
Mustamäe teel Huvikeskuse Kullo 
ees ja Forelli tänaval valminud uued 
ühistranspordipeatused parandavad 
piirkonnas ühissõidukiga sõitjate 
mugavusi ning loob parema ühendu-
se Forelli ja Laki tänava äärse piir-
konna ning Põhja-Tallinna, Musta-
mäe, Nõmme ja Männiku vahel. 

Abilinnapea Andrei Novikov tõdes, 
et paljusid ettevõtteid koondav Laki ja 
Forelli tänava piirkond vajas ühis-
transpordiühenduses mugavat lahen-
dust. „Täiendav ühistranspordipeatus 
ja bussi nr 33 liinimuudatus loob pa-
rema ühenduse eeskätt Forelli ja Laki 
tänava piirkondade ettevõtjatele ja 
kõigile ühistranspordikasutajatele, 
kes sõidavad Põhja-Tallinna, Musta-
mäe, Nõmme ja Männiku vahel. Bus-
siliin läbib nüüdsest Forelli ja Laki tä-

navat ning peatub Forelli ja Löwenruh 
ühistranspordipeatuses mõlemas sõi-
dusuunas,“ selgitas Novikov. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse 
Riibe sõnul sai selle projektiga lahen-
datud kohalike elanike jaoks mitu olu-
list muret. „Mustamäe teele rajatud 

peatus mahutab varasema asemel 
nüüd kaks liigendbussi. Tehtud tööde 
käigus tõsteti ümber ka tänavavalgus-
tus, rajati kõnnitee ning lahendati sa-
demevee ärajuhtimine,“ selgitas Riibe. 

Mustamäe teele linna sisenevale 
suunale rajatud ühistranspordi pea-
tus (3m lai ja 41m pikk) mahutab nüüd 
peatusse kaks liigendbussi. Lisaks on 
uue ühistranspordipeatuse taha raja-
tud kõnnitee ning Mustamäe teel 
Kesklinna suunas on muudetud sõi-
duradade laiuseid. Forelli tänavale ra-
jati liigendbussidele sobivate para-
meetritega (3m lai ja 21m pikk) avatud 
tasku tüüpi peatus. Vaegnägijate tar-
beks rajati ülekäiguradade ette taktiil-
se kivisillutise ribad.

Ehitustöid tegi InfraRoad AS ja 
ehitustööde maksumuseks 228 000 
eurot.  KRISTIINE LEHT
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Kristiines süüdati pidulikult 
esimene advendiküünal
29. novembril kell 15.00 süütasid Kris-
tiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, Al-
lika Koguduse pastor Kaarel Väljamäe 
ja Kristiine kaubanduskeskuse turun-
dusjuht Helina Leif keskuse ees pidu-
likult esimese advendiküünla. 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Rii-
be ütles, et jõuluaeg toob endaga kaa-
sa ka lootuse parematele aegadele. 
"Mööduv aasta on olnud väga keeruli-
ne meile kõigile ning lähenevad jõulud 
toovad nii sooja valgust südametesse 
kui ka annavad jõudu juurde. Soovime 
linnaosa elanikele kaunist ja rahulikku 
saabuvat jõuluaega," rõhutas Riibe. 

Päkapikud jagasid üritusel piparkoo-
ke ja sooja glögi, esinesid Taisi Laulu-
stuudio lapsed. KRISTIINE LEHT

Riibe: 
Kristiines on 

linna kauneim 
jõuluvalgustus!       

Loe täpsemalt juhtkirjast lk 2 

Vastvalminud Lilleküla päästeko-
mando, mis asub Kristiine linnaosas 
Lille miljööväärtuslikul alal, toime-
tas enne renoveerimistööde alusta-
mist 88 aastat vanas ning väga 
amortiseerunud hoones. 

Tänaseks on päästjad kolinud 
märkimisväärselt kaasaegsemasse ja 
korralike töötingimustega hoonesse. 
Rekonstrueerimisega paranesid näi-
teks tehniliste varustuste hooldusvõi-
malused, olmetingimused ja ka puh-
kamisvõimalused. 

Komandohoone renoveerimist 
oodati aastaid ning renoveerimispro-
jekt sai paberile 2017. aasta maikuus. 
Vanadesse ruumidesse ei mahtunud 
enam ära komando eritehnika, sest 
Lilleküla komando on ainuke varin-
gupääste võimekusega komando Ees-
tis, niisamuti on komandol keemia-
päästevõimekus, kõrgustest pääst-
miseks korvtõstuk ning konteine-
rauto. Tänu neile erivõimekustele on 
Lilleküla päästjad valmis reageerima 
üle Eesti, ehkki lõviosa väljasõitudest 
on ikka pealinnas.

"Mul on hea meel, et päästjad, kes 
kannavad siin Lilleküla komandos 
hoolt Kristiine inimeste turvatunde 
eest, said endale lõpuks väärilised töö-
tingimused. Uus hoone tähendab ka 
paremat päästevõimekust ja abi jõuab 
kiiremini kohale. On äärmiselt oluli-
ne, et käiksime ajaga kaasas ning 
päästekomandode töötingimused 
muutuvad paremaks. Meie päästjad 

on väärt maksimaalselt häid töötingi-
musi,“ ütles Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe.

Komando geograafiline asukoht 
soosib asjaolu, et komando on esma-
reageerijaks Kristiine linnaosas, aga 
reageerib ka Kesklinna, Koplisse, Mus-
tamäele, Õismäele, Haaberstisse ja 
Harku valda. Seega ei ole komando 
väljasõidupiirkond ehk kilometraaži 
poolest väga suur, küll aga on tege-
mist ühe tihedamalt asustatud piir-
konnaga, kus on nii väikeseid era-
muid kui ka kõrghooneid, koole, laste-
aedasid, hotelle, riigiasutusi, kauban-
duskeskuseid, supelrandu jmt. Seega 
pakub piirkond kindlasti päästjatele 
keerulisi väljakutseid, mistõttu on 
korralikud töötingimused ja parane-
nud päästeautode väljasõiduvalmidus 

äärmiselt olulised.  Kui uue hoone ehi-
tustööd käima lükati, läks kõik suhte-
liselt ladusalt, olgugi, et tööde käigus 
ilmneb alati ootamatusi. Näiteks 
avastati, et kinnistu alt jookseb läbi 
asumit varustav 300 mm läbimõõdu-
ga veetoru, mis oli nii halvas seisus, et 
ka see tuli välja vahetada. Ühtlasi sel-
gus, et vana maja torn oli ümber kuk-
kumas ning ka see lammutati osali-
selt maha ja taastati. 

Lisaks vana hoone renoveerimisele 
rajati hoone kõrvale ka juurdeehitus, 
kus paiknevad garaaž, tehnika pesu-
ruum, meeste olmeruum, jõusaal, puh-
keruumid, köök, meeskonnaruum, saun 
ja duširuumid. Oluline uuendus on ka 
see, et kui enne asusid päästeautod hoo-
vi peal ning suure autoga tuli välja sõi-
tes rohkelt manööverdada, siis uues 

hoones toimub väljasõit otse tänavale, 
mistõttu saavad päästeautod kiiremini 
sündmustele sõita. Renoveeritud ko-
mandos viib maja torni korralik trepp 
ning ka ennetuskeskus sai uued ruu-
mid. Nii paranevad päästehoone reno-
veerimisega kindlasti oluliselt päästja-
te töötingimused, hoone energiatõhu-
sus ja sisekliima. 

Päästeameti üks prioriteetidest on 
järjepidev päästjate töö- ja olmetingi-
muste parandamine ning Lilleküla ko-
mando ehitus on järjekordne tähis sel-
les objektide reas, mis lähiaastatel on 
kavas järk-järgult korda teha.

Lilleküla päästehoone rekonstruee-
rimise projekteeris ConArte OÜ, pro-
jekteerimise aluseks oli PAIK Arhitek-
tid OÜ poolt 2015. aastal koostatud hoo-
ne mahuline eskiis. KRISTIINE LEHT

LILLEKÜLA PÄÄSTEKOMANDO: amortiseerunud 
vanast majast energiatõhusaks ja kaasaegseks hooneks

„Kui päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu vanas Lilleküla komando 
majas 2017. aastal ringi käis, iseloo-
mustas ta maja mõttega: „Paistab, et 
sellest ajast, mil ma ise Lilleküla ko-
mandosse tööle tulin, ei ole siin ma-
jas suurt muutunud.“ See vastas tõe-
le – maja oli vana, amortiseerunud ja 
vajas hädasti korralikku remonti, üht-
lasi oli Lilleküla päästekomando kas-
vanud märkimisväärselt kasutusel 
oleva varustuse, autode ja seadmete 
poolest ega mahtunud enam vanas-
se majja ära. Uue majaga oleme aga 
väga rahul. Kindlasti on vanu harju-
musi, mis vajavad ümber õppimist ja 
kohanemist, aga tõesti oleme väga 
rahul. Ühtlasi saame Lilleküla erivõi-
mekuse konteinerid, mis seni asusid 
Mänsakul, nüüd ka päriselt Lilleküla 
komandosse tuua ehk saame olla 
oluliselt operatiivsemad ja kiiremad 
sündmustele reageerides.“ 

LILLEKÜLA KOMANDOPEALIK 
IVO REMMELGA: 

Laki ja Forelli piirkonnas paranes ühistranspordiühendus



11. detsember 20202 KRISTIINELEHT

Kallid Kristiine elanikud!

Jälle on üks aastaring lõppemas ja ees oo-
tamas uus. Kuigi see aasta on olnud laial-
dase viiruseleviku tõttu meile kõigile 
väga keeruline, siis tehtud töödega saab 
siiski rahule jääda. Suure sammu astusi-
me edasi teede ja tänavate korrastamisel. 
Olulist tähelepanu pöörasime haljasala-
de korrashoiule, lilleilule ning üldise hea-
korra kvaliteedi tõstmisele. Paigaldasime 
pinke ja prügikaste, uuendasime mängu-
väljakuid ning välitreeningu alasid. Era-
kordselt populaarsed on sel aastal olnud 
kõik meie armsad pargid, mis tõid rah-
vast rohkem värskesse õhku liikuma. 
Kuna pargid, rohelus ja haljasalad on 
meid iseloomustavad märksõnad, siis pa-
nime sel talvel suurt rõhku just talvisele 
jõuluvalgustusele. Usun, et te kõik olete 
märganud neid kauneid valgusinstallat-
sioone. Kristiines on sel aastal linna kau-
neim jõuluvalgustus! 

Meil on kindel tahtmine ja soov muu-
ta linnaosa veelgi kenamaks ja hubase-
maks: korrastame parke, uuendame par-

gimööblit ja valgusteid. Tulevikus tahame 
ehitada Löwenruh` parki ka uue lava koos 
tantsuplatsiga, et see oleks kogukonna 
kohtumispaik. 

Liikumine on tervise pant! Tervemad 
inimesed on rõõmsameelsemad ja oma 
eluga enam rahul. Me väga tahame, et 
meie Kristiine inimesed tunneks elust 
rõõmu ja tunneksid oma linnaosa üle uh-
kust. Nii nagu sellel aastal, jätkame la 
uuel aastal kergliiklusteede võrgustiku 
väljaarendamisega, tahame teha korda ja 
rajada uusi mängu- ja spordiplatse. See 
on pidev protsess ja kõik selle nimel, et 
meie elanikel oleks mugav kodu lähedal 
liikuda ja tervisespordiga tegeleda – ela-
da tervemalt. 

Löwenruh` pargis avati 
tänavaraamatukogu
Kristiine Linnaosa Valitsuse ja heatege-
vusorganisatsiooni Tallinn Kristiine Lions 
Clubi esindajad avasid ülemaailmse lah-
kuse päeva raames Löwenruh’ pargis väi-
kese tänavaraamatukogu. 

Tegemist on esimese Tallinna linnas 
välitingimustes paikneva raamatuvahe-
tuskapiga, kust igaüks võib raamatuid võt-
ta ja nende asemele tuua uued või tagas-
tada juba loetud raamatud. Me teame, et 
tänava raamatuvahetuspunktid koguvad 
üha enam populaarsust kõikjal maailmas 

ja meilgi Eestis võib juba selliseid näiteid 
leida. Löwenruh’ parki sobib selline raa-
matukapp väga hästi. Tallinlased armasta-
vad siin jalutada, kontserte nautida ja 
muul moel oma vaba aega veeta, kuid ini-
mestele meeldib ka lugeda head uut kir-
jandust. Nüüd on parki tulemiseks uus 
põhjus, sest raamatute lugemine on annab 
igaühele palju juurde. 

Spordi tänav sai korda
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 
tellimusel on valminud Spordi tänava 

taastusremonttööd ja tänav on juba mõn-
da aega olnud liiklusele avatud. Ehitustöö-
de lepinguline maksumus oli 449 000 eu-
rot. Tegemist on käesoleva hooaja viimase 
suuremahulise objekti valmimisega Kris-
tiine linnaosas.

Taastusremonttööd hõlmasid Spordi 
tänavat täies ulatuses, mis kestis kokku 
umbes viis kuud ja tekitas piirkonnale 
ajutisi ebamugavusi, kuid nüüd on tee 
saanud korda. Ehitustööde mahus uuen-
dati tänava sõiduteekatendeid 6400 ruut-
meetri ja kõnniteede asfaltbetoonkatet 
5500 ruutmeetri ulatuses, korrastati töö-
maale jäänud kaevupäised, vahetati välja 
lagunenud äärekivid ja amortiseerunud 
tänavavalgustuse mastid. 

Spordi tänav sai uuenenud ilme, tööd 
olid vajalikud ja elanike poolt oodatud, 
sest vana asfalt oli juba amortiseeritud. 
Tööde käigus korrigeeriti ka liikluskorral-
dust, ristmikele ja ülekäiguradadele rajati 
teekünnised, korrastati haljastust ja teos-
tati lõigul puude hoolduslõikus. Spordi tä-
nav 20 – 28 majanumbrite vahelises lõigus 
korrastati ka sademeveekanalisatsioon. 
Tööde tulemusena paranes piirkonnas 
oluliselt liiklusohutus. 

Ei saa me üle ega ümber heakorrast, see 
lihtsalt on nii oluline. Kristiine on popu-
laarne ja hinnatud elurajoon ja me tahame 
hea hoida selle eest, et heakord oleks tase-
mel. Aasta-aastalt saavad järjest korda suu-
remad teed ja väiksemad tänavad. 

Ma tänan siiralt kõiki Kristiine inime-
si, et olete olnud hoolsad, olete vältinud 
asjatuid riske, hoidnud end ning seeläbi ka 
teisi. Muidugi pole see lihtne, kuid selle 
ühise pingutusega hoiame üksteist ja suu-
rendab jõuliselt võimalust, et need tore-
dad tegemised ning käigud saavad kevadel 
jätkuda. Püüame märgata ja aidata. 

Hoiame kokku ja hoiame Kristiinet! 
Õnnelikku uut 2021. aastat!

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Metalli 5, Tallinn 10615

Toimetuse kontaktid: e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7117 

Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134

Kujundus: Olmerk Kujundus OÜ

Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

       Kristiine Linnaosa              @kristiinelov

Järgmine leht ilmub  15. jaanuar 2021
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JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

LINNAOSAVANEMA VEERGHea Kristiine linnaosa 
korteriühistu või eramaja omanik!
Talv läheneb ja ega külm tulemata jää. Kristiine Linnaosa Valitsus tu-
letab meelde, et Tallinna linna heakorraeeskirja järgi peab kinnistu ja 
ehitise omanik korraldama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee 
puhastamise sügislehtedest, lumest ja jääst ning tegema libeduse-
tõrjet.

Linnaosavalitsus aitab omalt poolt kinnistuomanikke graniitsõel-
mete jagamisega, et saaksite tõrjuda libedust oma maja- või täna-
vaesisel kõnniteel. 

•  Igale korteriühistule on ettenähtud 2 (kaks) ja eramajade oma-
nikele 1 (üks) 25 kg kott graniitsõelmeid. 

•  Jagamine toimub ilma eelregistreerimiseta linnaosavalitsuse 
endise haldushoone hoovis (Tulika tn 33b) alates 30. novemb-
rist kuni 21. detsembrini esmaspäeviti kell 15.00–18.00. 

Palume kindlasti nendel päevadel graniitsõelmete kottidele järgi 
tulla, sest pühade ajal jagamist ei toimu!

Üheskoos seisame hea selle eest, et linnas oleks talveperioodil 
turvaline liigelda. 

Tänud Teile ette!  KRISTIINE LEHT

Esimese advendi pühapäevast 
alates ootab Tallinnas Raekoja 
platsi jõuluturul lapsi ja täiskas-
vanuid Eesti esimene holo-
gramm-jõuluvana, kellega saab 
kohtuda iga päev kuni uue aasta 
10. jaanuarini. 

„Hologramm-jõuluvana on üks Tallin-
na jõulu-uuendustest, mis loob pühade-
meeleolu, aga on samas igati turvaline la-
hendus. Linn on koos partneritega sügi-
sest saadik nuputanud, kuidas tuua mui-
nasjutulised jõulud Tallinna ka koroona 
ajal, ja tehnoloogia on meile abiks,“ ütles 
abilinnapea Aivar Riisalu. „Oluline on see, 

et vanalinna jõulumeeleolu otsima tulles 
oleksid inimesed ka üksteise suhtes hoo-
livad, hoiaksid distantsi ja kannaksid rah-
va seas maski.“

„Tänavu on kõik olnud teisiti ja ka jõu-
luvanal on tulnud oma töid ja tegemisi 
ümber korraldada. Jõulutaadita aga ei saa 
mööduda ükski jõuluturg,“ sõnas Kesklin-
na vanem Monika Haukanõmm. „Nii saab-
ki sel aastal Raekoja platsil linna ilusaima 
jõulukuuse all näha täiesti erilist vaatepil-
ti. Oma majakese juures ootab lapsi ja kõi-
ki, kel lapsepõlv südames, üks hoopis eri-
line jõulumees – Eesti esimene holo-
gramm-jõuluvana. Jõuluvana räägib, kui-
das tal jõuludeks valmistumisega läheb, 

ning jutustab, miks on Raekoja plats just 
jõulude ajal üks väga eriline koht.“ 

Hologramm-jõuluvana teeb nähtavaks 
KNM Eesti OÜ. Ettevõtte juhatuse liikme 
Alfred Dudari sõnul on tegemist maailma 
esimese Hypervsn holograafilise projekt-
siooni tehnoloogia abil välitingimustesse 
disainitud hologramm-jõuluvanaga. 
„Uudne ja ainulaadne on Hypervsn tehno-
loogia puhul ka see, et huvilistel on võima-
lik ise jõuluvana filmida ning pildistada,“ 
lisas Dudar. „Loodan, et meie erakordne 
jõuluvana toetab Eesti kui digi-innovaato-
ri mainet mujal maailmas, kindlasti teki-
tab see elevust jõuluturu külaliste seas.“
TALLINNA LINNAKANTSELEI

Tallinna lähiaastate eelarve- 
strateegia panustab stabiilsusele
Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule Tallinna eelarvestratee-
gia aastateks 2021–2024, mis on järgmisel neljal aastal suuniseks 
linnaeelarve koostamisel. 

Eelarvestrateegia on linna eeloleva nelja aasta finantsplaan, mis 
on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel, 
tagades jätkusuutlikkuse ja vastavuse linna finantsvõimalustega.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna peamiseks eesmärgiks 
lähiaastatel tagada stabiilsus – seda nii linna finantsseisu kui ka 
linlaste heaolu silmas pidades. „Tänu linna kriisieelsele tugevale fi-
nantspositsioonile ning tõhusale finantshalduse korraldusele suut-
sime luua hea platvormi, et tulla toime ja tagada stabiilsus ka ma-
janduslanguse tingimustes,“ sõnas Kõlvart. „Tallinna linna, nii nagu 
teiste omavalitsuste ja kogu riigi finantsseisu mõjutab lähiajal kõige 
rohkem koroonapandeemiast põhjustatud majanduslik olukord. Me 
küll ei tea veel täpselt koroonast tingitud mõju ulatust majandu-
sele, mistõttu on ka keeruline võimalikke tuleviku stsenaariume ja 
finantsprognoose koostada. Kuid me peame olema valmis ka nega-
tiivseteks stsenaariumideks, leides võimalusi kokkuhoiuks ja kulude 
kärpimiseks.“

Tallinna lähiaastate finantsseisu mõjutavad mitmed välised te-
gurid, üldise majanduskeskkonna muutus ja riigi eelarvepoliitilised 
otsused, sh otsused EL rahastuse meetmete osas. Kõige enam aga 
avaldab mõju COVID-19 pandeemiast põhjustatud ebakindlus ja ma-
janduse jahtumine. Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põ-
histsenaariumi kohaselt kahaneb Eesti SKP 2020. aastal 5,5% ja kas-
vab 2021. aastal 4,5%, jäädes 2021. aasta lõpul umbes 1% alla 2019. 
aasta lõpu tasemele. 

Tegevuskuludest on strateegiaperioodil suurima osakaaluga vald-
kondadeks haridus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport, sot-
siaalhoolekanne ja heakord. Senisest enam keskendutakse keskkon-
nasäästlikkusele ehk ringmajandusele ja rohepöördele, targa linna 
projektide ja rattastrateegia realiseerimisele. 

Investeerimistegevus jätkub eelolevatel aastatel kõikides linna 
tegevusvaldkondades ning investeeringute kogumahuks on kavan-
datud 125-161 miljonit eurot aastas, sh on jätkuvalt olulisel kohal 
linna haridusasutuste, linna ühistranspordi ja linna rohevööndi (par-
gid jm rohealad) arendamine, samuti teede ja tänavate ehitus ning 
rekonstrueerimine. 

Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse nii linna omava-
hendeid, maksimaalses võimalikus ulatuses EL uue rahastusperioo-
di võimalikke toetusi kui ka toetusi riigieelarvest, samuti on kavas 
osaliselt rahastada investeeringuid võetava laenu arvelt, hoides 
seejuures linna võlakoormuse mõõdukal tasemel.
TALLINNA LINNAKANTSELEI

Raekoja platsil saab kohtuda hologramm-jõuluvanaga
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Citycon omandas tütarettevõtte 
Kristiine Keskus OÜ kaudu Kristiine 
Keskuse parklaga piirnevad Kotka-
poja 1, 3, 5 krundid ja kavandab 
5690 ruutmeetrisele maa-alale 
ning olemasoleva parkla kinnistule 
kinnisvaraarendust, mille eesmär-
giks on veelgi arendada piirkonda 
kui multifunktsionaalset linliku ala. 
Ühtlasi on plaanis parendada ja 
mugavdada sealsete ühistranspor-
di sõlmpunktide vahelist liikluskor-
raldust.

„Kotkapoja kruntide ostmine an-
nab võimaluse arendada suuremat 
büroo, teenindus-, elamispindade ala, 
mis on tihedalt seotud kaubandus-
keskuse taristuga, moodustades üht-
se koosluse.  Multifunktsionaalsete 
linlike keskkondade arendamine on 
ka Cityconi keskne strateegia Põhja-
maades,“ ütles Cityconi arendusdi-
rektor Katriina Penttinen. 

Sellised linlikud keskkonnad aita-
vad vähendada Tallinna autostumist, 
tuues ühte kohta kokku töökohad, 
elamupinnad, kaubanduse, vabaaja-
veetmise võimalused ja heal tasemel 
ühistranspordi, mille tõttu on koor-
mus liiklusele väiksem.

„Kristiine Keskus asub Tallinna 
liikluse tuiksoonel, mis tähendab 
väga head ligipääsetavust kõikide 
transpordiviisidega – nii rongi, bussi, 
trolli kui sõiduautoga. Viimastel aas-

tatel oleme pööranud olulist tähele-
panu ka sellele, et meile oleks hea tul-
la jalgsi, ratta või elektritõukerattaga, 
luues selleks eraldi parkimisvõimalu-
sed. Linn on kavandamas piirkonda 
ka transpordi ümberistumise sõlm-
punkti, mis teeb piirkonnas liikumi-
se veelgi mugavamaks. Samuti soovi-
me luua parema ühenduse Uue-Maa-
ilma linnaosaga,“ sõnas Citycon Ees-
ti kommertsdirektor Helen Metsvaht.

Kotkapoja krundid on elamumaa 
otstarbega. Uut detailplaneeringut 
pole veel alustatud, seetõttu on veel 
vara rääkida ehitusmahtudest ja täp-
sematest plaanidest.

Ettevõte arengukava näeb tulevi-
kus ette ka teise Tallinnas asuva kes-
kuse, Rocca al Mare arendamist piir-

konna multifunktsionaalseks elu-
keskkonnaks. Lääne-Tallinnas asuv 
Rocca al Mare keskus kavandab prae-
guse parkla arvelt laienemist, ehita-
des juurde nii ostlemis- kui büroopin-
da, plaanis on rajada ka eluruume ja 
hotell. Kristiine üle 40 000 ruutmeet-
risel äripinnal tegutseb ligikaudu 130 
kauplust. Kristiines on 110 erinevat 
moepoodi ja 16 suurepärast söögikoh-
ta. Kristiinet külastab päevas ligikau-
du 16 000 inimest ja Keskusel on suur 
õue-, sise- ja ka katuseparkla.

Citycon on Põhjamaade kauban-
duskeskuste arendaja ja kinnisvara 
investeerimisfirma. Koos Kristiine 
Keskusega omab ja haldab Citycon 
kokku 40 kaubanduskeskust Soomes, 
Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis.

Citycon omandas Kristiine Keskusega piirnevad krundid

Kristiine Keskuse Endla tänava poolne fassaad

Pürotehnika – ohtlik nauding
LIINA VALNER
Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Pühade aeg on taas käes ning sellest 
tulenevalt peab igaüks meist meelde 
tuletama peamised ohutusreeglid nii 
pürotehnika kui lahtise tule kasuta-
misel. 

Lendu lastud ilutulestik võib olla 
kaunis vaatepilt, kuid alati peab taga-
ma ka selle, et vaatepilt jääkski vaid 
positiivseks elamuseks. Pürotehnika 
oskamatutes kätes võib olla väga oht-
lik ning tekitada korvamatuid kahjusid 
nii inimestele, loomadele kui hoonetele. 

Eelmise aasta lõpus said Pärnumaal 
käes plahvatanud vana ilutulestikura-
keti tõttu viga kaks poissi. Mõlemad 
noored said tugevaid käe- ja näotrau-
masid. Samal aastavahetusel sai Nar-
vas ilutulestikuraketiga näovigastusi 
12-aastane poiss. Kuid mitte ainult 
inimesed ei saa rakettide tõttu vigas-
tada. Mäletame ju kõik ka eelmise aas-
tavahetuse tähistamiseks õhku lastud 
raketi tõttu süttinud Nurmiko aian-
duskeskuse kasvuhoonete kompleksi 
Harjumaal, mille käigus hävis ühe pere 
elutöö. Õnnetuste nimekiri ei piirdu aga 
kaugeltki vaid nende näidetega. 

Loomulikult on kõige ohutum ilutu-
lestikku üldse mitte teha. Nii käitudes 
säästame loomi ja inimesi mürasaastu-
sest ning hoiame ära ilutulestiku tõttu 
tekkida võivaid õnnetusi. Kui aga siiski 
ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõiki 
ohutusnõudeid ja konkreetse toote ka-
sutusjuhendit järgides. 

Ilutulestikurakett tuleb asetada la-
gedale väljale ning kindlalt toestada 
näiteks liiva või lumega. Läheduses ei 
tohi olla inimesi, autosid ega hooneid. 
Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast ega 
käest. Kortermaja rõdu või kitsuke hoov 
ei ole kindlasti ilutulestiku tegemise 
koht. Jälgida tuleb raketi lennusuunda, 
et see ei lendaks inimeste poole, katus-
tele või akendesse. Rakette ei tohi min-
gil juhul paigutada otsapidi pudelisse 
– pudel võib ümber kukkuda ning rakett 
suuna hoopis inimeste poole võtta. 

Kindel tõsiasi on, et ükski lendu las-
tud rakett ei jää kunagi taevasse, vaid 

tuleb sealt alati alla ja võib põhjustada 
tulekahjusid. Sellele tasub mõelda iga 
kord, kui ilutulestikku lasete.

Pürotehnikat tuleks osta ainult serti-
fitseeritud müüjalt ning alati kontrolli-
da, et ostetud patarei või rakett ei oleks 
vigastatud. Kui ostetaval pürotehnikal 
on väliseid nähtavaid vigastusi, siis 
seda kindlasti kasutada ei tohi, see 
tuleb viia tagasi müügipunkti. Ootama-
tust kohast plahvatama hakkav pata-
rei võib vigastada inimesi või süüdata 
läheduses asuvaid hooneid ning sõi-
dukeid. Ilutulestikku tehes peab peale 
süütamist sellest võimalikult kiiresti 
eemalduma. 

Kui rakett juhuslikult ei aktiveeru, ei 
tohi seda mitte mingil juhul selle kohale 
kummardudes kontrollima minna. Soo-
vitatav on raketile läheneda alles 15 
minutit pärast ebaõnnestunud süüta-
mist ning võimalusel tuleks rakett ase-
tada veeanumasse. Ka kenasti tööle 
hakanud ja end tühjaks lasknud patarei 
oleks mõistlik asetada vette või lasta 
sel täielikult jahtuda, sest igal aastal 
süttib nii mõnigi prügikast kuuma püro-
tehnika tõttu. 

Tuleb kindlasti teha vahet signaal-
raketil ja ilutulestikul – esimest tohib 
kasutada vaid ohuolukorras, mitte 
oma lõbuks. Statistikale tuginedes 
juhtub enamik pürotehnikaga seotud 
õnnetusi täiskasvanud ja vägijooki 
tarbinud meestega, kuid viimastel 
aastatel on sagenenud pürotehni-
kast põhjustatud vigastused ka laste 
seas. Seetõttu ärge lubage oma lapsi 
ja purjus sõpru rakette laskma. Lisaks 
rakettidele ja pürotehnikale tuleb pü-
hade ajal ettevaatlikult ringi käia ka 
lahtise tulega: küünlad, kaminatuli 
ning teised lahtise tule allikad tuleks 
kodunt lahkudes või magama minnes 
kustutada ning kontrollida, et pühade 
ajal täistuuridel töötavad elektrisead-
med ei tekitaks vooluvõrgus ülekoor-
must. 

Lisaks võiks pühade ajal vanavane-
maid külastades üle kontrollida nende 
suitsuandurid ning viia ahiküttega ma-
jadesse kingituseks vinguanduri. Ohu-
tus algab sinust!

Nõuded talvistele heakorratöödele
CHRISTEL SOOTLA 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 
peainspektor

Kuna ees on talvekuud, tuletab Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Amet kinnistu oma-
nikele ja haldajatele meelde, et talvis-
te heakorratööde tegemisel kehtivad 
oma nõuded. Tallinna linnas kehtiva 
heakorraeeskirja kohaselt lasub kinnis-
tu omanikul kohustus teha heakorra-
töid kinnistuga piirneval puhastusalal. 
Puhastusalaks loetakse kõnniteed, mis 
asub teega külgneva kinnistu ja sõidu-
tee vahel. Täpsustamist vajab mõiste 
„kõnnitee“. Kõnnitee on jalakäija liikle-
miseks ette nähtud teeosa või sama 
otstarbega omaette tee. Kõnnitee on 
tavaliselt sõiduteest eraldatud ääreki-
viga ja asub kõrgemal tasapinnal. 

Avalikus kohas heakorratöid takis-
tava mootorsõiduki omanik või vastu-
tav kasutaja on kohustatud tegema 
heakorratöid (sh lume ja jää koristus) 
mootorsõiduki ümbruses ühe meetri 
raadiuses.

Heakorratööde all mõeldakse tee pu-
hastamist tolmust, liivast, jäätmetest, 

lumest, talihoolduse käigus ka libedu-
setõrje tegemist. Puhastusalal tuleb 
tööde tegemine lõpetada hommikul 
kella 7-ks (v.a raskete ilmastikuolude 
korral). Vajadusel tuleb kõnniteed pu-
hastada ka päeva jooksul. See kehtib 
eriti pärast suuremate lumesadude 
lõppu. Eelmisel talvel tegid muret just 
mitmed kõnniteed, kus õigeaegselt 
lund ei koristatud ja kinni tambitud lumi 
muutus sulaga libedaks jääks. Kinnistu 
omanikud, kes on teinud lepingu mõne 
hooldustöid tegeva firmaga, vastuta-
vad ka ise kõnnitee korrashoiu eest. 

Vajadusel tuleb ise töid teostada. Lu-
mekoristamisel on keelatud paigutada 
lund sõiduteele või bussipeatusesse. 
Libedusetõrjeks kõnniteele tuhka või 
kloriide puistata ei tohi. Libedusetõr-
jeks kasutatavate sõelmete läbimõõt 
peab olema 2–6 mm. Teiseks problee-
miks on jääpurikad. Kinnistu või ehitise 
omanik on kohustatud need eemalda-
ma. Munitsipaalpolitsei tuletab meel-
de, et jääpurikate eemaldamisel tuleb 
järgida ohutusnõudeid ning tagada tä-
naval liikuvate inimeste ohutus.

Meie linnaosa jõuluvalgustus on linna kauneim! 
Piltide autor Ilja Matusihis

Sõpruse pst

Kujud Löwenruh’ pargi lava juures

Mähitud sanglepp Löwenruh’ pargis Kristiine keskuse esised puud

Kotkapoja haljasala kuused
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KÜLMAKAHJUDE ENNETAMISEKS TEE NII: 

Kristiine noortekeskuse hoone läbis uuen-
duskuuri, mille raames paigaldati uuenda-
tud sissepääsuteed ja -trepid. Uuendused 
tagavad ligipääsu kõikidele külastajatele. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Rii-
be sõnul oli noortekeskuse hoone treppide 
remont ammu vajalik ja nüüdsest saavad 
sisse ohutumalt pääseda kõik külastajad. 

„Kristiine noortekeskuse maja oli ehita-
tud omal ajal veel vanemate ehitusstandarti-
de järgi, mistõttu puudusid seal seni korrali-
kud kaldteed ratastooliga liikuvate külastaja-
tele jaoks. Nüüd on nad olemas ja tagavad li-
gipääsetavust kõikidele. Samas oli ka treppide 
pind ajaga ära kulunud ning vajas uuenda-
mist. Koos sissepääsude remondiga olid hoo-
ne taga fassaadile paigaldatud ka parkimis-
korra reguleerivad sildid,“ selgitas Riibe. 

Sõpruse puiestee 4a asuv Kristiine Noor-
tekeskus on avatud esmaspäevast reedeni 
kell 13.00 - 19.00. 

Noortekeskuse ülesandeks on piirkond-
liku noorsootöö korraldamine ja arendami-

ne, selle tegevustesse oodatakse kõik 7-26 
aastased noored. 

Kui sul on mõni hea idee, mida sa tahad 
ellu viia, võta meiega ühendust, oleme on 
nõu ja jõuga sulle abiks!

Kristiine noortekeskuse hoone 
uuenes ja sai ohutumad sissepääsud 

Ettevaatust, koerte katk  
pealinna piirkonnas!
Tallinnas ja selle lähiümbruses levib koerte katk, mistõttu Tal-
linna keskkonna- ja kommunaalamet palub loomaomanikel jäl-
gida, et nende lemmikud oleksid haiguse vastu vaktsineeritud. 

Koerte katk on väga ohtlik nakkuslik viirushaigus, mis ohus-
tab kõiki koeri, olenemata nende east, eriti ohtlik on viirus 
kutsikatele. Haigust iseloomustavad palavik, hingamisteede 
ja seedetrakti põletik, silma- ja kopsupõletik, nahalööve ning 
närvinähud. Vaktsineerimata, nõrga immuunsusega koertele, 
sealhulgas kutsikatele, võib viirus lõppeda surmaga. Nakkus 
kandub edasi haige loomaga kokku puutudes, kuid ka saastu-
nud pindade, esemete, riiete ja söödaga. 

Koerte katku vastu on võimalik looma kaitsta, kui lemmikut kor-
rapäraselt vaktsineerida. KRISTIINE LEHT

Inimeste tähelepanu on 
praegu suuresti suuna-
tud koroonaviirusega 
seotud teemadele, kuid 
majaomanikud ei tohiks 
ära unustada ka torusti-
ke tervist.  Eesti Vee-ette-
võtete Liit tuletab meel-
de, et enne suuremaid 
talvekülmasid tuleb üle 
vaadata hoonete torusti-
ke ja veesõlmede olukord 
ning tagada nende kül-
makindlus!

•  Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja kus vett ei kasutata, 
peata vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump 
kaevus) ning tühjenda torustik, veeboiler, WC-poti lopu-
tuskast, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed. 

•  Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja 
veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis 
võib välistemperatuurist mõjutatud olla. Arvesta ka 
niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust. 

•  Kaitse külma eest ka veearvestit. Arvesti töökindluse 
tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur lan-
geda alla kahe soojakraadi. 

•  Kui ikkagi tekib olukord, et torustikus olev vesi hakkab 
külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine 
torustikus takistab selle külmumist. 

•  Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, 
kust külm on torustikule ligi pääsenud, seejärel alus-
ta selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on 
näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab olema 
aeglane ja ohutu. 

•  Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu 
abi saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või toru-
töid teostavate ettevõtete poole.

Detsembris võtab linnavolikogu vastu Tal-
linna järgmise aasta eelarve. See pole pel-
galt hunnik numbreid, vaid üks tähtsaimaid 
dokumente, mis kajastab, kuidas meie lin-
nal läheb. Eelarve kinnitamine kuulub voli-
kogu ainupädevusse ning see on linnavalit-
susele tööriistaks igapäevaste otsuste 
tegemisel.

Vaatamata koroonakriisist tingitud kee-
rulisele ajale on järgmise aasta eelarve ko-
gumahuks kavandatud 861,5 miljonit eurot, 
see on 4,6 protsenti suurem kui selle aasta 
eelarve. 

Linna peamine tuluallikas on üksikisiku 
tulumaks, mis on küll pisut vähenenud, 
kuid kriisi mõjude leevendamiseks võetak-
se kasutusele varasemast kogutud reserve, 
investeeringuteks kasutatakse aga osaliselt 
laenuraha. 

Eesmärk on tagada linnaelanikele vaja-
likud teenused, igal aastal on vaja ka elu-
keskkonda parandada. Kui linna tegevusku-
ludest, mida on kokku 675,6 miljonit eurot, 
on suurimad valdkonnad haridus, lin-
natransport ning sotsiaalhoolekanne ja ter-
vishoid, siis investeeringute viis suuremat 
valdkonda on järgmised: teed ja tänavad, ha-
ridus, heakord, kultuur ja muinsuskaitse 
ning sotsiaalhoolekanne. 

Investeeringuteks  
165,6 miljonit eurot
Investeeringute kogumaht on 165,6 miljonit 
eurot, seda on 17 protsenti enam, kui oli käes-
oleval aastal. Eri valdkondade investeeringu-
te kavandamisel lähtutakse linna vajadustest, 
mis on paika pandud eelarvestrateegias. Tei-
salt võimaldab see ergutada majandust, kee-
rulisel ajal kohalikele ettevõtetele ja inimes-
tele tööd pakkuda. Tunnustan siinkohal lin-
naosavanem Jaanus Riibet, kes eelarve koos-
tamise käigus Kristiine linnaosa vajaduste 
eest seisis. Näiteks on järgmisel aastal kavas 
rekonstrueerida Räägu park, Charlottenthali 
parki rajatakse aga noortele rulapark. Kotka ja 
Tehnika tänavat ühendav raudteealune käi-
gutunnel teeb kindlasti inimestele liikumise 
Kristiine ja kesklinna vahel mugavamaks. Jät-
kub ka lasteaedade õpikeskkonna parandami-
ne. Kristiine linnaosas algavad järgmisel aas-
tal ehitustööd Vindi lasteaias. Kindlasti on 
linnaosaülese kaaluga huvikeskuse Kullo re-
noveerimine, mille projekteerimist samuti 
järgmisel aastal alustatakse.

Need on vaid mõned üksikud näited suu-
rematest investeeringuplaanidest, igapäe-
vased kuluread linlaste elukeskkonna pa-
randamisel kajastuvad linnaosavalitsuse või 
ka erinevate ametite eelarveridadel. Olgu 
öeldud, et võrreldes 2017. aastaga on näiteks 
linnaosade haljastuskulud 2021. aasta eelar-
ves kahekordistunud.

Esmakordselt saab esitada ideid 
kaasavasse eelarvesse
Rohelisem ja keskkonnasõbralikum linn on 
üks Tallinna pikemaajalistest strateegilistest 

eesmärkidest. Oleme võtnud sihiks muuta 
kogu linnatransport 2025. aastaks diiselkütu-
sevabaks ning 2035. aastaks minna täielikult 
üle elektrifitseeritud ühistranspordile. Järg-
mise aasta lõpuks on pool Tallinna ühistrans-
pordist CO2 heitmevaba. Esimesed sada gaa-
sibussi läksid liinile tänavu sügisel, järgmisel 
aastal lisandub veel sada uut rohegaasil sõit-
vat bussi. Aga lisaks uutele bussidele nähak-
se eelarves ette vahendeid ühistranspordi-
teenuse kvaliteedi tõstmiseks – nii ootekoda-
de ja infotabloode soetamiseks kui ka uute 
trammide ostmiseks. Oluline on ka see, et üle 
8 miljoni euro on kavas investeerida rattas-
trateegia elluviimisesse. 

Esmakordselt on eelarves planeeritud va-
hendid kaasava eelarve projektile. Kristiine 
linnaosas on selleks ette nähtud ligi 90 000 
eurot. Aktiivne kogukonna liige on iga oma-
valitsuse rikkus. See annab elanikele võima-
luse kodukanti puudutavates küsimustes 
rohkem kaasa rääkida. Ettepanekuid ja ideid 
kaasavasse eelarvesse sai teha kuni detsemb-
ri alguseni. Peamiseks kriteeriumiks oli tingi-
mus, kas idee on teostatav eelarve piires järg-
mise aasta jooksul. Aasta lõpus saab kõikide 
ideedega tutvuda ning juba jaanuaris oma ee-
listust väljendada. Kristiine linnaosa projekti 
valikus saavad osaleda elanikud alates 14. elu-
aastast. Iga hääletaja saab oma hääle anda 
kuni kahe meelepärase projekti poolt. Soovi-
tan kindlasti kõigil seda võimalust kasutada. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Tallinna eel-
arve on tehtud tallinlaste heaks. Soovime, et 
elanikel läheks hästi ja kõik teenused olek-
sid tagatud, et linn oleks puhas ja roheline 
ning Tallinnas oleks hea elukeskkond.

TIIT TERIK
Tallinna linnavolikogu 
esimees

Eelarve suunab linna arengut

Kristiine Linnaosa Valitsus kutsub üles mitte jätma oma 
kuuske prügikonteinerite kõrvale, vaid viima selle vastava 
märgistuse saanud ajutisse kogumiskohta. Sellel aastal 
on 6.–20. jaanuarini avatud Kristiines kokku 10 jõulukuus-
kede kogumispunkti: 

Paneme teile südamele, et võtaksite kuuselt ära kõik eh-
ted. Kui olete transportimisel kasutanud pakendit, siis palu-
me ka selle eemaldada. Hästi oluline on, et kuuskedega ei sa-
tuks kokku põlemiseks mittesobivaid materjale! Suurt kuus-
kede põletamise üritust me sellel korral kahjuks teha ei saa, 
kuid väiksemas mahus üllatusi on ikkagi varuks. Parim viis 
linnaosas toimuvaga kursisolemiseks on jälgida Kristiine 
Linnaosa Valitsuse kodulehte ja linnaosa sotsiaalmeediaka-
naleid (Facebook, Instagram), kus jooksalt informatsiooni ja-
game. Jätkuvalt jagame teavet kord kuus ilmuvas ajalehes.  

Kindlasti teid huvitab nüüd, mis saab kokku kogutud 
kuuskedest, mis pühade ajal jõulurõõmu tõid. Need jõuavad 
hakkepuiduna tee küttekoldesse ning ringiga tagasi kodudes-
se, tuues valgust ja soojust meie tubadesse.  

Aitäh, et hoolid loodusest! Täname Sind, et oma jõulukuu-
se kogumispunkti viid! KRISTIINE LEHT

Mida teha pärast  
pühi jõulukuusega?

• Energia tänav 6c
• Endla tänav 51a
• Kirsi tänav 3a
• Kotka tänav 14a
• Kuldnoka tänav 12a
• Paldiski maantee 65b

•  Nõmme tee 52  
(Räägu pargi  Tüve 
tänava poolne osa)

• Seebi tänav 34
• Sõstra tänav 1a
• Vindi tänav 18b

Väike meeldetuletus majaomanikele!
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Toidupank: enim annetatakse kuivaineid, suur 
puudus on maiustustest ja lihakonservidest
Koroonakriisist tingitud töötuse kasv 
on Eestis märkimisväärselt suurenda-
nud toiduabi vajajate hulka.

Kuigi enim annetatakse pika säili-
vusajaga tooteid, tuntakse jõulude eel 
puudust just maiustustest ja lihakonser-
videst. 11.–12. detsembril saab igaüks pa-
nustada toidupanka suuremates kaup-
lustes üle Eesti toimuvatel toidukogu-
mispäevadel.  

„Nii ettevõtted kui inimesed anneta-
vad Toidupangale enamasti pikalt säili-
vaid tooteid: kuivaineid, pudruhelbeid, 
makarone ja purgisuppe. Need on kõik 
väga tänuväärsed ning vajalikud anne-
tused. Enim on toidupakkides puudus li-
hakonservidest, toiduõlist ning eriti ma-
gusatest toodetest nagu näiteks moosid, 
suhkur, kommid ja küpsised,“ selgitas 
Eesti Toidupanga projekti- ja kommuni-
katsioonijuht Liina Peäske. Ta lisas, et 
magusad tooted rõõmustavad just meie 
kõige pisemaid abivajajaid, sest puudu-
ses elavatele lastega peredele käib 
maiustuste ostmine üle jõu. 

Toidupanga talvine toidukogumis-
kampaania toimub 11.–12. detsembril 
suuremates kauplustes üle Eesti, kus 
kõigil on võimalik anda oma panus, et 
puudust kannatavatel peredel, üksikva-
nematel ning lihtsalt raskustesse sattu-
nud inimestel oleks jõulude ajal midagi 
lauale panna. Seoses koroonakriisiga on 
ka abivajajate hulk hüppeliselt kasva-
nud. Toidupanga projekti- ja kommuni-
katsioonijuht rõhutab, et sotsiaalsete 
kontaktide minimeerimise vajadust ar-
vestades on võimalik teha Toidupangale 
ka rahaline annetus või annetada toitu 
Barbora ning Coopi e-poodides. „Rahali-
ne tugi on hästi tervitatav, sest tänu laia-
le kontaktvõrgustikule on Toidupangal 
võimalik hulgihinnaga soetada suurem 
kogus vajalikke toiduained ja seetõttu 
jõuda sama raha eest rohkemate abiva-
jajateni,“ ütles Päeske. 

Ta lisas, et head saab teha ka teist-
moodi, tulles detsembris toidupanga va-
batahtlikuks ning aidates sealset mees-
konda info jagamise, annetuste vastu-
võtmise ning toodete sorteerimise ja 

komplekteerimisega. „Toidu komplek-
teerimine käib enamasti tootekategoo-
riate järgi. Nädalase toiduabi paki pane-
me kokku, lähtudes inimeste arvust pe-
res ja laos olevast kaubast nii, et kõik abi-
saajad saaksid sarnase sisuga pakid. 
Kuna me anname seda, mida parasjagu 
on, siis võib abipaki sisu nädalast näda-
lasse veidi muutuda. Kui ladu on tühja-
võitu, siis saame pakkuda kesisema toi-
duabipaki, kui on parem seis, siis on ka 
koti sisu rikkalikum,“ nentis Eesti Toi-
dupanga projekti- ja kommunikatsioo-
nijuht. Ta selgitas, et igas kotis on nii an-
netatud (parim enne tüüpi) kui ka pääs-
tetud (kõlblik kuni tüüpi: piima-, liha-
tooted, juur- ja puuviljad) toiduaineid. 
Ühte abikotti läheb keskmiselt 8 kuni 10 
erinevat toodet. 

Toidupank aitab toiduabiga inimesi, 
kes on ühel või teisel põhjusel toimetu-
lekuraskustesse sattunud. Eelisjärjekor-
ras jagatakse toiduabi peredele, kus kas-
vavad väikesed lapsed, sealhulgas üksik-
vanematega peredele. Neile järgnevad 
teised vähekindlustatud sihtgrupid 
nagu puudega inimesed, üksikud eakad, 
kodutud ja teised, keda on tabanud oota-
matu kriis. Toidupankade jagamispunk-
tides saavad toiduabi vaid eelnevalt sot-
siaaltöötajate poolt abisaajate nimekirja 
kantud inimesed.

On olnud erakordne aasta. FC Flora 
läks vastu oma juubeliaastale Ees-
ti Meistrina. Viimati suudeti tiitlit 
kaitsta aastal 2011 ja ootused olid 
suured. Aasta algas väga hästi et-
tevalmistavad rahvusvahelised 
sõprusmängud läksid edukalt, 
meeskond võitis Eesti superkarika. 
Premium liiga esimene mäng 6. 
märtsil tõi Sportland Arenale 792 
pealtvaatajat ja hooaja esimese 
võidu meie esindusmeeskonnale.

Peale seda pöörati kogu seni tun-
tud maailm tagurpidi. Me pidime 
ühiskonnana võtma vastu uusi ko-
hustusi ja vastutust, kohanema 
ning leidma lahendusi. Koolid, huvi-
ringid ja kultuuriasutused asusid 
otsima uusi väljundeid ja võimalu-
si, kuidas läbi viia õppimist, treenin-
guid ja üritusi distantsilt ning vir-
tuaalselt.

Taavi Trasberg, FC Flora noorte-
töö juht: „Selge on see, et selline 
treeningviis mõjutas nii noori, nen-
de eesmärke kui ka klubipoolseid 
eesmärke. Klubile oli ja on jätkuvalt 
oluline, et noored saavad läbi män-
gude harjutada treeningutel oman-
datud oskuseid ning panna ennast 
proovile erinevate vastaste vastu. 
Kuna märtsis, aprillis ja mais võist-
luseid ei toimunud, kuid ülejäänud 
hooaeg möödus küllaltki plaanipä-
raselt, siis oli ikkagi võimalik teos-
tada seatud sihte. Just meistrivõist-
lused pakuvad selleks sobivat väl-
jundit, sest treener saab vastavalt 
grupi tasemele otsustada, millisel 
tasandil ta enda võistkonnaga osa-
leb. Eelpool mainitud eripärasused 
küll muutsid võistlushooaega, kuid 
sellest hoolimata said kõik liigad 
plaanipäraselt mängitud, mis on 
kokkuvõttes väga positiivne. Mänge 
oli seetõttu mingitel perioodidel 
küll tihedamalt, aga sellega pidid nii 
treenerid kui ka noored kiiresti ko-
hanema ning kokkuvõttes tehti 
väga head tööd.“ lisab ta.

Reili Järvalt, FC Flora tegevjuht: 
„Kiitus kõigile 37-le noortevõistkon-
nale, kes treenisid tublisti ning vii-
sid täide oma tänavused eesmärgid. 
Hea meel on tõdeda, et Florat esin-
das meistrivõistlustel tänavu 585 
noort, kellest 56 on tüdrukud.“

Eesti Meistrivõistlused jalgpallis 
jätkusid esindusmeeskonnale maist 
ning juunist algas hooaeg kõigi 

võistkondade jaoks. Flora naiskond 
alustas oma hooaega Eesti superka-
rika võiduga. Meie naiskond ning 
meeskond kindlustasid mõlemad 
oma teise selle aasta karika juulis 
ning jätkasid liigades liidritena. FC 
Flora esindusmeeskond tegi hiilgava 
esituse Euroopas ning jõudis klubi 
ajaloos esimest korda kõigest ühe 
sammu kaugusele UEFA Euroopa Lii-
ga alagrupiturniirist. Suurepärase 
jalgpallihooaja lõpetasid mõlemad 
Flora esindusvõistkonnad juba enne 
hooaja ametlikku lõppu meistritena. 

Suve lõpp ja sügis oli sündmus-
terohke ka meie kogukonnale. FC 
Flora osales Kristiine linnaosa poolt 
korraldatud väliüritustel, korralda-
sime koostöös ohutuspäeva, külas-
tasime koole ja lasteaedu. Katrin La-
gerest, FC Flora kogukonnajuht: 
„Mulle meeldib osaleda erinevate 
Kristiine piirkondade üritustel. 
Hoovikohtumised, Kuninganna 
Kristina päev, Lille asumi päev - 

need näitasid, kui ühtehoidvad on 
Kristiine elanikud ja kui palju nad 
soovivad oma ümbruskonda panus-
tada. Tihti tuuakse Tallinnas välja 
Uus Maailm ja Nõmme, kui kogu-
konna linnaosad. Minu kogemuse 
põhjal on selge, et Kristiines on seda 
soojust ja edumeelsust sama palju 
ning rohkemgi.“

„See aasta jääb kindlasti kõigile 
meelde. Klubi jaoks oli tegu juubeli-
aastaga ja seetõttu juba väga eriline.  
Flora kontori riiulil on Eesti jalgpal-
li kuus kõige ihaldatuimat karikat. 
Kolm karikat suutis võita meie nais-
kond kolmandat aastat järjest. 
Meeskond kaitses tiitlit ja võitis 
klubi ajaloo kolmeteistkümnenda 
Meistritiitli, lisaks superkarika ja 
Eesti karika võit ning hea hooaeg 
Euroopas. Seda kõike on väärt mee-
nutada.“ võtab klubi president Pelle 
Pohlak aasta kokku.

Soovime teile rahulikku adven-
diaega! FC FLORA

FC Flora aasta oli juubelivääriline

FC Flora naiskonna kapten Katrin Loo ja klubi president Pelle Pohlak. 
Loo lõpetas jalgpalluri karjääri ja klubi külmutas tema särginumbri 6

FC Flora noormängijad 
esindusmeeskonna kodumängul

Esindusmeeskonna mängijad Markus Poom, 
Michael Lilander ja Markus Soomets väikesele 
fännile autogramme jagamas

Kõlvart: advendiaega vanalinnas nautigem 
distantsi hoides ja maski kandes 
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart 
kutsub kõiki linlasi ja linnakülalisi 
üles jõuluootuses vanalinnas ringi 
liikudes vastutustundlikkusele – hoi-
des piisavalt distantsi ja kandes 
maski ka õues, mis on praeguses 
olukorras vajalik. 

„Oleme sel aastal pööranud Tallin-
na jõuluprogrammis tähelepanu erine-
vatele välisündmustele ja valguslahen-
dustele nii vanalinnas kui ka üle linna. 
Selleks, et hajutada tegevusi ja pakku-
da võimalust osa saada jõulurõõmust 

ka siis, kui siseruumes on selleks või-
malused piiratud,“ sõnas Kõlvart. „Me 
soovime, et jõuluvalgus tooks linna 
helgust ja soojust, sest nii saame ka 
praegusel keerulisel ajal osa sellest eri-
lisest meeleolust, mida jõulud hinge 
toovad. Vaatamata ka sellele, et tradit-
sioonilisi üritusi sedapuhku korralda-
da ei saa, loodame, et oma jõuluime 
leiab iga suur ja väike. Ärme lase käest 
võimalust neist imedest osa saada – 
käitudes vastutustundlikult, hoides 
distantsi ja kandes maski ka õues.“  
TALLINNA LINNAKANTSELEI 

Haigena püsi kodus
Pese käsiHoia distantsi
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15. detsembril avatakse Kristiine 
keskuse esimesel korrusel (Endla tä-
nava peaukse juures) uhiuus PetCity 
lemmikloomapood, mis pakub laial-
dast tootevalikut ka kõige nõudliku-
male loomale. 

PetCity poes on esindatud maail-
mas tunnustatud ja armastatud kvali-
teetbrändid nagu näiteks Hill`s ja 
Applaws. Lemmikuomanik saab 
kauplusest soetada kõik vajaliku oma 
lemmikule – toidud, aksessuaarid, rii-

ded ja tarvikud. Kõige laialdasem on 
kaubavalik koertele ja kassidele, sa-
mas ei puudu ka tooted närilistele ja 
isegi hobustele.

Praegusel ajal kui õues on külm ja 
pime, võiks igal koeral olla varustu-
ses korralik ja tugev helkuri ja tulu-
kesega kaela- ja jalutusrihm, talviste 
külmakahjustuste vältimiseks ka kä-
papadjandi vaha. Samuti võiks üle 
vaadata looma karva, küünte ja ham-
maste hooldamise arsenali. Eesoota-
vatele ilutulestikupaukudele mõeldes 

leiab kauplusest ka mitmeid loomi 
rahustavaid tooteid. Siinkohal kut-
sub PetCity kõiki Eesti inimesi üles 
rohkem hoolima loomadest ja ilutu-
lestikku laskma vaid aastavahetusel, 
31. detsembril.

Kõigil PetCity poe külastajatel on 
võimalus anda oma panus heatege-
vusse. Koostöös Varjupaikade MTÜ-
ga korraldatakse juba mitmendat 
aastat annetuskampaaniat „Aitame 
koos!“, kus meist igaüks saab varju-
paigaloomadele head teha ja neile va-

jaminevat annetada. Selleks on poes 
spetsiaalne annetuskast koos nime-
kirjaga, mida varjupaiga loomad 
enim vajavad. PetCitys on ka kaunis 
jõulukuusk kodu otsivate loomade 
piltidega ja kuuselt saab valida oma 
lemmiku, kellele soovitakse anneta-
da. Varjupaikade MTÜ hinnangul 
vajavad kodu otsivad lemmikud kõi-
ge rohkem igapäevaseid asju – kassi-
liiva, erinevas vanuses kassidele kva-
liteetset kuivtoitu ning konserve nii 
koertele kui kassidele. 

PetCityl on Eestis kokku 19 kaup-
lust. Lisaks Eestile leiab PetCity lem-
mikloomakeskuseid ka Lätist ja Lee-
dust. PetCity Kristiine Keskuse lem-
mikloomapood on avatud iga päev 
kella 10–22. PetCitysse on alati ooda-
tud ka kõik hästi käituvad lemmik-
loomad.

Kõik Kristiine elanikud on ooda-
tud külastama uut PetCity poodi ja 
osa saama parimast tootevalikust, 
mida Sinu lemmik väärib!

Kristiine keskuses avatakse uus PetCity lemmikloomapood

võtab külalisi vastu ning korraldab ekskursioone endise 
Tondi sõjakooli kasarmulinnakus

teisipäeviti ja neljapäeviti  
kella 10.00 – 14.00 ja 16.00 - 18.00

NB! eelneval kokkuleppel korraldame rühmadele:

•  ekskursioone kasarmulinnakus, tondipoiste ausamba ja 
sõjakooli memoriaali juurde

• Eesti ajaloo tunde V-XII klassidele
• videoesitlusi ajalookeskuses Tondi 55-101

Palume registreeruda: tel. 55 682 883, e-post: jaak.haud@gmail.com

Linna aukodanik 
läbi aegade 
• Eesti ja vene keeltes
• MTÜ Eesti Kirikulipukandjate Selts, 2020

See raamat on kasutatud andmesti-
ku poolest teatud mõttes unikaalne 
ning katse vaadelda Tallinna minevik-
ku läbi „tuleviku mälestuste” prisma, 
läheneda linna minevikule süsteem-
selt ja, mis kõige tähtsam, inimelude 
aga mitte “surnud kivide“ läbi al. XIII 
sajandist meie ajani – linnaelanike 
saatuste ja tegemiste läbi, läbi nen-
de, kes ehitasid ja kandsid hoolt selle 
linna tuleviku eest, kus meie, kaas-
aegsed, elame nüüd ja mille arenda-
misele püüame ka oma panuse anda. 
Raamatus on nimede loetelu, s.h. 
a.1904-2020 Tallinna aumärkidega 
autasustatute nimekirjad.

KRISTIINE AJALOOKESKUS

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti tellimusel alustati oktoobris 
Tallinna Kullerkupu ja Tallinna Kan-
nikese Lasteaedade välisvalgustu-
se rekonstrueerimistöödega. 

Tänaseks on tööd lõppenud ja las-
teaiad on saanud endale uue moodsa 
välisvalgustuse.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus 

Riibe sõnul rajati tööde käigus kahes 
lasteaias uus hoovivalgustus, mis si-
saldab metallmaste, leedvalgusteid ja 
maakaabelliine. 

"Eelmisel aastal tehti Tallinna 
Kullerkupu lasteaia hooviala remont 
ja nüüd on seal ka uus välisvalgustus. 
Samuti sai endale uue välisvalgustu-
se Tallinna Kannikese Lasteaed. Nen-
de tööde tulemusena vahetati vana-

nenud ja energiakulukas süsteem uue 
ja ökonoomsema vastu, mis võimal-
dab lasteaial tänu uuele heale valgus-
tusele laiendada ning korraldada tal-
visel rohkem välitegevusi," rõhutas 
Riibe.

Ehitustöid teostas OÜ ProSystem. 
Ehitustööde lepinguline maksumus 
oli kahel objektil kokku umbes  
120 000 eurot. KRISTIINE LEHT

Kaks lasteaeda said uue 
moodsa välisvalgustuse
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

UURI... palju me Sinu 
auto eest maksame 

www.autohoov.ee 5819 0200

KUULUTUSED

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, 
dokumente ja vanu postkaarte.  
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel. 504 5215, 514 5215

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügi-
hinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sulas või soovi korral ülekandega. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise NB: Kuulutus ei aegu.  
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja 
vaase. Tel. 5859 9737

Kivikorstnate ehitamine. Tel. 518 8889

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlus-
tööd. Tel. 5352 9476, mehitus@gmail.com

Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi. 
Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on 
teretulnud! Tel. 5621 4956

Kivikorstnate ehitamine ja remont.  
Tel. 5461 6929

Fassaadide soojustamine, krohvimine, 
värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitus-
tööd. www.fassaadimeister.ee; tel 5196 9314

Pellet al. 190.-/alus, kase RUF brikett al.125.- 
alus, küttepuud al. 45.-/ruum. Head hinnad!  
Tel. 600 0136, 520 0093; Puu24.ee

Metalli-ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. 
Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja 
kasutatud autorehvid koos paigaldusega.  
Luha 34; tel. 5883 0701; info@autotaht.ee; 
autotaht.ee   

KUIV KÜTTEPUU 25; 30; 40; 50 cm. võrkko-
tis. PUITBRIKETT 10/kg pakk. KÕDUSÕNNIK 
30 kg/kott.  
Tammaru Farm. Tel. 654 1100, 523 8852.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. 
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage  
tel. 5865 2190

Ostan vanu münte, märke ja marke.  
Tel. 5819 8625. Mart

Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda. 
Tel. 5451 1053

Soovin osta korteri või majaosa, võib vajada 
remonti. Tel. 506 2068

Renoveerimistööd lammutusest lõppviimistlu-
seni. Tel. 5831 4411

KARTULI KOJUVEDU 25KG/12EUR. INFO JA 
TELLIMINE 5609 4720

NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata 
Tallinnas. Dr.Aarne, Dr.Zagnin. Vastuvõtt 65€. 
www.vita.ee. Tel. 669 0806

Soovin osta garaažiboksi "Kuldnoka 4a" 
garaažiühistus. Tel. 504 0090;  
mail: gatewayou@gmail.com

Soovin osta garaaži. Tel. 5569 8536

Soovin osta 2-toalise korteri Kristiines.  
Tel 5564 7460

Tulen järgi Teie kasutuseta seisvatele 
sööginõudele, lillevaasidele, vinüülplaatide-
le, raamatutele jne. Müügieelne nõustamine 
Tasuta!  Vajadusel transpordi võimalus!  
Helista julgelt! Helin 5300 2759

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.eewww.kü� eladu.ee

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

info@ky� eladu.ee

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

Hoonete 
renoveerimine, 
juurdeehitused. 

Pööningu-, katuse-, 
fassaadi-,  vundamendi 

soojustamine ja 
renoveerimine.

TEIE SOOVID,  
TEHTUD MEIE KÄTEGA!

5307 2076  
info@viimistlusehitus.ee

KÜSI PAKKUMIST!

PARK�AVATUD�IGA�PÄEV
VALGUSFESTIVALI�INFO: lauluväljak.ee

LAAGRI 
KÜTTELADU

TELLIMINE:

504 0304 ja info@kytame.ee

JAE- JA 
HULGIMÜÜK,  

KÜSI PAKKUMIST!

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. 
Kuiv lepp al.50 eur.rm, sanglepp, lepp, kask, 
metsakuiv okaspuu al.41 eur.rm. Küsi hinda?

Tel. 509 9598 • pakhalupuu@gmail.com • www.pakhalupuu.ee

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) - 1000kg

150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi põlemise aeg 1h pikem

PELLET - 960kg

195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

RUF PUITBRIKETT - 1000kg

125,00 EUR/alus

kvaliteetne ja ostjate lemmik


