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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Tegevus annab  
jõudu ja ilu. 

LK 5.

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

Põhja-Tallinnas  
on 59 603 elanikku


 Pille-Maris Arro 

Pelgulinna seltsist

Kevad ei ole enam kaugel!
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lehes >

Kaugküttetorustiku 
uuendamine LK 2.

Muuseumipühapäevad
 LK 5.

Põhja-Tallinnas algab kevadkoristus 
ja ettevalmistus suvehooajaks.
Pikakari rannas algas juba valmistumine ranna-
hooajaks - siia rajati "demokraatlik" jõulinnak, 
mis sobib erineva ettevalmistuse ja võimekusega 
inimestele. 

Välijõusaal Pikakari rannas on reguleerivate 
raskustega ja seepärast sobib ka vähem treenitud 
või ekatele inimestele. Jõulinnak asub aadressil 
Paljassaare tee 46 ja seal on üheksa trenažööri.

Pikakari ja Paljassaare puhkeala on tallinlas-
te seas menukad paigad ja linnaosa eesmärk on 
sinna samm-sammult meeldivaid ja kasulikke 
vaba aja veetmise võimalusi juurde luua. Nii näi-
teks saab Pikakari ranna mänguväljak kevadel 
uue mängulaeva.

Stroomi pargiala teedelt koristatakse sinna 
tuulega sattunud liiv ja teisaldatakse see tagasi 
ranna-alale. Randades puhastatakse liiva. Meri-
metsa grillipesad tühjendatakse tuhast.

Kevadkoristus
Kevadpuhastuse raames teostatakse puhastus-
piirkonna sõiduteedelt, kvartalisisestelt teedelt, 
parklatest, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, 
eraldusribadelt ning postide ümbrusest talviste 
puistematerjalide, pühkmete ja muu prahi kok-
kukogumine ja äravedu. Tänavate, kvartalisises-
te teede ja parklate kevadpuhastus peab olema 
lõpetatud 30. aprilliks.

Kevadtöid haljastutel alustatakse 1. april-
lil või lume esinemisel kohe, kui ilmastikuolud 
seda võimaldavad, ning selle käigus korista-
takse talvised puistematerjalid, pühkmed, or-
gaanilised jäätmed ja muu praht. Kevadpuhas-
tus haljastutel tuleb läbi viia Tallinna päevaks,  
15. maiks. Selleks ajaks peab olema tehtud ka 
muru taastusremont kohtades, kus see on tali-
hoolduse käigus kahjustada saanud.

Kevadel kontrollitakse üle ka pargi- ja  
tänavainventar - pingid, prügikastid, män-
guväljakute atraktsioonid. Lõhutud vahendid, 
mida ei saa enam parandada, asendatakse.

Puude ja põõsaste hooldust tehakse aas-
taringselt, v.a pesitsusperioodil aprillist kuni  
augustini. 

Langetatud puude kännud freesitakse, frees-
koht kaetakse kasvusubstraadiga ning külvatak-
se peale muruseeme. Kõiki raietöid teeb ainult 

vastava kutsetunnistusega ja kogemustega arbo-
rist.

Silmailuks istutatakse kevadlilled. Suve 
saabudes asendatakse kevadlilled suvelilledega. 
Paigaldamiseks valmistatakse ette postiamplid 
mitmesuguste suvikutega.

Tuletame kinnistuomanikele meelde, et oma 
puhastuspiirkonnas tuleb ka neil läbi viia kevad-

koristus ning organiseerida talviste puistema-
terjalide kokkukogumine. Puistematerjali saab 
uuesti kasutada järgmisel hooajal. Praht ja muu 
prügi tuleb koristada ja likvideerida.

Kui silma jääb mõni haljastusprobleem, 
murdunud puu, suurreostus või muud sellist, 
siis palume sellest teatada pohja@tallinnlv.ee.

Olesja Kazeko – aasta 
tegija huvihariduses
8. veebruaril toimunud galal tunnustasid ha-
ridus- ja teadusministeerium ning haridus- ja 
noorteamet läinud aasta silmapaistvamaid 
noorsootöö tegijaid – nii inimesi kui organi-
satsioone. Aasta tegijaks huvihariduses ni-
metati Tallinna Kopli huvikooli tantsuõpetaja 
Olesja Kazeko.

Eakate filmiklubi jätkab

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Pikakaris on avatud “demokraatlik” jõulinnak. LOV

Üritused toimuvad vastavalt EV valitsuse 
poolt kehtestatud reeglitele. LOV

15. märtsil kl 10 toimub selle hooaja esi-
mene seanss Coca-Cola Plaza kinos. Kõik 
klubi liikmed saavad postkastidesse kava. 
Lisainfo filmiklubi kohta tel 645 7001.

Kogu koolipere õnnitleb õpetaja Olesjat.

Kevadkoristuse raames puhastatakse  
ka liiva randades. LOV

Silmailuks istutatakse kevadlilled.  
Albert Truuväärt



Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui 
netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. 
Selleks arvestatakse pere ühe inimese kohta 
1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aas-
tase leibkonnaliikme kohta on sama summa 
kaaluga 0,5 (563 eurot) ja 13-aastased või noo-
remad lapsed kaaluga 0,3 (338 eurot). Seda, kas 
ja kui palju teie pere toetust võiks saada, saab 
kontrollida kalkulaatori abil: www.arvutus.ee

Hüvitusperiood: september 2021 kuni 
märts 2022.

Taotlusi on võimalik esitada kuni 2022. a 
mai lõpuni. Maksimaalselt on võimalik taotle-
da kuni 5 eelneva kuu energiakulude kompen-
seerimist.

Kus esitada taotlus Kontaktide vähen-
damiseks seoses COVID-19 levikuga soovita-
me esitada taotlus internetis aadressil taotlen.
tallinn.ee  alajaotusel  Sotsiaaltoetused –  
Energiatoetus.

Vastuvõtt Põhja-Tallinna valitsuses ko-
hapeal (Kari 13) toimub ainult eelregistree-
rimisega. Registreerimiseks helistage E–R kell  
8.30–16.00 numbril 645 7071 ja 645 7040.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) 
tööpäeviti kl 9–16 toimub vastuvõtt elavas jär-
jekorras.

 
Millised dokumendid tuleb esitada?  
1. Isikut tõendav dokument.
2. Arveldusarve number, millele toetus kanda.
3. Arveldusarve omaniku nimi.
4. Kuludokumendid ehk arved, mille osalist 

kompenseerimist soovitakse, ja kus on näha 
energiatarbimise kogukulu ja tarbitud ener-
gia kogus.

● Elekter – elektri kogukulu on märgitud ar-
vel eurodes ja maht kWh või MWh. Arve 
Eesti Energiast võib vormistada iseteenin-
duses www.energia.ee või tel. 777 1545 E–R  
kl 8–20.

● Gaas – gaasi kogukulu on märgitud arvel  
eurodes ja maht kWh või mWh või m3.

● Kaugkütte piirkond ja kulud kokku  
(eurodes), kui taotleja elab konkurentsia-
meti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga 
piirkonnas.

● Kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu 
lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) 

taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaa-
nuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti 
kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piir-
konnas.

5. Juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht 
ei lange kokku tegeliku elukohaga ja tegelik 
elukoht ei ole pere omandis (ehk kinnistus-
registrist kontrollitav), tuleb kulude osaliseks 
kompenseerimiseks esitada ka eluruumi ka-
sutamise alus (leping, kasutusõigus vms).

6. Juhul, kui makstakse elatist või täitemenet-
lusi, tuleb taotlejal esitada selle kohta tõen-
did (pangakonto väljavõte, kuid kui sealt nt 
elatise kohta info välja ei tule, käsikirjaline 
allkirjastatud tõend elatise maksmise kohta 
vms).

Lisainfo:  
www.tallinn.ee/Energiatoetus  
ja www.fin.ee või tel. 600 6300
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■ LINNAOSA VEERG

Energiakulude leevendamiseks  
toetab linn täiendavalt  

abivajajaid ja kolmandat sektorit
Kasvanud energiaku-
lude mõju leevendami-
seks eraldas Tallinna 
linnavalitsus reservfon-
dist 500 000 eurot linlas-
tele sissetulekust sõltu-
va toetuse maksmiseks, 
ühtlasi kehtestas lin-
navalitsus veebruariks 
ja märtsiks kolmandale 
sektorile üürivabastuse 
linna pindadel, et lee-
vendada nende jaoks 
energiakulude kalline-
mise mõju.

Sissetulekust sõltuvat toetust 
on õigus saada inimesel või 
perekonnal, kelle viimase 
kolme kuu keskmine neto-

sissetulek esimese pereliik-
me kohta on väiksem kui 
alampalk (tänavu 654 eurot 
kuus) ja iga järgmise pere-
liikme kohta väiksem kui 
neli viiendikku alampalgast 
(tänavu 523,20 eurot kuus).

 Peamine sissetulekust 
sõltuv toetus on toetus toi-
metuleku tagamiseks. Seda 
makstakse muu hulgas ter-
vise säilitamise, taastamise 
ja abivahenditega seotud 
kulude osaliseks või täieli-
kuks hüvitamiseks, õnnetus-
juhtumite ja muude erakor-
raliste juhtumitega seotud 
väljaminekute osaliseks või 
täielikuks hüvitamiseks ning 
lapse hariduse, huvi- ja spor-

ditegevusega seotud kulu-
tuste osaliseks või täielikuks 
hüvitamiseks.

Linnaosa valitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna 
juhatajal või tema asetäitjal 
on sotsiaaltöötaja põhjenda-
tud ettepanekul õigus mää-
rata õnnetusjuhtumi, muu 
ettenägematu asjaolu või väl-
timatute kulude korral toe-
tus perele, kelle sissetulek on 
sotsiaalhoolekandelise abi 
andmise korras sätestatud 
tasu maksmise ülevõtmise 
põhimõtete alusel kindlaks 
määratust suurem. 

Lisainfo: tallinn.ee
tel. 6457071

Energiahinna tõusu leevendamiseks 
on kasutusel ka automaatselt raken-
datavad meetmed, mille saamiseks 
ei pea midagi tegema (kaugkütte, 
elektri- ja gaasiarvete hinnalage üle-
tava osa hüvitamine ning elektri ja 
gaasi võrgutasu hüvitamine). Ener-
giamüüjalt laekub arve, kus hinnala-
ge ületav osa on juba maha arvesta-
tud. Loe lisaks: fin.ee

Suurjäätmed on: mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, riiul);  vaibad, 
muud põrandakatted; madratsid; kardinad ja kardinapuud; suured lille-
potid; riidenagid; peeglid; spordivahendid; jalgrattad; katkised suusad ja 
kelgud; lapsevankrid; jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole: ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu, 
vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid); ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvi- 
purgid, eterniit); probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid);  
vanametall; elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, teler, külmik, 
pliit); muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed. 

Energiahüvitis

14.–20.03 saab suurjäätmeid 
tasuta ära anda

20/21 veeti Põhja-Tallinnast  
ära ligi 5 000 m3 lund,  2021/2022  
pea 22 000 m3. Albert Truuväärt

Lumise talve  
kokkuvõte
Sel talvel veeti Põhja-Tallinna täna-
vatelt välja neli korda rohkem lund 
kui eelmisel hooajal.

Talihooaja ettevalmistamisel suurendas 
Põhja-Tallinna valitsus tehnikaparki kahe 
masina võrra. Linnaosa tänavatel oli 2 laa-
durit, 4 veoautot ja 1 sahk/puistur. 

Eelmisel hooajal veeti Põhja-Tallin-
nast ära ligi 5 000 kuupmeetrit lund, samas 
2021/2022 hooajal pea 22 000 kuupmeetrit 
lund.

16. veebruari seisuga jagati sel sügisel ja 
talvel tasuta 82 tonni graniitkillustiku, eel-
misel hooajal aga 30 tonni võrra vähem. 

Heakorraprobleemidest saab teata-
da: Teede- ja tänavate hooldus / tor-
mikahjud 24/7, tallinn.tho@keskkon-
nateenused.ee ja tel. +372 5166052. 
Tallinna abitelefon: 14410. Põhja-Tal-
linna valitsuse lepingupartner on 
Eesti Keskkonnateenused AS. 

Elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete hüvitis kuni keskmise sissetulekuga peredele.

Talv on iga 
omavalitsuse 
tugevuse test 
Kuigi lumekoristuse olukorraga ei 
saa rahul olla ja koristus kipub hili-
nema, võin ma siiski öelda, et mõned 
asjad lumekoristuse ja libedusetõrje 
korralduses ja võimekuses on vara-
semaga võrreldes paremaks läinud. 

Kriitiline küsimus on lume väljavedu - kui 
hanged on kõrged ja neid kuskile panna 
pole, on see ainus tõhus vahend. Suvel täien-
dasime lume väljaveo lepinguid, mille tule-
musel oleme tõstnud lumeväljaveo tehnika 
ressurssi kolm korda. Eelmisel talvel veda-
sime Põhja-Tallinnast välja veidi alla 5000 
kuupmeetri lund, see talv pole veel läbi, aga 
praeguseks on välja veetud ligi neli ja pool 
korda rohkem, 22 000 kuupmeetrit lund. 

Lahjemal või isegi keskmisel  
talvel oleks sellest piisanud,  

kuid see talv pole selline  
ja reageering peab olema  

vastav olukorra tõsidusele. 

Põhja-Tallinna valitsus on tõhustanud stra-
teegilist kui ka operatiivset koostööd lepin-
gupartneriga, milleks on AS Eesti Keskkon-
nateenused. 

Linnaosavalitsuse meeskond  
jälgis kriitiliselt tehtud tööde 

kvaliteeti ja reageeris  
hilinemistele ja tegematajätmistele 
ettekirjutuste ja lepingusummast 

mahaarvamistega. 

Õppetund linnaosavalitsuse jaoks on, et 
järgmisel hooajal tuleb oluliselt tihendada 
järelevalvet tänavatel. Kahjuks tuli ette väik-
semaid tänavaid, kuhu sahk ei jõudnud pik-
ka aega. Sellised olukorrad ei tohi korduda.  

Pikemad päevad annavad märku, et ran-
nahooajani jäävad veel vaid mõned kuud. 
Valmistume selleks jõulinnaku rajamisega 
Pikakari randa. Peagi valmib ka mängulaev 
Stroomi rannas. Vaba aja veetmise võima-
luste parandamine randades on selle aasta 
prioriteet. 

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud 
jäätmeveoga ja nende äraveo saab tellida oma 
jäätmevedajalt, saavad rahvastikuregistri 
järgsed Tallinna elanikud pilootprojekti raa-
mes nädala jooksul (14.–20.03.2022) suur-
jäätmeid tasuta ära anda kõikidesse Tallinnas 
asuvatesse jäätmejaamadesse. Isikutuvastu-
seks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu 
kuni 3m3 suurjäätmeid (kogus peab mahtu-

ma ühe sõiduauto järelhaagisesse). Kampaa-
nia ei laiene juriidilistele isikutele (sh korteri- 
ühistud).

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 
40), Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel 
(Pärnamäe tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaa-
res (Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade lah-
tiolekuajad ning informatsiooni kõikide teiste 
jäätmete üleandmise kohta leiab kodulehelt 
(www.jaatmejaam.ee). 



Utilitas ehitab ja rekonstrueerib märtsist 
septembrini Põhja-Tallinnas 6,5 km soo-
justorustikku. Tööd tagavad ka edaspidi 
Põhja-Tallinna elanikele ööpäev läbi kat-
kematu kütte ja sooja vee.

Utilitas uuendab torustikku võimalike rikete ja 
soojusedastuse häirete ennetamiseks ning klien-
tide energiasäästu tagamiseks. 
Töödest on otseselt puudutatud ca 500 hoonet.

„Kaugküttevõrk piirkonnas laieneb pidevalt 
ja töökindluse tagamiseks uuendame paralleel-
selt ka olemasolevaid torustikke,“ ütles Utilitase 
võrgujuht Elis Fels. 

„Mahukate töödega kaasnevad paratamatult 
nii liikluses kui ka teenuse kasutamises ebamuga-
vused. Anname endast parima, et tööd igapäeva- 
elu võimalikult vähe mõjutaksid, ning palume 
asumi elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlik-
kust,“ lisas Fels.

Tänu tööde ajal ajutise soojustorustiku kasu-
tusele võtmisele kaasnevad töödega valdavalt ai-
nult lühikesed kütte ja sooja vee katkestused, mis 
kestavad kuni kaheksa tundi. 

Utilitas annab katkestustest hoonete esindaja-
tele varakult teada. 

Katkestuste info avaldatakse ka Utilitase ko-
dulehel utilitas.ee hiljemalt kuu aega enne katkes-
tuse algust. Tööde teostajad on AS KE Infra ja 
AS Magma.
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■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

Kalasadama tn 10 kinnisasja 
osas kehtiva detailplaneerin-
gu tingimusi täpsustavate pro-
jekteerimistingimuste eelnõu 
ja taotluse avalik väljapanek. 
Põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna lin-
naplaneerimise amet (edaspidi amet) 
avalikustavad Kultuurikatla, Linnahalli 
ja mere vahelise ala detailplaneeringu 
tingimusi täpsustavate projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotluse 07.03‒ 
21.03.2022.

Projekteerimistingimuste taotlus nr 
2111002/07345 ning ameti koostatud 
eelnõu koos lisamaterjalidega on töö-
päeviti avalikul väljapanekul Põhja-Tal-
linna valitsuse infosaalis Kari tn 13 ning 
elektroonselt Tallinna planeeringute 
registris alates avaliku väljapaneku tea-
te ilmumisest kuni väljapaneku lõpuni 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP033820 Kul-
tuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise 
ala detailplaneering, detailplaneeringut 
täpsustavad projekteerimistingimused.

Ametile 08.02.2022 esitatud Kala-
sadama tn 10 projekteerimistingimuste 
taotluse nr 2111002/07345 ja lisatud 
illustreerivate materjalide kohaselt soo-
vitakse täpsustada detailplaneeringus 
määratud tingimusi. Kalasadama tn 10 
krundi ehitusõigus on määratud Tallinna 
linnavolikogu 12.11.2015 otsusega nr 
176 kehtestatud „Kultuurikatla, Linna-
halli ja mere vahelise ala detailplanee-
ringuga“. Kalasadama tn 10 asuvale 
10416 m² suurusele (detailplaneerin-
gus krunt pos 6) ärimaa sihtotstarbega 
krundile, on lubatud püstitada 1–3 kahe 
maa-aluse ja viie maapealse korrusega 
hoonet, mille suurim lubatud maapealne 
hoonete alune pind kokku on 4700 m² ja 
maa-alune 6615 m². Hoonete suurim lu-

batud kõrgus maapinnast on 18 m, kus-
juures planeeringuala uushoonestuse 
kõrgus ei tohi ületata Linnahalli suurimat 
absoluutkõrgust 22,6 m (BK77). Hoone-
te tänavatasandi fassaad peab olema 
aktiivne, suhtlema tänavaruumiga (ka-
vandada äri- või teenindusfunktsioon). 
Juurdepääs krundile on ette nähtud 
Kalasadama tänavalt. Parkimiskohad 
on kavandatud oma krundile maa-alu-
sesse parklasse. Üle parkimisnormatiivi 
kavandatud parkimiskohad on avalikuks 
kasutamiseks. Detailplaneeringuga on 
krundile planeeritud Kalasadama tä-
navalt (pos 11) naaberkruntide pos 9 
ja 10 vaheliselt alalt kaks sissepääsu, 
mille asukohad määratakse täpsemalt 
ehitusprojekti koostamise käigus. Ju-
huks, kui saavutatakse kokkulepe pos 5 
krundi omanikuga maa-aluse läbipääsu 
tagamiseks, on ette nähtud võimalus 
maa-aluste ehitusalade ühendamiseks 
läbisõidu rajamiseks. Läbisõidu täpne 
asukoht selgitatakse ehitusprojektis. 
Krundile on ette nähtud seada avalik ka-
sutus või servituudi vajadus jalakäijate 
läbipääsu tagamiseks.

Kalasadama tn 10 kinnistu hoo-
nestuse projekteerimistingimuste taot-
lus tugineb lisaks kehtivale detailpla-
neeringule ka 2019. aastal läbi viidud 
Kalasadama tn 10 hotellikompleksi 
arhitektuurivõistluse võidutööle, mis 
kooskõlastati ja viidi läbi koostöös ame-
tiga. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli 
leida olulisele mereäärsele kinnistule 
Linnahalli kõrval parim arhitektuurne ja 
linnaehituslik lahendus, mis õigustaks 
kõigi osapoolte, sh avalikkuse ootusi. 
Arhitektuurivõistluse võitis võistlustöö 
nimega “HORIZON PLAZA”, mille esi-
tas arhitektuuribüroo DAGOpen OÜ. 
Võidutöö autorid on Jaan Kuusemets, 

Erko Luhaaru, Jose De la Peña Gómez 
Millán, ja Jose A Pavón Gonzalez ar-
hitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja 
BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.

Detailplaneeringu lahenduse täp-
sustamiseks soovitud muudatusi, mis 
hõlmavad hoonestusala täpsustamist 
kuni 10% ulatuses; hoone arhitektuu-
rilisi, ehituslikke või kujunduslikke tin-
gimusi ja haljastuse, heakorra või liik-
luskorralduse põhimõtete täpsustamist 
on võimalik kaaluda ehitusseadustiku  
§ 27 lõike 4 alusel, mistõttu ei ole uue 
detailplaneeringu koostamine otstarbe-
kas ega mõistlik.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õigus 
esitada menetlust läbiviivale haldusor-
ganile eelnõu või taotluse kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute 
ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 
21.03.2022.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldus-
organ asja arutada ilma avalikku istun-
git läbi viimata (alus haldusmenetluse 
seadus § 50 lõige 3).

Pärast avalikustamise tulemuste 
selgumist otsustab amet projekteeri-
mistingimuste väljastamise.

  
Merelahe tee 8 // Paldiski mnt 
66 // 68 kinnisasja osas kehtiva 
detailplaneeringu tingimusi täp-
sustavate projekteerimistingi-
muste eelnõu ja taotluse avalik 
väljapanek. Põhja-Tallinna valitsus ja 
Tallinna linnaplaneerimise amet (edas-
pidi amet) avalikustavad Paldiski mnt 
62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailpla-
neeringu tingimusi täpsustavate projek-

teerimistingimuste eelnõu ja taotluse 
07.03 - 21.03.2022.

Projekteerimistingimuste taotlus  
nr 2111002/16926 ning ameti koosta-
tud eelnõu koos lisamaterjalidega on 
tööpäeviti avalikul väljapanekul Põh-
ja-Tallinna valitsuse infosaalis Kari tn 
13 ning elektroonselt Tallinna planee-
ringute registris alates avaliku väljapa-
neku teate ilmumisest kuni väljapaneku 
lõpuni veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/DetailPlanning/Details/DP019170 
Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c krunti-
de detailplaneering, detailplaneeringut 
täpsustavad projekteerimistingimused.

Ametile esitati projekteerimistingi-
muste taotlus Merelahe tee 8 // Paldiski 
mnt 66 // 68 kinnistule ühendusgalerii 
ja jäätmehoone püstitamiseks ning de-
tailplaneeringus kavandatu täpsustami-
seks:

1) hoonestusala suurendamiseks 
ja nihutamiseks, kuid mitte rohkem kui 
10 protsendi ulatuses esialgsest lahen-
dusest;

2) arhitektuuriliste, ehituslike või ku-
junduslike tingimuste täpsustamiseks 
(fassaadimaterjal, katusekalle ja -tüüp).

Tallinna linnavalitsuse 01.10.2008 
korraldusega nr 1603-k on kehtestatud 
Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c kinnis-
tute detailplaneering, mille kohaselt on 
Merelahe tee 8 // Paldiski mnt 66 // 68 
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbe-
ga kinnistule kavandatud 5 hoonega 
kuni 13 790 m2 hoonetealuse pinnaga 
ja kuni 12-korruseline haiglakompleks.

Projekteerimistingimuste eesmär-
giks on parandada haiglakompleksi 
logistikat erinevates haiglakompleksi 
hoonetes asuvate osakondade vahel 
ühendusgaleriiga. Teiseks eesmärgiks 
on nakkusohtlike jäätmete kogumi-

seks ning nende jaoks vajalike kon-
teinerite hoiustamiseks ja pesemiseks 
mõeldud jäätmehoone püstitamine. 
Mõlemad hooned on kavandatud osa-
liselt detailplaneeringuga määratud 
hoonestusalast väljapoole. Galerii ka-
vandatav asukoht on ca 60 m Paldiski 
maanteest, ühendades Paldiski mnt 68 
aadressil asuvat Meremeeste haiglat ja 
Paldiski mnt 66 aadressil asuvat nak-
kuskliinikut 2. ja 3. korruse tasapinnas. 
Jäätmehoone kavandatav asukoht on 
Paldiski mnt 68 hoone põhja- ja lää-
netiiva vahelisel alal praeguste prügi-
konteinerite asukohal. Projekteerimis-
tingimuste taotlusega esitatud eskiisi 
põhjal täpsustatakse projekteerimistin-
gimustega ka arhitektuurilisi tingimusi 
(fassaadimaterjal, katusekalle ja -tüüp).

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2, 
lg 4 p 2 ja p 4 kohaselt võib pädev asu-
tus anda ehitusloakohustusliku hoone 
ehitusprojekti koostamiseks projektee-
rimistingimusi, millega lubatakse täp-
sustada detailplaneeringus määratud 
tingimusi.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle 
õigusi võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õigus 
esitada menetlust läbiviivale haldusor-
ganile eelnõu või taotluse kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute 
ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 
21.03.2022.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nime-
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldus-
organ asja arutada ilma avalikku istun-
git läbi viimata (alus haldusmenetluse 
seadus § 50 lõige 3).

Pärast avalikustamise tulemuste 
selgumist otsustab amet projekteeri-
mistingimuste väljastamise.

Utilitas uuendab Põhja-Tallinnas 
töökindluse tagamiseks 6,5 km  
kaugküttetorustikku

Uuendatavad Kalamaja Utilitase soojustorustikud.Uuendatavad Pelgulinna, Pelguranna ja Karjamaa Utilitase 
soojustorustikud.

Kuhu minna
● 05.03 kell 12–18 Maslenitsa Põhja-Tallinna 

kogukonnamaja hoovis (Kari 13). Laat kell 
12–18, kontsert kell 15. Esinevad Lüüra kol-
lektiivid ja Artjom Savitski.

● 30.03 kell 12 eesti keeles ja kell 14 vene keeles 
Põhja-Tallinna eakate akadeemia Põhja-Tal-
linna kogukonnamajas (Kari 13). Külalised 
on Kristi Paatsi ja Laura Jamsja Kalamaja 
muuseumist.

Tallinna Salme 
kultuurikeskus (Salme 12)
● Terve märtsikuu jooksul on avatud OKKK-7 

kunstirühmituse ühisnäitus.
● 6.03 ja 20.03 kell 16 seenioride Lauluklubi 

banketisaalis. Pilet 2 eurot.
● 13.03 kell 15.00 A. Tšehhovi „Kajakas“. Salme 

teatri etendus toimub kultuurikeskuse II kor-
ruse teatrisaalis. Täispilet 15 eurot ja soodus-
pilet 12 eurot

● 13.03 kell 13.00 Salme kultuurikeskuse „Ema-
keelepäeva kontsert“. Esinevad kultuurikes-
kuse huvikollektiivid. Sissepääs tasuta.

● 16.03 kell 11.00 H. Vasara „Laanemoor“. 
Teatri Marionett etendus toimub Salme 
kultuurikeskuse II korruse teatrisaalis. Pilet  
4 eurot.

● 17.03 kell 18.00 Leelo salongiõhtu kohvikus 
Leelo. Ainult vinüülidel – DJ Kristjan Rohi-
oja + erikülaline. Pilet Piletilevist: eelmüügist 
kuni 16.03 – 6 eurot / samal päeval ja koha-
peal – 8 eurot. Laudade broneerimine: info@
leelokohvik.ee või 530 59 875.

Tööde ajagraafikud võivad veel täpsustuda

„Hoovid korda“ toetuse 
said 24 korteriühistut
Möödunud aasta “Hoovid korda” projekti 
taotlusvooru tulemusena said 24 korteriühis-
tut linnaeelarvest kokku ligi 166 000 eurot. 

Iga korteriühistu sai keskmiselt 6 900 eurot. 
Enim kasutati toetust piirdeaedade ja müüride 
korrastamiseks ‒ seitsmel kinnistul tehti vasta-
vaid töid. 
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Olete tuntud inimene nii Põhja-Tallin-
nas kui mujalgi ja eelkõige seostub teie 
nimi Pelgulinna seltsiga. Tänavu möö-
dub 30 aastat seltsi asutamisest – miks 
ja kuidas 1992. aastal selline tore mõte 
üldse tekkis?

Pelgulinna seltsi loomise idee sündis 
1991. aastal, mil kohalik rahvas võitles 
rahvamaja säilimise eest. Seltsi ametli-
ku asutamiseni jõuti aasta hiljem. Mina 
liitusin mõned kuud pärast asutamist. 
Tänaseks meie seast lahkunud pr Saima 
Kallau ja hr Hugo Avila olid need, kes 
asja käima lükkasid. Hugo oli suurepä-
rane juht, seltsi esimees kuni oma sur-
mani. Täielik ideede generaator.

Selts loodud, tekkis ridamisi põne-
vaid mõtteid: andsime välja Pelgulinna 
lehte, taotlesime Pelgulinnale omaette 
linnaosa staatust, tegutsesid tänavapat-
rullid, võitlesime Stromka metsa säi-
limise eest. Vähetähtis polnud Peeteli 
kiriku tagastamine kogudusele ja ko-
guduse enda taastamine, samuti Pelgu-
linna päevad ning sotsiaaltegevus koos 
humanitaarabiga. Ja isegi kohvik. Seltsi 
jõupingutuste tulemusena jäi hoone 
aadressil Telliskivi 56 edasi Pelgulinna 
rahvamajale. Avatud sai turg Telliskivi 
tänaval. Seltsi aktiivsest tegevusest kas-
vas välja Pelgulinna arendusnõukogu, 
mille eesotsas olid Rein Leetma, Arvo 
Kulli ja Mikk-Jaan Mikk, kes oli hilisem 
seltsi esimees. 

Hakkasime korraldama mitmesu-
guseid üritusi, lisaks eelmainituile tulid 
Pelgulinna eakate teeõhtud rahvamajas, 
hoovikohvikud Pelgulinna päevade raa-
mes, millest kasvasid välja Pelgulinna 
Muhemängud. Loomulikult ka Jõulu- 
ootus lastele 2. advendil koos asendama-
tu jõuluvana Juhaniga. Koostöös Eesti 
Vähiliiduga sündis projekt „Aktiivne  
vanur tänapäeva ühiskonnas“. Ja kuidagi 
ei saa mainimata jätta toredat algatust 
nimega Pelgulinna seltsidaamid – selles-
se ühingusse kuulusid prouad, kes külas-
tasid üksi elavaid eakaid.

Tegelikult kõike tehtut ei jõuagi kirja 
panna. Kolmkümmend aastat on ikka 
väga pikk aeg.

Kas inimeste kaasamine võttis aega 
või oldi pikemalt mõtlemata valmis 
osalema?

Pelgulinna Seltsi esimene aktiivsem 
periood jääb 1990. aastatesse. Uuesti sai 
seltsi tegevus tuule tiibadesse 2012. aas-
tal. Siis tuli seltsi palju uusi noori inime-
si. Hakkasime taas korraldama asumi-
päevi, andma välja ajalehte. Pelgulinna 
seltsi üks eripära on see, et aktiivi kuu-
lub eri põlvkondade esindajaid. Koos 
seistakse oma kodulinnaosa huvide eest 
ning korraldatakse kogukonda liitvaid 
üritusi.

Pelgulinna selts on lisaks ürituste 
korraldamisele seisnud aastakümneid 
asumi hea käekäigu eest üldse. Nii ole-

te suutnud peatada mõnegi keskkon-
nale kahjuliku otsuse.

Jah, Pelgulinna selts korjas üle poo-
le tuhande toetusallkirja Stroomi metsa 
kaitseks, tegutses väga aktiivselt, kui 
Stroomi metsa taheti rajada jalgpalli- 
staadion jmt. Seltsi vastuseisu ei suut-
nud murda isegi tugev surve ülaltpoolt. 
Oleme välja võidelnud Pelgulinna pea-
väljaku rajamise Kolde puiesteele koos 
jõulukuuse istutamisega. Seda kõike ei 
oleks ilma Pelgulinna rahva toetuseta. 
Kodukandi tulevik on pelgulinlastel 
alati südames.

Pelgulinna selts on apoliitiline ja seo-
ses sellega on linnaosa valitsusega olnud 
mitmesuguseid suhteid. Tihe koostöö 
oli näiteks Vilja Savisaare, Sirje Potisep-
pa ja Karin Tammemägiga. Pelgulinna 
selts koosneb õhinapõhisest rahvast, 
palgalisi töökohti ei ole olnud.

Kui raske on olnud ennast nähta-
vaks-kuuldavaks teha ja oma tõe eest 
seista?

Seda kõike ei oleks ilma Pelgulinna 
rahva toetuseta. Kodukandi tulevik on 
pelgulinlastel alati südames.

Kuivõrd on Pelgulinna seltsi ole-
masolu teid inimesena vorminud ja 
rikastanud, on ehk juurde tulnud 
mingeid loomuomadusi, mida varem 
polnud?

Eelkõige on mind mõjutanud 
150-aastane Pelgulinn ise. Minu lapse- 

lapselapsed on viiendat põlvkonda 
„pelgulinskid“. Selts on olnud lahuta-
matu osa minu elust nüüd juba 30 aas-
tat. Seltsielu on kindlasti viinud mind 
kokku imeliste inimestega, kellel on 
alati põnevaid ideid, kes ka kõige kee-
rulisemas olukorras ei kaota pead, vaid 
leiavad lahenduse.

Kas võib öelda, et teie parimad 
sõbrad on tulnud Pelgulinna seltsist?

Elu on olnud pikk ja olulisi inimesi 
on sel teekonnal olnud palju. Muidugi 

kaaslased Tallinnfilmist, endised „ki-
nosnikud“. Aga seltsirahvaga on alati 
rõõm kokku saada ning mõnusas õhk-
konnas uusi plaane teha ja neid läbi 
viia.

Ei tohi jääda käed rüpes istuma. Te-
gevus annab jõudu ja ilu.

Elu on ikka kuramuse vahva ja iga-
üks on oma õnne sepp!

Pille-Maris Arroga ajas juttu Haldi 
Normet-Saarna.
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Pille-Maris Arro: tegevus annab jõudu ja ilu

Lähme muuseumisse!

Pille-Maris Arro Pelgulinna seltsist

Õnnitleme juubilare!
95

Lidia Ekker
Vega Vallas

Anatoli Jurtajev
Liidia Trostina

Helmi Lüüs
Maria Andryushina
Zoja Anissimova

Evdokia Chudakova
Anna Bõstrova

Ekaterina Oleynik
Elena Smirnova

90
Kaljo Ahven

Ange-Agnesse Lepind
Helgi Tarjus

Amanda Meri
Viivi Ojamaa
Linda Nagel

85
Maiga Savi

Yury Beznosyuk
Viktor Sorok
Sven Rondik

Liivi Lokotar
Antonina Shitikhina

Galina Maak
Lidiya Sikaylo
Vasily Chirkov
Aino Tedrema
Lembit Ratt

Saima Kullamaa
Ilme-Liivi Osi

Valentina Kašapova
Fedor Teutler
Viktor Tširkov

Jelena Dunajeva
Ljudmilla Gluškovskaja

Anatoli Kononov
Endla Männiste
Esta Pärenson

Hele-Mall Merits
Lilja Vaab

Anna Busel
Vilma Saaliste

Maria Putškova
Oleg Andronov

Miriyam Kallistova

15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €

Tõenäoliselt on nii mõnigi meist sat-
tunud välismaal muuseumisse just 
muuseumipühapäeval. Nüüd on Tal-
linna kord! Alates märtsist ei küsita 
ka Tallinna linnale kuuluvates muu-
seumites kuu esimesel pühapäeval 
enam piletiraha.

Hirmpõnevad Bastioni käigud 
ja Tallinna kaitsmise ajalugu Kiek in 
de Kökis, Kalamaja lugu läbi elanike 
vaatevinkli kogukonnamuuseumis, 
Tallinna ajalugu läbi viie korruse Lin-
naelumuuseumis, meie fotolugu endi-
se Raevangla ruumides, sõprade tuba 
lastemuuseumis Miiamilla, Vilde ja 
Tammsaare Kadrioru kirjandusmuu-
seumides, Mati Undi muuseum ja 
veel palju muud põnevat. Kõike seda 
on kokku kaugelt rohkem kui üheks 
päevaks ja seetõttu ei tasu kiirustada: 
muuseum või kaks esimesel muuseu-
mipühapäeval, järgmised järgmistel.

Kaarel Oja,  
Tallinna kultuuri abilinnapea 

Kus? Muuseumipühapäevadel on tasuta 
sissepääs järgmistesse muuseumidesse:
●Tallinna linnaelumuuseum (Vene tn. 17),
● Fotomuuseum endises Raevanglas 

(Raekoja 4/6),
● Kalamaja kogukonnamuuseum  

(Kotzebue 16),
● Peeter I maja (Mäekalda 2),

● Miiamilla lastemuuseum Kadriorus 
(Koidula 21c),

● Kiek in de Kök kindlustustemuuseum koos 
bastioni käikudega (Komandandi tee 2),

● Tallinna Vene muuseum (Pikk 29a)
● Vilde muuseum (Roheline aas 3),
● Tammsaare muuseum (Koidula 12a)
● Mati Undi muuseum (L. Koidula 17).

Millal?
Järgmised muuse-
mipühapäevad:  
6. märts, 3. aprill, 
15. mai*
 
* 2022. aasta 1. mai 
esimene pühapäev 
langeb riigipühale, mil 
Linnamuuseumi filiaalid 
ja Kirjanduskeskuse 
muuseumid on suletud. 
Seetõttu toimub maikuu 
muusemipühapäev  
15. kuupäeval, mis on 
ühtlasi Tallinna päev.

Loe lähemalt: www.tallinn.ee/muuseumipuhapaev
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● Müüa uus naaritsa kasukas, 
suurus 48-50, mitte kalis. Mai, 
56358181
● Ostan Riia nõusid, tasse, tald-
rikuid, serviisi, nõukaaegseid 
mudelautosid 1:43, piimakan-
nu, morsikannu, eesti muusika-
ga kassette ja CD-sid. Tel 5552 
5584.
● Soovin osta maja, majaosa või 
suuremat korterit Tallinnas või 
selle lähiümbruses. Oleme poja-
ga (11a) oma esimest päris kodu 
soetamas. Meile sobiks hästi ka 
selline variant, kus kodu senine 
omanik võib soovi korral sisse 
elama jääda ja me oleme valmis 
tema eest ka hoolt kandma. Tiina 
tel.5532443 
● Otsime alati häid krunte, kuhu 
võiksid tulla uued ehitatud ko-
dud või äripinnad. Pakume õig-
last hinda või osa arendusest. 

Küsi julgelt rohkem infot! info@
krausskinnisvara.ee, 5628 5128
● Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053
● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõpp-
viimistluseni, k.a. elektri- ja toru-
tööd. 5831 4411
● Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474 Pa-
kume erinevaid lahendusi hoone-
te ja majade ehitusel. mehitus@
gmail.com, Tel: 5352 9476
● Lamekatuste remont SBS rull-
materjaliga. Vannitubade remont. 
Elektri-Torutööd. Boilerite, pistiku-
te paigaldus. 58508713
● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 

■ REAKUULUTUSED

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628
● Ostan üle 30 aasta vanuseid 
autosid / mootorsõidukeid (VAZ, 
gaas, UAZ), mootorrattaid, NSV 
Liidu mopeede, neile varuosi jne 
Tel. 5683 6500
● Santehnik-Elektrik. 5011413

Pelgulinna Apteek  
on jälle avatud!

Asume uuel aadressil, Sõle 16  
Sõle Tervisemaja ruumides

Ootame teid E-R 8.00-18.00
Kohtumiseni!

Pelgulinna Apteegi  
proviisorid ja farmatseudid

Tallinna Vaba Waldorfkooli tutvustav päev
“XXI sajandi waldorfharidus”

Laupäeval, 5. märtsil kl 12.00-15.00
Tuulemaa 12  

     
12.00  Waldorfkooli tund õpilastele ja vanematele
13.00  Tervitus kogukonnakohvikust
13.15 - Vanematele loeng “Müüdid ja tegelikkus kaasaegses    
          waldorfhariduses ehk mis juhtub, kui kool sarnaneb
          munatööstusele”
        - Lastele loovust ja rõõmu pakkuvad tegevused
14.00  Ekskursioon koolimajas14.00  Ekskursioon koolimajas
          Kooli juhataja ja õpetajate kõnetund

Ootame külla koolieelikuid, I-III klassi õpilasi ja nende peresid. 
   
 Lisainfo: https://www.waldorf.ee/tvw 
 e-post: tallinn@waldorf.ee, tel 601 6504


