
Aegna saare laevaliini teenindamist alustas 
kiire katamaraan. Laev väljub Patarei sada-
mast Linnahalli kailt ja sõidab Aegnale 30 
minutit. Liini teenindab Spinnaker OÜ kiire 
katamaraani tüüpi laevaga Vegtind, mis ma-
hutab kuni 90 reisijat ja 20 jalgratast.

Selles
lehes
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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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Kalamajaga  
kokku kasvanud 

LK 5.
Eva Eensaar

laululooja ja näitleja

Putukaväila  
park LK 2.

Rannahooajaks  
valmis  LK 2.

Tänavakunsti  
kampaania LK 4.

Püha Jüri kabelile 
paigaldati kuppel

Lastehommikud  
ja kontserdid

Tallinn taastab Koplis endisel Loodearmee 
kalmistul (Pelguranna 2a) asuva Püha Jüri 
kabeli ja memoriaalala. 12. mail asetati 
oma kohale kabeli betoonist kuppel. Ühes 
tükis valatud kupli kõrgus on 2,4 ja läbimõõt 
1,55 meetrit ning see kaalub ligi 3,2 tonni.

Põhja-Tallinna valitsus korraldab ka sel juu-
lil tasuta lastehommikuid ja pargikontserte. 
Esimene lastehommik toimub 1. juulil kell 
11 Kalamaja pargis. Pargikontsert algab  
1. juulil kell 18 ja toimub ka Kalamaja pargis. 

Põhja-Tallinnast Aegnale 

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

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Investeeringuid plaanitakse teha nii 
linnaeelarvest kui ka EL vahenditest.

Püha Jüri kabel oli pühendatud 
Loodearmee sõduritele, kes andsid olulise 
panuse Eesti Vabadussõjas.

Perepäevad toimuvad 1., 8. ja 15. juulil. 
Ilja Matusihis

Piletid ja täpsem info: www.liinilaevad.ee.

12.00-19.00 jaanilaat

15.00-18.00 laval muusika ja 
          meelelahutuslik  
          programm

18.00  Jaanitule süütamine

18.30  UKU SUVISTE bändiga

19.30-20.30 muusika

PÕHJA-TALLINNA JAANITULI
22. juuni Stroomi rannas
Päeva juhib Erkki Sarapuu



Suve tulles avatakse ka rannahooaeg. 
Ka tänavu tunnustati Pikakari randa 
ökomärgisega Sinilipp. Stroomi ranna 
suplusvee kvaliteet on kiidetud heaks.

Pikakaris lehvib taas Sinilipp
Põhja-Tallinna Pikakari rannas lehvib ka sel 
hooajal keskkonnasõbralikkust ja suplusvee 
puhtust näitav Sinilipp. Rahvusvaheline Kesk-
konnahariduse Fond FEE tunnustab Põhja-Tal-
linna supelranda kvaliteedimärgisega juba ühek-
sandat aastat järjest. Sinilipp on rahvusvaheliselt 
tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand on 
keskkonnasõbralikult majandatud, turvaline 
ja puhas. Ökomärgise Sinilipp saamine eeldab 
põhjalikku ettevalmistust, sest kvalifitseerumi-
seks tuleb täita üle 30 kriteeriumi

Stroomi rannas on ujumine  
ametlikult lubatud
Sel aastal on Stroomi rannas ujumine ametli-
kult lubatud, sest terviseamet hindas Stroomi 
suplusvee kvaliteedi 2021. aasta suplusvee pro-
fiili alusel heaks.

Möödunud aastal võttis Tallinna kesk- 
konna- ja kommunaalamet koos Põhja-Tal-
linna linnaosaga kasutusele mitmesuguseid 
meetmeid reostusallikate tuvastamiseks. Ala-
tes 2021. aasta suvest on võetud kokku ligi 600 
punktproovi Mustjõe ojast ja Harku valgalast, 
mille veed suubuvad Kopli lahte ning mõjuta-
vad Stroomi ranna suplusvee kvaliteeti. 

Võrreldes 2021. aasta algusega ja varasema-
te läbiviidud uuringute alusel on kõige suurem 
mikrobioloogilise reostuse vähenemine toimu-
nud Harku pinnavee väljalasus. Antud välja-
lasus on mikrobioloogilised näitajad oluliselt 
paranenud.

Linnaosa nihutab terviseameti ettepane-
kul supluskoha piiri ohutuse tagamiseks põhja 
poole, nii puutuvad suplejad lõunapoolse või-
maliku reostusega suplusvees vähem kokku. 

Ka 2022. aasta suplushooajal jätkatakse 
Stroomi rannas igal nädalal suplusveeproovide 
võtmist.

Selleks, et suplusvee kvaliteet ei halveneks, 

on loomade ujutamine Stroomi rannaalal kee-
latud. Loomi tohib ujutada Kopli liinide pro-
menaadil (trammipeatus Sepa ja bussi nr 73 
peatus Kopli liinid).

Heakord
Ettevalmistusi suvehooajaks alustati 15. aprillil, 
see tähendas rannaliiva tagasi toomist, tasan-
damist ja mehaanilist sõelumist ning hoolda-
tud inventari paigaldamist. Pikakari rand sai 
uue puhta liiva. Randade puhtuse eest vastutab 

linnaosavalitsuse koostööpartner Krausberg 
OÜ. Ettevõte peab igal hommikul kella 9.00-ks 
rannaalalt prahi likvideerima, prügikastid tüh-
jendama ja rannainventari õigesse asendisse 
paigaldama. Kaks korda kuus sõelutakse liiva.

Stroomi rannaalal on kaks sanitaarkontei-
nerit, kus on kokku kuus WC-d ja kaks väli-
käimlat. Nii sanitaarkonteineris kui välikäim-
las on kätepesuvõimalus. Pikakaris on samuti 
üks sanitaarkonteiner ja üks välikäimla. Stroo-
mi rannas ja Pikakaris on ka välidušid.

Ühistransport
Pikakari randa pääseb bussiga nr 59, Stroomi 
randa saab bussidega nr 40, 3, 48 ja 66. Sõidu-
plaanid: www.transport.tallinn.ee

Putukaväila esimeses etapis luuakse 
mitmekesine lineaarpark Pelguranna 
ja Paavli piirkonna garaažidevahelisele 
alale, mis pakub uusi mugavaid vaba aja 
veetmise võimalusi ja jätab puutumata 
ala linnaloodusele.

Putukaväila nimetatakse lineaarpargiks – 
mida see täpsemalt tähendab?

Lineaarpark on mitmeid rohealasid läbiv ja 
eri linnaosasid ühendav rohekoridor, mis muu-
dab linnas jalgsi või rattal liikumise mugavaks 
ja mida tolmeldajad, näiteks liblikad, kimalased 
ja mesilased ning teisedki loomarühmad kasuta-
vad, et suunduda ühelt rohealalt teisele.

Lisaks Põhja-Tallinnale läbib 13-kilomeet-
rine Putukaväil Tallinna kaheksast linnaosast 
veel viit. Linnalooduse säilimiseks on oluline, 
et loomad, linnud ja putukad saaksid ohtu sat-
tumata ühelt rohealalt teise liikuda. Putuka- 
väilast saab liigirikas niiduilmeline loodus-
keskkond, linnaosade vaheline rohekoridor ja 
liikumisruum inimestele.

Putukaväilal kasutatakse mitmesuguseid 
meetodeid liigirikaste ja tolmeldajasõbralike 
looduskoosluste loomiseks ja säilitamiseks – 
selliste, mis on kasulikud nii linnaloodusele 
kui meeldiva elukeskkonna loomiseks inimes-

tele. Juba praegu on Putukaväilal lilleniidud, 
mesilaspeenrad, linnamesilad ja Pelgu ühisaed. 
Oluline on teadvustada, et linn ja loodus pole 
vastandid – Putukaväilale mahuvad koos te-
gutsema nii elurikkusehoidjad tolmeldajad 
kui vaba aega veetvad inimesed.

Elurikkus tähendab ökosüsteemide ja lii-
kide geneetilist mitmekesisust. Inimese heaolu 
seisukohast on elurikkus hädavajalik, sest ilma 
ökosüsteemi toimimiseta ei oleks meil toitu ega 
muudki eluks vajalikku. Me kõik saame hoida 

linna elurikkust, säilitades taimedele ja looma-
dele vajalikke elupaiku.

Putukaväila lineaarpark on oluline osa 
Tallinna suuremast rohelise liikumisvõrgusti-
ku plaanist, millega linnakeskkonda rohelise 
pealinna vääriliselt keskkonnasõbralikumaks 
muuta. Ida poole loob linn Klindipargi, mis 
ühendab samamoodi rohekoridorina Kesklin-
na, Lasnamäe ja Pirita linnaosad. 

www.putukavail.ee
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■ LINNAOSA VEERG

Putukaväila elurikkusel on linnale oluline väärtus 

Meie linnaosa on mähkunud 
helerohelisse ja kollasesse. 
Meie tänavad on imekaunid 
ja lõhnavad peatse  
suve järele.

Meie linnaosa on ka meie endi nägu. Linna-
osa heakord on valdkond, kus me järeleand- 
imisi teha ei tohi. See on meie kõigi õu ja pa-
raaduks, mitte tagahoov.

Palun põhjatallinlastel hoida oma linna. 
Prügi äraviimiseks on piisavalt selleks ette 
nähtud kohti ja konteinereid. Kahjuks on 
ikka veel palju neid, kes peavad täiesti ene-
sest mõistavaks keldrikoristuse jäägid või 
ehituspraht linnaosa haljasalale viia.

Oleme tänulikud kõigile 
linnaosa elanikele,  

kes on aidanud  
meie tänavapilti  

paremaks muuta. 
Oleme alati tänulikud, kui annate mär-

ku reostatud paigast. Meeldiv üllatus oli 
kevadine talgupäev, kevadkoristus toimus 
linnaosavalitsuse toel suisa neljas kohas. 
Rohkearvuline linnaosa elanike osavõtt oli 
Paljassaare Tükipealse tühermaal, mis on 
kahjuks kujunenud ümbruskonna prügi-
mäeks. 

Koristusel lõid käed külge nii lapsed, 
mehed kui naised, tuldi lausa peredega. Täis 
laoti kolm suurt konteinerit olmejäätmeid 
ja prahti. Kahjuks aga veeti järgmisel päeval 
kohe laadung juurde. Selle piirkonna võtab 
linnaosa erilise tähelepanu alla.

Toreda üllatuse valmistas IBIS hotelliketi 
kollektiiv, kes pakkus ca 50 inimest talgute 
korras koristama psühhiaatriahaigla juurde 
jäävat ala (Paldiski mnt 52). 

Ka Ukraina emad koos lastega soovisid 
väljendada linlastele oma tänu sooja vastu-
võtu eest ja anda omapoolse panuse Tallinna 
heakorda talgutel osalemisega. Hoogne ko-
ristustöö toimus Pardiloigu haljasalal, uk-
rainlannad koristasid puhtaks terve mere- 
ääre.

Sel nädalal algab ametlik rannahooaeg ja 
natuke uuenduslikumalt. Kui eelmisel aastal 
polnud ujumine Stroomi rannas soovita-
tud, siis sel aastal on terviseamet hinnanud 
veekvaliteedi heaks. 

Oleme Stroomi randa paigaldanud ka 
lisavälikäimla, mis elanike soovil jääb ava-
tuks ka pärast suve lõppu. Pikakari rannas 
avame invaranna. Oleme loonud vajalikud 
ratastooliteed, võimalus on kasutada ujuvaid 
ratastoole ning abiks on ka spetsiaalse ette-
valmistusega abistaja.

Ilusat hooaja algust,  
head põhjatallinlased! 

Hoiame oma 
kodulinnaosa!

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Mõlemad Põhja-Tallinna ametlikud 
rannad, Stroomi ja Pikakari, asuvad 
unikaalsetes paikades looduskaitse- 
alade kõrval.
Paneme kõigile parkide ja rannaalade 
külastajatele südamele palve koristada 
enda järelt tekkinud praht, eriti neil, kes 
naudivad parkides pakutavat grillimise 
võimalust.
Haljasalad, rannad ja pargid on meie, 
linlaste nägu – hoidkem puhtust!

Anna probleemist teada:
- Rannavalve (G4S) kontakttelefon: 

1911 või 651 1700.
- Krausberg OÜ (koristus):  

6 391 377, krausberg@krausberg.ee

Võrkpalliplatside võrgud asuvad mõ-
lemas rannas rannavalve soojakus, 
kätte saab dokumendi alusel. Pall 
peab kasutajal endal kaasas olema.

Rannahooajaks valmis

Mai lõpus tutvustati kogukonnamajas Putukaväila lineaarpargi projekti. K-Projekt

Pikakaris lehvib Sinilipp. Albert Truuväärt



Põhja-Tallinna valitsus paigaldas linna-
ossa spetsiaalsed konteinerid ja püüni-
sed võõrnälkjate kogumiseks.

Lusitaania tigu ehk hispaania teetigu ja must-
peanälkjas on levinud kahjurid. Sel aastal tõ-
hustab linnaosavalitsus tõrjet ja paigaldab lisaks 
kogumiskonteineritele ka püünised. Esialgu 
pannakse vaid mõned püünised, et vaadata, 
kuidas need toimivad. Kui neist on kasu, siis li-
satakse veel.

Kutsume põhjatallinlasi kaasa aitama lusi-
taania teetigude leviku piiramisele ja viima kor-
jatud võõrnälkjad spetsiaalsesse konteinerisse. 
Ühtlasi soovitame püünised paigaldada ka oma 
aedadesse. Näiteks on väga tõhusaks vahendiks 
isetehtud õllepüünis, sest õlu meelitab tigusid 
ligi. Nälkjate kokkumeelitamiseks sobivad ka 
peaaegu tühjaks söödud arbuusikoored.

Spetsiaalsed teetigude kogumiskontei-
nerid asuvad Heina tn 36a kõrval, Neeme 
tn ja Maleva tn nurgal ning Kopli ja Kae-
vuri tn nurgal.

Konteinerid on mõeldud vaid lusitaania tee-
tigude ja mustpeanälkjate jaoks ning seetõttu pa-
lume sinna muud prügi mitte visata. Teeteod tu-
leks enne konteinerisse viskamist panna kilekotti 
ja see sulgeda, et vältida nende väljaroomamist. 
Metall- või klaasanumaid palume samuti kon-
teinerisse mitte panna. Konteinereid tühjendab 
EKT Teed (ööpäevane infonumber 1919). Kokku 
korjatud nälkjad transporditakse Tallinna Väike-
loomade Krematooriumisse. Esimesed püünised 
paigaldati Süsta ja Pardiloigu tänava piirkonda 
ning Merimetsa. Kuigi püünised on ohtlikest ke-
mikaalidest vabad, palutakse neid mitte puutuda 
ja hoida lemmikloomad ohutus kauguses. Püüni-
seid hooldab ja tühjendab EKT Teed.

Andrei Novikov
abilinnapea

Tallinna kui rohelise linna olemus tuleneb 
inimeste ootustest ja valmisolekust muutuda. 
Suurte ja ambitsioonikate roheuuenduste ellu- 
viimisel on oluline koostöö kortermajade ela-
nikega. Lisaks inimeste enda soovile paran-
dada oma elukeskkonda toetab linn rahaliselt 
korteriühistuid mitmesuguste toetusmeetmete 
kaudu. 2022. aastal on lisandunud rattamajade 
(rattahoidlate) toetus ja rohepöörde tegevuste 
toetus.

Rattamajade (rattahoidlate) toetus  
kortermajadele
Eelkõige tuleb luua võimalused, et kortermajade 
rattahuvilistel oleks oma liiklusvahendit turva-
line ja lihtne hoiustada. Rattamajade/rattahoid-
late toetusega ärgitame elanikke mõtlema n-ö 
„kastist välja“, et otsida nutikaid ja multifunkt-

sionaalseid lahendusi, kus lisaks rattakohtadele 
oleks ka elektri- ja tõukerataste laadimispunkt, 
tavalise katusekatte asemel oleks rattamaja ka-
tuseks murukatus jne. 

Selleks, et kõiki innovaatilisi ideid raken-
dada, toetab linn rattamajade/rattahoidlate 
rajamist 70% ulatuses.

Rohepööre
Rohepöörde toetuse eesmärk on ärgitada kor-
termajade elanikke otsima uuenduslikke ja 
keskkonnasõbralikke lahendusi kortermajade 
või hoovialade rekonstrueerimisel. Nii võiks 
parklate ja kõnniteede uuendamisel või pa-
randamisel tavapärase asfaldi asendada dreen- 
asfaldi või vett läbilaskva katendiga või hoopis 
murukiviga. Rattamajade/rattahoidlate ja rohe-
pöörde toetuste eesmärk on aidata korteriühis-
tutel rahaliselt ideid teostada, et läbi selle muu-
ta linn kohaks, kus inimesed soovivad elada ja 
hoolivad oma koduümbrusest.

Kogu vajaliku informatsiooni oleme koon-
danud Tallinna linna korteriühistute kodulehele 
www.tallinn/korteriuhistu.
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Võõrnälkjate konteinerid ja püünised

Rohepööre toob korteriühistutele rattamajad

Põhja-Tallinnas tegutseb linnaosa ea-
kate nõukogu, mille eesmärk on Põh-
ja-Tallinna linnaosa eakate esindamine 
ja nende huvide kaitsmine. 

Nõukogu tegeleb erinevate seisukohtade välja-
selgitamisega linnaelu puudutavates küsimus-
tes (transport, heakord, kultuuritegevused jt) 
ja nende seisukohtade esitamisega linnaosa-
valitsusele. Nõukogusse kuulub 15 inimest: 
13 liiget ning esimees ja aseesimees. Nõukogu 
esimees on linnaosavanem ja nõukogu aseesi-
mees on Eesti Pensionäride Ühenduste liidu 
juhatuse esimees.

Aktsiaselts GREEN MARINE keskkon-
nakompleksloa nr KKL/321343 muutmi-
se teade. Keskkonnaamet avaldab teadaande 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 
3 alusel. Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts 
GREEN MARINE (registrikood: 11021057, 
aadress Nõlva tn 8, Põhja-Tallinna linnaosa, 
Tallinn, Harju maakond) keskkonnakompleks-
luba nr KKL/321343 on muudetud. Ettevõttele 
on väljastatud keskkonnakompleksluba alates 
08.03.2012 (tähtajatu kehtivusega) ohtlike jäät-
mete käitlemiseks. Luba muudeti seoses aasta-
se tootmisvõimsuse suurendamisega 5000 m3 
töödeldavate skraberijäätmete võrra ja toiduõ-
lijäätmete setitamise ja ümberlaadimisega kuni  
750 t/a. Samuti soovis ettevõte õlisegustest jäät-
metest valminud 20 000 m3/a kütusekompo-
nendi väljumist jäätmete staatusest. Ettevõte on 
koostanud ja peab rakendama lõhnahäiringute 
vähendamiseks saasteainete heidete vähendami-
se tegevuskava. Muudetud keskkonnakompleks-
loaga nr KKL/321343 ja muude asjasse puutuvate 
dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt 
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (ht-
tps://kotkas.envir.ee). Loa leiab loa numbri järgi 
(KESKKONNALOAD > Keskkonnalubade re-
gister > Loa number) ja muud loa muutmisega 
seotud dokumendid menetluse nr M-100362 alt 
(KESKKONNALOAD > Taotlused ja menetlu-
sed > Menetluse number).

Põhja-Tallinna  
eakate nõukogu

Linn toetab rattahoidjate rajamist. 
Ilja Matusihis

Nälkjate kokkumeelitamiseks sobivad  
õlu ja arbuusikoored.

Põhjala tehase FB lehel (www.facebook.com/Poh-
jalatehas/) tasub silma peal hoida, sest vana tehas 
on kindlustamas enda kohta Põhja-Kopli kultuuri-
elu mekana. Toimub kontserte, silmailu pakuvad 
mitmesugused näitused, rohenäppudele toovad 
rõõmu kogukonnaaed ja katuseaed ning muidugi 
ootavad teid toredad majalised disainitoodete ja 
maitsvate söökidega.

28. mail avas tehas suvehooaja suure kevad- 
turuga. Lisaks olid avatud stuudiod ja aiad. Turult 
leidis disaini, kunsti, käsitööd, sööki-jooki, vana-
vara, taaskasutust, kodukujundust jpm. Taustaks 
mängis DJ ja avatud oli mitu näitust. Kes 28. mai 
turule ei jõudnud, ei pea kurvastama, sest turg toi-
mub iga kuu. Juunis turg on avatud 11. juunil. 

Põhjala tehas

Omanäoline turg Põhjala tehases

Põhjala tehas asub aadressil Marati 5.

Kopli 93 kogukonnakes-
kuses algas teine hooaeg. 
Nüüd hoovis on avatud õp-
pemesila. 

Endises Kopli Rahvama-
jas, Kopli 93 aadressil asuva 
kogukonnakeskuse õuel on 
avatud Põhja-Tallinna linna- 
osa, Tallinna Kopli Ameti-
kooli, Tallinna Tehnikaüli-
kooli ja Tallinna Mesinike 
Seltsi koostöös pealinna esi-
mene õppemesila.

Õppemesilasse kuulu-
vad 6 mesitaru, mille eest 
hoolitsevad Tallinna Kopli 
Ametikooli õpetajate ning 
õpilaste ja Tallinna Mesini-
ke Seltsi mesinikega koos 
Kopli 93 kogukonna liik-
med ehk kohalikud inime-
sed. Koos õpitakse mesilas-
te pidamist ning sügisel ka 
mee väljavõtmist tarust.

Endise Kopli Rahvamaja 
hoovi tuleb ka pealinna esi-
mene kogukondlik paran-
dustöökoda. Puidutöökoda 
avatakse suvel. 

Kopli 93 õppemesila

Rohkem Kopli 93 
kogukonnakeskusest: 

www.facebook.com/
Kopli93



Neid inimesi, keda on lummanud 
Eva mõtlemapanevad laulud, elab 
Kalamajas küllaga. Ja loomulikult 
mujalgi. Siinkirjutajal oli võimalus 
neid kuulata läinudsuvisel kont-
serdil Kalamaja pargis. Lisaks on 
Eva Eensaarega ka lihtsalt tore 
juttu ajada ja tema maailmavaa-
test osa saada.

Oled Kalamaja elanik ja selle asumi-
ga kuidagi väga kokku kasvanud. Ja 
sellel on oma põhjus.

1995. aastal asusin õppima Eesti 
Humanitaariinstituudi teatriõppes-
se, EHI toimis tookord Salme kul-
tuurikeskuses ja juba siis sai see koht 
mulle tuttavaks. Tol ajal oli Kalamaja 
täielik agul. Põnev koht jalutuskäiku-
deks, natuke isegi ohtlik. 2004. aastal 
leidsime endale siia Väike-Patarei 
tänavale väikese toreda kodu. Aega- 
mööda on Kalamaja järjest omase-
maks ja kodusemaks saanud. Ja ta-
sapisi on selgunud ka minu seosed 
Kalamajaga minevikus. Eelnevate 
põlvede tegemised pole meile ju ala-
ti hästi teada. Selgus, et minu ema-
isa on elanud oma nooruses Vana- 
Kalamaja tänaval ühe proua korte-
ris säärvandi taga. Ja sealt tahapoole 
minevikku vaadates leidsin vanadest 
Tallinna Pauluse koguduse liikmete 
nimekirjadest, et minu vanaema ja 
vanaisa on elanud enne Nõukogude 
aega Suur-Patarei tänavas. Vanaema 

lapsepõlv ja noorus möödusid eesti- 
aegses Kalamajas, kus tema isa Jo-
hannes Theodor Kollist töötas Riigi 
Trükikojas Niine tänaval. See kõik 
on selgunud aegamööda.

Oled lõpetanud Eesti Humani-
taarinstituudis näitlejameisterlikku-
se eriala, alates aastast 2000 töötad 
Theatrumis, Vanalinna Haridus-
kolleegiumi Teatrikoolis tegutsed 
muusikaõpetajana, juhendad tantsu- 
kursuseid naistele – kas kõik need 
tegevused on rikastanud ka sind kui 
laululoojat?

Kindlasti on. Teater, muusika, kok-
kupuuted erinevate inimeste, mõtte-
maailmadega, tantsutöö, laulmine. 
Need kõik on minus seotud. See on 
minu jaoks sisemine otsing. On väli-
sed rajad ja sisemised rajad. Ja on hu-
vitav mõlemail kõndida. 

Lisaks eelmainitud pargikontser-
dile oled esinenud ka Kalamaja hoo-
vikontsertidel. Need kammerlikud 
ettevõtmised on palju imetlust pälvi-
nud. Kas duetid koos Maria Peterso-
ni või Krista Citra Joonasega on ka 
pidevad inspiratsiooniallikad – tekib 
soov luua ikka ja jälle midagi uut, 
sest vaim on valmis? 

Mariaga hakkasime koos laulma 
juba keskkoolitüdrukutena. Oleme 
koos laulnud aastaid ja kui jälle kokku 
saame ja laulame, oleme justkui sel-

lessamas ruumis, mis nende laulude-
ga kaasas käib. 2005. aastal tuli välja 
meie esimene CD „Laulud“. Aega on 
mööda läinud ja laule juurde tulnud, 
nii et plaanime lähiajal need ka sal-
vestada. Krista Citra Joonasega val-
mistasin Ants Johansoni kutsel ette 
kava Eesti Rahva Muuseumi jaoks. 

Selle kontserdi jaoks tegin hulga uusi 
laule. Needki ootavad salvestamist.  

Kalamaja on lisaks muule heale 
ka pidevalt arenev kant – millisena 
sina seda näiteks 10 aasta pärast ette 
kujutad? 

Ma loodan, et Kalamaja saab ole-

ma koht, kus on hea elada. Nagu väike 
küla keset linna. Oma inimsuuruste 
radadega. Loodan, et Vana-Kalamaja 
tänava projekt teostub. Et kasvades ja 
arenedes ei kaoks ära see saladus, mis 
Kalamajas olemas on. 

Autor: Haldi Normet-Saarna

„Keera kunsti juurde – 
ära sodi“
Põhja-Tallinna valitsus koostöös Põh-
ja-Tallinna Noortekeskuse ja MTÜ 
Mondoga kutsub osalema tänavakuns-
ti kampaanias “Keera kunsti juurde 
- ära sodi!” Sul on imeline võimalus 
end loovalt väljendada ning luua oma 
kunstiteos, kaunistamaks Põhja-Tal-
linna tänavaid.

Kampaania raames avame konkur-
si, kuhu saab esitada kavandeid kahes 
kategoorias: kliimamuutused ja kesk-
konna kaitsmine ning vabalooming. 

Nii võib sinu seinamaalingu kavand 
olla inspireeritud silmapaistvate na-
isaktivistide tööst ja aktsioonidest 
keskkonna kaitsmisel või väljendada 
vabaloominguna mõnda oma ideed, 
ilu või sõnumit. Välja valitud kavandid 
saavad kooskõlastuse kinnistute oma-
nikega ning juba sellel suvel asume 
neid joonistama Põhja-Tallinna täna-
vatele. Osalemiseks pole vaja varase-
mat tänavakunsti kogemust, sest sind 
aitavad töö teostamisel ja vahendite 
hankimisel Põhja-Tallinna valitsus ja 
MTÜ Mondo. Seinamaalinguid tehak-
se Kopli Ekstreempargis, Põhja puies-
tee 2, Puhangu 1 ja 5. Nimekiri täieneb 

veel jooksvalt. Kampaaniaga soovi-
me vähendada sodimist ja illegaalset 
kunsti meie tänavatel. Ka tänavakunsti 
loomisel peame siiski kasutama sobi-
vaid ja legaalseid viise, sest ainult õiges 
kohas esitatud kunst saab tegelikult 
tunnustuse.

Kampaania raames saab töid 
konkursile esitada 30.05-01.07.2022 
Põhja-Tallinna Noortekeskuse e-pos-
tile info@ptnk.ee või sotsiaalmeedia- 
kanalitesse - Facebook või Instagram  
@PTnoortekas. Vastame meeleldi 
täiendavatele küsimustele!

Põhja-Tallinna Noortekeskus

Põnev suvi on tulemas, täis õue-
tegevusi, huvitavaid treeninguid 
ja öiseid elamusi! Alates 6. juunist 
on noortekeskus avatud esmas-
päevast reedeni kella 13.00–19.00.

Juunikuus saab noortekeskuses nel-
japäeviti noorsootöötaja Diana ju-
hendamisel jätkata aiandustegevusi 
kogukonnaaias Kopliaed. Kui oled hu-
vitatud hoopis rulasõidu õppimisest 
või harjutamisest, siis saad liituda igal 
kolmapäeval toimuva rulatreeninguga 
Kopli Ekstreempargis. Samuti ei ole 
noortekeskusest kuskile kadunud tur-
niiriõhtud, mida korraldame iga kuu 
esimesel ja kolmandal reedel!

Juunikuus toimub noortekesku-
se korraldatud tasuline linnalaager 
„Seikluste aeg“. Laager sobib vanuses 
8–13 aastat noortele, kes on huvitatud 
seiklustest ning ka matkamisest. Lin-
nalaagrisse on vaja eelnevalt regist-

reeruda ja ankeet täita, seda saab teha, 
pöördudes noortekeskuse kontaktand-
metel. Jälgi Põhja-Tallinna noorte- 
keskuse iganädalasi kavasid, et saada 
osa teistestki suvistest põnevatest tege-

vustest nagu Suvealgus Chill, FilmiÖÖ 
ja Rattamatk. Põhja-Tallinna noorte-
keskus (Kopli 98, tel 6531447, info@
ptnk.ee).

Põhja-Tallinna Noortekeskus
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Eva Eensaar – Kalamajaga kokku kasvanud

Tänavakunsti kampaania 2022

Juuni ja suvi Põhja-Tallinna noortekeskuses 

14. mail kell 11 algab esimene tasuta tõukerattatreening noortele 
Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoovis (Kari 13). 

Treeningud toimuvad teisipäeviti kl 11 suve lõpuni. 
Registreerimine kohapeal, lisaks tõukerattale  

tuleb kaasa võtta ka kiiver!

Tõukerattatreeningud Pelgurannas

Eva Eensaar, Kalamaja elanik, laulja, näitleja.

Kolmapäeviti 
toimuvad 

treeningud Kopli 
ekstreempargis. 

Albert Truuväärt
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Õnnitleme juubilare!
100

Fanya Kanevskaya

90
Helmi Loit

Linda Ränne
Meeta Barabaš

Valdur Kukk
Zoya Belyaeva

Tiia Sillajõe

Alfred Park
Irina Vološtšuk
Lehte Kaljapulk

Galina Strizhkova
Anna Timofejeva
Vira Klebanovska

85
Renna Volke

Tamara Hendrikson
Maria Barsutšenko
Rimma Ippolitova
Salme Raudsepp

Liine Kedars
Aino Inno

Viktor Martšenko
Alli Viirg

Ivar Legušs

Ivan Rachin
Marju Vilbaste
Zinaida Orlova
Jelena Stelmah

Tamara Barinova
Elvi Roosileht

Galina Shumilova
Ille Tarkin

Zina Kisseljova

Pop-up fotonäitused  
(tallinn.ee/pohja, tel 645 7001)
● 20.06 – 27.06 Noblessneri linnak – 

Aron Urb ja Kris Moor.
● 27.06 – 04.07 Stroomi rannapark – 

Darja Nikitina ja Darja Muratova.
● 04.07 – 10.07 Telliskivi loomelinnak 

– Karina Vaus ja Terje Atonen.

Kalamaja kalmistupark  
(tallinn.ee/pohja, tel 645 7009)
● 1.07 kl 11 lastehommik  

ja kl 18 pargikontsert

Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoov 
(Kari 13, tallinn.ee/pohja, tel 645 7005)
● 1.06 kl 15 Lastekaitsepäev. Töötoad 

lastele, laval Tallinna Kopli huvikooli 
ansamblid ja mustkunstnik.  
Kl 17 rulavõistlus.

● Teisipäeviti kl 11 Tõukerattatrennid. 
Esimene trenn 14.06.

Stroomi rannapark  
(tallinn.ee/pohja, tel 645 7005)
● Neljapäeviti kl 11 

kepikõnnitreeningud.  
Start: Stroomi rannahoone.

● 22.06 Jaanipäev Põhja-Tallinnas. 
Kl 12–18 Suur Jaanilaat, kl 15 
meelelahutuskava, kl 18 jaanilõke,  
kl 18.30 Uku Suviste kontsert bändiga.

Tallinna Salme kultuurikeskus  
(Salme 12, salme.ee, tel 641 6425)
● Teise korruse galeriis on avatud  

Ülle Kuldkepi akvarellmaalide  
näitus „Lumm“. 

● 5.06 kl 17 Salme Teatri etendus 
„Neli Õuna“ kohvikus Leelo.  
Pilet Fientas 12/14€. 

● 8.06 ja 9.06 kl 12 ja 19 Kaari Sillamaa 
Muusikateatri muusikal „Kolm 
Musketäri“. Piletid Piletilevist 7/10€.   

Kopli 93 kogukonnakeskus  
(Kopli 93, Facebook: Kopli 93,  
tel 5550 3946)
● 8.06 kl 17.30–18.30 Kogukonna- 

aedade õpivisiit: Meetaimed ja me-
sindamine linnaaedades.

● 15.06 kl 17.30 Kopli kogukonna 
toiduretseptide välinäituse avamine. 
Näitus jääb avatuks kuni septembrini.

Põhjala tehas  
(Marati 5, www.pohjalatehas.ee)
● 2.06 kl 18–21 Nahatöötuba:  

Sa nahka teed! / 75 €.
● 3.06–5.06/R2 WKND/1 päev/15 €.
● 8.06–13.06 / SIMPLE SESSION 22  

/ Piletid lehelt www.tickets.session.ee.
● 16.06 kl 19–22 / MäluPuravik vol 2.

Kai kunstikeskus  
(Peetri 12, www.kai.center)
● 09.04–07.08 K–P kl 12–18  

näitus „Ars viva 2022 – tajuvälja 
agendid“ Pilet 8€/5€.

Kalamaja raamatukogu 
(Kotzebue 9, tel 683 0970, 
kalamaja@tln.lib.ee)
● 03.06 kl 15 Mäluring 60+. 

Eelregistreerimine tel 683 0970.
● 04.06 kl 11 Põnnihommik. 

Eelregistreerimine tel 683 0970/
kalamaja@tln.lib.ee.

● 04.06 kl 13 Seikluslik, 
nuputamisülesannetega rollimäng 
(LARP) Tallinna vanalinnas! 
Vanusele 8–13. Eelregistreerimine 
683 0970/kalamaja@tln.lib.ee.

Kalamaja muuseum  
(Kotzebue 16, linnamuuseum.ee/
kalamaja, tel 5309 9772).
● 8.06 kl 18 Jaan Tootseni tuur  

„Minu Kalamaja“. Algus Kotzebue 
16 eest. Registreerimine 
linnamuuseum.ee/kalamaja.

● 15.06 kl 19  Pärimusmuusik Triinu 
Tauli kontsert Kotzebue 16 hoovis, 
vihma korral sees. Osavõtt tasuta, 
osalemiseks muuseumi siseruumi-
des vajalik registreerida keskkonnas 
Fienta.ee.

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447, info@ptnk.ee)
● 03.06 kl 17–19 Piljarditurniir.
● 13.06–17.06 kl 10–17 põnevaid 

seiklusi täis linnalaager „Seikluste 
aeg“, 69€, sihtrühm 8–13aastased 
noored. Registreerimine  
info@ptnk.ee kuni 06.06.2022. 

● 17.06 kl 14–17 Suvealguse Chill. 
● 22.06 kl 11–16 Rattamatk.

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13, 
koplihuvikool.edu.ee; tel 6627102)
● 11.06 kell 13.00–16.00. Kopli 

huvikooli tantsuringi EXTEMP 
juubelikontsert. Kari 13 saal.

Kuhu minna
Tallinna Rahvaülikooli 
Pelgulinna maja (Telliskivi 
56, 5330 3390, info@
kultuur.ee)
● 04.06 kl 19 Tantsuõhtu 

Pelgulinna majas, 
tantsuks mängib MATI. 
Pilet 6€ / paaridele 10€.

● 11.06 kl 10–12.15 
Lisakursus! Riidest 
mähkmed – need on 
imelihtsad!, hind 23€. 
Eelregistreerimine 
(kultuur.ee)

● 11.06 kl 14–16.15 Riidest 
mähkmete praktiline töö-
tuba Stiina Preesiga, hind 
23€. Eelregistreerimine  
(kultuur.ee).

Tallinna vanalinn
● Tallinna Vanalinna Päevad  

toimuvad 3.–5. juuni 2022 
(vanalinnapäevad.ee).

● taichi.ee kutsub tasuta 2-nä-
dalasele Qigong kursusele, 
Registreerimine 555 85221.

Lexsoul Dancemachine
Smilers  reket

Kukerpillid
Mihkel Raud

Le Miroir de Musique
... ja paljud teised

Vaata ürituste kava siit: 
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● Tallinna Vaba Waldorfkool 
korraldab täiendava vastuvõtu 
2022/23 sügisel avatavasse 9. 
klassi. Ootame huvilisi kandi-
deerima 5. juunini. Täpsem info 
kooli kodulehel: www.waldorf.
ee/tvw/.
● Soovin osta maale, pilte, raa-
matuid, keraamikat, vanaraha, 
jne. 5116039, 58260567.
● EHITUSOUTLET Harjumaal, 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 

(terrassilaud, Siberi lehis, höö-
velmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (var-
jualused, lehtlad, kuurid, aia-
mööbel jpm). Pakume ka trans-
porti. Kontakt: 5656 0096 www.
ehitusoutlet.ee.
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476.
● Lamekatuste remont SBS 

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan  
tel 5618 8671 või  

seisevauto@gmail.com

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

                            
VÄIKE PÄIKE   

otsib oma päikselisse perre  
täis- või osakoormusega 

LAPSEHOIDJAT 
Töö asukoht:  

Tallinna kesklinn, Mustamäe,  
Laagri, Peetri või Viimsi

Võta meiega ühendust  
hiljemalt 15.06.2022: 

personal@lasteklubi.ee 
502 4931 

Pakume  
brutopalka 1200 eurot,  
tempokaid päevi ja rõõmsaid lapsi  
ning sõbralikke kolleege! 

LISAINFO:  
www.lasteklubi.ee/meist/toopakkumised/

● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduaeda-
des, ühistute ja äriühingute ümb-

ruses. Helista ja küsi lisa – 5399 
3595.
● Santehnik-Elektrik. 50 11 413.

● Soovin osta 2-3 toalist remonti 
vajavat korterit. Helistage: 5349 
1403, Mart.

rullmaterjaliga. Vannitubade re-
mont. Elektri-Torutööd. Boilerite, 
pistikute paigaldus. 58508713.
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com.
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628.
● 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.
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310.
● Otsime valve ja turvatöötajaid, 
vanus al.19, hea füüsiline vorm, 
eesti keel nõutav. Tel. 659 7003, 
info@articard.ee.


