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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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Kogu see muuseumi 
loomise protsess on olnud 

üks põnev teekond LK. 5

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

Põhja-Tallinnas  
on 59 864 elanikku


 Tuuli Silber,

Kalamaja muuseumi pedagoog-kuraator

Ma tänan südamest kõiki  
Eesti meditsiinitöötajaid! 
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Tallinna abimeetmed. 
LK 2.

Linnaosa vabaneb 
õhuliinidest. LK 3.

Intervjuu dr Ralf Allikveega 

Elame ajal, mis on ettearvamatu 
ja, ei salga, ka hirmutav. Seetõttu 
kerkivad esile ikka ja jälle need-
samad küsimused, mida on kor-
ratud nädalaid ja kuid, sest alati 
on lootus saada pisutki optimist-
likumat informatsiooni. Kui tes-
tivastused välja arvata, siis kõik 
muu vähegi positiivne on tänasel 
päeval kullast kallim. 

Dr Allikvee, kas Eesti inimesed 
on tõesti nii lohakad ja vastutustun-
detud, et meie olukord koroona- 
rindel sedavõrd hulluks läks?

Eks me ühskonnana ilmselt 
lasime end eelmise aasta lõpus 
lõdvaks ja arvasime, et hullem on 
juba möödas. Siis kui väga paljud 
Euroopa riigid olid lukus, olid meil 
piirangud leebed. Nüüd on olukord 
vastupidi, kuid küllap saame ka 
praegusest väga raskest olukorrast 
üle. Kiire vaktsineerimine ja enese-
distsipliin on siin tähtsaimad.

Miks mask kui selline nii vas-
takaid arvamusi tekitab? Kas 
inimesed on lihtsalt pirtsakad ja 
kangekaelsed või on tõesti tea-
da juhtumeid, kus näokatted on 
mingeid tervisekahjustusi tekita-
nud?

Meie arstidena oleme harjunud 
maske kandma regulaarselt ning 
just selleks, et oma igapäevatöös 
ei saaks ise nakkusi ega nakataks 
kogemata teisi. Ei kujuta ju ette 
olukorda, et operatsioone viiksid 
läbi maskideta arstid ja õed. See-
tõttu on tõesti kurb ja arusaamatu, 
et siserumides maskide kandmise 
vajalikkus jätkuvalt arutelu tekitab. 
See on hädavajalik, kui soovime, et 
meie meditsiinisüsteem praegusele 
kriisiolukorrale vastu peaks. 

Räägime vaktsiinist kui õle-
kõrrest nr 1 selles pandeemias. 
Pole paha üle korrata, kuidas 
vaktsiin meie organismis ikkagi 
töötab?

Lühidalt selgitades – vaktsiini 
koostises on Covid viiruse ogavalgu 
tootmiseks vajalik informatsioon, 
mis paneb inimese raku tootma 

viiruse ogavalku. See on aga võõras 
valk, mille meie immuunsüsteem 
tunneb ära kui võõra ja hakkab sel-
le vastu võitlema. Sellest tekib algu-
ses põletikuline reaktsioon ja anti-
kehade tootmine võõra viirusvalgu 
vastu. Kui organism uuesti puutub 
kokku sama võõrvalguga ehk päris 
viirusega, siis antikehad seovad sel-
le võõrvalgu ja haigestumist ei teki.

Miks mõned kardavad vaktsii-
ne, näit Astra Zenecat?

Inimesed loevad internetist või 
kuulevad tuttavatelt, et koroona-
vaktsiinil on kõrvalnähud – paa-
riks päevaks võivad tekkida pala-
vik, peavalu ja nõrkus. Samas nad 
unustavad, et haiguse põdemisel 
on kuni viiendikul inimestest hai-
guse kulg raske ja vajab haiglaravi. 
Ka haigestumise järgne paranemise 
periood on pikk ning osal haigestu-
nutest lõpeb haigus surmaga.

Teine põhjus on vaktsiinide 
kiire väljatöötamise aeg. Kõik vakt-
siinivastased rõhutavad, et ei ole 
piisavalt uuringuid, aga unustavad 
ära, et uuringud kogu aeg käivad 
ja miljonites doosides vaktsineeri-
tud annavad juba hea ülevaate, kui 
palju ja millised kõrvaltoimed te-
kivad. Samal aja haigestunute hulk 
ja haiglate koormus Eestis kasvab, 
suremus tõuseb, meil ei ole praegu 
teist tõhusamat vahendit koroo-
naviiruse haigestumise leviku vä-
hendamiseks kui vaktsineerimine. 

Mure on see, et vaktsiini ei jätku. 
Kuna Astra Zeneka ei jõudnud pii-
savalt vaktsiini toimet uurida vanu-
ritel > 65 aasta, siis tekkiski alguses 
vale tõlgendus, et see vaktsiin ei ole 
vanuritele ohutu. Tänaseks on kõik 
vajalikud uuringud tehtud, vaktsii-
ni ohutus ja tõhusus on tõestatud 
ka eakate rühmas. Tõhusus tähen-
dab eelkõige vaktsiini võimet hoida 
ära raske haiguse kulg ja haiglaravi 
vajadus.

Kas ja kuidas vaktsineeritud 
inimene kaitseb ennast ja teisi?

Haiguse pika inkubatsiooniaja 
ja pika nakkusohtliku perioodi tõt-
tu on mõnikord infektsiooniallikat 
võimatu välja selgitada ja haigus le-
vib kontrollimatult.

Kui vaktsineerime ennast, 
siis me ei too nakkust oma peres-
se, ei nakata pereliikmeid, oma 
vanemaid ega teisi nõrgema im-
muunsüsteemiga inimesi. Me ei 
nakata tuttavaid ja sõpru, kellega 
tahame jätkuvalt suhelda, me ei 
nakata töökaaslasi, ei nakata ini-
mesi, kellega puutume kokku poes, 
ühistranspordis või töö juures. 
Igast inimesest, kes on vaktsinee-
ritud, on palju kasu. Mida rohkem 
on vaktsineerituid, seda kiiremi-
ni haiguse levik väheneb ja saame 
tagasi pöörduda normaalsema elu 
juurde.

Kui eelisjärjekorras vaktsinee-
ritakse kõiki eesliinitöötajaid ja 
riskigruppe, siis kas on tõesti loo-
tust, et mai lõpuks saab pea kogu 
elanikkond vaktsineeritud?

Märtsi keskpaigaks on Ees-
tis vähemalt ühe doosi vaktsiini 
saanud ca 140 000 inimest. Seega 
oleks Eestis hädavajaliku ca ühe 
miljoni inimese kaitsesüstimi-
seks vaja iganädalaselt süstida ligi  

100 000 inimest. Võimatu see ei 
ole, sest märtsi algusest on tempo 
oluliselt kasvanud ning on ka enam 
kui 10 000 vaktsineerimisega päevi. 
Kindlasti on see väga suur pingutus 
ja kaasata tuleb ka erasektor, kuid 
eesmärgina on see minu hinnangul 
teostatav.

Võttes arvesse teie hiljuti mai-
nitud fakti õdede puudusest, siis 
kuidas peab vastu Ida-Tallinna 
Keskhaigla tubli personal? Kas 
töötab jätkuvalt piiri peal või on 
piir juba ületatud… Kuivõrd eri-
liste inimestega üldse tegu on?

Tegelikult on piir juba ületatud, 
sest sisuliselt oleme terve aasta töö-
tanud eriolukorras. Suvel ja sügisel, 
kui viirus natuke taandus, kesken-
dusime ju sellele, et aidata kõiki 
neid inimesi, kes viirusepuhangu 
tõttu oma ravi edasi pidid lükkama 
– ja neid oli palju. Ma tänan süda-
mest kõiki meie haigla töötajaid ja 
laiemalt Eesti meditsiinitöötajaid! 
Just arstide ja õdede ülekoormus 
ja vähesus on üks peamine põhjus, 
miks me kogu ühiskonnana peame 
pingutama, et viirusega võimalikult 
kiiresti hakkama saada.

Öelge, palun, lõpetuseks mi-
dagi tõeliselt turgutavat ja hin-
gesoojendavat, midagi, millesse 
ise kindlalt usute. Võib-olla see 
pole kõige kergem ülesanne, aga 
kui prooviks!

Me saame selle viirusega hak-
kama, kuigi praegu on väga keeru-
line aeg! Ma näen igapäevaselt, et 
vaktsineerimine aitab nii eesliini-
töötajaid kui ka riskirühmi ja tänu 
sellele ei ole Eestis koroonaviiruse 
surmade arv vaatamata haigestu-
mise hüppelisele kasvule väga suur. 
Varsti tuleb kevad, värske õhk ja 
päike muudavad immuunsüstee-
mi tugevamaks. Senikaua leidkem 
aega oma lähedaste jaoks. Me ei 
tohi praegusel ajal küll füüsiliselt 
kokku saada, kuid suhtlema peame 
lähedastega ikka. Hea vaimse tervi-
se säilitamine on samuti väga-väga 
oluline!

Ida-Tallinna Keskhaigla 
juhatuse esimehe  
dr Ralf Allikveega  
vestles Haldi Normet-Saarna

Põhja-Tallinna 
tervisekeskuselt võeti 
maha sarikapärg
Põhja-Tallinna tervisekeskuse ehitus on jõud-
nud sinnamaale, kus sarikapärg maha võeti. 
Sõle tänavale tulev hoone valmib plaanide ko-
haselt käesoleva aasta teisel poolel ja patsienti-
dele avatakse uksed aasta lõpus.

Remonditakse  
kvartalisisesed teed
Märtsi lõpus algasid Põhja-Tallinnas kvartali- 
siseste teede taastusremont ja puude hooldus-
lõikus. Esimeses järjekorras alustatakse ehitus-
töödega Sirbi tänaval, Madala tänaval Sõle ja 
Tuulemaa tänavate vahelisel lõigul ning Väi-
ke-Laagri ja Suur-Laagri tänavate ristmikul. 
Lisaks sellele toimub linnaosas pidev magist-
raalteede hooldusremont. Suuremate objektide 
rekonstrueerimistöödega seonduvast teavita-
takse eraldi.

Tööd algasid märtsi lõpus. PTS

Tervisekeskus kerkib aadressile Sõle 63. 
Taavi Leppiman

Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees dr Ralf Allikvee.
Albert Truuväärt

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
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Ei kujuta ju ette 
olukorda,  

et operatsioone  
viiksid läbi maskideta 

arstid ja õed.

Kiire vaktsineerimine  
ja enesedistsipliin  

on siin tähtsaimad.



WWW.TALLINN.EE/POHJA
2 | LINNAOSA

■ LINNAOSAVANEMA VEERG

Aprill 2021 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Peeter Järvelaid, 
Põhja-Tallinna vanem

Selle kuu linnaosalehes leiab tava-
lisest rohkem informatsiooni, kui-
das kaitsta end koroonapandeemia 
uues faasis. Oleme juba üle aasta 
elanud kõrvuti keerulise haigusega.

Võin ausalt tunnistada, et kui ma 
suutsin Põhja-Tallinnas osa kaitse-

meetmeid kehtestada juba enne rii-
gis väljakuulutatud eriolukorda, siis 
lootsin salamisi, et see keeruline aeg 
kestab ehk pool aastat. Reaalsus on 
aga teine ja aasta hiljem oleme küll 
vaktsiinidele lootes veidi optimistli-
kumad, kuid haiguse muteerumine 
ja teatud segadus vaktsiinidega hoia-
vad meid ikkagi teadmatuses, kas 
ja kui kiiresti suudame pandeemia 
kõrvaldada. Pandeemiaga võideldak-
se üleilmselt, kuid kohustus aidata 
Põhja-Tallinna elanikke (keda on  
60 000) lasub linnaosa valitsusel. 
Meie töötajad teevad iga päev väga 
rasket tööd ja peavad hakkama saa-
ma isiklike hirmudega, sest neil on 
samuti õigus olla isolatsioonis ja 
soov jääda terveks. See kõik paneb 
olukorrale erilise pitseri.

Seni oleme me kõik, kaasa arva-
tud meedia, koroonaepideemia sel-
gitamisel keskendunud asja medit-
siinilisele küljele. Meiegi oma lehes 
anname sõna tuntud meedikule, sest 
soovime võimaldada linnaosa elani-
kele teaduslikku ja autoriteetset in-
fot nii haiguse kui vaktsiinide kohta. 

Mina tahan aga juhtida tähelepanu 
teisele aspektile ja selleks on meedia-
müra, mis informeerituse asemel võib 

tekitada hoopis teadmatust – lihtsalt 
ei osata enam valida teadmistepõhise 
info ning ühiskonnas paanikat külva-
va arvamuste laviini vahel. Ka meil on 
hakatud järjest enam rääkima elanike 
psüühilistest probleemidest, mis teki-
vad pikaajalisest hirmust ja stressist. 
Rahvusvahelised uurimused juhivad 
juba tähelepanu koroonapandeemia 
kõrvalmõjule, mis võib pikas perspek-
tiivis olla kui kahe teraga mõõga teine 
tera haiguse enda kõrval ja võtta meilt 
isegi enam inimeste elusid ja tervist kui 
haigus ise. Kui mõtleme neile, kes sea-
duskuulekana istuvad juba enam kui 
aasta isolatsioonis, ainsaks kontaktiks 
muu maailmaga arvuti, raadio ja teler, 
kus neid sisuliselt uute nakatumisarvu-
de jmt pidevalt hirmutatakse, siis peab 
see ju pikas perspektiivis mõjuma.

Igatahes tahaksin uute uuringu-
te valguses soovitada meie linnaosa 
elanikele – 1) lugege läbi autoriteetse 

arsti soovitused meie lehes, 2) vähen-
dage oluliselt massimeedia tarbimist 
(et piirata negatiivsete uudiste lavii-
ni), 3) püüdke suhelda võimalikult 
palju oma sõprade ning sugulastega 
(telefon jt võimalused), et saaksite 
hingelist toetust, 4) kui tunnete pinge 
ülemäärast tõusu, pöörduge sotsiaal-
töötajate, psühholoogide, konsultan-
tide ja kindlasti arstide poole.

Veel kord tahaksin südamele 
panna, et meid aitab ka värske õhu 
käes viibimine kevade saabudes, 
kodu korrastamine ja muu kasulik 
toimetamine, kus näeme, et meie 
tegevus keerulisel ajal on positiivne. 
Optimistlik eluhoiak aitab samuti 
kaitsta sel keerulisel ajal, kui Eesti on 
nakatumiste arvult vaat et maailmas 
esirinnas. Soovin kõigile Põhja-Tal-
linna elanikele tugevat tervist ja 
kindlasti vaimujõudu, et tulla raskest 
ajast läbi tasakaaluka ja elutargana.

Soovin kõigile  
Põhja-Tallinna elanikele 

tugevat tervist  
ja kindlasti  
vaimujõudu

Pandeemia on kahe teraga mõõk

Tallinn toetab linlasi abimeetmetega Kuhu pöörduda, kui vajad abi?
∞ Koroonaviirusega seotud küsimustele vas-

tamiseks on ööpäevaringselt avatud tasuta 
häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247. 

∞ Vabariigi Valitsuse kriisiveeb: www.kriis.
ee. Vaata lisaks ka tallinn.ee. 

∞ Vaktsineerimisega seotud infot leiab 
veebilehelt www.vaktsineeri.ee

∞ Heakorraga seotud puudustest või 
probleemidest saavad linlased teada anda 
Tallinna abitelefonil 14410.

Füüsiline tervis
∞ Tervist puudutavate küsimuste korral 

helista perearsti nõuandetelefonile 1220.
∞ Kuni 12-aastastele lastele, kes asuvad 

Tallinnas ning ei saa mingil põhjusel 
oma arsti juurde minna, saab kutsuda 
koduarsti R, L, P kl 12–20 tel 697 1145.

Vaimne tervis
∞ Psühholoogilist esmaabi saad üleriigiliselt 

kriisitelefonilt 1247. 
∞ Eluliin: emotsionaalse toe telefon kell 

19.00–7.00 eesti keeles 655 8088 ja vene 
keeles 655 5688.

∞ 24/7 hingehoiutelefon 116 123 – kriisiabi, 
hirm, lein, mure, vägivald, ennetus. 

∞ Rajaleidja tugiliin õpetajatele 735 0750, 
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu psüh-
holoogid vastavad E–R 12–20.

Noored
∞ Tasuta vaimse tervise nõustamine 

16–26aastastele noortele videosilla teel 
registratuur.peaasi.ee

∞ Teata abivajavast lapsest 24/7 anonüüm-
selt telefonil 116 111 või lasteabi.ee 
kirjavormis ja chat’is.

∞ Küsimused, vastused ja infomaterjalid 
lapsevanematele: tarkvanem.ee

∞ Rajaleidja veebinõustamine õpiraskuste 
korral. Aja broneerimine nii lastele kui ka 
vanematele tel 735 0700 või rajaleidja.ee

Ohvriabi
∞ Helista 112, kui oled ohus, sinuga on juh-

tunud õnnetus või sa oled kuriteo ohver.
∞ Ohvriabi kriisitelefoni number 116 006 

või veebivestlus aadressil palunabi.ee 
aitab sind ööpäevaringselt ja annab kiiret 
abi, kui oled langenud süüteo, hooletuse 
või halva kohtlemise ohvriks.

∞ Kui oled mures enda või oma lähedase 
vägivaldse käitumise pärast, saad abi 
vägivallast loobumise tugiliini numbrilt 
+372 660 6077.

∞ Seksuaalvägivalda kogenud ohver saab 
pöörduda abi saamiseks ööpäevaring-
selt seksuaalvägivalla kriisiabikeskusse, 
mis asub Lääne-Tallinna Keskhaiglas, 
Sõle 23.

Toetus 
esimese hai-

guspäeva eest
Linn hakkab avalduse alusel tallin-

lastele maksma esimese haiguspäeva 
eest toetust 30 eurot. Toetust saab küsida 
25. märtsis alanud haiguslehe puhul. Toe-

tuset taotlemiseks peab inimene tegema ise 
avalduse Tallinna e-teenuste lehel, toetust 

saab hakata ka tagantjärele taotlema  
15. aprillist e-taotluskeskkonnas 
taotlen.tallinn.ee või linnaosa-

valitsuse teenindussaalis.

Üürivabastus  
linna pindadel 

Soodustusi laiendatakse ülelinnaliselt 
linnale kuuluvatel äripindadel tegutseva-
tele ettevõtetele nagu toitlustajad ja kaup-
lejad, kes jäävad Eesti Vabariigi valitsuse 
kehtestatud piirangute mõju alla. Üüriva-
bastuse määr eelnimetatud ettevõtjatele 

on üle linna 100 protsenti. 

Maskide 
jagamine

Linnaosa jagab paljulapselistele 
peredele, vähekindlustatud üksikva-

nematele ja üksi elavatele pensionäri-
dele tasuta meditsiinilisi maske. Maske 

jagatakse: Põhja-Tallinna Valitsuses  
(Niine 2) – tööpäeviti kl 8.15-16; Noorte-
keskuses (Kopli 98) – tööpäeviti kl 10-18; 

Sotsisaalkeskuses (Sõle 61a) – tööpäe-
viti kl 10-16. Lisaks jagatakse maske 

kõrge nakkusnäitajaga korter-
majade elanikele.

 
Lasteaia  

kohatasust  
vabastamine

Lapsevanemad vabastatakse aprilli 
lõpuni lasteaia kohatasust. Tallinnas on 
munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse 
kohta 71,25 eurot kuus, samas ulatuses 
antakse soodustust ka eralasteaias või 

lastehoius käivatele laste vanema-
tele ehk soodustus ei sõltu 

lasteasutuse omandi-
vormist.

Toidupakid  
õpilastele

Distantsõppeperioodil jagavad 
kõik Tallinna munitsipaalkoolid 
õpilastele tasuta toidupakke üks 

kord nädalas. Toidupakkide jagamist 
korraldavad koolid ja vastavat infot 

annavad koolid lapsevanematele 
operatiivselt.

Toidupakid  
abivajajatele

Märtsis jagas Eesti Toidupank koos-
töös Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse-
ga 756 Euroopa Liidu loodud abifondi 
toidupakki. Toidupakis on kuivaineid, 

konserve, mett ja teed. Toiduabi saami-
se kriteeriumid on üle Eesti kõigile 

võrdsed. Abipaki saajate nime-
kirja on koostanud sotsiaal-

ministeerium.

Põhja-Tallinna valitsuse teenused
Põhja-Tallinna linnaosavalitsus (Niine 2)  
on avatud E 8.15–18.00; T–N 8.15–17.00,  
R 8.15–16.00. Telefon: 645 7040.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse rah-
vastikuregister (Niine 2) on avatud:  
E 8.15–12.00 ja 13.00–17.3, T 8.15–12.00, K–N 
8.15–12.00 ja 13.00–16.30, R 8.15–12.00. Kü-
simused ja nõustamine: 645 7057 ja 645 7055. 
Elukohta ja lapse sündi saab registreerida 
e-teenuse lehel rahvastikuregister.ee. 

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna (Kotzebue 2) 
kaudu on abivajajatel võimalik taotleda järg-
misi 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 ka Tallinna linna kodulehel.

Sotsiaaltoetuste talitus võtab vastu:  
E 9.00–12.00 ja 14.00–18.00, T 9.00–12.00 ja 
14.00–16.00, N 9.00–12.00 ja 14.00–16.00;  
R 9.00–12.00. 

Soovitame panna avaldused kas postkasti või 
saata elektrooniliselt sotsiaalteenuste talituse 
juhataja e-posti aadressile Malle.Virunurm@
tallinnlv.ee või Tallinna e-teeninduse kaudu 
https://taotlen.tallinn.ee/.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna juhataja ja 
sotsiaalteenuste talitus võtavad kodanikke 
vastu eelregistreerimisega telefonil 645 7071. 
Lastekaitse talituses toimub vastuvõtt eel- 
registreerimisega telefonil 645 7075. 

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 
61a) ei tööta eakate päevakeskuse huvirin-
gid, samuti pole võimalik kasutada sauna ega 
dušši. Teisi teenuseid pakutakse eelregistree-
rimisega. Laste päevakeskuses toimuvad 
laste toitlustamine ja individuaalne õpiabi, 
psühholoog võtab vastu eelregistreerimisega.

Info ja registreerimine: Eakate päevakes-
kuse teenused (juuksur, massaaž) Sõle 61a, 
611 7643. Pesu pesemine, kuivatamine. Ma-
dala 3, 661 0697. Laste päevakeskus Sõle 61a, 
611 7648. Psühholoog Sõle 61a, 611 7644.

Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli 98) 
on külastajatele ajutiselt suletud, kuid noortele 
pakutakse virtuaaltegevusi noortekeskuse sot-
siaalmeedia kanalites (Facebook: @PTnoorte-
keskus, Instagram: @ptnoortekas ja Discord: 
bit.ly/ptnoortekas).



Aprillis algavad ehitustööd Põhja-Tallinnas 
Volta–Kopli–Paljassaare õhuliini asendami-
seks maakaabliga, mis vabastab kõrgepinge- 
õhuliinidest ja -mastidest 4,6 kilomeetrit lin-
naruumi. Tööde tulemusel suureneb Põhja- 
Tallinna elektriga varustamise kindlus ja 
vabanenud liinikoridore saab linn kasutada 
linlaste elukeskkonda parandavateks ette-
võtmisteks.

Kokku paigaldatakse uutele Volta–Paljassaa-
re ja Kopli–Paljassaare maakaabli trassidele  
2,6 kilomeetrit kaabelliine. Kaabelliinide ümber 
paiknev kaitsevöönd on oluliselt väiksem kui 
õhuliinide kaitsevöönd ning hõivab linnaruumi 
piirangutega seetõttu ka oluliselt vähem. Kae-
vetöid alustatakse käesoleva aasta aprillis ning 
vanade õhuliinide ja mastide demonteerimine 
lõpetatakse 2022. aasta kevadeks.

Kaablite paigaldamine toimub peamiselt 
kinnisel meetodil ehk paigaldamiseks kasuta-
takse valdavas osas horisontaalse suundpuuri-
mise tehnoloogiat. 

Kaabli maasse panemiseks ei kaevata kogu 
ulatuses pealt avatud kraavi, vaid iga umbes 
180 meetri järel rajatakse horisontaalpuuri-
miste teostamiseks ajutised kaevikud. 

Pärast tööde lõppu suletakse kõik kaevi-
sed, korrastatakse ehitusmaa ja taastatakse 
olemasolev heakord. 

Liiklejatel tuleb arvestada, et kaabli paigal-
damisega seoses on liikluses siiski mõningaid 
piiranguid, kuna täiesti ilma kaevetöödeta 
kaableid paigaldada ei saa.

Õhuliinide asendamine on osa Eleringi 
suurprojektist, mille käigus vabanevad Tallin-
na linna tiheasustusega alad ülekandevõrgu 
vananenud õhuliinidest. 

Käimas on liinide ja mastide teisaldamine 
Mustamäel Mustjõe asumis Veskimetsa–Põhja- 
-Tallinn suunal ja Õismäel ning Astangu piir-
konnas Veskimetsa–Harku suunal. 

Varasemalt on Elering õhuliinid maakaab-
liga asendanud ka Siili piirkonnas Mustamäel 
ja Vuti tänava piirkonnas Kristiines. Elering
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Õhuliinide asendamine 
maakaabliga jätkub

Toimub Rocca al Mare  
rannapromenaadi  
silla remont

■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

07.–21.04.2021 TOIMUB KALARANNA TN 28 KINNISASJA OSAS 
KEHTIVA DETAILPLANEERINGU TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOTLUSE AVA-
LIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA VA-
LITSUSE INFOSAALIS NIINE TN 2.
Tallinna linnaplaneerimise ametile 28.12.2020 esitatud projekteerimis-
tingimuste taotluse nr 2011002/15009 ja lisatud illustreerivate mater-
jalide kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringus määratud 
tingimusi. Kalaranna tn 28 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna lin-
navalitsuse 16.05.2018 korraldusega nr 707-k kehtestatud „Kalaran-
na tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringuga“, DP037880. 
Detailplaneeringus on kavandatud moodustada Kalaranna tn 28, Ve-
silennuki tn 4 ja Vesilennuki tänav T2 kinnistute ümberkruntimise teel 
neli krunti. Krunt positsiooniga (edaspidi pos) nr 1 on moodustatud Pa-
tarei merekindluse ja mortiirpatarei hoonete jaoks. Kasutusotstarbeks 
on lubatud äri- ja/või elamu ja/või ühiskondlik otstarve. Krundile pos nr 
2 on määratud äri- ja elamuotstarve. Krundile kavandatakse suure-
malt osalt ka planeeringuala kruntide jaoks vajalikud parkimiskohad. 
Detailplaneeringus pos nr 3 ärimaa ja/või ühiskondliku hoone sihtots-
tarbega krunt on kavandatud muusikamaja jaoks. Krunt pos nr 4 on 
moodustatud võimalusega rajada sinna vanglamuuseum. Kalaranna 
tn 28 krundil (pos nr 1) võib paikneda kuni neljakorruseline suurima 
absoluutkõrgusega maapinnast kuni 19,1 m kõrgune hoone, mille 
ehitusaluseks pinnaks on lubatud 11800 m². Kalaranna tn 28 detail-
planeeringu lubatud kasutusotstarve on 30% elamu- ning 70% äri-või 
ühiskondlike ehitiste maa ning krundi hoonestustiheduse koefitsien-
diks määratud 1,25. Kalaranna tn 28 kinnistu asub 13.–16. sajandi 
asulakohal (reg nr 2628), mis on kultuuriministri 30.08.1996 määruse 
nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ kohaselt arheoloogiamäles-
tis. Kinnistul paiknevad 19. sajandi algusest pärinevad kaitsekasarm 
(reg nr 8485) ja kaitsekasarmu mortiirpatarei (reg nr 8486), mis on 
mõlemad kultuuriministri 13.05.1997 määrusega nr 21 „Kultuurimä-
lestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks korraldas arendaja 
koostöös Tallinna linnaplaneerimise ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga 
nelja kutsutud võistkonnaga Patarei merekindluse arhitektuurivõist-
luse. Kõik neli osalejat esitasid kõrge tasemega võistlustööd täht-
ajaliselt. Žürii koosolekul 20.10.2020 tunnistati ühehäälselt parimaks 
Osaühing HG ARHITEKTUUR töö „Taevakaar“, mille väliala lahendus 
valmis koostöös Väli Maastikuarhitektidega (OÜ Väli).

Detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks soovitud muudatusi, 
mis hõlmavad hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingi-
muste täpsustamist, sealhulgas hoonestusala suurendamist ja detail-
planeeringus käsitletud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku 
ehitise võimaliku asukohta täpsustamist ning haljastuse, heakorra või 
liikluskorralduse põhimõtete täpsustamist ja ilmse eksimuse paranda-
mist, on võimalik kaaluda Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 alusel, mistõttu 
ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega mõistlik.

Projekteerimistingimuste eelnõu alusel on lubatud täpsusta-
da detailplaneeringus käsitletud:

1. hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suuren-
damist. Hoonestusala võib suurendada ja nihutada väljakaevamistel 

ilmnenud goržihoone kaponiiri tegeliku ajaloolise mahu ulatusest, aja-
loolise hooneosa mahutamiseks (alus EhS § 27 lg 4 punkt 2).

2. maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise või-
malikku asukohta ja hoone või olulise rajatise detailplaneeringus 
käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimu-
si ning

3. haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Re-
konstrueeritavale ajaloolisele hoonele võib rajada ühe maa-aluse kor-
ruse tehniliste- ja abiruumide kavandamiseks tulenevalt muinsuskait-
se eritingimustest (alus EhS § 27 lg 4 punktid 4 ja 5). Ajaloolise hoone 
funktsionaalseks toimimiseks ja arhitektuurimälestise vaadeldavuse 
tagamiseks on lubatud rajada maa-alune tänav (käik), mis ühendab 
rekonstrueeritava hoone naaberkinnistule detailplaneeringu põhila-
henduse kohase hoone teenindamiseks kavandatud parklaga (alus 
EhS § 27 lg 4 punkt 4, 5 ja 7). Tulenevalt hoonestusala täpsustumisest 
nihkuvad senised avaliku kasutusega teed ning detailplaneeringus 
määratud haljasala, mis tingib detailplaneeringu haljastuse, heakorra 
või liikluskorralduse põhimõtete täpsustamise vajaduse (alus EhS § 
27 lg 4 punkt 7).

4. täpsustada hoone detailplaneeringus määratud ilmse ek-
situsena märgitud numbrilisi tehnilisi näitajaid vastavalt detail-
planeeringus tegelikult kavandatud ja põhijoonisel kajastatud 
visuaalsele lahendusele (haldusmenetluse seadus HMS § 59).

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peavad eskiis ja ehituspro-
jekt vastama alal kehtiva detailplaneeringu lahendusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda 
elektroonselt Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.
tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP037880, Kalaranna tn 28 ja Vesilen-
nuki tn 4 kinnistu detailplaneering, rubriigis „Dokumendid“ (dokumen-
tide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid 
kuni 21.04.2021. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.

 
07.–21.04.2021 TOIMUB MARATI TN 4A KINNISASJA OSAS KEH-
TIVA DETAILPLANEERINGU TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE PRO-
JEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOTLUSE AVALIK 
VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA VALITSU-
SE INFOSAALIS NIINE TN 2.
Tallinna linnaplaneerimise ametile 17.11.2020 esitatud Marati tn 4a pro-
jekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/13476 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringus määra-
tud tingimusi. Marati tn 4a kinnistu ehitusõigus on määratud Tallinna lin-
navolikogu 02.06.2005 otsusega nr 164 kehtestatud „Bekkeri sadama 
(Marati tn 4a, 7 ja 14) detailplaneeringuga“, DP004330. Kehtiv detailpla-
neering näeb ette ehitusõiguse Marati tn 4a moodustatavale 12795 m² 
suurusele krundile, määrab servituutide alad, võimaliku hoonestus-
ala, krundi juurdepääsutee, Marati tänava kõrghaljastuse ning lubab 
moodustatavale krundile püstitada kaks (neli) kuni 4-korruselist maksi-

maalselt 18 meetri kõrgust hoonet, mille hoonete alune pind kokku võib 
ulatuda kuni 3860 m². Kuna 2015. aastal on lubatud detailplaneeringu 
kruntimisskeemi eirates moodustada raudtee teenindamiseks Marati 
tn 8 transpordimaa krunt, siis Marati 4a kinnistu pindala on vähenenud 
3527 m² võrra ning see on kaasa toonud olukorra, kus krundijaotus ei 
vasta enam detailplaneeringule. Seetõttu soovitakse taotleda detailpla-
neeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, mis määraks Marati 4a 
kinnistu piirid vastavalt olemasolevale olukorrale. Kuna Marati 4a krundi 
koosseisust eraldatud transpordimaale detailplaneering ehitusõigust 
ette ei näinud, siis taotletakse projekteerimistingimustega, et Marati 4a 
olemasoleval krundil säiliks detailplaneeringus määratud ehitusõigus. 
Detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks soovitud muudatusi, mis 
hõlmavad detailplaneeringus käsitletud planeeringuala hoonestuslaadi, 
sealhulgas krundijaotust, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esi-
algselt antud ehitusõigus, ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse 
põhimõtete täpsustamist on võimalik kaaluda Ehitusseadustiku § 27 
lõike 4 alusel, mistõttu ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstar-
bekas ega mõistlik.

Projekteerimistingimuste eelnõu alusel on lubatud täpsusta-
da:

1. detailplaneeringus käsitletud haljastuse, heakorra või liik-
luskorralduse põhimõtteid (alus EhS § 27 lg 4 punkt 7). Kinnistu 
juurdepääsutee võib kavandada Marati tänava sadama poolsesse lõi-
ku. Kavandada kompaktne haljasala, mis moodustab vähemalt 20% 
krundi pindalast (haljastuse sisse ei arvestata murukivi, katuse-, ter-
rassipealset, roni- ega konteinerhaljastust). Marati tänav kavandada 
tänavahaljastusega tänavaks, see tähendab, et sõidutee ja kõnnitee 
vahele tuleb jätta ala puude istutamiseks või planeerida oma krundi 
ulatuses kõnnitee alleena, see tähendab, kahe kõrghaljastatud puu-
derea vahele. Marati tn 4a kinnistut läbiv rannapromenaad kujundada 
kergliiklejate prioriteetsust arvestavalt kõrghaljastatud tänavaruumina 
(kergliiklustee koos seda sõiduteest eraldava tänava haljastusega, 
ligikaudu 6 meetri laiune). Jalakäijate tee ja parkla (parkla sõidutee) 
vahele kavandada kõrghaljastus.

2. detailplaneeringus käsitletud planeeringuala hoonestus-
laadi, sealhulgas krundijaotust tingimusel, et ei muutu planee-
ringualale esialgselt antud ehitusõigus. Täpsustada Marati tn 4a 
detailplaneeringus määratud ärimaa krundi suurust ja piire vastavalt 
olemasolevale olukorrale (alus EhS § 27 lg 4 punkt 8).

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama 
alal kehtiva detailplaneeringu lahendusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda 
elektroonselt Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.
tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP004330, Bekkeri sadama (Marati 
tn 4a, 7 ja 14) detailplaneering, rubriigis „Dokumendid“ (dokumentide 
nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid 
kuni 21.04.2021. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti telli-
musel toimuvad  Rocca al Mare rannapromenaadi 
silla puitosade vahetustööd.

Rannapromenaadil liiklejatel tuleb oma liikumistee 
läbi mõelda, kuna ehitustööde ajal sillast üle ei saa. 
Tööde teostamise ajal on Rocca al Mare rannapro-
menaadi sild liiklejatele suletud ning liiklus on üm-
ber suunatud mööda Paldiski maantee, Soodi tänava 
ja Lahepea tänava kergliiklusteed.

Ehitustööde käigus eemaldatakse 410 meetri pik-
kusel sillal vana laudis koos talastikuga, puhastatakse 
kandvad metallkonstruktsioonid ning rajatakse süga- 
vimmutatud puidust uus talastik ja laudis.

Ehitustööde teostamise lepinguline tähtaeg on 
juuni 2021.

Maakaabel tõstab varustuskindlust ja parandab elukeskkonda. Elering

Tööde teostamise ajal on Rocca al Mare 
rannapromenaadi sild liiklejatele suletud.  
Haabersti LOV

Õhuliinidest vabanevad 
Tööstuse, Erika ja Pelguranna 

tänavad, hoonestatud alad 
Erika, Sõle, Kolde puiestee ja 
Pelguranna tänavate vahel 
ning haljasalad Puhangu, 

Kopliranna, Maleva ja Kopli 
ristmike vahel.



Peeter Järvelaid, 
Põhja-Tallinna vanem 

Meie nüüdisaeg on enamasti 
haigustevaene ja oleme ohutu 
eluga nii harjunud, et igasugu-
sed piirangud tekitavad omaja-
gu protestimeelt. Kuid kui vaa-
tame tagasi minevikku, siis ei 
pea üldse kaugele minema, et 
jõuda järeldusele: rasked hai-
gused, nendest tingitud ohud ja 
piirangud on olnud ajaloos väga 
tavalised.

Rasketest nakkushaigustest oleme 
aga saanud võitu samade vahenditega 
nagu nüüdki pidevalt jutuks: piiran-
gute ja vaktsiinidega. Meil siin Põhja- 
-Tallinnas on päris sünge ajaloope-
riood seotud sellise haigusega nagu 
tüüfus. See kõhutõbi, mis on sugulu-
ses meie ajalgi tuntud salmonelloosi-
ga, kipub möllama just siis, kui sõda 
ja viletsus hügieenile löögi annavad. 
Haigus ei murdnud toona üksnes vanu 
ja väeteid, vaid viis Lõuna-Venemaal 
mõne päevaga hauda ka Eesti tuntud 
rammumehed Georg Lurichi ja Alek-
sander Abergi.

Vabadussõja lõpu eel taandusid 
Eestisse Venemaal lüüa saanud valge-
te – Loodearmee – üksused. Armee 

oli demoraliseerunud, sageli pikka 
aega pesemata ja ka nende rõivaid pol-
nud kaua aega pestud. Osa Vene val-
gekaartlasi paigutati Koplisse, kus 
haigus peagi täie jõuga lahti läks ja 
mujalegi linna levis. Kui Virumaal 
lasti valgekaartlastel lihtsalt surra, siis 
Koplis tehti pingutusi desinfitseerimi-
seks ja ravimiseks, aga ka haigete ja 
nakkusohtlike isikute liikumise piira-
miseks.

Karmide meetmetega saavutati 
murrang. 1920. aasta märtsi algu-
ses suri tüüfusesse veel 50 inimest 
päevas, kuu lõpus suudeti desinfit-
seerimiste toel saavutada uus tase – 
mõned surmad päevas. Hinnangud 
loodearmeelaste surmade osas kõi-
guvad 8000 ja 12 000 vahel, Eesti Va-
bariigi kaitseväe tüüfuseohvrid jäid 
300 ja 400 vahele. 

Komandandi käskkirjaga jõusta-
ti Koplis karantiin. Hospidalide üm-
ber olid okastraattõkked. Mõned välja-
võtted Kopli komandandi tollaegsetest 
piirangutest: „Keelan igasuguse liiku-
mise Koplis kella 9 õhtul kella 6 hom-
mikul. Ühenduse linnaga keelan ära. 
Isikutele, kes haigemajade teenistuses 
ei seisa, keelan liikumise haigemajade 
piirkonnas ära. Vaba liikumine haige-
tele, sanitaridele ja õdedele väljaspool 
haigemajade piirkonda on täiesti kee-

latud. (…) Käimine on lubatud ainult 
mööda Kopli teed. Kõrvaliste teede 
tarvitajate peale antakse tuld. Minu 
korraldusi peavad täitma kõik Kopli 
asutused. Kõik nende määruste mitte 
täitjad saavad väljakohtu kätte antud 
ehk koha peal maha lastud.“

Tüüfus oli sada aastat tagasi äär-
miselt ohtlik haigus. Tüüfusevaktsiin 
oli valminud napilt enne esimest 
maailmasõda. Brittide ülemjuhataja 

Lord Kitchener oli buuri sõjast õp-
pinud mees – ta ei soovinud kaotada 
haigusele rohkem mehi kui lahingus. 
Seepärast viisid britid läbi esimese 
massvaktsineerimise maailma aja-
loos. Tulemused olid muljetavaldavad. 
Britid kaotasid tüüfuse tõttu esime-
ses maailmasõjas vaid 7000 inimest, 
samas nii prantslased kui sakslased 
kaotasid üle 100 000. Siia, ida poole, 
kaitsesüste ei jagunud.

Mida ma tänapäeva silmas pidades 
öelda tahan? Mida kiiremini vaktsi-
neerime, seda lühemat aega tuleb meil 
tegemist teha piirangutega. Paljusid 
minevikus laialt levinud ebameeldi-
vaid haigusi meil enam pole just ni-
melt vaktsineerimiste tõttu. On tõsi, 
et vaktsiinidel on kõrvaltoimed. Kuid 
enamasti on kõrvaltoimed siiski väike 
hind, arvestades haiguste endi ohtlik-
kust. 
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STEP toetab 
noori ja 
tööandjaid!

Tallinna Salme kultuurikeskus 
muutuste keerises

Tatjana Lavrova, 
STEP-programmi koordinaator ja nõustaja

STEP-programm aitab töö otsimisel  
õigusrikkumise taustaga mittetöötavaid 
ja mitteõppivaid 15–26aastaseid noori. 

Enamik STEP-noori on põhiharidusega, pal-
jud omavad töökogemust ja eriharidust. Het-
kel ühendab STEP partnerite võrgustik enam 
kui 170 tööandjat. 

Tööandjale: võta meiega ühendust!
Tööandjad saavad STEP-programmiga lii-
tuda järgnevalt: step.ee/leia-sobiv-tootaja/. 
STEP-programm maksab tööandjale raha-
list toetust vähemalt 18-aastase noore töö-
tamise eest ning on tööandjaga kontaktis  
6 esimest kuud.

Lisaks sellele saavad ettevõtjad tänu 
Eesti Töötukassale 13–16-aastaste noorte 
tööle võtmisel tagasi 30% neile makstud 
palgast. STEP-programmiga liitunud ja 
töötukassas arvel olevate kuni 29-aastaste 
noorte puhul on võimalik esimese aasta 
jooksul tagasi saada 50% palgast. 

Noorele: meie aitame!
Selleks, et alustada, on vaja täita ankeet 
aadressil www.step.ee. Seejärel võtab si-
nuga ühendust STEP-i nõustaja, kes lepib 
kokku kohtumise. Nõustaja keskendub 
sinu tugevatele külgedele ja viib su kokku 
tööandjaga, lähtudes ettevõtte võimalus-
test. Juhul, kui oled vähemalt 18-aastane, 
maksame sulle töötamise ajal stipendiumi 
ja vajadusel ka toetame. Programmis saab 
osaleda korduvalt.

Üldinfot STEP-programmist saab aad-
ressil www.step.ee. Täpsema info saamiseks 
kirjutage programm@step.ee või helistage 
telefonil 5860 2686. 

Sten Svetljakov, 
Tallinna Salme kultuurikeskuse  
direktor 

Alates 2018. aastast on kultuurikeskus jaganud 
hoonet mitmesuguste ehitusfirmadega – algasid 
mastaapsed rekonstrueerimistööd. Praegusel het-
kel toimuvad rekonstrueerimistööd kultuurikeskuse 
nullkorrusel, kus peatselt avame legendaarse kohvi-
ku Leelo uued ruumid. 

Tulevikule mõeldes oleme projekteerimas uut 
estakaadi. See on ainult minu hinnang, kuid viimase 
kolme aastaga on kultuurikeskus muutunud roh-
kem kui kunagi varem ning väga suured ja olulised 
ümberkujundused seisavad veel ees. 

Ühest küljest on igasugune kultuuritegevus 
küll peatatud, kuid teisest küljest, vähemalt Sal-
me puhul, on ehitustöid võimalik segamatult 
teostada. Seejuures peame leidma ka uusi ja nuti-
kaid lahendusi, et tekkinud kultuurinälga kustutada. 

Meie moodsa nimega hüpiknäitus, mida õhtuti on 
võimalik näha keskuse fassaadil, kogub üha enam 
populaarsust. Siiani toimunud näitusel on olnud 
nii rahvusvahelist kui kogukondlikku kunsti, mul 
on väga hea meel, et see projekt nii hästi käima on 
läinud. Fotograafid ja kunstnikud, kes sooviksid näi-
tusel osaleda, on jätkuvalt teretulnud.

Lisaks hüpiknäitusele kutsusime taas ellu ka vi-
deoprojektid. Salme kultuurikeskuse Facebooki lehel 
ja Youtube’is on võimalik vaadata kolmes eri kategoo-
rias videoid – seal on kultuuri-, ajaloo- ja muusikami-
nutid. Kultuurilugudes tutvustame majas tegutsevaid 
huvikollektiive, näha saab ka Salmes mängiva Eesti 
ainsa marionett-teatri etendusi. Teadlikumad lapse-
vanemad on juba ammu mõistnud, et see on päris 
lõbus vaheldus tavapärastele multifilmidele. 

Ajaloominutites räägime Salme kultuurikesku-
sest, samuti muudest nii Kalamaja kui kogu Põhja- 
-Tallinna ajaloolistest kohtadest ning üritame leida 
fakte ja infot, mida ehk laiem avalikkus varem ei 
teadnud. Muusikaminutid on mõistagi ilusate me-
loodiate päralt, esimene video ilmus Salme Face-
booki lehel 8. märtsil, vaatajaid rõõmustas Fred Rõi-
gas Raimond Valgre tuntumate lugudega. 

Ootame juba pikisilmi aega, mil saaksime kul-
tuurikeskuse kõikidele huvilistele uuesti avada ja 
kauneid elamusi pakkuda.

Välikontsert veebruaris enne suuri piiranguid. Ilja Matusihis

Vaade Kopli poolsaarele ca 1915. a. Tallinna Linnamuuseum

Kuidas Põhja-Tallinn taudidega võitles

AS Mammograaf koostöös Eesti 
Haigekassaga kutsub rinnavähi 

sõeluuringule 2021 aastal kõiki 1955, 1957, 
1959, 1961, 1963, 1965, 1967,  

1969 ja 1971 aastal sündinud naisi.
Rinnavähi sõeluuring on TASUTA

Mammograafia uuringutreiler ootab naisi 
vastuvõtule

Pelgulinna sünnitusmaja  
ees Sõle 23, Tallinn
Vastuvõtt toimub  

26. aprill kuni 30 aprill 2021.aastal.  
Teenindame eelregistreerimise alusel

Info ja eelregistreerimine  
telefonil 6274430

VASTUVÕTULE TULLES KANNA  
KINDLASTI MASKI

Kui Te kuulute käesoleval aastal kutsutud 
aastakäigu hulka, siis võite julgelt registree-

ruda sõeluuringule kutset ära ootamata.

Näha saab ka Salmes mängiva 
Eesti ainsa marionett-teatri 

etendusi.

Luulekevad 2021
Ootame kõigilt luulehuvilistelt  

mis tahes teemadel võistlusluuletusi 
(soovitavalt 5-6) 15. maini  

e-posti aadressil intuitiiv@gmail.com.

Võib esineda ka varjunime all, kuid 
meile palume teatada ühtlasi oma õige 
nime, aadressi, (ka tavapostiaadressi), 
telefoni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi 

või kursuse, täiskasvanuil vanuse  
ja elukutse.

Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega 
võtame ühendust ning paremiku 

luuletustest avaldame trükis 
luulevihikuna.

Eesti Luuleklubide Liit
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Põhja-Tallinna tegija Tuuli Silber
Töötate Kalamaja muuseumis pedagoog- 
kuraatorina. Mida see täpsemalt tähendab?

See tähendab sügisel avatava muuseumi sisu 
loomist. Peab ette valmistama näitusi ja muuseu-
mitunde, intervjueerima kohalikke inimesi, han-
kima muuseumikogusse esemeid ja tegelema veel 
saja muu asjaga. Lisaks kõigele tuleb väga palju 
lugeda. Lasteaia- ja kooliõpetajast ema kaudu on 
ka minusse istutatud tubli annus vajadust teistele 
teadmisi ja oskusi edasi anda ning ülesannetele 
loovalt läheneda. Oleme Kalamaja muuseumis 
vaid kolmekesi: juhataja Kristi Paatsi, külastus-
juht Laura Jamsja ja mina, värskelt uuendatud 
ametinimetusega õppedisainer-kuraator. Aga 
tegelikult teeme kõiki asju kogu aeg koos – pole 
vahet, mis ametinimetus töölepingus on.

Põhja-Tallinn tervikuna on teil samuti sü-
dames, oma kodugi olete just siia rajanud. 
Kuidas omal ajal sellesse linnaossa sattusite ja 
miks see atmosfäär nii omane tundus?

Olen pärit Elvast, kunstiõpingute ajal elasin 
Tartus Karlovas ning Tallinnasse tudeerima asudes 
otsisin teadlikult üüripinda just puitasumis. Saa-
tuse tahtel sattusin Kalamajja Salme tänava lõppu. 
Vaatamata sellele, et 1999. aastal oli enamik maja-
dest veel räämas, tänavad pimedavõitu ja kahtlast 
kontingenti rohkesti liikvel, tundsin end siin kohe 
koduselt. Seda kindlasti ka tänu võimalusele ahju 
kütta või talvel aknal jäälilli imetleda. Mulle kui 
EKA tudengile siinne atmosfäär meeldis.  

Kalamaja muuseum on aja jooksul mitmeti 
arenenud ja hetkel hoopis remondis. Tänaseks 
on lastemuuseumist saanud terve kogukonna 
muuseum – miks ja kuidas selline pööre sündis? 
Saan aru, et olete sellise asjade käiguga ka väga 
rahul?

Olen Kotzebue 16 majas töötanud paariaas-
tase vahega kokku 13 aastat. Selle aja jooksul on 
hoone korduvalt märku andnud, et ootab väga- 
väga remonti. 2017. aasta lõpus linnamuuseumit 
juhtima asunud direktor mõistis, et Kalamaja 
filiaal tuleb n-ö algosadeks lahti võtta. Samuti 
selgus aruteludes, et uut sisu luues võiks muuta 
kogu muuseumi kontseptsiooni. Lastemuuseum 
oli koht, mida enamasti külastati kaks korda elus 
– väikeste laste vanemana või vanavanemana ja 
koos lastegrupiga ise laps või õpetaja olles. Nii 
hakkasimegi koos kolleegidega uurima, mida 
inimesed siin näha tahaksid.

Olete linnaosa nii suurte kui väikeste hulgas 
kogunud ideid ja ettepanekuid, valminud on to-
redaid esemeid ja tekkinud uusi museaale, seega 
kohalik rahvas lööb teie tegemistes hoolega kaasa?

Oo jaa! Oleme leidnud palju uusi sõpru täies-
ti eri vanuses ja eri rahvusest inimeste hulgas. 
Kunagised kalamajalased on meid kutsunud 
külla ka Õismäele ja Mustamäele. Mälestuste ja 
esemete järel oleme käinud ka Männikul, Keilas 
ja Vändras. Maja remont pole takistanud meid 
tegutsemast. Just Kalamaja tänavatel kohali-
kust ajaloost välinäitusi tehes ning eriteemalisi 
linnaretki läbi viies on sündinud uusi tutvusi ja 
meeleolukaid vestlusi siinsetest kadunud aega-
dest ja kohtadest.

Kas nii huvitava ja hingestatud töö puhul 
võib 13 aasta jooksul ette tulla neidki hetki, kus 
korraga tundub, et kõik on üle pea kasvanud?

Kogu see muuseumi loomise protsess on olnud 
üks põnev teekond ja seda suuresti just tänu minu 
superkolleegidele, kellega me üksteist toredasti 
täiendame ja innustame, kui keegi meist longu ki-
pub vajuma. Samuti on kogu linnamuuseumi kol-

lektiiv päris suur ja kirev, nii et inspireerijaid jätkub. 
Olen saanud siin rakendada kõiki oma oskusi ja an-
deid ning välja elada kirge vana aja ja põneva taus-
taga asjade ja inimeste vastu. Eks muidugi on ette 
tulnud ka keerulisi olukordi, kuid tundub, et just see 
ongi loovust käivitav jõud.

Millal Kalamaja muuseum taas uksed avab 
ja kuidas see siis välja hakkab nägema?

Me väga-väga loodame, et uue kooliaasta al-
gupoolel sügisel see juhtubki! Teeme omalt poolt 
kõik, et meie külalised tunneksid end siin kodu-
selt, aga saaksid ka muiata, naerda ja üllatuda. 

Kindlasti on Kalamaja muuseumis mõnus män-
gida lastel ja lapsemeelsetel ning soojemal aasta-
ajal saab jälle olema avatud ka meie muuseumi 
kogukonnaaed. Soovitan ka muuseumi kodu- 
lehel aegajalt silma peal hoida, sest juba kevadel 
võib meil ühtteist toredat juhtuma hakata. Seniks 
aga oleme pikendanud oma välinäitust „Kala-
maja kadunud killud. Pildikesi perealbumitest“ 
Kalamaja tänavatel. Kes veel pole jõudnud, siis 
soovitame jalutada ja uurida. Ilmad on ju ilusad!

Küsitles Haldi Normet-Saarna

Õnnitleme aprillikuu juubilare!
90
Ignashenkova Lidia
Sizonenko Liidia
Kulabuhova Veera
Vorobjova Julija
Denisov Yury

85
Arro Pille-maris
Elizarova Zoya
Saage Elvi
Orlova Aleksandra
Markelova Tamara
Park Juta
Ukareda Mall
Zaskaleta Raissa
Minkov Sulamif
Kondakov Artur
Vinokurov Ivan
Makarova Galina

95
Pappel Hans
Arb Magatia
Eliseeva
    Valentina

Sukhan Tamara
Treikelder Linda
Lõsenko Rimma
Tumanovskaja
     Aleksandra

Makarova Stanislava
Post Saima
Viira Mare
Merelaid Milvi
Chuychenko Anna
Uibo Eha
Vassiljeva Nadežda
Sinisoo Ants
Gudkova Aleksandra
Balamut Ella
Sapog Galina

Tuuli Silber (vasakul) ja Laura Jamsja lastetuuril Kalamajas. Meeli Küttim
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Puu24.ee
Viimsi 

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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Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

● Kivikorstnate ehitamine ja remont. 
Tel 518 8889 ● Lamekatuste remont 
rullmaterjaliga SBS.Laon korstnaot-
si. Korterite-vannitubade remont. 
Kõik elektri-torutööd. Boilerite, pis-
tikute paigaldus. Soodsalt. 58508713 
● Leian ostja või üürilise sinu kin-
nisvarale. Tel: 5110 939, e-post: viljo.
pettinen@domus.ee ● Müüa kva-
liteetsed, hästi pakitud küttepuud 
(30–60 cm) ja klotsid võrkudes ala-
tes 2,20 € / võrk. Hinnad kohaletoo-
duna. Tel 5620 8210 ● Müüa saetud 
ja lõhutud küttepuud pikkusega 
30–60 cm. Kojuvedu.Tel 522 7345, 
marek406@gmail.com ● Ostan ga-
raažiboksi. Notari korraldamine ja 
kulud minu kanda. Tel: 545 11053  
● Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te, fotosid, trü kiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim ● Ostan 
seisma jäänud sõidukeid. Ka ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu 

ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha-
peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan tel 5618 8671 või 
seisevauto@gmail.com ● Ostan 
VANAVARA - mööbel, raama-
tud, dokumendid, fotod, mängu-
asjad, nõud, militaaria, tööriistad 
ja palju muud! Ardo, 5607 8579 ● 
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215  
● Soovin osta garaažiboksi otse oma-
nikult "Ristiku 95, Kaera 20a, Paavli 
11a" garaažiühistus. tel: 3725040090; 
mail: gatewayou@gmail.com ● Üld- 
ehitus, katuse-, fassaadi- ja viimist-

lustööd. Pakume võtmed kätte la-
hendusi hoonete, majade ehitusel. 
Tel. 5352 9476 mehitus@gmail.
com ● Ostame talukoha koos suu-
re maaga. Hooned võivad vajada 
kapitaalremonti. Vaatame üle kõik 
pakkumised. Tõenäoliselt tee-
me parima hinna. Tel 5666 9006  
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310 ● Müüa 
LOOMASÕNNIKUT, mulda, 
täitepinnast, liiva ja killustikku.  
T. 56971079, e-mail: taluaed@hot.ee
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Kohtu linnavolikogu liikmetega digitaalselt!
Kui teil on linnaelu puudutavaid küsimusi, siis saate neid soovi korral arutada  

Tallinna linnavolikogu liikmetega. Teavet linnavolikogu liikmete digivastuvõttude  
kohta saab fraktsioonide nõunikelt.

KESKERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu esimees,  

Keskfraktsiooni esimees: Tiit Terik
l  info: Marek Leemets, marek.leemets@tallinnlv.ee, tel 694 3218; 

info linnavolikogu esimehe vastuvõtu kohta tel 694 3211
 
ISAMAA  ERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu aseesimees,  

Isamaa fraktsiooni esimees: Mart Luik
l  info: Charlotta Rebecca Zobel,  

charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, tel 694 3233

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Kristen Michal
l  info: Sander Andla, sander.andla@tallinnlv.ee, 

tel 694 3231
 
EESTI KONSERVATIIVSE 
RAHVAERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Mart Kallas
l  info: Kadri Vilba, kadri.vilba@tallinnlv.ee, tel 694 3208
 
SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA 
FRAKTSIOON
l  esimees: Anto Liivat
l  info: Joosep Vimm, joosep.vimm@tallinnlv.ee,  

tel 694 3222


