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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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“Kaasava eelarve võimaluse 
pakkumine linnaelanikele on väga 

oluline võimalus meie asumites 
kodanikuühiskonna tugevdamiseks.”

Peeter Järvelaid,  
Põhja-Tallinna vanem

Kaasava eelarve ideed: saame tuttavaks
Kaasava eelarve ekspertkomisjon hin-
das ideekorjele laekunud – 420 ideed, 
neist 99 lähevad edasi avalikule hää-
letamisele. Põhja-Tallinnas lähevad 
18. jaanuaril algavale hääletamisele  
13 ideed. 

SPORT

▌ Discgolfi rada Koplirannas
Autor: Johann Ortin Õun
Asukoht: Meeruse sadamast Kopliranna poole

Discgolfi radu on Tallinnas vähe: Maarjamäel, 
Lauluväljakul ja Õismäel. Enamik radadest asub  
linnast väljas, aga tihti ei ole aega ja viitsimist nii 
kaugele sõita, tahaks mängida linna sees kiire 
raja. Põhja-Tallinna läheduses ei ole veel ühtegi 
rada. Discgolfi rada Põhja-Tallinnas Kopli piir-
konnas tooks inimesed praegu kasutamata alale 
sporti tegema. 

▌ Jalgpalliväljak Stroomi randa 
Autor: Vitaly Beschastny
Asukoht: Stroomi rand

Stroomi randa võiks rajada väiksemate mõõt-
metega jalgpalliväljaku, kus saaksid mängida ka 
5–6-aastased lapsed. Sellesarnane asub A le Coqi 
staadioni lähedal - seal saab mängida kuni 10 ini-
mest, nii on amatööri jaoks natuke realistlikum.

▌ Multifunktsionaalne spordiväljak  
Sõle staadioni kõrval
Autor: Raimo Nõu 
Asukoht: Sõle staadioni korvpalliväljaku kõrval

Mujal Eestis on sellised miniväljakud leidnud 
rajamise järel alati väga positiivse vastuvõtu 
ja aktiivse kasutuse. Kunstmuru kattega väljak 
30x18 m jalg-, korv- ja võrkpalli, samuti muude 
spordimängude harrastamiseks (nt rahvaste-
pall, tennis jmt). Väljaku maa-alal tuleks ümber 
istutada 9 puud, rajada väljak, lisada valgustus 
ning kivikattega kõnnitee. Põhja-Tallinna JK 
Volta on valmis tagama väljaku ning selle ümb-
ruse heakorra. 

▌ Universaalne spordiväljak Stroomi randa
Autor: Viktoria Zubkova
Asukoht: Stroomi ranna jalgpalliväljak

Kuna Stroomi jalgpalliväljak jätab hetkel soovida, 
siis sündis idee teha olemasoleva jalgpalliväljaku 
asemele universaalne spordiväljak, kus oleks või-
malik mängida minijalgpalli, võrkpalli, korvpalli, 
tennist ja sulgpalli. Universaalsete spordiväljakute 
korastamine võimaldab suurel hulgal tallinlastel 
tegeleda spordiga oma elukoha kõrval ja annab 
olulise tõuke massispordi arengule.

LAPSED JA NOORED 

▌ Kalamaja õueraamatukogu
Autor: Piret Hartman 
Asukoht: Kalamaja 

Idee pärineb 6. klassi õpilase mõttest paigaldada 
hoovi kasvuhoone nagu Harry Potteri filmis ole-
vas Sigatüüka koolis. Hubane olemine raamatu-
te keskel välitingimustes tooks õpilased ruumist 
välja, annaks võimaluse väiksemate rühmadega 
tundide läbiviimiseks teistsuguses keskkonnas ja 
oleks atraktiivne paik ka Kalamaja elanikele, kes 
lisaks raamatute lugemisele saaksid seal korral-
dada kogukonna tegevusi. Koha puhul on oluli-
ne, et see oleks kooli lähedal ning asuks Kalamaja 
südames (kokkulepe kooli ning Salme kultuuri-
keskusega).

▌ Liikuma kutsuv park Kolde puiesteel 
Autor: Kaire Luht
Asukoht: Kolde puiestee 

Õues liikuma kutsuvad atraktsioonid – tasakaa-
lurada ning seikluslik rattarada (pump track) so-
biksid Pelgulinna südames asuvasse Kolde puies-
tee parki, kasutades ära olemasolevat haljasala. 
Tegemist on kogukonna kohtumispunktiga, seal 
on juba loodud võimalused noortele tõukerat-
turitele ja rulatajatele, kuid puuduvad huvitavad 
tegevused teistele. Pelgulinnas elavad ja õppivad 
lapsed saaksid ohutus keskkonnas arendada jalg-
rattasõidu oskust, osavust ja tasakaalu, mõelda 
välja uusi mänge. Tasakaalurada pakub liikumis-
rõõmu ka täiskasvanutele.

▌ Mänguväljak Sitsi 2 rohealale 
Autor: Valeria Zujeva 
Asukoht: Sitsi tn 2

Praegu asub lähim mänguväljak Kopli huvikooli 
territooriumil, kuhu lapsed huvikooli sulgemise  
järel üle aia ronivad. See ei ole turvaline. Seepä-
rast vajab piirkond päris oma mänguväljakut, 
kuhu oleks ohutu lapsi mängima saata.

▌ Stroomi ranna pumptrack 
Autor: Alo Lõoke
Asukoht: Stroomi ranna ja Merimetsa  
terviseraja vaheline ala

Oluline on lastele ja noortele luua õue atraktiiv-
seid võimalusi, et õuesolemine heaks harjumu-
seks muuta. Pumptrack on selleks hea viis, sest 
sobib kogu perele ja on hea mänguväljaku asen-
dus. Stroomi rand ja Merimetsa terviserada on 
kasutajate seas väga populaarsed. Pumptrack on 
esimene etapp rattavõimaluste loomiseks seal-
kandis ning seda saaksid kasutada ratturid, tri-
kiratturid, rulatajad, rulluisutajad, tõukeratturid, 
jooksurattad. Edaspidi saaks terviserajale rajada 
näiteks maastikuratta õpperaja ning traili.

TURVALISUS 

▌ Kass Augusti promenaad Kopli tänaval
Autorid: Ülle Maiste, Meelis Luukas, Ivika Holm
Asukoht: Telliskivi Rimi kõrvalt ja kulgeb 
paralleelselt Kopli tänava trammiteega  
Kopli poolsaare suunas, Malmi tänavast  
Graniidi tänavani. 

Kass Augusti Kopli tn galerii-promenaad on loo-
dud kergliiklejate turvalisuse tõstmiseks ja linna-
keskkonna parandamiseks Salme trammipeatuse 
ja Telliskivi Rimi vahel. Sõidutee ühesuunaliseks 
muutmise ja parkimisala kitsendamisega on loo-
dud 3,5 m laiune ruum kergliiklejatele. Eristuva-
te katenditega kergliiklejate ala eraldab autoteest 
1 m laiusele ribale paigutatud galerii, haljastus, 
pingid, prügikastid, kiiged, ratta parkimine, be-
toonist kõrvalmajas elav Kalamaja legendaarne 
kass August, joogikraan, välimüügiletid jm. 

▌ Sõle raamatukogu lisavalgustus 
Autor: Vasili Ivanov

Lisavalgustus parandaks turvalisust, sest piir-
konnas liigub rahvas poodidesse ja koju ning 
pimedas on lõiku eriti hirmus läbida. Võiks pai-
galdada eraldi lisavalgustuse Sõle raamatukogu 
esisele alale.

▌ Jalakäijate valgustatud ülekäik  
Ehte tänavale
Autor: Mihkel Oja
Asukoht: Ehte tn 1 ja Ehte 2 tn vahele

Ettepanek rajada Ehte tänava 1 ja 2 majade va-
hele valgustatud jalakäijate ülekäigurada. Piir-
konna elanikud ületavad ebaturvaliselt Ehte tä-
nava majade Ehte tn 2 ja Ehte tn 1 vahelisel alal. 
Liiklejad on piirkonna elanikud ja Ehte humani-
taargümnaasiumi õpilased. Ehte tänavalt pääseb 
ka Pelgulinna Selverisse. Tänava äärde pargitud 
sõidukid varjavad nähtavust mõlemale poole ja 
nii tekivad ohtlikud olukorrad.

MUU 

▌ Seinamaalid, supergraafika loodusest,  
loomadest Põhja-Tallinnas
Autorid: Vahur Agar, Helena Hanni

Kohalike elanike jaoks lisab kunst alajaamade 
seintel kindlasti juurde väärtusi, sest nende ko-
dukoht on ilus, inspireeriv. Kunst, mis seotud 
kohaliku looduse ja loomadega, on õpetlik ja 
kutsub inimesi nautima, austama loodust ja ko-
dukanti. Loomad ja looduses olevad taimed, mil-
lest valmiksid suured supergraafika seinamaalin-
gud saavad valida linnaelanikud ise.

LINNAKESKKOND 

▌ Trammiteede kontaktvõrgu tugipostide 
haljastamine 
Autor: Viktor Sossulin
Asukoht: Linnaosa ülene

Varem kasutatud trammiliinide kontaktvõrgu me-
tallist tugipostid on nüüdseks kasutud ja neile oleks 
võimalik istutada ronitaimi, et lisada linnaruumi 
rohelust. Idee hõlmab linna roheala laiendamist, 
maastikukujundust, ökoloogia parandamist, hu-
base linnakeskkonna loomist ja on ka suurepära-
ne näide tööstus- ja tehnorajatiste harmoonilisest 
kasutamisest linnakeskkonnas. Kindlasti täiendav 
argument konkurentsis Euroopa 2023. a. rohelise 
pealinna tiitli nimel.

18.–31. jaanuaril toimub avalik hääletamine. Hää-
letada saab Tallinna kaasava eelarve kodulehel 
https://www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/ ja Põh-
ja-Tallinna valitsuses (Niine 2). Rahvahääletusel 
saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvas-
tikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel 
osalev isik saab hääletada kuni kahe endale meele-
pärase idee poolt elukohajärgses linnaosas.

Põhja-Tallinnas on 60 009 elanikku
Rahvastikuregistri 1. detsembri seisundiga elas Põhja-Tallinnas 60 009 inimest.

Novembrikuu jooksul vähenes elanike arv meie linnaosas 104 võrra ja kogu Tallinnas 403 
võrra. Elanikke arv vähenes kõikides linnaosades, v.a Haabersti ja Pirita. Käesoleva aasta 
algusest on Põhja-Tallinnasse lisandunud 85 elanikku. Tallinnas tervikuna kasvas elanikke 
arv 2631 võrra ja oli detsembri alguseks 446 563.
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Kogukond ja linna kaasav eelarve

Peeter Järvelaid, 
linnaosavanem

Aasta 2021 saab olema ajalooline 
Tallinna linna jaoks, sest linnosade 
elanikud saavad esmakordselt osa-
leda kaasava eelarve protsessis.

Ettevalmistusprotsess algas juba 
eelmisel aastal aga nüüd on kaasava 
eelarve projekt jõudnud uude staa-
diumi kus ideekorje on lõppenud 

esitatud projektid on läbinud esi-
algse eksperthindamise  ning aasta 
alguses on Põhja-Tallinna elanikel 
võimalus hääletada nende projekti-
de poolt mis neile kõige enam süda-
melähedased on. Kaasav eelarve on 
väga oluline võimalus meie asumites 
kodanikuühiskonna tugevdamiseks.

Olles  kaasatud asumite arengusse 
esialgu ehk väiksemates projektides 
osalemisega (Põhja-Tallinnas on 
meie piirkonna arendamiseks mõel-
dud summa 102 000 eurot) õpime 
tegutsema koos. Nagu on näidanud 
juba ideekorje faas meil on kõigil õp-
pida. Kõige olulisem on et Põhja-Tal-
linna elanikud kasutasid aktiivselt 
võimalust tulla välja projektidega mis 
nende arvates on olulised just kogu-
konnale. Põhja-Tallinnas on ka aastal 
2021 suuri arendusi mida tehakse 

riigi juhtimisel (riigigümnaasium) 
Tallinna linna suured projektid (näi-
teks Euroopa suurima lineaarpargi 
Putukaväila projekt või siis olulised 
kultuuri, haridus- ja sotsiaalobjek-
tid, aga ka teed ja tänavate ning par-
kide rekonstrueerimine. Samal ajal 
on rajamisel suured era arendused 
(olgu need siis uued elamukvartalid 
või Lääne-Tallinna haigla uus tervi-
sekeskus Koplis). Kaasav eelarve on 
mõeldud väiksemateks tegemisteks, 
mis aga sama olulised Põhja-Tallinna 
arenguks.

Tahaks linnaosa vanemana kutsuda 
üles Põhja-Tallinna elanikke, kes on 
end registreerinud meie linnaosa ela-
nikeks, aktiivselt ütlema oma sõna, et 
me saaksime hääletamisele suunatud 
projektidest valida parima, et see siis 
juba aastal 2021 ka realiseerida. Pro-

jektide valimisele saab olema kaasa-
tud ka noorem põlvkond, alates 14. 
eluaastast. Seetõttu saavad ka meie 
koolilapsed otsustada, mida nad kõi-
ge enam Põhja-Tallinnas vajavad.

Lõppvooru saanu projektid on õn-
neks erinevad, seal on traditsioo-
niliselt spordirajatisi, kuid ka õue-
raamatukogu ja seinamaalingud, 
valgustatud jalakäijate ülekäigud 
jne. Jaanuari algusest algab esitatud 
projektide tutvustamine ja sellele 
järgneb hääletus linnaosas. Alates 
2021 on meil ühiselt võimalus teha 
midagi oma linnaosa arenguks, mis 
valmis objektina  jääb kauaks mee-
nutama, kuidas meie ühine mõte 
on realiseerunud. Kui me suudame 
kaasava eelarve esimese suure pro-
jekti edukalt realiseerida, siis pole 
kahtlust, et Tallinna linn jätkab 

selliste projektidega järgnevatelgi 
aastatel. Asjad, mida oleme ühiselt 
teinud, on palju olulisemad meie 
kogukondade jaoks, sest neid pro-
jekte me tunnetame palju enam kui 
meie enda poolt soovitud ja reali-
seeritud.

Kaasava eelarve 
ekspertkomisjon hindas 
ideekorjele laekunud kõiki 
– 420 ideed,  
neist 99 lähevad edasi 
avalikule hääletamisele, 
Põhja-Tallinnas – 13. 
Avalik hääletamine 
toimub 18.–31. 
jaanuarini 2021.

Mida toob 2021 Põhja-Tallinnale?

• Järgmisel aastal valmib Põhja-Tallinna Kopli Kase park,  
mille kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot.

• Korrastame Süsta pargi – maksumus 200 000 eurot.
• Kari tänaval valmib põlvkondade maja. Kogu maksumus 5,3 

miljonit eurot. 

Suurtest teetöödest algab järgmisel aastal:
• Kolde pst (Sõle tn–Pelguranna tn) ehitustööd,  

mille maksumus on 1,7 miljonit eurot.
• Vana-Kalamaja tn ehitustööd, maksumus 4,3 miljonit eurot.

Lastele:
• Järgmisel aastal algab kolme mänguväljaku ehitus: Vana-Kala-

maja tänavale, Karjamaa parki ja Angerja tänavale. Mänguväl-
jakute ehitus maksab 140 000 eurot.

• Järgmisel aastal algab Kellukese ja Maasika lasteaedade ehitus. 
Kummagi lasteaia maksumus on 5,6 miljonit eurot.

1

4

2

5

3

1 Lasteaia Maasikas ideekavand.  
Foto: Architecture Workshop Finland Oy

2 Lasteaia Kelluke ideekavand. Foto: Nord Projekt

3 Kopli huvikooli ja Põhja-Tallinna valitsuse uus 
maja valmib 2021. a sügisel. Foto: Ilja Matusihis 

4 Kopli Kase park valmib 2021. а. suvel. Foto: PTS

5 Vana-Kalamaja tänava ideekavand.  
Foto: arhitektuuribüroo Kavakava
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Kutsume nutikalt Putukaväila avastama

Eelarve suunab linna arengut

MUPO: 2020.aasta kokkuvõte

Kindlasti on paljud märganud Pu-
hangu ja Ehte tänava vahel paik-
nevate garaažide otsaseintel erilisi 
maalinguid, mis on osa Putukaväila 
projektist. 

„Loodud freskod pole vaid ilusad pil-
did – neid on võimalik uhiuue AvaLinn 
AR nutirakenduse abil ellu äratada. 
Sellega on Põhja-Tallinn saanud juurde 
ühe väga vajaliku turvalise, huvitava ja 
mängulise vaba aja veetmise võimaluse. 
Kutsun linnaosa elanikke turvaliselt teis-
tega distantsi hoides kasutama nii seda 
kui kõiki teisi meie linnaosas pakutavaid 
õuetegevuste võimalusi,” märkis linna-
osavanem Peeter Järvelaid.

Putukaväila seinamaalingud peidavad 
endas virtuaalset infokihti, mille vahen-
dusel saab ala tulevikku piiluda. Selleks 
tuleb Google Playst või App Store’ist ra-
kendus AvaLinn AR tasuta alla laadida. 
Suunates nutiseadme garaažide seintel 
olevatele maalingutele, saab Putukaväila 
ideestiku elama panna – tutvuda põne-

va infoga tulevasest linnaruumist ja alal 
leiduvatest putuka- või taimeliikidest. 
Eestis on sellise otstarbega nutirakendu-
se kasutamine linnaplaneerimises esma-
kordne.

“Põhja-Tallinn on Putukaväila jaoks 
väga oluline ala. Praegu on siin tol-
meldajatel keskmiselt hea elada, aga 
lineaarpargi arendamisel saame ala 
veelgi paremaks muuta. Mõlemal pool 
Putukaväila on ka suured kortermajad, 
arendatav ala panustabki nende elani-
ke kodulähedase värskes õhus vabaaja 
veetmise võimaluste mitmekesistami-
sele,” sõnas üks Putukaväila kontsept-
siooni autoritest, linnaplaneerija Anna 
Semjonova. 

Putukaväila projektis on oluline roll vir-
tuaal- ja liitreaalsuse rakendusvõimalus-
te katsetamisel. “Neil tehnoloogiatel on 
planeerimistöös mitmeid kasutuseeli-
seid. Liitreaalsustehnoloogial põhineva 
nutirakendusega saab suunata linnaela-
nike tähelepanu kavandatava visiooni 

ruumielamusele ja kasutajakogemusele,” 
sõnas Johanna Jõekalda, AvaLinn AR 
nutirakenduse idee ja tehnilise lahen-
duse üks autoritest. Põhja-Tallinnas on 
Putukaväila tulevikuvisiooni keskmes   

liigirikkus, uus perspektiivne trammitee, 
vabaõhutegevused ja garaažide alterna-
tiivsed kasutusvõimalused. Putukaväi-
la kontseptsioon töötati välja Tallinna 
linnaplaneerimise ameti hallatava Aug-

mented Urbans projekti raames, mida 
rahastab Kesk-Läänemere programm 
2014–2020.

Uuri lisa www.putukavail.ee

Tiit Terik,
Tallinna linnavolikogu 
esimees

Foto: Arno Mikkor

Detsembris võttis linnavolikogu vas-
tu Tallinna järgmise aasta eelarve. See 
pole pelgalt hunnik numbreid, vaid 
üks tähtsaimaid dokumente, mis ka-
jastab seda, kuidas meie linnal läheb. 
Eelarve kinnitamine kuulub volikogu 
ainupädevusse ning see on linnavalit-
susele tööriistaks igapäevaste otsuste 
tegemisel. Võib kindlalt väita, et linna 
arengus on eelarve kõige tähtsam do-
kument. 

Vaatamata koroonakriisist tingitud 
keerulisele ajale on 2021. aasta eel-
arve kogumahuks kavandatud 861,5 
miljonit eurot, see on 4,6 protsen-
ti suurem kui eelmise aasta eelarve. 
Eelarve kinnitamine kuulub volikogu 
ainupädevusse ning see on linnavalit-
susele igapäevaste otsuste tegemisel 
tööriistaks.

Linna peamine tuluallikas on üksikisi-
ku tulumaks, mis on küll pisut vähene-
nud, kuid kriisi mõjude leevendami-
seks võetakse kasutusele varasemast 
kogutud reserve, investeeringuteks 
kasutatakse aga osaliselt laenuraha. 
Eesmärk on tagada linnaelanikele va-
jalikud teenused, samuti on igal aastal 
vaja parandada elukeskkonda. 

Kui linna tegevuskuludest, mida on 
kokku 675,6 miljonit eurot, on suu-
rimad valdkonnad haridus, linna- 
transport ning sotsiaalhoolekanne ja 
tervishoid, siis investeeringute viis 
suuremat valdkonda on järgmised: 
teed ja tänavad, haridus, heakord, 
kultuur ja muinsuskaitse ning sot-
siaalhoolekanne. 

Investeeringuteks 165,6 miljo-
nit eurot 

Investeeringute kogumaht on 165,6 
miljonit eurot, seda on 17 protsenti 
enam, kui oli 2020. aastal. Erinevate 
valdkondade investeeringute kavan-
damisel lähtutakse linna vajadustest, 
mis on paika pandud eelarvestratee-

gias. Teisalt aga võimaldab see ergu-
tada majandust, et pakkuda keeruli-
sel ajal tööd kohalikele ettevõtetele ja 
inimestele.

Tunnustan siinkohal linnaosavanem 
Peeter Järvelaidu, kes eelarve koos-
tamise käigus Põhja-Tallinna linna-
osa vajaduste eest seisis. Näiteks on 
järgmisel aastal Kopli asumis kavas 
korrastada Süsta ja Kase pargid. Kari 
tänaval valmib põlvkondade maja, 
kuhu saab uued ruumid ka Kopli hu-
vikool. Plaan on rekonstrueerida neli 
mänguväljakut ja lõpetada Kalamaja 
muuseumi remont. Jätkub ka pealin-
na lasteaedade õpikeskkonna paran-
damine. Täielik uuenduskuur ootab 
Vasara tänaval asuvat lasteaeda Maa-
sikas. Projekteerimisleping on juba 
sõlmitud ning ehitusega on plaanis 
alustada sügisel. 

Need on vaid mõned üksikud näited 
suurematest investeeringuplaanidest, 
igapäevased kuluread linlaste elu-
keskkonna parandamisel kajastuvad 
linnaosavalitsuse või ka erinevate 
ametite eelarveridadel. Olgu öeldud, 

et võrreldes 2017. aastaga on näiteks 
linnaosade haljastuskulud 2021. aasta 
eelarves kahekordistunud.
 
Esmakordselt saab esitada 
ideid kaasavasse eelarvesse
 
Rohelisem ja keskkonnasõbralikum 
linn on üks Tallinna pikemaajalistest 
strateegilistest eesmärkidest. Oleme 
võtnud sihiks muuta 2025. aastaks 
kogu linnatransport diiselkütuse va-
baks ning 2035. aastaks üle minna 
täielikult elektrifitseeritud ühistrans-
pordile. Järgmise aasta lõpuks on 
pool Tallinna ühistranspordist CO2 
heitmevaba. Esimesed sada gaasibus-
si läksid liinile tänavu sügisel, järgmi-
sel aastal lisandub veel sada uut rohe-
gaasil sõitvat bussi.
 
Aga lisaks uutele bussidele nähakse 
eelarves ette vahendeid ühistrans-
porditeenuse kvaliteedi tõstmiseks 
-  ootekodade ja infotabloode soe-
tamiseks, aga ka uute trammide ost-
miseks. Oluline on ka see, et üle 8 
miljoni euro on kavas investeerida 
rattastrateegia elluviimisse.

 Esmakordselt on eelarves planeeri-
tud vahendid kaasava eelarve pro-
jektile. Põhja-Tallinna linnaosas on 
selleks ette nähtud 102 000 eurot. 
Aktiivne kogukonna liige on iga 
omavalitsuse rikkus. See annab ela-
nikele võimaluse kodukanti puu-
dutavates küsimustes rohkem kaa-
sa rääkida. Ettepanekuid ja ideid 
kaasavasse eelarvesse sai teha kuni 
detsembri alguseni. Peamiseks kri-
teeriumiks sai tingimus, kas idee on 
teostatav eelarve piires järgmise aas-
ta jooksul. Aasta lõpus saab kõikide 
ideedega tutvuda ning juba jaanuaris 
oma eelistust väljendada. Põhja-Tal-
linna linnaosa projekti valikus saa-
vad osaleda elanikud alates 14. elu-
aastast. Iga hääletaja saab oma hääle 
anda kuni kahe meelepärase projekti 
poolt. Soovitan kindlasti kõigil seda 
võimalust kasutada.
 
Kokkuvõtteks võib öelda - Tallinna 
eelarve on tehtud tallinlaste heaks. 
Soovime, et elanikel läheks hästi ja 
kõik teenused oleksid tagatud, et linn 
oleks puhas ja roheline ning Tallinnas 
hea elukeskkond.

Pavel Boitsov,
Mupo Põhja-Tallinna peainspektor

Eelmine aasta ei ole olnud just kõige 
lihtsam meist kellegi jaoks. Covid-19 
pandeemia ja sellega seotud piiran-
gud on mõjutanud enamikku inime-
si üle maailma erineval mitmesugu-
sel määral. Ka meie linn ei ole sellest 
probleemist kahjuks säästetud. Kuid 
vaatamata kõigele ei ole Põhja-Tal-
linna munitsipaalpolitsei tugipunkt 
päevakski enda tööd peatanud. 

Püüdsime koos kolleegi vaneminspek-
tor Oksana Sviridenkoga täita kõiki 
töökohustusi täieliku pühendumuse-
ga. 

Meie töökohustuste hulka kuulusid 
nii uued ülesanded, mis olid suuna-
tud viiruse leviku ennetamisele, kui ka 
meie igapäevane rutiinne töö piirkon-
na heaolu tagamiseks. 

- Sellel aastal oleme läbi vaadanud 
umbes 500 Põhja-Tallinna elaniku 
kaebust.

- Tänu meie sekkumisele viidi piir-
konnast ära üle 170 mahajäetud 
sõiduki. 

- Oleme suutnud oluliselt vähendada 
lemmikloomade pidamisega seotud 
rikkumiste arvu. Pöörasime erilist tä-
helepanu kasutuseta hoonetele.

- Tänu meie ettekirjutustele said pal-
jude hoonete sissepääsud suletud. 

Mõned hooned on nüüdseks aiaga 
piiratud ning nende ümber olev ala 
on prügist koristatud. 

- Samuti tegelesime selliste probleemi-
dega nagu: lindude toitmine, parki-
misreeglite rikkumine, koristamata 
kõnniteed ja risustatud alad, mitme-
sugused rikkumised ehitusobjekti-
del ja palju muud. 

Koostöös Põhja-Tallinna linnaosava-
litsusega andsime endast parima, et 
muuta oma piirkond paremaks, mu-
gavamaks ja atraktiivsemaks. 

Jätkame kindlasti seda ka uuel aastal! 

Soovin teile kõike paremat! Põhja-Tallinnas kontrolliti tühjana seisvaid hooneid, Foto: Ilja Matusihis

Putukaväila seinamaalingud peidavad endas virtuaalset infokihti, mille vahendusel saab ala tulevikku piiluda. 
Foto: Screenshot
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  KUHU MINNA, NOVEMBER

Kai kunstikeskus, Peetri 12, tel 
529 3139

•  18.09–08.11 K–P kell 
12.00–19.00 näitus “Leviaatan: 
Paljassaare peatükk”. Pilet 8/5 
€ (K kõigile sissepääs sooduspi-
letiga)

•  28.11–06.12 E–P kell 
12.00–19.00 7. artishoki bien-
naal “Koopia” ühisnäitus. Pilet 
8/5 € (K kõigile sissepääs soo-
duspiletiga)

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, tel 5309 9772

• 11.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevu-
luukide tuur eesti keeles, tasu-
ta

• 12.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevuluu-
kide tuur inglise keeles, tasu-
ta

• 14.11 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, tel 683 0970

• 07.11 kell 11.00 põnnihom-
mik 2–5-aastastele lastele koos 

vanematega. Vaatame ja loeme 
põnniraamatuid ning proovime 
kätt meisterdamises

•  09.–14.11 “Põhjamaade 
raamatukogunädal” – lastel on 
võimalik erinevaid nuputus-
ülesandeid lahendada

Põhja-Tallinna noortekeskus, 
Kopli 98, tel 653 1447 / 
5556 7787

Püsitegevused
•  Iga esmaspäev ja kolma-

päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

•  Iga teisipäev kell 15.00–
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõp-
su”

• Iga 1. ja 3. reede kell 18.00–
19.30 turniiriõhtu

Üritused

•  11.11 kell 17.00–19.30 
mängu “Among us” õhtu

• 13.11 kell 18.00–19.30 fil-
miõhtu

• 17.11 kell 17.00–19.00 Sak-
samaa kultuuriõhtu

• 20.11 kell 17.00–19.00 lau-
ajalgpalliturniir

• 23.11 kell 16.00–18.00 loo-
dusfilmiõhtu

• 24.11 kell 14.00–19.30 ak-
tiivsete mängude päev

• 27.11 kell 17.30–19.00 rum-
my turniir

• 30.11 kell 17.00–19.00 joo-
nistusõhtu “Minu vision ideaal-
sest maailmast”

• 04.12 kell 17.00–19.00 pil-
jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
tel 601 9153

• 07.11 kell 12.00 arvuti algõ-
pe vene keeles, vajalik eelregist-
reerimine

•  07. ja 21.11 kell 14.00 ja 
19.11 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

• 21.11 kell 12.00 keelekoh-
vik, eestikeelne vestlusring, va-
jalik eelregistreerimine.

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, tel 
673 3965 / 5330 3390

• 07.11 kell 19.00 tantsuõhtu 
Pelgulinna majas. Tantsuks 
mängib Olev Mäe. Pilet 6 € / 
paaridele 10 €. Eelregistreerimi-
sega

• 20.11 kell 15.00 eakate tee-
õhtu jääb ära (seoses koroona-
viirusega)

• 27.11 kell 19.30 kiiksuga as-
jad. Riidest lindude meisterda-
mise töötuba. Tasu 15 €. Eelre-
gistreerimisega

Ootame uusi osalejaid huvi-
ringidesse:

• Viiuliõpe (N, R). Tasuline. 
Registreerimisega

• Eneseareng läbi jooga (E).
Tasuline. Registreerimisega

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

• 10. ja 20.11 kell 19.00 eten-
dus “Mis nüüd mina”

•  13.11 kell 19.00 etendus 
“Tunnete maastik”

• 14. ja 27.11 kell 19.00 eten-
dus “Abielutunnistus”

•  26.11 kell 19.00 etendus 
“Närvipundar”  PTS

Õnnitleme novembrikuu juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK JEKATERINA JARTSEVA TÄHISTAB 
NOVEMBRIS OMA 101. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 
SOOVIB JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!
 
95
Klavdia Smirnova
Virve Tammoja
Hilja-Koidula Õun

90
Valentina Fedorkova
Victor Konyaev
Jevgenia Matsova
Lizaveta Mikhaylova
Anastassia Mitšurova
Silvia Nava
Helju Ots

85
Alevtina Alexeeva
Nina Grigorieva
Anatoli Jeršov
Evgeniya 
Kuzakhmetova
Galina Lizareva
Nelli Maltseva
Tatjana Maltseva
Tatiana Maytak
Eha Mets
Ekaterina Mina

Eda Pohla
Anatoly Samoylov
Niina Stulen
Vera Zabelina
Kiira-Kai Uus
Helvi Varik
Helve Õismaa

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB 
PEETRI TN 7 JA 9 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOT-
LUSE AVALIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/11719 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 
kinnistute vahelist piiri ning Peetri tn 9 kinnistu haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtteid.
Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 
02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud “Tööstuse tn 48 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering” (DP019130). Peetri tn 7 (DP krunt pos 6) on de-
tailplaneeringuga kavandatud 30% äri- ja 70% elamumaa või 100% äri-
maa sihtotstarbega krundiks. Krundil asuv endine katlamaja on ette 
nähtud rekonstrueerida kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 
hooneks ning hoone parkimine lahendada Tööstuse tn 48b krundile 
rajatava hoone maa-aluses parklas (DP krunt pos 1). Peetri tn 9 (DP 
krunt pos 7) on detailplaneeringuga kavandatud 100% ärimaa sihtots-
tarbega krundiks. Peetri tn 9 krundile on antud ehitusõigus ühe seits-
me maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.
Peetri tn 7 kinnistul paikneb Noblessneri laevaehitustehase elektrijaam 

ja poolenisti elektrijaama korsten, mis mõlemad on kultuuriministri 
18.08.1997 määrusega nr 46 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” tun-
nistatud ehitismälestiseks (registri nr 8607). Ehitismälestiseks tunnis-
tatud elektrijaama korstnast pool jääb Peetri tn 9 kinnistule.
Amet on kaalunud Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu projekteerimistin-
gimuste taotlust, taotlusele esitatud seisukohti, lisatud arhitektuurset 
ning linnaruumilist ettepanekut ning detailplaneeringu täpsustamise 
võimalusi projektide läbivaatamise komisjoni 24.01.2020 ja 23.09.2020 
koosolekul. Kehtestatud detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatused hõlmavad: 1) Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 krundi pii-
ride täpsustamist eesmärgiga jätta elektrijaama korsten tervenisti ühe 
kinnistu koosseisu tagab selle hilisema tervikliku hoolduse ühe omani-
ku poolt; 2) Peetri tn 9 liikluskorralduse täpsustamise vajadus on tingi-
tud olemasolevast varasemalt kavandatud jalakäijate panduse ning ra-
jatud Kalaranna tänava juba realiseeritud lahendusest; 3) haljastuse la-
henduse täpsustamise vajadus tuleneb realiseeritud teede lahendu-
sest (vaata eelmine punkt) ja Peetri tn 9 krunti läbiva süvavee kollek-
tori olemasolust, mille ümber tõstmist ei ole kavandatud ning mille 
peale või kaitsevööndisse ei tohi istutada kõrghaljastust.
Amet leidis, et detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste koostamine Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas on põhjenda-

tud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta, 
muutunud ehitamist reguleerivad õigusaktid ning ehitusseadustiku § 
27 lõikes 4 on toodud alused, mis võimaldavad koostada detailplanee-
ringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimis-
tingimuste väljastamisel on võimalik tagada, et elektrijaama korsten 
jääb tervenisti Peetri tn 9 kinnistule, mis tagab ehitise kuuluvuse ühele 
omanikule ning seeläbi ehitise hilisema korrashoiu.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP019130, Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Eesti üks väheseid erivaja-
dustega lastega tegelevaid 
erakoole, Hilariuse kool 
Tallinnas loodi lastevane-
mate algatusel septembris 
2005. aastal. Kooli nimi pä-
rineb pühalt Hilariuselt, 
kes on keskaegne erivaja-
dustega inimeste kaitsepü-
hak.

Hilariuse kooli õppetöö põ-
hineb R. Steineri poolt loodud 
waldorfpedagoogikal, mille põ-
hilisteks märksõnadeks on 
inimsõbralik lähenemine, ini-

meseks kasvamise ja arenemise 
seaduspärasuste järgimine.

Õppetöö toimub toimetule-
ku ja individuaalsete õppekava-
de alusel.

Õppimisel kasutatakse palju 
kunstilisi väljendusi ja praktili-
si tegevusi.

Koolis on kangasteljed, savi 
ja puutöö, muusika- ja liiku-
misklass, tunnetus-lõõgastus ja 
pallimere tuba ning võimalus 
ujuda kõrvalolevas Sõle spordi-
keskuses.  Maarika Vorsmann, 
Hilariuse kooli direktor

Linnaosavalitsus on juba 
mitmeid aastaid hoidnud 
au sees ja õnnitlenud Põh-
ja-Tallinna juubilare.

Kord kvartalis kutsutakse 
kokku kõik juubelit tähistavad 
sünnipäevalapsed alates 65. elu-
aastast, et koos juua tass kohvi, 
süüa kringlit ja kuulata muusi-
kat.

Viimane kohtumine toimus 
septembris ning kahjuks keeru-
lisel ajal oleme otsustanud ku-

ni uue aasta alguseni need koh-
tumised ära jätta, et hoida meie 
kõigi tervist ja peatada viiruse 
levik. Aga see ei tähenda, et juu-
bilarid jäetakse õnnitlemata. 

Oleme otsustanud saata hoo-
pis juubilaridele õnnitluskaardi 
koos väikese meene – helkuri-
ga! Saabunud pimedal ajal soo-
vime, et kõik me oleksime auto-
juhtidele nähtavad ning hooli-
me ikka oma tervisest!  Põh-
ja-Tallinna LOV

Juubilaride postkasti
saabuvad helkurid

Hilariuse koolil täitus 15 
aastat

Hilariuse kool oli loodud 2005. aastal.  Hilariuse kool 

Suur aitäh kolleeg Peeter 
Järvelaiule, kes juhatas 
Kesklinna Sõnumite ok-
toobrinumbris sisse uue 
rubriigi, heites naabri hea-
tahtliku pilgu n-ö piiriüle-
se koostöö võimalustele.

Kolleeg kutsus vaatama lin-
nasisestest piiridest üle ja väl-
japoole. Kui võtta ainult mõ-
nedki kokkupuutekohad Kesk-
linna ja Põhja-Tallinna linna-
osa vahel – näiteks linnahall või 
Balti jaam –, siis on raske vahet 
teha, kummal pool piiri see ob-
jekt olulisem on.

Sama kehtib, ja veelgi laie-
mas mõõtkavas kogu vanalinna 
kohta. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse arvatud keskaeg-
se algupäraga asum võib küll 
kuuluda tervenisti Kesklinna 
halduspiiresse, kuid on kindlas-
ti mitte ainult kõigi tallinlaste, 
vaid kõigi pärandit väärtusta-

Vanalinn kuulub meile kõigile

Monika
Haukanõmm,
kesklinna vanem 

vate inimeste varandus. 
Üldiselt ollakse harjunud tä-

histama mõistega 'vanalinn' 
keskaegse linnamüüri sisse jää-
vat ala. Samas on aga selle la-
hutamatuks osaks ka ümbritsev 
bastionivöönd ja rohealad ku-
nagise vallikraavi kohal– Skoo-
ne bastion ehk Rannamägi, 
Snelli tiik, Ingeri bastion ehk 
Harjumägi jmt. 

Koosmõtlemise kohti on nii 
lühemas kui pikemas ajavaates 
mitmeid, olgu selleks Balti jaa-
ma arendused koos loodava Jaa-
ma pargiga või Snelli tiigi ja se-
da ümbritseva roheala kujune-
mislugu. 

Nüüd võin teatada hea uudi-
se: leidsime ettevõtja, kes asub 
Snelli tiiki põhjalikult ja põhja-
ni puhastama.

Kui kõik laabub plaanipära-
selt, siis järgmise kevade õite-
ajaks on nii tiik kui ka selle üm-
ber laiuv Toompark korda teh-
tud. Seejärel tuleb uus ülesan-
ne – muuta see puhkeala huba-
semaks ja tegevusi pakkuvaks. 

■ AMETLIKUD TEATED

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB: SEPA TN 28 KINNIS-
TU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPA-
NEKU TULEMUSTE AVALIK ARUTELU
1. Põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna linnaplaneerimise amet ava-
likustasid ajavahemikul 26.10‒24.11.2020 Tallinna linnavolikogu 
03.09.2020 otsusega nr 73 vastu võetud Põhja-Tallinnas asuva 
0,96 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sepa tn 28 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu, K-Projekt AS-i töö nr 18126.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited 
ja ettepanekud on registreeritud Tallinna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042900.
Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapa-
neku tulemuste avalik arutelu toimub 7.01.2021 kell 15.00.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusele nr 282 
toimub detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvusta-
mine elektroonselt veebipõhiselt. Vajadusel on võimalik osaleda 
ka kohapeal Põhja-Tallinna valitsuses, Niine 2, II korruse saalis, 
kuid tulenevalt kehtestatud piirangutest on eelistatud osalemine 
veebipõhiselt.
Arutelul osaleda soovijatel palume eelnevalt registreeruda aad-

ressil https://forms.gle/z7QUsd5728ewzfjo6 hiljemalt 05.01.2021 
kella 17.00-ks.
Elektroonselt arutelul osalejatele edastatakse koosoleku link 
7.01.2021 kell 14.00 registreerimislehe märgitud e-posti aadres-
sidele.
Kohapeal osaleda soovijatega võetakse eraldi ühendust, et järgi-
da piirangute reegleid. Info telefonil 645 7003.
 
PELGURANNA PUHKEALA-MERIMETSA PIIRKONNA DE-
TAILPLANEERINGU KOLDE PST 65, 67A, 69 JA LÄHIALA 
OSAS TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE PROJEKTEERIMISTIN-
GIMUSTE EELNÕU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE 
AVALIK ARUTELU
2. Põhja-Tallinna valitsuses  ja Tallinna planeeringute registris 
oli ajavahemikul 11.‒25.11.2020 võimalik tutvuda Pelguranna 
puhkeala‒Merimetsa piirkonna detailplaneeringu Kolde pst 65, 
67a, 69 ja lähiala osas tingimusi täpsustavate projekteerimistin-
gimuste eelnõuga. Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku 
ajal esitatud vastuväited ja ettepanekud on registreeritud Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailpla-

neeringu nr DP005430.
Kolde pst 67a ja Kolde pst 65 kinnisasja osas kehtiva detailpla-
neeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11.01.2021 
kell 15.00.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusele nr 282 
toimub projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku tulemuste 
tutvustamine elektroonselt veebipõhiselt. Vajadusel on võimalik 
osaleda ka kohapeal Salme kultuurkeskuses, Salme 12, kuid 
tulenevalt kehtestatud piirangutest on eelistatud osalemine 
veebipõhiselt.
Arutelul osaleda soovijatel palume eelnevalt registreeruda 
aadressil https://forms.gle/GXczNMZ1F2xikcLw6 hiljemalt 
07.01.2021 kella 17.00-ks.
Elektroonselt arutelul osalejatele edastatakse koosoleku link 
11.01.2021 kell 14.00 registreerimislehel märgitud e-posti aad-
ressidele.
Kohapeal osaleda soovijatega võetakse eraldi ühendust, et järgi-
da piirangute reegleid. Info telefonil 645 7003.

Tallinna linn jagab üksi elavatele eakatele ja vähekindlustatud pe-
redele meditsiinilisi maske.

Tasuta maskid saavad vähekindlustatud inimesed, kes on saanud sis-
setulekust sõltuvaid toetusi alates 1. augustist 2020, ja üksi elavad 
eakad. Karbis on 50 maski.

Maske jagatakse isikut tõendava dokumendi alusel:
- Põhja-Tallinna valitsuses (Niine 2) E kell 8.15–18,  
   T–N kell 8.15–17 ja R kell 8.15–16;
- Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) E-R kell 9–16;
- Põhja-Tallinna noortekeskuses (Kopli 98) E-R kell 9–17.

Kokku jagab Tallin-
na linn üksi elavatele 
eakatele ja vähekind-
lustatud peredele ligi 
1,5 miljonit maski  
30 000 inimesele.

■ NAABRI PILGUGA Meeldiv linnaruum sünnib koostöös kogukonnaga
Jaanus Riibe,  
Kristiine linnaosa 
vanem

Kui vaadata Tallinna 
arengule Kristiine 
linnaosa poolt, siis 
meil on palju arute-

lusid selle üle, millised peaksid tu-
levikus olema väiksemad kvartalite 
sees paiknevad tänavad – sellised, 
kus on väiksemad majad ja inimesed 
liiguvad palju jalgsi. 

Üks viimastest värskelt valminutest 
on Tedre tänava lõik Sõpruse puies-
teest kuni Mooni tänavani. Praegu 
töös oleva arengustrateegiaga „Tal-
linn 2035” kõrvutades leiame siit 
hulga paralleele, kuigi selle tänava 
planeerimine algas varem. Meie ühi-
ne soov on, et Tallinn oleks roheline 
linn, kus inimestel on rohkem või-
malusi värskes õhus vaba aega veeta. 
Seetõttu tahame linlastele pakkuda 
häid ja mugavaid liikumisvõimalusi 
ja tunnet, et kodu juures on turvaline.

Tedre tänava valminud lõik on koha-
likele elanikele eelöeldut arvestades 
väga tähtis. Sel tänaval liigub palju 
sõidukeid ja jalakäijaid ning tänava 

kordategemist oli kaua oodatud. Siin 
ei olnud varem kõnniteesid, küll aga 
sügav kraav, kuhu kogunes sügisel 
vesi ja talvel lumi. Planeerimise käi-
gus oli mitu kohtumist kohalike ela-
nikega, kellega koos jõudsime väga 
hea tulemuseni: kraav aeti kinni, 
ühele küljele tuli kahe meetri laiune 
kõnnitee, teisele kolmemeetrine rat-
tatee, sõidutee jäi kahesuunaliseks, 
liikluse rahustamiseks rajati tõstetud 
ristmikud. 

Tänava äärde plaanisime haljasriba, 
mis tekitas mõttevahetuse istikute 
üle. Lõpuks otsustasime 78 ilu- õu-
napuu kasuks. Lisaks kavandasime 
jalakäijate ülekäiguradadele erival-
gustuse ja vaegnägijate liikumise 
hõlbustamiseks braikivid. Rajatud 
sai LED-tehnoloogial põhinev täna-
vavalgustus. 

Usun, et selline kodune tänav ja 
siin kasutatud linnaehituslikud ele-
mendid saavad tulevikus ka teiste 
tänavate rajamise ja remondi puhul 
normiks. Kuigi ülelinnalises pildis 
on tegemist väikese teelõiguga, ise-
loomustab see siiski laiemas vaates 
rohelist ja inimestega arvestava ava-
liku ruumiga turvalist linna. Kokku-

võttes näeme, et meeldiv linnaruum 
sünnib koostöös kogukonnaga. Sü-
gava kraavi ja kulunud asfaldi asen-

damine rohelusega võib tuua piir-
konna inimesi rohkem kodunt välja 
aega veetma. 

Tallinn kindlasti jätkab roheluse 
suurendamist ja esimesed valminud 
projektid näitavad meie tulevikku.

Uuendatud Terde tänav, Foto: Dmitri Povilaitis

Tallinn jagab 
üksi elavatele 

pensionäridele ja 
vähekindlustatud 

peredele 
meditsiinilisi 

maske, Foto: PTS

Kai kunstikeskus, Peetri 12, www.kai.center, 
tel 529 3139
•  kuni 31.01 Kai kunstikeskuse ees on avatud valgus-
installatsioon "Loojang".

Kalamaja raamatukogu, Kotzebue 9,  
www.keskraamatukogu.ee,  
kalamaja@tln.lib.ee, tel 683 0970
• kuni 10.01 vaata veebipõhist rubriiki "Õpi ja mängi" 
https://keskraamatukogu.ee/lasteleht

Põhja-Tallinna noortekeskus, Kopli 98,  
tel 653 1447, 5556 7787 
• Noortekeskus koolis veebikeskkond. Jälgi sotsiaal-
meediat: Instagram, Facebook, VK.

■ KUHU MINNA, JAANUAR Abivajajad saavad maske Õnnitleme juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK HELMA URM TÄHISTAB NOVEMBRIS 
OMA 100. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS SOOVIB 
JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!

90
Edvard Djuško
Evgeny Osovitskiy
Felitsata Kosareva
Zinaida Fedotova
Eha Haljaste

85
Alexey Polkopa
Yury Protasenya
Alexey Gerashchenko
Anna Vorobieva
Leili Selgal
Vassili Povsten
Julius Goda
Juta Liiv
Vladimir Namyasenko
Elvi Helisma
Ludmilla Kägra

95
Fridrikh Valler
Helga Uprus
Zoya Belyakova

Astrid Sillam
Jekaterina Berendejeva
Arvo Jürken
Valentin Järv
Raisa Sasina
Tatjana Fjodorova

Valentina Popova
Anne-Tiiu Priks
Boris Trofimov
Vladimir Kolodenko
Helvi Kurvet
Elma-Agneta Tõnisson
Vaike Lindre
Emma Norbak-Nurmbah
Raissa Saikovskaia
Raissa Sorokina
Irena Kromm
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CREATIVE 
EHITUS OÜ
helena

tomson OÜ
helena

KINNIS VARA

Sõbralikud arstid 
Tallinna kesklinnas: 
kvaliteetne hamba-
ravi, proteesimine, 

implantatsioon

+372 660 6664
+372 502 5079

Litsents L03810 Laulupeo 2, Tallinn 10121Puu24.ee
Viimsi 

VIKTOR LÕHMUS
Kutsetunnistusega

kinnisvara konsultant

Tel: +372 5566 2982

viktor.lohmus@domus.ee

www.domus.ee

USALDUSVÄÄRNE
KINNISVARA
VAHENDUSTEENUS

18 aastase kogemusega

kinnisvara konsultant!

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
--------------
Müüa kvaliteetsed, hästi pakitud 
küttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. Hin-
nad kohaletooduna. Tel 5620 8210
--------------
Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Ko-
juvedu.Tel 522 7345, marek406@
gmail.com
--------------
Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053
--------------
Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Kõik pakku-

mised Reklaam ja kuulutused: 
eklaam ja kuulutused: pohja@
tallinnlv.ee ohja@tallinnlv.ee 645 
7012 45 7012 oodatud. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee
--------------
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trü kiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim
--------------
Ostan seisma jäänud sõidukeid. 
Ka avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi oo-
tan tel 5618 8671 või seisevauto@
gmail.com

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215
--------------
Ostan 1–2-toalise korteri Tallin-
nas (võib olla remontivajav). Tel 
5393 4554
--------------
Ostan VANAVARA - mööbel, 
raamatud, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, militaaria, 
tööriistad ja palju muud! Ardo, 
5607 8579
--------------
Leian ostja või üürilise sinu kin-
nisvarale. Tel: 5110939, e-post: 
viljo.pettinen@domus.ee
--------------
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 

ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@
gmail.com
--------------
Lamekatuste remont rullmater-
jaliga SBS.Laon korstnaotsi. Kor-
terite-vannitubade remont. Kõik 
elektri-torutööd. Boilerite,pistiku-
te paigaldus. Soodsalt. 58508713
--------------
Renoveerimistööd lammutusest 
lõppviimistluseni. Teostame ka 
ehitus-, elektri- ja san.tehnilisi 
töid. Kogemusi üle 15 aasta. Ga-
rantii. 58314411. viimistlus.lam-
mutus@mail.ee
--------------
Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053

Väljaandja: Põhja-Tallinna  
Linnaosa Valitsus

Aadress: Niine 2, 10414 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
Reklaam ja kuulutused: 

pohja@tallinnlv.ee 
645 7012

■ REAKUULUTUSED


