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TALLINNA KESKLINNAS  
ELAB 69 075 INIMEST.

Detsembris kahanes Kesklinna 
elanike arv 205 võrra. Alates 

2022. aasta jaanuarist on 
linnaosa elanikkond kasvanud 

4033 inimese võrra. 

Tallinna elanike arv kahanes 
detsembri jooksul kokku  

188 võrra. Alates jaanuarist 
2022 on  pealinna elanikkond 
kasvanud 13 393 inimese võrra.

2023. aasta 1. jaanuari seisuga 
elas Tallinnas 458 398 inimest.

Allikas: Rahvastikuregister,  
1. jaanuar 2023

Rahvas jäi niisuguse valikuga rahule 
ning kontsert möödus väga rõõmu-
rohkelt. Korraldajate soov oligi teha 
pidu, kuhu oleksid oodatud kõik – nii 
vanad, noored kui ka lapsed. Kindlasti 
oli peopaigas tunda suurepärast at-
mosfääri ka seetõttu, et traditsiooni-
line kontsert toimus taas pärast mit-
meaastast pausi. 

Südaööl, kui aasta vahetus, said 
kõik kohalviibijad esmakordselt näha 
suurejoonelist valgusetendust, mis 
oli loodud spetsiaalselt aastavahetuse 
kontserdi jaoks. Ilutulestiku asemel 

värvus taevavõlv ligi kümneks minu-
tiks laserkiirte abil kirevaks. 

„Ilutulestik tekitab nii saastet, 
valgus- kui ka helireostust ning 
ebamugavusi paljudele inimestele 
ja nende neljajalgsetele sõpradele.  
Usun, et suurejooneline valguseten-
dus pakub inimestele vähemalt sama 
palju silmailu ja emotsioone kui ilu-
tulestik. Suurim väärtus peitub sel-
les, et oleme säästnud loomi, inimesi 
ja keskkonda – just nagu 2023. aasta 
Euroopa rohelisele pealinnale koha-
ne,” ütles Kesklinna vanem Monika 

Haukanõmm vahetult enne aasta- 
vahetuspidu. 

Valgusetendus koosnes spetsiaal-
selt üheks õhtuks loodud Tiit Kikase 
originaalmuusikast ning muusikasse 
sünkroniseeritud liikuvast valgusest 
ja laserkiirtest. Samuti mängis Tiit  
Kikas lisaks oma elektriviiulile ka maa-
ilmas suhteliselt haruldast ja efektset 
instrumenti laserharfi. Kikase sõnul 
oli ettevalmistus pikk, kuna eten-
dus koosnes rohketest tehnilistest ja 
kunstilistest detailidest. Siiski pais-
tis valgusetendus rahvale meeldivat,  

sest tegemist oli uudse lahendusega.
Videoülekande vahendusel edas-

tas uusaastatervituse ka Eesti Vaba-
riigi president Alar Karis ning koha-
peal olid rahvast tervitamas Tallinna 
linnapea Mihhail Kõlvart ja Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm.

Kokkuvõttes oli aastavahetuspidu 
Vabaduse väljakul väga meeleolukas 
ja rahvarohke ning kahtlemata jääb 
sellest üks hea mälestus. Teisalt sai 
kinnitust seegi, et traditsioonilisel 
aastavahetuspeol on kindel koht rah-
va südames.  

Uus aasta võeti Vabaduse väljakul vastu suure peoga
Möödunud aasta viimasel, 31. detsembri õhtul algas Tallinnas Vabaduse väljakul 
suurejooneline tasuta kontsert, kus astusid üles Eesti armastatuimad artistid Anne Veski, 
Karl-Erik Taukar Band ja 5MIINUST. 
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Mida uuelt aastalt 
oodata?
Aeg lendab linnutiivul ning taas on üks 
aasta mööda läinud. Loodetavasti tuleb 
parem kui eelmine – peab tulema. Uue 
aasta saabudes heidetakse ikka pilk 
eesootavale ja seejuures tuleb tõdeda, et 
Kesklinna elanikel on, mida oodata. 

Esmalt sellest, et Tallinn kannab tänavu Euroopa rohelise 
pealinna tiitlit ja seega on roheline mõtteviis kogu aasta 
keskmes. Eesmärk on tuua linn elanikele lähemale: tõsta 
teadlikkust, laiendada ühistranspordi kasutusvõimalusi, 
luua rattateid ja luua hubast linnaruumi ka jalakäijatele.

Üks võimalus tekitada sihtpunktide vahel lihtsam, kii-
rem ja keskkonnasõbralikum liikumine peitub uute tram-
miteede loomises. Ülemiste terminali ja Vanasadama va-
helise trammitee ehitusest on pikka aega juttu olnud, kuid 
peagi saavad ehitustööd ka alguse. Tänavaruumi sedavõrd 
ulatuslikul muutmisel ei ole kahjuks liikluspiirangutest 
pääsu, kuid uus kõigiga arvestav linnaruum heastab kind-
lasti need ajutised ebamugavused. Lisaks on planeerimisel 
juba järgmine kaua oodatud Liivalaia trammitee. 

Igapäevaselt jätkub töö selle nimel, et ka kergliikle-
jad tunneksid end liikluses turvalisemalt. Lähiaastatel on 
plaanis ehitada terviklikult välja rattateede põhivõrk kogu 
kesklinnas.

Heites pilgu järgmise aasta eelarveridadele, siis kahtle-
mata on positiivne see, et Tallinn panustab vaatamata kee-
rulisele olukorrale ehitusturul nii suurel määral haridus-
valdkonda. Jätkatakse nii huvikoolide, üldhariduskoolide 
kui ka lasteaedade renoveerimist ja ehitatakse juurde uusi. 

Kesklinnas on mitmeid koole, mis on õpilaste rohku-
se tõttu kitsaks jäänud. Jakob Westholmi Gümnaasium 
on endale juurdeehitust oodanud peaaegu 30 aastat ning 
hea meel on, et jõuame sellel aastal projekteerimise faasist 
reaalse ehituseni. Tänavu valmib ka 1881. aastal asutatud 
Reaalkooli ehitusprojekt. Sügisel said aga alguse ehitus-
tööd Tallinna kunstikoolis.

Oleme küll maailma tipus õpitulemustega, kuid oluline 
on anda oma parim, et meie lapsed oleksid ka õnnelikud. 
Rääkides Kesklinna lasteaedadest, siis Magdaleena laste-
aed saab täiesti uue kaasaegse maja. 

Kuid mitte ainult haridusasutused ei ole prioriteet, 
vaid ka tervena elatud aastaid toetav sporditaristu. Piki-
silmi oodatud Kalevi spordihall hakkab valmima ning rõõm 
on tõdeda, et renoveerimisel on erilist tähelepanu pöö-
ratud ligipääsetavusele. Kaasavat haridust peetakse juba 
igapäevaselt mõistetavaks, nii peab see olema ka spordis 
– kõikidel peab olema võimalus.

Ja kui ma juba alustasin rohelisest pealinnast, siis kind-
lasti on oluline tuua välja seegi, et kaasava eelarve hää-
letusel osutus Kesklinnas edukaimaks projekt, mis toob 
linnaruumi putukapeatused ehk taimekatustega bussipa-
viljonid. Kui 2022. aastal istutasime kaasava eelarve raa-
mes kesklinna 108 puud ja sadu põõsaid, siis tänavune 
võiduidee kinnitas, et inimesed soovivad rohelist ja head 
elukeskkonda soosivat linnaruumi. Töötame selle nimel.

Tegelikult on töid ja tegemisi Kesklinnas nii palju, et ei 
mahu siia äragi. Anname oma parima, et kõik projektid ja 
seatud eesmärgid saaksid ka ellu vii-
dud. 

Mina teen Kesklinna Sõnu-
mites nüüd pisikese pausi, aga 
kui märtsikuine kevadine päike 
endast märku annab, olen kõigi 
lugejate jaoks juba taas tagasi.

Tegusat uut aastat!

Lasteaia kohatasu jäi tallinlastele uuest aastast endiseks

Linnaeelarve eraldab rohkem raha laste toidule

Tallinnas jätkub ka uuel aas-
tal lasteaia kohatasu tõusu 
kompenseerimine peredele. 
Toetust või hüvitist saavad 
vanemad juhul, kui laps ja 
tema vähemalt üks vanem on 
alates 31. detsembrist 2022 ja 
sealt edasi katkematult Tal-
linna elanik. 

Tallinnas on lasteaia koha-
tasu ühe lapse kohta summa, 
mis moodustab 12,2%  (ujulaga 
lasteaedades 13,4%) vabariigi 
valitsuse kehtestatud tööta-
su alammäärast. 1. jaanuaril 
tõusis töötasu alammäär 725 
euroni, mis mõjutab enamikus 

omavalitsustes ka lasteaia ko-
hatasu. 

2021. aastal oli palga alam-
määrast tulenev lasteaia ko-
hatasu vanemale 71,25 eurot 
kuus (ujulaga lasteaias 78,26 
eurot). Aastast 2022 toodi 
sisse muudatus, et Tallinna 
linna elanikule tekib laste-
aia arvele rida „Tallinna linna 
toetus“. See tähendab, et kui 
kohatasu on sellel aastal 79,79 
eurot, siis sealt arvestatakse 
maha 8,54 eurot, nii et va-
nemal tuleb jätkuvalt tasuda 
71,25 eurot. 

Nii on see ka 2023. aastal, 

kuid linna toetus tõuseb 17,20 
eurole (ujulaga lasteaias 18,89 
eurole). Lapsevanem hinna-
tõusu toetuseks eraldi taot-
lust esitama ei pea, vaid tin-
gimustele vastavust kontrollib 
Tallinna haridusamet auto-
maatselt. Samad kompensat-
siooni tingimused kehtivad ka 
eralasteaedades ja -hoidudes 
käivate laste puhul.

Kompensatsioon ei laie-
ne peredele, kus laps ja tema 
vanem ei olnud hiljemalt 31. 
detsembriks rahvastikuregist-
ri järgi Tallinna elanikud. Sel 
juhul on kohatasu 2023. aastal 

88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot 
ujulaga lasteaias. 

Lapsevanematel on jät-
kuvalt võimalik taotleda sis-
setulekust sõltuvat kohatasu 
vabastust. Avalduse alusel 
vabastatakse pere kohatasust 
ka teise või enama lasteaias 
käiva lapse eest ning kooli-
välise nõustamismeeskonna 
soovitusel sobitus- või eri-
rühmas käiva lapse eest. Ko-
hatasu vabastuse saamiseks 
tuleb lapsega samal aadressil 
elaval vanemal esitada taotlus 
iseteeninduskeskkonnas: info.
haridus.ee/lasteaiakoht.

Jaanuarist kasvas Tallinnas 
lasteaedade toidukulu kat-
mise piirmäär 50 protsenti 
ja õpilaste koolilõuna maksu-
mus seniselt 1,56 eurolt 1,80 
eurole päevas. Nii põhikooli- 
kui gümnaasiumiõpilastele 
on Tallinnas koolilõuna jät-
kuvalt tasuta.

Linnavalitsus kinnitas 
uuest aastast koolieelsete 
lasteasutuste toidukulu kat-

mise piirmääraks sõimerüh-
mas 2,70 ja lasteaiarühmas 
kolm eurot päevas. Tallinna 
munitsipaalüldhariduskoolide 
ja Kopli ametikooli õpilaste 
koolilõuna maksumus on uuel 
aastal 1,80 eurot päevas.

Koolilõuna maksumusega 
kaetakse 2022/2023. õppe-
aastal 46 706 õpilase koolilõu-
na kulud. Toitlustusteenuse 
osutaja kasutab toetuse va-

hendeid vähemalt 70% ula-
tuses toidu ostmiseks ja kuni 
30% ulatuses toitlustamise 
korraldamiseks. Lisaks riigi 
toetusele on koolilõuna ku-
lude katteks linna eelarves 
täiendavalt 6,4 miljonit eurot.

Laste toidukulude katmi-
seks vajalikud täiendavad va-
hendid summas 3,14 miljonit 
eurot on samuti selle aasta 
linnaeelarves ette nähtud.

Tallinna lasteaedades on 
toit linnavalitsuse kehtestatud 
piirmäära ulatuses tasuta. Kui 
lasteaia kinnitatud toidu päe-
vamaksumus on piirmäärast 
suurem, siis katab selle vahe 
lapsevanem igakuise arve alu-
sel, mis esitatakse arvestus-
kuule järgneval kuul. Lasteaia 
toiduraha päevamaksumuse 
kinnitab iga lasteaed ise hoo-
lekogu ettepanekul. 

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Kaasavat haridust peetakse juba 
igapäevaselt mõistetavaks, nii 
peab see olema ka spordis – 
kõikidel peab olema võimalus.

Talviste heakorratööde põhimõtted
Tallinna linna heakorra eeskirja kohaselt on maaomanik kohustatud korraldama sõidutee 
ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee puhastuse (sealhulgas lumest ja jääst) selliselt, et 
kõnniteel saaks ohutult liigelda.  
 

• Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm; kasutada ei ole lubatud tuhka,  
liiva või kloriide. 

• Kõnniteel peab jääma vaba 1,2 meetri laiune liikumisruum. Lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid 
ebatasasusi.

• Kestva lumesaju tingimustes tuleb püüda kõnniteed hooldada iga kaheksa tunni järel või tihedamalt, kui lumesaju 
tingimustes on lume paksus sulalume korral ületanud 3 cm ja koheva lume korral 6 cm. 

Küsimustega, mis puudutavad talvist hooldamist, graniitkillustiku jagamist või linna planeeritava lumeväljaveo kohta,  
võivad korteriühistu liikmed ja eramajade omanikud pöörduda Kesklinna valitsuse poole.

Foto: Albert Truuväärt
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Kadrioru pargi oranžerii sai nurgakivi
Jaanuari alguses asetati nur-
gakivi Kadrioru pargi ma-
jandushoonele (L. Koidula 
34a). Kerkimas on ajaloolisest 
oranžeriist inspireeritud 
moodne maja, millest osa on 
tulevikus avatud ka külasta-
jatele.

Tallinna abilinnapea Vla-
dimir Sveti sõnul on oranžerii 
üks suuremaid viimaste aas-
tate investeeringuid Kadrioru 
pargi arendamiseks. „Multi-
funktsionaalne oranžerii loob 
head tingimused mitmete 
taimeliikide kasvatamiseks 
ja inimestele näitamiseks ta 
talveajal. Ühtlasi on tegemist 
majandushoonega, mis mär-
kimisväärselt parandab Kad-
rioru pargi meeskonna töö-
tingimusi.“ 

Kadrioru pargi majandus-
hoone näol on tegu Eestis 
esimese pargikunsti ekspo-
neerimise ja erialase teabe 
levitamise keskusega. Täna-
päevaste töö- ja õpitingimus-
te ning mitmeotstarbeliste 
ruumidega hoone aitab kaasa 
nii linnaasutuse Kadrioru Park 
tööde korraldamisele kui toi-
mib ka Eesti ajaloolisi parke, 
nende kujunemislugu ja käe-
käiku tutvustava hariduskes-
kusena. 

Rajatav majandushoone 
meenutab vormilt ajaloolist 
kasvuhoonekompleksi ehk 
oranžeriid, mille vundamen-
di varemed on tänaseni maa 
sees säilinud. Algne oranžerii 
pidi omal ajal täitma tsaaripe-
rekonna vajadusi eksootiliste 

viljade ja lilleilu järele ka talvel. 
Nüüd kerkib lossikompleksi 
juurde taas sinna ajalooliselt 
kuulunud, kuid vahepeal hävi-
nud hoone, ent uues kuues ja 
nüüdisaegse sisuga. 

Hoonesse rajatakse vahe-
tatava ekspositsiooniga talve-
aed, kus juba talvekuudel saab 
nautida jaapani kirsipuude ja 

haruldaste sirelite õitsemist. 
Samuti avatakse Eesti esimene 
avalik suurte eksootiliste libli-
kate ja ritsikate püsieksposit-
sioon. Lähim sarnane keskus 
paikneb praegu Riias. Lisaks 
kolitakse uude hoonesse lin-
narahvale avatud unikaalne 
raamatukogu, kuhu on koon-
dunud nii Eesti kui ka Euroo-

pa lossiparkide- ja mõisaalane 
kirjandus.

Hoone ehitustööd alga-
sid oktoobris 2022 ja lõpevad 
eelduslikult selle aasta lõpus. 
Nurgakivi asetasid Tallin-
na abilinnapea Vladimir Svet, 
Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm, Kadrioru Par-
gi juhataja Ain Järve ning OÜ 

Montreco juhatuse liige Jaak 
Lõhmus. 

Majandushoone kompleksi 
projekteeris KARISMA Arhi-
tektid OÜ, ideekavandite auto-
rid on Kai Süda ja Risto Parve. 
Ehituse peatöövõtja on Mont-
reco OÜ ning omaniku järele-
valvet teeb Keskkonnaprojekt 
OÜ. 

Kuidas muutuvad pensionid 2023. aastal? 
Alanud aasta tõi kaasa nii mõ-
negi hea uudise meie eakatele. 

Pensioni baasosa kasvas 
juba 20 euro võrra ja see suu-
rendas peaaegu kõigi pensioni-
saajate sissetulekut, välja arva-
tud eripensioniäridel. 

1. jaanuarist kehtib ka teine 
oluline muudatus, mis puu-
dutab vanaduspensioniealisi. 
Nimelt on 2023. aastast pen-
sioniikka jõudnud inimestele 
maksuvaba tulu võrdne kesk-
mise pensioniga ehk 704 eurot. 
See summa ei muutu pensioni 
kasvades ega ka siis, kui pensio-
när jätkab tööl käimist. Suurem 

tulumaksuvaba summa tähen-
dab, et kõik vanaduspensioni 
ikka jõudnud, kelle pension on 
alates tänavusest üle 500 euro, 
saavad nüüd kätte pisut roh-
kem raha. 

Kolmas uue aasta hea pen-
sioniuudis saabub seoses in-
dekseerimisega aprillis. Hetkel 
pole veel teada, kui suureks see 
kujuneb, aga teada on, et kesk-
mine pension on indekseeri-
mise järel 704 eurot. Selle järgi 
ongi võetud tulumaksust vaba 
summa suurus.

Tulumaksuvaba summa 
suuruse muudatus puudutab 

ca 283 000 pensionäri ja ka 
neid, kes on küll pensionieas, 
aga on pensioni saamise edasi 
lükanud. Suurem tulumaksuva-
bastus kehtib ka neile, kes jõua-
vad vanaduspensioniikka 2023. 
aasta jooksul. See eapiir on tä-
navu 64 aastat ja 6 kuud ning 
aasta jooksul jõuavad vanadus-
pensioniikka inimesed, kes on 
sündinud enne 1. juulit 1959. 

Täiendavat infot saab sot-
siaalkindlustusameti e-aad-
ressilt info@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee, iseteeninduse 
suhtluse kaudu või helistades 
infotelefonil 612 1360.

Kogumispunktidesse toodud 
jõulukuuskedest toodetakse roheenergiat
Tallinna linnaosavalitsused on 
rajanud üle linna ühtekokku 
79 kogumispunkti, kuhu vana 
jõulukuusk tasuta ära anda. 
Kogutud jõulupuid ei viida 
prügimäele, vaid neid taaska-
sutatakse linna majade kaug-
küttes ja elektrienergia toot-
miseks.

Abilinnapea Joosep Vimma 
sõnul sobivad jõulukuused väga 
hästi hakkepuidu tooraineks. 
„Ka sel aastal saab jõukuuske-
dest Tallinnas toasoe ja kind-
lasti jätkame seda traditsiooni 
edaspidi. Kutsun kõiki üles oma 
kuuski õigetesse kogumis-
punktidesse viima, et need ei 
jääks lihtsalt linnapilti risusta-
ma. Kui see pole võimalik, saab 
kuuskedele tellida äraveo oma 
jäätmevedajalt,“ ütles Vimm. 
Ta rõhutas, et kuused peavad 
kindlasti olema kõigist ehetest 
vabad ja pakkimata, sest ainult 
nii saab neid ümber töödelda.

Taaskasutusse lähevad kõi-
gis linnaosades kogutud kuu-
sed, suurema osa neist kasutab 
ära kaugkütteettevõte Utilitas. 

„Vanade jõulukuuskede 
hakkimine ja kuivatamine bio-
kütuseks võimaldab Utilitase 
koostootmisjaamades nende 
kasutamist maksimaalse või-
maliku energiatootmise ka-
suteguriga,“ märkis Utilitas 
Tallinna juhatuse liige Janek 
Trumsi. „Koostootmisjaamades 
põletatavast puiduhakkest saab 
elektrienergia, mille tootmise 
jääksoojus viiakse omakorda 
läbi kaugküttevõrgu linnaela-
nike kodudesse – selliselt ka-
sutame ära sajaprotsendiliselt 
kogu energia ja taaskasutame 
kuuskede puitu täies ulatuses.“ 

Jõulukuuskede kogumis-
punktide nimekiri ja kogumi-
se lõpu kuupäevad linnaosade 
kaupa on leitavad Tallinna linna 
kodulehel. Vanu jõulupuid saab 

ära anda ka tavalises korras, 
nagu teisigi suurjäätmed. Kui 
endal transpordivõimalus puu-
dub, saab kuuse äraveo tellida 
oma piirkonna jäätmevedajalt 
ja viia kuuse kokkulepitud ajaks 
konteineri kõrvale.

Kogumiskohtadesse too-
dud jõulukuusk ei tohi olla pa-
kitud kilesse ning selle küljes ei 
tohi olla ehteid, plastikut, riiet 
või muud materjali. Samuti ei 
ole lubatud kogumispunkti-
desse tuua muud prügi: ehi-
tusmaterjale, olmejäätmeid jne. 
Kuuski ei tohi visata konteine-
rite kõrvale, linna haljasaladele 
või kohtadesse, kus tavapära-
selt kogutakse korterelamute 
olmejäätmeid.

Kunstkuused ja ehted võib 
üle anda uuskasutuskeskuste-
le või panna segaolmejäätmete 
mahutisse. Jõulutuled kuuluvad 
elektrijäätmete hulka ja need 
tuleb viia jäätmejaama.

Kodud tuleohutuks!
Päästeamet on aastaid vedanud projekti „Kodud tuleohutuks“, toetades koos kohalike 
omavalitsustega kütte- ja elektrisüsteemide kordategemist toimetulekuraskustes inimeste 
kodudes. 

Alates 2018. aastast, mil programm käivitus, on Kesklinnas saanud 30 kodu tuleohutumaks. 
Koduomanik ise töid finantseerima ei pea.

Sihtrühm
Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama, 

- peab olema kinnisturaamatu järgi kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama 
sellel aadressil;

või

- alaliselt elama vastaval pinnal, olema kinnistu omaniku lähisugulane või hõimlane, kel 
võimaldatakse sel pinnal elada vähemalt 3 aastat ja ta tõendab seda kirjalikult. 

Kellele toetust suunatakse?

• Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
• Lastega pered, eelkõige lasterikkad
• Puudega inimesed
• Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
Erandid: juhtumipõhine lähenemine 

Taotlusvoor on avatud kuni 17. märtsini. Taotluste menetlemine ja otsuste tegemine toimub 
jooksvalt kuni 31. märtsini. 

Rohkem infot: kodutuleohutuks.ee
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Juba kolm aastat Reidi teed

Vladimir Svet: uus aasta toob mugavamaid tänavaid ja uusi mänguväljakuid

Detsembris 2019 sai valmis 
Reidi tee. Kolme aasta tagust 
sündmust meenutasid paar-
kümmend inimest plaadi pa-
nekuga ühele erilisele kivile 
sama tee ääres. 

Sündmust juhtis ja esi-
nes sissejuhatava sõnavõtu-
ga Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm. Tee projekteeri-
mist meenutas Rein Annusver 
K-Projektist, Reidi tee maasti-
kuarhitektuurist rääkis Kersti 
Lootus ja raamatu „Reidi tee 
ehituslugu“ autor Väino Ra-
jangu tutvustas  piirkonna va-
rasemaid merepiire ja aastate 
jooksul toimunud muutusi.

Dmitri Bruns kirjutas 1993. 
aastal raamatus „Tallinn: linna-
ehituslik kujunemine“, et linna 
„esimeses kui teises generaal-
plaanis, mõlemas kesklinna 
detailplaneerimise kavas ning 
kõigis linna viimaste aastate 
liiklusskeemides oli Lasnamäe 
ja Kopli vahelist ühendust ta-
gava suunana ette nähtud nn 
Kalda magistraal (mereäärne 
magistraal)“. Linnavolikogu 
määrusega 11. novembrist 2001 
kehtestatud Tallinna üldpla-
neeringus sai Kalda magistraa-
list  südalinnast transiitliikluse 
möödajuhtimiseks Põhja ma-
gistraaltee üks lõik (Paldiski 
maanteelt Pirita teeni). Järgne-
vates dokumentides sai Põh-
ja magistraalteest Põhjaväil. 
Linnavalitsuse istungil 28. ok-
toobril 2009 kinnitati Põhja-
väila lõigule nimeks Reidi tee. 

Jõe/Lootsi tänava ja Rus-
salka mälestusmärgi vahelisel 
alal paikneva ning mereäärset 
piirkonda läbiva ühendustee 
projekti lähteülesande kinni-
tas linnavalitsus aprillis 2015. 

Seega kulus idee sünnist pro-
jekteerimise alguseni aastaid. 
Üldsuse silmis muutus Reidi 
tee rajamine eriti aktuaalseks 
pärast linnavalitsuse 2. märt-
si 2016 istungit, kui langetati 
otsus tee esialgse lahendusva-
riandi osas. 

Järgnesid projekti avalikud 
arutelud, meeleavaldused ja 
väitlused Russalka juures koos 
tee asukoha ja mahavõetavate 
puude märgistamisega. Ilmus 
arvukalt artikleid ajakirjandu-
ses. Nendest sündmustest ja 
kirjutistest leiab ülevaate raa-
matust „Reidi tee ehituslugu“, 
mis ilmus mõni kuu pärast tee 
avamist.

Reidi tee täpse asukoha la-
hendusvariantide puhul män-
gis rolli kaks olulist objekti: 
Russalka monument ja „saja-
aastane“ tamm. Küsimus oli, 
kas tulevane autotee möödub 
neist mere või maa poolt. Aval-
dati arvamust, et kui autotee 
jääb mere ja Russalka vahe-
le, siis mälestusmärk kaotab 
väga palju. Ellu viidi variant, 
mille puhul möödub autoliik-
lus mõlemast objektist maa 
poolt. Mereäärse promenaa-
di ja kergliiklustee küsimused 
olid arutelude käigus oluliselt 
väiksema tähelepanu all.

Suurprojekt
23. juulil 2018 avas Reidi tee 
ehitustöö pidulikult tollane 
linnapea Taavi Aas tulevase 
Reidi tee ja Pikksilma tänava 
ristmiku kohas – samas piir-
konnas toimus nüüd ka kivile 
plaadi panek. 17 kuud kestnud 
suuremahulise ehituse pea-
töövõtjateks said võidetud 
riigihanke tulemusel KMG In-

seneriehituse AS ja Verston 
Ehitus OÜ. Ühisprojekti juhtis 
KMG Inseneriehituse AS ju-
hatuse liige Marek Jassik. Tee 
projekt valmis projekteerimis-
firmas K-Projekt AS.

Reidi tee rajamisega suu-
renes Eesti maismaa osa 7500 
ruutmeetrit. Selle ala täitmi-
seks veeti kohale 35-40 tuhat 
kuupmeetrit pinnast. Nii suur 
kogus võrdub 20-tonnise kan-
dejõuga auto 2500 koormaga. 
Mere täitmine ei olnud ehita-
jale kerge ülesanne, sest sügi-
sesed tormid tõstsid merevee 
taset ja uputasid korduvalt uue 
rajatava tugiseina aluse.

Mere täitmine selles piir-
konnas ei olnud viimase saja 
aasta jooksul esmakordne. 
1937. aastal tehti Kadrioru tu-
haväljade planeerimise kava, 
mis ka ellu viidi. Selle jooniselt 
on näha, et Narva maantee ja 
paplite allee vahele jääv tä-
nane jalgtee oli siis merepro-
menaad. Jalgteest mere poole 
jäävad puud ja paplite allee on 
istutatud 1950. aastate alguses. 

Reidi teel viibijad ja läbi-
sõitjad näevad praegu ainult 
ehitamise lõpptulemust: pro-
menaadi, kergliiklusteed, 2+2 
reaga sõiduteed, parkimisplat-
se, bussipeatuse taskuid oo-
tepaviljonidega, mitmekülgset 
haljastust koos lisatud kujun-
duselementide ja harrastuss-
pordi võimalustega.  Muruga 
kaetud ala on 40 tuhat ruut-
meetrit, istutati 500 puud, üle 
58 tuhande põõsa jne.

Kuid ehitajal oli vaja teha 
ka palju töid, mille tulemus 
on nüüd vaatevälja asemel 
maapinna all. Olgu nimetatud 
kasvõi sadeveekollektor koos 

pumplaga ja mastaapsed in-
senerivõrgud. Tagasi vaadates 
ehitamisaegsele töötegemi-
sele, tuleb avaldada kiitust 
arvukatele ehitajatele, tööde 
koordineerijatele, kes suutsid 
mahuka töö tähtajaks eeskuju-
likult lõpetada. 

Hinnangutest
Olen küsinud paljudelt ini-
mestelt, mida nad hindavad 
rajatud Reidi tee puhul. Esi-
kohal on muidugi merevaade 
– on ju nüüd linna avamine 
merele saanud tegelikkuseks. 
Vanemad inimesed hindavad 
promenaadi ääres olevaid ar-
vukaid pinke, kus saab jalgu 
puhata ja merd nautida. Ka 
tugimüür kaeti pealt puiduga 
ja see pakub inimestele samuti 
meeldivat puhkamisvõimalust.

Projekti järgi läbib Rei-
di teed kaks kolmandikku ja 
Narva maanteele jääb üks kol-
mandik Russalka juurest möö-
duvast liiklusvoost, kusjuures 
raskeveokite liiklus siirdub 
Reidi teele. Siinkirjutajal puu-
dub statistika tegeliku liik-
lusvoo jaotumise kohta, kuid 
igapäevane liikluspilt näitab 
autoliikluse vähenemist Narva 
maanteel. Piirkonna inimestel 
on eriti hea meel, et raske-
veokid enam Narva maanteel 
ei sõida ning sellega on lisaks 
mürale vähenenud ka maa-
pinna iseärasustest tingitud 
vibratsioon. Seega paranesid 
Kadrioru piirkonnas elutingi-
mused.

Artikli alguses märkisin, et 
ehitust tähistav plaat kinnitati 
ühele erilisele kivile. Eriliseks 
teeb kivi mitu asjaolu. 

Tee alla rajati sadeveekol-

lektori 1,6-meetrise siselä-
bimõõduga torustik. Puuriti 
Uus-Sadama tänava äärsest 
šahtist Lootsi tänava suunas 
ja kui oli jõutud sisestada 34 
kolmemeetrist toru, jäi puur-
kilbile ette takistus. Puuriti 
15 tundi, aga edasi ei jõutud. 
Juhtimisandurid näitasid, et 
takistus asub puurimiskilbi ees 
ühes servas ja seetõttu proovi-
ti takistust 100-tonnise surve-
ga kõrvale lükata, kuid tulemu-
seta. Olukorra lahendamiseks 
kaevati ligi kümne meetri sü-
gavune auk ja leiti takistuse 
põhjustanud kivi, mis siis välja 
tõsteti. Just sellele kivile kinni-
tati nüüd tee ehitamist mee-

nutav plaat. Kivil olevad kaared 
näitavad puurimiskilbi terade 
15-tunnise tööga tekkinud jäl-
gi.

Tallinna Tehnikaülikooli 
emeriitprofessor Enno Rein-
salu tutvus kiviga ja tema info 
kohaselt on tegemist väga 
kõva, kõrge mineraalide sisal-
dusega ja jämedama struktuu-
riga ränikiviga, nimeks gabro, 
mida rahvasuus kutsutakse 
mustaks graniidiks.

2023. aastal alustatakse Kesk-
linnas mitme suure objekti 
ehitust ning mitme tänava 
rekonstrueerimist. Seejuures 
pannakse rõhku jalakäijate 
vajadusele, kirjutab kommu-
naalvaldkonna eest vastutav 
abilinnapea Vladimir Svet.

Teadupärast ei saa Tallinn 
kunagi valmis – linn on elav or-
ganism ning on igati loomulik, 
et igal aastal lisandub linnapilti 
uusi uhkeid tänavaid, ilusaid 
parke, mugavaid pinke ja kesk-
konnasäästlikke valgusteid. 
Erand pole ka alanud aasta, mil 
rekonstrueerime üle linna mit-
meid tänavaid ja mõned neist 
ka Kesklinnas.

Põhitänavad ja uus 
trammiliin
Tänavu viime lõpule Pronksi 
tänava rekonstrueerimise ning 
ühtlasi teeme korda ka selle 
jätku – Jõe tänava. Tegemist 
ei ole pelgalt transiitkoridori-
ga sadama ja ülejäänud linna 
vahel, vaid oluliste kesklinna 
tänavatega. Peagi saavad nad 
uue ja ilusama ilme.

Sel aastal algab Vanasada-
ma trammiliini ehitus. See on 
üks mahukamaid tee-ehituse 
projekte, mida Tallinn ette võ-
tab. Arusaadavalt mõjutab see 
kogu kesklinna liiklust, kuid li-
saks valmivale trammiliin läbib 
tööde tulemusel uuenduskuuri 
ka linnaruum kogu trammiliini 

trajektoori ulatuses.
Tänavate rekonstrueerimi-

ne on üldjuhul pikk ja kohali-
kele elanikele mõneti väsitav 
protsess: mida suurem objekt 
ette võetakse, seda pikemalt 
töö kestab. See on ka aru-
saadav, sest uuendatakse nii 
maa-alune taristu kui ka täna-
varuum. Seepärast pean väga 
oluliseks, et kohalikel elanikel 
oleks rohkem võimalusi kaasa 
rääkida ja tänavate projektide 
kohta tagasisidet anda – selle 
meie jaoks väärtusliku infoga 
üritame alati arvestada. 

Tänavu alustame ka Laste- 
kodu ja Liivalaia tänava re- 
konstrueerimisprojektide ette- 
valmistamist ning peagi tut-
vustame neid ka linnaosa ela-
nikele.

Roheline kesklinn
2023. aastal on Tallinn uhku-
sega Euroopa roheline pea-
linn. See ei ole pelgalt tiitel, 
see on mõtteviis. Panustame 
linnalooduse arendamisesse 
iga-aastaselt ja nii ka tänavu. 
Kesklinna ja Lasnamäe piiril 
alustame unikaalse üheksa ki-
lomeetri pikkuse Klindipargi 
rajamist, kus minimaalselt sek-
kume linnaloodusesse.

Pean oluliseks, et suurte 
parkide kõrval areneks ka väik-
semad haljasalad. Alustame 
tänavu Ukraina väljaku projek-
teerimist, mis tuleb välisminis-

teeriumi hoone taha Lembitu 
pargi lõunaossa. Uuenduskuu-
ri vajab ka Poolamäe park, see-
ga alustame ka selle projekti 
kokkupanemist. Sel aastal val-
mib Juudi kalmistu haljasala –  
vaikne ja paiga ajalugu väär-
tustav väikepark.

On põhjust rõõmustada ka 
lapsevanematel ja nende võ-
sukestel, sest kevadel avaneb 
mitme suure mänguelemen-
di võrra täienenud Ingliranna 

mänguväljak Reidi teel. Ühtlasi 
algab ka Tornide väljaku män-
guväljaku rekonstrueerimine.
Turvaline kõigile
Tallinn arendab aktiivselt rat-
tataristut. See on loomulik osa 
linnaruumist, mistap peab jalg-
rattur arvestama ka teiste liik-
lejate vajadustega. Parandame 
liiklusohutust kolmel ristmikul 
Gonsiori tänaval, et jalakäijad, 
autojuhid ja ratturid saaksid 
paremini ruumi jagada. Kaarli 

puiestee, Vabaduse väljaku ja 
Tõnismäe bussipeatustesse on 
plaanis viia jalgrattatee bus-
siooteplatvormi ja kõnnitee 
vahele. Lisaks pikendame Pos-
ka tänava rattateed Reidi teeni 
ning lisame mitmesse kohta 
uusi rattahoidjaid.

Üle kogu Kesklinna pai-
galdame uusi joogiveekraane, 
lisame uusi pinke ja vahetame 
vanu. Mitmel haljasalal ja män-
guväljaku juures kerkivad stat-

sionaarsed tualetid – mugava 
jalutuskäigu võti. Selleks, et 
olla keskkonnasäästlik ja raha 
kokku hoida, läheme Tallinnas 
aktiivselt üle LED-valgustite-
le. Viimased vanad valgustid 
peaksid plaanide kohaselt lin-
naruumist kaduma kahe aasta 
jooksul. 

Tööd on palju, kuid olen 
kindel, et saame hakkama ja 
saavutame püstitatud eesmär-
gid.

Väino Rajangu
TTÜ emeriitprofessor,  
Reidi tee piirkonna elanik

Puurimiskilbi jälgedega kivile paigaldati 21. detsembril 
Reidi tee ehitamist meenutav plaat.
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Lumekoristusest keerutamata
Ilmataat on olnud tänavu hel-
de ning juba detsembriks oli 
linnatänavatele kogunenud 
tavatult palju lund. Arusaada-
valt on olnud see väljakutseks 
nii liiklejatele, teehooldajatele 
kui ka linnale. Selleks, et suu-
daksime tulevikus ekstreem-
sete talioludega üheskoos 
paremini toime tulla, pean 
linnaelanikele jagama veidi 
selgitusi lumekoristuse põhi-
mõtetest.

Sageli käib ajakirjandusest 
läbi lause, et talv saabus linna 
jaoks ootamatult. Julgen öelda, 
et see ei ole nii, sest enne esi-
mese lume saabumist tehak-
se prooviringid ja rivistatakse 
traditsiooniliselt üles ka lepin-
gupartnerite koristustehnika. 
Ikka selleks, et keegi ei kavat-
seks mitme linnaosa hankes 
sama komplektiga osaleda. 
Kohe, kui esimene lumehelves 
langeb maha, asutakse ka tööle.

Detsembri esimestel päe-
vadel saabus kümnendi suurim 
lumetorm, mis kandis hellita-
valt nime Birgit. Tihe lumesadu 
ja tuisk ummistasid linna ning 
maha sadanud lume kogus te-
kitas kaose. Sahamehed tööta-
sid ööpäevaringselt ning andsid 
oma parima. Kiidaksin ka kõiki 
neid kinnistuomanikke, kes sei-
sid ekstreemsetele tingimuste-
le vastu ja püüdsid hoida kõnni-
teed läbitavana. 

Arenguruumi on
Pärast tormi linnatänavatel rin-
gi käies ja olukorda hinnates 
võis näha omajagu nõuetest 
kõrgemaid lumevalle, samuti 
linna erinevate asutuste lepin-
gupartnerite tegematajätmisi 
kõnniteede ja ülekäiguradade 
lahtilükkamisel. Vaatepilt ei ol-
nud sugugi hea. Lõuna-Eesti 
küngaste vahelt pärit tüdruku-
na mulle isiklikult talv ja lumi 
meeldib, aga objektiivses plaa-
nis tuleb kõnnitee läbitavust 
ikkagi lapsevankri järgi mõõta. 
Kui teed ja tänavad peavad ole-
ma üldjuhul korrastatud lume-
saju algusest kas 8 või 12 tunni 
möödudes, siis ekstreemses 
olukorras on lubatud reageeri-
misaega pikendada, mis tähen-
dab, et korrastamine võtabki 
rohkem aega.

Samas saan aru ka teisest 
poolest, lepingupartnerist. Kui 
lund koguneb nii lühikese aja 
jooksul niivõrd rohkelt, siis see 
ei ole midagi tavapärast. Paraku 
ei ole lund enam kuhugi lüka-
ta ning ainsaks lahenduseks 
jääb lume väljavedu. Esmapilgul 
võib see ju tunduda justkui väga 
lihtsa operatsioonina ja ma 
mõistan linnaelanike kannata-
matust, kuid selles võrrandis 
on mitmeid muutujaid. Ei piisa 
ainult kopast ja kallurist, vaid 
siin on vaja ka head koostööd 
linnaelanike vahel, et autod 

ei jääks lumekoristusele ette. 
Koos heade kolleegidega Kesk-
linna valitsusest oleme andnud 
siin oma parima, et viia see info 
inimesteni läbi korteriühistute, 
sotsiaalmeedia või mõnel muul 
viisil.

Võimalikud ja võimatud 
alternatiivid
Loomulikult saime ka sel kor-
ral kriitikat, miks ei võiks üht 
või teist tänavat koristada 
kiiremini. Mõistan, me kõik 
sooviksime, et just meie enda 
kodutänav oleks lumest esime-
sena prii, kuid peame arvesta-
ma kõikide faktoritega. Lume 
väljavedu alustatakse ikka sealt, 
kus probleem on kõige suurem. 
Fookuses on ka ühiskondlikud 
hooned, kuhu peab olema ligi-
pääs tagatud. 

Samuti on oluline mõista 
loogikat, et kui lumeladusta-
mise plats on Veerenni asumi 
läheduses, siis on mõistlik alus-
tada töid selles kvartalis, mitte 
sõita pärast ühe probleemse 
tänava koristust kogu tehnika-
ga vahepeal Kadriorgu. Küllap 
on kõik minuga nõus, et tööd 
on mõistlik logistiliselt planee-
rida nii, et tehnika ja inimesed 
oleks võimalikult efektiivselt 
kasutuses, mitte ei sõidaks ris-
ti-rästi läbi kesklinna objektilt 
objektile.

Minuni on jõudnud ka kae-

busi selle kohta, et lumeve-
du on käinud öösiti. Kui nüüd 
mõelda, siis kahjuks häid ja 
kõigile meelepärased alterna-
tiive siin polegi. Kui teha seda 
tööd keset päeva, siis tooks see 
kaasa liiklusummikud. Kui lume 
väljaveost on ette teatatud ja 
märgid paigaldatud, siis saavad 
kiiremale ja oluliselt kvaliteet-
semale tööle kaasa aidata kõik 
autojuhid sel moel, et pargivad 
auto teise kohta.

Kindlasti on ebamugav, kui 
tänavalt kostuv lärm viib vii-
masegi une, palun selle eest 
vabandust. Siiski soovin ka vei-
di mõistmist ja kannatust, sest 
selliseid olukordi ei ole aasta 
jooksul just liiga palju.

Tänavune talv on olnud kül-
laltki ekstreemne – kord val-
lutab linna lumetuisk, siis jälle 
sula ja libedus. Head võluvitsa, 
mis hoobilt kõik ekstreemsed 
olukorrad lahendaks, ei ole. 

Seega palun mõistmist. Kuid 
kindlasti peame ka linnaamet-
nikena tegutsema selle nimel, 
et tänavate talvine hooldus ja 
lumevedu saaks tulevikus aina 
paremini korraldatud. Seetõttu 
olen teile, linnakodanikud, iga-
talvise jooksva tagasiside eest 
väga tänulik. 

Euroopa rohelise pealinna aasta algab Tallinnas mitme põneva üritusega

Tallinna rohelise pealinna 
aasta saab ametlikult alguse 
mitme suurüritusega. Toi-
muvad ka keskkonnateemali-
sed töötoad raamatukogudes, 
koolides ja lasteaedades.

Rohelise pealinna prog-
rammis on 2023. aastal põne-
vaid tegevusi kõigile Tallinna 
elanikele, muuhulgas üle 60 
ürituse. Juba on toimumas 
mitmed konkursid, keskkon-
nateemaline õppeaasta ja 
Prügihundi programm liigiti 
jäätmete kogumiseks Tallinna 
koolides ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevu-
sed keskenduvadki keskkon-
nateadlikkusele. „Olukorras, 
kus tarbime maa ökoloogilisi 
ressursse kordades rohkem, 
kui loodus suudab neid taas-
toota, tuleb väga selgelt aru 
saada, et keskkonnahoidlikkus 
peab olema meie kõigi ele-
mentaarne mõtteviis.  Muud 
valikut lihtsalt ei ole. Seepärast 
kutsume erinevate rohelise 

pealinna ürituste ja program-
mide kaudu keskkonnatee-
madel kaasa mõtlema ka kõiki 
linnakodanikke, et  paremini 
mõista, miks on vaja hoida elu-
keskkonda ning kuidas iga 
inimene saab ise paremini pa-
nustada keskkonnahoidu,“ üt-
les rohelise pealinna juht Kris-
ta Kampus.

Jaanuaris algab botaanika-
aias terve aasta kestev Euroo-
pa rohelise pealinna eriprog-
ramm, mille esimene üritus 
on Peeter Lauritsa näitus „Jää-
mere purjed palmimaja tae-
vas“. 17. jaanuaril selgub laste 
joonistusvõistluse tänuüritu-
sel loodusmuuseumis, milline 
on Tallinna rohelise pealinna 
maskott.

Euroopa rohelise pealin-
na avanädalavahetusel 19.–21. 
jaanuarini toimub linnas mitu 
olulist sündmust. 19. jaanuaril 
kohtuvad Tallinnas kahe rah-
vusvahelise linnade võrgusti-
ku, Euroopa rohelise pealinna 

ning Global Goals for Cities 
võrgustike liikmed, et jagada 
oma kogemusi jätkusuutlike 
linnade arendamisel ning arut-
leda rohelise pealinna tiitli tu-
leviku üle. 

20. jaanuaril toimub Tal-
linna rohelise pealinna aasta 
avakonverents jätkusuutlike 
linnade teemal. Konverent-
si avavad Euroopa Komisjoni 
keskkonna, ookeanide ja ka-
landusvolinik Virginijus Sin-
kevičius ja linnapea Mihhail 
Kõlvart. 21. jaanuaril leiavad 
raamatukogudes üle linna aset 
koolitused ja töötoad, kus kä-
sitletakse keskkonnateemasid 
alates digiprügi koristamisest 
ja taaskasutusest kuni maitse- 
ja toataimede kasvatamise, lin-
naaianduse ja seemnepaberite 
tegemiseni. Kõik töötoad on 
tasuta ja eelregistreerimisega.

21. jaanuari õhtul toimub 
Euroopa rohelise pealinna pi-
dulik avatseremoonia, kus an-
takse Tallinnale üle Euroopa 

rohelise pealinna tiitel. Avat-
seremooniast teeb ülekande 
ETV.

Koolides ja lasteaedades 
on tiitliaasta avamise raames 
erinevaid töötubasid: 16.–27. 
jaanuarini käivad Koeratüd-
ruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 
lasteaias prügi sorteerimi-
sest rääkimas, 23. jaanuarist 
2. veebruarini toimuvad toidu 
säästliku ja jätkusuutliku tar-
bimise teemadel 7.–9. klassi 
õpilastele 22 Tallinna koolis 
töötoad, mida viib läbi jät-
kusuutliku toidukultuuri eest-
vedaja Kristjan Peäske. 

Elukeskkonda rikastavate 
ja väärtustavate algatuste el-
luviimiseks on nüüdsest saa-
daval ka toetus, mida on ooda-
tud taotlema MTÜ-d või muu 
õigusliku vormiga ettevõtted-
organisatsioonid või vähemalt 
18-aastased Tallinna elanikud. 
Taotlusvoorude tähtajad on 
20. jaanuar, 17. veebruar ja 17. 
märts. 

Läbi aasta toimub ka näi-
teks elurikkuse talgute prog-
ramm, kus soovijad saavad 
ise käed külge panna, et oma 
kodukoha loodust hoida ja 
märgata. Tallinnal on plaanis 
rohelise pealinna aastal viia ka 
linnas esmakordselt läbi linna-
ruumi taktikalised sekkumised 
– projekt „Rohejälg“, mille suu-
rem eesmärk on mõnusa inim-
sõbraliku linnaruumi loomine. 
„Tahame, et sel projektil oleks 
ülelinnaline mõõde, et see po-
leks vaid kesklinnas, vaid mi-
dagi toimuks igas linnaosas, et 
jõuda võimalikult paljude lin-
lasteni,“ ütles projekti vedava 
rohepöörde kompetentsikes-
kuse juht Liis Vahter. 

Lisaks on rohelise missioo-
niga linnakodanikud oodatud 

ühinema Rohenügijate võr-
gustikuga, et olla kaaslinlastele 
keskkonnateadliku käitumisega 
eeskujuks ja inspiratsiooniks. 

Lisainfot kõigist Tallinna 
rohelise pealinna sündmustest 
ja tegevustest leiab aadressilt: 
greentallinn.ee.

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

Märts
Rohetärnid restoranide nädala menüüdes. Restoranid saavad 
lisada tärne menüüs toitudele, mille keskkonnajalajälg on 
väiksem.

9. mai
Euroopa päeva tähistamine 150 puu istutamisega koos 
Laulupeo SA-ga. Kavas on ka istikute ja seemnete laat ning 
töötoad ja seminarid linnarahvale koostöös Euroopa Komisjoni 
Eesti esindusega.

1. - 18. juuni
Linnaruumi festival „Tulevik on täna(v)“

Festival kutsub linlasi kliima, elukeskkonna ja linnaruumi 
teemadel kaasa mõtlema, tegutsema, vaatama, kogema ning 
mõtlema ja avastama.

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. Toimub koostöös 
Helsingi linna, Let´s Do It World jt partneritega.

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

Terve aasta
Elurikkuse talgud: talgute programm, kus linnakodanikud 
saavad kaasa lüüa, et oma elupiirkonna elurikkust toetada.

Prügihunt – lasteaedades ja koolides jäätmete liigiti kogumise 
kampaania.

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

• Rohelise pealinna seminarid, loengud ja õpitoad 
botaanikaaias.

Monika Haukanõmm
Kesklinna vanem

Foto: Joel Kirsimaa
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Hopneri Maja juht Anne Velt oskab teatri keeles rääkida 

Samal ajal kui Raekoja platsil 
pandi kokku tänavust jõulu-
turgu, oli Kesklinna Sõnumitel 
hea võimalus vestelda Hopne-
ri Maja juhataja Anne Veltiga 
teemadel, mis talle ikka hinge-
lähedased: jõuluturu kultuuri-
programm, Hopneri Maja ole-
vik ja tulevik, vanalinn ja laiem 
kultuurielu. 

Anne, väga paljud Kesklinna 
Sõnumite lugejad teavad sind 
kui Hopneri maja perenaist, 
kuid tegelikult oled sa tun-
tud lavastaja. Kuidas sul on 
õnnestunud sedasi mitmel 
rindel toime tulla? Kas üks 
toetab teist või võtab üks koht 
siiski nii palju aega, et teine 
on tagaplaanil?
Olgu ära öeldud, et ma ei pea 
ennast väga tuntud lavastajaks. 
Mulle väga meeldib teater, 
olen õppinud lavastamist ja 
režiid, aga et selles valdkonnas 
tõeliselt tuntuks saada, siis sa 
pead sellega kogu aeg ikkagi 
tegelema.

Teatritegemine ja Hopner 
ühelt poolt toetavad teineteist, 
sest ma olen ikkagi kultuuri 
sees, minu inspiratsioonialli-
kaks on alati olnud ajalugu ja 
ajalooline materjal. Kõik algas 
muidugi keskaja päevadest 
ja minu esimesed  lavastused 
olid seotud väga vanalinnaga.  
Teater on minu jaoks hingetoit 
ja tundub, et ma midagi juba 
oskan selles keeles ka rääkida. 
Nii on praegugi töös lavastus 
„Anne Franki päevik“, mis esi-
etendub 19. veebruaril KUMU 
auditooriumis. See on Anne 
Franki päeviku järgi drama-
tiseeritud lugu, mis viib meid 

küll “kurjadesse“ aegadesse, 
aga tema eluterved mõtted ja 
helge olemine annab lootust 
ka tänasel päeval. 

Hopneri Maja juhatajana 
teen ma muidugi suures osas 
korralduslikku tööd ja maadlen 
ka bürokraatia poolega, aga kui 
siin kõrval on olemas majaga 
seotud loomingulised pro-
jektid, siis on see kokku minu 
jaoks parim variant.

Pühapäeval sai läbi tänavune 
jõuluturg, kuidas sina ja su 
meeskond rahule jäid? Kas 
kõik läks nii kuis plaanitud 
või jäi midagi ka hinge kriipi-
ma?
Tegelikult tegime esimest aas-
tat täismõõdus kultuuriprog-
rammi Raekoja platsil, üle-
eelmisel covidi aastal tõime 
vanalinna akendele muusika ja 
laulu. Sel aastal keskendusime 
rahvakultuurile ja saime teos-
tada ühe oma ammuse unis-
tuse – valgusetenduse raekoja 
seina peal. See tõi meeletu 
rahvahulga kohale. Siinkohal 
pean südamest kiitma oma 
maja meeskonda, kes oma 
jõulukuised nädalavahetused 
Raekoja platsil sisustasid ja 
kogu entusiasmiga asja juures 
olid. Me tõime platsile parimad 
kollektiivid, kes eesti rahvakul-
tuuri  lippu kõrgel hoiavad. Jah, 
kokkuvõttes jäime rahule, Aga 
eks me ka õppisime-kogesime, 
mida teistmoodi teha – kohe 
kindlasti. Kui sa ise teed, siis 
sa samal ajal ka näed, mida sa 
tahaksid teistmoodi teha. 

Too üks näide.
Näiteks ei näe ma väga suurt 

mõtet, et peale uut aastat 
jõuluturu kultuuriprogrammi 
üldse teha, sest siis on inime-
sed jõuludest ja aastavahetuse 
möllust väsinud ja uue aasta 
alguses soovitakse eluga liht-
salt edasi minna. Ja samuti 
leian ma, et sellist suurt esine-
mislava pole vaja. Ma ehitaksin 
jõuluprogrammi vanalinnas 
teistmoodi üles ja püüaks roh-
kem jõulumeeleolu otsida (või 
otsida lasta). 

Kui sa vaatad kogu program-
mile tagasi, siis mis oli sinu 
jaoks kõige-kõigem?
Kindlasti oli kõige-kõigem see 
valgusetendus „Tempus fugit“ 
ehk „Aeg voolab“. See oli ilus 
avanädalavahetus ning andis 
korraks platsile teistmoodi 
meeleolu, rääkis ajavoolust 
ning jõuludest teises võtmes. 
Võib-olla oli raske aru saada 
inimestel, kes ei teadnud või ei 
hammustanud kohe läbi, mis 
see “Tempus fugit” tähendab. 
Mõte oli, et aeg voolab ning 
et inimesed mõtleksid sellele 
ja tajuksid ennast selle voolu 
sees. Mida me siin maailmas 
oma tegudega tahame saavu-
tada? See on nii üürike hetk, 
mil siin maailmas ollakse. Soov 
oli kutsuda inimesi sellele mõt-
lema. Ma jäin nii teostuse kui 
ka sellise teise tonaalsusega 
väga rahule, sest jõulud ei ole 
ju ainult kaubandusaeg, see on 
ikkagi eelkõige  sisemise rahu 
ja muude väärtuste väljatoo-
mise aeg – mis peaks meiega 
muidugi kogu aeg olema. Me 
püüdsime vähemalt seda mo-
menti tekitada.

Hea tagasiside said samuti 

vanalinna muinasjutuhoovid, 
mis olid ennekõike mõeldud 
lastele, et pered saaksid käia 
vanalinnas ja otsida erinevaid 
muinasjutte peitvaid kohti. Ma 
arvan et  see mõte vääriks eda-
si tegemist. Mulle väga meeldis 
ühe perekonna tagasiside: „Oi 
kui tore, et ei olegi kõik ette 
valmis tehtud, me peame hoo-
pis ise käima, ise otsima ja ise 
oma väikest aju liigutama sel-
leks, et muinaslood üles leida.“ 
See kommentaar läks mulle 
väga korda. 

Mul on hea meel, et me jõud-
sime sellise missioonini. Järg-
mine küsimus olekski: milline 
on sinu unistuste jõuluturg, 
kui ei oleks segavaid eelarve-
numbreid ja oleks võimalus 
kontseptsioon ise kujundada? 
Ma ütlen võib-olla hästi kokku-
võtvalt ja lühidalt, sest et ideid 
ei tohi ju laiali visata – ideed 
nopitakse ära. Sellepärast 
ma olen pigem tagasihoidlik. 
Vähem kaubandust, rohkem 
meeleolu ja palju rohkem seda 
jõulutunnet. Ja et oleks põhjus 
tulla tervesse vanalinna. See 
oleks minu jaoks see moto, 
millest ma alustaksin.

Vanalinna külastades jääb 
paratamatult mulje, et see 
justkui elavneb kaks korda 
aastas – vanalinna päevade 
ajal ja jõuluturul. Mida peaks 
sinu arvates tegema, et mit-
te ainult turiste, vaid ka oma 
inimesi jõuaks meie suurepä-
rasesse vanalinna rohkem.
Oi, seda teemat on räägitud 
juba aastakümneid ja küllap 
seda lahatakse vähemalt sama 

kaua ka edasi. Vanalinn ei ole 
ainult elanikule, see on meie 
kõikide jaoks, meie Eesti suur 
väärtus. Mina kultuuriinimese-
na ütleksin, et kindlasti peaks 
hoidma vanalinnas kultuuri-
asutusi, teatreid, muuseume, 
koole, et inimestel oleks siin 
põhjust ikka käia. Kurb on see-
gi, et vanalinna kinnisvara on 
läinud palju ka välismaalaste 
kätte ning siis on keeruline 
suurt muutust luua. Rääki-
des aga kultuurist, siis tasuks 
luua pikaajalisem kultuurika-
lender, mis ei ole ainult kaks 
suurüritust aastast, kuigi see 
kindlasti aitab ikkagi kaasa. 
Olen kuulnud ka teisi arvamu-
si:  kultuuriüritused vanalinna 
ei päästa. Jah, ei päästa, kuid 
sellised üritused toovad siia ik-
kagi inimesi, sest inimestel on 
siis vähemalt põhjus tulla. Sel-
lest teemast võiks lõpmatuseni 
rääkida. 

Jõudes jutujärjega nüüd Hop-
neri majas toimuva juurde, 
siis äkki avad veidi Kesklinna 
Sõnumite lugejatele tausta. 
Millega te siin täpsemalt te-
gelete? Miks peaksid inime-
sed siia tulema?
Laias plaanis on meil kolm te-
gevussuunda. Teatavasti asu-
me väga ilusas keskaegses ja 
muinsuskaitse all olevas majas. 
Selle vana poole esmamaini-
mine oli 1352 ja sellist ajalugu 
paljudel vanalinna majadel ei 
ole – meil on väga eriline maja. 
Sellest tulenevalt ongi üks 
suund tuua vanalinna ajalugu 
tallinlastele lähemale. Loo-
dud on keskaja klubi, korral-
dame vanalinnas ja siinsetes 

hoonetes mitmeid ringkäike, 
lisaks teeme ka keskaja kul-
tuuriprogrammi vanalinna 
päevadel. Püüame keskenduda 
just ajaloolisele poolele, sest 
see kõik on meile väga tähtis.

Teine suur suund on kont-
sertprogrammid. Meil on väga 
ilus kontserdi- ja teatrisaal ja 
tahame seal kvaliteetset prog-
rammi pakkuda, tuua ka uusi 
esinejaid. Selle all mõtlen, et 
tuntud esinejaid saavad ini-
mesed käia igal pool kuulamas, 
aga me tahame just uut ja värs-
ket tutvustada. See tegevus on 
minu meelest hästi vajalik. Ja 
meil on ka selline erinevus pal-
jude kontserdikorraldajatega,  
et siin ei ole baari- ja kohvi-
kusuminat. Saad tulla siia kuu-
lama ja nautima. Seda soovime 
ka tulevikus hoida. 

Lisaks teeme Eesti ja välis-
maa kunstnike autorinäitusi. 
Väga hea võimalus on ka tulla 
ja ise meie maja rentida kul-
tuuriüritusteks. Just sellisteks 
üritusteks, mis sobivad meie 
majaga 

Katariina kirik on meie 
hoole all ning suvel me teeme 
seal kontsertprogramme. Het-
kel ootab kirik katuse remonti, 
kuid see on absoluutselt ainu-
laadne koht, väga mõnusa saa-
liga ja väga erilise atmosfääri-
ga. Väidetakse, et see on Eesti 
või Tallinna vanim teadaolev 
kirik. Palju sealt säilinud ei ole, 
aga jällegi suur väärtus, mida 
hoida ja mida väärikalt esin-
dada. Me tahaks suvise kont-
sertprogrammi osas suuremalt 
panustada ja teha veelgi pa-
remaid asju, kuid meie mees-
kond on siiski väike. See on 
murekoht. 

Mõistagi on igal asutusel ka 
omad väljakutsed, millega tu-
leb rinda pista.
See väljakutse on praegusel 
ajal kõigil kultuuritegijatel üks 
– vähe raha. Sageli arvatakse, 
et kultuurita saab hakkama, 
aga tegelikult hoiab see meie 
vaimu üleval. Olgu ta siis kas 
isetegevus, harrastustegevus 
või see, kui sulle meeldib liht-
salt käia midagi nautimas ja 
vaatamas – kogu meie toimi-
mine on mingis mõttes kul-
tuuriga seotud. Kui me selle 
tähelepanuta jätame, siis või-
vad tagajärjed olla pahad. Ja 
ei saa öelda, et kultuur ei too 
raha sisse. Vanalinna päevadel 
või keskaja päevadel on plat-
sid rahvast tulvil ja vanalinn 
tervikuna rahvast täis, linn pa-
nustab hästi palju omapoolselt 
üritustesse. Samal ajal toidab 
see kõik aga turismi  ja ka siin 
asuvaid ettevõtteid – lauad on 
täis ning raha jääb siia. See on 
justkui ühine vereringe.

Rääkides konkreetselt 
oma majast, siis ikkagi väike 
meeskond. Meie võimekus ja 
tahe on suurem ning suurema 
meeskonnaga oleks potent-
siaali rohkemaks.

Lõpetuseks: milline on sinu 
arvates vanalinna kultuurielu 
30 aasta pärast?
Raske küsimus. Ma tahaks, 
et selle sõna tõelist väärtust 
mõistetaks rohkem. Et seda 
ei võetaks ainult sellisena, et 
kultuur on suur lava ja palju 
rahvast. 
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Linnamuuseumi filiaalides tuleb muuseumipühapäevale registreerida

Selgusid Kesklinna kauneimad jõuluvaateaknad

Eelmisel aastal ligi 60 000 kü-
lastajat toonud muuseumipü-
hapäevade programm jätkub 
ka tänavu, kuid alates veeb-
ruarist on vajalik linnamuu-
seumi filiaalide külastamiseks 
omandada nullpilet.

Abilinnapea Kaarel Oja sõ-
nul on muuseumipühapäevade 
külastajanumbrid löönud pide-
valt rekordeid ja teatud aegadel 
on olnud muuseumid omajagu 
ülerahvastatud. 

„Mitmetes väiksemates 
muuseumifiliaalides mõjutab 
see kõige tihedamatel tundidel 
paratamatult ka muuseumikü-
lastuse kogemust. Nii olemegi 
otsustanud võtta mitmete teis-
te muuseumipühapäevi korral-
davate linnade eeskujul kasu-
tusele lihtsa eelregistreerumist 
eeldava nullpiletite süsteemi,“ 

selgitas Oja.
Tasuta pääsmeid ehk null-

pileteid on võimalik saada lin-
namuuseumi koduleheküljelt ja 
muuseumi filiaalide lehtedelt. 
Veebruarikuu muuseumikülas-
tusele avaneb broneerimine 15. 
jaanuaril ja külastusi on võima-
lik kuni kaks kuud ette bronee-
rida. 

Piletite broneerimisel on 
oluline märkida muuseumi 
külastamise aeg, sest sisse 
pääseb korraga vaid piiratud 
arv inimesi. Teenustasusid ta-
suta piletite broneerimisele ei 
lisandu. Ühel inimesel on või-
malik broneerida kuni 10 pile-
tit. Tasuta pileteid on võimalik 
soetada nutitelefoni abil ka 
kohapeal, kuid viimasel hetkel 
piletit soetades tuleb arvesta-
da, et neid ei pruugi jaguda ja 

seepärast tuleb arvestada või-
maliku ooteajaga. 

Kui muuseumipühapäe-
vadel on soov külastada mitut 
linnamuuseumi filiaali, tuleb 
iga muuseumi jaoks teha eral-
di broneering. Kui külastajal 
puudub interneti kasutamise 
võimalus, saab muuseumide 
kassades kuni kaks kuud ette 
küsida ka paberpääsmeid. 

Kui juhtub, et broneeri-
tud muuseumikülastusele ei 
ole võimalik minna, siis saab 
tasuta pääsmed ka tagastada. 
Kui pääse on broneeritud ko-
gemata valele kellaajale, ei ole 
võimalik pääset vahetada, kuid 
selle saab tagastada ja bronee-
rida endale uus külastusaeg.

Eelregistreerimine on va-
jalik Tallinna Linnamuuseumis 
(Vene tn 17),  Kiek in de Köki 

kindlustustemuuseumis (Ko-
mandandi tee 2), Fotomuu-
seumis (Raekoja 4/6), Kala-
maja muuseumis (Kotzebue 
16), Peeter I majamuuseumis 
(Mäekalda 2) ja  Tallinna Vene 
muuseumis (Pikk 29a). Sel aas-
tal on Lastemuuseum Miia-
Milla suletud ekspositsiooni 
uuendusteks, kuid veebruarist 
alates on võimalik muuseumi-
pühapäevade tegevusi nauti-
da vabas õhus muuseumi ees 
olevas Lastepargis, millele on 
samuti vaja eelnevalt soetada 
nullpilet.

Eelregistreerimist ei vaja 
kolm Tallinna Kirjandusmuu-
seumi Kadriorus: Vilde muu-
seum  (Roheline aas 3), Tamm-
saare muuseum (Koidula 12a) 
ning Mati Undi muuseum (L. 
Koidula 17). Niisamuti Kultuu-

rikeskuse Kaja galerii (E. Vilde 
tee 118), Lauluväljaku külas-
tuskeskus (Narva maantee 95), 
Tallinna Kunstihoone Lasna-
mäe paviljon (Jaan Koorti 24) ja 

Nõmme muuseum (Jaama 18).
Muuseumidel on suur palve 

külastajatele: tulge muuseumi- 
pühapäevadele ilma suurte 
kottideta!

Kesklinna valitsuse korral-
datud traditsioonilise vaa-
teakende konkursi parimad 
kujundused on selgunud. 24 
osaleja seast osutusid võitja-
teks Katariina gildi savikoda, 
Kehrwieder ja Kohvipaus.

Kesklinna vanema Monika 

Haukanõmme sõnul olid kõik 
konkursile esitatud tööd mee-
leolukad ja lisasid jõuluaegsele 
linnaruumile sära. “Hindamis-
komisjon valis välja kolm pa-
rimat kujundust, mis hakkasid 
silma huvitavate motiivide või 
lahendusviiside poolest ning 

rahva lemmiku valimisel said 
oma sõna sekka öelda ka linna-
kodanikud. Palju õnne kõikidele 
võitjatele!“ ütles Haukanõmm.

Konkursile esitatud vaate-
akna jõulukujunduste hulgast 
valis hindamiskomisjon välja 
kolm parimat lahendust: Ka-

tariina gildi savikoda (Vene12), 
Kehrwieder (Saiakang-Raekoja-
Mündi) ja Kohvipaus (Rävala 2).

Rahva lemmiku tiitli ja vas-
tava rahalise preemia pälvis 
Galerii Kunstiaken (Vene tn 20) 
vaateaken, mis kogus Kesklinna 
valitsuse Facebookis enim hääli 

(410 häält). Eesti tarbekunsti ja 
disaini galerii kujundus võitis 
rahva lemmiku tiitli ka möödu-
nud aastal.

Kesklinna valitsus tunnus-
tas võitjad rahalise preemiaga. 
Hindamiskomisjoni poolt välja 
toodud kolm parimat lahendust 

pälvisid võrdselt 500 eurot. 
Sama suure preemia saab ka 
Facebookis enim hääli kogunud 
vaateakna jõulukujundus.

Kesklinna valitsus on va-
linud jõuluks kõige kaunimalt 
kujundatud vaateaknaid juba 
alates 2000. aastast.

Foto: Ilja Matusihis

Katariina gildi savikodaKohvipaus

Galerii Kunstiaken Kehrwieder
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102
Zoja Lass 

101
Hilja Sosi 

98
Nadezda Frolova 

96
Praskovia Tarasova 
Linda Lettens 
Valentina Trofimova 

95
Riina Arneman 
Saima Lindunen 
Lydia Koik 
Valve Oja 
Elfriede Vinkel 
Vaike Pajulaid 

94
Leili Köömnemägi 
Virve Kärp 
Georgy Dzevulskiy 
Rimma Konstantinova 

93
Jaan-Heikki Sandrak 
Laine Langel 
Õilme Krell 

92
Aino Laane 
Emilia Pankratova 
Nadežda Alasi 

Evi Kruusi 
Eduard Pragi 
Linda Martinson 

91
Zinaida Popkova 
Luule-Vanda Teras 
Taisa Kala 
Alexander Naparin 
Velli Kull 
Sirvi Kesküla 
Edit Võhandu 
Asta Joost 
Romuald Kotkas 
Jaan Puhvel 
Galina Merkulova 
Vladimir Fedorin
 
90
Lidia Bogdanova 
Veera Pilipenko 
Aili Oranen 
Juri Menka 
David Šur 
Elmi Kessel
Signe Pitsner 
Maria Mirošnitšenko 
Jaan Tampuu 
Aleksandra Šumilkina 
Karin Kerm 
Inessa Põldma 

85
Rein-Ants Mutli 
Valve Roop 
Leie Pähn 

Toivo Veisserik 
Pearn-Märt Lehis 
Helve Ratt 
Helgi Toom 
Niina Koroljova 
Viktor Varlamov 
Niina Gavrilova 
Ilmar Pluum 
Peeter-Erik Kubo 
Helgi Prodel 
Violetta Iankovskaia 
Ija Jasenovets 
Ilse-Aliine Laanemets 
Ludmilla Semenjuk 
Viive Heinmaa 
Reet Tšiževskaja 
Mare Maasik 
Nina Stepanova 
Maria Tsuskar 
Albina Siidirätsep 
Luule Liinev 

80
Pille-Kai Ideon 
Elle Aedma 
Toivo Toots 
Tarmo Türnpuu 
Mare-Reet Allikas 
Zinovia Gramušnjak 
Tiiu Joller 
Anne Jaama 
Vladimir Kossinov 
Mall-Anne Riikjärv 
Johan Tilk 
Rein Vaher 
Ingrid Kivi 
Ain Luht

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

18. jaanuar 2023

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.
Palume eelnevalt registreerida infolauas või helistada tel 552 4745.
 
E 13. veebruaril kl 14 MÄNGUDE TUND KOOS SÕPRADEGA
Mängudesse kaasame vanasõnu, aforisme, mõistatusi ja lustakaid mõtlemismänge. 
Tunni viib läbi TIIU ANTON.
      
N 16. veebruaril kl 15TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsumuusikat mängib ja meeleolu loob orkester Liivabänd.
    
E 20. veebruaril kl 14 LOENG: EAKA TERVISE HOIDMINE - TOITUMINE ja ELUVIIS
Koolituse viib läbi TRIIN TERASMAA.
                                       
T 21. veebruaril kl 15 VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
HOPNERI MAJAS (Raekoja plats 18)
Külalistena IVO LINNA ja ANNTI KAMMISTE.
Palume eelnevalt registreerida infolauas või helistada tel 5524745
                                                              
E 27. veebruaril kl 14 PÄRASTLÕUNATEE
Külalisena ajaloolane, emeriitprofessor DAVID VSEVIOV.
Palume eelnevalt registreerida infolauas või helistada tel 552 4745.
                                                                              
AVATUD OREST KORMAŠOVI MAALIDE NÄITUS.                                                      
 
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

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE JAANUARI 
JA VEEBRUARI ÜRITUSED

KODULINNA MAJAS
Kuni 1. märtsini võimaldame pääsu linnamüürile ja kolme torni reedeti, laupäeviti ja 
pühapäeviti kell 11-16. Kui aga peaks juhtuma, et mõni kool, sünnipäevaliste seltskond 
või vähemalt 10-liikmeline huviliste grupp tahaks väga ka muul ajal sinna minna, siis 
tuleks meile sellest soovist teada anda vähemalt kolm päeva ette. Küll me siis mineku 
korraldame.

Sarjas “Väärtus” (pühapäeviti kell 14, alati eelregistreerimine Kodulinna majas) on 
praegu plaanis teha 29. jaanuaril tutvumiskäik Ukraina kultuuriseltsi “Laborasse” ja  
5. veebruaril Poska majja. Palju aastaid oleme Tartu rahu aastapäeva meelespidamiseks 
käinud just Poska majas, kus Pille Lang on tutvustanud maja ja Peeter Järvelaid rääkinud 
Jaan Poskast ja tema ajast. 

Loodetavalt tulevad järgmised tutvumiskäigud toomkirikusse (paljust huvitavast lubas 
seal rääkida Juhan Kilumets), Tallinna linnaarhiivi (koos Juhan Kreemiga) jne.

Näitusi on majas mitu. Kuni 15. veebruarini võib Kuldjala alumisel korrusel vaadata 
fotonäitust “Mitmetahuline looming” (autorid Artjom Shel, Julia Golovan, Marina 
Plotnikova, Aleksei Sadski, Artjom Skorik). Kivisaalis saab jaanuari lõpuni tutvuda ukraina 
kunstnike loominguga. Juba veebruaris katavad seinu kunagi koolide õppevahendite 
varamusse kuulunud plakatid teemal „Ajalugu kunstis”. Keldrisaalis on taas koha sisse 
võtnud Edgar Valteri pildid.

Alates 1. veebruarist hakkavad taas iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval 
olema kohtumised-arutelud rubriigist “Täna räägime...”. Korraldasime taolisi kohtumisi 
varasematel aastatel palju ja nüüd on aeg nii kaugel, et meid on palutud seda sarja edasi 
teha – inimesed tahavad spetsialistidega ja kaashuvilistega kohtuda ning silmast-silma 
rääkida. Lähiajal on plaanis rääkida rohelisest pealinnast, muusikalinnast jne. Alustame 
aga mureteemaga: MIKS TALLINNA VANALINNA MAJAD PRAGUNEVAD?

Meeldivate kohtumisteni!

Tiina Mägi 

Hopneri Maja tänab kaht tuhandet jõuluturu 
kultuuriprogrammis osalenut
Tallinna jõuluturg on selleks aastaks kauplemise lõpetanud ja Raekoja platsil seisab 
veel lumises vaikuses suur ja uhke kuusk, aga temagi on valmis kohe lahkuma. 

Viimase kuue nädala jooksul täitis Raekoja platsi aga lisaks usinale kauplemisele meie 
oma rahvamuusika, tants ja laul. Kuulamise, vaatamise ja kaasatantsimise rõõmust võisid 
osa saada kõik jõuluturu külalised, sest 94 korral astus lavale kokku ligi 2000 esinejat. 
Nädalavahetuste kultuuriprogramm oli seekord nii sisult kui vormilt rahvuslik. Kohale 
tulid rahvatantsijad ja muusikud üle terve Eesti – nii Saare- kui Setumaalt, Hiiu- ja 
Põlvamaalt. Kõige kaugemad külalised olid aga sootuks välismaalt. Jõuluturu viimasel 
päeval andis välikontserdi ja trotsis 12-kraadist külma USA jalaväeorkester. 

Kõige rohkem publikut tõi platsile jõuluturu avanädalavahetus, mil raekoja seinale 
projitseerus spetsiaalselt sellele kohale ja sündmusele loodud valgusetendus „Tempus 
Fugit“, tootjaks Valgusfestival „ÖÖvalgel“ ning Tantsuteater Fine5. Kolme päeva jooksul 
nägi valgusetendust rekordiline hulk vaatajaid, kes täitsid kogu Raekoja platsi. 

Jõuluturu kultuuriprogrammi tõi ligi poolesaja tuhande silmapaari ette Hopneri 
Maja, kaasa aitasid Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja 
Rahvamuusika Selts, Eestimaa Rahvuste Ühendus. 

Hopneri Maja tänab kõiki tantsijaid ja muusikuid, kes talvises külmas oma esinemisega 
vaatajate südameid soojendasid. 

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



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

9

TEATED

18. jaanuar 2023

Ajalooline vanalinn
Vanalinnast sai kõik alguse 
ning selle kaudu oleks rääkida 
kogu Tallinna lugu, ent jätame 
koolitundides kõlavad vallu-
tus- ja sõjalood vahele ning 
vaatleme olulisemat just lin-
naruumi kujunemise mõttes. 

Vabaduse väljaku kaeve-
tööde käigus on leitud noo-
rema kiviaja aegseid asustuse 
jälgi, millel vanust umbes 5000 
aastat. 

9.–10. sajandil tõusis Tallin-
na sadamakoha tähtsus seoses 
Soome lahel kulgeva järjest 
aktiivsema kaubateega. Ilmselt 
tekkisid siis vanalinna piir-
konda ka mõned kaupmeeste 
asulad. Meri ulatus toona tun-
duvalt kaugemale, sadam asus 
umbes praeguse Kalevi ujula 
kohal. Arvatavasti ehitati ka esi-
mene puitlinnus Toompeale 10. 
sajandil. Muide, enne seda asus 
nn keskus hoopis Iru kandis, 
aga seoses mere taandumisega 
jäi see merest liialt kaugele. 

Igal juhul oli aastal 1154 
siin Tallinna alal juba asula, 
mida araabia päritolu geograaf 
Muḩammad al-Idrīsī sai QLWRY 
(Kolõvani) nime all Euroopa 
kaardile märkida. Ka vanalinna 
tänavavõrk hakkas sel ajal kuju-
nema ning järgmise 400 aasta 
jooksul arenenud ruumis saa-
me jalutada tänaseni.

Tallinna kirjalik ajalugu al-
gab 13. sajandil Läti Hendriku 
kroonikaga. 1248 sai Tallinn 
Lübecki linnaõiguse. 13. sajandi 
lõpus sai Tallinnast Hansalii-
du liige, mis tähendas jõukust 
ja uuenevat hoonestust. 1310. 
algas suuresti tänini säilinud 
Tallinna linnamüüri väljaehita-

mine. Sama sajandi lõpus kee-
lati puitmajade ehitamine va-
nalinna tuleohu tõttu sedavõrd 
tihedalt asustatud linnaruumis. 
Siiski on vanalinn päris mitmel 
korral ulatuslikult põlenud. 

Kui hansalinna jõukus aren-
das vanalinna, siis võib öelda, 
et mõningate perioodide vae-
sus on jällegi vanalinna säilita-
nud. Kui täna tundub vanalinn 
terviklik ajalooline oaas, siis ka 
selles pikas ajaloos on ju omad 
erinevad suunad ja erinevate 
ajastute trendid. Mõnikord on 
ka vanemas stiilis maja uuen-
datud parasjagu populaarsete 
suundade järgi. Vaesemad ajad 
on aga ära hoidnud ajalooliste 
hoonete kergekäelise asenda-
mise moodsamatega. Viimane 
ulatuslikum hävitustöö vanalin-
nas oli Punaarmee märtsipom-
mitamine 1944, mis pühkis ole-
matusse palju vanalinna maju, 
sealhulgas terve Harju tänava 
külje. 

Enamasti peetakse vana-
linna vanimaks hooneks Vene 
tänav 17 asuvat linnamuuseumi 
hoonet. Kui selle krunti mainiti 
esimest korda 1363, siis ilmselt 
oli ka hoone esimene korrus 14. 
sajandi lõpus olemas. Samas on 
vanalinnas palju hooneid, mida 
on ehitatud ja täiendatud mit-
me sajandi jooksul. 

Niguliste kiriku rajamist 
alustati juba 13. sajandil ning 
ka praegusel, palju suuremaks 
ümberehitatud kujul on selles 
säilinud algse ehitise osi. Ka 
varem mainitud raekoja hoone 
on küll tänasel kujul ehitatud 
15. sajandi algul, kuid seal on 
säilinud ka varasema raehoone 

sisustust. Raehoonet on täien-
datud ning muudetud kordu-
valt hiljemgi. 

Üks väga väärikas eas hoo-
netekompleks on ka Tallinna 
dominiiklaste Püha Katariina 
kloostri hoov Vene tänava ää-
res. Klooster kui asutus raja-
ti küll juba 1246, kuid nende 
esimene kirik paiknes tänase 
toomkiriku kohal ning praegu-

sesse asukohta hakati hooneid 
ehitama 13. sajandi lõpul – 14. 
sajandi algul. Kuid ka seal ehi-
tati 15. sajandil uus kirik vana 
kiriku ümber ning mõne aja 
pärast vana kirik lammutati uue 
võlvimise käigus. 

Mis puutub vanalinna lin-
naruumi uuenemise rõõmu-
desse ja muredesse, siis pal-
jud ei pruugi tähelegi panna, 

et kloostri alalt Vene tänavale 
astudes paistab teisel pool tä-
navat vanade hoonete vahel ka 
üks nõukogudeaegne paneel-
maja. Samas on sõjas purusta-
tud hooneid ehitatud nõukaajal 
üles ka koopiamajana, näiteks 
Kuninga 2. Vanalinnas leidub ka 
esimese iseseisvuse aegset pä-
randit. Kas või riigikogu hoone, 
mis sai mullu saja-aastaseks. 

Vanalinn kuulub alates 1997. 
aastast UNESCO maailmapä-
randi nimekirja. UNESCO tin-
gimustele vastamine ei tähenda 
ainult ajalooliste hoonete säili-
tamist, vaid samuti ajalooliste 
vaadete hoidmist avatuna. Mui-
dugi tuleb kaasajal teha teata-
vaid kompromisse näiteks ligi-
pääsetavuse parandamiseks nii 
ratastooli kui ka lapsevankriga. 

Vaade Rotermanni poolt üle Kanuti aia Kalevi ujula poole. Aasta oli 1890.
Tallinn, vaade vanalinnale idast: vasakul Oleviste kirik,  

paremal Paks Margareeta. Seeria "Reval und Umgebung".  
TLM F 2286, Tallinna Linnamuuseum,  

http://www.muis.ee/museaalview/1862669 

ANNE FRANKI 
PÄEVIK

Esietendus veebruar 2023 KUMU auditooriumis

Frances Goodrich ja Albert Hackett

Piletid Piletilevis ja Fientas
www.ajateater.ee

Lavastaja: Anne Velt
Kunstnik: Killu Mägi

Muusikaline kujundus: Tobias Tammearu
Tõlkija: Liisi Erepuu

Osades: 
Maria Liive, Kristjan Sarv, Katrin Valkna, 

Külli Reinumägi, Mart Toome (Tallinna Linnateater), 
Meelis Põdersoo (VAT Teater), Miika Pihlak, 

Maarja Tammemägi
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Märtsis avatakse Vabaduse väljakul fotonäitus Ukraina sõjapõgenikest
Vabaduse väljakul avatakse 
10. märtsil fotonäitus “Ma va-
lin elu”, mis kujutab sõja eest 
Eestisse pagenud ukrainlasi 
ja nende lugusid. Tegemist on 
sotsiaalse kultuuriprojektiga, 
mille loovad Ukraina sõjapõ-
genikest fotograafid.

Tallinna kultuuri- ja spor-
diameti kultuuriosakonna juhi 
Marje Tõemäe sõnul on oluli-
ne Ukraina sõja teemaga järje-
pidevalt tegeleda kuniks sõda 
kestab. “Usun, et see fotonäitu-
se projekt aitab meeles hoida, 
et meie keskel on traagilised 
inimsaatused, kelle elu see sõda 
on jäädavalt muutnud,” sõnas 
Tõemäe.

24. veebruaril alanud Vene-
maa sõjaline agressioon Ukrai-
na vastu on toonud kaasa meie 
aja ühe suurima põgenikekriisi 
- 4,8 miljonit inimest on regist-
reerinud end sõjapõgenikuna. 
Sotsiaalkindlustusameti and-
metel on Eestisse jõudnud ligi 
119 000 inimest, kellest siia on 
jäänud üle 65 000 ning Tallin-
nas on elukoha registreerinud 
üle 13 800 isiku.

Fotonäitus “Ma valin elu” 
avatakse Vabaduse väljakul 10. 
märtsil. Näitusel kujutatakse 
Tallinnas elavaid Ukraina sõ-
japõgenikke, kes on leidnud 
oma koha uues riigis ja võõras 
ühiskonnas. Fotonäitus kuju-
tab lisaks sõjapõgenike port-
reefotodele ka nende lugu: kes 
nad on, missugune oli nende 
elu Ukrainas, kus nad elasid ja 
kellena töötasid. Samuti leiab 

vastused küsimustele, kuidas 
nad Eestis on kohanenud, kus 
nüüd elavad ja töötavad ning 
kus ja kellena nad näevad end 
viie aasta pärast.

Fotonäituse “Ma valin elu” 
tarbeks pildistavad neli Ukrai-
na sõjapõgenikest fotograafi  
Eestisse saabunud kaasmaalasi, 
kellest lisaks fotodele valmivad 
ka lühilood. Näituse korral-
dajaks on Tallinna kultuuri- ja 
spordiamet.

Fotonäituse autorid:
Daria Prasko on 34-aasta-

ne. Ta sündis Hersoni oblasti 
(Lõuna-Ukraina) väikelinnas 
Novaja Kahhovkas. Viimased 
10 aastat elas ja töötas Harko-
vis. Ta alustas oma fotograa-
fikarjääri 2010. aastal, seejärel 
töötas mõnda aega disainerina 
ning ühendas disaineritöö fo-
tograafiaga. Daria tuli Eestisse 
koos oma ema ja 8-kuuse po-
jaga. Tänu vabatahtlike abile 
töötab ta Eestis fotograafina ja 
õpib kaugõppes veebidisaine-
riks.

Maksym Bilozor on 17-aas-
tane. Ta on pärit Dnipro lin-
nast, mis asub Ukraina kesk-
osas. Maksym saabus Eestisse  
6. märtsil. Fotograafia vastu 
tekkis tal huvi kolm aastat taga-
si. Maksym on proovinud oma 
pildistamisoskusi erinevates 
žanrites - ta alustas arhitektuu-
rifotograafiaga, kuid nüüd on 
hakanud rohkem huvi tundma 
portreede vastu. Ta õpib Tal-
linna Ülikooli Balti filmi, meedia 

ja kunstide instituudis esimesel 
kursusel ristmeedia erialal.

Yuliia Dvornichenko on 
27-aastane. Ta sündis ja elas 
Mariupoli linnas, omandas 
magistrikraadi organisatsioo-
ni juhtimises. Õppimise käigus 

tekkis tal huvi fotograafia vastu. 
Pärast ülikooli lõpetamist 2018. 
aastal süvenes ta fotograafiasse 
ja töötas Mariupolis fotograa-
fina. Yuliia saabus Tallinna 21. 
märtsil. Ta õpib inglise keelt ja 
tal on plaanis õppida ka eesti 

keelt. Talle meeldib teha port-
reefotosid, paari- ja perepilte.

Natalia Fomina on 39-aas-
tane. Ta tuli Tallinnasse Odes-
sa linnast oma kahe lapsega  
7. märtsil. Natalia omab kõrg-
haridust majanduses ja töötas 

sel erialal kuus aastat. Foto- 
graafina on ta tegutsenud ka-
heksa aastat ning tegeleb laste-  
ja perepildistamisega. Eesti  
Töötukassa kaudu õppis ta 
graafilist disaini, kuid tööd ei 
ole veel leidnud.
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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 Jakob Westholmi Gümnaasium tähistab oma 125. aastapäeva kontsertaktusega  
Estonia kontserdisaalis (Estonia pst 4) 11. veebruaril 2023 kell 15.00.  

Esinevad kooli koorid, ansamblid, solistid, vilistlased, Jakob Westholmi Koolituskeskuse 
rahvatantsijad, VHK Muusikakooli keelpilliorkester III. 

Vilistlaspidu toimub 11.02.2023 kell 18.00 koolimajas, Kevade 8 Täpsem info piletimüügi 
kohta www.westholm.ee

Õpilastööde näitus „Hoia mind!” on avatud  6.02–17.02.2023 Kullo Galeriis, Kuninga 6.  
Pilet 1.-/2.- 
Kogumiku „JWG 125” esitlus toimub 7.02.2023 kell 15.30 kooli aulas, Kevade 8 
Ajalookonverents „JWG lugu ajas” on 9.02.2023 kell 12.00 kooli aulas, Kevade 8

 

Olete oodatud!

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!

„Üks kool on kõikide 
koolide seas, mis lahti 
ei taha meid lasta...” 

(Jaan Kross) 
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In 2023, the Ministry of Cul-
ture’s series of theme years 
will reach the field of physi-
cal activity. Exercise has a 
direct link to our health and 
well-being, so Tallinn invites 
its residents to take part in 
monthly sporting events and 
to make use of health trails, 
sports fields and more.

According to Deputy May-
or Vadim Belobrovtsev the ob-
jective of the Be Active Year 
- to generate more interest in 
physical activity and healthier 
lifestyles - is entirely appro-
priate, and in fact the same 

theme has been a priority for 
the city in the past. “We are 
glad that we can further am-
plify the desired message un-
der the auspices of the Be Ac-
tive Year, which will hopefully 
bring a large number of people 
to engage in physical activity 
in the capital. This thematic 
year is a great opportunity to 
prepare for the European Cap-
ital of Sport 2025 title,” said 
Belobrovtsev.

In January, the Be Active 
Year will focus on enjoying 
winter fun and skiing. The best 
way to do this is to take advan-

tage of the health and ski trails 
in and around Tallinn. In coop-
eration with the Estonian Ski 
Association, Estonian Healthy 
Hiking Trails SA and the Com-
petence Centre for Physi-
cal Activity, Estonia’s best ski 
coaches will be giving 100 free 
ski lessons to children, young 
people and adults all over Es-
tonia from 15 January. Lessons 
will be offered for beginners as 
well as advanced skiers.

The World Health Organi-
sation (WHO) recommends 
that adults should exercise at 
least 150-300 minutes a week 

at moderate intensity or at least 
75-150 minutes a week at vigor-
ous intensity to stay healthy. In 
addition, it is recommended 
to do muscle-strengthening 
exercises twice a week and, in 
particular, to reduce the time 
spent sitting. For children and 
adolescents, the WHO recom-
mends at least 60 minutes of 
moderate to vigorous activity 
every day. In addition, at least 
three days a week should be 
devoted to vigorous-intensity 
activities, muscle- and bone-
strengthening exercises and 
less sitting.

Tallinn invites residents to be more active during the Be Active Year

Photo: Albert Truuväärt

Tallinn – European Green Capital 2023 will kick 
off with a series of events
The title of European Green 
Capital will be handed over 
to Tallinn at the opening cer-
emony on January 21st by 
Virginijus Sinkevičius, the 
EU Commissioner for the 
Environment. Many events 
around Tallinn’s libraries 
welcome people to work-
shops, lectures, trips etc.

The Tallinn European 
Green Capital program has 
interesting environmental ac-
tivities for all Tallinn residents 
and guests, including more 
than 60 events. For example, 
several competitions and an 
environment-themed school 
year in Tallinn schools and 
kindergartens already taking 
place.  

During the opening week-
end of the European Green 
Capital, 19th-21st January, 
many important events will 
take place in the city. 

On the 19th of January 

Tallinn welcomes colleagues 
around Europe for the meet-
ing of European Green Capi-
tal Network to discuss shap-
ing the future of the network 
and for the meeting of Global 
Goals for Cities Network that 
share their experience in im-
plementing the UN’s sustaina-
ble Development Goals to city 
governance. Tallinn European 
Green Capital Year’s Opening 
Conference “Fantastic Crea-
tures: Making European Cities 
Safe, Inclusive, Resilient and 
Sustainable” will take place on 
the 20th of January

On the 21st of January eve-
rybody is welcomed to differ-
ent environmental lectures 
and workshops at Tallinn’s li-
braries across the city. Topics 
range from cleaning up digi-
tal waste, making and reusing 
organic cosmetics and DIY to 
growing and caring for herbs 
and indoor plants, urban gar-

dening and making seed pa-
pers are covered. 

For example, a forest trip 
marking the beginning of the 
green capital and the year of 
movement starts at Estonia pst 
8, Tallinn Central Library lobby 
at 12 o’clock or join at 12.35 at 
the Rehe stop. Also in Tallinn 
Central Library, a discussion 
group “Green families – raising 
children to be environmentally 
conscious and aware” starts at 
12. More information can be 
found on Tallinn – European 
Green Capital website green-
tallinn.eu or Tallinn Central 
Library website keskraama-
tokogu.ee.

The title of European 
Green Capital will be handed 
over to Tallinn in the evening 
of January 21st at the formal 
opening ceremony, a special 
program of it will air in ETV.

In addition, a series of 
workshops will be held in 20 

schools and 20 kindergartens 
in Tallinn where the focus is 
on sorting garbage and reduc-
ing food waist.

Tallinn has also opened a 
funding opportunity for city’s 
NGOs, who want to take part 
in Tallinn’s Green Capital year 
program. For more informa-
tion: see greentallinn.eu/en/
create-together/mittetulun-
dustegevuste-toetus/

At the end of January Tal-
linn will launch the Test in Tal-
linn measure, to invite compa-
nies around the world to test 
their smart solutions on our 
streets. Cooperation between 
the city and local entrepre-
neurs in these areas has been 
the most effective – Tallinn al-
ready has self-driving vehicles 
like Clevon and Starship ro-
bots and AuveTech buses, the 
latter being probably the first 
self-driving free public trans-
portation in Europe.

European Green Capital 2023: Key events
20.01 Sustainable cities conference “Fantastic Creatures: 
Making European Cities Safe, Inclusive, Resiliant and 
Sustainable”

21.01 European Green Capital 2023 Opening Ceremony

March: Green Dishes in Tallinn Restaurant Week

12.04 MELT innovation Forum

9.05 Biodiverse European Day

27.–28.05 Future Forum on the cities of the future

1–18.09 Tallinn’s Urban space festival 

2.–4.06 Tallinn’s Old Town Days and the special green old 
town program

30 June–2 July Environmentally friendly Youth Song and 
Dance Festival 

31 August–17 September World Clean Up Day regional 
campaign to clean the Baltic Sea 

October: European Green Capital Award Ceremony

14–17 November Greentech week: Cleantech Forum Europe, 
Greentech Expo, Green Tiger Conference, and the Smart City 
Convention

November: Black Nights Film Festival’s Tallinn European Green 
capital 2023 program

December: European Green Capital 2023 Closing Ceremony

Additional info: greentallinn.eu/en/events

Photo: Joel Kirsimaa
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Green energy produced from Christmas trees brought to collection points in Tallinn
Tallinn’s district govern-
ments have set up a total of 
79 collection points across 
the city where old Christ-
mas trees can be given away 
for free. Collected Christ-
mas trees are not dumped in 
landfills, but are reused for 
district heating in the city’s 
houses or to generate elec-
tricity.

According to Deputy 
Mayor Joosep Vimm, Christ-
mas trees are a very good raw 
material for wood chips. “This 
year, too, Christmas trees will 
be used as topiary in Tallinn 
and we will certainly continue 
this tradition in the future. I 
urge everyone to take their 
Christmas trees to the right 
collection points so that they 
don’t just litter the cityscape. 
If this is not possible, you can 
have them collected by your 
waste collector,” said Vimm.

“Recycling Christmas trees 
for energy has become a good 
tradition, and this year again 
we invited the districts to 
work together on this project 

so that we can produce green 
energy for a green capital. In 
addition, the action of recy-
cling Christmas trees helps 
to keep yards and streets tidy 
and supports the circular 
economy mentality,” said Olga 
Petrova, Marketing and Com-
munications Manager of Utili-
tas energy group.

Utilitas’ appeal was joined 
by the districts of Mustamäe, 
Lasnamäe, Kristiine and 
Haabersti, where SLG Ener-
gy OÜ will use the collected 
Christmas trees to produce 
wood chips that Utilitas will 
use for district heating in the 
city’s buildings. The fir trees 
brought to the collection sites 
in the Nõmme, Kesklinna, Pi-
rita and Põhja-Tallinn districts 
will also be used to produce 
heating or electricity. 

The list of Christmas tree 
collection points and the end 
dates of collection by district 
can be found on the city’s 
website. Old Christmas trees 
can also be disposed of in 
the normal way, as can other 

large items of waste. In cases 
where residents do not have 
transport, they can arrange 
for trees to be collected by a 
local waste collector and tak-
en to a container at an agreed 
time.

Residents are remind-
ed that Christmas trees 
must not be wrapped in 
plastic,decorations, plastic, 
cloth or other material. It is 
also forbidden to bring any 
other rubbish to the collec-
tion points: building materi-
als, household waste, etc. It 
is also forbidden to bring any 
other waste to the collection 
points. It is not allowed to 
throw them next to contain-
ers, in green areas of the city 
or in places where municipal 
waste from apartment build-
ings is normally collected. 
Artificial flowers and decora-
tions can be handed over to 
recycling centers or placed in 
mixed municipal waste bins. 
Christmas lights are electrical 
waste and should be taken to 
a waste collection point.

More information: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/jaatmejaamad-tallinnas

Tallinn Mayor Mihhail Kõlva-
rt and Deputy Mayor Tanel 
Kiik, who visited Ukraine 
and handed over 14 diesel 
buses as a gift to the Mayor 
of Zhytomyr Serhiy Sukhom-
lin. In the afternoon, Tallinn 
city leaders also handed over 
to the municipalities of the 
Zhõtomyr region electricity 
generators and other essen-
tial supplies sent from Tal-
linn.

“We hope that the buses 
sent to Tallinn, as well as the 
other basic necessities donat-
ed for everyday living, will help 
the people of Žõtomõr to sur-
vive this war winter. But more 
important than the practical 
help is the moral support in a 
difficult time, which was the 
main reason for this visit,” said 
Tallinn Mayor Mihhail Kõlvart. 
“At the same time, we can also 
learn from Žõtomír in pre-
paring for crises, such as the 
creation of service centers for 
residents and the organiza-
tion of local government work 
in times of crisis.”

After the handover cer-
emony, the Mayor and Deputy 
Mayor visited the Žõtomyr 
Lyceum No 25, which was 
bombed by a Russian mis-
sile attack, to talk about what 
happened and plans for the 
future. The Mayor of Tallinn 
handed out iPads to the six 

best students from Zhõtomyr 
and to the winners of the ol-
ympiads.

In addition, Mihhail Kõl- 
vart and Tanel Kiik got ac-
quainted with the Žõtomõr 
Invulnerability Point (Пункт 
Незламності) and the Centre 
of Merit. A point of refuge is 
a place where residents can 
gather during power and 
heating cuts. They provide 
heating, light, cooking facili-
ties, phone charging and, if 
necessary, overnight accom-
modation. Both national and 
city services are provided at 
the service centre. The mayor 
of Tallinn presented the city 

with blankets and battery 
banks as a gift to the Resil-
ience Centre. Mihhail Kõlvart 
and Tanel Kiik also visited 
the Žõtomõr Early Childhood 
Centre and got acquainted 
with the Žõtomõr Polytech-
nic Institute, the polyclinic 
and the reconstructed kin-
dergarten and school.

In the second half of the 
day, Mihhail Kõlvart and Tanel 
Kiik visited the service centre 
of Novoborivskiy municipality 
and handed over the electric-
ity generators sent from Tal-
linn to the representatives of 
the municipalities of Zõtomyr 
oblast.

Mayor Mihhail Kõlvart handed over Tallinn’s 
donated buses in Žõtomõr

Photo: Albert Truuväärt

Tallinn sent two ambulances and medical 
equipment to Lviv
Tallinn sent an aid con-
signment to Ukraine. Two 
Mercedes-Benz Sprinter 
319 ambulances with equip-
ment belonging to Tallinn 
Ambulance, as well as medi-
cal equipment and pharmacy 
goods from East Tallinn Cen-
tral Hospital will be handed 
over to the city of Lviv.

“Ukraine is short of eve-
rything at the moment, and 
medical resources are cer-
tainly a priority in war. That 
is why we have decided to 
find a way to send ambu-
lances,” said Deputy Mayor 
Betina Beškina. “We already 
handed over four ambulances 
to Ukraine last year and today 
two more were added. They 

are in a good condition and 
are no longer needed by Tal-
linn Ambulance, but they will 
help to save many more lives 
in Ukraine.” 

In addition to the two am-
bulances, Tallinn Ambulance 
sent medical equipment to 
Lviv: aspirators, defibrillators, 
ECG machines and perfus-
ers (devices for dosing and 
administering medicine) and 
scoops.

The East Tallinn Central 
Hospital also donated defibril-
lators and other equipment (a 
total of 18 units), FFP2 masks 
(12 000 units) and pharmacy 
supplies (syringes, cannulas, 
infusion systems, wound plas-
ters and dressings, antisep-

tics, etc.).  
The aid package was 

packed and sent to Ukraine 
by the Tallinn Social and 
Health Department. In Lviv, 
the consignment will be re-
ceived by the Lviv Territorial 
Medical Association “Multi-
disciplinary Ambulance and 
Intensive Care Clinical Hos-
pital”, a municipal non-profit 
enterprise.

Last week, Tallinn Mayor 
Mihhail Kõlvart and Deputy 
Mayor Tanel Kiik handed over 
14 diesel buses donated to Tal-
linn (with 6 more buses added 
later), as well as electricity 
generators and other essen-
tial supplies sent from Tallinn, 
to the town of Zhõtomyr. 

Photo: Aleksander Guzhov

Tallinn City Government has 
determined the locations of 
polling stations for the March 
elections. 

A total of 81 polling stations 
will be formed in Tallinn. Resi-
dents cast your vote in several 
major shopping centres, such as 
Solaris, Rocca al Mare, Kristiine, 
Magistral, Mustika and Järve, as 
well as in Maxima in Haabersti 
and Lasnamäe Centrum. 

“In the formation of the 

polling stations, we have taken 
into account as much as pos-
sible the actual movement of 
people. It should be as easy 
as possible to cast your vote, 
which is why you can also cast 
your vote in major shopping 
centers,” said Tallinn City Sec-
retary Priit Lello. 

Compared to the previous 
Riigikogu elections in 2019, 
there are four fewer constitu-
encies. For the city council 

elections in October 2021, 15 
more wards were opened to 
prevent the spread of the coro-
navirus, in order to spread vot-
ers across more wards.

Several polling stations 
are moving to new locations. 
For example, in Lasnamäe, the 
Paepargi Maxima (Paepargi 57) 
precinct will move to a tem-
porary precinct in the Circle 
K Võidujooksu area (Võidujo-
oksu 10) and the precinct in 

Smuuli Maxima (Smuuli tee 9) 
will move to a temporary loca-
tion in the parking area of the 
centre.

The precinct at the Nõmme 
Recreation School (Vikerkaare 
tn 10) will be moved back to the 
Nõmme Swimming Pool (Vaba-
duse 156), as experience from 
previous elections showed that 
the location of this precinct in 
the swimming pool was more 
convenient for voters.

Tallinn City Government has determined the locations of polling stations for the March elections of the Estonian Parliament
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