TALLINNA LINNAVALITSUS
H[Kalev Vapper
olkogu

Tallinna Linlla■
Valla― Viru

12

Teie:

06 04 2015 nrFl‐ 112/315‐ 1

MeL ttθ .2m5肛 み/― ル スメ

15080 TALL■ lN

Kalev Vapperi arupiirimise edastamine vastamiseks

Austatud

lr

Kalev Vapper

Tiinan Teid ptidrdumise eest Politseiaia pargi korrastamise kiisimuses.
Edastan vastused Teie kiisimustele alljiirgnevalt:

l.

Palun vdlja nua kiik kulutused, millest moodwttts pa.rgi rekorctrueerimise ldplik mal<sumus.

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 mii2irusega nr 16 ,,Tallinna linna 2014. aasta esimene
lisaeelarve" eraldati Politseiaia parki uute priigikastide paigalduseks, olemasolevate pinkide
korrastamiseks (puitosade asendus ja viimistlus), puuhooldust6ddeks ja raieteks, piirete/aedade
paigalduseks, miinguviiljaku korrastamiseks ning likvideeritava piiramiidpurskkaevu iimbruse
maa-ala korrastamiseks 120 000 eurot. Tallinna Keskkonnaamet teostas uue miinguviiljaku
rajamist66d, Tallinna Kesklinna Valitsus pinkide ning priigikastide ja piirete/aedade paigaldustddd
ning Tallinna Kommunaalamet puuhooldustddd ning uue purskkaevu rajamise eeltddd.

Politseiaia pargi rekonstrueerimist6ddeks eraldati Tallinna linna 2014. aasta II lisaeelarvega
626 000 eurot mille mahus rajatakse amortiseerunud piiramiidpurskkaelu asemele uus
kaskaadidega veeinstallatsioon, korrastatakse pargist iimbritsevatele tainavatele piiiisemise
lahendusi, sisemistest kiiiguteedest rajatakse ca 500 meetri pikkune jooksurada, likvideeritakse
mitmed pargi keskteed ristsuunaliselt liibivad tiina olemasolevad viiljapii?isude otsad ning suletakse
need hekkide v6i v6rkaiaga, paigaldatakse tiiiendavad pingid ning priigikastid ja korrastatakse
pargivalgustus ning teostatakse tiiiendava haljastuse istutustddd.

Politseiaia pargi rekonstrueerimistddde teostamise tiihtaeg

on

15.05.2015. Kulutused jiiiivad

eelnimetatud eelarvemahtude piiridesse.
2. Millistel kaalutustel otsustdti mdnguvdljak, mis varem oli lastele meelepcirane (vdljakul olid
liival<ast, ronimisredel jne.) ehitada iimber tundwalt vrihemate atraktsioonidega mcinguvdljakul<s
(iiks liumdgi, ksl<s kiike ia veel iil<s atraktsioon)?

Politseiaia miinguviiljaku rekonstrueerimise pShjuseks oli olemasoleva miinguviiljaku seadmete
amortiseerumine. Uus lahendus t66tati viilja pargiala projekteerija poolt. Uuel miinguviiljakul ei
ole eelnevaga vdrreldes viihem seadmeid ja tegevusi, pigem loodi uue lahendusega juurde uusi
v6imalusi ja tegevusi. Vana lahenduse jiirgi oli miinguv?iljakul miingulinnak, kus oli iiks
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ronimissein ja iiks liurenn, liivast turvaalus ja paar vedrukiike. Samas ei olnud enne miinguvflljakul
kiike, mis uue lahenduse jiirgi sinna paigatdati. Ule;:ilinud eelmise lahenduse funktsioonid on
erinevate seadmetega tagatud. Ronida on v6imalik iimmarguse v6rkronila ja ka 3D iimbliku peal,
liugu saab lasta liumiie peal ja liivamiinge miingida liivakastis.
3. Milliseid

fiid

on plaanis

pargis veel ldhiajal teha?

Politseiaia pargis jiitkub kuni 15. maini 2015 haljastusttldde teostamine.

Liihtudes Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014-2020
transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavast, alustatakse kiiesoleval aastal Gonsiori
tiinava (Kivisilla tn - Laagna tee) rekonstrueerimise projekti koostamisega. Projekti mahus on
planeeritud teostada rekonstrueerimistdid Politseiaia pargi Gonsiori tiinava poolsel ktljel.
Projekti rakendamise eeldatavaks tiihtajaks on 2016 aasta I poolaasta -2017 aasta II poolaasta.
4. Milliseks kujuneb punktis kolm nimetatud tdiide mal<sumus?

T66de maksumus selgub ehitust66de teostaja leidmiseks liibiviidava riigihanke tulemusel.
5. Milliseid mtingavriljakuid on linnal veel ltihiajal plaanis uuendada ning milliseid uusi vtiljakuid
juurde luua?

ja

uuendamine Tallinnas toimub vastavalt linnaeelarves eraldatud
eelarvelistele v6imalustele. 2015. aast:,l on kavas rajada Lasnamiie lirmaosas Paasiku tn 3 aadressil
peremiinguviiljak. Lisaks on alustatud Lillepi parki peremiinguviiljaku projekteerimist.

Miinguviiljakute rajamine

Samuti tuleb kiiesoleval aastal projekteerida ja rajada Haabersti linnaosas Mirta tn 43 krundile
miinguv[ljak.
Lugupidamisega
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