
Läänemere päeva raames paigaldati Põh-
ja-Tallinna rannaaladele spetsiaalsed prü-
gikastid, et vältida suitsukonide sattumist 
merre. Kastidesse kogutud konid saavad 
hiljem uue elu 3D printimise materjalina. 
Tegu on esialgu katseprojektiga, mis kes-
tab kaks kuud.

Läänemere päeval, 25. augustil, toimusid 
talgud Stroomi ranna Kopliranna poolsel 
alal. Tänu talgulistele sai prügi mere äärest 
mitte ainult koristatud, vaid ka liigiti sortee-
ritud. Järgmised talgud toimuvad maailma-
koristuse päeval, 17. septembril. Jälgige 
infot veebilehel www.maailmakoristus.ee.

Selles
lehes
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Mulle meeldib, kui saan 
asjad autota aetud

LK. 5
Piret Tali

kirjanik

Algas Vana-Kalamaja tänava 
rekonstrueerimine

Huvitegevused LK 3.Uus tänavakunst  LK 2. Koolilaste toetus LK 3.

Augusti lõpus alustati Vana-Kalama-
ja tänava rekonstrueerimistöid, mis 
kestavad ligemale aasta. 

Vana-Kalamaja rekonstrueerimise tulemusena 
valmib kvaliteetne linnaruum, kus on mugav 
ja turvaline liikuda eelkõige jalgsi ning jalgrat-
taga. Väga suured muutused tulevad ka Balti 

jaama taga, kus praegu on bussiparkla. Tänav 
jätkub läbi selle ruumi ning sealt saab mugavalt 
vanalinna maa-alusesse tunnelisse laskumata.

Rekonstrueerimise piirkond algab Nunne 
tänava Toompuiestee poolsest otsast ja lõp-
peb Suur-Patarei tänavaga ning kulgeb valda-
valt mööda Vana-Kalamaja tänavat. Projektala 
hõlmab ka uut Balti jaama platsi ning Gustav 

Adolfi  gümnaasiumi põhikooli hoone ees ole-
vat platsi. 

Ümberehitatud tänav 
ühendab Kalamaja ja 

vanalinna ning jalakäijad 
viiakse praegu kasutusel 

olevast maa-alusest 
tunnelist maa peale. 

Ümberehitatud tänaval on antud jalakäijate-
le ja jalgratturitele autodega võrreldes rohkem 
ruumi ning tänavaruum saab uue ilme kaasaeg-
se tänavamööbli, haljastuse ja väljakute abil. 

Vana-Kalamaja tänavaruumi hakatakse 
uuendama 2017. aastal arhitektuurivõistluse 
võitnud töö „Kasvulava“ alusel, mille on loo-
nud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitek-
tid Siiri Vallner, Indrek Peil ja Kristel Niisuke. 
Töid teostab Tallinna Teede Aktsiaselts.

Töömess 
Põhja-Tallinnas
28. septembril kl 10–13 toimub Põhja-Tal-
linna kogukonnamaja 2. korruse saalis 
(Kari 13) värbamispäev. Värbamispäeval 
on võimalus kohtuda tööandjatega ja kandi-
deerida tööle.

Uued suitsukonikastid 

Põhja-Tallinn tähistas 
Läänemere päeva

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Balti jaam saab uhke platsi. Kavakava OÜ

Vana-Kalamaja tänava merepoolsesse otsa rajatakse vaateplatvorm. Kavakava OÜ

Vana-Kalamaja rekonstrueerimise tulemusena valmib kvaliteetne linnaruum. Kavakava OÜ

Vana-Kalamaja tänava 
ehitustöödega alustati Kalaranna 

ehk merepoolsest otsast

● Esmaspäeval, 29. augustil alustati töödega 
Suur-Patarei kuni Köie tn vahelisel lõigul, 
seega on läbivale liiklusele suletud Va-
na-Kalamaja tänav lõigus Suur-Patarei tn 
kuni Köie tn. 

● 5. septembrist suleti sissesõit Nunne täna-
vale (kuni oktoobrikuu lõpuni)

● Soo tänava ja Vana -Kalamaja ristmik su-
letakse liiklusele 12. septembril ja ristmik 
on suletud viis nädalat – uuesti avatakse 
see liikluseks 17. oktoobril. Soo tn ristmiku 
sulgemise ajal on buss nr 3 suunatud üm-
bersõidule Kalaranna tänavale.

● Juurdepääs kinnistutele tagatakse kohali-
kele elanikele ja teenindavale transpordile.

Värbamispäeva korraldab Töötukassa. 
Lisainfo tel 634 8000.

Suitsukonid on Läänemere üks levinum 
mereprügi liik.

Mereäär sai Läänemere päeval 
puhtamaks.



Sitsi tänava avasid lõbusa sõiduga piir-
konna lasteaia lapsed üheskoos Tõnis 
Paalmega, kelle nimel on maailmare-
kord tagurpidi rulluisumaratonis.

Sitsi tänav läbis uuenduskuuri, mille käigus 
ehitati välja ka maa all paiknev vee- ja kanali-
satsioonitorustik. 

Sitsi tänava remondi käigus pandi Sõle ja 
Kopli tänavate vahelisel lõigul sõidu- ja kõn-
niteele uus asfalt ja taastati teekattemärgistus, 
vahetati välja äärekivid ning korrastati haljas- 
ala. Sitsi tänava ning Sõle ja Kopli tänavate rist-
mikel ehitatati välja ka vee- ja kanalisatsiooni-
torustik. 

Sitsi tänava rekonstrueerimistööde tellija 
on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. 
Projektdokumentatsiooni koostas T-Model 
OÜ ja ehitustöid teostas InfraRoad OÜ.

Tegemist on tänavakunsti kampaaniaga 
„Keera kunsti juurde – ära sodi“, mille 
käigus kaunistavad linnaruumi kolm uut 
noorte tehtud tänavakunstiteost. 

Kampaaniat toetavad kolm osapoolt – Põh-
ja-Tallinna valitsus, Põhja-Tallinna noortekes-
kus ja MTÜ Mondo ning eesmärke on kaks: 
ühelt poolt anda legaalne võimalus andekatele 
grafitikunstnikele, teisalt aga luua uut, inspi-
reerivat linnaruumi kulunu ja väsinu asemele.

Võitjad valiti välja kahes kategoorias. Ühe 
kategooria teemaga soovis MTÜ Mondo suu-
nata tähelepanu maailmas kliimamuutuste 
vastu võitlevate naisaktivistide tegevusele ja 
keskkonnateemadele laiemalt. Selle kategooria 

võitjaks osutus Andrei Kedrin, kelle lõuendiks 
said Sõle tänava ääres asuvad Puhangu 1 ga-
raažid. Andrei töö on neljas ja viimane teostus 
MTÜ Mondo laiemas kampaanias #iShareHer-

Power. Vabaloomingu kategoorias valiti välja 2 
tööd. Kirill Shaposhniku töö Kopli Ekstreem-
pargis on valmis ja Emilia Sabirova looming 
valmib Puhangu 5 bussipeatuse taga.

Augusti lõpus alustati Stroomi rannas vee all pinnasesse 
mattunud naftareostuse uurimist eesmärgiga koostada selle 
põhjal reostuse likvideerimise plaan ja reostus eemaldada.

Reostuse päritolu on teadmata, kuid selle põhjal, kui sügaval reostus 
asub ja kuidas käitub, võib arvata, et tegu on vanema raske kütteõli 
(masuut) jääkreostusega, mis on nüüd, mil lained on aja jooksul liiva-
kihi õhemaks kulutanud ja mujale kandnud, pinna lähedale jõudnud.

Pärast kaldajoone põhjalikumat uuringut kinnitas keskkonna- 
amet, et tegemist on paikse iseloomuga naftasaaduste reostusega. Sel-
lise reostuse eemaldamiseks merepõhjast on vaja reostusuuringut ja 
saneerimiskava. Uuringu eesmärk on välja selgitada reostuse ulatus, 
allika täpne asukoht ning reostuse iseloom. Viimasest sõltub ka vajali-
ke tööde esialgne ajakava.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab ka sel sügisel puulehtede 
tasuta äravedu. Vedu toimub ainult eelnevalt teada antud 
kinnistutelt.

Registreerimislehed avatakse 12. septembrist ja äraveoga alustatakse 
19. septembril. Sujuva koostöö nimel palume kinnistuomanikel edas-
tada linnaosavalitsusele oma täpne aadress, telefoninumber ja lehe-
kottide arv. Kuni 200-liitrisesse kotti võib panna ainult lehti ja kinni 
seotud kott peab olema tõstetud tee äärde. Linnaosavalitsuse lepingu-
partner EKT Teed OÜ viib kotid ära alates 19. septembrist igal nädalal 
kuni 30. novembrini.

Registreerimine: www.tallinn.ee/pohja või tel. 645 7019 (E-R 
9-16). 

Registreeruda tuleb sellel nädalal, millal on kotid kokku kogutud 
ja esitada täpne kottide arv. Nädala jooksul registreeritud lehekotid 
viiakse ära sellele järgneva nädala jooksul. Nimekiri läheb lukku pü-
hapäeviti kl 23.59.

WWW.TALLINN.EE/POHJA
2 | LINNAOSA

September 2022 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

■ LINNAOSA VEERG Sitsi tänav on avatud

Põhja-Tallinn lasi noored  
tänavakunstnikud garaažide kallale

Stroomi rannas  
uuritakse naftareostust 
vee all pinnases

Lehekottide  
tasuta äravedu 

Hea lugeja
Augustis avasime põhjaliku remon-
di läbinud Sitsi tänava ja septembris 
jätkame Põhja-Tallinnas rekonstruee-
rimistööde ning sõidu- ja kõnniteede 
taastusremondi töödega. 

Hoogu võtab Vana-Kalamaja rekonstrueeri-
mine, mis muudab asumi linnaruumi kauni-
maks ja mugavamaks. Vana-Kalamaja tänav 
pikeneb üle Balti jaama väljaku kesklinna 
Nunne tänavani, Balti jaam saab uhke platsi 
ja pärnaallee, renoveeritud Vana-Kalamaja 
tänava keskele kavandatakse jalakäijate liiku-
misala ning linn avaneb veelgi enam merele.

On paratamatu, et Vana-Kalamaja ehi-
tustööde ajal on piirkonna elanike igapäeva- 
elu pikalt häiritud. Samas usun, et kaasaeg-
ne tänav, mis tõstab ka turvalisust, on seda 
väärt. Pean oluliseks, et vajalik info liiklus-
korraldusest ja ehitustöödega kaasnevast 
jõuaks elanikeni kogu ehituse vältel, ja sei-
san selle eest, et see nii ka oleks.

Lisaks mastaapsetele 
muutustele ja projektidele, 

toimuvad linnaosas ka 
väiksemad, aga mitte vähem 

tähtsad remonttööd. 

Septembris algasid linnaosa kvartalisises-
te teede taastusremonttööd, mille käigus 
uuendatakse tänavate sõidu- ja kõnniteede 
asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud ääre- 
kivid ning korrastatakse töömaale jäävad 
kaevupäised. Lisaks teostatakse ka mitmeid 
haljastustöid ja puude hoolduslõikust.

Esmajärjekorras alustati 
ehitustöödega Kari tänaval 

Sõle ja Randla tänavate 
vahelisel lõigul. Seejärel 

lähevad töösse Pelguranna 
kergliiklustee ja Sõle 72 esine 

kõnnitee. Korda tehakse 
ka Maleva 18 seenioride 

maja juures olev kõnnitee. 
Ehitustööde lõpptähtaeg  

on 31. oktoober. 

Rõõmustan, et meie linnaosas toimuvad 
mitmed tööd samaaegselt ja sõidu- ja kõnni-
teed saavad korda, samas mõistan, mida sel-
lised tööd kohalikele elanikele kaasa toovad. 
Ehitustööde aegse liikluskorraldusega seotud 
ebamugavusi on mitmeid, näiteks ei ole sõi-
dukite parkimine ehitustööde piirkonnas lu-
batud, muutuvad ühistranspordi liikumisskee-
mid, nii et koju ja kodust välja liikumine võib 
võtta kauem aega. 

Palun teil järgida ajutisi liikluskorral-
dusmärke ja paigaldatud liikluskorraldusva-
hendeid, et kõik saaks toimuda võimalikult 
sujuvalt. Palun mõistvat suhtumist parema 
lõpptulemuse nimel. 

Meie eesmärk on üks – 
mugavam ja turvalisem 

elukeskkond.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Sitsi tänav avati pidulikult 19. augustil. Ilja Matusihis

Andrei Kedrini töö aadressil Puhangu 1.

Terviseameti hinnangul on Stroomi supluskohas ujumine 
tungivalt mittesoovitatav kuni reostuse kõrvaldamiseni.

Lehekotte saab tasuta ära viia ka Tallinna jäätmejaamadesse. 
Põhja-Tallinnas asub jäätmejaam aadressil Paljassaare põik 5 
(tel. 616 4000).

Juunikuu jooksul 
saabus ligi 50 

kunstitööde kavandit, 
millest valiti 3 tööd.



Uus õppeaasta algab ka huviha-
riduses – Põhja-Tallinnast leiab 
vaba aja veetmise võimalusi iga-
le maitsele ja vanusele.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus 
(Sõle 61a)
Sotsiaalkeskuses Sõle 61a alustavad sü-
gisel tööd huvitegevuse rühmad – kan-
gakudumine, siidimaal, lapitehnika, 
õmblemine, käsitööring, samuti inglise 
keele õpe ja mälutreening. Klubidest 
alustavad lauluklubi ja toiduklubi.

Osutatavad teenused: sauna- ja 
dušiteenus, juuksuriteenus, massaaž, 
pediküür, maniküür

Filiaalis Madala 3 töötavad tervi-
sevõimlemise grupid erinevate tervi-
seprobleemidega klientidele, samuti 
sporttantsu rühm ja rahvatantsurühm 
Kungla Memmed. Teenustest osutatak-
se pesu pesemise teenust. Info kodule-
hel www.ptsk.ee.
- Sõle 61a info huviringide kohta ja 

saunateenusele eelregistreerimine te-
lefonil 611 7646;

- Juuksuriteenustele, massaaži, pedi-
küüri, maniküüri eelregistreerimine 
telefonil 611 7643;

- Madala 3 info tervisevõimlemise ja 
pesupesemise kohta tel. 661 0697.

Ootame teie soove ka uute huvirin-
gide ja tegevuste kohta e-postile: info@
ptsk.ee või kirjalikult Sõle 61a või Ma-
dala 3.

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
(Kopli 98)
Noortekeskuse kava pakub võimalusi 
õppida muusikat ja pillimängu, rulaga 
sõitmist ja aiandust, arendada oma os-
kusi e-spordis, lauamängudes ja turnii-
riõhtutel. Sellel hooaja uued tegevused 
on viktoriiniõhtud ja suvel populaarsust 
kogunud kinoklubi. Osalemine on tasu-
ta. Vaba aega saab veeta ka noortekesku-
se avatud osas, kus leidub lauamänge ja 
spordivahendeid, piljard, lauatennise-
laud ning arvutid. Avatud osas on mõ-
nus ka suhelda ja endale sõpru leida, 
ideid koguda või lihtsalt puhata. Olemas 
on ruumikas saal, kus saab pallimänge 
harjutada ja saltosid visata ja ronimissei-
nal ronida, on ka jõusaal. Lisaks väiksem 
peeglitega saal, mis on populaarne tant-
sugruppide seas.

Oktoobrikuu lõpuni toimuvad 
hooajalised tegevused nagu aiandu-

se ja rulatöötoad, avatud on ka Kopli 
Ekstreempark. Seniks saab noortekes-
kusest laenutada tõukerattaid, rulasid 
ja BMX-e ning kaitsmeid. Muusika-
huvilistele on avatud bändiruum koos 
vajalikuga muusika loomiseks. Kõik  
arvutimängude huvilised saavad taas 
end e-sporditurniiri tasemele treenida. 
Lisainfo: www.ptnk.ee

Tallinna Salme Kultuurikeskus 
(Salme 12)
Kultuurikeskuses on esindatud pea kõik 
täiskasvanutele mõeldud kooriliigid, 
kõik on osalenud ka üleriigilistel lau-
lupidudel. Septembris alustavad tööd 
Teaduste Akadeemia meeskoor ja nais-
koor, samuti naiskoor Ilo. Segakooridest 
Raudam, INTA ja Paul Ruudi kerge-
muusikakoor. Eesti rahvatantsu huvilisi 
naisi ootavad kaks kollektiivi – tantsu-
ansambel Kullaketrajad ja Kullaketrajate 
naisrühm. Oodatud on nii vanemad kui 
ka nooremad tantsuhuvilised! Tradit-
sioonilistest huvitegevustest ootab noori 
puhkpillihuvilisi Tallinna Noorte Puhk-
pilliorkester. Orkester on olnud laulu- 
ja tantsupidude tihe külaline ja soovib 
kindlasti osaleda järgmisel aastal toi-
muval peol. Lõppenud on show-grupp 
Vikerkaare ja tsirkusestuudio Folie 
meeleolukad suvelaagrid ning selleks, et 
järgmisel suvel laagrites osaleda, peaks 
juba sel sügisel liituma nende treeningu-
tega Salme kultuurikeskuse võimlas.

Salme kultuurikeskus on alati olnud 
ka teatrimaja. Hetkel rendib kultuuri-
keskuse ruume Tallinna Linnateater, 
kellelt on oodata sellel hooajal mitmeid 
uuslavastusi. Kindlasti ei saa maini-
mata jätta ka Salme Teatrit ja Teatrit 
Marionett. Salme Teater on Eesti va-
nim harrastusteater ja Teater Mario-
nett viib etendusi läbi nii Eestis kui ka 
terves Baltikumis ainulaadsel liikuval 
teatrilaval. Mõlemal teatril on ka oma 
õppestuudio, mis aitab koolitada meie 
näitlejate järelkasvu. Lisainfo: www.

salme.ee ja www.facebook.com/sal-
mekultuurikeskus. 

Kopli 93 kogukonnakeskus
Endises Kopli rahvamajas on avatud 
pealinna esimene kogukondlik paran-
dustöökoda, mis on varustatud üldle-
vinud puidutööriistadega ja külastajaid 
abistab kohapeal meister. Parandustöö-
koda on avatud igal kolmapäeval kella 
12–21. Lisaks töökojale on kogukonna-
keskuses avatud kogukonnaaed ja mesi-
la, keskuses toimuvad üritused. Lisain-
fo: www.facebook.com/Kopli93.

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13)
Uuel õppeaastal jätkavad tantsu- ja 
laulustuudiod, pillimänguõpe ning 
kujutava ja tarbekunsti ringid. Alustab 
uus loov- ja kaasaegse tantsu ring. Teh-
nika- ja inseneeriahuvilised lapsed on 
oodatud robootika ja elektroonika hu-
viringidesse. Pilliõppes pakume uudse 
võimalusena trummiõpet.

Laste kunstilise eneseväljenduse, 
stiili ja loovuse arendamiseks sobivad 
hästi Kunstilabori tegevused. Oodatud 
on osalejad ka fotograafia ning teatri-
õppe huviringides. 

Uudse võimalusena pakume sel õp-
peaastal capoiera treeninguid. Capoiera 
on Brasiilia liikumiskunst, mis on kom-
binatsioon võitlusest, tantsust, akro-
baatikast ja muusikast ning sobib väga 
erinevas vanuses osalejatele. Lisainfo: 
www.koplihuvikool.edu.ee. 

Uute ringide ning õpetajatega 
saab tutvuda laupäeval, 17. septemb-
ril 12–16 Tallinna Kopli huvikooli 
avatud uste päeval. Avatakse õpitoad 
huvikooli õuealal ning ruumides Kari 
13. Osaleda saab näidistundides ja 
toimub palju muud põnevat. 

Tallinna rahvaülikooli Pelgulinna 
maja (Telliskivi 56)
Keeled: araabia, norra. Muusika: 
klaveri-, kitarri- ja viiuliõpe, soolo-
laul. Käsitöö: õmblemine, gobelään, 
meisterdamise töötoad väikestele ja 
suurtele. Kunst: laste kunstistuudio, 
akvarellitöötoad, ehete valmistamine, 
joonistamine täiskasvanutele. Liiku-
mine ja tants: shindo, meelerahu ja 
mõtteselguse jooga, kaasaegne tants, 
Eerika Põlendiku rahvatantsurühmad. 
Kultuur: jalutuskäigud ja ajaloojutud 
Jaak Juskega, Pelgulinna tantsuõhtud, 
Pelgulinna Seltsi teeõhtud. 

Lisainfo: www.kultuur.ee või tel: 
6733 965, 5330 3390. Tallinna rahva-
ülikool pakub igas eas täiskasvanutele 
laias valikus enesearendamise ja vaba 
aja sisustamise võimalusi. 

Peeteli Kirik (Preesi 5)
Veel on võimalik liituda sügisese lee-
rikursusega EELK Tallinna Peeteli ko-
guduses. See algas 4. septembril ning 
kestab kuni 28. novembrini. Kokku 
toimub seega 12 leeritundi. Lisainfo: 
www.peetelikogudus.ee/

1. septembril algav uus õppeaasta tuleb 
seekord teisiti ja põhjuseks ei ole üksnes 
paljude Ukraina sõjapõgenike laste kooli-
tee algus Eestis. Sel aastal saavad Tallin-
na koolilapsed ja nende vanemad linnalt 
rohkem toetust kui kunagi varem.

Hariduse valdkonna eest vastutav abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev meenutas, et linn on aastaid toe-
tanud peresid, kus laps läheb 1. septembril esimest 
korda kooli. Sellise eraldi esimese klassi toetuse ehk 
ranitsatoetuse suurus on 320 eurot. Nüüd keh-
testab linn õppeaasta alguse toetuse ka kõigi teiste 
klasside õpilastele. 

„Alates käesolevast aastast on kõikidele kooli-
lastele alates teisest klassist planeeritud univer-
saaltoetusena 50 eurot kooliaasta alguses,“ ütles 
Belobrovtsev. „See on täiesti uus meede, mille ees-
märk on aidata koolis käivate lastega peresid. Toe-
tusi saab taotleda alates septembri kolmandast nä-
dalast, selleks ajaks on koolide nimekirjad tavaliselt 
lõplikult kinnitatud.“ 

Tallinna linn toetab kampaaniat „Ranits” 
2001. aastast, kampaania raames abistatakse koos 
Eesti Punase Risti Tallinna Seltsiga vähekindlus-
tatud perekondade kooliminevaid lapsi. Tänavu 
kingiti algava õppeaasta eel uued, koolitarvetega 

komplekteeritud ranitsad 452 lapsele. Tallinna lin-
naosade sotsiaalhoolekande osakonnad koostasid 
abivajavate perede nimekirjad ja Punase Risti va-
batahtlikud aitasid ranitsaid komplekteerida.

Tallinna linnavalitsus otsustas 1. septembrist 
suurendada linnapoolset toetust õpilaste koolilõu- 
nale, millega koolilõuna maksumus tõuseb 1,56 
euroni päevas. Tallinnas on nii põhikooli- kui ka 
gümnaasiumiõpilastele koolilõuna tasuta. „Leidsi-
me, et üha kiireneva hinnatõusu tingimustes ei ole 
senise, juba aastaid samal tasemel olnud summa 
eest võimalik enam neid tingimusi täita,“ ütles abi-
linnapea Belobrovtsev. 

„Et tagada algaval õppeaastal lastele jätkuvalt 
tervislik ja maitsev koolilõuna, otsustasime suu-
rendada linnapoolse toetuse osa 22 sendi võrra 
lapse kohta. Majanduslik olukord Eestis on prae-
gu keeruline ja inflatsioonitase kõrge, seega on see 
möödapääsmatu samm. Oleme valmis kohe järg-
mise aasta alguses selle teema juurde uuesti tagasi 
tulema, kui näeme, et toetust on vaja veel rohkem 
tõsta.“

Vadim Belobrovtsev mainis ka investeerin-
guid haridusvaldkonnas, mis hõlmavad lisaks 
koolidele lasteaedu ja huvikoole. „Sellel aastal 
avavad pärast täielikku renoveerimist uksed veel 
viis lasteaeda eri linnaosades. Põhja-Tallinnas 

saavad uue ilusa hoone Kellukese lasteaed ja 
Maasikas Kopli asumis, lisaks alustatakse ehi-
tustöid veel neljas lasteaias,“ ütles abilinnapea. 
Ta mainis, et uued ruumid või hooned on juba 
saanud Kopli huvikool ja muusikakool kesklin-
nas, lisaks käib töö Mustamäe huvikooli, kuns-
tikooli ja Kullo huvikeskuse renoveerimiseks. 
Belobrovtsev kinnitas, et kõik Ukrainast tulnud 
põgenike lapsed saavad soovi korral kohad Tal-

linna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades. „Üt-
len kohe ära, et see ei puuduta olemasolevaid 
järjekordi meie lasteaedades või koolides,“ ütles 
abilinnapea. „Kõik Tallinna lapsed saavad plaani-
päraselt koha meie õppeasutustes, sõjapõgenike 
lapsed seda protsessi ei mõjuta.“ 

Ilusat uut õppeaastat kõigile Põhja-Tallinna 
koolilastele, nende vanematele ja haridustöötaja-
tele!
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Huvitegevused Põhja-Tallinnas

Tallinn toetab koolilapsi uuel õppeaastal  
rohkem kui varem 

Kõikidele koolilastele alates 2. klassist on planeeritud universaaltoetusena 50 eurot. Mikk Otsar

Kopli 93 kogukonnakeskuses on avatud kogukondlik parandustöökoda.
Ilja Matusihis

Noortekeskuse pere.
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Seekordne Põhja-Tallinna te-
gija nimetab end Kalamaja 
tagasitulijaks, ta on kirjuta-
nud raamatu „Minu Kalamaja. 
Hipsteriks saamatu“, hindab 
vähetarbivat eluviisi, ööelu 
põnevaid helisid ja rattasõitu. 
Ta on naine otsese ütlemise ja 
terava sulega, kes kahtlemata 
hoiab üleval linnaosa vaimu.

Kõik muudkui räägivad: Kalama-
ja-Kalamaja. Kas Kalamaja inimene 
on mingit moodi eriline?

Ma arvan, et iga linnaosa inimesed 
peavad end ühiseid väärtusi kandva-
teks, sest muidu nad ju ei elaks seal. 
Inimene otsib ikka endasarnast, olgu 
see Kalamaja, Pelgulinn või Kopli. 
Kõik me soovime kuhugi kuuluda, olla 
märgatud, kirjutada pusa peale oma 
lemmikasumi nime, osaleda hoovi-
kohvikutes ja kogukonnaliikumises. 
Aktiivselt võidelda helikopterite, kaja-
kate või valesti parkijatega. Kalamajas 
on vähe elanikke, kes siin mitu põlve 
elanud oleksid. 

Siia tullakse oma tungi ja tormi 
aastatel. See on katkestuste ja tuhast 
tõusmise kant, mida iga generatsioon 
ja ajastu loob oma näo järgi. Ma ar-
van, et Kalamajaga on läinud nagu iga 
gentrifitseerunud elurajooniga – need, 
kes selle avastasid ja rajasid ning üles 
vuntsisid, on kas edasi liikunud või 
rahunenud. Need, kes loovad ja leh-
vitavad, enam Kalamajas ei ela, sest 
see oleks liiga kallis. Asemele tulevad 
need, kes tahavad uusarendusi, kaht 
parkimiskohta ja asfalteeritud hoove. 
Kalamaja elurikkusele see aga kindlas-
ti kasuks ei tule. 

Millist tagasisidet Sa raamatu-
le saanud oled? Mitte kõik, mida Sa 
kirja panid, polnud ju sulamesi kuu-
laja kõrvadele?

Erinevat. Mis ei olnudki ju ees-
märk. See meeldimine. Eks see raamat 
on subjektiivne lugu vallalise pintsak-
lipslase keskklassistumisest, mis langes 
ühte aega selle linnaosa gentrifitseeru-
misega. Ma olin siiakanti tagasitulija, 
kes jätkas samas kandis, kus minu 
ema pere 1939. aastal lõpetas. Nad 
elasid Kopli ja Erika nurgal. Kui ma 
Kalamajja tulin, kubises selle ümbrus 
süstaldest. Minu jaoks on selle majaga 
(Kopli 78) seotu olnud huvitav – need 
seosed ja lood, mis on tekkinud. Sa-
mas on inimeste mälu ja ajalootaluvus 
kahanenud ja paljud tahaksid unusta-
da nii 90ndad kui 40ndad. Kuna osa 
kirjutamisaega jäi sellesse talve, kus 
sõda algas, siis Kalamaja helge argi-
päeva kajastamiseni ma ei jõudnudki.

Linnaplaneerijad kõnelevad 15 
minuti linnast, kus esmatähtis kõik 
käe-jala juures. Kas Sinu Kalama-
ja-aja jooksul on elu läinud selles 
suunas või sellest kaugemale?

Ikka selles suunas – mulle meeldib, 
kui saan kõik asjad oma linnaosas au-
tota aetud. Kui ma 90ndate lõpus Ka-
lamajja kolisin, ei olnud mul tükk aega 
külmkappi. Siis sain ühe Saratovi. Tuli 
väljas söömas käia, aga peale Ilmatari ja 
Kolme Lõvi polnud kuhugi sööma min-
na. Kõige rohkem tundsin siis puudust 
korralikust kohvikust, raamatupoest ja 
eestikeelsetest ajalehtedest. Nüüd seda 
muret enam ei ole. 

Nüüd on raamatupoode isegi kaks, 
Puänt ja Literaat, ning Boheemis käin 
ma peaaegu iga nädal. Meie lapsed lii-
guvad igale poole rattaga või jala nagu 
ma isegi. Kõik on käeulatuses. Mulle 
tundub, et Tallinna ööelu raskus on 
vanalinnast Kalamajja vajunud ja see 
on tore. Tore, kui kuuled pidutsevaid 
inimesi – pärast koroonaaja vaikust on 
need hääled elust. Heldekese kabaree ja 
Sveta baar – muudkui vaatad, suu am-
muli.

Mis pilguga Sa vaatad Põhja-Tal-
linna uusarendusi? Millega tuleks 
arvestada, et Kalamaja jääks Kala-
majaks – ja ka teised piirkonnad säi-
litaksid oma eripära?

Peab tunnistama, et käin küllalt 
tihti Koplis ja naudin seda, et kõik on 
veel arenemas ja alguses. Põhjala te-
hase stuudiod ja hoov. Asum, kus igal 
platsil pole kraanat ja poolikuid ehitu-
si. Kalamaja võlu on tema tagahoovid 
ja puumajad ning vähetarbiv ökoelu-
viis. Aknad, kust kostab pillimängu, 
peenramaad, lapsed, kassid ja koerad. 

Ahjukütte lõhn talvel. Kaitse alla seda 
võtta ei saa.

Kui aga nurga peal lobudikus hak-
kab kokteil maksma 10 eurot ja ümb-
ruskonna autod lähevad piinlikult 
suureks, paneb see mõtlema, et kas 
ma ikka elan õiges kohas. Või et miks 
mina siin elan. Või kui asumipäevade 
maavillane ja loov festival muutub tar-
bimisürituseks. 

Kalamaja muuseum on muljetaval-
dav just selle pärandi uurimisel ja säi-
litamisel. EKA ja GAGi tulek oli suu-
repärane. Ootasin pikalt Kalaranna 

avamist. Enne oleks nagu tükk harju-
muspärasest jalutamissihist aastateks 
elust välja lõigatud. Ootan huviga ka 
Vana-Kalamaja tänava avamist vana-
linna suunas ja kass Augusti prome-
naadi. 

Ühel päeval F-hoones avastasin, 
et ma olen saalis ainus pärismaalane, 
tulnud oli mitu gruppi turiste. See on 
huvitav tunne – olla pärismaalane tu-
rismisihtkohaks muutunud linnaosas. 
See paneb isegi sellele keskkonnale tei-
se pilguga vaatama. Et mida nad selles 
näevad?
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Piret Tali – pärismaalane turismisihtkohaks  
muutunud linnaosas

Õnnitleme juubilare!

95
Bronislava Nikolaeva

Nikolay Kochur
Astrid-Penita Veeremaa

Aino Koplimaa
Maria Štšerbinina

100
Marfa Gussarova

90
Mykola Kolodchenko
Nadezhda Kozlova

Valentina Chevychelova
Lea Kitsing

Galina Gofman

Liudmila Ivanova
Olev Liitmaa

Virve-Leonarde Pae
Salme Raudsepp

85
Olga Villem

Leili Hiie
Helve Romanenko

Elvira Puss
Vladimir Zakharov

Liudmyla Kovalenko
Vera Kolesnikova

Elle Vanaselja
Lidiia Moshna

Antonina Boikova
Anna Zabegaeva

Helju Kople
Anna Kolenko

Pelageya Luchkina
Margarita Voznessenskaja

Niina Tšerevaško
Albina Onufrieva

Eda Kirst
Lidia Pustovit

Aleksei Zernov
Nadezda Apostolova

Ljudmilla Fomina
Antonina Võlegžanina

Emma Minskaja
Zina Talabajeva

Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
(Kari 13, tallinn.ee/pohja,  
tel 645 7005)
● 28.09 kl 12 (eesti keeles) ja kl 14 (vene 

keeles) Eakate akadeemia  
Stroomi rannapark (tallinn.ee/
pohja, tel 645 7005)
● Neljapäeviti kl 11 Kepikõnnitreeningud. 

Start: Stroomi rannahoone
Põhja-Tallinna sotsiaalkes-
kus (Sõle 61a, www.ptsk.ee, 
6117646)
● 28.09 kl 13 Pööripäevapidu. Esineb Triin 

Lellep šansoonidega ja Mihkel Mäekalle 
akordionil

Kopli 93 kogukonnakeskus 
(Kopli 93, Facebook: Kopli 93, 
tel 5550 3946)
● Kolmapäeviti kl 12–21 on avatud kogu-

kondlik parandustöökoda ja kohal on 
meister

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447,  
info@ptnk.ee).
● 16.09 kl 17–18 WildEst turniir
● 09.09 kl 17–18 Viktoriiniõhtu
● 30.09 kl 19–21 Kinoklubi
● Esmaspäeviti kl 14–19 klubitegevus 

„Virtuaalreaalsus“

● Teisipäeviti kl 17–18 klubitegevus 
„Lauamänguõhtu“

● Kolmapäeviti kl 16–18 klubitegevus 
„Rulatamise põhitõed“

● Neljapäeviti kl 16–17 klubitegevus 
„Aiandusring“

Tallinna Salme kultuurikeskus 
(Salme 12, salme.ee,  
tel 641 6425)
● 1.09–30.09 avatud näitus „Laulupeotä-

nav“
Tallinna Kopli huvikool  
(Kari 13, koplihuvikool.edu.ee; 
tel 6627102)
● 17.09 kl 12–16 Tallinna Kopli huvikooli 

avatud uste päev
Kalamaja muuseum (Kotzebue 
16, linnamuuseum.ee/kalamaja, 
tel 5309 9772)
● 8.09 kl 18 „Minu Kalamaja“ tuur (Greg-

or Taul). Osalemine muuseumipiletiga
● 24.09 Kalamaja muuseumi sünnipäev. 

Mitmesugused tuurid, töötoad ja tore-
dad tegemised. Sissepääs muuseumipi-
letiga

Põhjala tehas (Marati 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 24.09 kl 12–17 Põhjala turg #6 Põhjala 

tehase 1. angaar

Balti manufaktuur  
(Manufaktuuri tänav)
● 19.–25.09 Disainiöö festival. Lisainfo: 

www.facebook.com/manufaktuur
Naked Island (Laevastiku 3, 
www.nakedisland.eu, 56229213, 
koolitused@nakedisland.eu)
● 9.09 kl 18–21, 10.09 kl 10—17, Keevita-

mise kiirkursus algajale, 195€ 
● 9.09 kl 16–21, 10.09. kl 10—15, Betooni-

valu kiirkursus algajale, 150€ 
● 9.09 kl 18–21, 10.09 kl 10—17, Vanapuidust 

ja leidmaterjalist mööbli ehitamine, 135€
● 30.09 kl 18–21, 1.10 kl 10—17, Metalliva-

lu kiirkursus koorikvalu meetodil, 195€
● 30.09 kl 18–21, 1.10 kl 10—17, Puitakna 

klaasimine ja kittimine, 165€
● 30.09 kl 18–21, 1.10 kl 10—17, Euroalus-

test mööbli disainimine, 165€
● 30.09 kl 18–21, 1.10 kl 10—17, 

Tiffany-tehnikas suur vitraaž, 150€
● 3.10 kl 17–21, Pikema elu esmaspäev: 

Tekstiilide värvimine toidujääkidega, 60€
● 3.10 kl 17–21, Pikema elu esmaspäev: 

Uus kintsugi. Killud toovad tegevust, 55€

13.09 ja 27.09 kl 10 Seenioride filmiklubi 
Coca-Cola Plaza kinos (Hobujaama 5,  
tel 645 7006).

Kuhu minna

Piret Tali, Kalamaja kohalik ja “Minu Kalamaja. Hipsteriks saamatu” raamatu autor.



Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@
tallinnlv.ee 
645 7012

WWW.TALLINN.EE/POHJA
6 | REKLAAM

September 2022 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

● OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee
● Pakun tööd.  Lammutus-, ko-
ristus- ja abitööd. Tel. 56 683 
879.
● Otsin eakat hingesugulast, 
et üheskoos  külastada huvita-
vaid üritusi, jagada muresid ja 
rõõme ning nautida elu. Tel. 55 
970 513, Zoya
● EHITUSOUTLET Harjumaal, 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höö-
velmaterjal), soojustust (vill 
ja Kingspan PIR´i), aiakaupu 
(varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka 
transporti. Kontakt: 5656 0096 
www.ehitusoutlet.ee

● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannituba-
de remont. Elektri-Torutööd. 
Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trükiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 

ajalooga seotud kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628
● Otsime alati häid krunte, 
kuhu võiksid tulla uued ehitatud 
kodud või äripinnad. Pakume 
õiglast hinda või osa arendu-
sest. Küsi julgelt rohkem infot! 
info@krausskinnisvara.ee, 
5628 5128
● Otsime valve ja turvatööta-
jaid, vanus al.19, hea füüsiline 
vorm, eesti keel nõutav. Tel. 
659 7003, info@articard.ee
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595.
● Santehnik-Elektrik. 5011413
● Soovin osta 2-3 toalist re-
monti vajavat korterit. Helista-
ge: 5349 1403, Mart

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 

riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. 

Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan 

tel 5618 8671 või 
seisevauto@gmail.com

www.facebook.com/PohjaTallinn

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TUGIGRUPID DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTELE 
14. septembril kell 17.00 (Est)
20. septembril kell 17.00  (Rus)
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus Sõle 61a
Kui sinu lähedasel on mäluhäire või dementsus ning sa vajad nõu ja toetust siis oled oodatud 
lähedastele mõeldud tugigruppi. Eesti keelset tugigruppi juhib kogemusnõustaja 
Seidi Soini (53541985) ja vene keelset medõde Larissa Pivovarova (55595934).
Palume registreerida pohjatallinn.tugigrupp@gmail.com. Tugigrupp on konfi dentsiaalne!

 

■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 
teatab Seewaldi valgala sademevee kol-
lektori keskkonnamõju hindamise prog-
rammi avalikustamisest.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalame-
ti juhataja 01.06.2021 käskkirjaga nr T-9-
1/21/37.

Kavandatav sademevee kollektor asub 
Harju maakonnas Tallinna linna territooriu-
mil, Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosas 
ning hõlmab Paldiski mnt – Endla tn – Mus-
tamäe tee ristmiku ja mere vahelist lõiku. 
Planeeritav tegevus hõlmab Merelahe tee 
T1 (78401:101:6029) transpordimaa, Me-
relahe tee T2 (78401:101:0858) transpor-
dimaa, Kolde pst 79 (78401:101:3535) ja 
Paldiski mnt 92 (78406:601:0066) üldkasu-
tatava maa sihtotstarbega krunte.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on 
Seewaldi valgala sademevee kanalisat-
siooni projekteerimine selliselt, et valmiks 
ühtne projektlahendus Seewaldi kollektori, 
Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademe-

vee puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli 
lahte.

KMH eesmärk on selgitada välja 
Seewaldi kollektori rajamisega kaasnevad 
võimalikud mõjud looduskeskkonnale, mer-
re suunatava sademevee reostuskoormus, 
sademevee puhastamise võimalused ja 
mõju lahevee kvaliteedile, et vältida suub-
laks oleva Kopli lahe seisundi halvenda-
mist.

Otsustaja ja KMH korraldaja on Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalamet (Mündi 2, 
15197 Tallinn; tel 645 7191, e-post kom-
munaal@tallinnlv.ee). Vee erikasutusloa 
väljastab keskkonnaamet (Roheline 64, 
80010 Pärnu; tel 680 7427, e-post info@
keskkonnaamet.ee) ning ehitusloa Tallinna 
linnaplaneerimise amet (Vabaduse väljak 7, 
15198 Tallinn; tel 640 4375, e-post tlpa@
tallinnlv.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hend-
rikson & Ko juhtekspert Krista Lahtvee 
(Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel +372 
7409 800, e-post hendrikson@hendrikson.
ee).

KMH programmi avalik väljapanek toi-
mub ajavahemikul 12.09.2022 kuni 
26.09.2022 Tallinna linnavalitsuse veebi-
lehel: tallinn.ee/keskkond → kaasamine 
→ Seewaldi valgala sademevee kollekto-
ri KMH avalik väljapanek, Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametis Harju tn 13 
(Tallinn), Haabersti linnaosa valitsuses 
Ehitajate tee 109a/1 (Tallinn), Kristiine lin-
naosa valitsuses Metalli tn 5 (Tallinn) ja 
Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses Kari tn 
13 (Tallinn).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
KMH programmi kohta saab esitada avaliku 
väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna linna-
valitsuse veebilehe tagasisidevormi kaudu, 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti 
aadressil Mündi 2, 15197, Tallinn või e-posti 
aadressil kommunaal@tallinnlv.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub 
27.09.2022 algusega kell 17.00 Põh-
ja-Tallinna linnaosa valitsuses (Kari tn 
13, 10311 Tallinn).

Siiras kaastunne
Igor Senjuškini perele 

Igor Senjuškin 
17.06.1954 – 12.08.2022 

Surma puhul
Mälestavad 

TMT Veteranide MTÜ


