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Mõnus suvi!

Endine linnaosa haldushoone
Tulika tänav 33b lammutatakse

UUDISED
 Järve keskuse tagune raudtee saab
endale ametliku ülekäigu

Eelmisel nädalal algasid Tulika 33b asuva hoone ja garaaži
lammutustööd. Tegemist on endise Tallinna Taksopargi hoonetekompleksiga, milles paiknes ka
Kristiine Linnaosa Valitsus aastatel 1995-2020.

Lammutatava kolmekorruselise hoone
suletud netopind on 1393,7 m² ja ehitusealune pind 623 m². Juuni viimasel nädalal
alanud koristustöödega lõpetatakse esialgsete plaanide kohaselt 12. juulil, kuid
juba 5. juulil algas lammutatava hoone
naabrile, Tulika 33c asuvale söögikohale, vee liitumispunkti rajamine. See on
vajalik, sest naaberhoone veetorustik on
ehitatud läbi lammutatava hoone. Töö
teostatakse Watercom OÜ poolt maksumusega 45 600 eurot.
Lammutustööde ja jäätmete äraveoga alustatakse liitumispunkti valmimise
järel ja need kestavad kuni augusti lõpuni. Hoone lammutamine maksab 62 160
eurot ja töid teostab Aspen Grupp OÜ.
Projekteerimistöid maksumusega 6 540
eurot tegi Crushtec OÜ. Omanikujärelevalve teenust hinnaga 1 769 eurot osutab
Eastconsult OÜ.

visiooni selle kasutamiseks veel ei ole. Kaasava eelarve protsessis pakuti sinna tulevikus uisuväljaku rajamist. Samuti on kaalutud platsi kasutamist turuna.

Kinnistule ehitada
ei ole kavas
Tulika 33b hoone lammutamise järel esialgu kinnistule ehitada ei ole kavas ja kindlast

Hoone lammustamist
rahastab Kredex
Sihtasutus Kredex toetab lammutusega seotud tegevusi 90% ulatuses. Objekti kogu-

Üks selliseid kohti, kus kohalikel elanikel on suur soov
ja vajadus ülekäigu järele, on Järve Keskuse tagune
raudtee. Meil on hea meel teatada, et Järve keskuse
taga käivad juba ehitustööd ja peagi saab seal uus
ülekäik valmis.
 Vaarika ja Maasika tänavatele paigaldati
uus plast-, metallpakendi ja joogikartongi konteiner

maksumusest moodustab Kredexi toetus 63
422 eurot. Linna omafinantseering on 72 927
eurot, sellest Kredexi lammutamise meetmest mittetoetatavad lisakulud on 65 880
eurot (liitumistasu moodustab 47 880 eurot
ja naaberhoone otsaseina taastamine 18 000
eurot). Hoone lammutamise kogumaksumus koos käibemaksuga on 136 349 eurot,
millele lisandub käibemaks.

Jäätmete liigiti kogumine on tallinlastele aastatega harjumuspäraseks muutunud. Ka Vaarika ja Maasika tänava
elanikel on nüüd jäätmete liigiti kogumise võimalus.
 Pöialpoisi tänaval valmis uus piirdeaed

Tallinna Taksopark kui üks
möödunud ajastu sümbolitest
Tulika 33b asunud Tallinna Taksopark on legendaarne ja lammutatavad hooned ning ka
kinnistu väärivad ajalukku tagasi vaatamist.
Tallinna Taksopark oli Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi
Reisijateveo Valitsuse sõidutaksovedude
ettevõte, mis tegutses aastatel 1950–1991.
Organisatsiooni kontor asus Tallinnas aadressil Tulika tänav 33. Endla ja Tulika tänava nurgal paiknenud uued tootmishooned
ja garaažid valmisid 1961. aastal. 1991.
aastal Taksopark erastati ja sellest kujunes
1993. aastal Tallinna suurim taksofirma
AS Tulika Takso. Täna tegutseb kontsern
AS Tulika Grupp.
Tallinna Taksopark teenindas nõukogude ajal väikebussidega linnadevahelisi liine.
Kokku sõideti 16 liinil, millest viis olid kaugliinid. Lisaks teenindati Tallinnas kümmet,
hiljem ka kahtteistkümmet siseliini, kus sõitsid liinitaksod, mida ka marsruuttaksodeks
ehk rahvakeeli „marsadeks“ või „kutsikateks“ nimetati. Kõikide liinide algusjaamaks
oli Viru väljak, millele tänaseks on ehitatud
Viru Keskuse kaubanduskeskus.
1969. aastal alustas taksopargis tööd
taksojaam. 1973. aastast juhtis liiniautode

Gaz-24 Volga Tallinna Taksopargi
takso

RAF 2203 Tallinna Taksopargi
marsruuttakso

väljasaatmist automaatsüsteem. Dispetšerpunkte oli kolm. Neist esimene alustas
tööd 1956. aastal. 1990. aastal töötas Tallinna Taksopargis 3000 töötajat ja autosid
ning väikebusse oli 1200.
Rahvasuus „marsa“ või „kutsika“ nime
kandnud marsruuttaksot sõitnud Raf 2203
väikebussid mahutasid 11 reisijat ja juhi.
Marsrsuuttaksod erinesid liinibussist selle
poolest, et peatusid nii sisenemiseks kui
väljumiseks sõitja soovitud kohas ja taksost selle poolest, et sõitsid kindlat liini
mööda. Sisenemiseks tuli minna „marsa“

sõiduliini äärde ja bussi lähenedes tõsta
käsi. Vaba istekoha olemasolul buss peatus. Sõidu eest tasuti sularahas bussijuhile
ja vastu anti, (kuid vahel ka ei antud), pilet.
Väljumissoovi korral tuli seda bussijuhile
öelda, näiteks paluda tal „nurga peal peatuda“. Marsa oli liinibussist mugavam, aga
ka eksklusiivsem ja sõiduhinnalt kallim
liiklusvahend.
Tallinna Taksopargi legendaarsusest
kõneleb seegi, et linna üht tuiksoont, Kristiine ristmikku, nimetatakse tänini rahvasuus taksopargi ristiks.

Pöialpoisi tänav 1 korteriühistu asendas Tallinna linna
meetme „Hoovid korda“ toetusega vana piirdeaia sama
disaini ja algset värvigammat järgiva aiaga. Tööde käigus paigaldati 99 uut puitosa ja nüüd on aed valmis.
Meeldiv hoolitsetud majaümbrus sobitub hästi ümbritseva aedlinnaga.
 Kristiine
tegevuskeskuse
ja noortekeskuse
juurde istutati lilli
Kristiine
tegevuskeskuse ja noortekeskuse maja ilmestavad uued lillepotid.
Nendesse
istutati
suvelilli ja madalakasvulisi okaspuid.
Sellega
muudeti
kivimaja
ümbrus
rõõmsavärviliselt suviseks.
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Tallinn kutsub
koroonaviiruse
vastu vaktsineerima

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tallinn käivitas juunikuus sotsiaalkampaania, mis
kutsub koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Vaktsineerimisele saab nüüd registreerida ka 12-15-aastaseid lapsi. Käivitunud kampaania sõnumiks on
„Registreeri vaktsineerima!“ ja viiteks digi- ja telefoniregistratuur. Kampaania kestis esialgu juuli
alguseni ja jätkub meeldetuletusena augustis nii
välipindadel, ühistranspordi ekraanidel, sotsiaalmeedias kui ka portaalides.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on vaja meeles pidada, et pärast suve tuleb sügis ja koos sellega ka tõenäoliselt uus
viiruselaine. „Täna on õige aeg mõelda, kuidas seda sel aastal
ära hoida ning ainus efektiivne moodus selleks on vaktsineerimine. Tallinnas on tänaseks vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 45 protsenti inimestest, mida on siiski liiga vähe, et sügiseseks võimalikuks kolmandaks laineks valmis olla. Vaktsiini
esimene süst ei anna veel piisavalt kaitset ja kahe süsti vahel
on pikk periood – seega tasub aegsasti tegutseda, kui soovime
sügiseks olla kaitstud.“
Kõlvart lisas, et piirangute taaskehtestamine sügisel ei ole
kellegi huvides ja soovime, et seda ei peaks tegema. „See sõltub
igaühest meist. Kuigi võib olla tunne, et suvel ei ole viirus nii
ohtlik, on see mulje petlik. Mõnes riigis on olukord viirusega
ka praegu päris kriitiline. Ressurss on juba selleks olemas, kutsume üles seda kasutama.“
Tallinna vaktsineerimiskeskused teenindavad kõiki soovijaid - nii tallinlasi, lähivaldade elanikke kui ka kaugemalt tulijaid. Vaktsineerima saab registreerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu digilugu.ee ja telefonitsi 1247.
„Kui eelnevalt oli soovijaid rohkem kui vaktsiine, siis praeguseks on vaktsiine piisavalt, aga ilusad suveilmad on huvi
vaktsineerimise vastu vähendanud. Meie soovime vaktsineerimise vajadust meelde tuletada ja loodame, et inimesed kasutavad võimalust veel suve jooksul vaktsineeritud saada,“ rääkis
Kõlvart.
Tallinn panustab vaktsineerimise toetamisse ka vaktsineerimiskeskuste rahastamise ja töös hoidmisega.

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

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

Järgmine leht ilmub 13.august 2021

Kristiine Linnaosa Valitsus

JAANUS RIIBE

Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!
Mõnusat jätkuvat suve! Loodetavasti jõuate juulikuiste tegevuste kõrvalt ka
seda ajalehte lehitseda, sest toimunud on
Kristiines nii mõndagi. Oleme alustanud
erinevate projektidega, kuid kõigest järgemööda. Suvi on olnud tõeliselt meeldejääv,
sest päikest ja soojust on jagunud vajaminevast rohkemgi ning ilmad on haruldaselt kuumad. Loodetavasti annab see kõik
kokku ühe suure tervisliku laengu enne
sügise saabumist. Suvi on aeg, mil linlane ihkab maale: metsade keskele ja mere
äärde. Õige kah, sest Eestimaal on palju
kauneid kohti, mida avastada ja igal pool
on silme eest kirjuks võttev kultuuriprogramm. Suvi oma pikkade päevade ja lühikeste valgete öödega on ringi rändamiseks
ideaalne aastaaeg ja eestlane teatavasti suvel ei maga.
Aga alati ei pea kodust sugugi kaugele minema, sest Kristiines algas taas armastatud Löwenruh` muusikasuvi. Tõsi,
ürgmetsi Tallinnas küll ei ole, kuid meil
on see-eest kenad parkmetsad. Ka merd
on piisavalt: tervelt 46 kilomeetrit pikk
rannajoon ja viis avalikku supluskohta.
Ka Tallinna jagub väikelinna õhkkonnaga
aedlinlikke asumeid, on kõigile midagi.
Kutsume kaugemalt rahvast hoopis meile

linnaõhku nuusutama ja kauneid kontserte kuulama!
Kristiine linnaosa tunnuslause „Aed
linna südames“ viitab, et meie linnaosa on
just selline kant, kus mõnus suvel aega viita. Paljud elanikud on oma aiad korda teinud, mõnes neis paikneb otsekui lillemeri.
Kuna päris-merepiiri Kristiinel ei ole, siis
lillemere-vaatepildist meile täiesti piisab.
Seda enam, et meri ise ei ole sugugi kaugel.
Avatud on mänguväljakud ja spordiplatsid ning meie esinduspargis Löwenruh´s
mängib muusika. Idüll missugune! Just
suvi on see aeg, mil Löwenruh´s iganädalaselt mõni üritus toimub. Suveürituse
programmi saab lugeda sellest ajalehest.
Tasub tulla uudistama!
Teede remont jätkub
Rõõm on teatada, et teede remonttööd käivad täie hooga. Kriitilisemate teeremontidega alustasime aasta alguses, jooksva hooldusremondi raames parandatakse iga päev
löökauke ja teepragusid. Kõik linnaosasse
käesolevaks aastaks kavandatud teetööd
kulgevad plaanipäraselt ning järgmisena
alustatakse taastusremonti mitmetel väiksematel teelõikudel, mis parandavad piirkonnas liikumise turvalisust ja mugavust.
Need on elanike poolt kaua oodatud tööd
aktiivselt kasutuses olevatel teelõikudel.

Just on alustatud töödega Mingi ja
Nirgi tänavatel, lisaks teostatakse käesoleval aastal taastusremonttöid ka Kajaka ja
Elektroni tänaval ning Forelli tänava kõnniteel. Tööde käigus uuendatakse tänava
sõidutee asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning korrastatakse töömaale jäävad kaevupäised, teostatakse ka
puude hoolduslõikus ja haljastustöid. On
selge, et suur hulk teetöid teeb igapäevase

liikumise pisut keerulisemaks, kuid selle
eest saame sügiseks palju korras teid.
Kristiine muutus lilleliseks
Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel paigaldati mitmele poole linnaosasse suveks
lilletornid ja lillekerad. Kaunina püsimise
nimel on need varustatud eraldi kastmissüsteemidega. Lilled toovad asumitesse
ja tänavatele juurde suvist meeleolu ja silmailu. Suured lilletornid püüavad pilku ja
tõstavad linnaruumis esile erinevaid objekte. Kui mitmele poole oleme rajanud peenrad, siis lilletornid ja -kerad asetati kohtadesse, kuhu peenraid ei ole võimalik teha.

Kui Kristiine aedlinnalikes piirkondades on inimeste koduaedades palju kauneid lilli kasvamas, siis just suurte magistraalide äärtes annavad need lilletornid
silmailu juurde. Lisaks paiknevad mitmel
pool Kristiines värskelt suvelilledega täidetud suured lillevaasid. Püüame nende
eest hoolt kanda nii hästi, et need kuumuse kiuste kenasti vastu peaksid. Hoidkem
üheskoos Kristiine väärtust – puhtust ja
rohelust – ning pingutagem koos parema
elukeskkonna nimel!

Kaunist suve!

Tallinn tähistab ühissõidukite
peatused suitsuvabade aladena
Tallinnas tähistatakse lähikuude
jooksul umbes 600 ühissõidukite
peatuste ooteala asfaldil suitsuvabade aladena. See parandab
ühistranspordi teenuse kvaliteeti ja
kasutusmugavust.

Bussi või trammi ootamine suitsuvabal
alal on kvaliteetse ühistransporditeenuse
loomulik osa. Kuigi suitsetamine ühissõidukite ootekodades on juba praegu seaduse kohaselt keelatud, aitab asfaldile loodud
tähistus seda reeglit inimestele meelde tuletada.“
Tänavu on Tallinnal kavas korraldada
ka riigihange uute ühissõidukite ootekodade soetamiseks. Ühistranspordi kvaliteeti tõstab ka bussipargi uuendamine
ning elektrooniliste tabloode paigutamine
peatustesse.
Pikaajalise strateegia „Tallinn 2035“
kohaselt on atraktiivsed ühissõidukid ja
ilmastikukindlad ootepaviljonid hea linnaruumi loomulik osa. Suurem osa lin-

naregiooni elu- ja töökohti jäävad strateegiale tuginedes hea ühistranspordi

teenindusalasse. See tähendab, et peatus
paikneb kuni 400 meetri kaugusel.

16. juuli 2021

Käo Tugikeskus on toetanud
erilisi inimesi juba 25 aastat
Juunis tähistab oma 25.
aastapäeva Eestis ainulaadne Käo Tugikeskus, mis
pakub tuge erivajadusega
inimestele ja nende peredele. Koos keskusega töötaval
Käo Põhikoolil aga täitub
10. tegevusaasta.

Käo Tugikeskus loodi 1996. aastal,
et pakkuda sügava intellekti- ning
liitpuudega lastele ja täiskasvanutele sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas. Tugikeskuse
ülesandeks on liitpuudega inimeste
hooldamine ja toimetuleku toetamine nii päevase kui ka ööpäevase
teenusena. Abivajajatele pakutakse
tuge nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks, mida
väljendab ka keskuse tunnuslause:
„Võrdväärsena inimeste seas“.
Veerandsaja tööaastaga on tugikeskus saanud väärtuslikke kogemusi, kuidas toetada nii väikesi
kui ka suuri, kes seda kõige enam
vajavad. Keskust arendatakse järjepidevalt ja pingutatakse klientide heaolu nimel.
Keskuse direktori Marina
Runno sõnul saab Käo Tugikeskus
püsida ja liikuda edasi oma iga-

 Rivi tänava taastusremonttööd on lõppenud.

Rivi tänaval eemaldati taastusremonttööde käigus vana asfaltkate, tehti killustikaluse väljakaeve
ja ehitati uus ning vahetati kaevuluugid uute vastu. Paigaldati ka uus asfaltkate ja ehitati teepeenar. Tööde eesmärgiks oli liiklejatele paremate
ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine. Tööd
teostati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti
tellimusel.
 Teetööd Mooni tänaval Linnu tee ja Mingi
tänava vahel on lõppenud.

Hetked juubelikontserdilt. Peaesinejaks oli armastatud laulja
Getter Jaani, kelle tõelisel fännil avanes võimalus koos oma
lemmikuga esineda (foto: Käo Tugikeskus)
liku erivajadustega lastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku
õppekava alusel toimetuleku- või
hooldusõppes.
Koos linna toega pakutakse
Käo Tugikeskuses raske ja sügava
puudega täiskasvanutele erihoo-

lekande teenuseid – igapäevaelu
toetamise teenust ja päeva- või nädalahoiuteenust. Juubeleid tähistati piduliku üritusega 10. juunil
ja 16. juunil korraldati Pae keskuse õuealal lisaks pidulik juubelikontsert.

Tallinn ootab kasutatud maske kogumiskastidesse
Tallinn paigutab avalikku ruumi
100 ühekordsete maskide kogumiseks mõeldud kogumiskasti,
et vähendada plastijäätmetena
käitlusest kõrvale jäävate maskide hulka.
Kastid hakkavad paiknema vaktsineerimiskeskustes ja teistes kohtades, kus rohkem rahvast liigub

– tervishoiu-; sotsiaalhoolekande-;
spordi- ja kultuuriasutustes, ning
muuseumides suuremate sisse- ja
väljapääsude lähedal. Sügisel paigutatakse kogumiskastid ka koolidesse. Spetsiaalne märgistatud
prügikast julgustab inimest maski
viskama õigesse kohta.Koroonaviiruse epideemia tõi linnaruumi
nakkusohtlike jäätmete plastiku-

Muusikasuvi

LÖWENRUH`PARGIS
Mustamäe tee 59 a

Kontserdid igal kolmapäeval kell 19

VÄLITREENINGUD
Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

Igal kolmapäeval kell 12
Treeningu pikkus on 1 tund
Treeningsari kestab 02. juunist - 13. oktoobrini

v.a. 23.juunil
Treeninguid
juhendavad
Aliis Sarapik, Treksi
Teraapiad OÜ

ODO
07.07 TRIO COM

14.07 KRUUV

21.07 VÄLIHARF

ja

FC Flora
28.07 HOROSKOOP

4.08 TUULELÕÕTSUTAJAD

IEGER
11.08 ERICH KR

Mooni tänava lõik Linnu tee ja Mingi tänava vahel ootas kaua remonti. Tööde eesmärgiks oli
liiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine Mooni tänava lõigul. Tänaseks
on teetööd lõppenud ja tänav on liiklusele taas
avatud. Tööde tellijaks oli Tallinna Keskkonnaja Kommunaalamet.

reostuse kaitsemaskide ja respiraatoritena. Kastidesse kogutavad maskid suunatakse ümbertöötlusesse
tooraineks. Tallinn on eeskujuks
ringmajanduse põhimõtete liikvele
viimisel. Maske on spetsiaalsetesse
kogumiskastidesse esialgu kavas koguda aasta lõpuni. Mabini kogumiskastid paigutab linnaga sõlmitud
lepingu alusel ettevõte Hyperon OÜ.

Kohtumispaik lõvi kuju juures!

7. juuli − 11. august 2021
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päevast tegevust väärtustades ning
vaadata tuleviku suurte eesmärkide poole. „Veerandsaja aastaga
on 14 teenusekasutajaga asutusest
kasvanud kolme üksusega asutus,
kus saab hoitud ja toetatud nüüd
juba 104 inimest. Lisaks päevasele
tegevusele ja hooldusele pakume
ka majutusega teenust. Töötajaid
on meil samuti üle saja – just nii
palju on meil hoolivaid, professionaalseid ja pühendunud inimesi,
kellest igaühel on tugikeskuses
oluline roll,“ sõnas Runno.

Käo Tugikeskus
ja Käo Põhikool
on Eestis ainulaadsed
Käo Tugikeskus on Eestis ainulaadne, kuna koostöös Käo Põhikooliga
pakutakse lastele võimalust saada
nende erivajadustele vastavat sotsiaalhoolekande- ja haridusteenust
tervikuna. Tugikeskuses saavad
päevahoiuteenust lapsed, kellel on
tuvastatud raske või sügav puue.
Ühtlasi aitab keskus sellega vähendada puudega laste vanemate hoolduskoormust ja luua neile tingimused tööl käimiseks. Käo Põhikool
on õppemaksuta erakool, mille
asutas MTÜ Inimeselt Inimesele
10 aastat tagasi. Kool on haridus-

KRISTIINELEHT

Oodatud on kõik huvilised!

Osalemine TASUTA!
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi

 Tuisu tänaval rekonstrueeriti teed
Tuisu tänav 4 korteriühistu liikmed otsustasid
2021. suvel renoveerida majaesise sõidutee
ja Tallinna linna toetusmeetme „Hoovid korda“
abiga asfalteeriti 340 ruutmeetrit lagunenud
sõiduteed. Töö käigus rajati nõuetekohane liiva- ja killustikalus ja asendati vana asfaltkate,
korrastati teepeenar ja haljastus. Tulemuseks
on oluliselt paremad liikumisvõimalused.

Kristiines töötas
ka sel suvel
õpilasmaleva rühm
Kristiine linnaosas sel suvel töötanud õpilasmaleva rühma kuulus 16 noort, kes kaasati kahe
töönädala jooksul heakorratöödele. Rühma
ühistegevused olid traditsiooniliselt riigikaitse
suunitlusega.
Õpilasmaleva tegevustes osalesid kuni 15-aastased
noored, kellele on vaba aja veetmisel mitmekesiste töötamise ja praktika võimaluste loomine väga
oluline.
Õpilasmaleva noored töötasid Kristiine linnaosas ka eelmisel aastal. Siis korrastasid tublid ja
töökad malevlased neli tuhat ruutmeetrit pargiteid
ja põõsaaluseid.
Õpilasmalevat korraldab SA Õpilasmalev.
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Kuhu minna ja mida teha suvel lastega
Tallinnas Kristiine linnaosas

Suur ülevaade Kristiine linnaosa mänguväljakutest

Grete Landson

Südasuvi seostub tallinlaste
peredele pigem puhkamise
ja linnast eemale sõitmisega.
Tõepoolest, kui vanematel on
puhkus, koolilastel koolivaheaeg ja suviseid ümberkorraldusi igapäevatöös on teinud ka
lasteaiad, siis ei takista ju miski
veetmast aega linnast eemal
asuvas suvekodus.
Siiski jääb paljudel peredel linnast
eemalviibimine üürikeseks. Naasmise vajadus võib olla seotud nii perekondlike kui ka töiste kohustustega.
Suvepuhkuse veetmist kodust eemal
võivad takistada majanduslikud võimalused. Suve veetmine linnas koos
lastega tähendab vanematele erinevate mänguplatside avastamist. Vaatasime üle Kristiine linnaosas paiknevad
mäng-; spordi-; ja koerteväljakud
ning teeme neist põhjaliku ülevaate. Juba ette saab öelda, et Tallinna
väikseima linnajao mängu- ja spordiväljakutel jagub tegemist nii päris
pisikestele lastele koos vanematega
avastamiseks kui ka juba teismeikka
jõudnud noortele või täiskasvanutele
sõpradega aja veetmiseks. Kristiines
ei ole unustatud ka neljajalgseid sõpru
– ka neile on mõeldud aiaga ümbritsetud turvalised alad treeninguteks.
Linnaosas on kokku 25 erinevat
mänguplatsi, miks paiknevad 19 erinevas kohas. Mõned mängualad on
pisikesed majadevahelised väljakud,
kus piiritletud aias jagub turvalist tegevust kõige pisematele. Siiski on kaks
mänguväljakut, kuhu võib julgesti
planeerida terve pika päeva mängurõõmu ühes piknikuga. Sellistel
platsidel leiavad uusi mängukaaslasi
lapsed ja vanemadki saavad nii jalgu
puhata kui ka juttu ajada.
Kristiine parimad mänguväljakud asuvad Löwenruh
ja Tondimõisa parkides
Löwenruh park on paljudele tallinlastele tuttav suvekontsertide poolest.
Ent sinna tasub sammud seada ka

lastega mänguväljakule minemiseks.
Pargi kolmele ruumikale mänguväljakule tasub tulla pikemaks ajaks, pooleks või koguni terveks päevaks.
Pargi põlispuudega ümbritsetud mänguväljakud pakuvad rohkelt
mängu- ja ronimislusti nii noorematele kui ka vanematele lastele. Tegevuste valik on tõepoolest esinduslik,
ainuüksi kiikesid ja liumägesid annab
kokku lugeda. Kõikidele atraktsioonidele nime anda on täiskasvanul üsna
keeruline. Kiik. Beebikiik. Pesakiik.
Kiik, mis liigub nagu karussell. Sama
palju on ronilaid, nii päris pisikestele
vanema käe kõrval esimeste harjutuste tegemiseks kui ka juba osavatele
turnijatele. Ronilad paiknevad liivakastides. Nii saab kohmakalt eksinud
alla pudeneja haiget vähe või üldse
mitte. Ja muidugi valmivad liivakastis
hooaja parimad liivakoogid! Tõesti,
Löwenruh pargi mänguväljakul juba
tegevustest puudu ei tule.
Mänguväljakute kõrval paiknevast
kioskist saab osta jahutavat jäätist. Pargi muruplatsidele võib laotada piknikulina ja nautida kaasavõetud einet.
Löwenruh mänguväljakutele huvikeskus Kullo kõrval on hõlbus ligi
pääseda. Autoga tulijad leiavad neljarattalisele koha ruumikates parklates
kas Mustamäe tee ääres või siis otse
mänguväljaku kõrval. Siia on lihtne
tulla ka trolli või bussiga. Soovitame
aga saabuda rattaga, sest Löwenruh
park on suur ja siin saab laps nautida
ka ohutut rattasõitu. Mänguväljak on
varustatud välikäimlaga.
Tondimõisa park paikneb Kristiine
linnaosa äärealal, kohe Mustamäe külje all. Kuigi park asub tiheda liiklusega
magistraalteede Tammsaare, Nõmme tee ja Tondi tänava vahel, pakuvad
siinsed põlispuud varjulist eemalolekut
linnakärast. Aiaga ääristatud parki siseneja astub just kui linnast välja. Niivõrd
vaikne ja rahulik on Tondimõisa pargi
suurel territooriumil. Siinsed mänguväljakud paiknevad veidi hajutatumalt
kui Löwenruh pargis. Jagub ruumi
turnimiseks ja jooksmiseks, ka rattaga
sõitmiseks. Tasub tulla ka pooleks või
terveks terveks päevaks, sest tegevusi
igas vanuses lastele ja noortele leidub

siingi. Samamoodi kui Löwenruh´s
võib ka siin kaasa pakkida piknikulina,
millel võtta tavapärasest veidi erinevalt
lõunaeinet. Tondimõisa park on tõesti
mõeldud kogu perele, sest siin asub ka
üks kolmest Kristiine linnaosa koerte
jalutusväljakust. On ju lemmikloomgi
pere täieõiguslik liige, kelle füüsisele ja
vaimule pakub rahuldust liigikaaslastega suhtlemine ja atraktsioonidel ronimine. Et koerad-lapsed teineteist ei
hirmutaks, on koerteväljak varustatud
siltidega ning piiritletud turvalise aiaga.
Mänguväljakud pakuvad
aktiivset tegevust ka
teismelistele ja täiskasvanutele
Räägu pargi mänguväljak asukohaga
Nõmme tee 52 pakub tegevuslusti
vähemalt pooleks päevaks. Tiheda
liiklusega Nõmme tee ääres paiknev
roheline oaas annab nii varju kui ka
päikest. Mänguväljakuid ääristavad
maitsekad väikesed põõsad ja noored
puud, keskel paikneva tiheda põõsastiku ümber saab mängida jooksumänge ning kitsastel teedel võivad
pisimad harjutada rattasõitu. Siia on
lihtne tulla nii oma autoga, ühistranspordiga kui ka jalgrattal.
Aiaga piiratud kõige väiksemate
laste mänguväljakul paiknevad vedrukiiged ja mitmed kiigepuud nii
beebile kui ka tema veidi vanemale
õele-vennale või sõbrale. Vanem saab
väikelapse tegemisi pingil istudes jälgida. Ronilaid ja vedrukiikesid jagub
ka aiaga ümbritsetud territooriumist
väljaspoole.
Räägu pargi palliplatsil saavad
tunda rõõmu koos olemisest ja liikumisest ka juba mänguväljakutest välja
kasvanud teismelised, miks mitte ka
siia lapsega mängima tulnud vanemad ise. Korvpalliväljaku mõlemas
otsas asub pallikorv, kuid mängida
võib ka näiteks rahvastepalli.
Kaasa võib pakkida ka piknikukorvi, et värskes õhus kergesti tühjaks minevat kõhtu täita. Einestamiseks sobivad nii pingid kui ka muruala Nõmme
tee poolel, kõrgete kuuskede all.
Tedre 77a väikesel mänguväljakul
saab laps nii liivakastis mängida kui ka
ronilas turnida. Selle mänguväljaku

külastamine on hea võimalus vanemale, kes soovib ka ise samal ajal aktiivsemalt aega veeta. Mänguväljakuga samal platsil, täpsemalt kohe selle kõrval
asub treeningpunkt, kus vanem saab
samal ajal füüsist tugevdada. Treeningpunktis olevalt tahvlilt saab valida endale sobiva harjutuse. Samas on ka pallimänguks sobiv plats ja korvirõngas.
Vaid pall tuleb mängijal ise kaasa võtta.
Turvalised mänguplatsid,
mis jäävad kodust
jalutuskäigu kaugusele
Päris väikeste lastega on hea veeta
aega kodule lähedal. Siiski vaatasime
üle ka pisemad mänguplatsid, sest
linnaosa on väike ja pisike jalutuskäik
pakub argipäeva vaheldust.
Lapsed on aktiivsed ja mõnede
kohta võiks öelda, et nad ei püsi pudeliski paigal. Just turvalisuse pärast on
enamik väikelaste väljakuid ümbritsetud aiaga, kuhu viib kindlalt suletav
värav. Pea kõikidel mänguväljakutel
saab lapse saatja puhata jalgu seljatoega pingil ning jalutuskäigu jooksul
tekkiva pisikese prügi jaoks on väljaku ääres ka prügikast. Mänguväljakud
on uued ja lastele ohutud.
Kuldnoka 12a hoovis asub õdus
majadevaheline aiaga ümbritsetud ja
mänguväljak. Väike liivakast ja ronimisväljak pakuvad ajaveetmist üheks
jalutuskäiguks.
Tedre 29a mänguväljak on ääristatud hekiga. Madal liumägi ja beebikiik sobivad hästi kõige väiksematele,
kuid kahe-inimese kiik ja istekiik pakuvad huvi ka veidi suurematele. Puidust äärisega liivakast on mahukas.

Endla 51 juures majadevahelisel

platsil paikneb väike karussell, liu-

mäega ronila ja kiik ning beebikiik.
See väike mänguväljak sobib hästi
ühel jalutuskäigul külastamiseks.
Tulika 64b. Tiheda liiklusega
tänava ääres turvalise aiaga ümbritsetud tibatilluke mänguplats sobib
hästi kõige väiksematele mängijatele.
Varju pakkuvate puude all paiknevas
liivakastis on küll vaid kaks atraktsiooni, kuid selle eest saab siin koos
sõbra või õe-vennaga kiikuda. Kahe
inimese kiigel võivad ka vanem ja
laps aega veeta.
Kirsi 8a mänguväljak paikneb vanas õunapuuaias. Jändrikud puud pakuvad kaitsed liigse päikese eest. Osa
väljakust on ümbritsetud aiaga. Sel
ajal kui laps mänguväljakul aega veedab, saab vanem pingil jalgu puhata.
Mustasõstra 7 kõrgete korrusmajade ruumikal hoovialal, eemal
autoliiklusest, paikneb mitmete atraktsioonidega mänguväljak. Siin on
ronila, kiiged ja liivakast, mis pakuvad rõõmu nii päris pisikestele kui
ka juba suurematele lastele. Siin saab
ennast proovile panna ka rippasendis
ronides. Mänguväljak on ümbritsetud
turvalise metallaiaga.
Järve kandis asuvad teineteisest
lühikese jalutuskäigu kaugusel mitu
platsi. Järve raudteejaama hoone taga
aadressil Alajaama 1 asub puidust
aiaga piiritletud alal suur liivakast,
milles ronila koos liumäega. Laste
platsi kõrval leiavad metallaiaga piiritletud kahe korviga korvpalliplatsil
aktiivset kehalist tegevust aga ka täiskasvanud. Raudteejaamast lühikese
jalutuskäigu kaugusel asub Järve 25
mänguväljak.

See aiaga piiritletud väljak on kui
õdus aiake suurte majade vahel, mis
sobib ka päris pisikestele. Väljaku

Alajaama 1

Energia 4

Löwenruh

Kirsi 8a

Kotka 22 spordiväljak

Seebi 34

Räägu pargi korvpalliplats

Räägu park

Uudised
reaalajas

asub siin ka kahe korviga palliväljak.
Kotka 25 maja tagusel Spordi tänavani
ulatuval rohealal asub väike kahe lapse kiigepuu, ronila ja liivakastiga mänguplats, kus
vanem saab pingikesel istuda.
Kotka 22 majadevahelisel väljakul paikneb nöörredelitega ronila, liivakast ja liumägi ning kiigepuu beebikiige ja suuremate
laste kiigega. Sellel platsil jagub tegevust
kogu perele, sest kõrval asuval spordiväljakul asuvad liikumismasinad, mis sobivad
hästi teismelistele või täiskasvanutele treeninguteks. Platsile tulles tasub kaasa võtta
ka lauatennise reketid, sest siin asub betoonist pinksilaud. Miks mitte teha turniir kõige osavama välja selgitamiseks?
Vaarika 4 platsil saab kasutada vastvalminud pesakiike, plats renoveerimisel.
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REBINDALESO DUST

teevad erilised sellel paiknevad suured kivid, mis pakuvad silmailu, aga ka täiendava
loodusliku ronimisvõimaluse. Järve asumi
äärealal aadressil Energia 4 asub metallaiaga piiritletud väike mänguväljak. Siin
on olemas nii kiik, beebikiik kui ka ronila. Väljaku kõrval on võimalik ühe korviga
palliplatsil harjutada täpsusviskeid.
Ka Tondi tänava piirkonnas asub lähikonnas mitmeid toredaid mänguplatse. Tondi 46 hoovis vahtrapuude all asuv
mänguväljak sobib hästi nii väiksematele
kui ka suurematele lastele. Metallaiaga
piiritletud liivakastialal on kiigepuu, millel kiik nii beebile kui ka suuremale lapsele ning lisaks saavad kaks last korraga
keerutada autokummist istet meenutaval
karussellil. Väljaspool piirdeaeda paikneb
liumäega ronila.
Seebi tänava uuemate majade piirkonnas
on pea kõrvuti kaks aktiivses kasutuses olevat mänguplatsi. Seebi 36b mänguväljak
on mõeldud kõige pisematele. Madal liumägi ja liivakast ning vedrukiik ja kahele lapsele mõeldud kaalukiik. Põõsaste taga asub ka
pisikeste laste ronila ja kiigepuu suuremate
laste kiigega. Mõlemal mänguväljakul saavad vanemad jalgu puhata pingil.
Seevastu Seebi 34 avaral majadevahelisel platsil jagub tegevust nii ka suurematele. Lisaks liivakastile, kiikedele ja ronilatele
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VABALT VALITUD
SUUR ÕHUKE PITS

NB! +1€ PANNIPITSA
-10% LÄBI WWW.PEETRIPIZZA.EE SOODUSKOOD: PEETER

MARGHMEARITGAH+ERITMA+ RGHERITA+ 2SU R2TSÕUH RKTEÕSTHU2KSEUSTR ÕHUKEST
VABALTVABALTUDVASULVTAURBDASLUTVRAPLITTSUADTSP+UI2TSJRAOT+K2I+JOPITKSIA+T 2JO KI+
VABALTVABALITUVDALVITAUBDALTVALITUD
ÕHUKEÕPHITUSKAE+PJOITSAKÕ+HJUOKEKPITSAL+AJSOTEKLIANSETE INE LASTE INE
SU RÕSHU KREÕPHITUSKAESUPITRSAÕHUKEPITSA
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9, 09€, 0€9, 0€ 19, 109€, 0€19, 0€

9,90€
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KRISTIINELEHT

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

16. juuli 2021

EHITAME ja REMONDIME!

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

3. Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootanseisevauto@gmail.com
või 56188671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise.
Vaata lisaks www.seisevauto.ee
4. Kivikorstnate ehitamine 51
88889

Teeme hooned korda
nii seest kui väljast,
KOLIME, paigaldame
mööbli, koristame,
remondime
VANNITOAD,
ehitame
PÕRANDAD,
plaadime ja
betoneerime,
viimistleme ja värvime

6. Kutseline Pottsepp/Korstnapühkija tase 4 laob ja pühib
korstnaid. 54616929

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

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

Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

Peetri
ülevaatuspunktis

25€

SOODUSKOODIGA:

SUVEL
SOODSALT

7. Fassaadide soojustamine,
krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee
Tel
5196 9314

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15
Telefon: 699 9850. E-post: kristiine@abctehno.ee
Viimsis: Muuli tee 10
Peetris: Vana-Tartu mnt 74
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

8. Soovite osta, müüa või rentida garaaži? Saan teile kasulik
olla. Tutvuge garaažid.ee lehega või helistage Tel: 56214956
Tasuta hindamine!
9. Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

10. Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa –
5399 3595
11. Ehitusoutlet Harjumaal Kose
alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi
lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa ja Kingspan PIR-i),
aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid,
kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo: www.
ehitusoutlet.ee ja telefon 5656
0096.
12. Korterite
58314411

renoveerimine.

• Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega, lepp,
sanglepa, kuiv okaspuu,
kask, kuiv lepp. Info tel.50
99598, www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com
• Pakkuda 0,5 koormusega tööd tublile ja karskele
majahoidja-remondimehele. Tööülesanded: Hoone
välisterritooriumi korrashoid
(suvel muru niitmine, talvel
lumekoristus, sügisel puulehtede riisumine) ja hoones
sees vajadusel lihtsamate
remondi- ja abitööde tegemine (seina värvimine, lambipirni vahetamine, 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
5015903.

KASTMISSÜSTEEMIDE
müük ja paigaldus
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:
504 0304 või info@kytame.com

NB! Kose vallas transport tasuta! Mujale hind kokkuleppel
Tume premium
puitbrikett (saar)

Lisaks saadaval kase
puitbrikett, kuuse
puitbrikett, kuuse+
männi+kase segu, hinnad
alates 130 € / alus

1040 kg / 165 €

ABI

Tule omanda haridus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis!
Hooldustöötaja
õppetöö Kohtla-Järvel (vene keeles) ja Tallinnas
Hambaraviassistent
õppetöö Tallinnas (töökohapõhine)
Lapsehoidja
õppetöö Tallinnas (tasuline)

960 kg / 160 €

Ümmargune puitbrikett
auguga kauapõlev

T

Harju Elu

21. mai 2021 / aasta 20. nädal

• AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle haljastustöölise-autojuhi (B kat),
tänavahoolduse traktoriste
ja autojuhte. Info 56 642 093
margus.pumbert@ekkt.ee
• AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle trimmerdajaid-niidukijuhte. Info 50
26 817, marko.armenson@
ekkt.ee

Aitame TÕSTA, tassida ja koristada,
PARANDADA, EHITADA ja KORRASTADA,
ehitada AIA, pügada HEKID, rajada KÕNNITEED,
ehitada kasvuhooned, TERRASSID ja AIAMAJAD,
kaevata PEENRAD ja pügada muru

Pellet 6 mm / 8 mm

975 kg / 190 €

Dokumentide vastuvõtt
kutseõppesse
19. juuli - 5. august 2021!

@tervise_kool

@tervisekool

ttk.ee

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

