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Ühistupanga tegevus aitab 
kasvatada eelkõige kodu-
maist ja kohalikul turul
tegutsevat kapitali. | Taavi Aas

Ühistupang
kasvatada 
maist ja ko
tegutsevat 

PÕHJA-TALLINNA
SÕNUMID

Selles lehes: Põhja-Tallinn võitleb gaasiõnnetustega | Patarei merekindluse ala valmistub muutusteks | Algab 25. heakorrakuu

Linn soovib linnahalli ise korda te-
ha nii, et selle suur saal hakkab 
välja nägema nagu varasemal ajal 
ning rahvas pääseb ka edaspidi ka-
tusel jalutama.

Linnavalitsus algatas linnahalli ja sel-
le ümbruse detailplaneeringu. “Eesmärk 
on taastada linnahall ning ehitada naa-
berkruntidele äri- ja ühiskondlikke hoo-

neid,” ütles abilinnapea Taavi Aas. 
“Kuna linnahalli taastamiseks ei õn-

nestunud eraettevõtteid kaasata, otsus-
tas linn selle unikaalse ehitise ise reno-
veerida. Raha selleks peaks tulema lin-
nahalli ümbritsevate kinnistute müü-
gist,” kõneles Aas.

Kuna tegemist on kaitse all oleva hoo-
nega, taastatakse halli saal endisel kujul.

Halli ümbrusse kavandatakse kuni 
kuue maapealse ja kahe maa-aluse kor-
rusega hooneid.

Detailplaneeringu kohaselt peab lin-
nahalli pääsema mugavalt ka jalgsi või 
rattaga liikudes. See tähendab rannapro-
menaadi ja kesklinna viivate rattateede 
rajamist.

Planeeritavat Kalasadama ja Vanasa-

dama vahelist 11,5 ha suurust ala kasu-
tatakse praegu vähe. Kui linnahall välja 
arvata, on see majadeta tühermaa, mil-
lal asuvad üksikud tehnorajatised. Lin-
naplaneerimise amet, Kesklinna valitsus 
ja Põhja-Tallinna valitsus panevad de-
tailplaneeringu tutvumiseks ja arutami-
seks peatselt välja. 

Tallinna linnahall saab uue hingamise

Põhja-Tallinnal on uus lin-
naosavanem.

Linnavalitsuse korraldu-
sega nimetati sellele ame-
tikohale Raimond Kalju-
laid, kes on varem tööta-
nud Edgar Savisaare nõu-
nikuna ning olnud tegev 
turundusettevõtluses.

Samuti aitas Kaljulaid 
viimase viieteistkümne 
aasta jooksul juhtida Kesk-
erakonna kõiki üleriigilisi 
valimiskampaaniaid.

Põhja-Tallinna areng lä-
heb uuele linnaosa vane-
male vägagi korda. “Selles-
se piirkonda on koondu-
nud suur osa Eesti loovet-
tevõtetest, millel on ka ar-
vestatav ekspordipotent-
siaal. Selle piirkonna ini-
meste suhtumine ellu ja 
ärisse sobib mulle. Teiseks, 
linnaosa vajab praegu head 
juhti ja uut tugevat mees-
konda, kes teeks linnaosas 
asjad korda,” sõnas ta.

“Linnaosa arengule tu-
levad kindlasti kasuks mi-
nu saadud kogemused era-
sektorist ja ideed. Tänu 
oma varasemale tööle ja 
kogemustele suudab Rai-
mond Kaljulaid kindlasti 
parandada linnaosa suh-
teid avalikkusega, suheldes 
avatult ja vahetult linna-
osa elanike ja ettevõtjate-
ga,” ütles Tallinna abilin-
napea Mihhail Kõlvart. Vt 
lk. 2 

Põhja-Tallinn 
saab Miini-
sadama tänava

Tallinna linnavalitsus määras 
Põhja-Tallinnas Kalamaja asu-
mis Miinisadama ja lähiala de-
tailplaneeringu alale jäävale se-
ni nimetu tänava nimeks Mii-
nisadama tänav. Miinisadama 
tänav suundub Tööstuse täna-
valt Miinisadamasse.

Tallinna linnavalitsuse nime-
komisjon arutas selle tänava ni-
meküsimust ja märkis, et täna-
va algusosa on ajalooliselt väl-
ja kujunenud, mistõttu on kind-
lasti tegemist nimevajava täna-
vaga. Nimekomisjon otsustas 
kasutusele võtta Miinisadama 
tänava nime.

Põhja-Tallinna valitsus on 
nimekomisjoni taotluse koos-
kõlastanud ning Miinisadama 
tänava nime pidas sellele täna-
valõigule sobivaks ka kaitsemi-
nisteerium. 

Põhja Rimi kaks 
kuud suletud
Kalamajas toimuvate Rimi 
kaupluse laiendustööde tõttu 
sulgeb kauplus mõneks ajaks 
uksed. Rimi pressiesindaja Kat-
rin Batsi sõnul suletakse kaup-
lus aprilli algul.

Ümbertegemisele läheb ka 
praegune vana kaupluse osa. 
Uus Põhja Rimi kasvab enam kui 
500 ruutmeetri võrra suuremaks 
ning selle tootavalikusse tuleb 
juurde mitu tuhat toodet. 

“Kaupluses suureneb ka Ri-
mi Talupoe ala ning valik. Lisaks 
olemasolevale tuleb juurde veel 
üks salatibaari lett,” selgitas 
Bats. Uuenenud Rimi avamine 
toimub juuni algul. 

Linn jagab
toiduabi
Toidupank koostöös sotsiaalmi-
nisteeriumi ning Põhja-Tallin-
na linnaosavalitsusega jagab ka 
sel kevadel Euroopa Liidu toi-
duabi. Toiduabi finantseeritak-
se Euroopa Liidu abifondist.

Meie linnaosa abivajajad saa-
vad toiduabi kätte Toidupanga 
laost aadressil Merimetsa tee 1, 
abisaajaid oodatakse 16. aprillil 
kell 11.00–15.00. Abi on õigus-
tatud saama sotsiaalministee-
riumi poolt koostatud nimekir-
jades olevad inimesed, kes taot-
lesid tänavu jaanuaris või veeb-
ruaris toimetulekutoetust ja/või 
vajaduspõhist peretoetust. Põh-
ja-Tallinna linnaosa sotsiaaltöö-
tajad teavitavad kõiki perekon-
di, kellel on selle abile on õigus. 
Kui isikul on kahtlus, kas ta on 
nimekirjas või mitte, siis võib 
helistada Põhja-Tallinna valit-
suse sotsiaalhoolekande osa-
konda telefonile 645 7071. 

Linnaosa asjad korda!Linnaosa asjad korda!



Aprill 2016 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

2 | LINNAOSA

WWW.TALLINN.EE/POHJA

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
Väljaandja: Põhja-Tallinna

Linnaosa Valitsus

Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn

Toimetaja: Maksim Rogalski

E-post:

maksim.rogalski@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

Raimond Kaljulaid
Põhja-Tallinna linnaosa vanem

Kas keegi veel mäletab, 
milline oli Eesti inimeste 
kõige suurem unistus 
1990ndatel aastatel? See 
oli väga lihtne. Elada sa-
ma hästi nagu laevasõidu 
kaugusel Soomes ja Root-
sis. Saada oma töö eest 
normaalset palka, elada 
turvaliselt ja rahulikult. 
Miks mitte, küsisid inimesed. Me ei ole rumalad ega 
laisemad, me ei ole vähemat väärt.

Ma olen viimased 4–5 aastat ettevõtjana kirjutanud väga pal-
ju ettevõtlus- ja majanduspoliitikast. Sellepärast, et see on ab-
soluutselt kõige olulisem küsimus Eesti inimeste jaoks, isegi kui 
nad sellest alati ise aru ei saa. Kui me saame majanduse korda, 
töökohad korda, palgad normaalseks, siis muu läheb palju liht-
samini paika. Muuhulgas pensionid ja tervishoid, lasteaiad ja 
koolid jne. 

2008. aastal alanud suur majanduskriis kestab siiamaani. Vii-
masel buumiaastal sündinud lapsed tähistavad varsti juba küm-
nendat sünnipäeva. Kuid juba enne kriisi algust tundsid väga 
paljud, et me ei jõua piisavalt kiiresti järele unistusele “elada 
sama hästi nagu Soomes”. Erasektor pingutab, kuidas suudab. 
Riik nii tubli ei ole.

See on pool põhjusest, miks ma võtsin vastu selle ametiko-
ha. Põhja-Tallinn ei ole tavaline linnaosa. Siia piirkonda on koon-
dunud väga suur osa Eesti loov-ettevõtetest. See on omakorda 
valdkond, millel on märkimisväärne ekspordipotentsiaal. Juba 
praegu toodavad eestlased nii rahvusvahelisi reklaame kui fil-
me. Isegi Moskvas toimunud olümpiamängude avamist ei saa-
nud ilma Eesti loovinimesteta tehtud. Ma käisin ettevõtjana 
Londoni vahet rohkem kui Tartus. 

Kui kogu Eesti majanduskasv tammub enam-vähem paigal, 
siis Põhja-Tallinnas mitte. Mujal Eestis on stagnatsioon, siin on 
buum. Sellepärast ei jätkugi Kalamajas enam parkimiskohti. 

Statistika näitab, et igal aastal tuleb siia elama tuhandeid uu-
si inimesi. Kuid elanike arv ise on viimase viie aastaga kasva-
nud vaid tagasihoidlikud 5%. Miks? Sest peaaegu sama palju ini-
mesi läheb elama mujale. 

Need, kes tulevad, on ilmselt keskklass või ka jõukam kesk-
klass. Need, kes lähevad, on tõenäoliselt vaesemad inimesed, 
kes ei suuda piirkonna kerkivate kinnisvarahindadega sammu 
pidada. Sellest muidugi kõva häälega ei ole räägitud. Aga nii ta 
on. Ja linnaosavalitsus peab vaatama, et asi ei lõppeks sellega, 
et põliselanikud tõrjutakse siit välja.

Kui mulle tehti ettepanek saada linnaosa vanemaks, siis ma 
loobusin ettevõtja elust üsna kerge südamega. Ettevõtluses on 
neid, kes majandust arendavad ja eksporti tähtsaks peavad, na-
gu Stroomi rannas liivateri. Aga teiselpool joont – poliitikas – 
on selliseid inimesi väga vähe ja neid ei ole eriti näha ega kuul-
da. Nüüd on üks juures ja ma ei kavatse vaikselt istuda. 

Ma olen täiesti veendunud kahes asjas. Esiteks, kui kogu Ees-
ti majandust arendataks täpselt sellise suhtumisega nagu Põh-
ja-Tallinnas, oleks praegu vaid unistusena näiv 5-protsendine 
majanduskasv tehtud nagu niuhti. Loodaks uusi töökohti, pal-
gad tõuseksid ja täiendavast maksutulust saaks ka teed korda 
teha. Ja normaalseid pensione maksta. Ja kindlustada, et meil 
on piisavalt lastekaitsetöötajaid. 

Ja teiseks, olen kindel, et hästi juhitud, aus ja koostöövalmis 
kohalik omavalitsus on veel üks põhjus tuua oma äri siia, inves-
teerida Põhja-Tallinnasse, luua siin töökohti. Peened ärid ei tä-
henda ainult peeneid töökohti. Kui on kontor, siis on vaja ka ko-
ristajat. Kui on ostujõulist publikut, siis on vaja ka poodi ja sin-
na on vaja ka kassiiri. Need töökohad tulevad samuti siia. 

Järgmine kord kirjutan lähemalt sellest, miks mulle 34-aas-
tasena eakate inimeste mured korda lähevad. 

Raimond Kaljulaid: tegime Raimond Kaljulaid: tegime 
meeskonnas suuri muutusimeeskonnas suuri muutusi
Uus linnaosavanem räägib avameelselt oma plaanidest ega jäta vastamata küsimusele 
oma poliitilistest ambitsioonidest.
Millega tegelesite enne lin-

naosavanemaks saamist? Mil-

line on Teie taust?

Tulin sellele tööle erasekto-
rist. Juhtisin väga sümpaatset 
turundusagentuuri, kus olin ise 
enamusosanik. Tegelesime kõi-
ge innovaatilisema osaga turun-
dusest, mis toimub peamiselt 
digikanalites. 

Ma olen selle üle väga uhke, 
et aastate jooksul sai tehtud 
head koostööd paljudele eduka-
te Eesti ja rahvusvaheliste ette-
võtetega, aga ka suuremate rii-
giasutustega.

Muide, isegi erasektoris ei 
loeta ainult raha. Jõudu mööda 
aitasime ka mittetulundusühin-
guid. Neile tehtud kampaania-
te eest ma enamasti enda töö 
eest tasu ei küsinud. Puutusin 
nii kokku erinevate sotsiaalsete 
teemadega nagu taaskasutus, 
kiusamise ennetamine lasteae-
dades, Noored Kooli projekt jne. 

Vähem on ilmselt välja paist-
nud see, et 14 aastat tagasi töö-
tasin Edgar Savisaare nõuniku-
na linnavalitsuses ning olen sel-
lest ajast peale olnud seotud vist 
küll kõigi Keskerakonna kam-
paaniatega – nii kohalike, riigi-
kogu kampaaniate kui muude 
ettevõtmistega. 

Kuidagi on nii kujunenud, et 
meil on Keskerakonna esimehe, 
Tallinna linnapeaga hea koos-
töö ja Edgar Savisaar on mind 
ikka ja jälle kutsunud appi oma 
ettevõtmiste juurde. Sellepärast 
olen ka linnapea kabineti uksest 
täitsa piisavalt sisse ja välja käi-
nud, olen linna asjadega päris 
hästi kursis. 

Miks otsustasite linnaosavane-

ma ameti vastu võtta?

Kahel põhjusel. Mulle meel-
dib väga see piirkond. Kogu lin-

naosa, mitte ainult Kalamaja või 
Stroomi kant. See linnaosa are-
neb kiiresti, siin on meeletult, 
mida teha ja väga huvitavaid kü-
simusi, mida lahendada. Siin on 
ka palju loovettevõtteid, mulle 
tuttavaid ärisid ja inimesi. 

Teiseks kujunes siin mõne-
võrra ebatavaline olukord pärast 
seda, kui linnavalitsus vabastas 
ametist linnaosa vanema ja viis 
üle teisele ametikohale tema 
asetäitja. Oli vaja uut juhti ja tu-
gevat meeskonda.

See kõik kokku ongi väga hu-
vitav väljakutse. Ja naljaga poo-
leks olen öelnud, et 34 on vii-
mane aeg poliitikasse tulla. Mõ-
ne aja pärast olen Eesti oludes 
isegi peaministri ametiks liiga 
vana ja pigem ülekvalifitseeri-
tud. 

Millised probleemid tuli Teil la-

hendada juba esimestel 

päevadel pärast linnaosava-

nemana ametisse astumist?

Gaasiõnnetuste teema. Esi-
mene asi, millest ma esmaspäe-
va hommikul tööle tulles kuul-
sin, oli veel ühe lapsega juhtu-
nud õnnetus Erika tänaval. Kut-
susime kokku Päästeameti, po-
litsei ja Tehnilise Järelevalve 
Ameti esindajad, saime kõik 
ametid ühe laua taha.

Püüdsime anda inimestele 
viivitamatult teavet, kuidas oma 
kodus gaasiohutust suurenda-
da. 

Edasi hakkasid toimuma pis-
telised kontrollid linnaosas, et 
saaksime pildi tegelikust olu-
korrast. Muidugi hoiame teemat 
päevakorras, et asja uuritaks ja 

õnnetuste tegelikud põhjused 
välja selgitataks. Mulle valmis-
tab muret, et see nii kaua aega 
võtab. Esimestest õnnetusest on 
möödas mitu kuud, aga keegi ei 
tea praegu, miks need traagili-
sed sündmused ridamisi just 
nüüd juhtuma on hakanud. 

Loodan, et politsei ja teised 
asja eest vastutavad riigiametid 
teevad oma tööd võimalikult 
kiiresti. Asi pole süüdlaste otsi-
mises, vaid tuleb leida õnnetus-
te põhjused ja kiiresti. 

Olen ka proovinud kaitsta 
linnaosa elanikke. Oleks õnne-
tusi üks-kaks, siis saaks rääkida, 
et iga kodumajapidamine vas-
tutab ise. Kuid gaasiõnnetusi on 
lühikese aja jooksul juhtunud 
mitmes Eesti eri piirkonnas. Me 
ei saa inimesi selle ohuga sil-
mitsi seisma jätta.

Millised eesmärgid Te enda

jaoks püstitate suures plaanis, 

mida Te sooviksite ära teha 

Põhja-Tallinnas?

Mul oli kõigepealt vaja taas-
tada linnavalitsuses normaalne 
tööõhkkond, et spetsialistid 
saaksid teha oma tööd ja kes-
kenduda linnaosa elanike tee-
nindamisele. Ma arvan, et suu-
res plaanis on see saavutatud – 
tuli juhtmeeskonnas teha päris 
tõsiseid muudatusi, aga need on 
tehtud. Elu saab edasi minna. 

Edasi viin end teemadega 
kurssi, käin läbi linnaosa asutu-
sed, koostame edasist tegevus-
kava. 

Suures plaanis on eesmärk 
teha rohkem, kiiremini ja pare-
mini. 

Põhja-Tallinna linnaosas elab ka 

palju vene keelt kõnelevaid ini-

mesi. Kas olete ka nendega 

kontaktis?

Olen. Ma valdan vene keelt 
võrdlemisi vabalt ja olen esime-
se kahe nädala jooksul kohtu-
nud sadade inimestega, kes siin 
elavad. Vanade ja noortega, 
eestlaste ja venelastega.

Inimesed on positiivsed ja 
mulle tundub, et pigem ollakse 
ootel, mis nüüd saama hak-
kab.

Palju antakse nõu ja olen sel-
le eest tänulik. Ma võin olla 
võrdlemisi jäärapäine, ja kui ma 
midagi olen otsustanud, siis nal-
jalt ma enam ringi ei mõtle. Kui 
ma tahan, et midagi saaks teh-
tud, siis see peab saama tehtud. 
Aga enne otsuste langetamist 
olen väga avatud ja kuulan kõi-
ki.

Mul pole illusiooni, et tean 
ise alati kõige paremini, mida 
teha. Vahva on ka see, et kätt 
suruvad ja jõudu soovivad väga 
erinevad inimesed. Alates sot-
siaalkeskuse käsitööringi proua-
dest kuni viimasel neljapäeval 
Telliskivis pidutsenud noorte-
ni. 

Paljud endised linnaosavane-

mad siirdusid suurde poliiti-

kasse. Kas Teil on selline ambit-

sioon?

Minu ambitsioon on täna, 
siin ja praegu mulle usaldatud 
tööga hästi hakkama saada. 
Suure poliitikaga tegelen ma 
nagunii samal ajal. Olen viima-
sed neljal-viiel aastal väga ak-
tiivselt ettevõtlus- ja majandus-
poliitika küsimustes ettevõtja-
na kaasa rääkinud ja ma kavat-
sen seda teha ka siit kabine-
tist. 
Intervjueeris Maksim Rogalski

Raimond Kaljulaid kohtumas linnaosa elanikega. 

  LINNAOSAVANEMA VEERG

Eesti uus majanduskasv
algab Põhja-Tallinnast

“Mul oli kõigepealt vaja taastada linna-
valitsuses normaalne tööõhkkond, et
spetsialistid saaksid teha oma tööd.”
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Päevased plusskraadid ja 
päike annavad märku ke-
vadest. Murettekitav on 
see, et käesoleval aastal on 
olnud juba kümneid kulu-
põlenguid ning samas po-
le veel kõikjal lumigi sula-
nud. 

2015. aastal oli Põhja-Tallin-
nas 39 kulupõlengut.

Kahjud, mis kulupõlengutest 
tekivad on ulatuslikud. Peale 
selle, et kulupõlengud võivad 
hävitada Teie kodu ja ohustada 
elu, teevad need kahju ka kesk-
konnale ja elusloodusele. Pea-
miselt saavad kulupõlengud al-
guse inimlikust lohakusest ja ka 
pahatahtlikust inimtegevusest, 
olgu selleks siis hooletult teh-
tud lõke, loodusesse visatud 

kustutamata suitsukoni või 
tahtlikult süüdatud heinamaa. 
Kulu põletamine on aastaring-
selt keelatud ja karistatav tege-
vus. 

Paljude kulupõlengute taga 
on laste uudishimu ja teadma-
tus – pannakse kuivanud rohu-
le tuli otsa, et näha leeke ning 
päästeautot sündmuskohale ki-
hutamas. Tõsi, päästeautod on 
põnevad ja tekitavad lastes uu-
dishimu, kuid päästjate peami-
ne tegevus ei ole lastele põne-
vuse tekitamine, vaid abivajaja 
aitamine.

Lastele tuleb rääkida, et tik-
kudega mängimine metsas, 
maastikel ja ka kasutuseta hoo-
netes võib lõppeda õnnetult. 
Nagu öeldakse, ära mängi tule-

ga!
Selleks, et maastikupõlen-

guid vältida, tuleb meeles pida-
da:

•  lõket tehes arvesta alati 
tuule tugevuse ja suunaga, tuld 
võib teha tuulevaikuses või nõr-
ga tuulega (kuni 5 m/s);

• liiga suurt kuhja oksi, puid 
jmt lõkkesse panna ei tohi – mi-
da kõrgem lõke, seda kõrgema-
le käivad leegid ja kaugemale 
lendavad sädemed, mis võivad 
süüdata nii hoone kui ka metsa;

• lõkkekoht peab olema üm-
bert korralikult puhastatud ja 
mittepõleva materjaliga ümb-
ritsetud, nt kivide, mulla või lii-
vaga;

• lõke tuleb teha hoonest ja 
metsast ohutusse kaugusesse – 

vähemalt 15 meetrit;
• varu alati lõkke tegemise 

juurde ämbritäis vett või liiva, 
võimalusel ka tulekustuti;

• grillimisel paiguta grill ta-
sasele pinnale ja hoonest vähe-
malt 5 meetrit kaugemale;

• rõdu on hoone osa ja rõdul 
grillida ei tohi;

• ära viska suitsukoni loodu-
sesse.

Ja mis peamine – mitte ku-
nagi ei tohi tuld jätta järeleval-
veta!

Kui tekib olukord, et ise tule 
kustutamisega toime ei tule, siis 
tuleb kiiremas korras helistada 
112. 

Käes on kulupõlengute oht-
lik aeg. Olge palun hoolsad! 
Päästeamet

Põhja-Tallinn võitleb Põhja-Tallinn võitleb 
gaasiõnnetustegagaasiõnnetustega

Kevad algab päästjatele alati ühtemoodi

Põhja-Tallinnas on käimas 
kontrollreidid gaasisead-
metega korterites, läbivii-
jaks Põhja-Tallinna linna-
osavalitsus koostöös pääs-
teameti ja tehnilise järele-
valve ametiga.

Pistelise ülevaatuse eesmärk 
on kaardistada gaasiseadmete 
olukord, teavitada inimesi või-
malikest ohtudest ja anda neile 
soovitused süsteemide kontrol-
limiseks ning hooldamiseks. 

Viimase kolme kuu jooksul 
on toimunud vähemalt kuus 
gaasiboilerite kasutamisega seo-
tud õnnetusjuhtumit. Nendest 
kolm on lõppenud surmaga. Eri-
ti valusalt puudutas see meie 
linnaosa – ühes majas Erika tä-
naval toimus lühikese aja jook-
sul kaks õnnetust, mille tagajär-
jel hukkus kaks last. 

Info teisest traagilisest vahe-
juhtumist sai teatavaks 14. 
märtsil. Samal päeval astus 
ametisse Põhja-Tallinna uus va-
nem Raimond Kaljulaid, kes 
kutsus koheselt kokku kriisinõu-
pidamise. Ühise laua taha kogu-
nesid päästeameti, politsei, teh-
nilise järelevalve ameti ja gaa-
siseadmeid hooldavate ettevõ-
tete esindajad. 

Selgitatakse põhjuseid 

Koostöös kompetentsete ame-
tiasutustega ja spetsialistidega 
töötati välja soovitused gaa-
siseadmetega seotud õnnetus-
te ennetamiseks ja alustati nõu-
annete levitamist linnameedia 
abil. Linnaosavanem nõudis, et 
vastavad uurimis- ja järeleval-
veorganid selgitaksid õnnetus-
juhtumite põhjused välja või-
malikult kiiresti.

“Seda on vaja kiiresti teha, 
sest juhtumeid on üle Eesti ja 
oht on üle-riigiline. Esimene 
õnnetus leidis aset juba jaanua-
rikuus. Gaasiboiler on võrdlemi-
si lihtne seade, see ei ole reak-
tiivlennuk ja seetõttu uurimis-
tulemuste viibimine tekitab kü-
simusi,” ütles Kaljulaid.

Asetada kogu vastutust gaa-
siseadmete ja küttesüsteemide 

ohutuse eest nende omanikele 
on tema hinnangul ebaõiglane. 
Riiklikud struktuurid peavad vii-
vitamatult võtma tarvitusele 
kõik meetmed, et taolised tra-
göödiad enam ei korduks.

Probleem ventilatsiooniga 

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus 
omakorda korraldas koostöös 
päästeametiga ja tehnilise järe-
levalve ametiga pistelisi kont-
rollreide gaasiseadmetega kor-
terites.

Põhja-Tallinna valitsuse lin-
namajanduse osakonna juhata-
ja Magnus Kiisa sõnul on juba 
esimesed ülevaatused näidanud, 
et paljudes majades on suured 
probleemid ventilatsioonisüs-
teemidega. 

“Paljudel korteritel puudu-
vad õhutusrestid, tihtilugu ehi-
tatakse neid kinni remondi käi-
gus. Aknad vahetatakse ka väl-
ja ja vaba õhu pealevool on see-
tõttu takistatud”, sõnas Kiis. 

Samuti on mõnes külastatud 
korteris gaasiboiler olnud nii va-
na, et ekspertidel ei õnnestunud 
tuvastada, mis firma seadmega 
on tegu.

Spetsialistid soovitavad ta-
gada, et vannitoa uks, kus asub 
gaasiboiler, oleks varustatud põ-

randa lähedal õhu juurdevoolu 
avaga, mis peab olema vähemalt 
300 ruutsentimeetri suurune. 
Lae all peab olema eraldi venti-
latsiooniava, mis ei tohiks paik-
neda suitsulõõris. 

Gaasiseadmete auditit saab 
tellida Inspecta Estonia OÜ-st, 
telefon 659 9470, e-post

estonia@inspecta.com. 
Hoolduse tellimiseks tuleb 

pöörduda seadme ametliku 
hooldaja poole. Mõned tuntu-
mate gaasisoojendite ametlike 
esindajate kontaktid: Gaspre 
OÜ, tel 671 1100; Gaasiekspert 
OÜ, tel 601 2888; Palspluss OÜ, 
tel. 655 2479. 

NELI SOOVITUST GAASISEADMETE KASUTAMISEGA

SEOTUD ÕNNETUSTE ENNETAMISEKS

Paljudes elumajades on kasutusel erinevad gaasiseadmed, mis on 
mõeldud eelkõige vee soojendamiseks, aga ka söögitegemiseks ja 
kütteks. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus hoiatab, et ohutusreeglite ei-
ramine gaasiseadmete puhul võib ohustada teie elu ja tervist. Koos-
töös päästeameti, tehnilise järelevalve ameti, politsei ja gaasisead-
meid hooldavate ettevõtete esindajatega koostasime lihtsad soovitu-
sed, mis võivad säästa teie ja teie lähedaste elud.
1. Tellige gaasiseadmete ohutuse audit ja vajadusel hooldus soovita-

tavalt kord aastas. 

Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemis-
gaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete oma-
nikud ise. 
2. Ostke ja paigaldage vingugaasi andur.

Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja 
seda ei ole võimalik tunda ega näha.
3. Tagage õhu juurdevool vannituppa.

Vannitoa uks peab olema varustatud põranda lähedal õhu juurdevoo-
lu avaga suurusega vähemalt 300 cm2. Lae all peab olema eraldi lõõ-
ris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks 
lõõrides tõmme säilinud. Ventilatsiooniavad ei tohi olla suletud. Lõõre 
tuleb puhastada vähemalt kord aastas. 
4. Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed.

Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. 
Hoidke enda ja oma lähedaste elu!

  TEAVE

Käimas on aktiivne jalg-
rattasõiduhooaeg ning 
sellega seoses tasuks üle 
korrata mõned olulised 
punktid. Siinkohal 10 
nõuannet: 

1. Võimalusel valige ohutu-
mad sõidukohad!

2. Alla 10-aastane ja ilma 
juhiloata jalgrattur tohib üksi 
sõita vaid kõnniteel, kergliik-
lusteel ja õuealal. 10–15-aas-
tastel jalgratturitel, kes võivad 
juba iseseisvalt sõiduteel sõi-
ta, peab liikluses kaasas olema 
jalgratturi juhiluba.

3. Kõnniteel tohib jalgrat-
taga sõita alla 13-aastane jalg-
rattur ja tema kuni kaks täis-
kasvanud saatjat ning väi-
kelast rattatoolis sõidutav 
jalgrattur. Üle 13-aastased 
peaksid sõitma juba sõiduteel, 
kuid see reegel ei kehti juhul, 
kui sõiduteel sõitmine on tee 
seisukorra tõttu oluliselt ras-
kendatud. 

4. Enne sõidu alustamist 
veenduge, kas jalgratas on teh-
niliselt korras (rehvides on pii-
savalt õhku, pidurid on korras, 

kett õlitatud, tuled töötavad).
5.Pimeda ajal või halva 

nähtavuse korral sõites peab 
jalgrattal põlema ees valge ja 
taga punane tuli.

6. Nähtavuse suurendami-
seks kasutage heledavärvilisi 
riideid või ohutusvesti!

7. Kiiver on pea asi! Kandke 
õige suurusega, korralikult 
kinnitatud ja tervet kiivrit! 

8. Oma kavatsustest andke 
käega märku!

9. Jalgrattaga sõites ärge ve-
dage esemeid, mis takistavad 
sõitmist, kaaslase pakiraamil 
vedamine on keelatud. Jalgrat-
taga võib sõidutada last, kes is-
tub sõitjale ettenähtud toolis 
ning kannab nõuetekohast 
kiivrit. 

10. Liiklusseadus lubab 
jalgratturil sõiduteed ületada 
ülekäigurajal sõites, aga ei an-
na jalgratturile eesõigust au-
tojuhtide suhtes. Seetõttu tu-
leb alati eelnevalt veenduda 
enne sõidutee ületamist selle 
manöövri ohutuses.

Info: www.liikluskasvatus.
ee. Ohutut liiklemist! 

Kasulik teada: 10 nõuannet ohutuks 
liiklemiseks jalgrattaga

Tallinna Transpordiamet 
kavandab seoses Kopli 
trammitee rekonstrueeri-
misega Volta ja Angerja 
peatuse vahele uue tram-
mipeatuse loomist.

“Seoses trammi rööbasteede 
rekonstrueerimistöödega on 
Volta ja Angerja peatuse vahele 
kavandatud uus trammipeatus 
mõlemale liiklussuunale. Nime-
tatud peatuse välja ehitamine 
peaks toimuma 2017. aastal,” üt-
les transpordiameti juhtivspet-
sialist Toivo Hallikmäe.

Tallinna Linnatranspordi AS 

allkirjastas märtsi alguses han-
kelepingu, millega rekonstruee-
ritakse 20 miljoni euro eest Kop-
li suunalise trammiliini taristu. 
Ehitustööd algavad lähiajal ja 
peaksid lõppema 2017. aasta ok-
toobris.

Lisaks täiendavale peatusele 
saavad kõik vanad peatused 
trammiooteplatvormid ning oo-
tekojad.

Trammitee sõiduteega ristu-
mised muudetakse ohutumaks, 
paigaldades sinna foorid ning 
kujundades ümber liikluslogis-
tilised lahendused. 

Tuleb uus trammipeatus

MTÜ Telliskivi Selts ja AS 
Pro Kapital Eesti allkirjas-
tasid rahulepingu, millega 
loobutakse edasisest vaid-
lemisest Tallinna Kalasa-
dama ümbruse detailpla-
neeringu teemadel.

Kokkuleppe põhjal rajab Pro 
Kapital pärast detailplaneerin-
gu kehtestamist ja jõustumist 
uued väravad juurdepääsuks 
mereäärele.

Telliskivi Selts omakorda le-
pib Tallinna linnaplaneerimise 
ameti kavandatud rannaala laiu-
sega.

Kokkuleppe sõlmimine tä-
hendab, et Kalaranna rannalõi-
ku saab edaspidi sulgeda üksnes 
ehitusperioodiks ehitustegevu-
seks vajalikus mahus.

Pärast detailplaneeringu 
kehtestamist korraldab Pro Ka-
pital heade tavade kohase ava-
liku arhitektuurivõistluse Kala-
sadama alale terviklahenduse 
leidmiseks, mis sisaldab nii hoo-
nestuse kui ka avalike teede ja 
liivaranna lahendust.

Piirdeaed likvideeritakse lõp-
likult pärast ehitustegevuse lõp-
pemist. 

Telliskivi Selts ja Pro Kapital sõlmisid 
Kalasadama osas rahulepingu

Kevadisel pööripäeval tä-
histasid erinevate kultuu-
riühenduste esindajad Tal-
linnas Navruzi – lõuna-
maist kevade saabumise 
püha.

See on nii kevade saabumise 
püha kui uue aasta vastuvõtmi-
ne. Ürituse programmis olid esi-

nemised, laulud ja rahvustant-
sud, erinevad mängud. Ja mui-
dugi ei lahkunud keegi peolt 
tühja kõhuga, sest rahvuskööki-
de hõrgutiste valik oli suur.

Kultuuriühenduste liidu 
“Lüüra” korraldatud Navruzi pi-
du toimus Tallinnas juba 13. 
korda. 

Tallinnas tähistati Navruzi 
– kevade saabumise püha
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Julianna Jurtšenko
Põhja-Tallinna linnaosa vanema 
asetäitja

Tere, head Põhja-Tallinna 
linnaosa elanikud! Mina 
olen uus Põhja-Tallinna 
linnaosa vanema asetäitja 
Julianna Jurtšenko. 

Linnaosa vanem Raimond 
Kaljulaid valis mind oma mees-
konda eesmärgiga, et aitaksin 
muuta oma varasematele koge-
mustele tuginedes Põhja-Tallin-
na linnaosa paremaks, avatu-
maks ja rohkem elanikele suu-
natud linnajaoks. 

Meie ühine visioon on tuua 
linnaosa valitsus elanikele lähe-
male ja muuta Põhja-Tallinn 
veelgi paremaks elupaigaks. 

Kuidas seda visiooni ellu 
viia? 

Leian, et tuleb teha senisest 
oluliselt suuremat koostööd nii 
linnaosa valitsuses sees kui ka 
laiemalt kogu Põhja-Tallinnas, 
aga kindlasti ka naaberlinnaosa-
dega. 

Uus töökoht on minu jaoks 
suur ja huvitav väljakutse, sest 
Põhja-Tallinn on väga mitme-
kesine ja eriilmeline. Viimased 
5 aastat töötasin Haabersti lin-
naosa valitsuses, kus tegelesin 
hariduse-, kultuuri-, spordi ja 
noorsootöö küsimustega. Samu-

ti olen pühendanud palju aega 
tööle linnaosa tervisenõukogu 
liikena. 

Elanike tervist mõjutavad vä-
ga paljud asjaolud, nii meid 
ümbritsev keskkond ja inimesed 
kui ka sportimise ning vaba aja 
veetmise võimalused. Just sel-
lepärast on minu eesmärgiks 

linnaosa elanike heaolu paran-
damine, seda ennekõike läbi 
keskkonna parendamise, vaba 
aja veetmise võimaluste mitme-
kesistamise. Tähtis on ka elani-
ke teadlikkuse tõstmise kõige 
erinevamates valdkondades.

Endises töökohas oli üheks 
minu tööülesandeks koostöö 
korraldamine kohalike koolide, 
lasteaedade, huviringide, spor-
diklubidega ja erinevate mitte-
tulundusühingutega. Kindlasti 
on minu jaoks tähtis, et Põh-
ja-Tallinnaski oleksid need suh-
ted heal tasemel, sest koostöö 
viib sihile. Ma usun, et me saa-
me olla toeks nii meie haridus-
asutustele kui ka kohalikele 
ühingutele paljudes erinevates 
küsimustes.

Minu jaoks on Põhja-Tallinn 
väga südamelähedane linnaosa. 
Ma olen siin linnaosas jõudnud 
elada nii Madala kui ka Sõle tä-
naval. Võin liialduseta öelda, et 
siin algas minu iseseisev elu.

Linnaosa suureks eripäraks 
on 20-kilomeetrine merepiir. 
Meil on kaks suurt ja ilusat ran-
da, kuhu ilusal suvepäeval tule-
vad inimesed kogu Tallinnast. 
Mõlemad rannad on nii meie 
linnaosa kui ka kogu meie linna 
suur väärtus, mida kindlasti on 
vaja arendada ka edaspidi – siis 
on inimestel veelgi rohkem või-
malusi veeta aega vabas õhus.

Rääkides Põhja-Tallinnast ei 
saa ma rääkimata jätta nii sot-
siaalsetest kui ka turvalisuse kü-
simustest. Kui esimesed on suu-
remas osas rangelt reguleeritud 
riigiseadustega, siis teise teema 
puhul on võimalik üht-teist ise 
ära teha. Ma loodan, et saame 
koos linnaosa vanemaga lähi-
ajal kohtuda meie piirkonna po-
litseinikega ja korteriühistute 
esindajatega ning arutada tur-
valisusega seotud küsimusi ju-
ba täpsemalt.

Sellest hoolimata, et Põh-
ja-Tallinna linnaosa nagu ka 
terve Tallinn on viimaste aasta-
te jooksul palju arenenud, on ka 
täna meie linnaosal arenguvõi-
malusi veel piisavalt palju. Ma 
usun, et uue linnaosa vanema 
juhtimisel saame väga palju ära 
teha nii Põhja-Tallinna linna-
osa, kui ka siin elavate elanike 
heaks. 

Julianna Jurtšenko: Põhja-Tallinnas 
algas minu iseseisev elu

Taavi Aas
Tallinna abilinnapea
linnapea ülesannetes

Euroopa Liidus teevad ko-
halikud ja piirkondlikud 
omavalitsused ligikaudu 60 
protsenti avaliku sektori 
investeeringutest.

Hiljutine majandus- ja ra-
handuskriis on nende investee-
rimisvõimekust märgatavalt 
kärpinud. Hetkeolukord ei luba 
meil ka tuleviku osas midagi 
roosilist ennustada. Langustren-
di peatamiseks esitas Euroopa 
Komisjon Euroopa investeeri-
miskava, mis aitaks ja toetaks 
euroliidu majanduse elavdamist. 

Kavas osutatakse kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste võt-
merollile erinevate investeeri-
misprojektide toetamisel ja ad-
ministreerimisel. Kohalikud 
omavalitsusüksused peaksid 
Brüsseli hinnangul andma jõu-
lise panuse vahendite eralda-
misse erinevatele kohalikku elu 
edendavatele projektidele. 

Selles võtmes peab Euroopa 
Liit eriti oluliseks nii riiklikke 
kui ka piirkondlikke avaliku sek-
tori osalusega panku, mis võik-
sid saada avalike ülesannete 
täitmisel olulisteks partneriteks. 
Kohalikul võimul soovitatakse 
munitsipaalpanku julgemalt 
käivitada. 

Avaliku sektori osalusega 
pangad saaksid suunata märki-
misväärseid investeeringuid 
piirkondlikku majanduskasvu ja 
uute töökohtade loomisse. Neil 
peaks olema juhtiv roll kohali-
ke omavalitsuste projektide ra-
hastamisel. Samuti peaks antud 
pankade ülesanne olema sellis-
te investeeringute finantseeri-
mine, mida kommertspangad 
turutõrgete või muude põhjus-
te tõttu ei soovi või ei saa teha, 
kuigi avalik huvi ja vajadus on 
suur. 

Avaliku sektori pangad saa-
vad oma tegevusega tuua suu-
remat kasu kohalikule elule ja 
ettevõtjatele, kuna tunnevad 

piirkondlikke vajadusi suurtest 
rahvusvahelistest kommerts-
pankadest märksa paremini. 
Munitsipaalpangad ei lähtu pel-
galt majandushuvidest, vaid võ-
tavad konkreetse projekti fi-
nantseerimisotsuse langetami-
sel arvesse selle mõju kogukon-
nale. Viimast on tihtipeale või-
matu või ülikeeruline rahas väl-
jendada. 

Eestis on avaliku sektori ehk 
kohaliku omavalitsusüksuse 
osalusega pangaks vastloodud 
Eesti Ühistupank. Seega sai nii 
Tallinna linnavalitsus kui Eesti 
Ühistupank Euroopa Liidu Re-
gioonide Komitee majanduspo-
liitika komisjoni 29. veebruari 
kohaliku omavalitsuse osaluse-
ga panku toetava otsusega kind-
la signaali, et Eestis ühistulist 
pangandustegevust taaselusta-
des ja arendades ollakse õigel 
teel. Eesti Ühistupanga jaoks 
ongi tähtis, et mitte üksnes hea-
del, vaid ka majanduslikult hal-
vematel aegadel jääks stratee-
giline otsustusvõime Eestisse. 
See tagab meie riigile tasakaa-

lustatuma ja jätkusuutlikuma 
arengu. Kohaliku turu ja klien-
tide tundmine võimaldab kee-
rukamad ajad ühistulises ärite-
gevuses paindlikumalt ja kerge-
mini üle elada. 

Täna on Eesti pangandussek-
tor enam kui 90% ulatuses vä-
liskapitali omanduses. Võõra-
maiste kommertspankade ees-
märgiks on oma aktsionäride, 

mitte Eesti riigi ja rahva huvide 
eest seismine. Kasum liigub 
Eestist välja, jättes siinse ma-
janduse kiratsema. Ühistupan-
ga tegevus aitab kasvatada eel-
kõige kodumaist ja kohalikul tu-
rul tegutsevat kapitali. Ühistu-
pankade olulisust kohaliku elu 
edendamisel on võimatu üle 
hinnata. Euroopa Liidu juhtor-
ganid on seda mõistnud ja and-
nud ühistupankade moodusta-
misele rohelise tee. Jääb üle vaid 
loota, et see jõuline signaal ula-
tub ka meie valitsuse ning pea-
voolumeediani, kes seni on 
püüdnud Eesti Ühistupanga loo-
mise tähendust marginaliseeri-
da. 

Tallinna osalusega loodud Tallinna osalusega loodud 
Ühistupanka toetab ka ELÜhistupanka toetab ka EL Arvo Sarapuu

Tallinna abilinnapea, AS Tallinna 
Soojus nõukogu esimees

Tallinnas jätkab soojuse 
hind langustrendil – ainu-
üksi möödunud aastal lan-
ges soojuse müügihind 
17%. 

Tallinna Küte langetas ka tä-
navu jaanuaris soojuse müügi-
hinda ning olenemata gaasi 
ning põlevkiviõli aktsiisimäära 
tõusust, prognoosib ettevõte 
soojuse hindade langust ka järg-
nevatel kuudel. Ehkki külm ilm 
kasvatas tänavu jaanuaris soo-
juse tarbimist, aitab soojuse 
hinda kontrolli all hoida koha-
like taastuvkütuste kasutamine. 
Nii on Tallinna Küte seadnud 
eesmärgiks suurendada just bio-
massi ja alternatiivsete kütuste 
osakaalu, mis võimaldab hoida 
hinda stabiilsena. 

2012. aastast küttehooaja al-
gusest on piirhind langenud üh-
tekokku 23%. Ka 2015. aastal 
müüdi 11 kuu jooksul soojust 
alla konkurentsiameti kooskõ-
lastatud piirhinna: kui soojuse 
piirhind oli 63,48 eurot/ MWh, 
siis müüdi hinnaga 60,72 (sh. 
käibemaks). Võrdluseks – 2012. 
aastal oli soojuse müügihind 
78,24 eurot/MWh. 

Tallinna Küte investeeris 
soojusvõrkude kaasajastamisse 
16,6 miljonit eurot, nii rekonst-
rueeriti ja vahetati eelmisel aas-
tal kokku 12,5 km soojusvõrke, 
sealhulgas Lasnamäe peama-
gistraali 3,55 km ulatuses. Teos-
tatud rekonstrueerimis- ja ehi-
tustööde tulemusena tõusis re-
noveeritud soojusvõrgu osakaal 
4%. Kaugküttevõrguga ühines 
mullu 60 uut hoonet ning uute 
klientide liitumiseks ehitati 4 
km uut soojustorustikku, mil-
lest 2 km on perspektiivis Kala-
ranna tänava piirkonnas. Uute 
klientide seas on näiteks Hilto-
ni hotell ja kasiino, Mustamäe 
keskus Tammsaare teel, Paepar-
gi elamurajoon, Maxima kaup-
lus Linnamäe teel, büroohooned 
Veerenni kvartalis ja Laki täna-
val. 

Iseteeninduses saab jälgida 

soojatarbimist reaalajas

Möödunud aasta lõpuks oli uue 
kauglugemissüsteemiga ühen-
datud 1392 soojusarvestit ning 
ettevõtte eesmärgiks on paigal-
dada veel selle aasta lõpuks li-

gemale 4000 soojusarvesti lisa-
seadet. Uue süsteemiga on juba 
liitunud 2239 klienti. Uue kaug-
lugemissüsteem annab klienti-
dele võimaluse iseteeninduses 
jälgida hoone kaugloetud näi-
tude põhjal soojatarbimist nii 
reaalajas kui ka tagasiulatuvalt. 
See aitab täpsemalt välja tuua 
hoone tarbimismustrid, opti-
meerida soojussõlme seadistu-
si ja selle abil hoone soojustar-
bimist.

Ühtlasi aitab pidev reaalajas 
kajastatav ülevaade soojusette-
võtjal kiiremini tuvastada rik-
keid, soojakadusid ja -lekkeid 
ning juhtida paremini kogu soo-
jusvõrgu tööd.

Varustab 2/3 Tallinnast

Seega, kui täna keegi nuriseb või 
muretseb suuremate küttearve-
te pärast ja näiteks ühistu põh-
jendab neid sooja hinna kalline-
misega, siis see ei vasta üldsegi 
tõele. Tallinna Kütte klientidel 
küll suuremate arvete pärast 
muretseda ei tule.

Tallinna Küte varustab soo-
jusega 2/3 Tallinna linnast. Et-
tevõttel on 432 kilomeetrine 
kaugküttevõrk, millest 41% ehk 
175 km on täielikult renoveeri-
tud. Võrgu keskmine vanus on 
24,4 aastat. Tallinna Kütte 
klientideks on 3807 köetavat 
hoonet. Sooja toodab kolm 
suurkatlamaja – Mustamäel, 
Kristiines ja Ülemistel ja 14 väi-
kekatlamaja. 

Tallinna Kütte soojusallikad 
pärinevad 39% Tallinna Kütte 
katlamajadest, 26% Tallinna 
elektrijaamast ja ülejäänu Iru 
elektrijaamast. Kütuseliikidest 
kasutatakse 41% taastuvkütust 
ja 59% maagaasi. 

Küttehinna langus säästab 
linlase rahakotti

  UUS TÖÖTAJA

“Avaliku sektori pangad saavad oma tegevuse-
ga tuua suuremat kasu kohalikule elule ja 
ettevõtjatele, kuna tunnevad piirkondlikke va-
jadusi suurtest rahvusvahelistest kommerts-
pankadest märksa paremini.”

“Kindlasti on minu jaoks tähtis, et Põhja-
allinnaski oleksid need suhted heal tasemel, 
sest koostöö viib sihile. Ma usun, et me saame 
olla toeks nii meie haridusasutustele kui ka
kohalikele ühingutele paljudes erinevates
küsimustes.”
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Estonia kontserdisaalisEstonia kontserdisaalis
toimus Lihavõttejänku pidutoimus Lihavõttejänku pidu Tallinna linnavalitsus 

võttis vastu Patarei kaitse-
kasarmu ja selle lähiala de-
tailplaneeringu. Kavanda-
tavatel hoonetel on elu-, 
ühiskondlik ja ärifunkt-
sioon, see tagab piirkonna-
le ööpäevaringse kasutuse. 

Kalaranna tn 28 ja Vesilen-
nuki tn 4 kinnistu detailplanee-
ring hõlmab 3,71 ha suuruse 
maa-ala, planeering näeb ette 
Patarei kaitsekasarmu hoonete 
ümberehitamise, kuni nelja 5 
maapealse ja 2 maa-aluse kor-

rusega äri- ja eluhoone, kahe 
ühekorruselise hoone ning kait-
sekasarmu siseõue jalutuskamb-
rite asemele galeriitüüpi hoone 
ehitamise.

Kaitsekasarmust mere poole 
rajatavale rannapromenaadile 
tagatakse avalik juurdepääs. Pa-
tarei vangla hoonetekompleks 
on tunnistatud arhitektuurimä-
lestiseks. Juhtiv muinsuskait-
seorganisatsioon Europa Nost-
ra kandis Patarei merekindlust 
Euroopa enimohustatud kultuu-
rimälestiste nimekirja. 

Pühapäeval Estonia kont-
serdisaalis toimunud vähe-
kindlustatud peredele 
mõeldud Lihavõttejänku 
peost võtsid osa ligi 600 
tallinnlast.

Üritus toimus juba kolman-
dat korda, seda korraldasid Põh-
ja-Tallinna linnaosavalitsus ja 
vaesusvastane võrgustik MTÜ 
EAPN Eesti koostöös vabataht-
likega. 

Lastele ja nende vanematele 
esines Tallinna Ülikooli sümfoo-
niaorkester Jüri-Ruut Kanguri 
juhatusel koos solistide Kaire 
Vilgatsi ja Kalle Sepaga. Kont-
serdi eel said lapsed lustida eri-
nevates mängumaailmades koos 
vabatahtlike mängujuhtidega. 
Peale kontserdi lõppu ootas kü-
lalisi pidulik eine.

Peomeeleolu aitasid luua va-
batahtlikud, nende seas Põh-
ja-Tallinna linnaosavalitsuse ju-
hid, Riigikogu ja Tallinna linna-
volikogu liikmed. Üritusele pa-
nid õla alla ka sihtasutused 
Dharma, Sõbra Käsi, samuti Kin-
der ja Kalev. 

Tänavune traditsiooniline 
heakorrakuu toimub 15. 
aprillist 15. maini. Sellel 
aastal korraldatakse Tal-
linnas 25. korda heakor-
rakuud ning selle eesmär-
giks on lüüa linn läikima 
ning korrastada oma kodu-
ümbrus.

Heakorrakuu algab tradit-
siooniliselt Tallinna Kommu-
naalameti korraldatud tänava-
pesuaktsiooniga. Sellel aastal 
toimub koostöös Eesti Muusika 
Päevadega heakorrakuu eelsoo-
jendus, kus 9. ja 16. aprillil on 
Vabaduse väljakul elava muusi-
kaga tantsuetendused nimega 
“Suurpuhastus”, kus muusika-
instrumentidena kasutatakse 
luudasid ja harju.

Heakorrakuu avatalgud toi-
muvad 23. aprillil algusega kell 
11.00 Stroomi rannas. Sellel 
aastal toimuvad talgud koostöös 
Helsingi, Turu ja Peterburi lin-
naga, kes korraldavad koristus-
talgud samal päeval. Nelja lin-
na vahel luuakse Skype vahen-
dusel videosild, mille kaudu lin-
nade esindajad jagavad tervitu-
si ja kuulutavad talgud avatuks. 
Avatalgutel korrastatakse Stroo-

mi ranna äärsed alad, talgulis-
tele pakutakse kehakinnitust, 
Põhja-Tallinna valitsus tänab 
loosiga osavõtjaid ning võima-
lik on nautida meeleolukat 
muusikat ansambel Justament 
esitluses. Avatalgutel on huvi-
listel võimalus näha ja ka ise 
kaasa lüüa prügist kunsti tege-
misel, mis pildistatakse üles 
ning saadetakse rändnäitusele.

Kuu jooksul toimub kõikides 
linnaosades erinevaid heakor-
raüritusi, mida korraldavad lin-

naosavalitsused koostöös mit-
tetulundusühingute, korteri-
ühistute jt-ga. 23.04 toimuvad 
ohtlike jäätmete kogumisringid 
Põhja-Tallinna ja Mustamäe lin-
naosas; 24.04 Lasnamäe ja Piri-
ta linnaosas; 30.04 Kristiine ja 
Haabersti linnaosas; 01.05 Kesk-
linna ja Nõmme linnaosas. Hea-
korrakuu lõpuüritus toimub 14. 
mail Tornide väljakul koos Kesk-
linna kevadlaadaga.

Heakorrakuul antakse välja 
“Heakorra ABC”, mis koondab 

infot linna mängu- ja koerteväl-
jakute ning kalmistute kasuta-
mise reeglite kohta; mitmesu-
gust kinnistuomanikule vajalik-
ku infot; samuti ülevaate jäät-
mete sortimise, neist vabane-
mise ning linnas elavate ja lin-
na sattuvate lindude-loomade 
kohta; teavet, kuhu pöörduda 
linna heakorda puudutavates 
küsimustes.

Heakorra ABC-d on kõigile 
tasuta kättesaadavad linnaosa-
valitsustes, Tallinna Keskkon-
naametis ning Tallinna Linna-
valitsuse infosaalis.

Heakorrakuu kampaaniat 
koordineerib Tallinna Keskkon-
naamet. Tallinnas hakati amet-
likult korraldama kevadisi hea-
korrakuid 1991. aastal. Heakor-
rakuu tunnuslause on “Lööme 
linna läikima”.

Täpsemat teavet heakor-
rakuu tegevuste kohta leiab vee-
biaadressilt www.tallinn.ee/
heakorrakuu ja vene keeles: 
www.tallinn.ee/rus/mesjach-
nik-blagoustrojstva.

Lisateave: projektijuht Kerda 
Kaur, Tallinna Keskkonnaamet 
tel 616 4077, kerda.kaur@tal-
linnlv.ee. 

Kopli Noortemaja eestvõt-
tel toimub igal aastal märt-
sikuus ülelinnaline mudi-
laste etlemiskonkurss “Ees-
ti keele kaunis kõla”.

Põhja-Tallinna eelvoor peeti 
4. märtsil Eesti Lastekirjanduse 
Keskuses, kus esines 25 väikest 
etlejat 11 Põhja-Tallinna laste-
aiast ja Kopli noortemajast. Žü-
rii, kuhu kuulusid Tiina Undrits 
Eesti Lastekirjanduse Keskusest, 
Lea Mäematt Pelgulinna Rahva-
majast ja Olesja Levikina Põh-
ja-Tallinna Valitsusest, hindas 
kõrgelt laste esinemis- ja väl-
jendusoskust ning kiitis õpeta-
jate ja lapsevanemate tublit 
tööd luuletuste valimisel ning 
selgeks õpetamisel. 

Parimateks luuletuste esita-
jateks olid sel aastal Nele Viigi-
mäe lasteaiast “Kelluke”, Karo-
lin Kask lasteaiast “Pääsupesa”, 
Maarit Vähi ja Mirelle Vähi Kop-

li Lasteaiast. Neil lastel on või-
malus veel kord üles astuda 
konkursi lõppvoorus emakeele 
päeval, 14. märtsil Estonia Tal-
veaias.

Eesti Lastekirjanduse Kesku-
se eripreemia sai Nils Tonsi las-
teaiast Päikene väga hea näitle-
jameisterlikkuse eest. Tunnus-
tuse pälvisid veel Ilona Dumčiu-
te Kopli noortemajast ja Jakov 
Filatov lasteaiast Mesipuu, kel-
le emakeel ei ole küll eesti keel, 
kuid kes esinesid samuti eesti-
keelse luuletusega väga ilme-
kalt.

Kõikide esinejate pilte saab 
vaadata Kopli noortemaja kodu-
lehel www.koplinoortemaja.
edu.ee.

Täname kõiki osalejaid ja 
nende juhendajaid! 
Riina Olveti
Tallinna Kopli Noortemaja
metoodik-projektijuht

Algab 25. Tallinna heakorrakuu

Igal aastal korraldab Tal-
linna Keskkonnaamet oht-
like olmejäätmete kogu-
misringi linnaelanikelt ko-
dumajapidamisest pärit 
ohtlike jäätmete kogumi-
seks. 

Kogumisringide eesmärk on 
ohtlike jäätmete kogumine 
muudest olmejäätmetest eraldi 
selleks, et vältida ohtlike aine-
te keskkonda sattumist. Kogu-

misringi käigus võetakse vastu 
järgmisi jäätmeid: pliiakud, pa-
tareid ja väikeakud; akuhape; 
õlijäägid ja õlifiltrid; aegunud 
ravimid; värvi-, laki- ja lahusti-
jäätmed; aiamürgid, foto- ja 
muud olmekemikaalid; elavhõ-
bedajäätmed, sh päevavalgus-
lambid; elektri- ja elektroonika-
jäätmed. Põhja-Tallinnas toi-
mub sel aastal ohtlike jäätmete 
kogumisring 23. aprillil. 

KOGUMISRINGIDE AJAGRAAFIKUD JA AUTODE PEATUMISKOHAD

10.00–10.15 Küti ja Vana-Kalamaja nurgal
10.25–10.40 Vana-Kalamaja 9 ees parklas
10.50–11.05 Salme 12 (Salme kultuurikeskuse parklas)
11.15–11.30 Tööstuse/Nõlva ristmik (parklas)
11.40–11.55 Neeme/Maleva nurgal
12.05–12.20 Kopli/Uus-Maleva ristmik (Kopli 100c elamu ees)
12.30–12.45 Kopli/Pelguranna nurgal parklas
12.55–13.10 Puhangu 10 esine (garaažid ja elamud)
13.20–13.35 Ehte 5 elamu vastas (Ehte 12 garaažiühistu juures)
13.45–14.00 Kolde/Ristiku ristmikul
14.10–14.25 Sõle 18 kõrval

  TEAVE

Ohtlike olmejäätmete kogumisring toimub 23. aprillil

Mudilaste luulekonkurss 
Põhja-Tallinnas

15. märtsist saab esitada 
taotlusi projektis “Fassaa-
did korda” osalemiseks.

Taotlusi võetakse korteri-
ühistutelt vastu digitaalselt või 
linnaosavalitsustes esmaspäe-
viti kell 15.00–18.00 ja nelja-
päeviti 10.00–12.00. Täienda-
vat infot saab aadressilt www.
tallinn.ee/fassaadidkorda.

Projektiga toetatakse kor-
teriühistuid, kes on Tallinna 
linna territooriumil asuvate 
korterelamute parendamisel ja 
rekonstrueerimisel seadnud 
eesmärgiks energiatõhususe 
tõstmise ja selle käigus hoo-
nete fassaadide ilmestamise 

supergraafikaga. 
Toetust antakse kuni 10% 

krediidi- või finantseeri-
misasutuselt taotletavast kor-
terelamu renoveerimislaenu 
summast või KredEx toetuse 
taotluse rahuldamise otsuse-
ga kinnitatud korterelamu re-
konstrueerimise abikõlblike 
kulude summast. 

Fassaadi rekonstrueerimi-
seks antakse toetust kuni 20 
000 eurot aastas. Lisaks antak-
se korteriühistule supergraa-
fika teostamiseks toetust kuni 
70% selle maksumusest, kuid 
mitte rohkem kui 3000 eurot. 

Kasulik teada: projekt “Fassaadid 
korda” ootab taotlusi

Patarei merekindluse ala 
valmistub muutusteks

 Albert Truuväärt
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Ristiku pesumajaRistiku pesumaja

•• Pesu pesemine,Pesu pesemine,
kuivatamine, triikiminekuivatamine, triikimine
•• Vaipade ja vaipkatete Vaipade ja vaipkatete 
keemiline puhastuskeemiline puhastus
•• PuhastusvahenditePuhastusvahendite
ja -tarvikute müükja -tarvikute müük
•• Ümar puidubrikett 10 Ümar puidubrikett 10 
kg pakkideskg pakkides

Oleme avatud E, K, R 10–17Oleme avatud E, K, R 10–17
(väljaspool tööaega kokku-(väljaspool tööaega kokku-
leppel), aadress Ristiku 11leppel), aadress Ristiku 11

Soodne ja mugav pesutakso Soodne ja mugav pesutakso 
teenus: viime musta pesu teenus: viime musta pesu 

ning toome tagasining toome tagasi
puhta ja triigitud pesu!puhta ja triigitud pesu!

Kontakt: 501 0483, Kontakt: 501 0483, 
www.aberto.eewww.aberto.ee

29. ja 30. aprillil ja 1. mail toimub 
kevadlaat Pelgulinnas aadressil Sõle tn. 31 
(endine Minski kauplus). Laat on avatud 
9.00–20.00. Tel 5691 2670

Kinnisvara üüriteenused. Tel 622 9510

Müüa halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrk-
kotis. Brikett. Kõdusõnnik 30 kg. Kviitung. 
Tammaru Farm, www.tg.ee. Tel 654 1100, 
523 8852

Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 
220 € ja mulda, killustikku, liiva. Tel 
5697 1079, taluaed@hot.ee

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm. Hind alates 33 € / rm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post: 
marek406@gmail.com.

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, ENSV 
rinnamärke, trükiseid ja dokumente ning 
muid põnevaid Eesti ajalooga seotud kol-
lektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti 
väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus 
ja vanade remont. 9-aastane töökogemus 
ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327

Väljaõppinud puulangetaja teostab ohtlike 
puude ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja 
köistehnikaga. Freesin kände ja teostan 
okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine 
ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, 
www.ohtlikpuu.ee

Ära anda odavalt ratastool, potitool, 
täiskasvanu invaliidi mähkmeid. Tel. 
5661 6356

  REAKUULUTUSED

Reklaamipinna broneerimine ja
teadete edastamine
pohja@tallinnlv.ee

645 7000

Kuhu minna
Salme kultuurikeskus, Salme, 12

• 08.04 kell 19.00 Rakvere Teatri etendus 
“Sinatraga kuu peale”
• 10.04 kell 17.00 Naiskoori ILO 70. sün-
nipäeva kontsert
• 14.04 kell 19.00 Linnateatri etendus 
“Lantimiskunstnikud”

• 15.04 kell 19.00 Linnateatri etendus 
“Lantimiskunstnikud”
• 17.04 kell 15.00 Salme Teatri kogupe-
reetendus “Koera pulm”
• 21.04 kell 11.00 Nukuteatri etendus 
“Miisu”
• 21.04 kell 13.00 Nukuteatri etendus 
“Miisu”
• 23.04 kell 19.00 Vana Baskini Teatri 

etendus “Meie naised”
• 24.04 kell 18.00 ETA Tantsukooli kevad-
kontsert “Killud”/“Kuum Produkt”
• 28.04 kell 19.00 Showgrupi Vikerkaar 
kontsert
• 29.04 kell 19.00 Showgrupi Vikerkaar 
kontsert
• 30.04 kell 11.00 32. Eesti karikavõistlu-
sed kulturismis ja fitnessis / Balti Matš


