
Heiskame lipud!

Pelgulinnal on sünnipäev!

Ükssada viiskümmend aastat!

Pelgulinna sünniloos, aga ka hilisemas 

ajaloos on oluline roll raudteel. Nii on 

põhjust 5. novembril tähistada üheskoos 

nii Pelgulinna kui ka Balti raudtee 150. 

juubelit.  Olid ju meie vaarisad ja 

vanaisad enamuses raudteelased, kes 

omal ajal alustasid Pelgulinna rajamist.

Eriolukorra tõttu tuli sel aastal jätta ära 

maikuus plaanis olnud Pelgulinna 

p ä e v a d .  A u g u s t i s  t a h t s i m e  t e h a 

hoovikohvikute päeva, kuid kuna huvilisi 

oli arusaadavalt väga vähe, jätsime ka 

selle ära. Nii tähistame kodukandi 

sünnipäeva lõpuks neljapäeval,  5. 

novembril, seda aga tagasihoidlikul moel 

ja riski maandamiseks välitingimustes. 

Soovitavalt maskides.

Kel l  17 .30 ootab Jaak Juske kõiki 

a j a l o o h u v i l i s i  B a l t i  J a a m a  t u r u 

kesklinna-poolses väravas, kust algab 

ekskursioon, mis toob rahva Kolde 

puiesteele Pelgulinna peaväljakule. Seal

pakutakse teed ja pirukaid, vaadata saab 

filmi Pelgulinna Seltsist, Pelgulinna 

päevadest, Pelgulinnast, raudteest. 

E s i n e b  Ü l l a r  L u u b i  a n s a m b e l 

"Üllatusrosin", sõu koos värvimuusikaga, 

seda algusega kell 19.00. Ootame teid 

Pelgulinna platsil aga juba alates kella 

18.00. Võimalikud üllatusmomendid, 

mida me ka ise väga ootame. Igal juhul 

tähistame üheskoos väärikalt Balti 

raudtee ja Pelgulinna sünnipäeva, 

heisates 5. novembril oma majadel ka 

riigilipud.

Toimuvad ka ettevalmistused laste 

jõulupeo tähistamiseks teisel advendil, 6. 

detsembril Pelgulinna peaväljakul. 

Samuti on rõõm teatada, et detsembris 

alustame taas Rahvamajas, nüüdses 

R a h v a ü l i k o o l i  h o o n e s  e a k a t e 

teeõhtutega. Plaanis on anda välja ka 

Pelgulinna ajalehe jõulunumber. Kõik 

kaastööd on oodatud.

Eraldi tahame kiita Oma Kolde majade

ja Kõrre tänava rahvast, kes on tähista-

nud oma kogukonna, tänava sünni-

päeva. See head eeskuju võiks levida üle 

Pelgulinna. 

Hoidke ennast ,  o lge  terved ning 

loodame, et uuel aastal taastub elu ühel 

hetkel oma tavapärases rütmis.

Pelgulinna Seltsi eestvedaja

Pille-Maris Arro

Pelgulinnal on sünnipäev!
Pelgulinna oma leht. Pausidega aastast 1993.
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Tallinna ühendamine raudteeliini pidi 

Vene impeeriumi pealinnaga 150 aasta 

eest käivitas Eestimaal tööstusliku 

p ö ö r d e ,  andes muuhulgas hoogu 

kaasaegse Pelgulinna sünnile.

Toonase Revali linna Venemaa pealinna 

Peterburiga ühendanud Balti raudtee 

rajamise initsiatiiv tuli kohalikelt 

baltisaksa mõisnikelt. 

Raudtee ehitust  taotles Eestimaa 

rüütelkond ja selle peamees balti-

sakslane Aleksander von der Pahlen, 

kelle nimele tsaarivalitsus lõpuks 

kontsessiooni ka 1868 kinnitas. Seejärel 

loodi aktsiaselts nimega Balti Raudtee 

Selts, mille juhiks valiti Pahlen. Selts jäi 

raudtee omanikuks kuni selle riigis-

tamiseni 1893.

Pahlen oli omast ajast ettepoole mõtlev 

mees. Seni oli Vene impeeriumis 

ehitatud raudteid põhimõtte järgi, et 

raudteeühenduse saavad linnad, mis 

juba olid kaubanduslikult aktiivsed. 

Pahlen uskus aga, et kui geograafiliselt 

soodsa asukohaga Tal l inn saaks 

raudteeühenduse impeeriumi pealinna 

Peterburiga, hakkaks siin kaubandus 

arenema, kasvaks linna tähtsus ning 

impeerium ise saaks samuti soodsa 

ühenduse Lääne-Euroopaga.

Kui keiser  Aleksander II raudtee 

rajamiseks loa andis, algasid 1869. aasta 

kevadel täie auruga ehitustööd. Juba 5. 

novembril 1870 võis Balti raudtee 

pidulikult avada. Raudtee peavaksal oli 

esialgu Balti jaam Tallinnas. Kuus aastat 

hiljem jõudis rauast tee ka Liivimaale 

Tartusse. Raudteeühendus Venemaaga 

käivitas tsaariaja lõpukümnenditel 

Eestis tööstusliku pöörde.

“Kui Baltia raudtee ehituse nõu tõusis, 

wangutasiwad mitmed oma päid ning ei 

arwanud asjast midagi saawad, sest 

ehitusekulu suuremaks pidasiwad, kui 

edespidist teenistust ja sissetulikut ja 

nimetasiwad mõned sel ajal naljawiisil 

tulewast Baltia raudteed "sitroni ehk 

apelsiini raudteeks", sest nimetatud 

lõuna maa puuwiljad iga kewade warem 

laewadega Tallinna ala jõudsiwad, kui 

Kroonlinna ja Peeterburgi al meri alles 

k i n n i  o l i , “  k i r j u t a s  v e e n d u n u d 

raudteesõber papa Jannsen Eesti 

Postimehes viis aastat pärast raudtee 

avamist.

Tallinna ja teistesse meie suurematesse 

l innadesse  kerkis  ü lemöödunud 

sajandivahetuse eel ja järel uusi suuri 

vabrikuid nagu seeni pärast vihma. 

Need tööstused vajaksid aga massiliselt 

tööjõudu. Tulemuseks oli kiire linnastu-

mine. Maarahvas, eestlased valgusid 

linna, rajades sakslaste kontrolli all 

olnud vanade linnasüdamete ümber 

oma puust agulite pärja.

Pelgulinn on just üks selle protsessi 

tulemusena sündinud eeslinn. Nii on 

siinsed vanimad majad pärit 19. sajandi 

viimastest kümnenditest.

Numbrid näitavad linna toonast kiiret 

arengut kõige paremini: Tallinnas elas 

enne raudtee avamist umbes 30 000 

inimest, 44 aastat hiljem Esimese maa-

ilmasõja alguseks oli see number juba 

116 000. See oleks umbes sama, kui võtta 

tänane Tallinna elanike arv 450 000 ja 

prognoo-sida, et 40 aasta pärast elab 

ainuüksi pealinnas poolteist miljonit 

inimest. 

Toona tähendas aga olla maja-omanik 

õigust osaleda kohalikus poliitikas. 

1904. aasta Tallinna linnavolikogu 

valimistel  panid kohalikud eesti 

k o g u k o n n a  l i i d r i d  J a a n  P o s k a , 

Voldemar Lender, Konstantin Päts 

seljad kokku kohalike venelastega ja 

tegid tuule alla aastasadu Tallinna 

valitsenud baltisakstele. Esimest korda 

läks suurimas Eesti  l innas võim

eestlaste kätte.  Jaan Poskast  sai 

linnavolikogu esimees, Voldemar 

Lenderist 1906. aastal esimene eesti 

soost Tallinna linnapea. Maarahvast oli 

saanud kaasaegne linnarahvas. Me 

olime valmis saama riigi-rahvaks, kui 

ajalugu 14 aastat hiljem meile selle 

võimaluse kätte mängis.

Ma olen ikka mõelnud, kas balti-

sakslased või Vene keiser oleksid 

raudtee rajamiseks loa andnud, kui nad 

teadnuks, et see järgmise poole sajandi 

jooksul omal moel Eesti riigi sünnile 

kaasa aitab? Oluline on aga see, et 

raudteel oli kandev roll majanduse 

arengus, linnastumises, kaasaegse Eesti 

kujunemisel.

Lugu sellest, kuidas raudtee kaasaegse Pelgulinna
kujunemisele hoogu andis

Reisirong Balti jaamas [ligikaudu 1919 -1920]

Eesti Ajaloomuuseum SA

Kolm Sibulat - Telliskivi 2, 10611 Tallinn; e-post: sibulad@kolmsibulat.eu; Tel.: +372 66 44 055

Kolm Sibulat ootab külla kõiki väikseid ja suuri ning

hästikäituvaid karvaseid, samuti nii väikseid kui suuri, nüüdsest iga päev!

Restorani menüüst võib leida igasuguseid erinevaid kööke üle maailma, sest
Kolm Sibulat harrastab piirideta söögitegemist, kus kasutusele võetakse näiteks 
Aasia sugemetega toidud, saksapärane šnitsel, aga ka muud põnevad toidukultuurid 
üle maailma. Kolme Sibula menüü mahub täpselt kiirtoidu ja n-ö *slow food'i* 
vahepeale. Mõlemast on võetud parimad omadused ja ühendatud need selliselt, et 
Kolme Sibula menüü annab edasi maitsed, mis on midagi enneolematut ja erilist. 
Muuhulgas leiab menüüst näiteks põrsaribisid, aga ka Gruusia lavaši kimchi 
kapsaga.

Kel aga soolase vastu huvi pole, saab restorani rikkalikust magusavalikust
endale meelepärase magusroa valida. Puudust ei tunne ka veiniaustajad, sest
Kolme Sibula veinikaardilt leiab väärtveine üle maailma. Pidupäevaks või lihtsalt 
õhtuseks naudinguks on olemas ka šampanjad ja vahuveinid.

KolmSibulat ehk Jana, Roman ja Igor ootavad teid juba täna!
Esmaspäev - Laupäev

12:00 – 22:00

Pühapäev 13:00 - 21:00



.

Järjejutt Helju Viirese mälestustest 

elust Pelgulinnas ja Pelgurannast 

1930'ndatel said alguse möödunud aasta 

Pelgulinna ajalehe Lehekuu numbris. 

Jätkame...

Meie kambas oli tüdrukuid rohkem kui 

poisse, vahel läksid meie teed lahku ja 

me jäime tüdrukutega omapäi. Ega me 

paigal ei seisnud, me ei lamanud ega 

võtnud päikest. Me kondasime ringi, 

läksime kõrkjatesse, mõnikord Kopli 

poole kividele kekslema, ükskord 

koguni Karbikülani välja. Käisime ka 

Kopli surnuaias, olime kuulnud, et üks 

kuulus langevarjur on sinna maetud, 

kes hukkus tsaariajal Tallinna lahel. 

Leidsime selle koha üles,  vaskne 

nimesilt Charles Leroux oli sel ajal alles. 

T u l i m e  r a n d a  t a g a s i  j a  l ä k s i m e 

suplema, ujujat meist veel ei olnud. 

Keskpäev oli möödas, vesi soojenenud ja 

nüüd oli hea vees olla. Rannahoonest 

tuli kitsas laudtee veepiirini ja siit algas 

sild, mis oli üsna pikk, ulatudes kohani,  

 

kust sai vettehüppeid teha. Siin võis 

sügavus olla üle 2 meetri. Meie poisid 

olid siin ja muudkui hüppasid. Nad 

oskasid juba ujuda. Eriti tore oli 

sulistada silla all, siin sai postidest kinni 

hoida, kui vesi juba üle rinna ulatus. 

Sügavat vett me ikka kartsime ka. Meil 

k õ i g i l  o l i d  t r i k o o d  o l e m a s ,  a g a 

riietuskabiine me ei kasutanud, meil 

käis kõik lihtsamalt, laste asi, kes meid 

ikka vaatab. Kuivatusrätikut meil 

kaasas ei olnud, me ei vajanud neid, meil 

ei olnud üldse midagi kaasas. Me 

läksime kiikuma ja seal kuivasime mõne 

minutiga ära. Oli kolm kiike: üks 

tavaline üles-alla kiik, teine edasi-tagasi 

kettidel rippuv kiik ja kolmas oli kõrge 

post, mille küljes 3-4 köit silmustega 

otsas, tuli ennast silmusesse poetada ja 

ja lgadega tõugata,  l i ikumine ol i 

karusselli moodi. Samas oli ka stange, 

kus poisid ja mehed käisid lõuga 

tõmbamas. 

Meie päev rannas kulus ruttu, olime 

söömata-joomata, aga me ei pannud 

seda tähele. Nii olime rannas õhtu-

poolikuni. Vahel saime siiski kodus 

pragada, et kuhu me nii kauaks jäime. 

Vanaema teatas kord, et tema tahab ka 

end vette kasta. Aga see pidi toimuma 

varahommikul, kui rannas kedagi veel 

pole. Ta võttis minu seltsiks kaasa, 

vanaema oli umbes 70-aastane, ja me 9 

l ä k s i m e  m ö ö d a  p õ l d u d e v a h e l i s i 

jalgradu otsesihis. Vanaema supelung 

seisnes selles, et ta kääris oma seeliku-

saba üles ja läks istuma sellele ainukese-

le kivile, mis on kohe rannahoone 

läheduses ja jäi sinna istuma, jalad 

põlvini vees. Rand oli tõesti tühi, ainult 

heakorratöötaja oli kohal ja rehitses 

adru, mis oli juba väikestesse hunni-

kutesse kogutud. Seda tööd tegi ta vist 

igal hommikul, rand oli tõesti adrust 

puhas. 

Lugu 3o. rannaelust jätkub järgmisel 

leheküljel  Ø
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Ristiku kooli aed

Ristiku Põhikool

V a n a d e l t  f o t o d e l t  o n  n ä h a ,  e t 

linnaarhitekt Herbert Johansoni 

1928/29 aastal projekteeritud ja toona 

k õ i g e  i l u s a m a k s  k o o l i h o o n e k s 

tituleeritud  Ristiku tänava koolimaja 

ehitati lagedale heina- või karjamaale, 

mille naabruskonnas ei paista teisi 

hooneid.

 

Vanadelt fotodelt ei selgu, kas kooli-

hoone juurde rajati ka kooli aed, mis 

tundub väga tõenäoline, sest kooliaiad 

olid enamasti koolide lahutamatuks 

osaks. 

Ristiku kooli territooriumil  endise 

kooliaia jälgi ei ole märgata, mis on ka 

mõistetav, sest  aastatuhande  vahetusel 

läbis tänane Ristiku Põhikool põhjaliku 

uuenduskuuri, mille käigus korrastati 

ka õueala ja spordiplats. Laiemas 

mõistes ongi kooliaed kogu kooli juurde 

kuuluv õueala, nii spordiväljak kui 

õuesõppe isted, muruväljak,  hekid ja 

põlispuud. Ristiku õueala sisustab ka 

kurikuulsa hõberemmelga massiivne 

tüvi, mis on sobilik turnimiseks.

Õppeotstarbelist  kultuurtaimede 

kasvatamise kohta, paika, kus  peenar-

del kasvavad aiaviljad, marjapõõsad ja 

viljapuud, koolil seni ei olnud. Selle 

rajamiseks saime innustust ja toetust 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-

ameti  “Kooliaedade” rajamise projek-

tist. Loodusainete ja kodundusõpeta-

jate koostöös leiti rajatavale kooliaiale 

päikesepaisteleine koht, kuhu isutati 

kõigepealt “Perepuu”, õunapuu, mis 

kannab “Martsipani”,  “Talvenaudingu” 

ja “Kuldreneti” pookeoksi.

Õunapuu istutamiseks kaevasid augu 

õppeaia projektijuhi õpetaja Kajalin 

Lutsu juhendamisel 8.c klassi õpilased. 

Puu aitasid mulda panna 1. klasside 

lapsed.

Puu istutamisel andis oma head soovid 

kaasa ka koolijuht Katrin Luhaäär, kes 

pani väikestele istutajatele südamele 

puuga rääkimas käia ja teda hoida.

Peagi valmisid tehnoloogiatundides 

õpilaste valmistatud peenrakastid, 

kuhu külvati teraviljade ja köögiviljade 

seemed. Kooliaed on koht taimede 

tundmaõppimiseks.

Paljud lapsed elavad kortermajades ja 

nende kokkupuude loodusega on kasin. 

Samuti ei kasvatata koduaedades enam 

sageli aedvilju, mistõttu õpilased ei 

teagi, kust tuleb toit meie toidulauale.

Veel  üks kooliaia  ülesandeid on 

koolimaja kaunistamine. Üha enam 

hinnatakse kooli ümbrust ja kooliaeda 

kui õpikeskkonda esteetiliselt, kus 

lapsed õpivad vahetu kogemise ja 

isetegemise kaudu, seetõttu on edaspidi 

kavas laiendada “meelte aia” osa, kus 

õpilased saavad  märgata, kuulata, 

katsuda, haista ja maitsta.

K o o l i a e d  o n  õuesõppe keskkond, 

Loodust ja looduses toimuvat on õigem 

jälgida looduse keskel, mitte arvuti-

ekraani või õpikupildi vahendusel.

Kooliaia rajamist on õpetajad ja 

õpilased alustanud  suure entusiasmi ja 

kevadeootusega. Kõige enam pelgame 

p a h a t a h t l i k k u  r ü ü s t a m i s t  v õ i 

hoolimatust,  sest  õueala on küll 

piiratud, kuid kogukonna elanikele 

ligipääsetav. 

Kadri Viires

õpetaja/projektijuht
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Pelguranna suved

Eesti Rahva Muuseum

Stroomi rand [ligikaudu 1920 -1930]



Tsaariaja lõpus rajati Pelgulinna 

tänavaid 1878. aastal sündinud ärimehe 

Albert  Ko(o)ba  maadele.

Tänavanimesid pandi osaliselt Kooba 

perekonna-liikmete eesnimede järgi. 

Tänase Timuti tänava varasem nimi 

Tarabella olevat aga tulnud Kooba koera 

n i m e s t .  S e l l e  l e g e n d i  t õ t t u  o n 

P e l g u l i n n a  p ä e v a d e  m a s k o t i k s 

kujunenud tänapäeval  agulikoer 

Tarabella. 

A l b e r t  K o o b a  s u r m a a e g  o n  a g a 

teadmata. Viimased andmed tema kota 

on 1940. aastate algusest.

Pelglinna Seltsi initsiatiivil ning 

T a l l i n n a  l i n n a  t o e l  o n  v i i m a s e 

kümnendi jooksul  rajatud Kolde 

puiesteele Pelgulinna peaväljak koos 

jõulukuusega. Seltsi arvates sobiks 

sellele väljakule agulikoera Tarabella 

kelmikas skulptuur ning mälestuspink 

Albert Koobale, mis oleks ühtlasi 

k i n g i t u s e k s  P e l g u l i n n a l e  1 5 0 . 

sünnipäevaks.

Pelgulinna Selts on teinud linna-

valitsusele  sel lekohase ametliku 

ettepaneku. Linn on andnud esialgse 

nõusoleku mälestuspingi rajamiseks. 

Tarabella kuju osas pole aga hetkel veel 

linna seisukoht teada.

Jaak Juske

Kolde puiesteele agulipeni Tarabella kuju ja
mälestuspink Pelgulinna rajajale
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Kui suvi oli ilus ja rannahooaeg täies 

hoos, siis oli meie lastepere igapäevane 

rannas käija. Ja mis meil suvel muud 

teha olnukski? Aga me ei olnud ainult 

ringikolajad, me vaatasime inimesi ka, 

mina olin vist  see kõige suurem 

"vaatleja". See pakkus mulle huvi ja ainet 

mõistatada: kes see tüüp võiks olla? Ja 

neid tüüpe oli mitmesuguseid. Ühel 

juulikuu päeval ilmus rannahoone ette 

paar, kes äratas kohe tähelepanu – mees 

oli tavalises ülikonnas, aga daame oli 

väga silmatorkav. Ta kandis lillelist 

siidkleiti, jalas sukad ja kõrge kontsaga 

kingad, peas ilus strookübar, käsivarrel 

aga koheva sabaga kollane rebaseboa. 

Püha müristus! Tulla rebasega randa 

liiva sisse paterdama! Aga daame ei 

astunudki liiva sisse, ta tipsis mööda 

laudteed mereni ja tuli siis tagasi, 

minnes rannahoonesse. Vaene rebase-

boa! Tema koht pole küll rannas olla, 

vaadaku ikka metsa poole.

Lühikese aja jooksul kujunes välja kindel 

rannapublik. Enam-vähem samad näod 

ja tüübid kordusid ikka ja jälle. See oli 

peamiselt noorem rahvas, arvatavasti 

pelgulinlased, kellele koht oli soodne ja 

lühike maa tulla.

Üksvahe pandi käima ka bussiliin kuni 

randa välja, aga regulaarne see liin ei 

olnud. Kõik olenes ju ilmast. Randa 

mindi ainult ilusa ilmaga. See noorem 

rahvas moodustaski peamise päevita-

jate seltskonna. Mood nõudis, et tuleb 

end võimalikult pruuniks ajada, moe 

diktaadile ei suutnud noor inimene 

vastu panna, "Nivea" karp kaasas, mindi 

plaažile ja keerati selg vastu päikest. 

Kõige parem ja peenem päevitamise 

koht oli riietuskabiinide vaheline sise-

õu, kuhu tuul peale ei käinud. Kabiinid 

olid ehitatud hobuseraua kujuliselt, 

avatud külg lõuna poole. Nii tekkis 

kolmest küljest varjatud õu ja selle koha 

oli hõivanud Pelgulinna päevita-jate 

peenem publik, stammkunded – kõik 

hästi pruunid. See koht ei olnud laste 

jaoks, tundsime seda ise ega tikkunudki 

sinna, aga mõned korrad käisime siiski. 

Siin oli palavam kui mujal, õhku tundus 

vähe olevat ja raske oli hingata. Aga 

siinsed stamm-peesitajad ei näinud 

sellest hoolivat – noblesse oblige. 

Üks daam-neiu-preili jäi mulle eluajaks 

meelde. Ta oli ka tüüp, minu vaatlus-

objekt. Ta oli kindlasti Pelgulinna preili, 

sest nägin teda aastaid hiljem Ristiku 

tänaval liikumas, aga siis ta vist enam 

preili ei olnud. Ta oli palju silma-

paistvam kui see rebaseboaga naiste-

rahvas eespool. See preili oli pikakasvu-

line ja väga sale, tal oli ideaalne figuur ja 

ta oli end tumepruuniks päevitanud. Ta 

ei lamanud liival, vaid seisis püsti, nina 

kaetud puulehega, et see kuumast 

päikesest kahju ei saaks, ta keeras end 

vastavalt päikesele ja ta kandis punaseid 

bikiine. Taevas, tule appi! Sel ajal polnud 

me seda sõna kuulnudki, see puudus 

meie sõnavaras täiesti. Loen lehest, et 

bikiinid tulid kasutusele 1946. aastal. Ei 

ole tõsi, Pelgurannas olid bikiinid 

olemas juba 1938. aastal, oma 10 silmaga 

nägin. Need bikiinid olid villasest 

materjalist, nii nagu tookordsed trikood 

üldiselt olid, aga enamasti olid need ikka 

n.ö. ühes tükis. See preili kindlasti 

teadis, et ta on väärt vaatamisväärsus ja 

ta ekshibeeris end teadlikult.

Lood 30. rannaelust jätkuvad tulevastes 

lehtedes...
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