
Kalamajas valmib sügisel Kellukese lasteaia 
(Noole 11) uus, miljööväärtuslikku piirkonda 
sobiv hoone, kus on kohti 270 lapsele. Aprilli 
lõpus on hoone sarikapidu. 

Selles
lehes
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Laps on minu 
südameasi 

LK 5.
Agnes Liiv, 

Maru Karu juhendaja

Balti jaama piirkonda valvab 
turvafi rma Patriot Security 

Tallinna päev LK 2.Üldplaneering  LK 2.
Jäätmete 
kogumisring LK 3.

Aprilli lõpust tagab Põhja-Tallinnas 
Balti jaama ja Kopli tänava piirkon-
nas korda turvafi rma Patriot Secu-
rity OÜ.

Turvateenuse osutamise hulka kuuluvad täien-
davalt ka patrulli ringsõidud. 

Balti Jaama ja Kopli tänava alguse piirkond 
on pealinna üks keskustest, kust on korduvalt 
tulnud kaebusi avaliku korra rikkumise kohta. 
Probleeme on huligaansuste, kakluste ja raskes 
joobes inimestega.

Koostööd politsei ja munitsipaalpolitseiga 
on ka hea, kuid arvestades probleemi suurust, 
vajame kindlasti veel lisajõudu, et tagada kord 
ja turvalisus.

Turvateenuse ülesanne ei ole lihtsalt purjus 
inimesi ja korrarikkujaid ühest kohast teise aja-
da. Mullune koostöö turvaettevõttega on näida-
nud, et juhtumid on küll erinevad, kuid korra-
rikkujate ja elu hammasrataste vahele jäänud 
inimesi tuleb nõustada ning suunata abi saami-
sele. 

Turvaettevõte jagab infot politsei ja kohalike 
elanikega ning vastavalt tagasisidele muudetak-
se töötaktikat. 

Patriot Security OÜ alustas tööd Kopli täna-
va ja Balti jaama piirkonnas 28. aprillist, leping 
Patriot Security OÜ-ga lõpeb 30. septembril.

Santa Maria saabus 
Stroomi randa
Stroomi rannaalale saabus mängulaev 
Santa Maria. Uus laev on eelmisest laevast 
poole suurem ning sobib mängimiseks ja 
ronimiseks nii väikestele kui ka suurema-
tele lastele. Senine Stroomi ranna mängu-
laev viiakse üle Pikakari randa. 

Peeti Kellukese lasteaia 
sarikapidu

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Turvafi rma tagab korda Kopli tänava ja Balti jaama piirkonnas.

Patrullid kontrollivad piirkondi, kus alkoholikauplused asuvad haridusasutuste lähedal.

Investeeringuid plaanitakse teha nii 
linnaeelarvest kui ka EL vahenditest.

Laev on 22 meetri pikkune. Ilja Matusihis

Lasteaia hoone sarikapidu. Albert Truuväärt

Oluline on kontrollida piirkondi, 
kus alkoholikauplused 

asuvad haridusasutuste 
lähedal.

Linnaosal on hea 
koostöökogemus Patriot 
Security OÜ-ga samas 
piirkonnas möödunud 

sügisest.

P õ h j a - T a l l i n n a

S U U R K E V A D L A A T
Stroomi rannapargis

8.05.2022 10:00-16:00



Sel aastal on Stroomi rannas ujumine 
ametlikult lubatud, sest terviseamet hin-
das Stroomi suplusvee kvaliteedi 2021. 
aasta suplusvee profiili alusel „heaks“.  

 
Möödunud aastal võttis Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalamet koos Põhja-Tallinna linnaosa-
ga kasutusele meetmeid reostusallikate tuvasta-
miseks. Eelmise aasta jooksul tuvastati mitmeid 
kinnistuid, kust juhiti osaliselt reovett sademe-
veekanalisatsiooni. Samas tuleb arvestada, et 
tegu on suuremahuliste uuringutega ja mikro-
bioloogiline reostus on episoodiline.

Koostöös AS Tallinna Veega jätkuvad val-
gala seiretööd iganädalaselt ja aastaringselt 
koos veeanalüüside võtmisega. Võrreldes 2021. 
aasta algusega ja varasemate läbiviidud uurin-
gute alusel on kõige suurem mikrobioloogilise 
reostuse vähenemine toimunud Harku pinna-
vee väljalasus. 

Linnaosa kavandab ohutuse tagamiseks 
terviseameti ettepanekul supluskoha piiri ni-
hutamist põhja poole, mis lubab suplejatel 
lõunapoolse võimaliku reostusega suplusvees 

vähem kokku puutuda. 2022. aasta suplushoo-
ajal jätkatakse Stroomi rannas igal nädalal ka 
suplusveeproovide võtmist.

Põhja-Tallinn tähistab Tallinna päeva 14. 
mail kogukonnamaja hoovis (Kari 13) 
lastemängude ja Tanja Mihhailova-Saa-
re kontserdiga.

Kohtume laupäeval, 14. mail kell 15 Põhja-Tal-
linna kogukonnamaja hoovis, kus külalisi oo-
tavad muusika ja lõbusad lastemängud. Kell 16 
astub lavale Tanja Mihhailova-Saar!

Tallinna päeval, 15. mail toimub Tallin-
na muuseumipühapäev. Põhja-Tallinnas võib 
tasuta külastada Kalamaja muuseumi ja Eesti 
Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM, Kursi 5), 
mis liitus programmiga alates maikuust. 

Tavapäraselt on Tallinna päeva tähistatud 
15. mail, sel aastal toimuvad üritused üle linna 
13.–15. maini. Tallinna päevade kavaga saab 
tutvuda veebilehel tallinn.ee/est/tallinnapaev

Tallinna päevaga tähistame linnale Lübec-
ki linnaõiguse andmist 1248. aastal, mis tagas 
pääsu ka Euroopa linnade liitu. Tallinna päeva 
tähistamise eesmärk on väärtustada kodulinna 
ajalugu ja tallinlaseks olemist ning ühtlasi tut-
vustada linna ajalugu ja tänapäeva.
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■ LINNAOSA VEERG

Puhtama vee 
ja parema 
korrakaitse nimel
See kevad algab ettevaatliku optimismiga 
eelseisva suve osas. Nimelt on suplusvee 
kvaliteedi näitajad pikema aja vältel pa-
ranenud ja see annab võimaluse suurema 
julgusega rannahooajaks valmistuda. Suht-
luses terviseametiga on meile kinnitatud, 
et Stroomi lahe rannavesi on pikemaajaliste 
vaatluste põhjal hea kvaliteediga ja seega on 
ujumine eeloleval suvel lubatud.

Lühiajalised halvenemised on tõesti või-
malikud teatud lahe osades, kuid vähemalt 
oleme koostöös Tallinna Veega 600 proovi 
tulemusel paremini informeeritud, kus on 
võimalikud riskiallikad. 

Vahepeal tekkis teatud infomüra valva-
tava suplusala nihutamise osas. Mingi uue 
reostusega siin tegemist ei ole, ranna val-
vatava ala nihutamine on ettevaatusabinõu 
juhuks, kui mingil põhjusel peaks siiski vee 
kvaliteet halvenema. 

Madalas ja vähese veevahetusega lahes 
ei saa seda lõplikult välistada. Kuid üldjuhul 
oli vesi ujutav ka juba eelneval hooajal.

Teine oluline punkt on Stroomi ranna 
ajaveetmisvõimalused lastele. Usun, et uus 
22-meetrine mängulaev Santa Maria tõstab 
tublisti Stroomi rannapargi atraktiivsust 
väiksemate külastajate seas. 

Oluline on ka see, et senine mängulaev 
on veel piisavalt heas seisundis, et rõõmus-
tada lapsi Pikakari rannas.

Kolmas oluline punkt on linnaosa 
turvalisus. Alkoholipoed ja nende ümber 
koonduvad inimesed põhjustavad korra-
kaitseprobleeme. 

Oleme teinud koostööd politsei- ja mu-
nitsipaalpolitseiga, samuti sotsiaaltöötajate-
ga, kuid vaja on enamat. Seepärast sõlmisi-
megi turvalepingu kuni septembri lõpuni 
Patriot Security OÜ-ga, kes aitavad tagada 
korda Kopli tänava alguses ja Balti jaama 
trammipeatuse piirkonnas. 

Kogemused eelmisest aastast näitavad, 
et olukord paranes märgatavalt. Sel aastal 
teeme ka patrullsõite piirkondadesse, kus 
alkoholikauplused asuvad haridusasutuste 
lähedal. Ühtlasi arvan, et munitsipaalpolit-
seile võiks tänavail korra loomisele paremini 
kaasa aitamiseks õigusi juurde anda.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Tutvu linnaosa uue üldplaneeringuga

Stroomi ranna suplusvee kvaliteet tunnistati heaks 

Tallinna päev Põhja-Tallinnas

Põhja-Tallinna üldplaneering keskendub avatud merele ja rohealade võrgustikule. 
Ilja Matusihis

Suplushooajal jätkatakse veeproovide võtmist. Kert Pallo

14.05 esineb Tanja Mihhailova-Saar. 
Albert Truuväärt

Tallinna Strateegiakeskuse koostatav 
Põhja-Tallinna üldplaneering annab lin-
naosa arengule ning elukeskkonna ku-
jundamisele tasakaalustatud aluse, mis 
arvestab nii avalike kui ka erahuvidega 
ja tagab linna pikaajalised huvid. Täna-
vu sügisel peaks üldplaneering jõudma 
linnavalitsuse istungile vastuvõtmiseks. 

 
Planeeringulahenduse tutvustamisega alustame 
juba maikuus, mil valmib üldplaneeringu vee-
biraamat, peame arutelusid suurarendajate ja 
asumiseltsidega ning tutvustame planeeringut 
Põhja-Tallinna avalikel üritustel. Soovime enne 
vastuvõtmist üldplaneeringu võimalikud kitsas-
kohad kaardistada ja seejärel vajadusel lahen-
dust täiendada. Planeering suunatakse pärast 
vastuvõtmist avalikule väljapanekule ja arutelu-
dele, ka siis on võimalik anda sellele tagasisidet. 
Üldplaneeringu kehtestab linnavolikogu. 

Loe Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneerin-
gust uuest veebiraamatust https://www.tallinn.
ee/est/ruumiloome/Pohja-Tallinna-linna-
osa-uldplaneering 

Pelgurannas on 
taas kirjakast. 
Uus Omniva 
kirjakast asub 
Stroomi keskuse 
ees.

Avalikud tutvustavad vestlused toimuvad 8. mail suurel kevadlaadal  
Stroomi rannapargis, 14. mail Kalamaja päevadel ja 18. mail Pelgulinna päevadel 

Traditsiooniliselt lõpetatakse Tallinna 
päevaks kevadkoristustööd ning linn 
hakkab saama kena suvist ilmet. Sel 
aastal muutub lisaks tavapärasele hal-
jastusele kaunimaks ka Sepa tn ring-
ristmik.

Maikuus toimuvad asumite päevad: 14.–15. mai Kala-
maja päevad ja 28.–29. mai Pelgulinna päevad.

Kalamajas on 14. mail kell 11–19 pealava programm ja tänavalaat, 
kell 11–18 tegevused lastealal ning kell 19–21 Pikalaulupidu. Ette-
võtmisi on terves Kalamajas, näiteks Kalamaja muuseumis, raama-
tukogus ja Salmes. Pühapäeval, 15. mail kell 11–17 ootavad külla 
hoovikohvikud, kell 11–18 toimuvad pealava programm ja tänava-
laat ning kell 11–18 on avatud lasteala. 

Pelgulinnas toimuvad 28. mail kontsert ja laat Ristiku põhikoo-
li õuel, päeva lõpetab Nedsaja Küla Bänd. 29. mail ootavad külla 
Pelgulinna avatud hoovid.

Kalamaja ja Pelgulinna päevad



Kuigi suurjäätmed on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga ja nende äraveo 
saab tellida oma jäätmevedajalt, saa-
vad rahvastikuregistri järgsed Tallinna 
elanikud keskkonnakuu raames nä-
dala jooksul (09.–15.05.2022) tasuta 
suurjäätmeid ära anda kõikidesse Tal-
linnas asuvatesse jäätmejaamadesse. 

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid 

(kogus peab mahtuma ühe sõiduauto 
järelhaagisesse). 

Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta 
ID-kaart või juhiluba. Kampaania ei 
laiene juriidilistele isikutele (sh kor-
teriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskü-
las (Raba tn 40), Rahumäel (Rahu-
mäe tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe 
tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaares 

(Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade 
lahtiolekuajad ning informatsiooni 
kõikide teiste jäätmete üleandmise 
kohta leiab kodulehelt (www.jaatme-
jaam.ee).

Suurjäätmed on:
● mööbliesemed ja nende osad (nt dii-
van, laud, riiul);  
● vaibad, muud põrandakatted;

● madratsid;
● kardinad ja kardinapuud;
● suured lillepotid;
● riidenagid;
● peeglid;
● spordivahendid;
● jalgrattad;
● katkised suusad ja kelgud;
● lapsevankrid;
● jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:
● ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-
pott, valamu, vann, aknad, uksed, ta-
peet, värvirullid);
● ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvi-
purgid, eterniit);
● probleemtooted (nt romusõidukite 
varuosad, rehvid);
● vanametall;
● elektri- ja elektroonikaseadmed (nt 
pesumasin, teler, külmik, pliit);
● muud tootjavastutusega hõlmatud 
jäätmed.

15. mail on Põhja-Tallinna elanikel taas võima-
lus kodumajapidamisse tekkinud ohtlikest jäät-
metest mugavalt, tasuta ja keskkonda säästvalt 
vabaneda. Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi 
Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks ja mater-
jalidena ringlusesse ning seeläbi ei satu need ol-
mejäätmete hulka või loodusesse. Lisaks tavapä-
rastele asukohtadele lisandub kevadel mitmeid 
uusi mugavaid peatumispaiku, mis on allpool 
olevas graafikus märgistatud sõnaga „uus“.

Lisaks ohtlikele jäätmetele saab sama ko-
gumisringi täistundidel esmakordselt ära anda 
oma üleliigseks muutunud terveid ja korralikke 
esemeid, mis võiksid kellelegi teisele veel ka-
sulikud olla. Korduskasutuskõlblikke esemeid 
koguv auto peatub koos ohtlikke jäätmeid vastu 
võtva autoga täistundidele jäävates peatuspunk-
tides (need peatuskohad on graafikus tähistatud 
sümboliga ♻).

Suuremaid korduskasutuskõlblikke esemeid 
nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, jalgrattad ja 
töökorras koduseadmed (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta. Need 

saab viia Paljassaare jäätmejaamas asuvasse kor-
duskasutusruumi või MTÜ Uuskasutuskeskuse 
poodidesse. Kogumisringi käigus kokku kogu-
tud esemed antakse üle MTÜ-le Uuskasutuskes-
kus, mis esemed uuele ringile suunab.

Kogumisringe korraldab Tallinna Stratee-
giakeskus. Lisainfo: https://www.tallinn.ee/ko-
gumisringid või telefonilt 640 4245.
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9.–15.05 saab tasuta suurjäätmeid ära anda

Ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike 
esemete kogumisring 15. mail  

Paljassaare talgupäev toimub 7. mail 
kell 12 Paljassaare tühermaal (Laevas-
tiku 3b ja Paljassaare põik 15). 

Koristame prügist Paljassaare Laevastiku 3b 
ja Paljassaare põik 15 kinnistute kõrval asu-
vat tühermaad. Talgupäev algab 7. mail kl 
12 ja kestab orienteeruvalt kella 16ni. Põh-
ja-Tallinna valitsus koostöös maa-ametiga 
organiseerib jäätmete äraveo ning kinnistule 
autoga ligipääsu takistava kraavi kaevamise, 
mis välistaks edasise prügi tekitamise antud 
maa-alal. Palume võimalusel kaasa võtta ko-
ristuskindad. Registreerimine teemeara.ee või 
tel 585 55104.

Pelgulinnas tähistas Peeteli kogudus oma 95. 
aastapäeva. Peeteli koguduse asutamiskoos-
olek toimus üheksakümne viie aasta eest üles-
tõusmisaja 2. pühapäeval, 23. aprillil 1927. 
Nüüd kõrgub Peeteli pühakoja torn üle Pelgu-
linna majade kui kirik keset küla.

Põhja-Tallinnas on 33 mänguväljakut. Mänguväljakuid hooldatakse, 
sh sõelutakse ja lisatakse liiva aprillist septembrini 2 korda kuus ja ok-
toobrist märtsini 1 kord kuus. Katkistest elementidest võib teavitada 
mänguväljakute hooldajat info@atix.ee.

Põhja-Tallinnas on 6 koerte jalutusväljakut (3 suurtele koertele ja 
3 väikestele koertele) kolmes asukohas. Hooldus, mis toimub 5 korda 
nädalas, hõlmab nh biolagunevate kottide lisamist koerte ekskremen-
dikastidesse ja koerte kaevatud aukude kinni ajamist. Koerte jalutus-
väljakuid hooldab Brem OÜ (info@brem.ee).

Uute pinkide asukohad on Sõle 47 
ja Sõle 35 majade ees, Angerja 10a ja 
Ketraja 3a haljasaladel ning Taime 
3 juures. Uued prügikastid tulevad 
Stroomi rannaparki, Kopli aedikus-
se, Merimetsa terviserajale, Kolde 
pst ja Õle tn nurgale, Valgevase 11 
ja Valgevase 8 juurde, Kopliranna/
Pelguranna ristile jm. Kokku lisan-
dub 44 prügikasti ja 4 uut pinki.

Kevadkoristuse raames korraldab 
Põhja-Tallinna valitsus lehekotti-
de tasuta äravedu. Need kinnistu-
omanikud, kes soovivad lehekotid 
tasuta ära anda, peavad eelnevalt 
registreeruma veebilehel www.tal-
linn.ee/pohja/Pohja-Tallinna-kor-

teriuhistule või tel 645 7019 (ni-
mekiri läheb lukku esmaspäeviti 
kl 9.00). 

Linnaosa valitsuse lepingu-
partner Eesti Keskkonnateenused 
viib kotid ära igal esmaspäeval või 
teisipäeval kuni 29. maini.

PÜHAPÄEV, 15.05.2022 PÕHJA-TALLINN
♻ 10.00–10.30 Niine tn 2 ja Rimi vahel 
olev parkla UUS!
10.40–11.10 Uus-Kalamaja/Noole ristmik 
(pakendipunkti juures)
11.20–11.50 Salme 12 (Salme Kultuuri-
keskuse parklas)
♻ 12.00–12.30 Sitsi 5 ja 7 vaheline parkla
12.40–13.10 Tööstuse/Nõlva ristmikul 
(Karjamaa bussipeatuse taga parklas) 
13.20–13.50 Kopli/Uus-Maleva ristmikul 
(Sirbi kaupluse juures)
♻14.00–14.30 Sepa tn 30 kõrval olev 
parkla (mänguväljaku kõrval) UUS!

14.40–15.10 Kangru 6 vastas olev parkla 
(Mesipuu lasteaed) UUS! 
15.20–15.50 Pelguranna ja Kolde pst nur-
gal (Stroomi ranna parkla) UUS!
♻ 16.00–16.30 Puhangu 10 ees (garaaži-
de poolne külg)
16.40–17.10 Sõle 43 ees
17.20–17.50 Erika/Ristiku ristmikul (Erika 
1 kõrval)
18.00–18.30 Ristiku kooli parkla (Ristiku 
69) UUS!
18.40–19.10 Vaniku/Preesi ristmik (Preesi 
tn 14 läheduses) UUS!

Kogumisringidele ootame teid üle 
andma järgmisi majapidamises 
tekkivaid ohtlikke jäätmeid:
ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega 
saastunud pakendid; akud ja patareid, 
sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lak-
kide liimide ja lahustite jäägid; õlid ja 
rasvad, mitmesugused määrdeained; 
absorbendid, filtermaterjalid, saastunud 
kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja 
antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad 
ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad 
jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, 
pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, 
leelised, fotokemikaalid ja muud olme-
kemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad 
pesuained; elavhõbedat sisaldavad 
jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päe-
vavalguslambid ja säästupirnid); vanad 
elektri- ja elektroonikaseadmed.

Kasutuskõlblike esemete kogumis-
ringi käigus võetakse vastu terveid 
ja puhtaid:
raamatuid; nõusid ja muid köögitarbeid; 
riideid ning muid kodutekstiile; mängu-
asju; jalanõusid; hobivahendeid ja spor-
ditarbeid; muusika- ja filmimaterjale 
(DVD, VHS jms); sisustusesemeid (si-
sustuskaunistused, kujukesed, linikud 
jms); aksessuaare (ehted, kotid, vööd, 
prillid jms); väiksemaid töötavaid elekt-
roonikaseadmeid (nt föön, röster, vee-
keedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Paljassaare  
talgupäev

Peeteli kogudus 95!

Mänguväljakute hooldamine Linnamööbel saab täiendust

Lehekottide äravedu

Ohtlike jäätmete kogumisring  
toimub 15.05. Ilja Matusihis

Kohtume 07.05 kell 12.00 Laevastiku 3b 
ees parkimisalal.

Soovime Peeteli kogudusele palju õnne! 
Albert Truuväärt

Uued tänavapingid ja prügikastid paigaldatakse suve alguseks. 
Ilja Matusihus
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LOOSI SAAVAD VÕTTA KÕIK VÄHEMALT 10 € OSTU SOORITANUD STROOMI KESKUSES, KUNI KINGITUSI JAGUB.
PAKKUMINE EI KEHTI MAXIMAS, MONEY EXPRESSIS, MÜNDIPESULAS JA FENIX CASINOS.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ МОГУТ ВСЕ, КТО  СОВЕРШИТ ПОКУПКУ В  ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ STROOMI KESKUS 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 €, И ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДАРКОВ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В MAXIMA, MONEY EXPRESS, MÜNDIPESULA И В КАЗИНО FENIX.



Tööstuse tänava majal num-
ber 43 on tavalised aknad ja 
täiesti ebatavalised aknad. Kui 
viimaseid silmitsema jääda, 
võib varsti märgata ka suurt 
tuba, kus riiulitele ja muudes-
se kohtadesse on laotud igas 
suuruses käsitsi tehtud asju 
– pisikesi mööblitükke, loomi, 
keraamikat, joonistusi. Aga 
aitab vargsi piilumisest, nüüd 
tuleb astuda tuppa, kus meid 
tervitab õbluke heatujuline pe-
renaine Agnes Liiv.

Agnes, siinse koha nimi on Maru 
Karu ja kui püüda see nimi kokku 
panna kõigega, mida ümberringi näe-
me, siis mis me tulemuseks saame ehk 
teisisõnu – kus me oleme?

Tahaksin, et see kõik meenutaks 
kodu, kus laps tunneb end oma loomin-
gus väärtuslikuna ja teda armastatakse 
sellisena, nagu ta on. Kus võib olla aus ja 
rääkida oma päris mõtetest ja tunnetest. 
Aktuaalsetel teemadel vestlused on meie 
pärisosa, millest sünnibki meie kunst. 
Kokkukuuluvust tunda ja vastuseid leida 
soovivad kõik.

Olete siin Maru Karus nii juhenda-
ja kui eestvedaja ja olete samas öelnud, 
et olete kunstnik läbi lapse. Mida see 
kõik täpsemalt tähendab?

Kui kunstnik on valinud endale 
maalimiseks lõuendi, siis minu jaoks on 
kõige olulisem inimene ja tema arengule 
kaasa aitamine, arvestades seejuures, kui 
väga erilised me kõik oleme. Siin pole 
ühtegi n-ö korduvat materjali, mida 
annaks teistega sarnaselt voolida. See 
kunst, mis minu suunamisel inimhinge 
siseneb, on väljundina alati uus. Need 
esimesed tundmised ja kogemised on 
lapsel nii puhtad ja võimsad, mina saan 
neid omalt poolt täiendada ja rikastada. 
Sul on ligipääs inimese enda kujunemis-
loole. Usun igasse panusesse, mis lapse 
heaks tehakse. Laps on minu südameasi 
ja ma usun, et just nii saan mina maail-
ma paremaks kohaks muuta.

Kunstistuudio on saanud 10aas-
taseks ja see on märkimisväärne täht-
päev. Viimased kaks aastat on siin abi 
saanud ka teraapiat vajavad inimesed 
– nii suuremad kui väiksemad. Ja seegi 
on toimunud läbi loomingu. Mis liiki 
teraapiaga tegu on?

Seal, kus lõpevad sõnad, peab edasi 
minema kuidagi teisiti. Olen kogu oma 

elu loonud kunstilise eneseväljenduse lu-
gusid, kus mõtted ja tunded realiseeruvad 
materjalis. Laste tähelepanu köitmine on 
olnud vaevarikas, see on mind viinud te-
raapiliste võteteni. Ka traumakogemused 
on mulle tuttavad. Kui need kogemused 
parasjagu küpseks saavad, hakkabki see 
kõik sinu juurde ise tulema.

Kunstistuudio on küll juba pea 
täiuslik koht, ometi on teil unistusi 

veel. Ühte neist iseloomustab märksõ-
na teater… 

Teatriunistus, jah, on olnud algusest 
peale. Meie suvelaagrid, mis toimuvad 
igal suvel kolm korda, kulmineeruvad 
alati ühe etendusega. Olen kogenud, et 
igas lapses peitub näitleja, ükskõik kui 
arg ta alguses ka ei ole. Aitame tal õp-
pida end väljendama sõnade ja liiku-
misega. Näha, kuidas sünnib etendus 

otsast lõpuni – see on parim kogemus. 
Unistangi, et hakkame juba uuel aastal 
laste-etendustega pihta. Meie stuudiol 
on just selline armas kodulava võimalus, 
kuhu mahub parasjagu publikut, ja on 
ka suur õueala, kui on tahtmist midagi 
suuremat korraldada. 

Agnes Liivil käis  
kunstistuudios Maru Karu külas  

Haldi Normet-Saarna
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Agnes Liiv: laps on  
minu südameasi

Õnnitleme juubilare!
95

Veera Karjagina
Niina Ždanova

100
Maria Visser

90
Lilli Punger

Lidia Generalova
Valentina Fenenko
Ursula-Renate Liiv
Ljubov Gožuljanina

Helju Vilist
Ermu Lerm

Valentina Ladygina
Lidia Kozlova

Maria Sklyarova
Nadezda Yastremskaya

Varvara Gurieva
Elvi Ilmoja

Viktor Petrenko

85
Nina Degtyareva
Aleksandr Repin

Liudmila Plotnikova
Uuno Nooni
Arvo Roth

Helle Lilleste
Tamara Štšepetkova

Ljudmilla Sõtševa
Inna Oks

Mai-Liis Vahemets
Elena Progolkina

Heleena Nakoljuškina
Antonina Fjodorova

Victor Novikov

Antonina Ardel
Helgi Vilu

Endel Strauss
Jelena Novikova
Nikolay Rudenko
Tamara Vlasova

Vadim Saliev
Faina Zujeva

Valentina Daškova
Mikhail Moskalev
Valentina Tänav
Ignat Galimovich

Zoya Berdichenko

● 10.05 ja 24.05 kl 10 Seenioride filmiklubi 
Coca-Cola Plaza kinos (Hobujaama 5, tel. 
645 7001)

● 14.05–15.05 Kalamaja päevad
● 28.05–29.05 Pelgulinna päevad
● 15.05 Tallinna tasuta muuseumipühapäev
● 25.05 kl 12 eesti keeles ja kl 14 vene keeles 

Eakate akadeemia Noblessneri valukojas 
(Peetri 10, tel 645 7009)

Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoov 
(Kari 13, tallinn.ee/pohja, tel. 645 7005)
● 8.05 kl 12 Emadepäevakontsert. Esinevad 

Kopli huvikooli kollektiivid ja ansambel 
The Soul Singers.

● 14.05 kl 15 Tallinna päev: lastemängud ja 
Tanja Mihhailova-Saare kontsert. 

● 1.06 kl 15–17 Lastekaitsepäev. Töötoad 
lastele, laval Kopli huvikooli ansamblid ja 
mustkunstnik.

Stroomi rannapark  
(tallinn.ee/pohja, tel. 645 7005)
● 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06 kl 11 ke-

pikõnnitreeningud. Start: Stroomi ranna-
hoone. 

● 08.05 Suur kevadlaat 

Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus  
(Sõle 61a, tel. 6117646)
● 08.05 kl 13 Emadepäeva kontsert
● 10.05 kl 17 Dementsete inimeste omaste 

tugigrupp (vene keeles)
● 18.05 kl 17 Dementsete inimeste omaste 

tugigrupp (eesti keeles)
● 30.05 Eakate ekskursioon „Tallinna ümbru-

se kaunid mõisad“

Tallinna Salme kultuurikeskus  
(Salme 12, salme.ee, tel. 641 6425)
● Kogu maikuu jooksul on avatud Ülle Kuld-

kepi akvarellmaalide näitus ja pärimuskul-
tuuri rändnäitus „Pärand elab!“ 

● 8.05 kl 17 Salme teatri etendus „Päikese-
poisid“ kohvikus Leelo. Pilet Piletilevist 
17€/8,50€, kohapeal 20€

● 9.05 kl 19 Salme Teatri etendus „Kajakas“. 
Pilet Piletilevis 15€/12€, kohapeal 20€

● 15.05 ja 22.05 kl 16.30 Seenioride lauluklu-
bi banketisaalis. Pilet 2€

● 14.05 Tallinna Salme kultuurikeskuse ja 
Tallinna Linnateatri programm Kalamaja 
päevade raames.

- 09.00 Salme ja Linnateatri pannkoogihom-
mik lastele kohvikus Leelo

- 11.00 Ekskursioon kultuurikeskuse telgi-
tagustes. Eelregistreerimine Salme valve-
lauas/6416 425/info@salme.ee

- 11.00 Marionettetendus „Kaval-Ants ja va-
napagan“. Eelregistreerimine Salme valve-
lauas/6416425/info@salme.ee 

● Tantsuansambli Sõleke kontserdid suu-
res saalis. 15.00 Lasterühmade kontsert; 
17.00 Täiskasvanute kontsert; 19.00 
Eliitrühma kontsert. Ühe kontserdi pilet 
8€, kolmel 20€.

● 15.05 kl 12 Marionettetendus „Kaval-Ants 
ja vanapagan“ (ukraina keeles)

● 25.05 kl 19 show-grupi Vikerkaar kont-
sert. Pilet 10€ (kohapeal ja showgrupp.
vikerkaar@gmail.com)

Kopli 93 kogukonnakeskus (Kopli 93, 
Facebook: Kopli 93, tel. 5550 3946)
● 25.05 kl 17.30 Kogukonna perepäev ja õp-

pemesila avamine. 

Põhjala tehas 
(Marati 5, www.pohjalatehas.ee)
● 28.05 kl 12–17 Põhjala kevadturg

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

2022 – tajuvälja agendid“ Pilet 8€/5€

Kalamaja raamatukogu (Kotzebue 9,  
tel. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 06.05 ja 20.05 kl 15 Mäluring 60+. Eelre-

gistreerimine tel. 683 0970). 
● 7.05 kl 11 Põnnihommik. Eelregistreerimi-

ne tel.683 0970/kalamaja@tln.lib.ee
● 14.05 kl 13 Seikluslik, nuputamisülesanne-

tega rollimäng (LARP) Tallinna vanalin-
nas! Vanusele 8–13. Eelregistreerimine 683 
0970/kalamaja@tln.lib.ee)

● 14.05 kl 9–17 Raamatutäika 

● 14.05 kl 15 meisterdamine lastele (vanusele 
5–15).

● 14.05 kl 9–17 nuputamisülesanded kogu 
perele

Tallinna Keskraamatukogu filiaalid Põh-
ja-Tallinnas (keskraamatukogu.ee, T, K, R 
11–18; N 12−19; L 10–17. Iga kuu viimasel 
tööpäeval on raamatukogud suletud korras-
tuspäevaks): Kalamaja raamatukogu (Kotze-
bue 9, tel. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee); Pel-
guranna raamatukogu (Kangru 13, tel. 683 
0931, pelguranna@tln.lib.ee); Sõle raamatu-
kogu (Sõle 47b, tel. 601 9153, sole@tln.lib.ee).

Põhja-Tallinna Noortekeskus  
(Kopli 98, tel 6531447, info@ptnk.ee).
● 06.05 kl 17–19 Piljarditurniir 
● 16.05 kl 16–17 Karaokeõhtu 
● 26.05 kl 15.45–17.00 Noorteinfo töötuba 

„Inspireeritult eesmärkide suunas + Tule-
viku mina“ (noortele 14–18 aastat)

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13, koplihu-
vikool.edu.ee; tel. 6627102)
● Alates 16.05 on avatud huvikooli kunsti-, 

keraamika-, skulptuuri- ja tehnikaringide 
näitus.

● 11.06 kell 13.00–16.00. Kopli huvikooli 
tantsuringi EXTEMP juubelikontsert. Kari 
13 saal.

Kalamaja muuseum (Kotzebue 16, linna-
muuseum.ee/kalamaja, tel 5309 9772)
● 4.05 kl 18 ekskursioon „Vanalinna kanali-
satsioonikaevude luugid“. Kogunemispunkt: 
Toompuiestee 37. Registreerimine linna-
muuseum.ee/kalamaja
● 5.05 kl 18 ekskursioon „Vanalinna kanali-

satsioonikaevude luugid“, vene keeles. Ko-
gunemispunkt: Toompuiestee 37. Regist-
reerimine kodulehel.

● 5.05 kl 18 Üritustesarja „Kalamaja maitsed“ 
loeng. Muuseumipiletiga, registreerimine 
kodulehel.

● 14.05–15.05 kl 11–18 Kalamaja päevad Ka-
lamaja muuseumis. 

● 15.05 kl 11–18 Tallinna päev ja Tallinna ta-
suta muuseumipühapäev.

● 21.05 kl 18–23 Muuseumiöö. Ekskursioo-

Üritused mai
nid Vana-Kalamaja tänava tule-
vikust, Kalamaja kanalisatsioo-
nikaevu luukidest ja tuur öises 
Kalamajas. 

Tallinna Rahvaülikooli  
Pelgulinna maja (Telliskivi 56, 
5330 3390, info@kultuur.ee) 
● 21.05 kl 16 Eesti Ukuleleorkestri 

kevadkontsert. Kaastegevad Ivi 
Rausi ja Lily Losvik (laul), San-
der Udikas (puhkpillid, löökpil-
lid). Pilet 6€

● 07.05 kl 15–17 riidest mähk-
mete praktiline töötuba Stiina 
Preesiga, hind 23€. Eelregistree-
rimine (kultuur.ee)

● 07.05–28.05, laupäeviti kl 11–12 
kaasaegse tantsu tunnid: põran-
datehnika, hind 32€. Eelregist-
reerimine (kultuur.ee)

● 13.05 kl 17–20 Liisi Tani töötu-
ba „Akvarellidega maalitud kiil 
põneva kuldamistehnikaga“, 
hind 40€. Eelregistreerimine 
(kultuur.ee)

Võimalik ühineda ka kitarri-, kla-
veri- ja viiulitundidega. Vajalik on 
eelregistreerimine. Täpsem info ko-
dulehel kultuur.ee.

Ehte Humanitaargümnaasium 
hoov (Ehte 9)
● 13.05 kl 15–18 kogukonna 

heategevuslaat. Kavas on laat, 
töötoad, kiirloterii, kontsert, 
lemmikloomanäitus jms. Tule 
ja aita meil aidata lapsi ja loomi!

Tallinna vanalinn
Tallinna Vanalinna Päevad toimu-
vad 3.-5. juuni 2022  
(vanalinnapäevad.ee)

* Kui piletihinda ei ole, siis üritus on tasuta.

Agnes Liiv,  
laste kunstistuudio  

Maru Karu juhendaja



Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@
tallinnlv.ee 
645 7012
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● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja 
majade ehitusel. mehitus@
gmail.com, Tel: 5352 9476
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannituba-
de remont. Elektri-Torutööd. 

Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame 
arkist litsentsi alusel. Tallinn 
ja lähiümbrus. Tel. 58238310
● Ostan garaažiboksi. Notari 
korraldamine ja kulud minu 

kanda. Tel: 545 11053
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trükiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 
0906 ja 501 1628
● Otsime alati häid krunte, 
kuhu võiksid tulla uued ehi-
tatud kodud või äripinnad. 
Pakume õiglast hinda või osa 
arendusest. Küsi julgelt roh-

kem infot! info@krausskinnis-
vara.ee, 5628 5128
● Otsime valve ja turvatööta-
jaid, vanus al.19, hea füüsiline 
vorm, eesti keel nõutav. Tel. 
659 7003, info@articard.ee
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595.
● Santehnik-Elektrik. 50 11 413

● Soovin osta 2-3 toalist re-
monti vajavat korterit. Helista-
ge: 5349 1403, Mart

■ REAKUULUTUSED

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

Pakkumisi ootan 
tel 5618 8671 või 

seisevauto@gmail.com

www.facebook.com/

PohjaTallinn

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

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

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

e-post: lexcorpest20@gmail.com | tel 5890 8660 | www.akendeteenus.ee

Saksa Schlegel Q-LON  tihen-
dil on 5aastane garantii. Tihend ei 
kaota oma isoleerivaid omadusi 
enam kui 21 aastat. See tihend ei 
vaja kogu tööea jooksul täiendavat 
hooldust. Madal soojusjuhtivus (K) – 
0,033 W/mK. See ei lase niiskusel 
ruumi siseneda. Q-LON hermeeti-
ku tootmisel kasutatav profiili süda-
miku moodustav polüuretaanvaht 
on äärmiselt elastne materjal, mis 
taastab oma algset kuju hõlpsalt 
isegi väga madalatel temperatuu-
ridel. Temperatuurivahemikus +70 
kuni -60 °C on deformatsioonijõud  

15 njuutonit. Q-LON hermeetik 
on vastupidav. Ultraviolettkiirte 
eest profiili kaitsev spetsiaalne ja 
sile polüetüleenist polsterduspind 
ei tuhmu keeruliste ilmastikutingi-
muste ja reostusega kokkupuutel. 
See on vastupidav ka puhastus-
vahenditele, seetõttu pole tihendi 
hooldamiseks vaja spetsiaalseid 
puhastusvahendeid, mis sisalda-
vad kemikaale, pleegitajaid või 
happelisi elemente. Hea helikind-
lus. Akent tuleb reguleerida, kui 
avamisel ja sulgemisel käib liiga 
tihedalt või käepide ei toimi hästi. 

LexCorp ESTis kuni 
    30. maini 

allahindlus 25%.

EKSPERDID NÕUSTAVAD: 
AKENDE HOOLDUS JA REMONT
Soovitame kummitihendid asendada Saksa firma 
Schlegeli polüuretaanist hermeetikuga Q-LON

MIKS ON VAJA TIHENDEID VAHETADA?
Kummitihendite kasutusiga on 5–7 aastat. Hiljem muutuvad need ebaefek-
tiivseteks ja lasevad läbi külma õhku ja müra ning hakkavad niiskust kogu-
ma. Valesti kasutatud kummitihend kaotab oma elastsuse ja kõveneb tempe-
ratuurimuutustel kergesti: kuumuse tõttu kleepub see aknaprofiilile ja muutub 
närimiskummiks, külma tõttu praguneb ja kõveneb – väheneb akna isoleer-
materjali tihedus. Suletud akende kaudu on tunda jahe-
dust. Lekkivate akende kaudu kaotate soojust umbes 
15–30%. Kui niiskus imbub läbi suletud akna, on 
vesi üks märk, et mustus siseneb kulunud tihen-
dite kaudu, akna kanalisatsioon on ummis-
tunud ja see tuleb puhastada.

MIKS ON VAJALIKUD VENTILATSIOONIKLAPID?
Õhuventiilid hoiavad ära hallituse. 
Õhk on alati värske ilma müra, 
tolmu ja tuuletõmbuseta.

Air-Box ventilatsiooniklapi abil 
saab õhuvahetuse vastavalt EL 
standarditele “Elamute ja avalike 

hoonete küte ja ventilatsioon” (abso- 
luutne miinimum inimese kohta 
kiirusel 15 m³/h). Air-Box ventiili 
erifunktsioon on võimalus venti-
latsiooni kiiresti paigaldada ilma 
aknaprofiili freesimata.


