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Koertest, kassidest ja heakorrast
Anne Järve
Tallinna Munitsipaalpolitsei
inspektor
Oleme korduvalt Pirita ajalehes
tutvustanud Tallinna linna
heakorra eeskirja ja seda
põhjusel, et linnakodanikud ei
täida selle nõudeid ja väidetavalt
pole nendega ka kursis. Tallinna
linna heakorra eeskirjaga saab
tutvuda Internetis aadressil:
http://www.tallinn.ee
Seekord
pööran
veelkord
tähelepanu
nendele
eeskirjanõuetele, mida kõige rohkem
rikutakse ning mistõttu nii mõnigi
lugejatest on Tallinna Munitsipaalpolitsei inspektoritega kohtunud ja
nii mõnegi suhtes on kohaldatud
ka hoiatusmenetlust või määratud
rahatrahv.

Koerd ja kassid
Viimasel ajal on inimeste seas
palju pahameelt tekitanud Pirita
suusaradadel vabalt ringiuitavad
koerad.
Tallinna munitsipaalpolitsei
juhib tähelepanu asjaolule, et
alates 1. märtsist 2005. a jõustub
uus Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on vastuvõetud Tallinna Linnavolikogu
poolt 10.02.2005 a. määrusega nr
12. Sellega võib tutvuda Tallinna
Linnavalitsuse
kodulehel:
www.tallinn.ee. Eeskiri täpsustab
loomapidaja mõistet. Samuti on
kirjas ka hulkuva looma mõiste.
Eeskiri sätestab, et loomapidamine
ei tohi häirida avalikku korda ega
teisi loomi. Häirimise all mõiste-

liikumiseks ja kasutamiseks
avatud territoorium, ehitis või
selle osa, samuti ühissõiduk. Ühistranspordis peab olema koeral
jalutusrihm ja suukorv. Kasse on
lubatud vedada ainult kandmisvahendis.
Koera tohib jätta suukorviga ja
lahtipääsemist välistaval moel kinniseotud hoone juurde ajaks, mil
loomapidaja viibib selle hoone
ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid,
liiklust ning koera tervist.
Loomapidaja on kohustatud
paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile
tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.
Loomapidaja on kohustatud
koristama oma looma väljaheited.
Järelevalve käesoleva eeskirja
täitmise üle peab teiste hulgas ka
munitsipaalpolitsei. Nimetatud
eeskirjade rikkumise eest on
ettenähtud rahatrahv kuni 6 000
krooni. Kui on põhjustatud varaline kahju või inimesele tervisekahjustus, võib rahatrahv olla
kuni 12 000 krooni. Tervisekahjustamise korral tuleb esitada
meditsiiniline tõend.

Jäätmemahutid
Talvel on eriti silmatorkavad
prügikonteinerid, mis on paigutatud väljapoole kinnistu piire.
Kahjuks on enamus neist
välimusega, mis ei kannata mingit
kriitikat. Tallinna linna heakorra

Omanik peab korras hoidma nii kinnistu kui ka piirdeaia
naabreid aitama, ei pääse päästeameti autod omatehtud tõkete
tõttu objektile lähedale. Kui tõkkepiirded tunduvad siiski olevat väl-

Kruntide heakord
Pirita linnaosast on tänaseks küllaltki suur osa kanaliseeritud, kuid
sellele vaatamata on veel palju
kinnistuid, millel asuvad kogumiskaevud. Nii heakorraeeskiri
kui ka jäätmehoolduseeeskiri
nõuavad ehitise omanikult heitvee
kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise,

Heakorraeeskiri keelab hoida kütte-, ehitus- ja muud materjali väljaspool kinnistu piiri
takse kaaskodanike igapäevaseid
käitumisharjumusi takistav tegevus. Loomapidaja vastutab looma
poolt tekitatud kahju eest. Looma
poolt ohustamine on vara ohtu asetav tegevus. Looma võib pidada
korteri- või elamuühistus vastavalt
ühistu kodukorrale. Kui aga KÜ
seda korda ei oma, määrab loomapidamise korda loomapidaja ise.
Koera tohib viia avalikku
kohta ainult jalutusrihma otsas,
tagades kaaskodanike ja loomade
ohutuse. Avalik koht on vabaks

ka krundile.
Tallinna linna heakorra eeskiri
keelab hoida kütte-, ehitus- või
muud materjali tänavaäärses
õueosas piirdeaiast või hekist
kõrgemal, või ladustada ja hoida
neid väljaspool kinnistu piiri.
Erandkorras on lubatud tahke
kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust
ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni
jooksul.

õigeaegse
tühjendamise
ja
ümbruse hooldamise tagamist.
Siinjuures tuletan meelde, et kinnistu omanik peab omama kehtivat
lepingut (ja maksedokumenti
viimase kahe aasta kohta), mis
sätestab kogumismahuti tühjendamise ja veo korra.
Kasutusel mitteoleva ehitise
omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi
heakorra ning vältima hoone
varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimalusel

Paljude prügikastide välimus ei kannata mingit kriitikat
eeskirja kohaselt tohib avalikku
kohta lillevaasi, prügiurni, pinki,
tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini
ja teisi teisaldatavaid väikevorme
paigaldada linnaosa valitsuse loal.
Nende korrashoid ja hooldus lasub
nende omanikul. Kui puudub
kooskõlastus, toob eeskirja rikkumine kaasa karistuse. Samuti näeb
Tallinna
jäätmehoolduseeskiri
ette, et jäätmemahutid tuleb
paigutada krundile või kinnistule,
kus jäätmed on tekkinud.
Jäätmemahutid peavad paiknema
naaberkinnistust vähemalt 3 m
kaugusel, kui naabrid ei lepi
kokku teisiti. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik.
Tallinna jäätmehoolduseeskirja
saab lugeda Interneti aadressil:
http://www.tallinn.ee

timatud, on vaja need samuti
kooskõlastada
linnaosavalitsusega.
Tallinna linna heakorra eeskiri
kohustab omanikku ja temaga
võrdsustatud isikuid hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle
kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Samuti on
ehitise omanik kohustatud hoidma
korras hoone fassaadi ja sinna
juurde kuuluvad elemendid s.t fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning
vastavuses kinnitatud ehitusprojektile. Samuti ei tohi hoone fassaadil olla mingeid kritseldusi ja
joonistusi, uksed aknad peavad
olema terved jne.

Sõidukite parkimine
Tallinna linna heakorra eeskiri
keelab parkida sõidukõlbmatut
sõidukit avalikul teel, parklas või
muul üldkasutataval alal. Ikka ja
jälle on põhjuseks eelkõige
ohutuse tagamine. Samuti on
sõidukõlbmatud ja avariilised
sõidukid
keskkonnaohtlikud,
segavad tänavate puhastamist või
puhastustöid ega
sobi ka
esteetiliselt linnapilti.
Vahepeal
on
Tallinna
Munitsipaalpolitsei
telefoninumbrid muutunud. Nüüd saate
meile helistada
telefonidel
6619864 ja 6619865.
Praegu
töötavad
Pirita
Linnaosas: peainspektor Haider
Kruusamäe, inspektorid Anne
Järve ja Aivar Nilisk.
Samuti on muutunud meie eposti aadressid:
haider.kruusamae@tallinnlv.ee
anne.jarve@tallinnlv.ee
aivar.nilisk@tallinnlv.ee
Meie töökogemus näitab, et linnakodanikud
on
üldiselt
õiguskuulekad ja enamus õigusrikkumistest on mõtlematuse ja
hooletuse tagajärg. Samuti on
heameel tõdeda, et enamus kinnistuomanikke on puudused kas
koheselt või kokkulepitud aja
jooksul likvideerinud. Tallinna
Munitsipaalpolitsei kõigi ametnike soov on, nagu kõigil linnakodanikelgi, et meie linn oleks
kena, puhas ja turvaline.

Tõkkepiirded
Järgmine probleem on tõkkepiirded. Enamasti on kinnistu omanikud paigaldanud kinnistu piiridest
väljapoole piirdeaia ja sõidutee
vahelisele haljasalale kive ja muid
piirdeid. Talvel tõkestavad need
omaalgatuslikud piirded lumetõrjet ja takistavad vaatamata aastaajale liiklust, sest üldjuhul on
Pirita linnaosas sõiduteed kitsad.
Palun ärgem unustage, et meid
kõiki võivad tabada õnnetused.
Kui näiteks puhkeb tulekahju ja
päästeamet tuleb meid või meie

Sõidukõlbmatud autod segavad tänavate puhastamist

Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, faks 6 457 609, e-mail pirita@tallinnlv.ee.
Toimetaja Eno Leies, telefon 6 457 629, e-mail eno.leies@tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

