
 Forus Spordikeskuses Tondil 
leidis aset maailmatasemel Tal-
linn Open WTA 250 tenniseturniir, 
kus oli harukordne võimalus näha 
Kaia Kanepit ja Anett Kontaveiti 
koduväljakul võistlemas. Tunnus-
tame ja täname Anett Kontaveiti 
ja Kaia Kanepit suurepäraste 
soorituste eest!
 Lilleküla jalakäijate tunnel sai 
uuenduskuuri! Uuenduskuuri 
käigus kaunistati tunneli seinad 
kunstnike poolt erinevate raud-
teeohutussõnumitega.

 Kristiine linnaosas paigaldati 
tänavatele liiklusohutuse suuren-
damiseks kolm uut teekünnist.  
Teekünnised asuvad nendel 
aadressitel: Kajaka tn 49, Rivi tn 
4 ja Mustamäe tee 29 juures.

 Tondi tänava äärde paigaldati 
kuus uut pinki koos prügikasti ja 
rattahoidjaga, et elanikel oleks 
võimalik rattasõidu või jalutus-
käigu vahel mõnusalt istet võt-
ta. Igas taskus on pink koos rat-
tahoidja ning prügikastiga.

 Septembris on Kristiines tradit-
siooniline spordinädal, mille raa-
mes toimus Kristiine linnaosa las-
teasutuste sügisene spordipäev 
Kristiine Gümnaasiumi staadionil.
Suur tänu kõikidele osalejatele, 
nii väikestele sportlastele kui ka 
tublidele õpetajatele ja vahvatele 
treeneritele!

JAANUS RIIBE: 

MIDA TOOB UUS 
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KAUNIST SÜGISE ALGUST!

Avalikul arutelul tutvustati Räägu  
pargi rekonstrueerimise plaane

Sõstra tänava hoov 
plaanitakse korrastada

Üksi elavad pensionärid 
saavad Kristiine Linnaosa 
Valitsuselt taas abipaki

UUDISED

Teisipäeval, 20. septembril 
kell 18:00 toimus Räägu par-
gis Kristiine elanikelt kogutud 
ettepanekute ja ideede põhjal 
koostatud pargi rekonstrueeri-
mistööde projekti tutvustamine.

Räägu park pakub rohelise ja uudse 
puhkealana puhkamise ja vaba aja 
veetmise võimalusi nii eakatele, noor-
tele kui ka väikelastele. Selleks, et Rää-
gu parki muuta veelgi atraktiivsemaks 
ning pargimiljööd hubasemaks, on 
plaanis kaasajastada pargi atraktsioo-
ne ja kasutusvõimalusi. 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe sõnul on populaarne Räägu 
park Kriistiine linnaosa südameks, 
kuid tänaseks on mitmed pargi ele-
mendid väsinud. „Räägu park on lin-
naosa üks olulisemaid investeeringuid 
nii sellel kui ka järgmisel aastal. Ole-
me seadnud prioriteediks korrastada 
ka teisi parke, haljasalasid ja hoove, et 
meie elanikel oleks rohkem õuesveet-
mise võimalusi,“ kinnitas Riibe.

„Pidevalt täiendame parke uute 
mänguväljakutega üle kogu Tallinna, 
et mõnusad haljasalad koos mitmeke-
siste aja veetmise võimalustega oleks 
võimalikult paljude meie linna elanike 
kodude läheduses. Viimastel aastatel 
on uuenduskuuri läbinud pargid mit-
mes Tallinna linnaosas, nüüd on järg 
Kristiine ja Räägu pargi käes,“ ütles 
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Pargi ala on projekteeritud viieks: 
1-3-aastased ja koolieelikud, noored 
ja jõulinnak, eakate ala, mediteerimi-
saas ja pargi keskpunkt. 

Mediteerimisaas ja eakate ala on 
projekteeritud kõige rahulikumaks 
pargi osaks, mida plaanitakse eralda-
da teistest aladest madal- ja kõrghal-
jastusega või linnamööbliga. 

Mediteerimisaasale on projektee-
ritud ellipsikujulisi niitmata alasid 
kevadiste sibullilledega, mis loovad 
aasale liigendatust ja hubasust. 

Pargi põhjaosa on projekteeritud 
harva niidetavaks alaks, millega tu-
gevdatakse ökosüsteemi ja summu-
tatakse müra Räägu tänavalt, mislä-
bi tagatakse ka lastele ohutus. Pargi 
funktsionaalne toimivus on säilitatud: 
säilivad olemasolevad teekoridorid, 
erinevas vanuseeas laste mängualad 
ja suuremad muruplatsid. Üldmulje 

loomisel on lähtutud looduspõhistest 
materjalidest ja värvitoonidest.

Üritusel osalesid Tallinna abilin-
napea Vladimir Svet, Kristiine lin-
naosavanem Jaanus Riibe, Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti 
spetsialistid kui tellija esindajad ning 
projekti autorid ettevõttest K-Projekt.

Kristiine Leht

Neljapäeval, 29. septembril al-
gusega kell 18.00 toimus Sõst-
ra tn 1a (kortermajade Välja tn 
3 ja 4, Sõstra tn 4 ning Välja 
tn 6 ja 8 hooviala) hoovikohtu-
mine, kus tutvustati hoovi re-
konstrueerimise eskiisprojekti 
ja vastati elanike küsimustele.

 
Kristiine linnaosa ühe suurima hoo-
vi Välja tn 3 ja 4, Sõstra tn 4 ning 
Välja tn 6 ja 8 vaheline kinnistu on 
plaanis rekonstrueerida ning sellest 
tulenevalt on valminud eskiispro-
jekt, millega oli majaelanikel võima-
lik hoovikohtumisel tutvuda. 

"Enne põhiprojekti koostamise 
alustamist võtame arvesse piirkon-
na elanike ettepanekuid ja soove. 
Tulevikus peaks olema see majade 
vaheline hoov elanike aktiivsemas 
kasutuses ja pakkuma erinevas eas 
inimestele rohkem õues veetmise 

võimalusi, mõtleme nii kogukon-
naaia loomisele kui ka uue moodsa 
treeningväljaku välja ehitamisele," 
selgitas Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe. 

 Hoovide, haljasalade ja parkide 
korrastamine on Kristiine linnaosa 
prioriteet. Hiljuti tutvustati elanike-
le ka Räägu pargi rekonstrueerimise 
projekti.

Kristiine Leht

Abipaki taotleja peab vastama 
järgmistele nõuetele: 

1) tema rahvastikuregistrijärgne 
elukoht on Kristiine linnaosas;

2) ta on oma korteris või majas 
elanike registri kohaselt ainuke elanik.

3) saab vanaduspensioni ning 
kuusissetulek on väiksem kui 654€.

Abipaki saamiseks on võimalik re-
gistreeruda kuni 31. oktoobrini. Sel-
leks helistada tööpäevadel kella 9-16 
linnaosa valitsuse telefonidel: 645 
7112, 645 7108 ja 645 7148. Kristii-
ne Linnaosa Valitsusele oma andmeid 
esitades annab taotleja nõusoleku 
kontrollida elukohaandmete vastavust 
rahvastikuregistris. Registreerimiseks 
on vaja: ees- ja perekonnanimi, aad-
ress, isikukood ja kontakttelefon.

Abipakke väljastatakse novembris 
Kristiine Linnaosa Valitsuses, aadres-
sil Metalli tn 5. Paki kätte saamiseks 

palume esitada isikut tõendav doku-
ment.

NB! Abipakkide jagamise näol 
on tegemist ühekordse toetusega!
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Tallinna linnal on kavas rekonst-
rueerida Kristiines Värvi tänav, et 
luua piirkonnas turvaline ja meel-
div linnaruum kõigile liiklejatele. 
Elanikele toimus rekonstrueerimise 
eskiisi avalik tutvustus 6. oktoobril 
kell 18.00 Värvi tn 12 hoovis.

Tänavate rekonstrueerimisel pöörab linn 
tähelepanu mitte üksnes autoliiklusele, 
vaid ka jalakäijate ja jalgratturite vajadus-
tele. Kuna lähiaastatel kasvab uue ringma-
jandusekeskusega ka liikluse intensiivsus 
piirkonnas, siis on oluline välja ehitada 
korralikud kõnni- ja jalgrattateed ning ra-
hustada liiklust.

Eskiisiga on koostatud esialgne vi-
sioon  Värvi tänava (Laki-Kõrgepinge lõi-
gu) tänavaruumist. 

Selle põhjal soovib linn saada tagasisi-
det kohalikelt elanikelt ja erinevate ametite 
spetsialistidelt. Kõigi osapoolte arvamusi 
kaalutakse ja võimalusel arvestatakse asja-
kohaste ettepanekutega.

Värvi tänab on aktiivses kasutuses ja li-
saks elanikele liiguvad igapäevaselt seal ka 
paljud linlased, kes käivad piirkonnas tööl. 

Eskiisi kohaselt kavandatakse täna-
vaalal 30 km/h piirkiirus, kuid Värvi-Hei-
navälja ristmikust soovitakse piirkiirus 

langetada 20 km/h, et tagada suurem liik-
lusturvalisus. Jalgratta- ja kõnniteed ka-
vandatakse rajada kuni Kõrgepinge tänav 

kergliiklusteeni. Lisaks on plaanis istuta-
da tänavaruumi üle saja puu ja pooltuhat 
põõsast.

JUHTKIRI

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        Kristiine Linnaosa Valitsus
Järgmine leht ilmub 18. november 2022

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Hea Kristiine elanik  

Õnnitlen kõiki haridustöötajaid õpetajate 
päeva puhul! 

Kristiines jätkub töö täie hooga. Käes-
oleval suvel ja sügisel on linnaosas lõppenud 
mitmete teede teekatte uuendamise- või taas-
tusremonttööd. Viimasena sai tehtud Koskla 
tänava (lõigus Tulika tn kuni Sõpruse pst) 
sõidutee hooldusremonttööd ja tööd on lõ-
petamisel Viu tänaval. 

Kuigi kohati on need toonud kaasa mõ-
ningasi ebamugavusi, siis paljusid neist ob-
jektidest ootasid elanikud juba mitmeid aas-
taid ja hea, et need on nüüd saanud valmis. 
Sel suvel panime palju rõhku ka lilledele. Ok-
toober on küll käes, kuid amplid on püsinud 
veel ilusad. 

Iga arvamus on oluline
Korraldasime septembris erinevates linna-
osa asumites ja suurte kortermajade hoo-
vides traditsioonilisi kohalike elanikega 
kohtumisi. Hoovikohtumised läksid väga 
hästi – need osutusid populaarseteks ja kok-
kuvõttes soovivad elanikud rohkem kaasa 
rääkida kodulinnaosa arengus. Üheskoos 

arutleti päevakajalistel teemadel: heakord, 
sotsiaalhoolekanne, turvalisus, planeerin-
gud ja üritused. Nendel kohtumistel saa-
dud tagasiside analüüsides joonistusid välja 
linnaosa elanike põhimured, millele täna 
püüame leida lahendusi. 

Iga inimese arvamus on oluline! Kõik 
ettepanekud on kaalumist väärt ja mitte ke-
dagi ei tohi murega jätta üksinda. Linnaosa 
valitsuse tegevus peab olema suunatud ela-
nike elu paremaks muutmiseks ja seda saab 
teha ainult elanikega koostööd tehes. Aitäh 
kõigile, kes jagasid oma mõtteid, käisid kohal 
ja tõstatasid küsimusi! Julgustan kõiki aval-
dama oma arvamust ning küsima küsimusi!

Mida toob uus eelarvestrateegia 
Kristiine linnaosale? 
Hoovikohtumised andsid meile ka häid 
ideid, kuidas planeerida edasi lähiaastate 
eelarvestrateegiat, et linnaosa areng jätkuks 
sama hoogsalt. 

Mõtleme sellele, kuidas paremini arenda-
da ka rattateid ja ühistransporti, muuhulgas 
uusi trammiliine. Pärast sadama trammiliini 
valmimist võiks järgmise trammitee rajada 
Järvele. See saab olema Tondi–Järve trammi-
tee pikendus.

Kavandatud investeerimistegevused on 
eeloleval perioodil suunatud kõigi linna tege-
vusvaldkondade ja kaasaegse linnakeskkon-
na loomiseks. Nii jätkuvad investeeringud 
taristusse, muuhulgas rekonstrueerimisse kui 
ka uute objektide ehitamisse liikuvuse paran-
damiseks linnakeskkonnas, avalike teenuste 
laiendamiseks ja Tallinna kui rohelise maail-
malinna arengueesmärkide toetamiseks. 

Teede ja tänavate osas on üks suurimaid 
eesmärke Tulika tänava rekonstrueerimine. 
Oluliseks investeeringuks nimetatakse eel-

arvestrateegias ka Tondi ülesõidul eritasan-
dilise ristmiku ehitamist, koos sellega muu-
detakse rattasõbralikumaks Kotka ja Tondi 
tänav. Kapitaalremondi ja rekonstrueerimise 
läbivad ka Suur- Ameerika ja Endla tänav 
(lõigus Suur- Ameerika ja Luise tn ristmik - 
Taksopargi ristmik), Veskimetsa asumi teed, 
Endla tänavale ja Paldiski maantee äärde tu-
leb rattatee, korrastatakse ühistranspordipea-
tuseid ja ristmikke. Tänavavalgustuse puhul 
on prioriteet vahetada valgustid välja uute 
LED-valgustite vastu, mis on kaasaegsemad 
ja energiasäästlikumad. 

Transpordivaldkonnas on kavas juur-
de osta tramme ning soetada elektribusse, 
et ühistransport oleks kõigile kättesaadav ja 
mugav. 

Soovime korrastada ka Energia tänav 
13 sotsiaalmaja, kus viia läbi moodulreno-
veerimise pilootprojekt. Tugikeskus Käo 
53 lastekeskuse hoone rekonstrueeritakse. 
Kõigi objektide kõrval ei tohi unustada ka 
sporditegevuse arendamist linnaosas, mis-
tõttu on plaanis rajada Kristiine Spordihalli 
juurdeehitus ja teha fassaadi soojustamine. 
Spordikeskuste arendamisel loome noortele 
uusi ja moodsamaid võimalusi treeningu-
teks, samuti loome võimalusi spordiürituste 
korraldamiseks – WTA turniir toimus Forus 
Spordikeskuses, mis asub Tondil. Eesmärk on 
muuta Kristiine veelgi spordisõbralikumaks.

Koolieelsetest lasteasutustest lähevad 
rekonstrueerimisele Tallinna Kristiine Las-
teaed, Lepatriinu Lasteaed ja Linnupesa Las-
teaed. Kohe on valmimas ka Tallinna Vindi 
Lasteaia uus hoone. 

Austatud Kristiine linnaosa eakad! Esi-
mesel oktoobril oli rahvusvaheline eakate 
päev ja soovime kõikidele meie eakatele 
õnne, tugevat tervist ja rõõmu kogu järgne-
vaks aastaks! Olete meile eeskujuks ning teie 
nõuanded toetavad meid igapäevases tegevu-
ses. Täname, et olete olnud tegusad ja kaasa 
löönud eakatele suunatud erinevates ettevõt-
mistes. Linnaosa valitsus ja Kristiine Tege-
vuskeskus on igati toeks ka neile eakatele, kes 
oma igapäevaelus vajavad abi ning loodame, 
et oleme suutnud pakkuda väärikat tuge. 
Veelkord palju õnne ja olge hoitud! 

Soovin kõigile tugevat tervist ja hoiame 
üksteist!

Sellel õppeaastal saab alguse Tallinna linna lasteaedades ja kooli-
des keskkonnahariduslik õppeprogramm, mis õpetab vältima ja 
vähendama jäätmeteket.

Õppeprogramm innustab lasteaia- ja koolilapsi asju kordus- 
ja taaskasutama ning aitab kujundada jäätmete liigiti kogumise 
harjumust. Programmi sihtrühmaks on viie- kuni seitsmeaasta-
sed lasteaialapsed ning esimese, teise ja kolmanda klassi õpilased.

Õppetundides jagatakse kõikidele osalejatele lasteaedades, 
koolides ning avalikel üritustel õppematerjal, kus saab värvida 
keskkonnateemalisi pilte ning lahendada keskkonnaalaseid üles-
andeid ja mõistatusi. Keskkonnahariduslikes õppetundides osaleb 
kokku ligikaudu 30 000 last.

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, 
õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti 
kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada 
mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võima-
lusi. Õppeprogramm on ka osa Euroopa rohelise pealinna aasta 
programmist ja aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

Kui maast-madalast õppida nii jäätmetekke vältimist kui ka 
igapäevaselt jäätmete kogumist, sortimist ja taaskasutamist, jää-
vad need oskused terveks eluks saatma. Kampaania lõppedes os-
kavad lapsed igapäevaselt tarbida nii, et jäätmeid ei tekiks ja kesk-
konnajalajälg oleks võimalikult väike.

Tänavu oktoobri algusest kuni 2024. aasta 14. juunini viiakse 
läbi Tallinna linna haridusasutustes ning avalikel üritustel kokku 
1290 õppetundi. Õppeprogrammist võtab osa 125 Tallinna laste-
aeda ja 55 kooli, osalejate hulgas on nii eesti- kui ka venekeelseid 
lasteaedu ja koole.

Keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke välti-
mine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete 
liigiti kogumise harjumuse kujundamine“ viib Tallinna haridu-
sasutustes läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakon-
na eestvedamisel OÜ Üritusturundus.

Alates 2001. aastast on Tallinna linn läbi viinud keskkon-
nasäästliku tarbimise ja jäätmete liigiti kogumise teemalist teavi-
tust, mille käigus on keskendutud eelkõige laste keskkonnatead-
likkuse tõstmisele. Järjepidevad eri sihtrühmadele korraldatavad 
teavituskampaaniad aitavad väga tõhusalt suurendada teadlik-
kust, kujundada keskkonnasäästlikke hoiakuid ja kinnistada 
säästvat käitumismaneeri.

 Tallinna Strateegiakeskus

Lasteaiad ja koolid õpetavad 
jäätmete teket vähendama

Linlastele tutvustati Värvi tänava 
rekonstrueerimiskava

19. oktoober 2022 kell 17.00 – 18.00 Kristiine linnaosa valitsuse I 
korruse saalis (Metalli tn 5).
Arutelu toimub kahel aktuaalsel teemal: 
KOMPOSTIMINE – Millest alustada ja kuidas seda tõhusalt 
teha? Teemat tutvustab Anneli Ohvril (Kompostiljon)
KAHJURITE TÕRJE – Mida teha, kui kodus võtavad võimust 
närilised, putukad ja muud kahjurid? Head nõu annab Toomas 
Trei (Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit)
Selleks, et kohtumiseks paremini valmistuda, palume saata 
küsimused: Liina.Marrak@tallinnlv.ee
Osalema on oodatud kõik, kes on teemast huvitatud!

Kristiine korteriühistute 
oktoobrikuu infotund
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Sügis on täies hoos ning tänavatel vu-
ravad sajad jalgratturid. Üha enam 
inimesi valib liikumiseks jalgratta ja 
tasapisi on muutunud ratturite liikle-
mine linnas ka hõlpsamaks. Samuti 
paranevad võimalused rataste turvali-
seks parkimiseks. Üheks väljakutseks 
on täna veel jagratta parkimine kor-
termajas. Kortermajade trepikojad on 
üldjuhul kitsad ning ratta keldrisse või 
ülemisele korrusele transportimine on 
jõukohane vaid üksikutele rattaomani-
kele. Samuti kasutatakse kortermajade 
esikuid tihti lastevankrite hoidmiseks, 
mida Eesti kliimas ei saa õue jätta.

Siin tulevad appi Bikeepi uudsed 
rattakapid, mis asuvad hoopis kor-
termaja ees õues ning kuhu saab sõi-
duki vihma, lume ja kurjategijate eest 
turvaliselt ära panna. Ühed taolised 
rattakapid paigaldati hiljuti Kristii-
ne Keskuse lähistel asuva Tulika 66 
korteriühistu territooriumile. Bikeep 
rattakapid on loodud kõigile majai-
nimestele tasuta kasutamiseks ning 
neid saab avada ja sulgeda kasutades 
Bikeep mobiilirakendust. Ideaalne 
lahendus korteris elavale jalgratturi-
le, kes saab ratta nüüd jätta trepiko-
ja kõrval asuvasse turvalisse kappi, 
lukustades selle sekunditega ilma, et 
peaks jalgratast tõstma või muretse-
ma ratta turvalisuse pärast. 

Kapid on jagatud kasutuses ehk 
kui üks inimene täna kappi ei vaja, 
saab teine seda kasutada. Kuna kapid 
on ruumikad, saab koos oma rattaga 
jätta kappi ka oma kiivri. Samuti on 
kapis olemas võimalused elektriratta 
laadimiseks.

“Aastakümneid on investeeritud 
sellesse, et autoomanikul oleks mugav 
auto võimalikult kodu lähedale parkida. 

Õnneks on maailm muutumas. Inime-
sed hoolivad enda ja lähedaste tervisest 
ning rattaga liikumine on üks suurepä-
raseid harjumusi, mis hakkab kohe tu-
lemusi tooma. Meie missioon on muuta 
linnad taas inimesesõbralikuks ja pak-
kuda ratta ning tõukerattaga liiklejatele 
sarnaseid mugavusi, mis seni on olnud 
vaid autoomanikel,” rääkis ettevõtte te-
gevjuht Kristjan Lind. Kristjan sõidab 
ka ise aastaringselt iga päev rattaga tööle 
ning premeerib oma ettevõtte töötajaid, 
kes rattaga tööl käivad, lausa rahalise 
boonusega – nelja euroga iga korra eest, 
mil on kontorisse tuldud rattaga.

Kui kõnealused rattakapid on Ees-
ti tänavapildis veel uus nähtus, siis tu-
handetel eestlastel on Bikeepi äpp juba 
telefonisse laetud. Nad on kasutanud 
või kasutavad regulaarselt ettevõtte 
rattaparklaid, mis võimaldab jalgratta 
lukustada suure terastoru abil turvali-
selt nii jalgratta raamist kui ka rattast. 
Ka need parklad on kasutajatele tasu-
ta. Bikeep jätkab oma missiooni, et 
muuta rattaparkimine sama lihtsaks 
ja muretuks, kui seda on autoparki-

mine. Täna on lääne maailmas toimu-
nud pööre, kus linnu kujundatakse 
jalakäijatele ja jalgratturitele ning see 
trend on ka Eestisse jõudmas. Täna ei 
leidu enam ühtki ametnikku, kes ar-
vaks, et Tallinnas on ainult kaks jalg-
ratturit. Kõik me teame ja näeme, et 
ratturite arv on tohutult kasvamas. 

Bikeep pakub erinevaid infrast-
ruktuuri lahendusi, et võimaldada 
jalgratta kasutust linnakeskkonnas. 
Tihti juhtub see, et kui ehitatakse 
valmis rattatee, siis unustatakse ära, 
et hoolitsema peab ka jalgratta parki-
mise eest. Nii, nagu autoparkla puhul 
tuleb ehitada korrektne pinnakate ja 
teekatte märgistus, on jalgrataste par-
kimisel olulised nii turvalisus kui ka 
kasutusmugavus. 

Loodame, et Tulika tänaval pilo-
teeritud lahenduse vastu on huvi ka 
teistel linnaosadel ning koostöös õn-
nestub parandada ratta hoiustamise 
tingimusi enamike Tallinna korter-
majade juures.

Lisainfo leiad sellelt aadressilt: ht-
tps://bikeep.com/et/

Kristiines tutvustatakse uudseid 
kortermajade rattakappe

Tallinna Linnavolikogu kor-
raldatud seminaril tutvustati 
Järve, Pelguranna ja Liivalaia 
trammitee väljaehitamise või-
malusi ning peamisi kaalutlusi 
alternatiivide valikul.

 
Uute trammiliinide kavandami-
sel lähtume eeskätt potentsiaalsete 
reisijate arvust, keskkonnamõjust, 
majanduslikest argumentidest ning 
teede- ja ühistranspordivõrgu ter-
viklikust planeerimisest. Trans-
pordivaldkonna arvutustest ja 
linnaruumilistest kaalutlustest tule-
nevalt arutab linnavalitsus praegu 
põhjalikumalt Järve, Pelguranna ja 
Liivalaia trammitee väljaehitamise 
võimalust. Iga projekti puhul tuleb 
teha muudatusi ka bussiliikluses ja 
ühistranspordi korralduses laiemalt, 
et suurendada trammisõitjate arvu.

Tallinna linn on tellinud tram-
miteede tänavaruumi uuringu viie 
võimaliku trassi kohta (Pelguran-

na, Narva mnt, Järve, Liivalaia ja 
Kalaranna), mis esitatakse tellijale 
oktoobrikuu lõpuks. Tallinna Trans-
pordiamet koostab potentsiaalsete 
trammiliinide tasuvuse analüüsi ja 
hindab nende mõju liiklusele.  

Lisaks trammitee ehituse ja 
ümbritseva linnaruumi uuendami-
se kuludele tuleb arvestada ka uute 
trammide soetamise vajaduse ning 
võimaliku täiendava depoo ehita-
misega. Sõltuvalt uute trammilii-
nide arvust võib investeeringute 
koguvajadus järgmise kümne aasta 
jooksul ulatuda mitmesaja miljoni 
euroni. Linnavalitsuse edasiste ot-
suste aluseks on lähiajal valmivad 
trammiteede tänavaruumi uuring 
ning mõju- ja tasuvusanalüüs. 

Tallinna Linnavolikogu korral-
das Euroopa liikuvusnädala puhul 
seminari “Me peame rääkima tram-
midest”, mille fookuses on Tallinna 
trammiteede arendamine.

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinlastel on taas hea võima-
lus soetada Tallinna Jäätmekes-
kuse Pärnamäe jäätmejaamast 
kvaliteetset komposti. Sertifit-
seeritud kompost on valmis-
tatud kohapeal elanike toodud 
ning kalmistutelt kogutud aia- ja 
haljastujäätmetest.  

Kompost sobib väga hästi mulla väe-
tamiseks ning mulla kvaliteedi paran-

damiseks nii aiamaale, lillepeenrasse 
kui ka toalilledele. Kompost parandab 
mulla omadusi ja kunstlikke väetisi 
polegi vaja. Komposti on mõistlik ka-
sutada segatuna kasvumullaga vahe-
korras üks ühele. 

Müügis on ligikaudu 500 kuup-
meetrit (500 t) sertifitseeritud kompos-
ti hinnaga 7,2 eurot ühe kuupmeetri 
eest. Pärnamäe jäätmejaam on avatud 
tööpäevadel kell 12–20 ning laupäeval 

ja pühapäeval kell 10–18. Komposti 
saab laadida käsitsi või vajadusel ka 
ekskavaatoriga tööpäevadel kella 17-
ni. Soovitav on koormale järele tulla 
oma transpordiga, kuid suuremate ko-
guste puhul saab Tallinna Jäätmekes-
kuselt tellida ka transpordi (hinnaga 
1,2 eurot kilomeeter). Transpordisoo-
viga tellimused tuleb saata kirjalikult 
aadressile info@jaatmejaam.ee.

Kuigi Pärnamäe jäätmejaama kom-

postimisväljakul toodetud kompost 
on sõelutud, võib see siiski sisaldada 
ka väikesed klaasi- või plastikutükke. 
Põhjuseks on see, et kalmistul kipu-
takse haljastujäätmete hulkaviskama 
küünlaümbriseid, kastmispudeleid või 
joogitaarat. Seetõttu on kompostiga 
toimetades soovitav kanda kindaid.

Kõik Tallinnas tegutsevad jäätme-
jaamad – Pärnamäe (Ristiaia tee 8), 
Rahumäe (Rahumäe tee 5a), Pääsküla 

(Raba tänav 40) ja Kopli (Paljassaare 
põik 5) võtavad elanikelt vastu leheprah-
ti ja muid haljastujäätmeid. Ühekordsel 
toomisel saab Tallinna elanik tasuta ära 
anda 0,6 kuupmeetrit haljastujäätmeid 
ehk kuus 100-liitrist kotti. Andes aia- ja 
haljastujäätmeid Tallinna jäätmejaama-
desse võib olla kindel, et sellest valmib 
sertifitseeritud kompost, mida on hil-
jem võimalik taas aias kasutada. 

Tallinna Strateegiakeskus

Kristiines toimub ohtlike jäät-
mete ja kasutuskõlblike eseme-
te kogumisring 

23. oktoobril saavad Kristiine elani-
kud tasuta, mugavalt ning keskkon-
nasäästlikult üle anda kodumajapida-
mises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning 
kasutuskõlblikke esemeid. Elanikke 
ootab igas peatuspaigas kaks autot – 
üks ohtlike jäätmete jaoks ning teine 
kasutuskõlblike asjade jaoks. Ohtli-
kud jäätmed suunatakse edasi Epler 
& Lorenz AS-ile taaskasutuseks ja 
materjalidena ringlusesse, misläbi ei 
sattu nad olmejäätmete hulka või loo-
dusesse. Kasutuskõlblikud asjad an-
takse üle MTÜ-le Uuskasutuskeskus, 
kes need uuesti ringlusesse suunavad.

Ohtlikest jäätmetest võetakse 
vastu: ohtlikke aineid sisaldavad ja 

nendega saastunud pakendid; akud ja 
patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; 
värvide, lakkide, liimide ja lahustite 
jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused 
määrdeained; absorbendid, filterma-
terjalid, saastunud kaltsud ja kaitse-
riietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; 
nakkusohtlikud teravad ja torkivad 
jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aian-
dusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsii-
did; kemikaalijäägid (happed, leelised, 
fotokemikaalid ja muud olmekemikaa-
lid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuai-
ned; elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
(nt vanad kraadiklaasid, päevavalgus-
lambid ja säästupirnid); vanad elektri- 
ja elektroonikaseadmed.

Kasutuskõlblikest esemetest võe-
takse vastu terveid ja puhtaid: raa-
matuid; nõusid ja muid köögitarbeid; 
riideid ning muid kodutekstiile; män-

guasju; jalanõusid; hobivahendeid ja 
sporditarbeid; jalgrattaid, sisustuse-
semeid (sisustuskaunistused, kujuke-
sed, linikud jms); aksessuaare (ehted, 
kotid, vööd, prillid jms); väiksemaid 
töötavaid elektroonikaseadmeid (nt 
föön, röster, veekeedukann, mikser, 
mikrolaineahi jms).

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid, näiteks mööblit ja töökorras 
koduseadmeid (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei 
võeta. Need on võimalik viia Paljas-
saare jäätmejaamas asuvasse kordus-
kasutusruumi või MTÜ Uuskasutus-
keskuse poodidesse. 

Kogumisringe korraldab Tallin-
na Strateegiakeskus. Lisainfo: https://
www.tallinn.ee/kogumisringid või te-
lefonilt: 640 4245 või 640 4131. 

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinn kaalub  
kuni kolme uue 
trammiliini loomist

Pärnamäe jäätmejaamast saab osta kvaliteetset komposti

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
23
OKT

KRISTIINE VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju, 

jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
jalgrattaid, sisustusesemeid (sisustuskaunistu-
sed, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, 
kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid 
elektroonikaseadmeid (nt föön, röster, veekeedu-
kann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Kogumisautode ajagraafik ja peatuspaigad

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid,  
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud 
ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, 
aiamürke, väetiste jääke, foto- ja muid olmekemi-
kaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslam-
pe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Ohtlikke jäätmeid võib viia  
ka kõikidesse Tallinna jäätme- 
jaamadesse ja ohtlike jäätmete 
kogumispunktidesse. 

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid nagu mööblit ja töökorras 
kodutehnikat (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei 
võeta. 

Need võib viia Paljassaare jäätme- 
jaama korduskasutusruumi või 
Uuskasutuskeskuse poodidesse.  

● 10.00-10.30 Alajaama 1  
(Järve raudteejaama parkla) 

● 10.30-11.00 Seebi 32a ees

● 11.00-11.30 Tondi/Linnu tee ristmikul 
(Tondi 44 ees)

● 11.30-12.00 Lagle pst 2 juures

● 12.00-12.30 Luige 3 kinnistu juures 
(Tedre põik ja Luige tn nurga tüher-
maal)

● 12.30-13.00 Räägu pargi pakendi- 
konteinerite juures (Tüve tänaval) 

● 13.00-13.30 Räägu tn 8 ees  
parklas UUS!

● 13.30-14.00 Sõpruse Rimi parklas  
(Sõpruse pst 174/176)

● 14.00-14.30 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

● 14.30-15.00 Mustamäe tee 39  
parklas (pakendikonteinerite juures) 
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LUGUPEETUD 
EAKAD!

OLETE TAAS 
OODATUD 
TANTSIMA 

Neljapäeval,

27. oktoobril kell 14

Tallinna Puuetega 
Inimeste Koja 

saalis, Endla 59

Sissepääs tasuta!



14. oktoober 2022 5KRISTIINELEHT

Artishoki kunstibiennaal on Eestis ai-
nulaadne näituseformaat, mis toob iga 
kord erinevas asukohas kokku kümme 
kunstnikku ja kümme kriitikut. 29. 
septembrist alanud Artishoki biennaal 
pealkirjaga "Taimed kui tunnistajad" 
leiab aset esmakordselt Tallinna Botaa-
nikaaias.

Järjekorras 8. Artishoki biennaal 
kannab pealkirja "Taimed kui tunnista-
jad" ning kutsub külastajaid mõtiskle-
ma taimede teadvuse üle. Rahvusvahe-
lise taustaga kunstnikud ja kirjanikud 
nii Eestist kui välismaalt loovad põne-
va koosluse kunsti ja eluslooduse ning 
teksti ja kujutise vahel. Kunstibiennaal 
algab kümnepäevase avamismaratoni-
ga, mille jooksul esitletakse igal õhtul 
üht uut kunstiteost ning igast tööst kir-
jutatakse kümme kunstikriitilist teksti. 

Viimase kunstiteose lisandumisega 
8. oktoobri õhtul avanes kõiki teoseid 
koondav näitus, mis jääb avatuks 30. 
oktoobrini.

Varasemalt on Artishoki biennaali 
külastajad saanud sündmuse raames 
külastada tuntud näitusemajade kõr-
val ka Balti jaama endist ootepaviljoni, 
NO99 teatrit ning eri paiku Tallinna 
linnaruumis. Seekord on rõõm sam-
mud seada Tallinna Botaanikaaia poo-
le. 8. Artishoki biennaali kunstnike ni-
mekirjas on ka arhitekte, koreograafe 
ja filmitegijad, mistõttu võime julgelt 
öelda, et sel sügisel on botaanikaaed 
kasvulavaks mitte ainult taimedele, 
vaid ka hübriidsetele kunstiteostele.  

Artishoki biennaali kuraator  Ann 
Mirjam Vaikla rääkis, et sündmuse pu-
hul on tegemist hea koostööga kunsti-
valdkonna ja linna vahel. „Kunstnikud 
ja loovisikud moodustavad minu jaoks 
linna „võimendi“ – kriitilise mõtlemise 
ja kunstilise eneseväljenduse kaudu on 
neil võime  luua lisaväärtust olemas-
olevatele kohtadele ja infrastruktuuri-
dele linnas. Seetõttu on mul hea meel, 
et üks omaalgatuslik kunstisündmus 

nagu seda on Artishok, teeb käesoleval 
aastal koostööd Tallinna linna ja Bo-
taanikaaiaga. Usun, et kasu ja rõõm on 
siinkohal mõlemapoolne,” lisas Vaikla.

Biennaal jääb avatuks oktoobri 
lõpuni ning toob külastajateni kokku 
kümme uut kunstiteost ja sada kuns-
tikriitilist teksti. 

Osalevad kunstnikud: Sveta Gri-
gorjeva, Aksel Haagensen, Alevtina 
Kakhidze, Sandra Kosorotova, Paul 

Kuimet, Marit Mihklepp, Liisa Saare-
mäel, Shubhangi Singh, Urmo Vaikla 
& Mikk Meelak, Ulla Alla & Meri-
lin Kaup & Mari Möldre & Margus 
Tammik. Osalevad kirjutajad on Les-
lie Moody Castro, Evie Evans, Piret 
Karro, Maria Helen Känd, Inga Lāce, 
Peeter Laurits, Tamara Luuk, Mattias 
Malk, Margit Mutso, Triinu Kööba & 
Elisa-Johanna Liiv.

Tallinna Strateegiakeskus

1. ja 9. oktoobril algusega kell 12 
toimusid taas aadressil Haraka 
tn 7a Kristiine õunamahlatalgud, 
kus pressiti koduõuntest värske 
mahl. Eelmisel aastal kohalike 
elaniku poolehoiu võitnud üri-
tus on muutumas traditsiooniks 
ning ühepäevasest üritusest sai 
sujuvalt kaks. 

Oma aia õuntest valmistatud õuna-
mahl on maitsev ja tervislik. See on 
keskkonnasäästlik viis rikastada pere 
toidulauda.

Esmakordselt toimusid Kristiine 
Linnaosa Valitsuse poolt korraldatud 

õunamahlatalgud möödunud aastal, 
mis kohalike seas rohkelt huvi pälvis. 
Soojast vastuvõtust tulenevalt otsustas 
Kristiine Linnaosa Valitsus, et üritusest 
saab iga-aastane traditsioon. 

Tuleval aastal on rohelise pealinna 
tiitlikandjana korraldada Kristiines 
õuntega seotud töötube, retseptivõist-
luseid ja palju muudki. Ühised õuna-
mahlatalgud tõid inimesed vabasse 
õhku kokku. 

Nii nagu möödunud aastal, pressis 
mahla ka sel aastal Hiiumaa õunamah-
la spetsialist Triinu Schneider, kes sü-
giseti õunamahla pressimisega igapäe-
vaselt tegeleb.

5. oktoobril toimus Löwenruh’ 
pargis eakate välitreeningute 
11. hooaja viimane treening ja 
lõpetamine. Üheskoos pandi 
punkt treeningute hooajale ja 
arutati, kuidas tulevikus veelgi 
aktiivsemalt treeninguid korral-
dada.

„Arvan, et see hooaeg oli täpselt 
sama lahe ja eriline, nagu kõik eel-
nevad hooajad. Iga hooaja alguses 
tuleb ka uusi – võetakse päriselt ka 
sõber kaasa,“ räägib treener Aliis 
Sarapik ning lisab, et kõige rohkem 
on olnud ühes treeningus üle 50 ini-
mese. 

Kord kuus viib treeningut läbi FC 
Flora pikaaegne treener Egon Tint-
se, kelle kaasakiskuvad harjutused 
palliga ja ühine jalgpallmäng toovad 
kiiremat liikumisrõõmu ja vaheldust. 
„On tore, et vaatamata oma vanusele 
soovitakse liikuda ning veelgi tore-
dam on, et ka jalgpall sobib väga häs-
ti,“ ütleb Tintse ning lisab, et on plaan 
jalgpalliga jätkata ka talvel. 

Välitreeningutel osalemine pakub 
lisaks liikumisvõimalusele ka suhtlust 
eakaaslastega. On tore, et Linnaosa 
Valitsuse pakutavad tegevused on po-
pulaarsed ning teevad kellegi meele 
heaks. Kristiine linnaosas on eakate 
jaoks rohkelt tegevusi – igaüks leiab 

endale midagi sobivat. Liikumine 
on elu, parandab tervist ja vähendab 
argipäeva stressi - see on laialt tea-
da. Kristiine Linnaosa Valitsus tänab 
treeningutel osalenuid ning kutsub 
kõiki taas liituma meiega juba järg-
misel kevadel. Kindlasti tuleb jätkata 
jalutamise ja muu aktiivse füüsilise 
tegevusega ka eeloleval talveperioo-
dil, kasutades selleks meie treeningu-
tel saadud oskusi ja teadmisi.

„Väga tore olnud, meil on tore 
seltskond ning Aliis on tore treener. 
Aeg möödub kiiresti, juba 11 aastat,“ 
ütles osalenu Hugo Reinik, kes on 
pärit Lasnamäelt, kuid eelistab Kris-
tiine linnaosa pakutavaid tegevusi. 

Botaanikaaias algas 8. Artishoki kunstibiennaal

Õunamahlatalgud 
toimusid taas

Lõppes üheteistkümnes eakate 
välitreeningute hooaeg

 Kristiine osales maailmakoris-
tuspäeval! Suitsukonid moodus-
tavad suure osa reostuseprob-
leemist, kuna 
suitsukonid ei 
ole biolagune-
vad jäätmed. 
Lisaks sellele 
on nad ohtlikud 
ka eluloodusele, 
eritades kesk-
konda mürkaineid. Tänavu osa-
lesid Kristiine Linnaosa Valitsuse 
töötajad maailmakoristuspäeva 
puhul ühiselt suitsukonide korja-
misel tänavatelt ja haljasaladelt. 
Eestist alguse saanud maailmako-
ristuspäev on ajaloo suurim üleilm-
ne kodanikualgatus, millest võta-
vad osa miljonid inimesed enam 
kui 180 riigist, inspireerituna ühest 
eesmärgist: muuta koduplaneet 
puhtamaks. 

 Vuti tänaval toimub tänavaval-
gustuse rekonstrueerimine. Palun 
olge seal liigeldes tähelepaneli-
kud!

UUDISED

Kristiina Ehin
&

Silver Sepp

6.11 kl 17
Kadaka tee 4

Luule- ja muusikaõhtu
"Janu on kõikidel kaks"

ILETID KUNI 25 . 10  20€/15€

FIENTAS
PILETILEVIS
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Rahvusarhiivis
Tallinnas

Madara 24 õppeklassis
iga kuu kolmandal laupäeval

kell 11.00 kuni 13.00

15. oktoober
kingitus isadepäevaks

Kollaažitehnikas isadepäeva
kaardi meisterdamine

19. november
valmistume advendiajaks
Küünlaaluse kaunistamine

käärilõigetega

Arhiiviallikatega tutvumine      meisterdamise töötubades

Rohkem infot:
ra.ee

ARHIIVI  HOMMIK

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Korterite renoveerimine. 
58314411
• Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. 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 puksii-
riga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee
• Ostan garaažiboksi Kris-
tiines, võib vajada remonti 
56693386
• Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja ma-
jade ehitusel. mehitus@gmail.
com  53529476
• Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310
• OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215;
• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909
• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889
• Viin ära vanaraua 55670479
• Mahla pressimisteenus 
ja õunte kokkuost Harju-
maal Kose vallas. Lisainfo 
56219762.
• Santehnilised ja elektritööd. 
Tel 5820 1968
• Müüa klaver„RIGA“, suure-
pärases seisus. Tel 5815 9992
• Ostan garaažiboksi. Nota-
ri kulud minu kanda. Tel: 545 
11053;
• Kirjastus võtab tööle osalise 
tööajaga müügikonsultante. 
Asukoht kesklinnas. Vajalik 
hea suhtlemisoskus eesti kee-
les. Töö sobib igas vanuses 
inimestele. Võimalus töötada 
ka paindliku tööajaga. Lisainfo 
tel. 5578446. Tervisekirjastuse 
OÜ
• Pakun tööd korterite koris-
tajale Tallinnas. Vanus ei ole 
takistuseks, kasuks tuleks ju-
hiluba. Tel.5082222

•  Müüa lõhutud kuivad ja 
toored küttepuud kohale-
toomisega. Uus! Kuivad 
küttepuud 50l võrkkotis 
30cm.(lepp, sanglepp, kask, 
saar). Info ja tellimine ko-
dulehelt www.pakhalupuu.
ee või tel. 5099598. Email: 
pakhalupuu@gmail.com

• Pakume terviklikku lahendust 
korterite renoveerimisel. Koos-
tame Teie korterist projekti 
ning teeme personaalse ja de-
tailse hinnapakkumise, mis on 
tasuta, kui valite meid tööde 
teostajaks.  Meie meeskond 

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-19, L 10-15. 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

PLAATIMINE ja 
VANNITUBADE remont

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Uudised reaalajas
Kristiine Linnaosa

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele!
Kui vajate nõu, toetus, uusi ideid, siis olete oodatud tugigrupis 
osalema! Kristiine tugigrupp toimub 19. oktoobril kell 17.00 
Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse pst 5.

Tugigruppi juhib kogemusnõustaja  
Aivi Virma.
Palume registreerida: 
aivi.virma@gmail.com
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*superhinnad ainult sel päeval kohapealt ostes

Eesti Raamatu suur Jõulumüük
10. ja 11. novembril 2022

kella 10.00-18.00
Laki 26, Tallinna Raamatutrükikoja 3. korrusel 

(sissepääs parempoolsest otsauksest)

Hinnad alates 1 eurost*

Uued raamatud alati soodsaima hinnaga www.eestiraamat.ee

REAKUULUTUSED on professionaalne, lahenduste-
le orienteeritud ja kogemustega. 
Võta julgelt ühendust kui soovid 
enda kodu täielikult ja mureva-
balt renoveerida. E-mail: rale-
nou@outlook.com , Tel: 529 40 
10 Rando


