
Selles
lehes

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
WWW.TALLINN.EE/POHJA WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN TIRAAŽ 30 000 DETSEMBER 2020

“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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Kalamaja on elamiseks  
suurepärane koht 
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Põhja-Tallinnas 
on 59 857 elanikku


 Karin Rask,  

näitleja ja moedisainer

Põhja-Tallinnas avati seenioride maja

Selles
lehes >

Kuidas Tallinn aitab 
kriisi ajal? LK.2

Toetused  
korteriühistutele LK.3

Oma uksed avas Põhja-Tallinnas 
aadressil Maleva 18 asuv seeniori-
de maja, kuhu on rajatud 80 kor-
terit eakatele tallinlastele.  

Abilinnapea Betina Beškina sõ-
nul tähistab seenioride maja avami-
ne uut ajajärku hoolivama ühiskonna 
suunas, kus märgatakse ja toetatakse 
nõrgemaid ja abivajajaid kogu elu-
kaare vältel. „Ühiskonna vananedes 
peame juba täna ja praegu mõtlema 
sellele, kuidas tagada eakatele vää-
rikas vananemine, tagades sealjuu-
res mugavad elamistingimused ja 
pakkudes vajalikku tuge. Seenioride 
maja avamisega soovime ühtlasi olla 
teerajajaks ning avada ukse järgmis-
tele samalaadsete teenusmajade raja-
misele,“ ütles Beškina. 

„Seenioride maja korterid pa-
kuvad koduhõngu pensioniealis-
tele linlastele, kes suudavad elada 
omaette korteris, kuid saavad vaja-
dusel mõningast tuge. Nii võimal-
datakse sealsetele elanikele ka mit-
meid koduteenuseid. Sotsiaal- ja 
hooldustöötajad korraldavad eaka-
tele ja liikumispuuetega inimestele 
vajadusel rehabilitatsiooniteenuste 
osutamist, vältimatut meditsiinilist 
abi ning perearsti, psühhiaatri ja 
psühholoogi konsultatsioone. Sa-
muti pakutakse abi pesupesemise, 
toitlustamise ja isikliku hügieeni 
küsimustes ning unustatud pole ka 
vaba aja veetmise võimalusi.“

Läbimõeldud arhitektuur
Abilinnapea Eha Võrk rääkis, et 
moodsa arhitektuurilise lahendu-
sega elamu ruumiprogramm vas-
tab täielikult seenioride maja sisule. 
„Majas on kokku 80 korterit, neist 

76 ühetoalist ja 4 kahetoalist kor-
terit. 65 korterit on mõeldud liiku-
mispuudega inimeste majutamiseks 
ja neid kortereid saavad kasutada ka 
ratastooliga liikujad. Igas korteris on 
WC-duširuum ning kööginurk. Li-

saks korteritele on majja kavandatud 
ühistegevuste ja tugiteenuste jaoks 
mõeldud ruumid,“ täpsustas Võrk. 

„Rõõm on tõdeda, et Põhja-Tal-
linn sai endale kaasaegse seenioride 
maja. Mereäärne promenaad, uni-
kaalne Kase park ja bussiliini nr 73 pi-
kendus läbi Maleva tänava – need on 
vaid mõned näited väärika elu võima-
likkusest küpses eas,“ ütles Põhja-Tal-
linna vanem Peeter Järvelaid.

Teenuste osutamist Maleva tn 18 
seenioride majas korraldab Põhja- 
-Tallinna valitsuse hallatav asutus 
Paljassaare Sotsiaalmaja. Seenio-
ride majja eluruumi taotlemiseks 
tuleb pöörduda elukohajärgse lin-
naosa valitsuse poole. PTS

Tallinna transpordiamet teatab, et alates 1. vee- 
bruarist pikendati bussiliini nr 73 marsruuti 
Kopli ja Maleva tänava kaudu Sepa tänavani.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul tingib bus-
siliini pikendamise vajaduse Põhja-Tallinna 
linnaosa jõudsalt kasvav elanikkond: „Kopli 
liinidele rajatava uuselamurajoon tähendab po-
tentsiaalselt suuremat ühistranspordi kasuta-
jaskonda, mis omakorda eeldab paremat bussi- 
ühendust. Lisaks transpordi korrastamisele on 
piirkonnas parandamisel ka linnaruum, mis 
tõstab sealse elukeskkonna atraktiivsust veelgi,“ 
lisab Novikov ja toob näitena Kase pargi uuen-
damise, Maleva tänava seenioride kodu avamise 
ning raudteeülekäigu korrastamise.

Kopli liinide, Sepa tänava ning Maleva tänava 
paremaks teenindamiseks tuuakse bussiliin Töös-
tuse tänavalt edasi mööda Kopli ja Maleva tänavat 

kuni Sepa tänavani. Seoses sellega lisatakse liini-
le nr 73 marsruudil Veerenni – Kopli liinid uued 
peatused: Maleva, Neeme ja Kopli liinid.

Tagasiteel kesklinna suunas hakkab bussiliini 
Maleva peatus olema olemasolevas peatuses, kus 
peatuvad ka bussiliinide 32, 33 ja 72 sõidukid. 
Maleva peatuses on hea ümberistumise võimalus 
trammidele nr 1 ja 2 ning kesklinnas Pärnu mnt 
piirkonnas on võimalik ümber istuda Pärnu mnt 
kaudu liikuvale ühistranspordile.

Bussiliini nr 73 kesklinnasuunalist liikumis-
teed muudetakse loogilisemaks, jättes ära Kopli 

tänava liinilõik Sitsi tänava ristmikust kuni Ris-
tiku tänavani ja Erika tänava liinilõik Ristiku tä-
navast kuni Tööstuse tänavani. Bussiliin hakkab 
kulgema otse mööda Tööstuse tänavat.

Eelmisel aastal jõudis 
Tallinna varjupaigast koju 
üle 700 lemmiklooma
Tallinna kodutute loomade varjupaika sattus 
eelmise aasta jooksul 956 lemmiklooma, kel-
lest jõudis koju 732. Paljassaares asuvasse loo-
made varjupaika sattus kõige rohkem koeri ja 
kasse, kuid saabujate seas oli ka mitu küülikut, 
rotti ja aafrika kääbussiili, samuti deegu, meri-
siga ja papagoi. Kadunud loomade koju naas-
mine on aasta-aastalt kasvanud, seda suuresti 
tänu kiibistamisele, mis sai 2015. aastal kohus-
tuslikuks.

Pealinna pensionäridel 
suureneb pensionilisa

Alates 2021. aasta jaanuarist hakatakse maks-
ma ühekordset toetust senise 100 euro asemel 
125 eurot. Pensionilisa makstakse üks kord 
aastas toetuse saaja sünnikuule eelneval kuul 
ning see on ette nähtud mitte üksnes vanadus-, 
vaid ka töövõimetuspensionäridele. Üksi ela-
vad eakad põhjatallinlased saavad igal linnalt 
aastal ka abipakid.

Buss nr 73 sõidab nüüd Kopli liinideni

Liinile nr 73 lisati uued peatused: Maleva, 
Neeme ja Kopli liinid. Mats Õun

Pensionilisa on nüüd 125 eur

Kass nimega Rebane otsib uut kodu. 
Varjupaikade MTÜ

Majas on kokku 80 korterit. Ilja Matusihis

Igas korteris on ka WC-duširuum ning kööginurk. Ilja Matusihis

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 
SÕNUMIDLisaks transpordi korrastamisele 

on piirkonnas parandamisel ka 
linnaruum

Seenioride maja korte-
rid pakuvad koduhõngu 
pensioniealistele linlas-
tele, kes suudavad elada 
omaette korteris, kuid 
saavad vajadusel mõ-
ningast tuge.

Mereäärne promenaad, 
unikaalne Kase park ja 
bussiliini nr 73 pikendus 
läbi Maleva tänava.
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Peeter Järvelaid, 
linnaosavanem

Jätkuv pandeemia annab ikka 
veel tooni meie tegemistele. Kuid 
eriolukord on sundinud välja 
arendama mitmeid võimekusi, 
mida nüüd on vaja juba igapäeva-
selt kasutada (e-riik).

Tallinn on koroonaviiruse perioodil 
suutnud oma elanikkonna eest hoo-
litseda isegi kiiremini ja tõhusamalt 

kui valitsus. Ent kui kriisiajal pidi-
me omandama digivõimekuse lin-
na teenuste viimisel elanikeni, siis 
kriisieelse olukorra taastumisel me 
ei saa enam jätkata nn „vana süstee-
miga“ vaid eriolukorras õpitu peab 
tulema meiega kaasa uude perioodi.

Kombineerides teenuste osuta-
mist vajalikus vahekorras (e-tasand 
ja vahetu suhtlus linnaosa elanike-
ga), peame saavutama selle, et me 
lihtsalt ei dubleeriks ühte ja sama 
süsteemi (mis on nii materiaalselt 

kui ajaliselt kulukas), vaid looksime 
kava, mis oleks maksumaksja jaoks  
ökonoomsem ja samas ka efektiiv-
sem. Tallinn oma linnaosade ja asu-
mitega on nagu lapitekk, mis annab 
väga erineva kogupildi.

Me püüame Tallinnas selle poo-
le, et iga elanik, sõltumata sellest, 
millises linnaosas ta elab, saaks lin-
nalt teenust ühesuguse kvaliteedi 
ja kiirusega. Kuid selleni jõudmine 
tähendab arvestamist iga piirkon-
na eripäraga. Põhja-Tallinn on üks 
kõige mitmekesisema ja huvitavama 
struktuuriga linnaosa. 

Me anname vähemalt Eesti-, Bal-
tikumi või Põhjamaade mõistes pa-
raja linna mõõdud välja. Niisugune 
nägemus meie kogukonna vajadus-
test on silme ees tänastel linnajuh-
tidel. Põhja-Tallinnal pole kunagi 
olnud ega saagi olema ambitsiooni 
eralduda näiteks eraldi linnaks, kuid 

visioon kogukondadest ja asumitest, 
kelle huvidega me igapäevaselt oma 
piirkonnas arvestame, on muljet-
avaldav. 

Praeguses tervisekriis oleme ha-
kanud veelgi enam hindama meie 
erinevate asumite ja kogukondade 
dialoogi. 

Meie linnaosa kogukondade 
koostöö, samuti erinevate kogukon-
dade ja asumite sädeinimeste koos-
töö on linnaosa arengule rahuliku-
malgi ajal väga vajalik.

Põhja-Tallinn areneb iga päevaga 
ja kiiresti, aga me peame kõigi oma 
tegevuste juures endale aru andma, 
et siin ei tohi unustada neid, kes on 

sotsiaalselt hapras seisus ja vaja-
vad lisaks riigi abile ka linnaosa- ja  
kogukondade-asumite toetust ning 
hoolt. Oskus näha piirkonda elava 
organismina aitab leida lahendusi 
meie arengute toetamiseks.

Meie ühiskond on viimase kol-
me aastakümne jooksul võtnud üle 
suhteliselt individualistliku elufilo-
soofia, kus hinnatakse tugevaid ja 
võitjaid. Kuid just kiirelt arenevas 
Põhja-Tallinnas näeme, et edasi 
viivad ja tulemust annavad ikkagi 
sellised lahendused, milleni oleme 
jõudnud konsensuslikult. 

On oluline, et ükski läbirääki-
miste pool ei tunneks end kaotajana 
ning mõistaks, et pikas perspektiivis 
tasandub võitjate-kaotajate küsimus 
pigem üldiseks kasuks. 

Oleme alates 2019. aasta märtsist 
tänaseni püüdnud Põhja-Tallinnas 
aidata ettevõtlust, et säiliksid töö ja 
ärivõimalus, ja samas teeme kõik, et 
nii noored pered kui meie vanem 
põlvkond tunneksid end kaitstult.

Tallinna abi 
kriisi ajal

Me püüame Tallinnas 
selle poole, et iga elanik, 
sõltumata sellest, millises 
linnaosas ta elab, saaks 
linnalt teenust ühesuguse 
kvaliteedi ja kiirusega. 

Ei tohi unustada neid, 
kes on sotsiaalselt hapras 
seisus ja vajavad lisaks 
riigi abile ka linnaosa- ja 
kogukondade-asumite 
toetust ning hoolt. 

Olulised telefoninumbrid
∞ Tervist puudutavate küsimuste korral 

helista perearsti nõuandetelefonile 
1220.

∞ Koroonaviirusega seotud küsimustele 
vastamiseks on ööpäevaringselt 
avatud häirekeskuse tasuta 
kriisiinfotelefon 1247. 

∞ Psühholoogilist esmaabi saad ka 
üleriigiliselt kriisitelefonilt 1247. 

∞ Laste ja noorukitega seotud murede 
korral toetab lasteabitelefon 116 111 ja 
www.lasteabi.ee.

∞ Ohvriabi kriisitelefon on 116 006.  
Kui helistada ei ole võimalik või  
kui inimene ei soovi telefoni teel  
oma murest rääkida, saab kasutada  
ka veebinõustamist veebilehel  
www.palunabi.ee.

Laste  
koduarstibrigaad

Ägedate tervishäiretega lastele hakkas 
arstiabi osutama koduarstibrigaad, mis 
oktoobri lõpust asus teenindama lapsi 
eeskätt vanuses 0–8 eluaastat. Brigaadi 

saab välja kutsuda Tallinna Kiirabi dispet-
šeri telefonilt 697 1145 reedel, laupäeval 

ja pühapäeval ning riigipühadel kella 
12–20. Arst tuleb päeva jooksul 
vastavalt visiitide laekumisele. 

Abivajajatele 
jagati toiduabi

Tallinna linn jagas suvel toidupakke 
majandusraskustes lastega peredele. 

Toiduabi jagasid linnaosade sotsiaalhoo-
lekande osakonnad arvestusega üks toidu-
pakk ühe lapse kohta nädalas. Kooliaasta 
jooksul on õpilastele tagatud tasuta lõuna 

koolis, distantsõpe ajal jagatakse lastele 
toidupakke. Lisaks sai Põhja-Tallin-

nas üle 900 inimese Euroopa 
Liidu toiduabi.

Tallinn jagab  
abivajajatele maske

Põhja-Tallinna valitsus jagas üksi 
elavatele eakatele ja vähekindlustatud 

peredele meditsiinilisi maske. Ühes karbis 
on 50 maski. Kokku jagab Tallinna linn ligi 

1,5 miljonit maski 30 000 inimesele. Li-
sainfo Põhja-Tallinnas tasuta maskide 
jagamise kohta telefonil 6117 643 ja 

meiliaadressil info@ptsk.ee.

 
Linn pakub  
COVID-19  

patsientidele transporti  
haiglast koju

Linn pakub transporditeenust statsionaarsel 
ravil olnud COVID-19 diagnoosiga patsien-
dile, kelle tervislik seisund võimaldab edasise 
ravi jätkamist kodus. Kiirabi osutab teenust 
juhul, kui patsiendil ei ole võimalust isikli-
ku transpordiga haiglast koju minna. Nii 

saab vältida patsientide võimalikku 
nakatumisohtu ühistranspordis 

või taksoga koju sõites. 

 
Majutus  
arstidele 

Ühtlasi pakub linn majutusvõi-
malust COVID-19 positiivsete pat-

sientidega töötavatele Tallinna haiglate 
töötajatele, kelle leibkonda kuuluvad ris-
kirühmas olevad, haigust mitte põdenud 
või vaktsineerimata perekonnaliikmed. 

Samuti pakutakse majutusvõimalust 
Eesti teistest piirkondadest haiglate-

le appi tulnud kolleegidele, kes 
vajavad Tallinnas ajutist 

majutust.

Linn pikendas  
linnavara üüritasu  

soodustusi
Tallinna linnavalitsus pikendas linnavara 
üüritasu soodustuste rakendamise aega 
– kuni 30. aprillini võimaldatakse kuni 
80% ulatuses soodustust Põhja-Tallinna 

äriruumide üürnikele. Üüritasu soo-
dustuse saamise avaldus esitatakse 

üürileandjale.

 
Lasteaia  

kohatasu vabastus 
Alates 1. septembrist 2020 on 

kohatasust täies ulatuses vabastatud 
vähekindlustatud pered ning haridus-

liku erivajadusega lasteaialaste vanemad. 
Vähekindlustatuks loetakse peresid, kelle 
sissetulek esimese pereliikme kohta kuus 

on väiksem kehtivast töötasu alam-
määrast ja iga järgmise pereliikme 

kohta väiksem kui 80 protsenti 
kehtivast töötasu alam-

määrast.

Vajalikud teenused on kodanikele tagatud:
Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna (Kotzebue 2) kaudu on abiva-
jajatel võimalik taotleda järgmisi toetusi:
1. Toimetulekutoetus
2. Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused
3. Universaaltoetused (matusetoetus, pensio-

nilisa toetus, puudega lapse toetus)
Infot toetuste kohta saab telefonilt 645 7071. 
Täiendav info on saadaval ka Tallinna linna 
kodulehel.

Põhja-Tallinna valitsus jätkab kodanike teenin-
damist ja vastuvõtmist. Sotsiaalhoolekande 
osakonna juhataja ja sotsiaalteenuste talitus võ-
tavad vastu eelregistreerimisega telefonil 645 
7071. Lastekaitse talituses toimub vastuvõtt 
eelregistreerimisega telefonil 645 7075.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 
61a) on eakate ja laste päevakeskused, vajalik 
on eelnev registreerimine.

Eakate päevakeskuses pakutakse teenu-
seid eelregistreerimisega. Huviringid ei tööta, 
aga toimuvad individuaalsed konsultatsioonid 
eelregistreerimisega. 

Laste päevakeskuses toimub laste toit-
lustamine, individuaalne õpiabi, psühholoog 
võtab vastu eelregistreerimisega.

Info ja registreerimine:
Eakate päevakeskuse teenused (juuksur, 
massaaž) Sõle 61a, Tel. 611 7643; Saun, dušš 
- Sõle 61a, Tel. 611 7646;

Pesu pesemine, kuivatamine - Madala 3, Tel. 
661 0697; Laste päevakeskuse teenused - Sõle 
61a, Tel. 611 7648; Psühholoogi teenus - Sõle 
61a, Tel. 611 7644.
 
Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli, 98) 
on külastamiseks suletud, kuid noortele vanu-
ses 7–26 aastat pakutakse järgmisi võimalusi: 
virtuaaltegevused noortekeskuse sotsiaalmee-
diakanalites, noore ja noorsootöötaja vaheline 
individuaaltöö noortekeskuses (registreeri-
mine: https://bit.ly/3a4K7UC või Facebook: 
@PTnoortekeskus või Instagram: @ptnoor-
tekas), kuni kümne osalejaga välitegevused 
õues koos noorsootöötajaga (registreerimine: 
info@ptnk.ee või Facebook: @PTnoortekeskus 
või Instagram: @ptnoortekas).

Linn, linnaosa ja asumid kriisi ajal
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Toetused korteriühistutele 2021. aastal

Lastejoonistuste näi-
tus „Minu Eestimaa“

2021. aastal panustame korteriühis-
tutesse mitmesuguste toetuste kaudu 
üle 1,36 mln euro.

Eha Võrk
Tallinna abilinnapea

Tallinn pakub korteriühistutele nii ra-
halist toetust hoonete renoveerimiseks 
ja hoovialade korrastamiseks kui ka 
seminarides osalemise võimalust ja ta-
suta nõustamist.

Tallinna Korteriühistute Teabekes-
kus jätkab ka sel aastal. Tallinna lin-
navalitsuse teenindussaalis (Vabaduse 
väljak 7) saavad korteriühistute juhid 
ja korteriomanikud tasuta nõu ja tar-
vidusel ka lepitusteenust. Vajadusel 
suunatakse abivajaja pädeva spetsialisti 
juurde. Traditsiooniliselt nõustab lin-
navalitsuse teenindussaalis juba mit-
mendat aastat ka linna hea partner Eesti 
Korteriühistute Liit. Korteriühistute 
juhatuseliikmed saavad pöörduda nõu 
ja abi saamiseks linnavaraametisse (Va-
baduse väljak 10). Nõustamisele tuleb 
eelregistreerida telefonil 6404 500.

Korteriomanikud ja ühistujuhid 
tunnevad puudust lepitavast vaheme-
hest, kes aitaks osapooli ühise kok-
kuleppeni jõuda. Siin tulebki korte-
riomanikele appi Tallinna linn, kes 
moodustas 2020. a kevadel ajutise 
korteriühistukomisjoni. Komisjoni 
töökord ja avalduse vorm on leitavad 
aadressil: tallinn.ee/korteriühistu.

Linnaosade valitsused korralda-
vad regulaarselt ümarlaudu ühistutele 
ning linn korraldab nüüd juba tradit-
siooniks saanud elamumajanduskon-
verentsi. Korteriomanike teadmiste 
täiendamiseks jätkuvad ka eesti ja ve-
nekeelsed tasuta arenguseminarid ja 
koolitused.

Hoovide korrastamise toetuse 
taotlemiseks on korteriühistul kaks 
võimalust. Hoovid korda pakub suu-
remahuliste tegevuste rahastamiseks 
kuni 16 000. Näiteks saab toetust par-
kimisala rajamiseks, prügimaja või 
prügikonteinerite platsi rajamiseks, 

istumisala väljaehitamiseks, abihoone 
lammutamiseks ja uue ehitamiseks, 
teede remondiks. Linn toetab ka rat-
tahoidjate ja elektrijalgrataste laadi-
misvõimaluste paigaldamist. Hoovid 
korda taotluste esitamise tähtaeg on  
1. märts. Kõiki teisi toetusi korteriühis-
tutele on võimalik taotleda aastaring-
selt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

Rohelise õue väiketoetuse (kuni 
600 eur) abil saab haljastada korte-
relamu ümbrust, osta taimede jaoks 
betoonvaase ja ampleid, rajada hekki, 
istutada lilli, teha puudele hoolduslõi-
kust, rajada või taastada muru.

Tallinn toetab ka korterelamu ener-
giatõhususe ja ohutusega seotud te-
gevusi. Neist toetustest mahukaim on 
Fassaadid korda – sellega kaasrahas-
tab linn korterelamu fassaadi, katuse 
või tehnosüsteemide ümberehitustöid, 
mille esmaseks eesmärgiks on energia-
tõhusus – toetuse suurus on kuni 10% 
ehitustööde maksumusest, kuid maksi-
maalselt 20 000 eur. Lisaks on võimalik 
taotleda kuni 3000 eurrenoveerimise 
käigus seinamaalingu loomise eest, kui 
selle kavandi on kooskõlastanud linna-
kujunduskomisjon.

Rõdude ja varikatuste auditi toe-
tus aitab palgata pädeva spetsialisti, 
kes hindab enne 1993. aastat valminud 
elamu rõdude seisukorda. Edasi läheb 

ka rõdude ja varikatuste auditi jätkute-
gevus, mis toetab kuni 10% ehitustöö-
de maksumusest, kuid maksimaalselt  
10 000 euroga auditi aruande kohaselt 
vajalike tegevuste elluviimiseks.

Tuleohutustoetuse eesmärk on 
toetada korteriühistuid päästeameti et-
tekirjutuse kohaselt vajalike tööde ra-
hastamisel, et parandada korterelamu 
turvalisust. Toetuse ülemmäär on 50% 
korterelamu tuleohutuse parandamise 
tööde maksumusest, kuid maksimaal-
selt 5000 eur kuni üheksakorruselise 
korterelamu kohta ning kuni 10 000 
eur tornelamute puhul.

Linn aitab ühistuid ka mitterahalis-
te tegevustega – linnaosade valitsustel 
on õigus anda parkimisprobleemi la-
hendamiseks korterelamu kinnistuga 
piirnev parkimisrajatis tasuta korte-
riühistu kasutusse tavapäraselt viieks 
aastaks. Siinjuures on tingimuseks, et 
sellega ei rikuta naaberkinnistute huve.

Juhul kui korteriühistu on ehitus-
projekti alusel ja omavahendite arvelt 
ehitanud linna maale parkimisala, siis 
on ühistul võimalik taotleda parkimis- 
ala enda kasutusse isikliku kasutusõigu-
se alusel. Linna maale parkla rajamise 
protsess algab linnaosa valitsusest, mis-
tõttu tuleb isikliku kasutusõiguse sead-
mise taotlemiseks pöörduda linnaosa 
valitsusse. Isiklik kasutusõigus seatakse 
tasuta 15 aastaks. 

Auväärses eas Kopli lasteaed on sama 
vana kui Eesti Vabariik – 103aastane. 
Selles majas osatakse traditsioonidest 
lugu pidada ja nii joonistavad lapsed 
nüüd pilte Eesti Vabariigi aastapäe-
vaks. Igaüks paneb paberile oma et-
tekujutuse sellest, milline on ja võiks 
olla tema Eestimaa. Nõnda kõlab tu-
levase näituse nimigi – „Minu Eesti-
maa“ – ja see on alates 23. veebruarist 
üleval Salme kultuurikeskuses. PTS

“Sügisest talv – ja saigi meie 
armas Eestimaa”.  
Kopli Lasteaed

Rohelise õue väiketoetuse abil saab haljastada korterelamu ümbrust. 
Albert Truuväärt

■ AMETLIKUD TEATED

1. PELGURANNA PUHKEALA – MERIMETSA PIIRKONNA DETAIL-
PLANEERINGU KOLDE PST 65, 67A, 69 JA LÄHIALA OSAS TINGI-
MUSI TÄPSUSTAVATE PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU 
AVALIKU VÄLJAPANEKU KESTEL ESITATUD VASTUVÄIDETE ARU-
TELU TULEMUSED
 
Põhja-Tallinna valitsus teatab, et tulenevalt kehtestatud piirangutest 
toimus 11.01.2021 Pelguranna puhkeala – Merimetsa piirkonna de-
tailplaneeringu Kolde pst 65, 67a, 69 ja lähiala osas tingimusi täp-
sustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kes-
tel esitatud vastuväidete arutelu veebipõhiselt Teamsi keskkonnas. 
Võimalus oli osaleda ka kohapeal aadressil Salme kultuurikeskus, Salme 
12, kuid kohapeal osalejaid ei olnud.
 
Kolde pst 67a ja Kolde pst 65 kinnisasja osas kehtiva detailplaneeringu 
tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 
toimus 11.–25.11.2020, mille jooksul esitati arvamusi ja ettepanekuid  
8 kirjas. Tallinna linnaplaneerimise amet vastas kirjadele ning kõiki puu-
dutatud isikuid teavitati projekteerimistingimuste avaliku arutelu toimumi-
se ajast ja kohast. Pärast avalikku väljapanekut esitati täiendavad küsi-
mused ühes kirjas.

Kolde pst 67a kinnistule soovitakse püstitada riigigümnaasiumi hoone 
ning sellega seoses täpsustada detailplaneeringus käsitletud ehitise ka-
sutamise otstarvet, muuta ehitise kõrgust 10% ulatuses ja täpsustada 
haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid. Liikluskorralduse 
põhimõtete täpsustamise osas puudutab projekteerimistingimuste taot-
luse lahendus osaliselt ka Kolde pst 65 kinnistut. Projekteerimistingimus-
te taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine, 
säilitades planeeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut 
detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Projekteerimistingimuste 
eelnõu on koostatud vastavalt EhS § 27 lg 4 p 1, 3 ja 7.

Avalikust arutelust võtsid osa arvamuste ja ettepanekute esitajad ning 
nende esindajad, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, projekteeri-
mistingimuste taotlejad, ehitusprojekti koostajad, OÜ KINO maastikuar-
hitektid, Tallinna linnaplaneerimise ameti ning Põhja-Tallinna valitsuse 
esindajad.

Arutelul vaadati üle küsimused (ehitusmahtude sobivus antud piirkonda, 
liikluskorralduse põhimõtteid, parkimine, juurdepääs krundile, haljastus, 
heakord jt), mis olid laekunud avaliku väljapaneku käigus ja pärast välja-
panekut, ning anti neile vastused ja selgitused. Lisaks tutvustati vastavalt 
arvamustele ja ettepanekutele täiendatud projekti lahendust.
 
Avalikul arutelul vastuväiteid tagasi ei võetud, kuid osaliselt nõus-
tuti täiendatud projekti lahendustega. Väljastatavate projekteeri-
mistingimuste ja seejärel ehitusprojekti materjalidega on võimalik 
tutvuda elektroonselt riiklikus ehitisregistris aadressil https://www.
ehr.ee.
 

2. SEPA TN 28 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALI-
KU VÄLJAPANEKU KESTEL ESITATUD VASTUVÄIDETE ARUTELU 
TULEMUSED
 
Põhja-Tallinna valitsus teatab, et tulenevalt kehtestatud piirangutest 
toimus 07.01.2021 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu veebipõhi-
selt Teamsi keskkonnas. Võimalus oli osaleda ka kohapeal Põhja-Tal-
linna valitsuses, Niine 2, II korruse saalis, kuid kohapeal osalejaid ei ol-
nud.

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 26.10.–24.11.2020, mille 
jooksul esitati planeeringu kohta arvamusi ja ettepanekuid. Tallinna linna-
planeerimise amet vastas kirjadele ning kõiki puudutatud isikuid teavitati 
planeeringu avaliku arutelu toimumise ajast ja kohast.

Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering (K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 18126) 0,96 ha suuruse maa-ala kohta on vastu võetud Tallinna linna-
volikogu 03.09.2020 otsusega nr 73. Planeering on koostatud eesmärgil 
muuta 10% äri- ja 90% tootmismaa sihtotstarbega Sepa tn 28 kinnistu 
sihtotstarve vähemalt 10% äri- ja kuni 90% elamumaaks ning määrata 
ehitusõigus kuni nelja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri-
pindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on planeeringus määratud 
üldised maakasutustingimused ning antud heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.

Avalikust arutelust võtsid osa arvamuste ja ettepanekute esitajad ning 
nende esindajad, planeeringu koostaja K-Projekt Aktsiaseltsi esindaja, 
huvitatud isiku esindaja, Tallinna linnaplaneerimise ameti ning Põhja-Tal-
linna valitsuse esindajad.

Arutelul vaadati üle küsimused (tänavavõrgu olukord, liikluskoormuse 
kasv, parkimislahendused, sh avaparklad, parkimiskohtade arv hoone 
mahus jt), mis olid laekunud avaliku väljapaneku käigus, ning anti nei-
le vastused ja selgitused. Lisaks käsitleti ehitusmahtude sobivust antud 
piirkonda, hoone korruselisust ja korterite arvu ning tutvustati vastavalt 
arvamustele ja ettepanekutele tehtud kompromisslahendust.

Avalikul arutelul vastuväiteid tagasi ei võetud, kuid osaliselt nõustuti 
kompromissettepanekutega, detailplaneeringu edasine menetlemine jät-
kub. Tulenevalt arutelu tulemustest ja väljapakutud lahendusest vaada-
takse detailplaneeringu korrigeeritud lahendus, sh hoone korruselisus, 
uuesti üle Tallinna linnaplaneerimise ametis. Planeeringu materjalidega 
on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris aadres-
sil https://tpr.tallinn.ee.

Korteriomanikud ja ühis-
tujuhid tunnevad puudust 
lepitavast vahemehest, 
kes aitaks osapooli ühise 
kokkuleppeni jõuda.

Korteriomanike teadmiste 
täiendamiseks jätkuvad 
ka eesti ja venekeelsed 
tasuta arenguseminarid 
ja koolitused.

ROHELISE ÕUE väike-
toetuse (kuni 600 eur) 
abil saab haljastada kor-
terelamu ümbrust.

LAPSEHOID MONTESSORI/
lasteaed

• Sõimerühm 1,6 kuud – 2,5 aastat
• Segarühm 2,5 aastat – 5 aastat

• Arendavad tegevused, 
logopeedia

• Ettevalmistus kooliks

Tööaeg: 7.45 – 17.00
Tööstuse 46

www.montessori.ee
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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

3. SOO TN 7 KINNISASJA OSAS KEHTIVA DETAILPLANEE-
RINGU TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE PROJEKTEERIMISTIN-
GIMUSTE EELNÕU JA TAOTLUSE AVALIKUSTAMINE

Põhja-Tallinna valitsus teatab, et 09.–23.02.2021 toimub Soo 
tn 7 kinnisasja osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täp-
sustavate projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik 
väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna valitsuse infosaalis, 
Niine tn 2.

Tallinna linnaplaneerimise ametile 29.12.2020 esitatud projektee-
rimistingimuste taotluse nr 2011002/15143 ja lisatud illustreeri-
vate materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Soo tn 7 täna-
va-äärse hoone detailplaneeringus määratud kõrgust.

Soo tn 7 kinnistu osas kehtib Tallinna linnavolikogu 03.05.2012 
otsusega nr 67 kehtestatud „Soo tn 7 kinnistu detailplaneering“. 
Detailplaneeringuga on ette nähtud Soo tn 7 asunud 0,13 ha suu-

ruse kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krun-
diks ning moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus 
ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) korrusega kuni 2 korteriga 
elamu ehitamiseks ning olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks 
ja laiendamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) korrusega ja 
maa-aluse korrusega kuni 6 korteriga elamuks. Samuti on detail-
planeeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurde-
pääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Rekonst-
rueeritaval Soo tn 7 hoonel on detailplaneeringu kohaselt lubatud 
tõsta olemasolevat katuseharja kõrgust 1 meetri võrra (9,5 m+1 m) 
ja uueks katuseharja kõrguseks on määratud 10,5 meetrit.

Ehitisregistri andmetel paikneb Soo tn 7 elamumaa krundil ka-
hekorruseline 149 m² ehitisealuse pinnaga kuue korteriga ela-
mu (ehitisregistri koodiga 101024399). Hoonele on väljastatud 
24.03.2017 ehitusluba ehitise laiendamiseks nr 1712271/08191.

Soo tn 7 ajalooline rekonstrueeritav hoone paikneb Soo tänava 
ääres, Soo tn 9 ja Soo tn 5 miljööväärtuslike korterelamute vahel. 

Soo tn 7 elamu katuseräästas, sokli- ja põhikorrused paikevad 
naaberhoonete Soo tn 9 ja Soo tn 5 vastavatest ehitise osadest 
madalamal, mistõttu katuseharja tõstmine naaberhoonetega sa-
male kõrgusele ei ole tänavapildis hoomatav, on linnaehituslikult 
sobiv ja kooskõlas piirkondliku hoonestuslaadiga.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda 
ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris DP027600, Soo 
tn 7 kinnistu detailplaneering, detailplaneeringut täpsustavad pro-
jekteerimistingimused.    

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbi-
viivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid kuni 23.02.2021. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse 
seadus § 50 lõige 3).

Põhja-Tallinna tegija: näitleja ja moedisainer Karin Rask
Karin Rask, kui lõpetasite 2002. aas-
tal Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia 
kõrgema lavakunstikooli, siis te vist 
tulevast disainerikarjääri ei osanud 
ette kujutada?

Ei osanud muidugi ja … poleks 
ka jõudnud. Esimesed neli aastat Eesti 
Nuku- ja Noorsooteatris olid väga inten-
siivsed. Lisaks lõin kaasa seriaalis „Kodu 
keset linna“ ja andsin oma hääle paljude-
le animafilmi tegelastele. Kõik see nõu-
dis pühendumist. 

Nõnda olingi rakkes, kuni 2006. aas-
tal sündis poeg Hugo. Siis tundsin, et 
tahan koju jääda ja tegelikult pikemaks 
ajaks. See sobis mulle pärast töörohkeid 
aastaid. 2009. aastal sündis tütar Natali. 
Nüüd olin kodune juba kahe lapsega 
ja kaalusin tasapisi varianti saada üld-
se vabakutseliseks. Tundsin, et isikliku 
arengu mõttes on ülimalt oluline saada 
iseseisvaks. Veel tundsin, et lisaks näit-
lemisele tahaksin tegeleda ka mõne teise 
loomingulise valdkonnaga.

Ja see teine valdkond tuligi. Kuidas 
tekkis mõte hakata just riideid disai-
nima, seejuures esimese asjana laste-
riideid?

Käisin aastaid Uuskasutuskeskuses 
abiks riideid sorteerimas. Eriti meeldis 
mulle aga vaateaknaid kujundada ja 
poes stilistitööd teha. Uuskasutuskesku-
se juht Katriin Jüriska andis mulle aega-
jalt märku, et lahedate ideede tekkimisel 
võib julgelt nende poole pöörduda. Sa-
mal ajal oli mul kodus kasvamas väike 
muusa, tütar Natali. 

Nii hakkas tasapisi kujunema idee 
teha koostöös Uuskasutuskeskusega las-
teriiete bränd Kalamaja Printsess, mis 
sündis aastal 2013. Mõtlesin tollal, et 
hüva, teen selle ühe kollektsiooni ära, 
suurt edu ma kindlasti ei lootnud. Aga 
läks teisiti. Kui emad käisid tütardega 
kleidiproovides, tekkis ka neil endil huvi 
meie moeloomingu vastu. Nõnda alus-
tasime kohe vähehaaval naisteriiete toot-
mist, iga mudelit nii üks-kaks eksemplari. 

Omanäoliste esemete üheks võtme-
sõnaks on kindlasti põnevad kangad nii 
Uuskasutuskeskusest, annetustest kui ka 
tootmisjääkidest. Täna on meil niisiis 
kaks brändi – Kalamaja Printsess lastele 
ja Karin Rask naistele.

Kogu teie looming ideest kuni valmis-
toodeteni sünnib Kalamajas. Kas lin-
naosa, kus te elate ja töötate, on erili-
selt inspireeriv ka?

Meie stuudio asub Telliskivi Loome-
linnakus. Tööruumi suurus on 25 m2. 
Mina otsin keskkonnasäästlikud kan-
gad, joonistan kavandi, õmblejad õmb-
levad. Kalamaja oma hubases ja arm-
sas olekus on kindlasti inspireeriv, siin 

lihtsalt valitseb loominguline õhkkond. 
Väikelinnas elanuna kohanesin omal 
ajal siin väga hästi, mere lähedus tõstab 
toonust ja põnevad on siinsed majad – 
vanad ja uued kõrvuti. 

Me pole veel rääkinud teist kui näitle-
jast või äkki ongi moepisik teatripisi-
kust nakkavamaks osutunud?

Olen hetkel näitlemistööst olnud 
pisikesel pausil, sest mu kolmest lapsest 
noorim on praeguseks 1,8-kuune. Sel 
aastal aga naasen loodetavasti vaikselt 
ka näitlejatööle, kevadel peaksid alga-
ma ühed proovid teatris, kui muidugi 
eriolukord lubab. 

Millised soovid teil oma kodukandiga 
seoses on?

Kalamaja on elamiseks suurepära-
ne koht. Kõik on pisikese jalutuskäigu 
kauguses – meri, turg, kohvikud, muu-
seumid ja mänguväljakud. Kui võimalik, 
siis võiks veel olla mõni äge koht suure-
matele, kooliealistele lastele, kus aega vii-
ta, võib-olla mängida palli või trikitada 
ratastega. Haldi Normet-Saarna

Põhjatallinlane, näitleja ja moedisainer Karin Rask. Krõõt Tarkmeel

Õnnitleme veebruarikuu juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK CHERNYSHEVGRIGORY TÄHISTAB 
VEEBRUARIS OMA 100. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUS SOOVIB JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!

90
Kozlovski Aleksandr
Kilkans Vaike
Khrapunova Anna
Jablotškov Viktor
Petrova Anna

85
Paulmann Leida-Maret
Lindvest Aleksandra
Pulk Hillar
Vaino Leili
Drozdova Mariya
Vainküla Helmi-Maria
Ulm Helve
Peiker Vaike
Ogey Galina
Vaskevich Liudmila
Poltova Antonina
Musesov Eduard
Niinesalu Virve
Kanniste Leeni

95
Volodin Lev
Voronova Nina
Parfenova Liliya
Sõtšjova Tatjana

Reimann Tamara
Pleskatšev Vitali
Fenota Valentina
Zujevs Daniels
Uibo Valve

Läkk Tiiu-Malle
Nõmm Luule
Dymova Galina
Sokolova Tamara
Koik Reet
Danilova Valentina
Boyarina Roza
Rudenko Zoja
Nosov Ivan
Filippova Valentina
Jassinskaja Raissa
Kutuzova Niina
Soini Jekaterina

Karin Rask
∞ 1997. a lõpetas Haapsalu 

gümnaasiumi
∞ 2002. a lõpetas EMA kõrgema 

lavakunstikooli näitleja erialal
∞ 2014. aastast vabakutseline 

näitleja
∞ On lasterõivabrändi Kalamaja 

Printsess ja naisteriietebrändi 
Karin Rask looja ja disainer

Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
--------------
Lamekatuste remont rullma-
terjaliga SBS.Laon korstnaotsi. 
Korterite-vannitubade remont. 
Kõik elektri-torutööd. Boileri-
te,pistikute paigaldus. Soodsalt. 
58508713
--------------
Leian ostja või üürilise sinu kin-
nisvarale. Tel: 5110 939, e-post: 
viljo.pettinen@domus.ee
--------------
Müüa kvaliteetsed, hästi pakitud 
küttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. 
Hinnad kohaletooduna. Tel 5620 
8210
--------------
Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053

Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Ko-
juvedu.Tel 522 7345, marek406@
gmail.com
--------------
Ostan seisma jäänud sõidukeid. 
Ka avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan tel 5618 8671 või seisevau-
to@gmail.com
--------------
Ostan 1–2-toalise korteri Tallin-
nas (võib olla remontivajav). Tel 
5393 4554
--------------
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja 
dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Kõik pakku-
mised Tel 5365 4085, skampus@
online.ee
--------------
OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215
--------------
Ostan VANAVARA - mööbel, 
raamatud, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, militaaria, 
tööriistad ja palju muud! Ardo, 
5607 8579
--------------
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehi-
tus@gmail.com
--------------
Soovin osta garaažiboksi otse 

omanikult "Ristiku 95, Kaera 
20a, Paavli 11a" garaažiühis-
tus. tel: 3725040090; mail: ga-
tewayou@gmail.com

■ REAKUULUTUSED

Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@ 
tallinnlv.ee 
645 7012

Käisin aastaid Uuskasu-
tuskeskuses abiks riideid 
sorteerimas. Eriti meeldis 
mulle aga vaateaknaid 
kujundada ja poes stilisti-
tööd teha.
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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!
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Igal nädalavahetusel (R-P)
Balti Jaama turu PetCitys

KÕIK 
TAVAHINNAGA 

KONSERVID 6=9
Lisa ostukorvi 9 vabalt 

valitud tavahinnaga 
konservi ning saad nendest

3 soodsaimat TASUTA!

6=9

По субботам и воскресеньям в 
магазине PetCity Balti Jaam

ВСЕ 
КОНСЕРВЫ  ПО
ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ 6=9
Покупая 9 консервов на ваш 
выбор по обычной цене, 
3 самых дешевых из них 
получите БЕСПЛАТНО!

BALTI JAAMA TURU PETCITY KAUPLUSES

Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile reedest 
pühapäevani, kuni 28.02.21 Balti Jaama PetCity 
kaupluses.

ENERFIXER
Electrolux gaasiveesoojendi pakub kaasaegset 

ja ökonoomset võimalust sooja vee tootmiseks. 
Toode on sertifitseeritud CE  

ja omab tootajpoolset garantiid.

Nägus veesoojendi on meie klientide lemmik:

● automaatse  
patarei süütega

● digitaalse 
displeiga

● töötab vaikselt

● soodsad hinnad

Electrolux  
NanoPlus EU  
11 L/min 270€

Electrolux  
NanoPlus EU  
14 L/min 320€

Tel. 555 74 644
Uuri lisa www.enerfixer.ee


