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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

MAI 2021TIRAAŽ 30 000WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN
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on 59 772 elanikku


 Aare Baumer,

Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht

Looduslähedane Süsta park uueneb

Selles
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Kopli rahvamaja 
taassünd. LK 2.

Nüüdisaegne kunst 
Põhja-Tallinnas. LK 5.

Töödele eelnes 
kogukondlik arutelu
2018. aastal said kohalikud elani-
kud osaleda ideekorjes, kus kogu-
konna selgeks sooviks oli, et park 
säilitaks oma loodusliku ilme. Idee-
korje ettepanekutest võeti projekti 
koostamisel paljugi arvesse, välja 
tuli jätta vaid need, mis ei sobitu-
nud ala korrastamise eesmärgiga 
– säilitada park võimalikult loo-
duslikuna. Seega jäid välja ettepa-
nekud, millega sooviti parki näiteks 
mängu- või koerteväljakuid. Samas 
asub lähedal peagi valmiv Kase 
park, mis pakub lahendust just sel-
listele soovidele. Nii jääb Süsta park 
looduslähedaseks pargiks, Kase 
park aga hakkab pakkuma ka tege-
vusi lastele ja täiskasvanutele.

Aprilli alguses toimus ka Süs-
ta pargi projekti tutvustav arutelu. 
Projekti tutvustamisel esitasid ko-
halikud elanikud oma mõtteid, ette-
panekuid ja parandusi. Nii puudu-
tasid muudatusettepanekud näiteks 
linnamööbli valikut, kõnniteede ka-
tendit ja väärtusliku kõrghaljastuse 
ning alustaimestiku säilitamist. 

Esitatud ettepanekute alusel te-
geleb linn koostöös maastikuarhi-
tektidega uute pargipinkide lahen-
dusega, ümbritsevale alale lisatakse 
nii prügikaste kui ka koerte välja-
heidete kogumiskaste. Kõrghaljas-
tuse osas on tehtud piisav eeluuring 
projekti koostamise käigus.

Pargiteed sobitatakse 
loodusega
Ehitustööde käigus korrastatakse 
ligikaudu kuue hektari suurune ala. 
Parki kavandatavad teerajad järgi-
vad praegu väljakujunenud liiku-
missuundi, plaan näeb ette ka liht-
salt sisse niidetavaid rajakesi. Parki 
diagonaalselt läbivale Süsta tänav 
– Mereakadeemia suunalisele pro-
menaadile rajatakse kolme meetri 
laiune asfaltkattega tee. Asfaltkat-
tega tee on vajalik ratastooli ja lap-
sevankriga liikuvatele inimestele, et 
nad saaksid pargis mugavalt jaluta-
da. Samuti aitab asfaltkate tasakaa-
lustada pargis esinevat niiskust. 

Ülejäänud pargiteed kaetakse 
graniitsõelmetest kattega, teede tra-
jektoor ning laiused muutuvad ole-
masolevast kõrghaljastusest lähtudes. 

Pargiteedele rajatakse LED-tänava-
valgustus ning pinkide, prügikastide 
ja rattahoidjatega varustatud puhke-
kohad. Veel paigaldatakse mängu-
elemente rula- ja rattasõitjatele ning 
lauatenniselaud. Korra eest pargis 
hoolitsevad aga Mupo ja pargivaht.

Istutatakse uusi puid 
ja põõsaid
Pargis kasvas märtsis 468 puud. Pal-
jud puud on grupiti tihedalt koos ja 
loodus on kohati oma valiku teinud, 
mistõttu sanitaarraie korras võetak-
se maha 46 puud. Raiega antakse 
kasvuruumi juurde väärtuslikemale 
puudele ja valgustingimuste para-
nemisega muutub ka alustaimestik 
elurikkamaks. Puude säilimiseks on 
oluline ka puude juurestiku tervis, 
kuid katendite rajamisel tuleb teha 
kaevetööd just puude juurestiku sü-
gavusel. Seetõttu on vaja raiuda kok-
ku 30 puud. Samas istutatakse parki 
juurde 14 puud ja 100 põõsast. Põõ-

sarinne on kavandatud plaaniga tuua 
parki tagasi väikesed linnud ning 
taastada ajaloolist olukorda hariliku 
toominga ja pihlakate lisamisega. 
Osa raiutavatest puudest jäetakse 

parki lamapuiduna, mis omakorda 
aitab kaasa liigirikkuse suurendami-
sele. Pargi territooriumil trammitee-
de vahelisel rohelisel alal kasvab vana 
tamm, kuhu kinnitatakse puu ajalu-
gu tutvustav infotahvel.

Paraneb ümbritsev 
keskkond
TalTech Eesti Mereakadeemia esi-
ne ala saab graniitsillutiskatte ja 
kujundatakse ümber ülikooli töö-
tajate ja tudengite vaba aja veet-
mise kohaks. Ala serva rajatakse 
graniitsillutiskattega parkla 12 sõi-
dukile. Trammi tagasipöörderingi 
ning Kaluri tänava äärne parkla 

likvideeritakse. Kaluri tänava äärse 
parkla kohale rajatakse jalgratta-
parkla ja puhkeala.

Lisaks pargi korrastustöödele 
rekonstrueeritakse Kopli ühistrans-
pordi lõpp-peatuse ooteala, samuti 
peatuse ning tagasipöörderingi sõi-
dutee asfaltkatted. Peatuse seisualale 
rajatakse Confalt kate. Peatusesse 
paigaldatakse uus ootepaviljon.

Pargi rekonstrueerimistööde 
tellija on Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalamet, projektdoku-
mentatsiooni koostas RoadPlan 
OÜ ning maastikuarhitektuurse la-
henduse AB Artes Terrae OÜ. Ehi-
tustöid teostab Tallinna Teede AS.

Putukaväil toob Põhja-
Tallinna esimese linnaaia!
Planeeritavas linnaaias saavad aiandushuvili-
sed linlased peenramaal või aiakastis tarbe- ja 
ilutaimede kasvatamises kätt proovida. Seda 
turvalisel, aiaga piiratud kastmisvõimaluse-
ga ettevalmistatud alal. Huvilised on oodatud 
12. mail kell 18.30 toimuvale veebiseminarile, 
täpsem info www.putukavail.ee.

Linnaosa sai juurde 
linnamööblit ja koerte 
väljaheitekaste
Põhja-Tallinnas paigaldati aprilli jooksul juur-
de 13 tänavapinki, 20 prügikasti ning 5 koerte 
ekskremendikasti. Põhja-Tallinna valitsus tule-
tab meelde, et lemmiklooma järelt koristamine 
on loomaomaniku kohustus.

Paigaldati 5 uut koerte ekskremendikasti. 
LOV

Linnaaia näidis. 

Korrastatakse park ja selle lähiümbrus.

Pargis kasvab vana tamm. 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 
SÕNUMID

Põõsarinne 
on kavandatud 

plaaniga tuua parki 
tagasi väikesed linnud

Säilitada park 
võimalikult 

looduslikuna

Põhja-Tallinnas algasid Süsta pargi uuendustööd, mille eesmärk on korrastada park, 
selle lähiümbrus ja TalTech Eesti Mereakadeemia esine ala. 



Maskide jagamine
Linnaosa jagab paljulapse-
listele peredele, vähekind-
lustatud üksikvanematele ja 
pensionäridele tasuta medit-
siinilisi maske. Maske jaga-
takse: Põhja-Tallinna Valit-
suses (Niine 2) - tööpäeviti 
kl 8.15-16; Noortekeskuses 
(Kopli 98) - tööpäeviti kl 10-
18; Sotsisaalkeskuses (Sõle 
61a) - tööpäeviti kl 10-16. 

Hõbelusikas toob õnne
Hõbelusika ehk 
hambalusika kin-
kimine lapse sün-
ni puhul on küll 
vana traditsioon, 
ent au sees ka täna-
päeval. Vanarahva 
tarkuse järgi soo-
dustab imiku toit-
mine hõbelusikaga 
hammaste kasvu 
ja tekitab head isu. 
Haigusedki saavad tõrjutud, sest hõbeioonidel on tugev bakterite ja viirus-
te vastane toime. Nii otsustas ka Põhja-Tallinna valitsus selle aasta vast-
sündinute peresid kauni Eesti Juveelis valminud esemega meeles pidada. 
Linnaosa vapiga lusika juurde kuulub Eva Pogoretski (kunstnikunimega 
Lumimari) südamlik kaart linnaosavanema tervitussõnadega.Kui aasta esi-
mestel kuudel sündinud beebideni on kingitused juba jõudnud, siis suur 
hulk lusikaid koos õnnitluskaartidega alles ootab oma aega. Seega lusikate 
teekond rõõmsatesse kodudesse jätkub. Põhja-Tallinna valitsuse jaoks on 
selline ettevõtmine esmakordne ning vastuvõtt on olnud hea.
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Peeter Järvelaid, 
Põhja-Tallinna vanem

Pole midagi parata, et mõõdame 
Eestis parke ka 21. sajandil ikka 
veel Kadrioru pargi järgi. Kadri- 
oru park rajati koos  Kadrioru los-
siga  18. sajandi alguses keiserliku 
kompleksina. Vene keiser  Peeter I 
ostis  1714. aastal  Drentelnide  su-
guvõsalt  suvemõisa  ja ligikaudu 
sada hektarit maad Lasnamäe nõl-
va all.  1718. aastal mõõtis itaalia 
arhitekt Niccolò Michetti koos Pee-
ter I-ga maha lossi ja tulevase aia 
(pargi) plaani. Michetti planeeris 

pargi ja lossi kolmeosalisena Itaalia 
villade eeskujul. 

2021.aasta on Põhja-Tallinna parki-
de jaoks oluline, sest lõpukorral on 
Koplis Kase pargi rekonstrueerimi-
ne ja algavad tööd Kopli Süsta par-
gi uuendamisega. Kui 18. sajandil 
arutas keiser vaid itaalia arhitektiga, 
milline võiks olla keisri proua auks 
ehitatud lossi park, siis täna aruta-
me meie rohealade arendamist nii 
ekspertide kui kohalike elanikega, 
et saada parim lahendus. Eelmaini-
tud kahe Kopli pargi arendus algas 
ideekorjest, millele järgnes projek-
teerijate töö ja seejärel spetsialisti-
de tehtud projektide avalik arutelu. 
Parkide rekonstrueerimine on töö, 
mida tehakse väga pikalt ette. Seetõt-
tu eeldab antud avalik arutelu suurt 
vastutustunnet diskussioonis osale-
jatelt, samuti hoidumist poliitilistest 
kemplustest, mis taolisi ettevõtmisi 
vaid kahjustavad. Õnneks oleme seni 

leidnud oma aruteludes päris hea ta-
sakaalupunkti, millega saame oma 
eesmärgid teostatud.

Kuid lähiaastatel on Põhja-Tallin-
nas parkide- ja rohealade arendamisel 
ees senisest suurim väljakutse. 2019. 
aastal alanud ideekorje tulemusena 
luuakse pealinna väga suur roheala 

(lineaarpark kuni 16 kilomeetrit), 
millest tähelepanuväärne osa jääb 
Põhja-Tallinna. Tallinna linnaplanee-
rijad on loomas uut avaliku ruumi la-
hendust Kopli kaubajaamast Stroomi 
rannani. Kopli kaubajaama osatähtsus 
väheneb ja kõrgepingeliinid asen-
datakse maakaabliga, mis laiendab 

ala kasutusvõimalusi roheala aren-
damisel lineaarpargiks. Eesmärk on 
luua piirkonnast inimsõbralik avalik 
ruum, mida iseloomustab taimede 
mitmekesisus ja looduskesksed la-
hendused. Ala on planeeritud meel-
divaks ajaveetmise koridoriks linnas 
nii lastele kui täiskasvanutele.  Lin-
nainimesele  on  roheline (putuka)
väil justkui otsetee loodusesse (Meri-
mets ja Stroomi rand). Putukaväil on 
osa ökoloogiliselt liigirikkast rohe-
koridorist, mis saab alguse Astangult 
ja kulgeb mööda kõrgepinge õhuliini-
de alust koridori Kopli kaubajaamani. 
Kitsamalt käsitleb Putukaväila projekt 
Sõle tänava ääres Ehte, Puhangu ja 
Kaera tänavaga  piirnevat garaažide 
vahelist ala (tänane õhuliinide alune 
maa). Piki Kopli kaubajaama serva 
planeeritakse  uus kergliiklustee, et 
soosida rattakasutust ning sõita Balti 
jaamast Merimetsa või Stroomi randa 
vaid  10 minutiga. Kopli kaubajaama 
luuakse uued pargi- ja rohealad, tekib 

mitmekülgne avalik ruum ning ohutu 
liikumiskeskkond. Korralikud teera-
jad jalakäijatele, tervisespordi harras-
tajatele ja jalgratturitele on olulised, 
ent sama oluline on, et eri liiklejad 
ei segaks üksteist. Kahjuks on Stroo-
mi rannapargis haaranud initsiatiivi 
jalgratturid ja tõukside omanikud, kes 
ei taha arvestada samas palju aeglase-
malt liikuvate seenioride või väikelas-
te emadega. Soomes, kus jalgrattakul-
tuur on meie omast vanem ja kõrgem, 
seda probleemi rohealadel ei ole.

Kui tahame, et meie vanem põlv-
kond elaks rõõmuga kaasa Putuka-
väila arendamisele, siis tuleks juba 
lähiaastatel mitte ainult projekteeri-
da jalakäijate teed koos pargipinki-
de ja valgustusega, vaid see projekt 
peaks saama võimalikult kiiresti ka 
realiseeritud. Selles etapis vaatan 
mina abiotsivalt Kadrioru pargi 
spetsialistide poole, kes on taolistes 
küsimustes kindlasti meie parimad 
nõuandjad.

Inimsõbralik avalik 
ruum, mida iseloomustab 

taimede mitmekesisus 
ja looduskesksed 

lahendused.

Põhja-Tallinna pargid ja rohealad 21. sajandil

Põhja-Tallinn kingib hõbelusika. PTS

Põhja-Tallinn jagab pensionäridele 
kaitsemaske. PTS

Lusika juurde kuulub südamlik kaart. PTS

Kopli Rahvamaja ootab taassündi. Ilja Matusihis

Kopli seltsielu saab uue hingamise
Ühel kenal aprillikuu reedel 
võis ajahambast räsitud 
Kopli rahvamaja rõõmus-
tada – üle tüki aja oli külla 
tulnud üsna mitu inimest. 
Trööstitult lagunev funkt-
sionalistlik pärl polnud 
unustusehõlma vajunud! 
Maskides ja hajutatult 
uurisid maja ja aeda rah-
vusvahelise CENTRINNO* 
projektiga seotud Eesti te-
gijad, kes on seisnud head 
selle eest, et legendaarne 
hoone saaks Euroopa Lii-
du projektirahastuse toel 
uue näo ja põneva sisu.

Aga kõigepealt – mida üldse kujutab 
endast CENTRINNO välisprojekt?
Projekti eesmärk on endised tööstus-
alad loovklastriteks ja kogukonnakes-
kusteks ümber kujundada.

Kokku 26-liikmelises projekti kon-
sortsiumis osalevad partnerriikide 
kohalikud omavalitsused, ülikoolid, 
teadusasutused, innovatsioonikesku-
sed, mittetulundusühingud ja ettevõt-
ted Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast, 
Prantsusmaalt, Taanist, Šveitsist, Islan-
dist, Eestist, Horvaatiast ja Kreekast.

Partnerlinnadena osalevad pro-
jektis näiteks Amsterdam, Barcelona, 
Blönduós, Kopenhaagen, Milaano 
(projekti juhtpartner) ja Tallinn.

Tallinna linna projektitegevuste 
keskmes on Põhja-Tallinna linnaosa ja 
eeskätt Kopli piirkond, kus on eesmär-
giks Kopli rahvamaja (aadressil Kopli 93, 
valminud 1936) arendamine avatud 
kohtumispaigaks linnaelanikele. See-
juures on mõeldud ka põnevate tege-
vuste peale nagu näiteks ühistöökoja 
loomine, kus huvilised saaksid vabal 
ajal käia endale mööblit ehitamas, kä-
sitööd tegemas, elektroonikat paran-
damas jmt. Omaette väärtuseks oleks 
hoonet ümbritsev kogukonnaaed, kus 
saaks ise midagi kasvatada ja üheskoos 
rohelust nautida.

Ent tulgem tagasi selle aprillikuu 
reede juurde, kus ekskursioon uhkes 
remondiootel rahvamajas oli tehtud ja 
tulevases kogukonnaaias ringi kõndi-
des sain pisut vestelda kohaletulnutega. 
Nendeks olid Tallinna strateegiakes-
kuse projektijuht ja CENTRINNO lin-
napoolne koordinaator Reet Nõmm- 
oja, CENTRINNO TalTechi poolne 
koordinaator Karin Kruup, Salme kul-
tuurikeskuse direktor Sten Svetljakov 
ja uustulnuk Ave Timberg, kes läbis 
edukalt konkursi kogukonna koordi-
naatori ametikohale.

Kõik äsjamainitud olid seda meelt, 
et iga kohalkäik annab uue rikkalikuma 
ettekujutuse, kuidas tulevane väärtuslik 
objekt kord välja hakkab nägema. Nii 
tunnistas Reet Nõmmoja, et vaatama-
ta rahvamaja korduvatele külastustele 
avastab ta sealt alati midagi uut. Põne-
vaid nurgataguseid jagub!

Karin Kruup vaimustus mõttest 
muuta rahvamaja multifunktsionaal-
seks ja hoov modernseks permakul-
tuuri arendamise kohaks, kus kõik 
kogukonnaliikmed saaksid end võime-
tekohaselt teostada.

Sten Svetljakov rõhutas, kui oluline 
on fakt, et kohalikel elanikel on võima-
lus ka n-ö Koplist väljumata kultuurist 
osa saada ja sellega kogukonnatunnet 

arendada, kusjuures osasaamine ei tä-
henda üksnes nautimist, vaid ka panus-
tamist ehk ise millegi loomist. Veel lisas 
Salme kultuurikeskuse esindaja, kuidas 
tema nägemuses saab tulevasest rahva-
majast kindlasti ka etenduskeskus, sest 
majas on vanadelgi aegadel üksjagu 
teatrit tehtud.

Ave Timberg märkis naerulsui, 
kuidas tema asi on n-ö varvas ukse 
vahel hoida ja olla vahendajaks kogu-
konna ja linnavalitsuse vahel. Avele on 
väga sümpaatne funkstiilis vana hoone 
ise, samuti seda ümbritsev suur ja avar 
aed, nii et kõike, mida tal uues ametis 
teha tuleb, teeb ta suure rõõmuga.

Viimaste sõnadega olid nõus ka 
kõik ülejäänud ja tegelikult oli see päris 
ilus hetk.
 
Kui sinagi soovid Kopli uue kogukon-
nakeskuse tegemistes kaasa rääkida ja 
sul on huvitavaid ideid, mis vääriksid 
teostamist, siis võta ühendust Ave 
Timbergiga aadressil ave.timberg@
taltech.ee või anna endast märku läbi 
kopli93 kogukonnalehe Facebookis.
 
 
* Projekti täisnimetus on Euroopa Liidu 
programmi Horisont 2020 välisprojekt 
CENTRINNO



15. aprillil algas Tallinnas 
järjekordne heakorrakuu, 
mida peetakse tänavu 30. 
korda. Sellekevadise hea-
korrakuu tunnuslauseks 
on „Vastutus tuleviku 
ees“, eesmärk on panna 
inimesi kaasa mõtlema 
keskkonnahariduse ja 
ringmajanduse teemadel. 

Heakorrakuul kutsume inimesi üles 
koristama oma kodu ja koduümbrust 
talvisest prahist. Samuti pöörame sel 
heakorrakuul tähelepanu ringmajan-
dusele, eriti korduvkasutusele. Selleks, 
et asjade uuele ringile andmine oleks 
mugavam ja head asjad ei lõpetaks 
prügis, pakub Uuskasutuskeskus sel 
kevadel võimalust kutsuda asjadele jä-
rele annetustakso. Annetustakso saab 
tellida Uuskasutuskeskuse kodule-
helt www.uuskasutus.ee/annetustak-
so või helistades 5553 3001.

Uue algatusena toimub Tallinna 
prügijooks ehk plogging. See on 2016. 
aastal Rootsis ultrajooksjate poolt al-
gatatud keskkonnateadlik liikumist-
rend, mis kombineerib jooksmise ning 
keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on 
teele ettejääva prügi korjamine, et see 

hiljem nõuetekohaselt ära anda. Osa-
leda võib just endale sobivas kohas üle 
kogu Tallinna. 

Sobivat rada võib läbida joostes, 
käies, kepikõndides, jalgrattal või 
muul moel. Motoriseeritud abi kasu-
tamine arvesse ei lähe. Tegemist ei ole 
võistlusega, mistõttu paremusjärjes-
tust ei selgitata, osalejate vahel loosi-
takse välja meened.

Mai alguses avab Tallinna Vana-
sadamas teise hooaja rahvusvaheli-
ne mereprügipüüdur Seabin. Seabin 
jääb mereprügi püüdma ja meres lei-
duvale prügile tähelepanu juhtima 
kuni oktoobrini ning ootab uudistama 
nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Heakorrakuu raames saavad Tal-
linna elanikud taas ohtlike jäätmeid 
tasuta ära anda. 

Heakorrakuul antakse traditsioo-
niliselt välja infovoldik „Heakorra 
ABC”, mis koondab teavet linnakesk-
konna, lindude-loomade, jäätmete, 
mänguväljakute ja kalmistute kohta. 

Sel aastal on infovoldik ainult elekt-
rooniline. „Heakorra ABC“ on alates 
heakorrakuu algusest kõigile kätte-

saadav Heakorrakuu veebilehel. Täp-
semat teavet heakorrakuu tegevus-
te kohta leiab veebiaadressilt www.

tallinn.ee/heakorrakuu (eesti keeles) 
ja www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu 
(vene keeles).
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Ülelinnaline keskkonnakampaania „Heakorrakuu“

Ohtlike jäätmete kogumisring 
Põhja-Tallinnas – 23. mai 2021

■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

VANASADAMAT JA TULEVAST RAIL BALTICU ÜLEMISTE REISI-
TERMINALI ÜHENDAVA TRAMMILIINI RAJAMISE PROJEKTEE-
RIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIK MENETLUS

TALLINNA KESKLINNA VALITSUS, PÕHJA-TALLINNA VALIT-
SUS NING TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET 
AVALIKUSTAVAD AJAVAHEMIKUL 24.05.–06.06.2021 TALLINNA 
KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMETI KOOSTATUD PROJEK-
TEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU VANASADAMAT JA TULE-
VAST RAIL BALTICU ÜLEMISTE REISITERMINALI ÜHENDAVA 
TRAMMILIINI RAJAMISEKS.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku 
§ 27 lõige 1 ja § 99 lõige 1, Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 mää-
rusega nr 21 kehtestatud Tallinna linna ehitusmääruse § 31 lõige 21.

Vastavalt ehitusseadustiku § 33 lg-le 2 muudavad käesolevad 
projekteerimistingimused kehtetuks Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti poolt 22.04.2020 väljastatud projekteerimistingimused 
nr 2011802/02958.  

Tallinna Linnavolikogu algatas 21. veebruaril 2019 otsusega 
nr 34 Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise. Üheks üldplaneeringu lähteseisukohaks on ühist-
ranspordi, jalgrattaga ja jalgsi liikumise võimaluste parandamine, et 
suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate hulka.

Rail Balticu Ülemiste ühisterminali ja Vanasadama vahelise tram-

miliini rajamine ei ole vastuolus Tallinna Linnavolikogu 01.01.2001 
otsusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“. Kehtiva üld-
planeeringu kohaselt on Tallinna territoriaalse arengu seisukohtadeks 
muu hulgas linnakeskuse liikluskoormuse vähendamine ning sada-
mate, raudtee ja lennuvälja arengu soodustamine keskkonnasääst-
likkuse tingimustes. Kavandatav trammiliin jääb kesklinna piirkonnas 
osaliselt paiknema Tallinna üldplaneeringuga määratud autoliikluse 
piirangualal, kus liiklemisel on ees- või ainuõigus vastavalt jalakäijatel 
või ühistranspordil.

Projekteerimistingimuste alusel kavandatava Vanasadamat ja 
Ülemiste ühisterminali ühendava trammiliini rajatised paiknevad osa-
liselt juba olemasolevate trammiliinide koridoris ja osaliselt uuel tras-
sil olemasolevatel tänavatel ja kehtivate detailplaneeringute kohases 
avalikus ruumis.

Projekteerimistingimuste taotluse kohase trammiliini projekteeri-
mine on käsitletav olemasolevate ühistranspordi koridoride laiendami-
sena olemasolevale transpordimaale ja avalikult kasutatavale aladele. 
Lahendus vastab Tallinna linna üldplaneeringus ette nähtud strateegi-
listele eesmärkidele ega ole vastuolus kehtivate detailplaneeringute 
põhimõtetega ning detailplaneeringu koostamine ei ole vajalik. Vasta-
valt haldusmenetluse seaduse § 5 lõikele 2 tuleb haldusmenetlus läbi 
viia eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt. 
Projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud ehitusseadustikust.

Projekteerimistingimuste koostamisel kaasati menetlusse AS 

Tallinna Sadam ning trammiliini trassile jäävate eraomandis olevate 
kinnistute omanikud. Arvestamaks kõigi esitatud maaomanike arva-
mustes esitatuga, on projekteerimistingimustesse lisatud nõue, et 
enne ehitusloa taotlemist tuleb eelprojekt kooskõlastada kinnistuo-
manikega. Samuti on kinnistuomanikel ja kõigil teistel isikutel, kelle 
ehitusõigust või maakasutust projekt võib mõjutada, võimalik arva-
must avaldada projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku 
käigus.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on või-
malik tutvuda Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja pro-
jekteerimistingimuste veebilehel, menetlus nr PT247270, link http://
ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&-
MID=168984, rubriigis „Dokument“ (dokumentide nägemiseks peab 
ID-kaardiga sisse logima).   

Samuti saab materjalidega tutvuda 24.05.–06.06.2021 tööpäevi-
ti Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 32. 
Seoses koroonaviiruse ohuga soovitame siiski võimalusel tutvuda 
materjalidega veebi vahendusel.

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 06.06.2021. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.

Sellekevadise heakorrakuu tunnuslauseks on „Vastutus tuleviku ees“. PTS

23. mail saab Põhja-Tallinnas ohtlikke jäätmeid ära anda 
14 kogumispunktis. Ilja Matusihis

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajan-
duse osakonnal on rõõm tõdeda, et tal-
linlaste huvi jäätmete liigiti kogumise 
ja üleandmise vastu on järjest suurene-
nud! Selle üheks heaks näitajaks on ka 
suur huvi meie korraldatavate ohtlike 
jäätmete kogumisringide vastu.

2019. aastal koguti Põhja-Tallinna ela-
nikelt kokku 4658 kg ja 2020. aastal 
8866 kg ohtlike jäätmeid, millest suu-
rema osa moodustasid värvi- ja laki-
jäätmed ning elektroonika. Ohtlikud 
jäätmed suunati edasi taaskasutuseks 
ning materjalidena ringlusesse, need 
ei sattunud olmejäätmete hulka või, 
veel hullem, metsa alla, loodusesse. 

2020. aastal külastas Põhja-Tallinna 
kogumispunkte kokku 376 külastajat.

Sarnaselt varasemate aastatega ole-
me ülelinnalisi ohtlike jäätmete kogu-
misringe korraldamas kahel korral ka 
sel aastal. Kogumisringide teenust pa-
kub avatud hankemenetluse raames sõl-
mitud lepingu alusel AS Epler & Lorenz, 
kellel on pikaajaline kogemus ning kes 
ka ise ohtlikke jäätmeid käitleb.

2021. aasta kevadel ootame ko-
gumisringidele üle andma järgmisi 
majapidamises tekkivaid ohtlikke 
jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja 
nendega saastunud pakendid; akud ja 
patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; 
värvide, lakkide, liimide ja lahustite 

jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused 
määrdeained; absorbendid, fi ltermater-
jalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus 
jms; õlifi ltrid ja antifriisi jäägid; nak-
kusohtlikud teravad ja torkivad jäät-
med (nt vanad süstlad jmt); aiandus-
mürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; 
kemikaalijäägid (happed, leelised, foto-
kemikaalid ja muud olmekemikaalid); 
ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt 
vanad kraadiklaasid, päevavalguslam-
bid ja säästupirnid); vanad elektri- ja 
elektroonikaseadmed. Lisainfo ja pea-
tuspunktid veebikaardil: https://www.
tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaat-
mete-kogumispunktid.

Kogumispunkti peatused
Pühapäev, 23.05.2021
10.00-10.30 Kalamaja lasteaia ees (Vana-Kalamaja 28a)
10.40-11.10 Vana-Kalamaja 9 ees parklas
11.20-11.50 Salme 12 (Salme Kultuurikeskuse parklas)
12.00-12.30 Tööstuse/Nõlva ristmikul 
                    (Karjamaa bussipeatuse taga parklas)
12.40-13.10 Sitsi 14
13.20-13.50 Neeme/Maleva nurgal
14.00-14.30 Kopli/Uus-Maleva ristmikul (Sirbi kaupluse juures)
14.40-15.10 Kopli/Pelguranna nurgal
15.20-15.50 Pelguranna ja Puhangu nurgal parkimistaskus   
                    (Pelguranna 55 ees)
16.00-16.30 Puhangu 10 ees (garaažide poolne külg)
16.40-17.10 Sõle 43 ees
17.20-17.50 Erika/Ristiku ristmikul (Erika 1 kõrval)
18.00-18.30 Kolde/Ristiku ristmikul (Kolde poe juures)
18.40-19.10 Sõle ja Härjapea nurgal (Sõle 18 kõrval)

Pakub Uuskasutuskeskus 
sel kevadel võimalust 

kutsuda asjadele järele 
annetustakso
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3. mail avas oma uksed ja uue hooaja sel aastal  
15. tegutsemisaastat tähistav Eesti Kaasaegse 
Kunsti Muuseum. EKKM on kunstnike ja kuraa-
torite juhitud isetekkeline mittetulunduslik kuns-
tiasutus, mis asub Tallinna Kultuurikatla, Energia 
avastuskeskuse ja Linnahalli naabruses – kunagise 
Tallinna Soojuselektrijaama masinahoone ruumi-
des kohe endise kultuurikilomeetri kõrval.

EKKMi tegevuse keskmes on ühelt poolt kunstnik 
ja teiselt poolt publik. Kunstiasutus loodi kiireks ja 
paindlikuks keskkonnaks, kus kunstnikud ja ku-
raatorid ise oma töid ja erinevaid projekte saavad 
teostada ning vahetult külastajatega suhelda. Üheks 
oluliseks põhimõtteks on olnud see, et kunstikesk-
kond on külastajatele tasuta. 15 tegevusaasta sisse 
on mahtunud palju menukaid näitusi ja kunstisünd-
musi ning seitse korda välja antud rahvusvaheliselt 
tunnustatud kunstipreemia Köler Prize. Juubelihoo-
ajal uuendatakse kogu õueala, millest saab kunsti- ja 
skulptuuriaed koos kogukonnaaia peenramaaga. 
Uus avatud väliala on plaanitud täiesti valmis saa-
da maikuu lõpuks. 2021. aasta näitusteprogrammis 
on 5 näitust, mis ühel või teisel moel räägivad kõik 
kunstimuuseumiks olemisest.

3. mail avatakse hooaeg sissevaatega EKKMi enda 
kunstikogusse. Näitusega saavad kõik tutvuda koos 
professionaalsete giididega. Juunist augustini on ka-
vas kaks rahvusvahelist kaasaegse kunsti näitust ning. 
Septembrist oktoobri lõpuni on EKKM Tallinna Fo-
tokuu päralt. Fotokuust lähemalt www.fotokuu.ee. 
Aasta lõpetab Eero Epneri kureeritud skulptor Edith 

Karlsoni isikunäitus, mis mõtestab laiemalt lahti 
muuseumiks olemist.

EKKM plaanib sel aastal ka mitmeid uudseid 
publikuprogrmme ning koos majaga avatakse külas-
tajatele uus terrassialaga vegankohvik. EKKM ootab 
külastajaid teisipäevast pühapäevani kella 12st kuni 
19ni nii näitusele, kohvikusse kui õuealale. Suvel ja 
sügisel korraldame esimesed ühised ekskursioonid 
Tallinna Soojusjaama endistesse hoonetesse koos 
Eesti Arhitektuurimuuseumiga, et tervikuna avada 
ja tutvustada veel üht Põhja-Tallinna tööstuspä-
randi pärli – ajaloolisi hooneid, mis tänaseks kõik 
uue kultuurisisu on saanud. Ja kui olud vähegi luba-
vad, korraldame suvel taas laste linnalaagri, täpsem 
info meie kodulehel. Hea Põhja-Tallinna elanik, sind  
oodatakse EKKMis! Lisainfo www.ekkm.ee.
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Põhja-Tallinna tegija Aare Baumer
Tunnen sind sellest ajast kui töötasi-
me koos Eesti Raadios – sina heliope-
raatorina, mina saatejuhina. Mäletan 
väga hästi, et olid malbe ja tagasihoid-
liku kolleegi võrdkujuks. Ent sisimas 
oli sul ilmselt juba tekkimas huvi oma 
igapäevatööst märksa kõrgemale tõus-
ta, avastada uusi energiaid meie üm-
ber ja sees ning vaadata, mis neist eda-
si saab. Lühidalt öeldes - kas leiutaja 
sinus hakkas juba tollal pead tõstma?

Inimene püüab keskkonnas püsima 
jääda ja teeb selleks jõupingutusi. Ees-
ti Raadio sotsiaalne ja kultuuriline tase 
ületas minu kultuurikäitumise piire nii 
palju, et tagasihoidlikkus oligi oma-
laadne reaktsioon. Õppisin sellest ajast, 
et „keegi olla“ on normaalne käitumine 
motiveeritud indiviidi jaoks. Igav mul ei 
hakanud, selle eest hoolitsesid keskkond, 
inimesed ja avanenud võimalused.

Oled enne avastuskeskusesse 
jõudmist ka teisi toredaid ameteid pi-
danud, nii töötasid  valgusdisainerina 
Linnahallis, samuti heli- ja valgus-
tehnikuna ansamblis Radar, aga su 
rahutu hing kippus muudkui edasi… 
kas nüüd oled oma õige koha ja ameti 
leidnud? 20 aastat on märkimisväär-
ne aeg.

Ei ole rahu kohe kuidagi. Tegelen 
hea meelega edasi mitteformaalsete 

õppemeetodite arendamise alal. Lisaks 
põhitööle nokitsen filmide kallal. Kohe 
mai alguseks saab valmis uus, Lääne-
maa Nõva loodust kirjeldav 40 minuti 
pikkune loodusdokfilm. Olen leidnud 
uue teema ka kolmandale filmile. Ja 
loomulikult siis elektrooniline muusi-
ka. Mul on olnud suur au näha, kuidas 
Sven Grünberg Eesti Raadio 1. stuudios 
oma muusikat komponeerib ja salves-
tab. Viis aastat tagasi võtsin ette projekti 
suure moodulsüntesaatori ehitamiseks. 
Selle analoogskeemid ja ehitusviis on 
taotluslikult viidud 1970. aastate tase-
mele, et tunda uuesti tuttavat värinat 
põlvedes. Valminud lugusid peaks ole-
ma kümne ringis, laen need kohe pä-
rast salvestust Youtube’i üles, seal ongi 
nende õige koht!

Milles seisneb sinu igapäevane töö 
ja kas see kõik on su jaoks argine reaal-
sus või leidub seal ikka veel palju enne-
olematut, mis sind ikka ja jälle üllatab?

Tööks on uute eksponaatide ja eks-
positsioonide tehniliste lahenduste väl-
jatöötamine kuni valmimiseni. Arvan, 
et olen ikka veel väike poiss, kes, luup 
käes, rohus putukaid uurib või masina-
tes näpuga hammasrattaid keerutab. Te-
gin mõlemat just mõned päevad tagasi.

Oled ka omamoodi teatrimees – 
sinu autoriprogrammiks on näiteks 

teadusteatri etendused „Peadpidi füü-
sikas“ ja „Avasta elekter“. Mida need 
endast kujutavad?

Etendused koosnevad omavahel 
liidetud sketšidest ja fenomenide de-
monstratsioonidest. Läbivaks jooneks 
on see, et nalja peab saama! Ja samas 
õpitakse läbi tegevuse, läbi kogemuse. 
„Peadpidi füüsikas“ kasvas välja raama-
tust, mille andsime välja koos Kertu Sak-
saga. „Avasta elekter“ on seotud Energia 
avastuskeskuse õppekeskkonnaga ja sel-
les selgitan enamikku elektriga seotud 
fenomene.

Kas sul on töös ette tulnud ka oht-
likke momente, selliseid, kus tunned, 
et kontroll sündmuste üle hakkab 
käest libisema? Kui jah, siis kuidas 
oled olukorrast välja tulnud?

Otse-esinemistel ja näituste ette-
valmistamisel on saladus selles, et kui 
kõike valmis ei jõua, siis tuleb ära teha 
see, mida jõuad, ja siis juba korralikult 
ja usutavalt.

Ohtlikke olukordi ei ole olnud. Ehk 
siis pean endast nii palju lugu, et hoidun 
sellistest „iga hinna eest“ variantidest.

Kas sellel on mingit tähtsust, et 
Energia avastuskeskus asub just Põh-
ja-Tallinnas? Ehk on just see erilise  
auraga linnaosa taolise paiga jaoks?

Minu vanaisa töötas Ellamaa elekt-

rijaamas ja sellest jäid mulle meelde õli 
lõhn ja suured pöörlevad masinad.

Masinad on alles ja minu ümber, 
lõhn küll kadunud, aga selle eest on 
elektrit rohkem. Ja tehisvälku ja särinaid. 
Tallinna vana elektrijaam asub just õiges 
kohas, elu keeb ja linn särab!

Kuidas sulle endale Põhja-Tallinn 
meeldib ja kui meeldib, siis mis nimelt 
ja miks?

Huvitav ja hea küsimus. Olen ise ka 
imestunud, aga töötan ja tegutsen selles 

linnaosas juba alates 1982. aastast. Järg-
misel aastal saab 40 aastat kokku. Selle 
aja jooksul mäletan kõige rohkem pide-
vat ehitamist ümberringi. 

Sadam, uued teed, uued hooned 
ja sealsamas lähedal seisab vanalinna 
ümbritsev müür koos Paksu Margaree-
taga. Igal juhul on tegemist piirialaga, 
kus kogu aeg muutub midagi.

Aare Baumeriga ajas juttu  
Haldi Normet-Saarna

Õnnitleme  
maikuu juubilare
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Agu Priks

Nina Vesnicheva
Ellen Simonova

Asta Matson
Astrid Petrov

Viktoria Verhovinina
Ida Ananieva
Lidia Bednaya

Irene-Rai Abramson
Heino Boikov
Kuno Luhari
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Maie Ahremenko
Raisa Mastyugina

Aino Ventsel
Signe Beluhin
Maret Koppel
Linda Sinisoo

Maie Ševtšenko
Maimo Kesküla
Enno Maasikas
Veera Lizarova

Nadežda Ponamorjova
Svetlana Kalištšuk
Antonina Kobets
Lilija Žuravljova
Asta Poolakese

Maia Sirjak
Nellia Malchenko

Valentina Nikolašina
Sergey Dudal

Ilmar Põld
Jelizaveta Minitševa

Laine Videvik
Helvi Moor

Elena Smirnova
Jefim Stahhovitš

Linda Kull
Serafima Korotkova

Ivan Vashchilov
Ruta Reinitsane
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Pelageja Strebkova

Veera Filina
Nina Tenisson

Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer. Albert Truuväärt

Näitust saab uudistada alates 7. maist.  
Kalamaja põhikool

EKKM asub kunagise Tallinna Soojuselektri-
jaama masinahoone ruumides. Paul Kuimet

Nüüdisaegse kunstiga on võimalik ka koduses 
Põhja-Tallinnas tuttavaks saada!

Tõllu tänava elanikuna käin igapäevaselt mööda 
Kalamaja kooli aiast ja olen ammu mõelnud, et seal 
võiks ka möödujate silma rõõmustada midagi sel-
lest, mida selles majas tehakse.

Pikad meetrid aeda on ju ideaalne koht väligaleriiks! 
Ja lastel endilgi, ka teistes koolides käivatel, oleks lahe 
näha, mida teised on teinud. Tihtipeale käivad ju ühe 
maja lapsedki eri koolides. Ja kindlasti uudistaksid 
näitust siinsed rohked koerajalutajaki.

See näitus on mõeldud ka vastukaaluks inetutele 
spreivärvikritseldustele, mis nagu üks kole viirus vars-
ti pea iga majaseina ja aiaplangu katnud on.

On rõõm, et Haldi Normet-Saarna Põhja-Tallinna 
linnaosavalitsusest emadepäeva näituse idee välja käis, 
ja eriti tore, et kunstiõpetaja Tuuli Juks ja huvijuht 
Kristina Ruuse Kalamaja põhikoolist kohe hea mee-
lega ettevõtmisega kaasa tulid! Kalamaja muuseum 
omalt poolt otsib näitusele kohalike inimeste jagatud 
vanade fotode ja lugude hulgast tublide ja vaprate 
emade lugusid ja pilte minevikust. Vaatame, kas vana 
aja emades ja praegustes emades ka midagi sarnast lei-
da võib. Näitust saab uudistada alates 7. maist aadressil 
Vabriku 18, kus asub Kalamaja põhikool. Link laste pil-
tidega https://padlet.com/kalamaja/yjnjcgro03zv7c3o

Tuuli Silber
Kalamaja muuseumi õppedisainer-kuraator

Kalamaja põhikooli aed 
saab emadepäevaks 
väligalerii

Hüvastijätt väärika daamiga. Aprilli algul lahkus meie seast Pelgulinna Selt-
si üks asutajaid, eestvedaja ja kauaaegne juhatuse liige Saima Kallau. Imetlusväärne 
naine, keda meenutatakse lõpmatult energilise, abivalmi ja hooliva kaaslasena, kes 
oskas häid asju algatada ning töös hoida. Saima oli tuntud ka suurepärase rahvatant-
sujuhina ning Pelgulinna rahvamajas olid tema tunnid alati väga oodatud. 2015.aas-
tal omistati Saima Kallaule Põhja-Tallinna linnaosa kõrgeim tunnustus – Põhjatäht. 
Pelgulinna Seltsi juhatuse liige Pille-Maris Arro ütleb, et väärikas proua Saima oli 
Pelgulinna hing. Täiuslik daam ja samas omainimene – teda tunti kõikjal. Ajaloo-
lane Jaak Juske toonitab oma järelehüüdes, et vaatamata viimaste aastate kehvemale 
tervisele jätkus Saimal ikka elavat huvi nii seltsi kui Pelgulinna vastu üldse. Põh-
ja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid nimetab Saima Kallaud aga sädeinimeseks – just 
selliseks, kes oma rõõmsa meele ja teotahtega tegi iga kokkusaamise unustamatuks.
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● Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 
8889
● Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS.
Laon korstnaotsi. Korterite-vannitubade re-
mont. Kõik elektri-torutööd. Boilerite, pisti-
kute paigaldus. Soodsalt. 58508713
● Leian ostja või üürilise sinu kinnisvarale. 
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
● Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikku-
sega 30–60 cm. Kojuvedu.Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com
● Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine 
ja kulud minu kanda. Tel: 545 11053
● Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, foto-
sid, trü kiseid ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. 

Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim
● Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avarii-
lisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan tel 5618 8671 või 
seisevauto@gmail.com
● Ostan VANAVARA - mööbel, raamatud, 
dokumendid, fotod, mänguasjad, nõud, mi-
litaaria, tööriistad ja palju muud! Ardo, 5607 
8579
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 

Tel 504 5215, 514 5215
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlus-
tööd. Pakume võtmed kätte lahendusi hoo-
nete, majade ehitusel. Tel. 5352 9476 mehi-
tus@gmail.com
● Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310
● Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pa-
kub immutatud poste, puitu (terrassilaud, 
Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa 

ja Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka 
transporti. Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee ja 
5656 0096
● Pakun muruniitmise ja trimmerdamise 
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595
● Ostan üle 30 aasta vanuseid autosid / moo-
torsõidukeid (VAZ, gaas, UAZ), mootorrat-
taid, NSV Liidu mopeede, neile varuosi jne 
Tel. 5683 6500
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VIKTOR LÕHMUS
Kutseline maakler/ konsultant
+372 5566 2982
viktor.lohmus@domus.ee

      

Sõber, kolleeg või tuttav
plaanib kolida? Saada mulle
selle kohta vihje. Mina tegelen
müügiga, Sina saad preemia!

EDUKA KINNISVARATEHINGU PUHUL 
ON SINU PREEMIAKS 200€!

www.domus.ee


