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“Nüüdisaegsed asumid 
on eelkõige polüfunktsio-
naalsed ja siin on vajalik 

suurem üksteisega
arvestamine.”
| Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna vanem

Selles lehes: Uus kiirabi tugikeskus | Puuvillavabriku ajalugu | Vabaõhu kinofestival

Hea muusika koos kunsti 
ja nauditava toiduga

29. augustil toimuv Kopli-
Fest on asumifestival, kus 
suurepärane muusika on 
seotud maitsva toidu ja 
kunstiga. Kogukonnapäe-
val jätkub tegemisi nii 
eraldi asuval noortealal 
kui ka festivali põhialal 
Põhjala tehases. 

Festivali põhiline toimumis-
koht on Põhjala tehas (Marati 
5), kus külalisi ootab muusi-
kaprogramm, õpitoad ja kahek-
sa Eesti eri põlvkonna kunstni-
ku grupinäitus “Ida ots(as)?”. 
Samuti avavad uksed mitmed 
Põhjala tehases tegutsevad 
stuudiod, kus leiab uudistamist 
iga külastaja.

Ekskursioonid toimuvad ka 
Bekkeri sadamasse, külastada 
saab ka Kopli Päästekomandot 
ja ajaloolist Kopli trammide-
pood ning teisi unikaalseid Kop-
li hooneid ning teha piirkonnas 
ringkäik üldisemalt. 

Muusikaprogrammis on kuus 

erinevat kontserti, kusjuures 
õhtu lõpukontsert, mis algab 
kell 18.00, toimub koostöös 
muusika ja linnakultuuri festi-
valiga Tallinn Music Week.

Noorteala, mis tuleb Põh-
ja-Tallinna noortekeskuse hoo-
vi, on väga mitmekesine oma 
ägedate ja põnevate töötubade-
ga. Oma huvitavast tööst kõne-
levad ka Politsei- ja Piirivalve-
amet, Päästeamet ja teiste or-
ganisatsioonide esindajad.

Kopli peidab endas
väga palju pärleid ja 
KopliFesti põhieesmärk 
ongi Kopli asumi tut-
vustamine.

KopliFest kutsub üles koha-
likke taidlejaid ja organisatsioo-
ne endast teatama, kandideeri-
maks osalema KopliFesti prog-
rammis.

Asutused, organisatsioonid, 
mittetulundusühingud ja teised, 

ettevõtetd saavad väga hea või-
maluse tutvustada end festival-
publikule. Tegemist võib olla nii 
muusikalise etteaste, näituse, 
noortele suunatud tegevuse või 
muu kogukonda haarava idee-
ga. KopliFesti info on leitav ko-
dulehelt www.tallinn.ee/kopli-
fest.

Kopli peidab endas väga pal-
ju pärleid ja KopliFesti põhiees-
märk ongi Kopli asumi tutvus-
tamine, selle põimimine kultuu-
riüritustega ning Kopli arengu-
te teadvustamine. KopliFest on 
inspiratsiooni saanud mõned 
aastad tagasi kohaliku kogukon-
na poolt ellu kutsutud Kopli lii-
nide festivalist.

KopliFest 2020 peakorralda-
ja on Põhja-Tallinna Valitsus 
koostöös Põhjala tehase ning 
esmakordselt ka muusika- ja lin-
nakultuurifestivaliga Tallinn 
Music Week. 

Kohtumiseni 29. augustil 
KopliFestil! 

Rõõm on jälle oodata ini-
mesi laadale Stroomi ran-
nas. Üritus toimub 16. au-
gustil kella 10-st kuni 16-
ni. Laada-ala on suur, an-
des kõigile võimaluse mi-
dagi kartmata mõnusalt 
vabas õhus jalutada ja laa-
damelu nautida.

Müügil on kirju kaubavalik li-
gemale kaheksakümnelt müü-
jalt. Tooteid leiab igale maitse-
le ja vanusele. Võimalik on osta 
kala ja liha, mett, maiustusi, 
värsket juurvilja, maasikaid ja 
muud põnevat talukaupa. Laa-
dalt ei puudu ka suviselt värvi-
lised riided, jalanõud, lastetoo-
ted, sokid, päikseprillid ja kõik 
muu suveks tarvilik. Toitlustus-
alal on võimalik nautida häid 
maitseid, veetes vaba aega värs-
kes õhus koos perega.

Samal pühapäeval kell 12 toi-
muvad Selveri lastejooksu Põh-
ja-Tallinnas esimesed stardid. 
Osalema toodetakse lapsi vanu-
ses kolmandast kuni 12-nda 
eluaastani. 150 kiiremat last au-
tasustatakse medaliga, kõige 
kiiremaid ootavad üllatusauhin-
nad. Enne jooksu kell 11.50 toi-
mub soojendusvõimlemine koos 
Tibuga. Lastejooks on tasuta. 
Peasponsor on Selver. 

Suvelaat ja lastejooks Stroomi rannas

Põhja-Tallinnas on 60 070 elanikku

Rahvastikuregistri 1. juuli seisuga elas Põhja-Tallin-
nas 60 070 inimest. Juunikuu jooksul suurenes ela-
nike arv meie linnaosas 4 võrra ja kogu Tallinnas 54 
võrra. Elanikke arv suurenes ka Haaberstis, Kesklin-

nas ja Lasnamäel. Käesoleva aasta algusest on 
Põhja-Tallinnasse lisandunud 146 elanikku. Tallinnas 
tervikuna kasvas elanike arv 1092 võrra ja oli juuli 
alguseks 445 024. 

Selveri lastejooksu 2020 Põhja-Tallinnas korraldaja on 
Tallinna Spordiselts Kalev.
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Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna linnaosa vanem

Koroonaepideemia on jät-
nud meie elule tugeva jäl-
je. Kõigekülgsed järeldu-
sed epideemiast veel oota-
vad tegemist, aga siiski 
saab juba täna anda selle-
le keerulisele ajale mitte 
ainult negatiivseid, vaid 
ka esmaseid positiivseid hinnanguid.

Võitlus epideemiaga tuletas meile meelde üht vana tõde, et 
egoismil ja enesekesksusel on olemas kindlasti arengut edasi 
viivad küljed, aga sama oluline on stabiilse arengu seisukohalt 
koostöö. See algab perekonnast, ulatudes meie elukoha, lähipiir-
konna elanike eesmärgistatud suhtluseni ning päädib inimeste 
koostööga riigi tasandil, aga miks mitte lõpuks ka rahvusvahe-
lisel areenil.

Sageli võtavad väga valjult sõna inimesed, kes oma meelsu-
selt on globalistid ja kelle eesmärk on päästa mitte midagi vä-
hemat kui universum. Seejuures tasuks meenutada, et kui soo-
vime päästa maailma, oleks hea alustada lähemalt – õppida es-
malt tegema koostööd oma peres, oma klassi-kooli ja asumi ini-
mestega. Et ma praegu püüan alustada dialoogi Põhja-Tallinna 
asumite ja nende elanike omavahelise positiivse koostöö tee-
mal, on seotud selle teema üha enam aktuaalseks muutumise-
ga meie linnaosas.

Omand ja avalik ruum

Põhja-Tallinnas on just aasta 2020 olnud väga aktiivne. Pal-
jud arendused, mille ettevalmistamisel on arendajad ja linna-
ametnikud tööd teinud, on jõudnud staadiumi, kus tehtu hak-
kab kõrvaltvaatajatelegi enam silma paistma. Asumid, kuhu on 
uued elanikud endale kinnisvara soetanud (omandades omani-
ku õigused üldjuhul teatud ruutmeetritele) ei saa enam edukalt 
areneda, kui me püüame elada laialt levinud loosungi all, et 
omand on püha ja puutumatu ning just selline lähenemine pääs-
tabki maailma. Loomulikult kuulun ma omandi kaitsjate ja aus-
tajate leeri, aga juba vanad roomlased said aru, et lisaks eraoman-
dile on oluline igas inimasustusega piirkonnas määratleda ava-
lik ruum (avalik omand). Vanad roomlased oma ajas näitasid 
kindlasti suurt elutarkust, aga tänapäev vaatab meie avalikku 
ruumi palju laiemalt. Siin oleks vaja hoopis suuremat koostööd 
ja omavahelist dialoogi, kui see meie kaasajal on tavatasandil 
kombeks.

Eraomandi kõrval on olemas riigile kuuluv ruum, on olemas 
linna omandis olev ruum ning lisaks on ikka veel ka teatud ala-
sid, mille õiguslik staatus alles ootab lahendamist. Toon mõned 
näited. Kodanik on ostnud endale korteri eramaal asuvasse kor-
termajja ja tema aknad avanevad riigi maale, mida riik seni hoid-
nud tulevaste vajaduste jaoks reservis ja millele paari-kolme aas-
takümnega on kasvanud noor mets. Eramaal asuva ühistu kor-
teriomanik, keda ühiskond austab eraomanikuna talle kuuluva 
korteri osas, ei saa seada nõudmisi riigile kuuluva maa kasuta-
misel, kus riik tegutseb vastavalt riigi vajadustest lähtuvalt.

Oma asumiseltsid uusasumitesse

Sama olukord on ühistutega, mis juba kujunenud nii, et äri-
pinnad ja korterid on läbisegi. Korterite omanikud peavad siin 
kindlasti arvestama, et paljudes Tallinna uutes asumites pole 
enam magalatena planeeritud alasid, kus elanikud käivad vaid 
tööst välja puhkamas. Nüüdisaegsed asumid on eelkõige 
polüfunktsionaalsed ja siin on vajalik suurem üksteisega arves-
tamine. Äripindade omanikud peavad arvestama elanikega, kes 
ostnud korteri piirkonda, kus oleks mõnus elada ja lapsi kasva-
tada. Samas elanikud arvestavad, et ideaalset vaikust ja rahu tao-
listes piirkondades ei saa eeldada.

Kui Põhja-Tallinnas on juba olemas mitmeid asumiseltse, siis 
paistab, et meie uusasumite või siis uuendatud piirkondade ela-
nikud vajaksid just omavahelise dialoogi jaoks oma asumiselt-
se. Just asumiseltsid peaksid vaatama oma piirkonda kui droo-
nipildi vaadet, kus näha kogu asum tervikuna. Just suurt pilti va-
jame me enam meie asumite tänases arengus! Meie nüüdisasu-
mid ei ole tehaste poolt rajatud “magalad”, kus polnud planee-
ritud või arendati väga aeglaselt infrastruktuuri, mis pidi tooma 
piirkonda nii teenindus- kui kaubandushooned, lasteaiad, koo-
lid ja muu eluks vajaliku. Nüüd püüab Tallinn arendada linnas 
asumeid, mis tagaks piirkonna kui hea elu- ja äriruumi arengu.

Kui meie koostööd toetav dialoog kulgeb asumite positiivset 
arengut silmas pidades, mitte üksteisele nõudeid esitavas ulti-
matiivses vormis, siis võime kindlasti olla õnnelikud ning öelda 
nii endale kui oma naabritele – meie elukeskkond toetab meie 
asumikultuuri. 
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Asumikultuurist 
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Tallinna Kiirabi avas 10. juulil uue 
tugikeskuse Põhja-Tallinnas, aadres-
sil Manufaktuuri 5 (Kopli 35).

Uue tugikeskuse avamisega sai Tallinna 
Kiirabi oma kasutusse ka kaheksa uut kiir-
abiautot, milles esmakordselt Tallinnas on 
kasutusel kiirabi telemeditsiini võimekus.

Uues tugikeskuses töötab ööpäevaring-
selt 16 inimest. Tugikeskuses on ruum ka li-

saüksustele, mis võimaldab rakendada täien-
davaid ressursse koormuse ootamatu suu-
renemise korral.

Uued kiirabiautod on ette nähtud raskes 
ja üliraskes seisundis patsientide transpor-
diks ja raviks. Ehk teisisõnu: kiirabiauto on 
sisuliselt ratastel intensiivravi palat. Uuen-
dusena on Tallinna Kiirabil nüüd telemedit-
siini võimekus, mis võimaldab kiirabi õe-

brigaadil vajadusel saada kriitilises seisun-
dis patsiendi osas konsulteerida eriarstiga 
otse sündmuskohal.

Tallinna Kiirabi ligi 500 arsti, õde ja pa-
rameedikut töötavad ööpäevaringselt kol-
mes vahetuses kokku kaheksas tugikesku-
ses. Tallinna Kiirabi on riigi suurima pat-
sientide arvuga kiirabiettevõte, käies aastas 
ligi 100 000 väljakutsel. 

Kiirabi uus tugikeskus asub Kiirabi uus tugikeskus asub 
Põhja-TallinnasPõhja-Tallinnas

Augustis alustatakse Lää-
ne-Tallinna Keskhaiglale 
kuuluva uue tervisekesku-
se ehitusega, mis rajatakse 
aadressile Sõle 63, endise 
Kopli polikliiniku asemele.

Keskuse ehitustööde lõppe-
mise tähtajaks on november 
2021. Et ka tervisekeskuse sis-
seseadmine võtab oma aja, avab 
uus tervisekeskus oma uksed 
2021. aasta lõpul või 2022. aas-
ta algul. Seni töötavad Kopli po-
likliinikus vastuvõtte teinud 
spetsialistid Lääne-Tallinna 
Keskhaigla teistes hoonetes. 

Põhja-Tallinna tervisekesku-
sesse tulevad vastuvõturuumid 

kaheksale perearstikeskusele 
ning mitmetele erialaspetsialis-
tidele.

Praeguste plaanide kohaselt 
hakkavad lisaks perearstidele 
tervisekeskuses tööle hambaars-
tid, endokrinoloog, lastearst, ni-
na-kõrva-kurguarst, sisehaigus-
te arst, kirurg, uroloog, na-
haarst, taastusarst, psühhiaater, 
samuti õed, ämmaemandad, fü-
sioterapeut, massöör ja psühho-
loog.

Tervisekeskusesse on planee-
ritud ka röntgen ja ultraheliuu-
ringute tegemise ning laboriuu-
ringuteks vajalike proovide and-
mise võimalus. 

Augustis algab tervisekeskuse ehitus

Aadressil Kari 13 kerkib 
uus Põhja-Tallinna kogu-
konnamaja, mille ehitus-
projekt anti ehitajatele üle 
1. juulil.

Kari 13 hoone moodustub 
kolmest osast: idatiiva neli kor-
rust saab Põhja-Tallinna Valit-
sus, läänetiiva kolmele korruse-
le kolib aga Kopli Huvikool. Ra-
jatava hoone keskosas asub koh-
vik-söökla.

Põhja-Tallinna senine linna-
osakeskus aadressil Niine 2 on 
algselt olnud ohvitseride kasii-
no ja tänaseks ei vasta hoone 
kogukonnamaja standardidele. 
Näiteks, vana hoone on erivaja-
dustega inimestele raskesti ligi-
pääsetav, aga uude majja tuleb 
ka lift. Kõik Põhja-Tallinna ame-
tiasutused kolivad samuti uude 
majja Põhja-Tallinna südames.

2/3 uuest majast läheb Kop-
li Huvikooli kasutusse. Praegu 
asub huvikool endise lasteaia 
ruumides, mis on kitsaks jää-
nud. Uues hoones saab huvikool 
rohkem ruume ning ehitatakse 

ka avar saal, kus noored saavad 
pidada oma üritusi ja kutsuda 
ka külalisi.

Lisaks linnaosavalitusele ja 
Kopli noorekeskusele tulevad 
uude majja ruumid ka MTÜ-de-

le. Kari 13 õues saavad olema 
palliplatsid ja mänguväljakud, 
parkimisala on aga ümbruskon-
na inimestega ristkasutuses. 
Tööde valmimisaeg on järgmi-
se aasta juulis. 

Põhja-Tallinn saab uue kogukonnamaja

Põhja-Tallinn saab uue linnaosavalitsuse hoone ja huvikooli.
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Keskkonnaametil valmis 
nutirakendus teokaart.
keskkonnaamet.ee, mille 
kaudu saavad inimesed 
saata teavet lusitaania tee-
tigude leviku kohta Eestis. 

Lusitaania teetigu on võõr-
liik, keda esmakordselt nähti 
Eestis 2008. aastal. Nüüdseks 
leiab neid mõnest piirkonnast 
juba massiliselt. Selleks, et an-
da paremaid tõrjesoovitusi ja ai-
data kohalikel omavalitsustel ja 
kogukondadel tõrjet korraldada, 
on vaja teada lusitaania teeti-
gude levikupiirkondi. Märgi 
kaardile kohad, kus Sa oled lu-
sitaania teetigu näinud. 

Aadressil teokaart.keskkon-
naamet.ee saab arvuti, mobiil-
telefoni või muu nutiseadme 
kaudu märkida Eesti kaardile 
koha, kus lusitaania teetigu nä-
hakse. Rakenduse väljad on ees-
ti, inglise ja vene keeles.

Keskkonnaamet palub ini-

mestel rakenduse kaudu saata 
lusitaania teetigudest ka foto-
sid. Ameti spetsialistid saavad 
nii kindad olla, et tegu on just 
selle tüütu võõrliigiga, mitte ko-
dumaise suure või musta sea-
teoga, kes on meie ökosüstee-
mile ohutud.

Nutirakenduses on toodud 
nii lusitaania teeteo kui ka ka-
he sarnase kodumaise teoliigi 
määramistunnused. Nende abil 
saab veenduda, kas tegu on oht-
liku võõrliigiga või mitte.

Rakendusest saab vaadata ka 
kõiki varem kaardile märgitud 
lusitaania teetigude leiukohti. 
Kaardilt näeb, kus on võõrliiki 
täheldatud, et naabruskonna 
elanikud teaksid vajadusel kah-
juri tõrjumiseks koostööd teha.

Peamine soovitus on teod 
kokku koguda ja hävitada kuu-
ma veega üle kallates, samal vii-
sil tuleb hävitada ka teeteo mu-
nad. 

Algas Merimetsa 
terviseraja
laiendamine

9. juulil alustati Merimet-
sa terviseraja laiendamise-
ga, mis oli ühtlasi tervise-
raja 2. etapi korrastustöö-
de alguseks. 

Tööde jooksul säilitatakse 
Merimetsa eripära ja loodus, aga 
samas muudetakse Merimetsa 
tervisesportlastele kasutajasõb-
ralikumaks.

Esimese etapi tööd lõpetati 
eelmise aasta lõpus – rajati koo-
repurust ja graniitsõelmetest 
jalgtee, mis viib Kolde puiesteelt 
terviserajale, lisaks paigaldati 
jalgteele valgustus, pingid, prü-
gikastid, kuus jalgrattahoidjat 
ning üldfüüsiliseks treeninguks 
mõeldud välitreeningväljak.

Juulis alustati 2. etapi tööde-
ga. Terviserada on kavandatud 
kulgema valdavalt olemasole-
vate radade asukohas, kuid ra-
jatav uus rada on olemasolevast 
laiem. Selleks, et säilitada mak-
simaalselt kõrghaljastus, tuli 
terviserada kavandada lookle-
vana puude vahele. Tervisera-
dade kogupikkus on umbes 2,5 
km ja seda hakkab katma gra-
niitsõelmetega segatud koore-
puru. Ehitustööde tähtaeg on 
november 2020. 

Pikakari supel-
rannas heisati
Sinilipp

17. juulil heisati Pikakari 
rannas keskkonnasõbralik-
kust ja suplusvee puhtust 
tähistav Sinilipp. 

Rahvusvaheline Keskkonna-
hariduse Fond FEE tunnustas 
Põhja-Tallinna supelranda kva-
liteedimärgiga juba seitsmen-
dat aastat järjest. Sinilipp näi-
tab, et supelrand on keskkonna-
sõbralikult majandatud, turva-
line ja puhas.

Ökomärgise saamine eeldab 
põhjalikku ettevalmistust, sest 
kvalifitseerumiseks tuleb täita 
üle 30 erineva kriteeriumi.

Pikakari rand on Põhja-Tal-
linna pärl. Rand vajab erilist 
hoolitsust, sest asub Paljassaa-
re looduskaitseala lähedal ja 
seega inimtegevus peab seal 
olema minimaalne. 

Terviseameti veeproovide 
analüüsid kinnitavad, et 
Stroomi ranna suplusvesi 
on puhas.

Terviseameti 16. juulil ja 20. 
juulil võetud veeproovide ana-
lüüs näitas, et Stroomi ranna 
suplusvee kvaliteet vastab nõu-
tele. Vee puhtust määravad kaks 
mikrobioloogilist parameetrit – 
enterokoki ja E.coli bakterite si-
saldus vees.

Rannasõpradel tuleb aga jäl-
gida ka rannas lehviva lipu vär-
vi, sest vee sobivust ujumiseks 
määrab ka selle temperatuur, si-
nivetikate olemasolu, laine kõr-
gus ja teised parameetrid.

Stroomi ranna puhul peab 
arvestama asjaoluga, et rand ja 
rannapark paiknevad üleujutus-
alas, mis tähendab, et suuremad 
sademed mõjutavad vee kvali-
teeti.

Lisaks võivad merevee kvali-
teeti mõjutada ka lähedal asu-
vate linnaosade inimtegevus 
ning pinna- ja sadeveed, mille-
ga kanduvad jääkreostuskollete 
sadeveed Kopli lahte. 

Keskkonnaamet kogub
teavet kahjuliku teoliigi
leviku kohta

Stroomi randa koristatakse pi-
devalt, sealhulgas sõelutakse ka 
rannaliiva. Enne rannahooaja al-
gust sõeluti liiv esimest korda 
juunis. Suve jooksul sõelutakse 
liiva regulaarselt, tavaliselt te-
hakse seda öösiti, et rannasõpru 
mitte segada. Sellel suvel sai 
Põhja-Tallinn kaasaegse liiva-
sõelumismasina USA-st, mis lii-
va sõelumise käigus eemaldab 
kuni 20 cm sügavuselt kõik 
võõrkehad.

  UUS SÕELUMISMASIN

Stroomi ranna suplusvesi 
vastab nõutele

21. juulil korraldas Hari-
dus- ja Teadusministee-
rium esimese avaliku aru-
telu Kolde pst 67a kinnis-
tule rajatava riigigümnaa-
siumi üle. Põhja-Tallinna 
Valitsuses toimunud arute-
lul esitasid ettepanekuid 
nii kohalikud elanikud kui 
ka linnaosavalitsus. Uus 
kohtumine, kus arutusele 
tulevad ka linlaste esitatud 
ettepanekud, toimub juba 
septembris.

Ühiselt leiti, et riigigümnaa-
siumi ehitamine on vajalik, sest 
uus õppeasutus vähendab koor-
must täistsüklikoolides, mis 
töötavad kahes vahetuses ning 
pakub rohkem võimalusi kvali-
teetse hariduse saamiseks Põh-
ja-Tallinnas.

Samas, uue õppehoone ja 
selle ümbruse planeerimisel on 
tähtis piirkonna elanike kaasa-
mine, sest ainult koostöös on 
võimalik leida parim lahendus 
elanikele ja looduskeskkonna-
le.

Avalikul arutelul tegi kohali-
kele elanikele enam muret pro-
jekti maht ja selle mõju olemas-
olevale looduskeskkonnale.

Kohale tulnud elanikud arut-
lesid selle üle, kuidas paremini 
hoida looduskeskkonda – kas on 
võimalik kaaluda ehituse asu-
koha muutmist või vähendada 
planeeritavate hoonete mahtu.

“Põhja-Tallinna valitsus tegi 

ettepaneku, et Kolde pst 67a 
kinnistule ehitatakse vaid riigi-
gümnaasiumi hoone. Soovime, 
et rekreatsioonialad ja spordi-
väljakud ehitatakse hoopis 
Stroomi rannaparki, kus on ju-
ba olemas selleks kõik eeldused. 
Niiviisi suudame säilitada roh-
kem haljastust Kolde 67a terri-
tooriumil ja laiendada Stroomi 
rannapargi kasutust kõikidele 
põhjatallinlastele,” ütles linna-

osavanem Peeter Järvelaid.
Järgmiseks kohtumiseks lu-

bas ministeerium koos arhitek-
tidega analüüsida elanike esita-
tud eskiisi muudatusettepane-
kuid.

Pelgulinna riigigümnaasiu-
mi hoone on kavandatud aad-
ressile Kolde pst 67a. Ala asub 
Põhja-Tallinnas, Pelgulinna asu-
mis ning piirneb elamualadega, 
Kolde puiesteega ja politsei-
jaoskonnaga.

Pelgulinna riigigümnaasiu-
mi õppehoone arhitektuurikon-
kursi võitis arhitektuuribüroo 
Arhitekt Must ideekavandiga 
“Seitse venda”.

Hoone peaks valmima 2023. 
aastaks. Pelgulinna riigigüm-
naasiumi ehitust finantseeritak-
se Euroopa Liidu fondidest. Ra-
hastamise saamiseks peab õp-
pehoone rajamine algama lä-
hiaastatel. 

Arutelu uue riigi-Arutelu uue riigi-
gümnaasiumi teemalgümnaasiumi teemal

PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE 

ETTEPANEKUD

Rohealade säilitamise eesmärgil 
tuleb:
• Kolde 67a krundile rajada vaid 
koolihoone,
• avalikud väljakud tuleb ehita-
da Stroomi rannaparki,
• arhitektid peavad põhjalikult 
analüüsima kohalike elanike esi-
tatud eskiisi muudatusi.

  VIIDE

Põhja-Tallinna Jalgpalli-
klubi Volta alustas noorte 
treenimist Rannavärava 
stadioonil, mille pidulikul 
avamisel osalesid ka mit-
med tuntud jalgpallitree-
nerid nagu Tarmo Rüütli, 
Mart Poom, Igor Prins ja 
Indrek Zelinski.

“Volta treenigutel osaleb vä -

ga palju noori Põ hja-Tallinnast 
ja mul on hea meel, et nad said 
uhke muruvä ljakuga staadioni”, 
ü tles Põ hja-Tallinna vanem Pee-
ter Jä rvelaid.

Kesklinna valitsus korraldas 
Rannavärava staadioni rendile 
andmiseks enampakkumise, 
mille võitnud JK Volta saab väl-
jakut kasutada kolme aasta 

jooksul.
Klubi tegi koostöös Eesti 

Jalgpalli Liiduga muruväljaku 
hooldustööd, hankis kaasaegsed 
jalgpalliväravad ning tegi teisi-
gi investeeringuid, et seal kor-
raldada peamiselt laste jalgpal-
litreeninguid.

Staadioni uuendamist toetas 
Swedbank. 

Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta alustas 
treeningutega uuel staadionil
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Tallinna toetused korteri-Tallinna toetused korteri-
ühistutele 2020. aastalühistutele 2020. aastal

Korteriühistute tegevus 
määrab suuresti linna näo 
– selle, kui atraktiivse, 
ohutu või kodusena nii ela-
nikud kui ka külalised lin-
na tajuvad. 2020. aastal pa-
nustame korteriühistutes-
se mitmesuguste toetuste 
kaudu kokku ligi miljon 
eurot.

Tallinn pakub korteriühistu-
tele nii rahalist toetust hoone-
te renoveerimiseks ja hooviala-
de korrastamiseks kui ka semi-
narides osalemise võimalust. 
Hoovide korrastamiseks saab 
korteriühistu toetust taotleda 
kahe meetme kaudu.

“Hoovid korda” projekt pa-
kub suuremahuliste tegevuste 
rahastamiseks kuni 16 000 eu-
rot hooviala turvalisemaks, at-
raktiivsemaks ja funktsionaal-
semaks muutmisel. Näiteks saab 
toetust parkimisala rajamiseks, 
prügimaja või istumisala raja-
miseks, abihoone lammutami-
seks ja uue ehitamiseks, teede 
remondiks.

Kunagisest kuulsusrikkast 
Balti Manufaktuurist 
(1898–2006) on tänaseks 
järel vaid ajalugu. Aga 
mõistmaks, kui suure ette-
võttega oli kunagi tegu, 
piisab ehk mainimisest, et 
esimese maailmasõja eel 
töötas selles ettevõttes üle 
2000 inimese.

Tänasel Põhja-Tallinna ela-
nikul on veidi keeruline ette ku-
jutada, miks keskaegse Tallinna 
omandis olnud Kopli piir algas 
just Sitsi mäel, sest just siia tu-
li Kalamaja kaudu ainuke tee 
linnast ja siin oli sissepääs Kop-
li lahest Tallinna laheni kulge-
vas piirdeaiaga muldvallis.

Kui tänase Paljassaare sada-
ma piirkonnas algab planeeri-
tud arendus ja tänane sadam 
muudab oma funktsioone nii, et 
kaovad ära seda piirkonda sul-
gevad aiad, siis hakkavad tallin-
lased jälle saama nautida mere 
piirilt Sitsi mäe piirkonda ja 
näevad seda jälle mäena keset 
Põhja-Tallinna muidu tasast ala. 

1898. aastal andis keiser Ni-
kolai II oma õnnistuse rajada 
moodne tekstiiliettevõtte
Põhja-Tallinnasse.

1901. aasta lõpul töötaski te-
hases 51 824 värtnat ja 1093 ku-
dumistelge.

Masinad olid ostetud peami-
selt Inglismaalt, elektrijaama 
seadmed Saksamaalt ja Inglis-
maalt. 

2020. aasta kevadel algas va-
hepeal soikunud piirkonnas jäl-
le aktiivne arendus ning sellest 
piirkonnast peaks lisanduma 
Põhja-Tallinnale üks väga huvi-
tav asum. Hiljuti kolis Balti Ma-
nufaktuuri asumisse Tallinna 
Kiirabi Põhja-Tallinna tugi-
punkt, mis annab märgi sellest, 

Eha Võrk,
abilinnapea

Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna vanem

Uuendusena hakkab linn toe-
tama ka rattahoidjate ja elekt-
rijalgrataste laadimisvõimalus-
te paigaldamist. Selleks aastaks 
toetuse saamine on juba lukus, 
kuid järgmisel aastal plaanime 
antud meetmega jätkata. Kõiki 
teisi toetusi korteriühistutele on 
võimalik taotleda aastaringselt 
kuni meetme eelarve lõppemi-
seni.

Rohelise õue väiketoetuse 
(kuni 600 eurot) abil saab hal-
jastada korterelamu ümbrust, 
osta taimede jaoks betoonvaa-
se ja ampleid, rajada heki, istu-
tada lilli, teha puudele hooldus-
lõikust või rajada muru.

Tallinn toetab ka korterela-
mu energiatõhususe ja ohutu-
sega seotud tegevusi. Neist toe-
tustest mahukaim on “Fassaa-
did korda” projekt – sellega 
kaasrahastab linn korterelamu 
fassaadi, katuse või tehnosüs-
teemide ümberehitustöid, mil-
le esmaseks eesmärgiks on 
energiatõhusus.

Selle toetuse suurus on kuni 
10% ehitustööde maksumusest, 
kuid maksimaalselt 20 000 eu-
rot.

Lisaks on võimalik taotleda 
kuni 3000 eurot renoveerimise 

käigus seinamaalingu loomise 
eest.

Rõdude ja varikatuste auditi 
toetus aitab katta kulud, et pal-
gata pädev spetsialist enne 
1993. aastat ehitatud elamu sei-
sukorda hindama. Uue meetme-
na panustab Tallinn alates 2020. 
aastast ohutusse: alustame Rõ-
dude ja varikatuste auditi jätku-
tegevusega, mis toetab kuni 
10% ehitustööde maksumusest, 
kuid maksimaalselt kuni 10 000 
eurot auditi aruande kohaselt. 
Teine uus toetus on tuleohutus-
toetus – rahalist abi võib küsi-
da hoone tuletõkkesektsiooni-
de rajamiseks.

Linn aitab ühistuid ka mitte-
rahaliste tegevustena – linna-
osade valitsustel on õigus anda 

parkimisprobleemi lahendami-
seks olemasolev parkimisraja-
tis, mis piirneb korterelamu kin-
nistuga, tasuta korteriühistu ka-
sutusse kuni viieks aastaks. Tin-
gimuseks on, et sellega ei riku-
ta naaberkinnistute huve.

Juhul kui korteriühistu on 
omavahendite arvelt ehitanud 
linna maale ehitusprojekti alu-
sel parkimisala, siis on korteri-
ühistul võimalik taotleda parki-
misala enda kasutusse isikliku 
kasutusõiguse alusel. Linna 
maale parkla rajamise protsess 
algab linnaosa valitsusest, mis-
tõttu tuleb isikliku kasutusõigu-
se seadmise taotlemiseks pöör-
duda linnaosa valitsusse. Isiklik 
kasutusõigus seatakse tasuta 15 
aastaks. 

Eelmise aasta oktoobris tegevust alustanud Tallinna Korteriühistute 
Teabekeskus jätkab ka 2020.aastal, sealt saavad probleemidele la-
henduse leidmiseks mitmekülgset tasuta nõu ja abi nii korteriühistute 
juhid kui kõik korteriomanikud. Teabekeskus tegeleb nõustamise, le-
pitamise, arenguseminaride ja koolituste korraldamise, toetuste jaga-
mise ja linnaametite-ülese koordineeriva tegevusega.
Teabekeskuse tegevus jätkub kindlasti ka järgmisel aastal. 
Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7, IV korrus) 
saavad korteriühistute juhid ja korteriomanikud tasuta nõu ja tarvidu-
sel ka lepitusteenust. Traditsiooniliselt nõustab linnavalitsuse teenin-
dussaalis juba mitmendat aastat ka Tallinna linna hea partner Eesti 
Korteriühistute Liit.

  TALLINNA KORTERIÜHISTUTE TEABEKESKUS

Sitsimäe asula ja
puuvillavabrik

et arendajad püüavad tänapäe-
val üha enam mõelda linnaosa 
kui terviku vajadustele. 

Kui Balti Manufaktuuri pu-
nasest tellistest hiigelhoonetest 
kõrvaldatakse arenduse käigus 
siia aegade jooksul juurde ehi-
tatud silikaadist lisandid, hak-
kab see kompleks arhitektuuri-
liselt väga artaktiivne välja nä-
gema.

Sitsimäe piirkond on täna 
veel kui lihvimata juveel, mis 
ootab oma aega, et ka siinsed 
ajalooliselt väga huvitavad puit-
hooned saaksid heasse korda.

Kogu piirkonna arengule on 
jätnud ajaloolise jälje inglane 
John Carry kes toodi Tallinna 
Narvast, kus ta oli Kreenholmi 
Manufaktuuri tehniline direk-
tor. Tema käe all ehitati välja 
Balti Manufaktuuri asula, kus 
direktori villa (mis ootab taas-
tamist) ümber on inseneri-
de-meistrite-töötajate eluma-
jad. aga ka koolimaja, saun, ki-
rik. Asumisse tekkis ka oma Tar-
vitajate Ühistu hoone ja seltsi-
maja.

Sitsi asum jaguneb omakor-
da mitmeks omamoodi arendu-
seks, millest üks huvitavamaid 
on siia rajatud individuaalma-
jade piirkond, mis omaaegse 
ehituslepingu tõttu kujundas 
selle ala tõeliselt idülliliseks 
aedlinnaks.

Tallinna linn kirjutas omal 
ajal ette, et eraomanikud pidid 
oma krundile hooneid rajama 
mitte enam kui veerandi ulatu-
ses ja ülejäänud osa pidi jääma 
aedadele.

Pole kahtlust, et Sitsi piir-
konnast saab juba lähikümnen-
ditel üks kaunemaid asumeid 
Põhja-Tallinnas.

Tahaks samuti väga loota, et 
Sitsi piirkonna elanikud taas-
taksid jälle oma kultuuriseltsid, 
mis ajaloos kord sellele piirkon-
nale on juba au ja kuulsust too-
nud. 

Augustis toimub Põhja-Tal-
linnas neljapäevane vaba-
õhu kinofestival “PõhjaKi-
no 2020”.

Neljas erinevas Põhja-Tallin-
na paigas näidatakse tasuta fil-
me, mis peaksid rahuldama igas 
eas publiku maitse – filmivalik 
on multikatest õudukateni.

Üritus on kõikidele huvilis-
tele tasuta. Festival on kahe-
keelne, filmid on nii eesti- kui 
ka venekeelsete subtiitritega. 

Külastajail soovitame võtta kaa-
sa pleedid ja padjad. Kohapeal 
on toolid istumiseks.

Festivali avafilmiks on Stroo-
mi rannal 14. augustil kell 21.00 
etenduv komöödia “Rahajõmmi 
piinad”. 15. augustil näidatakse 
Kalamaja kalmistupargis multi-
filmi “Võluv Prints”, 16. augus-
til Noblessneris õudukat “Ne-
mad” ja 29. augustil Põhja teha-
ses komöödiat “Lahutamatud”. 

Sel nädalal algasid Põh-
ja-Tallinnas Katariina kai 
kõrval asuva Paljassaare 
tee 46 kinnistule rajatava 
avaliku veesõidukite veesk-
amiskoha ehitustööd.

Abilinnapea Kalle Klandorfi 
sõnul valmib paadiomanike 
kauaoodatud veeskamiskoht 
Tallinna südames tänavu ok-
toobrikuu lõpuks. “Kevadine ko-
roonakriis ja eriolukord mõju-
tas ka slipi ehitustööks vajalik-
ke ettevalmistusi, muuhulgas 
ehitusajaks vajaliku keskkonna-
loa taotlemist, kuid tänaseks on 

ehitustööd käimas,” tõdes 
Klandorf. “Nii saavad paadioma-

nikud minna vastu järgmisele 
navigatsioonihooajale teadmi-
sega, et uuel aastal on neile ta-
gatud praktiliselt Tallinna sü-
dalinnas võimalus paat treilerilt 
otse vette lasta.”

Põhja-Tallinna vanem Peeter 
Järvelaid tõdes, et paatide vet-
telaskmiskohta on Põhja-Tallin-
nas kaua oodatud. “Üldkasuta-
tava slipi asukoht valiti koos-
töös kalurite ja teiste paadioma-
nikega. Asukoha valiku ja ehi-
tuse juures oli aga oluline arves-
tada Paljassaare eripäraga, et 
säiliks looduskeskkond,” sõnas 

Järvelaid.
Ehitustööde käigus rajatakse 

lisaks slipile ka juurdepääsutee 
selleni, slipi kõrvale ujuvkai 
ning 7-kohaline haagiste park-
la. Slipi alale rajatakse ka val-
gustus. Parkla asukoht on vali-
tud selliselt, et maksimaalselt 
säiliks olemasolev haljastus. 
Parkla ümbritsetakse palkidest 
piirdega, mis takistab sõidukite 
sattumist haljasalale.

Ehitustöid teostab Insene-
riehituse AS, tööde maksumus 
on 211 138 eurot ja valmimise 
tähtaeg on 31. oktoober 2020. 

Tulekul tasuta kinofestival

Algasid Paljassaare slipi ehitustööd

Balti Manufaktuur, ligikaudu 1900–1910 a. 
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Kolmandat aastat järjest 
toimub Põhja-Tallinnas 
meeleolukas suveprog-
ramm “Minu Põhja-Tal-
linn” linnaosas elavatele 
noortele vanuses 7.–12. 
eluaastat, mille raames 
viiakse läbi erinevaid loo-
mingulist ja füüsilist ak-
tiivsust soosivaid tegevusi.

Kahel eelmisel aastal oleme 
programmi korraldanud juunis 
ja augustis, tingitud ohuolukor-
rast oli mõistlik sel aastal aja-
kava muuta ja programmid toi-
muvad augustis ja oktoobris. 
Toetudes Tallinna linna priori-
teetidele püüame antud prog-
rammiga jõuda linnaosas vähe-
mate võimalustega peredeni 

ning pakkuda nende lastele eri-
nevaid väljundeid eneseteostu-
seks. Viie päeva jooksul külas-
tavad noored põnevaid kohti nii 
Põhja-Tallinnas, kui ka linnas 
üleüldiselt, samuti toimuvad 
väljasõidud kaugemale.

Suvisel perioodil on 
Põhja-Tallinna erine-
vates vanusegrup-
pides noortele toimu-
mas ka mitmeid teisi 
sündmusi.

Programmi “Minu Põhja-Tal-
linn” eesmärk on luua noorema-
le vanusegrupile võimalused ja 
tingimused aktiivseks tegevu-
seks ja sotsialiseerumiseks, uu-

te oskuste omandamiseks eda-
siste võimalike riskikäitumiste 
vältimiseks. Programmi läbivaks 
teemaks on kogukonna tunde 
kasvatamine, hoidmine, suuren-
damine ning noore sotsiaalsete 
oskuste arendamine. Erinevate 
tegevuste käigus kasvab osale-
jate teadlikkus linnaosast, kus 
ta elab, õpib ja toimetab. Lisaks 
õpib noor tundma Põhja-Tallin-
na ajalugu ning teda ümbritse-
vat keskkonda.

Juhendajad kasutavad prog-
rammi tegevuste läbiviimisel 
mitteformaalse õppe meetodit, 
mis lähtub noorte individuaal-
setest vajadustest, eriti nendest, 
mis puudutavad vaba aja tege-
vusi. Seetõttu sobib mittefor-

maalne õpe paljudele ning ko-
handub vastavalt noorte soovi-
dele.

Sel aastal toimuvad tegevu-
sed Pelgulinna Gümnaasiumis, 
varasemalt on baasideks olnud 
ka teised Põhja-Tallinna koolid 
ja asutused: Tallinna Kopli 
Noortemaja, Ehte Humanitaar-
gümnaasium, Karjamaa Põhi-
kool ja Tallinna Salme Kultuu-
rikeskus. Ilma nende koostöö-
partnerite toetuseta poleks nii 
suuremahulise programmi kor-
raldamine võimalik. 

Suvisel perioodil on Põh-
ja-Tallinna erinevates vanuseg-
ruppides noortele toimumas ka 
mitmeid teisi sündmusi. Kell 
11.00 igal teisipäeval kuni suve 

lõpuni toimuvad Kopli ekst-
reempargis tõukeratta trennid 
MTÜ Keerdtrepp treenerite 
eestvedamisel; Põhja-Tallinna 
Noortekeskus on suve jooksul 
piirkonnas ringi liikumas Pop-
Up noortekeskusega, Kopli ekst-
reempargis on korraldatud eri-
nevaid võistlusi, Tallinna Kopli 
Noortemaja korraldab nii lin-
nalaagreid kui lühemaid kursu-
seid.

Suve tegevustele linnaosas 
tõmbab joone alla 29. augustil 
toimuv traditsiooniline asumi-
festival KopliFest Põhjala Teha-
ses, Koplifesti noorteala tegevu-
sed toimuvad aga Põhja-Tallin-
na Noortekeskuse territooriu-
mil. 

Programm “Minu Põhja-Tallinn” Programm “Minu Põhja-Tallinn” 
toimub augustis ja oktoobristoimub augustis ja oktoobris

Järgmise aasta kesksuvel 
võõrustab Tallinn rahvus-
vahelist purjeõppe regatti 
The Tall Ships Races 2021, 
mis toob pealinna sadama-
tesse maailma suurima 
purjelaevastiku.

Regatt toob pealinna küm-
neid tuhandeid külalisi ning on 
rõõmuks ka kohalikele. The Tall 
Ships Races purjeõpperegatt 
peatub Tallinnas 15.–18. juulil.

Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul on The Tall 
Ships Races regati jõudmine 
pealinna võrreldav 40 aasta ta-
guse olümpiaregati toimumise-
ga Pirital. “Nii suurejoonelise 
purjelaevastiku vastuvõtmine 
on meile ühtpidi suur au ja tun-
nustus Tallinnale kui väärikale 
sadamalinnale. Teisalt on see 
järjekindla töö tulemus, mis pai-
gutab Tallinna veelgi tugeva-
malt Euroopa merelinnade kaar-
dile,” märkis abilinnapea.

Millistes sadamates?

“Järgmisel suvel Vanasada-
masse, Lennusadamasse, Nob-
lessneri sadamalinnakusse, Ka-

laranna sadamasse ja Patarei 
merekindlusesse silduvad sada-
kond laeva pakuvad võimsa vaa-
temängu nii tallinlastele kui ka 
selleks puhuks pealinna tulnud 
tuhandetele külalistele,” sõnas 
Belobrovtsev. Abilinnapea lisas, 
et näiteks 2017. aastal neljaks 
päevaks Turus peatunud regat-
ti külastas üle poole miljoni ini-
mese, millega kaasnes enam kui 
35 miljoni eurone suurune tu-
rismitulu.

The Tall Ships Races õppere-
gati muudab omanäoliseks 
meeskondade koosseis – vähe-
malt pooled meeskonna liikme-
test on eri riikidest pärit 
15–25-aastased noored, kes on 
oma kodumaal välja valitud sa-
dade soovijate seast ning kellest 
nii mõnigi on tegemas oma elu 
esimest meresõitu. Regatil saa-
vad soovi korral osaleda ka Ees-
ti noored, Tallinna linn toetab 
enam kui 200 noore osalemist 

regati etappidel. Avalduste vas-
tuvõtt algab septembrist. Lisaks 
noortele on igal purjelaeval ka 
professionaalne meeskond, kes 
tagab turvalisuse ja kvaliteetse 
purjeõppe programmi.

Õpperegati eesmärk

Õpperegati eesmärk on kaa-
sata ja õpetada noori, juhtides 
seejuures kõigi osalejate ja kü-
laliste tähelepanu merekesk-
konna hetkeolule ja loodus-

säästlikkusele. “Tallinna kui Eu-
roopa Rohelise Pealinna 2022 
finalisti üheks fookuseks on just 
Läänemere seisukord. Paraku on 
Läänemeri üks kõige reostunum 
ja suurema inimmõju all olev 
meri maailmas, kuid selle tule-
vik on meie kõigi kätes. Igaüks 
meist saab oma tegevusega, ol-
gu see merel või maal, Lääne-
merd ning sealset ökosüsteemi 
hoidvalt käituda. Mul on tõeli-
selt hea meel, et roheline mõt-
teviis on ka The Tall Ships Races 
purjeregati südames. Ka Tallinn 
püsib kindlalt keskkonnasõbra-
likul kursil,” sõnas Belobrovtsev

Traditsiooniliselt on suurtest 
laevadest regatil osalenud teis-
te seas Alexander von Humboldt 
II (57 m pikk ja 36,85 m kõrge), 
Christian Radich (62 m pikk ja 
33 m kõrge), Dar Mlodziezy 
(94,8 m pikk ja 50 m kõrge) ning 
Statsraad Lehmkuhl (84,6 m 
pikk ja 48 m kõrge).

Esimene Tall Ships Races re-
gatt toimus 1956. aastal 
Torquayst (Suurbritannia) Lis-
saboni (Portugal), sündmustest 
võttis osa 20 suurt purjelaeva. 

Tallinn võõrustab järgmisel aastal maailma suurimat purjelaevastikku

“Ranits 2020” 
aitab tänavu 60 
Põhja-Tallinna 
koolilast

Tänavu toimub koolikoti-
kampaania “Ranits 2020” 
üritus teistmoodi kui tava-
liselt.

Uued koolitarvetega komp-
lekteeritud 401 ranitsat anti 
sümboolselt Tallinna linnaosa-
de sotsiaalhoolekande osakon-
dadele üle 28. juulil Eesti Puna-
se Risti Tallinna Seltsi büroos. 
Põhja-Tallinnas saab ranitsa 60 
koolilast.

Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuvaldkonda kureeriva abilin-
napea Betina Beškina sõnul on 
koolikotikampaania mõeldud 
eelkõige selleks, et aidata vähe-
kindlustatud perede koolimine-
vaid lapsi. “Ühtlasi soovime see-
läbi toetada ja väärtustada las-
te haridust ning nende püüdlu-
si kooliteel,” märkis Beškina. 

Seoses koroonaviiruse nak-
kusohuga otsustati sel aastal ära 
jätta traditsiooniline ühisüritus 
Coca Cola Plazas ning pered 
saavad oma koolimineva lapse-
koolikoti elukohajärgsest linna-
osavalitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakonnast. 

Eesti Punase Risti Tallinna 
Seltsi juhatuse aseesimees Pee-
ter Lepp märkis, et kampaania 
on heaks näiteks kohaliku oma-
valitsuse ja Eesti Punase Risti 
Tallinna Seltsi koostööst, sh va-
batahtlike suurest panusest, mis 
ühiskonnas üha enam toetust ja 
rakendamist leiab. “Uhiuus ra-
nits täisvarustuses koolitarve-
tega on hea kingitus koolimine-
jatele ning rõõm laste silmades 
on tasu kõigile heategijatele,” 
sõnas Lepp. 

Tallinna linn toetab ranitsa-
kampaaniat tänavu 17 481 eu-
roga, abi vajavate perede nime-
kirjad koostavad linnaosade sot-
siaalhoolekande osakonnad. Ra-
nitsate ja nendesse komplektee-
ritud vajalike koolitarvete han-
kimise ja pakkimise eest kannab 
hoolt Eesti Punase Risti Tallin-
na Selts koos oma vabatahtlike-
ga. 

Koolikotikampaania “Ranits” 
toimib Tallinnas juba 1994.aas-
tast. Algselt kandis see nime 
“Rõõmsat esimest koolipäeva 
igale lapsele” ning toimus Ees-
ti Punase Risti ja sponsorite 
kaasabil. Alates 2001. aastast 
toetab koolikotikampaaniat Tal-
linna Linnavalitsus.

Koolikotikampaaniat “Ranits 
2020” toetavad Tallinna linna-
valitsus, OÜ Lendliis, AS Gasell, 
Politsei- ja Piirivalveameti Põh-
ja prefektuuri korrakaitsebüroo 
liiklusjärelvalvekeskuse liiklus-
talitus, Maanteeamet, AS 
Svensky Kaubandus, Marmiton 
AS ja Eesti Punane Rist. 

Kaugvastuvõtte jätkatakse ka peale eriolukorda
Eriolukord tõi päevapealt 
Eesti tervishoidu kaugvas-
tuvõtu, mis võimaldab te-
ha arstil patsiendi vastu-
võttu distantsilt. Nii arsti-
de kui ka patsientide taga-
siside on olnud positiivne, 
mistõttu on plaanis kaug-
vastuvõtte jätkata ka 
eriolukorra järgselt.

Kaugvastuvõtu läbiviimiseks 
kasutatakse telefoni-, video või 
veebivestluse võimalusi. Kui pe-
rearstiabis on patsiendiga tele-
foni või e-kirja teel suhtlemine 
tavapraktikaks, siis eriarsti vas-
tuvõtte haigekassa poolt enne 
eriolukorda ei rahastatud ja see-
tõttu ka raviasutuste poolt pat-
siendile ei pakutud.

Haigekassal on plaanis kaug-
vastuvõttude rahastamist 
eriarstiabis jätkata ka nüüd pä-
rast eriolukorda.

“Paljudel juhtudel aitab 

kaugvastuvõtt säästa nii pat-
siendi kui ka arsti aega ja inime-
ne saab vajaliku abi kätte kodust 
või kontorist lahkumata,” mär-
kis haigekassa innovatsiooni-
juht Kitty Kubo.

Kubo sõnul peab kaugvastu-
võtt olema ka sisu poolest võrd-
ne kontaktvastuvõtuga, seda 
saab osutada vaid eeldusel, et 
teenuse kvaliteet ei halvene ja 
et konkreetse patsiendi jaoks on 
selline teenuseosutamise viis 
sobiv.

Enamik patsiente kasutaksid 

kaugvastuvõttu uuesti

“Juhtudel, kus patsiendile on 
vaja teha uuringuid ja läbivaa-
tust ehk inimese tervisemuret 
reaalselt kohapeal näha ja hin-
nata, ei saa kaugvastuvõttu ka-
sutada. Kaugvastuvõtu sobivu-
se igal konkreetsel juhul otsus-
tab tervishoiutöötaja,” lisas ta.

Kuna kaugvastuvõtt oli 
eriolukorras rakendatuna kõigi-
le osapooltele uus, siis küsis 
haigekassa patsientide ja tervis-
hoiuteenuse osutajate käest 
jooksvalt tagasisidet nende ko-
gemuse kohta.

Patsientidele mõeldud vee-
biküsimustikule on vastanud 
183 inimest. Saadud tagasiside 
põhjal jäi valdav enamus (86%) 
inimesi kaugvastuvõtuga rahu-
le. Üle 81% vastanutest kasutak-
sid kaugvastuvõttu uuesti. Kus-
juures enamus vastanutest tõi 
eelisena välja aja kokkuhoiu ja 
teenuse mugavuse.

Haigekassa küsis kaugvastu-
võtu rakendamise esimestel nä-
dalatel tagasisidet ka enim 
kaugvastuvõtte teinud raviasu-
tustelt ja eriala arstidelt, kelle 
seas olid günekoloogid, psüh-
hiaatrid, silmaarstid, nahaars-
tid ja endokrinoloogid. Tagasi-

sidet saadi 29 raviasutuse 51 
arstilt.

Arstide hinnangul sobib 
kaugvastuvõtt paremini olukor-
ras, kus patsient ja arst on vara-
semalt juba kohtunud. Tavaolu-
korras uute haigusjuhtude pu-
hul arstid kaugvastuvõtu tege-
mist üldiselt sobivaks ei pea ja 
eelistavad pigem kokku leppida 
kontaktvastuvõtu aja.

Kaugteenuste tulevik

Kui eriolukorras oli kaugvas-
tuvõtu võimalusega teenuste ni-
mekiri laiem, siis tavaolukorras 
tasub haigekassa nende kaug-
vastuvõttude eest, mis toimu-
vad arsti tagasikutsel ehk tege-
mist peab olema korduva visii-
diga.

Ka tavaolukorras peab kaug-
vastuvõtu sobivust konkreetse 
patsiendi jaoks hindama tervis-
hoiutöötaja. Patsiendil on õigus 

talle pakutud kaugvastuvõtu 
võimalusest loobuda ja avalda-
da siiski soovi kontaktvastuvõ-
tuks.

Sarnaselt kontaktvastuvõtu-
le peab ka kaugvastuvõtt toimu-
ma varem kokkulepitud ajal sa-
maaegse suhtlusena ehk arsti-
ga e-kirjade vahetamine ei ole 
kaugvastuvõtt. Seejuures rõhu-
tab Kubo, et ka raviasutuste kor-
ralduslikud tegevused, näiteks 
vastuvõtuaja muutmine või uu-
ringu tulemustest teada andmi-
ne, ei ole käsitletavad arsti vas-
tuvõtuna.

Haigekassa plaanib kaugvas-
tuvõttude rahastuse lisada ter-
vishoiuteenuste loetellu selle 
aasta 1. septembrist koos ette-
panekuga rakendada kaugvas-
tuvõtud tagasiulatuvalt juuli 
keskpaigast, et vältida pausi 
eriolukorra meetmete lõppemi-
se ja tavaolukorra vahel. 

The Tall Ship Races Turus, 2017. a.
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GaasiEkspert OÜ
• Gaasiseadmete mü ü k,
paigaldamine, hooldus ja remont
• Gaasilekete kontroll ja kõrvaldamine
korterites ja trepikodades
• Gaasisü steemide projekteerimine

Gaas iseadmete  kaup lusGaas iseadmete  kaup lus
Punane 6 • 601 2888 • info@gaasiekspert.ee

Sõle loomakliinikSõle loomakliinik
Lemmikloomade diagnostika
ja ravi, küülikute ja pisinäriliste ravi, 
lemmikloomade esmaabi ja toidud
 Tel 660 4004,5866 4004,
 Sõle 86/Kopli 69A

  REAKUULUTUSED

Kivikorstnate ehitamine ja remont. 
Tel 518 8889

Lamekatuste remont rullmaterja-
liga SBS, laon korstnaotsi. Vanni-
tubade remont, boilerite, pistiku-
te paigaldus, ummistuste kõrval-
damine. Tel 5850 8713

Mü ü a kvaliteetsed, hästi pakitud 
kü ttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. 
Hinnad kohaletooduna. Tel 
5620 8210

Mü ü a saetud ja lõhutud kü ttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. 
Tel 522 7345, e-post marek406@
gmail.com

Müüa sõnnikut, mulda, liiva, kil-
lustikku. Tel 5697 1079

Ostan 1–2-toalise korteri Tallin-
nas (võib olla remontivajav). Tel 
5393 4554

Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Tel 
545 11053

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Kõik pakkumised 
oodatud. Tel 5365 4085, skam-
pus@online.ee

Ostan korteri Tallinnas, võib va-
jada kapitaalremonti. Otse oma-
nikult. Tel 5304 5155

Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te, fotosid, trü kiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seo-
tud kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Reklaam ja kuulutused:Reklaam ja kuulutused:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee

645 7012645 7012

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka 
avariilisi, riketega, arvelt maas, va-
nu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
hapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või tel 5618 8671

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215

Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses. He-
lista ja küsi lisa tel 5399 3595

Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Tel 5690 3327

Raamatupidamisteenus Eesti ette-
võtetele, paberivaba. Decus OÜ, 
decusrmp@hot.ee, tel 5348 1559

Vana tehas (Marati 5, Kopli) ot-
sib alates juunist 2x nädalas usal-
dusväärset koristajat. 600+ rm, 
4 korrust, 3 trepikoda, 7 WC-d 
(11 WC-potti). Töö füüsiliselt ras-
ke, aga seltskond meeldiv. Kirjuta 
teet@pohjalatehas.ee või helista 
tel 564 1987

Vannitubade remont, boilerite, pis-
tikute paigaldus. Kõik elektri- ja 
torutööd. Ummistuste kõrvaldami-
ne. Tel 5850 8713

Väljaõppinud puudelangetaja teos-
tab ohtlike puude ja okste raiet. 
Tööd teen tõstuki ja köistehnika-
ga. Freesin kände ja teostan oks-
te äravedu. Puude ü ldseisundi hin-
damine ja konsultatsioon tasuta. 
Tel 513 3458

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Majade ehitamine ja reno-

veerimine. Katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustööd. Korterite,

vannitubade remont. 

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
Väljaandja: Põhja-Tallinna

Linnaosa Valitsus

Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn

E-post:

violetta.lanman@tallinnlv.ee

Telefon: 645 7012

Trükk: Printall

Kirjastaja: Harjumaa Ühinenud 

Meedia, www.harjuelu.ee

Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja

Facebook: www.facebook.com/

pohjatallinn

Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

Õnnitleme juuli ja augusti juubilare!
PÕHJA-TALLINNA

ELANIK NIINA REINAS 

TÄHISTAB AUGUSTIS 

OMA 100 SÜNNIPÄEVA. 

PÕHJA-TALLINNA

VALITSUS SOOVIB

NIINALE JÄTKUVAT 

TERVIST JA ELURÕÕMU!

JUULI

95

Linda Auibu
Tamar Boltinskaya 
Olga Valner
90

Helmi Alaküla
Veera Anatskaja
Tamara Kozina
Evi Leismann
Alexandra Maltseva
Endel Paal
Valve Pruuden
Asta Rootamm
Tamara Smirnova
Ilmu Sukk

Eeli Tiigimägi
Ivan Vashchenko
85

Aale Eelmäe
Endel Juurik
Asta Jõul
Ants Karu
Hilja Kikkas
Vilma Kriisa
Antonina Lematško
Urve Lõhmus
Bronislav Mikhaylyuk
Maria Moshina
Einar Saar
Zoja Šeiko
Valentina Solkina
Linda Tikka
Valentina Tsvetkova
Antonina Tsukanova
Ilse Uudam

AUGUST

100

Niina Reinas
95

Maria Kashurina
Mikhail Smirnov
Olha Smolkina
Mihhail Vassiljev
90

Anastasia Golovina
Maria Iljunina
Elita Kurkova
Liidia Nikiforova
Anatoly Selyakov
Evi Siimer
Galina Solodkaya
Liidia Ždanova
Anita Vainoja

85

Nikolai Belohvostov
Nelli Dubrovskaia
Valve-Eha Ennok
Larissa Gorohhova
Arnold Kivi
Õie Kruus
Veera Lalina
Valentina Mamkina
Svetlana Podlubneva
Militina Rumyantseva
Maria Šepel
Zimfira Vatko


