
Rahulikku hingedeaega!

„Kesklinnas võitis mullu kaasava 
eelarve hääletuse ülekaalukalt idee 
“Rohkem puid kesklinna!” Nüüdseks 
on pikk ettevalmistusprotsess läbi-
tud, koostööpartner leitud ja istu-
tamisega algust tehtud,“ ütles Kesk-
linna vanem Monika Haukanõmm. 
„Istutame 15 väljavalitud paika eri-
nevat liiki puid – hõbepapleid, jala-
kaid, vahtraid, pärnapuid, pirnipuid, 
hobukastaneid jm. Puuliikide vali-

kul arvestasime istutuspaikade eri-
pärasid ja konkreetset kasvukesk-
konda.“

Oktoober ja november on puu-
koolis kasvatatud, linnapuude nõue-
tele vastava diameetri ja kõrgusega 
lehtpuude istutamiseks kõige sobi-
vam aeg. Mullapalliga lehtpuude is-
tikuid istutatakse pärast lehtede 
langemist kuni kasvupinnase külmu-
miseni. Novembris on kasvupinnas 

juurdumiseks piisavalt soe ja niiske. 
Tänavune suvi oli mäletatavasti väga 
palav ja põuane – isegi veel praegu 
on õhus ja mullas niiskust vähe ja 
puude lehed on veel suurelt osalt 
rohelised.

Puude soetamise ja istutami-
se eest kannab hoolt tööde teostaja 
leidmiseks korraldatud riigihankel 
parima pakkumise teinud Mefab OÜ.

Esimesel aastal, mil Tallinnas 

kaasavat eelarvet rakendati, võitis 
Kesklinnas idee paigaldada juurde 
joogiveekraane. Selle tulemusena 
ongi nüüd neid linnaosas kaks korda 
rohkem kui enne.

„Kesklinna haljastamise eest ei 
kanna me hoolt üksnes kaasava eel-
arve raames – parkidesse ja haljasa-
ladele oleme tänavu istutanud sadu 
põõsaid ja ka puid,“ lisas linnaosa 
vanem.
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TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 68 375 INIMEST.

Septembris kasvas Kesklinna 
elanike arv 705 inimese võrra, 
aasta algusest on linnaosa 

elanikkond kasvanud 3333 inimese 
võrra. Tallinna elanike arv kasvas 

septembri jooksul kokku 1949 
inimese võrra. Aasta algusest on 
pealinna elanikkond kasvanud 

11 106  inimese võrra.
1. oktoobri 2022 seisuga elas 

Tallinnas 456 111 inimest.

Allikas: Rahvastikuregister, 
1. oktoober 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 30. novembril.

Väljaandja: 
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post: 

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Kesklinn asus kaasavat eelarvet täitma
Sügise jooksul istutatakse kaasava eelarve raames Kesklinna kokku 108 puukoolides suureks 
kasvatatud eri liiki puud. Esimese kaasava eelarve puuna istutati Tartu maantee algusse, 
SEB panga maja naabrusse 4 meetri kõrgune pooppuu.

 Loe lk 2
 Liikluskorraldusest kesklinnas 

 Loe lk 3
 Uuenev rattateede võrk 

 Loe lk 5
 Kunst linnaruumis  

 Loe lk 4
 Keskkonnahoid 

Tallinna 2023. aasta 
kaasava eelarve 
ideekorjele laekus 
415 ettepanekut 
Kõige rohkem ideid laekus 
noorte ning spordi ja vaba aja 
valdkonna parendamiseks – kokku 
173 kõikidest ettepanekutest. 
Ent rohkelt leidis tähelepanu ka 
keskkonnasõbralik linnaruum, mille 
kohta esitati 121 ideed. Muudes 
valdkondades laekus ideid 65, 
turvalisuse tõstmiseks 56.

Linnaosadest on kolmandat aastat 
järjest kõige aktiivsem Kesklinn 
77 ettepanekuga. Järgnesid 
Nõmme 73, Lasnamäe 56, Kristiine 
55, Põhja-Tallinn 53, Haabersti 38, 
Mustamäe 35 ja Pirita 28 ideega. 
Eesti keeles esitati 326, vene keeles 
71 ja inglise keeles 18 ideed. Enamik 
ideedest laekus digitaalselt. 

Ideekorjele esitatud ideede 
teostatavust hindab oktoobris 
ja novembris spetsialistidest 
koosnev ekspertkomisjon, 
misjärel liiguvad etteantud 
kriteeriumides realiseeritavad 
ideed edasi tutvustamisele ning 
rahvahääletusele, mis kestab 
21. novembrist 4. detsembri 
keskööni. 

Kaasava eelarve planeeritav 
kogusumma 2023. aastal on 
üks miljon eurot, mis jagatakse 
linnaosade vahel. Laias laastus 
saab iga linnaosa ca 100 000 
eurot kaasava eelarve projekti 
realiseerimiseks.
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Kuidas elad, vaimne tervis?
See on tegelikult küsimus, mida peaksime 
endilt iga päev küsima. Eriti oktoobris, mis 
on pühendatud just vaimsele tervisele. 

Mul on siiralt hea meel, et sellel teemal on haka-
tud julgemalt ja rohkem rääkima. Peame tunnis-
tama, et vaimsele tervisele on pööratud varase-
malt liiga vähe tähelepanu. Me oleme probleemi 
ignoreerinud, sest kui peale vaadates ei paista, 
siis pole justkui muretsemiseks ka põhjust. Ome-
ti on see ehmatav, kui kauni fassaadi alt avanevad 
mõrad saavad äkitselt nähtavaks.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning tä-
navu suvel valminud Eesti rahvastiku vaimse ter-
vise uuring avaldas meile valusa tõe. Igal viiendal 
(20%) Eesti inimesel on ärevushäire risk ning 
enam kui veerandil (28%) depressiooni risk. Eriti 
hull on seis aga laste ja noorte seas, kelle näitajad 
on vähemalt kaks korda halvemad.

Vaimse tervise probleemid on ühiskonnas 
ringi hiilinud pikki aastaid, kuid viimased kee-
rulised ajad on loonud täiesti uue mõõtme. Üle-
maailmne pandeemia isoleeris inimsuhted, sõja-
koledused Ukrainas on lisanud hirmu, sirgjoones 

viku ees. Nii tekibki küsimus, kuidas tulla toime 
vaimse pingega, mis end hinges üha rõhuvamalt 
meelde tuletab? Lahendusi on nii häid kui ka hal-
bu.

Muremõtete all on lihtne murduda ning nii 
kipuvad paljud leidma abi alkoholist või teistest 
mõnuainetest, justkui aitaks need probleemide 
ja pingekoormaga paremini toime tulla. Ometi 
on selge, et kehas tekkiv kergustunne on ajutine 
ning koorem õlgadelt ei kao iseenesest, pigem 
toovad pahed raskust juurde. Paraku taipame ise 
üldjuhul liiga hilja, et midagi on valesti.

Muutused algavad sellest, kui inimene on val-
mis ausalt probleemidega silmitsi seisma. Seda 
kõike ei pea tegema aga üksi. 

Tänuväärne algatus on ka MTÜ Peaasjad, mis 
tegeleb vaimse tervise edendamisega, problee-
mide ennetuse varase sekkumise ja häbimärgis-
tamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasja 
meeskonda kuulub vaimse tervise ja noorsootöö 
spetsialiste, konsultante ja kaasamõtlejaid erine-
vatest eluvaldkondadest. Pädevad inimesed, kes 
oskavad paremini märgata, toetada ja hoida nii 
iseenda kui ka endaga kokkupuutuvate inimeste 
vaimset tervist.

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on sotsiaal-
hoolekandeasutus, mis pakub ja arendab vaimse 
tervise teenuseid psüühilise erivajadusega täis-
kasvanud inimestele ja nende peredele. Kahtle-
mata on sellise asutuse olemasolu Eesti suurimas 
linnas hädavajalik, kuid kindlasti on käia veel pikk 
tee, et abi jõuaks reaalselt ja kiirelt iga abivajajani. 

Positiivne on, et ka riik on hakanud siin jõu-
lisemaid samme tegema ning nii tänavuse kui 
ka järgmise aasta riigieelarve koosmõjul kasvab 
vaimse tervise teenuse rahastus 7 miljoni euro-
ni. Kindlasti on väärt panus, aga võrrandi teine 
pool peab olema mõtestatud ja eesmärgipärane 
tegevus ning siis on tähtis nii asutuste, kohalike 
omavalitsuste kui ka  riigi omavaheline koostöö.

Tegelikult saab oma panuse anda iga inime-
ne. Kutsun kõiki inimesi ka kuulama enda ümber 
olevaid inimesi, neid märkama ja vajadusel toe-
tama. Ärge kartke otsida kontakti nendega, kes 
on endasse tõmbunud, ärevil ja vajavad toetust. 
Sageli ei pööra me üldse enda kõrvalseisjatele 
tähelepanu, teadmata, mis ühe või teise inimese 
sees tegelikult toimub. 

 Kuulame enda kaasteelisi ning püüame mär-
gata nende vajadusi ja oleme valmis pakkuma 
ka lisatuge. Soe ja siiras kü-
simus „kuidas sul läheb?” 
võib esmapilgul tundu-
da kui äraleierdatud 
sõnakõlks, kuid mõne 
inimese jaoks võib olla 
see üle pika aja esimene 
pilve tagant piiluv 
päikesekiir.

Pronksi ja Jõe tänava uuendamine muudab Kesklinna liikluspilti
Esmaspäeval, 10. oktoobril su-
leti Pronksi tänav seoses üm-
berehitustöödega. Autoliik-
lusele jäävad avatuks Narva 
mnt - Pronksi tn ja ka Raua tn 
- Pronksi tn ristmikud.

Pronksi tänava ehitustööde-
ga alustatakse Narva maantee 
ja Raua tänava vahelisest lõigust 
ja seejärel jätkatakse töödega 
Pronksi tänava Gonsiori ja Kun-
deri tänava vahelisel lõigul.

Tööde piirkonda jäävate 
ristmike fooride tsükkel seadis-
tatakse ümber. Ümbersõiduks 
saab kasutada nii Raua tänavat 
kui ka Narva maanteed. Samuti 
jäävad jalakäijatele avatuks kõn-
niteed. Tööde tegemise ajal on 
kohalikele elanikele tagatud pääs 

oma majade juurde. Sõltuvalt 
tööde iseloomust võib ligipää-
sul esineda lühiajalisi piiranguid, 
millest töövõtja teavitab elanik-
ke jooksvalt. Kuna tegemist on 
lõiguga, kus tuleb välja vahetada 
palju maa-aluseid tehnovõrke, 
siis võtab ehitus enda alla kogu 
sõidutee laiuse.

Abilinnapea Vladimir Svet 
märkis, et tänavat suletakse 
etappide kaupa, kuid ristmikud 
jäävad sellel etapil avatuks. „Sõda 
Ukrainas on seadnud küsimärgi 
alla paljude ehitusplaanide ellu-
viimise. Hea meel, et isegi vaa-

tamata suurenenud eelarvele ja 

siiski alustada kaua plaanitud 
tuiksoonte rekonstrueerimise-
ga. Mõistame, et nende töödega 
kaasnevad ebamugavused kõigi-
le liiklejatele, kuid seeläbi loome 
Jõe ja Pronksi tänavatele kaasa-
aegse ja eri liiklejatega arvestava 
linnaruumi. Lisaks parematele 
liikumistingimustele jalakäijate-
le ja ratturitele ning uuele hal-
jastuslahendusele, ehitame välja 
ka bussipeatused, et tänavatel 
oleks tulevikus rohkem ühis-
transporti,” ütles Svet.

Pronksi tänava  Gonsiori ja 
Kunderi tänava vahelises lõigus 
hakkavad tööd 17. oktoobril. Li-
saks suletakse liiklusele Pronk-
si tänava Gonsiori ja Kunderi 
tn vaheline lõik. Teed suletakse 
Pronksi tn kogu ristlõike laiuses, 
kaasa arvatud väljapääs E.Viiralti 
tänavalt Pronksi tänavale. Nii 
Pronksi tn - Gonsiori tn kui ka 
Pronksi tn - Kunderi tn ristmi-
kud jäävad autoliiklusele ava-
tuks. Ümbersõit toimub Kivisilla 
tn kaudu ja jalakäijatele olulisi 
piiranguid ei rakendu.

Pronksi tänava ehitustööde kohta leiab lähemalt infot https://www.tallinn.ee/et/pronksi

Monika 
Haukanõmm
Kesklinna vanem
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Rattateede põhivõrk  
valmib kesklinnas lähiaastatel

Abilinnapea Svet: jalakäija koht on 
maa peal, mitte tunnelis

Värske eelarvestrateegia ko-
haselt on Tallinnas plaan 
ehitada lähiaastatel tervikli-
kult välja rattateede põhivõrk 
kogu kesklinnas.

Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul on kesk-
konnasõbraliku liikuvuse ta-
gamine järgmiste aastate üks 
prioriteete. „Rattateede osas 
on juba palju tehtud ja meie 
eesmärk on Tallinna rattas-
trateegiaga soodustada jalg-
ratta muutumist igapäevaseks 
sõiduvahendiks,“ ütles Hauka-
nõmm. „Erinevate liikumisvii-
side austajaid pole sageli olnud 
lihtne kokku tuua, kuid püüa-
me arvestada kõigi huvidega 
ning loodame ka linnakodanike 
mõistvale suhtumisele.“

Volikogu esimehe Jevgeni 
Ossinovski sõnul on uute ratta- 
teede rajamisel võtmesõnaks 
teekondade jätkuvus. Sestap 
tuleb rattateid rajada viisil, et 
need oleksid omavahel ühen-
datud ning võimaldaksid liiku-
da kodu, kooli ja töökoha vahel 
sujuvalt ja ohutult.

„Loomulikult rajame kor-
ralikud rattateed terviklikult 
rekonstrueeritavatele täna-
vatele, seda nii Vana-Kalama-
ja, Jõe-Pronksi kui Lastekodu 
tänavale,“ selgitas Ossinovski. 
„Ent korralike rattateede raja-
miseks ei ole ilmtingimata vaja 
oodata tänava rekonstrueeri-
mist – ka kiirete lahenduste-
ga on võimalik saavutada hea 
tulemus, nagu kinnitas sellel 

aastal rajatud Toompuiestee 
rattaradade lahendus.“ 

Tallinna kliimakava seab 
eesmärgiks vähendada pealin-
na transpordiheitmeid küm-
nendi lõpuks 72 protsendi 
võrra. Eesmärgi saavutamine 
eeldab isiklike sõiduauto-
de kasutuse vähenemist, mis 
omakorda eeldab rattataristu 
ja ühistranspordivõrgu aren-
damist. Tallinna koalitsiooni-
lepingu kohaselt kiirendatakse 
rattastrateegia elluviimist ning 
kinnitatakse investeeringute 
kava, mis seab prioriteediks 
kesklinna põhivõrgu väljaehi-
tamise ja kooliteede turvalise 
ühendamise rattateede põhi-
võrguga.

Kui tahame, et inimesed lii-
guksid rohkem jala ja eelistak-
sid ühistransporti, siis peame 
tooma jalakäijaid maa-alustest 
tunnelitest maa peale. Esime-
sed head näited saavad olema 
Balti jaama ja Kaubamaja tun-
nelid, kirjutab Tallinna abi- 
linnapea Vladimir Svet.

Kesklinnas on mitu maa-
alust tunnelit, mida igapäe-
vaselt kasutavad kümned tu-
handed jalakäijad. Heas vormis 
nooremapoolsele inimesele ei 
valmista tunnelisse laskumine 
raskust, sportlik inimene võib 
mööda treppe kõndida küll ja 
küll. Meie seas on aga erine-
vaid inimesi: mõni on vanema-
ealine, teine liigub ringi ratas-
toolis. Teatud piirang võib olla 
ka ajutine – näiteks kui inime-
sel on kaasas lapsevanker või 
reisikott.  

Mõned tunnelid on va-
rustatud liftiga, mis mõneti 
hõlbustab nende kasutamist. 
Paraku teame, et liftid kipu-
vad tihti katki minema, nende 
hooldus on keerukas ja ku-
lukas. Isegi hea kujundusega 
tunnelis on mõneti ebameeldiv 
olla, lagi justkui surub peale ja 
ruum muutub kitsamaks. See-
pärast loobutakse üle maailma 
aina sagedamini maa-alustest 
tunnelitest  ning tuuakse ja-
lakäijaid võimalikult paljudes 
kohtades maa peale.

Hoiame aega ja raha kokku
Tänavate ja ristmike rekonst-
rueerimisega kaasnevad alati 
suured rahalised väljaminekud. 
Mida suurem on objekt, seda 
keerulisem ja aeganõudvam 
on tehtav töö, mis toob para-
tamatult kaasa ka ulatuslikke 
liikluspiiranguid. Seepärast on 
loogiline lahendada maa-alus-
te tunnelite probleemi, ühen-
dades vajalikke töid mõne teise 
ehitusega. 

Järgmisel kevadel algab Va-
nasadama trammiliini ehitus, 
mis loob ühenduse Tallinna 
lennu- ja bussijaama ning reisi- 
sadama vahele. Trammiliini 
uus 2,5-kilomeetrine lõik algab 

Kivisilla-Gonsiori ristmikust 
ja ulatub kuni Põhja puiestee-
ni. Trammiliini ehituse käigus 
tehakse ka erinevaid töid, mis 
parendavad uue liini trajek-
tooril tänavaruumi. Muuhulgas 
loome Gonsiori-Laikmaa rist-
mikul jalakäijatele võimaluse 
ületada teed maa peal. 

Plaani kohaselt saab teed 
hakata ületama neljas suunas. 
Praegu on see võimalik ainult 
Laikmaa tänava ületamisel ja 
sedagi üksnes rattarajal: lühem 
fooritsükkel arvestab kõrgema 
kiirusega ega ole mõeldud ja-
lakäijatele. Enne tööde planee-
rimist tellisime ka uuringu, mis 
kinnitas, et jalakäijate toomine 
maa peale on võimalik. Samuti 
soovitati analüüsis likvideerida 
osa tunnelisse viivatest treppi-
dest ja liftid, et ristmikku kom-
paktsemaks muuta ja jalakäija-
tele ristmikul ruumi teha.   

Teine taoline tunnel asub 
Toompuiestee all, algab Nii-
ne tänavast ning seob kokku 
vanalinna ja Balti jaama. Re-
konstrueerime parajasti Vana-
Kalamaja tänavat, kuhu tekib 
mõnus linnaruum kogu tänava 
ulatuses. Koos teiste töödega 
muudame ka Niine-Toom-
puiestee ristmikku nii, et jala-
käijad saaksid mugavalt ja tur-
valiselt teed ületada tunnelisse 
laskumata.   

Tunnelid jäävad ka tulevikus
Kõik see ei tähenda sugugi, et 
tunnelid kaovad sootuks ära. 
Esiteks oleks tunneli kinni 
ajamine põhjendamatult kal-
lis ning teiseks võib tunnelil 
olla ka muid eesmärke. Toom-
puiestee-Niine tunneli pu-

hul kaalume praegu erinevaid 
variante, et ümber mõtesta-
da selle funktsioone. Võibol-
la tuleb tunnelisse galerii või 
muu viisaka ajaveetmise koht. 
Kindlasti uurime ka inimeste 
arvamust ja pakume võimalusi 
kaasa rääkida. 

Kaubamaja ristmikul jääb 
maa-alune tunnel alles, kuna 
see on otseselt seotud inimes-
te liikumisega Viru bussiter-
minali. Selleks, et lihtsustada 
liikumispuudega inimeste lii-
kumist terminali, säilib ka osa 
ristmikul asuvaid lifte. Tõsi, 
praegu kasutab enamik inimesi 
siiski tunnelit läbivaks liikumi-
seks. Seepärast ongi oluline, et 
oleks tagatud võimalus liikuda 
maa peal.  

Nii Tallinnas kui ka konk-
reetsemalt kesklinnas on tei-
sigi tunneleid. Usun, et ka 
Liivalaia oma kaob ühes sama-
nimelise tänava rekonstruee-
rimisega mõne aasta pärast. 
Kaalume võimalikke lahendusi 
ka Vabaduse väljaku tunneliga, 
sest ülekäigurada Roosikrant-
si ja Harju tänava vahel oleks 
vägagi loogiline jalakäijate 
trajektoor. Muutunud julge-
olekuolukorras on sel tunnelil 
aga teinegi funktsioon: just 
Vabaduse väljaku tunnelist sai 
esimene koht Tallinnas, mille 
märgistasime varjumiskohana.

Kaalume võimalusi uuen-
dada ka teisi tunneleid ja vas-
tavaid ristmikke ümber ku-
jundada. Teatud määral jäävad 
tunnelid meie linnaruumi ka 
edaspidi, kuid siiski peame 
meeles pidama, et jalakäija 
koht on eelkõige maa peal, 
mitte maa all. 

isadepäevKESKLINNA

Lisainfo Tallinna
Kesklinna Valitsuse
Facebookist!

13. NOVEMBRIL KELL 12–17
Kivi Climbing ronimiskeskuses Pärnu mnt 139e

Lõbus isadepäevatrall
kogu perele koos
võistlusmängude, 
teadusshow, fotoboksi, 
meisterdamisringi, 
näomaalingute, loterii 
ja jäätisega!
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Gonsiori tn 21 ja F.R. Kreutzwaldi 
tn 14 kinnistu ning lähiala detail-
planeeringu avalik arutelu 

Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustasid ajavahemikul 12.09.-
26.09.2022 Tallinna Linnavalitsuse 
10.08.2022 korraldusega nr 693 vas-

tu võetud 1,07 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Gonsiori tn 21 ja 
F.R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning 
lähiala detailplaneeringu. Avaliku 
väljapaneku kestel laekus detailpla-
neeringu osas kolm arvamusi, vas-
tuväiteid ja ettepanekuid sisaldavat 
pöördumist.  

Väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu toimub 03.11.2022 al-
gusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arute-
lul on võimalik osaleda ka veebiplat-
vorm MS Teams vahendusel. Selleks 
palun eelnevalt registreeruda e-pos-
ti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee.

Elanikele jagatakse biojäätmete kogumisnõusid

Tähelepanu, vanalinna elanikud: ohtlike jäätmete 
kogumispunkt uues asukohas

Kesklinnas muutub haljastusjäätmete äravedu keskkonnasäästlikumaks

Biojäätmete liigiti kogumise 
edendamiseks Tallinnas saa-
vad kõik huvilised linnalt ta-
suta biojäätmete kogumisnõu.  

Kodukööki sobiva 7-liitrise 
biojäätmete kogumisnõu koos 
komposteeruvate kottide ja 
infovoldikuga saab tasuta lin-
naosa valitsusest. Teenindus-
saal Nunne tn 18 on avatud E 
8.15–18.00, T–N 8.15–17.00 ja R 
8.15–16.00.

Jäätmeseaduse, Tallinna 
jäätmekava 2022-2026 ja linna 
jäätmehoolduseeskirja koha-
selt tuleb jäätmeid liigiti ko-
guda. Kui kohalikel omavalit-
sustel tuleb biojäätmete liigiti 
kogumine korraldada hiljemalt 
31. detsembriks 2023, siis Tal-
linnas planeeritakse seda teha 
juba 2023. aasta kevadel.

Biojäätmete üleandmine 
vedajale korraldatud jäätme-
veo raames kogumismahutiga 
on Tallinnas kavandatud muu-
ta kohustuslikuks kõigile alates 
2023. aasta 1. aprillist. Üksike-
lamu, paarismaja, ridaelamu 
boksi või kahe korteriga maja 
elanikud saavad valida biojäät-
mete nõuetekohase komposti-

mise või mahutiga üleandmise 
vahel. Rohkem kui kahe kor-
teriga elamus võivad elanikud 

jäätmed ka kompostida, aga 
mahuti olemasolu on ikkagi 
kohustuslik.

Väike Rannavärava 6 asuva 
ohtlike jäätmete kogumis-
punkti asukoht on pisut 
muutunud. See paikneb küll 
endiselt Väike Rannavärava 6 
kinnistul, kuid armsa Värava 
poekese taga ega pruugi kohe 
silma hakata. 

Ohtlikke jäätmeid saab ära 
anda laupäeval ja pühapäeval 
kella 10-st kuni 15-ni. Kogu-
mispunkti juures asuvad ka 

plast- ja klaaspakendi kogu-
mismahutid, samuti saab seal 
ära anda paberi- ja papijäät-
meid. 

Nii Väike Rannavärava kui 
ka teisi ohtlike jäätmete kogu-
mispunkte opereerib Tallinna 
Jäätmekeskus. Teised kogu-
miskohad on samuti avatud 
laupäeviti ja pühapäeviti kell 
10–15.  Need asuvad Haabersti 
tn 1 Haaberstis; Wismari tn 13 

Kesklinnas; Mustjõe 40 Kristii-
nes ning  Pae 19 ja  Narva mnt 
150 vastas bussipeatuse taga 
Lasnamäel. 

Ikka kehtib palve tuua ko-
gumispunkti vaid ohtlikke 
jäätmeid ja selle ümbrusesse 
mitte midagi maha jätta. Oht-
like jäätmete loetelu on punkti 
ukse kõrval kenasti kirjas. Roh-
kem infot: jaatmejaam.ee.

Nii nagu igal aastal, korraldab 
Kesklinna valitsus ka tänavu 
puulehtede ja teiste haljas-
tusjäätmete tasuta äraveo. 

Erinevalt varasematest 
aastatest ei toimu aga enam 
lehekottide äravedu hoovidest. 
Endiselt saavad elanikud tuua 
oma puulehti tasuta asumites-
se paigaldatavatesse lehekon-
teineritesse või viia jäätmejaa-
madesse. 

“Euroopa rohelise pealin-
nana 2023. aastal on Tallinnal 
vastutus korraldada ka enda 
pakutavaid teenuseid senisest 
keskkonnasõbralikumalt. Ent 
sügisene lehekoristus viisil, kus 
kruntide omanikud koguvad 
langenud puulehed arvukates-
se kilekottidesse ning seejärel 
korjab linnaosa poolt tellitud 
veoauto need kõikidest kõrval-
tänavatest ükshaaval peale, on 
väga suure ökoloogilise jalajäl-
jega aktsioon,” ütles Kesklinna 

vanem Monika Haukanõmm.
Novembris on sarnaselt 

möödunud aastaga Luite, Kas-
sisaba, Veerenni, Kadrioru ja 
Juhkentali asumites väljas kon-
teinerid, kuhu elanikud saavad 
viia aia- ja haljastusjäätmed. 
Linnaosavalitsus kutsub üles 
plastikkotte korduvkasutama 
ning kallama need konteineri-
tesse tühjaks.

“Lehekoristuse tähendus 
on aja jooksul palju muutu-
nud: on elanikke, kes teevad 
aias kompostihunnikuid ja on 
aina enam neid, kes jätavad 
langevad lehed teadlikult mu-
rule. Lehtede koristamine on 
aga tähendanud tohutul hul-
gal suuri plastikaatkotte ning 
kõikide kõrvaltänavate läbi-
sõitmist suure veoautoga. See 
sügis on planeeritud senisest 
palju puhtamaks ja rohelise 
pealinna väärilisemaks,” lisas 
Haukanõmm.

Konteinerite asukohad Kesklinnas:

1. Luite tn 46 kõrval (Luite)

2. Koidu tn 80 (Uus-Maailm)

3. Adamsoni tn 34 (Kassisaba)

4. Tatari tn/Uus-Tatari tn plats endise kohtumaja kõrval (Veerenni)

5. Vaikne park/Magasini tn pakendipunkti kõrval (Veerenni)

6. Imanta tn parkla Pleekmäel (Keldrimäe ja Juhkentali)

7. Vesivärava tn parkla/Vesivärava tn 34 vastas (Kadriorg)

8. Kuristiku tn ja Oru tn ristmik (Kadriorg)

Aia- ja haljastusjäätmeid saab tasuta viia ka Tallinna 
jäätmejaamadesse – ühelt toojalt korraga kuni kuus 
100-liitrist kotitäit tasuta.
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Lilleküla raudteetunnelit 
kaunistab kaasaegne kunst
Lilleküla kergliiklejate raud-
teetunnel sai uue ilme –  
kunstnikud kaunistasid tun-
neli seinad maalingute ja 
raudteeohutuse sõnumitega.

Linnaosavanem Monika 
Haukanõmme sõnul oli see 
Kesklinnas juba kolmas kuns-
tialane projekt, mida sel aastal 
toetati. „Kevadel avasime Tal-

-
seina ning äsja valmis koostöös 

kahel kesklinna objektil. Sodi-

mine peaks linnapildist kaduma 
ja asenduma kvaliteetse kunsti-
ga,“ ütles Haukanõmm.

Kesklinna valitsus tunnus-
tab linna haridusameti mobiil-
se noorsootöö koordinaatorit 

-
vedamisel sai Lilleküla jalakäi-
jate tunnel uue kuue. Kuulsad 
linnakunsti esindajad kandsid 
nädalavahetusel tunneli sein-
tele konkursil valitud kavandid 
ja raudteeohutust rõhutavad 
visuaalsed sõnumid. 

Kunstnike endi sõnul oli 
see projekt väga inspireeriv ja 
nauditav, sest linna toetusel ja 
legaalselt loodud kunst sünnib 
omas tempos. Nii saab proovi-
da erinevaid tehnikaid, milleks 
ei jää kiirustades võimalust. 

Ühtlasi täname teisi prot-
sessi kaasatud asjaosalisi: Kris-
tiine linnaosa valitsust, hari-
dusametit, AS-i Eesti Raudtee ja 
raudteeohutusteavitusega te- 
gelevat MTÜ-d Operation Life-
saver Estonia. 

Kesklinna valitsus korraldas oktoobris traditsioonilise helkuriabi kampaania, mille eesmärk oli pöörata rohkem 
tähelepanu liiklusohutusele, rõhutada helkuri vajalikkust ning muuta helkuri hankimine lihtsaks ja mugavaks. 
Kesklinna piirkonnas oli kokku kümme jaotuspunkti, kust oli võimalik helkiv elupäästja võtta ja seeläbi end 
kergel viisil liikluses nähtavaks teha. Fotod: Kesklinna valitsus

Fotod: Mats Õun/Pealinn
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Ajalooline Raua asum
Väike, vaevalt kolmandi-
ku ruutkilomeetri suurune 
Raua asum tekkis Kadrioru ja 
Kompassi asumi omavahelise 
“kokkukasvamise” tulemuse-
na nende vahele. 

Kuigi esimesed majad ehi-
tati siia 18. sajandi lõpul, ei saa-
nud tollal veel tihedast linna-
likust miljööst rääkida. Asumi 
teljeks ja vaderiks olev Raua 
tänav ilmus kaardile alles 20. 
sajandi algul (saksakeelsetel 
kaartidel Eisenstraße nime all). 
Sajandivahetuse kaardil veel 
Raua tänavat ei ole. 

Aga mis siis ootas ees Gon-
siori tänava lõppu jõudes? Kõi-
gepealt loomulikult Härjapea 
jõgi. Ja sealt edasi, tänase Raua 
asumi alguses paiknes suur 
juurviljaaed, millest oli Toru-
pilli asumi loos juttu. Tänane 
Politseipark sai mäletatavasti 
alguse just politsei juurvilja-
aiast, mis oli varem ka sõja-
väelaste juurviljaaed. Kuid see 
aed ei paiknenud sugugi mitte 
ainult sellel pisikesel pargila-
pikesel, vaid laius tervel Narva 
maantee ja Tartu maantee va-
helisel alal. Just nii roheline oli 
meie pealinn eelmisel sajandi-
vahetusel! 

Aga juba 20. sajandi esi-
mestel aastatel tekib kaardile 
ka Raua tänav, esialgu küll Kad-
riorust kuni tänase Kreutzwal-
di ja Terase tänavani. Edasi 
paistab aga tänava siht ühtivat 
ühe juurviljaaia sees olnud tee-
rajaga ning Eesti Vabariigi sün-
ni ajal on tänav juba ennast 
ametlikult läbi murdnud. Ka 

ülejäänud kvartal urbaniseerub 
vaikselt. 

Raua asum on küll väike, 
kuid tema tähtsust ei maksa 
Kadrioru varju jätta. Seoses sõ-
japurustustega saab siin kokku 
eri aegade ja suuresti just esin-
duslikum arhitektuur – leidub 
nii vanu puumaju ja esimese 
iseseisvusaja stiilseid korter-
maju kui ka nõukogudeaegseid 
eriprojekti järgi tehtud hoo-
neid. 

Ent siin asub ka palju oluli-
si avalikke asutusi. Aastal 1923 
kolis Raua tänava äärde va-
rem Poska tänaval asunud 21. 
keskkool (toona algkool). Raua 
asumis paikneb tänavu 85. te-
gevusaastat tähistanud Raua 
saun, mille tagant võib leida 
Kesklinna noortekeskuse. Sa-
masse asumisse mahuvad ära 
ka raadio- ja telemaja. 

Raua asumis on sirgunud 
või elanud väga paljud tuntud 
kultuuri- ja ühiskonnategela-
sed: Ervin Abel, Toomas Uba, 
Jüri Järvet, Valdo Pant, Johan-
nes Kotkas – ja need on üksnes 
mõned näited üheltainsalt Tina 
tänavalt! 

Tina tänavast on ka see-
kordne foto. Pilt on tehtud 
1930. aastatel Tina ja Terase 
tänava ristmikul, kus asus puu-
tööstus “Fleming.” Täna asub 
sellel territooriumil kaks suurt 
kortermaja. Pildi parempoolses 
servas paistab aga kaunis Pätsi-
aegne kortermaja Tina 23, mida 
võib tänagi imetleda. Värvisime 
pildi ka ära, et ehedamat õhk-
konda luua. 

Foto: Tallinn, Tina tänava puutööstus “Fleming”. TLM F 1955, 
Tallinna Linnamuuseum. 

Raua tänava linnasaun ava-
ti ametlikult 1937. aasta 18. 
märtsil. Toona oli tegemist 
linna moodsaima saunahoo-
nega. Kunagi kõrgelt hin-
natud, ent ajapikku amorti-
seerunud ja endise hiilguse 
minetanud saunahoone avati 
pärast põhjalikku noorendus-
kuuri taas 2013. aasta sügisel. 
Kuidas on Tallinna ühe vani-
ma ja populaarseima sauna 
tervis täna, seda uurisime 
asutuse Raua Saun juhatajalt 
Aleksandra Pavlovalt. 

Aleksandra, ole hea ja kir-
jelda, kuidas elab Raua saun  
21. sajandi kolmanda küm-
nendi alguses?

Aitäh küsimuse eest! Väga 
ilusasti formuleerisid selle ajas-
tu, mil paljud inimesed mõt-
levad, et ühissaunades ei käi 
enam keegi. Selles mõttes lä-
heb saunal väga hästi, töö käib 
aktiivselt iga päev ja ma arvan, 
et meil on sellised püsikliendid, 
kes ei saa ilma saunata lihtsalt 
elada. Paljude jaoks on tegu 
eluks vajaliku teenusega.

Tõid oma vastuses välja pü-
sikliendid – kui palju neid ini-
mesi üldse on, kes Raua täna-
va saunas käivad?

Kuu jooksul külastab meid 
veidi rohkem kui 2000 inimest 
ehk keskmiselt 70 inimest päe-
vas.

Kes need inimesed on, kes siia 

Raua sauna tulevad?
Meid külastavad väga erine-

vad inimesed. Esmapilgul võib 
tunduda, et üldsauna kasuta-
vad ainult eakamad inimesed, 
kuid tegelikult võib siin kohata 
igas vanuses inimesi. Lastele 
kuni 6. eluaastani on saunakü-
lastus tasuta. Ehk siis on vane-
maid, kes tulevad meeleldi koos 
lastega. Eestis on ju saunatra-
ditsioon väga oluline ning pal-
jud perekonnad soovivad seda 
traditsiooni oma lastele edasi 
anda. Samuti on meil olemas 
tunnisaunad, kus saavad selts-
konnad privaatselt aega veeta.

Avalikud ühissaunad olid ku-
nagi väga populaarsed, aga 
tänapäeval eelistavad paljud 
inimesed käia spaades. Mis 
sa arvad, kas me näeme veel 
aegu, mil ühissaunas käimine 
muutub eestlaste seas uuesti 
populaarseks?

Huvitav küsimus. Eks me 
pea arvestama, et tegemist on 
kahe väga erineva asutusega – 
nii strateegia kui hinna poolest. 
Kui mina viimati spaas käisin, 
siis maksis külastus 25-30 euro 
ringis, samas kui Raua tänaval 
saab sauna nautida oluliselt 
väiksema hinna eest. Paljudel 
inimestel ei ole vaja basseini 
või mullivanni, nad soovivad 
vaid head korralikku leilisauna 
või lihtsalt pesemisvõimalust. 
Teiseks: tundub et talv tuleb 
keeruline ning võib juhtuda, 
et paljudel inimestel on soov 

hoida kodus kokku elektrit ja 
vett. Usun, et see toob ka Raua 
sauna rohkem inimesi. Meil on 
olemas võimalus kasutada eral-
di ka tunnidušši ja tunnivanni.

Aleksandra, asusid Raua Sau-
na juhataja kohale 2019. aas-
tal, vahetult enne suurt kriisi. 
Kui keeruline aeg see sulle ju-
hina oli ning mida sellest ras-
kest perioodist kõige enam 
õppisid?

Suur kriis tõepoolest. Ma 
loodan, et enam nii märkimis-
väärset koroonakriisi ei tule. 
Kahjuks paistab tulemas hoopis 
teine kriis, mis aina enam esile 
kerkib. 

Rääkides pandeemia-aasta-
test, siis kindlasti oli see suure 
väljakutsena väga huvitav pe-
riood, sest juhina pidin kriisile 
lähenema väga loominguliselt. 
Mäletan, et alguses ei olnud 
konkreetseid juhiseid, kuidas 
peaks tegutsema. Olime oma-
pead, sest näiteks terviseame-
tist ei tulnud keegi juhiseid ja-
gama, kuidas inimesed peaksid 
leiliruumis käituma, millised 
piirangud tuleb kasutusele võt-
ta, kuidas inimesi hajutada. See 
oli suur väljakutse.

Huvitav oli jälgida inimesi 
perioodil, mil saun oli piiran-
gute tõttu suletud. Väga paljud 
käisid uurimas, millal me jälle 
avame – see näitas, kui oluline 
on inimeste jaoks ikkagi saun.

Nagu sa mainisid, on uus kriis 

juba kohal ning tänavune talv 
tõotab tulla üsna raske. Kui-
das olete energiakriisiks val-
mistunud? Kas võib juhtuda, 
et olete sunnitud oma tege-
vust mõningal määral kokku 
tõmbama?

Ma saan praegusel hetkel 
kindlalt öelda, et uksi me kinni 
ei pane ja püüame edasi töö-
tada nii nagu seni. Võib aga 
juhtuda, et mõnel päeval muu-
dame lahtiolekuaegu, avame 
uksed hiljem või siis paneme 
sauna varem kinni. Püüame nii 
saunahoones kui ka hoone ter-
ritooriumil olla energiasääst-
likud. Kindlasti oleme pidevas 
suhtluses linnaosavalitsusega 
ning usun, et peagi selgub, kas 
ja milliseid muutusi meie tege-
vuses tuleb.

 
Saunamaja on ikka koht, kus 
võib igasuguseid äpardusi 
ette tulla. Äkki saad Kesklin-
na Sõnumite lugejatele mõ-
nest värvikamast rääkida?

Kevadel tähistasime 85 aas-
ta tegevusjuubelit. Alates tol-
lasest uste avamisest on sauna 
külastanud meeletult suur hulk 
inimesi. Arvan, et hakkan vars-
ti raamatut kirjutama kõigist 
nendest legendidest ja lugu-
dest, mida siin toimunu kohta 
räägitakse. 

Tean, et üks inimene on 20 
või rohkem aastat tagasi Raua 
saunas ristitud – see toimus 
basseiniga tunnisaunas. Kuidas 
seda täpsemalt tehti ja kuidas 

saadi nõusse kiriku esindaja, 
seda ma lähemalt ei tea, kuid 
igal juhul on tegu huvitava 
tõestisündinud looga. 

Raua saun on üks pealinna 
vanimaid ja ka tuntumaid 
saunu. Milline on selle tule-
vik, näiteks 10 aasta pärast?

Kümme aastat on meie 
jaoks pikk ajavahemik, nii et 

kindlasti tuleb uuendusi. Kin-
del on ka see, et kümne aasta 
pärast on saun soe ja inime-
sed käivad siin. Ehk on teoks 
saanud isegi uus renoveerimi-
ne. Tulevikku on siiski raske 
prognoosida, sest nagu näeme, 
muutub  maailm kiiresti. Küll 
aga loodan, et inimesed nau-
divad ka tulevikus Raua tänava 
sauna just nagu praegusel ajal. 

Raua sauna juhataja: kindlasti on saun soe ka 10 aasta pärast
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Õpitoas tegutseme küünlageeli ja sojavahaga. Õpime selgeks erinevad valatud 
küünalde tehnikad ja võimalused, samuti sojavaha ja geeli värvimise ning 

lõhnastamise. Kaunistuseks kasutame mineraalseid lisandeid – liiva, pärleid, 
klaaskuule, teokarpe, kivikesi, et tulemus oleks ohutu ja tulekindel.

Õpitoas valmivad vormi valatud geelküünal ja vahaküünal.

GEEL- ja SOJAVAHA-
KÜÜNALDE ÕPITUBA
L 19. november kell 12.00–15.00

Hopneri Maja · Raekoja plats 18

Kõik tööks vajalikud vahendid ja materjalid on hinna sees.
Juhendab Helen Orav

Õpitoa hind 25€, pääsmed müügil Fienta.com

Tallinna linnavolikogu valib taas aasta linnakodaniku
Linnavolikogu esimees Jev-
geni Ossinovski kuulutas väl-
ja Tallinna aasta linnakodani-
ku valimised. Kandidaate saab 
esitada linnavolikogu veebi-
lehel oleva vormi kaudu kuni 
1. novembrini.

Volikogu esimehe Jevgeni Os-
sinovski sõnul on Tallinna linna-
kodaniku valimised hea võimalus 
tunnustada neid kaaskodanikke, kes 
tihti ka küsimata kollektiivse hüvan-
gu nimel rohkem panustavad. “Kut-
sun kõiki üles neid aktiivseid inimesi 
märkama ja kindlasti ka väärikale 
tiitlile esitama,” ütles Ossinovski. 

Eelmisel aastal pälvis linnavoli-
kogu algatatud aasta linnakodaniku 
tiitli Ida-Tallinna Keskhaigla õen-
dusjuht Ülle Rohi.

Tallinna linnavolikogu algatas 
aasta linnakodaniku valimise 2018. 
aastal, et tunnustada elanikke, kes 

on möödunud aasta jooksul andnud 
oma panuse Tallinna rahvusvahe-
lise maine parandamise, linnaelu 
edendamise, paremaks tegemise 
ja muutmise heaks või on saatnud 
korda erilise teo. Kandidaate saa-
vad esitada nii era- kui ka juriidilised 
isikud. Esitatav peab olema Tallinna 
linna registrijärgne elanik. 

Lisaks aunimetusele saab aasta 
linnakodanik disainer Riho Luuse 
valmistatud klaasmeene, mille alu-
sele on liimitud tükike toomkiriku 
ligi 300 aasta vanusest vaskkatusest. 
Aasta linnakodaniku aunimetus ja 
sellega kaasnev meene antakse üle 
novembri lõpus toimuval linnavoli-
kogu istungil.

Kriisiks valmisolek annab meelerahu!
Suurem osa võimalikke kriise jääb 
tegelikult olemata, sest riigiasu-
tused ja ettevõtted on valmis neid 
ära hoidma. Aga täielikult välista-
da neid mõistagi ei saa ja ainuük-
si mõte sellest, et elektrivarustus 
katkeb või vett ei tule, muudab 
inimesed rahutuks. Parim võima-
lus meelerahu saavutamiseks on 

nendeks kriisideks valmis olla ja 
tegevuskava enda jaoks selgeks 
mõelda. 

Täida kriisideks valmisoleku 
ankeet ja võida auhindu. Ankee-
dist leiate küsimused, mis aitavad 
valmistuda elutähtsate teenuste 
katkestuseks korterelamus. Kü-
sitlusele on oodatud vastama kõik 

Tallinna linna korteriühistute juhid 
ja juhatuse liikmed, aga ka korter-
majade elanikud. Kampaania kestab 
novembrikuuni, detsembris tehak-
se kokkuvõtted ja toimub auhinda-
de üleandmine. Igas linnaosas loo-
sitakse välja üks kriisikomplekt ning 
kõikide osalejate vahel peaauhind – 
generaator. 

Lisainfo ja ankeet: https://www.tallinn.ee/et/kriisiennetus/uudis/kriisivalmiduse-abistav-
ankeet-kusitlus-korteriuhistu-juhtidele
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104
Marta Aunapuu 

99
Salme Tsõganov 
Anastasia Belyaeva 

97
Veera Rajevskaja 

96
Vera Shmerlina 

95
Ivan Smelov 

94
Magiya Veklicheva 
Nikolai Koval 
Gunnar Kilter 

93
Vilma Siimre 
Niina Komolova 
Virve Salum 

92
Erna Merelaid 
Maria Gorlova 
Anna Käresk 
Jevgenija Mazina 
Irene Rebane

91
Aale Kiik 
Helvi Leppik 
Saima Vahter 
Thea Sander 
Olivia Saar 
Silvia-Helene Kaldvee 
Lehti Viik 
Elvi Elbi 
Iivo Nei 

90 
Galina Gerasimova 
Valentina Šabalina 
Raili Soplepmann 
Juta Kerma 

85 
Endel Kiisa 
Friida Allik 
Rukšenene Jadviga
Heidi-Ille Schulz 
Ena Martin 
Lidia Aizenštadt 
Lyudviga Pashko 
Jaan Kundla 
Leili Kalevik 
Nikolai Uiboaid
Ilmar Pallum 
Viive Jahu 
Malle Kukk 
Anastasia Gusarova 

Rudolf Sokolov 
Liilia-Maini Pihlak 
Berta Šulga 
Valentina Morozova 

80
Irina Voronina 
Mare-Liis Laas 
Vilma Kraam 
Tiia Püss 
Valentina Straško 
Rein Kommel 
Elsa Kõrran 
Elvira Haus 
Reet Laanemäe 
Anne-Reet Koch 
Olga Voevodina 
Airi Rieberg 
Tiina-Helje Veisserik 
Larissa Volkova 
Kersti Mölsä 
Erik-Voldemar Üprus 
Maie Liivik 
Anne Sander 
Krista Sander 
Eve Vetemaa 
Maie Loho 
Ljubov Pinjukovskaja 
Jüri Kuuskemaa 
Alli Oja 
Rein Plaado 
Aarne Paris

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

26. oktoober 2022

N 10. novembril kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA orkestriga LIIVABÄND. 
                         
E 14. novembril kl 14 TERVISELOENG TOIDULISANDITEST.
Kuidas valida kvaliteetset toidulisandit, milliseid, millal ja millega koos võtta ning paljudest 
teistest teemadest räägib toitumisterapeut ja funktsionaalse toitumise nõustaja TRIIN 
TERASMAA.                                                  

E 21. novembril kl 14 MÄNGUDE TUND.
Tunni viivad läbi MATTI JAANUS ja TIIU ANTON. Ootame rohket osavõttu!

N 24. novembril kell 15 JUUBILARIDE KONTSERT “80 AASTAT LAULUGA LÄBI ELU”
HOPNERI MAJAS
meesansambel VANAISAD 20, Kollektiive juhatab VAIKE SARN.

E 28. novembril kl 14 MEELEOLUKAS PÄRASTLÕUNATEE.
Külaliseks skulptor VALVE KIRSIPUU. Nalja teeb humorist TIIU ANTON.
Soovijatel palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.

T 29. novembril kl 17.30 KONTSERT “JÕULUDE OOTEL” KAARLI KIRIKUS. 
Esinevad Vaike Sarna laulukollektiivid: segakoorid Viimsi ja Videvik, vokaalansamblid 

 ja Vanaisad. Solistid Helle Hint, Laine Aus, Maie Peinar, Marja Mandel.
Kaastegevad: kontrabassil August Sarrap Aare Pehka, viiulil Valju Kasuk.
Segakoori Videvik juhatab Lembit Traks. Kontsert on tasuta.
                                                                                
AVATUD KAJA ILVESE MAALIDE NÄITUS ja SOTSIAALKESKUSE KUNSTIRINGI 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

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE OKTOOBRIKUU ÜRITUSED

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

RAEAPTEEGI KÜLASTUS 
koos pisukese klareti mekkimisega

11. novembril kell 17.30

Kogunemine Raeapteegi eest Raekoja plats 11 
Piletimüük: Fienta.com

Rohkem infot klubi tegevusest Facebookis: 
Keskaja klubi Hopneri majas
www.hopnerimaja.eu

Keskaegsete piparkookide 
valmistamise töötuba

Hopneri majas I advendil
27. novembril

algusega kell 12 ja kell 15
Juhendab külalismeister Ungarist Mirtill Seregély

Oma valmistatud piparkoogi saab kaasa

 Piletid hinnaga 15€ ja 10€ (sooduspilet) 



Eelmise ristsõna õige vastus: SUURE TÕLLU AHTER. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Katriina Ropavka. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse  
Nunne tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 16. novembrini samal aadressil või e-kirjaga 
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind.
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Jõulud pole mägede taga!
Tallinna jõulukuuse otsingud käivad – foto kuusest, andmed asukoha, kõrguse, hinnasoovi  
ja omaniku kontaktidega on oodatud kuni 31. oktoobrini e-aadressile kylly.annus@tallinnlv.ee.

Jõuluakende konkurss tuleb taas – osalema on oodatud kõik kesklinna ettevõtted, 
organisatsioonid ja ühendused, kelle hoonetel on vaateaknad. Tänavune konkursi teema  
on muinasjutulised jõulud. Konkursil osalemiseks peab registreerima aadressil:  
bit.ly/jouluaken. Postitades konkursifoto sotsiaalmeedia kanalites, palume täägida Kesklinna 
valitsuse Facebooki leht. Kolmele parimale + rahva lemmikule saab osaks rahaline auhind ja 
meediakajastus. Konkursil osalejate registreerimine algab 21. novembril ning lõpeb  
4. detsembril.

Jõuluturg Raekoja platsil toimub 25. novembrist 8. jaanuarini. Vanalinn on taas jõuluehteis 
ja rahvas oodatud muinasjutulist jõulumeeleolu tabama. Tulede säras jõulukuuse ja jõuluturu 
sagina kõrval saab linnarahvas reedest laupäevani osa erilisest, vaid selleks nädalavahetuseks 
loodud valgusetendusest „Eluring“ Raekoja seinal. Neile, kes armastavad vanalinna vaiksemaid 
hoove ja ka muinasjutte, on esmakordselt avatud valgus- ja heliinstallatsioonide rada „Leia 
üles muinasjutt“. Vihjeks: võite leida nii võõrasema peegli kui „Väikesest printsist” tuttava 
Rebase ja palju muudki. Head uurimist ja avastamist!

Näitus „Söögiks sobimatu, taaskasutuseks suurepärane“ 
Tallinna südalinnas Roter-
manni kvartalis on avatud 
fotograaf Rene Türki suure-
formaadiliste fotode näitus 
„Söögiks sobimatu, taaskasu-
tuseks suurepärane“.

Läbi fotograaf Rene Türki 
kaameraobjektiivi vaatab mei-
le vastu nihestatud maailm, 
mis sõlmib kokku keskkonna-
probleemide erinevad tahud. 
Mängides materjali vormi ja 
tekstuuriga kuni kõige pee-
nemate detailideni, toob Türk 
oma piltidel metafoorselt esile 
metallide võimaluse igaveseks 
ringkäiguks, vastandades sel-
lele toidu kaduvuse.

„Tugeva visuaalse kuvandi 
leidmine metallide taaskasu-

väga inspireeriv, tähenduslik ja 

ainulaadne väljakutse. Vana-
metalli töötlemisplatsiga tut-
vudes kogesin taaskasutusse 
kogutud metallide ning teks- 
tuuride mitmekesisust, mis 
tekitas võrdluspildi toiduaine-
tega,“ ütles Rene Türk. „Sellest 
sündiski heureka, milles sõ-
num taaskasutusest ja metall 
materjalina saavad kõnekaks 
tervikuks just vastanduse – 
söögiks sobimatu, taaskasutu-
seks suurepärane – kaudu. Nii 
saigi loomeprojekti põhiliseks 
inspiratsiooniks vimkaga ja 
mänguline sõnum ise.“

Kesklinna vanema Monika  
Haukanõmme sõnul aitab näi-
tus muuta inimeste mõtlemist 
taaskasutuse väärtustamise 
kaudu loodussõbralikumaks. 
„Taaskasutus ja roheline mõt-

teviis on suurt kõneainet pak-
kuv teema ning saamas jär-
jest rohkem meie igapäevaelu 
osaks. Iga pisemgi muutus 
taaskasutuse suunas annab 
efekti, säästmaks keskkonda, 
raha ja närve,” ütles Hauka-
nõmm. „Kindlasti on tegemist 
huvitava fotonäitusega, mis 
annab edasi nii autori loovust, 
kuid toob ilmekalt esile ka 
meid ümbritsevaid keskkonna- 
probleeme.“

Fotonäitus Rotermanni 
kvartalis jääb avatuks 23. no- 
vembrini. Näituse ellukutsu-
misele aitasid kaasa Eesti suu-
rim vanametalli ringmajandus-
ettevõte Cronimet, Tallinna 
linn ja Rotermanni Kvartal. 

Teisipäeviti kell 13 koguneb väike seltskond käsitööhuvilisi Kesklinna sotsiaalkeskusesse. 
Siin saab hubases õhkkonnas kududa, tikkida, heegeldada jm. Juhendaja nõustamisel ja 
abistamisel  parandatakse ja uuendatakse samuti kasutatud rõivaid ja õmblustooteid. 

Käsitööringis osalejal ei pea olema eelnevaid käsitöö- ja õmblemiskogemusi.  
Kasutada saab ka õmblusmasinat.

Olete väga teretulnud sõbralikku kollektiivi! Küsimuste korral võib helistada  
tel 6466 123 või tulla kohale.

Mängude tund toimub üks kord kuus esmaspäeviti algusega kell 14. Tundi viivad läbi MATTI 
JAANUS ja  TIIU ANTON, kaasates emotsioone, nutikust ja teotahet. Saate siin kasutada oma 
teadmisi, elukogemusi, mälestusi, loogikat. 

Mängudes on kasutusel nii vanasõnad, aforismid ja mõistatused kui ka lustakad 
mõtlemismängud. Tuletame meelde rahvakalendri tähtpäevi, samuti uuendame fotode abil 
tutvust tuntud inimestega. Arvestame ka kõiki teie mõtteid ja soove. 

Mängude tund aitab saada targemaks ja ka treenida oma mälu. Võitjaid üllatatakse.                                

Ootame rohkelt huvilisi!

TULGE NÄPUTÖÖD TEGEMA!

MÄNGUDE TUND KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES

KODULINNA MAJAS
Kui väljas läheb külmemaks, ilm pimedamaks, puud hõredamaks, siis kipub meel ka 
muutuma kurvemaks. Väikest “ravi” musta meeleolu vastu pakub Sirje Maris Horma 
lillepiltide näitus. Mõne neist võib ka ära osta – endale või sõpradele rõõmuks. Veel 
suurem rõõm sünnib sellest ostust mõnele restaureerimist õppivale tudengile, sest 
müügitulu  laekub Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures olevasse allfondi “Mälestus” ja 
kui nõutav summa on koos, saab keegi tudengitest õppestipendiumi.

Teine põnev näitus on kuni 10.novembrini Kuldjala torni allkorrusel. Autorid Marina 
Russiyan, Victoria Baranova ja Oksana Linde on loonud omapärase maailma, võttes alu-
seks tuntud kunstnike maalid ja need ümber mõtestanud.

14. novembrist on Kuldjala galerii Südalinna kooli ja Pelgulinna gümnaasiumi õpilaste 
päralt. “Helisev linnamüür IX” ajal olid nad oma pintslite ja paberitega kohal ning MAALI-
SID MUUSIKAT. Näitus jääb vaatamiseks kuni 12. detsembrini.

Lauatennist saab tulla mängima. Esmaspäeviti jagab Külli Viil õpetust kangastelgedest 
ja seletab, kuidas neil kududa. Pruugitud raamatute seast võib enesele päriseks leida üks-
jagu põnevaid eksemplare. Pisikeselt täikalt samuti.

Linnamüürile ja kolme torni – Nunna, Sauna ja Kuldjala – saab oktoobri lõpuni ronida 
R, L, P, E ja T kell 11-18, alates 1. novembrist kell 11-16.

Anna-Brigita Topkin, kes on osalenud sudoku MM-il Prahas ning sudoku ja loogika 
MM-il Kirchheimis, saavutanud Eesti meistrivõistlustel 2. ja 3. koha, teeb meie meistri-
kodade päeval (iga kuu kolmandal laupäeval) väikseid tutvustamisseansse. Samuti on ta 
valmis korraldama ka pikemaid ja toekamaid kursusi. Huvilised peaksid end registreerima 
Kodulinna maja valvelauas (tel 6449 867). Samast saab ka teavet pühapäeviti “Väärtuse” 
sarjas toimuvate tutvumiskäikude kohta. 

Kohtumisteni!

Tiina Mägi 
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SIIN VÕIB OLLA SINU REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

☞ 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

OSTAME ABSOLUUTSELT 
IGAS SEISUS AUTOSID. 

Kustutame ARKist 
litsentsi alusel. 

Tallinn ja lähiümbrus. 
Tel 5823 8310

SUPERPRICE  
Lootsi 8

K-R10-17 L10-14
  Toidu ja tarbekaubad, joogid,

  kassi ja koera toidud.
SUURMÜÜK!

HINNAD SOODSAD!
   TULE VEENDU ISE!

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

KUULMISPÄEV
TALLINNAS

www.vaegkuuljad.ee

Kohal on Kuulmisbussi meeskond ja kõrvaarst!
27.oktoobril kell 12.00- 18.00 Toompuiestee 10, 

Eesti Puuetega Inimeste Koja majas

Kell 12.00- 18.00 Kuulmise testimine, kuulmisalane nõustamine, 
kuuldeaparaatide hooldus. Visiiditasu 5 eurot. 

Kell 15.00 Loeng „Mis on kuulmislangus, miks see tekib, kuidas seda 
märgata, millised on kompenseerimise võimalused?". 

Dr. Carina Truuverk, kuulmiskeskusest Audiale. 

Firma Starkey kuuldeaparaatide esitlus.

Kuulmistestidele registreerimine ja info: 53 478 422, info@vaegkuuljad.ee

Ürituse korraldab Eesti Vaegkuuljate Liit koos 
Kuulmisbussi meeskonnaga.

hakka
mesanti

ma.ee
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