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HEAD TALLINNA
PÄEVA!
Tondi asumis pandi nurgakivi uuele kvartalile
6. aprillil pani US Real Estate nurgakivi Park Tondi elu- ja
ärikvartali esimesele büroohoonele aadressil Tammsaare
56, mis rajatakse ajalooliste
Tondi kasarmute kõrvale. Aastaks 2024 lisandub kvartalisse
28 000 ruutmeetrit elu- ja büroopindasid.

„Praegustel keerulistel aegadel on
oluline luua keskkonnateadlikult uusi
arendusi ning eriti südamelähedane
on mul seda teha siin, Tondil, kus juba
1995. aastal renoveerisime ajaloolised
Tondi kasarmud büroohooneks,“ ütles US Invest nõukogu esimees Urmas
Sõõrumaa. „Lisanduvate büroohoonetega moodustub peatselt terviklik
Park Tondi kvartal, mis asub kenas
asukohas Tallinnas ja ümbritsetud
heade naabritega.“
Kristiine linnaosa vanem Jaanus
Riibe sõnul areneb Tondi asumi piirkond praegu väga kiiresti ja valmiv
projekt annab palju lisandväärtust
linnale laiemalt. „Selle arendusega
luuakse Kristiine linnaosasse juurde
ka uusi töökohti ning asumisse lisandub suur hulk kvaliteetseid, madalate
energiakuludega ja kaasaegseid elu- ja
kontoripindu, mis loovad head tingimused nii kodukohaks kui ka tööks,"
lisas Riibe.
Tammsaare 56 asuv liginullenergiaga uue ajastu büroohoone eristub
läbimõeldud ruumilahenduste ning

RIIBE:
PLANEERIME TONDI
RAUDTEEÜLESÕIDU
JA RAHUMÄE TEE
REKONSTRUEERIMIST
LK 2

UUDISED
 Kahjuks on ka sel kevadel aset
leidnud ebaseaduslike ja isetekkeliste prügilate juhtumid, mistõttu kutsub linnaosavalitsus üles
märkama risustajaid ja prügistajaid
ning neist koheselt teada andma.
Anna teada rikkumisest Tallinna
Munitsipaalpolitsei numbril 14410.
 Kristiine linnaosa valitsus pikendas lepingut Riidepunkt
MTÜga aadressil Mustamäe tee
39 juures oleva linnamaa tasuta
kasutamiseks. Hea uudis on ka
see, et seal asuvad mahutid, kuhu
saavad elanikud oma kasutatud
riideid annetamiseks tuua kodulähedaselt ka edaspidi. Annetatud
asjade taskud tasub eelnevalt üle
kontrollida, et olla kindlad, et annetatakse vaid seda, mida annetada
soovitakse. Kõik annetatud asjad
sorteeritakse ning viiakse abivajajateni liigiti. Riidepunkt MTÜ omab
pikaaegset kogemust abivajajate
varustamisel tarvilikuga.

liikumisharjumusi soosivate lisavõimaluste poolest. Parkimine on suuremas osas hoone maa-alusel korrusel,
sealsamas on kinnine jalgrattaparkla
koos riietus- ja pesemisvõimalustega.
Kõik büroopinnad saavad rõdu ning
hoone katusekorrusele ehitatakse
terrass, kust avanevad vaated Forus
Spordikeskus Tondi tenniseväljakutele. Büroohoone valmib 2023. aasta alguses. Tammsaare 56 büroohoone arhitektid on HG Arhitektuur ja KAMP
Arhitektid.
„Hoone kuju ja olemus tuleneb
asukoha unikaalsetest väärtustest,“ üt-

VÄLITREENINGUD
LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12
Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

Juhendajad:
Aliis Sarapik (Treksi Teraapiad)
Egon Tintse (FC Flora)

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!

les Hanno Grossschmidt HG Arhitektuurist.
„Hoone suhestub sujuvalt ühest
küljest Tammsaare tee aktiivse
ärifrondiga, teisest küljest ajalooliste
punastest tellistest Tondi kasarmuhoonetega ja kolmandast küljest rekreatsiooniks mõeldud pargi ning tennisekeskusega.”
“Hoone sisearhitektuur on samuti inspireeritud lähedal asuvatest
ajaloolistest punastest tellishoonetest
ja tenniseväljakutest, mis peegeldub
interjööris savipunase terracotta toonina,“ ütles Jan Skolimowski KAMP

Arhitektidest. „Hoone üldkasutatavatele aladele oleme toonud pehmeid
vorme, et liikumine ruumis oleks sujuvam ja loomulikum ning tennisele
viidates lisanud seintele tennisepalle
sümboliseerivaid valgusteid.
Koosoleku ja puhkeruumide viimistlemisel on tulevasel rentnikul
aga võimalus valida kolme tonaalsuse vahel, mis on tuletatud maailma
eri paigus toimuvate Grand Slam
tenniseturniiride väljakukatetest.“
Lisainfo Park Tondi elu- ja ärikvartali kohta: https://parktondi.ee/tammsaare-tee-56/

KRISTIINE
KEVADLAAT
JA VENEETSIA
KARNEVAL
28. mai 2022

Löwenruh’ pargis,
Mustamäe tee 59a
Kauplemine kevadlaadal
kella 10-16
Veneetsia karneval
algab kell 13

 Jätkuva heakorrakuu raames
istutati nartsisse ja võõrasemasid.
18. aprilli hommikul istutati kevadise heakorrakuu raames Endla-,
Tulika tn ja Sõpruse pst ristmikule
üle 150 erineva öökülmi taluva lille.
 Aprillis vaadati üle projekti „Hoovid korda“ toetusmeetme raames Räägu tn 9 korteriühistu poolt
tehtud töö. Korteriühistu asendas
laste mänguväljaku kiige amortiseerunud raami uue metallist ilmastikukindla variandiga. Suured
ja väikesed saavad nüüd oma
koduõues turvaliselt mängida ning
värskes õhus kvaliteetaega veeta.
Korteriühistut esindas juhatuse liige Innar Hunt.

 Tuletame meelde, et heakorraeeskirjast tulenevalt on Tallinna
linnas keelatud kulu, lehtede ja
prügi põletamine. Lubatud on
okste põletamine, kuid selleks
tuleb kindlasti järgida tuleohutusnõudeid. Tallinna elanikud saavad
oma aia- ja haljastusjäätmed viia
jäätmejaamadesse.
Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võetakse ühelt toojalt korraga tasuta
vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit.
Avalikus kohas on keelatud teha
keskkonna- ja kommunaalameti
loata lõket ja grillida kohas, mis ei
ole selleks ette nähtud!
 Kristiine linnaosa valitsuses
käisid külas Lions Club LC TALLINN KRISTIINE targad ja tegusad mehed. Üle 27 aasta meie
linnaosas tegutsenud Lions Club
Tallinn kristiine lõvid on Kristiines
ellu viinud mitmeid heategevusprojekte, s.h. linnupesakastide
paigaldamine ja puude istutamine
Löwenruh’ pargis, helkurite jagamine sügisel ja uudse ettevõtmisena väikeste tänavaraamatukogude
loomine Kristiine asumitesse. Palju
uut on veel ka plaanis.
 Keskkonnakuu raames saavad Tallinna elanikud jäätmejaamadesse tasuta jäätmeid ära
anda 15. maini. Korraga võetakse ühelt elanikult vastu kuni 3 m3
suurjäätmeid (võrreldav sõiduauto
järelhaagisetäiega).
Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart
või juhiluba. Lisainfo www.jaatmejaam.ee.
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Foto: Aet Kuuskemaa erakogu

Maastikuarhitekt
Valve Pormeistri kodumaja
Kristiine linnaosas
Meie sisuka ajalooga linnaosa aedlinnakus
asub tuntud Eesti maastikuarhitekt Valve
Pormeistri kodumaja, aadressil Mooni 35.
See 1962. aastal valminud maja on aastakümneid olnud koduks inimesele, kelle
projekteeritud on teiste hulgas Tallinna Lillepaviljoni, kohviku Tuljak ehitis, Tallinna
Botaanikaaia hoonestus, Kadrioru Kunstimuuseumi skulptuuriaed, EPA hooned
Tähtveres, Kurtna keskuse hoone, Maarjamäe mälestusansambel ning arvukalt
haljastusprojekte. Avalikke hooneid saavad
vaatamas käia kõik huvilised. Eramajadesse kiikamiseks tuleb aga veidi vaeva näha.
Valve Pormeistri loomingut iseloomustatakse sõnadega „põhjamaine modernismihõng“ ning „orgaaniline arhitektuur“.
Ära võib seda tunda ka karniiskatuste,
punaste telliste ja muude iseloomulike detailide järgi. Tema projekteeritud hooneid
on üle Eesti ka renoveeritud. Näiteks Saku
Näitusepaviljon, millest kaks aastat tagasi sai vallamaja, karniiskatus endiselt äratuntavalt pormeisterlikult kaasaegne.
Valve Pormeistri Kristiines asuv kodumaja on Eesti arhitektuuriloo üks pärle. 1980. aastal ehitati Pormeistri projekti järgi
hoonele juurde garaaž-saun. Kasvuhoonest, mis algselt oli ehitatud köetavana, on ümber ehitatud avatud katusealune. Muudetud
on veidi sissepääsu osa, ent muus osas on eramu mitmekümne
aasta vältel jäänud puutumatuks. L-kujulise plaaniga maja aias on
säilinud hoole ja armastusega loodud kõrghaljastus ja istutatud
viljapuud ning püsikud, kesk mida jookseb munakivitee.
Kristiine lehe toimkond käis seda Mooni tänava kõrge viilkatusega erilist arhitektuurimälestist uudistamas ning vestles
Valve õetütre Aet Kuuskemaaga. Muinsuskaitsealust maja, mille
arhitekt ise projekteeris, saab näha Kultuurimälestiste registris
olevatelt piltidelt igaüks ka seestpoolt. Muinsuskaitsenõunik Liina Jänes on kirjutanud kõnealuse elamu kohta põhjalikumaltki.
Kümmekond aastat tagasi pani arhitekti õetütre tütar maja aga
müüki, ning kuulub nüüd uutele tublidele omanikele.
Kristiine elanikele meeldib jalutada
kohalikes parkides
ning
aedlinnakus.
Kevadistel jalutuskäikudel on Kristiines
palju sihtkohti. See
ajalooline Eesti suurkuju kodumaja on
kindlasti üks vahva
kultuurilise „huvitaja“ jalgsi ja rattaga ettevõtetavate teekondade sihtpunkt.
Aet Kuuskemaa meenutas Kristiine lehele oma tädi heade
sõnadega: „Valve projekteeris omad arhitektuursed objektid loodusesse, sidus majad puude, pôôsaste ja lilleväljadega. Endale ta
projekteetis ka nii öelda “ajast ees” oleva maja. Kord kui mina
juhtusin Mooni tänaval veel pooleliolevast tulevasest Valve Pormeistri kodumajast mööduma, seisis seal hulgake inimesi, kes
arutasid omavahel , et mis “sihukesest” ehitisest küll saama peab?
Kui mina nimetasin, et siia tuleb elumaja, vastati mulle täie veendumusega: “No elumaja see küll ei tule!”“
Galeristist õetütar rääkis, et oma koduaias armastas Valve linde jälgida ja jutustas nendest toredasti: „“Näe! Sakslased kohal ja
soomlased ongi kôik läinud”. Sügiseti aga vastupidi: ”Soomlasi
aed täis ja sakslastest pole enam kippu ega kôppu.” Tegelikult tulid
südasuvel sirelipôôsas laulvad ööbikud ning maja räästa alla pesa
teinud pääsukesed kaugemalt, kui Lôuna- ja Kesk- Euroopast.
Valve aga nimetas ka Aafrikasse meie külma talve eest pagenuid
ühtviisi sakslasteks. Vene- ja Soomemaalt meile talvituma tulijaid
leevikesi ja tihaseid aga soomlasteks. Veel armastas ta teha varblastele “ märkusi” stiilis: “Mis sa keksid? Kônni ilusti!”“ meenutab
proua Kuuskemaa.
„Kirikus Valve käia ei armastanud. Loodus oli see, mis teda
enim köitis,“ jutustab arhitektuuri korüfee lähisugulane tolle luulelembusest rääkides.
„Ta luges tihtipeale luulet ja armastas iseäranis Tagoret, keda
ka tsiteeris: “Keda sa kummardad seal üksildases ja pimedas
templinurgas suletud uste taga? Ava silmad ja näe! Sinu jumal ei
ole su ees! Ta on seal, kus kündja on kündmas põldu ja tee-ehitaja
lõhub kive. Ta on nendega päikeses ja vihmavalingus ning tema
kuub on kaetud tolmuga,”“ lõpetab Valve õe, Elgi Reemetsa tütar
nostalgiliselt.

JUHTKIRI
kuid, eriti asjakohased olid need, mis puudutasid näiteks bussipeatuste asukohta. Meie
linnaosa on pideva muutumise kursil, ning
siinne roheline elukeskkond on Tallinna üks
esinduslikemaid.

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!
15. mail tähistame tähtpäeva kui meie armastatud Tallinn sai Lübecki linnaõigused. Esimest korda peeti Tallinna päeva 2002. aastal.
See on päev, mil mõelda ka sellele, milline on
Kristiine linnaosa oma identiteet, minevik ja
tulevik. Hoiame oma armast linnaosa!
Oleme alustanud sel aastal kahe suure teeobjekti projekteerimisega, nendeks
on Tondi raudteeülesõidu ja Rahumäe tee
rekonstrueerimised. Mõlemaid eskiise tutvustasime hiljuti ka avalikult infotundides,
et saada võimalikult palju piirkonna elanike
tagasisidet.
Tondil
ristuvad praegu raudtee
ja sõidutee samal
tasandil ja näiteks
veokitele ning bussidele on parempööre üsna ohtlik.
Ristmiku muutmine eritasandiliseks parandaks liiklusohutust
ja -mugavust märkimisväärselt.
Rahumäe tee rekonstrueeritakse Tammsaare tee ja Tervise tänava vahelisel lõigul.
Eeskätt muutuvad turvalisemaks, mugavamaks ja atraktiivsemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Olgu siinkohal
märgitud sealne spordiajalugu, kuivõrd metsistunud liivaluited olid harjutuspolügooniks
esimestele Eesti kergejõustiklastele.
Mõlemale poole sõiduteed rajatakse 4,8
meetri laiused kergliiklusteed, mis on üks
olulisemaid muudatusi võrreldes praeguse
olukorraga. Avalikul arutelul kohalike elanikega sai arvesse võetud mitmeid ettepane-

Tallinn maksab esimese
haiguspäeva hüvitamise toetust
veel maikuu lõpuni
Selleks, et piirata koroonaviiruse levikut ja
soodustada haigestunud inimeste kohest
koju jäämist, hakkas Tallinn eelmise aasta
märtsis maksma esimese haiguspäeva hüvitamise toetust. Toetust saab taotleda veel
kuni 31. maini 2022 alustatud haiguslehtede
puhul.
Viiruse leviku piiramiseks oli äärmiselt
oluline, et inimesed jääksid koju juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Sageli aga
minnakse haigena tööle, sest rahaline kaotus
annaks pere eelarves tugeva tagasilöögi. Esimese haiguspäeva hüvitamisega sai linn pakkuda inimestele veidigi tuge, et koju jäämise
otsus tuleks kergemini.
Eelmise aasta jooksul sai esimese haiguspäeva hüvitise toetust ligi 14 000 inimest ning
välja maksti üle 417 000 euro. Esimese haiguspäeva hüvitise summa on 30 eurot.
Taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses 40 kalendripäeva jooksul päevast, kui
Eesti Haigekassa on pärast haiguslehe lõpetamist maksnud välja töövõimetushüvitise.
Samuti jääb mai lõpuni kodu-visiite tegema koduarstibrigaad, tagamaks kohest
arstiabi lastega peredele ka nädalavahetustel.
Teenus on osutunud väga vajalikuks, kuivõrd
käesoleval aastal on toimunud üle 270 koduvisiidi. Peale suvepuhkust naaseb arstibrigaad
väljakutsel kodukülastusi tegema taas sügisel.
Kristiines Ukraina kool
11. aprillil alustas pealinnas tööd Ukrainast
saabunud sõjapõgenike lastele loodud kool.
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi filiaalina tegutsev kool asub Tallinna Ülikoolile kuuluvas
õppehoones Räägu tänaval. Oleme väga tänulikud Tallinna Ülikoolile, kes leidis kiiresti
võimaluse anda meie käsutusse ühe korruse
oma õppehoonest.
Käesoleva õppeaasta lõpuni töötab uus
kool päevakoolina, kus lapsed osalevad huvitegevustes ja teistes juhendatud tegevustes,
kuid klassikalist õppetööd esialgu ei toimu.
Selline õppevorm annab lastele võimaluse

Palve vältida ilutulestiku
kasutamist hetkeolukorras
Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenike kannatustega
paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos
teiste riigiasutustega inimestele südamele vältida praegusel
ajal pürotehniliste toodete kasutamist. Tänases olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust
ning võimalusel vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab
üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, on paljudele
meie maal põgenikuna viibijatele rahulik igapäevaelu olulisem
kui kunagi varem. Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on
TTJAle laekunud pöördumine sõjapõgenike majutaja poolt, kus
on selgitatud, et ilutulestik on mõjunud hirmutavalt sõjakoldest
põgenenud Ukraina lastele, põhjustades õhtuti ärevust ja paanikat. Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on
seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas kehtib see
reegel ajavahemikus kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni.

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 17. juunil 2022

Kristiine Linnaosa Valitsus

uutes oludes kohaneda ja arvestades
olukorda vajavad
nad kindlasti aega
ka
taastumiseks.
Edaspidi
toimub
õpe hübriidõppe
vormis, kus on tagatud ka ukrainakeelne tugi.
Paljudel kooliõpilastel on alanud eksamiperiood. Soovin kõigile edu ja kordaminekuid! Tean, et õppeaasta oli raske, kuid usun,
et kõik läheb hästi ja saate näidata siiski oma
parimaid tulemusi. Palju edu!
Meie linnaosas on palju kauneid parke
ning rohealasid, kus on mitmesugust linnamööblit ning näiteks Kotkapoja 2b aadressil
käib praegu uue purskkaevu ehitus, mis toon
uue kvaliteedi värskes õhus vaba aja veetmiseks.
Mai kuus toimub mitmeid üritusi ja talguid Tallinna päeva raames, traditsiooniline kevadlaat ja Veneetsia karneval, algavad
välitreeningud, mis toob linnarahva kokku.
Samuti on suures pildis hoogu võtmas Tallinna rattaprojekt Bicification, mille eesmärk on
jalgratta kasutamise suurendamine ja soodustamine linnakeskkonnas. Nagu eespool
mainitud, laieneb meiegi linnaosa rattateede
võrgustik Rahumäe tee ja Tondi raudteeülesõidu võrra jalgsi ning rattaga liikleja kasuks.
Loodetavasti loeme peatselt ajalehtedest valdavalt häid uudiseid, ning nagu on
taandumas koroona viirus, kasvavad suve
saabudes võimalused osaleda vabas õhus toimuvatel üritustel ning võtta ette jalutuskäike.
Oleme hätta jäänute tarvis koostanud ülevaatliku infovoldiku sotsiaalabi võimaluste
kohta, mille leiate linnaosa kodulehelt.
Selle aasta traditsiooniline heakorrakuu
kampaania on lõpusirgel. Haljasalad on korras ning tänavad talveprügist koristatud. Veel
viimased pingutused ja linnaosa kevadkoristus on lõpule jõudnud. Tahan tänada kõiki linnaosa elanikke ja korteriühistuid, kes
korrastasid ka oma koduümbrust, aedasid ja
hoove. Minu hinnangul on Kristiine sel aastal palju puhtam ja hoovid on korras, aitäh
kõigile!
Hoiame üksteist ja meie
ümbritsevat ajaloolist
ning mitmekesist Kristiine
linnakeskkonda!

 Suvi on lähenemas, seega ka puhkused Eesti saartel! Alates
pühapäevast, 1. maist algab Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliini navigatsioonihooaeg. Reise Aegnale korraldab Spinnaker OÜ laevaga Vegtind. Täpsem info väljumiste kohta Spinnaker OÜ kodulehelt: www.
liinilaevad.ee. NB! Kiirlaev Vegtind väljub Patarei sadamast Linnahalli kailt ja sõidab Aegnale 30 minutit.
 Linnu teel algas ajutise freesipurust kõnnitee rajamine Kotka
staadioni juurde, et jalakäijate liikumine oleks piirkonnas mugavam
ja turvalisem. Elanike rõõmuks muutub siingi liiklemine mugavamaks
ja ohutumaks.
 Toimus „Tuleviku öko-sõbraliku robootika kood“ projektireis (Code of Future Eco Friendly Robotics) Erasmuse programmi
raames Kristiine Gümnaasiumi õpilastele. Kooli 8.klassi õpilased
tegelesid väljasõidul Põhja-Makedooniasse Lego Spike Prime
robotite loomise, ekskursioonidel osalemise ja uute teadmiste
omandamisega.
 23. aprillil toimus traditsiooniline Kristiine Open 2022 maleturniir, Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59, Tallinn),
osales 86 mängijat. Peaauhinna võitis Sofia Sokolova. Turniiri võitsid:
I koht Aleksandr Volodin, II koht Igor Švõrjov, III koht Sergei Neff, IV
koht Daniel Šnuroo, V koht Andrei Šiškov, VI koht Sofia Blokhin, Võitja
„Parim seenior“ kategoorias Vjatšeslav Garber, Võitja „Parim naine“
kategoorias Triin Narva, Võitja „Parim noor“ kategoorias Anastassia
Sinitsõna, Võitja "Parim noor“ kategoorias Nikita Rychagov.
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Intervjuu: Kristiine olümpialane Andrei Koitmäe
viis Eesti spordi uuele tasemele

Vestlesime Kristiine linnaosas
elava olümpiasportlase Andrei Koitmäega. Ta on siin elanud tervelt 11 aastat, ent pärit
on mees ikkagi maalilisest Viljandist. Kuueteistkümne aastaselt tuli ta Merekooli õppima
ning jäigi Tallinnasse. Kuidas
leidis olümpiakapten tee oma
lemmikspordiala juurde, räägib mees hea meelega oma
Kristiines asuvas büroos.
Viisite Eesti ratastoolikuringu võistkonna kaptenina olümpiale. Mis tunne oli?
Hea tunne oli loomulikult. Võidupileti saamine olümpiale tuli vaikselt,
nägime palju vaeva. Aasta aega enne
olümpiat lugesime punkte kokku: kui
12 riiki saab olümpiale siis ühel hetkel

olime me üheteistkümnendad. Viimasel MM’il oli võimalus selleks meie
ees Ameerika ja Itaalia meeskonnal.
Ameerika saigi rohkem kui 8 punkti,
ning jõudis seeläbi olümpiale. Itaalia
sai viimasel MMil ainult 2 punkti, jäädes eelviimaseks. See avas meile tee
olümpiale. Siis hakkas trennitegemine. Tõstsime treeningkoormuse maksimaalsele tasemele, mis oli 4-6 korda
nädalas. Enne curlinguga tegelemist
oli minu ala maadlus, ent välismaale
saamine tundus tol ajal liiga keerulisena. Seega tegelesingi hobi korras
rahulikult selle spordialaga.
Kuidas hiinlased teid vastu võtsid?
Vastuvõtt oli väga hästi organiseeritud. Lennujaam oli tühi. Skafandrites
inimesed võtsid meid vastu, viisid läbi
turvakoridori bussi peale, ja algas otsesõit olümpiakülla. Viimane on kinnine linn, kuhu kedagi ei lasta. Korraldus
oli väga heal tasemel. Loomulikult oli
kohapeal vaja koroona teste teha iga
päev. Olümpiaküla vabatahtlikud olid
abivalmid ning andsid endast kõik, et
me tunneksime endid hästi. Ka ilm oli
hea – Pekingis külmaga probleeme ei
olnud, seal oli kogu aeg soe.
Kuidas sulle Hiina meeldis?
Hiinat kui sellist oli aega näha
vaid bussiaknast, jättes aga üllatavalt
hea mulje. Kõikjal 10-20 korruselised
kortermajad – vanematel majadel olid
alati konditsioneeri kastid välisfassadi
peal. Elukvaliteet tundus Hiinas parem olevat, kui ma ootasin. Keskmine

palk ongi neil sama kui Eestis. Pood
olümpiakülas oli tegelikult olümpiapood ning seega väga kallis. Aga teisi
hindu ei olnud näha. Meid ei lastudki
olümpiakülast välja, seega me tegelikult väga palju Hiinat ennast ei näinudki. Kui me hakkasime Hiinast ära
minema, suurenes Shanghais koroona-nakkuste arv ning hiljem isoleeriti
kogu linn halvenenud olukorra tõttu.
Kuidas te curlingu enda jaoks
avastasite?
Ma ei teadnud curlingust alguses
midagi. Mõni aeg mängisin ratastoolis,
olles Eesti Invaspordi Liiduga tihedalt
seotult, istevõrkpalli ja kelguhokit. Liidu peasekretär Signe Falkenberg, kelle
asetäitja ma paar aastat olin, helistas ja
pakkus mulle spordialaga tegelemist.
Koheselt hakkas see sport ka meeldima
– see lihtsalt sobis mulle, sest curlingus
peab hea närvikava olema. Curling ei
nõua suurt füüsilist vormi, ehkki see
aitab.
Kas treenereid ikka jagub?
Treenereid ei jätku ei tavacurlingus,
ega ratastoolicurlingus. Eestis on ehk
vaid paar litsensiga treenerit, näiteks
Harri Lill.
Kas plaanite oma Kanadast pärit
treeneriga jätkata?
Kanada treeneriga, kes meil oli, sai
koostööd tehtud olümpiatsükli lõpuni. Kas koostöö ka jätkub, hetkel ei tea.
Treenerile ei olnud koroonatingimustes
reisimine lihtne, kuna ta elas Kanadas
ning lendas iga paari nädala tagant

Eestisse. Tänaseks päevaks oleme me
saavutanud piisavalt hea taseme ja kogemustepagas on suur, saame ka ise olla
endale treeneriteks.
Kui suured on tavalised curlingu
meeskonnad?
On kaks variant - 4 inimest tiimis, 3
meest ja 1 naine, või vastupidi. Või siis
double mix – uus format, kus on 2 vastassoost liiget.
Kas spordis on teie alal ka muresid?
Sponsoreid võiks loomulikult rohkem olla. Invar ja Tallinna Vesi on
hetkel aktiivseimad sponsorid. Samuti
võiks mängijaid alati rohkem olla. Kas
või juba selle pärast, et saaks omavahel täiskoosseisulisi võistlusi pidada
ja treenida. Konkurents võiks mängijate vahel kindlasti suurem olla. Eestis
saab curlingut muidugi mängida vaid
Tondiraba hallis, kuna nõuded jääle
on sellel spordialal väga kõrged. Peale
1.5-2 tunnist mängu tuleb jääd uuendada, kuna õhumullid, mis jääst välja
kuluvad hakkavad mängu aeglustama. Peale 5. -6. end´i on siis see hetk,
kui jääd tuleb uuendada. See ahendab
neid võimalusi, kus selle spordialaga
Eestis tegeleda saab.
Miks peaksid noored valima sellise spordiala, nagu seda on curling?
Tavacurlingus alustatakse muidugi noorelt. Ma arvan, et 12-13-aastaselt, mitte nooremalt. Veel nooremad
ei jõua füüsiliselt seda kivi visata üle
platsi, kuna see on ikka raske. Meie
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meeskonnas oleme me kõik umbes
viiekümnendates. Ratastoolicurlingus
ei ole vanus piiranguks. Kes soovib
see tegeleb. Ideaalne vanus on 35-50.
Üle selle sõltub väga palju inimesest
endast.
Kas teil on ka vahvaid mälestusi
seoses eluga Kristiines, mida saaksite
ehk jagada meie lugejatega?
Mulle meeldib väga Pihlaka kohvik
– vahva on vaadata, kuidas kõik need
teise ajastu prouad, kübarad ja korralikud soengud peas, kohtuvad selles kohvikus oma sõbrannadega ning muudkui
lobisevad. See on midagi, mida ma nii
väga armastan sellises ajastulikus siiruses. See on nii vahva vaatepilt, kui sama
tänava prouad – kolm elegantset sõbrannat– käivad seal kohvitamas. Kristiines on hea elada, aga nüüd kui mul koer
on, tunnen ma puudust kergliiklusteedest. Neid võiks siin Kristiines rohkem
olla. Jalgratturid ja tõukeratturid sõidavad sealsamas, seega on see liiklemine
ebamugav. Logistilises mõttes on Kristiine väga hea koha peal, linn areneb
kiiresti.
Curlingu reeglitest.
Jääl on kaks meeskonda, kes viskavad kordamööda kive. Eesmärgiks on
heita 2-kilone kivi sihtmärgile (kodule)
võimalikult lähedale. Kapteni rolliks on
lisaks viskamisele ka tiimi juhtimine.
Kui 16 kivi on visatud, saab voor läbi.
Punkte saab vaid parem meeskond.
Arvesse lähevad kivid, mis kodu puudutavad.

Korteriühistute infopäeval käsitleti turvalisust ja tuleohutust
KORTERELAMU VÄLINE TULEOHUTUS
Katuse ohutustarvikud:
käiguteed, redelid jms

• Küttesüsteeme tuleb puhastada vähemalt

1x aastas, vajadusel tihedamini.
Puhastajaks võib olla ainult kutseline korstnapühkija.
Infot saad telefonilt 1524 või aadressilt:
www.korsten.ee ja www.kutsekoda.ee

Rõdul suitsetades kustuta kindlasti
sigaret korralikult ja pane see
mittepõlevasse anumasse

Väline
tuletõrjeredel

Katuseluuk

minimaalmõõt 0,6x0,8 m

Trepikoja suitsueemaldus

trepikoja ülaosas vähemalt 1 m2
suurune avatav või ohutult
purustatav aken

• Hoonetes kõrgusega ≥ 8,5 m tuleb ette
näha pääs katusele kas:
· vahetult trepikojast
· läbi pööningu
· välise tuletõrjeredeli abil

≥ 1m2
≥ 0,5 m
• Hoone ja juurdesõidutee vahel ei

• Küttegaasil töötava grillseadme
kasutamisel jälgi kasutusjuhendit,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud seadet ei tohi kasutada
siseruumides

Hädaväljapääs

Trepikoja välisuks:

ÕNNE 13

• vähemalt samane trepikäigu
laiusega (üldjuhul 1,2 m)
• vähemalt 2,1 m kõrge
• üle 30 elaniku – avaneb väljapoole

grillseade küttepuudega
≥5m

≥ 0,9 m

≥2m

≥2m

grillseade grillsöega

≥4m

≥ 1,2 m

• Pääs keldrisse

maapinna tasandilt:
• vähemalt 0,9 m lai
• vähemalt 2,1 m kõrge

≥ 2,1 m

6 kg

või 10 L

Tahkel kütusel töötav

tohi olla kõrghaljastust, elektriõhuliine ja
piirdetara, mis takistaks päästetööd

≥ 0,6 m

Tahkel kütusel töötav

• Põlevmaterjalid, puuriit
ja prügikonteiner peavad

asuma ohutus kauguses süttiva
välisvoodriga hoonest või
mistahes hoone välisseinas
olevast avast (uks, aken vms)

Keldri suitsueemaldus:
avade suurus üldjuhul
0,5% põrandapinnast

≥ 4,5 m

Aprillikuises Kristiine korteriühistute e-infopäeval
Lilleküla päästekomandos kõneldi teemal „Räägime turvalisusest ja tuleohutusest. Kui ohutud
on meie kodud?“. Juhtnööre jagas päästekomando uus pealik Hengo Metsaru, kelle enam
kui kahekümneaastasest kogemusest päästetööl
saab lugeda Kristiine Lehe aprilli numbrist.
Kuigi teema ei ole uus, osutab tule- ja muude kodus toimuvate õnnetuste statistika, et ei ole
endiselt liiast üle korrata mõningad põhitõed, et
meie koduümbrus ja kodud oleksid ohutud. Linnaosa elanike suurt huvi tunnistas nende poolt
esitatud küsimuste arvukus.
Alustuseks — iga koduomanik saab ise hinnata enda kodu turvalisust: suitsu- või vinguanduri
olemasolu ja töökorras olekut, kemikaalide ohutut hoidmist, kukkumisohtu põhjustavat sisustuse
puudumist, gaasiseadmete ning elektrijuhtmete
turvalist toimimist. Kõige enam põhjustavadki
õnnetusi
hooletus toiduvalmistamisel, tule- ja
vinguohust teada andvate andurite puudumine,
vananenud elektrijuhtmed, riskikäitumine, libedad trepid ja põrandad, libisevad vaibad.
Kõige kindlam on küsida kodunõustamist
päästekomando eksperdilt. Nagu kõik päästekomandod Eestis, teeb ka käesoleval aastal juba
90 - aastane Lilleküla päästekomando ennetustöö käigus kodukülastusi. Nõustamine on tasuta
ja vajadusel ulatatakse abivajajale abikäsi näiteks vinguanduri või ohutuspleki paigaldamisel ja
tuhaämbrite jagamisel. Hengo Metsaru julgustas
inimesi julgelt pöörduma pääste poole neis küsimusis! Head nõuanded ohutuse tõstmiseks leiab
ka Päästeameti temaatiliselt kodulehelt: https://
kodutuleohutuks.ee/.
Korteriühistute nõustamisel vaatavad päästekomando eksperdid tavaliselt üle, kas maja elektrisüsteem on auditeeritud, ühine küttesüsteem
üle vaadatud, hoonete nurkadel aadressitähised,
korrused ja korterid tähistatud, tuletõkkeuksed on
olemas ja toimivad jms. Kortermajades on kõige

Kui ehitise kõrgeim osa ulatub
ümbruskonna hoonestusest enam
kui 15 m kõrgemal ja see ei asu
naaberehitise piksekaitsetsoonis,
peab ehitisel olema piksekaitse

≥ 0.80 m

Marju Korts,
linnamajanduse osakonna vanemspetsialist

värav
≥4m

• Sõidukite parkimine ei tohi ehitisele tekitada
täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd

Päästemeeskonnal vajalik juurdepääs:
• JUURDESÕIDUTEE: • üldjuhul rajatakse ringsõiduna
• hoone seinast 5–8 m kaugusel
• vähemalt 3,5 m laiune

• iga välisukse juurde
• tuletõrje veevõtukohale
• hädaväljapääsule

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE korral helista päästeala infotelefonile 1524 • VEEBINÕUSTAJA: facebook.com/paastenoustaja • TULEKAHJU korral helista 112

sagedasemaks probleemiks evakuatsiooniteede
vabana hoidmine, st ühistu koridorides ei tohi
hoiustada
jalgrattaid, lapsevankreid, lilli jms.
Korteriühistutel tuleb parkimise korraldamisel

pöörata tähelepanu majade juurdepääsetavusele, trepikodade esised peavad vabaks jääma.
Infotunni kestel leidis aset operatiivauto väljasõit ‒ Lilleküla päästekomando piirkonnas oli juh-

tunud õnnetus. Selliseid väljakutseid on päevas
tavaliselt 7 ‒ 8 korda. Tehkem kõik omalt poolt, et
lihtsasti ennetatavad õnnetused jääksid toimumata! Kuula lähemalt linnaosa Facebooki kodulehelt!
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Hispaania nädal Kullerkupu lasteaias
Karin Pero, õppejuht,
Tallinna Kullerkupu Lasteaed
Kullerkupu lasteias toimus rida põnevaid üritusi Hispaania nädalal, mil Manresa-nimelisest Kataloonia linnast pärit
Karuna A. Cots’i juhendas lasteaiaperet.
Sündmusterohke nädal leidis aset koostöö raames Euroopa Solidaarsuskorpusega ja EstYesiga, mille kaudu saabus Eestisse ka vabatahtlik
Cots, 18.-22. aprillil tegutses Cots iga päev erinevas rühmas, tutvustades lasteaiaperele oma
maad, keelt ja tantse. Tutvust tehti ka hispaania
köögi ja sealsete maitsetega. Lisaks said lapsed
kuulda üht toredat legendi vaprast rüütlist Sant
Jordist, kes on Kataloonias armastajate kaitse-

pühak. Nimelt toimub 23. aprillil Barcelonas
väga populaarne festival, mis ühendab kultuuri
ja romantismi ning tähistab sel moel ülemaailmset raamatupäeva. Sel päeval on paaridel
kombeks kingitusi vahetada - mehed saavad
raamatu ja naised roosi. Aja jooksul on see traditsioon arenenud nii, et nii mehed kui ka naised saavad raamatuid ja roose.
Nädal lõppes ühise õueüritusega, kus erinevates pesades said lapsed kinnistada nädala
jooksul kogutud uusi teadmisi ning lahendada
Hispaaniaga seotud ülesandeid. Lisaks oli kunstipesas lastel võimalus kehastuda väikesteks
Picassodeks, et oma fantaasiat kasutades kunsti
luua. Tantsupesas lõid meeleolu hispaania rütmid, mida tutvustas vabatahtlik Maria, kelle Karuna oma projekti kaasas.

KRISTIINE PÄEVAKESKUSE
KEVADINE VÄLJASÕIT
Neljapäeval, 26. mail 2022
TULBIMERES KIRNA MÕISAPARK
Mõisapark pakub kevadel oma tuhandete õitsvate
tulpidega paljudele silmarõõmu ja hingekosutust.
LÕUNAPAUS TÜRIL, KOHVIKUS VAKSAL
ELISE AIA MÜÜGIPLATS
Taimegurmaanidele suvelilled, püsililled jpm. Võimalus
soetada istikuid.
RESA NUKUATELJEE
RING BUSSIGA 95-AASTASEKS SAANUD TÜRI LINNAS
KÄRU KÄRUMUUSEUM

Väljasõit Sõpruse pst 5, kell 9:00
Hind: 38 €
Registreerimine ja info telefonil: 51938255

Lindudele uued kodud
Loodushoiu Fond
Estateguru ja Loodushoiu Fond paigaldasid
linnadesse lindude pesakaste Estateguru koostöös Loodushoiu Fondiga on kutsunud ellu pesakastide paigaldamise projekti, mille eesmärk
on säilitada linnaruumis lindudele sobivad elupaigad. Tallinnas on maaomanikena koostööpartneriteks Kristiine ja Kesklinna linnaosade
valitsused ning Pärnumaal Saarde vald.
Maaomanikud leidsid linnaruumis pesakastidele sobivad asukohad koostöös haridusasutustega. Projekti kaaskasuks on laste
ja õpilaste loodushariduse praktiliste oskuste
teke just pesakastide paigaldamise teemal.
Samad teadmised ja oskused tekkisid ka Estateguru töötajatel, kes paigaldasid pesakaste
koos Loodushoiu Fondi esindajatega Järve terviseradade parki. Pesakastid toodeti Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Valgamaa
käsitööliste poolt. Pesakastide soetamist rahastas Estateguru. Loodushoiu Fondi juhatuse liige Pille Ligi kommenteerib nii: „Kliimamuutuste seisukohalt on oluline majade
soojustamine, mis samas toob kaasa lindude
populatsiooni vähenemise linnas. Räästaalused, seinapraod ja muud sellised kohad kaovad
ning nendega koos ka näiteks õõnespesitsejate elupaigad. Teadlased väidavad, et populatsiooni arvukust on võimalik aidata taastada
pesakastide paigaldamisega. Kuna Estateguru
mõistab kinnisvara teemat, rajasime koos nendega lindudele uued kodud.“
Ehitussektor on üks suurimaid panustajaid
kliima soojenemisse ning selliste heategevusprojektide kaudu soovime juhtida tähelepanu
tegevustele, millega saame keskkonda säästa
ja paremat tulevikku ehitada,“ kommenteeris
ehitussektorisse finantseeringuid tegev Esta-

teguru tegevjuht Mihkel Stamm. Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on linnaosas
rohkesti rohelust ja piirkond on kujunenud
paljudele linnalindudele sobivaks elupaigaks,
mida ka linna planeerimisel silmas peetakse.
„Suuremate arenguprojektide kõrval on meile
olulised ka väiksemad ettevõtmised, seetõttu on
meie jaoks tähtis, et igas lasteaias ja koolis oleksid üleval linnumajad. Rõõm, et seda tehakse
kooliperega üheskoos,“ rõhutas Riibe. „Oleme
paigaldanud linnumaju ka eelmistel aastatel,
seda nii haljasaladele kui ka parkmetsadesse.
Kokkuvõttes toob selline tegevus elurikkust linna tagasi, kuid sel on oluline tähendus nii keskkonnahoiu kui ka kogukonnatunde seisukohast
ning üldpildis mõjutab see meie kõigi elukvaliteeti.“ Pesakastide paigaldamise projekt on
suurepärane näide eraettevõtte, sihtasutuse ja
linna koostööst ning sellest, kuidas on võimalik
üheskoos looduslikku keskkonda linnaruumis
parandada. Ühtlasi andis projekt võimaluse
pakkuda tööd erivajadustega inimestele Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja maapiirkonna käsitöölistele Valgas. Lisainfo: www.
loodushoiufond.ee
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Rohepööre toob rattamajad
Rohepööre toob
korteriühistutele rattamajad
Tallinna kui rohelise linna ambitsioon
tuleneb
inimeste
ootustest ja valmisolekust
muutuda.
Suurte ja ambitsioonikate roheuuenduste
elluviimisel on olulisel kohal koostöö
Andrei Novikov,
kortermajade elaniabilinnapea
kega. Tallinnas on üle
6000 korteriühistu,
kus elab arvestatav osa linnakodanikke. Lisaks
inimeste enda soovile parandada oma elukeskkonda, toetab linn ka rahaliselt korteriühistuid
erinevate toetusmeetmete kaudu. 2022. aastal
on toetumeetmete hoovid korda, fassaadid korda, roheline õu, tuleohutustoetus, koolitustoetus, auditi toetus (sh energiatõhususe toetus)
loetellu lisandunud ka rattamajade (rattahoidlate) toetus ja rohepöörde tegevuste toetus.
Rattamajade (rattahoidlate)
toetus kortermajadele
Kortermajade elanike jalgrataste eelistamine
liiklusvahendina linnas on täna veel vähene.
Põhjusteks võivad olla nii huvipuudus ja kartus,
et rattamaja võtab ära mitu autokohta, rattaga
liiklemise ohtlikkus kui ka rattamajade turvalisus. Seega tuleb eelkõige luua võimalused, kus
kortermajade rattahuvilistel oleks turvaline ja
lihtne hoiustada oma liiklusvahendit. Rattamajade/rattahoidlate toetusega ärgitame elanikke
mõtlema nö „kastist välja“, et otsida nutikaid ja
multifunktsionaalseid lahendusi, kus lisaks rattakohtadele oleks ka elektri- ja tõukerataste laa-

dimispunkt, mida varustab näiteks päikesepatarei ja tavalise katusekatte asemel on rattamaja
katuseks murukatus, või rattahoidla asukohaks
on tühjalt seisnud keldriboksid. Selleks, et kõiki
innovaatilisi ideid rakendada, toetab linn rattamajade/rattahoidlate rajamist 70% ulatuses.
Rohepööre
Rohepööre tähendab eelkõige mõtteviisi ja väärtuste muutust kogu ühiskonnas. Kõige rohkem
linlasi elab nn „mägedel“, kus majadevahelised
rohealad on väikesed ja pigem ümbritseb inimesi betoon ja asfalt. Rohepöörde toetuse eesmärk
on ärgitada kortermajade elanikke otsima uuenduslikke ja innovaatilisi lahendusi kortermajade
või hoovialade rekonstrueerimisel, mis oleksid
keskkonnasõbralikud ja aitaksid kaasa Tallinna
kliimakava eesmärkide elluviimisele. Nii võiks
parklate ja kõnniteede uuendamisel või parandamisel tavapärase asfaldi asendada dreenasfaldi või vett läbilaskva katendiga või hoopis murukiviga. Kindlasti võiks kortermaja vaadata, kuhu
koguneb suvel sademevesi ning vastavalt vajadusele rajada kraavid, viibetiigid liigvee immutamiseks pinnasesse või ehitada süsteemid, mis
aitavad sademevett kasutada haljasala kastmiseks. Rohepöörde toetusega saab ka parandada
või paigaldada liikumisanduritega tänavavalgustit koos LED valgustitega, paigaldades energia
jaoks vajamineva taastuvenergia tootmisseadme
hoovi või abihoone katusele või fassaadile.
Rattamaja/rattahoidlate ja rohepöörde toetuste eesmärgiks on aidata korteriühistutel rahaliselt oma ideid teostada, et läbi selle muuta linn
kohaks, kus inimesed soovivad elada ja hoolivad
oma koduümbrusest.
Kogu vajaliku informatsiooni oleme koondanud Tallinna linna korteriühistute kodulehele
www.tallinn/korteriuhistu.

Ohtlike
jäätmete
kogumisring
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Kasutuskõlblike
esemete
kogumisring
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VASTU VÕETAKSE:

MAI

KRISTIINE

pliiakusid, patareisid ja väikeakusid,
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid,
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

VASTU VÕETAKSE
TERVEID JA PUHTAID:

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid,
riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid,
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön,
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ajagraafik ja peatumispaigad:

● 10.00-10.30 Alajaama 1
(Järve raudteejaama parkla) UUS!

♻ 10.00-10.30 Alajaama 1

● 10.40-11.10 Seebi 32a ees

♻ 12.00-12.30 Lagle pst 2 juures

● 11.20-11.50 Tondi/Linnu tee ristmikul
(Tondi 44 ees)

(Järve raudteejaama parkla)

♻ 14.00-14.30 Sõpruse Rimi parklas
(Sõpruse pst 174/176)

● 12.00-12.30 Lagle pst 2 juures UUS!
● 12.40-13.10 Luige 3 kinnistu juures
(Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)
● 13.20-13.50 Räägu pargi pakendikonteinerite juures (Tüve tänaval) UUS!

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel,
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud,
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

● 14.00-14.30 Sõpruse Rimi parklas
(Sõpruse pst 174/176)
● 14.40-15.10 Koskla 3 ja 5 vahel
parklas
● 15.20-15.50 Mustamäe tee 39
parklas (pakendikonteinerite juures)

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Lisainformatsioon:
www.tallinn.ee/kogumisringid

TULE
TUTVUST
TULE TEE TUTVUST
JALGPALLIGA
JALGPALLIGA
FC
TREENERI
FC FLORA
FLORA TREENERI
JUHENDAMISEL
JUHENDAMISEL
PÜHAPÄEVITI:

22.05, 29.05, 5.06,
12.06 ja 19.06 kell 13.00
Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

Kavas näidistreening,
põnevad harjutused.
Oodatud tüdrukud,
poisid ja lapsevanemad!
TREENINGUD ON TASUTA!

Korraldaja jätab
endale õiguse
teha programmis
muudatusi.

KRISTIINE
PEREPÄEV

Heategevus: kogume rahalisi annetusi Kristiines
elavatele Ukraina sõjapõgenike lastele

1. juunil kell 16-19, Räägu pargis
KAVAS:
Lasteetendus "Nõiatüdruk Mirell läheb kooli“
loosimine
mullishow
animaatorid mustkunstnik
batuut
võistlused
Kogutud toetussumma eest korraldame Ukraina sõjapõgenike lastele suvelaagri
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Mustamäe kutsub juubelile

Kristiine
linnaosa
kinnisvaraturg

Head
Kristiine
elanikud!
Teie naaberlinnaosa
Mustamäe – nagu
me seda praegu
tunneme – ajaarvamise
alguseks
võib
pidada
aastat
Lauri Laats
1962, mil nurgakiMustamäe linnaosa
vi sai toonase Talvanem
linna Polütehnilise
Instituudi hoonetekompleks ning sama aasta
lõpuks valmis I mikrorajooni esimene suurpaneelelamu. Toonase ehitusega ei pandud
algust mitte üksnes ühele pealinna linnaosale
– nagu me seda tänasel päeval tunneme – vaid
radikaalse muutuse läbis ka inimeste elukorraldus. Elamispinna defitsiit oli tohutu, kuid
Prantsusmaalt soetatud moodne ja efektiivne suurpaneelelamute tootmise tehnoloogia
tähendas tuhandetele ühiskorterite elanikele
lootuskiirt, võimalust saada päris oma kodu.
Näitus „Minu esimene
korter Mustamäel“
Nii olemegi Kaja kultuurikeskuses (E. Vilde
tee 118) avanud näituse „Minu esimene korter
Mustamäel“ – täissuuruses tõetruu 2-toalise
Mustamäe korteri 1960ndate lõpust-1970ndate algusest, mida kõik huvilised saavad külastada täiesti tasuta kuni 30. novembrini. Paljudele toob näituse külastamine kindlasti vahvaid
nooruspõlve mälestusi: oli ju pea igas kodus nii
lahtikäiv diivan „Junost“, kui pesumasin „Riga“,
kui külmik „Saratov“ ja palju muud tuttavat nipet-näpet. Nooremad näituse külastajad aga
avastavad enda jaoks palju uut ja põnevat. Head
Kristiine elanikud, tere tulemast näitusele
„Minu esimene korter Mustamäel“! Näitus
on avatud E-R 10-18 ja L 10-15 Kaja Kultuu-

rikeskuse I korrusel (E. Vilde tee 118) ning on
kõigile tasuta.
Mälestused Mustamäest
Kogume ka mälestusi ning fotomaterjali sellest, kuidas omal ajal Mustamäel elati.
Võib-olla ka teie, head Kristiine lehe lugejad,
olete elanud või töötanud Mustamäel: saatke
meile oma mälestusi Mustamäest, kirjutades
Mustamäe Linnaosa Valitsuse postiaadressile:
E. Vilde tee 118, Tallinn 12614 või e-postiga
lauri.laats@tallinnlv.ee. Teie lugudel on tuleviku põlvede jaoks hindamatu väärtus. Sügiseks
saab nendest kõigist kokku põnev raamat.
Mustamäe juubeliaasta
Mustamäe linnaosa tähistab tänavu oma 60.
juubelit ning mõistagi on ka kõik traditsioonilised üritused seotud linnaosa sünnipäeva tähistamisega. Koolides ja lasteaedades toimub
temaatilisi tegevusi joonistamisest spordivõistlusteni ning plaanitakse ellu kutsuda uusi
algatusi, nagu näiteks mälumängude seeria,
mis jääb loodetavasti entusiastide rõõmuks
edasi kestma ka juubeliaasta järgselt. Kõigi
planeeritud ürituste kava on võimalik saada
endale Mustamäe Linnaosa Valitsusest, infot
leiab ka Mustamäe veebilehelt ja Facebooki lehelt. Olete Mustamäele oodatud!

JAREK KASAR

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

"PINK JA PUU"
26. mail kell 19
Kadaka tee 4

Piletid 20/25 €
Info 5691 7397

INVA-ABIVAHENDID
MÜÜK ja RENT riigipoolse soodustusega
Mustika keskuse 1. korrusel
Tel 611 9016 www.teresa.ee
PIDAMATUS- JA KEHAHOOLDUSVAHENDID

LIIKUMIS- JA HOOLDUSABIVAHENDID
Kargud
Rulaatorid
Käimisraamid
Ratastoolid

Madratsid
Hooldusvoodid
Voodilauad
Libilauad

Vanniistmed
Potitoolid
Dušitoolid
Tugikäepidemed

Käesoleva aasta esimeses
kvartalis toimus kokku 224 korteri ostu-müügi tehingut, mida
oli võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga 91 võrra vähem. Üheks oluliseks tehingute arvu languse põhjuseks
on Ukrainas toimuv sõda, mis
tekitaks ka kinnisvaraturu esimeses kvatalis tehingute arvu
languse. Võrreldes aastataguse ajaga on Kristiine linnaosa
korterite keskmine ruutmeetri
hind tõusnud 15%, küündides
2924le eurole. Enim on tehtud
tehinguid ootuspäraselt 2-3
toaliste korteritega – kokku 128,
kõige vähem tehinguid aga
1-toaliste korteritega- kokku 25.
Kristiine asumitest on 2022
aasta I kvartalis olnud aktiivseim
Lilleküla, kus tehti 130 korteri-ostu müügi tehingut. Lillekülale järgnesid Järve ning Tondi
asum vastavalt 64 ja 30 tehinguga. Oluline hinnamõjur on kortermaja ehitusaasta: kui korterite eest, mis asuvad 1990ndail ja
varem valminud majades, tuleb
keskmiselt m2 eest välja käia
2400 eurot, siis korterite eest,

mis asuvad uuemates majades
(2016 ja hiljem valminud) tuleb
välja enam kui 3400 eurot ruutmeetri eest. Korterite hinnad
majades ( uusarendustes ), mis
on valminud 2020 ja hiljem on
kerkinud ca 3900 euro juurde
ruutmeetri eest. Kõige kallim
korteriomand müüdi 2022. A I
kvartalis 592 500 euroga.
Kõige defitsiitsemaks kaubaks Kristiine kinnisvara turul
on elumajad ning elamumaa.
Esimeses kvartalis tehti kokku
vaid 8 elumajade ostu-müügi
tehingut. Kõige kallim maja on
müüdud 410 000 euroga ning
kõige odavam 155 000 euroga. Keskmiseks elumajade
hinnaks oli 1933 eurot. Elamumaaga on tehtud selle aasta
kvartalis vaid 8 ostu-müügi
tehingut, keskmise hinnaga
259 312 eurot. Elamumaade
ja majade puhul määrab hinna
eelkõige asukoht ning kinnisvara seisukord.
Kolm kasulikku nõuannet
eksperdilt.
1. Hind: need hinnad mis
on kuulutusteportaalides, ei ole
tehingute hinnad. Pea nõu asjatundjaga ja müü oma vara reaalse hinnaga.
2. Dokumentatsioon: kui
oled midagi ümber ehitanud,
siis uuri järgi, kas dokumendid
on selle kohta olemas? Vasta-

sel juhul ei pruugi ostja pangast
laenu saada.
3. Miniremont: kerge sanitaarremont võib kinnisvara müügihinda kümmekond protsenti
tõsta. Vaata üle vannitoa vuugid, plekid või kriimud jms seintes. Müüdav kinnisvara võiks
loomulikult olla puhas.
Lauri Esko,
kinnisvaraekspert ja maakler
1Partner

Allika Baptistikoguduse
jumalateenistused
pühapäeviti
kl 11.00, Koskla 18.
www.allika.ee
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.
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310
• 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
• Kivikorstnate ehitamine 51
88889
• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399
3595
• Viin ära vanaraua 55670479
• TALUKARTUL Satina (kollane) 15 eur/25 kg Tel 56175875
• Muru niitmine, trimmerdamine,
heki lõikus, okste äravedu , heina purustamine, kruntide korrastus 5897 7133
• Remont- ja viimistlustööd –
korterite remont, tapeetimine,
värvimine, parketi paigaldamine
jms. Tel. 5100250, rabella@rabella.ee
• Hekkide pügamine soodsalt
ning hoolsalt, vajadusel okste
äravedu. Tel 5302 8158
• Santehnilised ja elektritööd. Tel
58201968

Hea kinnisvaraomanik!
Soovid kinnisvara müüa või üürile anda?
Esmane konsultatsioon TASUTA!
Võta ühendust:
+372 5564 7460
Katre@elamukv.ee

Katre Petruškjavitšus
Kutseline kinnisvaramaakler
elupõline kristiinekas
Kutsetunnistus nr 169743
Kinnisvaramaakleri reg.nr: KMR 43959

13. mai 2022

KRISTIINELEHT

Meister on vaid
kliki kaugusel:
KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

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

Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

30€
VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-17. Tel 699 9907, e-post: kadaka@abctehno.ee
Viimsi ülevaatuspunkt: Muuli tee 10 (drive in teenindus)
Avatud: E-R 9-19, L 9-16. Tel 623 7052, e-post: viimsi@abctehno.ee
Peetri ülevaatuspunkt: Vana-Tartu mnt 74
Avatud: T-R 9-19, L 10-15. Tel 699 8606, e-post: peetri@abctehno.ee
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee
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