
 Alates 15. aprillist algasid Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti tellimusel Sõpruse puiestee sõidutee 
hooldusremonttööd freesimis- ja asfalteerimismeetodil 
lõigul Tihase tänav kuni Linnu tee. Tööde ajal on tänav 
liiklusele avatud, kuid jälgida tuleb ajutist liikluskorral-
dust. Sõpruse puiestee sõidutee asfalteerimistööd kes-
tavad orienteeruvalt kuni juunikuu alguseni. 

 Energia tn 2, 4, 6 ma-
jade tagune tee sai kor-
da. Tööde käigus eemal-
dati vana asfaltkate ning 
paigaldati uus. 
 
 Alates 10. maist alus-
tati Rivi tänava taastus-
remonttöödega. Tööde 
käigus toimub vana 
asfaltkatte eemaldamine, 
killustikaluse väljakaeve 
ja uue ehitus, kaevuluu-
kide väljavahetus uute 
vastu ja uue asfaltkatte ning teepeenra ehitus. Tööd kes-
tavad orienteeruvalt kuni 21. maini 2021 ja sel ajal palu-
me sõidukeid tööde tsooni mitte parkida.

 Mai keskel lõppesid taastusremonttööd Endla tänav 
48 ‒ Madara 30 vahelise teelõigul. Tööde käigus eemal-
dati vana asfaltkate, rajati uus killustikalus, vahetati va-
nad sadevee kaevuluugid uute vastu, ehitati uus asfalt-
kate ja teepeenar. 

 Tedre põiktänav 
on korrastatud 
26. aprillist kuni 11. 
maini teostati Tal-
linna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti 
tellimusel Tedre põik 
lõigul Tedre kuni Lui-
ge tänav taastusre-
mont. 

 Alates 4. maist alustati Vuti tänava lõigul Tihase kuni 
Tedre esise tee taastusremonttöödega. Tööde eesmär-
giks on liiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõima-
luste loomine. Tööd kestavad orienteeruvalt kuni 21. mai-
ni 2021 ja sel ajal palume sõidukeid tööde tsooni mitte 
parkida. 
  
 Viljandi maantee 
ja Pärnu maantee va-
helise kergliiklustee 
ehitus on jõudnud 
tunneli rajamiseni Va-
baduse puiestee ja 
Männiku tee ristmikul.

RIIBE:
KRISTIINE 
MUUTUB 
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UUDISED

Uued pingid ja prügikastid

Kotkapoja haljasalal 
on uus ilus valgustus

Sooja kevadise ilma tulekuga 
paigaldati meil 26 uut pinki, 
12 prügikasti ja 8 mukikaki kasti. 
Need paigaldati nii tänavate äärde, 
korterimajade hoovidesse kui ka 
mängu - ja spordiväljakute juurde. 
Uue linnainventari asukohtade vali-
kul võeti aluseks linnaosa elanikelt 
laekunud ettepanekud. 

Oleme regulaarselt saanud elanikelt tagasi-
sidet selle kohta, kus võiksid olla uued pin-
gid ja prügikastid. Kuna paljud eelistavad 
üha rohkem liikuda jalgsi või jalgrattaga, 
siis otsustasime, et lisame neid mitmele 
poole ja loodan, et meie linnaosa elanikud 
on rõõmsad uute pinkide üle.  Need on ko-
had, kus väga paljud armastavad liikuda.

Uued pingid asuvad: Kirsi 8a, Kotka 8a, 
Kuldnoka 12a mänguväljakul, Tedre 81a 
mänguväljakul, Vaarika 15a mänguvälja-
kul, Tedre 77a mänguväljakul, Sõstra 1a, 
Kotka 14a mänguväljakul, Endla 49b män-
guväljakul, Tedre 58 mänguväljakul, Räägu 
ja Cederhelmi pargis. Kokku 26 pinki. 

Uued prügikastid asuvad: Kirsi 8a, Kot-
ka 8a, Kuldnoka 12a mänguväljakul, Tedre 
81a mänguväljakul, Vaarika 15a mängu-
väljakul, Tedre 77a mänguväljakul, Sõstra 
1a, Kotka 14a mänguväljakul, Alajaama 1 

mänguväljakul, Tondi 54 juures ja Tedre 58 
treeningväljakul. Kokku 12 prügikasti. 

Lisaks paigaldati ka 8 uut muki-kaki kas-
ti: Energia tänavale, Kotka tn 8a, Kännu tn 
86, Lagle pst-Spordi tn nurk, Käbliku- Tal-

viku nurk, Sõstra 1a, Kuldnoka 12a ja Tondi 
60 juurde.

Pingid valmistas ja paigaldas Extery 
OÜ. Need on valmistatud kuumtöödel-
dud saarepuust ning ei hallita ega mädane. 
KRISTIINE LEHT

Meie linnaosa üks väike, kuid 
esinduslik haljasala – Kotkapoja 
haljasala sai nüüd uue kaasaegse 
ja ökonoomse valgustuslahenduse. 
Platsil on nüüd uued valgustus-
postid, mille laternad on ajaloolises 
stiilis. Valgustusallikatena kasutati 
kaasaegseid LED-lampe. Elanikud 
on saatnud mitmeid pöördumisi 
palvega ka sinna valgustus rajada ja 
on hea meel, et nüüd on see valmis. 

Kristiine pargid on läbi kogu aasta popu-
laarsed, kuid soojemal ajal pakub silmailu 
nüüd ka Kotkapoja haljasala, sest seal saab 
tänu uuele valgustusele aega veeta ka õhtu-
sel ajal. 2018. aastal korrastasime ja uuen-
dasime roheala, taastamistööde raames te-
gime korda kivist tee, lillepeenarde ääred, 
samuti paigaldasime parki uued pingid ja 
teabetahvli. 

Tule ja naudi mõnusat kevadilma Kot-
kapoja haljasalal! KRISTIINE LEHT

Kotkapoja haljasala asub Kristiines 
aadressil Kotkapoja 2b.

Uudised reaalajas      Kristiine LinnaosaUudised reaalajas      Kristiine Linnaosa
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1. mail korraldas hea-
tegevuslik organisat-
sioon Kristiine Lions 
Klubi Löwenruh` par-
gis talgud, mille raa-
mes paigaldati parki 
kakskümmend viis 
uut lindude pesakasti 
ja korraldati ka tradit-
siooniline Lõvi kuju 
pesemine. 

Talgutest võtsid osa 
Kristiine Lions Klu-
bi liikmed ja kohal oli 

ka linnaosa vanem Jaanus Riibe, kes tänas lions’e järjepideva 
suure panuse eest heategevusse. Löwenruh` pargis on palju 
linde ja kaunis loodus ning kokkuvõttes toob selline tegevus 
elurikkust linna tagasi, kuid pesakastidel on oluline tähendus 
ka keskkonnahoiu kui ka kogukonnatunde seisukohast.

Pesakastid ei kahjusta puid, sest need on kinnitatud ribat-
raadiga puu külge ja toetatud vastu puutüve. KRISTIINE LEHT

Ajavahemikul 15-29.05.2021viib 
kaitseliidu Tallinna malev 

läbi linnalahingu väljaõppe endises 
Kristiine linnaosa valitsuse hoones 

aadressil Tulika 33b.

Seoses õppusega võib antud piirkonnas 
näha kaitseväe välivormis liikuvaid 

kaitseliitlasi ning kostuda müra seoses 
erinevate imitatsioonivahendite 

kasutamisega.

Õppusel kasutatavaid 
imitatsioonivahendid (airsoft, suits) 

ei ohusta piirkonnas liikuvaid elanikke.

Kaitseliit palub mõistvat suhtumist ning 
olla piirkonnas liikudes tähelepanelikud.

Lisainfo ja kontakt: 5245907.

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu otsuse tõsta 
linnavalitsuse määrusega „Universaaltoetuste 
määrad“ kehtestatud ühekordset pensionilisa 
125 euroni.

Tallinna linn maksab alates 2010. aastast pensionäridele hin-
natõusu kompenseerimiseks üks kord aastas toetust. 

Pensionilisa makstakse üks kord aastas toetuse saaja 
sünnikuule eelneval kuul ning see on ette nähtud mitte üks-
nes vanadus-, vaid ka töövõimetuspensionäridele. 

Alates 2021. aasta jaanuarist hakati maksma ühekordset 
toetust senise 100 euro asemel 125 eurot. Kui eelmisel aastal 
kulus pensionilisa maksmiseks linnaeelarvest üle 9,15 miljo-
ni euro, siis suurema pensionilisa maksmiseks eraldati käes-
oleva aasta eelarvesse ligi 2,9 miljonit eurot lisaks. 

Pensionilisa suurust muutev määrus kehtestatakse 
sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kooskõlas Tallinna 
Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 „Sot-
siaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“, mille kohaselt 
kehtestab universaaltoetuste määrad linnavalitsus. KRISTI-
INE LEHT

Ruth Lukas,
Tallinna Tihase Lasteaia direktor 

05.mail 2021 tähistas Kristiine 
linnaosas asuv Tallinna Tihase 
Lasteaed oma  60.juubelit. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe 
sõnul osalevad linnas õpilasmaleva tege-
vustes kuni viieteistaastased noored. 

1961.aasta maikuus avas uksed Tal-
linna 68.lasteaed, Tallinna linna üldtüü-
pi 4.rühmaline munitsipaallasteaed, esi-
algu kahe rühmaga, kus oli 25 kuni 28 
last. Lasteaia avas juhataja Laine Puskai.                                                                                                                                         

Aastate jooksul on lasteaeda juhtinud viis 
juhatajat: Laine Puskai, Iris Õunpuu, Helvi 
Palgi, Leelo Saar ja alates 2006.aastast Ruth 
Lukas.

1999.aastal nimetati lasteaed ümber 
Tallinna Tihase Lasteaiaks. Lasteaias on 
avatud 4 rühma, 2020/2021 õppeaastal 3 
aiarühma ja 1 sõimerühm.

Lasteaias töötavad pedagoogilise et-
tevalmistusega tublid õpetajad. Täna on 
kõige kauem asutuses töötav õpetaja Eha 
Vanatoa, alates 1982.aastast, üle 15 aasta on 
lasteaia ja laste ellu panustanud muusika-
õpetaja Kätlin Unt, õpetaja abi Erika Raal, 
majandusjuhataja Marje Raag ja üle 10 aas-

ta õpetaja Epp Velström.
Lasteaed peab olu-

liseks laste õppimist ja 
õpetamist mängu kaudu, 
mida toetavad lasteaia 
õppekava ja mitmed väl-
jakujunenud traditsioo-
nilised üritused, aktiivne 
osalemine linnaosa spor-
di- ja terviseüritustel, 

alates 2016 a. Euroopa spordinädalatel ning 
osalemine erineva suunitlusega konkurssi-
del (kunsti-, luule- ja laulukonkursid). Olu-
lisel kohal on õppetegevuste läbiviimine 
loodus- ja kultuurikeskkonnas õuesõppe-
na. Laste õppetegevusi täiendavad ja toeta-
vad erinevad robootika vahendid.

Lasteaed on liitunud programmiga 
"Kiusamisest vaba lasteaed", kuulub Ter-
vist Edendavate Lasteaedade hulka, on 
osalenud projektis „Igale lapsele oma pill“, 
2017/18 osalenud Erasmus + programmis, 
EVS projektis: Boost the Mind III, teeb 
koostööd SA Archimedesega (HARNO), 
lasteaed omab Euroopa Solidaarsuskorpu-
se Kvaliteedimärgist alates 2020.a vastuvõt-
va rolli täitmiseks Euroopa vabatahtlikust 
teenistusest huvitatud noortele. Lasteaed 
osaleb Sääse raamatukoguga projektis "Me-
silase Miti raamatukast". Lasteaia tegemis-
te kohta leiab huvi korral täiendavat infot 
www.tallinn.ee/tihase-lasteaed 

Soovime tihastele ikka hoogsat lendu 
veel järgmiste uute juubeliteni!. KRISTIINE 
LEHT

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

Head Tallinna päeva, 
kallid Kristiine inimesed!

15. mail tähistame tähtpäeva kui meie ar-
mastatud Tallinn sai Lübecki linnaõigused. 
Esimest korda peeti Tallinna päeva 2002. 
aastal. See on päev, mil mõelda ka sellele, 
milline on Kristiine linnaosa oma identi-
teet, minevik ja tulevik. Hoiame oma ar-
mast linnaosa! 

Paljudel kooliõpilastel on alanud ek-
samiperiood. Soovin kõigile edu ja korda-
minekuid! Tean, et õppeaasta oli raske, sest 
paljud pidid õppima suurema osa õppeaas-
tast distantsõppel. Kuid usun, et kõik läheb 
hästi ja saate näidata siiski oma parimaid 
tulemusi. Palju edu! 

Kristiine muutub lilleliseks

Tallinna päevaks ehk linna sünnipäevaks 
istutatakse avalikku linnaruumi juurde 
kümneid tuhandeid püsi- ja suvelillede tai-

mi. Tallinna päeval, 15. mail on istutustööd 
toimumas üle kogu linna. Oleme kõik rinda 
pistnud pika koroonaajaga piirangute tin-
gimustes ning vajame midagi, mis pakuks 
rõõmu ja silmailu. Tänavune kujundus-
kontseptsiooni „Tervistavad lilled“ eesmär-
giks ongi turgutada raskel ajal positiivselt 
nii linnakodanike ja külaliste emotsioone. 

Kristiines alustasime lillede istutami-
sega teistest linnaosadest varem ja kauniks 
muutus suur Kristiine ristmik. Samuti saab 
nüüd ilusaks muudetud Otto Krameri aed, 
kuhu rajame linnaosa oma kogukonnaaia, 
Kirsi tänava äärde istutame uued kirsipuud 
ja uue peenra teeme Mustjõe-Kõrgepinge 
nurgale, peenraid ja istutamist jagub meie 
armastesse asumitesse mitmele poole, usun, 
et märkate peagi seda ilu endi ümber. Kuna 
Löwenruh pargi tiigi vesi sai eelmisel aas-
tal puhtaks, siis sel aastal on plaanis sinna 
lasta elama uued kalad, kelle elukohaks see 
park saab koos paljude teiste veelindudega. 
Hoiame oma linnaosa rohelust! 

Turvalisus paraneb

Meie eesmärgiks on linnaosas turvalisuse 
parandamine ja seetõttu kaasasime ka sel 
aastal alates 1. maist turvalisuse tagamisse 
appi turvafi rma. Kuigi meie linnaosa üldist 
turvataset võib pidada heaks, on märgata 
et suvisel perioodil sagenevad avalikukor-
ra rikkumised ja nende kohta on elanikud 
meile ka edastanud kaebuseid. Põhjused on 
erinevad, alates valju muusika kuulamisest 
öisel ajal spordiväljakutel kuni kampade 
kogunemiseni välja. Usun, et täiendavast 
turvaekipaažist saab olema abi nii linnaosa-
valitsusele, munitsipaalpolitseile kui ka riigi 
politseile ning meie linnaosa elanike turva-
tunne paraneb veelgi. 

Iga päev kontrollitakse spordi- ja män-
guväljakuid, haljasalasid, poodide ümbrust 
ning muid avalikke kohti, mis on korrarik-
kumistega varem silma paistnud. Seaduse-
rikkujat nähes palutakse tegevus lõpetada 
ning vajadusel kutsutakse appi politsei, 
kiirabi või päästeamet. 

Uued pingid ja prügikastid
Sooja kevadise ilma tulekuga paigaldati 
linnaosasse 26 uut pinki, 12 prügikasti ja 
8 mukikaki kasti. Need paigaldati nii täna-
vate äärde, korterimajade hoovidesse kui 
ka mängu - ja spordiväljakute juurde. Uue 
linnainventari asukohtade valikul võeti 
aluseks linnaosa elanikelt laekunud ettepa-
nekud. Need on valmistatud lehise puidust 
ning ei hallita ega mädane.

Oleme regulaarselt saanud elanikelt ta-
gasisidet selle kohta, kus võiksid olla uued 
pingid ja prügikastid. Kuna paljud eelista-
vad üha rohkem liikuda jalgsi või jalgratta-
ga, siis otsustasime, et lisame neid mitmele 
poole ja loodan, et meie linnaosa elanikud 
on rõõmsad uute pinkide üle. Need on ko-
had, kus väga paljud armastavad liikuda. 

Puhtam koduümbrus

Selle aasta traditsiooniline heakorrakuu 
kampaania on lõpusirgel. Teed on pestud 
ning tänavad talveprügist koristatud. Veel 
viimased pingutused ja linnaosa kevad-
koristus on lõpule jõudnud. Üle sai sur-
vepesuga tehtud ka pargiinventar, pingid, 
prügikastid, mängu – ja spordiväljakud, 
esmalt harjati pingid üle pesu- ja desin-
fi tseerimisvahenditega, seejärel loputati 
veega.  4. ja 5. mail toimus kõrvaltäna-
vate kevadine suurpuhastus, tänavate 
survepesu ning  - äärte harjamine, mille 
abil said puhtaks ka kõige kitsamad ko-
had, paranes õhu kvaliteet ja kadus peene 
tolm. Olen seisukohal, et erinevalt eel-
mistest aastatest tuleks nüüd survepesuga 
jätkata terve suve jooksul, sest see annab 
tõesti häid tulemusi. 

Tahan tänada kõiki linnaosa elanikke 
ja korteriühistuid, kes korrastasid ka oma 
koduümbrust, aedasid ja hoove. Minu hin-
nangul on Kristiine sel aastal palju puhtam 
ja hoovid on korras, aitäh kõigile! 

Püsige terved, olge hoitud!

LINNAOSAVANEMA VEERGLöwenruh` pargis on 
25 uut lindude pesakasti

Tallinna 
pensionäridele 
suurem pensionilisa

Tallinna Tihase Lasteaed sai 60.aastaseks

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 11. juuni 2021

      Kristiine Linnaosa       
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• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.40-11.10 Tuisu / Alajaama ristmikul

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 12.00-12.30 Tondi / Linnu tee ristmikul 
 (Tondi 44 ees)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas 
 (Sõpruse pst 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3 
 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas 
 (pakendikonteinerite juures)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil

• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

Ohtlike jäätmete 
kogumisring 
Kristiines

ÄRA SAAB ANDA: 
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, aku-
happeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, 
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elav-
hõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja 
elektroonikajäätmeid.

• 10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b

• 10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама

• 11.20-11.50 рядом с Сеэби 32a (у ул. Марси)

• 12.00-12.30 на перекрёстке Тонди 
 и Линну теэ (перед Тонди 44)

• 12.40-13.10 на парковке магазина Рими на 
бульваре Сыпрусе 

 (бульвар Сыпрусе 174/176)

• 13.20-13.50 Луйге 3 
 (на углу переулка Тэдре и улицы Луйге)

• 14.00-14.30 на парковке Мустамяэ теэ 39 
 (у пункта сбора упаковки)

• 14.40-15.10 на площадке Мустйые 40

• 15.20-15.50 на парковке между домами 
Коскла 3 и 5

Круг сбора 
опасных отходов 

в Кристийне 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки масел и 

прочих смазочных веществ, просроченные ле-
карства, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- 

и другая бытовая химия, моющие и дезинфицирующие 
средства, топливные фильтры и использованная ве-
тошь, содержащая опасные вещества или загрязнён-
ная ими упаковка, содержащие ртуть отходы, лампы 
дневного света, отходы электроники и другого электро- 
оборудования, растворители и их содержащие краски, 
лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОКAJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

Ohtlikke jäätmeid 
võib ka ise viia 
kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse.

Опасные отходы 
также можно сдать на 

городских станциях 
приёма отходов.jäätmejaamadesse.

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/jaatmed 
ja veebikaardil http://arcg.is/0munie

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/othod 
и на карте http://arcg.is/0z9jvj

22
mai

Kristiine on selles mõttes eriline linnaosa, et nii 
palju linnunimelisi tänavaid naljalt juba mujalt 
ei leia. Peaaegu pooled linnaosa tänavad kan-
navad mõne linnuliigi nime: Käo, Tedre, Ka-
jaka ja Kotka, kui nimetada vaid mõned neist, 
rääkimata Linnu teest. Siin on veel lillenime-
lisi tänavaid – Tulbi, Ülase; Mooni jne - need 
on koondunud Lille allasumi piirkonda. Sekka 
ka marju – Vaarika ja Maasika tänav, Sõstra ja 
Mustsõstra ning puuvilju – Kirsi ja Pirni. Isegi 
Seemne, Kasvu ja Lehe tänav on meil olemas 
ning Kännu, Oksa ja Tüve on esindatud. Palju 
loodusest inspireeritud nimesid, mis Kristiine 
tänavanurkadel silma jäävad.

Kui jäävad, sest aja jooksul need kuluvad, 
neid soditakse või viiakse teadmata suunas 
minema. Ometi on tänavasildid olulised, mis 
sest, et moodsates nutiseadmetes on kaardi-
rakendused olemas. Tänavasildid ei ole sellest 
hoolimata oma väärtust kaotanud ja korrektse 
linnapildi oluline osa. Eks näita ju külalislah-

kust see, koi oleme oma sõpradele teinud tee 
meieni võimalikult mugavaks.

Tänavanimi on suures linnas ühtlasi ka ko-
gukonna identiteedi kandjaks. Kristiines on 
kolm suurt asumit: Lilleküla, Tondi ja Järve, 
mis omakorda on väiksemateks elamukvarta-
liteks jagatud, kandes selle piirkonna ühe olu-
lisema tänava nime. Näiteks Seebi, Kuldnoka, 
Sõstra, Kirsi, Tedre jne.

Seepärast on linnaosavalitsus pidanud olu-
liseks puuduolevad sildid asendada uutega. 
Käesoleval aastal on paigaldatud uued tänava-
sildid: Kullerkupu, Mooni, Rähni, Käo, Mänsa-
ku, Pöialpoisi, Mooni, Välja, Tihase, Kannikese, 
Käbliku, Tiiva, Rivi Tulika, Endla, Kannikese, 
Marja, Tondi, Tedre, Metalli tänavatele  ja Lin-
nu teele. Tänavasiltide uuendamine kindlasti 
jätkub.

Mõnusat liikumist, mugavat orienteerumist 
ja põnevate tänavanimede avastamist! KRISTI-
INE LEHT

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul toe-
tuse maksmise perioodi pikendamisega soovi-
takse piirata koroonaviiruse levikut ning soo-
dustada linlaste kohest koju jäämist esmaste 
haigustunnuste ilmnemisel. 

„Vaatamata ka praegu nakatumiste arvu 
vähenemisele, peame jätkuvalt olema ettevaat-
likud ja tegema kõik endast sõltuva, et viiruse 
levikut minimeerida,“ nentis Kõlvart. „Tea-
daolevalt ei soovi paljud inimesed haigusleh-

te võtta sissetuleku vähemise tõttu ning selle 
meetmega saame lisaks viiruse tõkestamisele 
tagada ka inimestele kindlustunde toimetule-
kuks ja hoida nende tervist.“

Tallinna linn maksab tallinlastele esimese 
haiguspäeva eest toetust 30 eurot, toetust saab 
küsida tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väl-
jastatud haiguslehe alusel. 

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutak-
se kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole või-

malik, siis saab taotluse esitada ka e-kirja teel 
elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonnale või elukohajärgse linnaosa 
valitsuse teenindussaalis. 

E-kirjaga esitatud taotlus peab olema all-
kirjastatud digitaalselt. E-keskkonda saab sise-
neda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaar-
di, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.

Haigekassa andmetel alustatakse Tallinnas 
keskmiselt ühes kuus 25 000 töövõimetuslehte. 

Kas olete märganud, et Kristiines 
uuendatakse tänavasilte?

Esimese haiguspäeva toetus pikenes mai lõpuni
Toetuse saamiseks peab inimene olema 
registreeritud Tallinna elanikuks. Taotlus 
esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja 
haigusraha väljamaksmist. Hüvitise taotlust 
saab esitada linna e-teeninduses 24 tundi 
pärast seda, kui haigusleht on haigekassa 
poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud 
väljamakse. Haigekassa märgib haigusraha 
makstuks järgmise tööpäeva jooksul peale 
väljamakse jõudmist panka.
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Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel teostati 
koostööpartneri poolt linnaosa territooriu-
mil asuva avaliku tänavainventari survepesu 
koos antibakteriaalse töötlusega. Survepesu 
abiga sai pinkidele kogunenud mustuse efek-
tiivselt lahti. 

Tänavainventar pesti desinfitseeriva vahen-
diga, mis ei vaja eraldi maha pesemist, sobib 
nii puit- kui ka metallpindadele ning ei muu-
da pindade väljanägemist. 

Kristiine linnaosa tänavainventari pesu 
hõlmas 25 eri asukohta. KRISTIINE LEHT

Kui olete rattaga läbimas Lilleküla jaama 
raudteealust tunnelit, siis seal kihutada ei 
tohi. Tuleb võtta ratas käekõrvale ja läbida 
tunnel jalutades. Nii on ohutum! Tunnelis 
on olemas vastavad sildid, kuid osa rattureid 
kahjuks reeglitest kinni ei pea. 

Nii panete ohtu nii enda kui ka teiste tervise. 
Õnnetus ei hüüa tulles! Me ei taha, et mi-

dagi juhtuks. 
Seda nõuannet meeles pidades võib hoida 

ära nii mõnegi kokkupõrke, müksu või tõsi-
sema trauma. KRISTIINE LEHT

10. mail algas Tervise tänava 
pikenduse projekteerimistingimuste 
avalik väljapanek. Väljapanekuga 
on võimalik tutvuda kuni 24. maini 
Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil 
Metalli tänav 5 infolauas. 

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovi-
takse rajada ühendustee Pärnu maantee ja Tervise 
tänava vahele. 

Ühendustee rajamisega kaasneb vajadus täna-
vate rekonstrueerimiseks Viljandi maantee raud-

teeülesõidust kuni Sõpruse puiesteeni. Tegemist 
on umbes kahekilomeetrise uue teelõiguga, mis 
on osa suuremast plaanist ehk lõik kavandata-
vast Tallinna väikesest ringteest. 

Projekteeritav teelõik kulgeb Viljandi maan-
tee algusest üle Pärnu maantee, Järve keskuse ja 
autoesinduste vahelt, tunnelisse suunatuna Eesti 
Raudtee hallatava raudtee alt, piki Tervise täna-
vat kuni Juhan Sütiste teeni. 

Tervise tänava pikendus projekteeritakse 
kergliiklusteega, mis lahendatakse samuti raud-
tee alt läbimineva tunneliga. KRISTIINE LEHT

Vindi tänav 9 korteriühistu viis Tallinna lin-
na toetuse abiga läbi kõrghaljastuse hooldu-
se, et puude võra harvendamisega parandada 
elanike valgustingimusi. 

Kokku tehti hoolduslõikus 16 puule, kor-
raldati loa alusel 2 ohtliku pärna raie, freesiti 
kännud ja seejärel utiliseeriti raie- ja lõikus-

jäägid. Kiidame ja tunnustame kõiki meie 
korteriühistuid, kes parandavad linna toega 
oma elukeskkonda ja meie kõigi ühist lin-
naruumi. Elukeskkond ja korras koduümb-
rus on Kristiine inimestele olulised, nad hin-
davad seda ja löövad ka ise selle hoidmisel 
kaasa. KRISTIINE LEHT

Pingid puhtaks!

Meeldetuletus jalgratturitele! 

Hoovid korda Kristiines

Tutvuge Tervise  
tänava pikendusega

Pensionärid saavad 
tasuta kaitsemaske
Kristiine linnaosa valitsus jätkab maikuu 
jooksul tasuta meditsiinilisi kaitsemaske 
jagamisega pensionäridele, kelle elukoht 
on rahvastikuregistri andmetel Kristiine 
linnaosas. Linnaosas toimub jagamine 
kahes asukohast.

Iga pensionär saab tasuta ühe karbi maske, 
milles on viiskümmend meditsiinilist maski. 
Maske jagatakse esmaspäevast reedeni töö-
päeva jooksul kahes kohas – Kristiine linnaosa 
valitsuse hoones ja Kristiine tegevuskeskuses. 
Maskide kandmine koos distantsi hoidmise ja 
kätepesuga on lihtsaks ja tõhusaks meetodiks 
koroonaviiruse leviku piiramisel,“ selgitas 
Riibe.

Maskid saab kätte:
• Kristiine Linnaosa Valitsusest aadressil 

Metalli 5, esmaspäevast reedeni tööpäeva jook-
sul kuni 31. maini: esmaspäeval kella 08.15-
18.00, teisipäevast kuni neljapäevani kella 
08.15-17.00 ja reedel kella  08.15-16.00. NB! 
lõuna on kell 13.00 kuni 14.00.

• Kristiine Tegevuskeskusest aadressil Sõp-
ruse pst 5, esmaspäevast reedeni tööpäeva 
jooksul kuni 31. maini.

Kristiine linnaosa valitsus palub kõigil tuli-
jatel hoida vajalikku turvalist distantsi ja kan-
da majja sisenedes maski. Palume tulla ainult 
tervetel inimestel, kellel ei esine koroonaviiruse 
sümptomeid ja kes pole ka lähikontaktsed na-
katanutega. KRISTIINE LEHT



14. mai 2021 5KRISTIINELEHT

30.aprillil istutati Kristiine linnaosas 
asuvasse Löwenruh’ parki tammepuu 
endise Eesti Panga presidendi (aas-
tatel 1989-1991) Rein Otsasoni mäles-
tuseks. Tseremooniast võtsid osa 
Rein Otsasoni lesk Valentina Otsason 
ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe. 24. mail on Rein Otsasoni ühek-
sakümnes sünniaastapäev. 

„Mul on hea meel, et meie rohelisse parki sai 
juurde üks kaunis tammepuu, mis tuletab 
meelde ka Eesti taasiseseisvumisega seotud aja-
lugu ja isikuid,“ sõnas Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe. 

Rein Otsasoni mälestuspuu istutati Löwen-
ruh’ pargi saarel asuvale lagendikule, kus kas-

vavad ka näiteks tantsuansambli Sõleke õpetaja 
Ene Jakobsonile pandud puu, Kristiine linnaosa 
Soome sõpruslinna Kristiinankaupunki linna-
pea poolt istutatud puu ja mitmed teised. 

„Kõik elutargad inimesed teavad, et meie elus 
on erinevad etapid. Kui nooruses meil kõigil on 
vajadus saada midagi, siis elutee lõpupoole tekib 
juba soov midagi rohkem anda tagasi. Kui igaüks 
annaks enda poolt kas või natukenegi selleks, et 
inimestel ümber oleks veidi parem, siis see oleks 
juba väga palju tehtud. Sellepärast ma soovisin-
gi jätta siia Kristiinesse sellise jälje. Aga isiklikult 
minu jaoks saab nüüd see koht pargis paigaks, 
kuhu ma võin igal hetkel tulla ja meenutada oma 
kallist abikaasat Reinu,“ ütles idee autor, üritusel 
viibinud Kristiine elanik ja Rein Otsasoni lesk Va-
lentina Otsason. KRISTIINE LEHT

Kristiine linnaosa valitsus sõlmis pro-
jekteerimisbürooga aktsiaselts K-Pro-
jekt lepingu Tildri tänav 10 asuvale 
kinnistule jaapanipärase minimetsa 
projekteerimiseks. 

Minimetsa idee tuleb Jaapani botaaniku Akira 
Miyawaki töödest, kes on Jaapanisse, Malaisiasse 
ja mujale istutanud üle 1000 sellise metsa. Sarnase 

minimetsa Kristiinesse istutamise idee autor on 
linnaosa elanik Marit Finnie. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe 
sõnul peab sõlmitud lepingu kohaselt projekt 
valmima juba selle aasta augustiks ning mini-
metsa esimesed istikud saaks mulda pista juba 
selle aasta sügisel. „Meie linnaosa üks tugevusi 
on väga roheline keskkond ning uudse ja põneva 
minimetsa rajamise projekt aitab seda hoida ja 

edasi arendada. Sellel aastal esmakordselt Tallin-
nas läbi viidud kaasava eelarve konkursi võitjaks 
sai Kristiines jaapanipärase minimets, mille idee 
seisneb hästi mitmekesise väikemets istutami-
ses, võimalikult tihedalt, et luua uut ökosüstee-
mi,“ selgitas Riibe. 

Projekteerimise leping sõlmiti 22. aprillil ja 
see hõlmab projekteerimistööde tegemist, mini-
metsa rajamiseks vajalike projektdokumentide, 

eskiisi, eelprojekti ja põhiprojekti koostamist läh-
teülesandes toodud mahus. 

Minimetsa rajamine pakuti välja Tallinna 
kaasava eelarve raames ja sai hääletusel kõige 
rohkem hääli. Kokku hääletas Kristiines 1918 
inimest. 

Kaasava eelarve võidutöö jaapanipärase mi-
nimetsa rajamise kogueelarve on 89 840 eurot. 
KRISTIINE LEHT

LUKUSTUSLAHENDUSED 
võtmetest läbipääsusüsteemideni 

Võtmete valmistamine, lukkude paigaldus
ja hooldus, lukustuse projekteerimine.

Abloy volitatud esindaja.

Lock Force OÜ  | Mustamäe tee 18 | (+372) 660 9997 | www.lockforce.ee

OLEME LAIENENUD JA VALMIS VÕTMA VASTU UUSI KLIENTE!
Tõeliselt hubane ja kodune eakate ühiskodu Kakumäel MAMMA 
TERESA HOOLEMAJA on avatud ja ootab uusi elanikke!

Telefon +372 5559 1538
Pakume vähese ja mõõduka kõrvalabi vajadu-
sega eakatele ööpäevaringset toetatud elamist. 

HIND al 32 €/ööpäev, mis sisaldab ööpäevast 
majutust, toitlustust 3+2, ühistegevusi, suhtlust, 
järelevalvet, õendusteenust ja tegevuste 
juhendamist.

Pakume ka hooldusteenuseid
inimese kodus!
Võta ühendust JA KÜSI INFOT aadressil 
koduhooldusteenus@gmail.com 

Kui eakas vajab igapäevast hoolt ja abi 
toimetulekul, siis ei pea ainuke lahendus 
olema vanadekodu.

Kaheküla tee 27, Haabers�, Tallinn.
Buss 41, 21, 21A, 21B
Koduhooldusteenused OÜ
Reg 14897005, tegevusluba SÜH000153

Võta meiega ühendust 
ja leiame sobiva lahenduse.

MEIE AITAME!

www.katuseredelid.ee
tel 515 9155

Teie soovid, 
tehtud meie kätega!
Hoonete renoveerimine, 

juurdeehitused. 
Pööningu-, katuse-, 

fassaadi-, vundamendi 
soojustamine 

ja renoveerimine.

Küsi pakkumist!
5307 2076 

info@viimistlusehitus.ee

Uudised reaalajas      Kristiine LinnaosaUudised reaalajas      Kristiine Linnaosa

Eesti panga endise presidendi 
Rein Otsasoni 90. juubeliks 
istutati Löwenruh` parki tammepuu

Selgus kaasava eelarve võidutöö projekteerija
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• 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 jää-
nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 
56188671. Järgi tulen puksii-
riga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee

• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889

• Üldehitus, katused, fassaa-
did 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 
kulud minu kanda. Tel: 545 
11053

•  Leian ostja või üürilise sinu 

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

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

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

Aitame ehitada AIA, 
paigaldada TÄNAVAKIVID ja rajada MAHASÕIDUD, 

korrastada AIA, pügada HEKID,
rajada KÕNNITEED ja 

PEENRAD

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

kinnisvarale. Tel: 5110939, e-post: viljo.petti-
nen@domus.ee

• Ostan VANAVARA - mööbel, raamatud, doku-
mendid, fotod, mänguasjad, nõud, militaaria, 
tööriistad, ehted, kunst, mootorattad ja palju 
muud! Ardo, 56 07 85 79

• Soovite osta, müüa või rentida garaaži? Saan 
teile kasulik olla. Tutvuge garaažid.ee lehega 
või helistage Tel: 56214956 Tasuta hindamine!

• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kus-
tutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust 
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbru-
ses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595

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

• Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina 
niitmine, saetööd aias Tallinnas ja Harjumaal.
Tel.55547291

•  Pakkuda 0,5 koormusega tööd tublile ja kars-
kele majahoidja-remondimehele. Tööüles-
anded: Hoone välisterritooriumi korrashoid 
(suvel muru niitmine, talvel lumekoristus, sü-
gisel puulehtede riisumine) ja hoones sees 
vajadusel lihtsamate remondi- ja abitööde 
tegemine (seina värvimine, lambipirni vahe-
tamine, pistiku parandamine jms). Töö sobib 
hästi aktiivsele pensionärile. Asukoht Kristiine 
linnaosa, Räägu tänaval. Tööaeg tööpäevadel 
kell 07:00-11:00. Töötasu on ametlik ja töö 
aastaringne. Töötasu 400 euri/kuu bruto. Info 
telefonil 56280155.

•  Muruniitmis ja trimmeritöö. Info ja tellimine 
tel 55987622, samelahooldus@online.ee

• Kadaka Konverentside 
koolitussari "Tervise teera-
jad” neljapäeviti kl 18.00. 

13.05 Kuidas kasvab ter-
vislik toit (Marian Num-
mert). 

20.05 Keha puhastamine 
toksiinidest (Agnes Laine).

25.05 Ärevus. Ajurveeda 
perspektiiv (Mirjam Hak-
kaja).

03.06 Emotsioonide juhti-
mine (Jaana Liigand-Juh-
kam).

10.06 Lapse probleemne 
käitumine ja emotsioonid 
(Ivica Mägi). Aadress: Ka-
daka tee 4 ja virtuaalselt; 
Tel 5691 7397. Registree-
rimine fienta.com/o/4995 
või Piletilevi müügipunk-
tides.
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 Seikleme
 ja mängime koos

Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile 3.05.-13.06.21. 
Vaata ka e-poodi >> petcity.ee

Ainult Kristiine PetCityst leiad 
Zogoflex keskkonnasõbralikud  
mänguasjad 20% soodsamalt 

KRISTIINE KESKUSE PETCITY 
ON AVATUD!
KRISTIINE KESKUSE PETCITY 

-20%

kassidele koertele, lindudele ja väikeloomadele!

Lisaks palju teis
i pakkumisi


