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Renoveeritud trammi-
teel väheneb kordades 
trammide liikumisega 
kaasnev müra. | Enno Tamm

Ren
teel 
tram
kaas

PÕHJA-TALLINNA
SÕNUMID

Selles lehes: Vabariigi sünnipäeval tunnustati teenekaid põhjatallinlasi | Pelguranna piirile uus Selver | Mis on TET võrgustik?

Projekti “Fassaadid korda” 
raames eraldati eelmisel 
aastal toetusi 22 korteri-
ühistule (KÜ), kellest neli 
ühistut teostasid komp-
leksseima renoveerimise. 

Preemia vääriliseks tunnis-
tati KÜ Retke tee 14, KÜ Sõle 
39a (Põhja-Tallinnas), KÜ 
Pronksi 3 ja KÜ Pärnu mnt 195.

Toetust anti kuni 10% ulatu-
ses ühistu taotletavast korte-
relamu renoveerimislaenu sum-
mast, kuid mitte rohkem kui 19 
173 eurot.

Projekti eelarve 2015. aastal 
oli 395 000 eurot, toetus eralda-
ti 22 korteriühistule. Kristiines 
renoveeriti kuus fassaadi, Kesk-
linnas kuus, Nõmmel üks, Mus-

tamäel kaks, Lasnamäel üks, 
Põhja-Tallinnas neli ja Haabers-
tis kaks.

Kõiki nelja preemia väärili-
seks valitud ühistut premeeriti 
võrdselt 1000 euroga. 

Põhja-Tallinnast tunnistati 
parimate hulka kuuluvaks kor-
teriühistu Sõle 39a, kus teosta-
ti otsaseinte ja pikiseinte soo-

justamine, parapeti sõlmede 
uuendus, aknaplekkide vahetus, 
fresh-klappide paigaldus, rõdu-
de klaasimine ja varikatuste pai-
galdus, keldrikorruse akende va-
hetus, panduste valamine. Pro-
jekti maksumus oli 359 862 eu-
rot, toetust anti 19 173 eurot. 
Prognoositav arvestuslik ener-
giasääst on 53,2%. 

“Fassaadid korda” parimate hulka valiti ka
Põhja-Tallinna korteriühistu

Reedel, 4. märtsil, avas Tel-
liskivi tänav 62 kinnistul 
väravad Depoo turg.

Sisult ja olemuselt on Depoo 
vana hea Balti jaama turg, mis 
kolis lihtsalt kõrvalkinnistule, 
kuniks lõpevad ajaloolise Balti 
jaama turu renoveerimis- ja re-
konstrueerimistööd. 

Projekti eesmärk on seni tu-
rukultuuri elus hoida. Turu jär-
jepidevus on eriti oluline müü-
jate jaoks. Uus turuhoone val-
mib 2017. aastal. Nii Depoo tu-
ru kui uue turuhoone autorid on 
KOKO arhitektid.

Ajalooliselt asus kinnistul 
Balti Raudtee Peatehased, kus 
remonditi vedureid ning valmis-
tati ja remonditi vaguneid. Sel-
lest tuleneb ka nimi Depoo.

Turul on leidnud koha nii an-
tiigi- kui ka rõivakaupmehed, li-
ha, kala ja muu värske toiduk-
raam. Tähelepanelikumad ko-
danikud on kindlasti märganud 
põnevat merekonteineritest 
struktuuri Telliskivi tänava ja 
Reisijate tänava vahel. See on 
Konteiner – tänavatoitu pakkuv 
konteinerkohvik. 

Astri kinnisvara juhatuse 

liikme, projekti eestvedaja Tar-
mo Kleimanni sõnul on turu in-
vesteeringute koguväärtus ka-
he projekti peale kokku rahas 
väljendatult 24 miljonit eurot. 
Väärtus kohaliku kogukonna 
jaoks on aga hindamatu.

Antiikkreeka agoraa ehk tu-
ruplats oli demokraatlik koht, 
kus isandad pidid orjadele vas-
tama, kui neid kõnetati. Ehkki 
orje enam pole, on turu demo-
kraatlik olemus sellegipoolest 
säilinud. Turul kohtuvad inime-
sed eri ühiskonnakihtidest. Turg 
on alati olnud ka koht, kus va-

hetati uudiseid – seega väärikas 
roll ühiskonna kõlapinnana, ja 
moodsamalt öeldes, koht kom-
munikatsiooniks. Ja turg pakub 
igati vaheldust tavapärasele 
kaubanduskeskusele. 

Põhja-Tallinna valitsus on ik-
ka soovinud, et Balti jaama tu-
ru remontimise ajaks leitaks tu-
rule ajutine kodu. Seetõttu tu-
leb igati tänada Astri Kinnisva-
ra OÜ-d, kellega Põhja-Tallinna 
valitsusel on olnud hea ja konst-
ruktiivne koostöö. Ja tulemused 
näitavad seda. 
Kaidi Õis, Raivo Lott

Depoo turg avas väravadDepoo turg avas väravad
Uus turg töötab kuniks Balti jaama turg valmis saab.

1. Semaforis on roheline tuli ja see tähendab, et Depoo turg on avatud. Tule tegid roheliseks juba oma eelneva tegevusega Astri Kinnisvara OÜ, 
KOKO Arhitektid ja Põhja-Tallinna valitsuse esindajad.  2. Iga avamisele tulija sai ka temaatilise koti, millega hea edaspidi turul käia.  3. Fo-
tokaameraga sai piilutud ka turuhoone sisemusse.  4. Rahvas oli avamise ootel juba varakult kohal, maitsti kohvi ja teed.  Fotod: Raivo Lott

Põhja-Tallinna 

uueks vanemaks 

saab Raimond 

Kaljulaid

Keskerakonna Tallinna 
nõukogu otsustas konsen-
suslikult esitada Põhja-Tal-
linna vanema kandidaa-
diks turundusettevõtja Rai-
mond Kaljulaidi.

Linnaosa vanema asetäitja 
kandidaadiks nimetati Haabers-
ti linnaosa valitsuse nõunik Ju-
lianna Jurtšenko. “Olen ettepa-
neku eest erakonna esimehele 
ja Tallinna linnapeale väga tä-
nulik. Nõustusin kahel põhju-
sel. Esiteks läheb Põhja-Tallin-
na areng mulle isiklikult väga 
korda. Sellesse piirkonda on 
koondunud suur osa Eesti loov-
ettevõtetest, millel on ka arves-
tatav ekspordipotentsiaal. Selle 
piirkonna inimeste suhtumine 
elusse ja ärisse sobib mulle. Tei-
seks, väljakutse on huvitav – see 
linnaosa vajab praegu head juh-
ti ja tugevat uut meeskonda, kes 
teeks linnaosas asjad korda,” üt-
les Raimond Kaljulaid. 

Kaljulaid on Keskerakonna 
liige 2001. aastast, ta on aasta-
tel 2002–2004 töötanud Tallin-
na linnapea Edgar Savisaare 
avalike suhete nõunikuna Tal-
linna linnavalitsuses ning vii-
mased kümme aastat tegutse-
nud ettevõtjana reklaami- ja tu-
rundusvaldkonnas. Erakonnas 
on Kaljulaid viimase ligi viie-
teist aasta jooksul aidanud juh-
tida Keskerakonna kõiki ülerii-
gilisi valimiskampaaniaid, muu-
hulgas mõjutanud tugevalt 
kampaaniaid, mis on viinud era-
konna nüüdseks juba neljal kor-
ral Tallinnas absoluutset ena-
must tagava valimisvõiduni. 
Põhja-Tallinna linnaosa vane-
ma kandidaat oli arutlusel 8. 
märtsil toimunud halduskogu 
istungil ning 9. märtsil toimu-
nud Tallinna linnavalitsuse is-
tungil. 

Korterelamud 

saavad

haljastustoetust
Osavõtuks projektist “Ro-
heline õu” on korteriühis-
tutelt taotluste vastuvõtt 
juba alanud.

Toetus on ette nähtud puu-
de, põõsaste, püsikute, roni- ja 
lilletaimede soetamiseks ja is-
tutamiseks; lillevaaside, -amp-
lite ja muude mahutite ostmi-
seks ja paigaldamiseks, muru ra-
jamiseks ja sambla tõrjeks; puu-
de raieks ja hoolduslõikuseks 
ning loetletud tegevuste elluvii-
miseks vajalike teenuste ostmi-
seks. Maksimaalne toetus on 
600 eurot korteriühistu kohta ja 
toetuse määr kuni 60% kavan-
datud tegevuste kogumaksumu-
sest. 

Projekt “Roheline õu” on ju-
ba aastaid edukalt toiminud 
“Hoovid korda” projekti täien-
dusena, mille raames on saanud 
toetust üle 1000 korteriühistu. 
Lisaks on linn toetanud enam 
kui 140 korteriühistut fassaadi-
de korrastamisel.

Taotlusvoor kestab 30. april-
lini.

Lisainfo: www.tallinn.ee/est/
rohelisemtallinn/. 
Raepress

Salme kultuuri-

keskuses on

näitus “Roheline 

Õu” fotodest

Salme Kultuurikeskuses on 
avatud näitus, kus ekspo-
neeritakse projekti “Rohe-
line õu” raames toetuse 
saanud õuede fotosid.

Näitus on jäädvustus elu-
keskkonnast, mille korteriühis-
tud “Rohelise õue” ja muude 
toetustega, ennekõike aga oma 
teotahtega kujundanud on.

Alates 2013. aastast toetab 
Tallinna linn projekti “Roheline 
õu” kaudu korteriühistuid hoo-
vide heakorrastamise või haljas-
tuse rajamisega seotud kulude 
katmisel. 

Projekti eesmärk on muuta 
linna elukeskkond atraktiivse-
maks ja parandada elukvalitee-
ti. Ühtlasi soovitakse projektiga 
kaasa aidata Tallinna saamise-
le 2018. aasta Euroopa roheli-
seks pealinnaks. 

Kolme aasta jooksul on toe-
tust eraldatud 272 korteriühis-
tule. 

Salme kultuurikeskuses eks-
poneeritav näitus on viimane, 
kus kõigi linnaosade roheliste 
õuede fotosid koos näeb. Kui 
näitus lõpetab, siis rändavad fo-
tod eksponeerimiseks laiali kõi-
gisse linnaosadesse, kus need 
pildid tehtud on. Raimond Kaljulaid. 
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Selgusid

“Hoovid korda 

2015” parimad 
Tunnustusauhinna “Hoo-
vid korda 2015” konkursil 
osales kokku 51 korteri-
ühistut. 

Preemia vääriliseks otsusta-
ti tunnistada nelja korteriühis-
tu tööd: Pae 50/52 ja Pae 56 
ühistöö (Lasnamäe linnaosa), 
Koidula 22 (Kesklinna linnaosa), 
Nelgi 30 (Nõmme linnaosa) ning 
Maisi 4A (Põhja-Tallinna linna-
osa). Auhinnafond oli kokku 
4000 eurot, millest iga võitja sai 
1000 eurot.

Põhja-Tallinnast pälvis au-
hinna korteriühistu Maisi 4a, 
kus 2015. aastal korrastati mil-
jööväärtuslikul alal kultuurimä-
lestiseks tunnistatud hoone 
ümbrus – sillutati parklaala sil-
lutiskividega, rajati laste män-
guväljak koos kiigega, korrasta-
ti haljastus ja rajati tuhkpuu 
hekk. Tööde kogumaksumus oli 
24 450 eurot, toetust eraldati 12 
000 eurot. 

Nii “Fassaadid korda” kui ka 
“Hoovid korda” parimaid auta-
sustati 19. veebruaril Tallinna 
Õpetajate Majas (Raekoja plats 
14). 

Noored

akrobaadid

võrdlesid

võimeid

13. veebruaril peeti Põh-
ja-Tallinnas Akrobaatika-
koolis (Kopli 25) sportakro-
baatika võistlused Tal-
veAkro 2016. 

Võistlusele tuli spordiklubi-
sid üle Eesti, esindatud olid 
võimlemisklubid Folie, VK Pi-
ruett, Tirel (Pärnu), Tallinna Üli-
kool, Jacob Westholmi kool, 
PartnerAkro (Keila) ning Akro-
baatikakool Põhja-Tallinnnast. 
Kokku võistles 200 last vanuses 
7–16 aastat. 

Võisteldi individuaalkavade-
ga mini, laste, noorte ja juunio-
ride klassis. Kõige enam pääse-
sid esikolmikusse Akrobaatika-
kooli, Võimlemisklubi Piruett ja 
PartnerAkro sportlased. Häid 
sooritusi saime näha aga kõigi 
klubide noortelt akrobaatidelt! 

Marion Rannu,
Akrobaatikakool, www.omatsirkus.
ee

20. veebruaril tähistas Põh-
ja-Tallinn Eesti Vabariigi 
sünnipäeva Salme kultuu-
rikeskuses. Külalisi võtsid 
vastu Põhja-Tallinna hal-
dussekretär linnaosa vane-
ma kohustes Anne Nurk ja 
linnaosa halduskogu esi-
mees Andrei Birov.

Edasi siirduti kontserdisaali, 
kus põhjatallinlasi tervitasid 
Tallinna linnavolikogu aseesi-
mees Lauri Laats, Anne Nurk ja 
Andrei Birov. 

Siis autasustati. Tänukirjad 
anti üle 18le Põhja-Tallinnas 
töötavale inimesele. 

Ja siis jõudis aeg kõige oluli-

sema autasustamiseni. Põh-
ja-Tallinna kõrgeima autasu, 
Põhjatähe, pälvisid: 

• postuumselt arhitektuuri- 
ja linnaajaloolane, paljude Tal-
linna, sealhulgas Põhja-Tallin-
nat käsitlevate raamatute autor 
Robert Nerman (autasu võtsid 
vastu ajaloolase abikaasa ja tü-
tar);

• seitse aastat Põhja-Tallin-
nat juhtinud Karin Tammemä-
gi; 

• Tallinna Sotsiaaltöö Kesku-
se direktor Kersti Põldemaa; 

• Pelgulinna Seltsi juhatuse 
liige Pille-Maris Arro 

• Marionett Teatri juht Mart 

Puust.
Õhtu jätkus Maarja-Liis Ilu-

sa ja Rein Rannapi kontserdiga, 
seltskondliku osaga ning sünni-
päevatordiga. 

Eesti sünnipäevaüritusi oli 
aga Põhja-Tallinnas teisigi. 

• 20. veebruaril toimus veel 
Pelgulinna Rahvamajas meele-
olukas Siiri Sisaski kontsert, mis 
oli kõigile tasuta.

• Vabariigi aastapäeval, 24. 
veebruaril, oodati pealinlasi ja 
kõiki huvilisi Stroomi randa, kus 
Eesti sünnipäeva tähistati uhke 
ilutulestikuga. Avasõnad lausus 
Põhja-Tallinna halduskogu esi-
mees Andrei Birov. 

Peagi algab kevad ja taas 
on käes ka talgupäevade 
aeg! Põhja-Tallinna valit-
susel on rõõm oma häid 
koostööpartnereid ka sel 
aastal kutsuda talgutele 
Stroomi randa ja seda juba 
23. aprillil.

Põhja-Tallinna valitsus on 
mitmel aastal korraldanud tal-
gupäevi linnaosa erinevates pai-
kades ning sellest on kujunemas 
meeldiv ja ka kasulik tradit-
sioon. Eelkõige on see hea või-
malus kaasata põhjatallinlasi 
oma elukeskkonna kaunimaks 
muutmisel ning seeläbi panna 
inimesi seda keskkonda ka roh-
kem hoidma ja omaks pidama. 
Talgupäeva tulemuseks on ko-
gukonna tunde suurenemine ja 
loomulikult puhtam ja ilusam 
linnakeskkond. Eelmisel aastal 
koristasime üheskoos pargi- ja 
aiajäätmeid ning prügi kokku 85 
m3 ehk ca 15 tonni. Liiva trans-
portisime ära kohtadest, kus se-
da olema ei peaks, kokku umbes 
120 tonni.

Talgupäeva tulemuseks 
on kogukonna tunde 
suurenemine.

Oleme koostöös Tallinna 
Keskkonnaametiga juba mitmel 
aastal korraldanud heakorratal-
guid Stroomi rannas ning selle 
lähiümbruses. Mitmelgi korral 
on just Stroomi ranna talgud 
avanud pealinna heakorrakuu. 

Ka tänavu plaanime pealinna 
avatalgud korraldada just Stroo-
mi rannas ning kutsume kõiki 
taas osalema. Talgupäev toimub 
juba 23. aprillil ning seekord ta-
hame ette võtta suurima koris-
tusala Stroomi ranna talgute 
ajaloos. 

Tule sinagi oma sõpruskon-
na, koolipere või ettevõttega 
osalema! Kõigepealt korrasta-
me ranna ning seejärel saame 
talgusuppi süües ja lõbusat kul-
tuuriprogrammi kuulates/vaa-
dates ka muljeid vahetada. Loo-
mulikult ei puudu ka talguloos 
ning toredad auhinnad. Tänavu 
liituvad talgutega ka Helsingi, 
Peterburi ja Turu linn.

Talgutel osalemiseks regist-
reeri oma meeskond, saates 
e-kirja aadressile sten.svetlja-
kov@tallinnlv.ee. Kui tulete 
seltskonnaga, palume kirja pan-
na talgutel osalevate inimeste 
umbkaudse arvu, meeskonna ju-
hi nime ja tema kontaktid ning 
asutuse, kust meeskond tulemas 
on.

Täpsema info talgute päeva-
kavast, kontsertprogrammist ja 
muust kasulikust edastame ju-
ba meie järgmises lehes, mis il-
mub 8. aprillil.

Ootan täpsustavaid küsimu-
si, uusi lahendusi ning loomu-
likult suurt huvi ja rohket osa-
võttu. 
Sten Svetljakov,
Põhja-Tallinna kultuuri- ja
noorsootöö sektori juhataja

Kaunis hetk Akrobaatikakoolis 
toimunud võistlustelt. 

Põhja-Tallinna rahvas oli Eesti sünnipäeva tähistama kutsutud taas Salme kultuurikeskusesse. 

Vabariigi sünnipäeval Vabariigi sünnipäeval 
autasustati väärikaid autasustati väärikaid 
põhjatallinlasipõhjatallinlasi

Ühena viie hulgast pälvis Põhjatähe Marionett Teatri juht Mart Puust. 

Külalisi tervitasid Põhja-Tallinna haldussekretär vanema kohustes Anne Nurk ja linnaosa halduskogu esi-
mees Andrei Birov. 

Tulge 23. aprillil
traditsioonilisele talgu-
päevale Stroomi randa!

Need labidad ja rehad ootavad oma õiget hetke, et taas talgutel osa-
leda. 

Nagu alati ootame tänavugi koristustalgutele palju noori. 
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Teated detailplaneeringutest

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS KORRALDAB VASTAVALT TALLINNA 

LINNAPLANEERIMISE AMETI PROTOKOLLILISELE OTSUSELE NING 

TALLINNA EHITUSMÄÄRUSELE MANUFAKTUURI TN 3 KINNISTU 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSE, PROJEKTEERIMIST-

INGIMUSTE EELNÕU JA ESKIISI AVALIKUSTAMISE. AVALIK VÄL-

JAPANEK TOIMUB 10.–24.03.2016, TÖÖAJA JOOKSUL, PÕH-

JA-TALLINNA VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.

Manufaktuuri tn 3 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavo-
likogu 25.03.2010 otsusega nr 73 kehtestatud Kopli tn 35, 35a, 35d 
ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneeringuga. Detailplaneeringus on 
Manufaktuuri tn 3 kinnistule antud ehitusõigus kuni 60 korrusega 
kõrghoone ehitamiseks. Kõrghoone arhitektuurse lahenduse leidmi-
seks on seatud arhitektuurikonkursi nõue. Hoonestusala ja Kopli tä-
nava vahelisele alale on ette nähtud avalik linnaväljak. Esitatud eskii-
si kohaselt soovitakse esimeses ehitusetapis rajada kinnistule 1-kor-
ruseline ca 8 m kõrgune kaubanduskeskus. Hoone ja Kopli tänava 
vahelisele alale on kavandatud 117-kohaline autoparkla. Kaubandus-
keskuse asukoht on detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala 
suhtes nihkes, jäädes ehitusseadustikuga lubatud 10% piiresse. Välja 
on pakutud uus liikluslahendus. Täna asuvad kinnistul 1–2 korruseli-
sed amortiseerunud laohooned ja viljapuuaed.
Ootame Teid dokumentidega tutvuma. Dokumentidega on võimalik 
tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registri ehitusprojekti-
de ja projekteerimistingimuste registris aadressil http://ehitus.tallinn.
ee/tpr/. Palume ühistul elanikke teavitada. Lisainfo telefonil 
645 7003. 

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS KORRALDAB VASTAVALT TALLINNA 

LINNAPLANEERIMISE AMETI 06.01.2016 PROTOKOLLILISELE OT-

SUSELE NING TALLINNA EHITUSMÄÄRUSELE MANUFAKTUURI TN 

14 KINNISTU PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSE, PROJEK-

TEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA ESKIISI AVALIKUSTAMISE. AVA-

LIK VÄLJAPANEK TOIMUB 10.–24.03.2016, TÖÖAJA JOOKSUL, 

PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.

Manufaktuuri tn 14 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavo-
likogu 25.03.2010 otsusega nr 73 kehtestatud “Kopli tn 35, 35a, 35d 
ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneeringuga”. Eskiisprojektis on de-
tailplaneeringus ette nähtud maa-alune parkimismaht üle kantud 
maapealsesse parkimishoonesse. Parkimishoone rajatakse ühe de-
tailplaneeringus kavandatud kortermaja asemele. Selline lahendus 
vähendab eskiisi seletuskirja kohaselt uusehituse elamispinna mahtu 
ja seeläbi inimeste tihedust, teisalt võimaldab rajada detailplaneerin-
guga võrreldes oluliselt enam kõrghaljastust. Kinnistu maapealne 
hoonestusala on võrreldes detailplaneeringus kavandatuga 0,2% 
nihkes. Loobutud on maa-alusest hoonestusalast.
Ootame Teid dokumentidega tutvuma. Dokumentidega on võimalik 
tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registri ehitusprojekti-
de ja projekteerimistingimuste registris aadressil http://ehitus.tallinn.
ee/tpr/. Palume ühistutel elanikke teavitada. Lisainfo telefonil 
645 7003. 

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 29.02.2016 KELL 11.00–

14.00 TOIMUS PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE SAALIS PREESI TN 

5//7 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄL-

JAPANEKU KESTEL ESITATUD VASTUVÄIDETE ARUTELU. 

Arutelul osalesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajad, Peeteli 
Kiriku Sotsiaalkeskuse esindaja, planeeringu koostaja, Põhja-Tallinna 
Valitsuse esindajad ja 23 piirkonna elanikku, sh planeeringu avaliku 
väljapaneku kestel vastuväite esitanud isikud ja nende esindajad. 
Arutelul käsitleti detailplaneeringu kohta esitatud eriarvamusi, vas-
tuväiteid ning nende võimalikku lahendamiskäiku. Vastuväidete esi-
tajad oma seisukohti ei muutnud ning Peeteli Sotsiaalkeskuse, pla-
neeringu koostaja ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastused neid 
ei rahuldanud. Piirkonna elanike põhimõtteline soov on, et lastekes-
kuse asemele rajatakse 1930. aastatel kavandatud avalik park. Koda-
nikud pidasid küsitavaks vajadust lastekeskuse järele antud asuko-
has, toonitati kavandatava laste- ja noortekeskuse ruumilist sobima-
tust antud piirkonda ja turvalisuse ning kinnisvara väärtuse vähene-
mise ohtu. Peeteli kirik kutsus kogukonda arutelu kiriku ruumides 
jätkama. Detailplaneeringu edasine menetlemine jätkub Tallinna Lin-
naplaneerimise Ametis. 

Põhja-Tallinna Sõnumid toimetus: Niine 2, 10414 Tallinn

Tegevtoimetaja: Raivo Lott, tel 645 7012

Reklaam, artiklid ja kaastöö: raivo.lott@tallinnlv.ee

Vaata võrgus:  http://ptsonumid.blogspot.com

 www.facebook.com/pohjatallinn

 www.tallinn.ee/pohja

Ootan kõigi häid mõtteid, ette-
panekuid ja reklaamialast koostööd.

Tallinna linnavalitsus keh-
testas oma istungil Mii-
nisadama ja lähiala detail-
planeeringu, mis loob või-
maluse kuni kahekümne 
kaitseväehoone ehitami-
seks, laiendamiseks või re-
konstrueerimiseks. 

Detailplaneeringuga on ka-
vandatud 11,65 ha suurusele 
maa-alale suletud kaasaegne 
kaitseväe linnak. Mereväebaa-
sis luuakse uued töökohad, pa-
remad olmetingimused ja ruu-
mipinda tegevuse laiendami-
seks. 

Kõik väärtuslikud hooned, sh 

kolm muinsuskaitsealust hoo-
net – Miinisadama katlamaja 
koos korstnaga, aku- ja tor-
peedokoda ning ladu – säilita-
takse ning sadamakai rekonst-
rueeritakse.

Amortiseerunud ja linnapil-
ti sobimatute hoonete asemele 
on kavandatud uued kuni nel-
jakorruselised hooned. 

Detailplaneeringus kavanda-
tu heakorrastab piirkonda, üht-
lustab piirkonna hoonestuse 
rütmi ja suurendab kõrghaljas-
tuse osakaalu. Kavandatava 
hoonestuse planeerimisel on ar-
vestatud, et väärtuslik ja oluli-

ne kõrghaljastus säiliks maksi-
maalselt ning planeeritud ja 
olemasolevate hoonete vahel 
valitseks loogiline sümmeetria. 

Planeeringuala paikneb 
Tööstuse tänava ääres ning piir-
neb läänest Hundipea sadama-
ga, põhjast Tallinna lahega, lõu-
nast raudtee ja idast Peetri sa-
damaga. 

Paljassaare ja Russalka vahe-
lise rannaala üldplaneeringu 
järgi on detailplaneeritava maa-
ala peamisteks juhtfunktsiooni-
deks riigikaitselise sadama maa, 
tehnoehitiste maa, haljasala 
maa ja raudtee maa. Detailpla-

neering on kehtiva Paljassaare 
ja Russalka vahelise ranna ala 
üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu algatamist 
taotles kaitseministeerium. De-
tailplaneeringu koostamine al-
gatati 6. novembri 2013 korral-
dusega. Detailplaneeringu koos-
tas OÜ Artes Terrae. 

Kaitseministeerium on võt-
nud kohustuse tagada oma va-
hendite arvelt planeeringualast 
väljapoole jääva avalikult kasu-
tatava sõidutee ja sellega külg-
neva kõnnitee osa, üldkasutata-
va haljastuse, välisvalgustuse ja 
tehnorajatiste väljaehitamise. 

Miinisadamast saab kaasaegne kaitseväelinnak

Tallinna linnavalitsus keh-
testas Põhja-Tallinnas Pel-
guranna asumi piiril paik-
neva Sõle tn 31 kinnistu 
detailplaneeringu, mis loob 
võimaluse ehitada alale 
kuni 8-korruseline korter-
elamu ja kuni kahekorru-
selise kaubanduskeskuse.

Sõle tn 31 kinnistu detailpla-
neering hõlmab 2,21 ha suuru-

se maa-ala, detailplaneeringu 
koostas Linnaruumi OÜ. Planee-
ritud maa-ala asub Põhja-Tal-
linna linnaosas Sõle tänava ja 
Kolde puiestee vahelisel alal. 
Piirkond on hoonestatud valda-
valt korterelamutega. 

Sõle tn 31 kinnistu omanik 
on Tallinna Kaubamaja Kinnis-
vara Aktsiaselts. Kinnistul asub 
kauplusehoone.

Detailplaneeringus on ette 
nähtud Sõle tn 31 kinnistu ja-
gamine üheks elamumaa ja 
üheks ärimaa sihtotstarbega 
krundiks ning elamumaa siht-
otstarbega krundile ehitusõigu-
se määramine 8 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega korterela-
mu ehitamiseks. Ärimaa siht-
otstarbega krundile nähakse et-
te kuni kaks maapealse ja üks 

maa-aluse korrusega kauban-
dushoone rajamine. 

Kaubandushoonele pääseb 
juurde Sõle tänavalt ja Kolde 
puiesteelt ning elamumaa siht-
otstarbega krundile Kolde puies-
teelt.

Detailplaneering on kooskõ-
las Tallinna üldplaneeringuga 
ning koostatava linnaosa üld-
planeeringuga. 

Pelguranna piirile kavandatakse Selverit ja kortermaja

Meie kõigi elu käib kindla 
rütmi järgi. Täiskasvanud 
töölkäiv inimene veedab 
valdava enamuse ajast tööl 
olles.

Paljud tööandjad aga paku-
vad oma töötajatele ka erinevaid 
võimalusi oma tervisele mõtle-
miseks ja selle parandamiseks. 
Üks võimalusi märgata ja tun-
nustada oma töötajaid on liitu-
da TET- ehk Tervist Edendava-
te Töökohtade võrgustikuga. 

TET-võrgustiku eesmärgiks on:

• erinevate asutuste, ettevõ-
tete ja organisatsioonide spet-
sialistide koondamine heade ko-
gemuste jagamiseks;

• organisatsioonide toetami-
ne töökeskkonna arendamisel 
ja töötajate terviseteadlikkuse 
tõstmisel;

• kutsehaiguste, tööohutuse 
ja tööst põhjustatud haiguste 
parem ennetamine töökohal.

Miks liituda TET-võrgustikuga?

Selleks on mitu head põh-
just:

• olles liitunud võrgustikuga, 
on ettevõttele ühtlasi võetud ka 
kohustus, mis motiveerib tervis-
edendusega tõsisemalt tegele-
ma;

• võrgustik korraldab ühisü-
ritusi ja kampaaniaid, milles 
osalemine soodustab tervist-
edendava mõtteviisi kujune-
mist;

• võrgustiku vahendusel on 
tagatud parem ligipääs mitme-
sugustele juhendmaterjalidele 
ja ka head nõu andvatele spet-

sialistidele;
•  iga võrgustikuga liitunu 

suurendab töökohtade tervis-
edendusest kasu saavate tööta-
jate hulka.

TETi tervisekalender

Tervise Arengu Instituut, kes 
koordineerib TET-võrgustikku, 
on koostanud tervisekalendri. 
Selle järgi keskendutakse igal 
kuul konkreetsele tervisega seo-
tud teemale.

Veebruaris oli teemaks vähi 

ennetus, märtsis pööratakse tä-
helepanu sõltuvustele, eriti ka-
nepisõltuvusele; aprill on tra-
ditsiooniliselt südamekuu, mai 
on seotud tubaka kahjuliku mõ-
ju teadvustamisega, juunis mõt-
leme puhkamise vajalikkusele, 
september on puu- ja köögivil-
jade kuu, oktoobris keskendu-
me vaimsele tervisele ja no-
vembris on fookuses alkoholi 
teema.

Liituge võrgustikuga!

Põhja-Tallinnas on juba võr-
gustikuga liitunud mitmed et-
tevõtted ja asutused, sealhulgas 
ka Põhja-Tallinna valitsus. Kut-
sun üles kõiki Põhja-Tallinna 
linnaosa piirkonnas tegutsevaid 
ettevõtteid ja asutusi liituma 
TET-võrgustikuga ning mõtle-
ma ja panustama tervemale, tu-
gevamale ja tegusamale tööta-
jaskonnale. TET-võrgustikuga 
saab liituda aadressil: www.ter-
viseinfo.ee. 
Triin Lindau,
Põhja-Tallinna valitsuse tervise-
denduse spetsialist

Mis on TET-võrgustik ja Mis on TET-võrgustik ja 
milleks see hea on?milleks see hea on?

Tallinn loob uue tervikliku 
ruumilahenduse Telliskivi 
Loomelinnakust reisisada-
mani ning arendab mo-
biilrakenduse elanike pa-
remaks kaasamiseks. 

Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet osaleb Baltic Urban Lab 
projektis, mille raames partner-
linnad Turu, Norrköping, Riia ja 
Tallinn tegelevad pruunalade 
(endiste tööstus- ja raudteeala-
de) taas aktiivse linnaruumina 
kasutuselevõtuga. 

Protsessi kaasatakse huvita-

tud osapooled ning võetakse ar-
vesse linlaste vajadusi ja soove 
ala kujundamisel. Eesmärgiks 
on välja töötada maaomanikke, 
arendajaid, planeerijaid ja lin-
nakodanikke kaasav koostöö-
mudel ja avalikku ruumi arves-
tav terviklahendus (struktuur-
plaan), et Skoone bastioni ala 
Telliskivi loomelinnakust reisi-
sadamani oleks elav piirkond. 

Tallinnas väljavalitud projek-
tiala (ca 27 ha) on väga atrak-
tiivse asukohaga, külgnedes sel-
liste oluliste avalike hoonetega 

nagu tulevane Eesti Kunstiaka-
deemia peahoone, Energia avas-
tuskeskus, Kultuurikatel ja lin-
nahall. Samuti paikneb ala ka-
he olulise transpordi sõlmpunk-
ti Balti jaama ja reisisadama va-
hel.

Ühelt poolt nende kahe 
sõlmpunkti ja teiselt poolt va-
nalinna-Kalamaja omavahelist 
ruumilist seost tahabki linn sel-
le projektiga tugevdada. 

Skoone bastioni ümbruse ala 
arendamisel on suurimaks väl-
jakutseks investorite leidmine 

ja kaasamine avaliku ruumi 
arendamisse. Seni on piirkon-
dade arendamise initsiatiiv Tal-
linnas olnud peamiselt erakä-
tes, sellel alal aga võtab linn 
juhtrolli enda kätte. Projektiga 
katsetatakse ka uusi kaasamis-
meetodeid.

Planeeringute registri eda-
siarendusena luuakse mobiili-
rakendus, mille abil hakatakse 
linnakodanikelt planeeritava ala 
kohta ettepanekuid ja kommen-
taare koguma. 
Raepress

Skoone bastioni alale luuakse uudne ruumilahendus
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Põhja-Tallinna ühistrans-
porti ootavad lähiajal ees 
mitmed põhimõttelised 
muudatused, mis peaksid 
oluliselt parandama nii 
trammi- kui ka bussiliik-
lust. 

Parimaks uudiseks põhjatal-
linlastele on peagi algav tram-
mitee põhjalik rekonstrueerimi-
ne, mis lubab ka 1. ja 2. liini tee-
nindama uued CAF Urbos tüü-
pi trammid. Renoveeritud tram-
miteel väheneb kordades tram-
mide liikumisega kaasnev mü-
ra – uuel rööbasteel kasutatak-
se mürasummutavaid lahendu-
si.

Projekti “Kopli suunalise 
trammiliini taristu projekteeri-
mine ja rekonstrueerimine” 
hakkavad ellu viima riigihanke 
võitnud ühispakkujad OÜ Bau-
schmidt ja AS TREF Nord. 
Rööbastee Kopli-suunaline re-
konstrueerimine on loogiline 
jätk Tallinna tramminduses toi-
muvatele põhimõttelistele muu-
datustele, mis algasid 3. ja 4. lii-
ni trammiteede rekonstrueeri-
misega.

Tänaseks on need suurema-
hulised tööd edukalt lõpetatud. 
Jäänud on veel läbimurre len-
nujaamani. Paralleelselt alusta-
sime ettevalmistusi Kopli suu-
na kaasajastamiseks kogu tema 
pikkuses. Tööd algavad juba sel 
kuul ning tuleva aasta oktoob-
ris on kogu pealinna rööbastee 
viidud XXI sajandi nõuetele vas-
tavaks.

Tööd algavad juba sel 
kuul ning tuleva aasta 
oktoobris on kogu 
pealinna rööbastee
viidud XXI sajandi 
nõuetele vastavaks.

Rekonstrueeritava trammi-
tee pikkuseks on 16 kilomeetrit. 
Projekt hõlmab trammiteed Vi-
ru väljakust kuni Kopli depooni 
ning depoo territooriumil asu-
vaid rööbasteid.

Rööpad viiakse betoonaluse-
le, vahetatakse välja kontaktliin 
ning kandemastid. Lõigul Suur 
Rannavärav-Balti jaam viiakse 
trammitee lähemale Skoone 
bastionile, arvestades tulevikus 
Rannavärava tänava sulgemist 
autoliiklusele. Kolme veoalajaa-
ma paigaldatakse uued sead-
med. Viru ringil vahetatakse 
välja Kopli-suunalised pööran-
gud. Kõik peatused saavad tram-
miooteplatvormid ning ooteko-
jad.

Sõiduteega ristumised muu-
detakse ohutumaks – paigalda-
takse foorid ning kujundatakse 
ümber liikluslogistilised lahen-
dused. Kopli trammidepoo saab 
siis parkida uusi CAF Urbos 
tramme.

Tööd kolmes etapis 

1. etapp: Suure Rannavärava 
ning Balti jaama vahelisel alal 
toimub trammitee ümbertõst-
mine koos trammide ajutise ta-
gasipöörderingi ehitamisega. 
Etapp kestab märtsist kuni ok-
toobrini 2016. Trammiliiklus 
Kopli suunal peatatakse juunist 
kuni 1. septembrini 2016.

2. etapp: Viru väljaku ja Suu-
re Rannavärava vaheline tram-
mitee rekonstrueeritakse koos 
Viru pöörangute vahetusega. 
Etapp kestab juunist oktoobri-
ni 2016.

3. etapp: Balti jaama ja Kop-
li depoo vahelise trammitee re-
konstrueerimine koos Kopli de-
poo ümberehitusega. Etapp kes-
tab oktoobrist 2016 kuni ok-
toobrini 2017. 

Kõigi Kalaranna täna-
va ja lähiümbrise
elanike rõõmuks
alustame seal alates 
maist bussiliiklust.

Tööde käigus püüame põhja-
tallinlaste igapäevaelu võimali-
kult vähe häirida. Trammiliik-
luse peatamise ajaks tänavu su-

vel tuuakse liinile piisavalt 
asendusbusse. Põhja-Tallinna 
trammiliikluse kaasajastamisse 
investeerime kokku ligi 20 mil-
jonit eurot. 

Kalaranda buss 

Teine hea uudis on see, et 
kõigi Kalaranna tänava ja lähi-
ümbruse elanike rõõmuks alus-
tame seal alates maist bussiliik-
lust.

Plaanide kohaselt hakkab 
buss väljuma Veerenni peatu-
sest ning läbib kesklinna. Uue 
bussiliiniga saavad ka turistid 
hõlpsamini ühte Euroopa inno-
vaatilisemasse ning huvitava-
masse muuseumi Lennusada-
mas.

Tean, et bussiliikluse käivi-
tamist Kalaranna tänaval on pi-
kisilmi oodatud ning olen tei-
nud kõik endast oleneva bussi-
liini avamise kiirendamiseks.

Hübriidbussid Sõle tänavale

Aasta algusest teenindavad 
linlasi Haabersti suunal, endis-
tel 6. ja 7. trolliliinidel mugavad 
hübriidbussid. Seni oleme sõit-
jatelt saanud ainult positiivset 
vastukaja. Uued hübriidid sõi-

davad sujuvamalt ning ei sõltu 
võimalikest liiniriketest. Ka on 
hübriidid märksa sõitjasõbrali-
kuma salongiga. Keskkon-
nasäästliku hübriidtehnoloogia 
kasutusele võtmine ei vaja 
täiendavaid investeeringuid. 
Sõiduk liigub nii elektri- kui ka 
diiselmootori jõul. Pidurdami-
sel muundub liikumisenergia 
elektriks, mis salvestatakse. 
Peatustest väljumisel ning foo-
ride tagant sõitu alustades töö-
tab elektrimootor. Volvo 7900 
hübriidbussides on 34 iste- ja 50 
seisukohta, sõidukid on varus-
tatud konditsioneeridega. Bus-
si diiselmootori heitenormid 
vastavad Euro-6 nõuetele.

Hübriidtehnika pidev areng 
on pannud meid sellele trans-
pordiliigile suuremat tähelepa-
nu pöörama ning me näeme 
hübriidsõidukite kasutuselevõ-
tus suurt tulevikku.

Oma arenguplaanides kavan-
dame tuua hübriidid ka Põh-
ja-Tallinna, kus need järgmise 
aasta suvest võtavad üle 9. trol-
liliini.

Hanke 20 uue hübriidbussi 
soetamiseks kuulutame välja ju-
ba lähipäevil. 

Ka Põhja-Tallinn saab uued Ka Põhja-Tallinn saab uued 
trammid ja hübriidbussidtrammid ja hübriidbussid

Enno Tamm,
Tallinna Linna-
transpordi AS
juhatuse esimees

Kui trammiteede renoveerimine tehtud, näeb ka Kopli ja kesklinna vahet sõitmas just neid tramme. 

Peagi on need trammid ka 1. ja 2. liinil ajalugu. 

Teisipäeval, 5. aprillil kell 
11–16 toimub Eesti Rah-
vusraamatukogus (Tõnis-
mägi 2) VIII tarbijaõiguste 
päev, millega Tallinn tähis-
tab ülemaailmset vastavat 
päeva. 

Seekordne teemadevalik pa-
kub kasulikke teadmisi nii tar-
bijatele kui ka kauplejatele.

Tööõiguse teemal räägitakse 
tähtajalisest, tähtajatust ja suu-
lisest töölepingust, käsundusle-
pingust, proovipäevast ja katse-
ajast. Ettekandes perekonnasei-
su mõjust kinnisvaratehingute-
le, varasuhetele ja pärimisele 
keskendub jurist ühis- ja lahus-
varale, vara juurdekasvu tasa-
arvestusele, abieluvaralepingu-
le, seaduse- ja testamendijärg-
sele pärimisele ning pärandva-
ra jagamisele. 

Maksu- ja tolliamet tutvus-
tab madala sissetulekuga tööta-
vale isikule tulevikus tehtavat 
iga-aastast tagasimakset, mis 

rakendub aastast 2017. Lisaks 
antakse lühiülevaade töötami-
se registri senisest tegevusest ja 
jagatakse maksude alast teavet.

Tarbijakaitseameti esindaja 
räägib tarbijate õigustest ja toob 
näiteid ebaausate kauplemisvõ-
tete kasutamisest. Muuhulgas 
selgitatakse, et kui ostetud as-
jal ilmneb kahe aasta jooksul 
varjatud puudus või muu lepin-
gutingimustele mittevastavus, 
siis annab eelkõige seadus, mit-
te müügigarantii, tarbijale õigu-
se pretensioonidega kaupleja 
poole pöörduda. Tutvustatakse 
ka, millised uuendused on tule-
kul tarbijakaebuste kohtuväli-
sel lahendamisel.

Ootame teie küsimusi ette-
kandjatele aadressil tarbijain-
fo@tallinnlv.ee või telefonil 
640 4232.

Osavõtt on tasuta. Sünkroon-
tõlge vene keelde. Ootame kõi-
ki tarbijaid ja kauplejaid tarbi-
jaõiguste päeval osalema! 

Õigusbüroo Õigus ja Kord 
OÜ osutab tasuta õigusabi 
eraisikutele ning korteri-
ühistutele eesti ja vene 
keeles.

Aitame lahendusi leida pea-
miselt võla, perekonna ja päri-
misõiguse ning ka täitemenet-
lust puudutavates küsimustes. 
Vastuvõtuajad on igal teisipäe-
val kell 10–12.30, aadressil Pär-

nu mnt 21. 
Vastuvõtuks on vajalik eel-

nev registreerimine telefoni-
numbril 646 2222 või registree-
rida end meie kodulehel http://
oiguskord.ee/tasuta-oigusabi/ .

Samuti on võimalik esitada 
juristidele tasuta ja anonüüm-
seid küsimusi elektrooniliselt 
www.oiguskord.ee veebilehe 
foorumi kaudu. 

Tallinna Ettevõtlusamet 
koostöös Tallinna Ülikoo-
liga kutsub osalema loen-
gusarja “Avatud Akadeemia 
2016” kevadhooaja loengu-
tes.

Märtsist kuni maini toimub 
kolm teadustöid tutvustavat 
loengut, mis toimuvad iga kuu 
viimasel neljapäeval kell 10–12 
Tallinna Ülikooli kampuses Ma-
re õppehoones Uus-Sadama 5, 
Tallinna saalis (M218). 

• 31. märts 2016 “Uued äri-
mudelid liikumistervise vald-
konnas”, lektor Kristjan Port

• 28. aprill 2016 “Selge sõ-
num ettevõtja igapäevastes 
e-kirjades”, lektor Reili Argus

• 26. mai 2016 “Kuidas ku-
jundada vanemaealistest arves-
tatav tööjõuressurss?” lektor 
Tiina Tambaum

Loengud on tasuta, kuid va-
jalik on eelnev registreerumine 
eraldi igale loengule. Iga loen-
gu juurde on lisatud registree-
rimisvorm. “Avatud Akadeemia 
2016” on majandusalaseid tea-
dustöid tutvustav teemahom-
mikuformaadis loengust ja aru-
telust koosnev sari. Sarja ees-
märgiks on tutvustada majan-
dusalaseid teadusuuringuid 
ning näidata nende toetavat ja 
abistavat rolli majanduskesk-
konna, ettevõtluse ja ettevõt-
lusoskuste arendamisel. 

Tallinna linnavalitsuse tee-
nindussaalis (Vabaduse 
väljak 7) on kolmapäeviti 
taas avatud korteriühistu-
te infopunkt.

Infopunktis nõustavad kor-
teriühistute esindajaid ja korte-
riomanikke tasuta Eesti Korte-
riühistute Liidu juristid.

Nõustatakse kolmapäeviti 
esimesel poolaastal kuni 15. 
juunini ning teisel poolaastal 3. 
augustist kuni 21. detsembrini, 
nõustamine toimub kella 9–12 
ja 13–17.

Nõustamise sisuks on tasuta 
õigusalase abi andmine korter-
majade elanikele korterioman-
di valitsemise ja majandamise, 

korteriomanike ning ühistu kui 
juriidilise isiku õiguste ja kohus-
tuste ning teistes kortermajades 
elamisega seotud tsiviil-, hal-
dus-, väärteo-, kriminaalõigus-
likes küsimustes jpm.

Lisaks korraldavad linnaosa-
valitsused korteriühistute esin-
dajatele regulaarselt teabepäe-
vi ja linn toetab ka Eesti Korte-
riühistute Liidu elamumajan-
duskonverentside korraldamist. 
Toetatakse ka koolitustel osale-
mist – koolitustoetust saab kü-
sida Eesti Korteriühistute Liidu 
või Eesti Kinnisvara Haldajate 
ja Hooldajate Liidu korraldatud 
koolitustel osalemiseks. 
Raepress

Tulekul on tarbijaõiguste päev

Ühistute infopunkt taas avatud

Ettevõtlusamet kutsub Avatud

Akadeemia loengusarjale

Õigusbüroo pakub tasuta õigusabi



Kinnisvara üüriteenused. Tel 622 9510

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. Tel 5697 1079, e-mail 
taluaed@hot.ee

Müügil soodsa hinnaga väga kvaliteetne 
puitbrikett – 144 € / tonn, Tallinnas. Pa-
kendatud 11 kg veekindlatesse pakenditesse. 
Tel 5669 0811 ja www.puitbrikett.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

Väljaõppinud puudelangetaja 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

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlus-
tööd. Tel 5352 9476, e-mail ehitus@
miltongrupp.ee

  REAKUULUTUSED

Reklaamipinna 
broneerimine ja

teadete edastamine
pohja@tallinnlv.ee 
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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

JÄRGMINE PÕHJA-

TALLINNA SÕNUMID

ILMUB 8. APRILLIL.

Kaastööd, teated ja uudised:

pohja@tallinnlv.ee

Reklaam ja kuulutused: 

pohja@tallinnlv.ee


