
Kaunist 
advendiaega!

Kuuse toomine Raekoja platsile avab-
ki igal aastal sümboolse ukse Kesk-
linna jõulumaailma. „Raekoja plat-
si jõulupuu otsingud tekitavad igal 
aastal pisikese ärevuse, sest kuuse 
suhtes valitsevad suured ootused 
ning mõistagi oleme neid arvestades 
püstitanud puule kõrged standardid –  
mitte ainult kahar, kõrge ja igast kül-
jest ilus, vaid ka esinduslik ja ajaloo-
lise koha vääriline,“ ütles Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm.

Kõigile ootustele vastav puu leiti 
seekord Aegviidu lähedalt Mustjõe 
külast. Uhke kuusk kasvas Sillaotsa 
talu maadel, kus 17. novembri hom-
mikul alustati lumesaju saatel töö-
dega. Pärast edukat langetust ase-
tati puu ettevaatlikult treilerile ning 
seoti kinni suured oksad, et jõulupuu 
jõuaks ohutult ja vigastusteta 65 kilo- 

meetri kaugusele pealinna.
Pärast veidi rohkem kui tunnist 

sõitu jõudiski kuusk vanalinna süda-
messe Raekoja platsile. Paari tunniga 
sai siin suur, umbes 15 meetri kõr-
gune puu püsti ja kõigile imetleda. 
Mõne päeva möödudes ehiti oksad 
tihedalt tuledekettidega ning lisati 
300 kuldset kuuli. Ja kui kioskid said 
ka paika, jäigi üle vaid jõuluturu ava-
mist oodata.

Tähtis sündmus leidis aset reedel, 
25. novembril, kui täpselt kell 18.00 
lõi jõulupuu elektriküünalde valguses 
särama. Sellel ja kahel järgneval õhtul 
sai rahvas esmakordselt nautida ka 
valgusetendust raekoja seinal. „Tem-
pus fugit“ jutustas audiovisuaalses ja 
koreograafilises kujundikeeles loo aja 
lõputust voolamisest ning lõi Raekoja 
platsil maagilise vaatepildi.

Jõuluturg kutsub
Samal õhtul avanesid ka jõuluturu 
väravad ning algas kauplemine jõulu-
hõrgutiste ja käsitöötoodetega. See 
on vaid väike osa jõuluturust, kus lei-
dub tegevust nii väikestele kui suur-
tele. Lapsi rõõmustavad karussell ja 
jõuluvana ning suurel laval esinevad 
sajad lauljad ja tantsijad. Jõuluvana 
seab end sisse oma kontoris, kus kõik 
lapsed saavad talle luuletusi lugeda 
ja kingisoove esitada esmaspäevast 
neljapäevani kell 12-15 ning reedest 
pühapäevani kl 12-18. 

Jõuluturg on aga avatud iga päev 
kell 10-20, kuid soojendavaid jooke 
võib saada hilisõhtuni. Lisaks kauple-
jatele on jõuluturul ka väike käsitöö- 
majake, kus nädalavahetustel õpeta-
vad lähemalt ja kaugemalt tulnud käsi- 
töömeistrid väikest meisterdamist ja 

käsitöövõtteid. Jõuluprogramm kestab 
8. jaanuarini. Esinejad on kohale hõi-
gatud üle Eesti. Kaugemad tantsijad 
ning muusikud asuvad teele Setu- ja 
Saaremaalt. Selleaastane kava on kok-
ku pandud Hopneri majas. 

Raeplatsil asuv lava on tänavu 
suuresti rahvakultuuri päralt. Reede 
õhtuti ning laupäeval ja pühapäeval 
löövad kogu päeva vältel tantsu rah-
vatantsukollektiivid, kaasa haaratakse 
ka laadarahvas ning ühine Sabatants 
teeb lustliku ringi ümber kuuse. Oma 
esinemisega rõõmustavad laadalisi 
Leigarid, Sõleke ja paljud särasilmsed 
tantsijad üle kogu Eesti.

Raekoja platsile on laotunud hel-
ge ja maagiline maailm jõuluturu, 
advenditulede, muusika ja paljude 
imeliste hetkedega. Tulge kõik sel-
lest osa saama!
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TALLINNA KESKLINNAS  
ELAB 68 978 INIMEST.

Oktoobris suurenes Kesklinna 
elanike arv 603 võrra, aasta 

algusest on linnaosa elanikkond 
kasvanud 3936 inimese võrra. 
Tallinna elanike arv suurenes 

oktoobri jooksul kokku 1520 võrra. 
Aasta algusest on pealinna 
elanikkond kasvanud 12 626 
inimese võrra. 2022. aasta  

1. novembri seisuga elas Tallinnas 
457 631 inimest.

Allikas: Rahvastikuregister,  
1. november 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 21. detsembril.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Raekoja plats täitus jõulumaagiaga
Möödunud reedel avati Raekoja platsil jõuluturg ning pühapäeval süüdati sealsamas 
ka esimene advendiküünal.

 Loe lk 2  
 Kaasav eelarve 2023 

 Loe lk 3  
 Muudatused  
 pensionisüsteemis 

 Loe lk 5  
 Jõuluturu kultuuriprogramm   

 Loe lk 4  
 Juudi kalmistu avati  
 külastajatele 

Olen pärit Anija valla Mustjõe küla 
Sillaotsa talust. Kõik teavad, kuidas 
Anija mehed Tallinnas käisid. Nüüd 
siis tuleb lugu sellest, kuidas Anija 
kuusk Tallinna Raekoja platsile jõu-
dis. Ja kuidas ma üldse oma talu õue-
le kasvama sain?

Mäletan Eesti iseseisvuse taas-
tamise algust ja aastanumbrit 1992. 
Olin umbes 4-aastane, kui pererah-
vas mind koju tõi – kraavipervelt, kus 
kraavide kaevamise tõttu oleks minu 
elutee peagi lõppenud. Nii ma sattu-
singi talu kaitsva külje ja pererahva 
akna alla. Sain siin talu kõige armsa-
maks puuks.

Aastaid pakkusin silmarõõmu 
pere lastele ja varjupaika metsalin-
nukestele, külmadel talvepäevadel 
andsin sooja värvukestele, palavatel 
suvepäevadel jälle varju talu kasside-
le. Elasime õndsas sümbioosis.

Praeguseks olen üle 30 aasta vana 
ja imekaunis. Hakkasin pererahvale  
märku andma, et tahan ka teistele  
rõõmu pakkuda. Minu suured ja 
võimsad oksad koputasid maja katu-
sele ja juured otsisid juba paika maja 
vundamendi all. Seega oli aeg valmis, 
et minna Eesti suurimale jõulukuus-
kede missivõistlusele. 

Soovin särada seal kui ei kunagi 
varem, pakkuda jõulurahu ja soojust 
kõikidele, kes tulevad mind vaatama. 
Teen pai oma okstega, kui keegi soo-
vib neid puudutada, annan linnas 
külmavarju värvukestele ning tahan 
särada oma heale peremehele pilve-
serval, olles tema 65. jõulupuu.

Kuusepuu pererahvas lastega

Tänavuse jõulupuu lugu

Foto: Valentin Petrov
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Kaasav eelarve –  
hea näide koostöös 
loodud linnaruumist
Juba kolmandat aastat järjest on 
kõigile Tallinna elanikel võimalik kaasa 
rääkida linnaruumi kujundamises. Kui 
novembris tõmbasime möödunud 
aasta kaasava eelarve võiduidee 
projektile joone alla, mille tulemusena 
lisandus kesklinnas 108 noort elujõulist 
puud 15 asukohas, siis juba on 
käimas 2023. aasta kaasava eelarve 
rahvahääletus. 

Linnaeelarvest rahastatava projekti idee võib välja 
pakkuda iga tallinlane. Peaasi, et idee teenib kogu-
konna huve ja on teostumisel avalikus kasutuses ta-
suta. Ühtlasi peaks tulemus väärindama linnaruumi 
ja toetama Tallinna arengueesmärke. 
Mul on hea meel, et kaasava eelarve protsess pakub 
aasta-aastalt aina rohkem huvi ning on linlaste poolt 
hästi vastu võetud. Kui aasta tagasi esitasid linnako-
danikud 389 ideed, siis tänavu 414, millest hääletu-
sele kvalifitseerus kaheksa linnaosa peale 114 ettepa-
nekut. 

Kesklinna elanikud saavad tänavu valida 16 idee 
vahel. Seega – kõik hääletama, sest see on ainukord-
selt hea võimalus, kus me saame ise näidata, mida me 
tahaks linnaruumis näha. Olgu selleks siis kas laste 
mänguväljak, jõulinnak või rohelisem linnaruum, 
nagu eelmise kaasava eelarve võiduidee autor Andres 
Ando kesklinna soovis. 

Mõistagi on kaasava eelarve protsess küllaltki 
pikk ja ajamahukas ning paneb osa inimesi küllap kü-
sima, kas see kõik on seda vaeva väärt. Jah, kindlasti 
on! Minu arvates on see kõige parem näide, et otsu-
seid ei tehta suletud kabinetiuste taga, vaid otsus-
tamisse on kaasatud kõik need, keda see ka otseselt 
puudutab. Lõppude lõpuks on see meie kõigi ühine 
töö ja hool, milliseks kujuneb linnaruum meie üm-
ber. Näidata ette peamised valupunktid, mis lahen-
dusi vajavad – kust king kõige enam pitsitab. Teisalt 
on positiivne seegi, et kaasava eelarve protsess an-
nab võimaluse tõsta linnakodanike teadlikkust linna  
rahanduse ja eelarve koostamise alustest.

Esmapilgul selle peale ei mõtle, aga kaasav eel- 
arve on heas mõttes ka kogukondade liitja, pannes 
elanikud ühiselt mõtlema ja tegutsema. Üksi oma 
peas võib idee sõnastamine olla keeruline, kuid sõp-
radega koos teetassi taga võib häid mõtteid tulla  
ridamisi. Jääb üle vaid see kõige säravam välja valida 
ja  paberile kirja panna. Aastatega on kogukondades 
välja kujunenud lausa projektimeeskonnad, kes selli-
sel viisil ja siira entusiasmiga soovivad linna arengus 
kaasa lüüa. Minu arvates on see igati kiiduväärne.

Kuni 4. detsembri õhtuni on võimalik kaasava 
eelarve projektide poolt hää-
letada ja kutsun üles seda 
tegema. See on kõigi või-
malus anda oma panus 
parema elukeskkonna 
ning keskkonnasõbra-
liku linna arendamisse. 
Muutused on meie endi 
kätes!

Käib 2023. aasta kaasava eelarve hääletus – vali oma idee!
Kes saab hääletada?
Kaasava eelarve ideede hää-
letusel saab osaleda vähemalt 
14-aastane isik, kelle elukoht 
on rahvastikuregistri järgi Tal-
linnas. Iga hääletusel osaleja 
saab oma elukohajärgses lin-
naosas anda hääle kuni kahe 
meelepärase idee poolt.

Kuidas saab hääletada?
Hääletamine toimub alates 
esimesest hääletuspäevast di-
gitaalselt keskkonna taotlen.
tallinn.ee vahendusel, kuhu 

tuleb enne sisse logida riigi 
autentimisteenuse TARA abil. 
Hääletaja saab end autenti-
da nii ID-kaardi, mobiil-ID, 
smart-ID kui ka välisriigi ka-
sutajana.

Paberil hääletamiseks on 
võimalik külastada Tallinna 
linnakantselei teenindusbü-
rood (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsuse esindust.

Tasub teada!
Selleks, et hääletusel oleks 
kaalu ja jõudu ning idee reali-

seeruks, peab hääletusel osa-
lenute arv täitma kehtiva lä-
vendi. Selleks on Kesklinnas, 
nagu ka Haaberstis, Musta-
mäel ja Põhja-Tallinnas vähe-
malt 1000 inimest. Kristiine, 
Nõmme ja Pirita linnaosas on 
lävend 500, Lasnamäel aga 
1500 hääletanut.

Igas linnaosas enim hääli 
saanud projekt saab rahastuse  
linna 2023. aasta eelarvest ja  
läheb järgmise aasta jooksul 
teostamisele. Kaasava eelarvega  
viiakse aasta jooksul igas linna-

osas ellu vähemalt üks projekt, 
mille linnaosa elanikud on ise 
välja pakkunud ja valinud.

Kaasava eelarve projektide 
teostamiseks on 2023. aastal 
Tallinnas planeeritud kokku 
üks miljon eurot. Täpse kogu-
summa kinnitab linnavolikogu 
tuleva aasta eelarve vastuvõt-
misel. Kogusummast kolm nel-
jandikku jaotatakse linnaosade 
vahel võrdselt, ühe neljandiku 
jaotamisel võetakse aga arves-
se linnaosa elanike arvu jooks-
va aasta 1. juulil.

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Kesklinna hääletusele 
pääsenud ideed 
Kesklinn1*
Koertepark Kadriorgu
Kesklinn2  
Talisupluskoht linnahalli kõrvale
Kesklinn3 
Tähistaevas Balti jaama tunnelis
Kesklinn4
Hõlmikpuuhaljak korda
Kesklinn5
Putukapeatused ehk 
taimekatustega bussipaviljonid
Kesklinn6
Rohkem avalikke joogiveekraane 
Kesklinn7
Liigu seljavalu vastu 
Kesklinn8
Pickleball’i väljak Kesklinna
Kesklinn9
Laste mänguväljak  
ALeCoq Arena juurde 
Kesklinn10 
WC-d kadrioru parki 
Kesklinn11
Iga laps on muusik
Kesklinn12
Pop-up haljastus Kaubamaja 
tänavale
Kesklinn13
Kohtvalgustus puudele  
ja hoonetele
Kesklinn14
Jalgrattasõidu  
õppeplats/liikluslinnak 
Kesklinn15
Välijõusaal Hirve pargis
Kesklinn16
Liivalaia tunnel korda 

*Hääletamisel tuleb märkida 
valikulahtrisse  
idee kood.

Põhjalikumalt saab ideedega 
tutvuda internetis: 
kaasaveelarve.tallinn.ee

Tallinna kaasav eelarve 2023
Народный бюджет Таллинна

Kesklinn
keskkonnasõbralik linnaruum
экологически чистая городская среда

 

muu
прочее 

Vali oma idee tallinn.ee/kaasaveelarve
Hääletamine on avatud 21.11-04.12.2021.

Выберите идеюtallinn.ee/rus/kaasaveelarve/
Голосование начнётся 21.11 и продлится до 04.12.2021.  
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Idee kood / код идеи: Kesklinn1

Koertepark Kadriorgu
Парк для собак в Кадриорге

Idee kood / код идеи: Kesklinn2

Talisupluskoht linnahalli kõrvale
Место зимнего купания рядом с горхоллом

Idee kood / код идеи: Kesklinn3

Tähistaevas Balti jaama tunnelis
Звездное небо в тоннеле Балтийского вокзала

Idee kood / код идеи: Kesklinn4

Hõlmikpuuhaljak korda
Приведем в порядок сквер с гинкго билоба

Idee kood / код идеи: Kesklinn5

Putukapeatused ehk taimekatustega 
bussipaviljonid
Остановки для насекомых (или автобусные 
павильоны с растениями на крыше)

Idee kood / код идеи: Kesklinn6

Rohkem avalikke joogiveekraane
Больше общественных кранов с питьевой водой

Idee kood / код идеи: Kesklinn7

Liigu seljavalu vastu!
Движение от болей в спине!

Idee kood / код идеи: Kesklinn8

Pickleballi väljak kesklinna
Пиклбольная площадка в центре города

Idee kood / код идеи: Kesklinn9

Laste mänguväljak ALeCoq Arena juurde
Детская площадка рядом с ALeCoq Arena

Idee kood / код идеи: Kesklinn10

WC-d Kadrioru parki
Туалеты в парке Кадриорг

Idee kood / код идеи: Kesklinn11

Iga laps on muusik!
Каждый ребенок – музыкант

Idee kood / код идеи: Kesklinn12

Pop-up haljastus Kaubamaja tänavale
Озеленение pop-up на улице Каубамая

Idee kood / код идеи: Kesklinn13

Kohtvalgustus puudele ja hoonetele
Точечное освещение деревьев и зданий

Idee kood / код идеи: Kesklinn14

Jalgrattasõidu õppeplats/liikluslinnak
Учебный центр езды на велосипеде / 
городок дорожного движения

Idee kood / код идеи: Kesklinn15

Välijõusaal Hirve pargis
Тренажерный зал под открытым небом 
в парке Хирве

Idee kood / код идеи: Kesklinn16

Liivalaia tunnel korda
Приведем тоннель Лийвалайа в порядок
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Lõppude lõpuks on see meie 
kõigi ühine töö ja hool, milliseks 
kujuneb linnaruum meie ümber. 
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Detsembrist muutuvad Tallinnas 
korraldatud jäätmeveo hinnad

Pensioniikka jõudnute maksuvaba tulu 
tõuseb 704 euroni

Alates 1. detsembrist muu-
tuvad Tallinna korraldatud 
jäätmeveo kõigis piirkonda-
des jäätmeveo hinnakirjad 
nii, et tõusevad segaolme-
jäätmete mahutite tühjen-
dushinnad. Teiste jäätmete 
mahutite tühjendushinnad 
jäävad samaks. 

Nõmme, vanalinna ja kesk-
linna jäätmeveo piirkondades, 
kus teenust osutab AS Tallin-
na Jäätmete Taaskasutuskes-
kus, kasvab segaolmejäätme-
te mahutite tühjendushind 
ligi 6%. Samal määral kasvab 
segaolmejäätmete mahutite 
tühjendushind ka Eesti Kesk-
konnateenused AS-i teenin-
duspiirkonnas Lasnamäel ja 
Põhja-Tallinnas. Mustamäe, 
Haabersti, Pirita ja Kristiine 
jäätmeveo piirkondades tõu-
sevad segaolmejäätmete ma-
hutite tühjendushinnad ligi-
kaudu 15%, teenust pakub neis 
piirkondades Tallinna Jäätme-
keskus.

Tallinna abilinnapea Joosep 
Vimm rõhutab, et hinnamuu-

datus puudutab üksnes sega-
olmejäätmete mahutite tüh-
jendamishindu. „Ettevõtted on 
hinnatõusu põhjuseks toonud 
kasvanud personali- ja kütu-
sekulud, mis omakorda on tin-
ginud veokulu suurenemise,“ 
selgitas Vimm. 

Tallinna Jäätmekeskus on 
täiendanud oma jäätmema-
hutite valikut ka 80-liitrise 
mahutiga jäätmete liigiti kogu-
mise soodustamiseks. Jäätme-
mahutit on võimalik kasutada 
nii segaolme-, biojäätmete kui 

paberi- ja kartongijäätmete lii-
giti kogumiseks. Jäätmemahuti 
sobib väga hästi biojäätmete 
liigiti kogumiseks.

Biojäätmete kogumisma-
hutit (suuruses 80 l ja 140 l) on 
võimalik üksikelamu, paaris-
maja, ridaelamuboksi ja kahe 
korteriga hoone elanikul taot-
leda aadressil: taotlen.tallinn.
ee/biokogumismahuti 

1. detsembrist kehtima 
hakkavad uued hinnakirjad 
leiab veebilehelt www.tallinn.
ee/et/keskkond/.

Meeldetuletuseks kinnistuomanikele: 
talvise heakorra põhimõtted
Valmistudes eelseisvaks tal-
veks, kutsume Tallinna korte-
riühistuid ja eramuomanikke 
veenduma selles, et ollakse 
valmis täitma talviseid hea-
korranõudeid.

“Pidevalt tegeleme etteval-
mistusega eelseisvaks talveks, 
kuid lisaks linnale on suur 
vastutus ka kinnistuomani-
kel. Nii nagu eelmisel talvel 
olime lähedal viimase kolme- 
kümne aasta lumerekordile, 
võib ka ees oodata lumerohke 
ja muutlike ilmastikuoludega 
talv. Enne talve algust tuletame 
korteriühistutele ja eramajade 
omanikele meelde, et kõik Tal-
linna kinnistuomanikud pea-

vad hoidma korras kinnistuga 
külgnevaid kõnniteid, et jala-
käijatel oleks seal ohutu liiku-
da,” ütles Tallinna abilinnapea 
Vladimir Svet.

Vastavalt Tallinna linna 
heakorra eeskirjale on maa-
omanik kohustatud korralda-
ma sõidutee ja tema kinnisasja 
vahel asuva kõnnitee puhastu-
se (sealhulgas lumest ja jääst) 
selliselt, et kõnniteel saaks 
ohutult liigelda. 

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

• Kõnniteel peab jääma 

vaba 1,2 meetri laiune liiku-
misruum. Lume- või jääkihis ei 
tohi olla ohtlikke ja liiklust häi-
rivaid ebatasasusi.

• Kestva lumesaju tingi-
mustes tuleb püüda kõnniteed 
hooldada iga kaheksa tunni jä-
rel või tihedamalt, kui lumesa-
ju tingimustes on lume paksus 
sulalume korral ületanud 3 cm 
ja koheva lume korral 6 cm. 

Küsimustega, mis puu-
dutavad talvist hooldamist, 
graniitkillustiku jagamist või 
linna planeeritavat lume väl-
javedu, võivad korteriühistu 
liikmed ja eramajade omani-
kud pöörduda Kesklinna va-
litsuse poole.

Alates 1. jaanuarist 2023 hak-
kab vanaduspensioni ikka 
jõudnud inimestele kehtima 
maksuvaba tulu keskmise 
pensioni ulatuses ehk 704 eu-
rot. Ühtlasi tõuseb pensioni 
baasosa uuest aastast 20 euro 
võrra.

Maksuvaba tulu muudatus 
on seotud inimese vanusega. 
704-eurone maksuvaba tulu 
kehtib ka neile, kes on otsus-
tanud pensionile jäämise edasi 
lükata. Sama kehtib ka neile, 
kes jõuavad vanaduspensioni 
ikka 2023. aasta jooksul. Pen-
sionäridele, kes pole vanadus-
pensioni eas (nt eripensioni 
saajad), jääb kehtima senine 
maksuvaba tulu süsteem.

Kui varem sai pensioniea-
line inimene ise otsustada, kas 
ta soovib või ei soovi kasutada 
maksuvaba tulu pensionilt, siis 
järgmisest aastast seda valiku-

võimalust enam ei ole. 
Alates 2023. aasta jaanuarist 

arvestab sotsiaalkindlustus- 
amet igakuiselt vanaduspen-
sioni eas inimese pensionile 
maksuvaba tulu kuni 704 eu-
rot kuus. See tähendab, et kui 
inimese brutopension on alla 
704 euro, siis sellelt tulumak-
su maha ei arvata. Selleks ei 
ole vaja eraldi sotsiaalkind-
lustusametisse pöörduda või 
avaldust esitada. Pensioni bru-
tosummaga saab tutvuda riigi-
portaalis www.eesti.ee. 

Töötavad pensionärid, kes 
on jõudnud või jõuavad vana-
duspensioni ikka 2023. aas-
ta jooksul ja kelle pension on 
väiksem kui 704 eurot, saavad 
maksuvaba tulu kanda üle ka 
oma töötasule. Selleks tuleb 
esitada tööandjale avaldus ning 
ära märkida maksuvaba tulu 
kasutamata osa summa, mida 

tööandja arvestab inimesele 
väljamakseid tehes. Summa 
õigsuse eest vastutab töötaja. 
Kui töötaja ei oska maksuvaba 
tulu kasutamata osa välja arvu-
tada või ei soovigi seda tööta-
sult kasutada, siis tuleb järgmi-
se aasta tuludeklaratsiooniga 
maksuametilt tulumaksu taga-
si saamiseks anda tööandjale 
teada, et ta ei soovi maksuvaba 
tulu töötasult kasutada. 

2023. aastal on vanadus-
pensioni iga 64 aastat ja 6 
kuud. Tuleval aastal jõuavad 
sellesse ikka inimesed, kes on 
sündinud enne 1959. aasta 1. 
juulit.  

Küsimusi saab esitada 
meile e-postiga: info@sot-
siaalkindlustusamet.ee, ise-
teeninduse suhtluse kaudu või 
helistada infotelefonil 612 1360. 
Palume arvestada võimaliku 
ooteajaga.

AMETLIKUD TEATED

Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad ajavahemikul 
14.12.2022-12.01.2023 Vanasadama 
põhjaosa detailplaneeringu, Admi-
raliteedi basseini ümbruse detail-
planeeringu, A-reisiterminali ning 
kruiisiterminali ala detailplanee-
ringu ning D-terminali ja lähiala 
detailplaneeringu lähteseisukohad 
ning eskiislahendused. Detailpla-
neeringute lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduste avalik arutelu 
toimub 31.01.2023 kell 14.00 Tallin-
na Kesklinna Valitsuses. 

Detailplaneeringute lähteseisu-
kohtade ja eskiislahendustega saab  
tutvuda 14.12.2022-12.01.2023 töö-
päeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses 
(Nunne tn 18) ja Tallinna Linnava-
litsuse infosaalis (Vabaduse väljak 
7). Samuti Tallinna planeeringute 
registris veebiaadressil https://tpr.
tallinn.ee/  (detailplaneeringud nr 
DP043560, DP043610, DP043650, 
DP043590). 

Avaliku väljapaneku jooksul on  
igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringute lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduste osas arvamust e-
posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee 
või posti teel. Arvamuste esitamise 
tähtaeg on 12.01.2023.

Avaliku väljapaneku tulemu-
si tutvustav avalik arutelu toimub 
31.01.2023 algusega kell 14.00 Tal-
linna Kesklinna Valitsuse saalis 
(Nunne tn 18). Veebiplatvormi MS 

Teamsi vahendusel arutelul osaleda 
soovijail tuleb eelnevalt registree-
ruda e-posti aadressil riina.parm@
tallinnlv.ee.

Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L. 
Koidula tn vahelise kvartali ning 
sellega külgnevate L. Koidula tn 21 
ja 21a kruntide detailplaneeringut 
täpsustavate projekteerimistingi-
must eelnõu avalik väljapanek 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad ajavahemikul 28.11.-
12.12.2022 Rohelise aasa, Mäekalda 
tn ja L. Koidula tn vahelise kvartali 
ning sellega külgnevate L. Koidula 
tn 21 ja 21a kruntide detailplanee-
ringut täpsustavate projekteeri-
mistingimust eelnõu Kadrioru ten-
nisepaviljoni rajamiseks. 

Dokumentidega on võima-
lik tutvuda Tallinna planeeringu-
te registri veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee detailplaneeringu nr 
DP003720 juurest rubriigist „Doku-
mendid“. Lisaks saab materjalidega 
tutvuda 28.11.-12.12.2022 tööpäeviti 
Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nun-
ne tn 18).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on 
õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse 
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtaeg on 12.12.2022.  

Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detail-
planeeringu avaliku väljapaneku ja 
arutelu tulemused

Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 
12.09.-26.09.2022 võimalik tutvuda 
Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detail-
planeeringuga. Avaliku väljapaneku 
jooksul linnaosas kodanikke mater-
jalidega tutvumas ei käinud. Välja-
paneku ajal esitati 3 ettepanekuid 
ja vastuväiteid sisaldavat arvamust. 

03.11.2022 toimus Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Gonsiori tn 
21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnis-
tu ning lähiala detailplaneeringu 
avalik arutelu. Arutelust võtsid osa 
huvitatud isiku esindajad, detail-
planeeringu koostaja, arhitektuurse 
lahenduse koostaja, vastuväidete 
esitajad ja nende lepingulised esin-
dajad, Tallinna Linnavalitsuse ning 
linnaosa valitsuse ametnikud. Lin-
naosavalitsuse esindaja andis üle-
vaate detailplaneeringu avalikust 
väljapanekust, planeeringu koostaja 
selgitas detailplaneeringusse sisse 
viidud täiendusi ja muudatusi. Aru-
telu keskmeks oli kavandatava hoo-
ne kõrgus ja selle mõju kõrvalasu-
vate hoonete insolatsioonile. Kohal 
viibinud vastuväite esitajad ja nende 
lepingulised esindajad jäid oma vas-
tuväidete juurde. Detailplaneeringu 
edasise menetlusega tegeleb Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet. 
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Uued trammikoridorid loovad paremat linnaruumi

Juudi kalmistu renoveeritud ala avati külastajatele

Linnavalitsus on kokku lep-
pinud kolme uue trammiko-
ridori rajamises: Liivalaia tä-
navast Kristiine ristmikuni, 
Järvelt Tondini piki Pärnu 
maanteed ning Putukaväila ja 
Puhangu tänava trassil. Uued 
koridorid on väga olulised, et 
muuta linnas liikumine liht-
samaks ja kiiremaks, lisaks 
paraneb oluliselt ka nende tä-
navate ruumiline kvaliteet, et 
seal oleks mõnus olla, jalutada 
ja ärid õitseksid.    

Kiire ja mugav liikumine 
sihtpunktide vahel on üks olu-
lisi eesmärke linnaelu paremal 
korraldamisel ning uued tram-
mikoridorid panustavad sel-
lesse suurel määral. Seetõttu 
on tähtis rajada uusi trammi-
koridore sinna, kus liigub väga 
palju inimesi – kus paiknevad 
elu- ja töökohad, olulised siht- 
ja sõlmpunktid. 

Nii trammiteede uuring 
kui ka sellele täiendavalt teh-
tud tasuvusanalüüs toob välja, 
et kõigi kolme valitud trassi 
puhul see nii ka on: Liivalaia 
tramm loob täiendava mugava 
ühenduse Liivalaia tänava ää-
res paiknevate elu- ja töökoh-
tade, Ida-Tallinna keskhaigla, 

mitmete koolide-lasteaeda-
de ning Kristiine keskusega; 
Järve tramm loob võimaluse 
siduda ühtseks sõlmeks seal-
ne keskus, rongipeatus ning 
pakkuda pargi-reisi võimalust 
kaugemalt tulijatele; Putuka-
väila trammliin parandab kii-
relt areneva Põhja-Tallinna 
liikuvuse probleeme. 

Põhjus trammide eelista-
miseks linnaruumis on lihtne: 
nende veovõime on väga suur, 
ligi kümme korda rohkem kui 
isiklikul autol. Lihtsustatult 
tähendab see, et kui sama tä-
navalõiku mahub ühes tunnis 
läbima maksimaalselt 2000 ini-
mest iskliku autoga, siis tram-
miga mahub sama ajaga sama 
lõiku läbima 20 000 inimest 
(bussiga 5000). Tegemist on 
teoreetilise arvutusega, kuid 
teiste linnade näited kinnita-
vad selle paikapidavust. Selle 
nii suure erinevuse põhjuseks 
on trammi säästlik ruumikasu-
tus, kindlasti on eelduseks ka 
hästi planeeritud liinivõrk. 

Uued trammikoridorid ei 
määra ära veel uusi liine. Need 
tuleb kavandada täiendavalt 
ning teha seda kooskõlas teiste 
transpordiliikidega, et ümber-

istumised oleksid võimalikult 
mugavad. Liinide kavandamine 
sõltub ka trammiteede välja-
ehitamise järjekorrast, mille 
osas peab linnavalitsus lan-
getama otsuse tuleval aastal 
– kas kõigepealt rajatakse Lii-
valaia, Järve või Puhangu tram-
mikoridor.

Linnaruumi kvaliteedi pa-
ranemine tulenevalt trammilii-
nide rajamisest lähtub samuti 
trammide suurest veovõimest. 
Kui oluline osa neil trajek-
tooridel liikuvatest inimes-
test saab isikliku auto asemel 
kasutada ühistransporti, siis 
jääb rohkem ruumi, mille võr-
ra parandada tänava kvaliteeti 
– istutada puid, parandada ja-
lakäijate liikumis- ja teeületus-
võimalusi. Tänavate kogulaius 
nendes koridorides on paigas, 
tänavaid laiemaks teha, et selle 
võrra ruumi juurde võtta, liht-
salt ei anna.  Rohkem ruumi 
tänavatel soosib ka väikeet-
tevõtlust: ruumi saavad juur-
de välikohvikud ja -terrassid, 
jalutumissõbralikud tänavad 
annavad paremaid võimalusi 
äridele, kust läbi põigata. 

Eesmärgist parandada li-
saks liikuvusele ka tänavaruu-

mi kvaliteeti lähtus ka uute 
trammikoridoride analüüs 
pealkirjaga “Trammiteede tä-
navaruumi uuring”. Analüüsis 
on lähtutud eelkõige jalakäi-
ja perspektiivist, mis on eel-
tingimuseks ühistranspordi 
kasutatavusel – selleks peab 
peatusesse jõudmine olema 
tunnetuslikult mugav. Läbi on 
lahendatud jalgrattateed läh-
tuvalt Tallinna rattastratee-
giast ning lisatud on kõrghal-
jastust – ka puude kasvamiseks 
on oma ruumivajadus. Seejärel 
on paika saanud trammi/ühis-
transpordikoridor ning seejä-
rel sõidurajad. 

Ruumilise analüüsi järeldus 
lühidalt kokkuvõttes on: luues 
kõigile senisest selgemad ja 
turvalisemad liikumisvõima-
lused ning tõstes oluliselt 
tänavaruumi kvaliteeti, saab 
säilitada inimeste hulga ka tä-
nava läbilaskvuses. Sealjuures 
ei tõuse tänavaruumi kvaliteet 
üksnes ruumisõpradele, vaid 
muutub tunnetuslikult pare-
maks iga kodaniku jaoks, sest 
tänavale lisandub rohkem ra-
hustavat rohelust, vähem on 
müra ja saastet. 

Kes on jalutanud Pärnu 

maantee või Liivalaia täna-
va ääres, see teab, et omava-
hel vestelda on neil tänavatel 
praegu üsna kasutu – vestlus-
partnerit lihtsalt ei kuule. Uute 
trammikoridoride rajamisega 
saab lisaks trammiga lihtsalt 

ühest kohast teise liikumisele 
ka nende tänavate ääres mõ-
nusalt elada ja olla. 

Tallinna vanal juudi kalmistul 
tähistati ehitustööde esime-
se etapi lõpetamist ja vaadati 
üheskoos üle teise ehituseta-
pi raames kavandatavad tööd.  

Kesklinna vanema Mo-
nika Haukanõmme sõnul on 
muutused võrreldes aastata-
guse ajaga silmnähtavad ning 
vahepeal täiesti unustusse ja 
nukrasse seisukorda jäänud 
kalmistuala on juba osaliselt 
saanud värske ilme. 

„Esimese etapi käigus ehi-
tati välja esinduslik Herne 
tänava poolne väljak koos vä-
ravaportaaliga, taastati paeki-
vist müürid, rajati haljastust, 
paigaldati välimööbel ja val-
gustus. Nüüd seisab ees veel 
teine etapp, mille fookuses on 
kalmistu tagumine osa, n-ö 
matusteala ning eesmärk on 
jõuda töödega lõpule järgmise 
aastanumbri sees,“ ütles Hau-
kanõmm. „Juudi vana kalmistu 
I etapi tulemuse võtsid nii ko-
halikud elanikud kui ka juudi 
kogukond suure rõõmuga vas-
tu – töö on tehtud südamega.”

Hoolimata ehitustööde jät-
kumisest, avatakse tänaseks 
renoveeritud puhkeala kõigi-
le huvilistele ning seejuures 
on tagatud vana kalmistuala 
väärikus ja külastajate ohutus. 

Teises etapis väljaehitatavale 
matustealale on kavandatud 
lilleniit, ühtlasi taastatakse 
suure ja väikese kabeli vunda-
mendid ja trepid ning rajatakse 
platsiga külgnevad kõnniteed.

Eesti Juudi Kogukonna 
nõukogu liikme Aleksandr 
Zdankevitši sõnul on esimene 
etapp edukalt lõppenud ja juba 
täna tekib juudi vana kalmistu 

territooriumil eriline tervikliku 
linnaruumi tunne, kus on koht 
minevikule, olevikule ja mis 
kõige tähtsam – tulevikule. 

„Esimese etapi raames on 
jäädvustatud koha ajalugu: 
taastatud kalmistu väravad, 
mis ajalooliselt olid ehitatud 
uusromaani stiilis tuntud Tal-
linna arhitekti Nikolai Thamm 
vanema kavandi järgi. Samu-

ti on paigaldatud infotahvlid, 
millelt võib lugeda Tallinna va-
nima juudi kalmistu tekkimi-
sest, selle kasutuse ajajärgust, 
sulgemisest ja likvideerimi-
sest,“ ütles Zdankevitš.

Juudi kalmistu rajati arva-
tavalt 18. sajandi lõpus. Aas-
tatel 1870–1880 ümbritseti 
ala paekivimüüriga, ehitati 
väravad, valvurimajake ja ka-

bel, hiljem ka matusekabel. 
1920-ndatel lõpetati kalmis-
tule uute hauaplatside välja-
andmine, kui avati uus juudi 
kalmistu Rahumäel. Vana kal-
mistu hävitati 1960. aastatel ja 
selle kohale rajati 1967. aastal 
autobaasi tehniline kompleks. 
Aastakümneid asusid seal re-
monditöökojad, tühjaks jäänud 
hooned lammutati 2012 suvel.

Madle Lippus
Tallinna linnaplaneerimise 
abilinnapea
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Valmista uhke jõulusõim ja osale näitusel!

Konkurss kaunimale jõuluvaateaknale 

Jõuluturu kultuuriprogramm 2022

Maarjamaa haridusselts, Va-
nalinna hariduskolleegium ja 
Kesklinna valitsus kutsuvad 
üles valmistama advendiajaks 
lastega jõulusõimi ja osalema 
näitusel Tallinna Ladina kvar-
talis. 

Jõulusõimede valmistami-
se traditsioon on mitmel pool 
maailmas väga armastatud ja 
populaarne tegevus ning sel-
leks, et see Eestiski unustusse ei 
vajuks, taaselustati traditsioon 
2015. aastal. Toona valmistati 
nii koolides kui mitmetes pe-
redes ligi 50 jõulusõime, mis 
pandi advendiajaks välja Tallin-
na vanalinnas Vene tänava koh-

vikute, poodide, käsitöökodade 
ja koolimajade akendele. Tänav 
kaunistati kuuskede, vaniku-
te ja valgusinstallatsioonidega, 
mis lisasid veelgi silmailu. 

Kaunilt kujundatud ja val-
gustatud vaateakendega jõu-
lusõimede tänav kujunes üle 
ootuste meeleolukaks ja päl-
vis nii tallinlaste kui turistide 
seas palju positiivset tähele-
panu. Kesklinna valitsus tõstis 
jõulusõimede näitust esile ka 
2015. aasta haridusteo auhin-
naga. Sellest ajast saadik on 
traditsioon püsinud ja meelita-
nud vanalinna iga aastaga aina 
enam tallinlasi ja linna külalisi.

Ühe õige jõulusõime val-
mistamine pole sugugi lihtne, 
kuid mitme oskusliku käte-
paari, kannatliku meele ja hea 
meeskonnavaimuga kujuneb 
sellest meeldiv ajaviide, mis 
paneb silma särama nii suurtel 
kui väikesetel. Kõik saavad las-
ta oma fantaasial lennata, sest 
jõulusõime valmistamiseks on 
lõputu hulk võimalusi. Kujukes-
te loomiseks võib kasutada nii 
paberit, puud, savi, riideid kui 
ka soola- või piparkoogitainast.

Jõulusõimede näitus ava-
takse 6. detsembril kell 16 rae-
koja ees ja jääb avatuks 2023. 
aasta jaanuari lõpuni.

Kesklinna valitsus kutsub 
kõiki äripindade valdajaid 
esitama  konkursile oma äride 
vaateaknaid, mis on jõuluajale 
kohaselt dekoreeritud.

 „Jõuluturg koos imeilusa 
kuusega on sel ajal Tallinna 
vanalinna visiitkaardiks, kuid 
meie soov on, et ilu ja helgust 
jaguks mujalegi. Täiusliku jõu-
lumeeleolu saavutamiseks 
soovime innustada ettevõtjaid 
ja organisatsioone vaateaknaid 
pühade ajal kaunimaks muut-
ma, et meil endil ja külalistel 
oleks, mida imetleda,“ ütles 
Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm. „Nii nagu igal aastal, 
pälvivad kõige kaunimalt ku-
jundatud vaateaknad tänavugi 
avaliku tunnustuse ja rahalise 
preemia.“

Jõuludeks ehitud ja kon-
kursile esitatud vaateakende 
kujunduste hulgast valitakse 
välja kolm  parimat lahendust, 

mis eristuvad teistest oma-
näolisuse, põneva lahenduse, 
huvitava teostuse või sobivuse 
poolest. Kolme parimat lahen-
dust ja Facebookis enim hääli 
saanud vaateakent premeeri-
takse võrdselt 500 euroga ning 
tuuakse eraldi välja meediaka-
jastuses.

Vaateakende jõulukujun-
dusi saab hindamiseks esitada 
kuni 4. detsembri kella 23.59-
ni. Registreerimisvormi leiab 
aadressilt bit.ly/jouluaknad, 
täiendav informatsioon telefo-
nil 645 7226. Konkursi tingimu-
sed on kättesaadavad Kesklinna 
valitsuse Facebooki lehelt.

2. DETSEMBER
16.00 Tabasalu muusikakooli kanneldajad
17.00 Kaukaasia tantsukollektiiv "Terek"
19.00 Maksu- ja tolliameti segakoor  

"Peale Viit"

3. DETSEMBER
12.00 Tantsuansambel "Tuisuline" 
13.00 Laulustuudio "Lõoke" Ja Tallinna 

huvikeskuse Kullo laulustuudio "Sinilill"
14.00 Pühalepa naistekoja naistantsurühm 

Hiiumaalt
15.00 Saku valla rahvatantsijad 
16.00 Rahvatantsurühm "Tantsusarvikud"
17.00 Tantsuselts "Sõleke"
17.30 Tantsuselts As-Sa naisrühmad "Harku 

Harakad" ja "Hele"
18.00 Naisrühmad "Pillerpäkad" ja 

"Kabalabajalad" Järvamaalt
19.00 Tallinna Prantsuse lütseumi 

tantsuansambel "Leesikad" 

4. DETSEMBER
12.00 Märjamaa segarühm "Hopsani"
13.00 Leanne, Kristin ja Lisette torupillidel
14.00 Rahvatantsurühm "Pööreline"
15.00 Läti Rahvuskultuuriselts Eestis, 

folklooriansambel "Revele"
16.00 Tantsuansambel "Sõleke"
17.00 EMTA pärimusmuusika eriala tudengid 

ja õppejõud laulu ja tantsuga

9. DETSEMBER
17.00 Laulasmaa kooli tantsu- ja pillirühm
18.00 Tallinna õpilasmaleva 

noortesegarühm Õmmikad
19.00 Ansambel Lüü-Türr 

10. DETSEMBER
12.00 Huvistuudio ÕHIN
13.00 Tõrva kultuurimaja 

rahvamuusikaansambel „Kirime“
14.00 Ukraina folklooriansambel „Žurba“
15.00 Rahvarõivaste tuulutamine ja Seto 

leelokoor „Siidisõsarõ“
16.00 Rahvarõivaste tuulutamine ja Seto 

leelokoor „Siidisõsarõ“
17.00 Rahvatantsuselts „Pääsuke“
18.00 Tantsuansambel „Leesikad“ ja 

ühistantsimine ümber kuuse
19.00 Tantsuansambel „Leesikad“  ja 

ühistantsimine ümber kuuse

11. DETSEMBER
12.00 Jõulusandid - Noortekoda
13.00 Läti Rahvuskultuuriselts Eestis, 

folklooriansambel "Revele"
14.00 Hanila laulu- ja mänguselts
15.00 Nõmme pärimuskool
16.00 Rahvakunstiselts „Leigarid“
 

13. DETSEMBER
17.00 GAG õpilaste kontsert luutsina- (Lucia) 

päeva tähistamiseks, koostöös Rootsi 
suursaatkonnaga

16. DETSEMBER
16.00 Ukraina pühapäevakool "Nadija"
17.00 Bel Canto lastelaulustuudio mudilas- 

ja lastekoor
18.00 Tallinna Raekoor
19.00 Eesti juudi kogukond ja solist  

Timur Fišel kitarril

17. DETSEMBER
12.00 Vanatantsuansambel "Saltatore 

Revaliensis"
13.00 Keskaja muusika kontsert: Polina 

Tšerkassova, Johanna-Maria Jaama 
ja Kadi Maria Vooglaid

14.00 Vanatantsuansambel "Fioretto"
15.00 Keskaja muusika kontsert: Polina 

Tšerkassova, Johanna-Maria Jaama 
ja Kadi Maria Vooglaid

16.00 Vanatantsuansambel "Fioretto" 
17.00 Keskaja muusika kontsert: Polina 

Tšerkassova, Johanna-Maria Jaama 
ja Kadi Maria Vooglaid

18.00 Eesti Tantsuagentuuri tantsukooli 
õpilased

19.00 Eesti Tantsuagentuuri tantsukooli 
õpilased

18. DETSEMBER 
12.00 „Kuu“ sega- ja naisrühm Pärnust
13:00 Udmurdi ühingu ansambel "Ošmes"
14:00 „Kuu“ sega- ja naisrühm Pärnust
15.00 Udmurdi ühingu ansambel "Ošmes"
16.00 TLÜ ansambel "VoxNova "
17.00 TLÜ ansambel "VoxNova" 
18.00 Tantsuselts "Viisuveeretajad"
19.00 Tallinna 32. keskkooli tantsurühm 

"Tulilinnud"
 
KAVAS VÕIB ETTE TULLA MUUTUSI!

advendi-    kontsert

7. detsembril kell 18.00
Jaani kirikus

Laura
vokaal

Kusti Lemba
kitarr

Joosep  Kõrvits
tšello ja pedal steel  kitarr

Kesklinna
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Vabaduse kool avati tarkuse-
päeval, 1. septembril. Kuidas 
need esimesed kuud on Eesti- 
Ukraina kooli jaoks möödu-
nud? 

Olga: Väga intensiivselt 
ja emotsionaalselt, aga mulle 
tundub, et oleme saavutanud 
seda, mida me alguses nii-
öelda planeerisime – et lastel 
oleks siin hea. Et neil oleks 
võimalik kasvõi mõneks het-
keks unustada, mis praegu 
nende kodus Ukrainas toimub. 
Praegu on kool paljude õpilas-
te jaoks ikkagi see koht, mis 
pakub turvatunnet ning kus 
nad tunnevad end hästi. Nad 
on leidnud endale uusi sõpru, 
saavad tegeleda oma huvide ja 
hobidega ning neil on võimalik 
oma õpinguid jätkata.

Kas need esimesed kolm kuud 
on läinud paremini, kui oska-
site loota? Tundmatust ja kü-
simusi oli esialgu ju palju.

Olga: Tundmatust oli tõesti 
väga palju, aga mulle tundub, 
et suvel, kui me seda kooli nii-
öelda ehitasime, siis moraal-
ses mõttes meil ei olnud aega 
mõelda, mida me kardame või 
kuidas see kõik hakkab välja 
nägema. Me lihtsalt töötasime 
selle kooli nimel. Ja et lapsed 
tulevad igal hommikul kooli 
hea tujuga ning lastevanemate 

poolt saadud tagasiside ütleb, 
et lapsed tahavad tõesti igal 
hommikul kooli tulla, siis ole-
me  eesmärgi kindlasti saavu-
tanud.

Tõid välja palju positiivset, 
kuid igal asjal on ka oma var-
jupool. Mis on need suurimad 
väljakutsed, millega olete pi-
danud silmitsi seisma?

Olga: Kindlasti koolikultuur 
üldiselt. Selle all pean silmas, 
et septembris alustas koolis 
ligi 600 noort erinevatest Uk-
raina linnadest, piirkondadest 
ja mõneti ka täiesti erinevast 
koolikultuurist. Seetõttu ongi 
meie jaoks kõige suurem välja-
kutse ehitada ühtset koolikul-
tuuri ning näidata, mis on meie 
väärtused, mida me hindame 
või millele me rohkem püüame 
tähelepanu pöörata. Ja see ei 
puuduta ainult õpilasi, vaid ka 
õpetajaid. Nemad tulevad nii-
samuti erinevatest koolidest. 
Mõni on harjunud töötama 
ühtmoodi ja teine jällegi teist-
moodi, ehk meie igapäevane 
väljakutse on, kuidas seda üht-
set koolikultuuri luua, kus kõik 
oleksid nii-öelda ühel lehel.

Vabaduse koolis toimub õp-
petöö keelekümbluse mee-
todil ehk vähemalt 60% eesti 
keeles ja 40% ukraina keeles. 

Kuidas õpilastel eesti keele 
omandamine läheb? 

Olga: Eestikeelsed ained 
on kõik sellised loovad ja prak-
tilised ained nagu eesti keel, 
kehaline kasvatus, kunst, teh-
noloogia ja muusika. Nendes 
ainetes läheb õpilastel väga 
hästi, sest keelt praktiseeritak-
se läbi tegevuste. Näiteks kui 
praegu minna liikumistundi, 
mis toimub 100% eesti keeles, 
siis noored saavad väga hästi 
aru, mida tähendab mängida 
rahvastepalli või võtta ringi. 
Selliseid igapäevaseid sõnu, 
mida õpetaja kasutab, tunne-
vad nad väga hästi.

Mõned ained, nagu näiteks 
matemaatika ja ajalugu, toi-
muvad nii ukraina kui ka eesti 
keeles. Eesti keele tund on viis 
korda nädalas ning kui õpitak-
se uusi sõnu ja väljendeid, siis 
on meie soov suunata õpilasi 
neid sõnu kohe kasutama. Näi-
teks soovime head isu, head 
õhtut jne.

Ole hea, ava veidi enda tausta. 
Kes sa oled ja miks sa otsus-
tasid Vabaduse kooli direk-
toriks asuda? Kas sa mäletad 
seda 1. septembri järgset esi-
mest koolipäeva, kui õpilased 
istusid koolipingis ja sina olid 
n-ö vedurijuht. 

Olga: Varem töötasin ma 

koolis, mille nimi on Avatud 
kool ning kus toimubki õpe 
keelekümblusmeetodil, ehk 
see eesti ja vene keel on minu 
jaoks tuttav teema. Lisaks 
töötasin eesti keele õpetaja-
na ühes Tallinna koolis. Siis 
käivitasin ka Eesti keele maja 
Tallinnas. Keeleküsimus, kui-
das õppida, kuidas õpetada, 
kuidas praktiseerida keelt, on 
mulle alati huvi pakkunud. Pal-
jud on aidanud ukrainlasi va-
batahtlikena, mõni on aidanud 
väga suure rahalise toetusega 
ja võib-olla on siis minu panus 
võtta see risk, sest need noo-
red ja lapsed vajavad seda.

Meenutades esimese sep-
tembri hommikut, kui aktus oli 
läbi saanud, siis tundus, et kõik 
on tehtud, et rohkem ei olegi 
vaja midagi teha. Aga prae-
gu tundub kõik veelgi inten-
siivsem. Hetkel on koolis 573 
õpilast, pluss lapsevanemad ja 
meeskond ning me ei saa öel-
da, et sellega me täna ei tegele, 
vaatame homme. Kui inimesed 
on hädas, siis nad vajavad toe-
tust kohe. 

Ma mäletan seda esimest sep-
tembrit, see oli päikseline ja 
emotsioone oli palju.

Olga: Jah, pisaraid oli palju, 
kuid pisaraid oli isegi rohkem 
31. augustil, kui meil õnnestus 

esimest korda vaadata Ukraina 
presidendi abikaasa videoter-
vitust. Siis tuli pisaraid kõigil. 
Samas saime veelkord kinni-
tust, et teeme õiget asja. 

Vabaduse kooli meeskonnas 
on tänase seisuga juba 83 ini-
mest, kellest 29 on Ukrainast 
pärit õpetajad. Kuidas hindad 
meeskonna senist omavahe-
list koostööd? 

Olga: Meeskonnas on väga 
palju energiat ja kõigi jaoks on 
see väga suur missioonitöö. 
Palju on säravaid silmi, soovi-
takse asju teha ja korraldada, 
alustades juhtkonna liikmetest 
ja lõpetades töömehega – kõik 
on säravad ja energilised. 

Aga kuidas seda meeskonda 
koos hoida?

Olga: Meeskonna heaolu 
on minu jaoks väga oluline. 
Kui õpetaja tunneb end hästi ja 
tajub toetust oma tegevusele, 
siis minu arvates annab ta se-
dasama edasi ka oma õpilaste-
le. Päris alguses augustis aitas 
nii-öelda jääd sulatada see, et 
tulime meeskonnaga kokku ja 
tegime omavahel tutvust läbi 
mänguliste tegevuste. Õpeta-
jate päeval tänasime iga mees-
konnaliiget isiklikult ja kirjuta-
sime igaühele, miks just tema 
on meie meeskonna jaoks 

äärmiselt oluline. Kõik meie 
meeskonna liikmed väärtus-
tavad ja märkavad iga kolleegi 
panust, on valmis kaasa aita-
ma, oma ideid ja mõtteid jaga-
ma. Üks suur missioon hoiab 
meid tugevalt koos.

Ma ei saa jätta puudutamata 
sõjateemat ja selle mõju koo-
lielule. Iga päev toob uudi-
seid Ukrainast ja tänapäeva 
infoühiskonnas on kõik paari 
kliki kaugusel. Kuidas olete 
suutnud hoida võimalikult 
tavalist ja normaalset kooli-
keskkonda? Kuidas räägite 
lastega sõjateemast, mis te-
kitab paratamatult väga palju 
emotsioone?

 Darja: Teema on tõesti 
väga emotsionaalne. Me üri-
tame luua sellist keskkonda, et 
õpilased saaksid jätkata ikkagi 
tavalist koolielu. Et nad saaksid 
elada sellist elu, mida nad ise 
tahavad ja mida paratamatult 
sõda neilt praegu ära võtab.

Sõjateemadest otseselt me 
koolis ei räägi, aga samas on 
mõned ained ja mõned sellised 
üritused, kus see teema tuleb 
ikkagi esile. Näiteks mina olen 
ka ühiskonnaõpetuse õpetaja 
ja sõjateemadest, ühiskonnast, 
demokraatiast ja diktatuurist – 
kõigest sellest räägime ka tun-
dides. Seejuures üritame vaa-

Kolm kuud Vabaduse koolis – intensiivsed ja pingelised, aga täis tänutunnet
Septembri alguses alustas Tallinnas Endla tänavas tööd Vabaduse kool, kus õpib pea 600 Ukrainast pärit noort inimest. Uurisime kooli 
direktorilt Olga Selištševalt ja kogukonnajuhilt Darja Levanchukilt, millised mured ja rõõmud on kooliperet neil kuudel saatnud.
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Украïнський музикант Руслан Трочинський, який 17 
рокiв живе в Естонii, та його дружина Терьє 

Трочинський вакциновані проти коронавірусу.

До вашої уваги: вакцинація 
проти коронавірусу у Естонії 
безкоштовна!
Як перша доза, так і 
бустерна доза.

Найближчий пункт 
можна знайти тут: 
vaktsineeri.ee 
Також українською 
мовою!

Додаткову інформацію про 
переваги вакцинації
та порядок вакцинації 
українських біженців в 
Естонії можна прочитати
на сайті vaktsineeri.ee

З ВАКЦИНОЮ 
НАДІЙНІШЕ!

data kõike seda suurema 
pildina: mida saame meie 
teha, et tulevikus sõda ei 
toimuks ning maailm oleks 
parem paik.

Kuidas Ukrainast pärit 
lapsed mõtlevad kodu-
maast praegu – kas nagu 
kodust, mis neilt on ära 
võetud, või nagu kodust, 
kuhu loodavad varsti ta-
gasi pääseda? Ja kas nad 
näevad Eestit ajutise tur-
valise varjupaigana või 
oma koduna ka edaspidi? 
Kas nende õpilaste vahel 
on märgata ka erinevust 
motivatsioonis õppida näi-
teks eesti keelt?

Olga: See on nii ja naa. 
Rääkides tulevikust, siis on 
neid, kes tahavad esimesel 
võimalusel tagasi Ukrai-
nasse. Usun, et õppeaasta 
alguses võib-olla mõni ar-
vaski, et detsembris lähen 
koju. Reaalsus on täna siiski 
teine, mis ka sunnib seda 
soovi pidevalt edasi lükka-
ma. Aja möödudes on tek-
kinud neidki, kes soovivad 
Eestis haridust omandada 
ja minna edasi ka ülikoo-
li ning pärast lõpetamist 
naasta koju. Noor inimene 
tunneb, et ta saab siin hea 
hariduse ja saadud pagasiga 
on tal võimalik oma riigile 
kasulik olla.

Kas ukraina lapsed on sõja- 
teemat hinnates üksmeel-
sed või on neil ka omava-

helisi vaidluskohti?
Darja: Kindlasti on õpi-

lased erinevad ja kuna nad 
on pärit Ukraina eri piir-
kondadest, siis mõistagi 
esineb ka erinevaid vaa-
tenurki. Teisalt, kui me 
võtame õpilasi vastu, siis 
räägime meie väärtustest 
ja kuidas meie asju näeme. 
Ometi on kõik õpilased sel-
le sõja tõttu kannatanud ja 
nad saavad toimuvast sar-
naselt aru. Seega suure-
maid konflikte sellel teemal 
ei ole olnud.

Aga hoidmist ja tuge ei 
vaja ainult õpilased, vaid 
ka Ukraina õpetajad, kes 
kodumaalt põgenenud ja 
alustanud sisuliselt uut 
elu Eestis. Millist tuge va-
javad nemad, et õpilaste 
ees säilitada professio-
naalne hoiak?

Olga: Jah, väga paljud 
neist vajavad esmalt tõesti 
psühholoogilist tuge ning 
osa on vajanud seda kiiresti, 
sest tulid tõesti piirkonnast, 
kus oli juhtunud õudseid 
asju. Kuid lisaks ka see, et 
Eesti ja Ukraina haridussüs-
teemid on täiesti erinevad, 
nii et tuge vajavad nad esi-
algu ka siinse süsteemi järgi 
õpetamiseks. Abiks on men-
torid teistest koolidest, kes 
aitavad kohaneda. Võib ju 
tunduda, et füüsika ja mate-
maatika on sama nii siin- kui 
sealpool piiri, aga õppekavas 
on siiski erinevused sees.

Teine näide puudutab 
geograafiaõpetajat, kes 
annab tunde põhikoolile. 
Seal on palju just seda, mis 
puudutab Eestit, mille koh-
ta ta ei ole ise mitte kunagi 
õppinud. Seega õpib ta pa-
ralleelselt õpilastega – see 
on päris suur väljakutse. 
Ukraina õpetajate kiituseks 
saan öelda, et nad on väga 
julged ja kiired õppijad ning 
suudavad muljetavaldavalt 
kiiresti kohaneda.

Milline on valdavalt olnud 
lastevanemate tagasiside? 
Millised on nende mured 
ja rõõmud seoses õppetöö-
ga?

Darja: Lapsevanemad 
on peamiselt väga tänuli-
kud, et see kool on loodud 
ja lapsed saavad õpinguid 
jätkata. Nad näevad selles 
suurt võimalust, et lapsed 
saaksid edasi õppida üli-
koolides.

Mõistagi kuuleme ka 
muresid – haridussüstee-
mid Eestis ja Ukrainas on 
ikkagi erinevad. Lisaks veel 
digitaliseeritum ühiskond 
ja e-süsteemide kasuta-
mine, mis on tekitanud 
palju küsimusi. Nüüdseks 
on küll suuremad problee-
mid lahenenud. Suhtleme 
lastevanematega pidevalt 
ja algatasime neile sellise 
ürituse nagu lastevanema-
te kool. Kohtume nendega 
korra kuus, et rääkida Ees-
ti ühiskonnast, kultuurist, 

koolisüsteemist ja teistest 
teemadest, mis lastevane-
matele huvi pakuvad. 

Milliseid üritusi olete koo-
lis korraldanud? Millised 
on plaanis teha näiteks 
aasta lõpus ja kas olete 
mõelnud kaasata nendesse 
ka lapsevanemaid?

Darja: Oleme jõudnud 
teha juba mitmeid üritu-
si. Näiteks alustasime uut 
kooliaastat tarkusepäeva-
ga, seejärel oli õpetajate 
päev ja peagi on tulemas 
ka kodanikupäev. Samas 
proovime säilitada ka Uk-
raina kultuuritraditsioone, 
näiteks tähistasime ukraina 
keele ja kirjanduse päeva.  
Nii et meie soov on ühen-
dada Eesti ja Ukraina täht-
päevi ja rääkida õpilastele 
sellest, mis on meil Eestis 
kombeks. Tulevikus tahaks 
loomulikult rohkem kaasa-
ta ka lapsevanemaid.

Tallinnal on tänaseks väga 
suur koormus Ukraina 
lastele alusharidusvõima-
luste pakkumisel ja ühel 
hetkel on ka koolidel pii-
rid. Mis oleks teie arvates 
õige suund: kas leida või-
malusi uute koolikohtade 
loomiseks või jätkata n-ö 
kohanemisprogrammi-
ga, misläbi toetada laste 
sisseelamist?

Olga: Sellele küsimusele 
on raske vastata. Meie poo-
le pöörduvad ka iga päev 

pered, kes otsivad vabu 
õppekohti, kuid meiegi 
ressursid on piiratud. Kas 
parim viis õppimiseks ja 
kohanemiseks on Vabaduse 
kooli või Räägu kooli for-
maat või peaks kohanema 
eesti koolides – see sõltub 
minu arvates paljuski las-
test endast. Mõni laps ko-
haneb võõras keskkonnas 
väga kiiresti, aga teise jaoks 
on see keerulisem ning pi-
gem tahaks ta õppida koos 
teiste Ukraina lastega. Kõi-
gil ei ole selleks praegu või-
malust. 

Käisin hiljuti Šveitsis ja 
uurisin, mis meetodeid ne-
mad kasutavad. Nad alusta-
vad puhtalt ainult keelega 
ja siis lähevad need noored 
tavaklassidesse. Võib-olla 
tasuks seda katsetada ka 
meil ja mitte panna Ukrai-
nast tulnud 9. klassi õpilast 
kohe Eesti kooli samasse 
klassi. Alustaks sellest, et 
õpilane saab esmalt tugeva 
eesti keele baasi. See oleks 
üks võimaik lahendus.

Lõpetuseks: imekaunis 
jõuluaeg on käes, mida te 
soovite Vabaduse koolile 
sel helgel ajal?

Olga: Ma soovin, et säi-
liks see energia, positiivsus 
ja sära, mis on meil siin kõi-
gil – nii meeskonnal, noor-
tel kui ka lapsevanematel. 
Et nad saaksid selle säraga 
varsti koju minna ja seda 
teistega jagada.

Tallinn on Euroopa üks ihaldusväärseim reisipaik

Tallinna vanalinnas hakkavad liiklema robotkullerid

Suurbritannia üks popu-
laarsemaid reisiajakir-
ju Wanderlust tunnustas 
Tallinna linna teise koha-
ga Euroopa kõige ihaldus-
väärsema linna kategoo-
rias – Tallinn osutus teise 
koha vääriliseks tänu linna 
külastanud turistidele, kes 
portaalis arvukalt oma hin-
nangut andsid.

Wanderlusti esindaja 
sõnul on tegu auväärt tiitli-
ga, mida ei ole lihtne Euroo-
pa linnadel üldjuhul saada. 
“Seda auhinda on raske või-
ta, sest konkurents on väga 
tihe,“ sõnas Wanderlusti 
esindaja Christina Wild-
man Mullett. „Selle ihalda-
tud auhinna võitmine on 
tunnustus sellest, kui palju 
Eesti jätkuvalt kõnetab meie 

nõudlikke Wanderlusti lu-
gejaid - see on midagi, mida 
oleme alati teadnud.”

Abilinnapea Joosep 
Vimm selgitas, et tiitli taga 
on tegelikult järjepidev töö. 
„Kogu turismisektor ja linn 
teevad strateegilist tööd, et 
tuua siia uusi külastajaid ja 
pakkuda meeldejäävat ela-
must. Wanderlusti lugeja-
te kiitus näitab, et turistid 
hindavad Tallinna kõrgelt. 
Seega on see tunnustus 
kõigile meie turismiga te-
gelevatele ettevõtetele,“ üt-
les Vimm.

Eriti imetlusväärseks 
pidasid Tallinna külastanud 
turistid vanalinna. Tallinn 
pälvis teise koha ka ihal-
dusväärsema jõululinna 
kategoorias. Eesti pealinna  

külastanud turistidele on 
iga-aastaselt toimuv jõulu- 
turg olnud põhiliseks at-
raktsiooniks juba aastaid, 
kuid eelmise aasta jõulu- 
turgu tunnustati tavapä-
rasest rohkem. „Imeilus 
tuledesäras kuusk koos 
jõuluturu ja Eesti rahvakul-
tuurist inspireeritud kul-
tuuriprogrammiga loovad 
Raekoja platsi suurepärase 
õhkkonna, kus  jõuluootus 
koheselt hinge poeb. Ilm-
selt on just see üks põh-
justest, miks jõuluturu kü-
lastamine on välisturistide 
seas nii populaarne,“ ütles 
Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm. 

Ajakirjas on kirjeldatud 
Tallinna vanalinna koha-
na, mille külastajad saavad 

tõelise kogemuse osaliseks. 
Jõuluturu puidust kioskid 
ja hubane keskaegne miljöö 
on turistide seas menukas. 
Märkamata pole jäänud ka 
tuntud muinasjuttudel põhi-
nevad teemahoovid, mitmed 
kontserdid ja lavastused.

Wanderlust on Suurb-
ritannia kõige kauem ilmu-
nud reisiajakiri. Trüki- ja 
digiajakiri ilmub kuus korda 
aastas ja ärgitab aktiivseid 
reisihuvilisi reisima vähem 
tuntud riikidesse ja piirkon-
dadesse.

Tallinna linn ja Cleveron 
Mobility AS (Clevon) sõl-
mivad koostöökokkuleppe,  
millega võimaldatakse me-
hitamata robotkullereid 
arendaval ettevõttel osu-

tada robotkulleritega paki-
veoteenust vanalinnas. 

Abilinnapea Tanel Kiik 
märkis, et Tallinna kui 2023. 
aasta Euroopa rohelise pea-
linna üheks eesmärgiks on 

arendada linnaruumis sü-
sinikuneutraalset liikuvust. 
„Tallinna vanalinn kuulub 
UNESCO kultuuripäran-
di nimekirja ning on ühe-
aegselt inimeste elukoht, 
aktiivne ettevõtluspaik ja 
atraktiivne turismiobjekt. 
Seetõttu on mõistlik seal-
sete asutuste, ettevõtete ja 
elanike teenindamiseks ka-
sutada innovatiivseid liiku-
mislahendusi. Robotkuller 
on täiselektriline, müra- ja 
heitmevaba liiklusvahend, 
mistõttu on see vanalinna 
kitsastel tänavatel võrreldes 
tavaliste mootorsõidukitega 
turvaline ja keskkonda sääs-
tev viis kaupade kättetoi-

metamiseks,“ selgitas Kiik. 
„Sõlmime koostöökokku-
leppe kaheks kuuks ja selle 
aja vältel viiakse läbi piloot-
projekt, et saada kogemus ja 
veendumus, kas robotkulle-
rite kasutamine vanalinnas 
end õigustab.“ 

Koostöökokkuleppega  
võimaldab linn Clevonil ka-
sutada robotkullereid Tal- 
linna vanalinna jalakäijate  
alas asuvate asutuste ja ette- 
võtete teenindamiseks ehk 
tellitud kaupade kohale-
veoks. Kuna robotkullerite 
näol on tegemist kaugjuhi-
tava sõidukiga, mille kasuta-
mise kohta tihedas liikluses 
pole veel piisavalt andmeid, 

võimaldatakse Clevoni robot-
kulleritel liigelda ka väljas-
pool vanalinna teenindami-
seks mõeldud aega ehk kella 
06.00-10.00ni. Clevon ko-
hustub täitma liiklusseaduse 
nõudeid ja kasutama sama-
aegseks liiklemiseks mitte 
rohkem kui ühte robot- 
kullerit. 

Clevoni ehitatud robot-
kuller CLEVON 1 on väikeste 
gabariitidega (laius 1,15 m, 
kõrgus 1,55 m ja pikkus 2,5 m) 
ja kerge (500 kg). Masin on 
varustatud teiste liiklejate, 
sealhulgas jalakäijate ohutu-
se tagamiseks kuue kaame-
raga, mis annavad sõidukile 
360-kraadise vaatevälja.  
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TEATED

103
Riselda Moissejeva
 

100
Heino Niidas 

99
Jevgenia Erti 
 
98
Maria Lopatina 

97
Lilia Beloborodova 
Nadežda Slatina 
 
96
Enna-Telesta Värav 
Vilma-Helene Rebane 
 
95
Linda Mölder 
Leida Sõber 
Ella Ivanova 
Leelo Kõlar 

94
Hilje Kuldvee 
Aksel Liivanurm 
Viktor Puskar 
Uno Aava 

 

93
Valentiina Kold 
Laino Laksberg 
Helju Saulep 
Asta Soosalu 
Maria Stakanchikova 
Uno Piir 
Olga Sillapuu 
Galina Lõsjuk 
Jevgenia Kuznetsova 
Valentyna Reket 

92
Maria Stanley 
Grigori Zelenski 
Väino-Rahuleid Järv 
Sallo Milvi 
Liubov Lazareva 
Ellen Mardla 
Irina Pinaeva 
Meinhard Reinla 
Evi-Dora Koha 

91
Elna Tuisk 
Ülo Rahula 
Valentina Gorstova 
Boris Rudenko 
Ludmilla Maslakova 
Õie-Koidula Lehmus 
Jaan Kontor 
Rein Uuemõis 
Inga Saarva 
Dimitri Lipping 

90
Maria Kazakova 
Eevi Niit 
Valentina Glinkina 
Veera Pulk 
Lilian Tamm 
Asta Root 

85
Anatoly Vorobiev 
Valentina Bogdanova 
Tiiu Kitsing 
Galina Vodjannikova 
Hilja Kaldmäe 
Laine Tiiksaar 
Viive-Maie Saks 
Pavel Kudryashov 
Anatoli Reppo 
Jüri Gansburg 
Erika Haasma 
Ludmilla Vassiljeva 
 
80
Maie Hallop 
Juta Fialka 
Ants Aalpere 
Liis Lichfeld 
Tiiu Saarem 
Lea Piirsalu 
Aino Paduri 
Signe Kaljulaid 
Tiiu Pohla 
Nikolay Mukhin 
Tamara Konno  
Tiiu Riismaa

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

30. november 2022

T 6. detsembril kl 18 KONTSERT “JÕULUDE OOTEL” PÜHA VAIMU KIRIKUS. 
Esinevad Vaike Sarna laulukollektiivid: segakoor Videvik, vokaalansamblid Miraaž, 
Vanaisad. Solistid Helle Hint, Laine Aus, Maie Peinar, Marja Mander.
Kaastegevad: kontrabassil August Sarrap, flöödil Aare Pehka, viiulil Valju Kasuk. 
Vahetekste loeb Alli Sibul. Segakoori Videvik juhatab Lembit Traks. Kontsert on tasuta.

N 8. detsembril kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA orkestriga Liivabänd.
                                                                
AVATUD KAJA ILVESE MAALIDE NÄITUS ja SOTSIAALKESKUSE KUNSTIRINGIDE  
TÖÖDE 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 eelnev registreerimine 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 DETSEMBRIKUU ÜRITUSED

KODULINNA MAJAS
Talvisel ajal on võimalik minna Nunnatorni kaudu linnamüürile, Sauna ja Kuldjala 
torni E-T ja R-P kell 11-16. Kui kellelgi on soov minna oma kolleegide või sõpruskonnaga 
muudel aegadel, siis tuleks sellest umbes nädal ette teada anda ja asi saab korraldatud.

Kuldjala torni II korrusel on ikka näitus sellest, kuidas EKA tudengid Sirje Maris Horma 
pilte restaureerisid. Alumisel korrusel on aga kuni 14. detsembrini vaadata need pildid, 
mida Pelgulinna gümnaasiumi ja Südalinna kooli õpilased tegid 3. septembril. Siis toimus 
“Helisev linnamüür IX” ja koolidele oli ülesandeks MAALIDA MUUSIKAT.

Maja kivisaalis saab vaadata fotosid nendest hoonetest, mille heatasemelist 
restaureerimist on Tallinna linnavalitsus tunnustanud. Keldrisaalis leiab aga kuni  
11. detsembrini aset pisikene ja päris naljakas laat-täika. 

Kuu kolmandal laupäeval on traditsiooniline MEISTRIKODADE PÄEV, pidades silmas 
suure kiirusega lähenevat jõuluaega. Sel päeval ongi suurepärane võimalus teha koos 
Aino Jakobiga siidimaali kingiks truule sõbrale või koos Kaie Männiga klaasmosaiiki 
heale tuttavale. Maimu Johannsoni õpetusel tehtud punupael võiks aga rõõmu pakkuda 
naabriperele. Anna-Brigita Topkin selgitab sudoku saladusi ja neid saab siis ilusal 
talveõhtul ise edasi lahendada. Võimalik, et päeva sisse mahub mõndagi veel.

Kodulinna majas on väga palju raamatuid mitmetes eksemplarides. Oleme kuulnud, 
et mõnelgi koolil ei jagu õppeprogrammis ette nähtud kirjavara. Palume teha nii: pange 
kirja, milliseid raamatuid teil oleks vaja, toimetage need nimekirjad meieni ja kui oma 
varasid sorteerides leiame vajaliku, anname teile teada. 

Samuti anname teada sellest, millised tutvumiskäigud on tulekul “Väärtuse”  
sarjas. Pärimistele saate vastuse telefonidel 644 9867 ja 507 9565 või e-aadressil  
kodu.linn@mail.ee.

Kõike kaunist !

Tiina Mägi 



Eelmise ristsõna õige vastus: KESKAEGNE KANTS. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Laurits Tani. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 14. detsembrini samal aadressil või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind.
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Ajalooline Tõnismäe asum

Naudi uisurõõmu vanalinnas!
Alustaks ehk sellest, et Tõnis- 
mäe asumit on ajaloos nime- 
tatud ka teiste üpris pro-
minentsete nimedega nagu 
Veskimägi või Kukumägi. Ent 
püsima jäi siiski Lääne-Eesti 
viljakusjumala Tõnni järgi tu-
letatud Tõnismäe nimi. Tõnni 
nimi tuli aga pühalt Antoniu-
selt, kelle nimega kabeleid oli 
Eestis palju. Üks neist paik-
nes 14. sajandil ka Tõnismäel, 
kusagil Hariduse tänava ja 
veetorni vahel.

Tõnismäel elati ilmselt juba 
muinasajal, kuid hüppame siiski 
otse keskaega, millest on pisut 
rohkem teada. Tõnismägi oli 
toona peaaegu sama suur mägi 
kui Toompea. See oligi ühtla-
si Toompea eeslinn, kus elasid 
näiteks Toompea sakste sula-
sed ja käsitöölised. Ilmselt ka 
mõni aadlik, kes kitsale Toom-
peale ära ei mahtunud. Asumi 
peatänav oli Tõnismägi, mille 
ääres ka väike turuplats. Samuti 
oli siinkandis mitu veskit. 

Roosikrantsi ja Kaarli 
puiestee nurgal asus Barbara 
kabel ning Roosikrantsist kuni 
Wismari tänavani laius suur 
Barbara kalmistu, mis oli ka-
sutusel 18. sajandini. Haridu-
se tänava juures asus 16.–18. 
sajandil Antoniuse kalmistu. 
Mõlema kalmistu tegevuse lõ-
petamine on seotud 18. sajan-
dil kehtestatud sanitaarse kee-
luga matta inimesi elumajade 
lähedusse. 

Tõnismäelt on üpris kee-
rukas ajaloojälgi tuvastada. 
Kuna selline kõrge mägi oli hea 
ründepositsioon Toompead 

ohustava vaenlase suurtükki-
dele, siis hakati Rootsi ajal 16. 
sajandil Tõnismäge madala-
maks kaevama. Nende tööde 
käigus ära kantud pinnasega 
kujundati aga bastionaalvöön-
di maastikku. 

Lisaks sellele on asumi 
valdavalt puumajadest moo-
dustunud hoonestus mitmel 
korral peaaegu maatasa põ-
letatud. Roosikrantsi tänaval 
asusid elumajad, mis põletati 
maha 1343 Jüriöö ülestõusu 
ajal. Vene-Liivi sõja ajal 16. sa-
jandil ja Põhjasõja ajal 18. sa-
jandi algul hävis tules suur osa 
asumist. 

Aga räägime sellest, mis 
Tõnismäel tänagi olemas on. 
Tõnismägi 12 asuv veetorn 
valmis 1882. aastal Toompea 
veega varustamiseks. 1935 
projekteeris Herbert Johanson 
selle külge kodumajanduskooli 
maja, mille esimene etapp val-
mis paari aastaga, kuid mille 
Tuvi tänava poolne maht ehi-
tati valmis alles nõukogude 
ajal.

Tõnismäel asus ka mõnin-
gaid suvemõisaid, nagu Toom-
pea ümbruse aladel kombeks. 
Õllepruuli 5 elas aastatel 1922–
1940 Johan Laidoner. See täna-
seni säilinud maja ehitati oma-
aegse Friedheimi suvemõisa 
vanale vundamendile. Oluline 
on ära märkida Tuvi parki, mis 
hõlmab endise Basti, Fried-
heimi suvemõisa ja Toom-Ku-
ninga tänavale nime andnud 
Köningstahli suvemõisa terri-
tooriume ja haljasalasid. Siin 
on asunud ka kodumajandus-

kooli aed. Nõukogude aja lõ-
puks see park metsistus, kuid 
käesoleval sajandil on seda 
korrastatud ning tänaseks on 
Tuvi park kena ja aktiivne aja-
veetmiskoht koos mänguväl-
jaku ja välijõusaaliga. Muide, 
nõukogude ajal asus Tuvi pargi 
äärsete uuemate kortermaja-
de kohal, praeguse välijõusaali 
poolses otsas Tööjõureservide 
spordihoone, nii et sporti on 
siin ka varem tehtud. 

1930. aastatel arendati Tal-
linnas suurlinlikku linnaruumi 
ning selle käigus ehitati ka Tõ-
nismäe ja Roosikrantsi äärde 
kõrgete kivimajadega täna-
vafront. Arhitekt Herbert Jo-
hanson projekteeris Hariduse 
3 koolimaja, kus asus ajalooli-
selt ja ka praegu Prantsuse lüt-
seum, ent vahepeal Tallinna 7. 
keskkool.

Kõige märgatavam viimas-
te aastakümnete panus siin-
sesse linnaruumi on kindlasti 
rahvusraamatukogu hoone. 
Selle ehitamist alustati nõu-
kogude aja lõpul perestroika 
alguses, raamatukogu kom-
munikatsioonikraave kaevati 
Rahvarinde eestvõttel laulva 
revolutsiooni päevil ning see 
hoone avati juba kaks aastat 
pärast taasiseseisvumist. Rah-
vusraamatukogu hoone alal 
asus varem näiteks pioneeri-
de palee aed, aga uus hoone 
sulges tupikuks Toom-Kunin-
ga tänava, mis varem kulges 
Endla tänavani välja. Nüüd on 
selle tänava läbimurde kohal 
raamatukoguhoonest üle viiv 
trepp. 

Harju uisupark avas 19. novembril oma 17. hooaja.
Pealinna koolid saavad jätkuvalt korraldada liuväljakutel tasuta liikumistunde. 
Uuel hooajal on kooligrupid oodatud liuväljale E–R kell 8–17. Uisuplatsi pilet on 

tasuta, vajadusel saab õpilane uiske laenutada 4 euro eest. 

Niisamuti on ette nähtud tasuta külastusvõimalused seenioridele.  
Tallinna seeniorid (alates 65. eluaastast) võivad uisupargi liuväljakul  

tasuta uisutada E, K ja R kell 10-17. 

Vähemalt korra kuus toimuvad uisuplatsidel tasuta  
eriüritused Tallinna vähekindlustatud peredele, jätkatakse ka  

erinevate tähtpäevade tähistamise traditsiooni.

Tõnismäe ja Pärnu maantee ristmik 1920. aastatel. Fotograafi selja taha jääb hilisem Kosmose kino ning 
praegu vaataks ta otse kortermaja akendesse. Pildil aga kulgeb otse ees Õllepruuli ristmik ja diagonaalis 
vasakule Suur-Ameerika toonane siht. Hoone Suur-Ameerika ja Õllepruuli tänava nurgal, AM N 5631:1840, 
Eesti Ajaloomuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2080805

Raua sauna uued lahtiolekuajad 
alates 1. novembrist

Üldsaunad on avatud T ja K kl 11–20; N – P kl 12–20.
Tunnisaunad on avatud T, K ja P kl 11–21; N – L kl 11–02.
Tunnidušš ja tunnivann on avatud T – P kl 11–21.

Sotsiaalruum on avatud tööpäevadel tavapäraselt.
Esmaspäeviti on Raua saun külastajatele suletud.
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SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

30. november 2022

Seitse olulist teadmist energiamaailma kohta

Universaalteenust keegi 
vägisi peale ei sunni
Elektrimüüja viib või on viinud 
automaatselt universaalteenu-
sele üle ainult need kodutar-
bijad, kelle elektrihind on uni-
versaalteenuse omast kõrgem.

Kui tarbija on saanud uni-
versaalteenuse pakkumise, 
kuid ei soovi seda vastu võtta, 
siis tuleb elektrimüüjat teavi-
tada. Samamoodi võib univer-
saalteenusega igal ajal liituda.

Elektrihind ei tule niisama 
laest
Laias laastus on iga tarbija vali-
nud ühe kolmest: kas börsihin-
naga, fikseeritud hinnaga või 
universaalteenuse elektri.

Börsielektri hind kujuneb 
turul, kus elektrimüüjad pak-
kumisi teevad. Hind on odav, 
kui taastuvatest allikatest 
(päike, tuul, vesi, tuum) tulev 
energia katab elektritarbimise. 
Kui taastuvenergiast jääb vä-
heseks, pääsevad turule kivi- 
söest, põlevkivist ja gaasist 
tootvad elektrijaamad. Kõrge-
te keskkonnamaksude tõttu on 
neis toodetud elekter korda-
des kallim ja see viib ka elektri 
börsihinna üles.

Fikseeritud hinnaga elekt-
rit ostvaid tarbijaid börsi iga-
päevane kõikumine ei mõ-
juta. Elektri eest tasutakse 
hinda, mis kokkulepitud pe-
rioodi jooksul ei muutu. Küll 
aga – kui elektri börsihind on 
kõrge, on seda ka elektri kok-
kuostuhind, mistõttu pakuvad 
elektrimüüjad praegu palju 
kallima hinnaga fikseeritud 
elektrit, kui tarbijad tahaksid.

Universaalteenust regu-
leerib riik ning elektri toot-
mishinna kinnitab Konkurent-
siamet. Iga elektrimüüja lisab 
tootmishinnale põhjendatud 
kulud, mõistliku ärikasumi 
ning käibemaksu. Paljude tar-
bijate meelehärmiks ei paku 
universaalteenus odavat elekt-
rit. Nii on, sest universaal-
teenuse elektrit toodetakse 
põlevkivijaamades, mis on tea-
dupärast ülikõrgete keskkon-
namaksudega seotud. Kuna 
tootmishind on muutuv, võib 
ka universaalteenuse hind ajas 
tõusta ja langeda.

Elektripaketi valik sõltub 
tarbimisharjumustest 
Otsuste tegemisel võiks lähtu-
da neist punktidest:

• Kui praegune elektrihind 
on fikseeritud alla universaal-
teenuse hinna, siis on mõistlik 
sellega kuni lepinguperioodi 
lõpuni jätkata ja energiakulu 
kindlalt kontrolli all hoida.

• Kui praegune fikseeritud 
elektrihind on universaaltee-
nuse hinnaga enam-vähem 
samal tasemel, siis võib paar 
kuud oodata ja jälgida, kas uni-
versaalteenuse hind tõuseb või 
langeb, ning seejärel valik teha.

• Kui ei suuda otsustada, 
kas jätkata börsielektri ostmist 
või mitte, tuleb tarbimishar-
jumustele mõelda. Kui kodust 
elektritarbimist saab suunata 
odavama hinnaga tundidele, 
on börsist kasu. Kui elektri-
tarbimise juhtimine ei ole või-
malik, annab universaalteenus 
hinnakindluse.

Riik toetab kodutarbijaid ka 
sel talvel
Riik kompenseerib osa ko-
dukliendi elektrile, gaasile ja 
kaugküttele tehtavatest kulu-
tustest, olenemata kehtivast 
paketist või energiamüüjast. 
Toetusmeetmed kehtivad  
1. oktoobrist 2022 kuni  
31. märtsini 2023 ning raken-
duvad arvetel automaatselt. 
Lisatoetuste kohta tasub uu-
rida ka kohalikelt omavalitsus-
telt.

Kodutarbijale kompensee-
rib riik üle 8 s/kWh käibe- 
maksuta elektrienergia hinnast 
kuni 5 s/kWh. Gaasi kodu- 
tarbija lõpphinnast kompen-
seerib riik 80% üle 80 €/MWh 
(käibemaksuta) ületavast ku-
lust kuni 2,6 MWh tarbimise 
ulatuses ühes kuus. Kaugküt-
tevõrgu kaudu jaotatud sooju-
se hinna leevendamiseks näeb 
toetusmeede ette üle 80 €/MWh 
(käibemaksuta) hinnaga sooju-
se kulu kompenseerimise 80% 
ulatuses. 

Elektriarvel on kolm osa: 
elektrienergia, võrguteenus, 
taastuvenergia tasu ja 
elektriaktsiis
Elektrienergia maksumus sõl-
tub sellest, millise hinnaga 

elektrit ostetakse ning kui pal-
ju on seda tarbitud. Fikseeritud 
või universaalteenuse hinnaga 
elektrit ostes saab igakuist 
energiakulu ette planeerida.

Võrguteenuse tasu läheb 
võrguteenuse osutajale selle 
eest, et ta elektri tarbijani toi-
metab ning selleks vajalikku 
taristut korras hoiab ja aren-
dab.

Taastuvenergia tasu ja 
elektriaktsiis on riiklikud mak-
sud. Neist esimene toetab 
taastuvenergia arendamist 
Eestis, teisega rahastatakse 
keskkonnahoidu.

Nii võrguteenuse kui ka 
riiklike maksude suurus sõltub 
tarbitud elektrienergia hul-
gast. Seega, vähendades elekt-
ritarbimist, on arvel ka arve 
teised komponendid väikse-
mad.

Energiakriis ei lükka
rohepööret edasi 
Praegune olukord nõuab tar-
ku valikuid ning rohepööret 
tuleb hoopis kiirendada. Eesti 
Energia on võtnud sihiks lõpe-
tada põlevkivielektri tootmine 
2030. aastaks ning edaspidi 
elektrit vaid taastuvatest al-
likatest toota. Vedelkütuste 
tootmisel asendub põlevkivi 
2045. aastaks järk-järgult prü-
giplasti ja vanarehvidega.

Puudu on vaid üks 
meretuulepark ja 
120 maismaatuulikut
2030. aasta elektri rohepöör-
deks on vaja vaid ühte mere-
tuuleparki ja veel umbes 120 
maismaatuulikut. Paljud neist 
projektidest on Eesti Energia 
tütarettevõttel Enefit Gree-
nil juba töös: Purtse tuule- ja 
päikeseparki ehitatakse, ette-
valmistamisel on Sopi ja Tootsi 
tuuleenergeetika ala, samuti 
on arenduses Risti, Põlendma, 
Siiraku ja teised tuulepargid 
ning Liivi lahe meretuulepark. 

Taastuvenergia investee-
ringuid ei tohi edasi lükata. 
Ainult nii tagame taskukohase, 
rohelise ja kättesaadava elektri- 
energia.
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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

VAKTSIINIGA 
   ON KINDLAM!

Vaata vaktsineeri.ee

Vaktsiin  on nagu 
turvavöö:

kui peaksid 
koroonaga kokku 

põrkama, on
tagajärjed palju 

kergemad. 
Õhus on jätkuvalt elektrit. Alljärgnevad mõtted on kirja pandud 
selleks, et pinget maandada ning arusaamist suurendada.

Dajana Tiitsaar
Eesti Energia klienditeenuste 
Eesti turu juht
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Last Friday, a Christmas 
market was opened in Town 
Hall Square and on Sunday 
the first Advent candle was 
lit there.

Each year, a symbolic 
door to the Christmas world 
in the city centre is opened 
by bringing a tree to Town 
Hall Square. “The search for 
a Christmas tree in Town Hall 
Square causes a little bit of 
anxiety every year, because 
there are high expectations 
for the tree and, of course, we 
have set high standards for 
the tree - not only to be tall, 
fluffy and beautiful in every 
way, but also to be present-
able and worthy of its historic 
place,” said City District Gov-
ernor Monika Haukanõmm.

This time, the tree met all 
expectations and was found 
near Aegviidu, in the village 

of Mustjõe, on the land of 
the Sillaotsa farm, and work 
started on the morning of 17 
November amid a snowfall. 
After the tree had been suc-
cessfully felled, it was careful-
ly placed on a trailer and the 
large branches were tied up 
so that the tree could reach 
the 65-kilometre distance to 
the capital safely and without 
being damaged.

After just over an hour, 
the tree reached the heart 
of the Town Hall Square. 
Within a couple of hours, the 
huge tree, some 15 metres 
tall, was up and ready for all 
to admire. After a few days, 
the branches were densely 
decorated with chains of 
lights and 300 golden balls 
were added. And once the 
stalls were in place, all that 
remained was to wait for the 

Christmas market to open.
The big event took place 

on Friday, 25 November, 
when the Christmas tree was 
lit by candlelight at exactly 6 
PM. On that and the follow-
ing two evenings, for the first 
time ever, the public could 
also enjoy the light show 
“Tempus Fugit” on the Town 
Hall wall, which told the story 
of the endless flow of time 
through audiovisual and cho-
reographic imagery, creating 
a magical spectacle on Town 
Hall Square.

Christmas market invites all
The gates to the Christmas 
market were opened with 
activities for young and old 
alike. Children can go for a 
spin on a carousel and mee 
the real Father Christmas, 
while hundreds of carol sing-

ers and dancers will perform 
on the big stage. Santa Claus 
will set up in his office and 
all children can read poems 
and make wishes from Mon-
day to Thursday from noon 
until 3 PM and from Friday to 
Sunday between noon and 6 
PM. The Christmas market is 
mainly open at 10 AM until 8 
PM every day. 

In addition to the traders, 
the Christmas Market also 
has a small craft workshop 
where craftspeople from near 
and far teach handicrafts at 
weekends. 

The Christmas pro-
gramme runs until 8 January 
and this year’s programme 
has been put together by 
the Hopner House. Perform-
ers have been invited from 
all over Estonia. Dancers and 
musicians from further afield 

will be coming from Setumaa 
and Saaremaa.

The stage at the Town 
Hall Square will be largely 
dedicated to folk culture this 
year. On Friday evenings and 
throughout the day on Sat-
urday and Sunday, folk dance 
collectives will dance and 
encourage visitors to make 
a merry circle around the 
tree. The Leigars, the Sõleke 
and many other bright-eyed 
dance troupes from all over 
Estonia will delight the fair-
goers with their performanc-
es.

A bright and magical 
world will be spread across 
Town Hall Square, with a 
Christmas market, Advent 
lights, music and many won-
derful moments. Come and 
be a part of it!

Town Hall Square filled with Christmas magic

Residents can have a look at the ideas for a participatory budget that will be put to vote
Next week on 21 November, 114 ide-
as for Tallinn’s 2023 participatory 
budget will be put to a referendum in 
the city’s districts - already now, res-
idents can find out more about the 
ideas to be put to the vote in their 
own districts on the website.  

The most propositions to be put 
to vote are in Nõmme district, where 
residents can choose from 18 ideas. 
In Kristiine, 17 ideas will be put to the 
vote, 16 in Midtown, 14 in Mustamäe, 
14 in Põhja-Tallinn, 12 in Haaberst, 12 
in Pirita and 11 in Lasnamäe. 

From 21 November to 4 Decem-
ber, residents can vote for their fa-
vorite ideas. For the idea to become a 
reality 500 votes must be reached in 
Kristiine, Nõmme and Pirita districts. 
In Haabersti, Midtown, Mustamäe 
and Põhja-Tallinn 1000 votes must be 
reached. In lasnamäe 1500 votes must 
be reached in order for the proposed 
idea to become a reality.

Each resident who is at least 14 
years old can take part in the vote and 

vote for two ideas of their choice in 
their area. Everyone can vote in the 
district where they live according to 
the population register.

The project with the most votes 
in each district will receive funding 
from the city’s 2023 annual budget 
and will be implemented the follow-
ing year. With a participatory budget, 
at least one project per year will be 
implemented in each district, pro-
posed and selected by the district’s 
residents.

One million euros is planned for 
the implementation of the partici-
patory budget projects in 2023. The 
total amount of the participatory 
budget will be confirmed by Tallinn 
City Council when adopting the 2023 
budget. Three quarters of the total 
amount will be distributed equally be-
tween the districts, and one quarter 
will be distributed taking into account 
the number of inhabitants in the dis-
trict on 1 July of the current year.

This year 414 ideas were submit-

ted of which 114 proposals qualified 
for the vote. The feasibility of the ide-
as was assessed by a panel of experts.

Among the ideas submitted, those 

that are already planned with the sup-
port of another funding source, can-
not be realized within 2023 or within 
the financial limits of the participatory 

budget were screened out. Ideas that 
do not meet Tallinn’s overall develop-
ment objectives or are not investment 
projects were also excluded.

I come from the village of Mustjõe, 
Sillaotsa farm, Anija municipality. 
Everybody knows the legendary tale 
of the men of Anija going to Tallinn, 
now here is a new story of how the 
Anija spruce comes to Tallinn Town 
Hall Square. And you, the reader, 
must wonder how I ended up getting 
all the glory.

I remember the beginning of the 
restoration of independence in Esto-
nia and the year 1992. I was about 4 
years old when the family brought me 
home from the edge of a ditch where, 
due to digging works, my life would 
soon end. That’s how I was evacuated 
to Mustjõe, right under the shelter 
of the farm and the warm window of 
the family living there. There I beca-
me the dearest tree on the farm in no 
time. 

For many years I embellished the 
Sillaotsa farm and offered shelter for 
the forest’s birds and shade for the 
farm cats against the hot summer 
sun. We lived in blissful symbiosis. 

I am now over 30 years old and al-
luring. I began to signal my landlord 
that I wanted to bring joy to others, 
too. My big, powerful branches were 
knocking on the roof of the house, 
and roots were already looking for a 
place under the foundation. So, it was 
prime time to go to the biggest Ch-
ristmas tree contest in Estonia. 

I wish to shine in the Old Town 
like never before, offering Christmas 
peace and warmth to all who come 
to see me. I’ll pose with my branches 
if anyone wants to touch them and 
I wish to shine for my good host on 
the edge of the clouds, being his 65th 
Town Hall Square’s Christmas tree.

 
The family of the tree  

with their children.

The story of this 
year’s Christmas tree

Photo: Valentin Petrov
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Robotic couriers start operating in Tallinn’s Old Town
The City of Tallinn and Clev-
eron Mobility AS sign a coop-
eration agreement that will 
allow the company, which 
develops unmanned robotic 
couriers, to provide parcel 
delivery services in the Old 
Town.

Deputy Mayor Tanel 
Kiik noted that one of Tal-
linn’s goals as the European 
Green Capital 2023 is to de-
velop carbon-neutral mobility 
in urban space. “Tallinn’s Old 
Town is a UNESCO heritage 
site but also an active busi-
ness location and an attractive 
tourist destination. Old Town 
is also a place where people 
live. It therefore makes sense 
to use innovative mobility so-
lutions to serve its institutions, 
businesses and residents. The 
robotic courier is an all-elec-
tric, noise- and emission-free 
means of transport, making it 
a safer and more environmen-
tally friendly way of delivering 
goods in the narrow streets 
of the Old Town compared to 
conventional motor vehicles,” 

explained Kiik. “We will enter 
into a cooperation agreement 
for two months, during which 
time a pilot project will be car-
ried out to gain experience and 
see if the use of robotic couri-
ers in the Old Town justifies 
itself.”

 Arno Kütt, CEO of Clevon, 
believes that the cooperation 
agreement is an important 
step towards the implementa-
tion of environmentally smart 
solutions. “If we want to im-
prove the quality of life in the 
center of Tallinn, full-electric 
vehicles such as CLEVON 1 are 
one of the possible solutions 
to help reduce pollution in 
the area.” Kütt confirmed that 
one of the aims of the pilot 
project, together with partner 
DHL Express Estonia, is also to 
demonstrate the necessity and 
benefits of the new courier so-
lution for the Old Town area.

 Under the cooperation 
agreement, the city will allow 
Clevon to use robot couriers 
to deliver goods to institu-
tions and businesses in the 

pedestrian area of Tallinn’s 
Old Town. As the robotic cou-
riers are remote-controlled 
vehicles and there is not yet 
enough data on their use in 
heavy traffic, Clevon’s robotic 
couriers will be allowed to op-
erate outside the service hours 
of the Old Town, for example. 
between 6 am to 10 am. Clev-
on undertakes to comply with 
traffic law requirements and 
to use no more than one robot 
courier at a time.

The CLEVON 1 robot cou-
rier built by Clevon has small 
dimensions (width 1.15 m, 
height 1.55 m and length 2.5 m) 
and is light (500 kg). To ensure 
the safety of other road users, 
including pedestrians, the ma-
chine is equipped with six cam-
eras that provide a 360-degree 
view of the vehicle.

 At today’s meeting, the 
city government approved the 
draft cooperation agreement 
to be signed and authorized. 
Andres Harjo, Head of Tallinn 
Transport, will sign the agree-
ment on behalf of the city.

Tallinn is one of Europe’s most desirable travel destinations 

Eight public packaging points were set up around the Old Town

Wanderlust travel magazine 
has awarded Tallinn second 
place in the category of Eu-
rope’s Most Desirable City. 
The second place was award-
ed to Tallinn thanks to the 
tourists who visited the city 
and who were vocal in their 
opinions on the portal.

According to a repre-
sentative of Wanderlust, the 
longest running travel maga-
zine in the UK, this is a pres-
tigious title that is not easy 
for European cities to obtain. 
“It’s a difficult award to win 
because the competition is 
very tough,” said Christina 
Wildman Mullett of Wander-
lust. “Winning this coveted 
award is a testament to how 
much Estonia continues to 
resonate with our discerning 
Wanderlust readers - some-
thing we’ve always known!”

Deputy Mayor Joosep 
Vimm explained that the title 
is really about constant work. 
“The whole tourism sector 
and the city are working stra-
tegically to bring in new visi-
tors and offer a memorable 
experience.” said Vimm. 

Tourists who visited Tal-
linn found the Old Town 
particularly admirable. Tal-
linn also came second in the 
category of most desirable 
Christmas city. For tourists 
visiting the Estonian capital, 
the annual Christmas Mar-
ket has been a major attrac-

tion for years, but last year’s 
Christmas Market was much 
more appreciated than usual.

Tourists who visited Tal-
linn found the Old Town 
particularly admirable. Tal-
linn also came second in the 
category of most desirable 
Christmas city. The annual 
Christmas Market has been a 
major attraction for tourists 
visiting the Estonian capi-
tal for years, but last year’s 
Christmas Market was more 
highly commended than usu-
al. “The beautiful fir tree in 
bright lights, combined with 
the Christmas market and the 
cultural programme inspired 
by Estonian folk culture, cre-
ate a wonderful atmosphere 
in the Town Hall Square, 
where the Christmas spirit is 
eventually awakened. This is 
probably one of the reasons 
why the Christmas market 

is so popular with foreign 
tourists,” said Monika Hau-
kanõmm, District Governor 
of Tallinn City Centre.

It is described that Tal-
linn’s Old Town is where visi-
tors can have an unique ex-
perience. The wooden stalls 
and cosy medieval ambience 
of the Christmas market are a 
hit with tourists. The themed 
courtyards based on famous 
fairy tales, numerous con-
certs and performances have 
not gone unnoticed.

Wanderlust magazine 
covers intrepid, cultural and 
special interest travel. The 
magazine is published six 
times a year and encourages 
active travellers to explore 
lesser-known countries and 
regions.

Tallinn Christmas Market 
will be open from 25 Novem-
ber to 8 January.

In eight new locations 
around the Old Town new 
plastic-metal, beverage car-
ton, cardboard-paper pack-
aging and glass packaging 
containers were set, primar-
ily to promote separate col-
lection of waste.

Nearly 60% of all the 
waste consists of packag-
ing. Their separate collection 
does not create more waste, 
but significantly reduces the 
volume of municipal waste. 

Tootjavastuorganisatsioon 
OÜ (TVO) statistics show 
that one household produces 
two to three 150 litre bags 
of packages per month. The 
separate collection of waste 
is the only way of improving 
the possibility of waste recy-
cling. 

Tallinn Deputy Mayor 
Joosep Vimm said that mak-
ing environmentally friendly 
choices must be convenient. 
“I believe that these eight 
new package disposal loca-
tions will encourage the citi-
zens of Old Town to sort their 
waste more carefully,“ said 
Vimm. „It is also important 
to remember that unsorted 
waste disposal is the most 
expensive way of dispos-

ing waste. This means that 
the cheapest way to reduce 
mixed municipal waste is to 
sort it properly.“

Previously, residents of 
the Old Town did not have 
the option of handing over 
packaging waste at public 
packaging points. “Public 
waste disposal bins represent 
a new greener era of waste 
disposal in the Old Town. I 
believe it is undoubtedly a 
positive change by which 
we can improve our culture 
of waste disposal.” said City 
District Governor Monika 
Haukanõmm. “Undoubtedly, 
convenient waste disposal 
is important for people and 
if those waste collection 
points are close to home, it 
will improve environmen-
tally friendly behavior and it 
seems that separate collec-

tion of packaging is the only 
way to do so.” 

In these public waste dis-
posal points, the residents 
of Old Town will be able to 
bring their waste into three 
different containers. Marked 
with a blue information tag 
is the disposal bin of card-
board-paper packaging, the 
one marked with a green in-
formation tag is provided for 
class packages and the con-
tainer with a yellow informa-
tion tag is provided for bever-
age cartons.

The public waste disposal 
containers in the Old Town 
are located near Aia St 11, 
Toompuiestee T2 (near Balti 
jaam), Suurtüki St 4a, Falgi 
St 4, the Valli St parking area, 
near the Wismari St parking 
area, near Viru St 27a and also 
Vana-Posti St 8.

Enjoy skating in the Old Town
Old Town Ice Rink opened its 
17th season on 19 November.

Schools in the capital can 
continue to organise free 
physical education lessons at 
the ice rinks. For the new sea-
son, school groups are wel-
come to use the Old Town Ice 
Rink from 8 AM until 5 PM on 

Mon-Fri. The skating rink is 
free of charge, and students 
can borrow skates for €4 if 
needed. 

There are also free facilities 
for senior citizens.

Senior citizens in Tallinn 
(those over 65) can skate free 
of charge on Mon, Wed and Fri 

from 10 AM until 5 PM. 
At least once a month, the 

Old Town Ice Rink will host 
special free events for disad-
vantaged families in Tallinn, 
and the tradition of celebrat-
ing different anniversaries will 
continue.


