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Kristiine linnaosa ajaleht

Kolm Kristiine lasteaeda
saavad uued hooned

www.tallinn.ee/kristiine

Palju õnne, Eesti!

UUDISED
 20. augustil möödub 30 aastat taasiseseisvumisest. Ülemnõukogu otsus „Eesti riiklikust iseseisvusest“ lõpetas nõukogude okupatsiooni ning taastas Eesti riikliku iseseisvuse, taastati ka diplomaatilised suhted teiste riikidega. Esimesena tunnustas Eesti taastatud
iseseisvust kahe päeva möödudes ehk 22. augustil 1991 Islandi
Vabariik. Selle puhul on kesklinnas nimetatud ka Islandi väljak. Hea
Kristiine elanik, heiskame 20. augustil Eesti auks lipu! Taasiseseisvumispäeval heisatakse Eesti lipud kõikidele majadele - nii elu-, ärikui ka büroohoonetele. Lipud heisatakse hiljemalt kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb see pimedal
ajal valgustada.
 Räägu park uueneb
Räägu park uueneb kogukonna kohtumispaigaks ja pakub
tulevikus värskes õhus vaba
aja veetmise võimalusi erinevas eas lastele ja noortele.
Augustikuu alguses lõppes
lihthange Räägu pargi rekonstrueerimise põhiprojektide
koostamiseks. Ootame Kristiine linnaosa elanike mõtteid nii Räägu pargi kui ka teiste parkide
uuendamise osas linnaosa vanema Jaanus Riibe e-posti aadressile
jaanus.riibe@tallinnlv.ee.
 Busside 17 ja 17A liikumistee muutus
Ehitustööde tõttu Nõmme teel muutub bussiliinide 17 ja 17A liikumistee 9. augustist kuni 5. septembrini, nii et bussid liiguvad Retke tee
ja Nõmme tee peatuse vahel Tammsaare tee, Sõpruse puiestee ja
Linnu tee kaudu. Suunal Sütiste teelt bussijaama ja Juhkentali poole jääb ümberkorralduste ajaks ära Tüve peatus Nõmme teel, kuid
bussid peatuvad täiendavalt Retke tee peatuses Tammsaare teel,
Siili peatuses Sõpruse puiesteel ja Vilja peatuses Linnu teel. Suunal
bussijaamast ja Juhkentalist Sütiste tee poole jäävad ära Nõmme
tee ja Tüve peatused Nõmme teel, kuid nende asemel peatuvad
bussid Nõmme tee peatuses Linnu teel, Linnu tee peatuses ja Siili
peatuses Sõpruse puiesteel.

Tallinna Linnavaraamet viis läbi
riigihanke „Kristiine lasteaedade projekteerimine“ eesmärgiga
leida kolmele Kristiine lasteaiale
asukohaga Rästa põik 3, Keemia
40 ja Lagle pst 3 atraktiivne ja
omapärane lahendus. Hanke tulemusena saavad endale uued hooned Kristiine Lasteaed, Lepatriinu
Lasteaed ja Linnupesa Lasteaed.
Konkursile esitati neli visioonikavandit.
Hindamiskomisjon võttis arvesse esitatud tööde asendiplaanilist sobivust,
hoone arhitektuuri, hoone vastavust
etteantud ruumiprogrammile, energiatõhusust ja kuluoptimaalsust. Parimaks
tunnistati töö nimetusega „KUUKIIR“.
Omanäoline lahendus jaotab hoone kuueks väiksemaks osaks. Need on
omavahel seotud kaarja peateljega kus
toimub peamine hoonesisene liikumine. Peateljest lõuna suunas jäävad kahele
korrusele rühmaruumid, mis on pai-

gutatud selliselt, et kõigil oleks tagatud
võrdsed valgustingimused. Iga rühmaruumiga on seotud ka avarad terrassid,
mis on kahest küljest seintega piiratud ja
osaliselt katusega kaetud. Igal rühmal on
hoone lõunaküljelt eraldi sissepääs rühmaruumidesse. Peateljest põhja suunas
jäävad ühekorruselised hoone osad. Neis
paiknevad köök, administratiivsed ruumid ja saalid.

Kuukiire ideekavand on nüüdisaegne ja lastele sobilik. See on rõõmus
ja olemuselt värviline ning lapselikkust
rõhutav.
Leping projekti koostamiseks sõlmitakse riigihanke võitjaga AS Infragate
Eesti. Projekteerimine lõpeb esimese
kahe lasteaia osas 2022. aasta I kvartali
lõpus ning kolmanda lasteaia osas 2022.
aasta IV kvartali lõpus.

Kristiines Järve asumis valmis uus
ohutu raudtee ülekäigukoht
Kristiine linnaosa Järve asumis
Järve keskuse tagusel raudteel
valmis uus raudtee ülekäigukoht
ja juurdepääsutee Tervise tänavalt raudteemaale.

Järve asumi elanike jaoks on uue raudtee
ülekäigukoha valmimine oluline. Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ütles, et
varasemalt tuli elanikel raudteed ületada
seni selleks mitte ette nähtud kohas, seades ohtu nii ennast kui ka teisi.
Ülekäigukohale on asetatud ka jalakäijate ja kergliiklejate ohutuseks otseliikumist takistavad torutõkked. Tegemist
on jalakäija ja kergliikleja tähelepanu
püüdmiseks loodud takistusega, mille
asetamise nõue tuleneb otseselt raudtee-

seaduse nõuetest ülekäigule. Majandus- ja
taristuministri määrusega on määratletud
nii tõkete paigalduse asukoht, omavaheline kaugus ja kaugus raudtee teljest.
Lisaks raudtee ülekäigukohale valmis
ka Tervise tänavalt kuni raudteeni viiv
umbes kolme meetri laiune kõnnitee. See

rajati killustikalusega ja kaeti freesipuruga. Kogu teelõik ja ka raudtee ületuskoht
on valgustatud ja võimaldab Järve asumi elanikel jõuda otseteed ja ohutult nii
Järve kaubanduskeskusesse, kus paikneb
asumile lähim toidupood.
Jaanus Riibe lisas, et tulevikus plaanitakse samasse rajada ka uus ühendustee
Pärnu maantee ja Tervise tänava vahele.
Projekteeritav teelõik kulgeb Viljandi
maantee algusest üle Pärnu maantee,
Järve keskuse ja autoesinduste vahelt,
tunnelisse suunatuna Eesti Raudtee hallatava raudtee alt, piki Tervise tänavat
kuni Juhan Sütiste teeni. Tervise tänava
pikendus projekteeritakse kergliiklusteega, mis lahendatakse samuti raudtee alt
läbimineva tunneliga.

 Lille asumis on avatud
uus mänguväljak
Alates tänasest on avatud
uuendatud mänguväljak Lille
asumis aadressil Vaarika 15a.
Suuremad lapsed saavad turnida ronilas. Väiksematele lastele on mõeldud vedrukiik ja
väikelaste motoorikat arendav
tegelusnurk. Mänguväljaku ala
on turvalisuse tagamiseks piiratud aiaga, millest väljaspool paikneb
pesakiik. Sinna mahuvad kiikuma korraga mitu last. Väljak sai valmis
22. juulil, mil platsile toodi ka koorem värsket liiva. Järgmise päeva
lõuna paiku mängis väljakul kaks üheealist tüdrukut. Mona ja tema
isa olid saabunud kohale jalgrattal ja Katja koos emaga jalgsi. Mõlemad tüdrukud nautisid päikselist päeva joostes ja turnides. Katja
ütles, et tema lemmikuks on ronimisatraktsioon ja Mona sõnul meeldib talle kogu uus mänguväljak väga. Mänguväljaku uuendamiseks
kaasas Kristiine Linnaosa Valitsus asumi elanikud. Palusime oma
mõtteid jagada eelkõige mänguväljakut igapäevaselt külastavatel
lastel ja vanematel. Küsitlus oli avatud kuni 30. aprillini ja valida sai
kolme erineva mudeli vahel. Laekus 98 üksikisiku ja perekonna arvamust ja võime öelda, et Lille asumi lapsed saavad mängida neile
enim meeldival mänguväljakul. Eelmine mänguväljak oli väikeseid
mängusõpru truult teeninud juba kaua ning nägi seetõttu välja kulunud. Kristiine Leht tegi linnaosa mänguväljakutest suure ülevaate
juulinumbris.
 Kristiine linnaosas on 20 uut pinki ja 12 uut prügikasti
Kristiine linnaosa valitsus tänab elanikke, kes kaasa mõtlesid ja
aitasid pinkidele ja prügikastidele asukohti valida. Paigaldasime
Kristiine tänavatele ja hoovidesse 20 uut nägusat pinki ja 12 täiendavat prügikasti. Pinkide asukohad Alajaama tänava lõpus, Kirsi
3a, Kuldnoka tn 7, Seebi 30a (kolm pinki), Seebi 36b (kaks pinki),
Sõpruse pst 3a, Sõpruse pst linna suunas, Rästa ja Tedre tänavate
vahel (kaks pinki), Tedre 36a, Tedre 77a, Tedre 77a sisehoov, Tedre
81a, Varese tn 7, Välja 4 taga asuva liivakasti juures, Välja tn 8 korvpalliväljaku juures. Prügikastide asukohad Alajaama tänava lõpus,
Kuldnoka 7 juures, Lille 16, Seebi 30a, Seebi 36b, Sõpruse pst 3a,
Sõpruse pst, Tedre ja Räägu tänavate vahel, Vindi 18a sisehoov,
Tedre 77a, Varese 7, Välja 4 taga asuva liivakasti juures, Välja 8
korvpalliväljaku juures.
Pingid ja prügikastid lisandusid kevadel paigaldatud 26 uuele
pingile, 12 prügikastile ja 8 koerakaka kastile. Ka kevadel paigaldatud linnainventari asukohtade valikul võeti aluseks linnaosa elanikelt
laekunud ettepanekud. Pingid valmistas ja paigaldas Extery OÜ
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Need on valmistatud lehise puidust ning ei hallita ega mädane. Täname kõiki, kes
tegid ettepanekuid neile parima asukoha leidmisel. Hoidkem linnainventari heaperemehelikult!
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 Algasid Elektroni tänava taastusremonttööd
26. juulil algasid Elektroni tänava ja Tervise tänava taastusremonttööd Elektroni ja Energia tänavate vahelisel lõigul.
Tööde eesmärgiks on liiklejatele paremate ja ohutumate
liikumisvõimaluste loomine. Taastusremonttööde käigus
rajatakse sõidu- ja kõnnitee uus asfaltkate, vahetatakse välja äärekivid ja töömaale jäävad kaevupäised, korrastatakse haljastus. Tänav on kohalikele elanikele, Päästeametile
ja prügiﬁrmadele avatud, välja arvatud asfalteerimistööde
ajal. Objektil kehtib liiklejatele ajutine liikluskorraldus ja on
paigaldatud liikluskorraldusvahendid. Ehitustöid teostab
Tee ja Tee OÜ. Murede või küsimuste korral saab pöörduda
e-postile info@teejatee.ee. Töid teostatakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel.
 Ühissõidukipeatused
saavad uue ilme
Tallinnas toimuvad ühissõidukipeatuste
taastusremonttööd. Kristiine
linnaosas alustati Hipodroomi peatuse renoveerimisega Endla tänava ääres. Järgmistena lähevad
töösse Sõpruse puiesteel
asuvad Linnu tee peatused mõlemal suunal ja Tedre peatus linnast väljuval suunal.
 Jätkub Tulika 33b lammutamine
Juulikuus alanud endise Taksopargi ja pikaaegse Kristiine
Linnavalitsuse hoone lammutamine aadressil Tulika 33b
jätkub. Majalt on eemaldatud aknad ning peatselt valmib
veeühendus kõrvalasuvale toitlustusasutusele.
 Kõrvaltänavate pesemine ja tänavaäärte harjamine
jätkub augustikuus
Kuna juuni- ja juulikuu olid põuased, siis toimub Kristiine kõrvaltänavatel pesu ja tänavaäärte harjamine ka augustikuus.
Sõltuvalt ilmast pestakse tänavaid 33. nädalal, ilmaoludest
sõltuvalt plaanitakse esialgu vahemikku 17.-19. augustini.
Samasugune puhastus toimus ka juulikuu lõpus, mil alustati
Seebi, Järve, Tuisu, Energia, Kajaka, Tüve, Käo ja Lõokese
tänavatest Tondi asumis ja jätkati linnaosa teistes piirkondades. Tänavate pesu toimub ilma lisatud pesuaineteta. Koristust viib läbi linnaosa valitsuse lepingupartner Floratum OÜ.
Et tänavate pesu õnnestuks, palume autojuhte võimalusel
oma sõidukeid pesu ja koristuse toimumise ajal tänavatele
mitte parkida ning jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.
 Valminud on kõnnitee lõik Forelli tänaval
Valmis lõik kõnniteed, mis ühendab Forelli tänava Neste
tankla juures Mustamäe teega. Uut kõnniteed mööda on
jalakäijatel ohutu liikuda Löwenruh` bussipeatusest Forelli
tänaval Mustamäe tee suunas.
Tööde käigus rajati kõnnitee uus
asfaltkate, korrastati töömaale
jäävad kaevud
ja haljastus. Töid
teostati Tallinna
keskkonna- ja
kommunaalameti tellimusel.
 Algasid Kajaka tänava taastusremonttööd
Neljapäeval, 5. augustil, alustati Kajaka tänava taastusremonttöödega Nõmme tee ja Käo tänavate vahelisel lõigul.
Tööde eesmärgiks on liiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine. Tööde käigus rajatakse sõidutee
uus asfaltkate, vahetatakse välja äärekivid, rajatakse sõidutee teepeenar, vahetatakse välja töömaale jäävad kaevupäised, korrastatakse haljastus. Teisaldatakse olemasolev künnis ja ehitatakse tõstetud ristmik. Rajatakse truubid
ning puhastatakse kraavid. Tänav jääb kohalikele elanikele, Päästeametile ja prügiﬁrmadele avatuks, välja arvatud asfalteerimistööde ajal. Palume liiklejatel järgida objekti
ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid. Ehitustöid teostab Tee ja Tee OÜ. Tööde lõpetamise
tähtaeg on 6.oktoobril. Küsimuste korral pöörduda ehitaja
poole e-postil info@teejatee.ee. Töid teostatakse Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel.

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Metalli 5, Tallinn 10615
Toimetuse kontaktid: Grete Kirsti Landson 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 3. septembril 2021

Kristiine Linnaosa Valitsus

JUHTKIRI

Austatud Kristiine elanikud
Võib päris kindlasti öelda, et päikese ja
soojalembelistel inimesel sel aastal tõesti
vedas suvega. Juuni- ja juulikuu pakkusid
tavatult soojasid päevi ja ka õhtuid, mil
jaki võis jahedust kartmata rahumeeli koju
nagisse jätta. Nagu varasematelgi aastatel
toimub Kristiine linnaosas suvel mitmesuguseid põnevaid tegevusi igas vanuses
inimestele. Rõõmu teeb, et Kristiine kultuurisuvi on tuntud üle linnaosa piiride.
Muusikasuve raames toimunud „Tuulelõõtsutajate“ kontserdil tõstsid pea pooled
külastajad käe, andes märku kaugemalt kui
meie linnaosast tulemisest. Kuigi vabariigi
valitsuse seatud piirangud muudavad ürituste läbiviimise keerulisemaks nii korraldajale kui külastajatele, on seatud nõuded
vajalikud meile kõigile tervetena püsimiseks. Augusti lõpus ja septembri alguses
viime läbi mitmeid toredaid üritusi. Loe
ka leheküljelt 3, kuidas Kristiine Linnaosa
Valitsuses ja Kristiine Tegevuskeskuses
saab endale kas alla laadida või välja printida vaktsineerituse, haiguse läbipõdemise
või negatiivse testi tõendi.
Kontsert Eesti iseseisvuse
taastamise päeva auks
20. august on üks kolmest päevast aastas,
mil kõikidel elu-, äri- ja büroohoonetel

Vabastus vanema
osa maksmisest
munitsipaallasteaias
Toimetulekuraskustes perede vanematel
on ka sel õppeaastal võimalus saada 100%
vabastus vanema osa ehk lasteaia kohatasu
maksmisest. Lapsevanemad, kes said eelmisel aastal vabastuse ja kelle majanduslik
olukord ei ole paranenud, peavad algavaks
õppeaastaks esitama uue taotluse.
Vanem vabastatakse lasteaia kohatasust, kui perekonna kolme eelneva kalendrikuu keskmine netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga
alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise
pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (467 eurot) ja kui
nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas
samal aadressil. Tingimustele vastav lapsevanem vabastatakse kohatasust taotluse
esitamisele järgnevast kuust kuni käimasoleva õppeaasta lõpuni.
Vanema osa maksmisest vabastamist
võib taotleda ka koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirüh-

on heisatud riigilipud. Sel aastal täitub 30
aastat päevast, mil kell 23.03 võttis Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega
vastu otsuse "Eesti Vabariigi iseseisvuse
kohta". Kas mäletate ka oma tundeid ja
ootusi sel hilisõhtul? Kristiine tähistab
taasiseseisvumispäeva juubelit vabaõhukontserdiga 18. augustil kell 17 Löwenruh` pargis Mustamäe tee 59a. Üles astuvad Priit Võigemast ja Vaiko Eplik.
Kanname kontserdi üle ka Kristiine Linnaosa Facebooki lehel.
Hoovikohvikute päev
pakub võimaluse naabritega
tuttavaks saada
Väljas lõunastamine või õhtusöögi nautimine on nüüdisaegse elu lahutamatu osa.
Hoovikohvikute päev toimub 28. augustil
kella 11–17. Siis avavad paljud inimesed
oma koduhoovi ja pakuvad hubases õhkkonnas maitsvat toitu ja rikkalikku kohvi.
Nii mõnelgi pool on avatud ka kirbukas,
kus sümboolse summa eest loobutakse
väikeseks või suureks jäänud riideesemetest. Kas teie tunnete näiteks ülejärgmise
maja elanikke oma kodutänaval? Hoovikohvikute külastamine on hea võimalus
saada naabrite, sama tänava või asumi elanikega tuttavaks. Kristiine Linnaosa Valitsus korraldab koostöös kohalike elanikega hoovikohvikute päeva juba neljandat
korda. Registreerunud on 30 kohvikut üle
kogu linnaosa. Vaata ka hoovikohvikute
kaarti leheküljel 3.
mas käiva või sinna kohta ootava lapse
eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Tallinna linn. Samuti kolmanda või enama
lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui
Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või
enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linnas samal aadressil.
Lasteaia kohatasust vabastamise taotluse saab esitada aadressil info.haridus.ee/
lasteaiakoht või lasteaias kohapeal, ka täiendavat teavet on võimalik saada lasteaiast.
Sotsiaalhoolekande osakonnas taotlusi vastu ei võeta.

Ranitsatoetuse
taotlemine esimesse
klassi minevale
lapsele
Tallinna linn toetab jätkuvalt 320 euroga
peresid, kus on esimesse klassi minev laps.
Ranitsatoetust on õigus saada lapsel,
kes alustab esimest korda põhihariduse
omandamist, on kantud Tallinna linnas te-

Kristiine Rahvajooksule
saab tulla kogu perega
Laulusalmi kohaselt on septembrikuus
kõik uus. Miks mitte alustada uut õppeaastat sportlikult, sest 4. septembril toimub
neljandat korda Löwenruh` pargis kogu
perele sobiv Kristiine Rahvajooks. Kell 11
algavale 300 meetri pikkusele on oodatud
kuni 10 -aastased jooksjad. Rahvajooksu
start antakse kell 12 ja samas pargis on
ka finiš. Kahest viie kilomeetrisest ringist
koosnev distants sobib nii algajatele jooksuharrastajatele kui ka edasijõudnutele.
Jooksule tuleb registreerida Stamina kodulehel, sest igale lõpetajale on auhinnaks
Kristiine Rahvajooksu medal.
Tasuta treeningud õues
kestavad oktoobrikuuni
Suvega võib jõuda heasse sportlikkusse vormi. Välitreeningud toimuvad kümnendat
hooaega igal kolmapäeval kuni 13. oktoobrini kell 12 Löweruh`pargis. Kohtumispaik on
lõvi juures. Treeningutel osalemine on tasuta. Treeninguid juhib kogenud treener Aliis
Sarapik, kelle rõõmsameelsus annab osalejatele terveks nädalaks energiat. Treeningute
mitmekesistamiseks pakub kord kuus harjutusi FC Flora klubi jalgpallitreener.
Soovime teile kõigile turvalist ja
edukat saabuvat uut õppeaasta
algust! Õnnitleme kõiki
taasiseseisvumispäeva ja Kristiine
linnaosa sünnipäeva puhul!
gutseva kooli õpilaste nimekirja ja kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult
vähemalt lapse koolimineku kalendriaasta
1. jaanuarist. Laps peab olema rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja
elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.
Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest lapse kooliminekul ja 50 % järgmise
aasta juunis tingimusel, et kõik toetuse
saamise nõuded on jätkuvalt täidetud.
Taotluse võib esitada kolme kuu jooksul
alates õppeaasta algusest, hiljemalt 30.
novembril 2021.
Kristiine linnaosas elavatel vanematel
on võimalus esitada taotlus kas linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas
aadressil Metalli tn 5 (vastuvõtule eelregistreerimine telefonil 645 7131 või
6457140), e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee või Tallinna e-teeninduses aadressil
https://taotlen.tallinn.ee/.
Kuna õpilaste nimekirjad kinnitatakse septembri esimesel poolel, soovitame
vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande
osakonda alates 13. septembrist. Ka e-teeninduses avatakse taotluste vastuvõtmine
pärast õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Kristiine linnaosa valitsus jagab elanikele
biojäätmete kogumisnõusid
Jäätmete paremaks sorteerimiseks
jagab Kristiine Linnaosa Valitsus
augustikuu jooksul kodustes majapidamistes tekkivate biojäätmete
liigiti kogumiseks ja komposteerimiseks elanikele kogumisnõusid.

Statistika andmestiku EUROSTAT kohaselt on ligikaudu 34% leibkondades
tekkivatest tahketest olmejäätmetest biojäätmed. Nendest jõuab uuesti ringlusesse vähem kui pool. Prügi ületootmine on
mitte vaid linnade, aga ka riikide ja kogu
maailma ühine probleem. Setõttu on
oluline anda oma panus jätkusuutlikku
tootmis- ja tarbimissüsteemi. Biojäätmete liigiti kogumise ja komposteerimise-

ga saab iga inimene tagada biojäätmete
keskkonnasõbraliku käitlemise. Tänu igaühe väikesele panusele väheneb prügilate
keskkonnamõju, muu hulgas ka nõrgvee
kogus ja prügilagaasi, eelkõige metaani
koguhulk. Viimasel on suur osa kasvuhooneefekti tekkimises. Prügi sorteerimisega aitab igaüks kaasa puhtama, rohelisema ja ilusama linnakeskkonna tekkele
ja hoidmisele.
Biojäätmete kogumisnõu ja sorteerimisjuhiste saamiseks tuleb võtta ühendust
Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialistiga e-postil
indrek.ahlberg@tallinnlv.ee hiljemalt 22.
augustil. Sooviavaldusse kirjutada ees- ja
perekonnanimi ja aadress korteri täpsuse-

ga. Sooviavaldajatele edastatakse täpsemad
juhised kogumisnõu kätte saamiseks.
Kodumajapidamises tekkivad peamised biojäätmed on toidu- ja köögijäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed.
Biojäätmed tuleb mahutisse asetada
eelistatult lahtiselt, paberkotis või biolagunevas kotis, kuid kindlasti mitte
kilekotis. Tallinnas korraldatud jäätmeveoga kogutud biojäätmeid käitleb Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele,
kes toodab nendest sertiﬁtseeritud
kompostmulda. Saadav kompost on
hea mulla väetamiseks, sest sisaldab
taimede kasvamiseks vajalikke aineid
ning suurendab mulla poorsust.
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Kristiine hoovikohvikute päev toimub
28. augustil kella 11-17
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UUDISED
 Kristiine linnaosa valitsuses ja tegevuskeskuses pakuvad abi vaktsineerimistunnistuse väljatrükil

1

Käo 6, Käo tn 6. Lastesõbralik hoovikohvik.
Magusad ja soolased suupisted. Kohvik on avatud kl 11.00 kuni 15.00

2

Kohvik Kiusatus, Kotka 24. Kohvik Kiusatus
pakub maitsvaid pirukaid, pehmet jäätist ning
mitmeid üllatusi.

3

3 kamadot ja 1 sombreero, Püü 2. Ajame
kolm grilli tuliseks ja pakume vaid suus sulavaid tacosid nii lihaga kui taimega! Tulist ei pea
pelgama, kuid kes armastab, sellele ka pipardame!

4

Musta Kuke Kohvik, Püü 2a. Pakume kukeseenesuppi, kanatiibu, kukekomme jms. Saab
võistelda kukepoksis. Kohal on ka must kukk koos
kanadega. Batuut, täika.

Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil Metalli 5 ja tegevuskeskuses aadressil Sõpruse pst 5 on võimalik saada juhendamist ja
abi koroonaviiruse vastase vaktsineerituse
tõendi vormistamisel ja väljatrükkimisel neil,
kellel puudub võimalus seda kõrvalise abita
teha. Patsiendiportaali digilugu.ee pääsemiseks peab abivajajal olema kaasas ID-kaart
koos PIN-koodidega. Vajadusel on võimalik
Politsei- ja Piirivalveameti Tammsaare teenindusest (A. H. Tammsaare tee 47) oma
ID-kaardile uued PIN- ja PUK-koodid taotleda. Lisainfo telefonil 612 3000.

5

Taimetoidukohvik ILME, Sõpruse pst 22-1.
Ootame Sind ILME taimetoidukohvikusse!
Pakume mõnusaid magusaid ja soolaseid ampse, kodust mahla, smuutit, kohvi ja kakaod. Kogu
menüü on vegan. Hoovis on ka väike lastenurk.
Sissepääs kohvikusse on Sõpruse puiesteelt, maja
kesklinna poolsest otsast.

6

Lõokese hoovikohvik, Lõokese 6a. Pakume
hääd ja paremat soolast ja magusat. Kõrvale
head kohvi ja morssi. Uut kasutajat ootavad raamatud, riided, mänguasjad ja ehk midagi muud
veel. Lisaks ootab Korrus3 maadlusmatt kõiki
suuremaid ja väiksemaid maadluse ja müramise
huvilisi. Täpsem info Facebookis, Lõokese hoovikohviku sündmuses.

7

Säde kodukohvik, Käo 55-6. 11-aastane Säde
armastab kokkamist ja avab pop-up stiilis kohviku juba mitmendat korda. Kristiine hoovikohvikute päeval tulevad Sädele appi ka naabrid, sõbrad ja
sugulased. Menüüst leiab nii magusaid hõrgutisi kui
ka soolaseid ampse. Kindla peale saab ka väga head
kohvi ja lastele meeldivaid jooke. Ootame külla!

8

Püü Mammi kohvik, Püü 12. Meie pere osaleb
Kristiine hoovikohvikute päeval esimest korda.
Hoovikohvik sai nime armsa vanaema ja vanavanaema Elga järgi, kelle päikselisse koduhoovi teid
ootame. Toekama suupistena pakume hot doge.
Kui soovid hamba alla midagi kergemat, pakume
grillil küpsetatud soojasid ampse ning koduseid
pirukaid. Mis on elu ilma magustoiduta? Suu saad
magusaks meie pere vaieldamatu lemmikkoogiga
Kirju koer või proovi otse masinast kreemist külmutatud jogurtit. Aias leiab tegevust igaüks - hüppa batuudil, jahuta basseinis, naudi murul päikest
või proovi hoopis hokimängu. Ootame Sind terve
perega nautima ilusat ilma ja mõnusat seltskonda
meie koduhoovis! Väraval võtab külalisi vastu ülisõbralik ja paimaias kuldne retriiver Harriet.

9

AnuAed, Lehe 15. Kõrreliste ja laukude iluaed
kohvi kõrvale. Võimalik osta kõrrelisi, püsililli
ja lillesibulaid!

10
11
12

Haldjakonnakeste kohvik Mooni tn 40.
Kodused ja maitsvad küpsetised

Käo Puffet, Käo 3. Saab muusikat ja kooki
ja võib-olla midagi veel.

Hanepere hoovikohvik, Hane 2/2a. Suur
aiaga piiratud ala, liivakast, muusika, batuut, õnneloos ja toredad inimesed! Eriline tervitus
oma nõudega tulevatele külastajatele, kuid see pole
kohustuslik!

13

Williami vahvlid, Käbliku 13. Pakume
mesimagusaid vahvleid ning kõike muid
maitsvaid ampse, mis sobivad kokku vahvlite ja
Kristiine keskkonnaga.

14

Maasu & Liisu jäätise- ja limonaadikohvik, Püü 2. Lapsed pakuvad pehmet jäätist
kaunistustega ning oma tehtud maitsvaid küpsiseid ja limonaadi, seda kõike mõnusa muusika ja
mullide keskel.

15

Happy Quail, Vuti 67. Happy quail ehk õnnelik vutt ootab teid Kristiine kõige meeleolukamas hoovikohvikus. Pakume meeliülendavat
tänavatoitu ja muusikat.

16

Käopoja kohvik, Käopoja 10. Käopoja
kohvikus pakuvad hobikokad head ja paremat, mis valmistatud grillil ja BBQ ahjus. Menüüs
on BBQ sealiha, pulled pork hamburger, krõbekana taco, pulled pork taco, friikartulid, bataadi friikad, juustupallid ... ja perenaine teeb suus sulavaid
kooke. Kõik tooraine on värske ja valmistatud kohapeal ‒ isegi kastmed on enda tehtud! Tere tulemast meie kohvikusse!

17

Tihase Tee Maja, Tihase 4a. Tervelt kaks
aastat oleme pikisilmi oodanud, et teid kõiki jälle kohata! Burgerid on ootevalmis, et rõõmsalt grillil säriseda, supiretsept veelgi maitsvamaks
timmitud ja vahvlikuhi tuleb isegi suurem kui eelmisel korral ning särasilmsed ettekandjatüdrukud
ei malda oodata, et teie tellimusi vastu võtta. Loomulikult ei puudu menüüst ka teised eelmise aasta
lemmikud ja selle aasta uued üllatused. Ootame
kõiki oma vanu ja uusi külastajaid nautima häid
maitseid, meeleolukaid kohtumisi ning Tihase Tee
Maja kohvikumelu. Varsti näeme!

India tee Chai on kindlasti menüüs. Sööke saab
nautida kohapeal aias ja ka kaasa haarata. Esmakordselt avatud vanade mobiiltelefonde muuseum!
Annetage oma sahtlis vedelev vana nuppudega
mobiil muuseumile ja saate tasuta Chai.

23

Sõpruse hoovikohvik, Sõpruse pst 21/10.
Ootame Teid meie kohvikusse head ja paremat maitsma. Pakume juba traditsiooniks saanud
värsket suitsukala, maitsvaid sööke ja suupisteid
ning suus sulavaid magustoite ning kooke. Kõrvale
maitsev kohv, smuutid ja limonaad. Oleme avatud
kella 11-17. Kohtumiseni Sõpruse hoovikohvikus!

24

Mummula, Lehe 28a. Hoole ja armastusega loodud kohvik, et teha rõõmu nii suurematele kui ka väiksematele.

25
26

Tondi kodu, Linnu tee 34. Omavalmistatud suupisted, natuke käsitööd ja lastenurk.

Sõbra kohvik, Kibuvitsa 14. Sõbralike
sõprade muhe kohvik maitsvate koduste
toitudega. Võimalik kaasa osta hoidiseid.

18

27

19

28

20

29

21

30

Vuntsid Vutid, Vuti 56. Maitsvad toidud,
õnneratas, käsitöö müük, riidetäika. Mängunurk pere pisematele.
Kohvik Rebase Urg, Linnu tee 19. Pakume
kohvi, pirukaid, kooke, suitsukana ja lisaks
käsitööna valminud juukseklambreid, ehteid ja kudumeid.

Mesine musi, Västriku 5E. Ohtlikult hea
meekook, hõrgud tordid, juustused pirukad, kõik ka laktoosivaba. Ja šokolaadi-napoleon
tuleb taas!
Halli Kassi kohvik, Vuti 6. Pakume võileibu, kooki, kohvi. Noortelt muusikutelt ka
elav muusika.

22

Karriklubi mobiilimuuseum, Tihase 6a.
Varjulises õunapuuaias pakume Tai ja India sooje karritoite, mahedast tuliseni, nii lihaga
kui ilma. Perenaise magusad koogid ja vürtsidega

Siidisaba kodukohvik, Siidisaba 5a. Pakume soolaseid ja magusaid küpsetisi, grillvõileibu, seljankasuppi. Lisaks teeme hoovimüüki.

 Kristiine Linnaosa Valitsus jaotab
elanikele tasuta maske
Kristiine Linnaosa Valitsus jaotab sotsiaaltoetust saavatele isikutele (toimetulekutoetus ja sissetulekust sõltuvat toetust saavad
isikud), pensionäridele, paljulapselistele peredele ja üksikvanematele tasuta meditsiinilisi kaitsemaske. Paljulapselistele peredele
jagatakse kaks pakki, toimetuleku toetuse
saajatele, üksikvanematele ning eakatele
üks pakk maske. Pakis on 50 maski. Maskid
saab kätte: Kristiine Linnaosa Valitsusest
aadressil Metalli 5 esmaspäevast reedeni
tööpäeva jooksul kuni. NB! Lõuna kella 1314 või Kristiine tegevuskeskusest aadressil
Sõpruse pst 5, esmaspäevast reedeni tööpäeva jooksul. Maskide järele tulles palume
kaasa võtta isikut tõendav dokument!
 Lille asumiseltsi asumipäev toimub
28. augustil
28.augustil on taas toimumas traditsiooniline
Lille asumipäev, mida korraldab MTÜ Lille
Asumiselts eesmärgiga aktiveerida piirkonna elanike omavahelist suhtlemist ja luues
mälestusi lastele. Sel aastal on asumipäeva
teemaks "Hoiame väärtust! Miljööväärtust!"
Kuna asume Lille miljööalal, siis on ka päeva programm vastava sisuline. Külastada
saab ajaloolist Lilleküla Päästekomandot,
orienteeruda tänavatel otsides huvitavaid
elamusi. Tulemas on ka majade renoveerimise loeng ja töötuba. Loomulikult ootame
taas osa võtma rohkesti lapsi, sest saab võidu joosta, rahvastepalli ja jalgpalli mängida.
Täpsem ajakava kodulehel: https://lilleasum.
wordpress.com/ ja FB MTÜ Lille Asumiselts
lehel. Ootame kõiki osalema!
 Korvpalliplatside ja lauatenniselauad
ootavad mängijaid kella 9-22

Le HOOV, Lehe 32. Peremehe poolt armastusega suitsutatud lihast kuni vanaema
klassikaliste maiusteni modernses võtmes!
Laste Kohvik, Mooni 72. Lõbus kohvik,
kus lapsed teevad lastele ja suurtele rõõmu
oma käsitöö suupistete ja nänniga. Lapsed on meie
tulevik ja rõõmu allikas!
ReLoMi, Rähni 7. Pakume erinevaid maitsvaid jooke ja oivalisi sööke, samuti kasutatud
riideid, raamatuid ja mänguasju (minikirbukas).
Aiast ei puudu ka batuut, võimalus toitu nautida ja
väike õnneloos. Saadud tulu läheb Gustav Adolfi
Gümnaasiumi kevadballi korraldamiseks.
Palun tule kohvikutepäevale ainult tervena,
desinfitseeri käsi ja kanna soovi korral maski.

Kristiine korvpalliplatsid ja lauatenniselauad
asuvad elumajade vahetus läheduses. Pallimängudega kaasnevad helid on sealsetele elanikele hästi kosta. Korvpalliplatsid
ja lauatenniselauad ootavad mängijaid iga
päev kella 9-22. Palume muul ajal neid mitte
kasutada.
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Lennuühenduse taastumine
Euroopaga toob kaasa müra
Helen Heidemann,
AS Tallinna Lennujaam
kommunikatsioonipraktikant

Kelle poole pöörduda seoses häiriva müraga?

Välisõhus leviva müra vähendamise teemaga tegelevad Eestis
mitmed asutused.
Transpordiamet koostab strateegist mürakaarti ning müra vähendamise tegevuskava. Täpsemalt saab lugeda nende kodulehelt:
https://transpordiamet.ee/mura
Terviseamet teostab järelevalvet välisõhus leviva müra üle ja
neile saab esitada kaebused. Täpsemalt müra osas saab lugeda siit: https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/
fuusikalised-tegurid/mura
Lennuliiklusteeninduse AS korraldab Eesti õhuruumis lennuliiklust, määrates muuhulgas õhusõiduki stardi- ja maandumistrajektoori.
AS Tallinna Lennujaam mõõdab ja monitoorib 24/7 müra taset
oma territooriumil.

Pandeemiast tingitud lennundusseisaku ajal harjusid inimesed „vaikse“
taevaga. Lennuliikluse taastudes suurenevad taas reisimine, lendude maht.
Lennukite õhkutõusu ja maandumisega kaasnev häiriv müra suunab eriti
varahommikusel või hilisõhtusel ajal
pilgu tahes-tahtmata taevasse. AS Lennuliiklusteeninduse juhatuse liige ja
lennujuhtimise valdkonna juht Üllar
Salumäe ning AS Tallinna Lennujaam
juhatuse liige Anneli Turkin selgitavad
Kristiine Lehe lugejatele nii lennunduse mürataseme põhjuseid kui ka lennukoridoride ja -marsruutide kujunemist Tallinna kohal.
Lennukite liikumissuund
tuleneb tuulest
Kogu Eesti õhuruumi lennuliiklust
korraldab ja selle toimimise eest ka
vastutab lennujaama lähistel asuv
Lennuliiklusteeninduse AS. Sealsed
lennujuhid määravad riigist üle lendavatele, aga ka Tallinnas maanduvatele ja siin õhku tõusvatele õhusõidukitele alati kõige ohutumad ning
optimaalsemad lennusuunad. “Starditakse ja maandutakse alati vastu tuult,
sest sellisena on need protseduurid
kõige lühemad ja ohutumad. Maandumissuunda ei saa valida selle järgi,
et see mõjutaks võimalikult väikest
hulka inimesi. Tuule suuna määrab
loodus ning seda lennujuhid mõjutada ei saa. Lisaks jälgitakse, et lennud
ei saaks liigset viivitust ning lennundusega kaasnev mõju keskkonnale
oleks võimalikult väike,” selgitab Len-

Müratekitajad meie ümber

Tavapärane vestlus ~60 dB  Tolmuimeja müratase ~70-75 dB
Ehitustööde müratase ~75-130 dB
Autosignaal ~110 dB
Reisilennuki müratase õhku tõusul ~120-130 dB
Tallinnas jääb lennujaama territooriumi keskmine müratase päevasel ajal 60-80 dB vahemikku. See on võrreldav Tallinna-Tartu
maanteelt kostuva liiklusmüraga.
Foto: Hannus Vard
nuliiklusteeninduse AS juhatuse liige
ja lennujuhtimise valdkonna juht Üllar Salumäe lennukoridoride kujunemist. Lennukid tõusevad ja maanduvad Ülemiste järve ja Lagedi suunalt
enam-vähem samas mahus. Seega
jaotub müra mõlemale suunale üsna
võrdselt.
Õhusõidukitele määratavaid laskumis- ja tõusukursse on võimalik
pisut muuta, et müra mõju oleks väiksem. Selleks tuleb müra taset mõõta ja
tulemused peavad näitama normide
ületamist.
Transpordiamet väljastab lennukitele mürasertifikaadi, mis kinnitab
õhusõiduki vastavust Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) poolt
kehtestatud
keskkonnakõlblikkuse

standarditele ja nõuetele. Ilma sertifikaadita lennukiga liigelda ei tohi.
Kuigi lennuki ülelennu hetkel tundub
müratase kõrge, on lennuliiklus siiski
hõre ja keskmine müratase jääb piirmääradesse.
Kesklinnas asuva lennujaama
puhul on müra paratamatu
Tallinna lennujaam asub erinevalt
teistest Euroopa pealinnadest kesklinnas. See on mugav asukoht nii saabuvate kui ka lahkuvate reisijate jaoks,
kuid lennukid lendavad lennujaama
üle linna ja lähenevad seega paratamatult elamurajoonide poolt. „Lennugraafik sõltub peamiselt lennufirmadest ning Euroopa suurematest
sõlmjaamadest. Reisija seisukohalt

on oluline, et tal on võimalik valida
kas alustada reisi hommikul või lõunal ning samuti jõuda tagasi Eestisse
õhtuks. Seetõttu jaotub lennuplaan
lainetena üle kogu ööpäeva,“ sõnab
AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Anneli Turkin.
Tallinnas on lennujaama müraseire süsteemis kaks statsionaarset jaama
ning üks mobiilne müraseireterminal.
Statsionaarsed jaamad asuvad lennuraja mõlemal pool otsas – üks AS
Tallinna Vesi ja teine lennujaama territooriumil.
Lennukõrgus määratakse looduse
säästmiseks ja elukeskkonna kaitseks.
Tallinna linna kohal ei tohi õhusõidukiga lennata 300 meetrist madalamal,
välja arvatud stardiks ja maandumi-

seks. Juhul, kui mingil põhjusel on
siiski vaja lennata sellest kõrgusest
madalamalt, saab seda teha lennundusseaduses välja toodud tingimuste
alusel ühekordse loaga.
Lennundus on taas tõusuteel. Kui
käesoleva aasta märtsis sai Tallinnast
lennata kümnesse sihtkohta, siis praeguseks on lennuühendus olemas 25
otsesihtkohaga. Lisaks toimub arvukalt tellimuslende. “Lendude vähesuse ning müra puudumisega harjusid
inimesed ära, kuid reisimise kõrghooajaga mõjub lennukimüra häirivalt.
Lennujaamast saabub ja lahkub siiski
kolm korda vähem lende kui samal
ajal 2019. aastal,“ lisab Turkin. Seega on paratamatu, et hea lennuühendusega kaasneb ka lennukite müra.

Tallinn on 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalist
Tallinn konkureerib mainekal võistlusel Euroopa rohelise pealinna tiitlile Helsingborgi linnaga Rootsist,
Krakowiga Poolast ja Sofiaga Bulgaariast. Konkursi
võitja kuulutatakse nelja finalisti hulgast välja tänavu
septembris Soomes, Lahtis.
Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on
Tallinn seadnud eesmärgiks viia rohepööre läbi kõigis valdkondades ning
mitmeid, 2022. aasta Euroopa rohelise
pealinna finalistina algatatud projekte
viiakse linnas juba ka ellu. „Olles teist
korda järjest konkursi finalistide sekka valitud, on see meile positiivseks
tagasisideks ja innustuseks seatud
eesmärkide ellu viimisel,“ märkis Kõlvart. „Tallinna Euroopa rohelise pealinna konkursil osalemisest ja sellega
kaasnevatest arengutest saab osa iga
linlane, sest meie eesmärgiks on luua
parema keskkonna ja linnaruumiga
roheline linn.“
Tallinna elu rohelisemaks korraldamise neli vaala on ehitiste energia-

tõhususe ja sisekliima parandamine,
autostumise ohjamine ja kasvuhoonegaaside heite vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning ringmajandus, mis
hõlmab muu hulgas jäätmete tekke
vähendamist, ressursside säästlikumat
ja tõhusamat kasutamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.
2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideeris ühtekokku 16
linna. Lisaks Tallinnale võistles rohelise
pealinna finaalitiitli nimel veel Bulgaaria
pealinn Sofia, Logroño linn Hispaania
põhjaosas, Horvaatia pealinn Zagreb,
Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn
Sardiinia saarel Itaalias, Poolast pealinn Varssavi ja lisaks Krakow, Gdansk
ja Rzeszów, Põhja-Makedoonia pealinn
Skopje, Helsingborgi linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn Belgrad,
Košice linn Slovakkia idaosas ning Türgi
linnad Gaziantep ja Izmir.
Euroopa rohelist pealinna valib
Euroopa Komisjon, tunnustades selle
aunimega linnade püüdlusi hoida ja
parandada keskkonda, mis toetab nii
elukeskkonda kui ka majandust. Roheliseks pealinnaks tunnistatakse igal

Tallinn on kandideerinud 2018.,
2019., 2020. ja 2022. aasta Euroopa
rohelise pealinna tiitlile, olles kahel
korral pääsenud ka finaali. 2022. aas-
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ta tiitli finalistide seas oli Tallinn koos
Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga – Euroopa roheliseks pealinnaks 2022.
pärjati Prantsusmaa linn Grenoble.

21. mai 2021 / aasta 20. nädal

KOSE KÜTTELADU
aastal linn, kes võiks on eeskujuks teistele linnadele elukorralduse keskkonnasõbralikumaks seadmisel. Algatuse
eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda, tutvustada ja tunnustada pingutusi, mida linnad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks
teevad. Iga Euroopa rohelise pealinna
tiitlile kandideerija panust, tulemusi ja
eeskuju hinnatakse 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi,
loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv
ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste
leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.

TELLIMINE:
504 0304 või info@kytame.com

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

960 kg / 160 €

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

Ümmargune puitbrikett
auguga kauapõlev

1040 kg / 165 €

Pellet 6 mm / 8 mm

975 kg / 190 €

Kristiine Muusikasuvi on võitnud
üheksa aastaga linlaste südamed
Veerand tundi enne kella seitset olid 21.
juulil Löweruh´ pargi välilava esistel pinkidel juba paljud istekohad hõivatud ning
inimesi vooris juurde. Algamas oli armastatud muusikasündmuste sarja Kristiine
Muusikasuvi järjekordne kontsert, mil
üles astus ansambel Väliharf.
Muusikasuve kontserdisari toimus sel aastal üheksandat korda, olles muutunud nii linnaosa elanike
seas kui ka kaugemaltki tulijatele oodatud kolmapäevaõhtuseks ajaveetmise kohaks.
Kristiine leht käis sarja kolmandal kontserdil kuulamas duot Väliharf ja ajas külastajatega ka veidi juttu.
Esimeses reas istuv 84-aastane Kristiine elanik
Aili Maripuu külastab igat muusikasuve kontserti.
Kuigi liikudes toetub ta kepile ja siiski ei saa käia
pikka maad, palub ergas proua kolmapäeviti ennast
kellelgi Löwenruh´parki ja tagasi koju sõidutada. Ta
peab kontserdile tulekut argipäeva mõnusaks vahelduseks. „Kodus istumisest on villand ees,“ viitab ta
kuraasikalt möödunud piiranguteajale ja lubab kindlasti tulla ka järgmisel korral.
Veidi enne kontserdi algust lukustab rattakiivrit
kandev noor naine koos kahe tüdrukuga sõiduvahendeid. Anneliis koos tütarde Sarahi ja Laraga sõitis kohale Põhja-Tallinnast. „See on vaid kaks ja pool kilomeetrit,“ sõnab ta ja leiab, et muusikasuve kontserdid
on hea võimalus koos tütardega muusikat nautida.
Rahva hulgas silma paistev šikk härrasmees kannab elegantset tikanditega kaunistatud roosat ülikonda ning kaabut. Härra Ivo on pärit Mustamäelt,
kuid külastab samuti enamikku muusikasuve kontserte. „Tasuta kontserdil on odav käia,“ muheleb
88-aastane mees ja lisab, et silmailu pakkuvad rõivad
valmistab ta ise.
Kontserdi juhatab traditsiooniliselt sisse linnaosa vanem Jaanus Riibe ning seejärel alustavad juba

KRISTIINELEHT
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Uudised reaalajas



Kristiine Linnaosa

Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee
kuulutus ei vanane!

Muusikasse valatud tunded
24-29. augustil toimuv XVII Tallinna
Kammermuusikafestival kannab tänavu nime
„Torm ja tung”.

Härra Ivo roosas kostüümis
ka vöödilistes meremehesärkides muusikud, kellest
Anto Siimson on kohale sõitnud Kihnust ja Marko Matvei Haapsalust. Mereäärsete inimestena on
nende lauludki samateemalised. Kontserdi avalaul
jõudis alata, kui esimesed paarid juba rahulikult ja
harjumuspäraselt tantsupõrandal jalga keerutama
asusid. Rõõmu kaasa laulmisest, tantsust ja niisama
kuulamisest jagus kogu kontserdiajaks. Soovijad said
peo lõpus ka esinejaga juttu puhuda, autogrammi
küsida või suisa koos pilti teha.
Kuigi muusikasuve kuus kontserti on selleks aastaks läbi saanud, väärib traditsioon jätkamist ka järgmisel suvel.

Anneliis koos tütarde Sarahi ja Laraga

Nõmme tee piirkonnas läbivad mitmed
tänavad uuenduskuuri

Suve lõpus ja sügisel läbivad mitmed suuremad ja väiksemad teelõigud Nõmme tee piirkonnas uuenduskuuri.
Augusti alguses alustati Kajaka tänava taastusremonttöödega Nõmme tee ja Käo tänavate vahelisel lõigul. Rajatakse sõidutee uus asfaltkate ja teepeenar ning
vahetatakse välja äärekivid, töömaale jäävad kaevupäised ning korrastatakse haljastus. Teisaldatakse praegune künnis ja ehitatakse tõstetud ristmik ning puhastatakse kraavid ja rajatakse truubid.
Käo tänaval Nõmme tee ja Kajaka tänavate vahelisel lõigul alustati esmaspäeval rekonstrueerimistöödega. Tööde käigus uuendatakse tänava sõidutee, sade- ja
veetorustik ning korrastatakse haljastust ja liikluskor-

13. august 2021

raldusvahendid. Mahukaim taastusremont on käimas
Nõmme teel Kajaka tänava ja Tammsaare tee vahelisel
lõigul, kus uuendatakse tänava sõidutee asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ja korrastatakse
töömaale jäävad kaevupäised. Lisaks teetöödele teostatakse seal ka puude hoolduslõikust ja haljastustöid. Kuni
5. septembrini on ümber suunatud ka busside 17 ja 17a
liiklus.
Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul tehakse ühe korraga piirkonnas remonti vajav korda.
„Täname elanikke kannatlikkuse eest. Tööde tulemusena paraneb liikumisvõimalus ja suureneb ohutus“, lisas
Riibe.

Augustikuu viimasel nädalal avanevad taaskord Tallinna vanalinna
saalide uksed, et lasta kõlada tipptasemel kammermuusikal ning jagada seda vaimustava publikuga. Nagu ütleb selle aasta teema „Torm ja
tung”(Sturm und Drang), tulevad ettekandele teosed, milles kajastuvad
tundeelu tugevad muutused, väljendusrikkus, harmoonilised ja meloodilised kontrastid... Et kuulajal tekiks selgem tervikpilt, on kontserdid seotud kindla teemaga. Avakontserdil kutsume teid Sturm und Drang lätete
juurde, stiilinäitena Haydni sümfoonia La Passione ja sellest inspireerituna resideeruva helilooja Elis Halliku tellimusteos Passion of Summer
– mõlemad suure ansambli esituses. Arvestades viimasel ajal tekkinud
poleemikat professionaalse puhkpillimuusika vajalikkusest Eesti Vabariigis, esitatakse Haydni sümfoonia puhkpillikvinteti ettekandes tõestamaks – see kõlab hästi! Kontserdil „Noored talendid” kuuleme-näeme
rahvusvahelistel lavadel säravaid eesti artiste. „Meditatsioon” küünlavalgel mõjub seevastu rahustava kontrastina „Tormi ja tungi” meeleoludele.
Festivali galakontserdil Jaani kirikus saame kuulda maailma ühe parima
oboemängija Kalev Kuljuse jumalikku musitseerimist.
Need on vaid mõned nopped selleaastasest värvikast programmist. Kutsume teid festivali kontsertidele!
Festivali kunstiline juht – Maano Männi
Resideeruv helilooja – Elis Hallik
Tallinna linna ametlik esindaja festivalil –
abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Festivali korraldaja – Muusikute Fond PLMF
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Drive In

Peetri
ülevaatuspunktis

25€

või broneeri:
abctehno.ee

SOODUSKOODIGA:

SUVEL
SOODSALT

� Ostan kasutatud raamatuid,
trükiseid, dokumente ja vanu
postkaarte. Tel 6020906 ja
5011628 Tim
� OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215, 51
45 215;
� Ostan kasutult seisma jäänud
või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com
või 56188671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise.
Vaata lisaks www.seisevauto.ee
� Kivikorstnate ehitamine 51
88889
� Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd Tel: 53529476,
meil: mehitus@gmail.com
� Kutseline Pottsepp/Korstnapühkija tase 4 laob ja pühib
korstnaid. 54616929
� Fassaadide soojustamine,
krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee
Tel
5196 9314
� Soovite osta, müüa või rentida
garaaži? Saan teile kasulik olla.
Tutvuge garaažid.ee lehega või
helistage Tel: 56214956 Tasuta
hindamine!
� Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310
� Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399
3595
� 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.
�
Korterite
renoveerimine.
58314411
� Hekkide pügamine soodsalt
ning hoolsalt, vajadusel okste
äravedu. Tel 5302 8158

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
Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega, lepp,
sanglepa, kuiv okaspuu,
kask, kuiv lepp. Info tel. 50
99 598, www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com.

Telli kõik

EHITUS- ja REMONDITÖÖD
ühest kohast - Meisterviimistlusest
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Abikäed on
kliki kaugusel:

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

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS
AIATÖÖD

PUUSEPATÖÖD

tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini

KODUABILINE

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

T
ABI

KORISTAJA

MAALRITÖÖD

REMONDI- ja
EHITUSMEES
Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
PUIT- 130€
/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

HOOAJATÖÖLINE

