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 Linnaosavalitsus paigaldas Järve tänav 25 män-
guväljaku juurde ja haljasalale piknikulaua. 

"Igapäevaselt saame ta-
gasisidet ja hooldame nii 
spordi- ja mänguvälja-
kuid kui ka haljasalasid, 
kuid arvestame ka elani-
ke ettepanekuid erineva-
te asukohtade arenda-
misel ja palju küsitakse 
uus võimalusi värskes 
õhus veetmiseks, mida ka 
paigaldatud piknikulaud 

võimaldab," sõnas Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe, kes soovis kõigile kaunist kevadet.

UUDISED

Tallinna Soojus likvideeris 
keskkonnaohtliku kütusehoidla
AS Tallinna Soojus algatas Tal-
linnas Haraka tänav 7A kinnistu 
hoonestusõiguse ennetähtaegse 
lõpetamise ja lammutas kinnistul 
asunud hooned koos vedelkü-
tusehoidlaga, mis ei leidnud enam 
kasutust ning olid keskkonnaohtli-
kud. Veerand miljonit maksva pro-
jekti eesmärk on endiste kolehoo-
nete asemele rajada uus haljasala.
 
Tallinna Soojuse juhataja Rainer Vakra 
sõnul olid Haraka tänav 7A kinnistul asu-
vad hooned ja rajatised alates 2001. aastast 
antud rendile aktsiaseltsile Utilitas Tal-
linn. Vana katlamaja kasutamine aga lõpe-
tati seoses Haraka tänav 7 ja Tondi tänav 
40 tarbijate liitmisega Seebi tänava kaug-
küttevõrku. Seega puudus vajadus ka hoo-
nestusõiguse järele, oli vaja see ennetäht-
aegselt lõpetada ning hooned lammutada.

„Antud kinnistul asus lisaks katlamajale 
ja korstnale ka keskkonnale ning inimestele 
ohtlik vedelkütusehoidla, mistõttu otsusta-
sime esimesel võimalusel need lammutada 
ning rajada Haraka tänavale hoopis ro-
heala,“ rääkis Tallinna Soojuse juhataja Rai-
ner Vakra. „Pidasime läbirääkimisi nelja et-
tevõttega ja lõpuks sõlmisime lepingu antud 
kinnistul asuvate kolehoonete lammutami-
seks, reostusuuringute teostamiseks ja nen-

de likvideerimiseks ning heakor-
raks vajaliku haljastuse tegemiseks 
osaühinguga Crushtec. Hetkel on 
lammutustööd lõpetatud ja jäänud 
on veel kevadised haljastustööd, et 

paik esteetiliselt kauniks ning hoo-
litsetuks muuta,“ lisas Vakra. Tööd 
Haraka tänav 7A kinnistul lõpe-
tatakse lepingujärgselt hiljemalt 1. 
juuliks 2021. KRISTIINE LEHT

Üles pandud sildid 
tunnustavad tublisid 
koeraomanikke
Lume sulamise tulekuga 
paigaldasime erinevatesse 
linnaosa kohtadesse küm-
me meeldetuletavat silti 
koeraomanikele, et nad ei 
unustaks koristada oma 
lemmikute järel. Karistamise 
asemel otsustas linnaosava-
litsus panna üles hoopis häid 
koeraomanikke tunnustavad 
sildid, mis annavad eeskuju 
ka kõigile teistele. Sildil on 
kirjas „Aitäh, et hoolid!“

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse 
Riibe sõnul teevad kevadeti meele 
rõõmsaks äsja tärganud kevadlilled, 
kuid tõrvatilgana meepotis rikuvad 
üldist vaatepilti lohakate koeraoma-
nike mahajäetud kraam. "Veel hul-

lem, kui keegi juhtub sinna sisse 
astuma. Kahjuks peame kulutama 
ressursse selleks, et prügistajate järel 
linnaosa puhtaks rookida. Need töö-
tunnid ja eurod võiksid minna hoo-
pis suurema roheluse loomiseks, iste-
pinkide paigaldamiseks, kõnniteede 
korrastamiseks või mänguväljakute 
rajamiseks. Kiidame tublisid lem-
mikloomasõpru, kes oma pereliikme 
järel kenasti koristavad. Teistele pai-
galdasime meeldetuletuseks sildid, et 
nad oma lemmiku järgi peab korista-
ma peremees, sest neljajalgne sõber 
seda ise teha ei oska”, rõhutas Riibe. 
"Kuna probleem kerkib igal kevadel, 
siis juhitakse sellele rohkem inimeste 
tähelepanu ja küsitakse ka tagasisidet, 
kuhu veel on vaja taolisi silte paigal-
dada," lisas Riibe. KRISTIINE LEHT

Meeldetuletused koeraomanikele on nüüdsest:
1. Räägu park (Nõmme tee 52)
2. Lagle pst ja Spordi tn nurk
3. Energia tn 3 
4. Sõstra tn 1a
5. Seebi tn 32 
6. Käbliku tn ja Talviku tn ristmik
7. Kännu tn 86
8. Kirsi tn 8 maja juurde 
9. Tedre tn 76 lähistele 
10. Räägu ja Mooni tänava nurgale.

 Tondimõisa parki paigal-
dati 10 uut lindude pesa-
kasti.

 Linnu teel juhib liiklusmärk 
autojuhtide tähelepanu teed 
ületavatele partidele.

Kaunist kevade jätku!



16. aprill 20212 KRISTIINELEHT

Tänavusel aastal on Tallinna linna toetus-
projekti „Hoovid korda!“ raames laekunud 
Kristiine linnaosa valitsusele kümme nõuetele 
vastavat taotlust. Projektide seas leidub eri-
nevaid elukeskkonda parandavaid töid.

Linnaosavanema Jaanuse Riibe sõnul on meie korteriühistud 
olnud sel aastal aktiivsemad kui mullu ja soovivad rohkem pa-
nustada linnaosa üldise väljanägemise kaunimaks muutmisele.

„Laekunud taotluste põhjal soovivad linnaosa korteriühis-
tud välja ehitada parkimiskohti, korrastada hoovi teekatet, 
püstitada prügi- ja rattamaju, renoveerida piirdeaedu ja taas-
tada haljastust. Kiidame ja tunnustame kõiki meie korteriühis-
tuid, kes otsustasid parandada linna toega oma elukeskkonda 
ja meie kõigi ühist linnaruumi. Elukeskkond ja korras kodu-
ümbrus on Kristiine inimestele olulised, nad hindavad seda ja 
löövad ka ise selle hoidmisel kaasa,“ ütles Riibe. 

Toetusprojekt „Hoovid korda!“ annab korteriühistutele 
hea võimaluse parendada hoovide välisilmet. Toetuse eesmärk 
on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada 
elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulun-
dustegevuse arendamise kaudu. Sellel aastal eraldatakse Kris-
tiine linnaosa korteriühistute projektide toetamiseks linna eel-
arvest ligi 50 tuhat eurod. KRISTIINE LEHT

Korteriühistute e-infotund „Mõeldes haljastusele globaalselt 
ja tegutsedes Tallinnas aastal 2021“

Aprillikuu Kristiine korteriühistute infotund toimub veebi vahendusel kolmapäeval, 21. aprillil kell 16.00–17.00.
Tallinna linna territooriumist üle poole hõlmavad rohealad. Linnaruumi roheluse kvaliteeti saab tõsta vaid läbi haljas-
tuse eluringi kõikide etappide (planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja hooldamine) taset tõstes. Kuidas seda 
eesmärki täita, selgitab infotunnis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja – linna 
maastikuarhitekt Kristiina Kupper, teda usutleb linnaosavanem Jaanus Riibe.
● haljastust mõjutavad globaalsed muutused ja kuidas Tallinn nendega arvestab;
● uued trendid haljastuse kujunduses;
● kuidas toimub väärtusliku haljastuse väljaselgitamine, selle säilitamine ja esiletoomine linnaruumis;
● millest lähtub Tallinn haljastuse rekonstrueerimisel ja millised on käesoleva aasta tegevused.

Info ja küsimuste esitamise võimalus: Marju.Korts@tallinnlv.ee või infotunni kestel Facebookis. 
Kohtume kolmapäeval, 21. aprillil 2021 kell 16.00–17.00 

Kristiine linnaosa Facebooki lehel: https://www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus/
Ootame aktiivset osavõttu!

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: Krabu Grupp OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht 

      Kristiine Linnaosa       @kristiinelov        Kristiine Linnaosa Valitsus
Järgmine leht ilmub 14. mai 2021

      Kristiine Linnaosa       

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanikud!

Hetkel, kui see ajaleht teieni jõuab, toimu-
vad meie linnaosas suuremahulised kevad-
koristuse tööd. Tänu varasemale kevadele 
saime nendega alustada juba märtsi lõpus 
ning tööd algasid graniitkillustiku kokku 
korjamisega, mida olime tänavatele libedu-
setõrjeks talvel väga palju laotanud. Kusjuu-
res linnaosavalitsus jagas ka korteriühistu-
tele ja eramajade omanikele tasuta kokku 
23 tonni graniitkillustiku, et ka kõnniteedel 
tagada parem libedusetõrje tase ja ohutum 
liikumine. 

Nüüd saab iga päevaga meie linnaosa 
taas kevadiselt puhtaks. Tänan kõiki, kes 
panustavad oma kodu ümbruse korrasta-
misse, sest linnaosa väljanägemine ja hea-
kord olenevad meist igaühest. Linnaosa 
üheks prioriteediks on puhta ja silmarõõ-
mustava elukeskkonna poole püüdlemine 
ning rohelisem linnaruum on meile kõigi-
le tähtis!  

Kevade tuleku ja õhu soojenemisega 
on aga juba näha kasvavat huvi meie ilusa-
tes parkides veekogude juures aja veetmise 
ja värskes õhus jalutamise vastu. Kõige po-
pulaarsem koht on linlaste seas armastatud 
Löwenruh` park, kus asuv pargi tiik on ko-

duks ka paljudele veelindudele. Seoses sel-
lega panen teile kõigile südamele ja kutsun 
üles veelinde õues mitte toitma, kuna kasu 
asemel teeb see neile hoopis kahju. Oleme 
ka hiljuti paigaldanud veelinde mitte toita 
paluvaid infosilte Löwenruh’ ja Sõjakooli 
parki. Olgem loodusesõbralikud ja õpeta-
gem ka oma lähedasi loodust kaitsma!  

Koroonakriis on puudutanud kogu 
ühiskonda ja paljud on sattunud raskus-
tesse. Kehtestasime linnas täiendavad 
abimeetmed, leevendamaks COVID-19 
haiguse leviku tõkestamiseks vajalike pii-
rangute negatiivset mõju. Lapsevanemad 
vabastati 11. märtsist kuni aprilli lõpuni las-
teaia kohatasust, spordiklubid ja ettevõtjad 
ei pea maksma linna pindade eest üüri ning 
sporditoetuse maksmine spordiklubidele 
jätkub täies mahus. Samuti pakume toetusi 
ka majandusraskustesse sattunud linlastele. 

Tasuta kaitsemaskid 
pensionäridele
Kallid Kristiine eakad - meil on hea meel tei-
le teatada, et laiendasime tasuta maski saajate 
ringi ja aprillis jagame kirurgilisi maske 
kõikidele linnaosa pensionäridele. Maske 
jagatakse nii vanaduspensionit saavatele 
linlastele kui ka töövõimetuspensionäride le. 
Pensionäridele on ette nähtud üks karp, mil-
les on 50 meditsiinilist maski. 

Maske jagatakse Kristiine linnaosa 
valitsuses (Metalli tn 5) ja Kristiine Tege-
vuskeskuses (Sõpruse pst 5) esmaspäevast 
reedeni tööpäeva jooksul ning nendele on 
võimalik järgi tulla kuni 30. aprillini. See on 
esmaspäeval kella 08.15-18.00, teisipäevast 
kuni neljapäevani kella 08.15-17.00 ja ree-
del kella  08.15-16.00. (NB! lõuna on kell 
13.00 kuni 14.00). Staatuse tuvastamiseks 
palume kaasa võtta pensionitunnistus.

Esimese haiguspäeva eest toetus
Tallinna linn hakkas avalduse alusel tallin-
lastele maksma esimese haiguspäeva eest 
toetust 30 eurot, et julgustada haigestunud 
inimesi juba esimeste haigustunnuste ilm-
nemisel haiguslehte võtma. 

Esimese haiguspäeva toetust maks-
takse alates 25. märtsist kuni 30. aprillini 
väljastatud haiguslehe alusel, vajadusel 
meedet pikendatakse. Toetust saab taotle-
da pärast seda, kui haigusleht on lõpetatud 
ning haigekassa on maksnud välja töövõi-
metushüvitise. 

Avaldusi saab esitada alates 15. april-
list Tallinna e-teeninduse kaudu aadressil 
https://taotlen.tallinn.ee/, e-posti teel aad-
ressile kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee või 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osa-
konnas (vajalik vastuvõtule eelregistreeri-
mine telefonil 645 7140).

Õpilaste toidupakkide sisu muutus 
rikkalikumaks 
Tallinna linna õpilased saavad alates 22. 
märtsist senisest rikkalikumaid toidupak-
ke, kuhu varasema viie koolilõuna asemel 
on komplekteeritud kaheksa päeva toidu-
ained. Lisatud on nii puu- ja köögivilju, 
teraviljatooteid, piimatooteid kui ka teisi 
toiduaineid.

Panen kõigile südamele, et oleksite hoo-
livad ja kui märkate, et keegi teie naabritest 
või korteriühistu liikmetest võib abi vajada, 
siis annaksite neist teada linnaosavalitsuse-
le. Oluline on, et keegi abitusse olukorda ei 
jääks. Kui teil on infot abivajavast inimest, 
eriti eakast, siis andke sellest kindlasti teada 
telefonil 6457140 või e-posti aadressil kris-
tiine.sotsiaal@tallinnlv.ee. 

Aru anda on veel paljust: mänguvälja-
kute uuendamine ja rajamine; suuremahu-
lised koristustööd; teede ja tänavate ning 
tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Mui-
dugi ootavad oma järge ka praegu pausile 
pandud kultuuriüritused. Kuid ega needki 
jää edaspidi korraldamata.

Meie soov on  et linnaosa oleks veelgi 
puhtam, ilusam, mõnusam, parem ja mu-
gavam. Kristiine on parim linnaosa, nagu 
ikka. Me ei lase koroonakriisis pead norgu. 

Olge hoitud, püsige terved!

LINNAOSAVANEMA VEERGKorteriühistud 
korrastavad 
linna abiga 
hoovialasid

Toetust said 10 korteriühistut: 
� Vindi tn 9, 
� Kotka tn 28, 
� Järve tn 29, 
� Mingi tn 5, 
� Pöialpoisi tn 1, 
� Tuisu tn 4, 
� Kotka tn 18, 
� Iirise tn 5, 
� Endla tn 90, 
� Mustamäe tee 29 

Eelmisel aastal projekti „Hoovid korda!“ raames 
Kuldnoka 17 kortermaja juures püstitud prügimaja.
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Kristiines paraneb turvalisus
Kristiine linnaosa valitsus sai Põhja 
politseiprefektuuri poolt 2021. aasta 
esimese kolme kuu jooksul linnaosa 
territooriumil registreeritud väär- ja 
kuritegudest ülevaate. Sellest selgus, 
et võrreldes eelnevate aastate sama 
perioodiga korrarikkumiste koguarv 
on vähenenud, samas tunneb politsei 
jätkuvalt muret liiklusalaste rikkumiste 
osakaalu suurenemise osas. 

Turvalisuse ja ohutuse taset linnaosas võib pidada 
heaks. Linnaosavalitsus koos politseiga on palju 
panustanud linnaosa üldise turvalisuse taseme 
tõstmisesse, kuid muret teeb meile ka rikkumis-
te arvu suurenemine liikluses, seega plaanime ka 
sellel aastal jätkata liiklusohutust tõstvate meet-
metega meie tänavatel, mis tähendab ka täienda-
vate teekünniste rajamist linnaosa väiksematele 
tänavatele. Samuti plaanime korraldada mitmeid 
ümarlaudasid, kuhu kaasame ka eraettevõtete 
esindajad, ja vaatame üheskoos üle linnaosa hal-
jastuse ja kolehooned.

Politseistatistika andmetel oli 2021. aasta esi-
mese kolme kuu jooksul laekunud 20 avaliku korra 
rikkumise juhtumit, mis on vähem kui eelmise aas-
ta samal perioodil. Patrullide väljasõitude põhjuste 
seast võiks ära märkida joobes isikute, vali muusikat 
kuulamine, maskist keeldumine või narkojoove. Po-
litsei Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi piirkon-
navanema Kelly Miido sõnul jääb käesoleva aasta 
jooksul toime pandud kuritegudest suuresti silma 
varguste osakaal. “Iga inimene on oma vara esmane 
kaitsja ning sellesse tuleks panustada täie tõsidusega. 
Üheks kõige lihtsamaks võimaluseks on lukustada 

oma kodu välisuks, garaažiuks, keldriuks kui kodust 
lahkute. Sama käitumine kehtib näiteks jalgrataste, 
autode ja tööriistade puhul. Lihtne saak pikanäpu-
meestele on autosse jäetud esemed, mida on lihtne 
kaasa haarata. Lahkudes kodust või sõidukist veen-
du, et kõik väärtuslik on pandud silmade alt ära,” tu-
letas Miido meelde. Loe täpsemalt, kuidas oma vara 
kaitsta internetileheküljelt www.hoianomavara.eu. 
Täname meie häid koostööpartnereid Põhja polit-
seiprefektuurist ja meil on väga hea meel, et jätkame 
tihedat koostööd, et parandada turvalisuse taset lin-
naosas. KRISTIINE LEHT

Teavitage meid julgemalt 
ebaseaduslikust 
prügistamisest!
Linnaosas jätkub sellel ja järgmisel nädalal 
kvartalisiseste tänavate intensiivse kevadko-
ristuse. Kahjuks on ka sel kevadel leitud eba-
seaduslike ja isetekkeliste prügilate juhtumid, 
mistõttu kutsub linnaosavalitsus üles märkama 
risustajaid ja prügistajaid ning neist koheselt 
munitsipaalpolitseid teavitama. 

Samal ajal kui linnaosas käib täie hooga kevad-
koristus, toimub tänavate ja haljasalade koris-
tustööd ja pesu, töötavad imurid, välja veetakse 
talvine praht, tolm ja prügi, siis oleme paraku 
sunnitud ka tegelema juhtumitega, kui haljasa-
ladele ja tühermaadele on toodud ebaseadusli-
kult ehitus- ja olmejäätmeid - jäätmed jäetakse 
maha ja selline vaatepilt riivab meid kõiki. Jäät-
mete koht ei ole pargis või metsas, vaid jäätme-
jaamas.  

Linnaosavalitsusel on raske üksi ära hoida 
selliseid illegaalseid ja isetekkelisi prügilaid, 
mistõttu kutsume üles kõiki linnaosa elanikke 
olema tähelepanelikud ning prügistamisest tea-
vitama koheselt Tallinna Munitsipaalpolitseid 
lühinumbril 14410. Üks viimaseid juhtumeid 
oli prügikolle Elektroni tänav 5 maa-aluse garaaži 
varuväljapääsu kohal. Linnaosa väljanägemine ja 
heakord olenevad meist igaühest, puhtam kesk-
kond ja rohelisem linnaruum on meile kõigile 
tähtsad. KRISTIINE LEHT

Mupo hoiatab: kevadistel 
heakorratöödel on lehepuhuri 
kasutamine keelatud
Kevadiste ilmade saabumisel on munit-
sipaalpolitseile saabunud järjest roh-
kem kaebusi seoses heakorratöödega, 
kus graniitsõelmete koristamisel võe-
takse appi lehepuhur. 

 
"Oleme saanud mitmeid kaebusi, seoses sellega, 
et graanulite koristamisel kasutatakse lehepuhu-
reid. Tallinnas kehtiva heakorraeeskirja kohaselt 
on avalikus kohas lubatud lehepuhurit kasutada 
vaid lehtede kokku kogumiseks. Keelatud on le-
hepuhurit kasutada muul otstarbel ja seda eeskätt 
seetõtu, et koristusega  kaasneb märkimisväärne   
tolmu õhku paiskamine," ütles mupo menetluse 
ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudevä-
li. "Palume kõigil koristustööde teostajatel sellega 

arvestada. Meile kõigile on saabunud  kevadised 
ilmad suureks kergenduseks ja rõõmuks. Korista-
me talvest jäänud jäätmed ära võimalikult vähest  
keskkonda  saastet tekitaval viisil".    TALLINNA 
MUNITSIPAALPOLITSEIAMET

Eskiis: rong viiks Kristiine ühisterminalist 
Lasnamäele tosina minutiga
Tallinna linna tellitud eskiisi 
järgi jõuaks reisirong Kristiine 
linnaosast Lasnamäele 12 ja 
poole minutiga, ekspressrong 
Ülemistele kuue minutiga ning 
reisiraudtee läheks maksma 
kuni 40 miljonit eurot. Kristii-
nest Lasnamäele Smuuli teeni 
sõitva reisirongi jaoks on vaja 
olemasolev raudtee rekonst-
rueerida, pikendada Smuuli 
teed pidi peaaegu Laagna teeni 
ning kavandada täiendavad 
jaamad.

Üks sellistest jaamadest saab olema 
Kristiine keskuse juurde kavandatav 
uhke reisiterminal, mille ehitami-
ne läheks maksma kuni 55 miljonit 
eurot. Jaama ei ehitata vaid Kristii-
ne-Lasnamäe rongi jaoks, sellest saab 
ümberistumisjaam. Suurt ühistermi-
nali on plaanitud pikalt, kümmekond 
aastat tagasi korraldati ka arhitektuu-
rikonkurss.

Eskiisi autorite hinnangul vajab 
tulevikus Tallinna olulisimaks reisi-
keskuseks muutuv Kristiine terminal 
aga teeinseneride konkurssi, sest see 
asub Eesti ühes tähtsamas liiklussõl-
mes. 

"Kristiine jaam kujundatakse 
tsentraalseks reisikeskuseks Tallinnas. 
Seal peatuvad kõik linnalähirongid ja 
enamus kaugronge ning tagatud peab 

olema hea ühendus teiste transpor-
diliikidega: trollid, bussid," märkisid 
nad.

Eskiisis pakutakse välja ka Kristii-
ne keskuse laiendamine ja ühendami-
ne jaamaga. Kristiine jaama loomine 
eeldab, et liikluslahendust vajab terve 
ala Taksopargi liiklussõlmest kuni 
Endla-Tehnika tänava ristmikuni. 

Kristiinest Ülemistele 
kuue minutiga

Kristiine-Lasnamäe rongiliinil, 
mille lõpp-peatus hakkab asuma 
Smuuli teel üsna Laagna tee lähedal, 
on kokku kuus peatust: Kristiine, Kit-
seküla, Zelluloosi, Ülemiste, Vesse ja 
Lasnamäe. 

Ülemistele jõuaks rong Kristiinest 
kaheksa, Lasnamäe peatusesse 12,5 
minutiga. Ekspressrongi, mis sõidaks 
vaid Ülemiste ja Kristiine vahet ning 
vahepeatusi poleks, sõiduaeg oleks 
kuus minutit.

Rongide intervall liinil Kristii-
ne-Ülemiste peaks liinil olema mitte 
üle veerand tunni, soovitavalt aga 10 
minutit. Sama intervalli soovitavad 
eskiisi autorid ka teistele linnaron-
giliinidele: Kopli-Kristiine, Kristii-
ne-Pääsküla ja Balti jaam-Kristiine. 
Kristiine-Lasnamäe rongil oleks in-
tervall pool tundi.

Lasnamäe jaam on aga rongiliini 
käimapanekuks väga tähtis: sealses 

teeninduspiirkonnas on elanike arv 
ligikaudu 40 000, mis on konkurent-
sitult suurim elanike tihedusega tee-
nindusala terves Eestis.  Lasnamäe 
raudteejaam toimiks ümberistumis-

jaamana Laagna tee bussidele või 
trammile ning teenindaks kogu Las-
namäge.

Eskiisi järgi peab rongiliikluse 
kiirus olema konkurentsivõimeline, 

et inimesed rongi eelistaksid, selleks 
soovitavad autorid vähemalt 40 km/h. 
ERR.EE majandusuudised/Marko 
Tooming
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Leiame Kristiine eakatele 
jututajad!

MTÜ Jututaja viib kokku särasilmsed 
noored ja üksildased eakad, 

et nad võiks koos mõnusalt aega veeta.
Kas vajad jalutuskäigul veidi julgestamist? 

Ehk on Sul jagada põnevaid mälestusi, mida keegi 
võiks kirja panna? Või tahaksid lihtsalt koos meeldiva 

inimesega maailma parandada?
Jututajaga saab seda kõike ja rohkemgi.

Praegu pakume peamiselt telefonijututamist, 
aga piirangute leevenemisel toimuvad ka silmast-

silma kohtumised, muidugi distantsi hoides 
ja maski kandes.

Huvi korral helista: 568 30646
Pöördu julgelt ka siis, 

kui Sinu lähedane võiks seltsi vajada.
PS: Ettevaatust! 

Jututaja noorte elurõõm võib olla nakkav.

Tondi linnak on põneva ajalooga paik, mis sai 
oma nime Tallinna bürgermeistri, maaoma-
niku, kaupmehe ja Mustpeade vennaskonna 
liikme Jobst Dunte järgi, kes rajas Tondi tä-
nava lõppu 17. sajandil suvemõisa. Hiljem, 
20. sajandi alguses kerkisid siia Peeter Suure 
merekindluse hooned, mille osaks on ka ini-
mestele tuttavaks saanud kasarmud. 

Tänaseks on siia kerkinud Pro Kapitali 
poolt arendatav terviklik ning mitmekülgne 
elukeskkond Kristiine City, mis on siinsesse 
piirkonda toonud urbanistlikku atmosfääri. 
Kristiine City on kui linn linna sees, kus on 
valminud mitmed eriilmelised arenduspro-
jektid: suurte terrassidega avarad linnakodud 
Kristina Majades, uue elu on saanud Tondi 51 
kasarmuhoone ja Marsi 6 loft id. Tänavu keva-
del valminud Ratsuri Majad on aga unikaal-
ne kooslus ajaloolisest tallihoonest ning selle 
kõrvale kerkinud Uus-Hollandi stiilis majast. 
Aprilli alguses alustati uue projekti Kindrali 
Majad ehitust, mis toob Kristiine City’sse põh-
jamaist ilmet. 

Järgmistel aastatel on Pro Kapitalil plaa-
nis taastada mitmed piirkonna ajaloolised 
hooned ning arendada uusi kaasaegseid ko-
dusid. Peagi alustab US Real Estate Kristiine 

City kõrval põneva iseloomuga Park Tondi 
ärikvartali arendus, mis toob piirkonda 28 
000 ruutmeetri ulatuses büroo- ja äripindasid. 
Esimene büroohoone, Tammsaare 56, valmib 
juba 2023. aasta alguses. Uue ilme saavad 
muuhulgas ka teised vanad kasarmuhooned 
Tondil. 

Pea 20 hektari suurusest ajaloolisest Ton-
di piirkonnast kujuneb lähiaastatel meeldiv 
ning kaasaegse miljööga terviklik elu- ning 
ärikeskkond, kus moodsa arhitektuuri kõrval 
on väikelinnalik rohelus ning väärikad punas-
test tellistest ajaloolised hooned. Tondi aja-
loolise piirkonna arengus on olulisel kohal  ka 
US Real Estate poolt rekonstrueerinud Tondi 
Tennisekeskus ja staabihoone, mis on praegu 
üks kaitseministeeriumi hoonetest.

Aedlinlikust ning privaatsest Kristiine 
City’st on mugav ja lihtne liikuda igale poole 
nii jalgsi, jalgratta-, auto- kui ühistranspordi-
ga. Kristiine City on jalakäija- ning jalgratta 
sõbralik keskkond, mis tervitab liikumisvõi-
maluste- ja rohelusega. Siin on olemas kõik, 
et tunneksid end hästi - toidupood, tennise-
väljakud, spordiklubi, ratsabaas, kool, lasteaed 
ning lähiaastatel ka meeldiv ärikeskkond. 

Tere tulemast Kristiine City’sse! 

Ajaloolisest Tondi linnakust 
on kujunemas kaasaegne ja 
väikelinnalik elu- ja ärikeskkond 

Tallinna linnavalitsuse liikmed 
otsustasid koroonaepideemia 
mõjust tingitud majanduslikku 
olukorda arvestades loobuda 
teist aastat järjest linnavalitsu-
se liikmete palkade indeksee-
rimisest. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul loo-
busid linnajuhid juba eelmisel aastal 
palgatõusust ja ka tänavu ei raken-
data linnavalitsuse liikmete töötasu 
määrade indekseerimist „Kui eelmisel 
aastal oleks indeksimäär seoses 2019. 
aasta majanduskasvuga olnud üsna 
märkimisväärne, siis tänavu on see 
väiksem. Kõik meie linnajuhid teevad 
oma tööd pühendumuse ja vastutus-
tundega ning kahtlemata on seoses 
koroonaepideemiaga kõigil mu kol-
leegidel töökoormus kasvanud. Ent 
me ei pea praeguses majandusolukor-

ras, kus paljudel inimestel on sissetu-
lekud vähenenud või pereliikmetest 
töö kaotanud, linnajuhtide palgakas-
vu õiglaseks,“ tõdes Kõlvart. 

Ühtekokku oleks kahe aasta lõikes 
ehk 2020. ja 2021. aasta peale kokku 
kasvanud linnapea töötasu 586 eurot 
kuus ja abilinnapeadel 499 eurot kuus. 

„Vaatamata linnajuhtide palgatõu-
sust loobumisele, ei ole me aga loobu-
nud palgatõusust teiste oluliste vald-
kondade töötajatele,“ märkis Kõlvart. 

Viimsel kolmel aastal ehk 2019-
2021 on linn tõstnud palku nii sot-
siaalhoolekande-, haridus- , kultuu-
ri- kui ka noorsootöötajatel, milleks 
oli linnaeelarves ette nähtud ligi 14 
miljonit eurot. 

Tallinna linnajuhtide töötasu 
määr indekseeritakse iga kalend-
riaasta 1. aprilliks indeksiga vastavalt 
kõrgemate riigiteenijate ametipalkade 

seadusele. Kõrgemate riigiteenijate 
palgamäära indeksi väärtus sõltub 20 
protsenti tarbijahinnaindeksi eelmise 
aasta kasvust ja 80 protsenti sotsiaal-
maksu pensionikindlustuse osa lae-
kumise aastasest kasvust. 

Indekseerimine puudutab Tallin-
na Linnavolikogu esimehele ja aseesi-
mehele ning Tallinna Linnavalitsuse 
liikmetele makstava töötasu või hüvi-
tise suurust.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 
26. märtsi 2020 määrusele peatati lin-
navolikogu esimehe, aseesimehe ning 
linnavalitsuse liikmete töötasu mää-
ra indekseerimise rakendamine kuni 
uue sellekohase otsuseni.

Veel enne koroonakriisi, 2019. 
aastal loobusid Tallinna linnajuhid ka 
linna äriühingute ja sihtaustuste nõu-
kogude liikmetasudest. TALLINNA 
STRATEEGIAKESKUS

Linnavalitsus loobub ka tänavu 
linnajuhtide palgatõusust

Linnaosavalitsus liitus 
sinilillekampaaniaga 
Aprilli jooksul kestab Eestis kaheksas 
Sinilillekampaania “Anname au!”, mil-
lega kutsutakse kaitseväe ja Kaitseliidu 
veteranide tunnustamiseks kandma 
Sinilillemärki. Tänasest on kampaa-
niaga liitunud ka Kristiine linnaosa 
valitsus, mille infolaua juures saab 
sinilillemärke soetada ja seeläbi teha 
annetuse. Sinilillekampaaniat korrald-
ab läbi MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate 
Ühing koostöös Naiskodukaitsega.

Meie seas on üle kolme tuhande veterani, keda 
ühendab vankumatu soov seista Eesti riigi ja 
rahva vabaduse eest. Veteranide sümboliks on 
Sinilill, mida kandes saame näidata, et toetame 
ja tunnustame neid kõiki ja ka nende lähedasi. 
Kristiine linnaosa valitsuse infolauas saab terve 
aprillikuu jooksul soetada endale sinilillemär-
gi ja heategevuskampaanias osaleda. Sel aastal 
kogutakse annetusi, et toetada veterane, nende 

lähedasi ning tervishoiu- ja spordivaldkonda 
laiemalt. 

Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti 
ning ka sel aastal kutsub kampaania üles osale-
ma Veteraniväljakutse jooksul. Kuna piirangute 
tõttu on rahvakogunemised keelatud, toimuvad 
Sinilillejooksud virtuaalselt ning traditsioonilist 
kontserti Veteranirock näeb ETV2 vahendusel.

Iga Sinilille märk, mille on valmistanud SA 
Hea Hoog vahendusel erivajadusega inimesed 
üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Sinilille süm-
boolika müügist saadava tuluga aidatakse Narva 
Haiglal soetada vajalikke seadmeid, MTÜ Pea-
asjal jätkata tegevust vaimse tervise edendami-
sel, Viljandi linnal rajada välijõusaali ning Eesti 
Invaspordi Liidul edendada erivajadustega ini-
meste sporti. 

Meil on väga hea meel, et ka Kristiine linna-
osa valitsuses saab nüüd ka meie veterane toeta-
da ja kampaaniast osa võta. Kampaania kestab 
kuni 30. aprillini. KRISTIINE LEHT



16. aprill 2021 5KRISTIINELEHT

Rainer Vakra
Tallinna Soojus AS, juhataja
 
Aktsiaselts  Tallinna Soojus teeb kõik selle 
heaks, et linlaste tuba oleks soe ja teenus tar-
bijatele võimalikult soodne. Tallinna kaugküt-
tevõrgus on üle 4000 soojust tarbiva hoone 
ehk ligikaudu 160 000 kodumajapidamist ja 
nende hulk läbi uute liitumiste aina kasvab. 
On hea meel, et saame kaugküttega ühendada 
üha uusi ja uusi elamupiirkondi ning ka need 
tarbijad, kes seni on gaasiküttel olnud. Tallin-
na Soojuse üheks püsieesmärgiks on, et linna 
soojussüsteemid oleksid kaasaegsel tehnilisel 
ja keskkonnasäästlikul tasemel ning kaugküt-
tega oleks võimalik varustada kõiki soovijaid.

Tallinna Soojus majandab sadadesse miljo-
nitesse küündivate varadega ja ainuüksi käes-
oleval aastal investeeritakse Tallinnas  soojus-
võrkude ehitamisse ja rekonstrueerimisse üle 
25 miljoni euro. Mahukad investeeringud on 
vajalikud eelkõige selleks, et liita uusi tarbijaid 
kaugküttevõrguga, rajada kümmekond kilo-
meetrit uusi soojatorustikke ning kaasajastada 
ligikaudu 15 kilomeetrit aastakümnete vanu-
seid torusid. Mitmes Tallinna asumis asen-
datakse soojustorustik just lihtsal põhjusel, et 
vähendada soojus- ja lekkekadusid. Uue-Maa-
ilma ja Kitseküla asumites asendamist vajavate 
harutorustike ja magistraaltorustike keskmi-
ne vanus on juba isegi 40 aastat või rohkem. 
Laagna teel rekonstrueeritakse 28 aasta vanu-
ne soojatorustik ja seda ikka eelkõige tarbijate 
igapäevakulude kokkuhoiu huvides ja teenuse 
töökindluse tõstmiseks. Rõõm on tõdeda, et 
54% kaugküttevõrgust Tallinnas moodustab 
juba praegu rekonstrueeritud või uus torustik.

Kaugkütte puhul on oluline rääkida ka 
taastuvenergiaga seotud eesmärkidest.  Tal-
linna Soojus on keskkonnasäästlik ja roheli-
ne ettevõte. Võin kinnitada, et  fossiilkütused 
on valdavas osas asendatud ja enamus Tal-
linna kaugküttevõrgu soojusest toodetakse 
koostootmisjaamades taastuvatest kütustest 

või olmeprügist. On oluline, et soojusvõrgud 
oleksid töökindlad, seepärast nõuavad need ka 
suuri investeeringuid. Uued tehnoloogilised 
lahendused nõuavad suuri summasid, aga või-
maldavad taaskord meid viia keskkonnasääst-
likkusele lähemale. Ühinedes linnapeade 
kliima- ja energiapaktiga soovib Tallinn anda 
oma panuse võitluses kliimamuutustega ja just 
tõhus kaugküte aitab täita Tallinna Keskkon-
nastrateegias seatud eesmärki vähendada CO2 
heidet 2030. aastaks vähemalt 40% (võrreldes 
lähteaastaga 2007).

Tallinna ühtse kaugküttevõrgu arenguka-
va toob esile kaks keskkonnale olulist teemat, 
kuhu tuleb tulevikuinvesteeringud kindlasti 
suunata ja ma olen sellega igati nõus. Esiteks 
on Tallinn suure tarbimistihedusega  piirkond, 
seetõttu on äärmiselt oluline arendada eriti 
kesklinnas paralleelselt kaugküttega ka kaug-
jahutusvõrku. Teiseks tuleks võtta kasutusse 
akupaagid, mis võimaldaks koostootmisrežii-
mis toodetud soojuse kasutamist suurendada ja 
seeläbi tõsta taastuvenergia osakaalu soojuse ja 
elektri tootmises, kuna väheneb maagaasi tar-
bimine ja sellega kaasnevad CO2 emissioonid.

Energia kasutamise efektiivsus Tallinna 
kaugküttevõrgus on viimastel aastatel oluliselt 
tõusnud ja keskkonnamõjud on vähenenud. 
Tallinna Soojuse kaugküttevõrguga seonduv 
energiapoliitika on olnud ja on ka edaspidi 
kindlasti tasakaalus ja jätkusuutlik. Nii Tallin-
na linna kui ka Tallinna Soojuse eesmärk on 
tagada linnaelanikele kvaliteetsem, mugavam 
ja keskkonnasäästlikum elukeskkond.

Tallinna Soojus aitab linnal 
täita rahvusvahelise pak tiga 
seotud rohe-eesmärke

Sõida liftis üksi!
Заходите в лифт по одному!
Please take the lift alone!

Infolehe on koostanud
Tallinna Kesklinna Valitsus

koostöös kliinilise psühholoogi
Anna-Kaisa Oidermaaga

Tervis

Riiklik kriisitelefon 1247
Toimetulek eriolukorras, koroonaviirusega seotud küsimused ja psühholoogiline esmaabi.

Perearsti nõuandeliin 1220
Vabariigi valitsuse kriisiveeb www.kriis.ee
Vaktsiiniinfo www.vaktsineeri.ee

Töötamine

Tööinspektsioon
Tasuta juriidiline nõustamine töökeskkonna teemadel tel 640 6000 (E-R 9-16:30) või jurist@ti.ee  

Õppimine

Rajaleidja veebinõustamine õpiraskuste korral
Aja broneerimine nii lastele kui ka vanematele tel 735 0700 või rajaleidja.ee

Rajaleidja tugiliin õpetajatele
Telefon 735 0750, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu psühholoogid vastavad E-R 12-20.

Noored

Peaasi.ee videonõustamine
Tasuta vaimse tervise nõustamine 16-26aastastele noortele videosilla teel registratuur.peaasi.ee

Lasteabi
Teata abivajavast lapsest 24/7 anonüümselt telefonil 116 111 või lasteabi.ee kirjavormis ja chatis.

Lahendus.net
Psühholoogiline nõustamine veebis psühholoogiatudengite ja vilistlaste poolt.

Tarkvanem.ee
Küsimused, vastused ja infomaterjalid lapsevanematele.

Vaimse tervise abi

Peaasi.ee e-nõustamine
E-kirja teel nõustavad vaimse tervise spetsialistid aadressil peaasi.ee/kysi-noustajalt

Ohvriabi
24/7 telefon 116 006 ning veebileht palunabi.ee vägivallaohvritele ning pealtnägijatele.

Eluliin
Emotsionaalse toe telefon kell 19:00 - 7:00 eesti keeles 655 8088 ja vene keeles 655 5688.

Hingehoiutelefon
24/7 hingehoiutelefon 116 123 - kriisiabi, hirm, lein, mure, vägivald, ennetus.

Kuhu pöörduda, kui on mure?

Kristiine kõik koduhooldustöötajad 
varustati töö tegemiseks tahvelarvutitega
Tallinna linn jagas eelmise aasta märtsis ko-
duteenust osutavate asutuste hooldustöötaja-
tele töövahendina 60 tahvelarvutit, et tellida 
kiirelt, kontaktivabalt ja turvaliselt klientide-
le poekaupu. Tänavu oli see arv veelgi suu-
renenud ning praeguseks on kõik Kristiine 
linnaosas töötavad koduhooldustöötajad 
saanud endale tahvelarvutid, et läbi e-lahen-
duste tellida toidu- ja esmatarbekaupasid ko-
duteenuste klientidele. 

Veebipoe tellimiskeskuse lahendus on kiire, 
kontaktivaba ja turvaline, sest nii saame vii-
rushaiguste perioodil kaitsta nii koduteenuse 
kliente kui ka meie tublisid hooldustöötajaid 
liigsete kontaktide eest poodides. Tahvelar-
vutite soetamisega lõi linn hooldustöötajate-
le muuhulgas võimaluse tellida koduteenuse 
klientidele toidu- ja majapidamiskaupu e-poe 
tellimiskeskkonna kaudu, millega säästavad 
hooldustöötajad nii oma aega kui ka lihtsustab 
nende igapäevatööd. Ent tahvelarvutite abil 
saavad hooldustöötajad klientidele ka kiirelt 
vajalikku infot otsida, olgu selleks siis erinevate 
teenuseosutajate kontaktid, broneerida arstivi-
siite ja nii edasi.

Kokkuvõttes saavad nüüd tänu kaasaegse-
te töövahenditele hooldustöötajad panustada 
rohkem aega abivajajatele, samuti tõhustatakse 

ja kiirendatakse koduteenuse klientidele poe-
kaupade tellimis- ja ostmisprotsess, säästes sel-
lega vajalikku tööaega ja suunatakse selle sinna, 
kus seda on kõige rohkem vaja. 

„Tahvelarvutite kasutamise suureks plussiks 
praegusel ajal on see, et toidukaupade tellimisel 
läbi veebilahenduste ei pea koduhooldustööta-
jad käima ise kauplustes, kus on suur oht vii-
rusesse nakatuda ja seda hiljem enda teadmata 
edasi kanda. Samuti kui töötajad ise poest toi-
dukaupasid tõid, oli kaupade toomise piiriks 5 
kilogrammi kaupa. Nüüd toovad kauba kohale 
kullerid ja mingeid piire kliendile kauba telli-
misele ei seata,“ selgitas Kristiine Tegevuskes-
kuse juhataja Sigrid Jõhve. 

Tallinna koduteenuse klientide toidu- ja 
poekaupadega varustamiseks on linna hool-
dustöötajatel võimalik kasutada e-poe tellimis-
keskkonda (E-Selver, Barbora, e-Prisma, Coop 
jt. kaubandusketid). 

Koduteenusel olevad kliendid on valdavalt, 
kas üksi elavad eakad või erivajadustega inime-
sed, kes ilma kõrvalise abita igapäevaelus toime 
ei tule.

Kliendi roll on olla tellimuses märgitud aja-
vahemikul telefoni teel kättesaadav ja kodus. 

Kuni 6 korda kuus tasub kauba kojukande 
eest linn, kuid kauba maksumuse eest tasub 
ikka klient ise. KRISTIINE LEHT
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Eha Võrk, 
Tallina abilinnapea

Tallinna linn valmistub ehitama Tallinna 
Linnateatrile uusi hooneid, millega 
lisandub publikule teatris ja suvelaval 
kokku 620 kohta. Kogu linnateatri kom-
pleks saab korda tehtud ja nii mõndagi 
ruumi, mis täna on külalistele ära peide-
tud, saab avalikkus käia vaatamas.

Kevadel on hea võtta ette teatrikülastus – nauti-
da etendust ja teatrimaja atmosfääri. Kindlasti ei 
tasu unustada, et teatri külastamisel tuleb kan-
da maski ja teatritele kehtivad praegu 50% saali 
täituvuse piirangud, ja soovitud etendusele pilet 
tuleb osta aegsasti. 

Linnateater kolis remondi ajaks Salme Kul-
tuurikeskusesse, kus saab jätkuvalt imetleda 
näitlemiskunsti. Tänase nimega Salme Kultuu-
rikeskus pole aga Linnateatrile sugugi võõras 
paik. Nimelt 1966. aastast alates sai Linnateatri, 

toona Noorsooteatri pealavaks J. Tombi nimelise 
kultuuripalee suur saal Salme tänaval. 13. veeb-
ruaril toimus seal teatri ametlik avamine lavas-
tusega „Otsustage meie üle, inimesed!”. Nii, et 
elu teeb ikka vahvaid keerdkäike.

Üks osa ehk hoone Linnateatri suurest aren-
dusprojektist on juba avatud – nii valmis möö-
dunud aasta sügisel Suur-Sõjamäel uus tootmis-
kompleks. Uue hoonega on teater saanud endale 
juurde olulise tootmiskompleksi, mis võimaldab 
uusi lavastusi kavandist kuni lõpptulemuseni 
ühes kohas valmistada ning hiljem dekoratsioo-
ne ja kostüüme ka hooldada ja ladustada. 

Tallinna Linnateatri arendusprojekti ees-
märk on rajada uued teatrisaalid ja uuendada 
praegusi saale. Selleks rajatakse muinsuskaitse 
nõudeid arvestades aadressile Lai tänav 23 kaks 
uut hoonet ja rekonstrueeritakse teatri kõi-
gist hoonetest ja kahest sisehoovist moodustuv 
kompleks Laial, Aida ja Laboratooriumi tänaval. 

Teater saab täiesti uue 130 kohaga black box’i, 
Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 istekohta 
ning suvelavale lisandub ca 300 täiendavat iste-
kohta. Uuendustega kasvab linnateatri publiku 
arv kuus seniselt 6000-lt   kuni 10 000 külastaja-
ni. See peaks kahandama linnateatri väga nõutud 
etenduste piletijärjekorda. Arenduse kogumaksu-

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, dokumente ja vanu 
postkaarte. Tel 6020906 ja 
5011628 Tim

• OÜ ESTEST PR ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 50 45 215, 51 
45 215;

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, rikete-
ga, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sulara-
has. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee.

• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889

• Üldehitus, katused, fassaadid 
ja viimistlustööd Tel: 53529476, 
meil: mehitus@gmail.com.

•  Kutseline Pottsepp/Korstna-
pühkija tase 4 laob ja pühib 
korstnaid. 54616929

• Fassaadide soojustamine, 
krohvimine, värvimine. Piir-
deaedade 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! 
6000136, 5200093 Puu24.ee.

• Ostan garaažiboksi. Notari ku-
lud minu kanda. Tel: 545 11053

• Leian ostja või üürilise sinu kin-
nisvarale. Tel: 5110939, e-post: 
viljo.pettinen@domus.ee.

• Ostan VANAVARA - mööbel, 
raamatud, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, militaaria, 
tööriistad, ehted, kunst, mooto-
rattad ja palju muud! Ardo, 56 
07 85 79

• Ostame talukoha koos suure 
maaga. Hooned võivad vajada 
kapitaalremonti. Vaatame üle 
kõik pakkumised. Tõenäoliselt 
teeme parima hinna. Tel 5666 
9006

• Soovite osta, müüa või renti-
da garaaži? Saan teile kasulik 
olla. Tutvuge garaažid.ee lehe-
ga või helistage Tel: 56214956 
Tasuta hindamine!

• Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310

• Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, 

ühistute ja äriühingute ümbru-
ses. Helista ja küsi lisa – 5399 
3595

• Ehitusoutlet Harjumaal Kose 
alevikus pakub immutatud 
poste, puitu (terrassilaud, Si-
beri lehis, höövelmaterjal), 
soojustust (villa ja Kingspan 
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit 
jpm). Pakume ka transporti. Li-
sainfo: www.ehitusoutlet.ee. ja 
telefon 5656 0096.

• Lõikan hekki, saetöö aias.
Tel.55547291

• Müüa LOOMASÕNNIKUT, 
mulda, täitepinnast, liiva ja kil-
lustikku. T. 56971079, e-mail: 
taluaed@hot.ee.

• Куплю гараж. Нотариус за 
мой счет. Тел: 545 11053

• Купим хутор с большим 
участком. Постройки могут 
нуждаться в капитальном 
ремонте. Рассмотрим лю-
бые предложения. Скорее 
всего, предложим лучшую 
цену. Тел 5666 9006

• Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

Linnateater saab juurde 
üle poole tuhande publikukoha
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www.uuskasutus.ee

Kogumisring Kristiines
20. aprillil

kell 12.00–13.00 Räägu pargi juures
kell 14.00–15.00 Tondi Selveri parklas 

Anna oma üleliigsed 
heas korras asjad uuele ringile! 

Oodatud on puhtad ja terved rõivad | jalatsid | 
mänguasjad | raamatud | nõud ja köögitarvikud | 

spordi- ja hobitarbed | sisustusesemed | toataimed |
väiksem kodutehnika jms.

museks on kavandatud 28,4 miljonit eurot ja uus 
teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal.

Ehitushankele tähtaegselt esitati neli pakku-
mist, mille käibemaksuta hinnavahemik ulatus 
17,9 miljonilt kuni 19,5 miljoni euroni. Hanke 
eeldatav käibemaksuta maksumus oli 20 miljo-
nit eurot. Oma pakkumise esitasid hankele Mer-
ko Ehitus Eesti, Nordlin Ehitus, ühispakkujatena 

Ehitus5ECO koos Silindia Ehitusega ja ühispak-
kujatena Oma Ehitaja koos Ehitustrustiga.

Projektiga on kavas suurimas võimalikus 
mahus taastada olemasolevaid ajaloolisi hooneid 
ja võimaldada edaspidi suuremal hulgal inimes-
tel neid näha. Linnateatri kvartali sisehoovi on 
plaanis rajada vabaõhulava, millel saaks jätkata 
suveetenduste traditsiooni.

Jäätmeid liigiti 
kogudes teed heateo
Seoses eriolukorraga on inimesed tavapärasest 
rohkem kodus ning seetõttu on asjakohane üle 
korrata jäätmete liigiti kogumise põhimõtted nen-
de tekkekohal. Jäätmete liigiti kogumine on ko-
hustuslik kõikidele kodumajapidamistele Eestis. 
Siinkohal toob Tallinna Strateegiakeskuse ring-
majanduse osakonna peaspetsialist välja põhi-
punktid, kuidas jäätmeid vastavalt nõuetele liigiti 
koguda, et meie elukeskkonda hoida puhtamana 
ning luua eeldus jäätmete ringlusse võtuks ja taas-
kasutamiseks:
- segaolmejäätmed (katkised riided ja jala-

nõud, katkised nõud, tolmuimejakotid, kasu-
tatud mähkmed, vettinud paber, pakendatud 
pühkmed ja kassiliiv, suitsukonid, kasutatud pa-
bernõud, vanaks läinud kosmeetika, CD-plaa-
did,  katkised hõõgniidiga ja halogeenlambipir-
nid laste katkised pehmed mänguasjad, suured 
kondid, jahtunud tuhk, raskesti puhastatavad 
pakendid, foolium, kasutatud küpsetuspaber ja 
muud sarnased olmejäätmed) – viia segaolme-
jäätmete mahutisse; ● mahutisse ei või panna 
biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, ehitus- 
ja lammutusjäätmeid, sh värve, ohtlike jäätmeid 
(tule- ja plahvatusohtlike), biolagunevaid aia- ja 
haljastusjäätmeid, patareisid, vana elektrooni-
kat, vedelike, suurjäätmeid, ravimeid;

biojäätmed (tahked toidujäätmed, puu- ja köö-
giviljade koored, riknenud köögi- ja puuviljad, 
lõikelilled, toataimed, köögipaber ja salvrätikud, 
kohvipaks, paberfi ltrid, munakoored, papist 
munakarbid, teepakid) – viia biojäätmete ma-
hutisse lahtiselt, paberkotiga või köögipaberisse 
pakitult; ● mahutisse ei või panna kilekottides 
biojäätmeid, kile, pakendeid, suppe, kastmeid, 
suuri konte, suitsukonisid, muid olmejäätmeid;

papp ja paber (kataloogid, ajakirjad, ajalehed, 
reklaammaterjalid, raamatud, jõupaber, paber-
kotid, pappkastid ja karbid ilma teibita (pressi 
kokku)) – viia paberimahutisse või jäätmejaa-
ma; ● mahutisse ei või panna määrdunud ja 
vettinud paber, papp ja paber, mille küljes on 
kilet või fooliumit (nt tetrapakend), kasutatud 
pabernõud, köögipaber, salvrätikud;

klaas (moosi- ja toiduainete purgid,  karastus- ja 
alkohoolsete jookide pudelid) – viia lähimasse 
pakendipunki klaastaara pakendimahutisse; ● 

mahutisse ei või panna ohtlike ainete pudelid, 
akna- ja lehtklaas, elektripirnid;

pakendijäätmed (puhtad plast-, tetra-, klaas, 
metall- ja papppakendid (võitopsid, plastik-
pudelid, plastkarbid, kosmeetika pakendid, 
joogikartongid, piima- jogurti- ja mahlapaken-
did, konservikarbid, alumiiniumist ja plekist 
joogipurgid, metallkaaned) – viia lähimasse 
pakendipunkti pakendimahutisse lahtiselt või 
läbipaistvas kotis; ● mahutisse ei või panna 
määrdunud pakendeid, plastist mänguasju, 
kummist tooteid, ohtlike ainete pakendeid 
ja -pudeleid, akna- ja lehtklaasi, elektripirne, 
aerosoolpakendeid, kasutatud mähkmeid;

ohtlikud jäätmed (lahustid, värvid, patareid, 
akud, ravimid ja muud kemikaale sisaldavad 
jäätmed) – viia lähimasse jäätmejaama (NB! 
Apteekidel on kohustus elanikelt kõlbmatud 
ravimid vastu võtta ja suunata hävitamisele). 
Väiksemaid patareisid ja akusid saab viia ka 
suuremates poodides olevatesse kogumiskasti-
desse;

vanarehvid – viia lähimasse jäätmejaama (erai-
sikul võimalik tasuta üle anda kuni 8 velgedeta 
rehvi)

kasutatud mööbel ja riided – viia lähimasse 
Uuskasutuskeskusesse või jäätmejaama;

kasutatud elektri- või elektroonikatooted 
– viia lähimasse jäätmejaama või anda üle oht-
like jäätmete kogumisringil (NB! Uue seadme 
ostul on kauplusel kohustus vana samalaadne 
seade vastu võtta).

Jäätmejaamad

Tallinnas on neli jäätmejaama, mille 
suvised (aprill-okt) lahtiolekuajad on 
järgnevad:
Pääsküla jäätmejaama (Raba tn 40), 
avatud E-K 12-20, R 12-20, L-P 10-18
Rahumäe jäätmejaam 
(Rahumäe tee 5a), avatud E-N 12-20, 
L-P 10-18
Pärnamäe jäätmejaam 
(Pärnamäe tee 36), avatud E-N 12-20, 
L-P 10-18
Paljassaare jäätmejaam 
(Paljassaare põik 5), avatud E 12-20, 
K-R 12-20, L-P 10-18
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Teie soovid, 
tehtud meie kätega!
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused. 
Pööningu-, katuse-, fassaadi-, vundamendi 
soojustamine ja renoveerimine.

Küsi pakkumist! 5307 2076. info@viimistlusehitus.ee

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

ABIT

AITAME KOLIDA, 
PAIGALDAME MÖÖBLI, 

KORISTAME, 
TEEME AIA- ja REMONDITÖÖD!

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Drive-In või broneeri: 
abctehno.ee

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15

Telefon: 699 9850. E-post: kristiine@abctehno.ee

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

Allika koguduse 
jumalateenistuste 

otseülekanded 
youtube´is, 

pühapäeviti kl 11.00 
allika.ee/live


