuriministri 
määrusega arhitektuurimä-
lestiseks.

Planeeritava alaga piirneb 
Raua 6 kinnistu, millel paikneb 
21. kooli õppehoone ja staa-
dion. Kreutzwaldi tänava vas-
tasküljel on 1920.–1930. aas-
tatel kinnisel hoonestusviisil 
ehitatud elamud. Teisel pool 
Gonsiori tänavat asub Politsei-
park. Uue raadiomaja suhtes 
diagonaalis üle Kreutzwaldi 
tänava ja Gonsiori tänava rist-
miku jääb Hiltoni hotell.

PLANEERING

Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detail-
planeeringu avalik väljapanek ja 
arutelu

Kesklinna valitsus ja linnapla-
neerimise amet avalikustavad aja-
vahemikul 12.09.-26.09.2022 linna-
valitsuse 10.08.2022 korraldusega 
nr 693 vastu võetud 1,07 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Gonsiori 
tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kin-
nistu ning lähiala detailplaneeringu 
(K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 20051). 
Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas 
Raua asumis F. R. Kreutzwaldi täna-
va, Gonsiori tänava, Raua põigu ja 
Raua tänava vahelises kvartalis. Kin-
nistul paikneb Eesti Rahvusringhää-
lingu kasutuses olev 10-korruseline 
uus raadiomaja ja 5-korruseline vana 
raadiomaja, mis on praegu tuntud ka 
kui ERR uudistemaja. Hooned on 
omavahel ühendatud galeriiga.

Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil muuta 95% ühiskondlike 
ehitiste maa ja 5% ärimaa sihtots-
tarbega F. R. Kreutzwaldi tn 14 // 
Gonsiori tn 21 kinnistu sihtotstar-
ve ühiskondlike ehitiste maaks ja 
määrata kinnistule ehitusõigus uue 
ja vana raadiomaja säilitamiseks 
ning uue kuni 2 maa-aluse ja kuni 
6 maapealse korrusega ERR hoone 
ehitamiseks ning krundi kasutami-
se tingimused. Detailplaneering on 
kooskõlas Tallinna üldplaneeringu 
ja teemaplaneeringuga „Tallinna 
Kesklinna miljööväärtuslike hoones-
tusalade piiride ning kaitse- ja ka-
sutamistingimuste määramine“. De-
tailplaneeringu linnaehitusliku idee 
alus on 2018.–2019. aastal läbi viidud 
ideekonkursi võitnud Kadarik Tüür 
Arhitektid OÜ töö „Roheline lina”. 
Lahenduse väljatöötamisel on lähtu-
tud muinsuskaitse eritingimustest.

Planeeritud hoone on ette näh-
tud kõrguslikult liigendada, hoo-
neosade kõrgus jääb vahemikku 2 
kuni 6 korrust (suurim lubatud kõr-
gus maapinnast 25,60 m), et tagada 
kõrguslikult sujuv üleminek olemas-
olevate, erineva kõrgusega hoonete 
vahel, säilitada mälestiseks tunnis-
tatud Uue raadiomaja dominantsus 

ning tagada suurem avarus ja piisa-
vad valgustustingimused naabruses 
asuvate hoonete eluruumides. Uus 
hoone on planeeritud praeguse uu-
distemaja hoone suhtes paralleel-
sena ja Kreutzwaldi tänava poolse 
hooneosa kõrgus on määratud läh-
tuvalt Kreutzwaldi tn 14 olemasoleva 
uudistemaja hoone kõrgusest. Seni-
ne raadiomaja ja uudistemaja vahe-
line galerii asendatakse uue samas 
suuruses galeriiga, mis kujundatak-
se võimalikult läbipaistva ja õhulise 
konstruktsiooniga ning maapealsete 
tugipostideta. 

Peamine sissepääs hoonesse on 
ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tänava 
poole planeeritud hoone peauksest. 
Jalakäijate pääs planeeritud alale 
on võimaldatud kõikidelt ümbrit-
sevatelt tänavatelt. Jalakäijatele se-
nisest ohutumate ja lühemate tee-
kondade loomiseks on planeeritud 
avalikult kasutatavad kõnniteed F. 
R. Faehlmanni tänava pikenduse-
na Raua põiktänava suunas ja pääs 
Raua põiktänavalt Gonsiori tänava-
ni. Lisaks on ette nähtud laiendada 
kõnnitee ala Gonsiori tänava ääres. 
Praegune Raua põigu poolne sõidu-
kite juurdepääs territooriumile on 
kavas kaotada, ligipääs hoonele hak-
kab toimuma Gonsiori tänavalt. 

Detailplaneeringu materjalidega 
saab tutvuda 12.09.-26.09.2022 töö-
päeviti Kesklinna valitsuses (Nun-
ne tn 18) ja linnavalitsuse infosaalis  
(Vabaduse väljak 7).  Samuti Tallinna 
planeeringute registris veebiaad-
ressil https://tpr.tallinn.ee/ (detail-
planeering nr DP045040). Avaliku 
väljapaneku jooksul on igal isikul 
õigus esitada ettepanekuid ja vastu-
väiteid planeeringu kohta (kesklinn@
tallinnlv.ee või tlpa@tallinnlv.ee või 
posti teel).

Detailplaneeringu avaliku väl-
japaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub 03.11.2022 alguse-
ga kell 14 Kesklinna valitsuse saalis 
(Nunne tn 18). Arutelul on võimalik 
osaleda ka veebiplatvorm MS Teams 
vahendusel. Selleks palume eelne-
valt registreerida e-aadressil riina.
parm@tallinnlv.ee.

Merelahingu monument tehti korda
Kesklinna valitsus tellis 
keskraamatukogu hoone 
kõrval Estonia puiesteel asu-
va merelahingu mälestus-
märgi korrastamise. Mefab 
OÜ tegi tellitud tööd kõigest 
paari nädalaga.

Kahurist, ankrust ja kett-
piirdest koosnev mälestus-
märk markeerib 13. mail 1790 
toimunud Tallinna merela-
hingut, mille käigus Aegna 
saare lähedal hukkus Root-
si sõjalaev Riksens Ständer. 
Hukkunud laeval asunud an-

kur ja suurtükk tõsteti 1897. 
aastal veest välja ja paigaldati 
lahingus langenute mälestus-
märgina praeguse Tallinna 
Keskraamatukogu hoone kõr-
val olevale haljasalale. Ühtlasi 
on plaanis heakorrastada kogu 
monumenti ümbritsev haljak, 
Estonia pst 8b kinnistu, sil-
mapaistvaks ja väärikaks. Va-
nalinna muinsuskaitseala pii-
ranguvööndisse jääva haljaku 
ulatuslik ümberkujundamine 
eeldab esmalt muinsuskaitse-
liste eritingimuste koostamist.

Tallinna trammi monument sai uue kuue

Trammiliikluse sünnipäeval 
taasavati restaureeritud ins-
tallatsioon „Tallinna trammi-
objekt“.

24. augustil möödus Tal-
linna trammiliikluse algusest 

134 aastat. Ligi 30 aastat on 
väljakut trammipargi ees il-
mestanud väärikas modernne 
trammimonument, mis aitab 
trammi pikaajalist ja olulist rol-
li linnakodanike teenindamisel 

meeles pidada. Tallinna ühis-
transpordiliikidest on tramm 
kahtlemata kindlaim, kiireim ja 
ühtlasi kõige suurema jõudlu-
sega, ka kõige keskkonnasõb-
ralikum liiklusvahend.

Installatsiooni taasta-
mistööd toimusid linnapla-
neerimise ameti muinsus-
kaitseosakonna ja Kesklinna 
valitsuse koostöös ning tööde 
kogumaksumus oli ligi 85 000 
eurot. Objekti metallosa res-
taureeris tänavu suvel Paul 
Uibopuu (Restitutor OÜ) ja 
ehitusliku osa Trust Ehitus OÜ. 

Eesti heli- ja kineetilise 
kunsti teerajaja Kaarel Kuris-
maa loodud skulptuur “Tallin-
na trammi-objekt” valmis 1993. 
aastal. Teose algne versioon 
pärineb 1983. aastal valmi-
nud Tallinnfilmi nukufilmist 
„Trammivasikas“ (stsenarist 

Paul-Eerik Rummo, režissöör 
ja kunstnik Kaarel Kurismaa). 
Tegemist on kunstniku ainsa 
praeguseni säilinud skulptuu-
riga avalikus ruumis. 

2020. aastal tunnistati 
„Tallinna trammi-objekt“ kul-
tuurimälestiseks. See on lin-
naruumi monumentaalobjek-
tidest üks nüüdisaegsemaid 
ja erilisemaid installatsioone. 
Ühtlasi on tegemist ainulaad-
se linnakujundusliku objektiga 
perioodist, mil avaliku ruumi 
skulptuure telliti ja valmistati 
vähe.

Kaarel Kurismaa on Ees-
ti maali- ja installatsiooni-
kunstnik. 1965. aastal lõpetas 
ta Tartu kunstikooli kunstilise 
kujundajana, 1966–1971 õppis 
ERKI-s maali erialal. Kurismaa 
on töötanud dekoraatori, ani-
maatori ja pedagoogina.

Linnaruum sai kümnete puude-
põõsaste võrra rikkamaks 
Kesklinna valitsus soetas 
Rävala puiesteel toimunud 
kahepäevase linnaruumi-
festivali „Tulevik on täna/v“ 
ala kaunistamiseks kümneid 
istikuid, mis istutati pärast 
festivali haljasaladele juba 
olemasolevale rohelusele 
täienduseks. 

Ühtlasi kogus Kesklinna 

valitsus linnaruumifestivali  
raames kodanikelt ideid ja  
ettepanekuid linnaruumi õdu-
samaks muutmiseks. 

Võimalust olla kaasatud 
linna arendamisse kasutasid 
väga paljud ning laekunud et-
tepanekuist mitmete realistli-
ke ja põhjendatute teoks tege-
mine on vägagi tõenäoline.
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Kirjandustänava festival tuleb taas – kohtumiseni 10. septembril!
„Kas tramm satub eksiteele?“ 
küsib Mati Unt retrotrammi 
aknal, teel Kadrioru poole. 
Augustist septembri kesk-
paigani võib Kadrioru suu-
nas sõitvate retrotrammide 
akendel kohata ka teiste kir-
janike tsitaate, mis teevad 
trammisõidu lõbusamaks ja 
sisukamaks. 

Peamine eesmärk on kirja-
nikel siiski üks: kutsuda sõitjad 
laupäeval, 10. septembril Kad-
riorgu, Koidula tänaval kuuen-
dat korda toimuvale Kirjan-
dustänava festivalile.

Kirjanduspidu toimub jät-
kuvalt Faehlmanni ja Poska 
tänava vahelisel lõigul. Samale 
alale on valminud ka Kirjan-
dustänava projekt. Mõte põ-
listada see kirjanduslikult eriti 
tihe tänavalõik püsivalt, muuta 
see jalutajasõbralikuks ja kir-
jandusliku ilmega nüüdisaeg-
seks tänavaruumiks, on saa-
nud konkreetsema ilme ning 
toetava vastuvõtu ka kohaliku 
kogukonna poolt. Iga huviline 
saab Kirjandustänava projek-
ti (mis on veel täiendamisel)  
uurida meie kodulehel Kirjan-
duskeskus.ee, aga veelgi kind-

lam on tulla Kirjandustänava 
festivalile ning genius loci’t  
kohapeal tunnetada.

Sel aastal on festivalil kavas 
tähistada 60 aasta möödumist 
kuldsetest kuuekümnenda-
test: just 60 aastat tagasi, 1962, 
ilmus esimene luulekassett. 
Papist ümbrisesse paigutatud 
luulekogudest said mitmed 
omal ajal kultusteosteks, nii 
et käibele läks kassetipõlv-
konna nimetus.  Et kirjelda-
da tollaseid põhisündmusi ja 
„tegelasi“, on tänavale üles 
pandud suur koomiksinäitus, 
mis lugejatele kassetirahva te-
gemisi vahendab. Kohal on ka 
üks kuulsamaid 1960-ndate 
põlvkonna esindajaid, tänavu 
jaanuaris oma 80. juubelit tä-
histanud Paul-Eerik Rummo, 
kes koos Raivo Tafenauga as-
tub üles õhtusel luulepiknikul 
Tammsaare muuseumi aias. 

Juubilaridest on lisaks Paul-
Eerik Rummole tähelepanu all 
Aino Pervik (90), kelle Kunks-
moori tegelaskujule saavad 
lapsed külla minna tiigi ääres 
rippuva õhupallikorvi juures. 
Karl Ristikivi (110) loomingut 
saab meenutada purskkaevu 

ääres, klappidest tema mõt-
teuitamisi ja luulet kuulates. 
Eduard Bornhöhe (160) kultus-
teosest inspireeritud ja Paul-
Eerik Rummo sõnadele loodud 
„Viimse reliikvia“ laulud saa-
vad Marten Kuninga esituses 
verandakontserdil uue kuue. 
Päeva lõpetab Arved Viirlaiu 
100. sünniaastapäevale pühen-
datud aktsioon mööda Koidu-
la tänavat, mis lõpeb väikese 
mõtluskontserdiga Luigetiigil. 
Jne. Päeva jooksul toimub um-
bes 60 erinevat kirjanduslikku 
sündmust, täpsemat kava saab 
näha Tallinna Kirjanduskesku-
se kodulehel. 

Kel mingil põhjusel sugugi 
ei õnnestu kohale tulla, saab 
festivalist osa Vikerraadio va-
hendusel. Ka sel aastal lähe-
vad Kirjandustänava alguses 
paiknevast lugemispaviljonist 
eetrisse erinevad raamatu- 
esitlused ja vestlusringid. Lu-
gemispaviljonist on saanud ko-
halike (ja küllap ka kaugemalt 
tulnute) armastatud istumis- 
ja lugemiskoht, kuhu tasuks 
tulla igal ajal. Samuti ka kolme 
kirjaniku muuseumi, mis Kir-
jandustänava teljel paiknevad: 

Tammsaare muuseum, Mati 
Undi muuseum ning Eduard 
Vilde muuseum. Kõikidesse 
muuseumidesse saab festivali 
ajal 1-eurose piletiga. Tamm-
saare muuseumis on võima-
lik vaadata installatsioonilist 
näitust „Kadunud maastikud. 
„Kõrboja peremees“ 100“ ning 
Vilde muuseumi Kastellaani-
maja galeriis tuntud  šarži-
kunstniku Aivar Juhansoni näi-
tust “18+”.

Ja tulla tasub ikka trammi-
ga! Isegi kui kirjanikud on sealt 
pärast festivali välja kolinud. 
Festivali päeval võib aga istu-
da vanas trammis ja kuulata 
katkendeid kirjandusteostest, 
kus tramm ise on mingil moel 
tegelaseks. Olgu sellega seoses 
ära märgitud kuulsa „Rongi-
sõidu“ autor Ellen Niit – just 
mälestustahvli avamisega Ellen  
Niidu noorpõlvemaja seinal 
aadressil Köleri 28 me festiva-
li 10. septembril kell 12 avame. 
Olete oodatud!

Suve viimane noortefestival Fotokuningas Sarap täies hiilguses

Tutvu kodulinna ajalooga trammiaknast!

Tasuta pühapäevad meelitavad muuseumi 

Laupäeval, 3. septembril on  
Vabaduse väljakul selle suve 
viimane noortefestival, mis 
pakub erinevas vanuses 
noortele mitmesuguseid põ-
nevaid tegevusi.

Tegutsemislusti jagub fes-
tivalil nii suurtele kui väikes-
tele, vinged võistlused ja muud 
tegevused ootavad nii osale-
ma kui kaasa elama. Näiteks 
toimub tänavatantsuvõistlus 
“HOODie Cyphers” ja rula-
võistlus “Game of Skate”. Oma 
oskusi saab treenida ekst-
reemspordi töötoas ja elektri- 
liste tõukerataste ohutuse 
töötoas. Samuti saab lõbusas 
sumomaadluses panna proovi-
le oma tasakaalu.

Tegevusi pakuvad ka po-
litsei ja päästeamet. Tutvuda 
saab tuletõrjeautoga, leida väl-
japääsu suitsutelgist ning lasta 
veega märki. 

Kohal on Kesklinna noorte- 

keskus koos Youth English 
Club´i noortega ning kell 14-18 
on avatud keskraamatukogu 
ala. 

Vabaduse väljaku noorte-
festivali korraldavad linna ha-
ridusamet ja Kesklinna noorte- 
keskus. Kõik tegevused on  
TASUTA! 

Kokku toimus sel suvel 
üheksa tasuta noortefestivali,  

mille fookuses olid ekstreem- 
sport, tänavakunst ja -tants 
ning muusika. Festivalidel ja-
gus nii loovust, ettevõtlikkust 
ja meeskonnatööd arendavaid 
tegevusi kui ka rohkesti meele- 
lahutust. 

Rohkem infot festivali koh-
ta leiab ürituse Facebook’i  
lehelt.

Raekoja taga asub keskaeg-
ne raevangla, kus tegutseb 
Fotomuuseum. Kes pole sin-
na varem trehvanud, sel on 
nüüd lausa eriline põhjus 
Fotomuuseumi väisata: ana-
loogfoto teema-aasta põhi-
näitusena on hoone kolmel 
korrusel väljas 1930. aasta-
te Eesti tippfotograafi Carl  
Sarapi loomingu paremik ha-
ruldaste säilinud originaal- 
fotode, fotopostkaartide, foto- 
suurenduste ja trükistena.

Carl Sarap (1893–1942) oli 
kirjastaja ja 1930-ndate lõpul 
Eesti üks tuntumaid fotograa-
fe. Tema ülesvõtted levisid 
postkaartidel ja rändasid ringi 
välisnäitustel Euroopas. Teis-
test piltnikest eristus Sarap 
selge püüdlusega luua oma 
fotodest üle-eestiline pildiline 
koguteos, mis siinseid kau-
neid paiku ja vaatamisväärsu-
si kajastavalt väljendaks Eesti 

looduse, elukeskkonna ja kul-
tuuriloo rikkusi. See omas ajas 
silmapaistvalt kõrge kvalitee-
diga fotolooming esindab tä-
nini 1930-ndate Eesti ajavaimu 
fotokunsti parimate vahendi-
tega.

Sarapi fotopärand on üks 
mahukamaid säilinud üle-ees-
tilise haardega pildikogusid 
1930. aastatest. Fotonegatiive 
on alles ligi 12 000, lisaks on 
peaaegu kõigis Eesti mäluasu-
tuste fotokogudes ja paljudes 
erakollektsioonides suurel 
hulgal Sarapi fotopostkaarte 
(välja antud tema elukaaslase 
ärinime J. Triefeldt all). Tõeli-
sed haruldused on Carl Sara-
pi säilinud näitusetööd ning 
originaal-fotosuurendused, 
mille paremikku saabki näha 
koos Sarapi fotoloomingu teis-
te pärlitega Fotomuuseumis. 
Analoogfoto teema-aastale 
pühendatud näitus jääb ava-

tuks 23. jaanuarini 2023.
Muide, nimetatud näi-

tusega kaasneb ka publiku-
programm, millesse kuuluvad 
kuraatorituurid näitusel (saab 
tellida!) ja 8. septembril esitle-
tav Sarapi album-raamat, mille 
on koostanud näituse kuraator 
Merilis Roosalu.

Linnamuuseum tähistab tä-
navu 85. sünnipäeva, mille 
puhul on huvilised oodatud 
giidiga trammisõidule! 

Ajaloolasest reisijuhi saade-
tud trammisõit toimub Kopli– 
Kadrioru liinil. Kogunemine 
on Telliskivi trammipeatuses –  
eestikeelsele tuurile kl 16,  

venekeelsele pool tundi hiljem. 
Reis lõpeb samuti Telliskivi 
peatuses. Trammiekskursioo-
nid toimuvad 10. ja 24. sep-
tembril.

Umbes kolmveerandtunni-
se sõidu kestel saab iga osaleja 
kõrvaklappidest kuulda selles-
samas trammis kaasa reisiva 

giidi värvikaid jutustusi pea-
linna minevikust – ikka seotu-
na sellega, mis trammi aknast 
paistmas.

Otsisõnaga „trammituur“ 
leiab piletid Fientast. Linna-
muuseumi sünnipäeva-aasta 
sündmustega tutvu: linna-
muuseum.ee/maluaasta.

Augustikuisel muuseumipühapäeval kasutas 
võimalust külastada tasuta linnale kuuluvaid 
muuseume rekordiliselt 9180 huvilist.

Linnale kuuluvad muuseumid alustasid ta-
suta muuseumipühapäevadega tänavu märtsis. 
Tasuta pääseb muuseumisse iga kuu esimesel 
pühapäeval. Järgmine tasuta muuseumipüha-
päev toimub juba 4. septembril. Muuseumi-
pühapäevade eesmärk on pöörata enam tähe-
lepanu muuseumide tegevusele ja parandada 
kultuuri kättesaadavust. Poole aastaga on see 
algatus külastatavust tublisti kasvatanud. 

„Muuseumipühapäevad on toonud kuue kuu 
jooksul Tallinna muuseumidesse üle 36 000 kü-
lastuse, mis näitab, et see algatus on inimeste 
poolt väga soojalt vastu võetud. Kuna pole näha 
ka külastajanumbrite langust teistel päevadel, 
saab julgelt öelda, et eesmärk publiku hulka suu-
rendada on täitunud,“ võttis poole aasta koge-
muse kokku abilinnapea Kaarel Oja.

„Algatuse eesmärk on end väga õigustanud. 
Saame rõõmustada, et nii meie endi inimeste kui 
ka Tallinna külaliste huvi on kord-korralt tõus-
nud,“ rääkis Tallinna Linnamuuseumi direktor 
Heli Nurger.

Linnamuuseumi filiaalidest ülekaalukalt me-

nukaim on Kiek in de Köki kindlustustemuu-
seum, mis kogus 7. augustil 4174 külastust ehk 
ligi pooled kõigi linnamuuseumi filiaalide külas-
tustest. Lisaks linnamuuseumi seitsmele filiaali-
le pakuvad tasuta muuseumikülastust Tallinna 
Kirjanduskeskuse muuseumid – Vilde, Tamm-
saare ja Undi muuseum, samuti Eesti Kaasaeg-
se Kunsti Muuseumi (EKKM) ja Kultuurikeskuse 
Kaja galerii. 

Algatusega liitunud muuseume külastas 
märtsi muuseumipühapäeval kokku 5096 ini-
mest, aprillis 6365, mais 7089, juunis 4431, juulis 
3890 ja augustis 9180 inimest.

Maarja Vaino
Tallinna Kirjanduskeskuse 
direktor

Kesklinna valitsus kutsub raamatuturule 
Kesklinna valitsus korraldab Kirjandustänava festivali raames tasuta 
raamatute turu. 
„Raamatuturu tarbeks kogume linnakodanikelt raamatuid, et kellegi 
jaoks üleliigseks osutunud raamat võiks kirjandusfestivalil endale uue 
tänuliku omaniku leida,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Iga 
kodanik saab tuua linnaosavalitsuse teenindussaali kuni viis raamatut. 
Loodetavasti saame aktsiooniga „Minu vana – sinu uus“ kokku rikkaliku 
raamatuvaliku, mis pakub festivali külastajatele ohtralt avastamisrõõmu.“
Raamatuid võetakse linnaosavalitsuse teenindussaalis (Nunne tn 18) vastu 
tööpäeviti (E 8.15–18.00; T-N 8.15–17.00; R 8.15–16.00).
Kirjandustänava festivalil saab raamatuid turule nii juurde tuua kui kaasa 
võtta. 
 
VI Kirjandustänava festivali tutvustus ja programm:  
https://kirjanduskeskus.ee/kirjandustanavafestival/

Foto: Johanna Triefeldt. Carl 
Sarap Päite pangal. 1930. aastad. 
Fotomuuseum / Tallinna 
Linnamuuseum, TLM F 8820:203.
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Kolme aasta pärast saab trammiga lennujaamast reisisadamasse

Kuidas sünnib rattasõbralik Tallinn?

2025. aasta kevadeks valmib 
uus trammitee, mis ühendab 
lennujaama reisisadamaga. 
Ühtlasi jääb trammitrassile 
ka rajatav Ülemiste reisiter-
minal. Seega ühendab tram-
miliin mugavalt erinevad 
rahvusvahelised ühistrans-
pordiliigid.

Vanasadamat ja Rail Balticu 
Ülemiste reisiterminali ühen-
dava trammiliini rajamiseks 
sõlmisid linnavalitsusega pro-
jekteerimis- ja ehituslepingu 
AS Merko Ehitus Eesti ja KMG 
Inseneriehituse AS. Lepingu 
kohaselt peab trammitee val-
mis saama 2025. aasta veebrua-
riks. Töö maksumus ilma käibe-
maksuta on 36,5 miljonit eurot.

Rajatakse ligi 2,5-kilo-
meetrine trammitee lõik, mis 
algab Kivisilla ja Gonsiori tä-
nava ristumiskohalt, kulgeb 
läbi Vanasadama ala kuni Põh-
ja puiesteeni ning ühineb seal 
teise olemasoleva, Kopli poole 
suunduva trammiteega. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul hakkab rajatav Vanasa-

dama trammiliin ühendama 
mitte üksnes Tallinna, vaid 
kogu riigi olulisemaid vära-
vaid: mere-, õhu-, raudtee- ja 
bussiväravaid. „Uus trammi-
liin loob kiired ja mugavad 
ühendused kõigile reisijatele 
ja Tallinnasse saabunud küla-
listele, sõltumata sellest, mis 
transpordiga siia saabutak-
se,“ märkis Kõlvart. „Ent lisaks 
on see projekt üheks etapiks 
suuremast visioonist Vanasa-
dama piirkonna ja kogu lin-
naruumi arendamisest. Nii on 
kujunemas siinne piirkond in-
novaatiliseks linnakeskuseks 
läbimõeldud kontseptsiooni ja 
atraktiivse arhitektuuriga, just 
nagu uue trammiliini läbitav 
Ülemiste Rail Balticu terminal 
ja kogu Ülemiste piirkond.“

„Ehitajale on tegu keeruka 
ja mastaapse projektiga. Pealt-
näha lihtne trammirööbaste 
paigaldamine eeldab suure 
hulga maa-aluste kommu-
nikatsioonitrasside ümber-
ehitust ning lõpuks rajatakse 
trammiliini ümber ka uus tä-

navaruum. Anname koostöös 
hea partneri KMG Inseneri-
ehitusega suure uhkusega oma 
panuse linnaruumi ja -trans-
pordi arendamisse,“ sõnas 
Merko Ehitus Eesti ASi juhatu-
se esimees Ivo Volkov.

Uue trammitee rajamine 
hõlmab suurt hulka ümberehi-
tustöid. Tartu maantee tram-
miteelt rajatakse pöörang va-
sakule Gonsiori tänavale. Edasi 
liigub trass Laikmaa, Hobujaa-
ma ja Ahtri tänava kaudu kuni 
sadamaalani. Laeva, Kuunari 
ja Kai tänava kaudu läbitakse 
sadama A-terminali esine ning 
Logi ja Rumbi tänava kaudu 
suundub trass linnahalli alt 
läbi. Kultuurikatla juurde jõu-
des liitub trammitee Mere ja 
Põhja puiesteelt kulgeva Kopli-
suunalise trammiteega. 

Sõlmitud leping hõlmab nii 
uue trammitee projekteerimis- 
kui ka ehitustöid. Ettevalmis-
tavate planeerimistöödega on 
alustatud, linnaruumis algavad 
ehitustööd 2023. aasta märtsi-
aprilli paiku. Tööd trammitee 

ja selle kontaktvõrgu rajamisel 
on plaanitud põhiosas lõpe-
tada 2024. aasta juuni lõpuks, 
misjärel jätkub trassil tänava-
katendite rajamine.

Keskkonna- ja kommu-
naalamet kuulutas tänavu 21. 
aprillil välja rahvusvahelise 
riigihanke Vanasadamat ja 
kavandatava Rail Balticu Üle-
miste reisiterminali ühendava 
trammiliini projekteerimiseks 
ja rajamiseks. Pakkumuste 
esitamise tähtaeg oli 1. juuli. 
Edukaks tunnistati AS Merko 
Ehitus kontserni kuuluva AS 
Merko Ehitus Eesti ja KMG In-
seneriehituse ASi tehtud ühis-
pakkumus. 

Koos käibemaksu ja oma-
nikujärelevalvega maksab 
trammitee ehitus ligi 46 mil-
jonit eurot. Taaste- ja vastupi-
davusfondist (RRF) on selleks 
eraldatud 26 miljonit eurot, 
toetuse kasutamiseks sõlmi-
takse majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumi ning 
Tallinna linna vahel leping.

Rattasõbralikku linna võluvit-
saga ei loo. Küll aga peab siht 
silme ees olema ja tulemust ei 
saa niisama ootama jääda. Ak-
tiivne jalgratta kasutamine ei 
teki iseenesest, vaid teadliku 
ja sihikindla tööga ning mit-
mel moel korraga tegutsedes. 
Seda näeme Euroopa teiste 
linnade kogemustest.

Tallinna rattastrateegias 
oleme seadnud eesmärgi, et 
11% kõigist igapäevasõitudest 
tehakse tulevikus jalgrattaga. 
Veel enam – kodu ja kooli vahet 
võiks viie aasta pärast jalgrat-
taga sõita lausa 25% pealinna 
kooliõpilastest. Kuidas aga sel-
leni jõuda?

On kaks võimalikku lähe-
nemist. Võib alustada ühe te-
gevusega ja viia see enne järg-
mise juurde asumist lõpule. Nii 

näiteks kostab vahel arvamusi, 
et praegu peaks üks ja ainus 
tegevus olema rattaliiklust soo-
sivate teede ehitus. Samas eel-
davad nii mõnedki lahendused 
katsetamist ja vajadusel üm-
bertegemist.

Teine võimalus on ühe-
aegselt tegeleda mitme erine-
va suunaga, mis üksikuna ehk 
ei annakski suurt efekti, aga 
mängivad oma väiksemat või 
suuremat rolli tervikus. Just nii 
saavutame soovitud tulemuse 
kiiremini ja tõhusamalt. Tarvis 
on nii taristut, head liikluskul-
tuuri kui ka eeskujusid.

Suve jooksul on rattasõbra-
liku linna poole liikumises ol-
nud edasiminekut ja see jätkub. 
Igapäevane rattakasutaja vajab 
ohutut ja mugavat rattateede 
võrgustikku ning parkimisvõi-

malusi. Rattakasutajate hulk on 
omakorda tähtis ohutuse mõ-
jutaja ka liikluskultuuri muut-
jana. 

Kesklinna rattateede võr-
gustik saab täiendust

Näiteks saab vanalinna ring 
kokku Toompuiestee-Ranna-
mäe tee lõigu ümberkorral-
dustega. Lähiajal paigaldatakse 
uusi rattaparklaid, järgemööda 
korrastatakse kooliümbrused, 
et õpilastel oleks turvalisem 
iseseisvalt ka rattaga koolis 
käia. Esimesed sellised tööd 
tehakse osa Nõmme, Musta-
mäe ja Pirita koolide ümber. 
Samal ajal väheneb mitmel teel 
südalinnas, Põhja-Tallinnas ja 
Nõmmel suurim lubatud sõidu-
kiirus. Mitme tänava tervikre-
konstrueerimisega luuakse rat-
taliikluseks täiesti uus kvaliteet.

Kesklinna rattaradade 
punast märgistust teekattel 
värskendatakse edaspidi oht-
likumates kohtades, nagu rist-
mikud, ühistranspordipeatused 
ning sisse- ja väljasõidud. Töö 
käib suuremate bussipeatus-
te ümbruste ja ristmikega, mis 
muudetakse ratturitele ohu-
tumaks. Jätkame ka rattarada-
de füüsilist eraldamist teistest 
sõiduradadest. Turvalisust an-
nab see juurde ka jalakäijatele – 
kõnniteed ei pea edaspidi jalg- 
ja tõukeratturitega jagama.

Augustist on pealinna õpi-
lastel võimalik saada toetust 
tervislikku liikumist ja liiklus-
õpetust soodustavast projek-
tist „Rattaga kooli“. 100-eurost 
toetust saab taotleda kõigile 
10-15-aastastele Tallinna laste-
le, kes on sel aastal läbinud jalg-

ratturi juhiloa koolituse ja kel-
lele on ostetud jalgratas. Aina 
enam on ka rattapoode, kust 
saab osta kasutatud, aga kor-
raliku ja töökorras ratta soodsa 
hinnaga. 

Rattasõidule hoo andmi-
seks ei ole sugugi vähem tähtis, 
kus oma sõiduvahendit hoida. 
Uute avalike rattaparklate raja-
mise kõrval käivitus sel suvel ka 
korteriühistute toetusmeede 
rattamajade rajamiseks. See-
juures arvestatakse ka soovi 
sisustada hoopis majja hoidi-
kutega rattaruum.

Nii võibki tõdeda, et Pärnu 
maanteele ja mujale pollari-
te paigaldamine või laste rat-
taostu toetus ei lahenda kõiki 
muresid Tallinna rattaliikluses. 
Küll aga aitavad need tükid sel-
le piltmõistatuse lõpuks kokku 

panna ning linna kõigile liikleja-
tele ohutuks ja mugavaks muu-
ta. Tulemusena saame ühel 
päeval pidada Tallinna tõeliselt 
rattasõbralikuks linnaks. Lin-
naks, kus tõesti veerand kooli 
ja kodu vahelistest sõitudest 
saab teha mugavalt ja turvali-
selt jalgrattal.

Joosep Vimm
Tallinna abilinnapea

Eesmärk: iga neljas õpilane sõidab kooli jalgrattaga
Tallinna jalgrattastrateegia seab 
eesmärgiks, et viie aasta pärast 
tehakse 25% kodu ja kooli vahet 
sõitmisi jalgratastel. Alates augus-
tist saavad liikluseeskirja tundvad 
pealinna õpilased jalgratta soeta-
miseks toetust taotleda. Esimese 
nädalaga laekus 60 taotlust.

„Rattaga kooli“ toetuse ees-
märk on edendada jalgratta juhilu-
bade tegemist, et suurendada laste 
teadlikkust ohutust liiklemisest ja 
kujundada ohutu liiklemise harju-
musi. Lisaks on toetuse eesmärk 
suurendada laste liikumisviisides 
rattasõidu osakaalu, edendada ter-
vislikku eluviisi ja turvalist liikumist. 
“Rattaga kooli” toetuste koguma-
huks on 2022. aastal kavandatud 100 
000 eurot. „Rattaga kooli“ toetuse 
abil soovitakse suurendada ratta-
sõidu osakaalu laste liikumisviisides, 
edendada tervislikku eluviisi ja tur-
valist liikumist. 

Ühekordset kuni 100-eurost 
toetust on õigus saada 10–15-aasta-
sele lapsele, kes on käesoleva aasta 
jooksul teinud jalgratturi juhiloa, 
elab rahvastikuregistri järgi Tallin-
nas ja kellele on ostetud jalgratas 
toetuse taotlemise aastal. Jalgrat-
turieksami tegemine kasvatab õpi-
laste teadlikkust liiklemisreeglitest 

ja muudab seeläbi liikluse turvalise-
maks. Liiklusseaduse järgi peab ise-
seisvalt sõiduteel jalgrattaga sõita 
soovival 10–15-aastasel lapsel olema 
jalgratturi juhiluba.

Tallinn panustab rattastrateegia 
elluviimiseks jalgrattataristu aren-
damisse ja jalgrattaga liiklemise 
ohutuks muutmisse aina enam, see-
ga on  jalgratas liikumisvahendina 
üha turvalisem. Teede rekonstruee-
rimisel ja uute rajamisel on eesmär-
giks seatud kõigile liikumisviisidele 

selgelt piiritletud ruumi eraldamine, 
et autod rattureid ja ratturid jala-
käijaid ei ohustaks. Kooliümbruste 
turvalisemaks muutmiseks on Tal-
linna tänavuses eelarves määratud 
1,5 miljonit eurot ning linn tegeleb 
ka uute rattaparklate rajamisega. 

“Rattaga kooli” toetus aitab kaa-
sa ka Tallinn kui 2023. aasta Euroopa 
rohelise pealinna eesmärkide täide-
viimisele, parandades linna kesk-
konnasõbralikumaks muutes linlas-
te elukvaliteeti ja elukeskkonda.

Rattaga liikumisel on linnas palju eeliseid 
• Ratas on üks kiiremaid liikumisviise, paljudel juhtudel kõige kiirem.  

Tipptundidel jäävad kesklinna autoliikluse keskmised kiirused juba aastaid 
vahemikku 10–25 km/h. Ratturite keskmine liikumiskiirus on aga 16 km/h.

• Rattaga uksest ukseni liikumise teevad tihedas linnakeskkonnas kiireks võimalikud 
otselõiked, ligipääs kohtadesse, kuhu autoga lähedale ei saa, ning ratta parkimise 
lihtsus.

• Ratast ei takista ummikud ja liiklusseisakud ning kohalejõudmise aega on võimalik 
üsna täpselt ennustada.

• Ratast on sihtkohas lihtsam ja odavam parkida kui autot, sest ratas vajab vähem 
ruumi: ühe auto parkimisele kuluvasse ruumi mahub 10–20 rattaparkimiskohta ja 
neid saab paigutada hoone lähedusse. Hea parkimiskorraldus mõjutab tuntavalt 
rattaga uksest ukseni sõitmise aega.

Tallinnas igapäevaselt jalgratast kasutavate inimeste arv on tõusnud. 
Loendusandmete kohaselt oli paikvaatlusel käesoleva aasta aprillikuus Tallinnas 
kokku 40 000 ratast ning juunis juba üle 55 000 ratta.
Täpsed toetuse saamise tingimused on leitavad Tallinna veebilehel  
https://www.tallinn.ee/rattatoetus/. 
Lisainfo jalgratturi juhiloa saamisest ja juhtimisõiguse eksamist:  
transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba

Vineeri peatuse ümbrus muudeti ohutumaks
Pärnu maanteel Vineeri ja Liivalaia tä-
nava vahelisel lõigul muudeti liiklus-
korraldus jalakäijatele turvalisemaks.

Pärnu maantee ääres tegutseb mitu 
haridusasutust ja perekonnaseisuamet, 
seetõttu tuleb selles piirkonnas jalakäi-
jate ohutusele eriti suurt tähelepanu 
pöörata. „Tänavate rekonstrueerimi-
sel pöörame jalakäijate ohutusele ala-
ti suurt tähelepanu, kuid mõnikord on 
võimalik olukorda paremaks teha ka 
väiksemate sekkumistega, mis ei ole nii 
ressursi- ja ajamahukad,” selgitas abi-
linnapea Vladimir Svet. „Heaks näiteks 
ongi liikluse rahustamine ja tänavaruumi 
ohutuks muutmine kõnealusel lõigul. 
Lisaks pöördusime ka Ajakirjandusmaja 
omaniku poole palvega parkimiskohtade 
arvelt kõnniteed luua.“ 

Tööde käigus paigaldati mitmesse 
kohta pollarid, mis takistavad ebaseadus- 

likku parkimist ja peatumist kõnnitee-
del. Mitmel ristmikul muudeti autode 
pöörderaadiust, mis aitab nende kiirust 
vähendada. Ühtlasi märgistati uued üle-
käigurajad üle Tatari ja Luha tänava. Pär-
nu maantee 66 maja ees rajatakse kald-
tee, mis on jätkuks ülekäiguraja poolt 
liikuvate jalakäijate trajektoorile. Lisaks 
alandati mitmes kohas äärekive, uuen-
dati teekattemärgistust ja lisati jala- 
käijatele tähelepanu juhtivaid liiklus-
märke. 

„Suuremad muutused eeldavad Pär-
nu maantee täielikku rekonstrueerimist 
ning soovime juba uuel aastal alustada 
selle projekteerimisega,“ lisas Svet. 

Kõnealuse piirkonna lähedal tegut-
sevad Tõnismäe reaalkool, tehnikakõrg-
kool, muusika- ja balletikool MUBA,  
polütehnikum, Tallinna ühisgümnaasium 
ja humanitaargümnaasium.



Augusti keskpaiku alustati Falgi pargi Wismari tänava  
poolse piirdemüüri taastusremonti.

Ajahambast puretud paekivimüüritise taastamine on ma-
hukas töö. Paljudes kohtades tuleb rabedaks ja pudedaks 
muutunud vana paekivi uuega asendada, välja tuleb vahetada 
ka murenenud ja pragunenud katteplaadid. 

Kesklinna valitsuse tellitud töö teeb hanke võitnud Silur 
OÜ 10. oktoobriks. Tööde kogumaksumus on ligi 58 000 eurot.
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Moodne valgusti tagab turvalisuse ja säästab raha 
Rohkem kui pooltes kesklin-
na tänavavalgustites põlevad 
moodsad ja säästlikud LED-
lambid. Käesoleval aastal va-
hetatakse Kesklinna linna-
osas LED-ide vastu 1449 vana 
tänavavalgustit.

Praeguse kõrge elektrihin-
na juures säästab tänavaval-
gustuses kasutatav moodne 
tehnoloogia linnale sadu tu-
handeid eurosid kuus. LED-
lambid kulutavad palju vähem 
elektrienergiat ja tagavad 
samas paremini valgustatud 

teed ja turvalisema elukesk-
konna, seega on LED-lampide 
kasutegur mitmekordne. 

Kesklinna linnaosas on 
kokku 15 411 tänavavalgustit, 
neist 8713 on septembri lõpuks 
LED-lambid. Kogu linna val-
gustus on plaanis lähima viie-
kuue aastaga LED-lampidele 
üle viia. Rahaline kokkuhoid on 
märkimisväärne: juba praegu 
hoiab linn tänu LED-lampidele 
mõne kuu jooksul kokku sadu 
tuhandeid eurosid.

LED-lambid vähendavad 

tänavavalgustuse energiatar-
vet kuni 60% ning hämardatud 
LED-valgustus võib vähen-
dada energiatarvet kuni 75% 
võrreldes tavalahendustega. 
Ühtlasi paraneb ka valgustuse 
kvaliteet, kuna LED-valgusti-
te valgusvihus on värvieristus 
oluliselt parem ning valgust 
on võimalik täpsemini suunata 
– see vähendab ka valgusreos-
tust. LED-valgusti eluiga on 
juba kuni 100 000 tundi, sa-
mas kui näiteks naatriumlam-
bi eluiga on vaid 20 000 tundi.

Istutame oma koduümbruse elurikkaks!
Tallinnas on koostatud elu-
rikka haljastuse kataloog, et 
igaüks saaks oma koduümb-
rusesse elurikkust hoidvaid 
taimi istutada. 

Aadressil haljastus.tallinn.
ee asuvast kataloogist leiab 
ligi 900 taime, mis sobivad 
nii haljasalale kui aeda. Lisaks 
kirjeldusele saab iga taime 
kohta teada, kui väärtuslik on 
ta tolmeldajatele ja keda ta ligi 
meelitab. 

„Kataloog on abiks aiapi-
dajale, aiakujundajale ja maas-
tikuarhitektile, et teha teadli-
kum taimevalik aias, haljasalal 
või tänaval. Nii jõuavad meie 
aeda ja linnaruumi funktsio-
naalsemad taimeliigid, millel 
on lisaks silmailule ka oluline 

väärtus tolmeldavatele pu-
tukatele, lindudele ja teistele 
loomaliikidele,“ sõnas hal-
jastuskataloogi üks autoreid, 
Tallinna botaanikaaia maasti-
kuarhitekt Liivi Mäekallas.

„Looduslike tolmeldajate –  
kimalaste, erakmesilaste, sire-
laste ja liblikate – arvukus on 
kõikjal maailmas hakanud 
kahanema. Elupaikade ka-
dumise kõrval on selle üheks 
peamiseks põhjuseks just toi-
dutaimede puudus. Kuid ühte 
„supertaime“ pole olemas, 
erinevatele tolmeldajaliikidele 
ja -rühmadele sobivad erine-
vat tüüpi ja erineval ajal õit-
sevad taimed. Seetõttu peab 
tolmeldajasõbralikus aias ja 
linnaruumis tagama, et õits-

vaid meetaimi jätkuks kat-
kematult kevadest sügiseni,“ 
rääkis kataloogi teine autor, 
linna keskkonna- ja kommu-
naalameti looduskaitse juh-
tivspetsialist Meelis Uustal.

Haljastuskataloogis, mis 
valmis Putukaväila BGreen 
projekti osana, on väga head 
ja põhjalikud otsinguvõima-
lused, et leida just enda aeda 
või peenralappi kõige sobivam 
taim. Näiteks kui kõrgeks see 
kasvab, millist värvi on õied, 
et taim ümbruskonda sobiks, 
kui väärtuslik on ta tolmel-
dajatele, milliseid valgus- ja 
niiskustingimusi taim kasva-
miseks vajab ning kas ta sobib 
kasvama tänavale, parki või 
aeda jne.Sügisel laste ja noortega raamatukokku!

Lugemisel on laste ja noor-
te arengus äärmiselt oluline 
roll, kuid sageli on keeruli-
ne neis lugemishuvi äratada. 
Üks parimaid võimalusi seda 
teha on harjutada laps juba 
varases eas raamatukogus 
käima. 

Kesklinnas pakuvad nii 
Tallinna Keskraamatukogu 
peamaja ja võõrkeelse kirjan-
duse osakond kui ka Kadrioru, 
Tondi ja Torupilli haruraama-
tukogud kaasaegset ja mitme-
kesist kirjandusevalikut ning 
erinevaid võimalusi, kuidas 
lugemine ja raamatukogu kü-
lastamine põnevaks muuta.

Keskraamatukogus jät-
kub sügispoolaastal kampaa-
nia „Lugejaks sündinud“, mis 
kutsub peresid üles väikelapsi 
raamatukogu lugejaks regist-
reerima. Raamatukokku tulek 
ja oma esimese lugejakaardi 
saamine on tore sündmus, 
mida on võimalik jäädvustada 
lustaka fotoseina juures. Lu-
gejakaardiga saab laps kaasa 
ka kaarditasku, millele mä-
lestuseks kirjutada esimeste 

raamatukogust laenatud raa-
matute nimed. Sügisest jät-
kuvad raamatukogudes taas 
ka põnnihommikud ja muud 
väikelastele suunatud toredad 
tegevused. Koolieelikuid, kel 
lugemise õppimine veel väga 
sujuvalt ei lähe, aitavad luge-
miskoerad ja lugemismängud.

Koolilapsi kutsuvad eri-
nevad tasuta huviringid jm 
koolipäevajärgsed tegevused. 
Raamatukogu on ka lihtsalt 
turvaline koht, kus pärast 
kooli kodutöid teha, sõpra-
dega lauamänge mängida 
või lugemisega aega veeta. 
Raamatukoguhoidjad on ala-
ti rõõmuga valmis soovitama 
uut kirjandust ja aitama vaja-
likku infot leida.

Noorte jaoks muudab lu-
gemise põnevaks programm 
„Noor loeb!“. Osaleda saab 
lugemisväljakutsetes ja erine-
vates kampaaniates, kus loo-
sitakse välja head kirjandust. 
Lugemishuvilisi noori ühen-
dab Facebookis ja Instagramis 
leht Tallinna Keskraamatuko-
gu Noortekas.

Mõnikord hoiab lapseva-
nemaid oma last raamatukogu 
lugejaks registreerimast hirm 
materiaalse vastutuse ees. 
Keskraamatukogu tuleb selles 
osas lastele ja noortele võima-
likult palju vastu. Väikelapse 
laenatud ja rikutud põnniraa-
matu asendamist raamatu-
kogu ei nõua. Kui aga juhtub, 
et raamat jääb õigel ajal ta-
gasi toomata, saavad lapsed 
ja noored kuni 18. eluaastani 
end viivisest priiks lugeda – 
iga raamatukogus loetud mi-
nut kustutab viivise summast 
kümme senti.

Keskraamatukogu luge-
jaks registreerimise, teenuste, 
asukohtade ja lahtiolekuaega-
de kohta saab rohkem lugeda 
veebilehelt www.keskraama-
tukogu.ee. Raamatukogudes 
toimuval saab silma peal hoi-
da, jälgides Facebookis lehti 
Tallinna Keskraamatukogu ja 
Kesklinna haruraamatukogud.

Falgi pargi piirdemüür taastatakse

Kesklinna parkides patrulli-
vad lisaks munitsipaalpolit-
seinikele ka turvatöötajad. 
Avaliku korra rikkumiste 
ennetamiseks on tugevdatud 
tähelepanu alla võetud kõige 
käidavamad pargid ja haljas- 
alad.

„Oleme turvafirma abiga 
parkides turvalisust tugev-
danud ka varasematel aas-
tatel,“ ütles Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm. „Tur-
vateenuse kasutamine aitab 
parkides korda tagada ja so-
bimatut käitumist ennetada. 

Eriti suurt tähelepanu tuleb 
pöörata turvalisusele koo-
liaasta algul, kui koolijütsid 
taas saginat täis linnas ringi 
liiguvad. Samasugust tugev-
datud valvet oleme kesklinna 
parkides rakendanud ka suve 
hakul, kooliaasta lõppemise 
aegu.“

Eeskätt ilusa ilmaga õhtu-
tel jagub patrullidel tegevust 
kuhjaga. Peamiseks problee-
miks on alkoholi pruukivad, 
lärmakad ja kaaskodanikke 
häirivad kodanikud, nii noo-
red kui ka vanemad. Parkidest 

ja rohealadest ei tohi kujune-
da kampade kogunemisplat-
sid. 

Kesklinna valitsus sõlmis 
parkide turvamise lepingu 
hankel parima pakkumise 
teinud turvafirmaga Articard 
OÜ. Turvatöötajate kaheliik-
melised jalgsipatrullid liigu-
vad südalinna rohealadel iga 
päev kuni 18. septembrini. 
Erakorraliste olukordade pu-
huks peab turvafirma saatma 
välja täiendava ekipaaži, kes 
on suuteline kiiresti ja tõhu-
salt olukorra lahendama. 

Kesklinna pargid võeti tugevdatud valve alla 

Reidi tee äärsele mängualale 
paigaldatakse uusi mänguva-
hendeid, ühtlasi täiustatakse  
haljastust ja puhkeala.

„Reidi tee äärne prome-
naad ja selle mänguala on 
kahtlemata üks populaarse-
maid kohti linlaste seas, see-
tõttu täiendame seda uute 
atraktsioonidega ning lisame 
ka haljastust, mis kindlasti 
teeb meele rõõmsaks paljudel 
lastel ja lapsevanematel,“ ütles 
abilinnapea Vladimir Svet.

Kesklinna vanem Moni-

ka Haukanõmm märkis, et 
eesmärk on luua Reidi tee 
äärsele mängualale rohkem 
võimalusi, mis pakuks lastele 
aktiivset, huvitavat ning aren-
davat tegevust. „Lisanduvad 
massiivne liurajaga ronila ning 
12-osaline batuutidest koos-
nev hüpperada. Istutatakse 
puid ja põõsaid ning luuakse 
lilleniit, et ka rohelust ja päi-
kesevarju oleks tulevikus pii-
savalt,“ sõnas Haukanõmm. 

Reidi tee puhkeala jätkuna 
ehitatakse veel samas stiilis 

puitterrassid ning puitlaudi-
sest käigurajad. Lisatakse pin-
ke, prügikaste ja rattahoidjaid. 

Tööd tellib keskkonna- ja 
kommunaalamet, rekonst-
rueerimise projektdokumen-
tatsiooni koostas OÜ Lootus-
projekt, ehitab Warren Teed OÜ.  
Ehitustööde lepinguline mak-
sumus on ligi 505 000 eurot 
ja valmimistähtaeg selle aasta 
detsember. Liiklejail palutakse 
ehitustööde ajal järgida ajutisi 
liikluskorraldusvahendeid.

Reidi tee mänguväljak täieneb
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E 12. septembril  kl 14 ÕNNITLEME VANAVANEMAID!
GIIDIGA GRUPIEKSKURSIOON BOTAANIKAAEDA (Kloostrimetsa tee 52). 
Kohale viivad bussid 34A ja 38 Viru terminalist, väljuda Kloostrimetsa peatuses.
Osavõtumaks 3 eurot tasuda 6. septembriks infolauas, eelregistreerimine tel 6466 123.              

N 15. septembril kl 11-12 LAHTISTE USTE PÄEV.
Kesklinna päevakeskus tutvustab pakutavaid teenuseid ja ajaveetmise võimalusi. 
Ootame rohkelt huvilisi!
 
E 26. septembril kl 14 MEELEOLUKAS PÄRASTLÕUNATEE. 
Külalisteks saksofonist ja laulja MATI TIBAR ja humorist TIIU ANTON.
Huvilistel palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.
                            
Avatud on KAJA ILVESE MAALIDE NÄITUS.                                                         
              
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures. 
 
Meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine neljapäeviti kell 12-13.30. 

Tasuta juriidiline nõustamine (Kristel Tina). Vajalik eelnev registreerimine infolauas või 
tel 6466 123.
                                                                                                                                                        
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised iga kuu teisel esmaspäeval kell 14.30. 

Lisaks tegutsevad keskuses paljud ringid, kursused ja ansamblid. 
    
AVATUD E-R kl 9-17 
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist)  
INFO: 6466 123  
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee 
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE SEPTEMBRIKUU ÜRITUSED

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

Mida tuleks teada elektri ostmisest?
Elektrienergiaga varusta-
miseks on tarbijal sõlmitud 
kaks lepingut: elektrimüüja-
ga elektrienergia ostmiseks 
ja võrguettevõtjaga võrgu-
teenuste kasutamiseks. 

Kortermajas saavad kor-
teriomanikud osta elektrit 
otselepinguga, valides ise 
elektrimüüja ja -paketi, või 
ka korteriühistu kaudu. Kui 
ostjaks on korteriühistu, valib 
korteriomanike üldkoosolek 
häälteenamuse alusel elektri-
müüja ja -paketi. 

Teadliku valiku tegemiseks 
on võimalik tutvuda erinevate 
pakettide pakkumistega elektri- 
müüjate ja võrguettevõtjate  
veebilehekülgedel. Suurim võr- 
guettevõtja Eestis on Elektri-
levi.

Elektripaketid jagunevad 
börsi- ja fikseeritud hinnaga 
pakettideks. Lisaks pakuvad 
elektrimüüjad keskkonnasõb-
ralikke rohelise energia pa-
kette, mille puhul on elekter 
toodetud taastuvatest energia- 
allikatest.

Börsipakett sobib tarbija-
tele, kes soovivad oma elektri- 
tarbimist ja kulusid juhti-
da. Eesti Energia AS klienti-
de puhul sõltub hind vasta-
valt sõlmitud lepingule kas 
kaalutud keskmisest börsi-

hinnast või iga tunni jook-
sul tarbitud elektrikogusest 
ja samal tunnil kehtivast 
börsihinnast. Nende börsi- 
pakettide puhul, mis ei sõltu 
veel tunnipõhisest elektrihin-
nast, toimub 1. septembrist 
üleminek tunnipõhisele bör-
sipaketile Muutuv. Uus tunni- 
põhise hinnakujundusega le-
ping hakkab kehtima auto-
maatselt, kuid tarbijaid teavi-
tatakse sellest ette, pakkudes 
ühtlasi võimalust paketti va-
hetada või lepingut lõpetada. 
Kasutades tunnipõhist bör-
sipaketti on tarbijal võimalik 
oma tarbimist reguleerida ja 
suunata koormus odavamatele 
tundidele. Börsihind kujuneb 
elektribörsil, milleks Põhja-
maades ja Balti riikides on 
Nord Pool.

Fikseeritud hinnaga elekt-
ripakett Kindel sobib hästi tar-
bijatele, kellel ei ole võimalust 
ega soovi oma elektritarbimist 
ja börsihinna muutusi jälgida 
ning kes eelistavad elektri- 
arvete osas stabiilsust ja 
prognoositavust. Selle paketi 
lepingud jagunevad tähtaja-
listeks ja tähtajatuteks. 2022. 
aastal lisandus uus 5-aasta-
ne fikseeritud hinnaga pakett 
Kindel Pluss.

Nagu kõigi lepingute pu-

hul, tuleb ka enne elektriener-
gia ostmise või võrguteenuste 
kasutamise lepingu sõlmimist 
tutvuda müüja poolt pakuta-
vate tingimustega ja teha nii 
paketi kui tähtaja osas teadlik 
valik! Näiteks Eesti Energia 
pakutavat 5-aastast paket-
ti Kindel Pluss valides peab 
tarbija arvestama, et lepingu 
ennetähtaegsel lõpetamisel 
tuleb tasuda kopsakat leppe-
trahvi. Elektrimüüjate poolt 
pakutavaid elektrihindu on 
võimalik võrrelda veebileh-
tedel www.elektrihind.ee  
www.energiaturg.ee. 

Börsihinna jälgimiseks ta-
sub uurida, milliseid võimalusi 
(mobiiliäpp, börsihinna tea-
vitus jne) pakub teie elektri-
müüja ja kas nii börsihind kui 
tarbimisandmed on samas ko-
has nähtavad. Börsihinda saab 
jälgida ja kasutada soovitusi 
tarbimise suunamiseks odava-
matele tundidele veebilehtedel 
www.elektrihind.ee/borsi- 
hind/ ja www.elektrikell.ee/.

Jooksva tunni elektrihind 
(käibemaksuta) on nähtav ka 
Eleringi veebilehel www.ele-
ring.ee. Kui jälgida börsihindu  
otse Nord Pool Spoti äpist või 
www.nordpoolgroup.com, tu-
leb arvestada, et sealne aeg 
on Eestist tunni võrra erinev 
ja hinnad esitatud käibemak-
suta. Eleringi ja Nord Pool 
veebilehel toodud hinnad on 
megavatt-tundides ja tuleb 
teisendada kilovatt-tundideks 
(1MWh = 1000 kWh).

Praegune elektrihinna tõus 
ei ole seotud võrgutasudega. 
Kuna aga võrgutasu suurus 
sõltub tarbimisest, tasub ka 
veenduda, et olemasolev võrgu- 
pakett on kõige sobivam ja 
soodsam. Võrgupakettide koh-
ta uuri infot oma võrguette-
võtjalt. Võrguettevõtja Elektri- 
levi iseteeninduses www.elektri- 
levi.ee on võimalik võrrelda, 
missugune võrgupakett on 
lähtuvalt tarbija varasematest  
tarbimisandmetest soodsaim.

Soovitused kulude vähendamiseks 
koduses majapidamises:
• Hooldage elektriseadmeid
• Kasutage energiasäästlikke lahendusi
• Kasutage pesumasinat ajal, mil elektrihind on soodsam
• Kasutage valgustites led-lampe
• Kustutage ruumist lahkudes tuli
• Valige elektrikütteseadmete kasutamisel endale 

minimaalselt sobiv temperatuur
• Tarvitage põrandakütet mõistlikult
• Kasutage kodumasinaid ökonoomselt
• Vahetage vajadusel ja võimalusel kodumasinad  

energiasäästlikumate vastu, jälgides ostuotsuse tegemisel 
energiamärgistust

• Ärge jätke arvutit vm elektriseadet, mida ei kasutata, 
ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku

Telefonis suure raha lubajale öelge “Ei, aitäh!”
Tänavu esimese seitsme 
kuuga kaotas enam kui 370 
Eesti inimest oma raha neti- 
ja telefonipetturitele. Ilma 
jäädi kokku peaaegu kolmest 
miljonist eurost! 

Suurem osa sellest rahast, 
üle pooleteise miljoni euro, 
kaotati investeerimiskelmide-
le. Kõik need sajad petta saa-
nud inimesed on meie kaas-
maalased, naabrid, sõbrad ja 
tuttavad. Mitmendat aastat 
kestvas pettuste laines on 
enam kui kolmandik inime-
si pettustega isiklikult kokku 
puutunud. Miks me sellistel 
asjadel küll endaga juhtuda 
laseme?

Petturid, kes tutvustavad 
end investeerimisfirma esin-
daja või pangatöötajana, on 
väga veenva jutuga, vahel äh-
vardavad, mõnikord mesikeel-
sed, vahel hirmutavad raha 
kaotamisega pangakontolt 
või ahvatlevad võimalusega 
vähese ajaga palju lisa teeni-
da. Pettur võtab ohvri õnneks 
palju lihtsamalt, kui me ettegi 
kujutame.

Pangaliidu tellitud ja uurin- 
gufirma Norstat läbiviidud  
uuringu tulemused näitavad, 
et kõik Eesti inimesed on pan-
gandus- või investeerimiskel-
mustest kuulnud või nendega 
kokku puutunud. Enam kui 
35% inimestest on ühel või 
teisel viisil selle teemaga isik-
lik kokkupuude. Aasta tagasi 
oli pettustega isiklikult kokku 
puutunud 23% eestimaalasi. 

Suhtu ettevaatlikult 
“superpakkumistesse”!
Hiiglaslik petukõnede laine 
võimendus mullu septembris 
ja oktoobris, kui paljude ini-
meste kontole laekusid teise 
pensionisambasse kogutud 
säästud. Petturid nägid siin 
oma võimalust ja kahjuks 
jõudsid nad ka sihile: nii sep-
tembris kui oktoobris jõudis 
petiste kätte ohtralt raha. 

2022. aasta algus tõi võimalu-
se kergemalt hingata, ent su-
vekuudel on petturite aktiiv-
sus jälle kasvanud ja valvsust 
kaotada ei tohi. 

Suvel on kasvanud just 
investeerimispettuste hulk. 
Politsei registreeris juu-
lis 22 investeerimispettust 
ning kahjusumma ulatus üle  
220 000 euro. Suurim kahju 
oli 55 000 eurot – kannatanu 
uskus kelmide lubadusi, et vii-
mased aitavad lisatasu eest va-
rem “investeerimisplatvormil” 
kaotatud raha tagasi saada. 
Endiselt registreerib politsei 
ka süütegusid, kus inimesed 
on pettuse ohvriks langenud 
“pankade” kampaaniabänneri-
tel klikates, kelmide saadetud 
pangalingile minnes või vasta-
tes justkui oma kodupangast 
tulnud kõnedele, kui helista-
jaks olid hoopis petturid. 

Kahjuks ei tähenda ini-
meste kõrge teadlikkus pet-
tustest seda, et oleme ohvriks 
sattumise eest kaitstud. In-
vesteerimispetturid on väga 
nutikad. Nad loovad internetis 
oma «firmale» kodulehe, mis 
näeb välja nagu päris, ja näi-
tavad, justkui teeniks nende 
ettevõttesse paigutatud raha 
ülilühikese ajaga suurt toot-
lust. Nii pannaksegi heauskne 
telefonile vastaja uskuma, et 
«investeering» on väga tu-
lus ja «investeerides» teenid 
väga ruttu palju raha. Mõni 
petuskeem viiakse ellu nii os-
kuslikult, et esmapilgul võivad 
isegi asjatundjad alt minna ja 
uskuma jääda. Sageli väidavad 
petturid, et helistavad välis-
maalt, seegi lisab nende jutule 
usutavust.

Enamasti langevad pet-
tuste ohvriks Harjumaa, eriti 
Tallinna, ja Ida-Virumaa elani-
kud. Reeglina kõnelevad kel-
mid telefonis vene keelt, rää-
givad enesekindlalt ja soravalt. 
Üldjuhul paluvad inimesel asja 
enda teada jätta, sest see ole-

vat isiklik pakkumine. Ja ot-
sustama peab kiiresti, lausa 
kohe, sest selline võimalus 
kaua ei kestvat. Sageli palu-
takse kas ülekanne teha või 
laadida oma arvutisse ekraani 
jagamise tarkvara, mille abi-
ga saab pettur võtta kontrolli 
ohvri arvuti üle.

Kuidas end kaitsta? 
Kõige lihtsam: kui võõras ini-
mene helistab ja tahab teiega 
rääkida teie rahast, öelge: «Ei, 
aitäh!» Ärge unustage, et kui 
mingi rahateenimise võimalus 
tundub ulmeliselt hea, ongi 
see enamasti väljamõeldis, 
mitte reaalne pakkumine.

Peale uskumatute inves-
teerimispakkumiste väidavad 
petturid tihti, et helistavad 
pangast ja tegutsevad selle 
nimel, et hoida ära teie kontol 
toimuvaid pettusi ja sealt raha 
mujale kandmist. Inimeselt 
küsitakse pangakontole ligi-
pääsu lubavaid kasutajatun-
nuseid ja PIN-koode või pan-
gakaardi andmeid.

Meeles tuleb pidada, et 
päris pangatöötaja ei küsi 
kliendile helistades mitte ku-
nagi interneti- või mobiilipan-
ka logimiseks andmeid. Mida 
tahes teile helistades ei väide-
ta, ka pettuse ärahoidmiseks 
ei nõua pank teilt kontole pää-
suks tarvilikke andmeid. Kui 
seda küsitakse, on alati tegu 
pettusega. Küll tasub mee-
les pidada, et kui inimene ise 
panka helistab, tuleb ennast 
identifitseerida ja siis võidak-
se PIN-koode küsida küll. 

Kui keegi helistab ja pa-
kub võimalust ülehomseks 
väga rikkaks saada või nõuab 
kiiresti teie pangakontole ligi-
pääsuks andmeid, et kahtlasi 
makseid ära hoida, siis keel-
duge ja pöörduge oma kodu-
panka, et saada nõu.

Küsimustega on võimalik pöörduda tel 6404 232, e-aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või Tallinna  
tarbijakaitse infopunkti, Vabaduse väljak 7.

Algas seenioride filmiklubi uus hooaeg
Seenioride filmiklubi sügishooaeg algab 13. septembril kodumaise menukiga  
„Apteeker Melchior“. Jõuludeni jõuab filmiklubi ära näha kaheksa suurepärast linateost.

Tallinna kolme linnaosa – Kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna – koostöös korraldatava 
filmiklubi tasuta seansid toimuvad kaks korda kuus Coca-Cola Plaza kinos (Hobujaama tn 5).  
Seanss algab kell 10, saali uksed avatakse kell 9.15. Filmiklubi liikmed said kava postkastidesse. 

Kesklinna linnaossa sissekirjutatud eakad elanikud on teretulnud filmiklubiga liituma. Selleks 
on vaja tulla enne seansi algust kohale ning teile vormistatakse nimeline klubikaart. Palume 
võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Mis peaks tegema ettevaatlikuks?
„Kui pank ise teile helistab, teab helistaja, kes te olete, ega päri teie isiku- ja kontoandmeid.  
Kui aga teie panka helistate, peab pank aru saama, kes helistab, ja seepärast palutakse teil 
siis oma isik tuvastada.“

• Väidetav pangatöötaja küsib telefoni teel PIN-koode või salasõnu
• Väidetav pangatöötaja ei taha suhelda eesti keeles
• Väidetav pangatöötaja ei tea teie nime
• Pank saatis teile sisselogimiseks lingi SMSi või e-maili teel
• Internetipanka sisselogimisel küsitakse PIN2 koodi, mitte PIN1 koodi
• Pakutud investeerimisvõimalused on liiga hea, uskumatu tootlusega
• Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja helistab välismaiselt telefoninumbrilt
• Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja on pealetükkiv või agressiivne
• Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja palub arvutisse paigaldada lisatarkvara
• Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja helistab lühikese aja jooksul korduvalt tagasi,  

on nõudlik
• Väidetav pangatöötaja palub pangakontolt kogu raha võtta välja sularahas
• Väidetav pangatöötaja palub osaleda salaoperatsioonis koostöös politseiga

Enn Riisalu
Eesti Pangaliit
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TEATED

97
Aino Pulk 

96
Karin Ivand 
Õie Süsi 
 
95
Ludmilla Peganova 
Ingeborg Trofimova 
Liivi Orgmets 
Õiela Jegerson 
Hilda Ramat 

94 
Anna Ogneva 
Olga Põder 
August Laksberg 
Marianna Trumm 

93 
Endel Perlestik 
Aleksandra Remmelgas 
Klavdiya Verbitskaya 
Alexey Lazarev 
Harri Kivilo 
Valve Pindus 

92 
Imbi Lind 
Kiira Subi 
Tatjana Poljakova 
Tamara Sidorova 
Hilda Lillemaa 

 
91 
Fred Rebane 
Lemmik-Jaak Sirk 
Nina Martirosyan 
Harri Ello 
Heino-Hillar Orul 
Aino Süda 
Vladimir Lesment 

90 
Ekaterina Belkina 
Elka Keldosild 
Juzef Livšits 
Rein-Ivar Kits 
Eha Kuuli 
Evi Viires 
Gertruda Shalaginova 
Aaga Pajos 
Larisa Tamberg 

85 
Helvi Inno 
Heiti-Tarmo Järvsalu 
Nikolay Nadezhdin 
Vasyl Reshetylo 
Leho Urbla 
Ülla Kulasalu 
Irina Šitova 
Aime Toht 
Valentina Tsirihhova 
Inara Ojamaa 
Nikolay Moskalev 
Lilia Popova 

Valeri Paulman 
Emma Volkova 
Mall Leinus 
Enn Velmre 
Vyacheslav Trapeznikov 
Ülo Nael 
Ülle Heining 
Milvi Lepplaid 
Lembit Reimal 
Hanno Ranne 
Ants Värnik 
Maie Esnar 
Laur Saksakulm 

80 
Marje Habakuk 
Õie-Albertine Soome 
Anne-Reet Margiste 
Elve Rooba 
Tiit Joost 
Vello Vetevool 
Ivi Maade 
Nil Khafizov 
Riina Kurg 
Andres Ehrenbusch 
Juta Tarvis 
Teet-Andrus Kõiv 
Aita Tootsen 
Malle Rass 
Enn Vaino 
Mare Kerde 
Lia-Leida Maigre

Palju õnne!

*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

31. august 2022

Eakad saavad sotsiaalkeskuses tasuta abi psühholoogilt 
Septembrikuust alustab Kesklinna sotsiaalkeskuses Liivalaia 32  
vastuvõttu psühholoog. Eakatele on teenus tasuta.
Vastuvõtt toimub neljapäeviti eelregistreerimisega. Psühholoog kuulab ära teie mured, 
pakub välja võimalikke lahendusvariante ning aitab tuua teie ellu positiivsust ja helgust. 
Eakatele kesklinlastele on psühholoogi vastuvõtt tasuta. Vastuvõtule palume registreerida 
sotsiaalkeskuse infotelefonil 6466 123.

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
RINGID ja KURSUSED 2022-2023 

Käsitöö- ja õmblusring
Loovtööring – teeme vanast uue (taaskasutus)

Klaasvitraaž
Võimlemine

Joogatreening
Hiina tervisevõimlemine

Seltskondlik peotants – standard- ja Ladina-Ameerika tantsud
Line-tants Kantripiiga

Seeniortants Tantsudiivad
Rahvatantsurühm Hõbekihar

Inglise keel
Saksa keel algajatele (venekeelne rühm)

Saksa keel edasijõudnutele (venekeelne rühm)
Eesti keel vene emakeelega inimestele

Mälutreening
Arvuti- ja nutitelefoni konsultatsioonid

Joonistusring
Bowling

Kepikõnd                        

LAULUKOLLEKTIIVID

Lauluklubi
Meesansambel Vanaisad                             

Naisansambel Miraaž
Naisansambel Liivalaid

Solistidering
Orkester Liivabänd                                       
Segakoor Videvik

Kõik lauluringid ilmestavad oma esinemistega kohaliku tähtsusega üritusi.  
Ühtlasi võtavad kõik laulukollektiivid rõõmuga vastu uusi liikmeid.  

Ja ega laulupidugi väga kaugel ole! 

UUS: MÄNGUDE TUND
Ettevõtmine pakub osalejaile emotsioone, nõuab nutikust ja teotahet. Kasutada saab 

oma teadmisi, elukogemusi, mälestusi, loogikat. Mängud hõlmavad vanasõnu, aforisme, 
mõistatusi, humoorikaid viktoriine ja lustakaid mõtlemismänge. Arvestame kõigi huvitavate 
mõtete ja soovidega. Mängude tund toimub alates oktoobrist kuu teisel neljapäeval kl 14. 

Ootame rohkelt osalejaid! Lisainfo saamiseks helistage 6466 123  
või tulge kohale Liivalaia 32.

Hopneri majja on ka algaval 
hooajal oodatud kõik juba 
tuttavad eakad ja samuti  
äsja 60-aastaseks saanud 
teadmishimulised Kesklinna 
elanikud liituma seenioride 
ülikooliga. Loengud algavad  
14. septembrist. 

Esimene loeng on pühen-
datud selleks ajaks juba täis- 
tuuridel pöörlevale seenehoo-
ajale. Eesti seentest, nende 
söödavusest ja ohtlikkusest 
on lubanud tulla rääkima bio-
loog, loodusmuuseumi seene-
näituste kuraator ja Eesti üks 
paremaid seenetundjaid Uve 
Ramst. 

Kuna september on meie 
kliimavöötmes veel kaunis sü-
giskuu, oleme sinna kavanda-
nud ka ühe lühikese loodus-
retke. Usume, et enamik meie 
seenioridest sõpru teab, et 
Tallinn on unikaalne paik, kus 
kesklinna külje all Paljassaares 
asub linnukaitseala – sellist ei 
teata olevat üheski teises Eu-
roopa pealinnas. Võtame siis 
kätte ja läheme koos seda kait-
seala uudistama! Retke laiem 
eesmärk on teadvustada meie 
linna loodusväärtusi, et osata 

neid kaitsta. Mereäärses Pal-
jassaares on ka lindude sügis-
ränne hästi jälgitav. Retke viib 
läbi ja tutvustab Paljassaare 
haruldasi ja vähem haruldasi 
linnuliike harrastusornitoloog 
ja Eesti Ornitoloogiaühingu lii-
ge Peep Veedla. Retkele on vaja 
eelregistreerida. 

Seenioride ülikool tõotab 
kogu sügissemestri vältel tulla 
sama põnev, kui on esimesed 
loengud. Oma eriala parimad 
asjatundjad on lubanud tulla 
kõnelema tervisest kui kal-
leimast varast, aga ka kirjan-
dusest ja isegi juriidikast, et 

teaksime paremini oma õigusi 
ja oskaksime end asjaajamistes 
kaitsta. 

Jälgige infot Hopneri maja 
kodulehel http://hopnerima-
ja.eu/Maja, kus seenioride 
ülikooli loengutest on värske 
teave huvitegevuse rubrii-
gis. Küsimustega pöörduge 
seenioride ülikooli korralda-
ja Margit Loki poole (Margit.
Lokk@hopnerimaja.eu, tel. 
6455 321).

Põnevat teadmisterikast 
semestrit ja kohtumiseni juba 
14. septembril kell 12 Hopneri 
maja suures saalis!

Seenioride ülikool avab hooaja loenguga Eesti seentest

Seenioride ülikooli 2021/2022 hooaja lõpuüritus Anija mõisas.

TanTsuga läbi elu
Tants annab hea enesetunde ning toetab füüsilist ja 
vaimset tervist, mis on eakatele väga oluline. Seda 
enam, et seeniortantsu saadab ilus meloodiline 
muusika, mis iseenesest tõstab meeleolu.

Seeniortantsus tantsivad naised omavahel, 
tantsusammud on kergesti õpitavad ja tantsud 
ei ole rasked. Kesklinna sotsiaalkeskuse 
seeniortantsurühmas valitseb lõbus õhkkond ning 
rühmast on saanud tore sõpruskond, kes tähistab 
koos sünnipäevi ja muid tähtpäevi ning jagab 
omavahel nii muresid kui rõõme.

Tantsutunnid toimuvad reedeti algusega kell 10.30 
sotsiaalkeskuse saalis (Liivalaia 32). Huvi korral andke 
endast teada tel 6466 123 või tulge kohale. Olete 
teretulnud meie toredasse seeniortantsurühma!

Iga kuu teisel neljapäeval  
toimub Kalev SPAs

seenioride 
tervisepäev!

 
PÄEVAPÄÄSE: 12,90 € 

Sisaldab:

* hommikuvõimlemine treeneri 
juhendamisel + nõuanded  

kell 9.30-10.15

* Seenioride vesiaeroobika  
kell 10.30-11.15

* piiramatu ajaga 
lõõgastumisvõimalus 

veekeskuses ja Sauna-Oaasis

* osalejatele kingitus

Seenioride päevad on väga 
populaarsed, sellepärast on  

hea tagada endale kindel koht  
igaks treeninguks.

Helista meile tel 649 3370 või 
kirjuta spordiklubi@kalevspa.ee



Eelmise ristsõna õige vastus: MELCHIORIAEGNE. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna  
Rainer Rohtla. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 12. septembrini samal aadressil või e-kirjaga 
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!
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HUGO-lt saab soodsat ja lausa tasuta õigusabi
HUGO.legal kaudu on tasuta 
ja soodustingimustel õigusabi 
saanud juba rohkem kui 46 
000 inimest.

OÜ HUGO on koostöös 
justiitsministeeriumiga alates 
2017. aasta 10. aprillist õigus-
abi andnud 46 673 inimesele. 
Abi saanute tagasiside projek-
tile on olnud hea, ligi 90% on 
teenusega rahul või väga rahul. 
Keskmine õigusnõustamise 
aeg jääb alla kahe tunni. See 
näitab, et esimese kahe tasu-
ta tunniga leiavadki lihtsamad 
ning tüüpilisemad juhtumid 
lahenduse.

Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik 
Eestis elavad inimesed, kelle  
keskmine brutosissetulek on 
kuni 1200 eurot kuus. Erandiks 
on lapse õigusi puudutavad 
perekonnaasjad, mille puhul 
on sissetuleku piirmäär kuni 
1700 eurot. 

Millises mahus tasuta 
õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks 
nõustamistundi. HUGO koge-
mus näitab, et kahe tunniga 
saavad ka enamlevinud prob-
leemid lahendatud – keskmine 
nõustamise aeg on 2,2 tundi. 
Kui kahest tunnist jääb vä-
heks, saab juurde veel 3 tundi 
soodushinnaga 45 €/h. Lapse 
õigusi puudutavates perekon-
naasjades saab soodushinnaga 
õigusabi kuni 10 tundi.

Tasuta õigusabi saamiseks 
tuleb sõlmida kliendileping ja 

tasuda ühekordne omaosalus-
tasu 5 eurot, mis tagab inime-
sele kuni kalendriaasta lõpuni 
võimaluse soodustingimustel 
õigusabi saada. Alaealised on 
omaosalustasust vabastatud.

Riik on selleks aastaks eral-
danud tasuta ja soodustin-
gimustel õigusnõustamiseks 
kokku 678 960 euro jagu va-
hendeid, millest on ära kasu-
tatud peaaegu pool. Aasta lõ-
puni on eelarvelisi vahendeid 
jäänud veel 368 148 euro ula-
tuses. Kuna alates septembrist 
on aastast-aastasse näha hüp-
pelist nõudluse kasvu, siis ei 
maksa oma murede lahenda-
mist viimasele minutile jätta.

“Oma õiguste efektiivne 
kaitse sõltub sageli õigeaeg-
sest tegutsemisest. Näeme 
praktikas tihti, et kahjuks jõu-
takse juristi vastuvõtule alles 
siis, kui piltlikult öeldes tule-
kahju juba lõõmab,“ manitseb 
õigusabiplatvormi HUGO.legal 
kaasasutaja ja peajurist Erki 
Pisuke. „Õigusmured reeglina 
aga iseenesest kuhugi ei kao 
ning professionaalne jurist 
ongi selleks, et isiku õiguseid 
parimal viisil kaitsta. Julgustan 
riigi loodud head võimalust 
kasutama.”

Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ja soodustingimustel 
õigusabi saamiseks tuleb ju-
risti vastuvõtule registreerida 
aadressil www.hugo.legal või 
telefonil 6880 400. Valida saab 
kolme nõustamisvõimaluse va- 
hel: kontoris juristiga kohtu-

des, videosilla vahendusel või 
e-kirja teel.

Millistes valdkondades  
õigusabi saab?
HUGO pakub esmatasandi 
nõustamise raames õigusabi 
kõikides üldlevinud tsiviilõi-
guslikes valdkondades. Esma-
tasandi nõustamine tähendab 
nii õiguste selgitamist kui ka 
abi lihtsamate dokumentide 
koostamisel. Kohtudokumen-
te, v.a maksekäsu kiirmenetlu-
se avalduse esitamist või lapse 
õigusi puudutava hagi esita-
mine, koostatakse eraldi tasu 
eest.

Õigusabi Ukraina  
sõjapõgenikele
HUGO pakub soodustingi-
mustel õigusabi ka Ukraina 
sõja tõttu Eestisse saabunud 
isikutele. Muuhulgas saab abi 
üleüldiste õiguste selgitamisel, 
nagu isiku põhiõigused, sot-
siaaltoetused jms. Julgustame 
seetõttu ka omavalitsusi suu-
nama meie poole isikuid, kel 
pole ehk konkreetset õigus- 
muret, kuid on huvi orien-
teeruda Eesti õigusmaastikul. 
Meie juristid räägivad ees-
ti, vene ja inglise keeles ning 
Ukraina kodanikud saavad 
ühendust võtta ka läbi Viber-, 
Whatsapp- või Telegram-
keskkonna, kirjutades sõnumi 
broneerimissooviga mobiili-
numbril +372 5551 0340.

Lisainfo saamiseks võib he-
listada HUGO klienditeenin-
duse telefonile 6880 400. 

KODULINNA MAJAS
Kodulinna majas on sügishooaeg juba sisse juhatatud – et tormakale õppeaasta algusele 
mitte jalgu jääda. Käisime sarja “Väärtus” raames tutvumas uue õppeasutuse MUBA 
majaga. 

“Väärtuse” sarja järgmised käigud on Linnateatri ehitusele, hiljaaegu välja kaevatud ko-
get vaatama, Maarjamäed ning sealseid ajaloo- ja loodusmemoriaale uudistama, Skoone  
bastioni ja Patarei kompleksi järjekordseid restaureerimisetappe vaatama jne.

Majas on mitu näitust: üle pika aja jälle seintel Edgar Valteri toredad tööd, lisaks mit-
mete teiste autorite maale.

Meistrikodadega jätkame nagu tavaks kuu kolmandal laupäeval – seega 17. septemb-
rist. Lisaks juba eelmisest hooajast tuttavatele siidimaalile, klaasmosaiigile, kangakudu-
misele ja paelapunumisele võtsime näputöödele lisaks ette ka mõttetööd.

Alustame sudoku- ja loogikaringiga, mida juhib Anna-Brigita Topkin, kes on osalenud 
sudoku MM-il Prahas ning sudoku ja loogika MM-il Kirchheimis. Eesti meistrivõistlustel 
on ta saavutanud 2. ja 3. koha. Tahame anda lastele võimaluse arendada loogilist mõtle-
mist lõbusate mõistatuste ja sudokudega. Ootame rohkelt huvilisi, aga soovitame eelne-
valt registreerida annabrigita.topkin@gmail.com.

Esmaspäevaõhtuste konsultatsioonidega alustab taas kangakudumise meister Külli  
Viil. Maja fuajees on väike riiul, millel Kagu-Eestist toodud põnevad loodustooted. Meistri-
kodade päevadel ja “Heliseva linnamüüri” 
päeval saab söögitoas maiustada kõrvitsa-
toitudega supist küpsisteni.

Nunnatorni kaudu pääseb linnamüürile 
ja kolme torni iga päev (v.a neljapäev) kell 
11-18. Kuni lumeni hoiame oma suurt male-
lauda väljas linnamüüri ääres – olge lahked 
ja mängige!

Kõik head inimesed on oodatud!

Tiina Mägi 

Helisev linnamüür
Nagu tavaks saanud, pannak-
se paljude muusikute ühisel 
jõul septembrikuu esimesel 
laupäeval linnamüür taas he-
lisema. Tänavu seega 3. sep-
tembril. Meeleolukas sünd-
mus toimub juba üheksandat 
korda.

Ettevõtmise initsiaator, 
Kodulinna maja perenaine 
Tiina Mägi tõdes, et seekord-
ne muusikaline rännak tornist 
torni on pisut lühem kui esi-
mestel aastatel, ent kahe eel-
mise koroona-sügisega võr-
reldes on eeskava siiski märksa 
pikem. „Täisringi puhul oleme 
teinud lausa 37 muusikalist 
peatust, tänavu on neid 28. 
Esineb viis ansamblit, neli 
koori, seitse solisti, kaks kvar-
tetti, kaks tantsurühma, kaks 
orkestrit, viis  duetti, üks rah-
vamuusikaansambel ja mõned 
näitlejad,“ andis Mägi teada.

21. kool aitab kõik asjad 
kohtadel korda panna, Süda-
linna kool ja Pelgulinna güm-
naasium jäädvustavad kuuldud 
muusika lõuendile ja paberile.

„Ei kujuta ette, et korral-
daksime seda sügise alguse 
suurt muusikalist ringkäiku 
ilma Hortus Musicuse, C-Jami, 
Helin-Mari Arderi, INTA sega-
koori või Rotalia meeskoorita,“ 
tõdes Tiina Mägi. „Seekord on 
pooled tornid andekate noorte 
muusikute päralt. Ka on külali-
si kaugemalt: 1972. aastal Tõr-
vas tegutsema hakanud rahva-
muusikaansambel Jauram.“

Esimene etteaste tehak-
se kell 10 endise Karja värava 
kohal, Korstnapühkija kuju 
juures. Päeva juhatavad sisse 
Tallinna muusikakooli akor-
dionistid. Heliküllase päeva 
lõpetavad kell 21 Hellemanni 
torni viimasel korrusel Helin-

Mari Arderi laulud. Täpsema 
kava leiate Kodulinna majast 
või maja Facebooki lehelt.

„Helisev linnamüür“ on piki 
Tallinna vanalinna ümbritsevat 
müüri ja torne kulgev muusi-
kalis-kultuurilooline retk, mis 
toimub traditsiooniliselt sep-
tembrikuu esimesel laupäeval.

Südalinna kooli maaliring pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Malle Koppel
kunstiringi juhendaja

Südalinna koolis tegutseb 
juba kolmandat aastat õli-
maali ring, kus praegu osaleb 
46 agarat kunstihuvilist. Ke-
vadel osaleti Tšehhimaal toi-
munud rahvusvahelisel laste 
kunstivõistlusel ning pälviti 
medal tööde kollektsiooni 
eest. 

Konkursil  osales 14 527 
last üle kogu maailma, Eestist 
216. Südalinna kooli kunstiring 
saatis konkursile osa nendest 
maalidest, mis valmisid mullu 
Kodulinna majas korraldatud 
muusikalis-kultuuriajaloolise 
ürituse „Helisev linnamüür“ 
raames. Ainsa Eesti koolina 
pälvisime medali.  

Ürituse „Helisev linna-
müür“ raames maaliti Tallin-
na vanalinna torne. Valminud 
maalide põhjal anti aasta lõpul 
välja kalender „Liikumisrõõmu  
aasta Tornist torni 2022“ ning 
10. novembril avati Kodulinna 
majas näitus. 2021. aasta  ke-

vadel osales Südalinna kool 
edukalt ka Kodulinna majas 
toimunud Ott Arderi sün-
niaastapäevaks korraldatud 
tööde konkursil, samuti kor-
raldati näitus Kullo galeriis.

Sel kevadel pühendusid 
noored maalijad Austria maa-
likunstniku, sümbolisti Gustav 
Klimti  (1862-1918) ainelistele  

maalidele, mida saab näha 
kooli teise korruse galeriis. 
3. septembril osaletakse taas 
„Heliseva linnamüüri“ päeval, 
kus seekord on maalijate tee-
maks „Maalitud muusika“.



Ukulele kursus
täiskasvanutele

Pääsmed müügil Fienta.com
Rohkem infot: 
katrin.valkna@hopnerimaja.eu 
või tel 6410022

SEL AASTAL ÜLLATAN JÕULUVANA

26.09.–05.12.2022
Hopneri majas 
(Raekoja plats 18)

Pilliõpe algajatele

• Kohtutakse  kuuel korral üle nädala 
 esmaspäeviti kell 18.00 

• Tund kestab 1,5 h.

• Pilliõpetaja Mai Kaur

• Kursuse hind 80€
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OSTAME ABSOLUUTSELT  
IGAS SEISUS AUTOSID. 

 
Kustutame ARKist  

litsentsi alusel.  

Tallinn ja lähiümbrus.  
Tel 5823 8310

EHITUSOUTLET  
Harjumaal, Kose alevikus pakub 

SOODSALT immutatud poste, 
puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 

höövelmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (varjualused, 

lehtlad, kuurid, aiamööbel jpm). 
Pakume ka transporti. 

Kontakt: 5656 0096  
www.ehitusoutlet.ee 

Kaardid ennustavad 24/7 
Tel 900 1727 

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

8 Nõmme Sõnumid | 29. jaanuar 2021

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

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000

Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides

Kohaletoomine Tallinnas ja
30 km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

Igale lapsele 
jõukohane 
treening!

www.piruett.ee   
tel 6463 659   Tatari 58 Tallinn 

TANTSULINE
MUDILASTE VÕIMLEMINE al. 3a.

 VÕIMLEMINE
RÜHMVÕIMLEMINE 

ILUVÕIMLEMINE 
AKROVÕIMLEMINE 

DAAMIDE 
VÕIMLEMINE 

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

TERVISLIK JA KESKKONNASÕBRALIK
LÕUNASÖÖK SINU KOOLIS? TEEME ÄRA!

taimneteisipaev.ee → koolidele

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee
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By diversifying the green 
spaces in the city centre, 
and in some cases allowing 
the vegetation to grow more 
lush than usual, the urban 
environment becomes more 
sustainable. Increasing the 
diversity of species in the ur-
ban landscape will provide a 
more abundant food supply 
for birds and sheltered nest-
ing sites for small mammals.

Limiting mowing will also 
give people the chance to en-
joy the peace and quiet, the 
smells and sounds of nature in 
parks. After all, parks are sup-
posed to be quiet oases where 
one can get away from the 
buzzing city. Introducing bio-
diversity principles in parks 
is based on the principle ‘less 
is more’ - less mowing brings 

new species of plants, animals 
and birds to the parks.

The biodiversity hotspots 
will be marked with informa-
tion boards in three languag-
es, which will provide a brief 
description and QR codes to 
read more about the plants, 
insects and birds in the oases. 
The same information can 
also be found on the website 
of the Central City Adminis-
tration.

The results of the park’s 
biodiversity enhancement ef-
forts are already visible - birds 
of all kinds, even nightingales, 
are singing more and more in 
spring, squirrels, hares and 
hedgehogs can be seen, even 
bats. All can enjoy the beauty 
of the flowers and the smells 
and sounds of nature, observe 

the busy work on and above 
the flowers and listen to the 
birds twittering in the dense 
undergrowth.

A city dweller may not re-
alise the importance of the 
tiniest living thing and the 
need for insects. But with-
out insects, insect pupae and 
snails, birds would starve, 
and without flowers, polli-
nators would disappear, and 
vice versa - without pollina-
tion, plants would not survive, 
and urban wildlife would die 
out. Unfortunately, there are 
already many places in the 
world where flowers must be 
artificially pollinated.

The city centre has been a 
biodiversity hotspot in previ-
ous years, and the feedback 
from residents is getting more 

positive every year. Allowing 
the grass to grow longer en-
sures a moister and nutrient-
richer soil. Diverse vegeta-
tion, trees and shrubs help to 
retain moisture and coolness 
during heat waves and lower 
temperatures, while taller 
vegetation helps rainwater to 
soak into the soil better.

Elsewhere in the world, 
increasing biodiversity in ur-
ban environments through 
moderate and environmen-
tally friendly maintenance of 
green spaces has been a well-
established practice for many 
years. Human health is direct-
ly linked to biodiversity - the 
more diverse and healthier 
the natural environment we 
live in, the healthier and hap-
pier we all are.

Modern lighting ensures 
security and saves money 

Literary Street Festival is 
coming to town!

More than half of the street 
lights in the city centre are 
equipped with modern and 
economical LED bulbs. This 
year, 1,449 older type street 
lights in the City Centre Dis-
trict will be replaced with 
LEDs.

“With the current high cost 
of electricity, modern street 
lighting technology saves the 
city hundreds of thousands of 
euros per month. LED bulbs 
consume much less electric-
ity and at the same time pro-
vide better lit roads and a 
safer living environment, so 
the efficiency of LED bulbs is 
multiplied,” said Monika Hau-
kanõmm, City Centre District 
Elder. 

There are a total of 15,411 
street lights in the city centre, 
of which 8,713 will be LED by 
the end of September. 

The entire city lighting is 
planned to be converted to 
LED lamps in the next five to 
six years. The financial sav-
ings will be significant - the 
city is already saving hundreds 
of thousands of euros in just 
a few months thanks to LED 
lamps.

LED bulbs reduce the ener-
gy consumption of street light-
ing by up to 60% and dimmed 
LED lighting can reduce en-
ergy consumption by up to 75% 
compared to conventional so-
lutions. The quality of lighting 
is also improved, as LED lumi-
naires have a much better col-
our rendering in the beam and 
can direct the light more accu-
rately, reducing light pollution. 
LED luminaires already have a 
lifetime of up to 100,000 hours, 
compared to only 20,000 hours 
for a sodium lamp.

On Saturday 10 September, the 
Literary Street Festival will 
take place for the sixth time in 
Kadriorg, Koidula Street.

The Literary Festival will 
take place on the stretch of 
Koidula Street between Faehl-
mann and Poska Streets, which 
is to be transformed into a 
permanent Literary Street - a 
pedestrian-friendly, modern 
street space with a literary flair. 
At the Literary Street Festival, 
you can find out more about 

the idea of reconstruction of 
the street, among other excit-
ing things. Around 60 different 
literary events will take place 
during the day. 

The three writers’ muse-
ums, all located on the Literary 
Street axis, will also be open: 
Tammsaare Museum, Mati Und 
Museum and Eduard Vilde Mu-
seum. All museums can be vis-
ited during the festival with a 
€1 ticket.

New state-of-the-art ERR TV house planned
Estonian Public Broadcasting 
(ERR) is to move its televi-
sion studios and the TV news 
agency into a new building 
planned for the area between 
the new and old radio and 
news houses.

In the future, all the ERR’s 
structural units will thus be in 
a single complex and working 
conditions will meet modern 
standards. In spring 2019, the 
design competition for the 
new ERR TV building was won 
by Kadarik Tüür Architects 
with the entry “Green Cloth”. 
The initial task of the compe-
tition was to develop a realis-

tic and cost-effective solution 
that would take into account 
the special conditions of her-
itage protection and would be 
comfortable, modern, energy 
efficient as well as have low 
operating costs.

The site is currently home 
to a newer 10-storey radio 
station and a older 5-storey 
radio station, latter of which 
is currently also known as the 
news house. The buildings are 
connected by a gallery.

According to the detailed 
plan, up to six floors above 
ground and up to two floors 
underground can be built on 

the site. The detailed plan for 
the new TV house and the 
surrounding area is open to 
the public from 12 to 26 Sep-
tember.  Drawings of the de-
tailed plan and visuals of the 
proposed building will also be 
on display in the outdoor area 
in front of the radio house.

“The skilful development 
of the open space between 
the current buildings will also 
complete the urban space and 
will provide a coherent, logis-
tically integrated complex for 

the operation of all the struc-
tures of the ERR,” said Madle 
Lippus, Deputy Mayor of Tal-
linn. “The spatial dominant 
feature of the detailed plan-
ning area is the radio building, 
which is under protection as a 
historical monument.”

The new radio building in 
the southern part of the quar-
ter, completed in 1972, was 
built according to modernist 
urban design principles and 
was declared an architectural 
monument in 1997.

Green spaces in the city centre value biodiversity
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Free Sundays attract visitors
On Museum Sunday in Au-
gust, a new record of 9,180 
people took the opportu-
nity to visit the city’s mu-
seums for free.

City-owned museums 
started offering free Mu-
seum Sundays in March 
this year. The museums 
are open free of charge on 
the first Sunday of every 

month. The next free Mu-
seum Sunday will take 
place on 4 September. 

The aim is to give expo-
sure to museums and im-
prove access to culture. In 
half a year, the initiative has 
boosted museum attend-
ance considerably, with 
more than 36,000 visits to 
different Tallinn’s museums 

in six months.
By far the most popular 

of them has been the Kiek 
in de Kök Museum, which 
attracted 4,174 visitors on 7 
August alone – almost half 
of all visits to the City Mu-
seum branches. In addition 
to the seven municipal mu-
seums, Vilde, Tammsaare 
and Und museums, as well 

as the Contemporary Art 
Museum of Estonia (EKKM) 
and the Kaja Gallery offer 
free visits. 

A total of 5,096 people 
visited museums March, 
6,365 in April, 7,089 in May, 
4,431 in June and 3,890 in 
July.

Tallinn Old Town development plan to be drawn up

New tram line will connect Port of Tallinn with Tallinn Airport

Tallinn City Government has 
launched the preparation of a 
development document “Tal-
linn Old Town Development 
Plan 2023-2035”. The devel-
opment plan is based on the 
objective of making the Old 
Town a pleasant living envi-
ronment for locals, while at 
the same time developing it 
as an active city centre.

The aim of the Old Town 
development plan is to find 
spatial and functional solu-
tions, including financing 
opportunities, that are ap-
propriate to the historically 
established environment of 
Tallinn’s Old Town. The devel-
opment plan will consider both 
the effects of the global health 
crisis and society’s growing 
expectations regarding the 
environmental sustainability 
of infrastructure and the ac-
cessibility of urban space.

The plan will be open to 
public consultation from Au-
gust to November this year. 
The development plan will be 
finalised and submitted to Tal-
linn City Government for ap-
proval in December 2022. The 
development plan will be valid 
until 2035, in line with the Tal-
linn Development Strategy 
“Tallinn 2035” in terms of pe-
riod and thematic structure. 
The Tallinn City Centre Ad-
ministration will be responsi-
ble for the preparation of the 
development plan.

Monika Haukanõmm, the 
City Centre District Elder, said 
that defining common devel-
opment directions is extreme-

ly important so that every per-
son and organisation involved 
in the Old Town, now and in 
the future, can take these di-
rections into account when 
planning their own activities. 
“The Old Town is a very special 
place - it has a long history, it 
is an UNESCO World Herit-
age Site, but it is also home or 

workplace for many of us. To 
ensure that all these different 
interests go hand in hand, it is 
vital to develop the Old Town 
in a conscious and holistic way 
- in terms of culture, business, 
traffic and various utility is-
sues,” said Haukanõmm. “Our 
big goal for 2035 will be to in-
crease the permanent popu-

lation of the Old Town from a 
few thousand today to 5,000! 
To achieve this, Tallinn must 
also be a 15-minute city for 
the residents of the Old Town 
- both young families and the 
elderly.” 

According to Monika Hau-
kanõmm, one very unanimous 
idea has been to create a po-

sition for an official in the city 
system, that would focus ex-
clusively on the Old Town, 
represent the local population 
and act as a resident repre-
sentative, curator, organiser 
of regular round tables and 
would finally monitor the im-
plementation of the develop-
ment plan. 

The development plan 
for Tallinn’s Old Town has in-
volved the city authorities, 
businesses, associations and 
individuals active in the Old 
Town. The development plan 
will be coordinated with the 
Tallinn Strategy Centre and 
other appropriate city author-
ities.

By spring 2025, a new tram 
line will be completed, con-
necting the Tallinn Airport 
to the Port of Tallinn. In the 
future the new line will also 
serve the Ülemiste passenger 
terminal planned to be built 
on the tram platform, thus 
providing a convenient con-
nection between different in-
ternational public transport 
modes.

The new tramway will 
be built on a section of ap-
proximately 2.5 km, starting 
at the intersection of Kivisilla 
and Gonsiori streets, running 
through the Old City Harbour 
area to Põhja boulevard, where 
it will join the other existing 
line to the Kopli. 

The Old City Harbour 
tramway will connect not 
only the most important gate-

ways in Tallinn, but also the 
most important transporta-
tion routes in the country: 
sea, air, rail and bus. “The new 
tram line will provide fast and 
convenient connections for all 
passengers and visitors to Tal-
linn, regardless of the mode of 
transport,” said Mayor Mihhail 
Kõlvart.

For the contractor, this 
is a complex and large-scale 
project. The installation of the 
seemingly simple tram rails 
will require the rebuilding of 
many underground commu-
nication lines and, eventually, 
a new street space around the 
tram line.

The pre-construction 
planning work has begun, with 
works in the urban space ex-
pected to start in March-April 
2023.

The international public 
tender for the design and con-
struction of the tramway link-
ing Old City Habrour and the 
planned Rail Baltic’s Ülemiste 
passenger terminal was won 
by a joint project submitted by 
AS Merko Ehitus Eesti, a mem-
ber of the AS Merko Ehitus 
group, and KMG Inseneriehi-
tuse AS.

Including VAT and owner’s 
supervision, the tramway will 
cost around €46 million. 

€26 million has been ear-
marked for the construction 
of the tramway from the Re-
covery and Resilience Fund 
(RRF). A grant agreement will 
be signed between the Min-
istry of Economic Affairs and 
Communications and the City 
of Tallinn.


