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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus saiTervisekeskus sai
nurgakivinurgakivi

LinnaosaLinnaosa
vabanebvabaneb
romusõidukitestromusõidukitest

 2020. aastal 2020. aastal
valminud objektidvalminud 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 Stroomi rannapargi 
JõulumaaJõulumaa kava kava
Pühapäev, 6. detsemberPühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets” imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
  
Pühapäev, 13. detsemberPühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
  
Pühapäev, 20. detsemberPühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsemberPühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuarPühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuarPühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-TallinnasJõuluootus 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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Keeruline, aga tulemuslik aasta AD 2020

Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna linnaosavanem

Liikudes Põhja-Tallinnas näeme 
kõikjal ehitusi. Ehk nnagu linna-
osas juba ammu elavad inimesed 
kinnitavad, on kohe näha, et elu 
siin areneb. 

Üks linn ja selle osa saab areneda 
edukalt ainult siis, kui on olemas tugev 
kogukond, kes tahab ja suudab oma elu-
ruumi paremaks ning samas moodsa-
maks muuta. Põhja-Tallinnal on need 
eeldused olemas.

Aastal 2020 alanud koroonapandee-
mial on olnud meie tegevustele kindlas-
ti piirav mõju, kuid tuleb tunnistada, et 
näiteks uute objektide rajamisel on ko-
roona olnud väiksemaks takistuseks, kui 
me seda epideemia puhkemisel kartsi-

me. Olles astunud advendiaega, mil ini-
mesed traditsiooniliselt mõtlevad möö-
duvale aastale, meenutades tehtut, saa-
me ka meie Põhja-Tallinnas oma esma-
se kokkuvõtte teha.

Pole unustatud piirkondi
Kaks kõige tähtsamat saavutust on 

tegelikult laiemalt hinnatavad, sest esi-
teks tahan tunnustada meie kogukonna 
aktiviseerumist – meie kõigi koostöös 
on mõnedki probleemid hakanud lahe-
nema. Olgu siis selleks romuautode tei-
saldamine, mis suurendas kiirelt parki-
miskohtade arvu ning aitas parandada 
linnaosas tänavate koristamise ja prü-
giveo kvaliteeti. Teiseks suureks saavu-
tuseks on see, et linnosas toimub areng 
praktiliselt kõigis asumites ja meil pole 
nn unustatud piirkondi.

Aastat 2020 jäävad meenutama mit-
med märgilised objektid, mille ehitus 
või rekonstrueerimine saavad olema 
eeskujuks ka edaspidi. Sotsiaalobjekti-
dest on valmimas Maleva 18 Seenioride 
Maja, mis avab vanemaealiste jaoks 
täiesti uue lehekülje. Soomes juba pool 
sajandit tagasi rajatud seenioride majad 
on andnud meie naabermaal vanemas 
eas inimestele iseendaga toimetulekuks 
hoopis uued võimalused. Soome on sel-

les valdkonnas maailmas kõigile eesku-
juks. Nüüd ei jää meiegi enam põhja-
naabritest maha. Lisaks sai Põhja-Tal-
linna juurde Stroomi rannapiirkonda 
Vaimse Tervise Keskuse, millega astusi-
me taas sammukese ajast ette. 

Teatrilinn?
Väga oluliseks tulemiks kultuuri vald-

konnas on 1965. aastal ehitatud Salme 
Kultuurikeskuse uuendamine ja tõik, et 
alates sellest sügisest asub meie tuntud 
teater, Linnateater – mis on Tallinna lin-
na teater! – just Põhja-Tallinnas. Kui 
vaadata Põhja-Tallinnas asuvaid teatri-
ga seotud institutsioone, siis võiksime 
end ka teatrilinnaks nimetada. Uuel aas-
tal Salme keskuse rekonstrueerimine 
jätkub ja uue kuue peaks saama kesku-
ses asuv kuulus kohvik, mis olnud alati 
olnud Kalamaja rahva üks lemmikutest. 
Salme Keskusest peab saama tulevikus 
mitte ainult kultuuripalee, vaid ka olu-
line kogukonnakeskus Põhja-Tallinna 
elanike jaoks. Meie piirkond on tegeli-
kult inimeste eluks soodne ja seetõttu 
on oluline ka tervisespordi võimaluste 
avardamine.

Sel aastal valmis Merimetsa tervise-
raja 2. etapp, Stroomi rannapargi män-
guväljakud, Merimetsa kolm võrkpalli-

väljakut. Ei jäänud tähelepanu alt välja 
ka meie neljajalgsed sõbrad – Ehte piir-
konnas valmis kaks koerte jalutamise 
väljakut. 

Salme Keskusest peab saama 
tulevikus mitte ainult kultuu-
ripalee, vaid ka oluline ko-
gukonnakeskus Põhja-Tal-
linna elanike jaoks.

Kuid linnaosa elanikele on väga olu-
line, et ka linnaosa tänavavõrk aas-
ta-aastalt pareneks. Sellel aastal sai 
kvartalisiseste teede rekonstrueerimise 
käigus remonditud – Saue tänav, Male-
va põik, Nabra tänav, Pebre tänav, Pel-
guranna 49 esine (lasteaed), Puhangu 
31a-43 teelõik ja Kaluri tänav. Üheks 
ammuoodatud objektiks, mis ka valmis, 
on Paljassaare 46/Katariina kai slip koos 
parklaga; see on oluline objekt nii pääst-
jatele kui meie paadiomanikele üldse. 
Oleme õnnelikud, et kõik need objektid 
valmisid enne vihma- ja talveperioodi. 
Kuid ega tööd linnaosas talve saabumi-
segagi katke, ehitustel käib töö edasi ja 
samas tehakse ettevalmistusi selleks, et 
uuel kevadel saaks juba uute objektide-
ga, milleks Tallinna linn on aastaks 2021 
meie raha eelarvesse planeerinud. 

  LINNAOSAVANEMA VEERG
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Oktoobris tähistas Kalama-
ja Põhukool oma 105. sün-
nipäeva. Kool avati 1915. 
aastal, olles nüüdseks Põh-
ja-Tallinna piirkonna va-
nim kool.

2020. õppeaastal alustas Ka-
lamaja Põhikoolis kooliteed 515 
õpilast 38 õpetaja juhendami-
sel. Kooli õpetajaskond on noo-
ruslik ja aktiivne, lööb kaasa eri-
nevates ettevõtmistes.

Koolis on toimivad tugisüs-
teemid, mis toetavad laste aren-
gut parimal võimalikul moel.  
PTS

Kalamaja
Põhikool 105!

Kalamaja Põhikool on Põhja-Tal-
linna vanim.  Kalamaja Põhikool

2020. aasta kõige2020. aasta kõige
olulisemad investeeringudolulisemad investeeringud
Põhja-TallinnasPõhja-Tallinnas
Uuendati 13 500 ruutmeetrit teid

Põhja Tallinnas uuendati asfaltteid 
ligi 13 500 ruutmeetri ulatuses, uue 
katte sai seitse kõrvaltänavat ja 
kvartalisisest teed. Kõige laiaulatus-
likumad tööd toimusid Maleva põik 
tänavas. Lisaks uuendati Saue, Peb-
re ja Nabra tänavatel teede ja kõnni-
teede katendid ning vajalikud juur-
depääsud kinnistutele. Kaluri, Pel-
guranna 46 ja Puhangu tänava pi-
kendusel rajati uued teede katendid 
koos juurdepääsuteedega sealsete-
le garaažidele.

Renoveeriti Salme kultuurikeskus

Salme Kultuurikeskus läbis remondi. 
Kultuurikeskusesse rajati kaks black 
box’i tüüpi teatrisaali, täiendati suu-
re saali tehnikat ning seati sisse 
näitlejate ja tugipersonali ruumid. 
Ühtlasi asendati ehituse käigus ka-
tusekate ja renoveeriti kogu kolmas 
korrus. Varsti algab remont keldri-
korrusel, mis elustab ka kunagise le-
gendaarse kohviku Leelo.

Valmisid mitmed sotsiaalobjektid 

Maleva 18 valmis 80 korteriga kaas-
aegne Seenioride Maja. Valmis Käo 
tugikeskuse Maleva tänava maja, 
mis pakub tugiteenuseid sügava ja 
raske intellekti- ja liitpuudega ini-
mestele. Lõime tänaval avas uksed 
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse
tugikodu.

Valmisid spordirajatised

Valmis 2,5 kilomeetri pikkune Meri-
metsa terviserada, mille ehitustööd 
algasid 2019. aastal. Stroomi ranna-
park sai uued mänguväljakud. Loo-
masõpradele valmis kaks koerteväl-
jakut. Merimetsa kolm võrkpalliväl-
jakut said uue ilme.

Valmis slipp

Paljassaares Katariina kai juures 
saab nüüd paate vette lasta. Valmis 
slipp koos parklaga. 
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Mupo eestvõttel lahkus kuulus romukallur

  KUHU MINNA, DETSEMBER

Kalamaja kirik, Kalju tn 1,
502 1533

• Pühapäeviti kell 11 jumala-
teenistus ja lastele pühapäeva-
kool

• 12.12 kell 12 Kalamaja se-
gakoori kontsert

• 24.12.kell 17 jõuluõhtu tee-
nistus

• 31.12 kell 17 Taize' õhtu

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, 5309 9772

•  Detsembrikuu vältel on 
avatud jõulukalender “Ava ülla-
tusi!” Kalamaja muuseumiaial

• Kuni 6.01 välinäitus “Kala-
maja kadunud killud. Pildikesi 
perealbumitest” aadressidel 
Köie tn 5, Tõllu 7, Valgevase 14, 
Soo 11, Soo 42, Uus-Kalamaja 9, 
Kungla 53, Kalju 7, Vana-Kala-
maja 7, Noole 5, Kungla 13, Kal-
ju2/Soo 31, Malmi 8, Köie 1a

Põhjala Tehas, Marati 5, 
5854 8844

• 12.12 kell 12.00–19.00 jõu-
lud Põhjala tehases, pilet 2 € 
(lapsed ja pensionärid tasuta)

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

•  Iga esmaspäev ja kolma-
päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

•  Iga teisipäev kell 15.00– 
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.30–
19.00 lauamänguõhtu

•  Iga neljapäev kell 14.00– 
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00– 
18.00 fotoklubi “Enne klõpsu”

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

• 2.12 kell 17.00–19.00 nöö-
rist käevõrude meisterdamine

• 4.12 ja 8.01.21 kell 17.00–
19.00 piljarditurniir

• 9.12 kell 16.00–18.00 jõu-
lukaunistuste töötuba

• 11.12 kell 17.00–19.00 ba-
naanileiva küpsetamine

•  18.12 kell 17.00–19.00 
“Among Us” turniir

• 22.12 kell 15.00–17.00 pi-
parkookide küpsetamine

• 23.12 kell 12.00–17.00 jõu-
lupäev

• 24.12 ja 25.12 noortekeskus 
on suletud

• 29.12 kell 17.00–19.00 maf-
fia õhtu

• 01.01.21 noortekeskus on 
suletud

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
601 9153

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

•  5. ja 19.12 kell 14.00 ja 
17.12 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

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

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

•  6.12 kell 12.00 ja 15.00, 
12.12 kell 15.00, 13.12 kell 18.00 
jõuluetendus “Kivi kotti”

• 19.12 kell 12.00 ja 15.00, 
20.12 kell 15.00 jõuluetendus 
“Sussid püsti”  PTS

Eesootavaks talveks on 
Põhja-Tallinnas lumetõr-
jeks valmis järgmised ma-
sinaid:

• läbivatel magistraal- ja bus-
siliiklusega tänavatel hakkavad 
lume- ja libedustõrjet tegema 
kuus veoautot, mis on varusta-
tud puisturite ja sahkadega,

• kõnni- ja pargiteede tali-
hooldust tehakse neli väiksema 
traktoriga, mis on samuti varus-
tatud puisturite ja sahkadega,

• linnaosa sisetänavate tali-
hooldust teevad kaks keskmise 
suurusega traktorit ja kaks väik-
semat veokit, mis on varustatud 
sahkade ja puisturitega,

• lume teisaldamiseks on ka-
sutusel laadurtraktorid ja lume 
äraveoks kallurid.

Magistraalteid, kõrvalteid 
ning -tänavaid hooldatakse vas-
tavalt tee seisundi tasemele.

Põhja-Tallinna linnaosas on 
kvartalisiseseid tänavaid ja teid 

ligi 300 000 m2, mille seisundi-
tasemeks on määratud 2.

Magistraalteedel on tee sei-
sunditasemeks määratud 3, mis 
tähendab intensiivsemat hool-
dust ja lühemat reageerimisae-
ga saju ja jäite korral.

Magistraalteede (näiteks Sõ-
le tänav, Pelguranna tänav, Kop-
li tänav, Kolde puiestee) hool-
dusel kasutatakse suuremat ma-
sinaparki nii koguseliselt kui ka 
gabariitidelt.  PTS

Põhja-Tallinn on valmis
lumetõrjeks

Tänavate hooldust puudutavate 
küsimuste tekkimise korral 
pöörduge meie lepingupartneri, 
Eesti Keskkonnateenused AS 
poole telefonil 516 6052 või 
e-kirja teel tallinn.tho@kesk-
konnateenused.ee.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse-
ga saate ühendust numbril 
645 7040 või e-kirja teel
pohja@tallinnlv.ee.

  LISAINFO

Tallinna kolm linnaosava-
litsust – Kesklinn, Kristiine 
ja Põhja-Tallinn – otsusta-
sid selle aasta lõpuni ära 
jätta ühisprojekti Eakate 
filmiklubi seansid .

Kuna filmiklubi tegevus hõl-
mab riskirühma kuuluvaid ini-
mesi, tuli projekti kordinaatori-

te hinnangul jätta lähiajal ära 
filmiklubi seansid. Otsus puu-
dutab 17. novembril ja 15. det-
sembril toimuma pidanud kinio-
külastusi.

Kolme linnaosa koostööpro-
jekt on väldanud kolm aastat. 
Tänavune sügishooaeg algas 29. 
septembril.  PTS

Põhja-Tallinnas teisaldati 
teadaolevalt piirkonna kõi-
ge kauem paigal seisnud 
romusõiduk.

Tegemist on kohaliku kogu-
konna seas kuulsust kogunud ja 
meelehärmi tekitanud suure, 
keskkonnale ohtlikuks muutu-
nud kalluriga, mis ligi kaheksa 
aastat kasutult seisis. Kuulsa 
kalluri teisaldus kujunes erili-
seks – kui tavalise romu teisal-
dus tehakse ära 30 minutiga, siis 
romukalluri äravedu võttis ae-
ga 2,5 tundi.

“Koos hea kolleeg Oksana 
Sviridenkoga oleme Põhja-Tal-
linnas kahe aastaga suutnud va-

baneda 230-st romust ja uinu-
vast sõidukist. Meile on teada, 
et piirkonnas on veel umbes 40 
tänavatele unustatud või kasu-
tult seisvat autot, mis hinnalist 
parkimisruumi ära võtavad. Siis-
ki ei ole need romusõidukid, 
kuigi mõnel kasvab sammal ka-
tusel ja rehvid on tühjad. Tege-
mist on nö uinuvate sõidukite-
ga – autodega, mis on komp-
lektsed, aga mida ei ole pikka 
aega kasutatud,” selgitab Boit-
sov. Mupo tänab kõiki, kes pä-
rast piirkondlike inspektorite 
selgitustööd oma romuautod 
vabatahtlikult tänavatelt ja hoo-
videst ära on viinud.  PTSKallur on kasutult seisnud ligi kaheksa aastat.  Ilja Matusihis

Eakate filmiklubi seansid jäävad ära

Tallinn jätkab tuleval aas-
tal lasteaedade renoveeri-
mist, teiste hulgas ootab 
täielik uuenduskuur Põh-
ja-Tallinnas asuvat laste-
aeda Maasikas. Praeguseks 
on sõlmitud uue maja pro-
jekteerimisleping, ehituse 
algab järgmisel sügisel.

Tallinna Haridusameti halla-
tav Lasteaed Maasikas, endise 
nimega Lastepäevakodu nr 21, 
alustas oma tegevust 50 aastat 
tagasi, siis Balti Laevaremondi-
tehase ametkondliku lasteaia-
na. Koolieelne munitsipaallas-
teasutus sai lastepäevakodust 
1992. aastal.

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev märkis, et lasteaia Maa-
sikas ajale jalgu jäänud hoone 
ei rahulda Põhja-Tallinna linna-
osa aina kasvavat nõudlust las-
teaiakohtade järele.

“Tegu on kiiresti areneva 
piirkonnaga, mis on kutsuvaks 
elukeskkonnaks noortele pere-
dele. Praegune, üksnes kuue 
rühmaga lasteaed on kitsaks 
jäämas, ka õpikeskkond ei vas-

ta tänapäeva nõuetele,” selgitas 
Belobrovtsev.

“Remontida olemasolev hoo-
ne – see ei ole enam otstarbe-
kas. Oleme otsustanud selle 
lammutada ning rajada uue, 
12-rühmalise maja, mis vastaks 
nii lasteaiapere kui ka kogukon-
na ootustele.”

Lasteaia Maasikas uue hoo-
ne projekteerija leidmiseks vii-

di läbi ideekavandite konkurss, 
mille võitjaks tunnistati ühis-
pakkujad, Architecture Works-
hop Finland Oy ja Architecture 
Workshop Finland Oy Eesti fi-
liaal.

Parimaks tunnistatud idee-
kavandis on hoone kahele kor-
rusele planeeritud kokku 12 
rühmaruumi plokki, neist kaks 
sõimerühmadele.

Lasteaed Maasikas saab uue maja

Lasteaia Maasikas ideekavand.  Architecture Workshop Finland OY

Igasse plokki kuuluvad riie-
tusruum, pesu- ja tualettruum, 
avatud rühmaruum mahukate 
hoiukappidega ja vajadusel köö-
ginurk.

Avatud rühmaruumid on 
funktsionaalsed, valgusküllased 
ja avarad, lükandseina või kar-
dina abil saab neid jagada ma-
gamisalaks ja mängualaks. Kesk-
ne koridor rühma- ja majandus-
ruumide vahel on planeeritud 
nii, et ka sellest moodustub lii-
gendatud mänguala.

Lasteaia peasissepääs tuleb 
Vasara tänava poolt. Peasisse-
pääsust paremale jääb saali-
kompleks koos garderoobi ja 
abiruumidega. Hoone edela-
poolsel küljel asuvad avatud ter-
rassid, kus mõlemal korrusel on 
igale rühmale eraldi sissepääs, 
terasse saab kasutada ka väliõp-
pe aladena. Teise korruse vä-
litrepid ja terrassid on kaetud 
erikujulise valguskupliga.

Ehitustööd algavad juba järg-
mise aasta sügisel ning uus ma-
ja on plaanis valmis saada 2022. 
aasta novembris.  PTS

27. novembril asetati nur-
gakivi Lääne-Tallinna 
Keskhaigla (LTKH) uuele 
tervisekeskusele, mis ehi-
tatakse endise Kopli polik-
liiniku asemele aadressile 
Sõle 63 ja mis hakkab 
kandma nime Põhja-Tallin-
na tervisekeskus.

Uude tervisekeskusesse on 
planeeritud ruumid kaheksale 
perearstikeskusele, milles on 
oma nimistuga perearste kokku 
12, samuti mitmetele LTKH 
eriarstidele ja erialaspetsialisti-
dele.

Praeguste plaanide kohaselt 
hakkavad lisaks perearstidele 
tervisekeskuses vastuvõtte te-
gema hambaarstid, endokrino-
loog, nina-kõrva-kurguarst, 
sisehaiguste arst, kirurg, uro-
loog, nahaarst, taastusarst, 
psühhiaater, samuti õed, äm-
maemandad, füsioterapeut, 
massöör ja psühholoog, Hoo-
nesse tuleb ka röntgen- ja ultra-
heliuuringute tegemise ja labo-

riuuringuteks vajalike proovide 
andmise võimalus.

Hoone on projekteeritud ter-
visekeskuse vajadusest lähtu-
valt ja see tähendab tavapära-
sest suuremat rõhku eriosatöö-
del. Spetsiaalsed tehnosüstee-
mid luuakse hambaravile, samu-
ti on arvestatud kiiritust kinni-

pidavate avatäidete ja seintega. 
Hoone energiasäästlikkust aita-
vad saavutada päikesepaneelid 
katusel ning fassaadi külge in-
tegreeritud päikesekaitse ribid. 
Projekteeritud ventilatsioon on 
sobiv ka viiruste levimisviise ar-
vesse võttes. 

Põhja-Tallinna tervisekesku-

se rajamine rahastatakse osali-
selt Euroopa Regionaalarengu 
Fondi vahenditest ja samuti LT-
KH omavahenditest. Ligi 5500 
ruutmeetri suuruse tervisekes-
kuse ehitus läheb maksma ca 
5,7 miljonit eurot. Plaanide jär-
gi valmib tervisekeskus 2021. 
aasta teises pooles.  PTS

Tervisekeskus valmib 2021. aasta teises pooles.  Ilja Matusihis

Põhja-Tallinna tervisekeskus Põhja-Tallinna tervisekeskus 
sai nurgakivisai nurgakivi
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Selver rajab uued pisipoed 
Tallinnasse, Tartusse ja 
Pärnusse endiste Comarke-
tite asemele. Viimane 
kauplus viiakse uuele kont-
septsioonile üle märtsiks.

Nõmmel, Tallinna kesklin-
nas, Laulasmaal ja Kadriorus on 
oktoobri jooksul avanud uksed 
esimesed Selver ABC kauplused. 
Novembrikuu jooksul lisandu-
vad Selver ABC kauplused ka 
Laagrisse, Tallinna Ülikooli 
naabrusesse Narva maanteele, 
Nõmme keskusesse, Pelgulinna 
ja Vana-Pärnusse.

“Selveri kvaliteet on nüüd 
saadaval ka väikepoe mõõtmes. 
Selver ABC on kauplus, kuhu si-
senedes klient teab, et tema va-
jadustega on arvestatud,” ütles 
Selveri juhatuse liige Kristi 
Lomp.

Selver ABC tähistab ja eris-
tab Selveri super- ja hüpermar-
ketitest väiksemat, kuid sama-
võrd põhjalikult läbimõeldud 
sortimenti. “Nii nagu suurtes 
Selverites ei tee me ka Selver 
ABC-s järeleandmisi kaubavali-
kus ega kvaliteedis. Tervitame 
klienti mitmekülgse ja läbimõel-
dud sortimendi ning Selve-
ri-väärilise teeninduskvalitee-
diga,” lisas Kristi Lomp.

Selver ABC on ümberkaudse-
tele elanikele ja piirkonnas töö-
tavatele inimestele kindel ostu-
koht, mis pakub kõik esmavaja-
liku ja alati ka midagi erilist. 

Selver ABC on kodukoha lähim 
kauplus, kus kõik igapäevane on 
värske ja kiirelt kättesaadav ka 
hilisele külastajale.

Selver ABC kauplused asuvad 
tavapärastest Selveritest väik-
semal müügipinnal, ent kaup-
luste kaubasortimendis on too-
ted kõikidest enamostetavatest 
toidu kaubakategooriatest ning 
valik esmatarbekaupu tööstus-
kaupadest.

Toidukaupade osas on suu-
rem osakaal valmistoidul ja 
värsketel pagaritoodetel.

Märtsi lõpuks avab Selver 
kokku 16 Selver ABC väikepoo-
di Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 
Tartu Raatuse, Ümera ja Ruki-
lille ning Pärnu Ranna, Oja, Va-
na-Pärnu ja Laine Selver ABC-d 
avavad oma uksed veebruari esi-
meseks nädalaks.

Selver ABC-ks muutumine 
tähendab nii kaubavaliku rikas-
tumist kui ka Eesti suurima 
Partnerkaardi lojaalsusprogram-
miga liitumist. Selver ABC kaup-
lustes hakkavad kehtima kõik 
Selveri kampaaniapakkumised 

ja boonused, mis kogu ülejää-
nud ketiski.

Kodumaisel kapitalil põhine-
val Selveri ketil ei olnud seni 
eraldi väikepoe kontseptsiooni. 
Comarketite ostuga tekkis või-
malus luua senistest suurtest 
Selveri kauplustest selgelt eris-
tuv formaat. 

Selver ABC kaupluste kont-
septsiooni keskmes on kliendi-
lähedane asukoht koos kiire ja 
mugava ostukogemusega, mis 
hõlmab värsket valikut ning as-
jatundlikku teenindust.  PTS

Kaupluse nimi Asukoht Avamisaeg
Valdeku Selver ABC Tallinn, Nõmme Avati 07.10
Liivalaia Selver ABC Tallinn, kesklinn Avati 14.10
Laulasmaa Selver ABC Laulasmaa Avati 21.10
Kadrioru Selver ABC Tallinn, Kadriorg Avati 28.10 
Veskitammi Selver ABC 
(endine Laagri Comarket) Laagri Avati 04.11 
Nõmme Selver ABC Tallinn, Nõmme Avati 11.11
Ristiku Selver ABC 
(endine Pelgulinna Comarket) Tallinn, Põhja-Tallinn Avati 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Tallinn, kesklinn Avati 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Pärnu 02.12 kell 12
Oja Selver ABC Pärnu 06.01 kell 12
Raatuse Selver ABC Tartu 13.01 kell 12
Ranna Selver ABC Pärnu 20.01 kell 12
Ümera Selver ABC Tartu 27.01 kell 12
Rukkilill Selver ABC Tartu 03.02 kell 12
Laine Selver ABC 
(endine Mai Comarket) Pärnu 10.02 kell 12
Marja Selver ABC Tallinn, Mustamäe 17.02 kell 12

  SELVER ABC KAUPLUSTE AVAMISTE AJAKAVA

Selver ABC – Sinu uus kodukauplus!

Tallinnas, Nõmmel endises Valdeku Comarketis avati 7. oktoobril Selveri keti esimene väikepood Selver ABC. 
 Hendrik Osula
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Sõle loomakliinikSõle loomakliinik
Lemmikloomade diagnostika
ja ravi, küülikute ja pisinäriliste ravi, 
lemmikloomade esmaabi ja toidud
 Tel 660 4004,5866 4004,
 Sõle 86/Kopli 69A

  REAKUULUTUSED

Kivikorstnate ehitamine ja remont. 
Tel 518 8889

Lamekatuste remont rullmaterja-
liga SBS, laon korstnaotsi. Vanni-
tubade remont, boilerite, pistiku-
te paigaldus, ummistuste kõrval-
damine. Tel 5850 8713

Müüa kuivad 30 cm küttepuud 
40 l võrgus. Lepp, kask, kojuveo-
ga. Tel 527 0884

Mü ü a kvaliteetsed, hästi pakitud 
kü ttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. 
Hinnad kohaletooduna. Tel 
5620 8210

Mü ü a saetud ja lõhutud kü ttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. 
Tel 522 7345, marek406@gmail.
com

Ostan 1–2-toalise korteri Tallin-
nas (võib olla remontivajav). Tel 
5393 4554

Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Tel 
5451 1053

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Kõik pakkumised 

Reklaam ja kuulutused:Reklaam ja kuulutused:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee      645 7012645 7012

oodatud. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee

Ostan perekorteri Kalamajas ala-
tes 60 m2 ja 3–4 tuba, soodsa 
hinnaga, võib ka renoveerimist va-
jada. Tel 5593 1249, Regon

Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te, fotosid, trü kiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seo-
tud kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka 
avariilisi, riketega, arvelt maas, va-
nu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
hapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan tel 
5618 8671 või seisevauto@
gmail.com

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215

Pakun koduhooldust (isikuhooldus, 
kodu korrashoid, söögi valmista-
mine jms) abivajajatele. Tel 
505 8438

Renoveerimistööd lammutusest 
lõppviimistluseni. Teostame ka ehi-
tus-, elektri- ja sanitaartehnilisi 
töid. Tel 58314411, viimistlus.
lammutus@mail.ee

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
Väljaandja: Põhja-Tallinna
Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn

E-post:
violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012

Trükk: Printall
Kirjastaja: Harjumaa Ühinenud 
Meedia, www.harjuelu.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/
pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

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

implantatsioonimplantatsioon

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

Litsents L03810 Laulupeo 2, Tallinn 10121
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