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Kaunist kevade jätku!

Lõppes Kullo huvikeskuse uue hoone
ja Löwenruh' pargi ideekonkurss

RIIBE:
TONDILE TULEB
UUS JA OHUTU
RISTMIK!
LK 2

UUDISED
 Põgenikekeskus aadressil Niine
2 on edaspidi avatud tööpäeviti
kell 8:00 – 17:00.

Kullo huvikeskuse uue hoone
ja seda ümbritseva Löwenruh'
pargi arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroode Kuu OÜ
ja Nikita Atikin OÜ kavand
“Päike”, mille autoriteks on Koit
Ojaliiv ja Kristel Niisuke.

Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim
lahendus Kullo huvikooli, raamatukogu
ja noortekeskuse kombineerimiseks
ühte, eeskätt noortele suunatud hoonesse nii, et tekiks hea ruumiline, funktsionaalne ja inimeste vaheline sünergia.
Žürii esimees, Tallinna ruumiloome
kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer märkis, et
võidutöös on hoone sisesed liikumisteed loogilised ja arusaadavad ning leitud on hea tasakaal sopistatuse ja kompaktsuse vahel. „Hoonele kavandatud
terrassid on mõnusaks vaheruumiks
avaliku pargiala ja siseruumi vahel.
Hoone kompaktsus, asetus krundil ja
orgaaniline teedestruktuur võimaldavad Löwenruh' pargil laieneda ümber
hoone,“ sõnas Looveer.
Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinnas jätkuvalt üheks
prioriteediks haridus, mistõttu on
kasvanud ka iga aastaga selle tegevuskulud ja investeeringud. „Soovime, et
Tallinn ei oleks maailma tipus üksnes
õpitulemustega, vaid et ka meie õppijad oleksid õnnelikud – pakkudes neile
võimalusi enesearenguks ka kooliväliselt,“ üles Belobrovtsev. „Eesti vanim
ja suurim huvikool on andnud huviharidust juba mitmele põlvkonnale.
Oma mitmekülgse huvitegevusega on
Kullo olnud sillaks mineviku ja tuleviku vahel, luues põlvest-põlve kestvaid
koorilaulu või rahvatantsu traditsioone ja andnud tuule tiibadesse paljudele andekatele tegijatele. Selleks, et
need traditsioonid kestaksid, rajamegi
uue – õppimist ja loovust soodustavava kaasaegse õppekeskuse, mis pakub
edaspidigi noortele laiaulatuslikku ja
arendavat huvitegevust.“
Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori Ronne Sära sõnul on koolipere sooviks, et uues hoones tekiks hea ruumiline, funktsionaalne ja inimeste vaheline
sünergia ning hoone oleks seotud ka
ümbritseva keskkonna ja pargiga. “Uus
Kullo hoone peaks pakkuma lastele ja
noortele tänapäevast ja mitmekülgset,
kuid samas ka tulevikuoskusi ja loovust
arendavat keskkonda, milles säiliks olemasoleva huvihariduse tugev sisu, kuid
looks juurde uusi eri huvigruppidele
suunatud võimalusi.”
Kavandatavas hoones hakkab asuma kolm asutust – enam kui pool uuest
huvikeskuse hoonest moodustab Kullo
huvikooli õppe- ja tööruumid. Lisaks
hakkab hoones tegutsema Kristiine
noortekeskus ja Keskraamatukogu loodav Kristiine haruraamatukogu. Kõiki
kolme asutust aitab ühtseks tervikuks

köita keskselt avatud ühisala, kus asuvad galerii ja kohvik. Ühtlasi on planeeritud hoonesse 300-kohaline saal.
Huvikeskuse välialad on planeeritud
avalikuks kasutamiseks, moodustades
naabruses asuva looduskaitse aluse
Löwenruh' pargiga ühtse terviku. Pargialal taastatakse ja säilitatakse selle ajalooline üldilme. Keskuse õuele rajatakse
õuesõppe alad ja kogukonnaaed koos
erinevate ajaveetmise võimalustega.
Kristiine linnaosa vanema Jaanus
Riibe sõnul küsiti arhitektuurivõistluse eel lastelt, lastevanematelt ja
keskuse töötajatelt, milline peaks rajatav hoone olema, et seal oleks tore
ja kasulik aega veeta ja Kristiine elanike soove ja vajadusi, et uus hoone
täidaks ka kogukonna ootusi. “Mul
on hea meel, et uue Kullo loomisel
on arvestatud sihtgruppide huvidega
ja selle tulemusena on uude hoonesse on planeeritud ka raamatukogu ja
noortekeskus,” ütles Riibe. “Niisamuti
saime linlastelt häid ideid õueala ja
Löwenruh' pargi kujundamiseks, näiteks õuesõppeala, pargi ja huvitegevuse sidumise või noortele täiendavate
liikumisvõimaluste loomiseks.”
Arhitektuurivõistlusel pälvis teise koha arhitektuuribüroo OÜ b210
töö “Lou”, mille autorid on Nele Sverns, Katrin Koov, Kristian Taaksalu,
Mari Hunt, Jekaterina Zakilova,
Ruuben-Jaan Rekkor ja Arvi Anderson. Kolmanda koha saavutas arhitektuuribüroo Arhitekt Must OÜ esitatud
töö “Taevatrepp”, autoriteks Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Lill Volmer,
Katariina Mustasaar, Kaire Koidu, Lisett Laurimäe ja Luisa Männilaan. Ergutuspreemiad läksid arhitektuuribüroo Molumba OÜ tööle “Päevakoer”
(autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri
Kaplan ja Ann-Kristiin Entson) ning
Kadarik Tüür Arhitektide tööle „Taibutrall“ (autorid Viktoria Andrejeva,
Ott Kadarik, Üla Koppel, Kerttu Kõll,

 Tallinlased on linnaosavalitsuste
kaudu annetanud Ukraina sõjapõgenikele hulgaliselt hädavajalikke
tarbeesemeid, hetkel võetakse
vastu üksnes hügieenitarbeid, mille järele on jätkuvalt suur vajadus.
Linnaosavalitsuste kogumispunktidesse võib tuua hügieenitarbeid
mõlemast soost lastele, noorukitele ja täiskasvanutele. Vaja on
šampoone ja palsamit, deodorante, hügieenisidemed, tampoone,
käte- ja näokreemi, vatipatju, vatitikke, küünekääre, beebimähkmeid suuruses 4–6, niiskeid salvrätte, beebipuudreid, ühekordseid
raseerijaid, pesuseepi jne, samuti
uut pesu ja sokke igale vanuserühmale. Hügieenitarbeid võetakse vastu: Kristiine linnaosavalitsus
(Metalli 5) E-R (v.a. 13:00-14:00).

 Meie linnaosas alustati mitmel
pool töödega, eemaldamaks teeäärsed liiklejatele ohtlikud ja vananenud torupiirded.
 Üleskutse! Hea kristiinekas!
Anna märku tänavasiltidest, mis
talvel kannatada saanud, soditud
või hoopis kadunud. Aita tuvastada tänavanurki, kus sildid on puudu ning paigaldame uued! Et ka
edaspidi saaks orienteeruda meie
linnaosas märkidest juhindudes ja
nutiseadmete abil. Üks täiendab
teist. Ühtlasi kontrolli üle, kas Sinu
kodumajal on ikka numbrisilt olemas ja nähtaval! Kirjuta aadressile:
kristiine@tallinnlv.ee.

Kaarel Künnap, Aleksei Petrov, Mats
Põllumaa, Mihkel Raev, Liina Soosaar,
Kristi Tuurmann ja Mihkel Tüür).
Ideekavandeid hindas 7-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Kullo huvikeskuse direktor Ronne Sära, Tallinna
ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer, Tallinna Linnavaraameti ehitus- ja
hankeosakonna projektijuht Mailis Linde, Eesti Arhitektide Liidu esindajatena
Illimar Truverk ning Risto Parve, Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindaja
Kristian Nigul ja Kristiine linnaosa valitsuse arhitekt Taimi Kaup.
Arhitektuurivõistluse algatas Tallinna Linnavaraamet koostöös Tallin-

na Strateegiakeskusega eelmise aasta
septembris ning arhitektuurivõistluse
lähtetingimused olid eelnevalt kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga.
Strateegiakeskuse eestvedamisel viidi
2021. aasta kevadel läbi Kullo huvikeskuse kasutajate uuring, kasutades
selleks teenusedisaini meetodeid. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 41
000 eurot ja võistlusele esitati tähtajaks
seitse kavandit.
Planeeritava uue hoone netopindala
on ligikaudu 11 000 ruutmeetrit. Uue
hoone rajamiseks on planeeritud 22,6
miljonit eurot ja hoone peaks kava järgi
valmima 2025. aastal.
Tallinna Strateegiakeskus

 Löwenruh´ pargi lava uuendati:
paigaldati uus immutatud terrassilaudadest põrand, vahetati välja
katkised puidust lauad ning värviti
lava tagaseina osa.
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Aprillikuu korteriühistute
infotund
Korteriühistute e-infotund „Räägime turvalisusest ja tuleohutusest. Kui ohutud on meie kodud?“ toimub kolmapäeval, 13. aprillil kell 16.00 – 17.00 Kristiine linnaosa
Facebooki lehel.
Külla tuleb Lilleküla päästekomando komandopealik
Hengo Metsaru.
● Mida teha, et sinu kodu oleks ohutu?
● Millistele tingimustele peab vastama üks hästi leitav ja
ligipääsetav hoone?
● Kuidas vältida enamlevinud vigu, mis päästeametnikele on silma jäänud?
● Kust leida nõu ja saada abi?
● Mida on tehtud ja plaanis teha, et Kristiine kodud oleksid ohutud ja toimiks õnnetuste ennetus?
Ootame kõiki esitama oma küsimusi! Palume saata need
eelnevalt meiliaadressile Marju.Korts@tallinnlv.ee. Küsimusi on võimalik esitada ka otseülekande vältel Kristiine
linnaosa Facebooki lehel. E-infotund on nähtav aadressil https://www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus/
ja hiljem järelvaadatav.
Kristiine Leht

Tallinn annab linnaosades
tasuta õigusnõu
Tallinna linn pakub elanikele tasuta õigusnõu tänavu
kümnel nõustamispäeval, mis toimuvad graafiku järgi
igas linnaosas.
Linna eesmärk on muuta Tallinna elanikele kättesaadavamaks
esmane õigusalane nõustamine. On mõistetav, et igal inimesel
ei ole võimalik advokaati või juristi palgata, kuid kellegi õigused ega huvid ei tohiks jääda kaitseta ainuüksi majanduslikel
põhjustel. Kogemus näitab, et tasuta õigusabi päevad linnaosades annavad inimesi aitama tulnud juristidele palju tööd.
Seega on sel viisil inimestele abi ja nõu pakkumine ennast õigustanud.
Õigusnõu antakse eesti, vene ja inglise keeles. Nõustamisteenuse sujuvaks korraldamiseks ja osutamiseks võib end eelnevalt registreerida telefonil 688 0400, kuid eelregistreerimine
ei ole kohustuslik ja kliente teenindatakse ka elavas järjekorras.
Teenust pakkuva õigusabiplatvormi HUGO.legal kaasasutaja Erki Pisuke märkis, et paraku on õigusabi paljudele
inimestele kättesaamatu luksuskaup, mistõttu on Tallinna
korraldatavad tasuta nõustamispäevad väga vajalikud. „Õigusprobleemid on sageli sellised, et nendega mitte tegelemine ainiti suurendab murekoormat. Näeme ja kogeme oma praktikas
väga selgelt, et mida varem vastuvõtule tullakse, seda paremini
saab ka jurist inimest aidata. Ühtlasi võiks meie õigusruumis
rohkem levida ennetav nõupidamine enne õigusliku otsuse
tegemist, mis aitaks vältida inimese sattumist ebasoodsatesse
õiguslikesse olukordadesse,“ selgitas Pisuke.
Lasnamäe linnaosa valitsuses (Pallasti 54, 1. korruse saal)
pakutakse tasuta õigusnõu 30. märtsil, 14. aprillil ja 27. oktoobril, Nõmme linnaosa valitsuses (Valdeku 13, 2. korruse
aula) 26. mail, Kesklinna Sotsiaalkeskuses (Liivalaia 32) 16.
juunil, Kristiine linnaosa valitsuses (Metalli 5, 1. korruse
saalis) 18. augustil, Mustamäe linnaosa valitsuses (Vilde tee
118, 1. korruse saalis) 22. septembril, Põhja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13, 2. korrus) 13. oktoobril, Haabersti Vaba
Aja Keskuses (Ehitajate tee 109a/2 3. korrus) 24. novembril ja
Pirita linnaosa valitsuses (Kloostri tee 6 saalis) 15. detsembril.
Õigusnõu antakse nõustamispäevadel kella 9.00–18.00.
Nõu antakse perekonnaõiguse, pärimisõiguse, tööõiguse,
maksuõiguse, täitemenetluse, korteriühistute problemaatika,
tarbijakaitse, kohtusse pöördumise võimaluste ja perspektiivide, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ning lepingu- ja võlaõiguse alal. Samuti antakse nõu seoses inimestele
väljastatud dokumentidega.
Tasuta õigusabiteenust pakub linna lepingupartner HUGO.
legal. 
Tallinna Strateegiakeskus

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. mail 2022

Kristiine Linnaosa Valitsus

JUHTKIRI

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!
Kevad on käes ja lumerohke talv on jäänud
eilsesse. Oleme talve jooksul meie tänavatelt
ja hoovidest välja vedanud või ümber paigutanud hiiglaslikes kogustes lund, jaganud
libedusetõrjeks korterühistutele ja eramaja
omanikele tasuta kümneid tonne graniitkillustikku, samas ka tänu tõelisele põhjamaisele talvele saanud talverõõmusid nautida meie
kaunites parkides, kuhu sel aastal said üles ka
kaunid valgusinstallatsioonid. Nüüd on aeg
juba teisteks tegevusteks!
Kevadine suurpuhastus on alanud
Alanud on kevadine
linnaruumi suurpuhastus.
Samaaegselt koristatakse
teedelt, treppidelt,
ühissõidukite peatustest, sildadelt ja
viaduktidelt ning
teistelt teerajatistelt talviseid puistematerjale, pühkmeid ja muud prahti. Haljasaladelt
korjatakse ära lume alt väljasulanud sodi.
Graniitsõelmete kogumine kinnistuga külgnevatelt kõnniteedelt ning kinnistul olevate
haljasalade ja parklate koristamine on kinnistuomanike ülesanne. Talvel tekkinud sõidutee kahjustusi ja löökauke remonditakse
praegu ööpäevaringselt.

Aitame abivajajaid
Oleme ülimalt tänulikud kõigile kaaslinlastele, kes on põgenike toetuseks annetanud
– sellest on olnud tohutult abi inimestele,
kes on siia saabunud põhimõtteliselt tühjade
kätega. Hetkel on meil riideid ja tarbekaupu
piisavalt ning nende jagamisel on abiks hea
koostööpartner Uuskasutuskeskus. Linnaosavalitsuse kogumispunkti võib tuua hügieenitarbeid mõlemast soost lastele, noorukitele ja täiskasvanutele. Vaja on šampoone
ja palsamit, deodorante, hügieenisidemed,
tampoone, käte- ja näokreemi, vatipatju, vatitikke, küünekääre, beebimähkmeid suuruses
4–6, niiskeid salvrätte, beebipuudreid, ühekordseid raseerijaid, pesuseepi jne, samuti
uut pesu ja sokke igale vanuserühmale.
Mitmed veoautotäied annetusi on selle aja jooksul jõudnud jaotuspunktidesse ja
annetuste kogumine jätkub. Aitäh Kristiine
inimestele!
Uus pensionitõus
Viimasel ajal on paljud hinnad tõusnud ja see
on meie elanikke valusalt mõjutanud. Seetõttu on hea meel, et valitsus kinnitas tänavuse
pensionitõusuks 7,9 protsenti, mis suurendab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension enam kui 42 eurot. Selleks vajaliku pensioniindeksi suuruseks kinnitati 1,079.
Juba varem on valitsus otsustanud, et üksi
elava pensionäri toetus tõuseb tänavu 115
eurolt 200 eurole. Seda makstakse oktoobris
neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 669 eurot.
Tondile uus ja ohutu ristmik
Oleme alustanud ka kauaoodatud Tondi
raudteeülesõidu rekonstrueerimise projekteerimisega. Projekti eesmärk on muuta
ülesõit ohutumaks, olemasolev raudtee ja
sõidutee samatasandilise ristumine eritasandiliseks ning luua jalakäijatele ja teistele
kergliiklejatele lisaks ohutusele mugavam
liikumisruum. Praegu ristuvad raudtee ja
sõidutee samal tasandil ja näiteks veokitele
ja bussidele on parempööre üsna keeruline.

Ristmiku muutmine eritasandiliseks parandaks liiklusohutust ja -mugavust märkimisväärselt. Kavas on ka mitmeid teisi parendusi, näiteks foori paigaldamine ristmikule.
Projektialasse jääb ülesõidule täiendavalt
Tondi tänav (Lõokese tn – Alevi tn) ja Kotka tänav (Tondi tn – Tedre tn) ning väiksemas mahus osa kõrvaltänavaid Pardi, Rähni
ja Tedre tänav. Tondi tänava trammitee jääb
üldiselt samaks, muutub vaid selle kõrgus.
Tondi tänava mõlemasse serva on kavandatud eraldi rattatee ja kõnnitee.

Foto: Elron

Ühtlasi muutuvad kergliiklejate liikumisvõimalused, rajatakse kõrghaljastust ning
erinevat tänavainventari, nagu pingid, prügikastid. Lisaks ka rattahoidjaid rongipeatuste
piirkonda.
Kohaliku kogukonna arvamus on mulle
väga oluline. Kuna ehitustööd toovad muuhulgas kaasa muutusi liikluskorralduses,
siis arutasime piirkonna elanikega eelnevalt
kõik läbi arutada ja tutvustasime infotunnil
ka avalikult projekti. Projekt peaks lõplikult
valmis saama juuniks. Seejärel kuulutatakse
välja ehitushange ning ehitusega saaks alustada aasta lõpu poole. Ehitustöödeks läheb
praegusel hinnangul umbes poolteist aastat.
Kevade algus tähendab ka teede- ja muude ehituslike tööde algust. Sellel hooajal alustatakse meie linnaosas mitmete tähtsate uute
objektidega ja kindlasti anname teile neist
kõigist juba lähiajal teada.

Püsige terved, olge hoitud!

Mida teha vanade rehvidega?
Kas teadsid, et kasutatud autorehvidest on
võimalik lahti saada täiesti tasuta? Naaberriik Soome taaskasutab 100% oma vanadest
rehvidest, seega on meil eeskuju lähedalt võtta. ERMA (Euroopa Rehvi- ja Kummitootjate Assotsiatsiooni) andmetel taaskasutati
2018. aastal Euroopas 91% kõigist autorehvidest, seda siis energia tootmiseks põletamise
teel või materjalitehnoloogiate abil ümbertöötlemise eesmärgil.
Kindlasti ei ole soovitav vanarehve taaskasutada lillepeenarde loomiseks. Samuti
ei ole soovitav jätta rehve vedelema hoovinurka, kust imbub keskkonda saastavaid
aineid ning tekib põlenguoht. Eraalgatuslik
rehvide taaskasutus aianduses peenrakastide ja aiapiirete näol ei pruugi olla tervisele
sugugi ohutu.
Rehvidest lekib keskkonda mürgiseid
kemikaale, mis võivad olla ohuks nii inimese tervisele kui elusloodusele. Ringmajanduse taustal mõeldakse välja järjest uusi
innovatiivseid lahendusi, kuidas vanu rehve
keskkonnale kahjutumaks teha. Seniks on
aga parim lahendus, ning ka kõige lihtsam
ja ohutum viis, rehvid viia selleks sobivatesse
kogumiskohtadesse.
Kevadisest sõiduauto rehvivahetusest üle
jäänud rehvid saab eraisik Tallinnas üle anda
vanarehvide kogumiskohtadesse. Tallinnas
tegeleb vanade rehvide kogumisega selleks
loodud MTÜ. Erilisemaid rehve, nagu ATV,
veoautode- ja mootorrataste rehve võetakse
samuti tasuta vastu, ent selleks tuleb täita

vastavad saatelehed. Rehve koguvad järgnevad MTÜ Rehviringlus koostööpartneritest
ettevõtted ja jäätmejaamad:
Kesklinnas Vianori Lennujaama keskus
(Tartu mnt 119, avatud E-R kl 8–17).
Lasnamäel Kuusakoski AS (Betooni 12,
avatud E-R kl 8–17 ja L kl 8–15); samuti
E.R.A. Rehvid OÜ (Suur-Sõjamäe 31, avatud
E-R kl 8–16.30).
Mustamäel: Vianori Mustamäe keskus
(Mustamäe tee 54, avatud E-R kl 9–18).
Pärnamäe jäätmejaam (Pärnamäe tee 36,
Pirita linnaosa); Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe tee 5, Nõmme linnaosa); Pääsküla
jäätmejaama (Raba 40, Nõmme linnaosa);
Paljassaare jäätmejaam (Paljassaare põik 5,
Põhja-Tallinna linnaosa).
Samuti võtavad vanu rehve vastu
rehvide turustajad. Eelpoolmainitud vajaliku saatelehe leiad järgneva lingi alt: www.
rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused. Samuti on Rehviringlus MTÜ loonud interaktiivse kaardi kogumiskohtade kohta: https://
www.rehviringlus.ee/kogumisvorgu-kaart.
Hoiame keskkonda! Igal aastal on võimalik
vanadest rehvidest vabaneda tasuta.
Vanarehvid saab viia kogumiskohta tasuta. Kevadisest rehvivahetusest
üle jäänud sõiduauto vanad rehvid saab
eraisik üle anda tasuta vanarehvide kogumiskohtadesse. Uusi rehve ostes saab vanad
rehvid üle anda turustaja müügikohta või
rehviettevõtjale. Tallinna jäätmejaamad võtavad elanikelt vastu tasuta kuni kaheksa rehvi

korraga. Samuti võtavad MTÜ Rehviringlus
määratud rehvide kogumiskohad eraisikult
tasuta vastu kaheksa rehvi aastas.
Eritüüpi rehvide, nagu veoki-, ATV, või
mootorrattarehvide üleandmiseks tuleb
koostada saatelehe taotlusvorm Rehviringluse kodulehel aadressil https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused
Tallinnas võtavad vanarehve vastu järgnevad kogumiskohad:
Kesklinnas Vianori Lennujaama keskus
(Tartu mnt 119, avatud E-R kl 8–17). Lasnamäel: Kuusakoski AS (Betooni 12, avatud
E-R kl 8–17 ja L kl 8–15); E.R.A. Rehvid OÜ
(Suur-Sõjamäe 31, avatud E-R kl 8–16.30.
Mustamäel: Vianori Mustamäe keskus
(Mustamäe tee 54, avatud E-R kl 9–18).
Tootjavastutusorganisatsiooni
MTÜ
Rehviringlus määratud kogumiskohtade
kaart on kättesaadav organisatsiooni kodulehel aadressil https://www.rehviringlus.ee/
kogumisvorgu-kaart.
Jäätmejaamad: Pärnamäe jäätmejaam
(Pärnamäe tee 36, Pirita linnaosa), Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe tee 5, Nõmme
linnaosa), Pääsküla jäätmejaama (Raba 40,
Nõmme linnaosa), Paljassaare jäätmejaam
(Paljassaare põik 5, Põhja-Tallinna linnaosa).
Jäätmejaamade asukohad ning lahtiolekuajad on leitavad Tallinna kodulehelt aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/
Jaatmejaamad-Tallinnas.
Tallinna Strateegiakeskus
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Lilleküla päästekomandol uus pealik
Hengo Metsaru
Lilleküla päästekomando pealik
hengo.metsaru@rescue.ee

Olen päästeametis töötanud nüüdseks juba üle 22
aasta. Alustasin Keila päästekomandos tuletõrjuja-päästjana, ning liikusin edasi ametiredelil samas
komandos meeskonnavanemaks, rühmapealikuks.
Aastal 2016, peale Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lõpetamist asusin tööle Päästeameti Päästetöö
osakonnas valmisoleku talituses eksperdina. 2018
aasta suvel tehti mulle ettepanek hakata juhtima
Põhja Päästekeskuse Kesklinna päästekomandot ja
peale 3,5 aastat Kesklinna päästekomandos töötamist, tuli pakkumine võtta üle juhtimine Lilleküla
päästekomandos. Alates 1.02.2022 olen siis ametis
Lilleküla päästekomando pealikuna.
Nii nagu ka Kesklinna päästekomandot juhtides sai väga palju auru pandud elukeskkonna turvalisuse tõstmisele, sinna sisse jääb turvaline linnaruum, turvaline koduümbrus, turvaline kodu.
Samuti võtan ka Lilleküla päästekomando tegevuspiirkonnas üheks põhisuunaks selle sama –
turvalise elukeskkonna. See tähendab seda, et hakkan tegema ettepanekuid ja märkuseid, kui on, ja
ilmneb kohti tänavapildis, mis ei ole Päästeameti
vaates turvalised või mida saab veel turvalisemaks
muuta.

Kohe kindlasti tegelen koduümbruse turvalisusega, see tähendab, et meie ühine koduümbrus
peab saama turvalisemaks, operatiivteenistused
peavad saama ligi sündmustele, majad peavad olema korrektselt tähistatud, et operatiivteenistused
sündmuskoha üldse üles leiaks. Samuti, et meie

kortermajades üldpinnad vastaksid ohutusnõuetele, et oleks vähem inimesi, kes risustavad, koguvad, ladustavad kergestisüttivaid esemeid või suisa
ohtlike aineid, hoiustavad oma vara kohtades, kus
see ei ole lubatud ja seeläbi seavad ohtu kaaselanike turvalisuse. Loomulikult on üks fookuseid ka
kodude ohutusel, sest täna juhtub kõige rohkem
õnnetusi inimestega nende endi kodudes.
Nendes teemades saab ka igaüks olla iseendale,
teistele ja meile abiks!
Kui sul on koduohutuse kohta küsimusi, ei tea,
mida peaksid tegema, et oma kodu ohutumaks
muuta või on sul mõni tuttav, kellel võiks koduohutuse üle vaadata, saad alati pöörduda oma kodukoha päästekomando poole, kes rõõmuga tuleb
ja hindab sinu koduohutust ja nõustab sind selles.
Samuti kui on korteriühistul küsimusi ja
kõhklusi oma maja tuleohutuse vaates, saate alati pöörduda kohaliku päästekomando poole, kes
meelsasti tuleb ja hindab teie maja tuleohutuse
olukorra ära ning nõustab teid, kuidas saate oma
maja veel ohutumaks muuta, ja see on juba palju
parem, kui asjad on korras ennem, kui tuleb tuleohutus inspektor.
Päästekomandode poolt läbiviidavad ohutusnõustamised on TASUTA, nõustavad oma ala
proffid.
Igaühe kaasabil ohutuma elukeskkonna poole!

Tallinn eraldas 150 000 eurot partnerlinnade
Kiievi ja Odessa toetamiseks
Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel
istungil eraldada reservfondist Tallinna
Strateegiakeskusele 150 000 eurot partnerlinnade Kiievi ja Odessa toetamiseks.
Ühtlasi tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku võõrandada kaks linna omandis
olevat kiirabiautot tasuta Välisministeeriumile, Ukrainale humanitaarabi andmiseks.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul toetab Tallinn
sel raskel ajal ukrainlasi ning lisaks varasemalt
Punasele Ristile eraldatud 25 000 euro suurusele
toetusele, toetame ka oma partnerlinnu Kiievit ja
Odessat humanitaarabi osutamisel. Linnavalitsuse poole pöördus eelmisel nädalal Kiievi esindaja humanitaarabipalvega, kuid küsisime ka oma
teiselt sõpruslinnalt Odessalt nende vajaduste
kohta. Selle info põhjal toetame humanitaarabina
Kiievi ja Punase Risti kaudu Odessa elanikke. Lisaks saadame Ukrainasse kaks kompleksset kiira-

biautot, mis on olnud varasemalt Tallinna Kiirabi
kasutuses ning veel üks Tallinna haigla annetab
ka raamiauto. Loodetavasti lähevad autod teele
juba sel reedel.
Praegune toetus Ukrainale ei ole esimene ega
jää viimaseks ning selleks, et linna reservfondi
saaks kasutada operatiivselt ka edaspidi, tehakse
linnavolikogule ettepaneku suurendada lisaeelarvega ka linna reservfondi. On näha, et selleks on
vajadus olemas juba praegu, kuid peab olema valmis ka tulevikuks, mil võivad tekkida täiendavad
kulutused nii seoses sõjapõgenike vastuvõtukeskuse tööga kui ka põgenike abistamisega Tallinnas kohapeal. Kuid lisaks peame olema valmis ka
siinsete inimeste ja asutuste toetamiseks. Täiendav reserv aitab Tallinna linnal reageerida kiiresti
ja operatiivselt.
5. märtsil pöördus Tallinna linna poole Ukraina pealinna ja Tallinna partnerlinna Kiievi
esindaja humanitaarabi palvega sõjaolukorraga toimetulemiseks. Humanitaarabina on kavas

saata Ukrainasse mitmesuguseid toiduaineid,
hügieenitarbeid ja esmatarbekaupu. Tallinna
partnerlinna Odessa elanikke toetatakse Punase
Risti kaudu. Nii eraldatakse Tallinna Strateegiakeskusele mainitud 100 000 eurot Kiievisse humanitaarabina saadetavate kaupade soetamise ja
humanitaarabi transpordikulude katmiseks ning
50 000 eurot Punase Risti kaudu Odessa elanike
toetamiseks.
Välisministeerium pöördus Eesti Kiirabi Liidu
poole komplektsete kiirabiautode saatmiseks Ukrainasse. Tallinna Kiirabi tegi ettepaneku võõrandada Välisministeeriumile tasuta Tallinna linna
omandis olevad kaks kiirabiautot Mercedes Benz
Sprinter 319 koos juurdekuuluva varustusega.
Võõrandatav vara on olnud Tallinna Kiirabi
aktiivses kasutuses, kuid hetkel ei kasutata neid
igapäevaselt. Vara võõrandamisega ei teki lepingukohustuse rikkumist ja toimepidevuse häireid
igapäevase kiirabiteenuse osutamisel.

Hea Kristiine elanik!
Kutsume Sind üles jagama vihjeid,
kuhu soovitaksid teha “Meri algab
siit” kaevuluugi märgistusi.
Kui arvad, et Su kodutänav on
selleks õige paik või kui Sa tead oma
naabruskonnas mõnda sobilikku tänavanurka, siis ole hea, anna sellest
meile teada.
Märgistused sobivad asfalteeritud
kõnniteede läheduses asuvatele sade-

vee- ehk restkaevuluukidele. Märgistused ei sobi rohealaga paralleelselt
või kõnniteest liiga kaugel olevatele
kaevuluukidele. Märgistused ei sobi
ka graniitplaatidele ega vanalinna.
Algatus Meri Algab Siit on kampaania, mille eesmärk on vähendada
suitsukonide hulka, mis kaevuluukide kaudu merre voolavad ja seeläbi
ökosüsteemi reostavad. Tõstes linna-

Tallinna Strateegiakeskus

elanikke teadlikkust sellest, et kaevuluukidesse voolavat vett ja prügi ei
filtreeri muu kui meri ise, soovitakse
parandada merevee kvaliteeti. Algatus soovib suunata suitsetajaid oma
suitsukonisid kaevuluukidesse mitte
loopima, kuivõrd tegu on väga mürgise ja keskkonda saastava tootega.
Mida külvad, seda lõikad – hoiame
rannavee puhtana! Meri on kellegi
kodu.
Oma ettepaneku saad registreerida 30. aprillini ning täpsema info
leiab aadressil www.merialgabsiit.ee
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 Ohutus liiklemisel ennekõike!
Oled märganud mittetöötavat valgusfoori või kahjustunud liiklusmärki? Kui näed liigeldes kõverat,
pöördunud, määrdunud või pikali
kukkunud liikluskorraldusvahendit,
siis palun anna sellest teada meie
hoolduspartnerile AS Signaal TM
telefonil 656 3535 või meiliaadressil info@signaal.ee. Teateid võetakse vastu ööpäevläbi.

 Meie linnaosa uueneb: Mehaanika tn Tallinna Mutionu Lasteaia
välisfassaad sai uue kuue.
 Lääne-Harju politseijaoskonna
uus juht Lea Bärenson ning Kristiine-Mustamäe piirkonnagrupi vanem Kelly Miido kohtusid Kristiine
Linnaosa Valitsuses. Briefingul leiti
ühiselt, et senise toimiva aktiivse
suhtluse ja koostööga võib igal tasandil rahul olla. Põhifookusesse
jäävad edaspidigi ennetustegevus, aktiivselt kaasatakse tehtavasse abipolitseinikud. Meie ühine
soov on, et Kristiine elanikud tunneksid endid turvaliselt ja hoituna.
Väljendame oma heameelt usaldusväärse koostööpartneri kaasatuse üle!

 Kotkapoja haljasalal jätkuvad
uue purskkaevu ehitustööd. Purskkaevu rajamise käigus uuendatakse veevarustus, kanalisatsioon
ja sademeveekanalisatsioon ning
paigaldatakse uus purskkaevu
veevann. Purskkaevu valgustamiseks paigaldatakse tänavavalgustus. Rekonstrueeritakse teed ja
platsid, tehakse haljastustöid ning
paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

 Tallinna Kristiine Noortekeskus
sai ühele poole heategevuskampaaniaga, mille käigus koguti
annetusi varjupaiga koertele ja
kassidele. 4. aprillil viidi annetuskast, mis oli seekord valmistatud
taaskasutatud materjalidest, annetustega loomade varjupaika.
Noortekeskuse juhi Heleri Vilu sõnul on tegemist eelmisel aastal algatatud ühe Kristiine noore ideega, ning kuna kampaania oli väga
tulemuslik, otsustati loomadele
annetuste kogumise traditsiooniga jätkata. Noortekeskust tänatakse algatuse eest, samuti linnaosa
noori, annetajaid ja vabatahtlikke.
Linnaosa vanema sõnul innustavad sellised algatused paljusid
inimesi varjupaiku külastama ja
täiendavalt aitama.
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Sotsiaaltöö keskus avas
linnavalitsuse infosaalis
näituse "Minu karu"
22. märtsist kuni aprilli lõpuni on Tallinna linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7) avatud Tallinna Sotsiaaltöö
Keskuse näitus „Minu karu“, kus saab
näha keskuse klientide ja töötajate ühisloomingut.

Käesolev aasta on Eestis kuulutatud karu aastaks
ning 23. märtsil tähistatakse rahvusvahelist karupäeva. Sellest on ajendatud ka näituse teema
„Minu karu“ ning näituse avamise aeg.
Näituse avamisel 22. märtsil kell 12 osalevad
abilinnapea Betina Beškina ja endine pikaaegne
Tallinna loomaaia direktor, zooloog Mati Kaal.
On igati positiivne, et lisaks sotsiaalteenuste
osutamisele pöörab keskuse personal tähelepanu ka klientide emotsionaalsele heaolule. Inimesed, kellel ei ole oma kodu ega lähedasi, vajavad
tuge ja hoolimist samamoodi, nagu me kõik,
ning meeldivad ühised tegevused aitavad seda
pakkuda.
Sotsiaaltöö keskus on näitusi korraldanud
varemgi, seekordne teema on aga eriti soe ja südamlik, nagu lapsele turvatunnet pakkuv kaisukaru.“
„Soovime, et ka keerulisel ajal oleks meie
klientide elus midagi meeldivat, mis aitaks muremõtteid eemale viia ja teeks hingele pisutki
pai. Üheks võimaluseks on kindlasti kunsti ja
käsitööga tegelemine, mis rahustab meeli ning
pakub esteetilist naudingut ja rõõmu üheskoos

Teave töötutele!

Uue projekti raames pakume abi neile, kes soovivad omandada uut eriala või saada täiendõpet, et oma oskusi ja teadmisi tööturul realiseerida.
Õpetame tulevastele ettevõtjatele, kuidas oma ettevõtet alustada. Kõik
teenused ja koolitused on tasuta! Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja toetab Tallinna linna. 01. jaanauarist 2022 kuni 31.augustini 2023
viib Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus MTÜ läbi projekti „Uute oskuste
ja kogemustega tööturule“. Kutsume osalema Tallinna ja Harjumaa elanikke,
kes kaotasid töö enam kui 6 kuud tagasi, kuid soovivad uuesti tööturule jõuda. Õppekeel on vene keel. Võta meiega ühendust, et saada rohkem teavet projekti kohta tööpäevadel kella 10:00-14:00 telefonil 635 25 66, mob.tel.
55550397, e-mail: sici@infonet.ee, Koduleht: www.sici.ee.

K, 20.APRILLIL KELL 13.00
Näitus Minu karu.

Tallinna kommunikatsiooniteenistus.

tegutsemisest,“ rääkis TSK direktor Kersti Põldemaa. „Varasemalt on meie näitustel olnud
väljas nii individuaalseid kui ka kollektiivseid
töid, kuid seekord pühendusime ainult koosloomisele. Lubatud olid kõik tehnikad ja tulemus sai ruumiline ja mitmekesine.“
Ühtekokku valmis Põldemaa sõnul sotsiaaltöö keskuse klientide ja personali ühisloominguna 60 taiest, millest osa on nüüd näitusel eksponeeritud. Näitus jääb avatuks aprilli lõpuni.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (TSK) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus,
mis osutab teenuseid toimetulekuraskustes ja
koduta inimestele.


VESTLUSRING
LINNAOSAVANEMAGA

JAANUS RIIBE
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE
I KORRUSE SAALIS, METALLI 5

Tallinna kommunikatsiooniteenistus

LAUAMÄNGUDE
NELJAPÄEV
Tule ja mängime vahvaid lauamänge
Kristiine päevakeskuses!
5.MAI
11.30
2.JUUNI 11.30
Osalemine on tasuta!

LUGUPEETUD
EAKAD!
OLETE TAAS
OODATUD
TANTSIMA
apäe
Nelj illi val,
pr l kell 14
a
.
28

Esineb

Mati Kärmik
Löwenruh’ pargis,
Mustamäe tee 59a
Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud
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Kristiine Open 2022 kiirmales
Aeg ja koht
Võistlus toimub 23. aprillil 2022. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59, Tallinn).
Võistlejate nimeline registreerimine eelregistreerimise alusel võistluspaigas kuni kell
10:30.
Osavõtjad
Turniiril võivad osaleda kõik soovijad (noored, seeniorid, harrastajad, jne), kes on eelnevalt registreerunud hiljemalt 19. aprilliks.
Kuna korraldajad saavad võistlema lubada
kuni 80 osalejat, siis suurema arvu soovijate
korral lubatakse mängima varem registreerunud malehuvilised, sh harrastajad ja seeniorid.
Eelregistreerimine võistlustele toimub
maleürituste veebipõhises kalenderplaanis
kuni 19.04.2022 kell 23:59, http://www.maleliit.ee/kalender. Info telefonil Hendrik Olde
5142615 ja Maret Truusalu 6 457 120 (Kultuuri-ja sporditöö peaspetsialist) ja e-posti aadressil: tallinnamaleklubi@gmail.com. Võistlus
on osavõtumaksuta. Kristiine Leht

Eakate filmiklubi
15. märtsil alustas taas kolme linnaosa
ühine filmiklubi!
See on Kristiine, Põhja-Tallinna ja Kesklinna
linnaosavalitsuste koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda seenioridele täiendavaid
vaba aja veetmise ja suhtlemise võimalusi.
Seansid toimuvad kaks korda kuus Coca-Cola
Plaza kinos (Hobujaama tn. 5) ja algavad kell
10. Saali uksed avatakse kell 9.15.

Liikmekaart peab olema seansil kaasas.
Kui Te ei ole veel klubili ige, siis on teil kaks võimalust saada klubiliikmeks:
1. helistage telefonil 645 7112 ja paluge ennast
registreerida filmiklubi liikmeks. Küsitakse
ees- ja perekonnanime, kodust aadressi, kontakttelefoni numbrit;
2. tulge Kristiine Linnaosa Valitsusesse, Metalli
tn 5 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 9-13
või kella 15-17. Kristiine Leht

Tasuta kinoseansid, kuhu on oodatud Kristiine
eakad jätkuvad Coca-Cola Plaza kinos.
Kui te pole veel klubi liige, siis on teil võimalus
registreeruda Kristiine Linnaosa Valitsuses.

FILMIKLUBI KAVA:
29.03
kl 10.00

12.04

kl 10.00

GUCCI TRAGÖÖDIA
KING’S MAN:
ESIMENE MISSION

26.04

KUPEE NR 6

10.05

CYRANO

24.05

LUUPAINAJA ALLEE

kl 10.00
kl 10.00
kl 10.00

NB! Liikmekaart peab olema seansil kaasas.
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Tallinn laiendab
rattateede võrgustikku
Tallinna linn rajab lähiaastail
Kesklinna ja sellega piirnevatesse linnaosadesse hulganisti
uusi ja täiendab olemasolevaid
rattateid. Investeeringuid selleks plaanitakse teha nii linnaeelarvest kui ka Euroopa Liidu
vahenditest ning suurt rõhku
pannakse kogukondade kaasamisele.

Georg Otsa
nimeline
Tallinna
Muusikakool
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli kui iseseisva institutsiooni
sünniajaks loetakse aastat 1944. 1947.
aastal anti välja diplomid muusikakooli 1. lennu 10 lõpetajale, kelle hulgas olid Virve Kallak-Lippus, Ludwig
Ehala, Laine Karindi ja Veljo Tormis.
Tänapäeval annab kool kutsekeskharidust põhi- ja keskkooli baasil ning
kutsealast eelõpet. Koolis on kaks õppesuunda: klassikaline muusika ja rütmimuusika. Klassikalisel suunal saab
õppida klaveri-, keel-, puhk- ja löökpillide, akordioni- ja kandlemängu,

laulmist ja koorijuhtimist. Rütmimuusika suunal saab õppida laulmist,
akordioni-, klaveri-, kitarri-, basskitarri-, orkestri- ja löökpillide mängimist. Helindajad saavad ettevalmistuse nii tööks stuudios kui ka elava
ettekande helindamiseks. Pärast kooli
lõpetamist on võimalik haridusteed
jätkata rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides. Kooli muudavad unikaalseks
klassikalise ja rütmimuusika-kogukonna koostöö ning muukeelse õpilaskonna integreerimine. Georg Otsa
nimeline Tallinna Muusikakool lõpetab tegevuse 2022. aasta kevadel.
1. septembril 2022 algab õppetöö Tallinna Muusikakeskkooli,
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli baasil rajatud Tallinna Muusika- ja
Balletikoolis. Ühendkoolile valmib
Tallinnas aadressil Pärnu maantee 59 uus õppehoone.

Pealinna eesmärgiks on järk-järgult ellu viia Tallinna rattastrateegia
ning soodustada jalgratta muutumist
igapäevaseks sõiduvahendiks, olgu
eesmärgiks siis töölesõit, muuseumikülastus või sotsialiseerumine. Üks
linna arengu lähiaastate prioriteete saab olema rattateede põhivõrgu
väljaehitamine kesklinnas, toetades
seeläbi jätkusuutliku elustiili. Rattasõit ja üldse füüsiline aktiivsus pikendavad tervena elatud aastate arvu
ning elanikkonna eluiga, parandab
elukvaliteeti, mõjub hästi vaimsele
tervisele ning loomulikult keskkonnale. Investeeringud on planeeritud
nii linna enda kui ka Euroopa Liidu
struktuurfondide vahenditest. Osade teelõikude puhul saab reaalsetest
plaanidest rääkida juba täna, terviklik ajakava pannakse paika aasta lõpuks.
Rattataristu väljaehitamine jaguneb mitmeks etapiks. Esiteks ehitatakse juba tänavu välja terve rida
rattatrajektoore Vana-Kalamaja, Jõe,
Pronksi ja Tulika tänavatel. Lõpu-

sirgel on Sadama tänava rattatee rajamine. Hobujaamast sadama poole
suunduv rattatee valmib koos Vanasadama trammiliiniga, rajatakse ka
Poska tänavat ja Reidi teed ühendav
rattatee lõik.
Paljudes kohtades eeldab rattateede rajamine tihedat koostööd
võrguvaldajatega ja tänavaruumi kapitaalset ümberehitamist. Sellel aastal algavad projekteerimistööd, mille
eesmärgiks on Kesklinna põhiliste
magistraalide
rattasõbralikumaks
muutmine lähiaastatel. Suurematest
tänavatest lähevad projekteerimisse Toompuiestee, Kaarli puiestee,
Endla, Luise ja Paldiski mnt, neile
lisanduvad ka Lastekodu, Tehnika,
Veerenni ja Kotka tänavad ning veel
mitmed väiksemad teed. Esimesed
objektid sellest loetelust lähevad ehitusse järgmisel aastal, kuid täpne objektide loetelu võib muutuda.
Peale peatänava projektiga seotud küsimuste lahendamist asutakse rajama kvaliteetseid rattateid ka
Pärnu- ja Narva maanteele. Rattateed rajatakse veel Liivalaia tänavale,
mille projekteerimine saab alata selle aasta teises pooles, kui on valminud uute trammikoridoride uuring.
Et tänavate tervikprojekteerimine
võtab aega, soovib linn veel sellel ja
järgneval aastal muuta ratturitele
turvalisemaks terve rea ristmikke ja
ühistranspordipeatusi. Projekthaaval
luuakse uut ja kiiret lahendust Majaka-Lasnamäe tänavate ristmikule,

Vabaduse väljaku ümbruses olevatele
peatustele, korrigeeritakse Gonsiori tänava ristmikke ja veel mitmeid
kohti. Kohati aitavad need sammud
muuta olemasolevaid lahendusi, mõnes kohas asendavaid neid hiljem
terviklikud projektid.
Olemasolevatele punastele rattaradadele otsitakse viise nende
paremaks eraldamiseks sõiduteest
erinevate liikluskorralduslike lahendustega. Omaette küsimuseks on
edaspidi punase värvi kasutamine
sõiduradade paremaks tähistamiseks. Selleks ootab linn uuringut, mis
peaks vastama küsimusele, miks nad
ei ole talvistes tingimustes vastu pidanud, ehkki vastav tingimus oli töövõtja poolt lubatud.
Kokku soovitakse Kesklinna rajada ligikaudu 40 km uusi rattateid.
Selline metamorfoos viib Tallinna
Põhjamaade pealinnadele – keda sageli endale eeskujuks seame - jätkusuutliku planeerimise ja elukeskkonna mõtestamise poolest lähemale.
Kindlasti kaasatakse kohalikke kogukondi, seda nii uute tervikprojektide
väljatöötamisse kui ka väiksemate
muudatuste teostamisesse. Esimesed
eskiisid avalikustatakse arutelu tarvis
juba lähinädalail. Linna rattasõbralikumaks muutmisel on veel palju
võimalusi ja pikk tee minna, samas
ollakse valmis ja huvitatud linna
arengu suunamisest jätkusuutliku,
innovatiivse ja kaasaegselt mobiilse
keskkonna loomisel.

Muusikute fond PLMF ja EELK Rootsi-Mihkli kogudus
esitlevad

2022

12.04 kl 15

Drive In

GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI
KLAVERI JA KLASSIKALISE LAULU ERIALA ÕPILASED

Esinevad

BRIGITTA REBECCA KURG, MARTA PÄRN, EMIL RAJA,
IDA ELISABETH MINKKINEN, KADRI KUKS, KADI-TRIIN TERVE,
ALLA ŠUBINA, VALERIYA ERGARDT, TUULE INGEL,
OLESJA LASBERG, JULIETA ALMINAS,
PILLE RIIN ERIKSON, ANASTASIA KUDIMOVA

Järgmine kontsert 10.05 kl 15 Lasnamäe Muusikakool

Kontsertmeistrid
KATRIN NAAN, ALLA KITAS,
MARIA LEHTLAAN

Kavas

või broneeri:
abctehno.ee

30€
VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

BACH, MOZART, HÄNDEL,
SCHUMANN, RAHMANINOV,
DARGOMÕŽSKI, MENDELSSOHNBARTHOLDY, GIORDANI, QUILTER,
FRANCK, SAAR, UUSBERG JT

Шведская церковь Св. Михаила

МУЗЫКА ДУШИ

HINGEMUUSIKA

ROOTSI-MIHKLI
KIRIK
Vaba sissepääs
Вход свободный

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19, L 10-15.
Tel 699 9850, e-post: kristiine@abctehno.ee
Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-17. Tel 699 9907, e-post: kadaka@abctehno.ee
Viimsis: Muuli tee 10 (drive in teenindus)
Peetris: Vana-Tartu mnt 74
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

8. aprill 2022
REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid,
trükiseid, rinnamärke ja vanu
postkaarte. Tel. 6020906 ja
5011628.
• Ostan Kristiines, Mustamäel
või Tallinnas garaažiboksi. Võib
vajada korrastamist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5621
4956.
• Korterite renoveerimine. 5831
4411.
• 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.
• Ostan garaažiboksi Kristiines,
võib vajada remonti 56693386.
• Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd. Kortermajade renoveerimine MTR
EEH011474. Pakume erinevaid
lahendusi hoonete ja majade
ehitusel. mehitus@gmail.com
53529476.
• Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp, sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Kuivad segalehtpuud
võrkkottides 40l (5-25cm.) hind
2.5 eurot kott. Hinnad ja tellimine kodulehel www.pakhalupuu.
ee või tel. 5099598. Email: pakhalupuu@gmail.com.
• OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215, 51
45 215;
• Ostan Kristiines või Mustamäel maa-aluse garaažiboksi.
Tel. 5189601 Rene.
• Hea korteriomanik! Soovin
osta korterit. Võib olla remonti
vajav. Helista 58106909.

• Soovin osta 2-3 toalist remonti vajavat korterit. Helistage:
5349 1403 Mart.
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist
litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310.
• Kivikorstnate ehitamine 51
88889.
• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa
– 5399 3595.
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• OTSIN JUUKSELÕIKAMISEKS VÕI VÄRVIMISEKS
MODELLE (NAISED JA
TÜDRUKUT). Juukselõikus
ja stiil täiesti tasuta!! Juuste
värvimisel tuleb tasuda vaid
materjalide kulu umbes 10€.
Kõik tööd modellidele teeb
algaja stilist õpetaja enda
juhendamisel! Iluteenindus
kool asub: Kadaka tee 56a,
Tallinn( Kadaka Selver, 2
korrus), aja broneerimiseks
helistage 59077988 Kristiina.

Allika Baptistikoguduse
jumalateenistused
pühapäeviti
kl 11.00, Koskla 18.
www.allika.ee

Uudised reaalajas

Kristiine Linnaosa

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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