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“Elanike huvi on, et meie 
parkides oleks hea olla ja 

saaks ohutult puhata.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 
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sügishooaega koos sügishooaega koos 
LinnateatrigaLinnateatriga

Ohtlike jäätmeteOhtlike jäätmete
kogumisringkogumisring
29. novembril29. novembril

KoolilasteleKoolilastele
jagati helkuridjagati helkurid

Kase park uuenebKase park uueneb
järgmise aasta suveksjärgmise aasta suveks

Pelgulinna ajalugu jaguneb 
mitmeks osaks, millest vaid 
üks osa on ametlik ehk kir-
ja pandud ajalugu.

Aga nagu igal linnal on ka 
Pelgulinnalgi oma müütiline 
ajalugu ehk siis lugu raudtee 
ehitamise eelsest ajast, mil sel-
lele alale asusid elama inime-
sed, kel polnud ehk parimad 

Kopli liinide vahetus läheduses, 
Kopli ja Maleva tänava vahele jääv 
Kase park on kindlasti üks Põh-
ja-Tallinna pärlitest.

Linnaosa kasvab ning nõudlus avali-
ku ruumi järele, kus on meeldiv olla, tõu-
seb pidevalt. Kopli Kase park saab juba 
järgmiseks suveks uue ilme. Parki luuak-
se rohkesti vaba aja veetmise võimalusi, 
rajatakse keskväljak, mänguväljakud, va-
bas õhus sportimise linnakud, skatepark 
ning koerte jalutusväljakud. Pargi uuen-
damine maksab ligemale 1,4 miljonit eu-
rot.

Säilinud on jääaegsed kivikülvid
Kase park on endine metsaala, mis 

laiub 7,2 hektaril. Peale rändrahnude, 

millest suurima kõrgus on üle kahe meet-
ri ja läbimõõt neli meetrit, on pargis säi-
linud ka jääaegseid kivikülve, mis on 
praeguseks kaitse alla võetud.

Pargi projekti koostamisel arvestati 
sedagi, et võimalikult palju kive peaks 
jääma samasse kohta, teisaldatavad ki-
vid paigutatakse aga pargi erinevatele 
haljasaladele.

Võtmesõnaks on loodusliku ilme esile-
tõstmine

Pargist kujuneb looduslähedane mit-
mekesiste tegevustega puhkeala. Kase 
pargi haljastuslahenduse võtmesõnaks 
on olemasoleva loodusliku ilme säilita-
mine ja esiletõstmine.

Pargi kujundamisel arvestati, et kõik 

tegevusalad oleksid hajutatud. Tegevus-
alad paiknevad taskutes ja on paiguta-
tud nii, et sekkumine looduskeskkonda 
oleks minimeeritud ning juurdepääs te-
gevustele maksimaalne.

Uued teed järgivad juba välja kujunenud 
liikumissuundi

Pargi peamine jalgtee ühendab Kopli 
tänavat Sepa tänavaga. Jalakäijate jaoks 
rajatakse ühendusteed Maleva ja Sepa 
tänavaga ja seoses sellega ka kaks uut 
raudteeülekäigukohta. Maleva tänavale 
rajatakse ka täiendav ülekäigurada. Par-
gi teedele aga paigaldatakse LED-valgus-
titega tänavavalgustus .Olemasoleval 
teedevõrgustikul on kavandatud mitu 
jooksurada.

Pargi kujundamise ideed laekusid kogu-
konnalt

Tallinna linnaplaneerijad ja Põh-
ja-Tallinna valitsus soovisid pargi kor-
rastada nii, et see meeldiks ja oleks at-
raktiivne piirkonna elanikele. Seepärast 
korraldati enne pargi planeerimist idee-
korje, kus paluti põhjatallinlaste arva-
must, millisena soovivad elanikud Kase 
parki näha. Ja nii ta nüüd saigi.

Kopli Kase pargi rekonstrueerimistööd 
tellis Tallinna keskkonna- ja kommu-
naalamet. Pargi maastikuarhitektuurse 
lahenduse koostas AB Artes Terrae OÜ 
OÜ (maastikuarhitektid Merle Karro-Kal-
berg, Tanel Breede ja Heiki Kalberg). Par-
gi rekonstrueerimise projektdokumen-
tatsiooni koostas Roadplan OÜ.  PTS

Valmis
Merimetsa
terviserada
Valmis 2,5 kilomeetri pik-
kune Merimetsa tervisera-
da, mille ehitustööd alga-
sid 2019. aastal.

Sel aastal valmis terviseraja 
teine etapp, mille käigus rajati 
umbes 2 kilomeetri pikkune ja 
3 meetri laiune okaspuuhakke 
ja graniitsõelmetega kaetud ra-
da. 

Terviseraja planeerimisel ot-
siti pikalt keskteed, kuidas säi-
liks Merimetsa eripärane loo-
duskeskkond ning samas muu-
ta terviserada linnaelanikele pa-
remini ligipääsetavamaks ja ka-
sutajasõbralikumaks. Selle pä-
rast kavandatigi uue kattega 
laiem rada osaliselt olemasole-
vale rajale. Puude säilitamiseks 
tuli rada panna puude vahele 
looklema.

Esimese etapi tööd valmisid 
2019. aasta lõpus, mil kindlus-
tati mugavam juurdepääs tervi-
serajale. Selleks ehitati okas-
puuhakkest ja graniitsõelmetest 
jalgtee, mis viib Kolde puiesteelt 
terviserajale. Paigaldati jalgtee-
le valgustus, pingid, prügikas-
tid, kuus jalgrattahoidjat. Pai-
galdati ka üheksa seadmega vä-
lijõusaal, mis sobib erinevateks 
treeninguteks.  PTS

Oktoobri lõpuni toimusid Meri-
metsas kepikõnitreeningud, mis 
jätkuvad maikuus.  Ilja Matusihis

Pelgulinn, ca 1960–61.  Eesti Ajaloomuuseum / Ajapaik

Pargis paiknevad jääaegsed kivikülvid.  Põhja-Tallinna LOV Pargist kujuneb looduslähedane mitmekesiste tegevustega puhkeala

Pelgulinna väljak oli uuendatud 2017. aastal.  Põhja-Tallinna LOV

Põhja-Tallinnas 
on 60 148
elanikku
1. oktoobri seisuga elas 
rahvastikuregistri andme-
tel Põhja-Tallinnas 60 148 
inimest.

Septembrikuu jooksul suure-
nes elanike arv meie linnaosas 
ühe ja kogu Tallinnas 890 ela-
niku võrra. Elanike arv kasvas 
kõikedes linnosades. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 224 elanikku. 
Tallinnas tervikuna on elanike 
arv kasvanud 3100 inimese võr-
ra ja küündis oktoobri alguseks 
447 032 inimeseni.  PTS

Pelgulinna juubel – 150!
suhted linna võimudega. Siit 
olevat tulnud asumi nimigi, mi-
da Wiedemanni sõnaraamatus 
on märgitud isegi nimega Frei-
stadt (vabalinn või vaba linn).

Samas on asum oma 2,38 
ruutkilomeetrise pindalaga häs-
ti hoomatav. Kuna asumi saa-
tust mõjutanud raudtee ja üm-
berkaudsete piirkondade töös-

vaid võiksid kujuneda Pelgulin-
na elanikele tulevikus töökoh-
tadeks, kus kodu lähedal leitak-
se enda realiseerimiseks võima-
lusi. 

Ajaga toimuvad muutused 
mitte ainult asumi struktuu-
ris-arhitektuuris, vaid muutub 
elanikkond ja nende tegevus-
valdkonnad.

Asumi toredal ümmargusel 
ja auväärsel juubelil on hea 
mõelda – kuhu tahab Pelgulinn 
oma kahesajandaks sünnipäe-
vaks jõuda.

Põhja-Tallinna teised asumid 

soovivad pelgulinskitele nende 
valikutes edu ja ootavad ikka 
neid koostööle. 21. sajandi tä-
henduses on see ikkagi miljöö-
väärtuslik piirkond, kus väärtus-
tatakse nii asumi ajalugu, aga 
ollakse samas väga innovatiiv-
sed ning avatud kõigele uuele. 

Pelgulinna puhul kehtib 
kindlasti väga hästi Põhja-Tal-
linna üldine arenguidee – ole-
me rohelised ja innovatiivsed, 
kasutades maksimaalselt ära 
meie kogukonna potentsiaali.  
Peeter Järvelaid, Põhja-Tallinna va-
nem

tuse roll on kadunud, siis nüüd 
elab Pelgulinn oma elu juba uu-
tes tingimustes. Tore on mõel-
da, et Pelgulinn on Põhja-Tal-
linna linnaosa asumitest kõige 
rikkam naabrite poolest.

Pelgulinnaga piirnevad: Ka-
lamaja, Karjamaa, Kelmiküla, 
Kassisaba, Lilleküla, Merimetsa, 
Pelguranna ja Sitsi asum. 

Täna on tunne, et Pelgulinn 
võiks kujuneda isegi Tallinna 
üheks oluliseks haridus- ja ter-
vishoiu keskuseks. Juba olemas-
olevale koolivõrgule on piirkon-
da lisandumas keskkonnasuu-
naga riigigümnaasium. Riigi-
gümnaasiumi paiknemine Ehte 
Gümnaasiumi jt haridusasutus-
tega ühes kogumis, mis pealegi 
omaks väljundit tulevasele Pu-
tukaväilale, olles samas käeula-
tuses mereäärsele metsaalale, 
on ruum, mille üle me kõik saa-
me uhked olla.

Lääne-Tallinna Keskhaigla 
ümber koondunud tervis-
hoiuasutused on mitte ainult 
meie kõigi tervise garantiiks, 
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Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna vanem

Kasepark (ka Kase park) 
on park Põhja-Tallinna 
linnaosas Kopli poolsaa-
rel, Kopli ja Maleva täna-
va vahel. Pargi pindala on 
7,9 ha. Pargis on muu hul-
gas mitmeid kivikülve ja 
rändrahne. Sellise informatsiooni leiame me Tallinna 
entsüklopeediat sirvides.

Tean minagi, et kohalike suus on sellest räägitud ikka kui met-
sast, sest võrreldes Põhja-Tallinna teiste parkidega pole see park 
veel selle kvaliteediga, mida me siinses piirkonnas pargilt oota-
me. Tallinna linnal on olnud juba pikemaajalisem kava, et teha 
meie linnaosa pargid kõik korda. Sel sügisel algasid tööd Kase-
pargis ja aastal 2021 jätkuvad tööd Süsta pargis; juba lähemas 
tulevikus on plaanis tööd Balti jaama ja Skoone bastioni (Ran-
namägi) vahelisel rohealal ning juba toimuvad nii planeeringud 
kui arendused meie suurimal tulevasel rohealal (lineaarpargis) 
Putukaväilal. Meie pargid ja rohealad on kõik omanäolised ning 
sellisteks peavad nad ka jääma. Samas on meie elanike huvi, et 
meie parkides oleks hea olla, saaks ohutult puhata ja jätkuks te-
gevusi lastele ja oma koha leiaksid ka meie neljajalgsed sõbrad. 

Põhja-Tallinna parkide arendamisel on meil olnud alati abiks 
Kadrioru pargi spetsialistid. Seda koostööd on meil lihtne teha, 
sest Kalamaja Kalmistupark meie linnaosas on Kadrioru pargi 
inimeste hooldada ja arendada. Kui valmistame ette meie piir-
konna parkide ja rohealade arenguplaane, siis loomulikult kü-
sime ka kohalike elanike arvamust. 

Kui valmistame ette meie piirkonna parkide ja 
rohealade arenguplaane, siis loomulikult kü-
sime ka kohalike elanike arvamust.

Vahel me tikume unustama, aga just Kasepargi projekteeri-
mise käigus toimus Põhja-Tallinnas väga mahukas elanikkonna 
küsitlus: millisena sooviks kohalikud elanikud seda parki tule-
vikus näha. Kohalike kodanike arvamust arvestades ongi sinna 
planeeritud lastele mänguväljakud, noorukitele spordiväljakud, 
samuti koerte jalutusalad. Inimeste soovid on saanud projekti-
deks ja nüüd, kui on nende projektide realiseerimise aeg, tuleb 
ehk mõnelegi inimesele üllatusena, et tema enda poolt soovi-
tud mänguväljakud vajavad suhteliselt metsistunud pargialal ka 
reaalset ruumi puude vahel. Me ei saa ju koerte ja laste mängu-
väljakuid paigutada puude latvadesse. Need platsid vajavad reaal-
set maalappi uuenevas pargis. 

Parkide projekteerimine-ehitamine pole poole aasta projekt 
ja siin tuleb arvestada töödega oludes, kus me hoiame maksi-
maalselt loodust, aga samas peame tuleviku huvides tegema tea-
tud hädavajalikke kompromisse. Kui enne ehitustööde algust 
said dendroloogide nõuande järgi kõrvaldatud tormikahjusta-
tud puud, siis oli see just tehtud mõttega tulevikku – et peale 
küllalt suuri investeeringuid oleks Kasepark meile kõigile mak-
simaalselt ohutu, aga samas endiselt armas. 
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Roheline Põhja-Tallinn
ja Kase park
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Õigusalast abi saab tasuta 2. detsembril.  Ilja Matusihis 

Salme kultuurikeskuses lõppes hiljuti remondi esimene etapp.  Salme 

kultuurikeskus

Helkurite jagamine 2019. aastal.  Aleksandr Gužov

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS AVALIKUSTAB PELGURANNA PUHKE-
ALA-MERIMETSA PIIRKONNA DETAILPLANEERINGU KOLDE PST 65, 
67A, 69 JA LÄHIALA OSAS TINGIMUSI TÄPSUSTAVATE PROJEKTEE-
RIMISTINGIMUSTE EELNÕU 11–25.11.2020.
Projekteerimistingimuste eelnõu on tööaja jooksul avalikul väljapane-
kul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus nr 2011002/11272 Kolde pst 67a kinnistu osas kehtiva 
detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks. Kinnistule soovitakse 
püstitada riigigümnaasiumi hoone ning sellega seoses täpsustada de-
tailplaneeringus käsitletud ehitise kasutamise otstarvet, muuta ehitise 
kõrgust 10% ulatuses ja täpsustada haljastuse, heakorra ja liikluskor-
ralduse põhimõtteid. Liikluskorralduse põhimõtete täpsustamise osas 
puudutab projekteerimistingimuste taotluse lahendus osaliselt ka Kol-
de pst 65 kinnistut. 
Kolde pst 67a ja Kolde pst 65 kinnistu asuvad alal, mille ehitusõigus 
on määratud Tallinna Linnavolikogu 28.10.2004 otsusega nr 223 keh-
testatud Pelguranna puhkeala-Merimetsa piirkonna detailplaneering 
Kolde pst 65, 67a, 69 ja lähiala osas (DP005430, edaspidi DP). Lisaks 

jääb kinnisasi osaliselt Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 määruse nr 155 
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohasesse Tallinna 
vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi vaatesektorisse.
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on DP tingimuste 
täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus 
ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu on koostatud vastavalt EhS § 27 lg 4 
p 1, 3 ja 7. Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega 
on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil www.ehr.
ee. PT taotluse nr 2011002/11272 ning projekteerimistingimuste eel-
nõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP005430 (dokumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima). 
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale hal-
dusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid 
kuni 25.11.2020. 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).

  AMETLIKUD TEATED

Salme kultuurikeskus Salme kultuurikeskus 
alustab sügishooaegaalustab sügishooaega

Ka tänavune väga erakor-
raline aasta on lõpule 
jõudmas, enam pole mäge-
de taga ka pühadeperiood 
koos rõõmuga jõuluvana 
kingikotist.

Samas on meie hulgas ka lap-
si, kel ühel või teisel põhjusel 
soovitud kink võib unistuseks 
jäädagi. Just neile lastele aita-
vad Maxima ja Eesti Lasterikas-
te Perede Liit jõulurõõmu tuua 
– Põhja-Tallinnas saavad head 
inimesed olla isiklikuks ingliks 
40-le linnaosa lapsele.

Inglipuu heategevuskampaa-
nia raames kogutud 40 lapse 
soovid leiab Stroomi keskuse 
Maxima XX kauplusesse paigal-
datud Inglipuult 17. novembrist 
7. detsembrini. Igal Inglipuu se-
delil on kirjas lapse nimi, tema 

vanus ja kingisoov.
Inglipuu kampaania toimub 

koostöös Põhja-Tallinna linna-
osa valitsusega. Inglipuu kaua-
aegne patroon, lauljanna Gerli 
Padar paneb heatahtlikele ini-
mestele südamele, et kingisoo-
vi puult võttes see kas kohe või 
järgmise poeskäiguga realisee-
ritakse ning ostetud kink kaup-
luse infoletti antakse. “Nii saa-
me olla kindlad, et kõik kingid – 
olgu selleks mõni mänguasi, 
arendav mäng, koolitarve või ka 
soe riideese – kenasti soovijate-
ni jõuavad,” lisas ta.

Kokku on Eesti erinevates 
piirkondades Inglipuudel üleval 
2000 lapse jõulusoovid, neist 
500 last on peredest, kus kasvab 
neli või enamgi last.  Maxima 
Eesti

Inglipuul ootavad täitmist linnaosa 
laste jõulusoovid

Tallinna Linnateatri Laia 
tänava teatrikompleksi 
ümberehituse ajal saab 
teatri peamiseks mängu-
paigaks Salme Kultuurikes-

kus.
Salme Kultuurikeskus on 

põhjalike remonditööde käigus 
kohandatud Linnateatri ajuti-
seks mängupaigaks. Kultuuri-

Põhja-Tallinna valitsus 
koostöös kohalike koolide, 
politsei ja MUPOga teostas 
koolide juures helkuri-
kontrolli.

Õpilastele ja õpetajatele, kel 
helkur puudus, see anti ning ai-
dati ka jope külge õigele kõrgu-
sele paigaldada.

Põhja-Tallinna koolides toi-
mus helkurite kontroll – pime 
aeg pikeneb iga päevaga ning 
vähim, mida iga inimene enda 
nähtavamaks muutmisel teha 
saab, on kanda helkurit.

Katsetes tegi politsei kind-
laks, et heledates riietes jalakäi-
ja on autojuhile nähtav kuni 65 
meetri kauguselt, ent tumeda-
tes riietes jalakäija vaevu eris-
tatav alles 30 meetri kauguselt.

Isegi valgustatud ülekäigu-

rajast ei pruugi piisata, et auto-
juht tumedates riietes jalakäijat 
õigeaegselt märkaks. Helkuriga 
liikleja on igal juhul paremini 
märgatav, kuid enne tee ületa-
mist peab jalakäija veenduma, 
et juht on teda märganud.

Kuidas pimedas ohutult liigel-
da?

• Maanteel kõnni alati vasa-
kus teeservas, et näha vastutu-
levaid sõidukeid.

• Kinnita helkur keha sõidu-
tee-poolsele küljele nii, et see 
on nähtav võimalikult mitmest 
suunast.

• Kõige õigem on helkur 
kinnitada 30–80 cm kõrgu-
sele maapinnast, nii paista-
vad sõiduki tuled helkurile pea-
le ja see omakorda peegeldab 

Põhja-Tallinna Valitsus jät-
kab koostööd Eesti Juristi-
de Liiduga, mille raames 
on kohalikel elanikel või-
malus küsida tasuta õigus-
alast abi Stroomi keskuse 
2. korrusel 2. detsembril 
kell 10.00–14.00.

Inimesi nõustavad kõrgelt 
kvalifitseeritud notarid, kohtu-
täiturid, advokaadid ja kohtuni-
kud eesti ja vene keeles. Tege-

letakse probleemidega, mis 
puudutavad notaritoiminguid, 
pärimisõigust, perekonnaõigust, 
laste elatisraha, korteriühistute 
problemaatikat, täitemenetlust, 
pankrotimenetlust, tarbijakait-
set jne. Vastuvõtt toimub elavas 
järjekorras.

Kohale toovad bussid 3, 40, 
49. Peatus Pelguranna ja Rand-
la. Stroomi keskus asub aadres-
sil Tuulemaa 20.  PTS

Õigusapteek annab abi 2. detsembril

keskuse ruumid on ehitatud 
ümber vastavalt teatri vajadus-
tele, kuid samas pakuvad uued 
ruumid tulevikus ka kultuuri-
keskuse tegevusteks laiemaid 
võimalusi. Nüüd on käes see 
ajalooline hetk, mil Põhja-Tal-
linn on saamas ajutiseks koduks 
teatrisõprade seas hinnatud 
teatrile. See tähendab – on või-
malik mängida suuremale arvu-
le publikule. 

Salme kultuurikeskuses lõp-
pes hiljuti remondi esimene 
etapp, mille käigus rajati kaks 
black box'i tüüpi teatrisaali, 
täiendati suure saali tehnikat 
ning sisustati näitlejate ja tugi-
personali ruumid. Ühtlasi asen-
dati ehitusööde käigus katuse-
kate ja renoveeriti kogu kolmas 
korrus.

Novembris algab remont 
keldrikorrusel, mis elustab muu-
hulgas ka kunagise legendaarse 
kohviku Leelo. Salme kultuuri-
keskuse remonditööde teine 
etapp maja sisulist tööd enam 
ei häiri. 

Linnateater alustab novemb-
ris Salme kultuurikeskuse äsja 
valminud väiksel laval kontsert-
sarjaga, kus hooaja esimese 
kontserdi annab 11. novembril 
Hendrik Kaljujärv (artistinime-
ga Ruum). Alaliselt tegutseb 
Salme kultuurikeskuses 17 kul-
tuurikollektiivi – segakoorid, 
tantsuansablid, puhkpilliorkes-
ter, tsirkusestuudio jt. Linna-
teatri käsutuses on 2023. aasta 
maikuuni enam kui 2000 ruut-
meetrit kultuurikeskuse pinda. 

 PTS

Õpilastele jagati helkureid

valgust sõidukijuhi silmadesse.
• Kontrolli, et helkur ei jääks 

üleriiete alla, vaid nii näeb sõi-
dukijuht sind õigeaegselt ning 
tal jääb piisavalt aega kiirust vä-
hendada ja sinust ohutult möö-
duda.

•  Helkuri puudumisel on 
omal kohal ka ohutusvest, tas-
kulamp või mobiiltelefoni he-
lendav ekraan, samuti suuren-
dab liikleja märgatavust hele-
dam või erksavärvilisem riietus. 

 PTS
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PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB SIR-
BI TN 23 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOTLUSE AVA-
LIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE 
INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/08622 ja lisatud eeleskiisi ko-
haselt soovitakse abihoone detailplaneeringus määratud hoonestusala 
10 % ulatuses astmeliselt nihutada ehk abihoone kavandada 6 m kau-
gusele elamust. Hoonestusala nihutamise eesmärgiks on säilitada 
krundil kasvav puu.
Sirbi tn 23 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 ot-
susega nr 155 kehtestatud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere va-
helise ala detailplaneering (DP006680). Vastavalt kehtestatud detail-
planeeringule võib Sirbi tn 23 krundil (DP pos nr 21) paikneda üks kuni 
kahekorruseline kuni nelja korteriga elamu ning krundipiiril ja elamust 
vähemalt 8 m kaugusel kaks kuni 6 m kõrgust ühekorruselist abihoo-
net (kinnistute piiril naabritega ühise tulemüüriga). Krundil paiknevate 
ehitiste ehitusalune pindala kokku võib ulatuda kuni 300 m2. Uute kõr-
valhoonete projekteerimisel tuleb kavandada ehitiste välisilme, mater-
jalikasutus ja viimistlus kooskõlas olemasoleva elamu arhitektuurse 
stiiliga (kaldkatus kuni 45 kraadi). Abihoonete välisviimistluseks luba-
tud puit, krohv ja katusekatteks kivi, valts- või sileplekk; avatäited pui-

dust.
Sirbi tn 23 kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 
8 algatatud ja koostamisel oleva “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneerin-
gu” kohaselt Sirbi tänava miljööväärtuslikule hoonestusalale. Tegemist 
on tervikliku planeeringu alusel aedlinna 1. järguna 1939–1941 aastal ra-
jatud nn Ranna aedlinna hoonestusega, kus olemasolev hoonestus-
struktuur tuleb maksimaalselt säilitada. Olemasolevate hoonete re-
konstrueerimisel ja uute hoonete projekteerimisel on oluline säilitada 
väljakujunenud hoonestusviis ja hoonete ühtne ning omanäoline välis-
ilme. Olemasolevatele hoonetele lisaks on uute hoonete (välja arvatud 
abihooned) rajamine kinnistutele ning olemasolevatele hoonetele juur-
deehitiste rajamine keelatud. Hoonete vahel on väravatega piirdeaiad, 
mis tänava ulatuses peavad olema lahendatud naaberhoonetega üht-
ses stiilis.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt täpsustatakse projek-
teerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud 
hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vä-
hendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 % ula-
tuses esialgsest lahendusest. Antud juhul soovitakse nihutada detail-
planeeringus määratud hoonestusala nii, et abihoone hakkab paikne-
ma 8 m asemel 6 m kaugusel elamust. Detailplaneeringus määratud 
hoonestusala nihutamine 10 % ulatuses on põhjendatud, kuna see või-

maldab abihoone püstitamisel rajada detailplaneeringus ette nähtud 
tule leviku takistamiseks vajaliku tulemüüri ning säilitada krundil kas-
vav puu. 
Amet tutvus projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisiga planeerin-
gute läbivaatamise eelkomisjoni koosolekul 25.09.2020, kus protokol-
lilise otsusega nr 6 otsustati: 1) koostada projekteerimistingimuste eel-
nõu hoonestusala nihutamiseks; 2) tulemüüri ülemine kontuur tuleb 
kavandada kinnistu piiril horisontaalsena ja abihoone arhitektuur taga-
sihoidlikumana nii, et sobituks elamuga. 
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP06680, Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja 
mere vahelise ala detailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Murenev rõdu võibMurenev rõdu võib
ohustada möödakäijaidohustada möödakäijaid

Ehitusekspert soovitab re-
gulaarselt hinnata korrus-
majade rõdude seisukorda. 
Vastava auditi toetuseks on 
linn tänavu eraldanud 23 
800 eurot. 

Toetus aitab linna korteri-
ühistuil hinnata korterelamu rõ-
dude ja varikatuste tehnilist sei-
sundit ja leida üles varjatud 
ohud. Auditaruanne annab soo-
vitused rõdude ja varikatuste re-
noveerimise ja hooldamise koh-
ta, samuti näitab audit kui oht-
lik olukord on, kas rõdusid võib 
üldse kasutada ja millal tuleks 
rõdude renoveerimisega algust 
teha.

Rõdude ja varikatuste auditi 
toetuse meetme eelarve on tä-
navu 23 800 eurot, millest artik-
li kirjutamise ajal on toetusteks 
eraldatud 15 974 eurot. Taotlu-

Tallinna elanikud saavad 
ohtlikke jäätmeid tasuta 
ära anda Põhja-Tallinnas 
pühapäeval, 29. novembril. 

Tallinna Ettevõtlusametil on 
rõõm tõdeda, et tallinlaste hu-
vi jäätmete liigiti kogumise ja 
üleandmise vastu on järjest suu-
renenud! Selle üheks heaks näi-
tajaks on ka suur huvi ohtlike 
jäätmete kogumisringide vastu. 

2019. aasta kevadel ja sügisel 
kõigis linnaosades toimunud 
kogumisringidega koguti elani-
kelt kokku lausa 53 tonni ohtli-
ke jäätmeid. 2020. aasta keva-
distel kogumisringidel koguti 
üle Tallinna toimunud kaheksal 
ringil kokku ohtlikke jäätmeid 
27 785 kg.

Sellest kogusest kõige suure-
ma osa andsid värvi- ja lakijäät-
med, (15 432 kg) ning elektroo-
nikajäätmed (3 649 kg). Kõik 
ohtlikud jäätmed suunati edasi 
taaskasutusse. 

Sarnaselt eelmisele aastale, 
oleme üle-linnalist ohtlike jäät-

mete kogumisringe korraldamas 
ka sel aastal kahel korral. Jäät-
mete mugavamaks üleandmi-
seks oleme lisanud juurde ka 
täiendavaid peatuspunkte ning 
pikendanud vastuvõtuaega. Ko-
gumisringide teenust pakub 
avatud hankemenetluse raames 
sõlmitud lepingu alusel AS Epler 
& Lorenz, kellel on pikaajaline 
kogemus ning kes ka ise ohtlik-

ke jäätmeid käitleb.
2020 aasta sügisel ootame 

elanikke kogumisringidele üle 
andma majapidamises tek-
kivaid ohtlikke jäätmeid:

• ohtlikke aineid sisaldavad 
ja nendega saastunud pakendid, 
sh tulekustutid;

• akud, patareid, sh pliiakud;
• vanad ravimid;
• värvide, lakkide liimide ja 

lahustite jäägid;
• õlid ja rasvad, mitmesugu-

sed määrdeained;
• absorbendid, filtermaterja-

lid, saastunud kaltsud ja kaitse-
riietus jms;

• õlifiltrid ja antifriisi jäägid; 
nakkusohtlikud, teravad ja tor-
kivad jäätmed (nt vanad süstlad 
jmt);

• aiandusmürgid ja väetiste 
jäägid, pestitsiidid; kemikaali-
jäägid (happed, leelised, fotoke-
mikaalid ja muud olmekemikaa-
lid);

• ohtlikke aineid sisaldavad 
pesuained;

•  elavhõbedat sisaldavad 
jäätmed (nt vanad kraadiklaa-
sid, päevavalguslambid ja sääs-
tupirnid);

• vanad elektri- ja elektroo-
nikaseadmed. 

Lisainfo ja peatuspunktid 
veebikaardil www.tallinn.ee/est/
keskkond/Ohtlike-jaatmete-ko-
gumispunktid.  Tallinna Ette-
võtlusamet

Eha Võrk,
Tallinna abilinnapea

si võetakse vastu aastaringselt 
kuni meetme eelarve lõppemi-
seni. Ehitise auditi peab teosta-
ma pädev isik, eksperdi päde-
vust tuleb kontrollida kutsere-
gistrist. Toetuse maksimaalmäär 
on kuni 70% auditi maksumu-
sest, kuid mitte rohkem kui 
1000 eurot korterelamu kohta. 
Toetust antakse pärast 1. jaa-
nuari 2018. aastal tehtud audi-
tit maksumuse katmiseks.

Rõdude, lodžade ja välisuste 
kohal paiknevate varikatuste 
ehitustehnilise seisukorra kont-
rollimiseks saavad toetust küsi-
da enne 1993. aastat ehitatud ja 
kasutusse võetud kahe või ena-
ma korteriga elamud. Nende 
hoonete auditivajadusele viita-
vad ehitusinsener Simo Ilomet-
sa sõnul juba visuaalsed defor-
matsioonid.

Rõdu kulumise märgid
Simo Ilomets märkis, et kor-

teriomanik saab rõdu seisundit 
hinnata nii rõdul olles kui ma-

jaesiselt. “Rõdu võib olla näiteks 
viltu vajunud või on betoonpõ-
randasse tekkimas praod. Selles 
suhtes tasuks vaadata ka ülakor-
ruse rõdu põrandat. Halvemal 
juhul on eralduma hakanud be-
tooni kaitsekiht, tükid rõdu kül-
jest murenenud ja armatuur 
paljandunud. Enamasti hakkab 
rõdupõrand murenema servade 
piirkonnas, kust varisenud tü-
kid võivad ohustada möödakäi-
jaid.”

Lisaks alumisele paksemale 
raudbetoonist kihile, mis eriti 
äärealadest korrodeeruma võib 
hakata, tuleb eksperdi sõnul jäl-
gida ka rõdu hüdroisolatsiooni 
katvat pealisvalu.

Simo Ilomets hoiatas, et õhu-
ke kahe-kolme cm paksune ar-
meerimata pealisvalu on kliima 
meelevallas, mistõttu võivad 
selle mörti kergesti mõrad sisse 
lüüa.

“Pealisvalu tükid võivad pi-
deva niiskuse mõjul lahti tulla 
ja samuti alla pudeneda. Rõdul 

seistes tuleks üle kontrollida kä-
sipuudki, mis võivad loksuma 
hakata. Korteriomanik saab üle 
vaadata veel rõdu kinnitite või-
maliku korrodeerumise, inten-
siivne roostetamine on palja sil-
maga näha. Kahtluse korral tu-
leks olukorrast kindlasti teavi-
tada korteriühistu juhatust, et 
tellida rõdude ja varikatuse au-
dit.”

Eksperdi sõnul juba esimese 
kahtluse korral rõdu kandevõi-
me suhtes tuleks omanikul rõ-
du mitte väga koormata, sinna 
raskeid asju mitte ladustada ega 
astuda rõdule mitmekesi. “Kui 
rõdu kandevõime hinnang spet-
sialisti poolt detailsemalt ette 
võtta, siis saab kihte avades võt-
ta proovikehasid ja mõõta arma-
tuuri ristlõike vähenemist. Kan-
devõime ammendumisele viita-
vaid rõdude viltuvajumisi saab 
kaardistada ka geodeedi abil.”

Toetuste taotlemine
Audititoetuse taotluse an-

• 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 (Pelgu-
ranna 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
• 18.00–18.30 Kolde/Ristiku ristmikul (Kolde poe juures)
• 18.40–19.10 Sõle ja Härjapea nurgal (Sõle 18 kõrval)

  KOGUMISRINGI AJAKAVA

Ohtlike jäätmete kogumisring 29. novembril

keedi saab täita linna projekti- 
ja tegevustoetuste infosüstee-
mis (TTR), valides tegevustoe-
tuste hulgast grupi “Korteri-
ühistud” ja valdkonna “Rõdude 
ja variaktuste auditi toetus”. 
Taotlusele tuleb lisada auditi 
aruande koopia, selle maksu-
must kajastav arve ja auditi eest 
tasumist tõendav maksekorral-
dus.

Taotlusi menetleb Tallinna 
Linnavaraamet. Auditi jätkute-
gevuse toetust saab taotleda au-

dititoetuse saamise järgselt ja 
pärast seda, kui on tehtud kor-
terelamu rõdude ja varikatuste 
auditi aruandes nimetatud puu-
duste kõrvaldamiseks vajalikud 
ehitustööd. Taotlusele on vaja-
lik lisada rõdude ja varikatuste 
auditi aruanne, omanikujärele-
valve leping (olemasolu korral) 
ja ehituse töövõtuleping. Samu-
ti tööde üleandmise-vastuvõt-
mise akt, mille on allkirjastanud 
taotleja esindaja ja töövõtja 
esindaja. 

Esimese kahtluse korral rõdu kandevõime suhtes tuleks omanikul rõdu 
mitte väga koormata.  PTS
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  KUHU MINNA, NOVEMBER

Kai kunstikeskus, Peetri 12, tel 
529 3139

•  18.09–08.11 K–P kell 
12.00–19.00 näitus “Leviaatan: 
Paljassaare peatükk”. Pilet 8/5 
€ (K kõigile sissepääs sooduspi-
letiga)

•  28.11–06.12 E–P kell 
12.00–19.00 7. artishoki bien-
naal “Koopia” ühisnäitus. Pilet 
8/5 € (K kõigile sissepääs soo-
duspiletiga)

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, tel 5309 9772

• 11.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevu-
luukide tuur eesti keeles, tasu-
ta

• 12.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevuluu-
kide tuur inglise keeles, tasu-
ta

• 14.11 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, tel 683 0970

• 07.11 kell 11.00 põnnihom-
mik 2–5-aastastele lastele koos 

vanematega. Vaatame ja loeme 
põnniraamatuid ning proovime 
kätt meisterdamises

•  09.–14.11 “Põhjamaade 
raamatukogunädal” – lastel on 
võimalik erinevaid nuputus-
ülesandeid lahendada

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

Püsitegevused
•  Iga esmaspäev ja kolma-

päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

•  Iga teisipäev kell 15.00–
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõp-
su”

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

Üritused

•  11.11 kell 17.00–19.30 
mängu “Among us” õhtu

• 13.11 kell 18.00–19.30 fil-
miõhtu

• 17.11 kell 17.00–19.00 Sak-
samaa kultuuriõhtu

• 20.11 kell 17.00–19.00 lau-
ajalgpalliturniir

• 23.11 kell 16.00–18.00 loo-
dusfilmiõhtu

• 24.11 kell 14.00–19.30 ak-
tiivsete mängude päev

• 27.11 kell 17.30–19.00 rum-
my turniir

• 30.11 kell 17.00–19.00 joo-
nistusõhtu “Minu vision ideaal-
sest maailmast”

• 04.12 kell 17.00–19.00 pil-
jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
tel 601 9153

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

•  07. ja 21.11 kell 14.00 ja 
19.11 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

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

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, tel 
673 3965 / 5330 3390

• 07.11 kell 19.00 tantsuõhtu 
Pelgulinna majas. Tantsuks 
mängib Olev Mäe. Pilet 6 € / 
paaridele 10 €. Eelregistreerimi-
sega

• 20.11 kell 15.00 eakate tee-
õhtu jääb ära (seoses koroona-
viirusega)

• 27.11 kell 19.30 kiiksuga as-
jad. Riidest lindude meisterda-
mise töötuba. Tasu 15 €. Eelre-
gistreerimisega

Ootame uusi osalejaid huvi-
ringidesse:

• Viiuliõpe (N, R). Tasuline. 
Registreerimisega

• Eneseareng läbi jooga (E).
Tasuline. Registreerimisega

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

• 10. ja 20.11 kell 19.00 eten-
dus “Mis nüüd mina”

•  13.11 kell 19.00 etendus 
“Tunnete maastik”

• 14. ja 27.11 kell 19.00 eten-
dus “Abielutunnistus”

•  26.11 kell 19.00 etendus 
“Närvipundar”  PTS
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PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB 
PEETRI TN 7 JA 9 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOT-
LUSE AVALIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/11719 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 
kinnistute vahelist piiri ning Peetri tn 9 kinnistu haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtteid.
Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 
02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud “Tööstuse tn 48 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering” (DP019130). Peetri tn 7 (DP krunt pos 6) on de-
tailplaneeringuga kavandatud 30% äri- ja 70% elamumaa või 100% äri-
maa sihtotstarbega krundiks. Krundil asuv endine katlamaja on ette 
nähtud rekonstrueerida kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 
hooneks ning hoone parkimine lahendada Tööstuse tn 48b krundile 
rajatava hoone maa-aluses parklas (DP krunt pos 1). Peetri tn 9 (DP 
krunt pos 7) on detailplaneeringuga kavandatud 100% ärimaa sihtots-
tarbega krundiks. Peetri tn 9 krundile on antud ehitusõigus ühe seits-
me maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.
Peetri tn 7 kinnistul paikneb Noblessneri laevaehitustehase elektrijaam 

ja poolenisti elektrijaama korsten, mis mõlemad on kultuuriministri 
18.08.1997 määrusega nr 46 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” tun-
nistatud ehitismälestiseks (registri nr 8607). Ehitismälestiseks tunnis-
tatud elektrijaama korstnast pool jääb Peetri tn 9 kinnistule.
Amet on kaalunud Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu projekteerimistin-
gimuste taotlust, taotlusele esitatud seisukohti, lisatud arhitektuurset 
ning linnaruumilist ettepanekut ning detailplaneeringu täpsustamise 
võimalusi projektide läbivaatamise komisjoni 24.01.2020 ja 23.09.2020 
koosolekul. Kehtestatud detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatused hõlmavad: 1) Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 krundi pii-
ride täpsustamist eesmärgiga jätta elektrijaama korsten tervenisti ühe 
kinnistu koosseisu tagab selle hilisema tervikliku hoolduse ühe omani-
ku poolt; 2) Peetri tn 9 liikluskorralduse täpsustamise vajadus on tingi-
tud olemasolevast varasemalt kavandatud jalakäijate panduse ning ra-
jatud Kalaranna tänava juba realiseeritud lahendusest; 3) haljastuse la-
henduse täpsustamise vajadus tuleneb realiseeritud teede lahendu-
sest (vaata eelmine punkt) ja Peetri tn 9 krunti läbiva süvavee kollek-
tori olemasolust, mille ümber tõstmist ei ole kavandatud ning mille 
peale või kaitsevööndisse ei tohi istutada kõrghaljastust.
Amet leidis, et detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste koostamine Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas on põhjenda-

tud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta, 
muutunud ehitamist reguleerivad õigusaktid ning ehitusseadustiku § 
27 lõikes 4 on toodud alused, mis võimaldavad koostada detailplanee-
ringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimis-
tingimuste väljastamisel on võimalik tagada, et elektrijaama korsten 
jääb tervenisti Peetri tn 9 kinnistule, mis tagab ehitise kuuluvuse ühele 
omanikule ning seeläbi ehitise hilisema korrashoiu.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP019130, Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Eesti üks väheseid erivaja-
dustega lastega tegelevaid 
erakoole, Hilariuse kool 
Tallinnas loodi lastevane-
mate algatusel septembris 
2005. aastal. Kooli nimi pä-
rineb pühalt Hilariuselt, 
kes on keskaegne erivaja-
dustega inimeste kaitsepü-
hak.

Hilariuse kooli õppetöö põ-
hineb R. Steineri poolt loodud 
waldorfpedagoogikal, mille põ-
hilisteks märksõnadeks on 
inimsõbralik lähenemine, ini-

meseks kasvamise ja arenemise 
seaduspärasuste järgimine.

Õppetöö toimub toimetule-
ku ja individuaalsete õppekava-
de alusel.

Õppimisel kasutatakse palju 
kunstilisi väljendusi ja praktili-
si tegevusi.

Koolis on kangasteljed, savi 
ja puutöö, muusika- ja liiku-
misklass, tunnetus-lõõgastus ja 
pallimere tuba ning võimalus 
ujuda kõrvalolevas Sõle spordi-
keskuses.  Maarika Vorsmann, 
Hilariuse kooli direktor

Linnaosavalitsus on juba 
mitmeid aastaid hoidnud 
au sees ja õnnitlenud Põh-
ja-Tallinna juubilare.

Kord kvartalis kutsutakse 
kokku kõik juubelit tähistavad 
sünnipäevalapsed alates 65. elu-
aastast, et koos juua tass kohvi, 
süüa kringlit ja kuulata muusi-
kat.

Viimane kohtumine toimus 
septembris ning kahjuks keeru-
lisel ajal oleme otsustanud ku-

ni uue aasta alguseni need koh-
tumised ära jätta, et hoida meie 
kõigi tervist ja peatada viiruse 
levik. Aga see ei tähenda, et juu-
bilarid jäetakse õnnitlemata. 

Oleme otsustanud saata hoo-
pis juubilaridele õnnitluskaardi 
koos väikese meene – helkuri-
ga! Saabunud pimedal ajal soo-
vime, et kõik me oleksime auto-
juhtidele nähtavad ning hooli-
me ikka oma tervisest!  Põh-
ja-Tallinna LOV

Juubilaride postkasti
saabuvad helkurid

Hilariuse koolil täitus 15 
aastat

Hilariuse kool oli loodud 2005. aastal.  Hilariuse kool 

Suur aitäh kolleeg Peeter 
Järvelaiule, kes juhatas 
Kesklinna Sõnumite ok-
toobrinumbris sisse uue 
rubriigi, heites naabri hea-
tahtliku pilgu n-ö piiriüle-
se koostöö võimalustele.

Kolleeg kutsus vaatama lin-
nasisestest piiridest üle ja väl-
japoole. Kui võtta ainult mõ-
nedki kokkupuutekohad Kesk-
linna ja Põhja-Tallinna linna-
osa vahel – näiteks linnahall või 
Balti jaam –, siis on raske vahet 
teha, kummal pool piiri see ob-
jekt olulisem on.

Sama kehtib, ja veelgi laie-
mas mõõtkavas kogu vanalinna 
kohta. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse arvatud keskaeg-
se algupäraga asum võib küll 
kuuluda tervenisti Kesklinna 
halduspiiresse, kuid on kindlas-
ti mitte ainult kõigi tallinlaste, 
vaid kõigi pärandit väärtusta-

Vanalinn kuulub meile kõigile

Monika
Haukanõmm,
kesklinna vanem 

vate inimeste varandus. 
Üldiselt ollakse harjunud tä-

histama mõistega 'vanalinn' 
keskaegse linnamüüri sisse jää-
vat ala. Samas on aga selle la-
hutamatuks osaks ka ümbritsev 
bastionivöönd ja rohealad ku-
nagise vallikraavi kohal– Skoo-
ne bastion ehk Rannamägi, 
Snelli tiik, Ingeri bastion ehk 
Harjumägi jmt. 

Koosmõtlemise kohti on nii 
lühemas kui pikemas ajavaates 
mitmeid, olgu selleks Balti jaa-
ma arendused koos loodava Jaa-
ma pargiga või Snelli tiigi ja se-
da ümbritseva roheala kujune-
mislugu. 

Nüüd võin teatada hea uudi-
se: leidsime ettevõtja, kes asub 
Snelli tiiki põhjalikult ja põhja-
ni puhastama.

Kui kõik laabub plaanipära-
selt, siis järgmise kevade õite-
ajaks on nii tiik kui ka selle üm-
ber laiuv Toompark korda teh-
tud. Seejärel tuleb uus ülesan-
ne – muuta see puhkeala huba-
semaks ja tegevusi pakkuvaks. 
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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

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 
oodatud. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee

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-

Reklaam ja kuulutused:Reklaam ja kuulutused:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee

645 7012645 7012

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

Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Tel 5690 3327

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

Sünnimärkide digitaalne uuring 
(tervel kehal) Tallinnas. Dr Aarne. 
75 €. Tel 669 0806, www.vita.ee

Väljaõppinud puudelangetaja teos-
tab ohtlike puude ja okste raiet. 
Tööd teen tõstuki ja köistehnika-
ga. Freesin kände ja teostan oks-
te äravedu. Puude ü ldseisundi hin-
damine ja konsultatsioon tasuta. 
Tel 513 3458

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

Kui tunned, et vajad abi
suhtlemisel ametiasutustega:
• esindamine asjaajamisel,
• dokumentide koostamine ja esitamine,
• suhtlemine inkassofirmadega,
kohtutäituritega.
Esmane konsultatsioon tasuta!
5633 3066 www.esindamine.ee
 kontakt@esindamine.ee


