
Elering vabastas Põhja-Tallinnas kõrgepin-
ge õhuliinidest 4,6 km linnaruumi ja asen-
das need liinid maakaabliga. Õhuliinidest 
vabanesid Tööstuse, Erika ja Pelguranna 
tänavad, hoonestatud alad Erika, Sõle, Kol-
de puiestee ja Pelguranna tänavate vahel 
ning haljasalad Puhangu, Kopliranna, Male-
va ja Kopli ristmike vahel. Liinikoridore saab  
edaspidi kasutada pargina.

Selles
lehes
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Kodune Põhja-Tallinn 
annab jõudu. 

LK 5.

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

Põhja-Tallinnas  
on 59 669 elanikku


 Nestor Ljutjuk 

Ukraina Kultuurikeskusest

Paljassaarel taastatakse  
rannikuelupaikade võrgustikku

Selles
lehes >

Kevadkoristus LK 2. Kopli 93 uus elu LK 3.

Euroopa LIFE programmi raames 
taastatakse Väike-Paljassaare 
rannikul looduslikku rikkust.

Eesti-Soome ühine LIFE projekt „Läänemere 
rannikuelupaikade võrgustike taastamine“ ehk 
CoastNet LIFE on suunatud rannikumere ja 
-koosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupai-
kade ning vee-elustiku tervendamisele.

CoastNet LIFE projekti raames toimuvad 
Paljassaare hoiualal sel varakevadel kurdlehise 
kibuvitsa tõrjetööd. 

Kurdlehine kibuvits, mille looduslik leviku-
ala on Ida-Aasias, kuulub Euroopas invasiivsete 
võõrliikide hulka, mis levides tõrjub oma kasvu-
kohast välja teised looduslikud liigid. Kurdlehi-
se kibuvitsa tõrjega tegeletakse aktiivselt näiteks 
Soomes ja Taanis, kus see jõudsalt vallutab ran-
nikualasid.

Seal, kus kurdlehine kibuvits kasvab, peaksid 
laiuma mitmesugused rannikukooslused, näi-
teks valged ja hallid luited neile omaste taime-
dega. Kurdlehine kibuvits võtab ära nende koos-
luste taimede valguse, toitained ja kasvuruumi 
ning tõrjub nad välja, mistõttu need taimed ja 
nendega seotud loomad muutuvad aina harul-
dasemaks. 

CoastNet LIFE projekti käigus katsetatakse 
kibuvitsa tõrjet väljajuurimise põhimõttel, kuna 
seda peetakse ainsaks efektiivseks tõrjemeet-
meks. 

Tööde käigus purustatakse kibuvitsa varred 
ja juured ning seejärel sõelutakse ja tasandatak-
se pinnas nii, et algupärane taimekooslus saaks 
taasasustuda.

Pärast tõrjetööde lõppu asub üksikuid tär-
kavaid võrseid nosima šoti mägiveiste kari. Li-
saks kurdlehise kibuvitsa tõrjele jõudis lõpule 
ka iga-aastane pilliroo purustamine rannaniidu 
alal. 

Mõlemad tööd on osa Paljassaare hoiuala 
rannaniidu elupaikade taastamise projektist. 

Veised tulevad Paljassaarele tagasi maikuus. 
Veised on abiks ka haruldastele linnuliikidele, 
kes vajavad pesitsuseks palju avarust, madalat 
taimestikku, kus end hästi ja turvaliselt tunda, 
ning samuti muidugi mudaseid lompe.

Jäätmejaamad on avatud 
iga päev
Aprilli algusest on Paljassaare jäätmejaam 
(Paljassaare põik 5) avatud E-R kl 12–20 ja 
L-P kl 10–18. Jäätmejaamad on aga suletud 
riigipühadel. Lisaks Tallinn avas koostöös 
Uuskasutuskeskusega Paljassaare jäät-
mejaamas korduskasutusruumi, kuhu saab 
tuua kodus liigseks muutunud, kuid töökor-
ras asju.

Õhuliinidest vabastamine

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Veised tulevad Paljassaarele tagasi maikuus. Ilja Matusihis

Seal, kus kurdlehine kibuvits kasvab, peaksid laiuma mitmesugused rannikukooslused.

Liinikoridor saab mastidest puhtaks aprilli 
lõpuks. Elering

Investeeringuid plaanitakse teha nii 
linnaeelarvest kui ka EL vahenditest.

Lisainfo: jaatmejaam.ee või tel. 616 4000 

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni programm 
LIFE ja projekti partnerid.

Veised on abiks ka 
haruldastele linnuliikidele, 
kes vajavad pesitsuseks 

palju avarust.

Seal, kus kurdlehine 
kibuvits kasvab, peaksid 

laiuma mitmesugused 
rannikukooslused.



Tallinna linn mõistab karmilt hukka Vene Föde-
ratsiooni poolt Valgevene kaasabil teostatud sõ-
jalise sissetungi Ukrainasse ja okupeeritud piir-
kondade ebaseadusliku tunnustamise. Venemaa 
poolt käivitatud ulatuslik sõjategevus Ukrainas 
on kuritegu rahu vastu ning vastuolus inimõig- 
uste, rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO har-
taga. Toetame nüüd ja tulevikus Ukraina rahva 
õigust ise oma vabal tahtel määrata enda tulevik. 

Peame oluliseks Ukraina inimeste igakülg-
set toetamist, et leevendada sõjaga kaasnevat 
humanitaarset katastroofi. Tallinna Linnavo-
likogu kutsub kõiki omavalitsusi ja organisat-
sioone pakkuma abi Ukraina rahvale. Toetame 
humanitaarabiga Vene vägede rünnaku all ole-
vaid Tallinna sõpruslinnu Kiievit ja Odessat. 
Oleme valmis abistama neid sõja tagajärgede 
likvideerimisel ja omavalitsuslike tegevuste 
taastamisel.

Osutame koostöös Eesti riigi ja kodaniku-
ühendustega abi siia saabunud Ukraina sõja-
põgenikele, tagades ligipääsu haridusele, töö-
võimalustele ning vajalikele sotsiaalteenustele. 
Pakume tegevustoetust ja linnale kuuluvaid 
ruume Tallinnas tegutsevale Ukraina kogu-
konnale, sealhulgas humanitaarabi saatmiseks 
Ukrainasse ning teavitusürituste korraldami-
seks. 

Tallinn lõpetab koostöö ja ütleb üles koos-
töölepped Venemaa omavalitsustega. Tallinna 
Linnavolikogu kutsub üles teisi pealinnu ja 
omavalitsusi mõistma hukka Vene Föderat-
siooni agressiooni Ukraina vastu ning lõpeta-
ma kõik suhted Venemaa omavalitsuste ja riik-
like institutsioonidega. 

Toetame Venemaa linnade osaluse peata-
mist rahvusvahelistes omavalitsusorganisat-
sioonides.

Tallinn on koduks eri rahvusest linnakoda-
nikele. Rõhutame, et kõik meie elanikud nende 
emakeelest ja kultuurilisest taustast sõltumata 
saavad end Eesti pealinnas turvaliselt tunda, 
hoida oma keelt ja kultuuri. 

Mõistame hukka igasuguse valeinfor-
matsiooni levitamise, Venemaa agressiooni  
õigustamise ja rahvusliku vihkamise. Tallinna 
Linnavolikogu toetab Eesti riigi samme, et pii-
rata Venemaa sõjapropagandat, vihkamist ja 
väärinfot edastavaid kanaleid ja sõnumeid. Me 
ei tee koostööd organisatsioonide ja isikutega, 
kes aitavad taastoota Vene Föderatsiooni mõ-
juvälja või õigustavad Venemaa agressiooni.

Tallinna Linnavolikogu avaldab kindlat 
toetust Ukraina rahvale, selle suveräänsusele ja 
territoriaalsele terviklikkusele. Ukrainal on su-
veräänse riigina õigus määrata ise enda julge- 
olekupoliitika ja rahva tulevik.
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■ LINNAOSA VEERG

Tallinna Linnavolikogu avaldus seoses 
Venemaa agressiooniga Ukrainas

Mereäär, ehitused 
ja erahuvid 
Mereäärsetele kruntidele ehitamine 
on tundlik teema nii keskkonnaala-
selt kui ühiskondlikult. 

Seni on järjest enam kinnistunud arusaam, 
et mereäär on avaliku kasutusega ala ja kus 
ligipääse merele pole, seal tuleb neid võima-
lust mööda juurde luua. Just seepärast olen 
ma eriti üllatunud, et Põhja-Tallinnas on 
riiklik kinnisvaraettevõte mõningate erahu-
vide tõttu hakanud ajama sootuks vastupi-
dist joont.

Alates sügisest olen tajunud pidevat 
survet Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt 
hakata mere ääres looduskaunis kohas Nee-
me tänavas arendama eramaju ja etteantud 
lahendustega kiirustada. Kahjuks on unune-
nud ka piirkonna elanike kaasamine.

Esiteks võiks muidugi küsida, miks peaks 
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts tegema mida-
gi, mis pole mõeldud riigi ega muu avaliku 
võimu tarbeks. Ehkki otsest keeldu tavalise 
ettevõtte kombel ehitusturul tegutsemiseks 
pole, on selle ettevõtte loomise idee ikkagi 
riigi kinnisvarapoliitika kujundamine, mitte 
eraarendustega turule tulek.

Kuid Neeme tänava arendusel on veel 
märksa problemaatilisemaid aspekte. Esi-
teks, väärtusliku mereäärse ala andmine 
erakätesse, mitte avalike huvide teenistusse. 
Kui sellest paigast saab kellegi kodu, siis aru-
saadavalt eeldab vastne koduomanik teatud 
privaatsust ja linnaelanik sinna teretulnud 
pole. Teiseks kujutab ehitustegevus sealsel 
kaldapealsel endast ka teatud keskkonnaris-
ke – on kaldaääre varisemisoht.

Põhja-Tallinna mereäär 
tuleb hoida nii palju 

kui võimalik avalikus 
kasutuses ning inimestele 

kättesaadav. 

Seetõttu on linnaosa Neeme tänavasse 
eramute rajamise suhtes ettevaatlikul seisu-
kohal ega ole seda kooskõlastanud. Niisugu-
seid samme võib astuda vaid kohaliku kogu-
konnaga alternatiive läbi arutades.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Kuidas saate aidata: 

● Teavet rahaliste toetuste kohta leiab aadressilt:  
www.ukrainaheaks.ee

● Asjadest palutakse annetada ainult hügieenitarbeid ja uut alus-
pesu ja sokke. Põhja-Tallinnas võetakse annetusi vastu Põh-
ja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13) E–N kl 8.15–17, R kl 
8.15–16 ja Salme kultuurikeskuses (Salme 12) 24/7.

● Kui soovid pakkuda eluaset, teenust, saada kohanemismen-
toriks või midagi muud, registreeri end Eesti pagulasabi veebi- 
lehel www.pagulasabi.ee. 

Kasulik info sõjapõgenikele ja nende abistajatele: 
www.tallinn.ee/ukraina;
www.kriis.ee; riigiabi infotelefon 1247

Aitame sõjapõgenikke Vastuvõtukeskus Ukraina  
sõjapõgenikele (Niine 2)  
on avatud E–R kl 8–17.

Kevadkoristus: märka märki!

Koristustööd kestavad aprilli lõpuni. Ilja Matusihis.

Põhja-Tallinna üldplaneering 
keskendub avatud merele.  
Albert Truuväärt

Põhja-Tallinna valitsuse koostööpart-
ner on alustanud tänavate kevadkoris-
tust. Koristustöid alustatakse piirkon-
dadest, kus lumi ja jää on sulanud ning 
koristada saab maksimaalse efektiivsu-
sega.

Toimuvate tänavapuhastustööde kuupäeva tea-
tame ühistutele ja kinnistu omanikele e-kirjaga 
ja võimalusel telefonikõnega, info avaldatakse 
sotsiaalmeedias. Tänavale paigaldatakse ajutised 
parkimist ja peatumist keelavad märgid. Liiklus-
märkide eiramisest teavitatakse munitsipaalpo-
litseid. Siinkohal palume arvestada võimalu-
sega, et ilmastikuoludest sõltuvalt võib esineda 
muudatusi. 

Ühistutel palume hiljemalt tänava koristus-
päevaks maja ümbruse kõnniteed talvisest puis-
tematerjalist ja prahist puhastada. Killustiku 
võib kokku koguda, prügist puhastada ja ladus-
tada taaskasutuseks järgmisel hooajal. 

Koostöös saame linnaruumi tolmuvabaks ja 
puhtaks! 

Heakorraprobleemidest  
saab teatada:

● Teede- ja tänavate hooldus / tormikahjud 
24/7: tallinn.tho@keskkonnateenused.ee 

ja tel +372 5166052
● Tallinna abitelefon: 14410 

Põhja-Tallinna valitsuse lepingupartner  
on Eesti Keskkonnateenused AS.

Rattateede võrgustik laieneb
Tallinna linn rajab lähiaastail 
kesklinna ja sellega piirneva-
tesse linnaosadesse hulganisti 
uusi ja täiendab olemasolevaid 
rattateid. Rattataristu väljaehi-

tamine jaguneb mitmes etapiks. 
Esiteks ehitatakse juba tänavu 
välja terve rida rattatrajektoore 
Vana-Kalamaja, Jõe, Pronksi ja 
Tulika tänavatel. 



Elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete hüvitis 
kuni keskmise sissetulekuga peredele.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui neto- 
sissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Selleks 
arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot 
kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkon-
naliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 (563 
eurot) ja 13-aastased või nooremad lapsed kaa-
luga 0,3 (338 eurot). Seda, kas ja kui palju teie 
pere toetust võiks saada, saab kontrollida kal-
kulaatori abil: www.arvutus.ee

Hüvitusperiood: september 2021 kuni märts 
2022. Taotlusi on võimalik esitada kuni 2022. a 
mai lõpuni. Maksimaalselt on võimalik taotleda 
kuni 5 eelneva kuu energiakulude kompenseeri-
mist.

Kus esitada taotlus
- Veebilehel taotlen.tallinn.ee alajaotusel 

Sotsiaaltoetused – Energiatoetus
- Põhja-Tallinna valitsuses (Kari 13). Vastu- 

võtt toimub ainult eelregistreerimisega. Re-
gistreerimiseks helistage E–R kell 8.30 – 16.00 
numbril 645 7071 ja 645 7040.

- Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) 
tööpäeviti kl 9–16 toimub vastuvõtt elavas järje-
korras. 

Lisainfo: www.tallinn.ee/Energiatoetus ja 
www.fin.ee või tel. 600 6300

TTJA kontrollis gaasipaigaldisi: 
enam kui pooled Põhja-Tallinna 
korterid ei vasta nõuetele.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve 
amet (TTJA) kontrollis 2021. aasta lõpus 
Põhja-Tallinnas 13 kortermaja 359 kor-
teris gaasipaigaldise nõuetele vastavust. 
Kontrolli käigus ei vastanud nõuetele 
57% korteritest. Viiel korteril puudus 

vannitoas ka ventilatsiooniava. Nen-
des korterites on õnnetus ehk vingu- 
gaasimürgistuse juhtumine vaid aja kü-
simus. Projekti käigus kontrolliti gaasi- 
seadme toimimist, õhuvarustust, ruu-
mide ventilatsiooni toimimist, torustiku 
korrasolekut ja ühenduste tihedust ning 
vingugaasianduri olemasolu. Kontroll 
viidi läbi juhuslikult valitud kortermaja-
des. Eluruumi gaasipaigaldist tuleb lasta 

kontrollida pädeval isikul iga nelja aasta 
tagant. Eluruumi gaasipaigaldise kont-
rolli saavad teostada ainult nõutud päde-
vusega gaasitööde tegijad. Infot kontrolli 
teostajate kohta leiab kodulehelt ttja.ee.  
TTJA tuletab meelde, et on kohus-
tuslik paigaldada vingugaasiandur 
kõikidesse eluruumidesse, kus kasu-
tatakse gaasiseadet. Vingugaasiandur 
on kohustuslik ka kõikides hoonetes, 

kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või 
gaasikütteseadet. Kuna vingugaas on 
surmavalt ohtlik, on töökorras vingu- 
gaasiandur vingugaasimürgistuse ära-
hoidmiseks elupäästja. Vingugaasi koh-
ta saab lugeda täpsemalt vingugaas.ee 
lehelt.

Kevadisest rehvivahetusest üle 
jäänud sõiduauto vanad rehvid 
saab eraisik tasuta üle anda vana- 
rehvide kogumiskohtadesse.

Uusi rehve ostes saab vanad rehvid üle 
anda turustaja müügikohta või rehvi- 
ettevõtjale. Tallinna jäätmejaamad võ-
tavad elanikelt vastu tasuta kuni ka-
heksa rehvi korraga. Samuti võtavad 
MTÜ Rehviringlus määratud rehvide 
kogumiskohad eraisikult tasuta vastu 
kaheksa rehvi aastas. 

Eritüüpi rehvide, nagu veoki-, 
ATV, või mootorrattarehvide üle 
andmiseks tuleb koostada saatelehe 
taotlusvorm Rehviringluse kodulehel 

aadressil www.rehviringlus.ee/vastu-
votu-tingimused 

Tallinnas võtavad vanarehve vas-
tu järgmised kogumiskohad: Vianori 
Lennujaama keskus (Tartu mnt 119, 

avatud E–R kl 8–17), Kuusakoski AS 
(Betooni 12, avatud E–R kl 8–17 ja  
L kl 8–15), E.R.A. Rehvid OÜ (Suur- 
Sõjamäe 31, avatud E–R kl 8–16.30),  
Vianori Mustamäe keskus (Mustamäe 
tee 54, avatud E–R kl 9–18).

Tootjavastutusorganisatsiooni 
MTÜ Rehviringlus määratud kogu-
miskohtade kaart on kättesaadav orga-
nisatsiooni kodulehel aadressil www.
rehviringlus.ee/kogumisvorgu-kaart

Jäätmejaamad: Pärnamäe jäätme-
jaam (Pärnamäe tee 36), Rahumäe 
jäätmejaam (Rahumäe tee 5), Pääskü-
la jäätmejaam (Raba 40), Paljassaare 
jäätmejaam (Paljassaare põik 5) Jäät-
mejaamade asukohad ning lahtioleku-
ajad on kirjas Tallinna kodulehel aad-
ressil www.tallinn.ee/est/keskkond/
Jaatmejaamad-Tallinnas.

Aprillikuu toob uudiseid ka Kopli 93 kogukonna-
keskusesse! Tallinna Kopli ametikooli (TKAK) ja 
Tallinna Mesinike Seltsi koostöös toome aeda mesi- 
tarud, mesilastel hoiavad silma peal TKAK mesin-
dusõppe spetsialistid. Toimetustes saavad kaasa 
lüüa ning mesilaste pidamist õppida ka kogukon-
na liikmed ja huvilised. TKAKi õpetajad jagavad 
tarkusi ka jätkusuutliku aiapidamise osas. Aprillis 
algab meie juures ka Tallinna esimese parandus-
töökoja ehitamine ning õue ettevalmistamine su-
vehooajaks. Avalike üritustega alustame mais!
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Energiahüvitis

Vingugaas on inimestele ja loomadele ohtlik

Vanarehvid saab  
kogumiskohta viia tasuta 

Kopli 93 tegus 
aprillikuu

Kopli 93 alal kogukonnaharidust võimaldav 
koostöölepe on allkirjastatud.

Taotlusi on võimalik esitada kuni 2022. a 
mai lõpuni

Vingugaasiandur on kohustuslik, 
kui kasutatakse gaasiseadet.

Vanarehve võtab  
Paljassaare jäätmejaam

20. aprillil kl 13–16 toimub Põhja-Tal-
linna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) 
seminar “Dementsusega inimese toi-
metuleku toetamine”. Kl 16 alustab lä-
hedastele suunatud tugigrupp. 

Kava
- 13–14.30 Kuidas dementsust ennetada, 

sümptomeid ära tunda ja toetada dementsu-
sega inimest igapäevastes toimingutes. Tege-
vusterapeut Hanna-Stiina Heinmets (MTÜ 
Elu Dementsusega)

- 14.30–14.45 Kohvipaus
- 14.45–15.15 Dementsuse Kompetentsikes-

kuse teenused. Pipi-Liis Siemann (Dement-
suse Kompetentsikeskus)

- 15.15–15.45 Põhja-Tallinna sotsiaalteenused. 
Kai Keller (Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaal-
teenuste talituse juhataja)

- 15.45–16.00 Arutelu
- 16–18 Tugigrupp dementsusega inimeste lä-

hedastele. Tugigrupi juht kogemusnõustaja 
Seidi Soni. Tugigrupp on konfidentsiaalne.

Täiendav info: eludementsusega@gmail.com, 
tel. 5561 9318. Üritus on tasuta. 

Märtsi lõppu seisuga  
on Põhja-Tallinnas menetletud  

üle 4300 taotluse

Kõik Tallinna jäätmejaamad  
on ülestõusmispühadel  
15. ja 17. aprillil kinni. 

Laupäeval, 16. aprillil aga 
töötavad kõik Tallinna 

jäätmejaamad nädalavahetuse 
graafiku kohaselt  

ja on avatud kell 10.00–18.00.

Seminar “Dementsusega 
inimese toimetuleku 
toetamine”
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kevadpakkumised
ВЕСЕННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Meie loo seekordne kangela-
ne on üks erakordselt töökas, 
hooliv, andekas ja pühendunud 
Põhja-Tallinna elanik, kes ar-
mastab väga oma linnaosa. Nes-
tor on ukrainlane, kes sündis 
Eestis, tema isa Anatoli Ljutjuk 
aga mees, kes 2002. aastal asu-
tas Tallinnas Ukraina Kultuuri-
keskuse. Sellest sai graafikuha-
ridusega Nestorile teine kodu 
– tuli ju korraldada rahvuslikke 
õhtuid, tähtpäevade tähistamisi, 
mitmesuguseid õpitube ja palju 
muud, millest nii kaasmaalased 
kui eestlasedki hea meelega osa 
võtsid. Tänane Kultuurikeskus 
elab aga sootuks teistsugust 
elu, kus kõik tegemised kesken-
duvad vaid ühele – Ukraina ja 
ukrainlaste abistamisele. 

Nestor, ilmselt võib öelda, et teie tege-
vus on siin ööpäevaringne?

On, sest teisiti ei saakski. Korjame 
ja sorteerime tohutul hulgal annetusi, 
inimesed käivad pidevalt. Meid on kü-
lastanud ja suurt poolehoidu avaldanud 
ka Eesti Vabariigi president, samuti Jüri 
Ratas ja paljud teised. Lugematu hulk 
inimesi tegelikult – nii tuntuid kui vä-
hem tuntuid. Nad kõik on olnud oma 
moraalse ja materiaalse toetusega mei-

le ääretult olulised. Vajame väga suures 
koguses kaitsevahendeid vabatahtlikele, 
kes viivad vajalikku varustust kohale ja 
toovad inimesi lahingupiirkonnast välja, 
samuti arstidele, ühesõnaga kõigile, kes 
teevad sõjatsoonis ränkrasket tööd. Ma 
siiski ütleksin, et kõik, mida igapäevaselt 
uudistes näeme, pole veel kaugeltki see, 
mis kohapeal tegelikult toimub. Ukraina 
Kultuurikeskus teeb oma kallite rahvus-
kaaslaste heaks kõik, mida suudab, ja 
rohkem ka.

Arvestades, et 2014. aastal oli Uk-
rainas samuti sõda, siis on teie keskuse 
inimestel tõenäoliselt ka häid kogemu-
si, kuidas kriitilistel aegadel tegutseda?

Jah, meil on ajapikku tekkinud terve 
hulk n-ö kindlaid kontakte, kelle poole 
erinevates küsimustes pöörduda. Vaid 
usaldusväärsete inimestega, keda ise 
oleme näinud, saab raskes olukorras ar-
vestada. Meil on pikad nimekirjad, mida 
siin tuleb osta, et edasi Ukrainasse saata. 
Seal on aga ees konkreetsed inimesed, 
näiteks arstid, kelleni meie saadetised 
jõudma peavad.

Et asjad saaksid aetud, tuleb teine-
kord ka fantaasiat ja leidlikkust kasu-
tada?

Kindlasti. Vahepeal nappis kuulives-
te – ja mida meie inimesed tegid? Nad 
ostsid metallplaate, lõikasid neist tükke 
välja ja paigaldasid vestidesse. Lihtsal 

ukrainlasel puudub ju sõjaline varus-
tus, ta astub koduuksest täiesti kaitsetult 
välja ja nendest vestidest on suur kasu. 
Eestlased on uskumatult nutikad ja see-
juures ka väga helded annetajad. Olen 
jaganud ka oma Pelgulinna naabritega 
seda informatsiooni, mis minuni Ukrai-
nast jõuab. Kõik inimesed on väga osa-
võtlikud ja tunnevad suurt huvi, kuidas 
nad aidata saaksid.

Kuidas suudate end tegusa ja 
energilisena hoida keset seda suurt 
mureaega?

Siin pole midagi üleloomulikku 
– lihtsalt ei tohi masendusse langeda. 
Tuleb endalt küsida, kas raskuste pu-
hul oled sina see, kellele saab toetuda, 
või vajad ise tuge. See viimane pole 
muidugi suurem asi variant – kujutle-
gem, et tullakse näiteks abi pakkuma, 
aga sina oled nii rusutud, et ei oska 
isegi öelda, millist abi eelkõige vajad. 
Veel annab jõudu teadmine, et kui 
kuskil ongi üks suur kurjuse paik, siis 
nagu imeväel hakkab selle ümber kohe 
tekkima tugev headuse foon.Ja lõ-
puks annab jõudu mu kodune Põhja- 
Tallinn – on erakordselt tore pärast 
pika tööpäeva lõppu võtta lapsed kaasa 
ja minna Stroomi randa jalutama.

 
Nestor Ljutjukiga ajas juttu  
Haldi Normet-Saarna
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Nestor Ljutjuk: ei tohi masendusse langeda

Nestor Ljutjuk Ukraina Kultuurikeskusest.

Õnnitleme juubilare!
95

Larisa Vaas
Liidia Žestovskaja

Valve Uussalu
Irlanda Roos

90
Vaike Keller
Elvi Lageda

Heljo Rosalie Post
Tatiana Egorova
Jelena Krutihhina

Aleksandra Lazareva

Ülo Piispea
Lea Piirmets

Alexandra Marchevskaya
Rudolf Pärkson

Matrjona Vorotkova

85
Saima Kurrik
Victor Babkov

Leili Ostrov
Rein Saliste

Jevgeni Garbuz
Ekaterina Medvedskaya

Adõlja Kulakova
Anatoly Ivanov

Antonina Pecheykina
Zinaida Monakhova

Zinaida Puškina
Maria Bazõleva
Vladimir Popov
Veera Tkatšuk

Veera Sittšenko
Ona Rikka

Antonina Tšegotova
Nadezda Nikolaeva
Maia-Helve Seeberg

Milvi Lents
Galina Andronova

Aleksandra Aksjonova
Antonina Samsonova

Vadim Makojev
Varvara Guivan
Maria Tretjakova
Taissija Bobko

Svetlana Afanasieva

Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
(Kari 13)
● 27.04 kl 12 eesti keeles ja kl 14 vene keeles 

eakate akadeemia loengud. Esineb psüh-
holoog Mati Heidmets.

● 27.04 kl 17 kontsert Jazzkaare linnaruu-
miprojekti raames.

Põhja-Tallinna noortekeskus  
on avatud tööpäeviti kl 14–20 
(Kopli 98, www.ptnk.ee,  
tel. 6531447)
● 25.–29.04 linnalaager „Elu on lill“. Re-

gistreerimise tähtaeg: 18.04. Lisainfo ja 
registreerimine: info@ptnk.ee või telefo-
nil 6531447 (osalustasu 63€).

● 25.-29.04 on noortekeskus avatud 12.00-
20.00 (mitmekülgsed tegevused kooli- 
vaheaja sisutamiseks).

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus 
(Sõle 61a, ptsk.ee, tel. 611 7645)
● 19.04 kl 13 Kevadpidu huviringide liik-

metele.
● 20.04 kl 13 Seminar „Dementsusega 

inimese toimetuleku toetamine“. Kl 16 
tugigrupp dementsusega inimeste lähe-
dastele. 

● 27.04 kl 13 Jazzkaare festivali Linnaruu-
mi projekti üritus.

Tallinna Salme kultuurikeskus 
(Salme 12, salme.ee,  
tel. 641 6425)
● Kogu aprillikuu jooksul on avatud Marju 

Bormeistri maalide näitus.
● 3.04 ja 17.04 kl 16 Seenioride Lauluklubi 

banketisaalis. Pilet 2€.
● 6.04 kl 10 ja 11.30 Teatri Marionett eten-

dus „Laanemoor“, II korruse teatrisaal. 
Pilet 4€. 

● 30.04 kl 18 Leelo Salongiõhtu kohvikus 
Leelo. DJ Kristjan Rohioja + erikülaline, 
ainult vinüülidel. Pilet Piletilevist (eel-
müügist kuni 29.04 – 6€, samal päeval ja 
kohapeal – 8€; Laudade broneerimine: 
info@leelokohvik.ee või 530 59 875).

Põhjala tehas (Marati 5,  
pohjalatehas.ee, tel. 578 31 018)
● 9.04 – Perepäev Põhjala tehases. 

Kl 12-17 Põhjala turg, 1. angaar; kl  
12-16 Toataimede Festival, Sepikoja Ga-
lerii; kl 14-14:30 Hämmastavate hiiglas-
like mullide meistri show, MUJISHAN,  
1. angaar (annetustepõhine);  kl 17 Põh-
jala rulluisudisko, Suur Angaar (10€).

Kalaturg (Kalasadama 5)
● 30.04 kl 9–15 Kalafestival

Kalamaja muuseum  
(Kotzebue 16, linnamuuseum.ee/
kalamaja, tel. 5309 9772)
● 13.04 kl 18 Kätlin Leokini ajalooloeng 

„Soeng päästab päeva! Vabariigiaegsest 
Tallinna preilide soengumoest“. Valmis-
tatakse papiljotte, kaasa võtta siidrätik 
ja huulepulk. Osalemine muuseumi-
piletiga 5/3 €. Registreerimine: linna-
muuseum.ee/kalamaja (kohtade arv on 
piiratud).

● 21.04 kl 18 Ürituste sari „Kalamaja mait-
sed“. Kalamaja elanike juhendamisel 
valmistavad huvilised süüa aegumatute 
retseptide järgi. Seekord on juhenda-
jaks Jelena Rootamm-Valter, kes õpetab 
kohupiimast valmistama lihavõttetoitu 
pashat. Pilet 9/7 € (muuseumikassast). 
Registreerimine: linnamuuseum.ee/ 
kalamaja (kohtade arv on piiratud).

● 23.04 kl 12–15 Õuemängude perepäev. 
Osalemine muuseumipiletiga 5/3€, pere-
pilet 10 €

● 27, 28, 29. aprillil kl 13–15 Koolivaheaja 
töötoad koolilastele. Pilet 5€. Pärast saab 
muuseumi elutoas mängida. 

● 12.04 kl 15 Rootsi-Mihkli kirikus (Rüüt-
li 9) Hingemuusika kontsert: Georg Otsa 
nimelise Tallinna muusikakooli klaveri ja 
klassikalise laulu eriala õpilased. Kavas: 
Saar, Rahmaninov, Mozart, Schumann, 
Uusberg jt (tasuta).

* Kui piletihinda ei ole, siis üritus on tasuta.

Üritused aprillis KALAFE ST I VAL
30. aprillil kell 9.00-15.00 | kalasadama 5

KELL 12.00 ESINEB NEDSAJA KÜLA BÄND
PÄEVA JUHIB VEIGO KAARET

Tallinna Keskraamatukogu 
filiaalid Põhja-Tallinnas 
(keskraamatukogu.ee,  
T, K, R 11–18; N 12−19;  
L 10–17. Iga kuu viimasel 
tööpäeval on raamatukogud 
suletud korrastuspäevaks)
● Kalamaja raamatukogu 

(Kotzebue 9, tel. 683 0970, 
kalamaja@tln.lib.ee).

● Pelguranna raamatukogu 
(Kangru 13, tel. 683 0931, 
pelguranna@tln.lib.ee). 

● Sõle raamatukogu (Sõle 47b,  
tel. 601 9153, sole@tln.lib.ee). 

Sõle raamatukogus on 
õmblustuba, mille kasutamiseks 
tuleb registreerida kohapeal, 
e-postil sole@tln.lib.ee  
või tel. 601 9153.

Teatri Marionett etendus toimub 6.04
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● Müüa uus rulaator, Põhja-Tal-
linnas. Tel. 5593 3594
● Soovin osta 2-3 toalist re-
monti vajavat korterit. Helista-
ge: 5349 1403, Mart
● Otsime valve ja turvatööta-
jaid, vanus al.19, hea füüsiline 
vorm, eesti keel nõutav. Tel. 
659 7003, info@articard.ee
● Liikumisravi ja massaaži 
spetsialist võtab vastu Kopli 
Polikliinikus (Sõle 63, kab.429). 
Mob.5545051   
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trükiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628  
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595.
● Ostan garaažiboksi. Nota-
ri korraldamine ja kulud minu 
kanda. Tel: 545 11053
● Eluruumide sanitaar- ja ka-
pitaalremont. Lammutusest 
lõppviimistluseni, k.a. elektri- ja 
torutööd. 5831 4411

● Otsime alati häid krunte, 
kuhu võiksid tulla uued ehitatud 
kodud või äripinnad. Pakume 
õiglast hinda või osa arendu-
sest. Küsi julgelt rohkem infot! 
info@krausskinnisvara.ee, 
5628 5128
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannituba-
de remont. Elektri-Torutööd. 
Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310
● Ostan üle 30 aasta vanu-
seid autosid / mootorsõidukeid 
(VAZ, gaas, UAZ), mootorrat-
taid, NSV Liidu mopeede, neile 
varuosi jne Tel. 56836500
● Santehnik-Elektrik. 5011413

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan  
tel 5618 8671 või  

seisevauto@ gmail.com

Reklaam  
ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee, 
645 7012

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

Pelgulinna Apteek  
on jälle avatud!

Asume uuel aadressil, Sõle 16  
Sõle Tervisemaja ruumides

Ootame teid E-R 8.00-18.00
Kohtumiseni!

Pelgulinna Apteegi  
proviisorid ja farmatseudid

16-17.04 Kevad Pärnus, SPA ja siider 106€
24.04 Lihavõtteks PEIPSI ÄÄRDE! Lõunasöögiga 51€ 
7-8.05 LATGALE pärlikee 120€
18-19.06 Pojengifestival SAAREMAAL 118 €
18.06-28.06 Lennureis: Kaks Taga-Kaukaasia riiki! 
GRUUSIA JA ARMEENIA 1355€
23-25.06 Jaanipäev JURMALAS! 212€       
24.06-05.07 Lennureis: Kaks Taga-Kaukaasia riiki! 
GRUUSIA JA ARMEENIA 1420€ 

Nolta-Tur OÜ,  
Estonia pst 5-301, 

Tallinn, Tel. 6601299, 
5526286 

info@nolta-tur.ee, 
www.nolta-tur.eu

Lennureisid Türki, Kreekasse, Montenegrosse, 
Bulgaariasse, Portugali, Mehhikosse, Araabia 
Ühendemiraatidesse, Tenerifele ja Kuubasse

15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €


