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Tallinna 
linnavalitsus 
otsustas algatada 
Merimetsa roheala 
kaitse alla võtmise      

Kopli liinide 
omandaja selgub 
kevadel

TÄNASES LEHES:

Põhja-Tallinn 
saab oma 
spordikeskuse

Põhja-Tallinna 
valitsus jagab 
omanikele 
killustikku

Kuhu viia kuused?

„Otsuse tegemisel lähtus linnava-
litsus muuhulgas Pelgulinna Seltsi 
ja Põhja-Tallinna Valitsuse vasta-
vasisulisest ettepanekust,“ ütles 
abilinnapea Arvo Sarapuu.

„Merimets on kõrge väärtusega 
roheala väga tiheda hoonestuse ja 
suure rahvaarvuga elamupiirkon-
nas,“ ütles Sarapuu. „Tegemist on 
maastikuliselt mitmekesise ja lii-
girikka, suure keskkonnakaitseli-
se ja keskkonnaharidusliku väär-
tusega alaga.“

Sarapuu sõnul soovitakse kaitse 
alla võtmisega säilitada piirkonna 
looduse eripära ja kaitstavate lii-
kide elupaigad ning tagada väär-
tusliku puhkeala säilimine.

Eksperthinnangu kohaselt  üle-
tab ala looduskaitseline väärtus 
kohalikku tasandit ning alale 
oleks võimalik kehtestada ka riik-
liku maastikukaitseala kaitsere-
iim.
Kaitse alla võetav maa-ala hõl-

mab valdavalt jätkuvalt riigi 
omandis olevat maad, lisaks arva-
takse kaitseala koosseisu Tallinna 
linnale kuuluvad transpordimaa 
sihtotstarbega kinnistud.

RAEPRESS 

Kopli liinide ostuks pakkumise 
teinud ja kvalifi tseerimise tingi-
mustele vastanud mõlemad ette-
võtted peavad enampakkumise 
teises etapis esitama hiljemalt 
10. veebruariks 2015 täpsustatud 
pakkumise. 

„Pakkumine peab sisaldama pak-
kumissumma, projekti äriplaani, 
sh Kopli liinide ala infrastruktuu-
ri väljaehitamise kava. Teisel eta-
pil on arendajal võimalik täpsus-
tada esimesel etapil esitatud Kopli 
liinide linnaehituslikku visiooni,“ 
ütles abilinnapea Eha Võrk.

Tallinna linna omandis olevate 
kinnistute (Kopli liinide) kombi-
neeritud pakkumise esimesele 
etapile laekus kaks pakkumist. 
Pakkumised tegid OÜ Fund Ehi-
tus ja AS Pro Kapital Grupp. 

Pärast läbirääkimiste lõppu vor-
mistab iga pakkuja kirjalikult oma 
lõpliku pakkumise vara ostuhinna 
ja kõigi lisatingimuste kohta, mida 
hindab eelnimetatud komisjon. 
Pakkumise edukaks tunnistamise 
otsuse teeb Tallinna Linnavalitsus 
korraldusega hiljemalt ühe kuu 
jooksul pärast lõplike pakkumiste 
esitamiseks ettenähtud tähtpäeva 
saabumist.

RAEPRESS 

Aastaid on kõneldud kavandata-
vast spordikeskusest Sõle tänava-
le. Tänaseks päevaks oleme jõud-
nud aga sõnadelt tegudeni. Kui 
möödunud aastal valmisid Sõle 
spordikeskuse põhi- ja tööprojekt, 
siis tänavu aastal on linnaeelar-
ves ette nähtud 400 000 eurot esi-
meseks ehituse etapiks, kirjutab 
abilinnapea Mihhail Kõlvart. Loe 
lähemalt 5. lk. 

Põhja-Tallinna valitsus tuletab kõigi-
le kinnistute omanikele meelde, et 
neil on kohustus (Tallinna linna hea-
korra eeskirja § 5 p 3) teha kinnistu-
tel asuvatel või piirnevatel kõnnitee-
del lume- ja libedusetõrjet. 

Põhja-Tallinna valitsus pakub kor-
teriühistutele ja eramaja omanikele 
võimalust saada ühe aadressi kohta 
tasuta ühe graniitkillustikuga täide-
tud koti.  

Kotid asuvad aadressil Sõle tn 40 
(endine koolimaja) ning need saab 
kätte 15.jaanuarist kuni 20. veeb-
ruarini, tööpäevadel kella 16-18ni, 
hoone Nisu tänava poolsel küljel 
asuva võimla ukse kaudu. Koti saab 
kätte hoone administraatorile Vik-
tor Nescheretnyile helistades tel. 
5104652. Täiendavate küsimuste 
korral saate pöörduda ka Põhja-Tal-
linna valitsuse poole telefonidel 645 
7019 või  645 7017.

Kuuski saavad meie linnaosa elani-
kud ise ära anda Paljassaare jäätme-
jaama: Paljassaare põik 9a, tel 6 395 
222, 50 53 581. Seal saab pargijäät-
meid ära anda kuni 0,6 m3 ulatuses 
tasuta. Kuuski saab ära anda ka jäät-
meveo raames.
Korraldatud jäätmevedu: Kinnistu 
omanikud saavad tellida kuuske-
de äraveo Tallinna Jäätmekeskuse 
kaudu. Kuuskede äravedu toimub 
tellimuste alusel teisipäeviti ja ree-
deti. Kuuse hind (kõrgus kuni 2.20 
m) on 2,10 eur/tk (hind sisaldab käi-
bemaksu). Tellimuse esitamiseks 
saatke e-mail aadressil info@prugi.
ee , milles tuleb ära märkida telli-
ja nimi, kontaktandmed,  jäätmete 
tekkekoha aadress, kuuskede arv ja 
võimalikult täpne asukoht oma kin-
nistul (nt prügikonteinerite kõrval). 
Info telefonil 6164000.

Põhja-Tallinna jõulukontserdid, 
jõulupäkapikud ja kingitused

Salme kultuurikeskuses toimunud kolmest jõulupeost said osa ja kommipaki ligi 1500 põhja-tallinlast. Neid tervitas linnaosa vanem 

Karin Tammemägi ja kultuurilist külakosti tõid ansamblid Grape ja Trio Romance.

Jõulude ajal korraldas Põhja-Tal-
linna valitsus mitmeid üritusi vä-
hem kindlustatud peredele, vane-
matele inimestele ja lastele. 

Linnaosa vanema Karin Tam-
memägi sõnul on väga oluline, et 
jõulude ajal kedagi ei unustata. 
„Jõulude ajal kui just rõhutakse 
hoolivusele ja pereväärtustele, 
on väga oluline, et inimesed, kes 
on üksi, või vähem kindlustatud, 
ei tunneks enda äratõugatute ja 
õnnetutena“. Tammemägi sõnul 
on väga oluline ka see, et vähem-
kindlustatud inimesed saaksid 
osa kultuurist. Seda peab linna-
osa oma ürituste korraldamisel 
edaspidi silmas terve aasta läbi.

Jõulupidusid, kus linnaosavalit-
sus korraldajaks ning toetajaks, 
oli ka sel aastal palju. Meenutame 
neist suuremaid. Detsembri lõpus 
ja jaanuari alguses peeti Salme 
Kultuurikeskuses kokku kolm 
Põhja-Tallinna jõulukontserti. 
Need olid kõik kutsetega üritu-
sed, kus kohalkäinud said jõulu-
kingituseks ka kommipaki. Siin-
kohal anname teada, et kes sai 
küll kutse, aga kontserdile tulla ei 
saanud, saavad oma kommipaki 
kätte Põhja-Tallinna linnaosa va-

litsusest, Niine 2. 22. detsembril  
peeti kontsert eestikeelsele publi-
kule. Kontserdil esines vokaalan-
sambel Greip, kus esinejad lisaks 
a cappella laulule imiteerisid oma 
häältega praktiliselt kõiki pille. 
5. ja 6. jaanuaril korraldati kaks 
kontserti venekeelsele publikule. 
Publikut rõõmustas Trio Romance 
oma eelmise sajandi 30-50 aasta-
test pärit repertuaariga. Kokku 
külastas neid kolme jõulupidu ligi 
1500 inimest.

13. detsembril peeti mem-
me-taadi jõulupidu Kopli noorte-
majas, millest võttis osa sadakond 
inimest. Memmedele-taatidele 
esinesid noortemaja lastekollek-
tiivid. Kutsetega oli ka 17. det-
sembril toimunud Paljassaare 
sotsiaalmaja jõulupidu, mis peeti 
teeninduskoolis. Kuulajatele esi-
nes Voldemar Kuslap.

21. detsembril tähistati Tooma-
päeva Pelgulinna rahvamajas. 
Rahvale esines Pelgulinna Päntu. 
21. detsembril tähistati advendi-
aja lõppemist üritusega „Tarabel-
la ootab jõuluvana“. Ligi 300 osa-
lejaga peol esines Pelgulinna kooli 
koor.

Kõiki neid üritusi aitas vähemal 
või suuremal määral korraldada 

Põhja-Tallinna valitsus.  
Lisaks üritustele kohtus Põhja 

Tallinna vanem Karin Tamme-
mägi detsembri jooksul kokku 
ligi 530 põhja-tallinlasega nende 
kodudes. Jõulupäkapikuks ke-
hastunud vanem viis vähemkind-
lustatud peredele kommipakke. 
Karin Tammemägi sõnul tal kor-
teritesse sissepääsemisega muret 
polnud: „Kui kuuldi, et tuleb jõu-
lupäkapikk, siis ikka lasti sisse.“ 
Tammemägi sõnul andsid need 
külaskäigud talle palju: “nägin 
inimeste rõõmu ootamatu kin-
gi üle, sain veelkord teada, mis 
mured inimesi vaevavad ning nii, 
asju teades, saame edaspidi palju-
dele probleemidele ka lahendusi 
leida“.  Linnaosavanemalt said 
kommipaki ka Põhja-Tallinna kõi-
gi politseinike ja päästjate pered.

Seega toimusid jõuluüritused 
kõikjal Põhja-Tallinna piirkonda-
des. Väiksemaid üritusi oli veelgi. 
Kokku kinkis Põhja-Tallinna va-
litsus oma linnaosa inimestele ligi 
3000 kommipakki. 

RAIVO LOTT, 
Põhja-Tallinna avalike suhete nõunik
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Jõululend Norrast tõi 
rõõmu nii lastele kui 
vanematele

Inglipuu kingitus tõi 45 
lapsele pühaderõõmu

IN MEMORIAM 
Liidia Kõlvart

Kopli minijalgpalli võistkond 
võitis jõuluturniiri

Põhja-Tallinnas lendas taas Sinilind

Norras korjatakse kodanikualga-
tuse korras igal aastal hulk anne-
tusi paljudelt ettevõtetelt ja orga-
nisatsioonidelt. Lennukiga tehakse 
just nende annetuste kohaletoomi-
seks Eestisse eraldi reis Jule  y. Ta-
valiselt on reisil kaasas veel 70–80 
vabatahtlikku, kes aitavad siin 
saadetist sorteerida ja jagada.

Nagu juba tavaks saanud toimus 
suur kontsert Salme Kultuurihoo-
nes. Kohal oli hinnanguliselt 600 
last ja nende vanemat. Kontser-
di alguses tänas Põhja-Tallinna 
vanem Karin Tammemägi selle 
heategevusürituse algatajat Kars-
ten Midtuni ja andis talle üle Põh-
ja-Tallinna kõrgeima autasu Põhja 
Tähe. Kontserdil rõõmustas lapsi 
Norrast pärit kloun, esinejaid jät-
kus ka Eestist.

Pärast kontserti pakuti kultuu-
rikeskuses lõunat ning Jõlulennu 
meeskond jagas jõulukingitusi 
600 külalisele Põhja-Tallinnast. 
Jõulupeo Salme kultuurikeskuses 
korraldasid norralased koostöös 
Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonnaga.

Lennu  rma Scandinavian Air-
lines (SAS) töötajate eestvõtmi-
sel korraldatav heategevuslik 

Salme kultuurikeskuses 
toimunud meeleolukal peol 
anti Põhja-Tallinna lastele üle 
kingitused, mis koguti heade 
inimeste abiga Maxima 
kauplustesse paigutatud 
Inglipuu kuusepuude alla.

 
Peol valmistas linnaosa vähekind-
lustatud peredest pärit lastele 
rõõmu kloun oma mitmesuguste 
trikkidega, kingid andis üle ja tegi 
lastega ka mõned mängud Jõulu-
vana. Kaetud oli ka pühadelaud. 

Kinke sai kokku 45 linnaosa last, 
vanuses mõnest kuust kuni kesk-
koolieani välja. Põhja-Tallinna va-
litsus kinkis kõigile lastele ka kom-
mipakid. Põhja-Tallinna vanem 
Karin Tammemägi ütles kingitusi 
üle andes, et ühtegi last ei tohi 

Seda on raske uskuda, aga nii see 
on – Liidia Kõlvartit ei ole enam. Ta 
oleks võinud teha veel palju. Aga ka 
oma elu jooksul jõudis ta teha nii 
palju olulist, et meile jääb Liidia 
Kõlvartist igavene ja helge mäles-
tus.

Ta lahkus meie hulgast raske ja 
pikaajalise haiguse tõttu. Ometi 
töötas ta oma elu viimaste hetke-
deni, tegi plaane, mis seotud tema 
armastatud organisatsiooniga - 
Rahvusvahelise Rahvuskultuuride 
Ühenduste Liiduga Lüüra. Iga selle 
ühenduse liikme jaoks, sõltumata 
tema vanusest, oli Liidia Kõlvart 
justkui armastav ja hoolitsev ema.

Liidia Kõlvart sündis 4. jaanua-
ril 1942.a. Kasahstanis Kzõl-Orda 
linnas. Aga 33 aastat tema elust 
oli seotud Eestiga ja Eestit pidas ta 
oma kodumaaks. Liidias olid säili-
nud tema korea esivanemate sajan-
dite pikkuse kultuuritraditsiooni 
juured, ta suutis just tänu oma kul-
tuuritaustale edukalt ka Eesti ühis-
konnale vajalik olla, suutes Eesti 
kultuuri rikastada teiste rahvaste 
kultuuripärandiga. 

Kogu tema elu oli näide sellest 
kuivõrd oluline on Eestiski erineva-
te rahvaste kultuuride elus hoidmi-

4.-20. detsembrini peeti 
Sõle 40 spordisaalis 19. 
jõuluturniir minijalgpallis 
Põhja-Tallinna valitsuse 
auhindadele. 

Nelja hulka jõudsid Kopli City, 
Mustamäe Juventus ning Ambu-
ri ja Dünamo. Turniiri võitis Kopli 
City. Finaalmängus alistati Musta-

25. ja 26. detsembril 
toimus juba 22. 
korda rahvusvaheline 
kultuurifestival Sinilinnu 
lend. Festivalile saabusid 
lapsed ja noored Lätist ja 
Venemaalt. Eestist tulid 
konkursile Pärnu, Tartu ja 
Tallinna noored lauljad-
tantsijad.

Kui algselt oli Sinilinnu lend vaid 
kontsert, siis alates 2011. aastast 
toimub ka konkurss, kus selgita-
takse välja võitjad. Tänavu osales 
festivalil 174 noort lauljat-tantsi-
jat. Festivali konkursi osa toimus 
25. detsembril Põhja-Tallinna 
Noortekeskuses.

Lauljatest tunnistati võitjaks 
Juri Agababjan Venemaalt, järg-
nesid Tallinna tüdrukud Anzelika 
Terro ja Valeria Domnina.

Tantsutruppidest sai võidu Se-
mitsvetik Venemaalt, järgnes Te-
rek Tallinnast. Semitsvetik võitis 
ka Sinilinnu Lennu Grand Prix.

Festivali galakontsert peeti 26. 
detsembril Salme Kultuurikes-
kuses. Samas peeti ka jõulupidu 
kõigile konkursist osavõtnutele. 

Detsembris peeti Salme kultuurikeskuses jõulupidu nimega Jõululend. Tegu on 
tegelikult heategevusliku aktsiooniga vähekindlustatud peredele, mille algatas juba 11 
aastat tagasi lennufi rma SAS norralasest piloot Karsten Midtun.

iga-aastane jõululend tõi Eesti 
sotsiaalasutustele lennuki ja nel-
ja treilerautoga ligi 34 tonni kin-
gitusi. Kingitused toimetas SAS 
peamiselt Katleri ja Peeteli kiriku 
lastekeskustele ning sotsiaaltöö 
keskusele «Sõbra käsi». Saadetiste 
hulgas oli pesumasinaid, arvuteid, 
spordivarustust, sooje riideid, tek-

ke, magamiskotte, toitu, hügieeni-
vahendeid, koolitarbeid, jalatseid, 
ratastoole, maiustusi ja jõulukinke 
lastele. 

Kingid kogusid SASi töötajad 
kokku Lõuna-Norrast. Lennu  rma 
toetas Jõululendu tasuta lennuki 
ja meeskonnaga. Tasuta lennuki-
kütuse andis Statoil. 

Galakontserdil ütles avasõnad Tal-
linna abilinnapea Mihhail Kõlvart, 
kes tänas kõiki osavõtjaid kaunite 
esituste eest.

Festivali korraldasid Rahvusva-
heline Rahvuskultuuride Ühen-
duste Liit Lüüra ja Põhja-Tallinna 
Valitsus. 

Sinilinnu lend tõi lõputult nooruslikku temperamenti, 

värvirõõmu ja häid emotsioone.

Hetke enne autasustamist: linnaosa vanem Karin Tammemägi on just 

tervitussõnavõtu lõpetanud ning Karsten Midtun (vasakult kolmas) astub 

ette ning talle ulatatakse Põhja-Tallinna kõrgeim autasu Põhja-Täht.

jõulurõõmust ja kingitustest ilma 
jätta ja selle nimel on Põhja-Tal-
linna valitsus ka kõik need aastad 
töötanud.  

Linnaosa vähekindlustatud pe-
rede lastele, kellele Inglipuu kin-
gitus võis olla möödunud pühade 
jooksul ainus, koguti kingitusi 
Stroomi ning Kopli Maxima kaup-
lustes. Kinki ootavate laste nimed 
ja soovid aitas kokku koguda Põh-
ja-Tallinna valitsuse lastekaitse 
peaspetsialist Katrin Laur koos 
oma kolleegidega.

Põhja-Tallinna inimesed olid 
väga aktiivsed oma kodulinnaosa 
lastele ja peredele pühaderõõmu 
valmistades - kingisoovid täitusid 
juba varakult. Laste ja nende pere-
de poolt ütlevad korraldajad suure 
tänu kõigile heasoovlikele inimes-
tele! 

ne ja tutvustamine. See kõik rikas-
tab oluliselt ka kohalikku kultuuri. 
Liidia Kõlvartit on autasustatud 
Eesti Vabariigi Valgetähe ordeniga, 
samuti on teda autasustatud Ait-
matovi kuldmedaliga. 

Aga tema kõige tähtsam autasu 
on lähedaste ja sõprade armastus 
– kõigi nende inimeste armastus, 
kellega ta suhtles ja koos töötas. Ta 
on üles kasvatanud kaks last – poeg 
Mihhaili ja tütar Olga. Ta kujun-
das enda ümber lähedaste sõprade 
ringi – sinna kuulumine oli eriline 
au, sest Lidia Kõlvart hindas väga 
kõrgelt korralikku eluhoiakut ja oli 
selles suhtes ka väga nõudlik.

Meie mälestustes jääb Lidia 
Kõlvart alatiseks printsipiaalseks, 
sirgjooneliseks, aga samal ajal dip-
lomaatiliseks ja hingeliseks, kes 
armastas inimesi, hindas sõprust 
ja tegi kõik võimaliku teiste õnne ja 
heaolu nimel.

Lidia Kõlvartist jääb meile ala-
tiseks helge mälestus, tema teod 
jäävad temast rääkima edaspidi ka 
järeltulijatele.

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride 
Ühenduste Liit Lüüra

Põhja-Tallinna Valitsus

mäe Juventus. Kolmas oli Dünamo. 
Võitjaid autasustas linnaosa valit-
sus karikate ja medalitega.

Järgmine minijalgpalli turniir 
peetakse juba veebruaris, samas 
Sõle 40 spordisaalis. Turniir kestab 
2.-22. veebruarini ja on pühendatud 
Vabariigi aastapäevale. Osa saavad 
võtta kõik soovijad, Registreerimine 
tel 5104652 
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Põhja-Tallinn 2015. aastal

Rääkisime meie lehe eelmises 

numbris, mida head ja huvitavat 

tõi Põhja-Tallinnale möödunud 

aasta. Selles loos räägime, mida 

oodata vastalanud 2015. aastalt. 

Tallinna linnal ja linnaosal on 

eelarve ja plaanid tehtud, ning 

kohe võib öelda, et uus aasta 

tuleb Põhja-Tallinnas kindlas-

ti sama teguderohke kui möö-

dunud aasta. Loodame aga, et 

tänavu jõuame kindlasti veelgi 

rohkem ära teha.

Ehitab
Just tänavu alustame Sõle 40 
spordikompleksi ehitusega, sel  
aastal valmib tulevase spordi-
kompleksi juurde kunstkattega 
jalgpalliväljak. Spordikompleks 
on linnaosale kindlasti väga olu-
line. Kui möödunud aasta lõpus 
saime Põhja-Tallinna esimese 
suure kaubakeskuse, siis paari 
aasta pärast on valmis ka igati 

moodne spordikompleks. Just tä-
navu lõpeb ka Kultuurikatla ehi-
tus. See on kombinatsioon Põh-
ja-Tallinna sadamapiirkonnas 
paiknevast vanast elektrijaamast 
ja selle sisse loodavast uuest tead-
miste-, võrgustiku-, elamis- ja 
osaluspõhisest kompleksist. Kul-
tuurikatla hoone hakkab toimi-
ma  linnaruumi mootorina, mille 
uksed on avatud igas vanuses kü-
lastajatele. A osa avatakse juba 
veebruaris ja kaks järgmist osa 
oktoobris. Augustis saab valmis 
ka Kalaranna tee ehitus ehk siis 
valmib Kalamaja möödasõidutee.

Korrastab
Tänavu uuendatakse Salme kul-
tuurikeskuse fassaad. Jõulude 
ajal nägi Salme keskus väga hea 
välja tänu oma vahvatele jõulu-
kaunistustele. Remonditud fas-
saadiga Eesti üks suurimaid ja 
teenekamaid kultuurikeskusi 
hakkab aga ka kaunistusteta hea 
välja nägema aasta läbi. Jätku-
valt remondime ka sisekvartali 
teid. Uuendatakse linnaosa val-
gustus. Tänu uuele koostööpart-
nerile saab Põhja-Tallinn õhtuti 
valgemaks ja turvalisemaks kui 
seni.

Loodetavasti toimub suur muu-
tus Kopli liinidel. Praegu käivad 
kahe  rmaga läbirääkimised 
müügitingimuste täpsustami-

Hiljuti juhtusin tahtmatult pealt 

kuulama vestlust, kus kaks kol-

mekümnendates aastates meest 

arutlesid tuliselt teemal, et miks 

nii palju eesti naisi endale välis-

maalt abikaasa leiab. Jutust ku-

mas läbi solvumist ja lõppjäreldu-

sena leiti, et eks need eesti piigad 

ole ikka kahetsusväärselt pealis-

kaudsed ja ebaõiglased, sest eesti 

mees on ju maailma parim.

Eesti meeste kehv tervis
Tuleb tunnistada, et kuuldu pani 
mind mõtlema. Mis siis ikkagi 
põhjustab üha suurema hulga 
eesti naiste soovi siduda oma 
saatus võõrsilt pärit abikaasaga? 
Kas tegemist on moetrendiga või 
on sellel sügavam põhjus? Üks 
põhjustest peitub kindlasti tõsi-
asjas, et Eestis elab 100 000 naist 
rohkem kui meest. Viimase seits-
me aasta jooksul riigist lahkunu-
te seas on aga tervelt 70 % naised, 
kelle emigreerumise üheks põhju-
seks on kasin väljavaade väärilist 
kaasat leida. 

Probleemid algavad meie mees-
te kehvast tervisest ja viletsatest 
sotsiaalsetest tuleviku väljavaa-
detest. Eesti mees elab Lääne-Eu-
roopa kuttidest keskmiselt 10 
aastat vähem. Kohalikest nais-
test on meie elu samuti 10 aastat 
lühem. Elu kestvus ja kvaliteet 
on aga suures osas meie enda 
teha. Vähem suitsetamist, ei- al-
koholi kuritarvitamisele, rohkem 
sportimist ja vähem liigseid ki-
losid, ning eluaastaid hakkabki 
lisanduma. Kohane on märkida, 
et eluea pikkust määrab ka hari-
dustase. Ülikooliharidusega Ees-
ti mehe oodatav iga on umbes 15 
aastat pikem kui algharidusega 
mehel.
 
Alkohol ja madal haridustase 
tapavad
Eesti meeste ridu räsib otseselt 
liigse alkoholitarbimise ja ma-
dala haridustasemega seonduv 
suremus vägivaldsetel põhjus-
tel - see on kordades kõrgem kui 
arenenud lääneriikides. Kui mees 
purjuspäi autoga vastu majaseina 

põrutab, alkoholimürgituse või 
suure narkodoosi tõttu hukkub, 
on põhjuseks valed ühiskondli-
kud väärtushinnangud, alaväär-
susest tulenev psüühiline suru-
tis, hirm sotsiaalse võõrandumise 
ees jmt. Riik võitleb meeste vä-
givaldsete surmade puhul pigem 
tagajärgede kui põhjustega. Mui-
dugi on selles vallas positiivseid 
arenguid. 2010. aastal oli kõrgha-
ridusega meeste keskmine eluiga 
Eestis 70,9 aastat, 2013. aastal 
aga juba 76,7 aastat. Pisut pa-
rem. Võrreldes aga Euroopa rii-
kidega, oleme sotsiaalse arengu 
poolest eelmise sajandi 80.–90. 
aastate tasemel.

Eesti mees: rasvased juuksed, 
tönts pilk, rippuv õllekõht
Ent siiski on eesti mehe tulevik 
tume. Meil on tuhandeid pois-
se, kellel pole võimalust suhelda 
koolis meesõpetajaga ning puu-
dub ka isa eeskuju. Kõrgkoolides 
on naisüliõpilasi märgatavalt 
rohkem, lõpetajate seas aga do-
mineeriv enamus. Meie mees-

seks. Kõigile Kopli liinide senis-
tele elanikele on leitud uued ja 
paremad elamistingimused. Kui 
Kopli liinidest saab uuenenud 
elukeskkond uute eluhoonete 
ja infrastruktuuriga, siis on see 
positiivne märk nii linnaosa kui 
ka kogu Tallinna jaoks. Tege-
mist on ju potentsiaalselt Tallin-
na kaunima elukohaga, millest 
võiksid edaspidi rõõmu tunda 
kõik. Linnaosa valitsus tegeleb 
ka Põhja-Tallinna puhkealadega. 
Korrastatakse Stroomi ja Pika-
kari rand, pargid ja haljasalad. 
Pikakari rannale taotletakse taas 
sinilippu.

Võitleb
Kui puhkealadele juba jutt läks, 
siis linnaosavalitsus on kindlalt 
seda meelt, et Merimetsa tuleb 
luua kaitseala. On väga posi-
tiivne, et Tallinna linnavalitsus 
toetab meie eesmärki. Kaitseala 
tõkestab Merimetsa läbivate au-
toteede ehitamist. Merimetsa on 
Pelgulinna ja Pelguranna elanike 
jaoks ülioluline sportimis- ja puh-
kekoht ja see peab nii ka jääma.

Ka sel aastal jätkame võitlust 
Kopli prügila ennetähtaegse sul-
gemise nimel. Kahetsusväärne 
on, et riigi institutsioonid suhtu-
vad Kopli prügila probleemides-
se ääretult leigelt ja ei kavatsegi 
endale selgeks teha probleemi 

Mehed, võtame end käsile!

KARIN TAMMEMÄGI 
Põhja-Tallinna vanem

LAURI LAASI 
Riigikogu liige

te haridustase jääb madalaks, 
nõudmised elule piirduvad pi-
raka steigi, mõnusa tugitooliga 
teleri ees ja piisava õllevaruga 
külmikus. Ligi 95 % vangidest 
on mehed ning õnnetussurmades 
hukkub mehi naistest kordades 
rohkem.

Rasvased juuksed, tönts pilk, 
rippuv õllekõht ja peamiselt van-
desõnadest koosnev leksikon – 
taoline näeb meie mehepoeg kah-
juks liiga sageli välja. Kui sinna 
lisada põhjendamatu enesekesk-
sus ning ravimatu agressiivsus, 
jääb üle vaid imestada, et kaunid 
piigad endale Maarjamaalt üldse 
elukaaslast otsima vaevuvad. 

Siin ka vastus nendele kahele 
semule, kellest loo alguses paja-
tasin. Võtame end käsile mehed, 
aitab mugavustsoonis vegeteeri-
misest! Leidkem tee spordisaa-
lidesse ja terviseradadele ning 
liigsed kilod kaovad nagu nõia-
väel. Ärgem andugem loidusele, 
vaid vahetagem teleriesine tugi-
tool aktiivse seltsielu ja kultuu-
rist osasaamise vastu. Üllatagem 

oma naisi ja sõbratare - viigem 
nad teatrisse, kontserdile, ree-
de õhtuti tantsima. Uskuge, nad 
oskavad selle eest tänulikud olla. 
Kulla mehed, meid ootab pikem 
ja õnnelikum elu kui selle nimel 
vaid veidi vaeva näha. Jõudu sel-
leks!  
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Niine 2, 10414 Tallinn
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Ootan kõigi häid mõtteid, ettepanekuid ja reklaamialast koostööd.
www.tallinn.ee/Pohja

sügavust ja kogu olemust. Kuigi 
teatakse väga hästi, et problee-
mid on olemas. Pöördun lähiajal 
Tallinna linnavalitsuse poole, et 
vajalikud uuringud saaks teha 
linna rahadega. Et välja selgita-
da, mida tegelikult see prügila 
endas sisaldab ja kui ohtlik see 
mägi tegelikult ümberkaudsete-
le elanikele on. Tallinna linn on 
ka varem riigi funktsioone täit-
nud ning on valmis seda tegema 
ka nüüd. Eesmärk on mitte jätta 
oma linna kodanikke probleemi-
dega üksi, vaid lõpuks jõuda ikka 
probleemide lahendusteni.

Korraldab
Suvine ürituste hooaeg algab 
meil taas traditsioonilise Talgu-
päeva korraldamisega Stroomi 
rannas. Mai alguses saab stardi 
ka kepikõnnihooaeg. Kepikõnd 
kui üks kõige lihtsamaid vahen-
deid füüsilise koormuse saami-
seks võidab meil aina populaar-
sust ja mitte ainult vanemate 
põhja-tallinlaste hulgas. 16. mail 
tähistame Põhja-Tallinna päeva 
kontserdi ja laadaga. Augustis 
toimub iga-aastane Pere- ja Ter-
visepäev. Sügisel peame sügis-
laata Stroomi rannas.

Toetab
Põhja-Tallinna valitsus jätkab 
abivajajate toetamist. Märtsis 

korraldame taas Lihavõttejän-
ku peo vaesust kogevate pere-
de lastele. Selle aasta alguses 
Euroopast toiduabi ei tulnud ja 
Tallinn hakkab puudust kanna-
tajatele toidupakke ise nii kok-
ku panema kui jaotama.

Linnaosa osaleb ka 10-18-aas-
tastele noortele suunatud osalus-
tasuta SPIN ennetusprogram-
mis. Lisaks kaks korda nädalas 
toimuvatele jalgpallitrennidele 
on programmi raames võimalik 
tutvuda teiste spordialadega ja 
osa võtta erinevatest eluoskusi 
arendavatest töötubadest. Lähi-
ajal alustab pilootprogrammina 
tööd 10 esimest gruppi, kuhu 
on Põhja-Tallinna ja Lasnamäe 
peale kokku registreerunud üle 
100 noore.

Kindlasti jätkame ekskursioo-
ne mööda Eestimaad, et tutvus-
tada Põhja-Tallinna elanikele, 
kes muidu pealinnast välja ei 
saa, kauneid paiku mujal Ees-
tis, Eelmisel aastal oli kõige 
populaarsem paik Kuremaa, 
eks paistab, kuhu tänavu kõige 
enam minna tahetakse. Jätku-
vad ka kõik teised juba tradit-
sioonilised abiprojektid.

Tõotab tulla tore aasta ja te 
kõik saate sellele ka ise kaasa 
aidata, andes meile nõu, tehes 
ettepanekuid ja ka lihtsalt toe-
tades meid hea sõnaga. 
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Ettevaatust - 
digipööre Pelgulinnas!

Ametlikud teadaanded

Mis on digipööre?
Programmiga liituvaid koolimees-
kondi juhendasid Tallinna Ülikooli  
teadlased digitaristu, õppevara ja 
meetodite arendamisel kooli enda 
poolt valitud rakendusmudeli ko-
haselt. Iga pilootkool kujundas 
enda visiooni digipöörde elluvii-
miseks kas ühe kooliastme, aine-
valdkonna või õppesuuna raames. 
Digipöörde programm ei pakku-
nud koolidele toetust digiseadmete 
hankimiseks - osalevad koolid pi-
did ise tagama vajaliku tehnoloo-
gia olemasolu. Üheks võimaluseks 
oli  julgustada õpilasi oma isiklikke 
nutiseadmeid kooli kaasa võtma 
ja tundides mõistlikult kasuta-
ma. Pilootkool, kes viis muutuse 
digitaalse tuleviku suunas aasta 
lõpuks läbi kõige edukamalt, sai 
detsembris auhinnaks 10 000 euro 
väärtuses Samsungi digiseadmeid. 
Pelgulinna Gümnaasiumi mees-
kond valiti osalejate poolt publiku 
lemmikuks, peaauhinna võitis Val-
ga Vene Gümnaasium. Esitasime 
mõned digipöördega seotud küsi-
mused Pelgulinna Gümnaasiumi 
direktorile Tõnu Piiburile.
 
Miks otsustasite digipöördega 
liituda?
Tõnu Piibur: Digipöörde projek-
tiga liitumist motiveeris vajadus 
oma koolis tekkinud innovatsiooni-
saarekeste ühendamine. Enamus 
Pelgulinna Gümnaasiumi õpeta-
jaid kasutab moodsat tehnoloogiat 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. 
detsembri 2014 istungil korralduse-
ga nr 2003-k algatada Härjapea tn 
11 // Ristiku tn 22 kinnistu detailpla-
neeringu koostamise. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on muuta 
65% elamumaa ja 35% ärimaa siht-
otstarbega Härjapea tn 11 // Ristiku 
tn 22 kinnistu sihtotstarve elamu-
maaks ning määrata krundile ehi-
tusõigus kuni kahe 3 maapealse (sh 
katusekorrus) ja 1 maa-aluse korru-
sega korterelamu ehitamiseks. De-
tailplaneeringu ülesanne on üldiste 
maakasutustingimuste määramine 
ja heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude, parkimise ning tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeritava maa-ala 
suurus on 0,21 ha. 

Linnavalitsus otsustas korraldu-
sega nr 2004-k algatada Telliskivi tn 
8 kinnistu detailplaneeringu koosta-
mise. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on elamumaa sihtotstar-
bega Telliskivi tn 8 kinnistule ehi-
tusõiguse määramine ühe kuni 3 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
korterelamu ehitamiseks ning ole-
masoleva korterelamu rekonstruee-
rimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on 
detailplaneeringu ülesanne üldiste 
maakasutustingimuste määramine 
ja heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude, parkimise ning tehnovõr-

Tallinna Ülikool ning tehnoloogiaettevõte Samsung toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele 
õppetöös. Tänavu mais valiti avaliku konkursi teel välja 8 pilootkooli, mis said võimaluse osaleda 5 kuud kestnud tasuta koolitus- ja 
nõustamisprogrammis. Üks õnnelikest väljavalitud koolidest oli ka Pelgulinna Gümnaasium Põhja-Tallinnas.

meeleldi, kuid kahjuks teeb seda 
igaüks oma nurgas ja ei jaga oma 
mõtteid ning nippe-trikke teiste-
ga. Koolis on siiski veel vahendeid, 
mida ei kasuta kõik õpetajad (nt 
tahvelarvutid), kuigi selleks või-
malusi oleks. Muudatuste võti on 
seega õpetaja. Seadsime oma koolis 
kaks eesmärki: koguda kokku digi-
taalne õppevaramu ja seda teha 
süstemaatiliselt ja teiseks toetada 
digivahenditega õppetööd ainetun-
nis ja tegeleda ka mõju hindamise 
ja mõõtmisega. 
Esimesteks täielikult ärapööra-
jateks said algklasside õpetajad, 
sest usume, et lapsed, kes praegu 
üles kasvavad, saavad sellest kõige 
enam kasu – nendest tulevad inse-
nerid, leiutajad ja asjalikud Eesti 
uueksloojad. 

Millised muutused  toimusid 
Pelgulinna Gümnaasiumis 
digipöörde käigus? 
Tõnu Piibur: Suurimaks muutuseks 
sai tahvelarvutite kasutamine aine-
tundides. Kui 2013 aastal oli nuti-
vahendite kasutajaid neli õpetajat 
(kes olid oma ainetunnis kasutanud 
kooli või õpilaste nutiseadmeid), siis 
pöördeprojekti lõpuks on algklassi-
de õpetajatest igapäevaseid kasu-
tajaid 14, kellel on otse ligipääs ka 
kooli tahvelarvutitele. Teised kooli 
õpetajad kasutavad enamasti kooli 
sülearvuteid või õpilaste endi digi-
vahendeid, mis on nii mitmegi põ-
hikooli kui ka gümnaasiumiõpetaja 
puhul tavaline. Kuna viisime läbi 
miniuuringu, siis selgus, et esime-
se klassi õpilastest on 91%-l oma 
nutiseade, enamasti telefon, mille 

ta ka kooli kaasa võtab. Põhikoolis 
on see protsent juba 96 või kõrgem. 
Järeldus - sellist vaba ressurssi tu-
leks hariduslikult ära kasutada. 
Näiteks tänu nutitundide sissevii-
misele õppekavva on matemaatika 
muutunud meie koolis õpilaste lem-
mikaineks.
 
Kuidas soovitate teistel 
koolidel alustada ja millised on 
raskeimad katsumused?
Tõnu Piibur: Igal koolil on selleks 
oma tee. Esiteks tuleb teha ära oma 
tehnika, metoodikate, õppevara 
ja ka inimeste audit – tuleb teada 
saada, mis meil on ja mida meil ei 
ole. Tuleb mõelda välja plaan, et kui 
meil ei ole, kas me suudame selle 
omadest vahenditest tekitada (koo-
litused, ressursi reorganiseerimine, 
rahastuse suunamine). Kui omad 
vahendid on ammendatud, siis tu-
leks tekitada loetelu eesmärkidest, 
mida on vaja täita ja panna selle 
taha ka kuupäev. 

Tuleb tegelda ka digilõhega. On 
peresid, kus ei olegi digiseadmeid, 
sest need on kallid. Pisa uuringu tu-
lemused nii 2009 kui 2012 aastast 
näitasid, et kui lapsel puudub ligi-
pääs infole ja tehnikale, siis tema 
oskused ja edasine elukvaliteet on 
kehvemad. Seega saaks linnaosa 
tegeleda peredega, kus seda hari-
dus- ja sotsiaalabi vajatakse. Koolis 
peaksid olema digivahendid, mis 
on kasutada ka õpilastele - teatud 
osa sülearvuteid ja tahvelarvuteid, 

mida saab kasutada kas terve klas-
siga või õpilasgruppides. Nagu on 
alati olnud raamatukogus raama-
tud ja õpikud. See aitab veidike lee-
vendada ebavõrdsust, mida ei peaks 
ükski laps tundma. 
 
Kuidas ja kuhu edasi?
Tõnu Piiburi sõnul keerutab kooli 
pööramine nüüd ennast edasi põ-
hikooli ja gümnaasiumiastmesse. 
Mõtteviis ja metoodika, millega 
lapsed kasvavad, on uus, seega õpe-
tajad kasvavad koos sellega. Kõige 
olulisem on Tõnu Piiburi meelest 
leida endale mõttekaaslasi ja part-
nereid, et ei peaks üksi rassima: 
„Kui tahad minna kiiresti – mine 
üksi, kui tahad minna kaugele – 
mine koos“. 
 Põhja-Tallinna valitsus tänab pro-
jekti ellu viinud Pelgulinna Güm-
naasiumi õpetajaid: Reet Mõlder 
(algklasside õppetooli juhataja, 
klassiõpetaja), Kaire Kukk (klassi-
õpetaja), Heidi Tark (klassiõpetaja) 
Petri Asperk (Informaatika õpetaja 
ja klassiõpetaja), Kadrian Hiie (pa-
randusõppe õpetaja) ja Tõnu Piibur 
(koolijuht). 

Järgmisel aastal kaasatakse pro-
jekti veel 12 koolimeeskonda ja siis 
on Eestis kokku 20 pilootkooli, kus 
õpetajad ja koolijuhid on digitaal-
seid seadmeid õppinud õppetöös ka-
sutama tulemuslikumalt.

STEN SVETLJAKOV
Põhja-Tallinna valitsus

KOOL

kudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeritava maa-ala 
suurus on 0,12 ha.

Linnavalitsus otsustas korraldu-
sega nr 2005-k algatada Tööstuse tn 
16 kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on Tööstuse tn 16 
kinnistule ehitusõiguse määramine 
ühe kuni 3 maapealse (sh katuse- või 
arhitektuurselt liigendatud korrus) 
ja 1 maa-aluse korrusega korterela-
mu ehitamiseks. Detailplaneeringu 
ülesanne on üldiste maakasutus-
tingimuste määramine ja heakor-
rastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendami-
ne. Planeeritava maa-ala suurus on 
0,06 ha.

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet teata-
vad, et 27.01.2015 kell 16.00 toimub 
Põhja-Tallinna Valitsuse saalis Sõle 
tn 50a kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu, K-Projekt AS töö nr 
08342, vastuväidete avalik arutelu. 
Tallinna Linnavalitsus võttis pla-
neeringu vastu 05.11.2014 istungil 
korraldusega nr 1686-k. Planeerin-
gualal suurusega 1,65 ha nähakse 
ette Sõle tn 50a kinnistu jagamine 
üheks elamumaa ja üheks ärimaa 
sihtotstarbega krundiks. Ärimaa 

sihtotstarbega krundile määratak-
se ehitusõigus ühe kuni 3 maapeal-
se ja 1 maa-aluse korrusega ärihoo-
ne ehitamiseks. Elamumaa krundil 
säilib olemasolev 2-korruseline ga-
raa . Reformimata riigimaast moo-
dustatakse üks üldkasutatava maa 
krunt ja üks transpordimaa sihtots-
tarbega krunt Sõle tänava ja Paa-
vli tänava ühendustee rajamiseks. 
Detailplaneeringu seletuskirja ja 
põhijoonisega on võimalik tutvuda 
ka Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. 
Täiendav info telefonil 6457003.

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, 
et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, 
toimub Põhja-Tallinna Valitsuse 
infosaalis, Niine tn 2, Härjapea tn 
11//Ristiku tn 22 detailplaneeringu 
eskiisi avalik väljapanek. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk 
on muuta 65% elamumaa ja 35% 
ärimaa sihtotstarbega Härjapea tn 
11 // Ristiku tn 22 kinnistu sihtots-
tarve elamumaaks ning määrata 
krundile ehitusõigus kuni kahe 3 
maapealse (sh katusekorrus) ja 1 
maa-aluse korrusega korterelamu 
ehitamiseks. Detailplaneeringu 
ülesanne on ka üldiste maakasutus-
tingimuste määramine ja heakor-
rastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ning tehnovõrkudega va-

rustamise põhimõtteline lahenda-
mine. Planeeritava maa-ala suurus 
on 0,21 ha. 

Avalik arutelu lahenduse tutvus-
tamiseks leiab aset 03.02.2015 kell 
16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saa-
lis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskir-
jaga on võimalik tutvuda ka Tallin-
na planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo 
telefonil 6457003.

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, 
et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, 
toimub Põhja-Tallinna Valitsuse in-
fosaalis, Niine tn 2, Tööstuse tn 16 
detailplaneeringu eskiisi avalik väl-
japanek. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on elamumaa siht-
otstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule 
ehitusõiguse määramine ühe kuni 
3 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega korterelamu ehitamiseks ning 
olemasoleva korterelamu rekonst-
rueerimiseks ja laiendamiseks. Li-
saks on detailplaneeringu ülesan-
ne üldiste maakasutustingimuste 
määramine ja heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsude, parkimise 
ning tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendamine. Pla-
neeritava maa-ala suurus on 0,12 
ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvus-
tamiseks leiab aset 10.02.2015 kell 

16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saa-
lis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskir-
jaga on võimalik tutvuda ka Tallin-
na planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo 
telefonil 6457003.

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, 
et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, 
toimub Põhja-Tallinna Valitsuse 
infosaalis, Niine tn 2, Telliskivi tn 8 
detailplaneeringu eskiisi avalik väl-
japanek. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on elamumaa siht-
otstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule 
ehitusõiguse määramine ühe kuni 
3 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega korterelamu ehitamiseks ning 
olemasoleva korterelamu rekonst-
rueerimiseks ja laiendamiseks. Li-
saks on detailplaneeringu ülesanne 
üldiste maakasutustingimuste mää-
ramine ja heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ning teh-
novõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendamine. Planeeritava 
maa-ala suurus on 0,12 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvus-
tamiseks leiab aset 04.02.2015 kell 
16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saa-
lis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskir-
jaga on võimalik tutvuda ka Tallin-
na planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo te-
lefonil 6457003. 

Publiku lemmiku 
auhinna võtab 
vastu Pelgulinna 
gümnaasiumi 
direktor Tõnu Piibur 
(vasakul).
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Ühtlasi on paranenud võimalu-
sed tervisespordi harrastajate-
le – rajatud on kergliiklusteid, 
valgustatud jooksu-suusaradu 
jms. Kergliiklusteed on näiteks 
rajatud või korda tehtud Lasna-
mäel, sh. Meeliku-Seli elamura-
joonides; hõlpsasti saab liikuda 
Nõmmelt Haaberstisse, ka on 
loodud ühendusteed Männi-
ku tee, Valdeku tänav, Viljandi 
maantee. Samuti on loodud suu-
sa- ja jooksusõpradele korralik 
valgustatud tervisespordirada 
Järvele. See nimekiri pikeneb 
iga aastaga ning seega parane-
vad linlaste sportimisvõimalu-
sed pidevalt.

Kui üldises plaanis on sporti-

Sõle spordikeskus võtab ilmet
Liikumine on pikaealisuse ja tervisliku elu pant. Viimastel aastatel on pealinnas juurde tulnud mitmeid uusi spordikeskusi ja –klubisid. Näiteks 

Tondiraba jäähall, Õismäe Sportmängude Hall, Pirita Tervisespordi Maja ning seega on paranenud ja ka laienenud linlaste sportimisvõimalused. 

misvõimalused linnas paranenud, 
siis Põhja-Tallinnas on ilmselgelt 
vajaka spordisaalidest ja teistest 
sportliku vaba aja veetmise pai-
kadest. 

Nii on aastaid kõneldud kavan-
datavast spordikeskusest Sõle tä-
navale. Tänaseks päevaks oleme 
jõudnud aga sõnadelt tegudeni. 
Kui möödunud aastal valmisid 
Sõle spordikeskuse põhi- ja töö-
projekt, siis tänavu aastal on lin-
naeelarves ette nähtud 400 000 
eurot esimeseks ehituse etapiks. 
Nende vahendite eest saab sel 
aastal valmis kunstmurukattega 
jalgpalliväljak ning pealtvaataja-
te tarvis rajatakse väljaku äärde 
ka 385 istekohaga tribüün. 

Teises etapis rajatakse staa-
dioni kõrvale spordihoone, mis 
laiendab piirkonna elanike ja 
kooliõpilaste sportimisvõimalusi 
veelgi. Spordihoonesse tuleb ka-
heksa rajaga 25-meetrine ujula 
koos lastebasseiniga, kolme väl-
jakuga pallimängusaal, vehkle-
missaal, spordisaal ja väiksemad 
treeningsaalid. 

Nüüdisaegsed ja mugavad 
sportimistingimused loovad 
viljaka pinnase ka uute Palus-
alude, Kanterite, Embrichite jt. 
kasvamiseks ning järelkasvu 
leidmiseks ja treenimiseks. 

MIHHAIL KÕLVART
Tallinna abilinnapea

15 aastat Eestit viie rikkama riigi 

hulka juhtinud Reformierakond on 

viimastel aastatel püüdnud oma 

ebaõnnestumiste ja riigis valitseva 

stagnatsiooni varjamiseks kasutada 

kummalist narratiivi – õhuke riik, 

õnnelik eestlane. Kas siis eestlane 

on õhukeses riigis õnnelikum ja kui 

õhuke me riik siis ikkagi on? 

Ohtlikult õhuke
Viimasel ajal ilmsiks tulnud faktid 
piiri valveta jätmisest kinnitavad, 
et riik on muutunud ohtlikult õhu-
keseks. Politsei- ja Piirivalveameti 
peadirektori piinlikud avaldused 
selle kohta, et Eestis uuritakse kri-
minaalasju vaid valikuliselt, kuna 
peale usinat koondamist puudub 
politseil võimekus iga rullilöödud 
kulmu või pätsatud rahakoti pä-
rast patrulli välja saata, panevad 
mõtlema, et teatud kohtades pole 
riik enam mitte õhuke, vaid sui-
sa auklik. Samas leidub õhukese 
riigi kõrval näiteid ka priiska-
misest, mille puhul pole juttugi 
politseinike, õpetajate ning me-
ditsiinitöötajate palkade suhtes 
kehtivast koonerdamisest. Mõtlen 
siin riigisektori kontoriruumide 
ehitusbuumi, mille ilmekad näi-
ted on Tolli- ja Maksuameti hoone 
Ülemiste Citys, Statistikaameti 
klaaskuubik Tatari tänavas ja 
kogu „suuremaks-valgemaks-uh-
kemaks“ liikumise ülima eesmärgi 
– superministeeriumi kavandatav 
koloss Suur-Ameerika tänavas. 
Riigiasutuste-  rmade kinnisvara-
buumi halenaljakamaks näiteks 
on 40 töötajaga riiklikule ha-
sartmänguettevõttele Eesti Loto 
imposantse klaaspalee rajamine 
Hallivanamehe 4, kus lotokor-
raldajad hakkavad üürima 1356 
ruutmeetrit pinda, mis teeb kogu-
ni 34 ruutmeetrit töötaja kohta. 

Riigiteenistujate jaoks jäme
Aga mis on siis halba selles, kui rii-
giteenistujad saavad paremad ja 
valgusküllasemad töötingimused? 

ARVAMUS

Õhuke, õhuke, jäme

Ega polekski, kui me ei hoiaks sa-
mal ajal kokku iga inimese heaolu 
puudutavalt sisejulgeolekult ning 
meditsiiniteenustelt. Hetkel pole 
taoliste gigantomaaniast ajenda-
tud projektide jaoks nagu „super-
ministeerium“, mitte kõige koha-
sem aeg.

Riigi Kinnisvara ASi väitel on 
teostatud ja planeeritavad aren-
dused mõeldud just selleks, et 
raha kokku hoida ning paran-
dada inimeste töötingimusi. Kas 
on? Maksu- ja Tolliameti hoones 
on ruutmeetri eest tasutav hind 
kaks korda kõrgem, kui oli ameti 
endistel pindadel. Hoone ülalpi-
damiseks kulub ligi miljon eurot 
rohkem. Samas on kontoripind 
summaarselt vähenenud 3410 
ruutmeetri ehk 21,8 protsendi 
võrra, 15 650 ruutmeetrilt 12 240 
ruutmeetrini. Ruutmeetri eest ta-
sutav kuine rendihind kasvas 8,8 
eurolt 17,9 euroni ruutmeetri eest.
Aasta eest sai Tatari tänaval uued 

ja paremad tööruumid Statisti-
kaamet. Büroohoones on ameti 
käsutuses 4874 ruutmeetrit pin-
da, mille ülalpidamiskulud on 
aastas kokku 0,9 miljonit eurot. 
Majas on 342 töökohta, ehk ühe 
töökoha kohta tuleb kulusid enam 
kui 2600 eurot. 

Riiklikud ulmehooned 
Tallinnasse ja Pärnusse
Milliseks kujuneb „superminis-
teeriumi“ ülalpidamiskulu, pole 
hetkel veel selge, kuna esialgu 
on käimas hange ehitaja leidmi-
seks. Rahandusministeeriumi, 
majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumi, sotsiaalministee-
riumi ning justiitsministeeriumi 
ühishoones väheneks energiatar-
ve 40%. Kas aga saavutatav kok-
kuhoid õigustab megainvestee-
ringuid ehitusse ning kõrghoone 
puhul paratamatult lisanduvaid 
hoolduskulusid, pole kaugeltki 
selge. Täna on nelja ministeeriumi 

kasutuses kokku 20 000 ruutmeet-
rit büroopinda, ühishoones tuleb 
sama töötajate arvu juures saada 
hakkama 16 000 ruutmeetriga. 
Ehituskulude poolelt on räägitud 
25 miljonist eurost, ent summa 
tundub kahtlaselt tagasihoidlik.

Riiklike ulmehoonete ehitami-
ne pole päevakorras mitte üksnes 
Tallinnas. Pärnusse planeeritak-
se rajada 8 korruselist Riigimaja, 
mis viiks ühe katuse alla kõik lin-
nas asuvad riigiasutused. Muidugi 
kahjustaks taoline üliehitis veelgi 
kuurortlinna habrast logistikat 
ning viiks lõpule linnasüdame väl-
jasuretamise, millega on algust 
teinud megakaubakeskused. 

Müük ja rent ei kata uut kulu
Ent tagasi Tallinnasse! Uute 
hoonete puhul räägitakse, et osa 
nende ehitusega seonduvatest ku-
ludest kaetakse tarbetuks muu-
tunud kinnisvara realiseerimise 
arvelt. Arvestades praegust olu-
korda äri- ja büroopindade turul, 
pole see niisama hõlbus. Büroo-
pindade pakkumine on märgata-
valt suurenenud, mis raskendab 
realiseerimist. Ega RKASil polegi 
selles vallas erilisi töövõite ette 
näidata. 2013. aasta jooksul müü-
di kokku 99 kinnistut suletud ne-
topinnaga 55 453 ruutmeetrit, ent 
seda valdavalt Tallinnast väljas. 
Kokku oli müügiportfellis 333 ob-
jekti. Tühjade hoonete konservee-
rimine, kütmine ja hädavajalikus 
seisukorras hoidmine neelab aga 
tarbetult raha, kummutades uute 
kontorite kasulikkust tõestavad 
arvutused. 

Riik ei saa olla korraga õhuke 
ja jäme. Püksirihma pole võimalik 
pingutada vaid ühelt poolelt. Tal-
linna Linnavalitsus on oma aren-
guplaanides arvestanud majan-
duslikult keeruliste aegadega ja 
vastutustundlikult käitudes kül-
mutanud uue raehoone projekti 
elluviimise. Priiskaval riigil oleks 
mõtet sellest eeskuju võtta. 

MAREK JÜRGENSON

Haabersti linnaosa vanem

Eesti Üürnike Liit :

KUTSUB 

KONVERENTSILE JA 

FILMIESITLUSELE
Kolmapäeval, 4. veebruaril 

2015.a. algusega kell 15.00 

toimub Salme Kultuurikeskuses 
(Salme tn 12, Põhja-Tallinn) 

rakendusteaduslik konverents 

„Lõpetagem 

omandireform 

õigusriigile kohaselt“

KONVERENTSI AJAKAVA: 

Kell 14-15 – osavõtjate registreer-

imine; Fuajees on eksponeeritud 

Anu Juuraku ja Marko Mäetamme 

ekspositsioon näitusest „Kommen-

teeritud majad“

Kell 15 konverentsi avamine: 

moderaatorid Mustamäe linnaosa 

vanem Helle Kalda ja Irina Kostromina;
Esinevad:  Edgar Savisaar, 

fi losoofi adoktor PhD, Tallinna linnapea,

Anto Raukas, akadeemik, Eesti 

Omanike Keskliidu volikogu esimees,

Oudekki Loone, politoloog,

Jaak Uibu, doktor, 

Vello Rekkaro, TTÜ emeriitdotsent

Ando Leps, õigusteadlane,

Reet Kudu, kirjanik,

Rein Mark, sundüürnik,

Endel Ploom, TTÜ Tallinna kolledž.

Juttu tuleb omandireformist, selle 

vastuoludest inimõiguste ja põhivaba-

dustega, ning omandireformi lõpeta-

misest õigusriigiga kohaselt.

Ettekanded transleeritakse vene 

keelde. Konverentsi lõpetamisel on ette 

nähtud vastu võtta ettepanek pöör-

dumisest Riigikogu poole petitsiooniga 

lõpetamaks omandireformi õigusriigile 

kohaselt, kompenseerimaks oman-

direformi ohvritele tekitatud moraalne 

ja materiaalne kahju. Konverentsi 

lõppu  pakutakse suupisteid ja toimub 

vestlusring.

Kell 18 algab unikaalne fi lm 

omandireformist „Verised majad“ 

(reźisöör Toomas Lepp).
Film on venekeelsete subtiitritega.

Olete oodatud!
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OTSIN KLIENTIDELE KORTEREID
PÕHJA-TALLINNAS 

Helista või saada mulle oma müügisoov:

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
Viktor Lõhmus 5566 2982

Korteriühistu Sõle 5 
vajab KOJAMEEST-
KORISTAJAT.
Kontakt tel. 55518085

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! 
Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. 

hindamine, notarikulud). Samuti võtame 

pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid 

kortereid või büroopindu mitte läbikäida-

vate tubadega võimalusel hilisem väljaost. 

Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara 

müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt 

korteri ostuga. Helista 56150084 või saada 

e-kiri property@latipac.eu

EKSKURSIOONIDE JÄTKUMINE 
KRISTIINE AJALOOTOAS TONDIL

Võimalus pöörduda 
ombudsmani poole

MTÜ Tondi SK Ajalooklubi korral-
dab heategevuslikke ekskursioone 
Kristiine linnaosa ajalootoas ja reno-
veeritud Tondi kasarmutes. 

Ekskursioonid toimuvad neljapäe-
viti alates kella 17.00 – 19.00 sise-
ruumides. Ühe ekskursioonirühma 
suurus on mitte üle 25 inimese. 

Kogunemine ja ekskursiooni algus 
Tallinna Ülikooli hoones Tondi tänav 
55 tuba 101 (Kristiine linnaosa aja-
lootuba). Kohale saab 23. autobussi-

29. jaanuaril, kell 18.00 
tutvustatakse 

Tallinna Linnamuuseumis 
(Vene 17) üht kõige 

väärtuslikumat kollektsiooni 
– aastatel 1772-1782 

Tallinnas Carl Christian Ficki 
manufaktuuris valmistatud 

fajanssi.

Peale loengut saab Mihkli 
Gildi keraamikakojas 

keraamik Katharina Ausi käe 
all valmistada maalitud prossi. 

Hind: 13.20

ga, „Marsi“ peatus. Autoga tulijaile 
on tasuta parkla Tondi 55 ees.

Ekskursioon on tasuta, kuid saab 
annetada raha Memoriaali püstita-
miseks Tondi Sõjakooli 1770 lõpe-
tajatele, kes hukkusid Eesti isamaa 
eest võideldes ja repressioonides.

Info ja registreerimine tel. 55 682 
883 või e-post jaak.haud@smail.ee.

Tondi SK Ajalooklubi kogub mä-
lestusi, ajaloolisi fotosid ja säilikuid 
Tondi kohta.

Igal isikul, kelle arvates on 
Tallinna linna ametiasutuses 
rikutud tema põhiseadus-
likke õigusi ja vabadusi ehk 
koheldud teda hea halduse 
tava vastaselt (nt kes on ko-
genud võimu kuritarvitamist, 
kellele on viivitatud vastami-
sega või jäetud vastamata, 
antud puudulikku või tege-
likkusele mittevastavat tea-
vet jms) on õigus pöörduda 
suuliselt või kirjalikult linna 
ombudsmani  poole.
Pöördumised on tasuta.
Vastuvõtuajad on:
Esmaspäeviti:  14.00 -17.00;                
Teisipäeviti:  10.00-12.00;
Kolmapäeviti: 14.00 – 18.00;                
Neljapäeviti:  10.00- 12.00
Reedeti: 10.00- 12.00;
Linna ombudsmani abi telefonil 
6 943 292 saab kokku leppida 
ka teistes vastuvõtuaegades.
 Linna ombudsmani büroo 
e-posti aadress on: ombuds-
man [ät] tallinnlv.ee<http://
www.tallinn.ee/est/ombuds-
man/Avalduse-esitamine-om-
budsmanile##>.
 Kirjalikud pöördumised 
(avaldused ja kaebused) 
saata või tuua aadressil: Va-
na-Viru 12, 15080 Tallinn.
  
Tallinna linna ombudsman  
Jüri Kaljuvee


