
Rõõmurohkeid jõule ja 
säravat uut aastat!

www.tallinn.ee/kesklinn  •  21. detsember 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 18. jaanuaril.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor Loe lk 2  

 2023. aasta kaasava eelarve  
 tulemused 

 Loe lk 3  
 Mida toob järgmise aasta  
 linnaeelarve 

 Loe lk 5  
 Lumesahajuhtide töö  
 köögipoolelt 

 Loe lk 4  
 Kampaaniast  
 „Ära pauguta – anneta” 

aastavahetuse kontsert
Kesklinna

aastavahetuse kontsert
Kesklinna

aastavahetuse 
Kesklinna

aastavahetuse aastavahetuse kontsert
31. detsembril algusega kell 22.00 VABADUSE VÄLJAKUL

Anne Veski
5MIINUSTKarl-Erik Taukar

Band



2 21. detsember 2022

TÄHTSAD TEEMAD

Hingetõmbehetk –  
märkamise ja 
tänamise aeg
Jõulutuledes särav linn ja maapinna 
katnud valge lumevaip annavad 
selgelt märku, et käes on aasta ilusaim 
aeg – jõuluootuse aeg.

See on aeg, mil tõmmata veidi hinge, vaadata endasse, 
mõelda oma lähedaste ja kallite peale, aga ka nende 
peale, keda me ei tunne, kes kõnnivad meist mööda 
oma murede ja rõõmudega. Aga mõelda ka neile, kes 
on sunnitud jõuluootuse ja jõulud veetma kaugel oma 
lähedastest ja kodumaast. 

Tõepoolest, jõuluaeg pakub palju positiivseid 
emotsioone, hingerahu ning paneb nägema meie 
ümber kõike seda, mis päriselt oluline. See ei tähen-
da, et muul ajal võiksime nende väärtuste hoidmisest 
kõrvale hiilida. Vastupidi – teades, et aasta lõpul tu-
leb aeg selle kõige peale mõelda, oleme ehk ka kogu 
ülejäänud aasta pisut paremad, üksteise suhtes salli-
vamad ja üleüldse positiivsemad. 

Meil on selja taga keerulised aastad. Ühed prob-
leemid lahenevad, teised annavad lootust, kolman-
date osas valitseb alles teadmatus. Aga ometi oleme 
taas ühe aastaga hakkama saanud, oleme siin, oleme 
koos ning meie ümber on kaunis ja hubane linn. Linn, 
mis meid alati ootab. Ja tegelikult polegi ju õnneli-
kuks maailmaks mitte midagi muud vaja, kui et iga 
inimene tunneks, et tal on hea olla ja ta tahaks ise ka 
teiste vastu hea olla.

Ajal, mil põhjamaine kaamos on saavutamas oma 
haripunkti, tunnetame valguse puudumist kõigi oma 
meeltega. Ma usun, et kõik lugejad on nõus, et tule-
desäras linnaruum toob inimeste südamesse helgust 
ja rõõmu, mida me kõik jõuluajalt soovimegi. See-
tõttu oleme  kaunistanud koos heade kolleegidega 
Kesklinna valitsusest juba aastaid linnaosa asumite 
haljasalasid ja parke. Ootuspäraselt on nüüd küsitud, 
kas energiakriisi tasub trotsida ja on see ikkagi parim 
lahendus. Saan ainult vastata, et tänavu korjatakse 
tuled puudelt juba pärast kolmekuningapäeva ehk 
oluliselt varem kui läinud aastatel. 

Detsember on traditsiooniliselt aeg, mil eesti-
maalased toetavad annetustega kõiki neid, kes seda 
enim vajavad. Mul on hea meel, et vaatamata keeru-
lisele ajale, ei ole see komme kuhugi kadunud. Sest 
meie loomuses on aidata endast nõrgemaid, kutsuda 
üles märkama oma ligimest ning teha midagi, mis on 
tõeliselt tähenduslik. Märkame enda ümber rohkem, 
ulatame vajadusel abikäe, ärme pöörame ükskõikselt 
pilku, kui hädas on kas teine inimene, loom või lind 
või hoopis teoksil pahategu. 

Kuna kohtume sel aastal siin leheveergudel vii-
mast korda, soovin kõikidele kauneid jõulupühi ja 
meeleolukat vana aasta lõppu. Ärgem unustagem, 
et jõulud sümboliseerivad armastust ja usku, aga ka 
lootust parematele aegadele. 
Usun, et see aeg ei ole enam 
mägede taga. Ilusat jõulu-
aega ja head uut aastat!

Mida toob 2023. aasta eelarve sotsiaalvaldkonnas?
Tallinna 2023. aasta eelarve 
tegevuskuludest moodustab 
sotsiaalhoolekanne ja tervis-
hoid kokku 10,9 protsenti, mis 
on 97,7 miljonit eurot. 

Peamine eesmärk on ta-
gada elanike vajadusi arvestav 
teenuste kättesaadavus sot-
siaalhoolekande valdkonnas, 
samuti aidata lastega peredel, 
eakatel ja erivajadustega ini-
mestel toime tulla ning abista-
da raskustesse sattunud linlasi. 
Tervishoiuvaldkonnas pööra-
takse tähelepanu vaimse ter-
vise abi kättesaadavusele. Abi-
linnapea Betina Beškina sõnul 
ongi tuleva aasta linnaeelarves 
arvestatud just kõige suurema 
abivajadusega tallinlastega.

„2023. aastal leiame vahen-
deid isikliku abistaja teenuse ja 
sotsiaaltransporditeenuse eel-

arvete suurendamiseks, lisaks 
tagatakse vajaminev eelarve 
abivajadusega lastele tugitee-
nuste pakkumiseks,“ ütles Beš-
kina. „Samuti arvestame selle-
ga, et järgmisel aastal saaksime 
maksta vajadusel rohkem toe-
tusi toimetulekuraskustesse 
sattunud inimestele ja pere-
dele. Tervishoiuvaldkonnas on  
meie tähelepanu all vaimse ter-
vise abi kättesaadavuse paran-
damine.“

Isikliku abistaja teenuse 
kogukuluks on järgmisel aas-
tal planeeritud 1,1 miljonit eu-
rot. Seda on üle 300 000 euro 
võrra rohkem kui tänavu, sest 
suure abivajadusega teenuse 
kasutajate hulk on kasvanud 
ning on vajadus ka teenuse 
hinda tõsta. Abivajadusega las-
te tugiteenuse senisel tasemel 

tagamiseks on Tallinn uueks 
aastaks planeerinud 3,2 mil-
jonit eurot. Sotsiaaltranspordi 
teenuse eelarve kasvab 2,9 mln 
euroni – kasv on seotud kütuse 
hinna tõusuga, teenuse saajate 
arvu ja teenuse vajaduse kasva-
misega.

Sissetulekust sõltuva toetu-
se maksmiseks on 2023. aastaks 
planeeritud üle 700 000 euro, 
mida on tänavusest 250 000  
euro võrra rohkem. Toetuse  
sihtrühmadeks on lapsed, 
tööealised inimesed ja inime-
sed, kes on riikliku pensioni-
kindlustuse seaduse mõistes 
vanaduspensioniealised ning 
kes on sattunud ajutistesse 
majanduslikesse raskustesse. 
Toetust makstakse erinevate 
kulude osaliseks või täielikuks 
kompenseerimiseks – näiteks 

ravimikulud, abivahendikulud, 
lastega seotud huvi- ja spordi- 
tegevusega seotud kulud, 
muud ettenägematud kulud.

Tallinna pensionäridele 
kord aastas makstav pensio-
nilisa tõuseb kiiret hinnatõusu 
arvestades järgmisel aastal 150 
eurolt 175 eurole, mis tähendab 
linnaeelarve jaoks 2,3 miljoni 
euro suurust täiendavat kulu. 
Õppeaasta alguse toetus õpi-
lastele alates teisest klassist 
tõuseb majanduslikult kee-
rulist aega arvestades tuleval 
aastal 50 eurolt 75 eurole, mil-
lega suureneb linnaeelarve ligi  
1,2 miljoni euro võrra.

2023. aastal alustatakse 
Tallinna Vaimse Tervise Kesku-
ses õendusteenuse osutamist, 
lisaks on siht tagada ka psüh-
hiaatri olemasolu asutuses.

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Ärgem unustagem, et jõulud 
sümboliseerivad armastust ja 
usku, aga ka lootust parematele 
aegadele.

Selgusid 2023. aasta kaasava eelarve tulemused
2023. aasta Tallinna kaasava 
eelarve hääletusel osutusid 
edukaks projektid, mis soo-
dustavad tervislikke ja liiku-
vaid eluviise loodusläheda-
ses linnaruumis ning toovad 
täiendavaid mugavusi puh-
kealadele.

Linnapea Mihhail Kõlvart 
tänas ja tunnustas kõiki kaas-
linlasi, kes kaasava eelarve 
protsessis osalesid – nii ideede 
esitajaid kui ka hääletajaid.

„Kaasava eelarvega saame 
üheskoos muuta meie kodu-
linna veelgi paremaks elukesk-
konnaks ning senist pärandit 
hoides kujundada ka kogukon-
na tulevikku,“ sõnas Kõlvart. 
„Tänavuse hääletuse tulemus-
tes peegeldub meie linlaste tu-
gev side loodusega, linnaruumi 
arenguks välja pakutud idee-
des on leitud tasakaal inimese 
ja looduse vahel. Tallinn kan-
nab järgmisel aastal Euroopa 

rohelise pealinna tiitlit, kuid 
ma soovin, et looduslähedane 
mõtteviis jääb meid saatma ja 
linna kujundama igal järgneval 
aastal.“

Hääletusel osales kokku 
9433 Tallinna elanikku. Neist 
valdav osa ehk 8873 linlast an-
dis oma hääle elektroonselt 
ning 560 paberil. Ühtekok-
ku anti 114 ideele 15 693 häält. 
Kõigis linnaosades ületas hää-
letanute arv miinimumkvoodi, 
mis oli vajalik kaasava eelarve 
legitiimsuse tagamiseks: Nõm-
mel, Pirital ja Kristiines vähe-
malt 500 hääletajat, Haabers-
tis, Mustamäel, Kesklinnas ja 
Põhja-Tallinnas 1000 ning Las-
namäel 1500 hääletajat.

Kaasava eelarve planee-
ritav kogusumma 2023. aas-
tal on üks miljon eurot, täpse 
summa kinnitab linnavolikogu 
2023. aasta linnaeelarve vastu-
võtmisel.

2023. aasta kaasava eelarve hääletuse 
võitjad linnaosade kaupa
Haaberstis võitis algatus ehitada Harku järve randa 
kogukonnasaun ja rajada taliujumiseks mõeldud koht (autorid 
Rain Arras, Kaie Arras, Liisa Reitel)

Kesklinnas võitis idee rajada putukapeatused ehk 
taimekatustega bussipaviljonid (autor Kaire Sõmer)

Kristiines tuli esimeseks enim hääli saanud idee, millega 
täiendatakse tänavaruumi hubaste taskuparkidega (autor 
Martin)

Lasnamäel sai enim hääli idee grillimisplatsi uuendamiseks Pirita 
jõe ääres (autor Kristina)

Mustamäel võitis idee paigaldada linnaossa joogiveekraanid 
(autorid Dmitri Denissov ja Egle Olesk)

Nõmmel pälvis kõige enam hääli idee rajada avalikud tualetid 
Nõmme suurematele haljasaladele, sh Nõmme turu juurde 
(autorid Tiit Kruusalu ja Kristi Uudeväli)

Pirital pälvis elanike poolehoiu idee rajada Meriväljale laste 
mänguväljak (autor Julija Akilova)

Põhja-Tallinnas võitis idee rajada Gustav Adolfi gümnaasiumi 
Vana-Kalamaja 9 õppehoone õuealale madalseiklusrada, mis 
pakuks tegutsemislusti ka kogukonna lastele (autor Arvo Anton)

Järgmisel  
aastal saame 

Tallinna Kesklinnas 
näha mitmeid 

taimekatustega 
bussipaviljone.



321. detsember 2022

TÄHTSAD TEEMAD 

Vanasadama trammitee ehitus algab järgmisel aastal

Tallinna eelarve leevendab linlaste 
majanduslikku ebakindlust

Tallinna 2023. aasta eelarves 
moodustab teede ja tänavate 
rekonstrueerimine ning ka-
pitaalremont investeeringute 
kogumahust suurima osa –  
78,1 miljonit eurot. Rõhk on 
oluliste liiklussõlmede re-
konstrueerimisel ning täna-
vate, sildade ja viaduktide ka-
pitaal- ja taastusremondil.

„Hea meel on tõdeda, et 
hoolimata raskest majandusli-
kust olukorrast jätkab Tallinn 
olulise taristu rajamisega ning 
alustab ka uute objektide pro-
jekteerimist ja ehitamist. Meie 
jaoks on oluline liiklejate mu-
gavus ja sujuv liiklus. Lisaks 
suuremahulisele tänavate re-
konstrueerimisele pöörame 
suurt tähelepanu ka koolide 
ümbruse turvalisemaks muut-
misele,“ ütles abilinnapea Vla-
dimir Svet.

Järgmisel aastal algab välis-
rahastusega suurprojekt Üle-
miste terminali ja Vanasadama 
vahelise trammitee ehitami-
seks. Selleks on planeeritud 
ligi 21,4 miljonit eurot, millest 
linnaeelarve osa on üle 3,5 mil-
joni euro. Samuti algab Tondi 
eritasandilise ristmiku ehitus 
ja Kotka tänava rekonstruee-
rimine Tondi tänava ja Tikutaja 
tänava vahelisel lõigul, milleks 
on linnaeelarves planeeritud 

enam kui 3,5 miljoni euro.
Järgmisel aastal lõppevad 

ka Jõe ja Pronksi tänava ning 
Vana-Kalamaja tänava re-
konstrueerimistööd, milleks 
on kavandatud kokku 15,9 mil-
jonit eurot. Jätkatakse Peter-
buri tee, Liivalaia tänava ning 
Endla ja Sõle vahelise Tulika tä-
nava lõigu projekteerimisega.  
Selleks on ette nähtud 2,1 mil- 
jonit eurot.

Suuremaid kapitaalremonte 
ja rekonstrueerimistöid tehak-
se E. Bornhöhe teel ning Lehe 
ja L. Koidula tänaval (Kadrioru 
pargi uue majandushoone juur-
depääsutee). Lisaks rekonst-
rueeritakse ühistranspordipea-
tusi ja -radasid, remonditakse 
sildu ja viadukte ning rajatakse 
turvalise liiklemise tagamiseks 
teekünniseid. Valmivad ka tule-
vase Rail Balticu trassile jäävate 
tunnelite projektid ja algavad 
ehitustööd. Nendeks töödeks 
on planeeritud kokku ligi 6,9 
miljonit eurot. Kvartalisiseste 
tänavate remondiks linnaosa-
des on kavandatud kokku 6 
miljonit eurot.

Jätkub Tallinna rattastra-
teegia 2018-2028 elluviimine, 
mille tarvis on uuel aastal in-
vesteerida 6,3 miljonit eurot. 
Lõpule viiakse teise etapi tööd 
Lasnamäe rattatee ühendami-

seks kesklinnaga ning J. Poska 
tänava rattateede pikendus 
Reidi teeni. Jätkatakse ratta-
parklate võrgustiku laienda-
mist. Jalakäijate ja kergliik-
lejate turvalisuse tagamiseks 

alustatakse jalakäijate tunneli-
te rajamist Endla tänava ja Pal-
diski maantee raudteeviaduk-
tide alla ning Kotka ja Tehnika 
tänava vahele, samuti Pääsküla 
raudteejaama tunnelite pro-

jekteerimist. Et kiirendada tä-
navavalgustuse üleviimist LED 
valgustitele, on eelarves 8,9 
miljonit eurot, sh valgustuse 
uuendamiseks parkides ja las-
teaedade õuealadel. Jalakäijate 

ja teiste liiklejate turvalisuse 
suurendamiseks jätkatakse 
programmiga „Turvaline üle-
käigurada“, mille käigus raja-
takse erivalgustust ja foorisüs-
teeme jalakäijatele.

Ühistranspordivõrk Tallinnas areneb ja kaasajastub
Tallinna eelarve keskendub 
järgmisel aastal transpordi-
valdkonnas liinivõrgu aren-
damisele ja kaasajastamisele, 
ühistranspordi keskkonna-
sõbralikkuse suurendamisele 
ning tallinlastele jätkuvalt ta-
suta ühistranspordi tagami-
sele.

Valdkonda kureeriv abilin-
napea Tanel Kiik märkis, et lin-
natranspordi tegevuskuludeks 
on järgmiseks aastaks planee-
ritud 129,7 miljonit ja investee-
ringuteks 6,4 miljonit eurot. 

„Tallinn on võimaldanud 
nüüdseks ligi kümme aastat 
oma elanikel ühistransporti 
tasuta kasutada,“ lausus Kiik. 
„Soovides pakkuda konkurent-
sivõimelist alternatiivi isikliku 
sõiduauto kasutamisele, jät-
kame nii liinivõrgu arendamise 
kui ka veeremi uuendamisega, 
millesse oleme viimastel aas-
tatel oluliselt panustanud. Ta-
suta ja mugava ühistranspordi 
pakkumine on mitme sama-

aegse kriisiga toimetulekul ini-
mestele vajalik toetusmeede.“

Kiige sõnul soovib linn lähi-
aastatel soetada uusi tramme ja 
elektribusse, millega järgmisel 
aastal alustatakse. „Keskkon-
nasõbralik ühistransport on 
olnud Tallinna selge prioriteet. 
Selles osas on kindlasti märgi-
line elektribusside soetamine 
ja laadimispunktide rajamine. 
Projekti kogumaksumus on ligi 
10 miljonit eurot, millest järg-
miseks aastaks on linnaeelar-
vesse kavandatud miljon eurot,“ 
rääkis abilinnapea.

Järgmisel aastal alustab linn 
hooldustrammi hankimist, mis 
on vajalik rööbastee lihvimiseks 
ja harjamiseks. Samuti nähak-
se ette vahendid renoveeritud 
trammidele konditsioneeride 
ja ühissõidukitele häälteadus-
tussüsteemide paigaldamiseks, 
rööbaste vahetuseks Tartu 
maantee, Liivalaia ja Pronksi 
ristmikul, Tondi lõppjaama ha-
rutee pikendamiseks, trammi-

de täiendava varjualusega sei-
suala ehitamiseks Vana-Lõuna 
tänava depoosse ning ühissõi-
dukite pesula- ja remondihoo-
ne ehituseks aadressil Peterbu-
ri tee 73. 

Lisaks on kavandatud va-
hendid ühistranspordi juh-
timiskeskuse käivitamiseks 
(sh tarkvara) ehk intelligentse 
transpordi juhtimissüsteemi 
rajamiseks. Jätkatakse ka ühis-
transpordipeatustesse oote-
kodade, reaalaja infotabloode 
ja sõiduplaanide paigaldamist 
ning avariiliste kandemastide 
asendamist.

Uuel aastal soovib linn alus-
tada ka ööbusside pilootprojek-
tiga, mis kestab 15. maist kuni 
17. septembrini. Kokku planee-
ritakse neli ööbusiilini Väike-
Õismäe, Mustamäe, Priisle ja 
Pelguranna suunal, alguspunkt 
on kõigil liinidel Balti jaamas. 
Väljumised toimuvad nädalava-
hetuseti kell 00.30 kuni 04.30.

Järgmise aasta linnaeelarve 
kogumaht on 1,14 miljardit 
eurot, mida on 66,5 miljonit 
eurot ehk 6,2% rohkem kui 
lõppeva aasta täpsustatud eel-
arves. Keskmes on sotsiaalne 
turvalisus, investeeringutest 
läheb suurem osa teedesse, 
tänavatesse ja haridusvald-
konda.

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvarti sõnul on järgmise 
aasta linnaeelarve suunatud 
sotsiaalmajandusliku ebakind-
luse leevendamiseks, et aidata 
linlastel kiire hinnatõusu tingi-
mustes toime tulla. 

„Järgmisel aastal saab lisa- 
rahastust lasteaia- ja koolitoit-
lustus. Lasteaias kasvab toidu-
kulu katmise piirmäär 50 prot-
senti ning õpilaste koolilõuna 
maksumus 1,56 eurolt 1,80 eu-
roni päevas,“ rääkis Kõlvart. 
„Suurendasime toidu hinna-
tõusu tõttu koolilõuna maksu-
must juba tänavu septembris, 
kuid õpilastele jätkuvalt ter-
visliku koolitoidu tagamiseks 
tõstame 1. jaanuarist täienda-
valt linnapoolset toetust kooli-
lõunale. Uuest aastast on linna 
toetus koolitoidule 80 senti, 
mis on peaaegu sama suur kui 
üheeurone riigipoolne toetus, 
mis on püsinud viimased seitse 
aastat samal tasemel.”

Linnapea lisas, et ühtlasi 
tõuseb tuleval aastal õppeaasta 
alguse toetus seniselt 50 eurolt 
75 eurole ning pensionäridele 
hinnatõusu kompenseerimise 
toetus 175 eurole.

1. jaanuarist 2023 on kavas 
tõsta sõimerühmas käiva lap-
se toidukulu katmise piirmäär 
1,80 eurolt 2,70 eurole ja laste-
aiarühmades 2 eurolt 3 eurole 
päevas. Toidukulude katmiseks 

lasteaedades on 2023. aasta 
eelarvesse kavandatud 9,2 mil-
jonit eurot. Koolilõuna mak-
sumust tõstetakse täiendavalt  
24 sendi võrra 1,80 eurole. Li-
saks riigi toetusele kavanda-
takse koolilõuna kulude kat-
teks linna eelarvest täiendavalt 
eraldada 6,4 miljonit eurot.

Linnatranspordi toimimis-
kuludeks on kavandatud 129,7 
miljonit eurot, et arendada lii-
nivõrku ja tagada tallinlastele 
jätkuvalt tasuta ühistranspordi 
võimalus. „Praeguses majan-
duslikus keskkonnas on tasu-
ta ühistransport universaalne 
sotsiaaltoetus, mille vajalikkust 
näitab ka üha kasvav sõitjate 
arv,“ märkis Kõlvart. „Sealjuu-
res jätkame ka Euroopa ro-
helisele pealinnale kohaselt 
ühistranspordi keskkonna-
sõbralikkuse suurendamist, 
kasutades Tallinnas avalikul 
liiniveol gaasibussides biome-
taani. Samuti on kavandatud 
rohelise pealinna tiitliaastast 
lähtuvalt paljud rohepöörde ja 
kliimakavaga seotud tegevused 
ja investeeringud.“

Järgmisel aastal algab välis-
rahastusega suurprojekt Üle-
miste terminali ja Vanasadama 
vahelise trammitee rajamiseks. 
Samuti algab Tondi eritasan-
dilise ristmiku ehitus ja Kot-
ka tänava rekonstrueerimine 
Tondi tänava ja Tikutaja tänava 
vahelisel lõigul. Jätkatakse Pe-
terburi tee, Liivalaia tänava ja 
Tulika tänava (Endla tn – Sõle 
tn) projekteerimisega. Viiakse 
lõpule Jõe ja Pronksi tänava 
ning Vana-Kalamaja tänava 
rekonstrueerimine. Jätkatakse 
kvartalisiseste teede remonti, 
milleks on kavandatud 6 miljo-
nit eurot. 

Tallinna rattastrateegia 
elluviimiseks nähakse 2023. 
aastal ette 6,3 miljonit eurot. 
Lõpule jõuavad teise etapi 
tööd Lasnamäe rattatee ühen-
damiseks kesklinnaga ning  
J. Poska tänava rattateede pi-
kendus Reidi teeni. Et kiiren- 
dada tänavavalgustuse üle- 
viimist LED valgustitele, on  
kasutada 8,9 miljonit eurot, 
sh on valgustuse uuendami-
seks parkides ja lasteaedade 
õuealadel.

Investeeringuteks on 2023. 
aastal ette nähtud 217,6 miljonit 
eurot, mis on võrreldes 2022. 
aasta täpsustatud eelarvega 
4,7% vähem. Investeeringu-
test 46,1% kaetakse linnakassa 
vahendite arvelt ja kuni 41,4% 
laenu arvelt. Valdkondlikult 
on investeeringutest suurima 
osakaaluga teed ja tänavad 
(35,9%), mille kapitaalremon-
diks ja rekonstrueerimiseks on 
kavandatud 78,1 miljonit eurot. 

Investeeringud haridus-
valdkonda moodustavad 22,6% 
ehk 49,2 miljonit eurot. 12,9% 
investeeringutest läheb kul-
tuuri ja muinsuskaitse vald-
konda. Kokku moodustavad 
investeeringud teedesse ja tä-
navatesse, haridusse, kultuuri 
ja muinsuskaitsesse üle 70% 
investeeringute kogumahust.

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub rahvastikuregistri väljavõtete 
ja elukohatõendite väljastamise kord:
1. Linnaosavalitsuste rahvastikuregistrid väljastavad kõigile Tallinna elanikele tasuta elukoha 
andmete väljavõtteid (elukohatõendeid) nende endi ja nende alaealiste laste kohta. 

2. Linnaosavalitsuste rahvastikuregistrid väljastavad Tallinna korteri- ja majaomanikele tasuta 
ruumi elanike nimekirju.

3. Tallinna perekonnaseisuamet ja linnavalitsuse teenindussaal  väljastavad  riigilõivu eest elukoha 
andmete väljavõtteid (elukohatõendeid) teiste kohalike omavalitsuste elanikele (näiteks kui 
Viimsi elanik soovib endale tõendit saada Tallinnast, siis saab ta selle perekonnaseisuametis või 
linnavalitsuse teenindussaalis riigilõivu eest või pöördub Viimsisse ja saab selle sealt tasuta).  

4. Tallinna perekonnaseisuamet ja linnavalitsuse teenindussaal väljastavad riigilõivu eest elanike 
nimekirju teistes kohalikes omavalitsustes asuvate korterite ja hoonete  omanikele  või on omanikul 
võimalik ruumi elanike nimekiri saada riigilõivuvabalt vastavast kohalikust omavalitsusest.

5. Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad Tallinnas ainult linna perekonnaseisuamet ja 
linnavalitsuse teenindussaal riigilõivu eest.

 
Asukohad: Tallinna perekonnaseisuamet – Pärnu mnt. 
Tallinna linnavalitsuse teenindussaal – Vabaduse väljak 7
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Ilutulestik on surnud, elagu ilutulestik!
Traditsioonid on olulised, 
sest annavad elule pidepunk-
tid. Üks kauaaegne tradit-
sioon on uue aasta vastuvõt-
mine ilutulestikuga. Umbes 
2200 aastat tagasi Hiinas 
lõkkesse visatud praksuvast 
bambusest sai tuhat aastat 
hiljem teadlik keemiliste 
ühendite abil saavutatud ilu-
tulestik. Euroopasse jõudis 
ilutulestik keskajal.

Nii nagu on ajas arenenud 
ilutulestike tehnilised võima-
lused, on kasvanud ka inimes-
te teadlikkus ilutulestiku var-
jukülgedest. Paugutamisest 
hirmunud loomadest on palju 
räägitud, aga räägime veel. 
Võib vaid ette kujutada, mis-
sugune paanika peab valdama 
hästikasvatatud koera, kui ta 
tahab ja jaksab end pereme-
he haardest lahti rebida ning 
teadmata suunas jooksu pista. 
Hirmust ja ebakindlusest üle-
saamine võib loomadel võtta 
spetsialistide sõnul mitmeid 
nädalalaid.

Kes tahab kogeda, mis-
moodi tajuvad ilutulestikku 
linnud, võib proovida aastat 
vastu võtta kortermaja katusel 
– samal kõrgusel, kus majade 
vahelt taevasse lennutatud 
ilutulestikupalmid laiali pais-
kuvad. 

Õnneks enamik meist ei 
oska ettegi kujutada, missu-
guseid tundeid tekitavad tae-
valaotuses kaikuvad kärgatu-
sed nendes inimestes, kelle 
kodus käib praegu sõda. 

Kui loomadest, lindudest 
ja inimestest räägitakse aina 
enam, siis ei saa kuidagi ala-
hinnata ka ilutulestiku mõju 
keskkonnale, sest paratama-

tult kaasnevad sellega erine-
vad heitmed. Nimelt kasu-
tatakse ilutulestikuefektide 
loomiseks mürgiseid raske-
metalle ja plastiosakesi, mis 
õhus olematuks ei haihtu. 
Uued ja keskkonnasäästliku-
mad ilutulestikud on küll turul 
olemas, kuid nende hinnaklass 
on oluliselt kõrgem, mille tõt-
tu neid eriti ei kasutata.

Positiivse poole pealt tun-
dub mulle, et sel aastal on se-
nisest vähem neid, kelle sõr-
med juba detsembri algusest 
saadik sügelevad süütenööre 
läitma. Märgatavalt vähem 
tundub olevat rahulikku jõu-
luootust lõhestavaid pauke. 
Ma loodan, et me saamegi 
ühiskonnana kokku leppi-
da, et enne aastavahetust me 
enam ei pauguta. Muidugi on 
üks võimalus näiteks Tallinna 
heakorraeeskirjades sõnasel-
gelt sätestada, et esimesest 
advendist kuni 30. detsembri-
ni on ilutulestik keelatud. Ent 
palju toredam oleks, kui me 
hoiduksime asjatust pauguta-
misest seetõttu, et me ise tun-
neme, et nii on õige. 

Aga mida teha 31. det-
sembril? Siinkohal jõuame 
taas traditsioonide juurde – 
ühtki kommet ega harjumust 
ei ole mõistlik lammutada, 
kui ei ole vastu pakkuda sa-
maväärset alternatiivi. Aga 
uusaastasaluudi puhul on see 
alternatiiv täiesti olemas: Tal-
linna kesklinnas võtame uue, 
rohepealinna-aasta vastu 
suurejoonelise lasershow’ga. 
See loob võrdväärse värvilise 
vaatemängu, kuid ilma üleliig-
se mürata ja keskkonda saas-
tamata. Oleme ühtlasi alga-

tanud koostöös Varjupaikade 
MTÜ-ga kampaania “Ära pau-
guta – anneta”, millega kutsu-
me inimesi üles ilutulestikule 
mõeldud raha hoopis abiva-
javatele loomadele annetama. 

Minule isiklikult ei ole ilu-
tulestikku vaja, aga ma mõis-
tan inimesi, kelle jaoks klas-
sikaline ilutulestik on tähtis. 
Seega ei paku ma välja keelde 
ega müranorme aastavahe-
tuse tähistamiseks. Lepime 
sellega, et uute tehnoloogiate 
omaksvõtmine võtabki aega. 
Aga see tehnoloogia on ole-
mas ka kodudes kasutamiseks 
– väikesed laserprojektorid 
on vägagi mõistliku hinna-
ga saadaval. Nõnda et loomi 
säästvad võimalused värvide-
mänguks on igaühel juba täna 
olemas. 

Ma tean, et paljude jaoks 
“see pole see” ning evolut-
sioon võtabki aega. Saja aas-
taga on meie kodudes tule-
ohtlike petrooleumilampide 
asemel saanud õhtuseks har-
jumuseks süüdata säästlik 
LED-lamp. Alles veerandsada 
aastat tagasi oli tavaline, et 
mõni külamees viskas jaani-
lõkkesse “eriefektideks” auto-
rehvi või eterniiditahvli. Täna 
pälviks selline tegu ümbrit-
sevate inimeste üksmeelse 
hukkamõistu. Nii saab ka ilu-
tulestikega pakutava ilu vala-
da uude vormi, mis on sama 
kaunis, aga toob vähem hirmu 
nõrgematele. Selleks tuleb va-
ruda aega, aga selleks tuleb 
seada ka kindel siht. 

Tallinnale anti üle Euroopa spordipealinna tiitel

Kampaaniast „Ära pauguta – anneta”

Detsembri alguses anti Brüs-
selis üle 2025. aasta Euroopa 
spordipealinna tiitel, mille 
võttis Tallinna nimel vastu 
linnapea Mihhail Kõlvart. 

Tiitli andis üle Euroopa 
Spordipealinnade Assotsiat-
siooni (ACES) president Gian 
Francesco Lupattelli. Ühen-
duse juhatuse liikme Johannes 
André de Jeu sõnul on Euroopa 
spordipealinna tiitli omistami-
ne esmalt tunnustus ja auhind 
linnale, kus on silmapaistev ja 
üle Euroopa esiletõstmist vää-
riv spordikorraldus. 

„Tallinn väärib Euroopa 
spordipealinna tiitlit ja tähista-
gem seda 2025. aastal paljude 
erinevate tegevuste ja prog-
rammidega. Loodan, et tiitli-
aastaks valmistumise protses-
siga ja sel ajal toimuva rikkaliku 
programmiga leiab Tallinn uusi 
suundi ja võimalusi, kuidas 
spordivaldkonda veelgi jät-

kusuutlikumalt arendada ning 
panustada sellesse ka tiitliaas-
ta järel.“

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on spordipealinna tiitli 
puhul tegemist auväärse tun-
nustusega, mida jagab linn 
üheskoos kõigi spordivald-
konna arendajate, sportlaste, 
treenerite ja spordisõprade 
aastatepikkuse panuse ja pü-
hendumuse eest. 

„Nii nagu sportlase tee-
kond maailma tiitlivõistluse 
poodiumile nõuab aastate, ise-
gi aastakümnete pikkust pü-
hendumust, töökust ja mees-
konnatööd, eeldab seda ka 
Euroopa spordipealinna tiitli 
saavutamine,“ rääkis Kõlvart. 
„Ent iga tunnustusega kaasneb 
ka vastutus – spordipealinnana 
kanname üleeuroopalise liiku-
misharrastuse ja spordi vald-
konna eestkõneleja ja -vedaja 
rolli. Me oleme väärtustanud 

Tallinnas kogukonnakeskset 
spordi arendamist ning sel-
leks on meil loodud kaasaegne 
ja mitmekülgne taristu. Nüüd 
avaneb meile võimalus olla ka 
osaline üleeuroopalise kogu-
konna spordi arendamisel ja 
ma tänan selle usalduse eest.“ 

Tallinn kui sporti arendav 
ja panustav, tervislikku ja ak-
tiivset elustiili väärtustav linn 
esitas tänavu kevadel taotluse 
Euroopa spordipealinn 2025 
nimetusele kandideerimiseks. 
Taotluses anti põhjalik ülevaa-
de linna senistest tegevustest, 
taristust ja plaanidest spordi-
valdkonnas. Taotlust hinnanud 
valideerimiskomisjon leidis, et 
Tallinn väärib Euroopa spordi-
pealinna tiitlit ning kõigile teis-
tele Euroopa linnadele eesku-
juks olemist. 

Euroopa spordipealinna 
tiitlit on välja antud aastast 
2001.

Kesklinna valitsus alustab 
koostöös Varjupaikade MTÜ-
ga kampaaniat „Ära pauguta 
– anneta“, mille eesmärk on 
kutsuda elanikke üles mõtle-
ma lemmikloomade heaolule 
ning annetama ilutulestiku 
soetamiseks mõeldud raha 
hoopis neljajalgsete heaks.

Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul ei tähen-
da see aga, et sel viisil käitu-
des jääks keegi aastavahetuse 
peomeeleolust ilma. „Kutsu-
me kõiki linlasi tähistama uue 
aasta saabumist Vabaduse 
väljakul. Esinevad Eesti tun-
tud artistid ja ilutulestiku ase-

mel saab esmakordselt näha 
lasershow’d. Säästame loomi, 
inimesi ja keskkonda – just 
nagu Euroopa rohelisele pea-
linnale kohane,“ ütles Hauka-
nõmm.

Varjupaikade MTÜ kom-
munikatsioonijuht Anni Anete 
Mõisamaa lisas, et detsember-
jaanuar on loomade, looma-
omanike ja varjupaikade jaoks 
keeruline aeg. „Sel ajal tõuseb 
hüppeliselt murelike inimeste 
tehtud telefonikõnede arv loo-
made varjupaika. Kellel on koer 
rihmast lahti tõmmanud, kellel 
koer aiast kadunud, kes teatab 
hulkuvast loomast. Meil on hea 

meel, et Kesklinna valitsus kut-
sub inimesi üles ilutulestikust 
loobuma ja selleks mõeldud 
raha hoopis loomade heaks 
annetama,“ sõnas Mõisamaa.

Hetkel on Varjupaikade 
MTÜ hoole all üle 700 kassi 
ja üle 50 koera. Väga tänuli-
kud ollakse pelletite ja kassi-
liiva eest, kuna nende hind on 
praeguse olukorra tõttu kol-
mekordistunud ja ühe nädala 
varu läheb maksma lausa 3500 
eurot. Samuti on väga ooda-
tud ka kassi- ja koeratoit, eriti 
konservid. Rahalise annetuse 
saab otse veebilehel varjupaik.
ee väga lihtsalt teha.

Monika Haukanõmm
Kesklinna vanem

Jõulukuuse saab pärast pühi 
tuua kogumispunkti 
Kesklinna elanikud saavad pärast pühi viia oma 
jõulukuuse selle tarbeks linnaosa asumitesse 
paigaldatud üheksasse kogumiskonteinerisse. 
Linnakeskkonna puhtana hoidmiseks palume kesklinlastel toimetada oma jõulukuused 
selleks spetsiaalselt paigaldatud ja tähistatud kogumiskonteineritesse. Kuuse saab 
kogumispunkti tuua alates 2. jaanuarist, kogumine kestab 16. jaanuarini.

Jõulupuude konteinerid paiknevad:
• Luite 46 kõrval
• Kuristiku ja Oru ristmikul (Kadriorg)
• A. Adamsoni 34 (Kassisaba)
• Jalgpalli/Asula parklas (Kitseküla ja Uue Maailma)
• Imanta parklas Pleekmäel Liivalaia 40 kõrval (Keldrimäe ja Juhkentali)
• Vaikne park / Magasini pakendipunkti kõrval (Veerenni)
• Rohelise aasa parklas (Kadriorg)
• Tatari / Uus-Tatari platsil endise kohtumaja kõrval (Veerenni)
• Koidu tn 80 (Uus Maailm)

NB! Kesklinna valitsus paneb kõigile südamele, et üksnes 
jõulukuuskede jaoks mõeldud konteineritesse ei pandaks 
olmeprügi, ehitusprahti ega muid jäätmeid. Samuti ei tohi kuuski 
visata konteineri kõrvale, linna haljasaladele või kohtadesse, kus 
tavapäraselt kogutakse korterelamute olmejäätmeid.

Jõulukuuski võtavad aia- ja haljastujäätmetena vastu ka Pärnamäe, Rahumäe, 
Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaam, mille kohta leiab infot: www.jaatmejaam.ee.

Foto: Jan-Joonas KimmelFoto: Ilja Matusihis
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Mõni minut enne keskpäeva 
ilmus minu vaatevälja kõrge 
Mercedese veok, millel kollane 
sahk ees ilutsemas. Viipasin sa-
hamehele käega ja lõin esmase 
kontakti. Kui masin peatus, ot-
sustasin kiirelt kabiini ronida, 
et mitte takistada liiklust. Ro-
nides mõtlesin, kui tüütu võib 
see küll iga päev olla, sest masi-
nasse ronimine nõudis üksjagu 
pingutamist. 

Istmele maandudes võt-
tis mind vastu soe tööruum ja 
sõbralik tervitus. Sain teada, 
et oma „kabinetis” võõrustab 
mind Üllar. Arvasin eest leidvat 
veidi mõrus meeleolus meest, 
sest sahajuhi töö linnatänavatel 
ei saa ju olla ometi lihtne. Hoo-
pis vastupidi – Üllar oli igati 
pingevaba ja positiivne. Tema 
sõnul on ta kõrvalistmel käinud 
sahamehe tööd kaemas mitu 
ajakirjanikku ja kohe loetleski ta 
terve nimekirja väljaannetest. 
Vahetult enne tööpostile asu-
mist oli ta jõudnud hommikul 
käia juba Vikerraadios rääkimas 
lumesahajuhi töö köögipoolest. 

12-tunnine tööpäev
Auto rooli istus Üllar hommikul 
kell 9, tema tööpäev lõpeb õh-
tul kell 21. Siis annab ta auto üle 
järgmisele mehele, kelle kan-
da jääb öövahetus. Üllari vas-
tutada on kesklinna piirkond, 
Toompea ja Balti jaam. Kui mitu 
korda ta selle aja jooksul suu-
dab oma kindlat marsruuti läbi-
da, pole ta kokku lugenud, kuid 
neid kordi on palju.

Tasa ja targu liigume mööda 
linnatänavaid. Üllaril käib pilk 
pidevalt suure masina peegli-
tesse ning samal ajal liigutab 

ta ka paremas käes olevat juht-
pulti. Kord on kolme meetri 
laiune sahk masina ees sirge, 
kord suurema nurga all, kord 
väiksema. Püüan hoolikalt vali-
da sobivat hetke, mil küsimust 
esitada, sest jälgimist on tõesti 
palju, et mitte haarata lumesa-
haga kaasa mõnd liiklusmärki 
või mitte lennutada lumepudru 
mõne jalakäija peentele talve-
saabastele.

Liigume Tõnismäele, kus 
tänav muutub kitsamaks. Üllari 
hääletoon muutub tõsisemaks, 
kui küsin, kuidas on puhasta-
da kitsamaid tänavaid. „Neid 
ikka on. Käisin küll mingi aeg 
sügisel ilma lumeta proovimas 
ja juba siis oli üsna kitsas. Kuid 
autod olid parkinud üsna ääre-
kivi juurde. Nüüd, kui lumi ka 
juures, ei kujutagi ma ette, kas 
üldse sahaga läbi lähen,“ on sa-
hajuht küsimuse ees.

Sujuvalt saan võtta ette tee-
ma, mis enne talve tulekut tä-
helepanu pälvis. Mäletatavasti 
otsustati korjata linnas enne 
talve saabumist ära rattateede 
eralduspostid. Üllari sõnul oli 
see igati tark otsus, sest tema 
arvates oleks saha alt paiskuv 
lumemass need niikuinii pu-
ruks või kõveraks lükanud ning 
kevadeks oleks heal juhul mõni 
üksik post püsti jäänud.

Liigume mööda südalinna 
suurimaid tänavaid. Reastudes 
üle mitme sõidurea, ei liigu 
Üllari näos ükski närv ning ot-
sustangi uurida, kaua ta seda 
ametit pidanud on. „Neljas talv 
läheb,“ vastab ta kohe. Alustas 
ta aga väiksema masina peal ja 
hoopis Kadriorus, kuid talv oli 
nigel ja lumelükkamist toona 

üsna vähe. Suvel töötab mees 
aga hoopis kalluri peal ja tege-
leb asfaldiveoga. Mõlemal ame-
til on omad head ja vead, tõdeb 
mees ega soovi langetada va-
likut suvise või talvise hooaja 
kasuks. 

Mille kõigega peab sahajuht 
arvestama
Olen meeldivalt üllatunud, kui 
sagedasti annavad kaasliiklejad 
meile teed. Kas selline käitu-
mine on tavapärane ja kuidas 
lumesahkadesse üldiselt suh-
tutakse, soovin ma uudishi-
mulikult teada. „Väga hull ei 
ole. Mõnel on kiirem ja siis ta 
ei lase mind sealt bussitaskust 
välja, kuid siis tuleb järgmine, 
viisakama juhiga auto, kes ikka 
laseb. Inimesed on erinevad,“ 
ütleb Üllar. 

Kui tuuleklaasi vastu hak-
kab langema tihedam lumesa-
du, küsin otse, kas talv tuli linna 
ootamatult? Nii küsitakse aja-
kirjanduses igal aastal, üritan 
hoida leebemat tooni. „Talv ei 
tule ootamatult, juba novembri 
alguses käisime marsruutidel ja 
valmistasime end ette. Oota-
matu oleks siis, kui jaanipäeval 
oleks selline ilm,“ vastab Üllar. 

Auto hakkab veidi vibree-
rima. Saan teada, et seda põh-
justab soolapuistur, mis paraku 
ei soovi hetkel oma tööd teha. 
Justkui töötab, aga soolaterad 
maapinnani ei jõua. Nii ongi 
päevaplaanis minna seda töö-
kotta näitama. Soola põhjus-
tatud „pläga“ aga Üllarile ei 
meeldi ja liiklejana pean tema-
ga nõustuma - ebameeldiv nii 
jalakäijale, kergliiklejale kui ka 
autojuhile.

Järsku hakkab telefon heli-
sema. Üllar võtab vastu ja ütleb 
helistajale üsna resoluutselt: 
„Kuule, ma helistan sulle mingi 
hetk tagasi, mul hetkel käed-ja-
lad tööd täis.“ 

Võtan taas ette aktuaal-
se, ent sahajuhi jaoks valuliku 
teema: kõnni- ja rattateed on 
läbimatud. Üllar mõistab olu-
korda hästi ning üritab anda 
alati oma parima – autojuht 
peab saama liigelda, rattatee 
peab olema puhas ja kõnnitee 
läbitav. Paraku pole lund aga 
tegelikult mitte kuhugi lüka-
ta. „Kui rattateelt ka hooga ja 
laiemalt lükata, siis see kõik 
oleks kõnniteel, seega proovin 
siin tasakaalu hoida,“ seletab ta 
mulle ilmekalt. 

Korraga viipab Üllar käega, 
viidates probleemile, millega 

peab arvestama iga sahajuht, 
kes pealinna tänavaid hooldab: 
„Me peame lükkama rattaraja 
puhtaks, aga see konkreetne 
liiklusmärk on nii madalal, et 
ma pean tegema jõnksu sisse, 
et mitte autoga märki maha 
tõmmata.“

Lemmikmarsruuti Üllaril 
ei ole. Kolm talve on ta Kesk-
linna piirkonnas puhastanud 
ning tema sõnul ongi see hea 
lahendus, sest juba on kindlalt 
teada, kuhu sõita, millistele 
kohtadele suuremat tähelepa-
nu pöörata. Mõni päev varem 
oli ta küll enda jaoks võõral 
marsruudil olnud – siis peab 
jätkuma silmi ka ekraanile, et 
hoida end õigel teel. Minul kui 
kõrvaltvaatajal on seda raske 
mõista, sest juba praegu on 
sahamehe silmad ühtaegu pa-

remal, vasakul, üleval ja all.
Kolmveerand tundi hiljem 

ütlen Üllarile, et olen valmis 
pardalt lahkuma ja ta saab 
minna töökotta uurima, miks 
soolapuistur ikkagi ei tööta. 
Küsin veel lõpetuseks, mida ta 
soovib kaasliiklejatelt. „Mõist-
vat suhtumist. Ega me teid tä-
navatel niisama ei sega, meie 
soov on, et kõigil oleks hea lii-
gelda.“

Tänavune talv tõotab tul-
la kõigile sahajuhtidele väga 
suuri väljakutseid pakkuv ning 
igav neil tõesti ei hakka. Mul 
on hea meel, et sain võimaluse 
näha sahamehe töö köögipoolt 
ja algse arusaama, milline on 
vaade läbi nende silmade. Pä-
rast sellist kogemust vaatan 
nende meeste tööd hoopis tei-
se pilguga.

Sahajuht Üllar: ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist
Tänavune talv tõotab tulla sahameeste jaoks erakordselt väljakutseterohke. Kesklinna Sõnumitel oli hea võimalus sõita koos sahamees 
Üllar Pärnastega läbi tema tavapärane lumekoristusmarsruut Tallinna kesklinnas.
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Eakad saavad uuest aastast hõlpsamalt abi kutsuda 
Alates 1. jaanuarist 2023 osu-
tavad Tallinna linnas sotsiaal-
valveteenust Koduandur OÜ ja 
Viking Security AS, kellega on 
leping sõlmitud kolmeks aas-
taks. Teenus aitab suurendada 
kodus elavate erivajadustega 
inimeste turvatunnet, tagades 
abi jõudmise võimalikult kii-
resti ka nende tegutsemisvõi-
metuse korral.

Koduandur OÜ on välja 
arendanud tarkvara, mis tu-
vastab üksi elava eaka või eri-
vajadusega inimese koju pai-
galdatud seadme abil olukorra, 
kui inimesega on juhtunud 
õnnetus ja ta ei suuda ise abi 
kutsuda. Viking Security AS roll 
on reageerida ja hätta sattunud 
inimesi aidata, kui Koduandur 

on võimaliku ohu tuvastanud.
Koduanduri seadmed kogu-

vad andmeid inimese elukesk-
konnast (liikuvus, temperatuur 
ja õhuniiskus) ning inimene ei 
pea ise hätta sattumisest teada 
andma. Lisaks tuvastab seade 
ruumide ebatavalise tempe-
ratuuri (kütmata või üle kuu-
menenud eluruumid). Samas 
säilib privaatsus, sest seade ei 
pildista, filmi ega salvesta heli. 
Seade toimib patareitoitel vä-
hemalt aasta ning edastab infot 
sisseehitatud sidesüsteemi abil, 
internetiühendus ei ole vajalik. 
Kui seade tuvastab ohuolukor-
ra, teavitab see kontaktisikut 
või reageerimisteenuse osu-
tajat. Koduanduri infosüsteem 
võimaldab ka kontaktisikutel 

tarkvara edastatud andmetega 
tutvuda.

Alates 28. novembrist võtab 
Koduandur OÜ esindaja teenu-
se kasutajatega ühendust. Tun-
niajase kodukülastuse käigus 
paigaldab ja seadistab ettevõte 
uued seadmed, tutvustab muu-
datusi, annab üle teenuse mee-
lespea ja sõlmib uue lepingu. 
Praegu sotsiaalvalve häirenupu 
teenust osutav Meditech Es-
tonia OÜ asub vanu seadmeid 
eemaldama alates 2. jaanuarist. 
Sellega seoses annab Meditech 
Estonia OÜ inimeste koduvõt-
med üle linna sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile, kes omakorda 
annab võtmete hoiustamise 
üle Koduandur OÜ-le ja Viking 
Security AS-le.

Sotsiaalvalveteenust osu-
tatakse inimesele, kelle eluko-
hana on rahvastikuregistrisse 
kantud Tallinna linn. Teenuse 
saamiseks tuleb pöörduda oma 
linnaosa valitsuse poole ja täita 
taotlus. Seejärel teeb sotsiaal-
töötaja kodukülastuse ja hin-
dab inimese abivajadust. Kui 
sotsiaalhoolekande osakond on 
kogu infot arvestades jõudnud 
otsusele, et sotsiaalvalveteenus 
katab inimese abivajaduse, on 
tal õigustus saada linna rahas-
tusel teenust tasuta.

Täiendavatele küsimustele 
vastavad: Tarmo Pruuli (5341 
4885, Koduandur OÜ) ja Kätlin 
Uuemäe (6457 811, sotsiaalval-
veteenus@tallinnlv.ee, sotsiaal- 
ja tervishoiuamet).

Euroopa rohelise pealinna aasta toob Tallinna palju muutusi
Tallinnas tuleb Euroopa ro-
helise pealinna aastal park 
Raekoja platsile, välisaun lin-
nahalli juurde, toidusalud 
Mustamäele ja Lasnamäele, 
rahvusvaheline roheinnovat-
sioon kesklinna, rohelus Kris-
tiine transpordisõlmedesse ja 
palju muud.

Euroopa rohelise pealinna 
aasta põhiteemad Tallinnas on 
elurikkuse hoidmine, kliima, 
rohetehnoloogiad ja kestlikest 
põhimõtetest lähtuv juhtimine. 
Samuti on võetud eesmärgiks 
kaasata rohepealinna tegemis-
tesse nii tallinlasi, kohalikke 
ettevõtteid kui ka erinevaid 
vabaühendusi. Rohelise pealin-
na programmis on huvitavaid 
keskkonnateemalisi tegevusi 
kõigile Tallinna elanikele, muu-
hulgas üle 60 ürituse.

„Oleme Tallinnas väga pü-
hendunud sellele, et lükata 
tiitliaastal hoogu juurde päris 
muutustele keskkonnasõbra-
likuma linna suunas ja et need 

oleksid ka nähtavad igal pool 
Tallinnas, nii tänavapildis, linna 
töötajate ja ametnike suhtumi-
ses kui ka linnakodanike mõt-
teviisis,“ ütles linnapea Mihhail 
Kõlvart. 

Näiteks keskkonnasõbrali-
kuma ühistranspordi arenda-
miseks on linnal täiendavad va-
hendid, et soetada elektribusse 
. 2023. aastal algab ka uue, Va-
nasadama trammiliini ehitus. 
Samuti toimub Tallinnas järg-
misel sügisel rohetehnoloogia 
nädal, sealhulgas ainulaadne 
CleanTech Europe konverents 
ja rohe-EXPO.

Rohelise pealinna juht Kris-
ta Kampus rääkis, et Tallinna 
rohelise pealinna programmis 
on huvitavaid keskkonnatee-
malisi tegevusi kõigile linna 
elanikele, sealhulgas nii üritusi, 
projekte kui konkursse. Prog-
ramm jaguneb nelja teema va-
hel: kestlik linn, õppiv linn, kaa-
sav linn, nutikas linn. Läbi aasta 
toimub ka näiteks elurikkuse 

talgute programm, kus soovijad 
saavad ise käed külge panna, et 
oma kodukoha loodust hoida ja 
märgata.

Tallinnal on ka plaanis viia 
rohelise pealinna aastal linnas 
esmakordselt läbi linnaruumi 
taktikalised sekkumised – pro-
jekt „Rohejälg“, mille suurem 
eesmärk on mõnusa inimsõb-
raliku linnaruumi loomine. 
„Tahame, et sel projektil oleks 
ülelinnaline mõõde, et midagi 
toimuks igas linnaosas, et jõuda 
võimalikult paljude linlasteni,“ 
ütles projekti vedava rohe-
pöörde kompetentsikeskuse 
juht Liis Vahter. 

Näiteks luuakse Raeko-
ja platsile juunist septembrini 
ajutine park, mis pakub kü-
lastajatele istumiskohti ja eri-
nevaid tegevusi ning elavdab 
haljastuse ja ruumiobjektide-
ga ajutiselt väljaku ilmet. Parki 
saab ka järgnevatel aastatel ka-
sutada.

Linnahalli ja kruiisisadama 

piirkonna rannajoonel toimub 
rida sekkumisi, mis avavad 
mereääre linlastele ning muu-
davad praegu üsna kaootili-
se ruumi terviklikumaks. Piki 
rannajoont tekib ala ühendav 
promenaad, luuakse uued hal-
jasalad ja naturaalse ilmega lii-
vadüün, mis pakuvad linlastele 
mitmeid uusi ajaveetmise või-
malusi. Talisuplejatele avatakse 
linnahalli kõrval oleval rannal 
aastaringne saun, kruiisitermi-
nali ette kerkib tänavatoiduala 
ja suvel elavdab uut ruumi 
üritusprogramm keskkonna-
teadlikkuse loengutega. Lisaks 
hakkab suvel Reidi promenaadi 
ja kruiisilaevade terminali vahel 
sõitma ajutiselt väike parvlaev.

Lisainfot Tallinna rohelise 
pealinna sündmustest ja tege-
vustest leiab aadressilt green-
tallinn.ee.

Maarja Pakats 

Tallinna rohelise pealinna sündmused
21. jaanuar
Euroopa rohelise pealinna avaüritus, kus Tallinnale antakse 
üle Euroopa rohelise pealinna tiitel.

Märts
Rohetärnid restoranide nädala menüüdes

9. mai
Euroopa päeva tähistamine 150 puu istutamisega koos 
Laulupeo SA-ga. Kavas on ka istikute ja seemnete laat.

2.-4. juuni
Vanalinna päevade raames eriprogramm „Vanalinn kui 
roheline elukeskkond“

30. juuni – 2. juuli
Keskkonnahoidlik noorte laulu- ja tantsupidu

31. august – 16. september
Läänemere-äärsetele linnadele suunatud kampaania 
mererandade puhastamiseks väikeprügist. 

14.-17. november
Roheinnovatsiooni nädal: Tallinn Cleantech EXPO,  
Cleantech Forum Europe, Targa linna konverents

Terve aasta

• Elurikkuse talgud

• Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta Tallinna 
lasteaedades ja koolides

• Rohelise pealinna seminarid, loengud ja õpitoad 
botaanikaaias
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Aasta linnakodanik on Räägu kooli 
direktor Natalja Mjalitsina
Tänavuseks Tallinna aasta lin-
nakodanikuks valiti Natalja 
Mjalitsina, kes käivitas 2022. 
aasta aprillis Ukraina sõjapõge-
nikest lastele Räägu kooli ning 
juhib kooli tänaseni.

Linnavolikogu esimehe Jev-
geni Ossinovski sõnul on kogu 
tänavuse aasta vältel olnud nii 
rahvusvaheline kui kodumaine 
fookus Ukrainal. Seetõttu on ka 
ootuspärane, et Tallinna aasta 
linnakodaniku valimisel oli palju 
kandidaate, kes just Ukraina ini-
meste abistamisega tegelevad. 
Paljude väärikate kandidaatide 
seast osutus valituks just Räägu 
kooli juht Natalja Mjalitsina.

Volikogu esimees kirjeldab 
Mjalitsinat kui juhti, kes otsib 

eelkõige alati võimalusi, mitte 
takistusi. Räägu kooli juhina on 
Natalja Mjalitsina missiooniks 
pakkuda Ukrainast põgenenud 
lastele turvalist ja hoolivat kesk-
konda haridustee jätkamiseks. 
Ossinovski selgitas, et Mjalitsina 
juhtimisel leiti Räägu kooli vajalik 
personal, loodi tingimused ning 
mis kõige tähtsam – võimalused 
õppetööga kiiresti ja kvaliteet-
selt peale hakata. „Mõistagi tegi 
ta seda üliinimliku kiirusega,“ 
tunnustas Ossinovski laureaati.

Aasta linnakodanik Natalja 
Mjalitsina ütles, et Räägu kooli 
vedamise energia tuleb ikka eel-
kõige inimestest. „Vaatan lapsi 
ja õpetajaid ning mõtlen, et te-
gelikult on ikka päris tore tunda 

toetust ja seda, et me pole üksi 
jäetud,“ ütles Mjalitsina. Ta tõ-
des, et on toetuse, tunnustuse 
ja jõuluaja valguses võtnud ees-
märgiks tuua esile ja tunnustada 
head ja jätta tagaplaanile prob-
leemid, millega nagunii tuleb 
tegeleda. „Kõige parem mõjutaja 
on headus,“ toonitas tunnustuse 
pälvinud Mjalitsina.

Tallinna linnavolikogu va-
lib aasta linnakodanikku 2018. 
aastast, et tunnustada tallinlasi, 
kes on möödunud aasta jooksul 
andnud oma panuse kodulinna 
rahvusvahelise maine paranda-
misse, linnaelu edendamisse, 
paremaks tegemisse ja muut-
misse või on saatnud korda eri-
lise teo.

Jõuluturu kultuuriprogramm kuni 8. jaanuarini

23. DETSEMBER
16.00 Rahvatantsurühm “Ingliska”
17.00 Juudi ansambel “Ma-s-ka” ja ansambel 

“Tervendavad helid”
18.00 Mustlastantsutrupp “Shatritsa”

6. JAANUAR
17.00 Rahvatantsuansambli “Kullaketrajad” 

naisrühm
19.00 Rahvakunstiselts “Leigarid”

7. JAANUAR

12.00 „Tandsotahvaja` ni laululaaditaja`“ –  
setokeelse teatri Veerna Vorkats 
muusikaline näitemäng

13.00 Seto naisrahvatantsurühm “Poloda 
piigad” koos segarahvatantsurühmaga 
“Hõbehall”

14.00 MODUS – seto KARMOŠKAD
15.00 Segarühm “Helgerid” Põlvamaalt
16.00 Rahvatantsuselts “Kirmas” Pärnumaalt
18.00 Segarühm “Laagri leegid”
19.00 Õigeusu jõulude tähistamine

8. JAANUAR

12.00 Rahvatantsuansambel “Lepalind”
14.00 Rahvatantsurühmad “Haspel” ja “Turba 

Tantsupisik”
15.00 USA jalaväeorkester
16.00 „Joondu“ segarühm
17.00 Tantsuansambel “Savijalakesed”
19.00 Tantsuansambel “Savijalakesed” 
KAVAS VÕIB ETTE TULLA MUUTUSI!

Tallinna Tantsuklubis saab tantsida 19.–20. sajandi 
külapidude tantse meilt ja mujalt ja alati 

pillimehe ehk elava muusika järgi.
Eestvedajateks Leanne Barbo ja Jaan Sarv.

 Kõik on oodatud, olgu noor või vana, julge või häbelik.

KEVAD 2023

11.01 | 25.01 | 08.02 | 22.02 | 08.03 | 22.03
05.04 | 19.04 | 03.05 | 17.05 | 31.05

Hopneri Maja dieles (Vanaturu kael 3)

Pääse 5/7€ müügil müügil Fienta.com ja kohapeal

Natalja Mjalitsina ja  
Jevgeni Ossinovski
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98
Ljubov Nesterenko

96
Valentin Uliyanov

95
Helgi Tilsen
Aino Lehis
Helju Noode
Laine Urb

94
Voldemar Eiber
Aino Pevgonen
Klavdiya Vershinina
Jevgenia Ivanova

93
Miralda Sütt
Alexander Kaplan
Linda Rüüler
Larissa Sidorenko

92
Merzella Jaanson
Linda Viisalu
Hubert-Viktor Kahn
Ilmi Glikman
Niina Tisler
Eda Eller
Viljam Fleišer
Pilvi Ojamaa
Maiu Preismann
Helga Hallmägi

91
Ekaterina Evstropova
Jekaterina Trevogina
Malle Rute
Lilia Tamm
Aksel Tamm
Jüri Kristjuhan
Vaike Uusmann
Mari Poom
Eevi Mällo

90
Valentina Laansalu
ArmildaParkkonen
Ilme Neerut
Valentina Alaküla
Raissa Linguran
Evi Kerge
Lia Mihhailova
Lea Tormis
Aide Reinla
Liidia Ilves

85
Tamara Demtšuk
Tamara Mihailikova
Anne-Reet Väljataga
Mart Varner
Tiiu Rousku
Jaak Ratt
Irene Linamäe
Aado Luik
Vladimir Pantšenko
Antonina Lebbin
Roza Sajadjan

Kirsti Metusala
Maie Veske
Rein Kaljuraid
Jekaterina Makarova
Silvi Lokko
Alexey Zakharov

80
Ulvi Kruus
Milvi Kull
Anne-Mai Salumäe
Laine Pals
Pille Kälissaar
Dagmar Kross
Eda Aru
Gitta Melik-Allaverdjan
Priit Murrut
Tiit Mesila
Velda Soidla
Toomas Kärmik
Elina Bärg
Viljar Kõverik
Mare Lember
Tiiu Kukk
Luule Käärdi
Vambo Vee
Niina Rohtmets
Rein Lehtla
Aleksandra Randlaid

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

21. detsember 2022

Tähelepanu! Sotsiaalkeskus ei toitlusta järgmistel tööpäevadel: 
23. detsembril 2022
2. jaanuaril 2023
Keskus on 2. jaanuaril suletud. 
Häid pühi!

N 19. jaanuaril kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA. 
Tantsumuusikat mängib ja meeleolu loob orkester Liivabänd.

E 23. jaanuaril kl 14 PÄRASTLÕUNATEE.
Külalisena muusik PEETER PODELSKI ja humorist TIIU ANTON.
                                                         
AVATUD OREST KORMAŠOVI MAALIDE NÄITUS.                                                      
 
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.  
Meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine neljapäeviti kell 11.30-12 ja 13-13.30. 
Tasuta juriidiline nõustamine (Kristel Tina). Vajalik eelregistreerimine infolauas või tel 
6466 123.
Tasuta psühholoogiline nõustamine (Reet Poom) eelregistreerimisega infolauas või tel 
6466 123.
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised iga kuu teisel esmaspäeval kell 14.30. 

Lisaks tegutsevad keskuses paljud ringid, kursused ja ansamblid. 
Tööd jätkab ja uusi  hoolealuseid ootab ka eakate päevahoid.
  
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

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

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE JAANUARIKUU ÜRITUSED

Eakad võistlesid bowlingus
Pika koroonapausi järel toimus 30. novembril eakate bowlinguvõistlus „Novembrikuul“, 
mis täitis Mustamäe elamuskeskuse keeglisaali innuka võistlusemotsiooni ja 
kaasaelamise rõõmuga. 

Võistlusel osalesid Tallinna linnaosade võistkonnad ja Viimsi. Igas kuueliikmelises 
võistkonnas oli kolm mees- ja kolm naismängijat. Lisaks osales individuaalvõistlusel kuus 
mängijat.

Pingelises võistluses pälvis esikoha ja kuldmedalid Viimsi võistkond 1791 punktiga, 
edestades  Kesklinna võistkonda vaid 3 punktiga (1788). Pronksmedalile tuli Mustamäe 
võistkond.  Hõbemedalid pälvisid Kesklinna võistkonnas  Matti Jaanus, Jüri Proosa, 
Valdek Kivirand, Helgi Kivirand, Dagmar Kross ja Sirje Halmann. Individuaalarvestuses 
olid aga tublimad võõrustajad – meestest Valdek Kivirand ja naistest Dagmar Kross, keda 
tunnustati kuldsete medalitega.

Kolmandat korda toimunud meeleoluka „Novembrikuuli“ osalejad tänavad Kesklinna 
sotsiaalkeskust võistluse ladusa ja meeldiva korralduse eest!

Andrus Kross

UKULELE KURSUS
algajatele

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

JAANIPÄEVAL ÜLLATAN SÕPRU

16. jaanuar–27. märts 2023
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€



Eelmise ristsõna õige vastus: VARSTI ONGI KÄES. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Taavi Nõmm. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 11. jaanuarini samal aadressil või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind.
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KODULINNA MAJAS
Meie laiuskraadidel elavatel inimestel on hingerahu ja edasimõtlemise tarbeks vaja 
mingigi osa ajast näha ja kuulata seda VALGET VAIKUST, mis on õnneks saabunud ja 
aitab pisutki taluda maailma musta müra.

Kodulinna majas on ajarütmid olnud ikka olulised ja nii on nüüdki. Lumme mattunud 
linn on ilus ülevalt vaadates ja seepärast hoiame pääsu Nunnatorni kaudu linnamüürile 
lahti reedest teisipäevani kell 11-16 ja samal moel kuni 8. jaanaurini. Seejärel kuni 
märtsikuuni on müürile pääs võimalik ainult reedel, laupäeval ja pühapäeval.

Sarjas “Väärtus” oleme planeerinud Anatoli Ljutjuki abil taaskohtumise Ukraina 
kultuuriseltsiga 8. jaanuaril. 15. jaanuaril aitab Tarmo Saaret mõista Niguliste kirikus 
tehtud uuendusi ning loodetavalt jaanuarikuu lõpul saame veel Juhan Kilumetsa jutustuste 
saatel imetleda toomkirikut ja vaadata mõne väärtusliku maja restaureerimist. Et sarjast 
“Väärtus” osa saada, on vaja registreerida end Kodulinna majas.

Kuldjala torni alumisel korrusel on kuni 8. jaanaurini vaatamiseks näitus “Kalendreid 
ja postkaarte eelnenud aastatelt”. Kivisaalis on aga pildid nendest hoonetest, mille juures 
tehtud restaureerimistöid on Tallinna linnavalitsus tunnustanud 2021. aastal.

Keldrisaali riputas Aserbaidžaani kunstnik Rovshan Nur üles oma vaated Tallinna 
vanalinna jõulumeeleoludele. Neid saab seal vaadata kuni 8. jaanuarini.

Kodulinna majas on kord aastas kombeks kokku saada nende inimestega, kes meie 
tegevusest aasta jooksul on osa võtnud. Tänavu teeme seda 5. jaanuaril ja meil on 
üheskoos au kuulata laulmas Tõnis Mägi.

Kuidas ja mis tuleb pärast kolmekuningapäeva, sõltub suuresti sellest, mida paneb 
jõuluvana maailma ja meie maa kingikotti, aga ka meie endi jaoks. Loodetavalt midagi 
ilusat ja head! Rahulikku aastalõppu!

Tiina Mägi 

Raua saun pühade ajal
23. detsembril on saun avatud kuni kl 18. Kassa on avatud kuni kl 17.00.
24. detsembril on saun suletud.
25. detsembril on saun suletud.
26. detsembril on saun suletud.
31. detsembril on saun avatud kuni kl 18. Kassa on avatud kuni kl 17.00.
1. jaanuaril on saun suletud.

Vabatahtlike seltsiliste imeline heategevusretk
Üle 50 vabatahtliku seltsilise 
ja nende eaka sõbra Harju-
maalt ja Tallinnast kogunes 
10. detsembril kinosse Artis, 
et koos tähistada aasta jook-
sul tuult tiibadesse kogunud 
seltsiliste liikumist pealinna-
regioonis. Vabatahtlikele tä-
nuks kingitud filmielamus ja 
õdus koosviibimine kohvilauas 
koos personaalse tunnustuse-
ga tehtu eest vallandas kõigis 
osalenuis kuhjaga rõõmu.

Tänaseks on vabatahtlike 
seltsiliste heategevusretkega lii- 
tunud Harjumaalt ja Tallinnast 
kokku juba 97 vabatahtlikku, 
kes on toeks 129 eakale ja eri-
vajadusega inimesele. Sageli on 
seltsilised logistikageeniused 
pere- ja tööelu ning abistamise 
ühitamisel. Ent miks on mõni 
inimene vabatahtlik seltsiline?

Eestis on sotsiaalteenuste 
pakkumine kohalike omavalit-
suste ülesanne, ent sõltuvalt 
KOV võimekusest ja prioritee-
tidest ei jõua abi korraldus ka-
hetsusväärselt tihti abivajajani. 
Põhja-Eestis on mureks linnas-
tumisega kaasnev anonüümsus 
ja tiheasutusele vaatamata ka 
inimeste üksindus. Südant-
soojendav on näha rõõmuhelki 
eaka või erivajadusega inimese 

silmis, kui tuleb keegi, kes on 
tema jaoks olemas. Seetõttu on 
oluline roll ka tegutsevatel va-
batahtlikel, kel on võimalik en-
netava tegevusena toetada abi-
vajaja aktiivsust, pakkuda seltsi 
ja täiendavat tuge tegevustes, 
mida pakutavad sotsiaalteenu-
sed ei kata. 

Küsitlused on näidanud, et 
tänu seltsilise panusele para-
neb eaka inimese enesetunne 
ning suureneb ka vabatahtliku 
rahulolu ja õnnetunne. Lugu 
oma tutvusest jagasid kohvikus 
paljud seltsilised.

Türgist pärit seltsilise Celal 
Yildirimiga (31) juba 10 kuud ta-
gasi tutvunud Linda (82) nentis, 
et “vanad inimesed ei saa oma-
vahel tuttavaks ja osa sõpradest 
kaob ära. Nii hiilib ligi üksin-
dus”. Linda ja Celal kohtuvad 
nädalas keskmiselt kaks tundi, 
et rääkida juttu, teha koos toitu 
või käia õues. Linda lisab jutule, 
et erinev taust teeb suhtlemise 
huvitavaks. Vabatahtlik seltsili-
ne Celal lausus tänugalal: “Aitäh 
teile kõikidele, et olete valinud 

headuse poole.”
Vabatahtlikku seltsilist 

Annet (65) rõõmustab ka te-
lefoniseltsi pakkumine. Eakas 
sõber (83) ütleb vahel Annele: 
„Sa mu inglike!” Anne: „Ikka 
rõõmustan ju nutan... Ta alati 
ütleb mulle, et olen kui taevast 
saadetud ingel.”

Vabatahtlike seltsiliste lii-
kumise kutsus ellu MTÜ Küla-
liikumine Kodukant, et ärgitada 
Eesti omavalitsuste ja nende 
territooriumil elavate kogu-
kondade koostööd abi vajavate 
eakate ja täisealiste puudega 
inimeste märkamisel ja abista-
misel kogukonnas.

Kui nüüd kellelgi tekkis 
soov või huvi pakkuda ka end 
vabatahtlikuks seltsiliseks või 
vajate ise tuge, siis andke palun 
endast märku. Seda võib teha 
e-aadressil info@seltsilised.ee 
või võttes ühendust oma piir-
kondliku koordinaatoriga: Kris-
tina Amor, tel 56604642, e-mail 
kristina.amor@helpific.com. 
Pikemalt saab lugeda seltsiliste 
kodulehelt www.seltsilised.ee.

Foto: Priit Grepp



10

TASUB TEADA

SIIN VÕIB  
OLLA SINU  
REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

21. detsember 2022

Patarei merekindlus sai ehitusloa

Kuidas saavutada kodus olulist energiasäästu?

Patarei merekindluse hoone-
tekompleksi arendaja US Real 
Estate sai linnaplaneerimise 
ametilt loa alustada ehitust. 

Muinsuskaitse all ole-
va suuremahulise ja keeruka 
kompleksi projekteerimisega 
tegeles enam kui 100 inimest 
– kaasatud oli 33 projektee-
rimisettevõtet ning erinevad 
uuringu- ja konsultatsioonifir-
mad. Ehitusloa protsessi me-
netles 16 ametkonda.

„Meie suurim väljakut-
se on olnud panna nii arvukas 
meeskond ühise eesmärgi ni-
mel pingutama,“ ütles US Real 
Estate ehitusdirektor Tarmo 
Pohlak. „Eestis ei ole varem 
sellist muinsuskaitse all olevat 
mahtu korraga projekteeritud 
ja ehitusluba menetletud. Ta-
vapärasest enam oli vaja teha 
projekteerimisele eelnevaid 
uuringuid ning sellest tulene-

valt oli rohkem ka erinevate 
osapooltega suhtlemist, läbi-
rääkimist ja kompromisside 
otsimist. Kõik ametkonnad olid 
projekteerimise ja ehitusloa 
menetluse protsessis konst-
ruktiivsed ning koostöö oli hea. 
Soovin kõiki selle eest tänada!“

„Patarei merekindluse kor-
dategemine on oluline inves-
teering meie ajaloolise päran-
di säilitamisel ja linna merele 
avamisel. Seetõttu hoiame lin-
navalitsuses pöialt, et halvenev 
majanduskeskkond ei takistaks 
merekindluse renoveerimist ja 
ehitus läheks võimalikult kii-
resti käima. Kui merekindlu-
se ala saab korda, siis on suur 
tükk mereäärest Tallinnast 
jälle ilusam,” ütles linnaplanee-
rimise ameti juhataja asetäitja 
Oliver Alver.

Patarei merekindluse üm-
berehitus algab 2023. aastal ja 

2026. aastaks saab sellest üks 
ainulaadsemaid komplekse 
Eestis, kus stiilipuhas 19. sa-
jandi kindlus kohtub moodsa 
arhitektuuriga. Paik, mis seob 
kokku äri ja vaba aja, töö- ja 
seltsielu. Hoonest saab kordu-
matu segu ajaloolisest ja kaas-
aegsest arhitektuurist.

Kompleksis on kokku  
32 200 m2 üüripinda, kuhu 
tulevad kontorid, restoranid, 
kohvikud, sündmuskeskus, 
toidupood, pagaritöökoda, lil-
lepood, lemmikloomakauplus, 
pruulikoda, noorte huvikeskus, 
kunstigalerii ja muuseum. Lü-
neti hoovi katab unikaalse teh-
nilise lahendusega katus, mille 
all saab töötada loomuliku päi-
kesevalgusega. Merepoolsele 
küljele arendatakse 310 meet-
ri pikkune promenaad, mis 
ühendab Kalaranna kvartali 
Noblessneriga.

Talv toob paratamatult kaasa 
suurenenud elektriarve. Õn-
neks on olemas lihtsaid nippe, 
kuidas energiakulu vähenda-
da ja seeläbi veidigi rohkem 
kokku hoida. Nõuandeid jagab 
Eesti Energia klienditeenuste 
Eesti turu juht Dajana Tiit-
saar.

Võttes aluseks keskmi-
se Eesti majapidamise, kulub 
enim elektrit kütmisele, vee 
soojendamisele, toidu valmis-
tamisele ning valgustusele 
ja suurematele elektrisead-
metele. Teades kohti, kuhu 
majapidamises kõige rohkem 
energiat kulub, on palju pa-
rem säästu planeerida. Seega 
tuleks kõigepealt oma kodu 
elektritarbimist analüüsida.                                                                                                      

Kokkuhoiu toob juba  
üks kraad madalam  
toatemperatuur

Eesti kliimas tuleb eluruu-
me kütta ligi pool aastat. Küt-
tesüsteemi väljavahetamine 
on üsna kallis ja ei sobi kõigile. 
Küll aga soovitan neil, kes ka-
sutavad soojaallikatena elekt-
riradiaatoreid, põranda- või 
ahikütet, teha investeering ja 
paigaldada õhksoojuspump. 
Tegemist on märksa öko-
noomsema lahendusega, mis 
võtab ühe osa elektrit, kuid 
annab viis osa sooja vastu. 

Vanemate akende ja uste 
puhul võib raami ümber ole-

vatest pragudest soe õhk välja 
minna. Kui akende-uste vahe-
tus ei ole võimalik, tasub neid 
uuesti tihendada või soojusta-
da näiteks ehituspoes müüda-
va montaaživahuga. Kindlasti 
tuleb sel puhul tootja juhiseid 
jälgida. 

Samuti ei tohiks keskküt-
teradiaatoreid millegagi katta 
või mööbliga varjata: see ta-
kistab sooja õhu vaba liikumist 
ruumis. Kui tubade tempera-
tuuri on võimalik reguleerida, 
siis pidage meeles, et juba üks 
kraad madalam temperatuur 
vähendab küttekulu 5% võrra.

Peske pesu ja valmistage 
toitu teadlikult

Pesumasin kulutab kõi-
ge rohkem energiat just vee 
soojendamisele. Kergelt määr-
dunud pesu saab puhtaks ka 
30-kraadise tsükliga ning selle 
arvelt võib kokkuhoid küün-
dida kuni 30%-ni. Pesukuiva-
ti asemel võib eelistada vana 
head pesuresti. Veeboileri pu-
hul piisab 55-kraadisest tem-
peratuurist, seejuures väheneb 
ka katlakivi teke, mis mõjutab 
samuti boileri energiatarbi-
mist.

Elektripliit ei ole kõige 
säästlikum energiatarbija, mis-
tõttu on mõistlik valida toidu-
kogusele vastav pott või pann 
ning õige suurusega pliidiplaat. 
Veelgi enam – ahju kasutades 

võib selle 10–15 minutit enne 
toidu valmimist välja lülitada, 
sest jääksoojus küpsetab toitu 
edasi. Kes tahavad veel sam-
mu võrra edasi liikuda, võik-
sid kaaluda induktsioonpliidi 
soetamist. Võrreldes elektri-
pliidiga säästab induktsioon-
pliidiplaat 2/3 võrra rohkem 
elektrit.

Tasuvusaeg on letihinnast 
olulisem

Külmal ja pimedal ajal ol-
lakse rohkem siseruumides 
ning kasutatakse rohkem eri-
nevaid elektriseadmeid. Siingi 
on võimalik kokkuhoiukohti 
leida. Lihtne tegu, mis annab 
kuni 10% säästu: tõmmake 
kõik seadmed, mida parasjagu 
ei kasutata, pistikust välja. Ko-
dumasinat välja vahetades jäl-
gige mitte ainult letihinda, vaid 
ka energiaklassi. Hinnanguli-
selt hoiavad A++ energiaklassi 
seadmed kokku 45% rohkem 
energiat, võrreldes pikka aega 
tipuks peetud A-klassiga.

Hõõglampide asendamine 
leedidega tasub end ära vähem 
kui aastaga. Hariliku hõõglam-
bi eluiga on umbes 1000 tundi 
ning valgustamiseks kasutab ta 
energiat umbes 20% ulatuses, 
ülejäänud 80% kulub sooja väl-
jaandmisele. Leedid suunavad 
aga 80% energiat just valgus-
tamisele ja töötunnid jäävad  
25 000–50 000 vahemikku.
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☞☞ 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

OSTAME ABSOLUUTSELT  
IGAS SEISUS AUTOSID. 

 
Kustutame ARKist  

litsentsi alusel.  

Tallinn ja lähiümbrus.  
Tel 5823 8310

Kaardid ennustavad 24/7 
Tel 900 1727 

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee

Kesklinna
uisutreeningud

Lisainfo Tallinna
Kesklinna Valitsuse
Facebookist!

Treeningud toimuvad Vanalinna 
uisuplatsil 26.01, 02.02, 09.02 ja 
16.02. algusega kell 19.30 ning viiakse 
läbi samaaegselt kahes grupis – 
algajatele ja edasijõudnutele. 

Kohtade arv treeningutel on piiratud, 
seetõttu on vajalik 
eelregistreerumine! 

Registreerumiseks saatke e-kiri 
aadressil ivar.olesk@tallinnlv.ee ning 
lisage kirjale oma nimi, vanus, 
telefoninumber, millisel kuupäeval 
eelistate osaleda ning kas soovite osa 
võtta algajate või edasijõudnute 
grupis. 

Treenerid, uisuplats ning uiskude rent 
on osalejale tasuta.

Tule ja harjuta
uisutamist 
kogenud
treenerite
juhendamisel!

Jõulumuusika festival KIRIKUPÜHAD MAARJAMAAL
9. detsember 2022 – 6. jaanuar 2023

Kauni muusikaga imeline jõuluaeg kirikutes, mõisates ja muusikasalongides üle Eesti.   

Corelli Music on rõõmustanud publikut juba 12 korda aastal 2010 alanud jõulumuusika 
festivaliga „Kirikupühad Maarjamaal“. See kestab kogu pika pühadekuu läbi jõuluootuste 
ja pidulike aastalõpu suurkontsertide kuni kolmekuningapäeva ja õigeusu jõuludeni 
jaanuari alguses. „Kirikupühad Maarjamaal“ patroon on EELK peapiiskop, Eesti Kirikute 
Nõukogu president Urmas Viilma. Festivali tunnustas Euroopa Festivalide Assotsiatsioon 
kvaliteedimärgiga „EFFE Label 2017-2018“
       

Traditsioonilised aastalõpukontserdid 

N, 29. detsember 2022 kell 19 Tallinna Jaani kirik
JÕULULUGU 

Solistid: Mirell Jakobson (sopran), Ivo Posti (kontratenor), Markus Leppoja (tenor), Atlan 
Karp (bass)
Tartu Noortekoor, Corelli Barokkorkestri solistid ajastu pillidel
Dirigendid Martin Sildos ja Markus Leppoja

Sädelev pühademuusika aastalõpu pidulikus meeleolus kõrgete kirikuvõlvide all – 
jõululaulud, Telemanni kantaat „Singet dem Herrn ei neues Lied“, Mart Jaansoni 
„Jõulutriptühhon“ Urmas Petti sõnadele (esiettekanne), Corelli Concerto Gosso op 6 nr 8  
“Fatto per la Notte di Natale” / „Jõulukontsert“. Kontserdi lõpetab jumalaema Maarja 
kiituselaul Pergolesi/Durante „Magnificat“.
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In the draft 2023 city budget, 
the largest share of the total 
investment is in the recon-
struction and overhaul of 
roads and streets, with €78.1 
million planned. Emphasis is 
placed on the reconstruction 
of major transport nodes and 
the overhaul and rehabilita-
tion of streets, bridges and 
viaducts.

“We are pleased to see that 
despite the difficult economic 
situation, Tallinn continues to 
build essential infrastructure 
and is also starting to design 
and build new facilities. For 
us, the comfort and smooth 
flow of traffic are important 
and, in addition to large-scale 
reconstruction of streets, we 
are also paying great attention 
to making the area around 
schools safer,” said Deputy 
Mayor Vladimir Svet.

Next year, the construc-
tion of the tramway between 
the Ülemiste Terminal and 
the Old Port, a major project 

with external funding, will 
start. Around €21.4 million is 
planned, of which over €3.5 
million will come from the city 
budget. The construction of 
the Tondi level crossing and 
the reconstruction of Kotka 
Street between Tondi Street 
and Tikutaja Street will also 
start, with more than €3.5 
million also planned in the city 
budget.

Next year, the reconstruc-
tion of Jõe Street and Pronksi 
Street and Vana-Kalamaja 
Street will also be completed. 
A total of €15.9 million has 
been planned in the city budg-
et. The design of Peterburi 
Highway, Liivalaia Street and 
the section of Tulika Street 
between Endla and Sõle will 
continue. €2.1 million is ear-
marked for design works.

Major overhaul and re-
construction works will be 
carried out on E. Bornhöhe 
Road and Lehe and L. Koidula 
Streets (access road to the 

new Kadriorg Park commer-
cial building). In addition, 
public transport stops and 
routes will be reconstructed, 
bridges and viaducts will be 
repaired and road thresh-
olds will be built to ensure 
safe traffic. The design and 
construction of tunnels along 
the future Rail Baltic route 
will also be completed. A to-
tal of around €6.9 million is 
planned for these works. A 
total of €6 million has been 
earmarked for the repair of 
inner-city streets.

The implementation of 
the Tallinn Cycling Strategy 
2018-2028 will also continue. 
In 2023, €6.3 million is ear-
marked for investment. Work 
will be completed on the sec-
ond phase of the Lasnamäe 
cycle path linking Lasnamäe 
to the city center and the ex-
tension of the J. Poska Street 
cycle path to Reidi Highway. 
The extension of the network 
of cycle parking facilities will 
continue. To ensure the safety 
of pedestrians and cyclists, 
the construction of pedestri-
an tunnels under the railway 
overpasses of Endla Street 
and Paldiski Road, as well as 
between Kotka and Tehnika 
Streets, and the design of tun-
nels at Pääsküla railway sta-
tion will be started.

€8.9 million is foreseen 
to accelerate the conversion 
of street lighting to LED, in-
cluding upgrading lighting 
in parks and nursery school 
playgrounds. To improve safe-
ty for pedestrians and other 
road users, the “Safe Crossing 
Lane” programme will contin-
ue with the installation of spe-
cial lighting and pedestrian 
crossing signals.

In the vote on Tallinn’s 2023 
inclusive budget, projects that 
promote healthy and mobile 
lifestyles in an urban space 
close to nature and bring ad-
ditional amenities to recrea-
tional areas were successful.

Mayor Mihhail Kõlvart 
thanked and acknowledged 
residents who took part in the 
participatory budget process 

- both those who submitted 
ideas and those who voted. 
“With a participatory budget, 
together we can make our 
city an even better place to 
live and shape the future of 
the community by preserv-
ing its heritage,” said Kõlvart. 
“The results of this year’s bal-
lot reflect the strong connec-
tion our citizens have with 

nature, where the ideas pro-
posed for the development of 
urban space strike a balance 
between people and nature. 
Tallinn will be the European 
Green Capital next year, but 
I want to ensure that nature-
oriented thinking continues 
to accompany us and shape 
the city in every year to come.”

Tallinn City Council today  

approved the results of the 
participatory budget vote. 
Every resident of Tallinn, aged 
14 or over, had two votes to 
cast for the ideas put forward 
in their own district. Every-
one was entitled to vote in the 
district in which they live, ac-
cording to the population reg-
ister.

A total of 9,433 Tallinn resi-

dents took part in the vote. 
The majority of them, 8873 
residents of Tallinn, cast their 
votes electronically and 560 on 
paper. A total of 15 693 votes 
were cast for 114 ideas.

The number of voters ex-
ceeded the minimum quota 
set to ensure the legitimacy 
of the inclusive budget in all 
the districts: 500 in Nõmme, 

Pirita and Kristiine, 1000 in 
Haabersti, Mustamäe, City 
Centre and Põhja-Tallinn and 
1500 in Lasnamäe.

The total planned amount 
of the inclusive budget in 2023 
is one million euros, the ex-
act amount will be approved 
by Tallinn City Council when 
adopting the 2023 budget of 
the City of Tallinn.

Next year’s budget brings more environmentally friendly urban spaces 

Construction of the Old Port tramway starts next year

Winners of the 2023 participatory budget vote by district:
In Haabersti, an initiative to build a community sauna on the shore of Lake Harku and create a winter swimming area 
has won (authors Rain Arras, Kaie Arras, Liisa Reitel). 
 
In City Centre, the winning idea was to build a Pollinator Highway, or bus stops with plant topping (author Kaire Sõmer). 
 
In Kristiine, the most voted idea to complement street space with cozy pocket parks came first (author Martin). 
 
In Lasnamäe, the idea of renovating the barbecue area by the Pirita river received the most votes (author Kristina). 
 
In Mustamäe, the idea of installing drinking water taps in the district came first (by Dmitri Denissov and Egle Olesk). 
 
In Nõmme, the idea of building public toilets in Nõmme’s public parks, including the Nõmme market, received the most 
votes (authors Tiit Kruusalu and Kristi Uudeväli). 
 
In Pirita, the idea of building a children’s playground in Merivälja (author Julija Akilova) won the support of residents. 
 
In Põhja-Tallinn the idea to build a low-altitude adventure track in the courtyard of Gustav Adolf Gymnasium Vana-
Kalamaja 9, which would also provide activities for children in the community, received most votes (author Arvo Anton).

Tallinn named European Capital of Sport 2025
ACES of Europe President 
Gian Francesco Lupattel-
li handed over the title of 
European Capital of Sport 
2025 to Tallinn Mayor Mih-
hail Kõlvart in Brussels last 
night.

According to André de 
Jeu, Member of the Board of 
ACES of Europe, the Euro-
pean Capital of Sport title is 
first and foremost a recogni-
tion and an award for a city 
with an outstanding sporting 
record that deserves to be 
highlighted at European level. 
“Tallinn deserves the title of 
European Capital of Sport, 
and let’s celebrate this in 2025 
with a wide range of activi-
ties and programmes. I hope 
that through the process of 
preparing for the title and the 
rich programme of activities 
that will take place during this 
year, Tallinn will find new di-

rections and ways to develop 
sport in an even more sus-
tainable way and to contrib-
ute to it beyond the European 
Capital of Sport year.”

According to Mayor Mih-
hail Kõlvart, the title of the 
Capital of Sport is an honor-
able recognition shared by 
the city for the contribution 
and dedication of all sports 
developers, athletes, coach-
es and sports fans over the 
years. “Just as an athlete’s 
journey to the podium of a 
world championship requires 
years, even decades, of dedi-
cation, hard work and team-
work, so too does achieving 
the title of European Capital 
of Sport. But with every acco-
lade comes a responsibility: 
as a Capital of Sport, we have 
a role to play as an advocate 
and promoter of physical ac-
tivity and sport at European 

level,” said Kõlvart.  
This spring, Tallinn ap-

plied to become a European 
Capital of Sport 2025 as a city 
that develops and promotes 
sport and values a healthy 
and active lifestyle. The ap-
plication provided a compre-
hensive overview of Tallinn’s 
sports activities, infrastruc-
ture and plans to date. The 
validation panel that assessed 
Tallinn’s suitability to be the 
European Capital of Sport 
concluded that Tallinn de-
serves the title of European 
Capital of Sport, and thus sets 
an example for all other Eu-
ropean cities.

The European Capital of 
Sport title has been award-
ed since 2001, as well as the 
world and regional (city, is-
land, community, settlement) 
Capital of Sport or City of 
Sport titles. 

Photo: Jan-Joonas Kimmel
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Restoration of Toompea’s supporting wall completed
In November of this year, 
restoration work was com-
pleted between the Patkuli 
viewing platform and the 
Kitseaia park. The restora-
tion work was carried out in 
two sections, with a total of 
200 meters of retaining wall 
repaired.

According to Deputy 
Mayor Madle Lippus, it is im-
portant for the city to pre-
serve its historic urban space. 
“Toompea’s retaining wall is an 
important urban layer, and its 
restoration will better high-
light and support the preser-
vation of the Old Town’s origi-
nality,” said Lippus. “Next year, 
the city plans to continue with 
the restoration of the retaining 
wall and to restore the Patkuli 
staircase and the Kohtuotsa 
viewing platform.”

The city started the res-
toration of the retaining walls 

covering the natural limestone 
slopes of Toompea in 2017. 
Today, most of the walls on 
Toompark and Nunne Streets 
have been restored. This year, 
the retaining wall between the 
Patkuli stairs and the Kitseaia 
park and at the Kohtuotsa 
viewing platform was repaired.

The restoration work cost a 
total of around €290 000. Veg-
etation, trees and bushes were 
removed from the walls, the 
walls were cleaned, decayed 
parts of the walls were repaired 
and jointing was carried out. 
According to City District Gov-
ernor Monika Haukanõmm, 
nature was increasingly en-
croaching on Toompea’s re-
taining wall, and renovations 
were essential. “The last time 
the Toompea wall was main-
tained and restored was some 
twenty years ago, and so you 
could already see bushes and 

larger trees growing on the 
retaining wall. The greenery 
in the urban space is welcome, 
but unfortunately the roots of 
the trees started to crack the 
retaining wall more and more 
and it was already in danger of 
collapsing,” said Haukanõmm. 
“Now, the 19th-century build-
ing heritage has been cleaned 
up and is visible, safe and well-
kept for visitors- as befits a 
UNESCO World Heritage city.”

The retaining wall on the 
Toompark side was built in 
stages from the 1870s until 
the early 20th century. The 
large arches built into it took 
on the pointed-arched neo-
Gothic shape characteristic of 
the period. In 1903, the Patkuli 
staircase was built at the top 
against the vertical slope of 
the Toompea wall. A serpen-
tine ramp was built at the bot-
tom.

Tallinn donates 20 buses to Ukraine 
The Tallinn City Government 
decided on Wednesday to do-
nate 20 diesel buses to the lo-
cal government of Zhytomyr 
Oblast in Ukraine in order 
to support the restoration 
of public transport services 
there. 

“Tallinn has been sup-
porting the Ukrainian munici-
palities since the beginning of 
the war and in addition to the 
previous support, we are now 
donating 20 well-maintained 
buses to the local government 
of Zhytomyr Oblast,” said Tal-
linn Mayor Mihhail Kõlvart.  
“A large part of the services 
provided by Ukrainian lo-
cal authorities, such as public 
transport, utilities and edu-
cation, have been affected by 
the war, and we are therefore 
trying to send additional aid to 
support these areas.”

 The Tallinn City Govern-
ment has given its consent to 
Tallinn City Transport, through 
the Estonian Red Cross, to  
donate 20 buses to the local  
government of Zhytomyr Ob- 
last in Ukraine to support the 
restoration of public transport 
and the organization of public 
transport services. 

According to the plan, 
the buses will be delivered to 
Ukraine in cooperation be-
tween Tallinn City Transport 
and the Estonian Red Cross, 
with the cost of handover and 
delivery being borne by Tal-
linn City Transport. The City 
of Tallinn and the Tallinn City 
Transport will sign an agree-
ment with the Estonian Red 
Cross to donate the buses, 
which will then be handed 
over to the local government 
of Zhytomyr Oblast in Ukraine. 

In the recent past, Tallinn 
has donated six ambulances 
to Ukraine, in addition 50 lap-
tops to the Zhytomyr school, 
sent humanitarian aid to Lviv 

and Kyiv, provided financial 
support to the Ukrainian Red 
Cross and donated essential 
supplies to the Chernivtsi wa-
ter company.

Tallinn is gradually phas-
ing out diesel buses in favor of 
more environmentally friend-
ly gas and electric buses. By 
2025, there will be no diesel 
buses on the routes, and by 
2035, Tallinn aims to achieve 
a completely emission-free 
public transport system. A 
large proportion of the die-
sel buses used by Tallinn 
City Transport have been re-
placed, so that the majority of 
the city’s buses are currently 
gas buses.

In March this year, Tallinn 
launched the Museum Sun-
days initiative at city-owned 
museums to raise awareness 
of museum activities and im-
prove access to culture. Dur-
ing 2022, the initiative has 
attracted a large number of 
visitors, with 14 museums and 
exhibition halls now partici-
pating.

Tallinn Museum Sundays, 
where admission to museums 
is free on the first Sunday of 
every month, started on 6 
March this year and will run 
ten times in 2022. The 59,796 
visitors who came to these 
events give an idea of the suc-
cess of the initiative and the 
cultural indifference of the 
citizens of Tallinn.

Deputy Mayor Kaarel Oja 
was delighted that the Mu-
seum Sundays programme had 
been so well received in Tal-
linn. “The numbers of visitors 
exceeding all expectations are, 
of course, encouraging, but at 
the same time point out how 
even the relatively low ticket 
price is actually a major ob-
stacle for many people to visit 
museums. We have learnt a lot 
from the event over the year, 
and it has been a great pleas-
ure to see how the range of 
participating museums has 
gradually grown. We will take 
the lessons learned on board 
and will certainly continue 
with the Museum Sundays 
next year,” said Oja.

The record-breaking 
month of 2022 was August, 
when seven museums had the 
highest number of visitors on 
Museum Day. April, May and 
November also saw record-
breaking attendances.

The Kiek in de Kök Mu-
seum’s best-selling Museum 
Sunday was in August, when 
4,174 visitors came to the mu-

seum. August also saw the 
Vilde Museum’s best-attended 
Museum Sunday (158 visitors) 
and the Estonian Museum of 
Contemporary Art’s record-
breaking day (232 visitors). The 
largest number of visitors to 
the Singing Field Visitor Centre 
was in April, with 300 visitors. 
The Tallinn Art Hall Lasnamäe 
Pavilion had 238 visitors on 
Museum Sunday in December.

Heli Nurger, Director of the 
Tallinn City Museum, said that 
the Museum Sundays have 
been a positive experience. 
“The Museum Sundays have 
brought a whole new audi-
ence to museums. Of course, 
the museum also has to take 
into account the need to shape 
the museum experience of 
this new group, to offer them 
the opportunity to grow into 
knowledgeable museum visi-
tors,” Nurger said. “The launch 
of Museum Sundays has also 
enabled the museum to de-
velop a network of volunteers 
more quickly than planned.”

Maarja Vaino, director 
of the Tallinn Literary Cen-
tre, said that over the course 
of the year, people who had 
previously not known about 
the writers’ museums or had 
not considered visiting them 
found their way to their mu-
seums. “On the first Sunday of 
every month, a steady number 
of people started coming to 
our museums, and it was easy 
to fit them in,” Vaino said. “For 
us, it was an opportunity to 
get to know a new audience 
and we are delighted that the 
feedback on the visits and the 
museums has been very posi-
tive. This is also confirmed by 
the fact that almost all visi-
tors went through three of 

the writer’s museums - one 
museum inspired to go to the 
next. And there were plenty of 
repeat visits to one museum.”

All branches of the Tallinn 
City Museum participated in 
the first Museum Sunday: The 
Tallinn City Life Museum in 
the former merchant’s house 
on Vene Street, the Museum 
of Photography in the former 
Rae prison, Tallinn’s first com-
munity museum in Kalamaja, 
the Miiamilla Children’s Mu-
seum in Kadriorg, the Peter I 
House Museum, the Kiek in de 
Kök museum with its bastion 
walkways, the Tallinn Russian 
Museum and the three Tallinn 
Literary Museums in Kadriorg: 
the Vilde, Tammsaare and Mati 
Und museums.

This year, several other 
museums joined the Museum 
Sunday programme. In early 
April, the Tallinn Song Festival 
Visitor Centre joined the pro-
gramme, in May the Contem-
porary Art Museum of Estonia 
and the Kaja Gallery of the Cul-
tural Centre, and in November 
the Lasnamäe Pavilion of the 
Tallinn Art Hall joined the pro-
gramme.

The Museum Sundays initi-
ative will continue as a month-
ly event in 2023.

Museum Sundays in 2023 
will take place on 8 January,  
5 February, 5 March, 2 April,  
7 May, 4 June, 2 July, 6 August, 
3 September, 1 October, 5 No-
vember and 3 December.

Museum Sunday is an ini-
tiative of the City of Tallinn to 
draw more attention to the 
daily activities of museums and 
the city’s rich cultural life, and 
to make it more accessible to 
both residents and visitors of 
Tallinn.

Narly 60 000 people visited Tallinn’s museums  
during the Museum Sunday programme in 2022

 For more information visit: www.tallinn.ee/en/museum/sunday. 
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