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Ükski sõit ei jää remondi 
tõttu tegemata ei auto-
juhtidel ega ühistrans-
pordi kasutajatel. |       
Enno Tamm, Tallinna Linnatranspordi AS
juhatuse esimees

Kuni suve lõpuni ei ole või-
malik Kopli suunal tram-
miga sõita. 1. juunil algab 
trammiteede rekonstruee-
rimine, mille tulemusena 
hakkavad uued trammid 
liikuma ka Põhja-Tallin-
nasse. 

Rekonstrueeritava trammi-
tee pikkus on 16 kilomeetrit Vi-
ru väljakust kuni Kopli depooni. 
Rööpad paigaldatakse betoo-

nalusele, vahetatakse välja kon-
taktliin ning kandemastid.

Lõigul Suur Rannavärav-Bal-
ti jaam viiakse trammitee lähe-
male Skoone bastionile, arves-
tades Rannavärava tänava sul-
gemist autoliiklusele. Kõik pea-
tused saavad trammiooteplat-
vormid ning ootekojad. Remon-
di ajaks asendatakse trammid 
bussiga.

Vt lk 3

Trammiteede suur suvine 
remont algab

Trammiteede rekonstrueerimise tulemusena hakkavad uued trammid liikuma ka Põhja-Tallinnas. 

Sõle spordikeskus Sõle spordikeskus 
valmib tuleval aastalvalmib tuleval aastal
Tallinna abilinnapea Mih-
hail Kõlvarti sõnul valmib 
multifunktsionaalne spor-
dikeskus Sõle tänaval 2017. 
aasta sügisel ning see tuleb 
endise Sõle Põhikooli kõr-
val asuvale kinnistule. 

“Sõle spordikompleksi val-
mimine on kahtlemata väga oo-
datud ja oluline sündmus linna-
osa elanikele, kuid mitte ainult. 
Kuna valmiv keskus pakub või-
malusi väga erinevatele spordi-
aladele, siis on Sõle spordi-
kompleksi rajamine oluline ko-
gu pealinna spordiharrastajate-
le ja -elule,” nentis Kõlvart.

“Uues kompleksis valmiva 
korraliku ujula, pallimängusaa-
lide, vehklemissaali, jalgpalli-
väljaku ja veel teiste saalide 
näol paranevad sportimistingi-
mused pealinnas ning loodeta-
vasti leiab üha rohkem noori ja 
harrastajaid tee spordi juurde,” 
lisas abilinnapea.

Valmivasse spordikeskusse 
tuleb 25-meetrise basseiniga 
ujula, lastebassein; kolme väl-
jakuga pallimängusaal; vehkle-
missaal üheksa statsionaarse ra-
jaga; spordisaal (judo, maadlus, 
võitluskunstid); jõusaal ning li-
saks veel üks universaalne spor-
disaal. Ühtlasi ehitatakse välja 
kunstmurukattega jalgpalliväl-
jak, mis talveperioodil kaetakse 
täispuhutava halliga. Jalgpalli-
väljakule tuleb ka 385 istekoha-
ga tribüün.

Sõle Spordikeskuse detailpla-
neering algatati 2003. aastal ja 

see kehtestati 2009. aastal. Sõ-
le Spordikeskuse projekti idee-
konkurss korraldati 2012. aas-
tal. Projekti arhitektid olid Ka-
darik ja Tüür Arhitektid OÜ, 
projekti tehnilised joonised 
koostas Est-Konsult OÜ. Ehitu-
se riigihanke võitjaks osutusid 
ühispakkujad Nordlin Ehitus OÜ 
ja OÜ Astlanda Ehitus, kelle 
pakkumuse maksumuseks on 

6,8 miljonit eurot.
Kogu spordikeskuse ehituse 

ja sisustuse kogumaksumuseks 
kujuneb 8,5 miljonit eurot.

Heade kavatsuste kokkulep-
pe allkirjastasid maikuu lõpus 
Tallinna linna poolt abilinnapea 
Mihhail Kõlvart, OÜ Nordlin 
Ehituse juhatuse esimees Ülo 
Older ja Astlanda Ehitus OÜ ju-
hatuse liige Kajar Kruus. 

Hea uudise uue spordikeskuse kohta teatasid Põhja-Tallinna päeval osalejatele abilinnapea Mihhail Kõlvart ja 
linnaosavanem Raimond Kaljulaid. 
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Ma kavatsen rikkuda head ajakirjanduslikku tradit-
siooni – alustada sellest, mis on halvasti – ja riskin ol-
la tüütu – mitte kedagi ei huvita head uudised. Aga 
neid lihtsalt on neil päevil rohkem. 

Alustame peamisest. Abilinnapea Mihhail Kõlvart kirjutas 
mõni nädal tagasi alla Sõle tänava spordikompleksi ehitusle-
pingule. See asi on nüüd kindlalt paigas, spordikompleks ujula, 
jalgpalliväljaku ja paljude teiste spordi ja vaba aja veetmise või-
malustega ehitatakse pisut enam kui aasta aja jooksul valmis. 
Suur võit Põhja-Tallinnale. 

Kusjuures, spordi- ja kultuuri asju ei ole tavaks politiseerida, 
aga sel korral ma teen seda. Mihhail Kõlvart tegi möödunud va-
limistel Põhja-Tallinnas fenomenaalse tulemuse. Tuhanded ini-
mesed toetasid teda, ja palun väga, nüüd maksavad need kasti 
lastud väikesed valimissedelid head dividendi.

Üldse, sinna kanti tuleb mitu head asja. Korda tehakse Sõle 
tänava kõnnitee, Kolde puiestee Ristiku ja Sõle vahel, Haabers-
ti kergliiklusteed ühendatakse Stroomi rannaga, Merimetsas 
korrastasime jooksuraja, järgmisesse aastasse taotleme vahen-
deid suuremateks korrastustöödeks. 

Kui vaadata linnaosa tervikuna, siis suurim projekt, mis käi-
vitub, on kindlasti trammitee remont. Uus trammitee pannak-
se maha Viru ringist Kopli poolsaare tipuni ja tagasi, tulevad 
uued peatused ja uued vaiksed trammid. Selle investeeringu 
teeb jälle meie kandi mees, Enno Tamm, kes juhib Tallinna Lin-
natranspordi AS-i ja esindab volikogus samuti Põhja-Tallinna 
valijaid. 

Kalamaja kandi inimestele on kindlasti hea uudis Vabriku tä-
nava remont, aga ka Kalju tänav tehakse korda. Pelgulinna ini-
mestele on oluline uudis Õle tänava remont. 

Globaalsematest uudistest nii palju, et aastal, kui Eesti on 
EL-i eesistujamaa, toimuvad aasta olulisimad üritused Põh-
ja-Tallinnas Kultuurikatlas. 

Ja veidi vähem globaalsematest, aga see eest emotsionaalse-
matest uudistest meeldib mulle väga see, et Linnahalli renovee-
rimisega minnakse taas aktiivselt edasi – ja Linnahalli ning sel-
le saali, mis on väga oluline, comeback tuleb.

Juuni algusest on Stroomi ja Pikakari rand valmis rannahoo-
ajaks. 

Viimane uudis puudutab jahisõite. Teatavasti asendasime 
linnaosale kriminaalasja kaasa toonud ekskursioonid jahisõitu-
dega, mis väljuvad Vanasadamast ja teevad mõnusa tiiru möö-
da Põhja-Tallinna rannikut, vaadatakse sadamaid ja Paljassaa-
re poolsaart. Usun, et eriti tänavusel merekultuuri aastal on see 
väga hea algatus.

Leht läheb nüüd suvepuhkusele ja jätkab ilmumist sügisel. 
Seniks ilusat suve ja kuulmiseni. 

  LINNAOSAVANEMA VEERG

Eriti palju häid uudiseid

Põhja-Tallinna jaanituli

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab taas jaanitule Stroomi rannas. Tasuta üritus toimub 22. juunil algusega kell 
18.00. Stroomi rannahoone rõdul mängib kogu õhtu jooksul muusikat DJ ning lõke süüdatakse kell 20.00.
Õhtu jooksul on võimalik soetada kehakinnitust välikohvikutest.

Stroomi ja Pikakari randa-
des algas rannahooaeg ju-
ba 1. juunil. Soe ja päikese-
paisteline ilm on randades-
se meelitanud sadu inime-
si. Paljud nautisid lisaks 
päikesele ka veemõnusid 
rannavalve valvsa pilgu all. 

Vetelpääste- ja esmaabi tee-
nust Põhja-Tallinna randades 
pakuvad ka sel aastal G4S ran-
navalvurid, kelle tööpäevad al-
gavad kell 10 ja kestavad kella 
20-ni. Rannaalade puhtuse ja 
korrashoiu eest vastutab igapäe-
vaselt OÜ Haabersti Haldus.

Stroomi rannas töötab ka 
kohvik, mis on avatud kella 
10.00 kuni 22.00-ni. Rannahoo-
nes on võimalik üürida hoiukap-
pi, laenata rannatoole, kasuta-
da dušši ja tualetti. Avatud las-
te mängutuba. Rannapargis asu-
vad ka statsionaarsed laste at-
raktsioonid. Mõlemas rannas 
saab võrkpalliplatside võrgud 
kätte dokumendi alusel ranna-
valve soojakust.

20. juunil avatakse Stroomi 
ranna Seewaldi kollektori pool-
sel alal lohe- ja aerusurfi kool, 
mis jääb avatuks 15. septembri-
ni. Teenust pakub Kiteboarding 
surfiklubi, mis korraldab lisaks 
koolitustele surfilaagreid, võist-
lusi ja aerusurfi matku alguse-
ga Stroomi rannast. Õpetust ja-
gab litsentsiga instruktor. 
Sihtgrupp on 10-65 aastased isi-
kud, asutused ja ettevõtted, kes 
otsivad ühist aktiivset tegevust 
meeldiva suvepäeva veetmiseks 
või meeskonnatöö koolituseks. 

Lisaks Stroomi rannale ko-
gub iga aastaga populaarsust ka 
Pikakari rand, mis asub Paljas-
saare poolsaarel Katariina kai 
kõrval. Pikakari ranna suvehoo-
aeg algab juba kolmandat aas-
tat järjest Sinilipu heiskamise-
ga. Sinilipp on ökomärgis, mis 
heisatakse 49 riigis, rohkem kui 
4000 supelrannas ja väikestes 
sadamates üle maailma. Selle 

saamise nimel on linnaosas tõ-
sist tööd tehtud. Täna on Pika-
kari rannas kõik vajalik olemas 
– rannavalve, riietuskabiinid, 
pingid, võrkpalliplats, kiiged, 
prügikastid, dušš jne. Paigalda-
tud on teabetahvlid ja infovii-
dad, rajatud puhta joogivee trass 
ja puidust jalgtee, tagatud mu-
gav juurdepääs randa ka ratas-
tooliga inimestele. 

“Linnaosa töötajate ja ranna 
külastajate asi on nüüd hoida 
korda ja puhtust ning säilitada 
seda ilusat kingitust mere, liiva 
ja päikese näol ka tulevastele 
põlvedele,” ütles Põhja-Tallin-
na vanem Raimond Kaljulaid.

Stroomi randa saab kohale 
sõita bussiga nr 40, peatus Su-
pelranna. Pikakari randa pääseb 
bussiga nr 59. Rannavalve kon-
takttelefon on 1911 või 651 
1700. 

Rannahooaeg algasRannahooaeg algas
PEAMISED PÕHJUSED, MIKS RANNAS ÕN-

NETUSED JUHTUVAD

• Nõrk ujumisoskus – vähese ujumisoskusega ujuja 
hindab sageli oma võimeid üle. Ujutakse liiga süga-
vasse kohta, kus jalad ei ulata enam põhja ja väsi-
des tekib paanika. Koordineeritud ujumist asendab 
sihitu rabelemine, mis soodustab kiiret vee alla va-
jumist.
• Järelvalveta lapsed – tihti jätavad lapsevanemad 
oma lapsed veekogude ääres järelvalveta või usal-
davad paar aastat vanemate õdede-
vendade hooleks. Tihti ei arvestata, et see veesüga-
vus või lainetus, mis täiskasvanu jaoks on väike, 
võib lapsele osutuda eluohtlikuks.
• Alkohol – alkoholijoove on peamiseks meeste up-
pumise põhjuseks. Ohtlikuks osutub ka nõrk joove 
ja pohmell. Alkoholi tarvitanu väsib kiiresti, lisaks 
tekivad reflektoorsed südamevereringesüsteemi ta-
lituse häired. Võib tekkida kiiresti alajahtumine ja 
jäsemete verevarustus võib järsult halveneda.
• Tervislik seisund – suplema minekul ei arvestata 
sageli oma tervislikku seisundit ja ignoreeritakse 
arsti ettekirjutusi. Ujumine on ohtlik südame-, nee-
ru-, kopsu-, ja kõrvahaigetele ning epilepsiahoogu-
de all kannatavatele inimestele. Tihti ei arvestata ka 
oma vanusega – see, mis eelmisel suvel oli jõukoha-
ne ei puugi järgmisel enam olla.
• Ujumine selleks mitte ettenähtud kohtades – tihti 
minnakse ujuma merre tugeva lainetusega või kiire-
voolulisse jõkke. Samuti võib tundmatus kohas sat-
tuda veekeeristesse või veekasvudesse. Palju vigas-
tusi juhtub vette hüppamisel selleks mitte ettenäh-

tud kohtadest (nt sillad, muulid). Meeles peab pida-
ma, et kohtades, mis ei ole ujumiseks ette nähtud, 
võib leiduda veealuseid poste, kive, kände ja muud. 
Samuti võib põhi olla reostatud teravate ja ohtlike 
esemetega (nt klaastaara).
• Ujumine juhuslike vee peal hoidvate esemetega – 
tihti kasutavad nõrga ujumisoskusega või ujuda 
mitteoskavad inimesed vee peal püsimiseks abiva-
hendeid, nagu auto sisekumme, õhkmadratseid, 
täispuhutavaid mänguasu, enda valmistatud parve-
sid. Nendega ujudes ei tajuta vee sügavust. Ümber-
minemise korral avastatakse, et jalad ei ulatu põhja, 
millele järgneb paanikahoog.
• Paadisõidu eeskirjade rikkumine – õnnetused 
paadisõidul tekivad sageli oskamatusest või hoole-
tusest. Sagedasemaks põhjuseks on paatide üle-
koormamine, paadisõit alkoholijoobes, sõiduks 
kõlbmatute paatide kasutamine, kogenematus juh-
timisel. Riikides, kus on tehtud statistikat kaatrite, 
paatide ja jahtidega juhtunud veeõnnetuste ja nen-
de põhjuste kohta, on jõutud järeldusele, et enamik 
vees hukkunud inimesi oleks jäänud ellu, kui nad 
oleks kandnud päästevesti.
SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUSED

• Roheline: ujuda võivad kõik
• Kollane: ujumine on ohutu vaid kogenutele – olu-
kord vees on muutlik, lapsed, vanurid või nõrgad 
ujujad võivad sellises muutlikus olukorras mitte toi-
me tulla
• Punane: ujumine keelatud – ujumine on ohtlik kõi-
gile, veekogu on tormine, suured lained, vesi on 
külm, võimalik keskkonna reostus

  TASUB TEADA

Pikakari rand asub Paljassaare poolsaarel Katariina kai kõrval. 

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid sai Sinilipu Eesti Loo-
duskaitse Seltsi aseesimehe Vootele Hanseni käest. Abilinnapea Arvo 
Sarapuu (keskel) tänas supelranna eeskujuliku hoolitsemise eest. 



PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID | Juuni 2016

LINNAOSA | 3

WWW.TALLINN.EE/POHJA

Kopli trammiteel algas Kopli trammiteel algas 
põhjalik remontpõhjalik remont

Kui Tondilt Kadriorgu ja 
Lasnamäele saab juba 
mõnda aega sõita uhiuute 
CAF Urbos trammidega, siis 
Kopli liinil liiguvad endi-
selt vaid KT-4 ja KT-6 tüü-
pi vagunid.

Amortiseerunud trammitee 
ei luba vanadest trammidest 
märksa raskemaid Urboseid 
põhjatallinlasi teenindama tuua. 
Kuid nii ei jää see enam kauaks. 
1. juunist käivitus Kopli suuna-
lise trammitee põhjalik remont, 
mille lõppedes tuleva aasta ok-
toobris on kogu Tallinna tram-
miliiklus viidud tänapäevasele 
tasemele. 

Ettevalmistused Kopli suu-
nalise trammitee kaasajastami-
seks algasid paralleelselt 3. ja 4. 
liini rekonstrueerimisega. Lin-
navalitsus, majandus- ja taris-
tuministeerium ning Tallinna 
Linnatranspordi AS arutasid lä-
bi vajalike tööde mahud, täpsus-
tasid maksumuse ning remon-
di võimaliku kestuse. Põhjaliku 
eeltöö tulemusel kuulutasime 
välja riigihanke ja jõudsime 
käesoleva aasta veebruaris sel-
leni, et saime kinnitada komis-
joni ettepaneku, tunnistada 
hankel “Kopli suunalise tram-
miliini taristu projekteerimine 
ja rekonstrueerimine” edukaks 
ühispakkujad OÜ Bauschmidt ja 
AS TREF.

Mida on plaanis ära teha?

Rekonstrueeritava trammi-
tee pikkus Viru väljakust kuni 
Kopli depooni on 16 kilomeet-
rit. Kogu trammitee ulatuses 
viiakse rööpad betoonalusele, 
vahetatakse välja kontaktliin 
ning kandemastid. Lõigul Suur 
Rannavärav-Balti jaam viiakse 
trammitee lähemale Skoone 
bastionile. Seda tingib kauge-
mas perspektiivis kavandatav 
liikluslahendus, mille kohaselt 
peale Põhja puiestee laienda-
mist suletakse Rannavärava tä-

nav autoliiklusele. Trammitee 
korrigeerimine on esimene 
samm piirkonna liiklusskeemi 
muutmisel. Viru ringi pööran-
gute väljavahetamisel arvesta-
takse uue Tallinna peatänava vi-
siooniga. Kõik Kopli liinile jää-
vad peatused saavad trammioo-
teplatvormid ning ootekojad. 
Sõiduteega ristumised muude-
takse ohutumaks, paigaldades 
foorid ning kujundades ümber 
liikluslogistilised lahendused. 
Kopli trammidepoo saab võime-
kuse parkida uusi CAF Urbos 
tramme ning kontaktliini toit-
vasse kolme veoalajaama pai-
galdatakse uued seadmed.

See on suur töö, mille tege-
miseks kulub pea 20 miljonit 
eurot, ent Põhja-Tallinnale muu 
linnaga võrdsete ühistranspor-
divõimaluste tagamiseks on ku-
lutus õigustatud.

Kui palju tööd aega võtavad?

Tööd viiakse läbi järgneva 
graafiku alusel:

I etapp 
1) Trammiliiklus suunal Viru 

ring-Kopli suleti 1.06.2016. 
2)  Ehitustööd lõigus Viru 

ring-Suur-Rannavärava tee toi-
muvad 01.06.–31.08.2016.

3) Balti jaama kõrvale raja-
takse ajutine tagasipöördering 
01.06.–31.08.2016.

4) Trammiliiklus taastatakse 
lõigul Viru ring-Balti jaama aju-
tine tagasipöörde ring alates 
1.09.2016.

II etapp
Uue, Skoone bastioni kõrvalt 

kulgeva trammitee ehitamine 
Suur-Rannavärava tänavast Bal-
ti jaama ajutise tagasipöörde 
ringini toimub 2017. aasta su-
vel, kuna töö teostamine sõltub 
vallikraavi tugimüüri eksponee-
rimiseks vajalikest ettevalmis-
tustest. 

III etapp
1) Kopli suunalise trammitee 

ehitamine alates Balti jaamast 
kuni Kopli depooni toimub 
09.2016–10.2017.

2) Kopli depoo rekonstruee-
rimine viiakse läbi 2017 ke-
vad-sügisel.

Vaatamata tööde suurele ma-
hule, suudame tulla toime lühi-
ma võimaliku ajaga. Tööde õi-
gel järjestamisel ja organiseeri-
misel aitab meid hindamatu ko-
gemus, mille saime 3. ja 4. liini 
rekonstrueerimisel. Kas mäle-
tate, millise hädakisa vallandas 
tookord ajakirjandus? Kui Pär-
nu maanteel töödega alustasi-
me, ennustati kogu linna trans-
pordi seiskumist, ennenägema-
tuid ummikuid, milles tuleb tal-
linlastel vaevelda terve suvi jne 
jne. Selgus, et midagi taolist ei 
juhtunud. Tööd tehti kiiresti ja 
segadust kaasnes sellega mini-
maalselt. Julgen kinnitada, et 
Kopli liini renoveerimine häirib 
liiklust veelgi vähem ja üksnes 
lühikestel perioodidel. Ajal, mil 
tuleb trammiliiklus peatada, 
teenindab inimesi asendusbuss. 
Ükski sõit ei jää Kopli liini re-
mondi tõttu tegemata ei auto-
juhtidel, ega ühistranspordi ka-
sutajatel.

Mida trammitee põhjalik re-
mont põhjatallinlastele annab? 
Eelkõige mugavama ja turvali-
sema trammisõidu. Neile aga, 
kes elavad rööbastee äärsetes 
majades, võin rõõmuga kinnita-
da, et trammiliiklusega kaasnev 
müra väheneb peale remondi 
lõppu kordades. Põhja-Tallinn 
on linna üks perspektiivsemaid 
piirkondi ning oleks mõeldama-
tu, kui siinne transporditaristu 
ei vastaks linnaosa arengupo-
tentsiaalile. 

TRAMMILIINIDE 1 JA 2

ASEMELE BUSS NR 52

Seoses Viru väljaku ja Balti jaa-
ma vahelisel lõigul toimuvate 
trammi rööbastee rekonstruee-
rimistöödega alates 1. juunist 
kuni 31. augustini 2016:
1. suletakse liiklus trammiliinidel 
nr 1 ja 2;
2. avatakse trammiliinide asen-
duseks autobussiliin nr 52 mars-
ruudil Kopli-Hobujaama. Nime-
tatud liini autobussid peatuvad 
kas trammipeatuste läheduses 
paiknevates autobussipeatustes 
või ajutistes peatustes;
3. muudetakse trammiliini nr 4 
marsruuti ja tehakse lõpp-pea-
tus Peterburi teel paiknevas 
Ülemiste peatuses;
4. tihendatakse trammiliinide nr 
3 ja 4 sõidugraafikuid. 

  TEAVE

  “MISS KEVAD 2016”

Enno Tamm,
Tallinna Linna-
transpordi AS
juhatuse esimees

Ajutine
tagasipöördering

Trammitee
praegune asukoht

Trammitee nihutatakse 
bastioni poole

Ilmad lähevad päev päeva 
järel aina ilusamaks ja soo-
jemaks ning kaua oodatud 
suvi on kohe, kohe käes. 
See on suurepärane aeg ak-
tiivseks liikumiseks värs-
kes õhus, et pöörata roh-
kem tähelepanu oma ter-
visele. Suvel on meil ka 
palju rohkem võimalusi 
oma kehalise aktiivsuse 
tõstmiseks.

Üks teada ja tuntud fakt on 
see, et liikumine on vajalik igas 
vanuses inimesele. Lisaks selle-
le, et kehaline aktiivsus loob 
heaolutunde ja rikastab inime-
se vaba aja veetmise võimalusi 
on ta väga tähtis ka seetõttu, et 
mõjub positiivselt ka meie ter-
vislikule seisundile. Nimelt vä-
hendab kehaline aktiivsus üle-
kaalulisust, depressiooni sümp-
tomeid, kõrget vererõhku ning 
inimesed kes piisavalt liikuvad 
on vähem ohustatud südame is-
heemiatõvest, suhkruhaigusest, 
jämesoolevähist ja luuhõrene-
misest.

Tervisearengu Instituudi 
spetsialistid on välja toonud, et 
piisav kehaline aktiivsus täis-
kasvanule tähendab vähemalt 
viiel päeval nädalas korraga 30 
minutit sellise intensiivsusega 
tegevust, mis ajab kergelt higis-
tama ja hingeldama. Lastel peab 
taolist kehalist aktiivsust olema 
igas päevas vähemalt üks tund.

Põhja-Tallinnas on sporti-
misvõimaluste suurendamiseks 
ja elanike kehalise aktiivsuse 
tõstmiseks juba palju tehtud, 
kuid veel on ka väga suur po-
tentsiaal jäänud kasutamata, 
mida meie järk-järgult kavatse-
me parandada.

Üheks heaks uudiseks spor-
disõpradele on Merimetsa jook-
suraja korrastamine. Koostöös 
SA Eesti Terviserajad ja Tallin-
na Spordi- ja Noorsooametiga 
on otsustatud muuta olemas-
olev terviserada kasutajasõbra-
likumaks. Mai alguses lõigati ära 

võsa ja ohtlikud puud ning vii-
di läbi freesimistööd, mille tu-
lemusel on kadunud ebatasasu-
sed ja ohtlikud puujuurikad. Tä-
naseks on tehtud uus juurde-
pääs jooksurajale Kolde puies-
teeäärsest parklast, kuhu on ka 
paigaldatud venitussein koos in-
fotahvliga ja jalgrattahoidja 
ning varsti tulevad uued raja-
joonised.

Rada kaetakse männi koore-
puruga, mis oluliselt pehmen-
dab jooksurada ning vähendab 
põrutuse riski jalgadele. Tööd 
on plaanis lõpetada juuni lõ-
puks.

Kuigi Merimetsa jooksuraja 
korrastamine on suur ja vajalik 
asi, ei ole see sugugi üks ja ai-
nuke hea uudis meie spordisõp-
radele. Nimelt kerkib sel üsna 
pea Stroomi randa uus tänava-
võimlemise kompleks. Täna on 
Stroomi randa loodud mitmed 
võimalused jõuharjutuste tege-
miseks, kuid kahjuks on need 
suure ala peal laiali. Uue komp-
leksi suureks eeliseks saabki 
olema tema multifunktsionaal-
sus ning võimalus treenida kõi-
ki lihaseid kompaktselt ühe ko-
ha peal.

Nendele, kes aga eelistavad 
natuke rahulikumat sporti jät-
kuvad kepikõnnitreeningud 
Stroomi rannas. Kepikõnd on 
lihtne ja jõukohane kõigile ole-
nemata vanusest. Liigutused on 
lihtsad ja loomulikud ning ke-
pikõnni tehnika saab selgeks ju-
ba mõnesajameetrise proovimi-
se järel.

Juunis toimub veel kolm 
treeningut, kuhu olete kõik oo-
datud. Need on 09. juunil, 16. 
juunil ja 22. juunil algusega kell 
13.00. Kogunemine nagu ka va-
rasemalt, toimub rannahoone 
(Pelguranna 30) juures ning kui 
teil ei ole oma kepikõnnikeppe, 
ei tasu muretseda, kõik osale-
jad, kes soovivad saavad neid 
treeningu ajaks kohapeal. Kind-
lasti jätkuvad kepikõnnitreenin-
gud ka sügisel. Selle kohta leia-
te täpsemat informatsiooni ju-
ba järgmises lehest. Ilusat ja ak-
tiivset suve Teile, head Põh-
ja-Tallinna elanikud! 

Kõik liikuma!
Julianna

Jurtšenko,
Põhja-Tallinna
vanema asetäitja

Põhja-Tallinna Päeva raames Stroomi rannas toimunud iluvõistluse 
“Miss Kevad 2016” võitjaks krooniti Jekaterina Petšenkina.
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Kui 2013. aastal kehtestati 
vajaduspõhine lastetoetus, 
siis sai see meede suure 
kriitika osaliseks.

Peamiseks põhjuseks oli too-
na ta naeruväärne suurus – 9,59 
eurot lapse kohta kuus. Nüüd-
seks on toetust tõstetud 45 eu-
role kuus ühe lapsega perele ja 
90 eurole kahe ja enama lapse-
ga perele.

Seega võib öelda, et tegemist 
on juba päris arvestatava abiga 
vaesust kogevatele lastega pe-
redele.

Kas on põhjuseks kunagine 
kriitika või toetuse arvestamise 
tingimuste keerulisus, aga toe-
tuse avalduse esitavad tihtilu-
gu teiste küsimustega sotsiaal-
hoolekande osakonda pöördu-
nud lapsevanemad, kui sotsiaal-
töötaja neile soovitab – iseseis-
valt tihti inimesed sel põhjusel 

ei pöördu. Seetõttu on paslik 
korra toetuse maksmise tingi-
musi meelde tuletada.

2016. aastal on toetuse saa-
mise eelduseks olev sissetule-
kute piir, millest väiksema sis-
setuleku puhul on õigus toetu-
sele, 358 eurot esimese pereliik-
me ja 179 eurot iga järgneva 
14-aastase ja vanema perekon-
naliikme ning 107 eurot 40 sen-
ti alla 14-aastase pereliikme 
kohta.

Näide: vajaduspõhist pere-
toetust taotleb neljaliikmeline 
perekond, kus on kaks täiskas-
vanut, üks alla 14-aastane ja üks 
üle 14-aastane laps.

Selline pere saab toetust ju-
hul, kui nende sissetulek jääb 
alla 823,4 euro kuus. 358 (esi-
mene täiskasvanud pereliige) + 
179 (teine täiskasvanud perelii-
ge) + 179 (üle 14-aastane laps) 
+ 107,4 (alla 14-aastane laps) = 
823,4

Sarnaselt toimetulekutoetu-
sega ei arvestata pere sissetule-
kuks:

1) riigi- või kohaliku omava-
litsuse üksuse eelarve vahendi-
test makstud ühekordseid toe-
tusi, välja arvatud tööturutee-
nuste ja -toetuste seaduse alu-
sel makstud madala sissetule-
kuga töötavate isikute iga-aas-
tane tagasimakse;

2) kohaliku omavalitsuse ük-
suse õigusaktide kohaselt pere-
konna sissetulekust sõltuvaid 
või konkreetse teenuse kulu 
kompenseerimiseks määratud 
kohaliku omavalitsuse eelarve 
vahenditest makstud perioodi-
lisi toetusi;

3) puuetega inimeste sot-
siaaltoetuste seaduse alusel 
makstud toetusi, välja arvatud 
puudega vanema toetus;

4) riigi tagatisel antud õp-
pelaenu;

5) tööturuteenuste ja -toe-
tuste seaduse alusel või struk-
tuuritoetuste vahenditest maks-
tavat stipendiumi ning sõidu-
toetust;

6) õppetoetuste ja õppelae-
nu seaduse alusel makstud va-

jaduspõhist õppetoetust, vaja-
duspõhist eritoetust ja õppeasu-
tuse moodustatud eritoetuse 
fondi vahenditest makstud toe-
tust;

7) riiklike peretoetuste sea-
duse alusel makstud kolmanda 
ja iga järgmise lapse lapsetoe-
tust 45 euro ulatuses iga nime-
tatud lapsetoetust saava lapse 
kohta.

Kui lapsega perekond saab 
toimetulekutoetust, siis saab ta 
ka vajaduspõhist peretoetust, 
aga sellest informeerib taotle-
jat juba toimetulekutoetuse 
määramisel sotsiaaltöötaja. 

Vajaduspõhist peretoetust 
saab taotleda see lapsevanem, 
kellele makstakse taotlemise 
kuul lapsetoetust. Põhja-Tallin-
nas elavad lapsevanemad pea-
vad selleks pöörduma Põh-
ja-Tallinna Valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonna poole. 
Oleme avatud E 9–12 ja 13–18; 
T, N 9–12 ja 13–16; R 9–12 aad-
ressil Kotzebue tn 2, tel 
645 7071. 

Kalev Õiger, SKA politsei- ja piiri-
valvekolledži kadett
Jekaterina Paškevitš, Piirkonna-
politseinik

Soojad ilmad on jälle käes 
ning tahtmatult tekib va-
jadus oma elamist tuuluta-
da ja värsket õhku tuppa 
lasta.

Aknaid ja rõduuksi lahti hoi-
des tasub aga meeles pidada, et 
leidub neid, kes võivad seda pa-
hatahtlikult ära kasutada pää-
semiseks teie elamisse. Seda eri-
ti just esimese ja teise korruse 
elanike puhul. Mõni aeg tagasi 
leidis aset jälle juhtum, kus va-
ras sisenes lahti jäetud akna 
kaudu korterisse. Tänu tähele-

paneliku naabri teatele tabasid 
politseinikud varga otse teolt ja 
ta peeti kinni. Selliseid juhtu-
meid on esinenud issegi siis, kui 
pererahvas on kodus, kuid ei 
kuule teisest toast varast sise-
nemas lukustamata ukse või 
avatud akna kaudu. Politsei tu-
letab kõigile meelde, et nii ko-
dust eemal olles kui ka kodus 
viibides lukustage oma korteri 
uks ning ärge jätke korteri rõ-
dule jalgrattaid ja muid väärtus-
likke asju. Alumistel korrustel 
elades sulgege oma korteri ak-
nad ja rõduuksed, kui kodust 
lahkute, sest ka tuulutusasen-
dis olevat akent on võimalik 
avada. 

Käesoleva aasta kevadel oli 
mitu õnnetut juhtumit, kus 
vannitoa gaasiveesoojendi-
ga korteris said inimesed 
vingugaasimürgistuse.

Hoones, kus tütarlaps huk-
kus, oli loomulik ventilatsioon 
kinni pandud ning uued tihedad 
aknad ja korterisisesed uksed 
halvendasid õhuvahetust. Teh-
nilise järelevalve amet avastas, 
et õnnetu korteri gaasiseade oli 
ühendatud valesse lõõri – ven-
tilatsioonilõõri, mille tõmme on 
väiksem, kui küttegaasi lõõril. 
Seega ei ole gaas ja gaasiveesoo-
jendi õnnetustes süüdi, vaid 
seadmete vale kasutamine.

Me oleme tegelenud gaa-
siseadmete, nende hulgas gaa-
siveesoojendite paigaldusega 
alates 1993. aastast ning meie 
kui paigaldaja üks töid on rää-
kida ohutusest. Gaasiseadmeid 
on erinevat tüüpi ja erinevate 
tööpõhimõtetega, tahaksin kes-
kenduda niisugustele, mis saa-
vad töötamiseks vajaliku õhu 
ruumist, kus nad töötavad. Sel-
liseid seadmeid on meil muide 
päris palju, eri andmetel on 
Põhja-Eestis ja Tartus gaa-
siveesoojendeid 40 000.

Iga põlemine, ka gaasikatlas 
toimuv, vajab õhku. Gaasi puhul 
on 1 m3 gaasi põlemiseks vaja 
ca 10 m3 õhku. Selleks et gaa-
siseadmed saaksid ohutult ja 
korrektselt töötada, peab olema 
täidetud kaks tingimust. 

Esiteks, ruumis peab olema 
tagatud õhuvahetus. Õhuvahe-
tus on tagatud juhul, kui vanni-
toas on lae all ventilatsiooni 
rest ja sealt edasi ventilatsioo-

nikanal. Vannitoa ukse all peab 
olema siirdõhuava, mille kaudu 
gaasiseadme põlemiseks vajalik 
lisaõhk pääseb vannituppa.

Kui võtame vannitoa tavalis-
teks mõõtmeteks 2x2x2,5 m, siis 
saame ruumi kubatuuriks 10 m3. 
Gaasiveesoojendid kulutavad 
sooja vee tootmisel gaasi umbes 
2 m3 tunnis, seega tunni aja 
jooksul oleks vaja õhku 20 m3. 
Oletame, et meil on hermeeti-
line vannituba, millel puudub 
ava ukse all ja seega lisaõhku 
gaasiveesoojendi ei saa. Meil on 
ainult 10 m3 õhku vannitoas, 
seega 30 minutiga on õhuhap-
nik vannitoast otsas, kuid juba 
varem hakkab toimuma mitte-
täielik põlemine, mille puhul ei 
ole põlemisjääkideks enam sü-
sihappegaas CO2 ja veeaur, vaid 
vingugaas CO ja veeaur. Vett 
soojendav maagaas on õhust 
kergem ja tõuseb gaasilekke 
korral lae alla, kuid vingugaas 
on umbes sama raskusega kui 
õhk, mistõttu ta seisab ruumis 
ja ei kogune lae alla. Vingugaas 
on lõhnatu ja värvitu ning oht-
lik juba väga väikeses koguses.

Üks õhu nappuse põhjusi 
vannitoa ukse all olevate avade 
sulgemine või ilma avadeta uue 
ukse paigutamine. Avad suletak-
se tihti sellepärast, et muidu on 
vannitoa põrand külm. Normi-
de järgi peab olema ukse all ole-
va siirdõhu ava suurus 300 cm2. 
Kui korteri avatud pind on väik-
sem kui 40 m2, tuleb korteri vä-
lispiiretesse teha ava, kustkau-
du saab õhk siseneda kasvõi lä-
bi erinevate ruumide gaasisead-
me paigaldusruumi. Peaasi, et 
gaasiseade “nälga” ei jää. Tasub 
soetada ka vingugaasiandur.

Teiseks, gaasiseade peab ole-
ma ühendatud puhastatud ja õi-
gete mõõtmetega suitsulõõriga. 

Kui suitsulõõris on takistus või 
ummistus ja gaasiseadme põle-
misjääkide väljumine on selle 
tõttu takistatud – puudub pii-
sav tõmme suitsulõõris – siis tä-
napäevased gaasiseadmed on 
varustatud tõmbeanduriga, mis 
blokeerivad gaasiseadme töö. 
Tõmbeandur mõõdab gaasisead-
mest väljuvate suitsugaaside 
temperatuuri ja kui suitsugaa-
side temperatuur tõuseb mõõt-
miskohas, gaasiseadme ülemi-
ses osas üle 70 kraadi, siis tõm-
beandur rakendub ja gaasisea-
de lülitub välja.

Veesoojendeid kontrollima 
meid tavaliselt ei kutsuta. Tel-
litakse remont või hooldus, mil-
le käigus selgub seadme seisu-
kord. Meie kogemuse järgi on li-
gi 80% on seotud just tõmbep-
robleemidega. Tõmmet saab ka 
ise hinnata: vaadake oma van-
nitoa lage gaasiseadme kohal. 
Kui seal on märke temperatuu-
ri kahjustustest, lagi on kollane 
või pruunikas, on probleemid 
korstnalõõri tõmbes.

Vannitubades on kontsent-
reeritult rohkem kerget lendu-
vat olmetolmu kui teistes ruu-
mides. Kui see tolm ladestub 
gaasiseadme põleti peal ja um-

mistab põleti õhuavad, võib ka 
tekkida ebatäielik põlemine. Se-
da saab jälgida gaasiseadme esi-
paneelil oleva vaateakna kaudu. 
Õige režiimiga põlemise puhul 
on gaasileek sinine, kui leek on 
kollane, on see ohumärk. Kui 
veesoojendist väljuva vee tem-
peratuur ei ole piisavalt soe, 
võib see olla ka põhjustatud põ-
leti ummistusest. Tuleb kutsu-
da gaasifirma tehnik.

Gaasifirmade tehnikud fik-
seerivad tõmbeprobleemid, kuid 
ei lahenda neid. See on korstna-
pühkija töö. Tehnikud puhasta-
vad ja parandavad gaasisead-
meid, kuid nad ei tee kunagi põ-
lemisõhu- ega ventilatsioonia-
vasid. Seda teevad ehitajad. 

Tasub tähele panna, et gaa-
sifirma tehniku visiidi ajal ei ole 
vannitoas samad tingimused kui 
suletud uksega vanniskäigu pu-
hul. Seega ei taga gaasiseadme 
hooldamine veel, et järgmisel 
päeval ei või juhtuda õnnetus.

Veidi ka gaasiseadme vahe-
tusest. Seadet ei ole vaja vahe-
tada, kui see töötab. Vahetus on 
vajalik, kui aparaat on katki, 
kuid kallist varuosa sinna sisse 
pole mõistlik panna. Gaasiteh-
niku väljakutsetasu koos kont-
rolliga võib maksma minna 40 
euro kanti. Junkersi uus gaa-
siveesoojendi maksab 290–520 
eurot. Junkers müüb Eestis ca 
700 veesoojendit aastas, mis on 
ca. 85–90% kõikidest paigalda-
tavatest uutest seadmetest ning 
need on korterid, kus toimub 
vana seadme vahetamine uue 
vastu. Kuna korteris olevad pai-
galdised on korteriomaniku 
omad, siis ühistu uut seadet ei 
telli, vaid seda peab tegema 
omanik. Vahetusega võivad te-
geleda kõik gaasitööde luba 
omavad firmad. 

Vähetuntud vajaduspõhine lastetoetus
Mart-Peeter Erss,
Sotsiaalhoolekande 
osakonna juhataja

Epp Jürme,
OÜ Gaspre

Õnnetuste süü on seadmete Õnnetuste süü on seadmete 
vale kasutamine vale kasutamine 

GAASISEADMETE OHUTUKS 

EKSPLUATATSIOONIKS

• Ukse all peab olema õhutus-
rest
• Gaasileek peab olema sinine
• Tuleb tagada, et põlemisjää-
gid läheksid gaasilõõri
• Kui lagi on kollane või pruuni-
kas, on probleemid korstnalõõri 
tõmbes
• Muretsege vingugaasiandur
• Kahtluste korral kutsuge gaa-
sitehnik kontrollima
Allikas: Gaspre

  TEAVE

Ära tee varga elu kergeks!

Põhja-Tallinna Valitsuse 
poolt korraldatud jahisõi-
dud mööda linnaosa mere-
piiri osutusid menukaks. 
Juunis ja juuli keskel toi-
muvad reisid on välja müü-
dud.

Vabu kohti on veel neljale 
sõidule, mis toimuvad 28. juulil 
ja 10. augustil kell 15.30 ja 
18.00. Registreerida võib 18. 
juulil kell 16.00–18.00 Põh-

ja-Tallinna valitsuses, Niine 2. 
Osalustasu on 10 eurot. Jahisõi-
dule saab end registreerida vaid 
ühe korra ja registreerimiseks 
peab olema Põhja-Tallinna sis-
sekirjutus. 1,5-tunnised ekskur-
sioonid algavad Vanasadamast, 
seejärel purjetatakse mööda Ka-
lasadamast, Vesilennukite an-
gaaridest, Pikakari rannast ja 
Paljassaare poolsaare linnukait-
sealast. 

Merekultuuriaasta suvel 
tekib Kalamaja mereäär-
sesse ossa piki merekallast 
kulgev beetapromenaad, et 
rajada teed lähiaastatel 
tekkivale püsivale prome-
naadile.

Beetapromenaad on mere-
äärne jalgrada, mis kasutab ole-
masolevat maastikku (nihuta-
des aedu, avades väravaid, kind-
lustades kallast) ja loob võima-
luse nautida mere ääres olemist 
ja kulgemist.

Juunis toimuvad beetapro-
menaadi rajamise talgud, kus 

saavad elanikud ja kõik huvili-
sed kaasa aidata katsetusliku 
promenaadi tekkimisele. 

Jälgige infot merekultuur.ee.
Beetapromenaad on Linnala-

bori ja Noblessneri kvartali ühi-
ne algatus, mis valiti merekul-
tuuriaasta ideekonkursi 20 või-
duprojekti hulka.

Beetapromenaadi tekkimise-
le aitavad kaasa mereäärsed 
maaomanikud (Noblessner, Rii-
gi Kinnisvara AS, OÜ BMG Aren-
dused, Pro Kapital), Tallinna Ve-
si ning Põhja-Tallinna linnaosa-
valitsus. 

Beetapromenaad rannas

Menukad jahisõidud
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Tallinna Linnavolikogu otsustas 19.05.2016 istun-

gil:

• 1. otsusega nr 92 kehtestada Põhja-Tallinnas asu-
va 14,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tal-
linna Kalasadama ümbruse detailplaneering, akt-
siaselts Nord Projekt töö nr 00060, 5,58 ha suuru-
se maa-ala s.o kruntide positsioon 1–5, 12, 17–29 ja 
32–38 osas. Detailplaneeringus on ette nähtud pla-
neeringualal asuvast reformimata riigimaast ja Ka-
laranna tn 1, Põhja pst 25, Kalasadama tn 27, 
Suur-Patarei tn 16a, Suur-Patarei tn 18a, Suur-Pata-
rei tn 20, Suur-Patarei tn 22 kinnistutest piiride 
muutmise teel ning olemasolevatest Kalaranna tn 
1a, Kalaranna tn 4, Suur-Patarei tn 2, Suur-Patarei 
tn 4 // Võrgu tn 3, Suur-Patarei tn 16, Suur-Patarei 
tn 18, Suur-Patarei tn 18b, Võrgu tn 10 kinnistutest 
moodustada kokku 26 krunti: 9 äri- ja elamumaa, 
6 elamumaa, 1 ärimaa, 3 tootmismaa, 4 transpordi-
maa ja 3 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti. 
Moodustatavatele kruntidele on määratud ehitus-
õigus kokku 25 hoone, sealhulgas 2–6-korruselise 
üheteistkümne elu- ja ärihoone ning kuue korte-
relamu, ühe kuni 2-korruselise ärihoone, ühe 1-kor-
ruselise garaaži, nelja abihoone ja kahe tootmis-
hoone ehitamiseks või ümberehitamiseks ning Tal-
linna lahe äärde rannapromenaadi rajamiseks. Li-
saks on planeeringus antud võimalus maa-aluste 
korruste ehitamiseks, kusjuures tugeval reljeefil 
asuvatel kruntidel on korruseid arvestatud kõrge-
mal asuva tänava pinnast.
• 1.1 Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering 
on käsitletav kehtestamisele minevas osas
Tallinna Linnavolikogu 9.12.2004 määrusega nr 54 
kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise ran-
naala üldplaneeringut” muutvana, kuna detailpla-

neeringuga taotletakse looduskaitseseadusest tu-
leneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 
meetrilt veepiirist 25 meetrini veepiirini.
• 1.2 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Põhja-Tallinna Valitsus kutsub Kalaranna tn 28 ja 

Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu avali-

kule arutelule

Arutelu toimub 06.06.2016 kell 14.00–15.00 Põh-
ja-Tallinna Valitsuse saalis Niine tn 2. Tallinna Lin-
navalitsus võttis Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 
4 kinnistu detailplaneeringu, K-Projekt AS töö nr 
13161 vastu 23.03.2016 korraldusega nr 427-k. De-
tailplaneeringu maa-ala suurus on 3,71 ha. Detail-
planeering käsitleb Patarei merekindlust ja selle lä-
hiümbrust. Selle eesmärk on moodustada Kalaran-
na tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistutest kuni viis 
krunti, neist üks kuni 30% elamumaa ja vähemalt 
70% äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa sihtots-
tarbega, üks vähemalt 50% äri- ja kuni 50% elamu-
maa sihtotstarbega ning kolm ärimaa või ühis-
kondlike ehitiste maa või ärimaa ja ühiskondlike 
ehitiste maa sihtotstarbega krunti. Moodustatava-
tel kruntidel määratakse ehitusõigus kokku 12 hoo-
nele: ehitismälestiste Patarei kaitsekasarmu ja kait-
sekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando 
hoonete ümberehitamiseks; kuni nelja 5 maapeal-
se ja 2 maa aluse korrusega äri- ja eluhoone, kahe 
1 maapealse korrusega hoone ning kaitsekasarmu 
siseõue jalutuskambrite asemele galeriitüüpi hoo-
ne ehitamiseks ja koerakuutide säilitamiseks. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.04.–
02.05.2016, mille kestel esitasid Eesti Muinsuskait-
se Selts ja MTÜ Telliskivi Selts märkusi, arvamusi ja 

ettepanekuid detailplaneeringu kohta. Planeerin-
guga on võimalik tutvuda digitaalselt Tallinna pla-
neeringute registris, aadressil https://tpr.tallinn.ee.
Paljassaare põik 2 projekteerimistingimuste eel-

nõu ja taotluse avalikustamine

Teatame Teile, et Põhja-Tallinna Valitsus korraldab 
Paljassaare põik 2 kinnistu projekteerimistingimus-
te taotluse, projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kustamise. Avalik väljapanek toimub 06.–
20.06.2016 tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse 
infosaalis, Niine tn 2. Paljassaare põik 2 krundi ehi-
tusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 
08.12.2004 korraldusega nr 2565-k kehtestatud 
“Paljassaare tee 41/ Paljassaare põik 2 ja Paljassaa-
re tee 43 kinnistute detailplaneeringuga”. Paljas-
saare tee 41/ Paljassaare põik 2 ja Paljassaare tee 
43 kinnistute detailplaneeringuga kavandati Põh-
ja-Tallinnas asuvale 1,13 ha suurusele maa-alale viis 
krunti ning selle kohaselt kavandati Paljassaare 
põik 2 kinnistule 50% äri- ning 50% tootmismaa. 
Paljassaare põik 2 projekteerimistingimustega 
taotletakse muuta detailplaneeringuga määratud 
sihtotstarvete osakaalu (50% Ä ja 50%T maast 
100% ärimaaks). Ootame Teid dokumentidega tut-
vuma. Dokumentidega on võimalik tutvuda ka di-
gitaalselt Tallinna planeeringute registri ehituspro-
jektide ja projekteerimistingimuste registris aad-
ressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr. Palume ühistutel 
elanikke teavitada. Lisainfo telefonil 645 7003.
Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 

15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplanee-

ringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimi-
se Amet teatavad, et 06.–20.06.2016, tööaja jook-
sul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Nii-

ne tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, 
Vabaduse väljak 7, Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja 
tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala 
detailplaneeringu avalik väljapanek. Tallinna Linna-
valitsus võttis Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 
13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala de-
tailplaneeringu, K-Projekt AS töö nr 11234 vastu 
27.04.2016 korraldusega nr 628-k.
Detailplaneeringu ala suurus on 1,02 ha. Detailpla-
neeringuga on ette nähtud muuta 50% ärimaa ja 
50% elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46 kinnistu 
sihtotstarve 90% elamumaa ja 10% ärimaaks; moo-
dustada elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46a ja 
Uus-Kalamaja tn 15b kinnistutest kaks elamumaa 
sihtotstarbega krunti, millest ühele määrata ehitu-
sõigus kolme 3 maapealse korruse (sh katusekor-
rus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitami-
seks ning teisele määrata ehitusõigus olemasole-
vate hoonete järgi; liita elamumaa sihtotstarbega 
Uus-Kalamaja tn 15 kinnistuga reformimata riigi-
maa ning määrata moodustatavale krundile ehitu-
sõigus 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-alu-
se korrusega korterelamu või üksikelamu ehitami-
seks. Uus-Kalamaja tn 13, Uus-Kalamaja tn 13b, 
Uus-Kalamaja tn 15a ja Uus-Kalamaja tn 17a krun-
dile on määratud ehitusõigus olemasolevate hoo-
nete laiendamiseks katusekorruse väljaehitamise 
teel ning Soo tn 46, Uus-Kalamaja tn 11, Uus-Kala-
maja tn 13a kinnistule ehitusõigus olemasolevate 
hoonete järgi. Lisaks on detailplaneeringus määra-
tud üldised maakasutustingimused ja lahendatud 
põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepää-
sud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. 
Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt 
Tallinna planeeringute registris, aadressil https://

tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonidel 640 4446 ja 
645 7017.
Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu II 

avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimi-
se Amet teatavad, et 06.–20.06.2016, tööaja jook-
sul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Nii-
ne tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, 
Vabaduse väljak 7 Suur-Patarei tn 13 kinnistu de-
tailplaneeringu II avalik väljapanek. Tallinna Linna-
valitsus võttis Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailpla-
neeringu, K-Projekt AS töö nr 12045 vastu 
11.11.2015 korraldusega nr 1686-k. 
Detailplaneeringu ala suurus on 1,24 ha. Detailpla-
neeringuga on ette nähtud riigikaitsemaa sihtots-
tarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtots-
tarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada 
üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale 
elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse 
(sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh ka-
tusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korte-
relamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 
maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehita-
miseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehita-
miseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-alu-
se korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse 
reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa 
krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud ül-
dised maakasutustingimused ja lahendatud hea-
korrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning 
tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuga on 
võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeerin-
gute registris, aadressil https://tpr.tallinn.ee. Li-
sainfo telefonidel 640 4446 ja 645 7017. 

25 aastat omandireformi algusest!

Eesti Üürnike Liit kutsub esmaspäeval, 13. juunil 
kell 13.00 kõiki omandireformi läbi kannatanud ini-
mesi Tallinna Vabaduse platsile Rahvarinde muu-
seumisse.

• Esitleme uut raamatut “Kodu ja õigusriik”.
• Kuuleme, mis saab edasi kogutud tuhandetest allkirjadest.
• Tutvustame eelnõu, millega nõuame meile omandirefor-
miga tekitatud materiaalse kahju heastamist.
• Meenutame 25. märtsi ja 14. juuni küüditamist ja võrdle-
me, mis juhtus nn sundüürnikega, kui 13. juunil 1991 võeti 
vastu tuhandeid Eesti kodusid ja peresid laastav omandire-
form.
Omandireform ei ole lõppenud, enne kui meiega on õigus-
riigipäraselt käitutud!
Eesti Üürnike Liit, lisainfo tel 627 2910

Lennusadam

• Igal kolmapäeval kell 11.00 
ja 14.00 seeniorite teemaeks-
kursioonid “Võimatu missioon 
– eestlaste hulljulged mererei-
sid üle Atlandi ookeani”. Ekskur-
sioonidel osalemine muuseumi-
piletiga, registreerimine koha-
peal. Seenioridel (alates 65. elu-
aastast) sooduspilet 7 €!

• 7. juunil kell 18.00–20.00 
merefoorum “Sõjaline ehitus-
pärand suure rannavärava ja 
Lennusadama vahel”. Kõneleb 
Robert Treufeldt. Merefooru-
mid on kõigile tasuta! Kogune-
mine Lennusadama kassa juu-
res.

• 14.–16. juuni laste linnalaa-
ger “Sina! Suvi! Meri!” Uurime 
mis on sadam, õpime ohutut 
käitumist vee ääres ja peal, tut-
vume Noblessneri sadama ja Pa-
tarei vanglaga. Registreeru Len-
nusadama kodulehel!

• 15.–17. juuli merepäevad.
• 16.–17. juuli näituse “Vii-

kingid – elu legendide taga” 
avanädalavahetus. Toimuvad 
peredele temaatilised tegevu-
sed. Sissepääs muuseumi pile-
tiga. 

•  23.–25. august laste lin-
nalaager. Uurime mida teame 
viikingitest, kes nad olid, milli-
sed levinud arvamused viikin-
gitest peavad paika ja millised 
ei vasta kuidagi tõele? Vastuseid 
otsime uuelt näituselt “Viikin-
gid: elu legendide taga”.

• 27. august muinastulede öö.
Kord aastas, muinastulede ööl 
süüdatakse lõkked meenuta-
maks ajaloolisi mereäärseid tu-
lesid. Kaasaegsete lõkete süüta-
mise suvelõpuüritusel loome 
meiegi randa ühiselt lõkke ja 
koos mere ääres üritust tähista-
des edastatame eelkõige posi-
tiivseid mõtteid ja sõnumeid. 
Anname lõket süüdates märku, 
et hoolime oma ühisest Lääne-
merest.

Rohkem infot www.lennusa-
dam.eu, tel +372 620 0550.

Kalamaja lastemuuseum Miia-

milla

• 14.–16. juuni linnalaager 

“Sukeldume paberisse!” ajaloo- 
ja meisterdamishuvilistele las-
tele vanuses 8–12 aastat. Laag-
ri maksumus 50 € (sisaldab lõu-
nat ja väikest einet igal päeval).
Registreerimine kuni 9. juunini 
laste@linnamuuseum.ee. Li-
sainfo tel 5309 9772.

Näitused:
• Vitriininäitus “Mängume-

ri” – mereteemalised mänguas-
jad muuseumi kogust.

• Lasteloomingunäitus “Ka-
jaka unenägu” – huvikeskus “Ii-
dam ja Aadam” 2–11-aastaste 
laste kunstiklubi tööd.

• Trepigaleriis “Näuliine, Sä-
de ja teised” – Piret Räni illust-
ratsioonid lasteraamatutele.

• “Paberist võlutud mudelid 
ja muud loomad” – paberist 
mänguasjad Tallinna Linna-
muuseumi kogudest ja esemed, 
mida võluvad paberist täis-
kasvanud, kes lapsepõlves end 
sellest materjalist võluda la-
sid.

EELK Peeteli kogudus (Preesi, 

5)

• 04. juuni kell 11.00 vene-
keelne jumalateenistus.

• 05. juuni kell 11.00 jumala-
teenistus armulauaga.

• 10. juuni “Kirikute öö” ja 
Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse 
avatud uste päev. Sotsiaalkes-
kuse lapsed esinevad kiriku hoo-
vis kell 17.00 ja pärast seda on 
võimalik tutvuda sotsiaalkesku-
se tegevusega. Kirik ja torn on 
avatud 18.00–00.00, õhtupalvus 
kell 19.00.

• 11. juuni kell 11.00 vene-
keelne jumalateenistus.

• 12. juuni kell 11.00 jumala-
teenistus armulauaga.

• 18. juuni kell 11.00 vene-
keelne jumalateenistus.

• 19. juuni kell 11.00 jumala-
teenistus armulauaga, Nikaia 
usutunnistuse aastapäev (325).

• 25. juuni kell 11.00 vene-
keelne jumalateenistus.

• 26. juuni kell 11.00 jumala-
teenistus armulauaga, apostlite 
pühapäev.

Lisainfo tallinna.peeteli@
eelk.ee. 

Eesti Vabaõhumuuseum 
täiendas tänavu oma eks-
positsiooni mitmete huvi-
tavate stseenidega.

Tubadesse lisati varem hoid-
lariiulitel peidus olnud põnevaid 
esemeid, mõnele poole manne-
keene, ruume täiendati valgus-
punktide, heliinstallatsioonide 
ja liikumisega. Nendes stseeni-
des rulluvad lahti meie esiisade 
aegsed põnevad lood. 

Nii näeb Jüri-Jaagu talus uh-
ket Muhu pulmamöllu. Silmailu 
pakuvad rahvarõivais pulmali-
sed, pruudikirst on kaunist kä-
sitööst pungil, laud pidurooga-
de all lookas ja peomeeleolu 
kostub õuelegi. Nagu ütleb va-
nasõna – ega naisevõtt pole nal-
jategu! Seevastu Jaagu talu väl-
japanek kõneleb Muhu saare 
popside perest, kus mees on 
mandril tööl, naine aga teenib 
elatist peenemaid õmblustöid 
tehes.

Kaldapealne Aarte talu tut-
vustab põhjaranniku rahva elu, 
mis oli läbinisti seotud merega. 
Peamise sissetuleku andis kala-
püük, teeniti ka laevadel. Mere-
sõitudest kogunes kodudesse 
Soomest või kaugematelt maa-
delt toodud kingitusi, postkaar-
te ja lugusid, mida sisemaa ta-
ludes naljalt ei kohanud. 

Nuki talus segunevad laste 
kilked pereema korralduste ja 
vokivurinaga. Kodutunne sün-
dis ka vähese maaga kehvikute 

peredes, kellest ühe argipäeva-
le saab Nuki talus pilgu heita. 
Pere teenis elatist käsitööga ja 
pidi elama ning toimetama 
mahtuma kahte väiksesse 
kambrisse.

Rusi talus saab teada, kuidas 
elas mitu põlvkonda, kokku 
paarkümmend hinge koos ühe 
katuse all. Kus magati ja kuidas 
mahuti söögilaua äärde kui va-
litses ruumikitsikus, olid sajan-
dite jooksul mõned igapäeva-
elulised küsimused. Rehetoas on 
üleval näitus skulptor Juhan 
Raudsepa elust, kes Rusi talus 
kasvas. 

Pikemalt saab sellest, mis re-
hetubades ja kambrites lahti 
rullub, lugeda juba seintele pai-
gutatud lühitutvustustest. 

Omamoodi eksperiment kü-
lastaja meeltega on klaasikunst-
nik Rait Präätsi näitus Kolga ta-
lus. Siin on uus ja vana nii häs-
ti kokku sobitatud, et kulub mi-
tu vaatamiskorda enne kui pilk 
uuemaid kunstiteoseid vana re-
hemaja tarbevarast eristama 
hakkab.

On nii mõndagi põnevat, mi-
da Eesti Vabaõhumuuseumist 
avastada! 

Kuhu minna Pildikesi talurahva elust

Põhja-Tallinna Noorte-Põhja-Tallinna Noorte-
keskus kolib randa!keskus kolib randa!

4.–29. juulil toimub Stroomi rannas Põhja-Tallinna Noor-
tekeskuse juhtimisel ranna-noortekeskuse projekt “FUN-
tastic 4”.

“FUNtastic 4” pakub nelja nädala jooksul tegevusi neljas loome-
valdkonnas – spordis, muusikas, tantsus ja kunstis. Igal juulikuu 
nädalal keskendutakse ühele nimetatud teemale. Programm on jao-
tatud nii, et päeva alguses toimuvad harivad töötoad ja interaktiiv-
sed mängud noortele (7–11) ning päeva teisel poolel pakutakse hu-
vitavaid õpitubasid ning treeninguid vanuses 12–26 aastat.

Rannanoortekeskus “FUNtastic 4” on avatud igal tööpäeval kell 
12.00–18.00. Kõik on tasuta. Vihmase ilma korral toimuvad pla-
neeritud tegevused Põhja-Tallinna Noortekeskuse siseruumides. 
Täpsem info www.ptnk.ee, tel 653 1447. 

Tallinna MerepäevadTallinna Merepäevad
kutsuvad osalemakutsuvad osalema

Iga-aastane suve suursündmus, Tallinna Merepäevad, on 
peatselt kohal.

Juba 15.–17. juulil oodatakse kõiki huvilisi Tallinna nelja sada-
masse, et üheskoos pidada maha üks suur mere- ja perepidu. Tege-
vusi leidub nii Lennusadamas, Vanasadamas, Noblessneri sadamas 
kui ka esmakordselt Pirita jahisadamas.

Külastajaid ootavad suurejoonelised kontserdid, meresõidud, 
ajaloolised töötoad, lastealad ja palju muud. Ühe peaesinejana as-
tub merepäevadel lavale Ewert and The Two Dragons, kes annab 
kontserdi otse mere ääres. Programmi lisab kahtlemata põnevust 
ka juba traditsiooniks saanud Öölaulupidu ning selle aasta uuen-
dusena on kogu kruiisikai ala mattunud Viikingite alla. Merepäe-
vade esimene päev toob aga suure mereparaadi koos avakontser-
diga, lavale tulevad ka Metsatöll ja Siiri Sisask. Loomulikult on me-
repäevadel kohal ja külastajatele avatud kaunid laevad Eestist ja 
välismaalt. Korraldajad avalikustavad detailse programmi 14. juu-
nil veebilehel www.tallinnamerepaevad.ee. 
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Aastaaruanded, raamatupidamisteenused 
väikestele firmadele, FIE mõistliku hinnaga. 
Puuvilla 19, http://osburoo.ee, tel 
5557 1172, Oksana

Müüa halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrk-
kotis. Brikett. Kõdusõnnik 30 kg. Kviitung. 
Tammaru Farm, www.tg.ee. Tel 654 1100, 
523 8852

Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 
220 € ja mulda, killustikku, liiva. Tel 
5697 1079, taluaed@hot.ee

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm. Hind alates 33 € / rm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post: 
marek406@gmail.com.

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, ENSV 
rinnamärke, trükiseid ja dokumente ning 
muid põnevaid Eesti ajalooga seotud kol-
lektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti 
väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus 
ja vanade remont. 9-aastane töökogemus 
ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327

Puude saagimine, kändude freesimine ja 
hekkide väljajuurimine, puuokste ja puuleh-
tede äravedu. Väikehoonete lammutus. Tel 
5347 6867

Väljaõppinud puulangetaja teostab ohtlike 
puude ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja 
köistehnikaga. Freesin kände ja teostan 
okste äravedu. Puude üldseisundi hindamine 
ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, 
www.ohtlikpuu.ee

  REAKUULUTUSED

Ristiku pesumajaRistiku pesumaja

•• Pesu pesemine,Pesu pesemine,
kuivatamine, triikiminekuivatamine, triikimine
•• Vaipade ja vaipkatete Vaipade ja vaipkatete 
keemiline puhastuskeemiline puhastus
•• PuhastusvahenditePuhastusvahendite
ja -tarvikute müükja -tarvikute müük
•• Ümar puidubrikett 10 Ümar puidubrikett 10 
kg pakkideskg pakkides

Oleme avatud E, K, R 10–17Oleme avatud E, K, R 10–17
(väljaspool tööaega kokku-(väljaspool tööaega kokku-
leppel), aadress Ristiku 11leppel), aadress Ristiku 11

Soodne ja mugav pesutakso Soodne ja mugav pesutakso 
teenus: viime musta pesu teenus: viime musta pesu 

ning toome tagasining toome tagasi
puhta ja triigitud pesu!puhta ja triigitud pesu!

Kontakt: 501 0483, Kontakt: 501 0483, 
www.aberto.eewww.aberto.ee

Reklaam ja
kuulutused:

pohja@tallinnlv.ee
645 7000


