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Mis saab Kopli 
prügimäest?

STrOOmi Suur 

SügiSlaaT 
TOimub 11.10.2014 
kell 10.00-18.00

Augustikuus algatas Põhja-Tal-
linna Valitsus küsitluse „Peata-
gem Kopli prügila!“. Palusime 
kõigil põhjatallinlastel küsitlu-
ses osaleda, kuna eesmärk on 
prügila tegevus lõpetada ning 
rajada prügimäe asemele rohe-
line sportimiskoht ja puhkeala 
kõigile põhjatallinlastele. Sel-
gus, et huvi prügila-ala tulevi-
ku vastu on suur: enamik neist, 
kes on siiani küsitlusele vas-
tanud, palusid jooksvat infot 
prügila olulistest arengutest. 
Seetõttu selgitame küsitluse ta-
gamaid ja esitame vahekokku-
võtte senistest edusammudest.  

Mis on küsitluse eesmärk?
Küsitluse esmane eesmärk on 
juhtida laiemat avalikkuse 
tähelepanu asjaolule, et Pal-
jassaare lahe ääres, linnulen-
nult paarisaja meetri kaugusel 
Natura 2000 Paljassaare lin-
nukaitsealast, kogub kõrgust 
eraomaniku SLOPS OÜ ehi-
tus-ja tavajäätmeprügimägi. 
Nüüdseks on prügila kasvanud 
20 meetri kõrguseks. Aadressil 
Maleva 4 tegutsevat prügilat 
külastades on ilmne, et mõ-
jud ümbritsevale elukeskkon-
nale on rängad – need on nii 
linnaruumilised ja keskkond-
likud kui ka psühholoogilised 
ja sotsiaalsed. Ometi on Põh-
ja-Tallinna Valitsuse senised 

pöördumised Keskkonnains-
pektsiooni poole palvega uurida  
prügila tegevust jäänud tulemu-
seta. Seetõttu vajame laiemat 
kõlapinda: nii kohalike elanike 
abi kui ka avalikkuse poolehoi-
du, et selgitada välja prügila 
põhjustatud keskkonnaprob-
leemide kogu mõju ja lahendus 
nende kompenseerimiseks.

Küsitluse vahekokkuvõtted
Praeguseks on küsitlusele vas-
tanud sadu inimesi nii prügila 
vahetust lähedusest Kopli asu-
mis kui ka Kalamajast, Pelgu-
rannast ja Karjamaalt, peale 
selle veel teistest Tallinna linna-
osadest ja väljastpoolt pealinna. 
Leitakse, et kõrge mägi rikub 
piirkonna üldilmet ja hakkab 
mõjutama Tallinna linna siluet-
ti, väljendatakse muret Kopli 
asumi maine ja tuleviku pärast: 
keskkond reostub, levib häiriv 
müra ja hais, mis mõjutavad 
piirkonna väärtust ja mainet 
ning ka elanikkonda ja loodus-
keskkonda tulevikus. Põhjenda-
tud on vanema põlvkonna hirm, 
et Koplis üles kasvanud noored 
ei soovi peret luues enam oma 
kodupaika tagasi pöörduda, 
kuna elukeskkond ei vasta nen-
de ootustele. Kaob side kodu-
kohaga ja põlvkondlik järjepi-
devus. Vähetähtis pole ka see, 
et ka Kopli elanik soovib tunda 
uhkust oma kodukoha üle.

Linnaplaneerimine eeldab 
pikemat visiooni.
Küsitluse teine eesmärk on tõs-
tatada teema, mis saab prügila 
alast edaspidi. Praegu puudub 
nägemus prügila sulgemiseks 
ning ümberkujundamiseks. Ko-
gume põhjatallinlaste ideid ja 
ettepanekuid, et jõuda lahen-
duseni, mis teenib just kohalike 
elanike huve.

Prügila saaga ajatelg ulatub 
1990. aastatesse. Tollase Kopli 

keraamikatehase savikarjääri 
varud ammendusid ja haigutava 
sügaviku servad muutusid vari-
semisohtlikuks. Idee täita tühik 
ehitusjäätmetega lahendas kaks 
probleemi:  nii varinguohu kui 
ka ehitusjäätmete ladustamise 
küsimuse. Vahepeal möödunud 
kümnendite jooksul on palju 
muutunud. Augu täitmisest on 
saanud mäe kasvatamine ning 
paikvaatlustel selgub, et prügi-
la ei piirdu rangelt ehitusjäät-
mete vastuvõtmisega. 

Praeguse seisuga puudutab 
prügila otseselt poolesaja pere-
konna elu, lähikümnendil aga 
palju suuremat inimhulka. Põh-
ja-Tallinna üldplaneering näeb 
prügila vahetus läheduses ette 

nii kortermaju kui ka pereela-
muid. Just pereelamud on üks 
Põhja-Tallinna arengu võtmesõ-
nu. 

Eri eluetappides inimeste oo-
tused kodule ja elukeskkonnale 
on erinevad. Nii kahekümneaas-
tastele noortele sobib moder-
nselt kasin linnakorter hästi. 
Kolmekümnendatel eluaastatel 
hakatakse otsima „oma kodu“: 
privaatset, inimmõõtmelist, ro-
helist ja turvalist elukeskkonda. 
Seda peaks olema võimalik leida 
ka Põhja-Tallinnast. 

Põhja-Tallinna üldplaneering 
jätab Neeme tänava ja Paljassaare 
lahe vahelise ala ainukeseks 
arenguperspektiiviga peree-
lamu alaks Kopli poolsaarel.  

Aktiivselt tegutseva prügi, haisu 
ja müra levitava prügila kõrvale 
ei ole võimalik kodusid rajada. 
Soovime, et Põhja-Tallinnas üles 
kasvanud elanikud leiaksid siin 
endale kodu ka pere kasvades ja 
vanaduspõlves. Põhja-Tallinna 
ruumilise planeerimise võtme-
sõnadeks/eesmärkideks peavad 
olema tervislik elukeskkond 
ja kogukonnatunne ning meie 
ülesanne on oma kodanike huve 
kaitsta.

 
Kuidas edasi?
On hea tava, et äritegevus, mis 
teenib kasumit keskkonna ar-
velt, leiab võimalused tehtud 
kahju tasalülitamiseks ja kom-
penseerimiseks juba tegevust 
alustades. Praegu on selge, et 
plaanid, mille kohaselt prügila 
rajamist alustati ja sulgemist 
kavandati, on sisuliselt vanane-
nud. Prügila tegevuse lõpetami-
seks ja prügimäe asendamiseks 
rohe- ja rekreatsioonialaga tuleb 
koostada uus sulgemisprojekt. 
Põhja-Tallinna Valitsus jätkab 
sellel suunal koostööd Tallinna 
linna ametkondadega ning dis-
kussiooni prügila omanikega, et 
prügila omanik võtaks endale nii 
kohustuse ulatuslikumate kesk-
konnauuringute läbiviimiseks 
kui ka rekreatsiooniala väljaehi-
tamiseks prügila asemele.

Prügila tuleviku osas on või-
malik ka täna kaasa rääkida. 
Ootame jätkuvalt Teie vastuseid 
küsitlusele aadressil http://www.
tallinn.ee/est/pohja/kopliprugi-
magi-3 ning loodame peagi tuua 
Teieni küsitluse tulemused ja 
teabe edasise tegevuse kohta.

Ettepanekute ja küsimus-
te korral palume pöördu-
da Põhja-Tallinna Valitsu-
se arhitekti Kaidi Õisi poole  
e-posti aadressil kaidi.ois@tallinnlv.ee. 

karin Tammemägi 
Põhja-Tallinna vanem
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Toetan täielikult endise munitsi-
paalpoliitiku Rainer Vakra välja 
öeldud sotsiaaldemokraatide sei-
sukohta – nimelt peaks Tallinnas 
nagu teisteski Euroopa pealinna-
des kuuluma olulised sümbol- ja 
turismiobjektid linnale. Vakra 
avaldas oma arvamuse, et toe-
tada majandusminister Urve 
Palo võitlust teletorni erastami-
se vastu, mida taotleb valitsuse 
reformistlik tiib. Endise Nõmme 
linnaosavanema sõnul peavad 
Tallinna sotsiaaldemokraadid 
oluliseks teletorni jäämist linna 
ühe sümbolina avalikku kasutus-
se. “Nii nagu Eiffeli torn kuulub 
Pariisile, võiks ka teletorn kuulu-
da Tallinnale, nagu Rocca al Mare 
vabaõhumuuseum ja Tallinna 
loomaaed,” leidis Vakra.

Tuleb tunnistada, et aastate-
pikkune lävimine linna prob-
leemidega on aidanud Vakral 
mõista, millist olulist kahju põh-

ArvAmusTallinna Sadam 
kuulugu linnale

ikka selleks, et tutvuda Tallin-
na vanalinna ja muuseumitega. 
Unikaalse vanalinna ja muude 
vaatamisväärsuste ülalpidamine 
on aga jäetud omavalitsuse õlule. 
Linnale kuuludes, panustaks Tal-
linna Sadam enam turismi aren-
gusse ja liituks harmooniliselt 
linna ühtse taristu parema toi-
mimise nimel teostuvate arengu-
tega. Sadam vaid võidaks sellest 
ja tulevikuplaanidesse ei lipsaks 
enam taolisi ministeeriumika-
binettide eluvõõras hämaruses 
sündinud apsakaid nagu kontei-
nersadama arendamine otse Rus-
salka kõrval. Linna sadam oleks 
osa arenevast ja elanike huvidega 
arvestavast organismist, tõeline 
Tallinna Sadam, mitte poliitmän-
gude ja erinevate huvirühmade 
taotluste ristumise tallermaa. 
Sadama juhatuse esimees Ain 
Kaljurand on öelnud, et poliitika 
saab kindlasti toetada majan-
dust, ja kui ta seda ei tee, siis pa-
rem oleks, kui ta ei segaks. Muu-
tumine munitsipaalsadamaks 
võiks Kaljuranna soovi teostada 
ja sadam saaks uue hingamise 
ning vabamad võimalused.

On loomulik, et Tallinna Tele-
torn, Vabaõhumuuseum ja Tal-
linna Sadam kuuluksid linnale. 
Idee elluviimises näen ka üht 
olulist koostöövaldkonda, mis 
lõpetaks pealinna ja Toompea 
võõrandumise ning tagaks, et 
Tallinn saaks vabalt rakenda-
da oma potentsiaali pealinnana, 
mida seni on pärssinud oluliste 
rajatiste hoidmine riigi omandis.  

Linnavalitsus on selliseks koos-
tööks valmis. Kui sotsiaaldemo-
kraadid suudavad koalitsiooni-
partneri kõrval säilitada selgroo, 
oleks järgmine loogiline samm, 
et ebaõiglase kriitikatule alla 
sattunud majandusminister Palo 
usaldaks oma tõekspidamisi ja 
alustaks läbirääkimisi Tallinna 
Sadama munitsipaalomandisse 
andmiseks.  

marek Jürgenson
Tallinna Haabersti linnaosa vanem

justab riigile reformierakonna 
vastandumine pealinna munit-
sipaalvõimule, ning kindlasti on 
sotsiaaldemokraatide algatus 
oma koalitsioonipartneri kaines-
tamiseks teretulnud. Haabersti 
linnaosavanemana rõõmustab 
mind, et peale teletorni kavan-
davad sotsiaaldemokraadid linna 
alluvusse anda ka Haabersti ter-
ritooriumile jääva Rocca al Mare 
vabaõhumuuseumi. Seni kuulub 
muuseum kultuuriministeeriu-
mi haldusalasse. Kindlasti oleks 
eesti kultuurile niivõrd olulise 
objekti areng märksa kiirem ja 
dünaamilisem, kui seda juhiks 
Tallinna linn. Seda tõestab linna-
le kuuluva ja samuti Haabersti 
territooriumil tegutseva Tallinna 
Loomaaia viimaste aastate jõuli-
ne areng.

Kuid miks piirduda munitsi-
paliseerimisel vaid sümbolobjek-
tidega? Taas tuleks tõsta päeva-

korda Tallinna Sadama andmine 
linna omandisse. Sellest on rää-
gitud korduvalt, kuid lähtudes 
teatud kildkonna kitsastest hu-
videst, on selle mõtte vastased 
suutnud idee teostumise sum-
mutada, koondudes ühisrindesse. 
Kuna sadama puhul on tegemist 
ettevõttega, kust saadav tulu 
silub populistlike otsuste tõttu 
riigikassasse tekkivaid auke, on 
Reformierakond sellele arukale 
mõttele tuliselt vastu. Millegipä-
rast ei veena sadama dividende 
noolivat sõpruskonda ka hea näi-
de meie lähinaabrite juurest, kus 
tõeliselt innovatiivse arengu on 
Helsingi sadamale taganud just 
kuulumine linnale.

Tallinnas on tekkinud kumma-
line olukord, kus kogu parvlaeva-
dele suunduva sõidukite ja kau-
baautode voolu peab teenindama 
linna taristu ning selleks tehta-
vad kulutused jäävad täielikult 
omavalitsuse kanda, sadama tee-
nitud kasumi võtab aga endale 
riik, kelle investeeringud Tallin-
na turismiobjektide arengusse 
jäävad enam kui tagasihoidli-
kuks. 2013. aastal läbis sadama 
üle 9,2 miljoni reisija. Läinud 
aasta juulis reisis sadama kaudu 
1,2 miljonit inimest, mis on pea 
kolm korda rohkem, kui linnas 
püsielanikke. Kõik need inime-
sed kasutasid Tallinna taristut, 
tekitades linnale olulise lisakoor-
muse. Muidugi ei tulnud miljonid 
sadama kaudu saabuvad reisijad 
imetlema e-valitsuse edusamme 
ja õhukese riigi fenomeni, vaid 

Põhja-Tallinna Sotsiaalkes-
kuses alustavad septembris- 

oktoobris taas tööd huvi-
ringid eakatele. Ootame 

täiendavalt uusi liikmeid 
käsitööringidesse, keeleõp-
pe-  ja tervisevõimlemise 

rühmadesse. 

Täpsem teave käsitöö- ja 
keeleõppe ringide kohta ja 

registreerimine telefonil 611 
7646 ja tervisevõimlemise 

rühmadesse registreerimine 
telefonil 661 0697.

PõHja- 
Tallinna 

SoTSiaalkeSkuS

Stroomi residents ehk elu kui hotellis
„Väike residents mere ääres,“ 
on lööklause, mis mõjub kahtle-
mata ahvatlevalt. Hubane kodu 
jalutustee kaugusel Stroomi 
rannast, peagi täiesti uue ilme 
saavas hoones Põhja-Tallinna 
tõmbekeskuses — just sellise 
reklaamtekstiga meelitab praegu 
Endover Kinnisvara ostma kor-
terit Stroomi hotelli nime kand-
vasse Randla tänav 11 hoonesse. 
Paraku on tegemist juhtumiga, 
kus helesinisel unistusel puu-
dub Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti heakskiit ja vajalik pro-
jektdokumentatsioon.

Kodu äripinnal
Millised probleemid kaasnevad, 
kui soetada elamine ärimaa siht-
otstarbega kinnistule, hoonesse, 
kuhu elamisfunktsiooni pole 
ehitusprojektiga ette nähtud? 
Inimese heaolu ja tervise eest 
hoolitsemiseks on eluruumidele 
kehtestatud rangemad tuleohu-
tuse, tervisekaitse, müratase-
me, päevavalguse ja parkimise 
nõuded ja normid, kui on keh-
testatud äriruumidele. Tallin-

na Linnaplaneerimise Ameti 
sõnul ei anna Stroomi resident-
si puhul korteriteks nimetatud 
12—33 m2 suurused pinnad väl-
ja vajalikke päevavalguse nõu-
deid ja minimaalse elamispinna 
suurust. Samuti ei ole tagatud  
parkimiskohti kõigile residentsi 
omanikele. Ärimaa sihtotstarbega 
korteriomanikel puudub võimalus 
saada maamaksusoodustust või –
vabastust.

Lisaks eeltoodule ei ole ärimaa 
sihtotstarbega maa ja hoone ka-
sutamine elamuna (korterina) 
kooskõlas mitmete õigusaktidega 
ja selline rikkumine võib omani-
kule kaasa tuua erinevad karis-
tused. 

Kuidas tegutseda seaduslikult?
Põhja-Tallinn on populaarne ela-
mispaik nii tudengite kui ka noor-
te perede seas. Nõudlus väike-
korterite järele on suur. Arendaja 
kodulehe kohaselt on Stroomi re-
sidentsi 162 korterist nüüdseks 
müüdud 90, lisaks on mitmed 
korterid broneeritud. Tõenäoliselt 
jääb asjaolu, et ärimaa kinnistut 

elamuna kasutada ei ole õiguspä-
rane, paljude uute korteriomani-
ke jaoks tagantjärele tarkuseks. 
Mida siiski teha, kui korteri os-
tu-müügi tehing on tehtud, tead-
mata kõiki asjaolusid? Kui omani-
kel on soov ärimaa sihtotstarbega 
kinnistut elamuna kasutada, tu-
leb algust teha aega nõudva prot-
sessiga. Olukorra seadustamiseks 
tuleb taotleda kinnistu sihtots-
tarbe muutmist. Ehitise muutmi-
seks korterelamuks tuleb esitada 
projekteerimistingimuste taotlus 
Tallinna Linnaplaneerimise Ame-
tile, koostada ehitusprojekt ning 
taotleda ehitus- ja kasutusluba.

Põhja-Tallinna Valitsus on pöör-
dunud Tallinna Linnaplaneeri-
mise Ameti poole, et algatada 
Stroomi residentsi kontrollimi-
seks ehitusjärelvalve. Täiendava-
te küsimuste korral palume kõi-
gil probleemiga silmitsi seisjatel 
konsulteerida Põhja-Tallinna  
Valitsuse arhitektiga. 

karin Tammemägi 
Põhja-Tallinna vanem
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Ehitustööde rikas 
suvi Põhja-Tallinnas

Suvi on üks oodatumaid aastaaegu: 
kes tunneb rõõmu koolivaheajast, 
kes suvepuhkusest, kes lihtsalt soo-
jadest ilmadest ja kaunist loodusest. 
Eesti asub sellises kliimavööndis, kus 
välitöid saab teha vaid soojal aasta-
ajal, seega toob suvi kaasa ka aktiiv-
sema ehitustöö. Põhja-Tallinnas  sai 
nii mõnigi tänav uue tehnovõrgu ja 
asfaltkatte. Kuna teetöödega kaasne-
sid ajutised liiklemisraskused, siis tä-
nan kohalikke elanikke ja ettevõtjaid 
kannatlikkuse eest. Usun, et tulemus  
korvab suvised ebamugavused.

Tehtud ja tegemisel olevate ehitus-
tööde nimekiri on pikk: Heina täna-
val vahetati veekanali ühendused, 
elektri- ja gaasikommunikatsioonid 
ning töö käigus taastati sõidutee 
ja haljasala; piirkondades Kangru 
2 kuni Sõle 77, Sõle 82 kuni Kop-
li tn 69a, Lõime 15 kuni Lõime 16 

ja Randla 14 kuni Tuulemaa 9 uuen-
datakse majade vahel soojustrassid 
ning taastatakse haljastus ja teed. 
Amburi tänava teekate on juba pi-
kemat aega tekitanud probleeme. 
Rõõmustav on asjaolu, et selle aasta 
oktoobrikuu lõpus valmib Amburi ja 
Uus-Maleva tänava vahel tänavaka-
te, kõnnitee ja Tallinna Vesi vahetab 
torude ühendused. Tänu tehtud töö-
dele läheme talvele vastu uute tras-
side ja kindlama tundega. 

Augustikuus oli põhjatallinlaste 
jaoks raskendatud ühistranspordiga 
liiklemine seoses trammide rööbas-
teede rekonstrueerimistöödega. 
Trammiliinidel nr 1 ja 2 oli liiklus su-
letud    4. augustist kuni 24. augusti-
ni. Transpordiamet tagas küll asen-
dusbussidega liiklemise võimaluse, 
kuid paratamatult tähendas see pal-
judele tavapärasest keerulisemat ja 
ebamugavamat elukorraldust. Tä-
naseks on trammiliiklus taastunud 
ning ka vajalikud tööd tehtud.

Väga oluliseks sündmuseks oli 
meie linnaosas asuva Eesti suurima 
vabalavaga kultuurikeskuse, Salme 
Kultuurikeskuse, parkimisprobleemi 

lahendamine. Kuna keskusesse on 
leidnud tee üha rohkem inimesi teis-
test linnaosadest ja  mujalt Eestist, 
siis oli süvenevaks  probleemiks par-
kimine. Külastajad parkisid autod 
haljasalale ja lähitänavatele, hõiva-
tes sellega kohalike elanike parki-
miskohad ja kahjustades haljasala. 
Probleemide lahendamiseks  otsus-
tati käesoleva aasta kevadel mitme 
asutuse koostööl parandada olukord. 
Kultuurikeskusele loodi nelja kuuga 
umbes sada uut parklakohta, pai-
galdati valgustus ja korrastati kõn-
niteed. Ehitustööde maksumuseks 
kujunes 0,6 miljonit eurot. Kultuu-
rikeskuse ette rajati parkimiskohad 
33 sõiduautole ning hoone külgedele 
täiendavalt 58 parklakohta. Tööde 
käigus säilitati kõrghaljastus maksi-
maalses võimalikus ulatuses ning is-
tutati juurde ligi 400 põõsast. Parkla 
pidulik avamine toimus 9. septemb-
ril. Loodan, et käesoleval hooajal 50. 
sünnipäeva tähistav kultuurikeskus 
saab nüüd muretult külalisi vastu 
võtta ning kohalikud elanikud nau-
divad värskendatud rohealaga uue-
nenud keskuse ümbrust.

karin Tammemägi 
Põhja-Tallinna vanem

juhtkiri

Põhja-Tallinna Sõnumid toimetus:
Niine 2, 10414 Tallinn
Tel: 645 7006
Tegevtoimetaja: Andres-Marius Rosenblatt

Reklaam, artiklid ja kaastöö
Andres-Marius.Rosenblatt@tallinnlv.ee
Online väljaanne: http://ptsonumid.blogspot.com
www.facebook.com/PohjaTallinn

ootan kõigi häid mõtteid, ettepanekuid ja reklaamialast koostööd.
www.tallinn.ee/Pohja

Märkimisväärseks ehitusprojek-
tiks Põhja-Tallinnas on kauaoodatud 
Stroomi kaubanduskeskuse valmi-
mine selle aasta novembri lõpus aad-
ressile Tuulemaa 20. Hoone kerkis 
endise Kajaka turu asemele, loob 
uusi töökohti ning hakkab pakkuma 
mitmekesist kauba- ja teenusevali-
kut. Keskuses avatakse Maxima XX, 
apteek, mitmed väikepoed ja kohvi-
kud. Autoga külastajatele on kesku-
se juures suur parkla. Usun, et uus 
ärikeskus rahuldab elanike ootused 
ning suurendab piirkonna külasta-
tavust.

Sügis on alanud uute plaanide ja 
eesmärkidega. Hetkel on käimas 
järgmise aasta eelarve läbirääki-
mised. Peamine rõhuasetus on si-
sekvartalite teede remondil,  ranna 
puhkeala puhtamaks muutmisel 
ning liikumis-ja parkimisvõimaluste 
parandamisel. 

Õnnestunud tööde ja püstitatud 
eesmärkide toel oleme astunud uude 
hooaega. Loodan, et iga põhjatallin-
lane tunneb, kuidas tema elukesk-
kond muutub paremaks ja linnaosa 
kodusemaks. 

PElguranna Suur MaxiMa 
avaTaKSE Juba Paari Kuu PäraST

Olen suhelnud paljude põhja-
tallinlastega, kes on mulle kurt-
nud, et Põhja-Tallinnas ei ole 
korralikke kaubanduskeskusi. 
Seda tõdemust kinnitas ka lin-
naosas korra uuring „Positiivne 
Põhja-Tallinn“, mille tulemusel 
sai selgeks, et põhjatallinlased 
tahavad oma linnaossa uusi, 
modernseid ja suuri kaubandus-
keskuseid.

Maxima XX supermarket 
valmib juba varsti

Kuigi meie linnaosas on piisa-
valt väikeseid ja keskmise suu-
rusega kauplusi, on linnaelanike 
südamesoov saada siia suuri eel-
kõige kaubanduskeskusi, nagu 
on Kristiines, Rocca al Mares 
või Ülemistel. Seetõttu ongi mul 
suur rõõm teatada, et aadressile 
Tuulemaa 20, ehk siis sinna, kus 
vanasti paiknes Kajaka turg, 
tuleb Maxima XX supermarket. 
Maxima saab olema aga ainult 
osa suuremast Stroomi Kesku-
sest, mis on planeeritud kahe-
korruselisena. Teisel ja osalt 
ka esimesel korrusel hakka-
vad lisaks Maximale paikne-
ma erinevad kauplused, poed 
ja kohvikud, nagu modernsetes 
kaubanduskeskustes on juba 
traditsiooniks kujunenud.

Kavandatav Põhja-Tallinna 
Maxima XX supermarket on 
Tallinnas teine XX-suurusega 
kauplus. Praegu on Tallinnas 
veel ainult üks Maxima XX, 
mis asub Lasnamäel Smuuli 
teel. Tore on teada, et 
Stroomi keskus tuleb  

suurem kui Magistrali  
keskus Mustamäel või Norde 
Centrum kesklinnas.

Kalamaja elanike 
ostuvõimalused paranevad

Meeldiv on ka tõsiasi, et kala-
majalaste ostuvõimalused suu-
renevad lähiajal veelgi. Nimelt, 
kui ostjate pärast on Põhja Ri-

miga juba pikemat aega võis-
telnud Balti Jaama Selver, siis 
kahe aasta pärast asub „võit-
lusse“ ka Arsenali Selver. Kala-
maja elanikud üksnes võidavad 
sellest, kui nende ostusoovide  
rahuldamise nimel konkurents 
üha tiheneb. 

 Arsenal Centerit, mis tuleb 
aadressile Erika 4, hakatak-
se ehitatama mitmes etapis.  

Esimeses ehitusjärgus on kes-
kuse pindalaks planeeritud ca 
10 000 m² ja sinna tulevad toidu- 
ning tööstuskaupade osakon-
nad, kindlasti veel toitlustus- ja 
väiksemad teeninduspinnad.  
Oma pindalalt oleks Arsenal 
Center võrreldav suure Lasna-
mäe Centrumiga.

Paavli Kaubanduskeskusest 
kujuneb Põhja-Tallinna suu-
rim ostukeskus

Aadressile Paavli 5a/5b  
on aga kavandatud  
Põhja-Tallinna suurim kau-
banduskeskus, sest plaanide 
kohaselt oleks see isegi suu-
rem kui Kristiines asuv Jär-
ve keskus või Mustika keskus  
Mustamäel. See keskus saaks 
olema lausa kolmekorruseline, 
lisaks tuleb sinna veel maa-alu-
ne korrus, nagu on see olemas 
ka Stroomi keskuses.

Seega võime kinnitada, et Põh-
ja-Tallinn on Tallinnas vaielda-
matult kõige kiiremini arenev 
linnaosa. Ja siin on arenguks ka 
ruumi!

Paneme teie energia liikuma!  
Tai Chi ja Tsigun võimlemine.

Linnavalitsuse toetusel on Põh-
ja-Tallinna elanikele korraldatud 
Tai Chi võimlemistunnid soodushin-
naga 20€ kuus (pensionäridele 15€).

Probleemid liigestega?
Te peaksite hakkama tegema Tai 
Chi võimlemist! Võimlemisel ei ole 
agressiivset koormust.  Võimlemi-
ne justkui „rullib“ teie keha lahti. 
Liigutused on aeglased ja sujuvad.  
Nende abil muutuvad liigesed peh-
memaks.

erinevad kroonilised haigused?
Tsigun hingamistehnikad panevad 
energia kehas liikuma ning toitma 
siseorganeid. Sel viisil kaovad isegi 
vanad kroonilised haigused aega-
mööda. Energia hakkab kehas ring-
lema ja see justkui „tuletab meelde“ 
keha tervet olekut.

olete närviline, ärritunud,  
rahulolematu?
Aeg töötab teie kasuks! Tai Chi 
kompleks, näiteks „Metsiku hobuse 
laka paitamine“ või „Kurg avab oma 
tiivad“ toovad iga kordamisega teile 
rõõmu ja rahu.

Tahate rohkemat?
Tai Chi on enesekaitse süsteem. Uu-
rige pehme enesekaitse meetodeid, 
mis on igaühele kättesaadavad. Sa-
muti te võite ennast proovida spordi 
Tai Chi’s. Võimlemised toimuvad 
2 korda nädalas esmaspäeviti kell 
18:30 ja kolmapäeviti kell 20:00, 
Sotsiaalkeskuse spordisaalis, „Nur-
menuku“ peatuses (Maleva 2a).
Registreerimine ja info telefonil: 555 
85 221 www.facebook.com/taichi/tallinn

PriiT kuTser 
Põhja-Tallinna asevanem
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! Hea Tallinlane !
Igal linnaelanikul, kelle arvates 
on Tallinna linna ametiasutuses 
rikutud tema põhiseaduslikke 
õigusi ja vabadusi ehk koheldud 
teda hea halduse tava vastaselt 
(nt on viivitatud vastamisega 
või jäetud vastamata, antud 
puudulikku või tegelikkusele 

mittevastavat teavet jms), on 
õigus pöörduda suuliselt või 
kirjalikult linna ombudsmani 
poole. Vastuvõtt 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 
694 3292 saab kokku leppida ka 
teistes vastuvõtuaegades.
Linna ombudsmani büroo 
e-posti aadress on 
ombudsman@tallinnlv.ee

 Kirjalikud pöördumised (avaldu-
sed ja kaebused) saab saata või 
tuua kohale aadressil Vana-Viru 
12, 15080 Tallinn.
 

Jüri kalJuvee     
Tallinna linna ombudsman

Salme Kultuurikeskuse 
parkla ei ole vaid 
parkimiskohad 
transpordivahenditele, 
rõhutas Tallinna linnapea 
Edgar Savisaar uuendatud 
sajakohalise parkla 
avamisel.

„Lisaks parkimiskohtade raja-
misele korrastati Tallinna linna, 
SKA Inseneribüroo OÜ ja  ASi 
TREF Nord vahelise hea koos-
töö tulemusel asumispark, mis 
annab nii elanikele kui ka linna 
külalistele võimaluse jalutami-
seks ja puhkamiseks,“ ütles Sa-
visaar. 

Savisaar lisas, et Salme kul-
tuurikeskusel on tänavu juube-
lihooaeg – Eesti suurima vaba-
lavaga kultuurikeskus tähistab 
oma 50. sünnipäeva.

„Nelja kuuga loodi sõidukitele 
ligi sada parklakohta, kuid sama 
oluline on see, et samaväärselt 
arvestati ka jalakäijatega – pai-
galdati turvalisuse jaoks väga 
oluline valgustus ja korrastati 
kõnniteed,“ ütles Savisaar. „Pro-
jekteerimisel ja ehitamisel ar-
vestati ka puuetega inimestega: 
ülekäiguradade ette paigaldati 
reljeefsed kõnniteeplaadid, nn 
braikivid, ja rajati spetsiaalsed 
parkimiskohad.“

Savisaar lisas, et suur osa 
tehtud tööst on maa all varjul 
– maja säilimiseks ja arenguks 
korrastati tööde käigus ka kõik 
tehnovõrgud. „Asumi elanikele 
on loodud mugavate pinkide ja 
värskendatud rohealaga rek-
reatsiooniala,“ ütles linnapea. 
„Tööde käigus säilitati kõrghal-
jastus maksimaalses võimalikus 
ulatuses ning istutati juurde ligi 
400 põõsast.“

Ehitustööde maksumuseks 
kujunes 0,6 miljonit eurot. Sal-
me Kultuurikeskuse parkla ja 
tehnovõrkude rekonstrueerimi-
se projekti koostas SKA Inse-
neribüroo OÜ. Tööd teostas AS 
TREF Nord. Kultuurikeskuse 
ette rajati parkimiskohad 33 
sõiduautole ja hoone külgedele 
täiendavalt 58 parklakohta.

salme 
kultuurikeskus sai 
uue sajakohalise 
parkla

kohtume Pelgulinna Muhepäeval!
4. oktoobril ootab Pegulinna Selts 
kõiki Pelgulinna Muhemängudele. 
Kui küsite – miks Muhemängud? 
– siis Muhe lihtsalt kõlab paremini 
ja keegi ei saa näidata näpuga va-
hetatavate mooside peale: kas nad 
on ikka mahedad?  

Asumipidu saab hoo sisse kell 
13.00 Telliskivi loomelinnakus 
F-hoone eest, kus Jaak Juske eest-
vedamisel algab ajaloomatk mööda 
Telliskivi tänavat Mulla tänavale. 
Juttu tuleb selle uulitsa ajaloost, 
kujunemisest ning viimasest  
remondist.

Muhepäeva avamine on Pelgu-
linna Gümnaasiumi hoovis kell 
14.00. Samal ajal saab alguse ka 
laat, kus saab osta, müüa, vaheta-
da ja keha kinnitada. Suures telgis 
toimub debatt Stroomi metsa tule-
viku üle teemal “Stroomi mets või 
ringliiklus – mis on inimesele sü-
damelähedasem?“. Lisaks toimu-
vad veel mitmed põnevad loengud 
ja töötoad. Lastele on kavas spor-
divõistlused, kunstikool, sõita saab 
poniga ja teha veel palju huvitavat. 

Kooli hoovis püsti pandud la-
val astuvad üles mitmed koha-
likud muusikud ja tantsijad. 
Muhepäeva lõpetab kella 20 
paiku kooli hoovis algav öökino.
Film on veel valimata,võite oma  

soovidest teatada e-posti aadressil  
pelgulinnas@gmail com.

Muhepäeva korraldab Pelgulin-
na Seltsi rahvas. Kui ligi kolme 
aasta eest taastati Pelgulinna asu-
mipeo traditsioon, oli meid seda 
korraldamas viis inimest, nüüd 
aga juba vähemalt kolm korda roh-
kem. Kõige toredam on aga see, et 
kohalik kogukond on oma kodu-
kandi peo rahvaga täitnud. Eks 
asumipidude eesmärk olegi ju saa-
da paremini tuttavaks naabritega, 
nautida perega üheskoos kaunist 
päeva ja tutvustada meie asumit 
Pelgulinna sõpradele.

Selle aasta mais kogunes PEL-
GULINNA PÄEVALE Ristiku 

Põhikooli hoovi tublisti üle paari 
tuhande inimese. Sügisel toimuvat 
asumipidu võõrustab aga alati tei-
ne meie piirkonna kool, Pelgulinna 
Gümnaasium. Kooli direktor Tõnu 
Piibur on kevadisel peol sõiduta-
nud rahvast retro(uunikum)bussi-
ga „Pelgulinna ajalootuuril“. Nüüd 
on ta ise üks Muhemängude eest-
vedajatest ning kõiki Pelgulinna 
Gümnaasiumi võimalusi – hüvesid 
saame kasutada peo õnnestumi-
seks. Teid ootab palju üllatusi

Eraldi tahan tänada kõiki, kes 
tegid kevadel rahalise annetu-
se Pelgulinna Päeva õnnestumi-
seks. Kuldannetajad Anne, Mikk-
Jaan, Juho – teid ootab üllatus!  

Peale selle on meid toetanud 
Laitse Rallipark, Põhja-Tallinna 
Valitsus, Telliskivi selts ja paljud 
eraisikud ning organisatsioonid, 
kes kõik abistasid meid soodsalt 
oma vahenditega.

Igatahes ootab 4. oktoobril ees 
üks väga lahe päev.  

Tulge kindlasti kohale! Tulge 
koos perega, tulge koos sõprade-
ga! Tallinna parim asumipidu on 
sel päeval PELGULINNAS.

Pille-maris arro
Pelgulinna Seltsi eestvedaja

Tublid kooliõpilased saavad taas taotleda
Tulevikutalendi stipendiumi
Septembris käivitus kõikidele Eesti 
5.–12. klasside kooliõpilastele suu-
natud iga-aastane stipendiumikon-
kurss Tulevikutalent. Juba neljan-
dat aastat järjest saab 25 koolilast 
oma tulevikuunistuste poole püüd-
lemiseks 600- või 450-eurose Tule-
vikutalendi stipendiumi.

“Kuulugu õpilase unistustesse 
sisseastumiseksamid Harvardi, 
silmaringi avardav õppereis mõn-
da Euroopa suurlinna, oma esime-
se luulekogu väljaandmine või sõit 
spordilaagrisse – Tulevikutalendi 
stipendium on just selleks,” lasus 
Tulevikutalendi žürii liige Ty Leht-
mäe. “Ka tänavu on stipendiumi-
fondi suurus 12 000 eurot, millega 
premeeritakse kokku 25 Tuleviku-
talenti.”

Lehtmäe sõnul on aktiivsed ja 
andekad kooliõpilased oodatud 
kandideerima sarnaselt varase-
matele aastatele viies erinevas 
kategoorias. “Ootame õpilasi, kes 
on tublid ja edukad spordis või ter-
visega seotud elualadel; aktiivsed 
ühiskondlikus ja kogukondlikus 
elus; muusika, kunsti või kultuuri 

alal; humanitaarteadustes või as-
tuvad esimesi samme teadustöös,” 
märkis ta.

Eelnevad kolm aastat on näida-
nud, et Eestis on väga palju ande-
kaid ning tegusaid õpilasi, kes sti-
pendiumi väärivad ning soovivad 
seda kasutada oma huvialadega 
tegelemiseks. Samas jääb õpilaste-
le endale vaba valik selles, milleks 
stipendiumi vahendeid kasutatakse

Mitmed Tulevikutalendi stipen-
diaadid on raha kasutanud oma 
ülikooliõpinguteks, aga ka enese-
harimiseks laiemas mõttes. Näi-
teks mullune võitja Mikk Langep-
roon asus õppima Soome Sibeliuse 
akadeemiasse. 450 eurot saanud 
stipendiaat ühiskondlikes tege-
vustes Stella Veski kasutas aga 
stipendiumi kandideerimiseks 
ühte maailma tippülikooli Imperi-
al College London ning asus seal 
õppima keemia- ja tuumainsenee-
riat.

Teaduse kategoorias võitnud 
Tallinna 21.kooli õpilane Annette 
Miller kasutas stipendiumiraha 
rahvusvahelistel teadusprojekti-

del Ameerikas ja Euroopas.
Kuid õpilased võivad stipendiu-

mi soovi korral kasutada ka oma 
igapäevaste hobide ja huvitegevus-
tega tegelemiseks. Näiteks mullu 
kunsti, muusika ja kultuuri kate-
goorias teise koha pälvinud ja sti-
pendiumi saanud Mirjam Kalman-
nil valmis stipendiumi toel uus 
rõivakollektsioon „Repliik“.

Kokku kandideeris eelmisel aas-
tal tulevikutalendi stipendiumile 
ligi 700 noort kogu Eestist. Stipen-
diaate oli kokku 25, neist 10 olid 
Tallinna koolidest.

 Igas kategoorias valib žürii välja 
viis laureaati, kellest parimaid pre-
meeritakse Tulevikutalendi tiitli 
ning 600 euroga. Kõikides kategoo-
riates tunnustatakse ka nelja teise 
koha omanikku 450 euro suuruse 
stipendiumiga.

“Seda, milleks Tulevikutalent 
oma stipendiumi kasutab, saab iga 
õpilane ise otsustada ja korralda-
jad siin mingeid piiranguid ei sea,” 
kirjeldas Lehtmäe konkursi tin-
gimusi. “Tulevikutalendid on sti-
pendiumi abil sooritanud ülikooli-

õpinguteks vajalikke keeleteste, 
käinud õppe- ja huvireisidel, aga 
andnud välja ka oma luulekogu-
sid ja moekollektsioone.”

Kokku on kolme aasta jooksul 
tulevikuunistuste poole pürgimi-
sel Maxima Eesti poolt välja pan-
dud stipendiumi saanud juba 75 
tublit noort kooliõpilast, nende 
hulgas vabatahtlikke merepääst-
jaid, õpilasfirmade asutajaid, fo-
tograafe, kirjanikke, noorteadla-
si, moeloojaid ja palju teisi.

Taotlusi saab esitada 10. ok-
toobrini Tulevikutalendi kodu-
lehel www.tulevikutalent.ee või 
e-posti teel. Samal lehel on kät-
tesaadavad ka konkursi tingimu-
sed ning nõutavad dokumendid. 
Stipendiumi saajad kuulutatak-
se välja Õpetajate Majas toimu-
val pidulikul galaüritusel, mis on 
eetris telekanalis TV3.

lisainfo:
Ty lehTmäe

Žürii liige, Maxima eesti
Tel 5556 6984
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Õpetajad, mis toimub?
Meie suurepärane president üt-
les oma sütitavas ülesastumises 
selle õppeaasta abiturientide 
austamiskõnes, et õppige IT-d ja 
matemaatikat, kunstiõpet ja bio-
loogiat ei ole nii väga vaja. Tekib 
põhjendatud küsimus, et millise 
haridustasemega inimene saab 
üldse selliselt sõna võtta, kas tal 
üldse on haridust? Siit, riigi kõige 
kõrgemalt tasemelt, algabki õpe-
taja kutse ja ameti ning õpitavate 
oskuste vähene väärtustamine.

Harmooniliselt arenenud isik-
suse kujunemiseks on vaja jäl-
gida miljardeid tegureid. Nende 
protsesside kirjeldamiseks ei ole 
olemas mingit kindlat maatrik-
sit: igal kultuuril ja rahvusel on 
omad kriteeriumid, millest püü-
takse inimlapse sünnist alates 
kinni pidada, oma järeltulevale 
põlvele, käitumis- ja mõttemalli-
na kinnistada, tagades sellega nii 
järelkasvu kui ka kultuuriruu-
mi jätkusuutlikkuse. Meie riigis 
tegeletakse selliste teemadega 
omamoodi: eksminister Aaviksoo 
ütles, et hea keemia õpiku saab 
siis, kui selle koostab kehakul-
tuurlane. Siin pole mitte hal-
vustatud kehakultuurlasi, vaid 
see on stiilinäide selle kohta, kui 
süsteemivabalt aetakse Eestis 
hariduspoliitikat. See on süstee-
mivaba suhtumine, kui vaadata 
haridusteemat hariduse/harituse 

arendamise vaatenurgast, pa-
raku aga väga süsteemne, kui 
seda vaadata rahvuse hävita-
mise ja degradeerumise seisu-
kohalt.

IT on väga vajalik asi, kuid 
ta on abivahend tööaja kok-
ku hoidmisel, mitte eesmärk 
omaette. Seesama IT ei ole 
inimmõistuse arendamiseks ai-
nuke ja asendamatu atribuut. 
Ma ei hakka siin üles lugema 
IT plusse ega miinuseid, kuid 
inimene on füsioloogiline süs-
teem, mis vajab arenemiseks ja 
eluks kindlaid  komponente, nii 
füüsilisi kui ka vaimseid: inim-
laps peab õppima ja selleks on 
tal vaja õpetajat, mitte arvutit. 
Just õpetajat-kasvatajat, kes 
oleks abimeheks isiksuse kuju-
nemisel. IT tuleb jutuks alles 
siis, kui isiksuse alg- ehk põhi-
vundament on laotud, kui isik-
sus oskab oma asukohta ruumis 
analüüsida, kui isiksus oskab 
kasutada oma meeleelundeid, 
kui isiksus oskab kirjeldada 
teda ümbritsevat objektiivset 
reaalsust. Lihtsamalt, isiksusel 
peavad olemas olema loogilise 
mõtlemise alged, fantaasia ele-
mendid mõttemudelis, sotsiali-
seerumise oskused, käelise te-
gevuse kogemused – nüüd võib 
alles hakata „torkima“ isiksust 
oma abivahenditega, nagu näi-

teks e-õpe. Muuseas, kui toetuda 
erinevatele allikatele, on isiksuse 
välja kujunemiseks antud aega 
ainult 4-6 aastat. Siit johtuvalt 
tulevad koolide esimestesse klas-
sidesse juba praktiliselt välja ku-
jundatud isiksused oma plusside 
ja miinustega.

Nii et väike laps peab saama 
„kooliküpseks“ kas kodus, vane-
matelt või õuest õppides või siis 
lasteaia õppekava läbides – ning 
nüüd hakkab õpetajate siunami-
ne pihta: et nad nõuavad liiga 
palju, et nad ei nõua mitte miskit, 
et nad kärgivad tunnis, et nad ei 
oska üldse olla ning ennast keh-
testada, et miks ei lubata mobiil-
telefone, et miks ei ole tahvelar-
vuteid, et miks üldse peab vaeva 
nägema, kui saab niisama, et mil-
leks on vaja korrutustabelit, et 
mis põrgu päralt on tarvis seda ja 
teist õppeainet. Sellist kirjelduste 
lugemit võib jätkata lõpmatuseni. 
Õpetaja on nüüd see, kes silub 
ja õgvendab kõik need tekitatud 
teravnurgad, püüab viia meele-
olu positiivseks ning kõrvaldab 
hirmud, motiveerib õppureid ja 
tekitab nendes tööharjumusi, 
kõige tähtsam aga on distsipliini 
kehtestamine: tunni alguse- ja 
lõpukell fikseerib väikese isik-
suse töö- ja puhkeaja vahekor-
ra. See kõik kokku moodustab 
ühise termini: harjutused eluks.  

Ja nii tunnist tundi, päevast 
päeva ning aastast aastasse 
aina lihtsamast keerulisemale 
... IT-maailmas on aga jätku-
valt maksvad ainult 0 ja tühik. 

Haridus- ja Teadusministee-
rium „kaagutab ilma pausi-
deta“ õpetajate palgatõusust 
samas õpetajate ametikohus-
tused aina suurenevad ja suu-
renevad, kuid reaalpalk tehtud 

töö eest aina väheneb ja vä-
heneb. Kas suured riigiamet-
nikud on arvamusel, et nende 
tegemata tööd teevad ära „õpe-
tajad“, kes oleksid arvutiprog-
rammid.  

märT sulTs
Tallinna Kunstigümnaasiumi 

Direktor
Tallinna Linnavolikogu liige

ÜleSkuTSe: PildiSTa 
PõHja-Tallinna  
MiTMekeSiSuST ja võida 
500eurone PeaPreeMia!

Tartu Ülikooli Rände- ja linnauu-
ringute keskus korraldab koostöös 
Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega 
fotokonkursi „Mitmekesine Põh-
ja-Tallinn“. Konkursi eesmärk on 
näha, kuidas tajutakse mitmekesi-
sust Põhja-Tallinnas, olgu see siis 
seotud linnaruumi, inimeste või te-
gevustega. Parimad fotod selguvad 
rahvahääletuse tulemusena. Samuti 
saab auhinna TÜ ja Põhja-Tallinna 
Valitsuse esindajatest koosneva žürii 
lemmik. Peapreemiaks on 500 eurot, 
lisaks jagatakse välja väiksemad 
preemiad. Konkursile saabunud foto-
dest seatakse üles näitus Salme Kul-
tuurikeskuses.

Fotokonkursi algus on 15. sep-
tember 2014 ja fotosid ootame 15. 
oktoobrini 2014 e-posti aadressil 
cmus@ut.ee. Iga osaleja saab saata 
kuni kolm fotot, mis laetakse Tartu 
Ülikooli Rände- ja linnaruuringute 
keskuse veebilehele aadressil cmus.
ut.ee, kus toimub ka rahvahääle-
tus. Täpsem teave fotokonkursi 
tingimuste kohta on kättesaadav 
samuti aadressil cmus.ut.ee ja Põh-
ja-Tallinna Valitsuse Facebooki lehel  
www.facebook.com/PohjaTallinn.

FoTo: anneli kährik

Teade detailplaneeringutest!
Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna 
Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet teatavad, et 
korraldavad täiendava Kultuurikatla, 
Linnahalli ja mere vahelise ala de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku 
seoses kavatsusega detailplaneering 
osaliselt kehtestada.
Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 
korraldusega nr 1996-k vastu võetud 
Kultuurikatla, Linnahalli ja mere va-
helise ala detailplaneering, K-Projekt 
Aktsiaseltsi töö nr 10038, on kavas 
kehtestada osaliselt, jättes välja pla-
neeritava ala kaguosa sh Põhja pst 33 
kinnistu (omanik Statoil Fuel & Re-
tail Eesti AS). Vastuvõetud detailpla-
neeringus oli planeeritud ala suurus 
11,21 ha, detailplaneering on kavas 
kehtestada 7,01 ha suurusel alal.  

Detailplaneeringut on muudetud 
võrreldes vastuvõetud lahendusega 
Põhja pst 35 kinnistu osas. Kinnis-
tust on ette nähtud moodustada kaks 
hoonestatavat krunti varasema ühe 
hoonestatava krundi asemel. Neist 
üks on planeeritud ühiskondlike ehi-
tiste sihtotstarbega Eesti Kaasaegse 
Kunsti Muuseumi hoone tarvis ja tei-
sele saab ehitada kuni 5-korruselised 

ärihooned. Lisaks on detailplaneerin-
gut korrigeeritud, arvestades varem  
korraldatud avalike väljapanekute ja 
arutelude tulemustega.

Kavandatava tegevusega taotletak-
se Tallinna Linnavolikogu 9. detsemb-
ri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud 
„Paljassaare ja Russalka vahelise ran-
naala üldplaneeringu” osalist muut-
mist haljastuse protsendi osas.

Detailplaneeringuga on võimalik 
tutvuda 03.–30.09.2014, tööaja jook-
sul, Põhja-Tallinna Valitsuse info-
saalis Niine tn 2, Tallinna Kesklinna 
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimaja 
ruumis 32 ja Tallinna Linnavalitsuse 
I korruse infosaalis Vabaduse väljak 
7. Detailplaneeringu seletuskirja ja 
põhijoonisega on võimalik tutvuda ka 
Tallinna planeeringute registris aad-
ressil http://tpr.tallinn.ee. Täiendav 
info telefonidel 645 7003, 645 7217 ja 
645 7264.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab es-
kiislahenduse ja projekteerimistin-
gimuste eelnõu avaliku väljapaneku 
Tööstuse tn 47b krundil paikneva ad-
ministratiivhoone rekonstrueerimi-
seks ja laiendamiseks äripindadega  

korterelamuks, millega kaasneb 
maakasutuse sihtotstarbe muutmi-
ne senisest 50% tootmis- ja 50% äri-
maast 85% elamu-ja 15% ärimaaks. 
Projekteerimistingimuste koos-
tamise aluseks olevate doku-
mentidega on võimalik tutvuda 
06.–20.10.2014, tööaja jooksul, 
Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis 
ja Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Avalik arutelu lahenduse tut-
vustamiseks toimub 21.10.2014 
kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse 
saalis (ruum 209). Lisainfo telefonil 
6457003.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 04. 
septembri 2014 istungil:
1. otsusega nr 134: 

kehtestada Süsta tn 15 kin-
nistu osa detailplaneering.
2. otsusega nr 135:

kehtestada Paldiski mnt 70c 
kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring.

Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris http://tpr.tallinn.ee/. 
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LAOMÜÜGIKESKUS

KODUKAUPADE 
JAEMÜÜK 

LAOHINDADEGA

KUNI -70%

KOPLI 35B
E-R 10:00 - 19:00 
L  10:00 - 15:00
TRAMM 1 JA 2 
Angerja peatus 
Maxima kõrval

TUALETTPABERKODUKEEMIA 
KORISTUSTARBEDNÕUDRIIDED 
HOOAJATOOTEDESMATARBEKAUBAD 
TELEPOE TOOTED
HÜGIEENITARBED
KOSMEETIKA 

Laomüügikeskus | www.laomüügikeskus.ee | Tel 699 0497

MAIUSTUSED

Tel 55 19 049 · www.jaamalilled.ee

JAAMALILLED
Balti jaama lillepoest
ilusad kimbud ja pärjad

kakTuSed – Meie  
Torkivad Sõbrad 

11.- 19.10
Tallinna Botaanikaaia kaktusenäitus-
tel 11.-19. oktoobrini saab teada, millised 
näevad välja erinevatesse perekondadesse 
kuuluvad kaktused ja kuidas neid meie 
kodustes tingimustes kasvatada. Seekord-
sel näitusel tutvustatakse kaktuste sorte, 
hübriide ja aretisi. Näitus valmib koostöös 
Kaktusekasvatajate klubiga.

Rohkem teavet on võimalik lei-
da Tallinna Botaanikaaia kodule-
helt www.botaanikaaed.ee uudiste  
rubriigist.

ostan vana maja või krundi  
Põhja-Tallinnas. Tel 50 35 933

Turu-uuringute aS pakub tööd kÜSiTlejale. 
Tööks on Tallinna elanike küsitlemine nende kodudes. 
küsitlus toimub arvutiga. 
info tel 56689898

Teaduste akadeemia naiskoor ootab uusi lauljaid.  
lisainfo: 
www.tanaiskoor.ee
5346 9076

Tallinna lauluklubi “laulurõõm”esimene üritus toimub
12. oktoobril kell 16.00Salme kultuurikeskuses.

! linnaoSa 
korda!
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet juhib 
kinnistute- ja ehitiste omanike tähelepa-
nu sellele, et Tallinna heakorra eeskirja § 
5 lg 1 p 5 järgi on nad kohustatud niitma 
üle 15 cm kõrguse muru ja rohu. Samu-
ti on kinnistu- ja ehitise omanik kohus-
tatud pügama hekki ning korraldama 
põõsaste ja puuokste kärpimist, mis 
kasvavad üle kinnistu piiride ja varjavad 
liikluskorraldusvahendit või takistavad 
jalakäijate või sõidukite liiklust.
Kui kinnistute- ja ehitiste omanikud ei 
täida ülaltoodud nõudeid, siis võib munit-
sipaalpolitsei alustada väärteomenetlust. 
 
Nimetatud rikkumise eest võib munitsi-
paalpolitsei määrata füüsilisele isikule 
kuni 400 euro suuruse rahatrahvi ja ju-
riidilisele isikule rahatrahvi kuni 1 300 
eurot. 

Pjotr Gavrilov 
tel 645 7030

osutab  professionaalse võlanõustamise  
teenust isikutele, kes on sattunud 
rahalistesse raskustesse.
Teenus on Tallinna elanikele tasuta.

Probleemid ja raskused, mille puhul 
on soovitav pöörduda võlanõustaja 
vastuvõtule:
•	 Üürivõlg
•	 laen eraisikult või pangalt
•	 liising
•	 järelmaks
•	 Maksuvõlg
•	 Trahvid ja täitemenetlus
•	 viivised ja intressid
•	 elatisraha võlg
•	 eluasemelaen
•	 õppelaen
•	 käendus

info ja registreerimine tööpäeviti  
kell 9.00 – 16.00 
telefonidel 6660886 ja 56941023, 
e-posti aadressil
volanoustaja@swcenter.ee

Tallinna sotsiaaltöö keskuse 
võlanõustamise üksus  

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Merit Kiirats
50 59 122
66 84 700

Ta l l i n n a
E L A M U M A J A N D U S K O N V E R E N T S

8 .  n o v e m b e r  2 0 1 4  a l g u s  1 2 : 0 0
KULTUURIKESKUS KAJA, E.VILDE TEE 118, TALLINN

Teemad

< ROHELINE PEALINN

< SEADUSED JA PRAKTIKA

< KODUKULUDE KOKKUHOID

< KORTERMAJADE RENOVEERIMINE

< KORTERIÜHISTUTE TOETAMINE

< ELAMUTE TEHNILINE OLUKORD

REGISTREERIMINE ALATES 11:30 KOHAPEAL
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE
ARUTELU TEELAUAS JA LOOSIMINE

Põhja-Tallinnas alustas septembri keskel tööga spordiklubi,  
mis lähtub lapse arengust ja keskendub lapse erinevate kehaliste 

võimete arendamisele.

Spordiklubi arendab last järjepidevalt ja samm-sammult erinevates 
sportlikes suundades. Meie treeningfilosoofia on rahvusvaheliste teadlaste 
poolt kinnitust leidnud.

lapsel tekib spordiarmastus ja suurema tõenäosusega leiab ta oma 
spordiala ja on selles edukas.
Treeningud on jagatud kahe erineva vanusegrupi lastele: lapsed 7-9 
eluaastat saavad liituda grupiga kus on 4 treeningut nädalas 50 minutit 
treening (pallimängud, akrobaatika, kergejõustik, ujumine) lapsed vanuses 
4-7 aastat saavad liituda grupiga kus on ujumine ja/või ujumine ja 
akrobaatika.
Treener on sporditeaduste kõrgharidusega.
Telefon 56129127
email:spordiakadeemia@gmail.com


