
8. juulil avati Tallinnas Kotkapo-
ja haljasalal Kristiine linnaosa 
esimene purskkaev, mis pakub 
silmailu nii kohalikele elanikele 
kui ka kõigile teistele. 

Purskkaevu avanud abilinnapea And-
rei Novikov märkis, et linna eesmär-
giks on arendada suurte parkide kõr-
val ka väiksemaid, eeskätt kohalikele 
kogukondadele suunatud haljasalasid. 
Rohelise pealinnana soovitakse, et ini-
mestel oleks ka linnas rohkesti võima-
lusi kvaliteetaja veetmiseks roheluses 
ja tervistavateks tegevusteks värskes 
õhus. Kotkapoja haljasala on osaks pal-
jude inimeste igapäevasest teekonnast 
ja koos uue purskkaevuga pakub see 
meeldivat puhkehetke kõigile. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanus 
Riibe sõnul veedavad Kristiine elani-
kud linnaosa parkides meelsasti aega 
igal aastaajal. Võib vaid rõõmustada, 
et linnaosa on rikkam veel ühe mini-
pargi võrra. Linnaosavanem rõõmus-
tab eriti aga ilusa purskkaevu üle, mis 
on linnaosas esimene. 

Haljasalade lisandumine lin-
naruumi on tervitatav, kuna sellel on 
otsene mõju linlaste elukvaliteedile ja 
toob kindlasti rohkem inimesi õue. 
Kristiine elanikud veedavad linnaosa 

parkides meelsasti aega igal aastaajal. 
Võib vaid rõõmustada, et nüüd ollak-
se rikkamad veel ühe minipargi võrra. 
Eriti heameel on aga ilusa purskkaevu 
üle, mis on meie linnaosas esimene 
ja jääb maamärgiks aastakümneteks. 
Purskkaevule on talletatud linnaosa 
tunnuslause „Aed linna südames“ 
ning vaatamisväärne on ka purskkae-
vu õhtune valgustus. 

Kotkapoja liigirohke haljasala 
arendamine sai alguse 2018. aastal, 
siis korrastati ja uuendati Kotkapoja 
2b roheala, tehti korda kivist tee ja lil-
lepeenarde ääred ning paigaldati uued 
pingid ja teabetahvel. Eelmisel aastal 
rajati valgustus ning sel aastal sai hal-
jasala lõpuks ka korraliku purskkae-
vu. Väärib märkimist ka, et purskkae-
vu maa-alune osa on suuremgi veel, 
kui maapealne. 

Purskkaevu valgustamiseks on 
paigaldatud tänavavalgustus. Ühtlasi 
uuendati veevarustus ja (sademevee)
kanalisatsioon, rekonstrueeriti teed ja 
platsid, tehti haljastustöid ning paigal-
dati uued liikluskorraldusvahendid.

Purskkaevu rajamise tööde tellija 
on Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet, ehitustöid teostas Tallinna 
Teede AS. Tööde maksumus on 190 
635 eurot.

 Haraka Lasteaed tähistas oma 
60. juubelit. Õnnesoovide ja lil-
ledega õnnitleti tervet vahvat 
lasteaiaperet ja direktriss Anne 
Avakivi. Sünnipäevanädal oli si-
sustatud perepidude, pikniku, 
näituste, muusikaliste õuemän-
gude ja orienteerumismänguga, 
millest lapsed ja pered osa võtsid. 

 Kristiine linnaosa üldplanee-
ringuga on määratud rajada uus 
Lilleküla Ringmajanduskeskuse 
nimeline jäätmejaam, Mustjõe 
tn 40 kinnistule, kuhu uue kont-
septsiooni kohaselt avatakse ka 
ringmaja. Keskuse ehitamine on 
planeeritud aastasse 2022. Ootus-
te kohaselt avatakse jaam aastal 
2023. Lisaks ringmajanduskesku-
se loomisele korrastatakse ja muu-
detakse ohutumaks ka ümbrus-
konnas asuvad sõidu- ja kõnniteed 
sinna juurde kuuluva kanalisat-
siooni ning tänavavalgustusega. 
Kavas on sisse viia muudatused 
ka liikluskorralduses. 
 Räägu pargi korvpalliväljak 
on korda tehtud, jooned üle vär-
vitud ning ootab mängijaid. Parki 
paigaldati juunis ka tasakaalu-
lindid, mis linnaelanike seas po-
pulaarsust koguvad. Slackline 
paigaldamise ja hooldamisega te-
geleb ettevõte 3Park Estonia OÜ. 

 Kristiine Hoovikohvikute Päev 
2022 toimub laupäeval 27. au-
gustil kell 11-15. Hoovikohvikute 
päeval saad oma isevalmistatud 
toitude ja jookidega kaubelda ko-
duaias või korteriühistu aias-hoo-
vis.  Üritus on vahva võimalus 
saada kaubanduskogemus, 
suhelda naabrite ning külaliste-
ga ja miks mitte -arendada oma 
hoovikohviku kontseptsiooni ka 
järgmisteks aastateks. Registree-
rimine on avatud 29. juulini 2022. 
Registreerimiseks täitke linnaosa 
sotsiaalmeedias olev ankeet või 
saatke kohviku andmed ja lühi-
kirjeldus aadressile kristiinelov@
gmail.com.
 11. juulil kell 23.10 käisid 
päästjad Kristiine linnaosas 
Elektroni tänava kandis met-
sas ohtlikku lõket kustutamas. 
Kuna seltskond, kes tuld tegi, oli 
joobes, tehti neile selgitustööd.
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Head muusikasuve jätku!
Kotkapoja haljasalal avati linnaosa esimene UUDISED

Sel aastal tulid Sihtasutuse Õpilasma-
lev noored appi Kristiine linnaosas 
heakorratööde tegemisel. Kristiine 
malevarühm kestab 27.06-8.07. Räägu 
ja Löwenruh’ pargis toimetanud lus-
takad noored korrastasid ka sel aastal 
pargiteid ja lillepeenraid. Malev annab 
noortele hea kogemuse, õpetab tööhar-
jumust ning nautima meeskonnatöö 
lustlikku poolt. Samas on malevlaste-
le tagatud nii töötasu kui lõunasöök.   
Käesoleval suvel lõid meie linnaosas 
kaasa 14 noort malevlast.

SA Õpilasmalev juhi Ott Väli sõ-
nul osaleb käesoleval aastal Tallinna 
õpilasmaleva 61 rühmas kokku 1000 
osalejat. Kõikide Eesti malevakorral-
dajate juures töötab aga sel aastal üle 
5000 noore. Rõõmustav on, et viimase 
5-6 aasta jooksul on liikmete arv kons-
tantselt kasvanud.

„Praegusel hetkel on malevasuvi 
saamas poole peale. Teine vahetus rüh-
mi on veel jäänud. Augustis on tulemas 
ka Eesti õpilasmalevate kokkutulek. 
Kutsutud on nii Tallinna malevanoo-
red, kui teiste piirkondade malevlased. 
EÕM kokkutulek on enam kui 50-aas-
tane maleva traditsioon, mille eesmärk 
on välja selgitada suve parim rühm 
spordi-, laulu- ja etluse põhjal. Ka hoo-
aja avamine Tallinnas Raekoja platsil 
on traditsioon, mille pärandasid meile 
kaugemate põlvkondade esindajad,“ 

kirjeldab Väli maleva väärtusi ja tradit-
sioone.

„Me ise nimetame malevat har-
jutuseks täiskasvanuellu sisenemisel: 
õpitakse uusi oskusi töötamisel, sa-
mas me õpetame ka kohanemist uues 
keskkonnas ilma vanemate abita. Pal-
jude malevlaste jaoks see ongi esime-
ne kogemus kodust ja perekonnast 
eemaldumisel. Uute kaaslastega toime 
tulemise õppimine on samuti väärtus, 
mida samuti malev annab,“ julgustab 
Väli malevaga liituma. 

Traditsiooniliselt algab kandideeri-
mine rühmadesse mai alguses, Ott Väli 
soovitab end jooksvalt kursis hoida 
kuupäevade ja tähtaegadega, SA Õpi-
lasmalev sotsiaalmeediat ja veebilehte 
jälgides.

Malevasuvi tõi noored kokku

kaasaegne purskkaev

PüHAPäEVITI KELL 12:00-13:00
7. -28. AUGUST, LöWENRUH’ PARGIS

MUSTAMäE TEE 59A

Korraldaja jätab endale õiguse 
teha programmis muudatusi.

7.08 Lastega tegeleb vahva muinasjututegelane. 
Mängud ja seebimullishow

14.08 Kogupereetendus

21.08 Lastega tegeleb vahva muinasjututegelane. 
Mängud ja seebimullishow

28.08 Kogupereetendus

LASTEHOMMIKUID VIIB LÄBI VÕLUMAA LASTETEATER

LASTEHOMMIKUD
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Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud  

Mõnusat juulikuud! Loodetavasti jõuate su-
viste tegevuste kõrvalt ka seda ajalehte lehit-
seda, sest toimunud on Kristiines nii mõn-
dagi ja samuti oleme alustanud erinevate 
projektidega, kuid kõigest järgemööda. Suvi 
on olnud tõeliselt meeldejääv, sest päikest ja 
soojust on jagunud rohkemgi kui vaja, ilmad 
on olnud haruldaselt kuumad ja loodetavas-
ti annab see kõik kokku ühe suure tervisliku 
laengu enne sügise saabumist. Tasub ka siin-
kohal meelde tuletada, et Kristiine linnaosas 
saab palaval ajal värskendust kahest avalikust 
joogiveekraanist, mis asuvad Algi tänaval 
Löwenruh´pargi lähistel ning Keemia tänava 
ja Mehaanika tänava nurgal.

Linnaosavalitsuse tellimusel paigaldati 
mitmele poole linnaosa tänavatele uued lille-
amplid. Need on varustatud eraldi kastmis-
süsteemidega, et püsiksid kaua kaunid. Lilled 
toovad asumitesse ja tänavatele juurde suvist 
meeleolu ja silmailu. Tegeleme samal ajal ka 
püsipeenarde planeerimise ja haljasalade 
korrastamisega. 

Meie ajastu võtmesõnad on energiasääst, 
rohemajandus ning rahu maailmas. Majan-
dus- ja sotsioloogiaprofessor Juliet Shor rää-
kis juba 1998. aastal majanduse huulepulga 
efektist: majanduslanguse ja muude pingete 

ning ebakindluse tingimustes muutub tarbi-
jakäitumine. Peame praegu senisest rohkem 
mõtlema, kuidas üksteist toetada ja panusta-
da kõigi toimetulekule. 

Tallinn kannab Euroopa Rohelise Pealin-
na tiitlit terve 2023. aasta. Tallinna Linnavoli-
kogu võttis 5. mail vastu Tallinna Jäätmekava 
2022-2026, mis reguleerib jäätmekäitluse 
arendamist ja jäätmete taaskasutusse võtmi-
se edendamist Tallinna linna territooriumil. 
See muudab meie linnakeskkonna elanike 
jaoks jätkusuutlikkuse kasvulavaks, kus saa-
vad euroopalikud väärtused sündida ja end 
taastoota. 

Rohepöörde ootuses ei unusta Tallinn 
oma noori ja vanu, ning avardab jooksvalt 
linnakodanike vaba aja veetmisi võimalusi 
teadlikult investeeringuid sportimise ja vaba 
aja veetmise võimalustesse, parkidesse ja 
spordirajatistesse. Just on avatud Kotkapo-
ja haljasala purskkaev, mille valmimist olid 
kõik pikisilmi oodanud, ning sealne haljasala 
muutub taas jutusuminast kumisevaks ja on 
meie linnaosas kui uus maamärk. Uute taris-
tu projektide juures on rattateed planeerimi-
se loomulik osa. Eelmistes lehtedes kirjutasin 
ka pikemalt nii Tondi mitmetasandilisest 
ristmikust kui ka Rahumäe tee rekonstruee-
rimise projektist. 

Tehnika tänava, Kristiine kaubanduskeskuse 
ja Lilleküla staadioni vahelise raudteetunneli 
valgustus läbis AS Eesti Raudtee tellimusel 
uuenduskuuri. Kergliiklejate turvatunde ja 
mugavuse tagamiseks liiklemisel paigaldati 
energiasäästlik valgustus, mis intensiivistub 
inimeste tunnelisse sisenedes ning muul ajal 
põleb säästureźiimil. 

Kristiine noored on olnud suvel väga ak-
tiivsed ja tublid. Kui juuni keskel markeeri-
sid Kristiine noortekeskuse tegusad noored 
Lilleküla ja teiste linnaosa raudteetunnelite 
sissepääsude juurde ohutussõnumid „Palun 
tule rattalt maha“ ja „Aitäh“ - seda piirkonna-
politseinike valvsa pilgu all! -, siis juuni lõpus 
alustas noorte malevarühm, kes teevad korda 

teeääri, haljasalasid ja parke. Malev annab 
noortele hea kogemuse, õpetab tööharjumust 
ning nautima meeskonnatöö lustlikku poolt. 
Heakord, ohutus ja turvalisus on meile väga 
olulised valdkonnad. Aitäh kõigile noortele! 

Rõõm on ka teatada, et suvel toimuvad 
teede remonttööd, jooksva hooldusremondi 
raames parandatakse igal nädal löökauke ja 
teepragusid.

Kristiine linnaosas asuvas võrratus Löwen-
ruh’ pargis leidsid aset esimesed muusikasu-
ve kontserdid, kus esitati CODE ONE lugude 
kava ning esines ansambel Sunlight ning ta-
suta muusikasuvi jätkub täistuuridel. Kutsu-
me kaugemalt rahvast hoopis meile linnaõh-
ku nuusutama ja kauneid kontserte kuulama! 

Ukraina kool Kristiines  
jätkab sügisel tööd
Edasi jääb tegutsema ukraina laste kool. 
Paigaldatud on uued tasakaalulindid Räägu 
parki ning linnapilti on rikastatud lilleamp-
lite ning avatud uus kogukonnaaed. Toi-
muvad mitmesugused avalikud sporditree-
ningud, kuhu müüte murdes kutsutakse nii 
noori kui vanu. Hiljuti avati Tallinnas luu-
lerada, mille kaks vahepeatust asuvad Kristii-
ne linnaosas. Mina usun, et luulerajal ei olegi 
algust ega lõppu. Ma usun, et kultuuri hoides, 
hoiame me üksteist. Selle luuleraja kõrval on 
paljud elanikud oma aiad korda teinud ja 
mõnes neis on otsekui lillemeri. Aitäh teile, 
et hoiate ja arendate aedlinnalikku ilu! 

Suveürituse programm on selles ajalehes. 
Tasub tulla uudistama! Olge hoitud Kristiine 
muusikasuves!

Tallinn peab oluliseks avaldada toetust sõjas olevale 
Ukrainale. Täna, 22. juunil 2022 istutati Lembitu parki 
134-ruutmeetrisele peenrale Ukraina rahvuslilled – 
1507 päevalille. 

Peenar on rajatud tulevasele Uk-
raina väljaku asukohale. Käesole-
val aastal alustatakse Ukraina väl-
jaku ja ümbritseva Lembitu pargi 
uue maastikuarhitektuurse lahen-
duse loomisega ning selle raames 
projekteeritakse park ümber, et 
Ukraina väljak päriselt sellisena 
parki ka tekiks. Eesmärgiks pole 
lihtsalt pargi korrastamine, vaid 
tervikliku ja Kesklinnale kohase 

linnaruumi rajamine, kus Ukraina rahva võitlus oma vabaduse 
eest on väärikalt tähistatud ning mis annab lisandväärtust ka ko-
halikele. Pargiteede ristumisel moodustub neljast peenrast päeva-
lilleväli, millest läbi kõndides ei jää keegi emotsioonita.  

Valgusküllasele alale istutati kolme eri kõrgusega ja eri sordist 
päevalille. Kõige kõrgemaks (1,5 m) sirgub sort ´Golden Hedge´, 
keskmise kasvuga on sordid ´Moonshine´ ja ´Statement´ ning 
enamasti peenraid ääristama istutatakse 60 sentimeetri kõrguseks 
kasvav sort ´Teddy Bear´. Pargiteede ristumisel moodustub päe-
valilleväli, kus eri kõrgused loovad ja rõhutavad peenarde dünaa-
milisust. Järk-järgult õide puhkevad päevalilled õitsevad sügiskül-
made saabumiseni. 

Lillede istutamist korraldas Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet.

Ukraina väljak asub Lembitu pargi keskel, mis omakorda jääb 
Lembitu, Vambola ja Lauteri tänava vahele. Ukraina väljaku lähe-
dal on Välisministeeriumi hoone ja Islandi väljak, mis koos Uk-
raina väljakuga moodustavad ühtse ansambli.

Lembitu parki  
kujundati Ukraina 
rahvuslilledest peenrad
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Kas te kirjeldaksite oma vaarisa,  
Albert Kivikast (alias A. Pedajas, Mart 
Karus) inimesena? 

Ma mäletan teda väga hästi, kuna 
olin 11 aastane, kui ta suri. Ta oli väga 
südamlik inimene ning mu vanemad ja 
isa vend Uldenago võtsid ta enda hoole 
alla, viimasel viiel eluaastal. 

Ma mäletan, kuidas ma tihtipeale 
tema süles istusin. Vanaisa kirjutas ja 
mina joonistasin koos temaga, mis an-
dis mulle sisetunde, et ka mina oskan 
hästi kirjutada. Mul on isegi fotosid, 
kus ma maalin ja tema kirjutab. Samuti 
õpetas ta mulle ka malet. Vanaisa käis 
tihti aias, tal kasvasid seal rododend-
ronid ning rabarberid. Ka tikrid olid ta 
lemmikud. Kui ma olin 4-5 aastane, ko-
lisime me oma majja. Vanaisale oli täh-
tis saada oma maja ja oma aed. See oli 
tema jaoks omamoodi vabadus, mille ta 
saavutas. Vanaisa soovis seda. 

Ning eks see on elus ka nii väljendu-
nud, ainult et ma kirjutan teistsugustel 
teemadel. Mind on elu viinud äriplaani-
de, dokumentide ja energia analüüside 
kirjutamise juurde. Praegu ma töötangi 
energeetika valdkonnas. Kui sa ise kir-
jutad, siis sa alles saad aru, kui raske see 
tegelikult on.

Vanaisa mõtlemine oli, et sa armas-
tad oma rahvast ja oled uhke selle üle. Ja 
kui sa saad, siis sa ikka pead oma rah-
vast ka aitama. Kui on võimalus oma 
rahvast aidata, siis tee seda. Tänu vana-
isale rääkisime kodus eesti keelt.

Vanaisa suhtles ikka Rootsis, Lundi 
linnas elavate eestlastega, keda oli seal 
palju. Alles hiljuti käisin ma sellest „Est-
niska huset i Lund“ (Eesti Maja Lundis) 
majast mööda, mis asub kesklinnas. 

Me püüdsime koos liblikaid, seda 
mäletan ma ka. Samas ma tunnen, et 
iseloomult ja olemuselt olen ma oma 
vanaisa moodi. Emapoolsed vanaisa 
ja vanaema austasid Albert Kivikast ka 
väga. Nad said hästi läbi ja said sageli 
ka kokku. 

Kuidas on elu Saksamaal?
Mulle tundub, et Saksamaa on sar-

nasem selle esimese Eestiga, kus elas Al-
bert Kivikas, kui praeguse Eestiga. Vana 
aja eesti keel on mulle isegi lähedasem. 
Saksamaal on tavaline olla rahvusro-
mantik. Selles ei nähta midagi halba. 

Kui sageli käite Eestis?
Meie kodune keel, nagu mainisin, 

on eesti keel. Ka minu abikaasa on 
eestlane, ning me käime sageli Eestis. 
Ma tunnen ennast eestlasena. Viima-

sed jõulud olime Eestis. Ma käin hea 
meelega Eestis, eriti suvel. Minu naise 
ema elab siin ning meil on siin ka teisi 
sugulasi. Järgmisele laulupeole tulen sa-
japrotsendilise tõenäosusega. Eelmine 
kord meie noorim poeg laulis seal koos 
minu abikaasaga. 

Kultuuri peab hoidma. Kui kultuur 
kaob ära, siis miks peaksin ma Eestisse 
tulema?  

Ma pean ütlema, et see, mis riik 
teeb, et Eesti kultuuri alles hoida – seda 
peab lihtsalt rõhutama: see on imetlus-
väärne! Kultuuri hoitakse Eestis hästi, 
ning on lihtsalt uskumatu, missugune 
võimekus on Eestil näiteks muusika 
alal. Ajakirjandus on Eestis ka tasemel. 
On palju häid intervjuusid, räägitakse 
inimestega, kel on elukogemust. 

Albert Kivikasel oli viis last – Tiit, 
Peep, Uldenago, Ihameel ja teie isa, 
Tõive. Missugune on olnud tema laste 
saatus, kui see saladus pole?

Esimesed kaks last sündisid tal esi-
mese naisega. Ma kõiki ei tunne, aga 
arvan, et üks suri tuberkuloosi. Peep, 
Uldenago, Tõive ja Ihameel tulid kõik 
Rootsi. Oma onudega olen väga läheda-
ne ja palju aega koos veetnud.

Kas Eesti ajaloo suurkuju, kirjan-
duse korüfee igatses kodumaale naas-
mist?

Loomulikult, kogu aeg tahtis ta ta-
gasi tulla. Mitte aga senikaua, kuni vene 
võim seal on. Sest tema seisukoht oli, et 
oma rahvast ja oma peret saad sa usal-
dada. Keda siis veel, kui mitte neid? Va-
naisa põgenes Eestist oma perega 1944 
aastal, minu isa oli tookord 7 aastane.  
90ndatel matsime vanaisa Eestisse üm-
ber. Tal oleks hea meel olnud seda teada. 

Olete arvatavasti väga tuttav oma 
vanaisa sulest ilmunuga. Missugune 
on teie lemmikosa tema loomingust? 

„Nimed marmortahvlil“,  loomuli-
kult. See räägib poliitikast ja filosoofiast, 
mis mind väga huvitab. Ka vanaisa oli 
filosoofias väga tugev. Tänu temale olen 
huvitatud poliitikast, aga sellest kirjuta-

miseks peab olema kogemust. Samuti 
„Kodukäija“.

Kui palju teie esiisa proosalisest 
DNAst tunnete enda sees elavat?

Olen kindlasti rahvusromantik. 
Selle pärast mulle Saksamaa meeldib-
ki. Goethe, Leibniz, Nietzsche, täpselt 
minu vanaisa mõtlemine. Sa armastad 
oma rahvast ja oled uhke selle üle. Meie 
lastel on võimalus vana-vanaisa jälge-
des minna. Vanaisa geenid elavad neis 
ikka, ning kord Tartuski õppides toodi 
haridusasutuses esile ühe lapse puhul, et 
tegu on Albert Kivikase pojapojapojaga. 

Kas teate pajatada meile tema 
Kristiine linnaosas asuvast koduma-
jast, mis asub Vaarika 3 aadressil? 

See maja on endiselt meie pere val-
duses – kui vanaisa teaks, oleks ta väga 
õnnelik. See on üks isiklik ja „südamlik“ 
maja, millel on hea hing ja Eesti aja hõng. 
Albert Kivikas ostis värskelt valminud 
uue kodu.  Ta oli pärit vaestest oludest, 
seega kõik saavutas ta ise oma töö ja vae-
vaga. Kirjutamine tõi talle piisavalt palju 
sisse. See on selline hea maja, kus on hea 
elada 3-5 liikmelisel perel, ning millel on 
võrratu aed. See maja on taas meie pere 
valduses, ent me pidime ta tagasi ostma. 
Kui maja ja maa võetakse ära, on sul alles 
vaid pere ja kultuur. Lapsed ja lapselap-
sed olid vanaisa jaoks väga tähtsad. Ko-

dust ja maast loobumine oli ikka päris 
raske tema jaoks. 

Kas ka keegi teie lastest võib võtta 
sule kätte ja kirjanikuna end maail-
male tõestada?

Lootust on, et keegi minu lastest võ-
tab kirjanikutee ette. 

Albert Kivikas osales vabatahtliku-
na Eesti Vabadussõjas. Kui palju teak-
site sellest mälestuses meile rääkida? 

Sõjast ta ei rääkinud. Ta vaid hoiatas, et 
 ole keskel, ära ole vasak- või parempool-
ne, mitte äärmuslik vaid mõõdukas. Ta 
ütles ka, et kui sa saad ühiskonda aida-
ta, siis aita.  Vanaisa ütles, et loomulikult 
tahame me olla patsifistid, ja tahame, et 
poisid ei läheks sõtta. Aga elu näitab, et 
maailm on teistsugune ja sa pead olema 
valmis sõdima, kui on vaja. Loomulikult 
ei pea Eesti ise üksi Narvat kaitsma. Aga 
samas – igal riigil peab olema tugev sõja-
vägi. See on iga riigi alustugi. Ning sõja-
vägi ei tohi olla poliitiline. 

Kuidas näete Eesti ja Põhjamaade 
tulevikku?

Digitaliseerimine on olnud õige 
tee ning siin on Eestil väga hea maine 
välismaal. Seda on hea alles hoida ja 
narratiivina rääkida. Samas on oluline 
ka, et toiduained näiteks oleks võimali-
kult suures osas enda toodetud ning, et 
 talunikud elaksid ära. Samas võiksime 
me asju vähem dramaatiliseks teha. 
Euroopa Liidu regulatsioonid ei ole 
nii ranged, kui neid näidata tahetakse. 
Saaremaa piim peaks jääma ikka alles. 
Rootslased kahtlevad, sakslased aruta-
vad, eestlased leiavad lahendusi.

Mart Kivikasega 
vestles Liina Lelmi

Tuntud muusiku ja helilooja Mikk Tar-
go palad kõlasid muusikasuve raames 
rahvast tulvil Löwenruh pargis taas-
kord „täispargile“. CODE ONE/ CUBA 
FEAT täitis suveõhtus kuuba rütmide ja 
ilusa muusikaga. Kuumimad lood uues 
kuues nagu "Vikerkaar", "On küll hilja" 
ja "Sellest saab meie suvi“, lauldi jällegi 
rahva südamesse. 

„CODE ONE sündis 1994. aastal. 
Nüüd, 25 aastat hiljem, kui ma viibisin 
Kuubal, lisandus CUBA FEAT. Kogu 
kontsert läks Löwenruh’s hästi, isegi 
esitada oli laule meeldiv – ilma tõttu oli 
tunne, nagu viibiks Kuubal. Selgus, et ka 
pargimuusika publikule väga meeldivad 
meie arranžeeringud. Palju oli lava ees 
vanema põlvkonna tantsulõvisid,“ on 
Targo kontserdi menust vaimustuses. 

„Kuubal olles ma salvestasin „Kuu-
ba projekti“. Ise olin ma seal poolteist 

nädalat, kaasasime kuuba muusikuid. 
CODE ONE/ Cuba Feat on seal kokku 
pandud, kuuba rütmides ja uutes arran-
žeeringutes,“ tutvustab helilooja muusi-
kamaailma. „Muusikute elu on Kuubal 
karm. Nende tööpäev, olgu siis pubis, 
restoranis või kõrtsis, kestab 12 tundi, 
mille eest nad palka ei saa. Elatutakse 
vaid jootrahadest. Pension on 8 eurot. 
Eluolu võib seal päris keeruline olla, aga 
nad on sellega ära harjunud. Havannas 
on palju Ameerika turiste, ning kliima 
on hea,“ kirjeldab ta elu ja nähtut kaugel 
maal. 

Targo sõnul on muusika tema jaoks 
poisikese-east alates olnud lugemise 
asemel lemmikhobi. „ Olen alati kuu-
lanud kõikvõimalikku muusikat. Meie 
peres oli muusika kogu aeg väga täht-
sal kohal. Algselt tegelesin ma hoopis 
sulgpalliga, muusikaga hakkasin tegele-

ma 15-aastaselt. R’n’B, blues ja soul on 
minu lemmikmuusika. Viimasel ajal 
olen ma väga palju klassikalist muu-
sikat kuulanud. Mulle meeldib tervi-
sekõnniga tegeleda, sel ajal kuulan ma 
hea meelega muusiakteemalisi podcaste 
või lihtsalt muusikat,“ kirjeldab Targo 
muusikuks kujunemist. „Eestis kipu-
takse kopeerima liialt lääne muusikat. 
Samas pillimänguoskus on Eestis ainult 
ülesmäge läinud, on imetlusväärseid 
pillimehi nagu näiteks Holger Marja-
maa ning Laur Joamets, keda mina isik-
likult väga hindan,“ jutustab ta. 

Muusik avab, et oma Kristiine ko-
dus elab ta juba 25 aastat, ning ta on 
Kristiine linnaosa risti-põiki läbi kõn-
dinud. „Koju sattudes oli see armastus 
esimesest silmapilgust. Ma sain kohe 
aru, et see on õige koht. Siin saab ennast 
ka ära peita majade vahele, leida selline 

koht, kus on vaikus ja rahu, samas logis-
tika koha pealt on see ideaalne asukoht. 
Kõik on käe-jala juures ning päevas ei 
kulu 2-tundi autos istumisele,“ kiidab 
Targo kodukohta. Sõpradele ta kindlasti 
soovitaks Kristiines elamist. 

Mikk targo looming on aukartus-
täratav, seda on lavadel esitanud sellised 
staarid nagu Tõnis Mägi, Marju Länik, 
Hedvig Hanson, Ivo Linna. Targoga 
esinev Merike Susi on hinnatud ja ka-
rismaatiline vokaalsolist ning klahvpil-
limängija. Mikk Targot tuntakse veel 
ansamblitest Vitamiin ning Uus Ge-
neratsioon. Merike Susi on koostööd 
teinud ka ansambliga Meie Mees ning 
olnud eestvedajaks Funki Factori laulja 
ja klahvpillimängijana.

CODE ONE/ Cuba Feat, Merike 
Susi kõlas Löwenruh’s 29. juunil Kristii-
ne Muusikasuve raames. 

Intervjuu „Nimed Marmortahvlil“ autori  
Albert Kivikase lapselapse Mart Kivikasega:  
pere, rahvas ja kultuur on kõige tähtsamad

Tunnustatud muusik ja helilooja Mikk Targo 
muusikasuve kontserdist Löwenruh’s 

Foto: Albert Kivikas lapselaps Mart Kivikasega kirjutamas (erakogu).

Foto: Albert Kivikase kodumaja 
sissepääs Vaarika 3 aadressil
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Marten Ingel,
Piirkonnapolitseinik

Kevadiste soojade ilmade tulekuga on 
linnapilti sattunud rohkem kaheratta-
lisi – jalgrattaid. Rattaga sõitmine on 
mõnus füüsiline tegevus, mis kasulik 
ühtlasi nii kehale kui vaimule! Meel 
muutub mõruks aga siis, kui ühel tore-
dal päeval, mil ilmselt oma kaheratta-
list sõpra just kõige enam vajad, avas-
tad, et see on kadunud kui tina tuhka.

Ainuüksi Tallinnas satub varga 
käe läbi sellise halva üllatuse osaliseks 
igal aastal ligi 150-200 rattaomanikku. 
Kuigi me elame turvalises ühiskon-
nas, peame arvestama, et meie seas 
leidub siiski ka neid, kes ei pea paljuks 
minna võõra vara kallale. Kõige enam 
vargusi pannakse toime trepikodadest 
ja koridoridest, aga ka kaubanduskes-
kuste parklatest.

Säästmaks end võimalikust eba-
meeldivast üllatusest, on meist iga-
ühel võimalik midagi teha. Kuigi ena-
mus inimesi on teadlikud, et jalgratas 
tuleks lukustada, on oluline teadvus-
tada, et kõik lukud ei ole samaväär-
sed. Hoidu trossluku kasutamisest, 
sest selle eemaldamiseks kulub vargal 
vaid silmapilk. Kõige turvalisemate 
ja vastupidavatena on end tõestanud 
U-kujulised rattalukud, kett- ja lii-

gendlukud. Investeeri vastupidavasse 
rattalukku. Õige luku leidmiseks küsi 
nõu rattapoest.

Lukust on kasu aga vaid siis, kui 
seda kasutada. Lukusta jalgratas alati 
– ka keldris, panipaigas, garaažis jne 
kohas, mis esialgu tundub turvaline. 
Lukusta jalgratas ka siis, kui lahkud 
selle juurest vaid korraks.

Jalgratast ostes hoia alles kõik 
dokumendid, tee rattast pilte ja lisa 
jalgrattale eritunnus ning kirjuta üles 
rattaraami number. Sellisel juhul on 
politseil lihtsam tuvastada ratta leid-
misel selle omanikku.

Aga mida teha siis,  
kui minu ratas on varastatud?
• Äsja toimunud vargusest  

teavita politseid,  
helistades numbril 112.

• Tee avaldus endale lähimas 
politseijaoskonnas või esita  
see veebis – politsei.ee.

• Jälgi politsei leitud  
esemete registrit –  
politsei.ee/et/leitud-esemed.

• Kui leidsid kuskilt müügilt 
varastatud jalgratta,  
teavita sellest politseid.

• Kodu-/jalgrattakindlustuse 
olemasolul pöördu 
kindlustusse.

Liina Marrak,  
vanemspetsialist

3. juulist jõustusid Tallinna Lin-
navolikogu 11. veebruari 2021 
määruse nr. 3 „Korteriühistutele 
toetuste andmise kord“ muuda-
tused. Määrusesse lisati toetus-
meetmeid, muudeti toetuse mää-
rasid ja summasid ning toetuse 
taotlemise tingimusi.

Tallinna linn toetab jätkuvalt kor-
terelamu rõdude ja varikatuste au-
diti tegemist ja auditi jätkutegevust 
ning Päästeameti koostatud kehtivas 
ettekirjutuses nimetatud puuduste 
tähtajalist kõrvaldamist. Linn jät-
kab toetuste maksmist kortermaja-
de soojapidavuse suurendamiseks ja 
fassaadide korrastamiseks, hoovide 
heakorrastamiseks ning korteriühistu 
juhatuse liikmete teadmiste täienda-
miseks .Uute meetmetena toetatakse 
toetustega „Fassaadid korda“ ja „Hoo-
vid korda“ ning audititoetusega rohe-
pöördetegevusi:

• korterelamu energiaauditi tege-
mist;

• korterelamu katuse ja/või rõdu 
kandevõime auditi tegemist, et teha 

kindlaks päikesepaneelide või muu-
de taastuvenergia tootmiseks vajalike 
seadmete paigaldamise võimalus;

• taastuvenergia tootmise seadme 
paigaldamist;

• korterelamu tehaselist moodul-
rekonstrueerimist;

• teede rajamist ja remonti;
• sademeveeprobleemi lahenda-

mist;
• korteriühistu hoovi elektriauto-

de laadimisvõimaluse rajamist.
Tallinna rattastrateegia eesmärke 

aitab ellu viia rattahoidlate ja rattama-
jade ehitamiseks antav toetus. Oluli-
seks muudatuseks on nõue, mille ko-
haselt peab toetuse taotluse esitanud 
korteriühistu juhatuse liige tõendama 
enda esindusõiguse kehtivust juhul, 
kui äriregistrist nähtub, et juhatuse 
liikme volitused on lõppenud. Eel-
nimetatud muudatuse määrusesse 
lisamine on tingitud praktikas sage-
li esinenud juhtumitest, kus toetuse 
taotluse on esitanud korteriühistu re-
gistrikaardile juhatuse liikmena mär-
gitud isik, kelle juhatuse liikme voli-
tused on õiguslikus mõttes lõppenud. 

Audititoetuse uue võimalusena 
makstakse rohepöördetoetuse raames 
toetust energiaauditi tegemiseks, et 

teha kindlaks korterelamu energiatõ-
husus. Lisaks toetab linn rohepöörde-
toetuse raames katuse ja/või rõdude 
kandevõime auditi tegemist. See või-
maldab välja selgitada, kas kandevõime 
on piisav, et paigaldada korterelamu 
või kõrvalhoone katusele või fassaadile 
taastuvenergia tootmise seadmed ning 
energia muundamise ja energiatoo-
dangu salvestamise seadmed. 

Toetuse „Fassaadid korda“ suurim 
muudatus on see, et toetust saavad 
taotleda korteriühistud, mis on asuta-
tud korterelamutes, mis ehitati ja võe-
ti kasutusele enne 2000. aastat. Uue 
võimalusena rohepöördetoetuse eel-
arvest makstav toetus hõlmab taastu-
venergia tootmise, energia muunda-
mise ja energiatoodangu salvestamise 
seadmete paigaldamise projekti ja töö 
tegemiseks; korterelamu tehaselise 
moodulrekonstrueerimise projekti 
tegemiseks; korterelamu tehaselise 
moodulrekonstrueerimise tööde ja 
omanikujärelevalve tööde tegemiseks.

Toetuse „Hoovid korda“ uued toe-
tatavad tegevused on teede, sh kõn-
niteede rajamine või parendamine, 
kasutades muu hulgas drenaažasfalti 
või vett läbilaskvat katendit. Toetata-
vate tegevuste koosseisu on lisandu-

nud mänguväljakule uute atraktsioo-
nide rajamine ja parklasse tõkkepuu 
paigaldamine. Määruse kohaselt ei 
toetata enam hoovialal asuvate ma-
dalamate alade mullaga täitmist ja  
korteriühistute veevärgi ja kanalisat-
siooni ning ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni liitumispunkti ümberehita-
mist. Toetusega „Hoovid korda“ on 
seotud rohepöördetoetuse eelarvest 
rahastatav sademeveeprobleemi la-
hendamine, sh sademevee kogumise 
ja kasutamise süsteemide rajamine. 
Erinevalt seni kehtinud regulatsioo-
nist ei toetata enam sademevee ära-
juhtimist ühisvoolsesse kanalisatsioo-
ni. Suurim muudatus on roheseina, 
rohekatuse, kasvuseina, vihmapeenra 
või viibetiigi rajamise toetamine ning 
korterelamu hoovi elektriautodele 
laadimisvõimaluse loomine.

Rattamajatoetuse eesmärk on toeta-
da Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobril 
2017 istungil heaks kiidetud „Tallinna 
rattastrateegia 2018–2028“ eesmärki-
de täitmist. Rattamaja ehitamisel tuleb 
korteriühistul arvestada, et korterio-
mandite kaasomandi osa eset valitsevad 
korteriomanikud korteriühistu kaudu 
ning kui rattamaja soovitakse ehitada 
kaasomandis olevale hoonestatud kin-

nistule, on vaja kaasomanike otsust. 
Kui rattamaja soovitakse ehitada Tal-
linna linna omandis olevale maatükile 
või selle osale, on vaja esitada taotle-
ja asukohajärgse linnaosa valitsusega 
kooskõlastatud asendiplaan. Rattamaja 
ehitamisel tuleb täita ehitusseadustikus 
sätestatud ehitamisele esitatud nõudeid. 
Rattamajatoetus makstakse pärast seda, 
kui korteriühistu on kulud teinud. 

Rohepöördetoetuse eesmärk on 
toetada Tallinna Linnavolikogu 3. 
juuni 2021 määruse nr 14 „Kliima-
neutraalne Tallinn. Tallinna säästva 
energiamajanduse ja kliimamuu-
tustega kohanemise kava 2030“ el-
luviimist. Rohepöörde siht käsitleb 
eelkõige kliimaeesmärkide täitmist, 
ressursisäästlikku elamist, liigirikkuse 
kaitsmist, puhast õhku ja vett. Rohe-
pöördetoetuse raames toetatavaid te-
gevusi rahastatakse audititoetuse ning 
toetuste „Fassaadid korda“ ja „Hoo-
vid korda“ toetuste koosseisus Taot-
leja saab taotleda rohepöördetoetust 
täiendavalt eelnimetatud toetustele. 
Rohepöördetoetuse raames toetata-
vate tegevuste puhul ei hinda linnaosa 
hindamiskomisjon esitatud taotlu-
si, vaid kontrollib taotleja ja taotluse 
nõuetele vastavust.

Tallinna Linnavolikogu võttis 5. mail 
vastu Tallinna Jäätmekava 2022-2026.

Jäätmekava on aluseks jäätme-
hoolduse kavandamisel ja teostamisel. 
Kristiine linnaosa korteriühistute in-
fotund keskendus sellele, kuidas tõsta 
teadlikkust jäätmehoolduseeskirja 
nõuete ja ringmajanduse teemadel. 
Külas oli Tallinna Jäätmekeskuse juht 
Kristjan Mark ning Tallinna Stratee-
giakeskuse ringmajanduskeskuse juh-
tivspetsialist Eliis Kuus. 

Jäätmekavas on välja toodud ees-
märgid, mille püstitamisel on lähtutud 
jäätmehierarhiast, ja loetletud tegevu-
sed nende saavutamiseks. Eelkõige tu-
leb jäätmeteket üldse vältida ja võima-
likult palju tekkinud jäätmeid suunata 
taaskasutusse. Jäätmete prügilasse la-
destamine tuleks viia miinimumtase-
mele. Jäätmekavas on prioriteetseteks 
tegevusteks biojäätmete liigiti kogu-
mise tõhustamine, jäätmejaamadest 
ringmajanduskeskuste kujundamine, 
tekstiilijäätmete liigiti kogumise juu-
rutamine, avaliku pakendikogumis-
süsteemi sujuvam toimimine ja ela-
nikkonna teadlikkuse tõstmine. 

Alates järgmise aasta lõpust raken-
dub kõigile biojäätmete liigiti kogu-
mise kohustus, erand on kavandatud 
vaid kuni kahe korteriga elamutele, 
kellele jääb võimalus aia- ja toidujäät-
meid kompostida. Kinnistu omanikud 
peavad selleks endale hankima kinni-
se kompostri, sest toidu- ja köögijäät-
meid tohib koguda vaid sel viisil. Nõue 
on kehtestatud selleks, et ära hoida 
näriliste leviku suurenemist. Kor-
termajad ja büroohoonete haldajad 
saavad piisava suurusega biojäätmete 
mahuti vedajalt rentida või soovi kor-
ral osta.  Tallinna linn pakub elanikele 
suve keskpaigast võimaluse taotleda 
endale tasuta mahuti. Kompostri eest 
tuleb tasuda sümboolne omaosalus. 
Alates 2023. aasta maikuust algab 
Kristiines uus korraldatud jäätmeveo 
periood. Sellele eelneb vedaja leidmi-
seks uus riigihange.  Korteriühistutele 

ja eramajade omanikele toob see kaa-
sa uue veolepingu sõlmimise. Sisulisi 
muudatusi uude hankesse planeeritud 
ei ole. Korraldatud jäätmeveoga jää-
vad hõlmatuks endiselt need jäätmelii-
gid, mis on seda ka täna. Täiendavaid 
jäätmeliike ei lisata ja elanikke sel viisil 
uue informatsiooniga ei koormata. 
Jäätmekava alusel korraldatud jäätme-
veoga pakendiprügi vedamist teosta-
ma ei hakata, kuna riigi tasandil keh-
testatud regulatsioon selle tõrgeteta 
toimimiseks on ebapiisav. Edendada 
püütakse avalikku pakendikogumis-
võrgustikku. 

Taaskasutusorganisatsioonidega 
saab ise sõlmida soovi korral paken-
dijäätmete vedu. Tänases terendavas 
toorainekriisis on mõningate mater-
jalide liigiti kogumine ka rentaabel 
tegevus, kui on tegu puhta materjali-
ga. Näiteks metall sorteeritakse suure 
osa prügi seest välja ning see võetakse 
taas ringlusse. Sama väärtuslik on pu-
has klaas ja mõned muud materjalid. 
Pakendikonteinerite tühjendamine 
tootjavastutusorganisatsiooni poolt 
on tasuta, samas, kui leping on sõl-
mitud prügivedajaga, võib see tähen-
dada mõningat tasu transpordi eest. 
Mõlemal juhul võidakse renti küsida 
konteineri eest. Pakendi ringlusesse 
võtmise eest maksab tarbija, kuna see 
on arvestatud toodete hinna sisse ning 
pakendite kokku kogumise eest vas-
tutavad taaskasutusorganisatsioonid 
(Eesti Pakendiringlus, TVO ja Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ) . 

Uute jäätmeveo lepingute sõlmi-
mise järgselt saab biojäätmete üleand-
mise hinnaks olema 25% segaolme-
jäätmete veotasust senise 50%  asemel. 
Hindade soodsamaks muutmise ees-
märgiks on motiveerida inimesi prü-
gi liigiti koguma. Tallinnas on kavas 
jäätmekäitlust reguleerida ka nii, et 
toidu- ja biojäätmeid tohib edaspidi 
mahutisse visata vaid biolagunevas ja 
komposteeritavas pakendis, vältimaks 
mikroplasti teket. Tavaline kilekott ja 

kahjuks ka osa nn biolagunevaid ki-
lekotte ei lagune kompostimisel  ning 
seega ei ole tegemist keskkonnasõbra-
like materjalidega. Kompostväljakul 
valmiv muld peab olema ohutu nii 
looduskeskkonnale kui ka inimestele. 

Kõigi segaolmejäätmete ring-
lussevõtt on sisuliselt võimatu, kuid 
paljusid ära visatavaid asju saab anda 
taaskasutusse. Jäätmekavas planee-
ritud uus lähenemine näeb ette, et 
jäätmejaamadesse luuakse ringmajad. 
Tallinna linn tutvustas juunis Lille-
küla Ringmajanduskeskuse projekti. 
Praegu on Tallinnas neli jäätmejaama: 
Pärnamäe, Rahumäe, Pääsküla, Pal-
jassaare. Järgmise jaamana avatakse 
Mustjõe tänaval jaam koos ringmaja-
ga. Seda on planeeritud aastast 2004 
ning ehitustöödega loodetakse alus-
tada käesoleva aasta sügisel. Samuti 
kavandatakse Punase ning Olmre 
tänava äärde jaamasid. Kõik olemas-
olevad jäätmejaamad planeeritakse 
kujundada ringmajanduskeskusteks. 
Need on sisuliselt jäätmejaamad koos 
ringmajaga. Ringmajades on kas pa-
randustöökojad, korduskasutusruu-
mid või ka näiteks õpitoad. Kordus-
kasutusruumidest võib iga soovija 
talle vajaliku eseme tasuta kaasa võtta. 
Mustjõe Ringmajanduskeskusesse on 
planeeritud mööbliparandustöökoda. 
Paljassaarde on kavandatud ehitus-
materjalide taaskasutamist soosiv ja 
säästva renoveerimise alaseid kooli-
tusi pakkuv tegevussuund, et aidata 
võimalikult palju vanade materjalide 
taaskasutusse võtmist. Pääsküla jäät-
mejaama juurde on tuleb üldremon-
ditöökoda, kuhu inimene saab tulla 
näiteks oma jalgratast parandama. 

Suurem murelaps on kahjuks 
tekstiilijäätmete liigiti kogumine. Hil-
jemalt 2025. aasta jaanuarist peavad 
kõik kohalikud omavalitsused korral-
dama liigiti tekstiilijäätmete kogumise. 
Täna on see veel suur probleem, sest 
Eestis ja lähiriikides puudub võimekus 
nende taaskasutusse võtmiseks.

Muutused korteriühistute toetusmeetmetes

Uut korteriühistute e-infotunnist

Ära jää jalgrattast ilma!
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Kristiine linnaosa Räägu pargis 
pandi üles esimene slackline at-
raktsioon, mida huvilised saavad 
käia proovimas. Nüüd käis Tik-
Tok’er Tanel Rentik Räägu pargis 
slackline tasakaalulinte testimas. 
Kuulsa Tik-Tok’eri põhiteema-
deks on sport ja tervislik elustiil. 

„Slackline on kasvava populaarsusega 
atribuut. Slackline annab vabale aja-
le ja õues viibimisele täiesti uue sisu, 
samas mõjutab tasakaaluharjutuste 
tegemine näiteks areneva ja kasvava 
noore aju arengut, ning mõjub hästi 
meeleolule ja üldse vaimsele tervisele. 
Ise olen ma suur tervislike eluviiside 
propageerija ning fänn ja pühendangi 
suure osa oma tegemistest ja ka vabast 
ajast sellele, et maailma minu vaate-
vinklist paremaks muuta. Et julgus-
tada inimesi vabalt ja positiivselt suh-
tuma füüsilisse aktiivsusesse, sporti. 
Tasakaalulintidel harjutuste tegemine 
aitab palju näiteks kergejõustikuga te-
gelejate koordinatsiooni parandami-
sel,“ selgitab Rentik.

Slackline tasakaalulindid paigalda-
ti Räägu parki Kristiine Linnaosa Va-

litsuse tellimusel, ning need on osutu-
nud väga populaarseks kõigi kohalike 
seas. Linte paigaldatakse üha enam nii 
eraaedadesse kui avalikku ruumi. 

Kristiine Linnaosa Valitsus toe-
tab kahe käega kõike, mis suunab 
inimesi rohkem õue sporti tegema 
ja haljasaladel meeldivalt oma vaba 
aega veetma. Teadlikult toetatakse 
spordiatribuutika paigaldamist lin-
naruumi, eriti kui see sobib igas eas 
inimestele. Sport toetab ka vaimse 
tervise heaolu. Slackline tasakaalu-
lindid on ka linnaosavanem Jaanus 
Riibe sõnul vahva atribuut, mida 
saab paigaldada haljasaladele, aeda-
desse, kooli või randa, ja erinevaid 
linte saab põnevaks omavaahel kom-
bineerida. Lisaks oleme paigaldatud 
haljasaladele pingpongi laudu, sa-
muti on populaarsed muudetavate 
raskustega välijõusaalid. 

Räägu pargi slackline atraktsiooni 
paigaldas ettevõte 3Park Eesti OÜ, kes 
tegeleb ka madalseiklusradade ehitu-
se, paigaldamise ja hooldusega. Linte 
hooldatakse ja pingutatakse regulaar-
selt ning nende eelis on ka see, et neid 
ei pea talveks maha võtma.

Tallinnas avati noorte luuleta-
jate Elisabeth Heinsalu ja Rei-
jo Roosi eestvedamisel üle-
linnaline luulerada, toomaks 
jalakäijate trajektooridele va-
heldusrikast kultuuri- ja lin-
naruumikogemust. 

Kristiines asuvad luuleraja vahepea-
tused Marja bussipeatuse ja Kristiine 
Keskuse juures. Kaks kolmekümnest 
luuletuse fragmendist asuvad seega 
meie linnaosas. Linnaosa puudutava 
lõigu autorid on Andra Teede ja Ma-
ri-Liis Müürsepp. Luuleraja loomist 
toetasid ka kõik Tallinna linnaosade 
valitsused, Eesti Kultuurkapital, Eesti 
Kunstnike liit ja trükikoda Grano. 

 „Haarasin mõttest kinni kui Rei-
jo Roos sellest põgusalt sügisel rää-
kis. Nägin, et selline projekt väärib 
kindlasti lõpule viimist ja suur töö 
oli tehtud ka. Unistan, et kirjandus 
ja ka luule oleksid populaarsemad, 
ega jääks vaid üksildaste kirjani-
ke ja lugejate naudinguks. Usun, et 
luulerada on üks viis tuua luulet iga 
inimese ellu. Teisalt selle linnaruu-
miga ühendamise osas näen, et linn 
võiks olla hulga rahulikum, kus sõi-
detakse peamiselt rattaga ja käiakse 
jalgsi. Loodan, et read võiksid pan-
na inimesi rohkem ringi vaatama ja 
elu uutest perspektiividest vaatlema. 
Keskendun praegu suures osas ka 
omaloomingus luulele ja tegelen het-

kel debüütluulekogu avaldamisega,“ 
kommenteeris luuleraja üks algataja-
test, Elisabeth Heinsalu, 19-aastane 
luuletaja raja algatust. Heinsalu kir-
jutab luulet ja esseesid ning hindab 
loomingus minimalismi, on vabal 
ajal seljakotiga rändaja ja enda sõnul 
„kohvris luuletaja“, ehk kirjutab palju 
reisidest ja seiklustest. 

Andra Teedet tuntakse seriaali 
„Õnne 13“ stsenaristi, dramaturgi ja 
luuletajana. Mari-Liis Müürsepp on 
neli raamatut välja andnud, viimane 
neist „Strippari pisarad“. Ajakirjandust 
õppinud luuletaja ja novellikirjanik 
peab vahva meeskonnaga ta draka-
deemia blogi. 

Noori ühendab ka visioon pare-
mast maailmast. Kirjaniku ja luule-
taja Reijo Roosi sulest on ilmunud 
aga debüütluulekogu „Kured kotkad 
kajakad“. Henrik Visnapuu preemia 
nominatsiooni on pälvinud ka tema 
luuleantoloogia „Sinisild/Sinisilta“. 
Viimases küll autori enda loomingu 
asemel paari tosina Eesti autori luulet 

eesti ja soome keeles. Roosi luulefrag-
mendid paiknevad tänaseks Estonia 
Teatri ning Balti Jaama juures. 

„Luulerajaga alustasin ma eelmise 
aasta septembris, kui ma sain inspi-
ratsiooni Keiti Vilmsi Tartus tehtud 
luulerajast. Projekti paar esimest kuud 
olid hoogsad, paljud autorid tulid 
rõõmsameelselt kaasa, kuid talvepoo-
le saabus  entusiasmi surm. Siis tuli 
mulle appi Elisabeth, kes puhus selle 
projekti jälle eluvaimu täis ning nüüd 
viisime me selle koos lõpuni,“ kirjel-
dab Roos tänuväärse algatuse teekon-
da teostumiseni. 

„Ma tahan anda enda panuse maa-
ilma parandamisse ja luule on tõesti 
üks hea viis, kuidas muuta maailma 
tükk-tüki haaval paremaks kohaks 
lugude jutustamise kaudu. Luulerada 
rikastab ka Tallinna linnaruumi ja kui 
kellegi päev läheb sellest natukenegi 
paremaks, siis mina olen juba väga ra-
hul,“ pajatab luuletaja heameeles. 

Kokku osales ettevõtmises 30 luu-
letajat oma loomingu fragmentidega. 

Sooja ilmaga aitab Tallinnas janu  
kustutada ligi 40 avalikku veekraani
Kuumade ilmadega tuleks juua 
rohkesti vett – selleks on AS Tal-
linna Vesi avanud linnaruumis 
avalikud veevõtukohad, kust 
saab kuni septembri lõpuni võtta 
tasuta puhast joogivett. Ühtlasi 
pakuvad tasuta kraanivett ka pal-
jud pealinna söögikohad. 

Suvel on linnaruumis 38 avalikku 
veekraani, kust saab võtta kontrol-
litud kvaliteediga puhast joogivett. 
Kraanivee joomine palava ilmaga on 
mugav ja säästab see ka keskkonda, 
sest väheneb plastjäätmete hulk.

AS Tallinna Vesi varahaldusdi-
rektor Tarvi Thomberg märkis, et kui 
kasvõi pooled tallinlased eelistaksid 
suvel täita joogikraanist oma poole-
liitrist kaasaskantavat veepudelit, siis 
saaks ühe päeva jooksul ära hoida 
ligi 225 tuhande plastpudeli tootmise, 
transpordi ja käitlemisega seotud res-
sursside kulu. ASi Tallinna Vesi and-
metel joob praegu kraanivett ligi 90 
protsenti lõpptarbijaist.

Tallinna avalikud kraanid on kan-
tud veebikaardile ning kõik joogi-
punktid on märgistatud QR-koodiga, 
mida skaneerides näeb ka teisi kaardil 

asuvaid veevõtupunkte.
Kesklinna avalikud joogikraa-

nid asuvad Tornide väljaku haljasala 
Snelli tiigi poolses otsas (Nunne 18), 
Russalka mälestussamba ja mereran-
na vahel, Lootsi tänava ja Reidi tee 
ristumise koha lähedal (Lootsi 8/1), 
Maarjamäe memoriaali lähedal Pirita 
teel, Tiigiveski pargi koerte jalutusväl-
jaku kõrval, Järvevana tee ääres Filtri 
tee bussipeatuse lähedal (Järvevana 
tee 3d) ning Järve metsa lähedal park-
las (Järvevana tee 9g). Samuti leiab 
joogiveekraani Viru tänava ja Pärnu 
maantee vahel purskkaevu lähedalt 

(Viru 27a), vanalinnast Harju ja Ni-
guliste tänava nurgalt, Toompealt 
Taani kuninga aiast, Uuelt turult, Piis-
kopi aiast, Politseipargist, Järvevana 
tee kergliiklusteelt (Järvevana tee 7n) 
ja Kadrioru pargist.

Veevõtupunktid on ka Vabaõhu-
muuseumi teel, Pirita rannahoone 
läheduses ja Astangu kergliiklusteel.

Lisaks 38 avalikule veekraanile 
leiab paljudelt Tallinnas toimuvatelt 
avalikelt üritustelt veepaagid tasuta 
joogiveega. Kristiine linnaosas saab 
palaval ajal värskendust kahest ava-
likust joogiveekraanist, mis asuvad 

Algi tänaval Löwenruh´pargi lähistel 
ning Keemia tänava ja Mehaanika tä-
nava nurgal. 

Kristiines asuvad nüüd linna  
luuleraja vahepeatused

Räägu parki  
pandi üles slackline 
tasakaalulindi 
atraktsioon

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

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

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

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

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

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

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

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

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

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

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!



15. juuli 20226 KRISTIINELEHT

arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.
com või 56188671. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seisevau-
to.ee.
• Viin ära vanaraua 55670479.
• Muru niitmine, trimmerdami-
ne, heki lõikus, okste äravedu, 
heina purustamine, kruntide 
korrastus 5897 7133.
• EHITUSOUTLET Harjumaal, 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höö-

velmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (var-
jualused, lehtlad, kuurid, aia-
mööbel jpm). Pakume ka trans-
porti. Kontakt: 5656 0096 www.
ehitusoutlet.ee.

Müüa toored ja kuivad  lõ-
hutud küttepuud kohale-
toomisega, lepp, sanglepp, 
kask, metsakuiv okaspuu. 
Kuivad segalehtpuud võrk-
kottides 40l (5-25cm.) hind 
2.5 eurot kott. Hinnad ja 
tellimine kodulehel www.
pakhalupuu.ee või tel. 
5099598. Email: pakhalu-
puu@gmail.com.

REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Korterite renoveerimine. 
58314411.
• Ostan garaažiboksi Kristiines, 
võib vajada remonti 56693386.
• Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474. Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com  
53529476.
• Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310.
• OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 50 45 215, 
51 45 215.
• Ostan Kristiines või Musta-
mäel maa-aluse garaažiboksi.  
Tel. 5189601 Rene.
• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909.
• Soovin osta 2-3 toalist remon-
ti vajavat korterit. Helistage: 
5349 1403 Mart.
• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889.
• Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595.
• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 

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

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

Uudised reaalajas
Kristiine Linnaosa

 Et Kristiine on õiterohke ja roheline lin-
naosa, on ootuspärane, et siia paigaldati 
tervelt poolsada lilleamplit: kaunistamaks 
asumite keskseid tänavaid. Kristiines on 
ajalooliselt olnud palju õitsvaid eraaedu 
ning lilleaiandeidki. Et Kristiine suvi oleks 
veelgi õiterohkem ja liikumas väärikalt Eu-
roopa rohelise pealinna tiitli poole, siis tõi-
me ka sel aastal linnapilti silmailu juurde. 
Lilleamplid on nüüd ka Järve asumis Tuisu 
tänav, Tondi asumis Marsi tänav, Lille asu-
mis Kibuvitsa tänav ning kõige suuremas 
Lilleküla asumis Kuldnoka, Tedre ja Metalli 
tänaval. Oma silm on kuningas!

 Räägu pargi lauatenniselaud tehti kor-
da ning värviti üle. Nüüd on sellel uus kaunis 
disain. Elanike palvel on tellitud parki lisaks 
veel üks lauatenniselaud juurde. Tuletame 
meelde, et pingpongi saab mängida ka 
Löwernuh’ parki paigaldatud laual, mis on 
suvel populaarseks kujunenud.
 Iga-aastase muusikasuve raames toi-
mub ajaloolises Löwenruh’ pargis veel 
vahvaid kontserte: 20.07 ansambel Kan-
gelased (Sten-Olle Moldau, Ruano Vaher, 
Indrek Mällo, tanel Aavakivi). 27.07 Heino 
Tartes ja Sõbrad. 03.08 ansambel Vanad 
Sõbrad (akustiline kitarr, taldrikud, laul – 
Oskar Tominga; akordion, laul, suur trumm 
– Margus Siilak). Kontserdid algavad kol-
mapäeviti kell 19.

UUDISED


