
Telliskivi seltsi kosolek 22. jaanuar 2015 

Koosolekut juhatas Maarja Läänesaar ja protokollis Juho Kalberg 

Osalesid: 
Teele Pehk, Grete Arro, Sten Hiis, Juho Kalberg, Mare Kurm, Kristel Klammer, Eva Maria Regelin, 
Katre Kajamäe, Ülle Schmidt, Krista Kulderknup, Tõnu Märss, Katrin Stöör, Toomas Paaver, 
Taaniel Kirikal, Age Kraus, Aivar Kraus, 
Vilver Oras, Madis Kimmel, Andres Nagel, Madli Vitismann 

Teemad 

1) Kalarand 
Olukord on nuud selline, et sõltub, mida linn otsustab. Maavanem saatis nimelt planeeringu linnale 
tagasi, kehtesatmisluba ei antud. Tõenäoliselt Kaur Lassi poolt tehtud ekspertiis õigustas ennast ja 
seega rahakulutus tasus ära. 

Nuud tahab arendaja ranna piirdeaiaga sulgeda. Sõltub jälle linnavalitsusest, kas antakse selleks 
luba või mitte. Keskkonnaseaduse uus osa (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014023 
eriti § 33) ei luba enam teid ja radu, mida rahvas on harjunud, ei või enam kinni panna. Teine veel 
olulisem asi, et kallasrada ei või sulgeda. Kalarannas pole kunagi olnud sadamakaid ja ka maa-ala 
idaosas pole 15 aastat olnud sadamat. Seega seadus kaitseb kallasrada. 
Klandorfile päring, kuna ta lubas kunagi kirjalikult, et merele ligipääsu peab ka tänavaehituse ajal 
tagatud olema. Lisaks ka ajakirjandusse, et mis värk on? Teele suhtleb Delfi Madisega ja 
Vikerraadio Arbiga. 

Juhul kui linn ei anna luba, siis meie võiksime aidata linna õigusvaidlustes. 
Kui siiski luba antakse, siis on tarvis kaebama hakata. Isekusimus, kas on jaksu. Ja kas seltsil on 
kaebeõigus või peaksid vahetud naabrid piirdeaia projekteerimistingimused kohtusse kaebama. 

Seltsi kodukal on kirjas kogu Kalasadama planeeringu kronoloogia aadressil 
telliskiviselts.info/kalasadam 

Kevadel on plaan jälle talgute korras mööbel ehitada ja koristada. Korraliku lumega teeme ka 
kelgutamispäeva suurtel mullahunnikutel. Nii et valmistugem! 

2) Telliskivi seltsi venekeelne löögigrupp 
Maarja: Meile pole venelastega suhet, kontakti jne, nad ei tea, mida me teeme. Ülle S utles, et tema 
võib vabalt venelastele infot jagada. 
Andres: kuidas infot jagada? 
Mõte on selles, et kui on olemas venelasi, kes ei pääse mingil põhjusel meie infole ligi, et need 
piirid maha võtta. 
Variant on Põhja-Tallinna ajalehes oma toimetustest teada anda. 
Krista pakkus välja, et võime ka venekeelsete korteriuhistute infopäeval endast mõne sõna rääkida. 
Sama ka eestikeelsel infopäeval. Selleks vaja vist Tammemäelt luba kusida, aga miks ta ei peaks 
seda enne valimis andma. 

3) Vilver: Kalju koguduse kusitlusest Kalju kirik koostas kusimustiku ja kas selts saab aidata seda
levitada. Sisuks, et mida kirik saab 
Kalamaja jaoks teha. Lisaks tutvustas kirikut. 
Kellelgi polnud kusitluse levitamise vastu. 



4) Madis: Kungla tänava kanalisatsiooniprobleemist 
Kungla tn pargipoolne ots. Nii kui suvel on suurem vihm, nii suvel uputab keldreid. Kohal on 
käinud Tallinna Vesi, kes on nõus toru vahetama, kuid tänavat sealt pealt korda ei tee. Hind 200 000 
€. Seni pole linn raha leidnud, aga mingi võimalus on, et selle aasta eelarves raha on. 
Kuidas selts saaks kaasa luua? 
Kas on ka teistel tänavatel on samu probleeme? 
Väidetavalt on seal uhisvoolne kanalisatsioon. Kas on? 
Listis probleemist ulevaade, huviliste kogunemine ning sealt asi ametlikuks. Tekkis ka kusimus, et 
kas või miks kindlustusasja ules ei võta. 

5) Teele tutvustas luhidalt Eesti Vabariik 100 raames linnaseltside kohtumist 
Jaanuari alguses toimus Pärnus linnaseltside kohtumine, kus arutati, mida 2018. aastal vabariigi 
juubelil teha. Ideed tekkisid - igas kulas oma pidu, st pidu, mis liigub juubeliaastal kulast kulla; 
teine idee - tänava vanemad (Teele lemmik) heakord, probleemid, levitada seda ule Eesti, lisaks 
kodukandi ajaloo ja praeguse tegevuse kaardistamine (a la "Uue Maailma lood" eeskujul Tallinna 
asumitest raamat kokku panna). 
Teele saadab ulevaate. Tallinnas on 23 asumiseltsi, noorim on Veerenni selts. Lisaks aktiviste 
Lasnamäel ja mujal. 
Jooksis läbi ka see koerasita ja tänavalambihaldurite teema, sellega võiks edasi minna. 

6) Maarja heategevusurituse idee: koguda infot abivajajate kohta ja siis kuulutada välja 
miski kampaania tegijate leidmiseks 
Mõte selles, et inimesed rohkem tutvuks ja värki. Teeks kampaania "Kusi naabrilt, kuidas tal läheb" 
või midagi sellist, et julgustada rohkem omavahel suhtlema. Saab uhendada tänavavanemate 
algatusega. 
Sten rääkis äpist, mis kogub puuetega inimeste seast abivajajaid inimesi. 
Krista pakkus välja, et seal Salme keskuses korteriuhistute infopäeval võib kuidagi seda kajastada. 

7) Andresega viisime sugisel täiendavaid liikluskvaatlusi läbi, peagi täpsustused kodukale ja 
listi. 
Andres: Tööstuse läheb remonti (Soo otsast Niineni) kuna see on oluline tänav, siis peaks välja 
nõutama projekteerimistingimused. Niine ei lähe remonti, tekkis kusimus miks, kuna see on uue 
liikluskorralduse järgselt väga ule koormatud. Niine vajaks jalakäijatele oluliselt paremaid 
tingimusi. 
Andres kui eraisik läheb kusib ametkonnast mida ja kuidas tehakse (just Niine kohapealt) 
Suure toenäosusega magasime selle tänava remondi tingimustega seletamise maha. 

8) Juttu oli ka tänavahooldusest:
a) kuna sageli on tänavad jääst/lumest puhastama siis tekkis 
kusimus, et miks linn ei võiks võtta kõnniteede puhastamist enda kanda? Vastus on ilmselt selles, et 
linn ei jaksaks lume puhul palgata sellist hulka kojamehi, et korraga õigeks ajaks kõik puhtaks luua. 
Samas Kopenhaagenis lukkab linn kõigepealt kõnni- ja rattateed puhtaks, alles siis sõiduteed. b) 
enamik majaomanikke siiski puhastab, sel juhul kusimus, et miks ei jaksata korraldada nende 
uksikute sundi, kel koistamata. 
Teemad, mida ei jõudnud arutada: 
- uldplaneering ja uldse planeerimisest seda et kuhu suunas (volta, katlaaed, merimetsa kaitseala 
jpm) 
- vabatahtlikud, töövarjud ja värske veri 
- proaktiivsed lahendused ja rahastuse leidmine 
Järgmine koosolek 23. aprillil.


