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Pirita liiklsuprobleemid

XXII
SL
Õhtulehe
rahvajooks
Uno Lipp
Uksele koputab 22. SL Õhtulehe
Rahvajooks - kogu pere jooksuüritus, mis haarab kõiki,
lasteaialastest pensionärideni.
22. SL Õhtulehe Rahvajooks
toimub 19. septembril. Jooksu
distantse on tavapäraselt viis.
Lisaks laste- ja noortejooksule ka
veel traditsioonilised distantsid
nagu 5, 10 ja 21 km. Oodatud on
nii tipptegijad kui ka tuhanded
lõbusad rahvasportlased, kel aega
ja tahtmist end mõnikord liigutada ning proovile panna.
Tänu
pikkadele
traditsioonidele, sõbralikule korraldusele ja osavõtjate arvukusele on
SL Õhtulehe rahvajooks ka
Assotciation of International
Marathons and Road Races liige.
Seetõttu saab ka iga jooksusõber
öelda, et temagi on osalenud
maailma suurimate maratonide ja
maanteejooksude
võistluskalendrisse kuuluval rahvapeol.
Tänaseks on end piiri tagant
registreerinud
55
jooksjat
Suurbritanniast, viis jooksjat
Soomest ja jooksjad Brasiiliast
ning Shveitsist.
Pirita elanikud saavad end
kirja panna juuli algusest kas
Pirita Selveri infolauas, kus saab
ka kohe kätte rinnanumbri, või
interneti
kaudu
www.rahvajooks.ee ja siis rinnanumber saadetakse postiga koju.
Info telefonil 50 17 434.
Korraldajad ootavad võrdselt
avali süli kõiki jooksusõpru, sest
jagub piisavalt nii üllatusi kui
auhindu.

Üheksa
välikorvpalli
platsi
Tallinn linn ehitab eri linnaosadesse augusti keskpaigaks
üheksa uut asfaltkattega üldkasutatavat korvpalliväljakut.
Pirita Majandusgümnaasiumi
staadioni kõrvale ehitab linn kaks
korvpalliväljakut.
Seitsme asfaltkattega korvpalliväljaku ja lauluväljakule
skate`pargi ehitamiseks kuulutas
linn välja riigihanke, mille võitis
Tallinna Teede AS. Kogu ehitus
läheb maksma 2,31 miljonit
krooni.
Pirita Majandusgümnaasiumi
juurde palliplatside rajamine on
kooli
staadioni
ehitamise
riigihanke sees.
Kõik püstitatavad Eesti firma
OÜ Stigmari poolt valmistatud
korvpallikonstruktsioonid
on
metallist, vaid korvirõnga küljes
olev võrk on kapronist.

Rein Annusver
K-Projekt
esimees

AS

juhatuse

Pirita linnaosa, üks kõige kiiremini
arenevaid
piirkondi
Tallinnas, on väljakujunenud
teedevõrguga ja Tallinna üldplaneeringu järgi uute suuremate
magistraalteede väljaarendamist ei
ole ette näha. Suureneva liikluskoormusega peavad hakkama
saama tänased olemasolevad teed.
Kõige olulisemaks Pirita ülejäänud Tallinnaga ühendavaks
teeks jääb Pirita tee (Merivälja tee,
Ranna tee). Kõige suuremaks
probleemiks on Narva mnt lõik
Russalka ja Petrooleumi tänavate
vahel. See lõik suudab läbi lasta

ainult piiratud koguse sõidukeid.
Olukorra lahendaks nn Põhjaväila,
lõigu Pirita tee- Narva mnt
ristmikult
Ahtri
tänavani,
väljaehitamine.
Olukorra teeb veelgi raskemaks see, et Viimsi valla elanike
arv ähvardab mitte kahekordistuda, aga juba kolmekordistuda (nii
arvavad vallajuhid). Kui see nii
juhtub, siis tänase 10 000 elaniku
asemel on Viimsis mingi aja pärast
30 000 elanikku ja paljud neist
suunduvad hommikuti Tallinna
poole ikka seda sama Pirita teed
kasutades.
Viimsist saab Tallinnasse ka
Pärnamäe tee kaudu, aga selle tee
kasutus jääb tunduvalt MeriväljaPirita teele alla.

Täna on kujunenud huvitav
olukord, kus Pirita tee ja osal
Merivälja teest on 2+2 sõidurada
ja ka Viimsi vallas oleval
Randvere teel on 2+2 sõidurada,
kuid Merivälja tee alates Randvere
teest kuni linna piirini on 1+1
sõidurada. Selline imelik olukord
tuleks
kiiremas
olukorras
likvideerida ja Merivälja-Ranna
tee peaksid olema kogu pikkuses
korralikud 2+2 sõidurajaga ja
fooriristmikega põhimagistraalid
nagu Tallinna üldplaneering ette
näeb. See oleks ka täna suurim
vajalik teede rekonstrueerimistöö
Pirital. Edaspidi tuleks kaaluda
Pirita tee laiendamist 3+3 sõidurajaga teeks. Ettepanek on tehtud
Tallinna linnavalitsusele, et tuleks

kaaluda Smuuli tee pikendamist
Pirita teeni, kuid see ei ole leidnud
piisavat toetust.
2+2 sõidurajaga magistraalteeks tuleb rekonstrueerida ka
Pärnamäe tee. Osaliselt on välja
ehitatud Lehiku tee, mis peaks
omavahel ühendama Randvere tee
Merivälja teega. Seda on teinud
tublid Pirita arendajad Arco
Merivälja ja TTP. Kahjuks on täna
sealt vahelt väike jupp puudu.
Tuleks kaaluda ka võimalust
Viimsi valla ja Pirita linnaosa
ühendamiseks näiteks Nelgi tee
(Viimsi vald) ja Lodjapuu tee
(Pirita) lähenemiskoha piirkonnas.
Probleemiks on siin raudteega
ristumine, aga ega see raudtee
väga suuri probleeme ka Ranna
tee
ja
Randvere
tee
kokkusaamiskohas (Pirita ja
Viimsi piiril) ei tekita.
Väiksemad
tänavaid
on
endistes suvilapiirkondades väga
palju ja nende seisukord on
kehvapoolne.
Kindlasti tuleks palju rohkem
tähelepanu pöörata ka kergliiklusteede arendamisele linnaosas.
Tuleks välja kujundada võimalused sõita teatud ringe - näiteks
oleks väga hea ring Pirita-KoseKloostrimetsa ringraja ümber.
Pirita tee kergliiklustee on päris
hea. See peaks jätkuma samasugusena rannapromenaadi kaudu
linna piirini. Üks hea ring oleks
(algusega Narva maanteelt)
Pärnamäe tee - Randvere tee
(ühenduks rannapromenaadiga).
Pärnamäe tee kergliiklustee
peaks ühenduma jällegi Viimsi
vallaga.
Kõigi arendamiste ja ehitamiste juures ei tohiks unustada, et
tegemist on hästi väljakujunenud
ühe kõige hinnatuma piirkonnaga
Tallinnas.

Mälugigant 2004
Peeter-Erik Kubo
Tenno Sivadi
Pirita
Vaba Aja
Keskuse
Peeglisaalis toimus 19. juunil
Mälugigant - 2004. See on Hardi
Tiidusele pühendatud individuaalne mälumäng, kus esitati 100
küsimust kümnel eri teemal.
Peaauhinnaks oli ka seekord mägijalgratas Giant, mille pani juba
teist aastat järjest välja jalgrattakeskus AS Dreisi. Kohale oli tulnud saalitäis mälumängureid Eesti
erinevatest paikadest. Viis tundi
kestnud pingelise mäluheitluse
võitis Nõmme mees, elektriinsener
Harras Madar, kes kogus 108
punkti (200-st võimalikust) temale
kuulus peaauhind, mägijalgratas
Giant ja tiitel Mälugigant - 2004
koos Gravex Balti poolt antud

kuldmedaliga. Teisele kohale platseerus tuntud tallinlane, kirjanik
Rein Põder, kellel oli punkte 102.
Pronks medali võitis Tartu mees
Leino Pahtma, kes juba aastaid on
olnud Eesti mälumängu tipus.
Edasi järgnesid Jaan Naaber (87
punkti),
möödunud
aasta
Mälugigant - 2003 võitja Indrek
Salis (84 punkti), Alar Särgava (82
punkti), Hugo Tang (81 punkti),
Margus Maiste (78 punkti).
Parima naisvõitlejana Anne-Malle
Hallik (77 punkti). Esikümne
lõpetas Tauno Vahter 73 punktiga.
Parima koolinoore auhinna sai
Igor Habal, kes edukalt esineb
kõikidel tippturniiridel. Välja anti
veel auhinnad noorimale ja kõige
vanemale osalejale. Mõned auhinnad loositi välja nende vahel, kes
muidu ei tulnud auhinnalisele
kohale. Ka viimasele kohale

tulnud täiskasvanu sai üllatusauhinna Pirita Apteegi poolt "patarei tugevdavate balsamitega".
Auhindu jagati ka iga teema
võitjale.
Meie seekordset mängu aitasid
läbiviia Tallinna Kultuuriväärtuste
Amet, Pirita Linnaosa Valitsus,
Pirita Vaba Aja Keskus, ehitusfirma Koger&Partnerid, NarvaJõesuu hotell Minister, Vidrike
puhkemaja Otepääl, Niinsaare
Puhketalu Illuka vallas, AS
Accendo, AS Dialoog, Fotolux,
Gravex Balti AS, Stanford Music,
Muusikaäri Lasering, Sonatiin
OÜ, OÜ Kirkland, Kirjastused Eesti Raamat, Tea, Olion, Huma,
Allecto, Karrup, Argo, MTÜ
Loodusajakiri, Kentaur, Johannes
Esto Ühing, Entsüklopeedia
Kirjastus, raamatukauplus Rahva
Raamat, fotokunstnik Ann Tenno,

graafik Silvi Liiva ning teadlane
Rein Veskimäe. Hea tuju eest
hoolitses auhindadega AS Liviko.
Teatripileteid pakkusid seekord
Vanalinnastuudio ja Tallinna
Linnateater. Õhtu lõppes restoranis Kuldse Notus Kõrts, mille
omanikud olid võitjatele välja
pannud
auhinnana
piduliku
õhtusöögi.
Mälumängurite tänu kõigile
neile kel oli võimalus aidata meid
selle suurürituse läbiviimisel.
Järgmine kord kohtume 15.
augustil, kui kloostri kiriku
varemetes toimub Pirita Kloostri
päevade raamides 17. kloostriturniir,
kolmeliikmelistele
võistkondadele (algus kell 12.00).
Soovime
kõigile
head
suvepuhkust.

