
Päikselist sügist!

„Alustame ehitustöödega Pronksi 
tänava Narva maantee ja Raua tä-
nava vahelisest lõigust, mis on 10. 
oktoobrist liiklusele suletud,“ ütles 
abilinnapea Vladimir Svet. „Looda-
me, et suveks jõuab suurema osa Jõe 
ja Pronksi tänava töödest ära teha 
ning järgmiseks sügiseks on tehtud 
ka kõik viimased viimistlevad tööd.“

I etapi ettevalmistusega, mis hõl-
mab Pronksi tn lõigus Narva mnt kuni 
Raua tn (välja arvatud ristmikud), 
alustatakse 3. oktoobril ning nädal 
hiljem 10. oktoobril suletakse see tä-
navalõik liiklusele. Kuna tegemist on 
lõiguga, kus on rohkesti väljavaheta-
tavaid maa-aluseid tehnovõrke, siis 
hõlmab ehitus kogu sõidutee laiuse. 
Kõnniteed jäävad jalakäijatele avatuks 

ja tööde  ajal on kohalikele elanikele 
tagatud juurdepääs kodudele. Sõltu-
valt tööde iseloomust võib ligipääsul 
esineda lühiajalisi piiranguid, millest 
töövõtja teavitab elanikke jooksvalt.

Svet rõhutas, et mõlema täna-
va liiklusruum on plaanis täielikult 
ümber  kujundada. Rekonstrueeri-
misele läheb ka kogu maa-alune osa, 
välja vahetatakse kõik kommunikat-
sioonid  – vesi, kanalisatsioon, gaas, 
elekter. Uuendatud tänavaruum saab 
moodsa valgustuse. Tulemusena pa-
ranevad jalakäijate liikumisvõima-
lused, luuakse sõiduteest eraldatud 
jalgrattateed ja lühikest vahepeatust 
võimaldavad haljastustaskud. Lisaks 
mahub tänavatele rohkesti uut hal-
jastust – puudeallee hakkab kaunis-

tama tänav mõlemat poolt. Kokku is-
tutatakse rekonstrueerimise käigus 
43 puud ja 1372 põõsast.

„Kui seni oli Pronksi tänav peami-
selt autode päralt, siis rekonstruee-
rimisega tagame võrdselt ohutud ja 
mugavad võimalused kõigile ning 
pöörame suurt tähelepanu jalakäi-
jate ja jalgratturite ohutusele. Täna-
vale mahub ka piisavalt haljastust ja 
puhkenurki. Uus liikluskorraldus ta-
gab ka rahulikuma ja ohutuma auto-
liikluse,” lisas Svet.

Ehitustööd tekitavad küll ebamu-
gavusi kohalikele elanikele ja teistele 
liiklejatele, kuid loodame mõistvale 
suhtumisele ning palume kõigil liik-
lejail järgida ajutiste liikluskorraldus-
vahendite nõudeid.

Lastekodu tänav 
rekonstrueeritakse 
täies mahus 
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TALLINNA KESKLINNAS  
ELAB 67 670 INIMEST.

Augustis suurenes Kesklinna 
elanike arv 659 võrra, aasta 

algusest on linnaosa elanikkond 
kasvanud 2628 inimese võrra. 
Tallinna elanike arv suurenes 

augusti jooksul kokku 1707 võrra. 
Aasta algusest on pealinna 

elanikkond kasvanud 9157 inimese 
võrra. 1. septembri seisuga elas 

Tallinnas 454 162 inimest.
2021. aastal kahanes Tallinna 

rahvaarv 683 võrra, ent Kesklinna 
elanikkond kasvas 951 inimese 

võrra.

Allikas: Rahvastikuregister,  
1. september 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 26. oktoobril.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Pronksi tänav saab uue ilme 
Oktoobris algab Jõe ja Pronksi tänava täiemahuline rekonstrueerimine. 
Praegu peamiselt autokeskne tänavaruum kujundatakse ümber 
kaasaegseks, turvaliseks ja kõigi liiklemisviisidega arvestavaks.
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Rekonstrueerimise tulemus
• jalakäijatele ja jalgratturitele 

rohkem ruumi
• sõiduteest eraldatud rattateed
• rohkesti uut haljastust: mõlemale 

tänavapoolele istutatakse kokku 
43 puud ja 1372 põõsast

• uuendatakse kõik maa-alused 
tehnovõrgud

• ehitatakse välja nüüdisaegne 
tänavavalgustus

29. septembril kell 18 toimub Tallinna 
Ülikooli Mare maja auditooriumis 
M134 (Uus-Sadama 5; sissepääs 
Tuukri ja Uus-Sadama tn poolt) 
avalik kohtumine, kus tutvustatakse 
detailsemalt rekonstrueerimisega 
seonduvat ajagraafikut, ajutist 
liikluskorraldust, ligipääsu kodudele 
jm töödega kaasnevat olulist infot. 
Kohtumisel osalevad ja küsimustele 
vastavad linna keskkonna- ja 
kommunaalameti, Kesklinna  
valitsuse ning töövõtja esindajad.

Täpsem info etappide kohta ja 
liiklusskeemid ilmuvad Tallinna 
veebilehele tallinn.ee/pronksi.

Lastekodu tänava rekonstrueerimi-
sega on plaanis kogu tänavaruum 
põhjalikult ümber kujundada: jalg-
ratturitele, jalakäijatele ja sõidukite-
le luuakse üksteisest selgelt eralda-
tud liiklusruum ning piisavalt ruumi 
on ette nähtud ka haljastusele. 

Projekteerimistingimuste eelnõu 
hõlmab Lastekodu tänava kogu ula-
tuses – Liivalaia tänavast kuni Masi-
na tänavani ja lisaks ka Magasini tä-
nava lõigu Lastekodu tänavast Tartu 
maanteeni. Eelnõu ja selle lisamater-
jalid on kuni 3. oktoobrini avalikul väl-
japanekul. 

„Lastekodu tänavast saab täiesti 
uutmoodi kvaliteetne linnaruum. Pä-
rast rekonstrueerimist saab Lasteko-
du tänaval ka jalgrattaga mõnusas ja 
turvalises keskkonnas liikuda,“ ütles 
abilinnapea Vladimir Svet. Ühtlasi 
uuendatakse tänavavalgustus, sade-
mevee ärajuhtimine, kaugkütte ja -ja-
hutuse ning ühisveevärgi ja kanalisat-
siooni torustikud. 

Lastekodu tänaval säilivad ole-
masolevad ja lisatakse uusi puid jm 
haljastust, rajatakse rattaparklaid, 
tänava piirkiiruseks kavandatakse 
30 km/h, tänava põhjaküljele pro-
jekteeritakse lai sillutatud jalakäijate 
promenaad koos pinkidega ning mõ-
lemale teepoolele plaanitakse jalgrat-
tarada.                              Vaata lisa lk 3
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Rõõmsat ja tegusat sügist!
Sügis on kätte jõudnud, palavad suveilmad mä-
lestuseks saanud ja kooliaasta täistuuril käima 
läinud. Septembrikuusse jagus nii päikest kui 
vihma ja muutlikesse ilmadesse mahtus mit-
meid rahvarohkeid ettevõtmisi. 

Kuu esimesel laupäeval oli võimalik osa saa-
da Uue Maailma asumipäevast, juba üheksandat 
korda Kodulinna maja eestvõttel kõlanud lin-
namüürihelidest, Vabaduse väljakul toimunud 
noortefestivalist ning kesklinna parkides ja haljas- 
aladel peetud kettagolfi võistlustest. Ja nii nagu 
tavaks saanud, sai septembrikuu teisel laupäeval 
teoks Kirjandustänava festival. Seekord tundus, 
et  programm oli veelgi tihedam ja rahvast veel-
gi rohkem. Sündmusi jagus õhtupimedani. Suur 
tänu Tallinna Kirjanduskeskuse perele ja kõigile, 
kes ettevõtmise kordaminekule ühel või teisel 
moel õla alla panid! 

Maailmakoristuspäeval tegime koostöös 
kuue saatkonna töötajatega puhtaks linnahalli ja 
kruiisiterminali vahelise rannaala. Kokku sai ko-
gutud lausa viie kuupmeetri jagu kõikvõimalikke 
jäätmeid, enamasti mitmesuguseid pakendeid. 
Sellise koguse prahti suutsid kõrvalise isetekkeli-
se puhkeala kasutajad maha jätta kõigest kolme-
nelja kuuga – viimati käisime sedasama ala ko-
ristamas maikuu algul. Täname meile appi tulla 
soovinud Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonna 
töötajaid, kes meelitasid endale lisaks veel viiest 
saatkonnast abijõudu kaasa! Seega sai kokku üks 
päris suur ja lustlik rahvusvaheline seltskond.   

Nii nagu igal aastal, tuleme selgi sügisel koda-
nikele lähemale – korraldame erinevates asumi-
tes kokku kuus välikontorit. Viimaseid päevi on 
võimalik kõigil Kesklinna elanikel välja pakkuda 
ideid järgmise aasta kaasava eelarve kasutami-
seks. Käesoleva aasta võiduideed „Rohkem puid 
kesklinna!“ oleme realiseerima asunud ja kind-
lasti jõuame sellega sügise jooksul lõpule.

Ettepanekuid linnaosa elukeskkonna paran-
damiseks ja arendamiseks on elanikud saanud 
teha ka linnaruumifestivalil „Tulevik on täna/v“ 
ning Uue Maailma asumifestivalil. Mõtete ja soo-
vide kogumist jätkame ka välikontorites. Kindlas-
ti võite linnaruumis ajapikku märgata nii mõnegi 
esitatud soovi täitumist. 

Oktoobrikuu algus toob ridamisi tähtpäevi.  
Uue kalendrikuu avapäeva mahub neid lausa 
kaks: 1. oktoober on nii rahvusvaheline eakate 
päev kui ka rahvusvaheline muusikapäev. Täna-
vugi on võimalik muusikapäeva puhul osa saada 
suurest hulgast heatasemelistest tasuta kontser-
tidest. Kesklinna sotsiaalkeskus korraldab 4. ok-
toobril Hopneri majas „kaks ühes”-ürituse: linna- 
osa eakad on oodatud tasuta kontserdile, kus 
külalisena esineb Reet Linna ja üles astuvad ka 
sotsiaalkeskuse laulu- ja tantsukollektiivid.

Loomulikult saavad sügisel erilise tähelepanu 
osaliseks hariduspõllu kündjad. Kui 1. septembril 
olid meie peategelasteks kõik suured ja väikesed 
õpilased, siis 5. oktoobril on õpetajate päev!

Oktoobrikuus alustatakse kesklinna ühe 
olulisema ühendustee – Jõe ja Pronksi tänava 
– täiemahulist rekonstrueerimist. Seega tuleb 
selles piirkonnas arvestada ulatuslike ümberkor-
raldustega liikluses. Tasub harjumuspärasele lii-
kumisteekonnale aegsasti parim alternatiiv leida. 
Ja ärgem unustagem, et selle ajutise ebameeldi-
vuse tulemuseks on palju ilusam ja turvalisem 
linnaruum. Selles võite veenduda juba järgmisel 
suvel.

Loodan, et igas vanuses 
kesklinlased leiavad ka 
sügisest südant soojen-
davaid hetki ning ees 
ootava külma ja pime-
da aja pärast üleliia ei 
muretse.

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Kesklinna valitsus tuleb kodanikele lähemale 
Sel sügisel avab Kesklinna valitsus linnaosa erinevates asumites kokku kuus korda välikontori.  
Neist kaks on juba toimunud, ent neli on oktoobrikuu jooksul veel tulemas:
4. oktoobril Vanasadama piirkonnas (Reidi tee - Poldri tn ristmik, Superalko vastas)
11. oktoobril Luite asumis (Luite 19a, Hansaposti parklas).
19. oktoobril Uue-Maailma asumis (Koidu 80)
25. oktoobril Kitseküla asumis (Tallinn-Väike rongijaam)

Välikontorid on avatud kell 16.30–18.00.

Välikontoris saab mitmesugust teavet nii oma piirkonda kui ka laiemalt Kesklinna elanikke puudutava  
kohta, ühtlasi saab esitada linnaosa valitsuse ametnikele küsimusi ja ka ettepanekuid. 

Esimesed välikontorid olid avatud 27. septembril Juhkentali-Keldrimäe asumis ja 28. septembril  
Veerenni asumis.

Taas kogutakse kaasava eelarve ideid
Veel viimaseid päevi, kuni 2. ok-
toobrini kestab Tallinna 2023. 
aasta kaasava eelarve ideekor-
je. Kõigil Tallinna elanikel on 
võimalik oma ettepanek esita-
da. Seda saab teha nii interne-
ti vahendusel kui ka linnaosa 
valitsuse teenindussaalis. Ideid 
saab esitada eesti, vene või ing-
lise keeles.

Kesklinnas võitis mullu kaa-
sava eelarve hääletuse ülekaa-
lukalt idee „Rohkem puid kesk-
linna!”. Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm ütles, et kaasava 

eelarve raames istutatakse sü-
gise jooksul 15 väljavalitud paika 
kokku 108 eri liikidest puud. 

„Istutatakse hõbepapleid, ja-
lakaid, vahtraid, pärnapuid, pirni-
puid ja hobukastaneid. Puuliikide 
valikul arvestasime istutuspai-
kade eripärasid ja konkreetset 
kasvukeskkonda. Kesklinna hal-
jastamise eest ei kanna me hoolt 
üksnes kaasava eelarve raames – 
parkidesse ja haljasaladele oleme 
tänavu istutanud sadu põõsaid ja 
ka puid,“ lisas Haukanõmm.

Esimesel aastal, mil Tallin-

nas kaasavat eelarvet rakendati, 
võitis Kesklinnas idee paigalda-
da juurde joogiveekraane. Selle 
tulemusena ongi neid nüüd lin-
naosas kaks korda rohkem kui 
enne. 

2023. aasta kaasavaks eelar-
veks on planeeritud kokku üks 
miljon eurot, mis jagatakse ka-
heksa linnaosa vahel. Linnaosa 
elanike poolt välja pakutud ja 
ekspertkomisjonis teostatavaiks 
hinnatud ideedest menukaim 
selgub 21. novembrist kuni 4. det- 
sembrini toimuval avalikul hää-

letusel. Mullu said Kesklinna 
elanikud teha valiku kaaslinlas-
te esitatud 26 ettepaneku seast. 
Kõige rohkem hääli saanud idee 
viiakse järgmisel aastal ellu. 

Tallinnas algatati kaasav eel-
arve esmakordselt 2020. aastal ja 
selle investeeringute kogumaht 
oli 2021. aastal 800 000 eurot. 
Toona laekus ideekorjega 420 
ideed, millest 99 läksid edasi ava-
likule hääletamisele. 2021. aastal 
laekus 2022. aasta kaasava eelar-
ve ideekorjele 389 ideed ja avali-
kule hääletamisele läks neist 132.

Pealinna tähtsaima jõulupuu otsing juba käib
Kesklinna valitsus alustas Rae-
koja platsile paigaldatava esin-
dusliku jõulukuuse otsinguid 
juba septembrikuu keskpaiku. 
Pakkumisi saab teha kuni 31. 
oktoobrini.

Kuusk püstitatakse linna 
esindusväljakule juba novembri 
keskel ning pärast seda algavad 
ettevalmistused jõuluturu ava-
miseks. Võib tunduda kumma-
line, et pealinna üheks ehteks 
saavat jõulupuud tuleb otsima 
hakata juba enne kalendrisügise 
saabumist, ent tegemist on ae-
ganõudva põhjaliku protsessiga. 
Jõulukuuse otsinguid alusta-
takse nii varakult selleks, et pa-
kutavate kuuskedega kohapeal 
tutvuda ning hinnata nii nende 
sobivust pealinna esindusjõulu-
puuks kui ka võimalusi pääseda 
puu kasvukohale suurte masina-
tega ligi ja puu ohutult langeta-
da. 

Valiku tegemisel arvestame 
kuuse välimust, hinda ja kau-
gust Tallinnast. Pakutav kuusk 
peab olema vähemalt 15 m kõr-
ge, kahar ja ühtlaselt tihe, kas-
vama ligipääsetavas kohas mitte 
kaugemal kui 150 km Tallinnast. 
Puu lähedal ei tohi olla elektrilii-
ne, mis takistavad kraana tööd. 
Puud võib pakkuda maaomanik 
või tema esindaja.

Jõulukuuse pakkumisi – foto 
kuusest, andmed asukoha, kõr-
guse, hinnasoovi ja omaniku 
kontaktidega – ootame kuni 31. 
oktoobrini e-aadressile kylly.an-
nus@tallinnlv.ee. Lisainfo telefo-
nil 514 6612.

„Kui keegi on märganud ku-
sagil väga uhket kuuske ja oskab 
täpse aadressi anda, siis võib 
pakkuda ka seda. Küll me siis 
juba ise maaomaniku üles otsime 
ja läbi räägime!“ lisas Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm.
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Juudi vana kalmistu ala rekonstrueerimine jätkub
Kesklinna valitsus kuulutas 
välja hanke juudi vana kal-
mistu ala (Magasini tn 27) 
teise etapi rekonstrueerimis-
tööde teostaja leidmiseks.

Kalmistuala rekonstruee-
rimise esimese etapiga ehitati 
esinduslik väljak ja väravapor-
taal, taastati paekivist müürid, 
rajati haljastus ning paigaldati 
välimööbel ja valgustus. Esi-
mese etapi tööde lõpuks tagab 
teostaja kogu kalmistualale 
kahe tööetapi vaheliseks ajaks 
väärika ilme. Esimese etapi 
ehitustööd algusega mullu no-
vembri lõpust tegi Mefab OÜ. 
Eriti efektsed on uuesti üles 
laotud väravaportaal ja müürid 
õhtul laternate valgel.

Järgmiseks suveks saab 
projektile vastava ilme ka endi-
se kalmistu tagumine osa ehk 
nn matuste ala ning platsiga 
külgnevad kõnniteed. Lisaks 
taastatakse kabelite vunda-
mendid ja trepiastmed ning 
alale rajatakse lilleniit. Restau-
reeritaval ristuval piirdemüüril 
leiavad eksponeerimist haua-
tähised, mis kaevati välja Reidi 
tee ehitusalalt. Samuti paigal-
datakse 11 uut efektset tam-
mepuid meenutava disainiga 
välivalgustit. 

Eesmärk on kujundada 
nõukogude perioodil hävitatud 

kalmistualast väärikas roheala, 
kus on arvestatud nii paiga 
ajaloolise tähenduse kui ka 
praeguste oludega. Juudi vana 
kalmistu ala terviklahendus 
koosneb markeeritud matmis-
paikade ja kabeli asukohaga 
rahualast ja kõigile jalutajatele 
avatud puhkealast.

Kavandatud tööd põhine-
vad maastikuarhitektuursel 
põhiprojektil, mis arvestab 
kalmistu maa-alal tehtud ar-
heoloogiliste uuringute tule-
musi ning juudi kogukonnalt 
ja kohalikelt elanikelt laeku-
nud arvamusi. Projekti autor 
on Toomas Põld Loovmaastik 
OÜ-st.

Juudi kalmistu Magasini 
tänaval ehk juudi vana kal-
mistu on esimene teadaolev 
juutide matmispaik Tallinnas. 
Kalmistu rajamine on tihedalt 
seotud juudi kogukonna kuju-
nemisega Tallinnas. Mõnedel 
andmetel maeti kalmistu alale 
juba alates 1790. aastast. Kind-
laid andmeid on kalmistust 
alates 1840. aastatest. Piirit-
letud kalmistu on hästi näha 
Tallinna 1865. aasta üldkaardil. 

1880. aastal projekteeris 
arhitekt Nikolai Thamm vanem 
kalmistu vahimaja, abihooned 
ja kalmistu värava. Kalmis-
tul asus sünagoogi rajamise 

initsiaatori ja toonase juudi 
kogukonna juhi Šaje Levino-
vitši (suri 1907) mausoleum, 
mille projekteeris Riia arhitekt 
Jacques Rosenbaum. Hoone 
sai valmis 1910. aasta sügisel. 
Hauatähiste osas olid kalmis-
tule iseloomulikud teisteltki 
juudi kalmistutelt tuttavad 
massiivsed kivist hauasambad 
ja sepisaiaga ääristatud haua-
platsid. Enamik surnuid maeti 
siia veel juudi kombe kohaselt 
üksnes surilinas, ilma kirstuta. 

Kalmistu suleti matmiseks 
toonase linnaduuma otsusega 
alates 1. oktoobrist 1910. Seda 
nõudsid naabruses elavad lin-
lased, kes polnud rahul kalmis-
tult levivate „pahalõhnaliste 
miasmidega”. Kalmistu asus 
soisel alal ja rohke pinnavesi 

muutis matmise keerukaks. 
Juudi vana kalmistu likvidee-
riti lõplikult 1963. Selle kohale 
rajati 1967. aastal automajand. 
Hauakive kasutati rannakind-
lustuse ehitamisel Russalka 
ja Vanalinna sadama vahel. 
Väravaehitis koos tiibhoone-
tega lammutati aga alles 1979. 
aastal. Veel 21. sajandi alguses 
asusid kalmistu peal endiselt 
autoparkla, autobaasi maha-
jäetud töökojad ja garaažid.

Kalmistu ala renoveerimist 
alustati Kesklinna valitsuse 
algatusel ja koostöös linnavo-
likogu saadikute, Eesti Juudi 
Kogukonna, Eesti Juudiusu 
Koguduse ning kohalike ela-
nikega. Renoveerimisprojekti 
koostasid Loovmaastik OÜ ar-
hitektid.

AMETLIKUD TEATED
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet avalikustavad ajavahemikul 
19.09.-03.10.2022 Lastekodu tänava 
rekonstrueerimise projekteerimis-
tingimuste eelnõu.

Lastekodu tänava (Liivalaia – 
Masina) ja Masina tänava (Lasteko-
du - Tartu mnt) rekonstrueerimise 
käigus tehakse korda tänavavalgus-
tus, sademevee ärajuhtimine, kaug-
kütte ja -jahutuse ning ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooni torustikud. Lisaks 
kujundatakse ümber tänavaruum 
rattatee, kõnnitee, liikluskorralduse 
ja haljastuse osas. Rattastrateegia 
2018-2028 eesmärkide täitmiseks 
täpsustatakse ja muudetakse täna-
varuumi lahendust Lastekodu tn 31 
ja Lastekodu tn 31a kinnistute de-
tailplaneeringus (DP035030), mille 
lahendus ei arvesta rattatee kavan-
damisega. Eelnõu kohaselt lähtu-
takse Lastekodu tn projekteerimisel 
järgmistest üldistest põhimõtetest: 
a) säilitada olemasolevad puud ja li-
sada puuderead täna puuduvatesse 
tänavalõikudesse, b) säilitada tänava 
servades pikiparkimine, lisada hal-
jastust ja rattaparklaid; rattaparkla-
te rajamisel analüüsida külgnevate 
hoonete rattaparkimiskohtade va-
jadust, tagamaks parkimisvõimalus 
asutusetele ja korterelamutele, mil-
lele ei ole rattahoiu kohti; elamutele 
projekteerida varikatusega ratta-
parklad, raamist kinnitatavate rat-
tahoidikutega; projekteerida ruum 
elektritõukerataste parkimiseks, nt 
rattaparklate juurde, c) tänava piir-
kiiruseks projekteerida 30 km/h, 
d) tänava põhjaküljele projekteeri-
da lai, võimalusel nelja meetri laiu-
ne, sillutatud kõnnitee/jalakäijate 
promenaad koos pinkidega (u 150m 
vahekaugusega), e) rattaliikluseks 
projekteerida lahendus, kus ühesuu-
nalistel lõikudel (välja arvatud kesk-
turu juures) on üks liikumissuund 
koos autoliiklusega ning teine suund 
(autoliiklusega vastupidises suunas) 
on eraldatud rattarajal. Kahesuu-
nalistel tänavalõikudel ja keskturu 
juures on ühesuunalised eraldatud 
rattarajad mõlemal pool tänavat.

Projekteerimistingimuste eel-
nõu ja selle lisamaterjalidega on 
võimalik tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP035030 dokumentide juu-
res, Tallinna veebilehel: tallinn.ee/
keskkond –> kaasamine –> Lasteko-
du tänava projekteerimistingimus-
te eelnõu avalik väljapanek. Samuti 
saab materjalidega tutvuda 19.09.-
03.10.2022 tööpäeviti Tallinna Kesk-
linna Valitsuses aadressil Nunne tn 

18.  Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õigus 
esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta 
ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti 
aadressitel kesklinn@tallinnlv.ee või 
kommunaal@tallinnlv.ee või posti 
teel. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtaeg on 03.10.2022.  

Projekteerimistingimuste eel-
nõu avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu toimub 
19.10.2022 algusega kell 17.30 Tal-
linna Keskraamatukogu võõrkeelse 
kirjanduse osakonna ürituste saalis 
aadressil Liivalaia tn 40 (sissepääs 
peauksest 15 m Juhkentali tänava 
pool). 

Lennuki tn, Liivalaia tn, A. Lauteri 
tn ja Maakri tn vahelise kvartali de-
tailplaneeringu ning detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avaliku väljapa-
neku ja arutelu tulemused

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
30.06.-13.07.2022 läbi Lennuki täna-
va, Liivalaia tänava, A. Lauteri täna-
va ja Maakri tänava vahelise kvartali 
detailplaneeringu ning detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avaliku välja-
paneku.  Väljapaneku ajal linnaosas 
kodanikke materjalidega tutvumas 
ei käinud. Avaliku väljapaneku kestel 
laekus kohalikule omavalitsusele üks 
kirjalik vastuväide Maakri tn 44 kor-
teriühistu volitatud esindajalt ning 
väljapaneku väliselt üks arvamus 
füüsiliselt isikult. Arutelule eelneval 
päeval esitas oma pöördumise Lau-
teri tn 7 korteriühistu.

23.08.2022 toimus Tallinna 
Kesklinna Valitsuses avaliku välja-
paneku tulemusi tutvustav arutelu. 
Arutelust võtsid osa huvitatud isiku 
esindajad, detailplaneeringu koosta-
ja, detailplaneeringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise aruande 
koostaja, vastuväidete esitajad, Tal-
linna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti ning linnaosa valitsuse amet-
nikud. Linnaosavalitsuse ametnik 
andis ülevaate detailplaneeringu ja 
detailplaneeringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise aruande 
avalikust väljapanekust, planeeringu 
koostaja ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise aruande koostaja 
andsid selgitusi esitatud vastuväi-
detele. Kohal viibinud vastuväidete 
esitaja jäi oma esitatud vastuväidete 
juurde, mis puudutasid insolatsioo-
ni, müra ja liikluskorraldust. Detail-
planeeringu edasise menetlusega 
tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet.

Tantsutaat Ullo Toomi 120 
14. septembril möödus 120 
aastat rahvatantsupedagoo-
gi ja tantsujuhi Ullo Toomi 
sünnist. Tantsutaadi juubeli-
aasta avati heade kavatsuste 
kokkuleppe allkirjastamisega 
ning sadade jalapaaride rah-
vatantsuga Vabaduse välja-
kul.

Tantsupidude traditsioo-
ni algataja, legendaarse tant-
sutaadi Ullo Toomi mälestu-
se jäädvustamiseks sõlmitud 
heade kavatsuste kokkulepe 
seab eesmärgiks teha koos-
tööd ning ettevalmistusi eesti 
rahvatantsu ja rahvamuusika 
ning Ullo Toomi pärandi jääd-
vustamiseks linnaruumis.

Mõtte jäädvustada Kale-
vi staadionil kui tantsupidude 
toimumise paigas Ullo Toomi 
mälestus algatas MTÜ Tantsu-
taat asutajaliige ja Ullo Toomi 
õpilane Ilma Adamson. „Ullo 
Toomi on tantsutaat, nii nagu 

Gustav Ernesaks on laulutaat 
– nemad seisid meie tantsu- ja 
laulupidude jätkusuutlikkuse 
eest. Ullo Toomi pärandist on 
sündinud need traditsioonili-
sed peod, mida me täna teame 
ja millest oleme osa saanud 
ning meie kohus on järeltuli-
jatena seda traditsiooni järg-
mistele põlvkondadele edasi 
kanda,” ütles Adamson. 

Kalevi staadioni territoo-
rium, mis on pikka aega olnud 
ning jääb ka tulevikus suurte 
tantsupidude toimumise pai-
gaks, on parim asukoht Ullo 
Toomi mälestuse jäädvusta-
miseks. Ullo Toomi väärilise 
parima kunstilise lahenduse 
leidmiseks korraldatakse idee-
konkurss.

Heade kavatsuste kokku-
leppe sõlminud Tallinna linna-
valitsus, Eesti Rahvamuusika ja 
Rahvatantsu Selts, MTÜ Tant-
sutaat ja MTÜ Eesti Spordi-

selts Kalev teevad koostööd 
ideekonkursi läbiviimisel ning 
mälestuse jäädvustamise ra-
hastamiseks vajalike rahaliste 
vahendite leidmiseks. 

Linnapea Mihhail Kõlvar-
ti sõnul on meie tantsupidu-
de traditsioon osa UNESCO 
vaimsest kultuuripärandist. 
„Muusika ja tants on meie rah-
va kultuuripärandi lahutamatu 
osa. Järgmisel aastal toimuvad 

mitmed üritused, mis on pü-
hendatud Ullo Toomile ja tema 
pärandile. See  tuletab ühtlasi 
meelde, mis on meie kultuuri 
selgroog ja väärtused.“ 

Ullo Toomi 120. sünniaas-
tapäeva tähistamiseks toimus 
Vabaduse väljakul ühistantsi-
mine. Sellega avati ühtlasi pi-
dulikult Ullo Toomi aasta, mille 
raames toimuvad üle Eesti eri-
nevad sündmused.

Taastusremont kvartalisisestel teedel
Kesklinna viis teeobjekti lä-
bib taastusremondi, töödega 
alustati eelmisel nädalal.

Vesivärava tänaval vaheta-
ti välja kaevupäised ja luugid 
ning paigaldati uus sõidutee 
katend Kadrioru staadioniga 
külgneval Poska tänava ja Gon-
siori tänava vahelisel lõigul. 
Uue asfaltkatte said ka Kalevi 
staadioni parkla ja Kesklinna 
Vene gümnaasiumi kasutuses 
olev Kreutzwaldi tn 25 parkla.

Sel nädalal algasid märksa 
töömahukamad ja aeganõud-
vam tööd J. Vilmsi tänaval Gon-
siori ja Lubja tänava vahelisel 
lõigul. Laagna teel liiklemist 
teetööd ei häiri – ristmik jääb 
avatuks. Küll aga on Vilmsi tn 
nimetatud osa läbivale liiklu-
sele suletud, ligipääs tagatak-

se üksnes kohalikele elanikele 
ja teenindavale transpordile. 
Palume liiklejatel järgida ob-
jekti ajutist liikluskorraldust ja 
paigaldatud liikluskorraldus-
vahendeid.

Taastusremondiga uuen-
datakse sõidu- ja kõnniteede 
asfaltkate, vahetatakse välja 
lagunenud äärekivid ning kor-
rastatakse töömaale jäävad 
kaevupäised. Lisaks tehakse 
ka puude hoolduslõikust ja 
haljastustöid. Keskkonna- ja 
kommunaalameti tellitud ehi-
tustöid teeb Tee ja Tee OÜ. 
Tööde maksumus on 330 000 
eurot koos käibemaksuga. 

Värske asfaltkatte on saa-
nud ka Veerenni tänava Sidu-
ri ja Viadukti tänava vaheline 
lõik.
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Ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike esemete kogumisring 22. oktoobril 

Soodustame biojäätmete kompostimist ja kogumist 

Pärnamäe jäätmejaamast saab komposti osta

Tallinnas laienevad hoovide haljastamisvõimalused

Kesklinna elanikud saavad ta-
suta, mugavalt ja keskkonda 
säästvalt anda 22. oktoobril ära 
kodumajapidamises tekkinud 
ohtlikke jäätmeid ja kasutus-
kõlblikke esemeid. 

Elanikke ootab igas peatus-
paigas kaks autot – üks ohtlike 
jäätmete jaoks ja teine kasutus-
kõlblike asjade jaoks. Ohtlikud 
jäätmed suunatakse edasi Epler 

& Lorenz AS-ile taaskasutuseks 
ja materjalidena ringlusesse 
ning seeläbi ei satu need olme-
jäätmete hulka või loodusesse. 
Kasutuskõlblikud asjad antakse 
üle MTÜ-le Uuskasutuskeskus, 
kes need uuesti ringlusesse 
suunab. 

Suuremaid kasutuskõlblikke 
esemeid nagu mööbel ja töökor-
ras koduseadmed (nt külmikud, 

pliidid jms) kogumisringi käigus 
vastu ei võeta. Need on võima-
lik viia Paljassaare jäätmejaamas 
asuvasse korduskasutusruu-
mi või MTÜ Uuskasutuskeskus 
poodidesse. 

Kogumisringe korraldab lin-
na strateegiakeskus. Lisainfo: 
https://www.tallinn.ee/kogu-
misringid või telefonilt 640 4245 
või 640 4131. 

Biojäätmete liigiti kogumise 
edendamiseks annab Tallin-
na linn üksikelamute, paaris-
majade, ridaelamubokside ja 
kahe korteriga majade elanike 
kasutusse soodustingimustel 
kodukompostreid ja kogumis-
mahuteid.

Valida saab biojäätmete 
nõuetekohase kompostimise või 
mahutiga üleandmise vahel. Ko-
dukompostri soetusmaksumus 
on 318,56 eurot, millest 50 eurot 
tasub kodukompostri taotleja 
omaosalusena. 140-liitrise ko-
gumismahuti soetusmaksumus 
on 23,88 eurot ja 80-liitrisel 
kogumismahutil 22,32 eurot – 
need antakse taotleja kasutusse 
omaosalustasuta.

Taotlusi kodukompostri või 
kogumismahuti soetamiseks 
saab esitada e-teeninduse por-
taalis taotlen.tallinn.ee seni, 
kuni neid jätkub. Mahutite ja 
kompostrite lõppemisel taot-
luste vastuvõtt peatatakse ning 
pärast seda esitatud taotlusi 
läbi ei vaadata. Kompostri või 
mahutiga saab soovi korral ta-
suta kaasa ka biojäätmete kogu-

misnõu koduköögi jaoks.
Taotleda saavad vaid füüsi-

lised isikud, kelle elukoht Ees-
ti rahvastikuregistri järgi on 
Tallinna piires aadressil, kuhu 
kodukompostrit või kogumis-
mahutit taotletakse. Nii ük-
sikelamu, paarismaja, ridaela-
muboksi kui ka kahe korteriga 
hoone elanik saab taotleda kas 
ühte kompostrit või mahutit. 
Taotleja peab olema liitunud 
aastaringselt korraldatud jäät-
meveoga.

Täpsema info kodukom-
postrite ja kogumismahutite 
parameetrite ning nende kodu-
kasutusse taotlemise tingimus-
te kohta leiab aadressilt www.
tallinn.ee/et/biojaatmete-ko-
gumisvahendid.

Biojäätmete tekkekohal lii-
giti kogumine tuleb kõikjal Ees-
tis korraldada hiljemalt 2023. 
aasta lõpuks, kuid Tallinnas on 
seda kavas teha juba kevadel. 

Projekti „Biojäätmete liigiti 
kogumise ja kohtkompostimi-
se edendamine Tallinna linnas“ 
raames eraldas keskkonnain-
vesteeringute keskus (KIK) Tal-

linna strateegiakeskusele toe-
tust 140-liitriste biojäätmete 
kogumismahutite (1000 tk) ja 
250-liitriste kodukompostrite 
(700 tk) soetamiseks ning kom-
postimise koolituste läbiviimi-
seks. KIK-i projekti kogumak-
sumus on ligi 250 900 eurot, 
millest Tallinna linna omaosalus 
on üle 65 200 euro. Lisaks sel-
lele hankis linn veel ka 80-liit-
riseid kogumismahuteid (4000 
tk).

Tallinlastel on taas hea võima-
lus soetada Pärnamäe jäätme-
jaamast kvaliteetset komposti. 
Sertifitseeritud kompost on 
valmistatud kohapeal elanike 
toodud ning kalmistutelt ko-
gutud aia- ja haljastujäätme-
test.

Kompost sobib väga häs-
ti mulla väetamiseks ja mulla 
kvaliteedi parandamiseks nii 
aiamaale, lillepeenrasse kui ka 
toalilledele. Kompost parandab 
mulla omadusi ja kunstväetisi 
polegi vaja. Komposti on mõist-
lik kasutada segatuna kasvu-
mullaga vahekorras üks ühele. 
Müügis on kokku ligikaudu 500 
kuupmeetrit (500 t) sertifitsee-
ritud komposti hinnaga 7,2 eu-
rot ühe kuupmeetri eest. 

Pärnamäe jäätmejaam on 
avatud tööpäevadel kell 12–20 
ning laupäeval ja pühapäeval 
kell 10–18. Komposti saab laadi-
da käsitsi või vajadusel ka eks-
kavaatoriga tööpäevadel kella 
17-ni. Soovitav on tulla oma 
transpordiga, kuid suurema-
te koguste puhul saab Tallin-
na Jäätmekeskuselt tellida ka 
transpordi (hinnaga 1,2 eurot 
kilomeeter). Transpordisooviga 
tellimused tuleb saata kirjalikult 
aadressile info@jaatmejaam.ee.

Kuigi Pärnamäe jäätmejaa-
ma kompostimisväljakul toode-
tud kompost on sõelutud, võib 
see siiski sisaldada ka väikseid 
klaasi- või plastikutükke. Põh-
juseks on see, et kalmistul ki-
putakse haljastujäätmete hul-

ka viskama küünlaümbriseid, 
kastmispudeleid või joogitaarat. 
Seetõttu on kompostiga toime-
tades soovitav kanda kindaid.

Kõik Tallinnas tegutsevad 
jäätmejaamad – Pärnamäe (Ris-
tiaia tee 8), Rahumäe (Rahumäe 
tee 5a), Pääsküla (Raba tänav 
40) ja Kopli (Paljassaare põik 5) 
– võtavad elanikelt vastu lehe- 
prahti ja muid haljastujäätmeid. 
Korraga saab Tallinna elanik 
tasuta ära anda 0,6 kuupmeet-
rit haljastujäätmeid ehk kuus 
100-liitrist kotti. Andes aia- ja 
haljastujäätmeid jäätmejaama-
desse, võib olla kindel, et sellest 
valmib sertifitseeritud kompost, 
mida on hiljem võimalik taas 
aias kasutada.

Korteriühistud saavad Tal-
linnas taotleda toetust hoo-
vihaljastuse rajamiseks või 
korrastamiseks, ühtekokku on 
tänavu linnaeelarves toetuseks 
ette nähtud 58 150 eurot. 

Tänavuses eelarves toetu-
sele „Roheline õu“ ette nähtud 
rahast on juba toetusteks eral-
datud 42 257 eurot, menetluses 
on taotlusi 1742 euro ulatuses 
ja vabu vahendeid veel 14 150 
eurot. Toetusega on võimalik 
katta tagasiulatuvalt kuludoku-
mentide alusel kuni 60% tööde 
ja materjalide maksumusest. 
Maksimaalne toetussumma on 
600 eurot korterelamu kohta 
kalendriaastas.

Toetust „Roheline õu“ saab 

taotleda korterelamu hoovi hal-
jastuse rajamise või korrastami-
se töödeks. Näiteks puude, põõ-
saste, püsikute, roni-, maitse-, 
ravim-, köögivilja- ja muude tai-
mede ostmiseks ja istutamiseks; 
lillevaaside, -amplite; -kastide ja 
muude mahutite, peenrapiirete, 
geotekstiili, istutusmaterjali (sh 
turvas, muld jms) ning pinna-
sekatte (multš, dekoratiivkivid 
jms) ostmiseks ja paigaldami-
seks; muru rajamiseks ja samb-
latõrjeks ning puude raieks ja 
puude-põõsaste hoolduslõiku-
seks. Ühtlasi ka eelmainitud te-
gevuste elluviimiseks ja vajalike 
teenuste ostmiseks, v.a tööriis-
tade ja -vahendite ostmiseks. 

Tänu „Rohelise õue“ toetu-

sele saavad sajad korteriühistud 
koduõue rikastada haljastusega 
ja muuta seeläbi meie linnaruu-
mi rohelisemaks ja liigirikka-
maks. Möödunud aastal sai seda 
toetust 162 korteriühistut kok-
ku summas 55 250 eurot.

Koduhoovi haljastuse lisa-
misel on abiks hiljuti valminud 
Tallinna elurikka haljastuse ka-
taloog, kust leiab sobivaid tai-
mi ja kindlasti ka inspiratsioo-
ni. Kataloogi leiab aadressilt 
http://haljastus.tallinn.ee.

Tallinn toetab korteriühis-
tuid üheksa meetme kaudu ja 
selleks on käesoleva aasta linna-
eelarves ühtekokku 2,25 miljonit 
eurot. Info on leitav aadressilt 
www.tallinn.ee/korteriuhistu.

● 10.00-10.30 Jalgpalli tänava parkla 
(Kitseküla rongipeatuse vastas)

● 10.30-11.00 Tallinn-Väike peatuse  
juures (Tondi Olerexi kõrval platsil)

● 11.00-11.30 Uue-Maailma 11 juures,  
garaažide ees

● 11.30-12.00 Vaikne/Magasini 
ristmikul pakendikonteinerite 
juures

● 12.00-12.30 Juhkentali 12 ees  
(Kalevi spordihalli parklas)

● 12.30-13.00 Lastekodu/Odra 
ristmikul (Lastekodu 31a kõrval, 
pakendikonteinerite juures)

● 13.00-13.30 Torupilli Selveri parklas

● 13.30-14.00 Lastekodu 11b  
(Keskturu parklas)

● 14.00-14.30 Viadukti/Leete ristmikul 
(Leete 1a kõrval, pakendipunkti juures)

● 14.30-15.00 Adamsoni 34 juures

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
22
OKT

KESKLINN
VASTU VÕETAKSE  

TERVEID JA PUHTAID: 
raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, riideid 
ning muid kodutekstiile, mänguasju, jalanõusid, 
hobivahendeid ja sporditarbeid, jalgrattaid,  
sisustusesemeid (sisustuskaunistused, kujuke-
sed, linikud jms), aksessuaare (ehted, kotid, vööd, 
prillid jms), väiksemaid töötavaid elektroonika-
seadmeid (nt föön, röster, veekeedukann, mikser, 
mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Kogumisautode ajagraafik ja peatuspaigad

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid,  
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravi-
meid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamür-
ke, väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, 
elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, 
elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Ohtlikke jäätmeid võib viia  
ka kõikidesse Tallinna jäätme- 
jaamadesse ja ohtlike jäätmete 
kogumispunktidesse. 

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid nagu mööblit ja töökorras 
kodutehnikat (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei 
võeta. 

Need võib viia Paljassaare jäätme- 
jaama korduskasutusruumi või 
Uuskasutuskeskuse poodidesse.  

Maailmakoristuspäeval koristasid Kesklinna valitsuse töötajad koos kuue saatkonna esindajatega 
linnahalli naabruse tühermaalt ja mererannast kokku viis kuupmeetri prügi, millest enamuse 
moodustasid mitmesugused metsikutest piknikutest maha jäänud pakendid. 
Linnaosavalitsuse algatatud koristusaktsioonis lõid seekord osalemissoovi ilmutanud Saksa saatkonna 
ärgitusel kaasa lausa kuue suursaatkonna esindajad - lisaks sakslastele olid esindatud Soome, 
Rootsi, Kreeka, Ungari ja Prantsusmaa. Seega kujunes koristustöö ähvardavale vihmale vaatamata 
rahvusvaheliselt rahvarohkeks. Linnaosavalitsus ja saatkonnad plaanivad koostööd ühel või teisel moel 
kindlasti jätkata. 
Linnaelanike ja ka turistide seas on see linnahalli ja kruiisiterminali vaheline söötis ala populaarne 
ajaviitepaik. Muret teeb aga asjaolu, et piknikupidajad jätavad endast maha suure hulga prügi. 
Seekordne muljetavaldav prügikogus on sinna ladestunud kõigest ühe suve jooksul – viimati sai 
sedasama ala koristamas käidud tänavu maikuu hakul.
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LINNAMATKAD

KESKLINNAS

TASUTA

 8.10 

Linnamatkad toimuvad kogenud
giididega, kes räägivad põnevaid
lugusid piirkondade ajaloost.

12.00 vene keeles
13.00 eesti keeles

VEERENNI
(kogunemine Vaikses pargis)

11.00 inglise keeles
12.00 vene keeles
13.00 eesti keeles

KELDRIMÄE
(kogunemine Liivalaia 38,
Kaasani kiriku ees)

 REGISTREERIMINE EI OLE VAJALIK

 15.10 
Laupäev

Laupäev
Kaks alajaamamaja kaeti kunstiteosega 
Kesklinna valitsuse ja Eesti 
Kunstiakadeemia koostöös 
valmisid Nunne tn 3 asuva 
elektrialajaama ning Aia tn 
16 asuva maagaasimaja sein-
tel supergraafikateosed.

Teosed on kohaspetsiifili-
selt eriilmelised – vanalinnas, 
Kitsehaljaku kõrval asuv taies 
pajatab Tallinna rajamise lugu, 
Kanutiaia serval rula- ja ratta-
rambi kõrval asuva gaasimaja 
kujundus on noortepärasem 
ja värvikirevam.

Nunne tn 3 seinu kaunis-
tava teose autor, EKA digitoo-
tedisaini bakalaureuseõppe 
teise kursuse tudeng Marie 
Soosaar ütles, et teose sei-
nale kandmiseks kulus kolm 
kaheksatunnist tööpäeva. 
Ent veelgi rohkem aega võt-
tis eeltöö - stenslite tegemi-
ne. Marie kandis kujutised 
projektoriga ehituspapi- ja 

plastiklehtedele ning seejä-
rel lõikas need käsitsi noaga 
välja. Sama tööpõhimõtet ka-
sutab oma taieste loomisel 
ka salapärane tänavakunstnik 
Edward von Lõngus. Marie 
on saanud tänu sellele silma-
paistvale tööle juba uue töö-
pakkumise – peagi kaunistab 
tema kunstitöö ka üht vana-
linna hostelit. 

Aia tn 16 gaasimaja kaunis-
tava taiese autor, EKA muin-
suskaitse ja konserveerimise 
eriala magister Triinu Väik-
meri ütles, et ülesannet täit-
ma asudes mõtles ta esmalt, 
et teos peaks suhestuma koha 
mineviku ja olevikuga. „Prae-
gu on siin kõrval laste ja noor-
te mängu- ja spordiplats, kuid 
kunagi on siin olnud suveaed, 
kus pakuti mitmesugust mee-
lelahutust - seega arvasin, et 
võiks olla värviline ja lilleline, 

et sellise laste- ja noortepä-
rasusega praegusel keerulisel 
ajal möödujatele positiivseid 
emotsioone luua,“ ütles Triinu.

Täname Eesti Gaasi ja 
Elektrilevi, kes lahkelt oma 
tehnorajatiste seinu lõuendi-
na kasutada  lubasid. Lisaks 
linnaruumi kunstiga kaunis-
tamisele annab see koostöö-
projekt EKA tudengitele või-
maluse ideid genereerida, kätt 
proovida ja kogemusi oman-
dada. Need kaks realiseeri-
tud tööd valiti välja konkursi 
korras paljude esitatud tööde 
seast kõrgetasemelise komis-
joni otsusega. 

Linn sai seeläbi kaunimaks, 
noored kunstnikud said aga 
kogemusi ja reklaami. Loode-
tavasti jätkub selline mitme-
külgselt kasulik koostöö ka 
järgnevail aastail.

Augusti lõpul paigaldati linnaruumi kolm esimest taskuparki, mis võimaldavad lihtsalt, kiirelt  ja efektiivselt 
elukeskkonna hubasemaks muuta. 
Tallinna tänavate äärde autode parkimiskohtade asemele taskuparkide rajamist hakati plaanima tänavu 
varasuvel ning nüüdseks on esimesed juba valmis saanud. Kolmest kaks asuvad südalinnas ja üks Kalamajas. 
Kindlasti tuleb neid kevadel hulgaliselt juurde.   

Kesklinna valitsuse 
tellimusel korrastati 
Musumäe Pärnu maantee ja 
Valli tänava poolne trepp ja 
piirdemüür.
Hooldusremonditööde 
käigus korrastati Pärnu 
maantee ja Valli tänava 
poolne juurdepääsutrepp, 
restaureeriti treppi 
ääristavad paekivimüürid 
ja vahetati välja müüritiste 
purunenud katteplaadid.
Tööd teostas Bau Ehitus 
Grupp OÜ. Töödele kulus 
28 800 eurot.

Eesti Spordiselts Kalev viis Kesklinna valitsuse toel suve jooksul läbi põnnide võimlemishommikuid, 
panustades lasteaialaste kehalisse, vaimsesse, sotsiaalsesse ja emotsionaalsesse arengusse.
Tundide teemad olid mitmekesised: jõud, painduvus, tasakaal, rütmitunnetus, osavus, jooga, akrobaatika, 
liikumismängud ja tants.
Projektist võttis osa 16 lasteaeda ning aktiivseimal päeval oli osalemas pea 250 last. Võimlemishommikutest 
võttis osa kokku üle 1000 põnni. Tänu lõbusatele liikumistundidele avanes lastel võimalus proovida mitmeid 
erinevaid alasid ja leida palju uusi sõpru.

Hiljemalt aasta pärast on võimalik tunnelisse laskumata Kalamajast ja Balti jaamast vanalinna pääseda. 
Sel eesmärgil on Vana-Kalamaja tänava ulatusliku rekonstrueerimise raames praegu käimas teetööd ka 
Toompuiestee ja Nunne tänava ristmikul.
Vana-Kalamaja tänavast kujundatakse kvaliteetne linnaruum, kus on kõigil, nii jalakäijal, ratturil kui 
autojuhil mugav ja turvaline. 
Vana-Kalamaja tänavaruumi uuendamise aluseks on 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö 
„Kasvulava“, mille autoriteks on Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke. Töid 
teostab Tallinna Teede AS.
Ühtekokku kestavad Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimistööd ligi aasta, tööde tähtaeg on juuli 2023. 
Ümberehitatud tänav annab jalakäijatele ja jalgratturitele rohkem ruumi ning tänav saab uue ilme kaasaegse 
tänavamööbli, haljastuse ja väljakutega.
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Hõimupäevade ajal saab Hopneri majas tantsu lüüa
Suuremat sorti tantsimine, 
kuhu oodatakse kõiki, kel 
tantsujalad kibelevad, toi-
mub Hopneri maja dieles 13. 
oktoobril kell 19.

Hõimupäevade traditsioo-
nilises eritantsuklubis on kü-
las Ungari ansambel Korinda, 
kes mängib Transilvaania un-

garlaste muusikat ja tutvustab 
regiooni tantsutraditsioone.

Udmurtide tantse õpeta-
vad Tallinna udmurdi ansamb-
li Ošmes naised lõõtsamängija 
Pavel Kutergini eestvedami-
sel. Peale selle saame tutta-
vaks ka liivlaste tantsudega. 

Kõik on oodatud, olgu noor 

või vana, julge või häbelik!
Hõimupäevade tantsuklu-

bi pääsme saab viie euro eest 
soetada Fienta.com-is. 

Hõimupäevade eestvedaja 
on FennoUgria. Tantsuklubi 
toimumisele aitab kaasa Liszti 
Instituut.

Alati moes. Käekottide 100 aastat
Tallinna vanalinnas asuvas 
Adamson-Ericu muuseu-
mis eksponeeritakse Itaalia 
erakogude põhjal valminud 
glamuurset näitust, mis hei-
dab pilgu käekottide arengu-
le viimasel sajal aastal ning 
uurib ka naise rolli muutusi 
ühiskonnas.

Näha saab nii oma ajastu 
tüüpilisi kotte kui neidki, mis 
on tuntud moemajade ja di-
sainerite loominguna muutu-
nud ihaldusväärseks ajatuks 
klassikaks. Väljas on ka mude-
lid kottidest, mille on kuulsaks 
kandnud Grace Kelly, Jacque-
line Kennedy, printsess Diana 
ja teised moeikoonid. 

Tänapäevane käekott ku-
junes välja 20. sajandil ning 
seda on mõjutanud nii kunst, 
moesuundumused ja uued 
materjalid, aga ka sotsiaal-
sed muutused, näiteks naiste 
iseseisvumine ja suurenenud 
tööhõive. 1920. aastatel sai 
käekotist iga naise moekas 
kaaslane - see võib olla iga-
päevaselt praktiline, aga ka 
erakordselt luksuslik ja kallis 
staatusesümbol, ehtelikult pil-
kupüüdev disainielement ning 
ka tugeva sotsiaalse sõnumi 
kandja. Kott kõneleb palju 

oma kandja moetundlikkusest 
ja elustiilist. Eri ajastute ori-
ginaalkotid on ka ihaldatud ja 
vägagi hinnalised kollektsio-
neerimise objektid.

Näitus „Alati moes. Käe-
kottide 100 aastat“ esitleb 
rahvusvahelist käekotidisaini 
1920. aastatest tänapäevani. 
Väljapanekus on ligi 50 origi-
naalkotti ning esindatud on 
tuntud moemajad Hermés, 
Gucci, Dior, Fendi, Vuitton, 
Chanel, Chloé, Roberta di Ca-
merino ning disainerid Judith 

Leiber, Karl Lagerfeld, Alexan-
der Mc Queen, John Galliano, 
Marc Jacobs, Wali Mohammed 
Barrech, Riccardo Tisci, Fri-
da Giannini, Paco Rabanne, 
Lulu Guinness ja teised. Ajas-
tu hõngu lisavad kostüümid ja 
fotod. Näitusega koos ilmub 
eesti- ja ingliskeelne rikka-
likult illustreeritud kataloog 
ning toimuvad mitmed põne-
vad publiku- ja haridusprog-
rammid.

Rahvusvahelise käekoti-
näituse ajaks on ka Adam-
son-Ericu püsiekspositsiooni 
kujundatud spetsiaalne väl-
japanek kunstniku disainitud 
käekottidest. Eesti kunstiloo 
ühe kõige mitmekülgsema 
looja Adamson-Ericu kavan-
datud kotid on kõik ainuek-
semplarid. Väljas on ka abi-
kaasale tekstiilikunstnik Mari 
Adamsonile, poetess Debora 
Vaarandile ja klaverikunstnik 
Lilian Semperile loodud kotid. 

Näitus „Alati moes. Käe-
kottide 100 aastat“ saab teoks 
Eesti Kunstimuuseumi –  
Adamson-Ericu muuseumi,  
Expona (Itaalia) ja Museo  
Milavida (Soome) koostöös. 
Näitus kestab 7. oktoobrist 
2022 kuni 12. märtsini 2023.

TALLINNA MÄLUAASTA
Linnamuuseum tähistab sün-
nipäeva-aastat muuseumis ja 
linnaruumis Tallinna mäluaas-
taga, mille moto on “Hoia. Mä-
leta. Jaga”. Sel puhul tutvustab 
muuseum lähemalt oma rolle 
Tallinna mäluhoidjana.

Tasuta muuseumi- 
pühapäevad
Juba 2. oktoobril toimub taas 
Tallinna tasuta muuseumi- 
pühapäev. Linnamuuseumi 
sünnipäeva-aasta sisse juha-
tanud muuseumipühapäevad, 
mil iga kuu esimesel püha-
päeval pääseb linnamuuseumi 
kõiki filiaale külastama tasuta, 
on toonud muuseumidesse 
arvukalt uusi külastajaid. Eel-
misel tasuta muuseumipüha-
päeval, 4. septembril külastas 
linnamuuseumi filiaale kokku 
5119 inimest. 

Mäluaasta moto toob esile 
muuseumi kõige olulisemad 
rollid: hoidmise kui talleta-
mise ja säilitamise, väljapoole 
suunatud jagamise ning mäle-
tamise kui ühisosa linnakoda-
nike ja kogukonnaga.
 
„Varjatud aarded“ – sari 
muuseumiga tutvumiseks
Kõikide nende rollidega on 
tihedalt seotud uus ürituste-
sari „Varjatud aarded“, millega 
muuseum tutvustab tallinlas-
tele lähemalt oma hinnalisi 
kogusid. Ekskursioonid koos 
ajaloolaste-koguhoidjatega 
lubavad kiigata tavaliselt sule-
tud paikadesse ja näha muu-
seumi hooneid, inimesi, kogu-
sid ja igapäevatööd uudsest ja 
põnevast küljest. Kohtumisel 
koguhoidjatega tuuakse välja 
hoidlates varjul olevad ese-
med, mille kohta legende ja 

lugusid teavad rääkida just 
kogudega tegelevad muuseu-
mitöötajad.

Arheoloogiasügis avab linna 
varasemat ajalugu
Oktoobris jätkub ka põnev 
üritustesari ARHEOLOOGIA-
SÜGIS, mis toob juba seits-
mendat aastat avalikkuse ette 
uuemaid teadmisi leidudest 
ja väljakaevamistest. Tänavu 
on esiplaanil koos „Apteeker 
Melchiori“ filmimeeskonna-
ga sündinud filmikunsti ja 
teadust siduv publikuprog-
ramm „Apteeker Melchiori 
radadel“. See ühendab näitu-
si, loenguid ja ekskursioone.  
Ekskursioonid ja muuseu-
mitunnid kulgevad apteeker 
Melchiori radadel. Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseumis 
saab kuulata loenguid osteo-
loogiast ehk luuteadusest, ra-
vimisest, apteegivahenditest 
ja keskaegsest relvastusest. 
Gümnaasiumiõpilastele toi-
mub konkurss “Retk läbi kesk-
aegse Tallinna”.

Muuseum suurendab 
ligipääsetavust
Oktoobrist jätkuvad linna-
muuseumi Erilised esmas-
päevad, kus kolm filiaali 
– Kalamaja muuseum, Laste-
muuseum Miiamilla ja Tallinna 
vene muuseum on esmaspäe-
viti avatud erivajadustega kü-
lastajatele. Neile on võimalik 
pakkuda siis, kui muuseumis 
rohkem külastajaid ei ole, per-
sonaalselt toetatud külastust.

Muuseum pakub uud-
seid külastusvõimalusi.  
Kontserdisari „Muuseumi-
muusika“ toob nähtavale 
muuseumid kui eripalgelised 

kontserdikohad. Aasta jook-
sul saab kuulata mitmesugust 
ajaloolisse keskkonda sobivat 
muusikat. 15. oktoobril jõuab 
muuseumimuusika järjega 
vene muuseumisse, kus esi-
neb põnev kantri-folk ansam-
bel Lovely Beats. Grupi muu-
sika varieerub maalähedastest 
spirituaalidest jalga tatsuma 
paneva tantsulise rahvamuu-
sikani.

Uus näitus Tallinna vene 
muuseumis
Alates 23. septembrist on 
vene muuseumis avatud Irina 
Barsegyani ja Galina Parmaski 
kostüümi- ja fotonäitus. Näi-
tuse kangelannad on Eestis 
elavad slaavitarid – naised, 
kes etendavad kaalukat osa 
Eesti Vabariigi kultuuris, meie 
ühiskonna sotsiaalses ja intel-
lektuaalses elus. Näituse pea-
teema on naise sisemise jõu 
leidmine oma juurtest – esi-
vanematelt, traditsioonidest, 
rahvariietest ja mälestustest.  
Teatrikunstnik ja disainer Iri-
na Barsegyan on viinud näi-
tuse kangelannad neile esiva-
nemate rahvariideid taasluues 
tagasi oma juurte juurde. Fo-
tokunstnik Galina Parmaski 
portreedel on õnnestunud 
tabada iidsete traditsioonide 
väge ja naise ilu harmooniat.

Mäluaasta kava on rikkalik 
ja täieneb aasta jooksul pide-
valt.

Lisainfo: 
www.linnamuuseum.ee

Tallinn – Euroopa roheline 
pealinn 2023 kuulutas väl-
ja kaks keskkonnateemalist 
konkurssi: noorte kõnekon-
kursi „Elurikas linn“ ja laste-
le mõeldud Tallinna rohelise 
pealinna maskoti joonistami-
se võistluse.

Kuni 15-aastaste joonis-
tusvõistlusel otsib linn rohe-
lise pealinna maskotti. „Ot-
sime toredat maskotti, kes 
sümboliseeriks linnaloodust, 
keskkonnahoidu, nutikust, 
kestlikku mõtteviisi jne. Parim 
maskott tehakse päriselt val-
mis ja hakkab linnas keskkon-
nasõnumit kandma,“ sõnas 
linnapea Mihhail Kõlvart. 

Lisaks auhindadele koos-
tatakse parimatest töödest 
näitus. Joonistusvõistluse 
tähtaeg on 31. oktoober 2022.

Kõnekonkursile „Eluri-
kas linn“ ootame osalema 
15–19-aastaseid noori. Kõne 
võib kirjutada eesti või ingli-
se keeles ja saata konkursile 
kirjalikult või videona kasvõi 
räpistiilis. 

„Kutsume noori mõtiskle-
ma küsimuse üle, mida tähen-
dab roheline ja kestlik linn. 
Mis sulle keskkonna teema-
del muret teeb? Kuidas peaks 
muutuma linn ja kuidas peak-
sid oma harjumusi muutma 
linnaelanikud, et linn muutuks 
keskkonnahoidlikumaks, ro-
helisemaks ning linnaruum 
selliseks, kus on mõnus olla 

nii 8- kui 80-aastasel? Mida 
ootad Tallinnalt Euroopa ro-
helise pealinna aastal?“ ütles 
Kõlvart.

Parima kõne autor või au-
torid saavad esitada selle Eu-
roopa rohelise pealinna ava-
üritusel 21. jaanuaril 2023 ja 
järgmisel sügisel uue rohelise 
pealinna väljakuulutamisel. 
Kõne jõuab rahvusvahelise 
veebiülekande kaudu inimes-
teni nii Eestis kui teistes Eu-
roopa riikides. Kõnekonkur-
si tähtaeg on 1. detsember 
2022.

Rohepealinna aastal on 
Tallinnas tulemas veel näi-
teks Minecraftis looduse- ja 
lapsesõbraliku linna planee-
rimise võistlus ja videokon-
kurss. 2022/2023. õppeaasta 
läbiv teema Tallinna koolides 

ja lasteaedades on loodus- ja 
keskkonnahoid ning selle raa-
mes toimub põnevaid üritusi, 
keskkonnaprogramme ja kon-
kursse. 

„Keskkonna teema-aasta 
on väga oluline osa „Tallinn –  
Euroopa roheline pealinn 
2023“ programmist, sest mida 
nooremana omandame tead-
mised keskkonnahoiust, seda 
õigemaid valikuid teeme oma 
edaspidises elus. Samuti saa-
vad lapsed ka mõjutada oma 
vanemaid ja vanavanemaid 
kestlikumalt toimetama,“ sõ-
nas Tallinn – Euroopa rohe-
line pealinn 2023 juht Krista 
Kampus.

Pikemalt konkurssidest, 
sh osalemistingimustest:  
https://www.tallinn.ee/et/
rohelinepealinn/konkursid.

Rohelise pealinna kõnekonkurss ja maskotijoonistusvõistlus

RUNOVIISID AJASTUTE VALGUSES
Corelli Music avab uue hooaja kontserdiga “Runoviisid ajastute 
valguses” ja uudisteose esiettekannetega.
Valdavalt varajase muusikaga tegelev agentuur loob muusikalise silla 
üle sajandite ja soovib näidata, kui põnevalt peegelduvad iidsed eesti 
runoviisid Eesti klassiku H. Elleri ning tänapäeva helilooja A. R. Varrese 
loomingus. 

Pühapäeval, 22. oktoobril kell 19.30 muusika- ja balletikooli MUBA 
saalis – hea võimalus tutvuda ühtlasi suurepärase akustikaga saaliga.

ESINEJAD: Klaveriduo Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunt  
KAVAS: Heino Eller (1887-1970): “13 klaveripala Eesti motiividel” (1040-41)
Ardo Ran Varres (s. 1974): “13 pala kahele klaverile Eesti runoviisidel” (esiettekanne, 2021-22)

Samu runoviise on kasutanud mõlemad autorid, Eller ühele, Varres kahele klaverile.  
Väga huvitav on kuulda ja võrrelda, kuidas sama algimpulss on rännanud läbi aegade ning 
kõnetab nii loojaid kui kuulajaid ka praegu. 

Kontserdi pikkus koos vaheajaga 1 tund 30 min.  
Lisainfo: www.corelli.ee; www.fb.com/corellimusic.  
Piletid: 20/*15 € Piletilevis, Circle K-s ja võimalusel tund enne algust kohapeal. 

Toetajapiletid: 35 €, 50 €, 100 € on suureks abiks Corelli kontsertide korraldamisel ning tagavad 
muusikute suure tänu. NB! SERK liikmekaardi omanikele Piletilevi eelmüügist erisoodustus.

*Sooduspiletid: pensionär, õpilane, üliõpilane, õpetaja, puudega inimene ja tema saatja,  
Eesti Interpreetide Liidu liige

Diori Lady Dior
Gianfranco Ferrè
1995. Nahk, Prantsusmaa

Lady Dior, kott sai oma nime ning  
muutus ikooniliseks sümboliks 
tänu printsess Dianale
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Oktoobrikuu algab eakate päeva ja muusikapäevaga 
Iga aasta 1. oktoobril tähista-
takse rahvusvahelist muusi-
kapäeva ja ühtlasi ka rahvus-
vahelist eakate päeva. 

Kesklinna sotsiaalkeskus 
tähistab eakate päeva tei-
sipäeval, 4. oktoobril kell 15 
algava kontserdiga Hopneri 
majas, kus esinevad Reet Lin-
na ja sotsiaalkeskuse taidlejad. 
Ühtlasi avatakse kontserdiga 
sotsiaalkeskuse uus hooaeg.

Rahvusvaheline muusika-
päev algatati 1975. aastal. Eesti 
Muusikanõukogu korraldab 
sel puhul 2013. aastast tasuta 
kontsertide programmi, mil-
le raames kõlab ühel päeval 
elav muusika üle terve Eesti. 
Kontsertidel saab vahetuid 
muusikaelamusi ja tutvusta-
takse muusikuid. Kontser-
diprogramm kutsub märkama 
muusika rolli ja olulisust meie 
igapäevaelus. Muusika kõlab 
sel päeval kontserdisaalides 
Narvast Kuressaareni. Päeva-
sed sündmused kulmineeru-

vad õhtuse muusikapreemiate 
tseremooniaga, kus kultuur-
kapital ja muusikanõukogu 
tunnustavad muusikuid ning 
annavad üle preemiaid.

Ka Tallinnas toimub sel 
päeval suur hulk tasuta või 
sümboolse tasu eest kontser-
te. Jälgige reklaami või uurige 
lisa internetist https://muusi-
kapäev.ee/programm/. 

Eakate päev on rahvusva-
heline püha, mida tähistatak-
se ÜRO Peaassamblee otsuse 

kohaselt alates 1991. aastast 
kogu maailmas 1. oktoobril. 
Sel päeval korraldatakse mit-
mesuguseid kontserte ja pi-
dulikke üritusi. Vastavalt ÜRO 
soovile peaksid eakate päe-
val toimuvad üritused olema 
suunatud sellele, et inimesed 
elaksid kauem ning vanadus 
oleks huvitavam ja mitmeke-
sisem. Eakate päeva algata-
jate moto on: „Elu peaks igas 
vanuses pakkuma rahulolu ja 
rõõmu“.

Erilisteks puhkudeks pakub Hopneri 
maja tegus pererahvas võimalust 
põigata ajarännakule. 

Keskaegne elamus programm aitab teil 
unustada kiire elu tempo ja mured ning 
tõdeda, et kunagi oli elu hoopis raskem ja 
ohtlikum kui meil praegu. Majaemandad 
pajatavad lugusid endisaegsetest komme
test keskajal, jutustavad, mida tehti dieles ja 
dörnses, mis oli peidus isand Hopneri keld
rites, mida hoiti salves ning rohukappides; 
nuusutamine, maitsmine, meisterdamine ja 
ennustamine käivad asja juurde.

Väärt ajad väärt majas
Salapärases vanalinnas asub üks salapärane 
maja – Hopneri maja – otse Raekoja platsi 
ääres, Vana Toomase valvsa pilgu all. Vanal 
majal on vanad seinad, laed ja põrandad, 
mis on näinud igasuguseid aegu ja talle
tanud endasse pika ajaloo. Kui te tahate 
tunda, et olete osa sellest hoomamatust, 
sajandite pikkusest aja kulgemisest, siis pa
kume teile heameelega võimaluse Hopneri 
majas istuda ja astuda, tantsida ja mängida 
või lihtsalt tähtsaid mõtteid mõelda. Meie 
majas võib teha muusikat või kuulata muu
sikat, luuletada või kuulata luulet, õpetada 
või õppida – kõike, mis inimese hingele 
ja vaimule on hea ja vajalik. Leidkem siit 
siis need salapärased sopid meelepäraseks 
tegevuseks või lihtsalt sõpradega koos aja 
veetmiseks. 

Jälgige ka Hopneri maja seinalehte face
bookis, kus me jooksvalt oma üritusi 
kajastame: 
https://www.facebook.com/HopneriMaja

Kontakt: 
margit.lokk@hopnerimaja.eu või info@hopnerimaja.eu

Tel: 6455321

Astuge kindlasti läbi, et oma silmaga veen
duda, et Hopneri maja on just see koht, kus 
te tahate oma kolleege või külalisi võõrus
tada. Oleme avatud tööpäeviti kell 9–17.

Ruumide kirjelduse, mahutavuse, pildid 
ja hinna kirjad leiate meie veebilehelt 
ruumide rendi rubriigist: 
https://hopnerimaja.eu/Ruumide_rent_
Hopner

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas õppeaastat
20. septembril alustas Tallin-
nas uut õppeaastat Tartu Üli-
kooli väärikate ülikool. 

Väärikas eas tallinlased on 
taas oodatud loengukursuse-
le, kus kuulamiseks ja kaasa 
mõtlemiseks pakuvad silma-
ringi avardavaid teemasid 
Tartu Ülikooli õppejõud ja tei-
sed oma ala eksperdid. Loen-
gud toimuvad üks kord kuus 
teisipäeviti kell 14.00-15.30 

Vene kultuurikeskuse suures 
saalis. Osalema on oodatud nii 
varasemad kui ka uued huvili-
sed, kellel vanust 60+.

2022/2023. õppeaasta 
avaloengu pidas Tartu Ülikooli 
meditsiinilise mikrobioloogia 
kaasprofessor Epp Sepp, tee-
maks oli inimese normaalne 
mikrobioota ja selle muu-
tused seoses vanusega. Sü-
gissemestril räägitakse veel 

tehisintellektist, tantsust ja 
teatrist. Kogu kava leiate vee-
bilehelt ut.ee/loengukava-
tallinnas.

Väärikate ülikooli prog-
rammi läbiviimist Tallinnas 
toetavad linnavalitsus ning  
haridus- ja teadusministeerium.

Lisainfo ja registreeri-
mine: Tartu Ülikooli Tal-
linna esindus, tel 737 6600,  
esindus@tallinn.ut.ee.

KODULINNA MAJAS
Maailmaruum on sedasi seatud, et oktoober ja november kipuvad paljudele inimeste-
le olema aasta kõige raskemad kuud. Mõnus suvi on saamas mälestuseks, jõuluootus 
on veel kaugel ning maad kipub võtma äng, tihti masendus. Kaamos. Mida siis teha? 
Valikuvõimalusi on ju palju: kõikvõimalikud võistlused, etendused, kontserdid, kogu-
nemised jne.

Ka Kodulinna maja on üks selline mitmesugust ajaveetmist võimaldav koht. Eriti neile, 
kes on huvitatud ise vaatamisest, ise tegemisest, ise olemisest. Me ei paku kirevaid ar-
vutiprogramme Tallinna ajaloo ja kultuuriga tutvumiseks. Teeme hoopis reedest kolma-
päevani kell 11 lahti Nunnatorni ukse ning võimaldame minna Nunna-, Sauna ja Kuldjala 
torni, mööda kõrgete astmetega vanu treppe katuseni ronida ja sealt ülevalt meie uhket 
linna imetleda. Saate oma käega katsuda muistsete meistrite poolt murtud ja tahutud 
halli paekivi, hingata sisse lubimördiga kokku pandud müüride rõskust, kuulatada linna-
elu helisid. 

Kes satub Nunnatorni viimasele korrusele minema 2. või 23. oktoobril kella 12-14 vahel, 
võtku enesele pisut aega ja istugu maha koos meister Maimu Johannsoniga rahvuslikku 
paela punuma. Ega jõul väga kaugel polegi – ehk tekib soov heale sõbrale kingitus teha.

Pühapäeviti kell 14 korraldame tavaliselt tutvumiskäike huvitavatesse kohtadesse (sari 
nimega “Väärtus”). Plaane on palju, täpsemat infot saate Kodulinna Maja Facebooki lehelt, 
meie infolehtedelt ja telefonilt 644 9867, samuti Huvi.Tallinn.ee-st. Osavõtust huvitatuil 
tuleb end eelnevalt valvelauas registreerida. 9. oktoobril on kavas retk nimega “Müüt ja 
tegelikkus”. Ajaloolane Kahrut Eller on võtnud nõuks rääkida nii mõnegi levinud loo ta-
gapõhjast.

Laupäeval, 15.oktoobril peame järjekordset meistrikodade päeva. Sel aastal oleme li-
saks senistele meistritubadele veel mitu mõtlemise ja nuputamise teemat kavasse pan-
nud: “Loogika ja sudoku”, “Renju ja intuitsiooni koda” ja “Arendavad lauamängud” – need 
võivad enda kütkeisse panna ka kõige tuimema inimese tundideks unustama.

Majas on alati mitu näitust, 
saab pruugitud raamatute reast 
enesele vajalikku otsida, Uma 
Meki riiulilt isutekitavat ampsu 
otsida, täika-laada laualt midagi 
põnevat leida või tunnikese laua-
tennist mängida.

Kohtumiseni!

Tiina Mägi 

Tallinna
Rahva-
ülikoolis

Koolitused ja huviringid

Pakume igas eas täiskasvanutele
laias valikus enesearendamise ja
vaba aja sisustamise võimalusi.

Eesti mütoloogia, teisipäeviti 4. - 25. okt

Alustame tikkimist!, neljapäeviti 06. - 20. okt 

MS Exceli kesktaseme kursus, neljapäeviti 6.- 27. okt

Seemnesäilitaja algkursus, 08. okt

Keha ja vaim tasakaalu Alexanderi tehnikaga, 8. - 9. okt

Ideest filmini, laupäeviti 8. okt - 12. nov

Miks Eesti naine pöördub islamisse? 11. okt

Loovkirjutamine – ideest eneseväljenduseni, kolmapäeviti 12. okt- 9. nov

Looduslikud ja mürgivabad puhastusvahendid, 13. okt

E-kursus. Lapse ja nooruki depressioon, 19. okt

Keraamikakursus – plaaditehnikas kruus, kolmapäeviti 19. okt- 02. nov

Esimesed Eesti naiskunstnikud, neljapäeviti 20. okt - 03. nov

Kanalihatoitude koolitus, 22. okt 

Teismeiga – suhete proovikivi, teisipäeviti 25. okt- 15. nov

Pilates alustajatele, esmaspäeviti ja kolmapäeviti 

Vaata lisa: kultuur.ee, tel: 644 1149 , 5887 7165
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TEATED

100 
Kulno Raide 

97
Vello Rääk 

96
Alda Reinvald 
Riva Serman 

95
Pavel Jasska 
Ilme Metsalu 
Leila Pärtelpoeg 
Marita Egel 
Linda Vodja

94
Valentina Kondrashova 
Dagmar Luik 
Helju Mikal 
Mirra Trapezontseva 

93
Ingrid Varba 
Leo Võhandu 
Aleksander Glikman 
Aino Saareoks 
Galina Aparina 
Jekaterina Kuznetsova 

92
Ivan Merkulov 
Hellen Liigvald 

91
Silvi Kallion 
Leida Jaaska 
Liudmila Shergalina 
Meida Nolling 
Juta Renzer 
Vivian Raudvee 
Valentina Kodenko 
Imbi Vesmes 
Aino Sevastjanova 
Lia Sirel 
Elsa Sepp 
Ester Rohtmaa 
Galina Matyushina 

90
Helgi Kõiva 
Vladimir Moshchenkov 
Maara Müürsepp 
Karin-Tiiu Türk
Valentina Viisemann 
Ludmilla Sein
Inda Kontor
Endla Uibo
Silvi Tambet
Taisiya Legkova

85
Dolores Hoffmann 
Tõnis Tamm 
Nina Yushkevich 
Urve Reinsalu 
Tiiu Juhkum 

Leons-Bernats Talks 
Irene Israeljan 
Heino Ainso 
Aino Kann 
Anna Koppermann 
Ester Põllumaa 
Aleksandr Balezin 
Tiia Mäggar 
Nikita Smirnovs 
Uudo Loomets 
Aleksandra Guljaeva 
Aadu Aavik 
Rein Hinrikus 
Nina Ivanova

80
Svea-Heli Kapral 
Milvi Mägi 
Helle Tõrv 
Rein Laumets 
Ene Lausvee 
Tamara Rezvina 
Ludmilla Raun 
Ellen Allikas 
Mari-Liivia Jõerüüt
Anne-Reet Möldre
Hans Gabral 
Laura Sarkisian 
Maili Rajangu
Peeter Rebane
Voldemar Vimba
Aarne Kann 
Märt Õruste 
Tiiu Saarestik

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

28. september 2022

Oktoobris algab taaskord märkmiku kursus. Valmistame ise paberit kasutatud paberist 
ja seentest. Kaunistame need kuivatud lillede ja kullasäraga või erinevate värvide ja 
kiududega, et anda uutele paberilehtedele omapärane ja eriline ilme. Seejärel köidame 
nad kokku märkmikuks, mille vahelehti saab ehtida mõne toreda lause, luuletuse või 
mõtteteraga omal valikul. Ja et märkmik oleks terviklik, paneme lehed kaunite kaante 
vahele ja lisame ka praktilisust juurde järjehoidja näol.
Kursus koosneb seitsmest kohtumisest.

18.; 20. ja 25. oktoober

kell 18.00

Paberi valmistamine

27. oktoober, 

1., 3. ja 8. november

kell 18.00

Köitmine ja järjehoidja 

valmistamine

HOPNERI MAJA

Raekoja plats 18, Tallinn

Kursust juhendavad Küllike Tuvikene ja Tähti Roostalu.
Terve kursuse hind 115 €
Ainult paberi valmistamine: 65 €
Piletid müügil fienta.com 
Rohkem infot: nele.talussaar@hopnerimaja.eu 
www.hopnerimaja.eu

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

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

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

Kohtutakse kord kuus kolmapäeviti
21.09., 19.10., 16.11. ja 14.12 

kell 19.00
Hopneri Maja dieles (Vanaturu kael 3)

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

T 4. oktoobril kl 15 EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE KONTSERDIGA ja HOOAJA AVAPIDU 
HOPNERI MAJAS (Raekoja plats 18). Külaliseks REET LINNA. Osalemissoovi korral palume 
eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.              
                                             
N 13. oktoobril kl 14 MÄNGUDE TUND (UUS!) – emotsioonid, nutikus, teotahe. Kasutada 
saab oma teadmisi, elukogemusi, mälestusi, loogikat. Mängudes kasutame vanasõnu, 
aforisme, mõistatusi, lustakaid mõtlemismänge. Arvestame kõiki teie mõtteid ja soove. 
Ootame rohkelt huvilisi!             
                                          
N 20. oktoobril kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA orkestriga LIIVABÄND.

E 24. oktoobril kl 14 MEELEOLUKAS PÄRASTLÕUNATEE. Külaliseks rahvusooperi Estonia 
metsosopran AULE URB, klaveril ANNELI TOHVER. Nalja teeb humorist TIIU ANTON. 
Soovijatel palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.

Avatud on KAJA ILVESE MAALIDE NÄITUS.                                                         
              
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures. 
 
Meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine neljapäeviti kell 12-13.30. 

Tasuta juriidiline nõustamine (Kristel Tina). Vajalik eelnev registreerimine infolauas või tel 
6466 123.

Psühholoogi tasuta vastuvõtt neljapäeviti, 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!                                                         

Kui olete huvitatud oma tervise parandamisest ja hoidmisest ravivõimlemise teel, palume tulla 
neljapäeviti kell 11.15 Kesklinna sotsiaalkeskusesse (sissepääs hoovist).
Ravivõimlemine arendab füüsilist vormi: tugevust, painduvust, koordinatsiooni, kiirust ja vastupidavust. 
See tõstab füüsilist enesetaju ning suurendab kontrolli oma keha üle. Kõik see aitab teil paremini taastuda 
ja ennetada tõsisemaid terviseprobleeme. Ühtlasi parandab ravivõimlemine tasakaalu ja liigesliikuvust. 
Ravivõimlemise eeliseks on ka asjaolu, et see alandab kõrget vererõhku või tõstab madalat vererõhku. 
Ravivõimlemise abil on võimalik masseerida kogu keha ning seeläbi parandada ka ainevahetust. 
Ravivõimlemisele palume tulla mugavates riietes ja mugavate jalanõudega.

RAVIVÕIMLEMINE KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES



Eelmise ristsõna õige vastus: KESKAJA PÄEVAD. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Henry Arnhold. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 12. oktoobrini samal aadressil või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!
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Segakoor Videvik saab 30-aastaseks
Segakoor Videvik asutati pen-
sioniameti juurde 1992. aas-
ta sügisel. Tolleaegne ameti 
juhataja Gennadi Vihman ja 
dirigent Vaike Sarn arvasid, 
et pensionäridel ja pensioni-
eelikutel võiks olla oma koor. 
Esimene proov toimus 13. ok-
toobril 1992.

Lauluhuvilisi tuli kokku 
üle 70. Kui tuuled pöördusid 
ja ametnikud vahetusid, ei ta-
hetud koorist enam kuuldagi. 
Proove siiski lubati teha – ko-
ridoris. Siis saime Salme kul-
tuurikeskuse tiiva alla, kus olid 
uue kodu leidnud juba mitmed 
kollektiivid. Praegu tegutseb 
Videvik Kesklinna sotsiaalkes-
kuses.

Meie dirigent on kõik need 
aastad olnud Vaike Sarn. Tema 
juhatusel on õpitud palju lau-
le, antud kontserte eakate 

üritustel, maakondade mem-
me-taadi üritustel, lauldud 
pühade ajal Eestimaa kiriku-
tes. Oleme osa võtnud kõigist 
meie olemasolu ajal toimunud 
laulupidudest. Videvikul on ol-
nud mitmeid sõpruskoore nii 
Eestis kui välismaal, näiteks 
Lätis, Leedus, Soomes. Muidu-
gi katkestas koroonaaeg side-
meid ja takistas kokkusaamisi, 
ent tore on meenutada endisi 
aegu, kui sai sõpruskooridega 
ühiseid kontserte korraldada 
ja üksteisel külas käia. Reisid 
on meid viinud Lätti, Soome, 
Rootsi, Norrasse ja Ukrainasse.

On lauldud ka Õllesum-
meri nn öölaulupidudel. Vahva 
oli laulda tuntud dirigentide 
taktikepi all eestlastele arm-
said rahvalikke laule. Võisime 
alati kiidelda, et oleme Õlle-
summeri laureaat, kahekord-

ne Õllesummeri laureaat jne. 
Kui meie ajal oleks veel peetud 
Rocksummerit, küllap siis lä-
heksime ka sinna ja tituleeriks 
end Rocksummeri laureaadiks 
– seda enam, et Videviku laul-
jad on alati armastanud tantsi-
da ja pidu pidada.

Eks koori ridades ole 30 
aasta jooksul toimunud para-
tamatult muutusi, aga lauljate 
seltskond on alati rõõmus ja 
lustlik, seda siiamaani. Küllap 
laulmine on see elueliksiir, mis 
hoiab rõõmsa inimese rõõm-
sana ja kurvameelsema teeb 
lõbusaks laulu- ja tantsulõviks, 
nagu meil Videvikus kombeks.

Tulge laulge ja te saate 
rõõmsaiks ning õnnelikeks! 
Proovid toimuvad teisipäeviti 
kell 16-18 Kesklinna sotsiaal-
keskuse saalis aadressil Liiva-
laia 32 (sissepääs hoovi poolt).

Hea Eeskuju konkurss kutsub tunnustama silmapaistvaid noori
Veel kuni 5. oktoobrini saab 
esitada kandidaate Hea Ees-
kuju tunnustuskonkursile, 
millega tõstetakse esile noori, 
kes on oma vabast tahtest vii-
nud kodukandis ellu midagi 
tähelepanu ja tunnustamist 
väärivat.

Hea Eeskuju konkurss toi-
mub sel aastal viieteistküm-
nendat korda. Konkursile saab 
esitada noori, kes on teistele 
mingil viisil eeskujuks, olgu see 
siis kas kohaliku kogukonna 
tasandil või üleriigiliselt. Ka on 
võimalus esitada kuni 10-liik-
melisi gruppe. Oluline ei ole 
teo suurus, vaid see, missugust 
mõju see teistele ühiskonna-
liikmetele avaldab. Konkursi 
eesmärk on näidata, et noored 
ei ole mitte ainult meie tulevik, 
vaid nad loovad tulevikku juba 
tänasel päeval.

Möödunud aastal pälvis hea 
eeskuju tiitli Martin Vesberg 
Saaremaa gümnaasiumist, kes 
paistis silma erinevates vald-
kondades, tegeledes nii spordi, 
rahvatantsu, pillimängu kui ka 
näitlemisega. Martin on olnud 
edukas nii oma uurimistööde 
kui loodusfotodega ja kordu-

valt teinud kaastööd ETV saa-
tele „Osoon”. “Mind inspireerib 
kõige ägedaga tegelema Saa-
remaa,” avaldas Martin Ves-
berg Hea Eeskuju tänugalal.

Esitatud taotluste seast va-
lib žürii välja 15 finalisti, kelle 
hulgast selgub laureaat. Väl-
ja antakse ka suurima julguse 
tiitel. Hea eeskuju tiitli pälviv 
noor saab konkursi peatoe-

tajalt Swedbankilt preemiaks 
1700 eurot, suurima julguse 
eest on preemia välja pannud 
Telia. Konkursi finaliste täna-
takse noortekonverentsi Lahe 
Koolipäev tänugalal 10. no-
vembril. 

Oma kandidaadi saab esi-
tada aadressil heaeeskuju.ee. 
Esitajaks võib olla nii eraisik, 
asutus kui ka kandidaat ise.

Alkoholimüük öises Tallinnas – kellele ja kuidas?
Alkoholimüügi piiramisest ja 
selle põhjustest on viimastel 
aastatel räägitud ja kirjutatud 
palju. Põhjuseid selleks on 
mitmeid: huvi inimeste tervi-
se vastu, avaliku korra rikku-
miste vähendamine ja eelkõi-
ge linlaste heaolu kaitse.

Meelelahutusasutusena te-
gutsevate toitlustusettevõtete 
öine tegevus avaldab mõju nii 
avalikule linnaruumile kui ka 

läheduses elavatele inimes-
tele. Näiteid linlaste öörahu 
häirimise juhtudest leidub va-
nalinnas ja teistes linnaosades. 
Olukorra parandamiseks on 
linnavõim kehtestanud oma 
haldusterritooriumil kellaaja-
lised piirangud alkohoolse-
te jookide müügile kohapeal 
tarbimiseks. Alkoholimüük on 
keelatud esmaspäevale, teisi-
päevale, kolmapäevale, nelja-

päevale ja reedele eelneval ööl 
kella 02.00-st kuni 06.00-ni 
ning laupäevale ja pühapäevale 
eelneval ööl kella 03.00-st kuni 
07.00-ni. 

Linna ettevõtlusteenistuse 
tarbijakaitse osakonna pea-
inspektori Raili Nääme sõnul 
kontrollitakse piirangute täit-
mist koostöös munitsipaal-
politsei ametiga. Järelevalve 
teostamisel arvestatakse ka 
linlastelt laekunud vihjeid ja 
tähelepanekuid. 

Alkoholi müügipiirangule 
kehtivad ka erandid: näiteks 
majutusettevõtte fuajees asu-
vale müügikohale, ööklubidele 
ja  hasartmängu mängukohta-
dele. Nimetatud tegevuskoh-
tades alkoholiga kauplejatel 
tuleb seal kehtivaid piiranguid 
teada ja täita.

Kel tekkis lisaküsimusi 
kauplejana või vajadus saada 
nõu tarbijana, võib pöördu-
da linna ettevõtlusteenistuse 
tarbijakaitse osakonna poole 
telefonil 6404 232, e-kirja teel 
kaubandus@tallinnlv.ee või 
tarbijakaitse infopunkti Vaba-
duse väljak 7 (I korrusel).

Kaupleja
• Suletud tarbijapakendis alko-
hoolse joogi jaemüük toitlustus- 
ja majutusettevõttest väljavii-
miseks on keelatud!
• Keelatud on müüa alkohoolset 
jooki joobes isikule!
• Sa vastutad korra eest oma 
tegevuskohas ja selle vahetus 
läheduses!
• Jälgi helitasemeid oma 
tegevuskohas ja ole teistega 
arvestav!
• Peohoos kliendile paku vahel-
duseks alkoholile ka vett!

Tuletame meelde nõudeid kauplejaile, aga ka tarbijaile:

Tarbija
• Ära püüa osta alkoholi 
peale lubatud kellaaega 
ja ära veena selleks ka 
müüjat!
• Öösel, kui sina tahad 
pidutseda,  soovivad  
paljud teised magada – 
ole arvestav!
• Kui näed kauplejat, kes 
piirangust kinni ei pea, 
anna sellest teada!
• Avalikus kohas käitu  
korrektselt ja näita  
eeskuju!
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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

EHITUSOUTLET  
Harjumaal, Kose alevikus pakub 

SOODSALT immutatud poste, 
puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 

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

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

Kontakt: 5656 0096  
www.ehitusoutlet.ee 

Kaardid ennustavad 24/7 
Tel 900 1727 

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee

Mida saame veel teha, et energiat säästa?
Alustame energiatarkade tar-
bimisharjumuste kujundami-
sest – iga kilovatt loeb! 

Lihtsaim ja kiireim viis 
energia kokkuhoiuks on juba 
täna alustada oma tarbimis-
harjumuste ülevaatamist ja 
säästlikumaks kujundamist. 
Üksikud säästutegevused ei 
pruugi anda küll märkimis-
väärset kokkuhoidu rahako-
tis, kuid säästlike harjumuste 
mõju tervikuna on juba igast 
üksikust sammust nähtav. 
Näiteks kui suudame iga Ees-
ti elaniku pealt hoida kodus, 
tööl ja transporti kasutades 
kokku kasvõi 1 kWh energiat 
kuus, on kogusääst ühes kuus 
juba 1 331 795 kWh. Võrdluseks: 
150-ruutmeetrise üksikelamu 
aastane energiatarve on ligi-
kaudu 20 000 kWh.

Kantar Emori küsitluse 
põhjal peab end säästlikuks 
tarbijaks ligi pool Eesti elanik-
konnast. Tõenäoliselt kustu-
tate juba täna tuled toas, kus 
ei viibi, ja eemaldate seadmed 
vooluvõrgust – seda teeb 59% 
Eesti elanikest. Olenemata sel-
lest, kui tublid me täna oleme, 
saame üheskoos selle täienda-
va kilovati veelgi säästa.

Soovitused säästlike 
harjumuste kujundamiseks:

• Alandage kütteperioo-
dil oma toatemperatuuri vä-
hemalt ühe kraadi võrra. Nii 
hoiame kokku kuni 10% kodu 
kütmiseks kuluvast energiast. 
Eluruumi mugav temperatuur 
võiks jääda 21°C ja magamis-
toas parema une tagamiseks 
18-20°C juurde. Tervise hoid-

miseks ei tohiks tubades, kus 
inimesed viibivad pikemaajali-
selt, temperatuur langeda alla 
18°C.

• Pole võimalust tempera-
tuuri reguleerida? Korterela-
mutes, mida köetakse kesk-
sest süsteemist, oleks mõistlik 
radiaatoritele paigaldada re-
gulaatorid. Täiendava efekti 
saavutamiseks tasuks kaaluda 
paigaldavate termostaatide re-
guleerimisulatuse piiramist, et 
vältida toa üle- või alakütmist. 
Elamutes, kus kasutatakse in-
dividuaalkütet, mida ei saa re-
guleerida (näiteks ahikütet), 
tasuks kaaluda toatempera-
tuuri mõõtmist ja sellele vasta-
valt hoone kütmist planeerida.

• Saage jälile varjatud 
energiatarbimisele! Näiteks 
kustutage tuled tubades, kus ei 
viibita, ruuter, kui seda ei ka-
sutata, või ooterežiimil arvuti. 
Kõik elektrivõrguga ühenda-
tud seadmed tarbivad vähesel 
määral, kuid pidevalt elektrit. 
Kaaluge ka lisafunktsioonide 
väljalülitamist näiteks nutite-
lefonil – telefoni aku tühjeneb 
palju kiiremini, kui nt GPS on 
tööle jäänud.

• Vett kokku hoides säästa-
te ka energiat. Üks suuremaid 
energiakulusid kodumajapida-
mises on vee soojendamine. 
Hoides kokku sooja vett, sääs-
tame nii energia- kui veeku-
ludelt. Lihtsaim ja kiireim viis 
on esiteks vähendada vee ka-
sutust, paigaldades säästlikud 
kraani- ja dušiotsikud ning väl-
tides vee niisama kraanikausist 
alla voolamist. Lisaks saame 
lühendada duši all käimist ja 

eelistades käte pesemisel ja-
hedamat vett.

• Vajadus või mugavus? 
Mõelge oma tarbimine läbi: 
mis on vajalik ja mis on lihtsalt 
harjumuspärane ning mugav. 
Näiteks korterelamutes, kus 
põhiküte saadakse kaugküt-
test, on populaarseks muu-
tunud vannituppa ja koridori 
elektrilise põrandakütte pai-
galdamine. Taolise tarbimise 
vähendamine võib tuua kaasa 
märkimisväärse säästu.

• Vaadake üle ka oma 
transpordikulud. Need võivad 
pere eelarvest moodustada 
märkimisväärse osa ja olla pal-
ju suuremad elektri- või soo-
jakuludest. Võimalusel võiks 
just mugavussõite vähendada, 
sõita säästlikumalt, eelistada 
väiksema kütusekuluga sõi-
dukit ja eelistada auto asemel 
muid liikumisviise. Kui alanda-
da oma kiirust maanteel tase-
mele 90 km/h, hoiad võrrel-
des kiirusega 110 km/h kokku 
1,3 liitrit kütust ja võrreldes 
kiirusega 130 km/h 2,9 liitrit 
kütust 100 km kohta – see on 
märkimisväärne kokkuhoid.

• Kortermajas elades rää-
kige säästuvõimalused läbi 
teiste majaelanikega. Korter- 
elamutes, kus elektrikulude 
jaotamine on ruutmeetripõ-
hine, võiks minna üle korte-
ripõhisele elektriarvestusele 
– keegi meist ei taha mitte-
säästliku naabri elektrit kin-
ni maksta. Esimene samm on 
korterühistu koosolekul antud 
küsimus tõstatada ja proovida 
jõuda ühisele meelele.

Energiatõhus kodu – sääst 
ja mugavus üheaegselt
Säästlike tarbimisharjumus-
tega jõuame ainult osalise 
energiakokkuhoiuni. Täien-
dav kokkuhoid eeldab juba 
investeeringute tegemist 
energiatõhususse. Kodu re-
noveerimist energiatõhusaks 
peab uuringu kohaselt oluli-
seks lausa 57% elanikest. Mida 
soojapidavam on hoone, seda 
väiksemad on energiakulud ja 
kodu terviklik renoveerimine 
võimaldab energiakulusid vä-
hendada tervelt 50%.

Soovitused kodu 
renoveerimiseks:

• Eelistage tervikreno-
veerimist. Seeläbi saavutatav 
energiasääst võib esialgu küll 
vähesel määral elanike igakui-
sed makseid suurendada, kuid 
võrreldes osalise renoveeri-
misega on pikas perspektii-
vis kulud madalamad. Ei tasu 
unustada, et terviklik renovee-
rimine soodustab kinnisvara 
väärtuse kasvu ning parandab 
elukeskkonda.

• Kasutage renoveerimi-
seks riigi toetusi. Kodu re-
noveerimise teenuseid pakub 
KredEx, kellel on lahendusi nii 
kodanikele, korteriühistutele 
kui ka kohalikele omavalitsus-
tele. Korteriühistuid nõus-
tavad KredExi teenuste osas 
maakondlikud arenduskesku-
sed.

• Küttesüsteemi valides 
võtke arvesse oma tarbimis-
vajadusi, hoone eripärasid ja 
asukohast sõltuvaid võima-
lusi, et saavutada võimalikult 

energiasäästlik lahendus. 
Õigesti valitud küttesüsteem 
tagab sooja kodu, meeldiva si-
sekliima ja hoiab energiakulud 
optimaalsed.

• Ärge unustage ventilat-
siooni! Vanade korterelamute 
puhul võib olla ventilatsioon 
kinni ehitatud, niiskus ja õhk 
liigub läbi puitakende ja ah-
julõõride. Aknaid vahetades 
või muid energiatõhususe in-
vesteeringuid tehes on aga 
vaja tagada hoone ventileeri-
mine, et vältida liigse niiskuse 
ja hallituse tekkimist. Soovitus 
on paigaldada soojustagastu-
sega ventilatsioonisüsteem, 
mis täiendavalt võimaldab küt-
tekuludelt kokku hoida.  

• Kaaluge hoone katusele 
päikesepaneelide paigalda-
mist.  Päikesepaneelidega too-
detud elektrit saab tarbida ise 
või müüa seda võrku.

• Energiasäästu potent-
siaali hindamiseks tellige 
energiaaudit. Sellega analüü-
sitakse hoone energiakasutust 
ja tehnoseisundit. Analüüsi 
tulemusena antakse ülevaade 
hoone energiatõhususe ja si-
sekliima parandamise vajadu-
sest, võimalustest ja nendega 
kaasnevast energiasäästust. 
Energiaauditi tulemuste põh-
jal on võimalik astuda järgmisi 
samme hoone energiatõhu-
saks renoveerimiseks.

Kas see on kõik, mida saab 
targalt tarbimiseks ette võtta? 
Sugugi mitte, need on soovi-
tused, mis aitavad astuda esi-
mese sammu energiatarkuse 
suunal. Rohkem nippe leiate 
veebilehel www.mkm.ee/
hoiamekokku.

Allikas: Majandus- ja 
Kommunikatsioniministeerium
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In October, the full reconstruction 
of Jõe and Pronksi streets will begin. 
The street space, currently mainly 
car-centric, will be transformed 
into a modern, safe and accessible 
space for all modes of transport.

“We will start construction works 
on the section of Pronksi street be-
tween Narva road and Raua street, 
which has been closed to traffic 
since 10 October,” said Deputy Mayor 
Vladimir Svet. “We hope that by the 
summer we will be able to complete 
most of the works on Jõe and Pronksi 
streets and by next autumn all the fi-
nal finishing works will be done.”

Phase I of the preparation, which 
will cover the stretch of Pronksi street 
from Narva avenue to Raua street (ex-
cluding the intersections), will start 
on 3 October and a week later, on 10 
October, this section of the street will 
be closed to traffic. As this is a section 

with a large number of underground 
utilities to be replaced, the construc-
tion will cover the entire width of the 
carriageway. The footpaths will re-
main open to pedestrians and local 
residents will be able to access their 
homes during the works. Depend-
ing on the nature of the works, there 
may be short-term access restric-
tions, which will be communicated to 
residents on an ongoing basis by the 
contractor.

Mr. Svet stressed that the traf-
fic space on both streets will be 
completely redesigned. The entire 
underground section will also be 
reconstructed, and all utilities - wa-
ter, sewerage, gas, electricity - will 
be replaced. The renovated street 
space will also receive modern light-
ing.  The reconstruction will improve 
pedestrian traffic and create bicycle 
lanes separated from the motorway. 

In addition, there will be plenty of 
new landscaping on the streets, with 
tree alleys on both sides of the street. 
A total of 43 new trees will be planted 
during the reconstruction, and 1,372 
bushes will be added.

“While until now Pronksi street 
was mainly used by cars, with the re-
construction we will ensure equally 
safe and comfortable conditions 
for everyone, and pay great atten-
tion to pedestrian and cyclist safety. 
There will also be enough space for 
landscaping and rest areas. The new 
traffic management will also ensure a 
calmer and safer traffic flow,” Mr. Svet 
added.

We understand that the works 
will cause inconvenience to residents 
and other road users, but we hope for 
an understanding attitude. We ask all 
road users to respect the temporary 
traffic management measures.

Lastekodu 
street to be fully 
reconstructed
With the reconstruction of Laste-
kodu street, the entire street space 
will be completely redesigned, 
with a clear separation between 
cyclists, pedestrians and motor 
vehicles, and ample space for land-
scaping. 

The draft design specifications 
cover the entire length of Last-
ekodu street - from Liivalaia street 
to Masina street, plus a section of 
Magasini street from Lastekodu 
street to Tartu highway. The draft 
and its supporting materials will be 
open for public consultation until 3 
October. 

“As a result of the reconstruc-
tion, Lastekodu street will become 
a completely new high-quality ur-
ban space, which will form a co-
herent whole with the completely 
renewed Central Market area in the 
coming years. After the reconstruc-
tion, it will also be possible to cycle 
along Lastekodu street in a pleasant 
and safe environment,” said Deputy 
Mayor Vladimir Svet. The street 
lighting, rainwater drainage, district 
heating and cooling and public wa-
ter and sewerage pipes will also be 
upgraded. 

According to the draft, the de-
sign of the Lastekodu street will be 
based on the following general prin-
ciples: to maintain existing trees and 
to add rows of new ones in sections 
of the street where they are cur-
rently absent; to maintain on-street 
parking along the edges of the 
street; to add landscaping and cy-
cle parking; and to analyse the need 
for cycle parking spaces in adjacent 
buildings to ensure parking facili-
ties for institutions and apartment 
buildings without cycle parking; 
provide facilities for electric scooter 
parking; lower the speed limit to 30 
km/h on the street; design a wide 
paved sidewalk/pedestrian prom-
enade with benches on the north 
side of the street, possibly 4 metres 
wide, and cycle lanes on both sides 
of the road.

Pronksi street gets a new look

Result of the reconstruction
• More space for pedestrians and 

cyclists

• Cycle lanes separated from the 
motorway

• More space for pedestrians and 
cyclists, better traffic flow

• All underground utilities will be 
upgraded

• Modern street lighting will be 
installed

On 29 September at 18.00, a public 
meeting will be held in auditorium 
M134 of the Tallinn University Mare 
building (Uus-Sadama 5; entrance 
from Tuukri and Uus-Sadama 
street), where the timetable and 
phases of the reconstruction, 
temporary traffic management, 
access to home and other important 
information will be presented in 
more detail. Representatives of 
the Urban Environment and Public 
Works Department, the City Centre 
Administration and the contractor 
will attend the meeting and answer 
questions.

More detailed information on the 
stages and traffic plans will be 
available on the website:  
tallinn.ee/pronksi

City Centre 
Administration moves 
closer to citizens  
 
This autumn, the Central City Administration will 
host a total of six field office days in different 
neighbourhoods of the district. Two of these 
have already taken place, but four are still to be 
held during October.

On 4 October in the Old City Harbour area (Reidi road - Poldri street junction, 
opposite of Superalko).
On 11 October in Luite subdistrict (Luite 19a, Hansapost’s parking lot).
On 19 October in the Uus Maailm subdistrict (Koidu 80).
On 25 October in Kitseküla subdistrict (Tallinn-Väike train station).

The field offices are open from 16.30 until 18.00.

At the field offices you can find a wide range of information about your home 
area and the wider population of the City Centre District and ask questions 
and make suggestions to district administration’s officials. 

The first open offices took place on 27 September in the Juhkentali-Keldrimäe 
subdistrict and on 28 September in the Veerenni subdistrict.

Participatory budget proposals gathered again 
Tallinn’s 2023 participatory budget 
is still open for ideas until 2 October. 
Everyone in Tallinn has the chance 
to submit their ideas. You can do this 
online or at the district government 
office. Ideas can be submitted in Es-
tonian, Russian or English.

In the city centre, the idea “More 
trees in the city centre!” was the 
overwhelming winner of last year’s 
participatory budget vote. “Under 
the participatory budget, a total of 
108 different types of trees - silver 
beans, elms, maples, lime, pear trees 
and horse-chestnuts - will be planted 
in 15 selected locations during the 
autumn. The selection of the spe-
cies was based on the specific char-
acteristics of the planting sites and 
the particular growing environment,” 
said Monika Haukanõmm, District 
Mayor of the city centre. “We are not 

only taking care of the greenery of 
the city centre within the framework 
of the participatory budget - we have 
planted hundreds of bushes and trees 
in parks and green areas this year.”

In the first year of the participa-
tory budget in Tallinn, the idea of in-
stalling more drinking water taps in 
the city centre was the winner. As a 
result, there are now twice as many 
of them in the district as before. 

The total budget for the 2023 in-
clusive budget is €1,000,000, which is 
going to be shared between eight dis-
tricts. The most popular of the ideas 
put forward by residents and judged 
feasible by a panel of experts will be 
put to a public vote between 21 No-
vember and 4 December. Last year, 
residents of the city centre had the 
chance to choose from 26 proposals 
put forward by their fellow citizens.  

The idea with the most votes will be 
implemented next year. 

The City of Tallinn first launched 
an participatory budget in 2020, with 
a total investment of €800,000 in 
2021. In 2021, the 2022 call for ideas 
received 389 ideas, of which 132 were 
put to a public vote. In 2021, the 2022 
call for ideas received 389 ideas, of 
which 132 were put to a public vote.
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Father of folk-dance Ullo Toomi 120 

Planned roadworks in central city

On 14 September, 120 years 
passed since the birth of Ullo 
Toom, the legendary folk-
dance teacher and dance 
leader. The jubilee year was 
opened with the signing of 
a good intentions’ agree-
ment, followed by hundreds 
of dancers performing at the 
Vabaduse Square.

The agreement of good in-
tentions, signed to commem-
orate Ullo Toom, the founder 
of the tradition of Dance Cel-
ebrations, aims to work to-
gether and prepare to perpet-
uate Estonian folk dance, folk 
music and the legacy of Ullo 
Toom in urban space.

The idea of commemo-
rating Ullo Toom at the Kalev 
Stadium, the venue for the 
Dance Celebrations, was ini-
tiated by Ilma Adamson, the 
founding member of the MTÜ 
Tantsutaat and a student of 
Ullo Toom. “Ullo Toomi is a 

dance legend, just as Gustav 
Ernesaks is a song-writing 
legend - they stood for the 
sustainability of our dance 
and song festivals. Ullo Toom’s 
legacy has given birth to the 
traditional celebrations that 
we know and enjoy today, and 
it is our duty as descendants 
to pass on this tradition to 
future generations,” said Ad-
amson. 

The Kalev Stadium, which 
has long been and will contin-
ue to be the venue for major 
dance festivities, is the perfect 
place to perpetuate the mem-
ory of Ullo Toom. A design 
competition will be organised 
to find the best artistic solu-
tion to honour Ullo Toom.

The Tallinn City Centre 
Administration, the Estonian 
Folk Music and Folk Dance 
Association, MTÜ Tantsutaat 
and MTÜ Eesti Spordiselts 
Kalev, who have signed an 

agreement of good intentions, 
will work together to organise 
the design competition and 
to raise the funds needed to 
commemorate the memory of 
Ullo Toom. 

According to Mayor Mih-
hail Kõlvart, our dance tra-
dition is part of UNESCO’s 
Intangible Cultural Heritage. 
“Music and dance are an in-
tegral part of our nation’s 
cultural heritage. Next year, 
there will be a series of events 
dedicated to Ullo Toom and 
his legacy. It will also be a re-
minder of the backbone and 
values of our culture.” 

To mark the 120th anni-
versary of Ullo Toom’s birth, 
a dance performance was 
held at Vabaduse Square. The 
event also marked the open-
ing of the Year of Ullo Toom, 
which will include various 
events across Estonia.

Five road projects in the city 
centre are undergoing repair 
works, which started past 
week.

On Vesivärava street, man-
hole covers were replaced and 
a new pavement was installed 
on the section between Poska 
street and Gonsiori street, ad-
jacent to Kadriorg Stadium. 
The car parks at the Kalev 
Stadium and at Kreutzwaldi 
25, used by the Russian Gym-
nasium, also received a new 
asphalt surface.

This week, much more 
labour-intensive and time-

consuming works started on 
the section of J. Vilmsi street 
between Gonsiori street and 
Lubja street. The roadworks 
will not disrupt traffic on Laa-
gna road – the junction will 
remain open for drivers. How-
ever, this section of J. Vilmsi 
street will be closed to traf-
fic, with access unrestricted 
to local residents and service 
transport.  

The repair works will in-
volve resurfacing the pave-
ments and sidewalks, replac-
ing deteriorated kerbstones 
and cleaning up excavated ar-

eas. In addition, maintenance 
tree pruning and landscaping 
will be carried out.

The works commissioned 
by the Urban Environment 
and Public Works Department 
will be carried out by Tee ja 
Tee OÜ. The cost of the works 
is €330,000 including VAT. 
We kindly ask road users to 
follow the temporary traffic 
management guidelines.

The section of Veerenni 
street between Siduri street 
and Viadukti street has also 
been given a fresh asphalt 
surface.

Reconstruction of the Old Jewish Cemetery site continues
The Tallinn City Centre Ad-
ministration has launched a 
tender for the second phase 
of the reconstruction of the 
Old Jewish Cemetery at 27 
Magasin street.

The first phase of the 
cemetery’s reconstruction in-
cluded the construction of a 
representative square and a 
gateway portal, the restora-
tion of limestone walls, land-
scaping and the installation of 
outdoor furniture and lighting. 
At the end of the first phase, 
the contractor will ensure that 
the whole cemetery will look 
dignified for the period be-
tween the two phases. Work 
on the first phase was carried 
out by Mefab OÜ and started 
at the end of November last 
year. The re-erected gateway 

portal and walls are particu-
larly striking in the evening 
under the glow of lanterns.

By next summer, the rear 
part of the former cemetery, 
the so-called burial ground, 
and the pavements adjacent to 
the square will also have been 
designed to match the project. 
In addition, the foundations of 
the chapels and the steps will 
be restored, and a flowerbed 
will be laid. The crossing wall 
to be restored will display 
grave markers excavated from 
the Reidi road construction 
site, and 11 new outdoor light-
ing fixtures will be installed 
with a striking oak tree design. 

The aim is to transform 
the cemetery, which was de-
stroyed during the Soviet pe-
riod, into a respectful green 

space that takes into account 
both the historical signifi-
cance of the site and the cur-
rent circumstances. The over-
all design of the Old Jewish 
Cemetery site consists of a 
peace area with marked burial 
sites and chapel locations, and 
a recreation area open to all 
walkers.

The proposed works will 
be based on a landscape ar-
chitectural master plan, which 
will consider the results of 
archaeological investigations 
carried out on the cemetery 
site and the opinions of the 
Jewish community and lo-
cal residents. The author of 
the project is Toomas Põld of 
Loovmaastik OÜ.

The Jewish cemetery on 
Magasini street, or the old Jew-
ish cemetery, is the first known 
Jewish burial site in Tallinn. The 
establishment of the cemetery 
is closely linked to the forma-
tion of the Jewish community 
in Tallinn. According to some 
sources, people were buried in 
the cemetery as early as 1790. 
There are definite records of 
the cemetery from the 1840s. 
The delimited cemetery is 
clearly visible on the general 
map of Tallinn of 1865. 

In 1880, the architect 
Nikolai Thamm designed the 
old cemetery guardhouse, 

outbuildings and the cemetery 
gate. The old Jewish cemetery 
in Tallinn was the site of the 
mausoleum of Shaye Levi-
novich (died 1907), the initia-
tor of the synagogue and the 
then leader of the Jewish com-
munity, designed by the Riga 
architect Jacques Rosenbaum. 
The building was completed in 
the autumn of 1910. In terms of 
grave markers, the Tallinn Old 
Jewish Cemetery was charac-
terised by the massive stone 
pillars and wattle-and-daub 
gravesites familiar from other 
Jewish cemeteries. Most of the 
dead were still buried here in 

accordance with the Jewish 
custom, in the mortuary only, 
without a coffin. Tallinn’s old 
Jewish cemetery was closed 
for burial by decision of the 
then City Council from 1 Oc-
tober 1910, at the request of 
neighbouring residents who 
were unhappy with the ‘foul-
smelling miasmas’ emanat-
ing from the cemetery. The 
cemetery situated in a marshy 
area and the abundant surface 
water made burial difficult. 
The old Jewish cemetery was 
finally dismantled in 1963. A 
car park was built on its site 
in 1967. The gravestones were 

used in the construction of the 
embankment between Rus-
salka and the Old Town har-
bour. However, the gate build-
ing with its wing buildings was 
demolished only in 1979. At the 
beginning of the 21st century, 
the cemetery was still occu-
pied by abandoned workshops 
and garages.

The renovation of the cem-
etery area was initiated by the 
Tallinn Central City Adminis-
tration in cooperation with the 
Tallinn City Council, the Esto-
nian Jewish Community, the 
Estonian Jewish Congregation 
and local residents.

The search is on for the capital’s most important Christmas tree

The Tallinn City Centre Ad-
ministration started looking 
for a Christmas tree to be in-
stalled in Town Hall Square 
as early as mid-September. 
Bids can be submitted until 
31 October.

The tree will be erected 
on the city’s representative 
square as early as mid-No-
vember, after which prepara-
tions will begin for the open-
ing of the Christmas market. 
It may seem strange that 
the search for a Christmas 
tree to decorate the Town 
Hall Square should begin be-
fore the autumn, but it is a 
time-consuming and thor-
ough process. The search for 
a Christmas tree must start 
early enough to see the trees 
on offer and assess their suit-
ability as the city’s Christmas 
tree. When making the selec-
tion, the appearance of the 
tree is considered, as well as 
the price and the distance 
from Tallinn.

The spruce offered must 
be at least 15 metres tall, bare 
and uniformly dense, and 
must grow in an accessible 
location no more than 150 km 
from Tallinn. There must be 
no power lines in the vicin-
ity of the tree that would ob-
struct the crane. Bids may be 
submitted by the landowner 
or his representative.

Bids for the Christmas tree 
– including a photo of the tree, 
details of location, height, 

price and owner’s contact 
details – are welcome until 
31 October by e-mail to kylly.
annus@tallinnlv.ee. For more 
information call 514 6612.

“If anyone has spotted a 
very grand tree somewhere 
and can give the exact address, 
it can be offered. We will then 
find the landowner ourselves 
and start the negotiations!” 
added Monika Haukanõmm, 
the District Mayor of the City 
Centre Administration.


