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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

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

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

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

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

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

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

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

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

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

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

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

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

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

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

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

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

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

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

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

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

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

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

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

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

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Mulle teeb muret küsimus, 
mida me õigupoolest 

pärandame oma lastele LK. 5
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Põhja-Tallinnas 
on 59 688 elanikku


 Julija Bulgakova,

pakendivaba poe eestvedaja ja omanik

Rannahooaeg on avatud
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Investeeringud 
hariduskeskonda. LK. 2 Tule kõndima! LK. 3

Pikakari on Eesti 
puhtamaid randu
Mõlemad Põhja-Tallinna ametli-
kud rannad, Stroomi ja Pikakari, 
asuvad unikaalsetes paikades loo-
duskaitsealade kõrval. Merimetsa 
kaitseala ja Paljassaare loodus-
kaitseala jäävad puhta looduse 
paikadeks. Näiteks Põhja-Tallin-
na Pikakari rannas lehvib ka sel 
hooajal keskkonnasõbralikkust 
ja suplusvee puhtust näitav Sini-
lipp. Rahvusvaheline Keskkon-
nahariduse Fond FEE tunnustab 
Põhja-Tallinna supelranda kvali-
teedimärgisega juba kaheksandat 
aastat. Sinilipp on rahvusvaheliselt 
tuntud ökomärgis, mis näitab, et 
supelrand on keskkonnasõbrali-
kult majandatud, turvaline ja pu-
has. Ökomärgise Sinilipp saamine 
eeldab põhjalikku ettevalmistust, 
sest kvalifi tseerumiseks tuleb täita 
üle 30 kriteeriumi.

Pikakari asub Paljassaare loo-
duskaitseala lähedal ja seega peab 
inimese sekkumine olema mini-
maalne. Praegu on seal võimalik 
nautida ürgset loodust, mille kor-
ras hoidmine sõltub meist kõigist.

Puhtus ja ohutus
Rannahooaeg avatakse 1. juunil. 
Siis alustab tööd rannavalve ja kor-
da hakkab tagama Mupo.

Ettevalmistusi suvehooajaks 
alustati 15. aprillil ja see tähendas 
rannaliiva tagasi planeerimist, tasan-

damist ja mehaanilist sõelumist ning 
hooldatud inventari paigaldamist.

Randade puhtuse eest vastutab 
linnaosavalitsuse koostööpartner 
Krausberg OÜ. Ettevõte peab iga 
hommikul kella 9.00-ks rannaalalt 
prahi likvideerima, prügikastid tüh-
jendama ja rannainventari õigesse 
asendisse paigaldama. Kaks korda 
kuus sõelutakse liiva. Selleks, et sup-

lusvee kvaliteet ei halveneks, on loo-
made ujutamine Stroomi rannaalal 
keelatud! 

Stroomi rannaalal on üks sani-
taarkonteiner, kus on kokku kolm 
WC-d ning kolm välikäimlat. Nii sa-
nitaarkonteineris kui välikäimlas on 
kätepesemise võimalus. Pikakaris on 
samuti üks sanitaarkonteiner ning 
üks välikäimla.

Buss 59 sõidab tihedamini
Pikakari randa pääseb bussiga nr 
59, millele 1. maist lisati täienda-
vaid väljumisi nädalavahetuste 
päevastel aegadel. 

Täiendavaid väljumisi lisati ka 
bussiliinile nr 66, mis peatub Stroo-
mi ranna kandis. 

Veel saab Stroomi randa bussi-
dega nr 40, 3 ja 48. PTS

Vaktsineerima 
oodatakse kõiki
Alates 17. maist saavad kõik soovijad, kes on 
vanemad kui 16 aastat, registreeruda vaktsi-
neerimisele COVID-19 vastu. Vaktsineeri-
misaja saab broneerida riiklikus e-registratuu-
ris aadressil www.digilugu.ee. Samuti saab aega 
broneerida telefonil 1247. Kokku töötab Tallin-
nas kaheksa vaktsineerimispunkti. PTS

EKA lõputööde festival 
TASE '21
Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde 
festival TASE on avatud 29.05–18.06, teisipäe-
vast pühapäevani kl 12–18. Peanäitus on ekspo-
neeritud EKA hoones (Põhja pst 7), aga ka Pata-
rei merekindluses, Vent Space’is, kunstilinnakus 
ARS ning Lastekodu 1 galeriiruumis. Peanäitust 
saadab mitmekülgne programm erialanäituste, 
kaitsmiste, TASE FILMi jm põnevaga. PTS

Lisainfo: tase.artun.ee

Lisateave: vaktsineeri.ee. Albert Truuväärt

Pikakari asub Paljassaare looduskaitseala lähedal ja seega peab 
inimese sekkumine olema minimaalne. Aleksandr Gužov

Ettevalmistusi suvehooajaks 
alustati 15. aprillil. Albert Truuväärt

Veised hooldavad Paljassaare maastikku. 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
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Loomade ujutamine 
Stroomi rannaalal 

keelatud!

Suve algus toob kaasa oodatud rannahooaja. Stroomi ja Pikakari rannad 
Põhja-Tallinnas valmistatakse ette paljude külaliste vastuvõtuks.

Anna probleemist teada:
- Rannavalve kontakttelefon: 

1911 või 651 1700.
- Krausberg OÜ (koristus): 

6 391 377, 
krausberg@krausberg.ee

Infoks: Võrkpalliplatside 
võrgud asuvad mõlemas 
rannas rannavalve sooja-
kus, kätte saab dokumendi 
alusel. Pall peab kasutajal 
endal kaasas olema.



Hannes Kullamäe
Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo 
liiklusjärelevalvekeskuse juht

Soojad ilmad on tänava-
tele toonud nii suured 
kui väikesed jalgrat-
turid. Et kõik saaksid 
tervena ja turvaliselt 
saabuvat suve nautida, 
anname mõned olulised 
näpunäited. 

Selleks, et liikluses oleks võimalik 
oma sõiduvahendit kontrollida, 
peab ratas olema sõitja jaoks sobiva 
suurusega, mugav ning varustatud 
kõigi vajalike elementidega – töö-
korras pidurid, signaalkell, koda-
rahelkur, ees valge ja taga punane 
helkur ning pimedal ajal ees valge 
ja taga punane tuli.

Rattakiiver on Eestis kohustuslik 
kuni 16aastastele, aga me soovitame 
nii linnaliikluses kui maanteel nii 
jalg- kui tõukerattaga sõites kanda 
kiivrit igas vanuses ratturitel.

Alates 10. eluaastast võivad 
jalgratturid sõita sõiduteel, võima-
likult paremal pool teeääre lähedal. 
10- kuni 15aastastel ratturitel on 
sõiduteel sõitmiseks vajalik jalgrat-
ta juhiluba.

Nooremad kui 10aastased jalg-
ratturid võivad sõita ainult kõnni-
teel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel 
ning õuealal.

Sõidutee ületuskohale lähene-
des vähendage kiirust, et jõuaksite 
liiklusolukorda hinnata ning et ka 
lähenev autojuht teid õigeaegselt 
märkaks. Enne sõidutee ületamist 
peatuge, veenduge, et ohtu ei ole, 
looge autojuhiga silmside ja alles 
siis ületage tee.

Reguleerimata ülekäigurajal peab 
arvestama, et jalgrattalt maha tule-
mata pole jalgratturil ülekäigurajale 
lähenevate juhtide suhtes eesõigust 
(jalgratturile peab andma teed vaid 
pööret lõpetava sõiduki juht). Kõige 
ohutum sõidutee ületamise viis on 
alati ratast kõrval lükates.

Kergliiklusteel liigeldes peab 
rattur arvestama jalakäijatega, 

möödudes neist vasakult poolt, 
sõites jalakäija kiirusega ning vara-
kult oma lähenemisest rattakellaga 
märku andes.

Kui olete otsustanud jalgratta 
asemel elektrilise tõukeratta ka-
suks, siis palun veenduge, et saa-
te selle valitsemisega hakkama. 
Pealtnäha habras ja vaikselt surisev 
liiklusvahend võib oskamatu käsit-
lemise korral tema omaniku elu ja 
tervise tõsiselt ohtu seada. Meeles 
peab pidama, et tõukerattaga sõites 
kehtivad nii sõitjate turvalisuse kui 
liiklusreeglite osas samad nõuded 
kui jalgrattaga sõites. Ja palun tu-
letage lastele meelde kindel reegel 
– tõukerattal ei tohi sõita korraga 
rohkem kui üks inimene.

Head suured ja väikesed rattu-
rid, palun ärge kandke liikluses kõr-
vaklappe. Kõrvaklappidest kostev 
lemmikmuusika muudab teie tee-
konna eriti ohtlikuks, sest liikluses 
toimetulekuks vajate nii kuulmis- 
kui nägemismeelt, aga kõrvaklappi-
dest tuleva muusika tõttu võib kuul-
mata jääda lähenev sõiduk.

Turvalist liiklemist!

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Reeglina koostab Tallin-
na linnavalitsus kevadeti 
jooksva aasta lisaeelarve 
ja järgneva nelja aasta 
eelarvestrateegia. Nende 
seas on ka investeeringud 
ehk eelkõige uute objekti-
de kavandamine ja vanade 
renoveerimine. Üks võtme-
kohti neis kuulub tavapä-
raselt haridusobjektidele. 
Siinkohal polnud erandiks 
ka käesolev aasta.

Lähiminevik
Kui heita pilk ajas pisut tagasi, siis 
näeme, et viimastel aastatel on olu-
lisel määral suunatud vahendeid ka 
Põhja-Tallinna, muuhulgas linnaosas 
olevatesse haridusobjektidesse. Kest-
vast nelja-aastasest linnavalitsuse te-
gutsemistsüklist (2017–2021) rääkides 
meenuvad esmajoones Gustav Adolfi 
gümnaasiumi algklasside maja ava-
mine Kalamajas, mida tuuakse tänini 
esile kui kaasaegse koolihoone etaloni, 
ja Koplis asuva Tallinna kunstigümnaa-
siumi keelekümbluse klassid. Terve rida 
töid on tehtud Kopli ametikoolis ning 
2017. aastast alates saavad koolilapsed 
(nagu ka kõik teised) treenida ja end 
kehaliselt arendada ujula ja jalgpalliväl-
jakuga varustatud Sõle spordikeskuses.

Sitsi lasteaed taasavas 2019. aastal 
oma uksed pärast põhjalikku renovee-
rimist. Ehte gümnaasium sai samani-
melisel tänaval oma kasutusse tuttuue 
minispordiväljaku ja moodulklassid, 
mis peaksid mingil määral kaasa aita-
ma koolimaja peahoone kitsikusprob-
leemi leevendamisele.

Lähitulevik
Mida on Põhja-Tallinna haridusasu-
tustel oodata lähemate aastate jooksul? 
Septembris algavad lasteaedades Kellu-
ke ja Maasikas rekonstrueerimistööd 
ning juba aasta pärast peaksid nad 

vanade majade asemel kolima täiesti  
uutesse ja nüüdisaegsetesse hoonetesse. 
Senini Lina tänaval vanas lasteaiahoo-
nes konutanud Kopli huvikool kolib 
juba selle aasta septembris Kari tänav 
13 asuvasse uude majja Stroomi kes-
kuse kõrval, kus sügisest avab uksed ka 
Põhja-Tallinna linnaosavalitsus.

Ka Põhja-Tallinna koolilaste seas po-
pulaarne Kevade tänava huvikool – Tal-
linna kunstikool – läheb kahe järgmise 
aasta jooksul remonti, hetkel on käimas 
maja remonttööde projekteerimine.

Kui rääkida koolieelsete lasteasutus-
te pisut kaugematest plaanidest, siis pea-
le juba mainitud Kellukese ja Maasika 
lasteaedade ootavad 2022. ja 2023. aastal 
oma järge lasteaiad Päikene ja Pääsupe-
sa, seejärel ka Kajakas ja Mudila.

Kõigele lisaks on Tallinna haridusa-
met hetkel tegelemas Ehte tänava He-
leni kooli kapitaalremondi ja Tallinna 
kunstigümnaasiumi laienduse etteval-
mistamisega. 

Septembris peaks Kotzebue täna-
val Gustav Adolfi gümnaasiumi kõrval 
oma uksed avama Kalamaja muuseum, 
kus tutvustatakse selle kuulsa Põhja 
-Tallinna asumi ajalugu ja eripärasid.

Plaanid ja investeeringud on suu-
red, ent arvestades seda, et linnaosa are-
neb pidevalt ja elanikkond kasvab, on 
selge, et tempot alandada ei saa. Veelgi 
enam, lähiaastatel peame Põhja-Tallinnas 
avama vähemalt ühe täiesti uue kooli ja 
kaks lasteaeda. Kui teil on aga mõtteid, 
kuhu oleks need kõige õigem rajada, et 
need oleksid vastavuses linnaosa tänase 
arenguga, palun kirjutage mulle e-posti  
aadressil vadim.belobrovtsev@tallinnlv.ee 
ja me lisame teie mõtted oma nimekirja 
ning valime kõige sobivama välja.

Kõiki koolilapsi ja nende vanemaid 
õnnitlen aga selle mitte just kõige liht-
sama õppeaasta lõpule jõudmise puhul! 
Loodame, et järgmine aasta tuleb juba 
kergem ja õppetöö saab toimuda tradit-
sioonilisel kujul – ikka koolimajas.
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Peeter Järvelaid, 
Põhja-Tallinna vanem

Oleme õnnelikud, et meil on ole-
mas neli imelist aastaaega. Kuid 
suuremale osale elanikkonnast on 
suvi ikkagi eriline aeg. Me oota-
me pikalt kevadet ja suve, et saada 
kogu ülejäänud aastaks kätte va-
jalik energia ja vitamiinid. 

Põhja-Tallinna linnaosa asub mere 
ääres, meil on rannaala Stroomi, Pi-
kakari ja väiksemate randadega. Meil 
on kõige rohkem sadamaid Tallinna 
piirkonnas ja nüüd ka uus slipp Pika-
karis, mis annab võimaluse merehuvi-
listel lihtsalt ja mugavalt merele saada. 
Põhja-Tallinn on tuntud üle Euroopa 
Paljassaare linnukaitsealaga, sest asu-
me just rändlindude ülelennu teel ja 
Paljassaare tipu on rändlinnud vali-
nud oma pesitsemise kohaks. Nüüd 
juba neljandat aastat tuuakse suveks  
Paljassaare kaitsealale shoti mägivei-
sed, kes ei häiri pesitsevaid linde ent 
hoiavad siinsed niidud puhtana, mis 
muudab ka pesitsemise ohutumaks ja 
mugavamaks. 

Põhja-Tallinna rikkuseks on meie 
pargid, need on kõik väga eriilmelised. 
Praegu on lõppemas Kase pargi re-

konstrueerimistööd ja me saame juur-
de imelise pargi kohe Kopli lasteaia 
ning Kopli kunstigümnaasiumi kõrval. 
On alanud ka Süsta pargi rekonstruee-
rimine, see saab olema Põhja-Tallinna 
kõige looduslikum park üldse. Kopli 
liinide uue asumi ja Maleva tänava 
piirkonna elukeskkond paraneb mõle-
ma pargi valmimisel oluliselt.

Loomulikult ei oleks suvi Põhja 
-Tallinnas täisväärtuslik, kui meie 
inimesed ei saaks külastada Stroo-
mi randa, mis viimastel aastatel on 
muutunud tõeliseks puhkamise tsoo-

ni rohealaks. Pikakari rand on üldse 
tõeliselt eriline, juba aastaid omab 
see Euroopa Liidu randade kõrgeima 
kvaliteedi tunnismärki – Sinilippu. 
1. juunil 2021 tõuseb Sinilipp Pika-
karis jälle lipuvardasse. 

Põhja-Tallinn hoolitseb oma ela-
nike puhkuse eest, selle hulka kuulu-
vad ka piirkonna laste puhkelaagrid. 
Juba aastaid korraldatakse meil koos 
lastekaitse ja koolide turvavõrgusti-
kuga suve jooksul vähemalt kaks las-
telaagrit 9–12aastastele, kes niisugust 
võimalust vajavad. Mind kui linnaosa 
vanemat rõõmustavad väga ka meie 
tublid vanemaealised spordihuvilised 
elanikud, kes on juba alustanud selle 
suve kepikõnnitreeninguid Stroomis. 

Põhja-Tallinn on sellel suvel pal-
ju puhtam, palju lillelisem. Kuid me 
teeme juba plaane ka uueks aastaks, 
see peaks andma uue kvaliteedi nii 
mõnelegi rohealale. Pole saladus, et 
ootame pikisilmi kiiremat arengut 

Putukaväilas, sellest peaks tulema 
Euroopa suurim lineaarpark (ro-
heala), luues lausa 16 kilomeetri pik-
kused rajad, mis algavad Kesklinna ja 
Põhja-Tallinna piirilt ja läbivad suu-
res osas just meie linnaosa. Niisuguse 
puhkeala loomine ei ole kerge, kuid 
meil on see praegu võimalik, sest 
kõrgepingeliinide maa alla viimine 
vabastab need koridorid, kus enne ei 
saanud liikuda ega tegutseda. 

2021. aasta on koroonapandee-
mia tõttu algusest peale väga keeru-
kas olnud, nüüd on tekkinud väike 
lootus, et suudame suveks nakatu-
misnäitajad nii madalaks saada, et 
see annaks meile võimaluse tulla 
juba veidigi harjumuslikuma elu 
juurde tagasi. Suvi, mis on alanud sel 
aastal päris vihmasena, peaks lõpuks 
ka päikselisemaks muutuma, siis on 
sobiv võimalusel aeg maha võtta ja 
laadida end uue energiaga. Ilusat 
suve kõigile Põhja-Tallinnas!

Neljandat aastat tuuakse 
Paljassaare kaitsealale 
suveks šoti mägiveised

Suvi Põhja-Tallinnas

Lasteaia Maasikas ideekavand. Architecture Workshop Finland Oy

Meeles peab pidama, et 
tõukerattaga sõites kehtivad 
nii sõitjate turvalisuse kui 
liiklusreeglite osas samad 
nõuded kui jalgrattaga sõites.
Ilja Matusihis

Põhja-Tallinna koolid ja lasteaiad 
uuenevad aktiivselt

Sõida turvaliselt!



Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde 
büroo juhataja 

Ära too uusi taimi oma aeda pai-
kadest, kus võõrnälkjaid leidub. 
Kontrolli uute isikute mullapalle, 
leitud munad hävita keeva veega.

Uusi istikuid hoia mõni nädal 
karantiinis. Seo mullapalli ümber 
läbipaistev kilekott ja kinnita see ti-
hedalt ümber istiku varre. Aeg-ajalt 
kontrolli, kas kilekoti sees on muna-
dest koorunud nälkjaid. Olenevalt 
taimest hoia istikut poolvarjulises 
kohas, kasta ja jälgi seda. Kotti sat-
tunud isendid hävita keeva veega.

Kõige tõhusam tõrje on täis-
kasvanud isendite ja munade 
kokku korjamine, keeva veega hä-
vitamine ja seejärel umbes labida 
sügavusele mulda kaevamine. Iga 
isend, kes mais muneda jõuab, 
võib juuliks anda u 400 järglast.

Kontrolli regulaarselt varjulisi ja 
niiskeid kohti aias. Korista lehehun-
nikud, kaeva kompostihunniku 
pealmine kiht läbi, võimalusel lõika 
lopsakate taimede alused puhtaks. 
Igasugused servaalused, kaevuääred 
jms kohad on nälkjatele sobivad pei-
tumis- ja munemispaigad.Nälkjate 
kokku meelitamiseks võib kasutada 
näiteks õllelõkse ja arbuusikoori. 
Paiguta meelituskohtade lähedus-
se lauajuppe, mille alla nad päeval 

peituda saavad. Teomürkide kasu-
tamist tasub vältida, kuna need ei 
ole hispaania teeteo tõrjumisel kuigi 
mõjusad. Niisugused mürgid ohus-
tavad aga kohalikke teoliike, nendest 
toituvaid loomi-linde ja ka lemmik-
loomi. Kindlasti ära vii elusaid nälk-
jaid loodusesse, siis ei levi võõrliigid 
mujale. Looduses saavad nälkjad 
kontrollimatult paljuneda ja edasi 
levida, varem või hiljem jõuavad nad 
aedadesse tagasi. Nälkjate järjepide-
val tõrjumisel on oluline koostöö 
naabritega, vastasel juhul on nälkja-
test võimatu vabaneda.  Rohkem tea-
vet leiad keskkonnaameti kodulehelt 
www.keskkonnaamet.ee.

Teeteod saab viia ka kogu-
miskonteinerisse. Põhja-Tallin-
nas lusitaania teetigude kogumis-
konteinerid asuvad Kopli ja Kaevuri 
tn nurgal ning Maleva ja Neeme tn 
nurgal. Konteinerid on mõeldud 
vaid lusitaania teetigude jaoks ning 
seetõttu palume sinna muud prügi 
mitte visata. Linnaosavalitsuse le-
pingupartner Eesti Keskkonnatee-
nused AS transpordib hiidnälkjad 
sealt Tallinna Väikeloomade Kre-
matooriumisse, kus nad hävitatakse. 
Lusitaania teeteod tuleks enne kon-
teinerisse viskamist panna kilekotti, 
et vältida nälkjate väljaroomamist. 
Metall- või klaasanumaid palutakse 
konteinerisse mitte panna.

Põhja-Tallinna valitsus kor-
raldab kepikõnnitreenin-
guid Stroomi rannapargis.

Igal aastal järjest populaarsemaks muu-
tunud kepikõnnitreeningute sari „Tule 
kõndima!“ jätkub ka sel suvel Stroomi 
rannas. Kepikõnnitreeningud toimu-
vad meil Põhja-Tallinnas juba seits-
mendat aastat järjest ja osalejate arv 
aina kasvab. Eelmise hooaja lõpus läbi 
viidud küsitlus kinnitas samuti nende 
treeningute olulisust. Lisaks treeningu 
positiivsele mõjule üldfüüsilises mõttes 
peeti tähtsaks ka ühise treeningtunni 

sotsiaalset külge – saab suhelda teistega 
ning mitmed on leidnud uusi sõpru-tut-
tavaid. Grupitreeningutel osalemine on 
andnud paljudele motivatsiooni ka ise 
end rohkem pingutada.

Treeneri Rene Meimeri sõnul on ke-
pikõnd jõukohane igaühele, liigutused 
on lihtsad ning loomulikud. Treenin-
guks läheb vaja lisaks kepipaarile muga-
vaid jalanõusid ja sportlikku riietust.

Kepikõnni puhul on liigestel lasuv 
koormus oluliselt väiksem kui joostes 
ja hüpates, mil koormus liigestele tõu-
seb 3–5 korda kehamassist suuremaks. 
Keppidega kõndimine vähendab käi-
misel tekkivat koormust jalaliigestele, 

jättes osa kehamassist käte kanda. Li-
saks alakeha lihastele pannakse tööle 
ka õlavöö, ülakeha ja nimmepiirkonna 
lihased.

Keppidega kõndimisel on tähtis 
õige tehnika. Ka sel aastal viib treenin-
guid läbi kepikõnni treener Rene Mei-
mer, kes on nimetatud liikumisharras-
tuse eestvedaja ja patroon Eestis. Tema 
juhendamisel õpivad osalejad selgeks 
õige tehnika, nii kasvab ka treeningu-
test saadav kasu.

Tasuta treeningud toimuvad juu-
nist septembri lõpuni neljapäeviti kell 
11.00. Lisainfot treeningute kohta saab 
telefoni teel 6457005. PTS

Soodustamaks laste osalemist 
huvihariduses, ei tõsta Tallinn ka 
sel aastal munitsipaalhuvikooli-
de õppetasusid. 

Ühtlasi jätkab linn erahuvikoolide tege-

vuse toetamist. Haridus- ja teadusminis-
teerium on andnud avalikkusele sõnumi, 
et üheks kokkuhoiukohaks riigieelarve 
tasakaalustamisel saab laste huvihari-
dus. Linn seisab selle eest, et huviharidus 
jätkuks täies mahus. Kui riik vähendab 

kohalikele omavalitsustele makstavat hu-
vihariduse toetust 50% ulatuses, ei pea 
lapsevanemad ringide kadumise ja kulu-
de suurenemise pärast siiski muretsema – 
saamata jääva summa 640 000 eurot katab 
linn oma eelarvest. PTS
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■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

1. KOPLI TN 2A // 2B, VANA-KALAMAJA TN 2E, KESK-KALA-
MAJA TN 3 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄL-
JAPANEK.

 
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustavad ajavahemikus 07.06 – 21.06.2021 Tallinna Linnavalitsu-
se 05.05.2021 korraldusega nr 461 vastu võetud Põhja-Tallinnas 
asuva 0,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kopli tn 2a // 
2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute de-
tailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 15107.

Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita Kopli tn 2a // 
2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistud, määra-
ta moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- ja elamumaa, mää-
rata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 5 maapealse ja  
1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks 
ja krundi kasutamise tingimused. Planeeringualale on tagatud 
juurdepääs avalikult kasutatavalt Kopli tänavalt ja Kesk-Kalamaja 
tänavalt.

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 
kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juh-
totstarve korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja 
enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik 
elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõt-
ted jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritud ala asub Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 
otsusega nr 8 algatatud ja koostamisel oleva Põhja-Tallinna linna-
osa üldplaneeringu kohaselt Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 
2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute osas segahoonestusalal ja üle-
jäänud osas liiklusalal. Segahoonestusalale võib kavandada kau-
bandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, elamuid, 
ühiskondlikke ehitisi, keskkonda mittehäirivat väiketootmist jm lin-

nalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Detailplaneering 
vastab koostatavale Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringule.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ülalnimetatud 
ajavahemikus tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine 
tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, Vabaduse väljak 7 ning 
elektroonselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041780. 

2. HIPODROOMI TN 1 // PALDISKI MNT 50 KINNISASJA OSAS 
KEHTIVA DETAILPLANEERINGU TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOTLUSE AVA-
LIK VÄLJAPANEK.

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ava-
likustavad Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu 07.06 – 
21.06.2021. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlus koos lisa-
materjalidega on tööpäeviti avalikul väljapanekul Põhja-Tallinna 
Valitsuse infosaalis, Niine tn 2.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud projekteeri-
mistingimuste taotlus nr 2111002/04722 Hipodroomi tn 1 // Pal-
diski mnt 50 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste 
täpsustamiseks. Kinnistule soovitakse püstitada äripindadega 
büroohooned ning sellega seoses täpsustada detailplaneeringus 
käsitletud ehitise kasutamise otstarvet, hoonestusala tingimusi, 
hoone kõrgust, hoone arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi ning 
haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Hipodroomi tn 1 // Paldiski mnt 50 kinnisasi asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 02.06.2011 ot-
susega nr 93 kehtestatud Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringus (DP028900, edaspidi DP). Lisaks jääb kinnisasi 

osaliselt Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 määruse nr 155 Tallinna 
vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohasesse Tallinna va-
nalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi vaatesektorisse.

Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3 kehtesta-
tud Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb Hipodroomi tn 1 // Pal-
diski mnt 50 kinnisasi alale, mille maakasutuse juhtotstarve on 
ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. DP kehtestamisega on muu-
detud Tallinna üldplaneeringu juhtotstarvet korruselamute ala 
juhtotstarbele vastavaks. Tallinna üldplaneeringu seletuskirja ko-
haselt on korruselamute ala põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste 
korterelamute ala, kus võivad paikneda elamupiirkonda teeninda-
vad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted jm. Tallinna Linna-
volikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna 
linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu peamiselt ettevõt-
lusele suunatud segahoonestusalale ning keskuse ala poolava-
liku ruumi alale. Projekteerimistingimuste eelnõu on koostatud 
vastavalt EhS § 27 lg 4 p 1, 2 ja 7, säilitades detailplaneeringu 
põhilahenduse, st projekteerimistingimused ei sisalda detailpla-
neeringu olemuslikku muutmist.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse nr 2111002/04722 
ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ka elektroonselt 
ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee ning 
Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/De-
tailPlanning/Details/DP028900.

 Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse 
korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust lä-
biviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid kuni 21.06.2021. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse 
seadus § 50 lõige 3).

Hispaania teeteo munad. Merike Palginõmm

Treeningud toimuvad Stroomis neljapäeviti kell 11.00. Albert Truuväärt.

Kuidas võõrnälkjaid  
vältida ja tõrjuda?

Kepikõnnitreeningud on tagasi!

Munitsipaalhuvikoolide õppetasu ei tõuse ka sel aastal
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Kool on selleks õppeaastaks läbi saamas ning 
suur suvi ootab ees. Ilmad muutuvad järjest 
soojemaks ja ajaveetmise võimalusi värskes 
õhus tuleb üha juurde. Linnaosas jagub põne-
vaid tegevusi ka noortele, on, mille vahel valida. 

Juba neljandat aastat järjest toimuvad väikse-
matele ja suurematele ekstreemspordisõpradele 
tõukerattatrennid Kopli Ekstreempargis (Kopli 98). 
Terve suve vältel ehk juunist kuni augustini tasub 
huvilistel esmaspäeviti kella 13.00ks kohale tulla. 
Sel aastal toimub projekt koostöös haridusametiga.

3. juunil kell 15.00 teostub Kalamaja muuseu-
mi ja Põhja-Tallinna noortekeskuse ühisideena 
sündinud projekt, mis kutsub noori Kalamaja tä-
navatele värvilisi keksukaste joonistama. Män-
gima ja hüppama saab minna Kalamaja muuseu-
mi juurde, Kalamaja põhikooli ja GAGi kool ette 
ning Kalamaja pargi mänguväljakule. 

11. juunil ajavahemikul 15.00–17.00 on 
14–26aastased noored oodatud osalema vana aja 
mõõgavõitluse töötoas.

14.–18. juunil toimub Põhja-Tallinna noor-
tekeskuse eestvedamisel linnalaager „Seikluslik 
juuni“. Sihtrühm on 8–13aastased noored, maksu-
mus 60€. Lisainfo: info@ptnk.ee või tel: 653 1447.

18. juunil toimub Põhja-Tallinna noortekesku-
ses IT-ÖÖ, mille eesmärgiks on äratada noortes 
huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vas-
tu. Öö toimub eelregistreerimisega: info@ptnk.ee

Suve jooksul saavad aiandushuvilised osa võtta 
põnevatest tegevustest ja töötubadest Põhja-Tal-
linna noortekeskuse õuealal (Kopli 98) – alusta-
takse pisema Kopli kogukonnaaia rajamist. Pro-
jekti tegemisi juhib piirkonna noortekeskus.

Mõnusat suveaega! Juulis ja augustis ootavad 
juba uued põnevad tegevused!

Lisainfo otsimiseks ja saamiseks tasub kind-
lasti pilk peal hoida Põhja-Tallinna linnaosa ja 
Põhja-Tallinna noortekeskuse Facebooki lehel 
ning kodulehtedel. PTS

Põhja-Tallinna 
valitsuse välikontor
Põhja-Tallinna vanem võtab 
linnaosa elanikke vastu õues:

7. juuni 14:00 – 16:00  
Kolde Selveri (Sõle 31)  
parkla juures

10. juuni 14:00 – 16:00 
Paavli ja Kopli tänava nurk

14. juuni 14:00 – 16:00  
Stroomi rannahoone 

Stroomis toimub laat
Suur Stroomi laat  

on tulemas ka sel aastal  
22.06 Stroomi rannaalal kella 10–16. 

Müügil on suviselt kirju kaubavalik ligemale kaheksa-
kümnelt müüjalt. Tooteid leiab igale maitsele ja vanu-
sele. Laadal saab talunikelt osta kala, liha, mett, ma-
gusaid tooteid, värsket talukaupa, juurvilja, maasikaid 
ja kõike muud põnevat. Ei puudu ka suviselt värvili-
sed riided, jalanõud, lastetooted, sokid, päikseprillid 
ja kõik muu suveks vajalik. Kohapeal on ka toitlustus 
ja mitmesugused atraktsioonid lastele, et pakkuda tei-
le võimalust veeta tore päev koos perega.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Julia, kes muretseb maailma puhtuse pärast
Kalamajas kõndides võib 
Soo tänaval üsna juhuslikult 
sattuda ühte erilisse paika, 
mis kannab nimetust Ilma 
Pood. Niisiis poodi. Kes 
asjast juba teadlikumad on, 
need sinna mõistagi enam 
juhuslikult ei satu, vaid 
käivad regulaarselt oma 
varusid täiendamas. Tege-
mist on aga oma tarbimis-
harjumustest teadlikumate 
ostjatega, sest Ilma Pood on 
esimene pakendivaba pood 
Tallinnas. Idee eestvedaja ja 
omanik Julija Bulgakova oli 
meelsasti nõus iseennast ja 
oma maailmavaadet lugejai-
le tutvustama ning alustas 
elukäigust.

Sündisin Riias, seal möödusid minu 
lapsepõlv ja kooliaastad. 2008. aastal 
sain Riia tehnikaülikoolis keskkon-
natehnoloogia magistrikraadi ja kuni 
Eestisse tulekuni töötasin keskkonna-
kaitse valdkonnas. Mõned aastad juh-
tisin energiatõhususega seotud europ-
rojekte nii riiklikul kui eratasandil ja 
koolitasin mitmesuguseid spetsialiste. 

Oma viimases töökohas Läti transpor-
diministeeriumis olin infrastruktuuri-
de peaekspert. Puhta keskkonna jätku-
suutlik areng on olnud minu hariduse 
ja tööga selgelt seotud.

Ühel eluhetkel otsustasite asjad 
pakkida ja kolida Eestisse. Miks?

Tulin südame kutsel. Kohtusin 
eestlasest mehega ja pärast lapse sündi 
tulimegi Eestisse elama.

Kuidas Eestis kohanesite?
Eesti on väga külalislahke. Juba 

esimesest hetkest peale, kui hakkasin 
oma pabereid vormistama, tundsin 
igati rõõmsat vastuvõttu. Nüüd, kus 
ma ise tervitan meie poe külastajaid, 
tunnen end ütlemata koduselt tänu 
nende heale tujule ja naeratustele.

Kas võib öelda, et olete alati lugu 
pidanud keskkonnasäästlikust ja n-ö 
rohelisest ellusuhtumisest ning loo-
mulikult juhindunud sellest ka kõi-
gis oma toimingutes?

Mulle teeb muret küsimus, mida 
me õigupoolest oma lastele päran-
dame. Loomulikult mängib siin rolli 
minu elukutse ja sellega seotud olnud 
ametid – tean paljusid protsesse seest-
poolt ning seega ka nende kahjulikku 
mõju meie tervisele ja keskkonnale 
üldse. Samas pole ma ka ise mingi näi-
disökoloog – sõidan autoga, ostan uusi 

asju jne. Ent siiski püüan kogu hingest 
liikuda sammhaaval rohelisema elu-
stiili poole – väldin liigseid pakendeid, 
toetan kohalikke tootjaid ja annan oma 
teadmisi edasi neile, kes seda vajavad. 

Kuidas tekkis mõte luua Kala-
majja päris oma pood?

Eestisse kolides jäi mulle silma, kui 
erinevad on ostuharjumused siin ja Lä-
tis – Riias võib suure osa kaupadest osta 
pakendivabalt ja oma taaraga. Kauban-
duskeskustes leiab alati kohalike toot-
jate lette, kust saab nii liha- kui piima-
saadusi, samuti juurvilju, ühesõnaga 
kõike seda, mida saab Eestis näiteks 
ka Rimist. Ent siin on rõhk eelkõige 
supermarketitel ja üsna kiiresti sai sel-
geks, kui palju tekib plastijääke kas või 
juba meie oma neljaliikmelises peres. 
Riias olid aga ka spetsiaalsed pakendi-
vabad poed ja mind hakkas huvitama, 
miks neid Tallinnas ei ole. Inimeste 
käest uurides sai selgeks, et huvi ja va-
jadust oleks piisavalt. Lisaks oli mul 
vaja mõelda, millega edasi tegelda, sest 
kontorisse ma enam tagasi ei kippunud. 
Nii hakkaski mõte üha enam küpsema, 
kirjutasin töötukassale projekti, sain 
starditoetuse ja läkski lahti!

Meil on ökokauplusi ja biomar-
keteid teisigi, mille poolest teie oma 
eriline on?

See EI OLE ökokauplus. Suurema 
osa meil müügil olevatest kaupadest 
leiab ka Selverist, Rimist jt poodidest, 
kuid meil on need ilma pakendita. 
Loomulikult müüme ka väiketootjate 
toodangut, mida kuskilt mujalt ei leia 
ja mille hinnataseme üritame hoida 
taskukohase. On ka taimetoitlastele ja 
veganitele mõeldud kaupu. Lisaks pa-
kendivabale kaubale (kosmeetikapa-
kendid saab meile tagastada), mis pa-
nustab meie linna ja mere puhtusesse, 
järgime ka võimalikult impordivaba 
kaubandust. Kaugelt toodu saastab at-
mosfääri tänu lõputule transpordile. 
Seega tarnime kaupa võimalikult lähe-
dalt, lisaks kohalikule toodangule ka 
Lätist, Soomest jne. Ja mis on veel tähtis 
– meilt saab osta ka väikestes kogustes. 
Üheks-kaheks söögikorraks näiteks.

Kas Kalamaja on sobilik kant sel-
lise poe jaoks, on siin õigem atmo-
sfäär kui mujal?

Alguses ikka kartsin pisut, et kui-
das mul poepidamine minema hak-
kab. Mujalt tulnu, nagu ma olen. Keel-
gi pole veel selge. Ühel hetkel tundus, 
et Kalamaja on õige kant. Ja ma ei eksi-
nud. Siin elavad sõbralikud inimesed, 
kes on avatud kõigele uuele ja kellega 
jagame ühiseid väärtusi. Lisaks on 
ääretult kodune tunne, kui naabrinai-

ne lippab vaat et pidžaama väel meile 
kohvi järele. Pluss mõni tänulik laps, 
kes saab lihtsalt niisama kommi. Nii-
sugustes pisiasjades peitub hindamatu 
väärtus.

Ja üldse – maailm saab puhtamaks 
juba siis, kui iga päev kas või üksainus 
inimene loobub plastist ja pöörab pil-
gu jäätmevaba elustiili poole.

Julia Bulgakovaga ajas juttu Haldi 
Normet-Saarna

Õnnitleme  
juunikuu  
juubilare!
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Roomelt Malviste
Antonina Modina

Maria Tikhomirova
Maret Malviste

Virve Ruul
Grigori Pesnja

Ninel Ale
Vera Tokovaya
Malle Lensomit

Õie Kase
Riina Kool
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Maria Rosenberg

Evi Adamberg
Aleksander Kobets
Mihhail Koloskov

Linda Ülend
Niina Zverjako

Jelizaveta Mljavova
Viivi Madar

Alexander Stepanov
Larisa Kovalko
Vanda Senjut

Stalina Taaramäe
Elvi Turu

Jevgenia Kulakovskaja
Anatoly Chuychenko
Aleksandra Naumova

Aino Vernik
Vladimir Volchek
Mihhail Kušnirski

95
Jelizaveta Saaliste

Alexandra Grigorieva
Hilja Kogerman
Ninel Kovaleva

Klavdiya Kukanova

Ilma Poe idee eestvedaja ja 
omanik Julija Bulgakova. Erakogu

Teenetemärgi sai Kopli lasteaia direktor  
Marika Ärmpalu. Albert Truuväärt

Tõukerattatrennid toimuvad Kopli 
Ekstreempargis esmaspäeviti kell 13.00. 
Põhja-Tallinna Noortekeskus

Seiklusrohke juuni Põhja-Tallinnas

Tallinna linnavolikogu otsustas anda 
Tallinna vapimärgi Vaino Väljasele, tee-
netemärgi said tänavu 27 inimest.

Endine diplomaat ja poliitik Vaino Väljas pälvis va-
pimärgi märkimisväärsete teenete eest Eesti suve-
räänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisel 16. novembril 
1988. aastal ja rolli eest Eesti iseseisvuse taastamise 
protsessis.

Linna vapi- ja teenetemärk on austusavaldus 
inimestele, kes on midagi olulist korda saatnud või 
andnud oma igapäevase tegevusega tuntava panuse 
kaaslinlaste elu paremaks muutmisse.

Teenetemärgi said tänavu 27 inimest. Põhja-Tal-
linnaga on seotud järgmised tublid kaaslinlased: 

‒ Rahvusvaheliselt tunnustatud moedisainer 
Reet Aus olulise töö eest keskkonnateadliku mõtte-
viisi populariseerimisel

‒ Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees 
Arkadi Popov hindamatu panuse eest COVID-19 
pandeemiaga võitlemisel ning elanike selgesõnalise 
teavitamise eest kriisiajal

‒ Lääne-Tallinna keskhaigla vanemarst-uroloog 
Gennadi Timberg kauaaegse ja pühendunud töö 
eest raskete terviseprobleemidega patsientidega Lää-
ne-Tallinna keskhaiglas

‒ Kopli lasteaia direktor Marika Ärmpalu pü-
hendunud töö eest koolieelikute kasvatamise eden-
damisel ja pedagoogiliste uuenduste elluviimisel 
Tallinnas. PTS

Tallinna teenemärgid 
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645 7012

● Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
● Lamekatuste remont rullmater-
jaliga SBS.Laon korstnaotsi. Kor-
terite-vannitubade remont. Kõik 
elektri-torutööd. Boilerite, pistiku-
te paigaldus. Soodsalt. 58508713
● Müüa kvaliteetsed, hästi pakitud 
küttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. Hin-
nad kohaletooduna. Tel 5620 8210
● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com
● Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trü kiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim
● Ostan seisma jäänud sõidukeid. 
Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan tel 5618 
8671 või seisevauto@gmail.com.
● Ostan VANAVARA - mööbel, 
raamatud, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, militaaria, töö-
riistad ja palju muud! Ardo, 5607 
8579
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@
gmail.com.
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
● Ehitusoutlet Harjumaal Kose 
alevikus pakub immutatud poste, 
puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 
höövelmaterjal), soojustust (villa 
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Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00
Kanal 11

ja Kingspan PIR-i), aiakaupu 
(varjualuseid, lehtlaid, kuure, 
aiamööblit jpm). Pakume ka 
transporti. Lisainfo: www.ehi-
tusoutlet.ee ja 5656 0096
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 
5399 3595
● Eluruumide sanitaar- ja ka-
pitaalremont. Lammutusest 
lõppviimistluseni, k.a. elektri- ja 
torutööd. 5831 4411.
● 12. mail jäi Põhja-Tallinnas 
trammi nr 1 või 2 või bussi nr 
3 suur must plastkott kolme 
pildi-lõuendiga (lõpetamata). 
Palun tagastada vaevatasu eest. 
Autor G. Telefon – 512 5921.
● Ostan üle 30 aasta vanuseid 
autosid / mootorsõidukeid 
(VAZ, gaas, UAZ), mootorrat-
taid, NSV Liidu mopeede, neile 
varuosi jne Tel. 5683 6500


