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ÜRITUSE LISAINFO
Sissepääs kutsetega. Kutse kontserdile saab 

Kristiine Linnaosa Valitsuse infolauast, Metalli tn 5. 
Infolaud on avatud E 8.15–18.00; 

T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00 (lõuna 13-14). 
Telefon: 645 7137

Getter Jaani ja Koit Toome

 Üksielavatel pensionäridel oli 
võimalik taotleda abipakki. Kok-
ku jagati 600 abipakki. Abipaki 
kampaania eesmärk on toetada 
üksielavate pensionäride toimetu-
lekut keerulisel perioodil. Abipak-
kide jagamise näol on tegemist 
ühekordse toetusega!

 Kristiine linnaosas Vuti tänaval 
valmib uus valgustus. Palun olge 
piirkonnas liigeldes tähelepane-
likud ja jälgige ajutist liikluskorral-
dust!

 Tallinna Tihase Lasteaias valmis 
uus hoone fassaad, mis lasteaia 
hoonet täiustab ning kaunimaks 
muudab!

 Lehe tänava lõik sai värske 
asfaltkatte! Uus asfaltkate muu-
dab liikluse sujuvamaks, sest aja 
jooksul olid tekkinud mitmed löö-
kaugud ja ebatasasused. Hetkel 
valmis Lehe tänava lõik, kuid Kris-
tiines on teekatteid tuleval aastal 
plaanis uuendada teistelgi täna-
vatel.

 Selleks, et parandada Linnu 
teel liiklusohutust ja ohjeldada ki-
hutamist, kehtestati Linnu tee lõi-
gul Sõpruse puiesteest kuni Mus-
tamäe teeni kiirusepiirang, milleks 
on 40km/h. Palume kõikidel auto-
juhtidel piirangust kinni pidada!

 Tallinna Mutionu Lasteaia direk-
tori ametikohale kinnitati Katrin Kal-
me. Palju õnne ja kordaminekuid 
uuele direktorile!

RIIBE: TALLINN 
JAGAB ELANIKELE 

BIOJÄÄTMETE 
KOGUMISNÕUSID.
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Meeleolukat talveootust!

Kristiine linnaosasse paigaldati  
uus ja kaasaegne tänavamööbel

Kullo tütarlastekoor 
Ellerhein pälvis Hispaanias 
koorikonkursil eripreemia

UUDISED

Tänavu sügisel täiustati Kristiine linnaosa 
uue, loodussõbraliku ning kaasaegse täna-
vamööbliga. Kokku paigaldati 56 uut pinki, 43 
prügikasti ning 42 rattahoidjat.

Sel aastal võttis Kristiine Linnaosa Valitsus eesmär-
giks paigutada uued pingid kortermajade, bussipea-
tuste, ostukeskuste ning mänguplatside lähedusse. 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti abil paigu-
tati 56 pinki 25-le erinevale asukohale, mis on head 
võimalikud puhkepaigad ning millest moodustub 
hea suhtlusruum. 

Mööbli paigutamisel lähtuti ka sellest, et tekiks 
balansseeritud linnamööbli ja miljööd loova tai-
mestiku kooslus. Prügikastide paigaldamisel lähtuti 
sellest, et need oleksid pingist piisavalt kaugel. Prü-
gikastid paigaldati tugevale aluspinnale, samuti on 
need pealt kaetud, et tagada ligipääsmatus ilmastiku-
oludele, loomadele ja lindudele. 

Jalgratturite teekonna hõlbustamiseks paigaldati 
linnaosasse 42 rattahoidjat, mis on ilmastikukind-
lad ja turvalised. Rattahoidjate materjal on mõeldud 
välistingimustes kasutamiseks ning peab vastu nii 
tuulele, vihmale kui ka muudele ilmastikunähtuste-
le. Hoidjad paigaldati spordihoonete, mänguplatsi-
de ning huvitegevusasutuste vahetuslähedusse.

„Kvaliteetne linnamööbel muudab linnaruumis 
viibimise nii linnaelanikele kui ka turistidele meel-
divaks ning mitmekesistab avaliku ruumi kasutust, 
toetades tervislikku eluviisi ja inimeste omavahelist 
suhtlust. Väärikas linnamööbel suurendab seega lin-
naelanike heaolu ja elukvaliteeti. Lisaks võimaldab lin-

namööbel luua linnale äratuntava esteetilise kuvandi 
ehk identiteedi. Asukohtade valikul lähtusime eelkõige 
ka elanike soovidest ja ettepanekutest,“ ütles Kristiine 
linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Linnamööbel on valmistatud kvaliteetsetest ma-
terjalidest, et tagada selle vastupidavus ilmastiku-
tingimustele ja sagedale kasutusele, mis toote oma-
korda keskkonnasõbralikumaks.

Tänavamööbel telliti ettevõtetelt: Exetry OÜ, 
Dambis OÜ ja ParkDisain OÜ.

Tallinna Huvikeskuse Kullo tü-
tarlastekoor Ellerhein pälvis His-
paanias 53. Tolosa rahvusvahelisel 
koorikonkursil eripreemia parima 
Baski helilooja teose esituse eest 
(täiskasvanute polüfoonia ja folk-
loori kategoorias). Koor kohtus ka 
selle teose „Errota“ („Veski“) heli-
looja Junkal Guerreroga ning esineti 
konkursi auhinnagalal.

53. rahvusvaheline koorikon-
kurss toimus 28. oktoobrist 1. no-
vembrini Hispaanias Tolosas (Bas-
kimaa).

Konkursi žüriisse kuulusid: 
Xabier Sarasola (Hispaania), Mar-

tina Batič (Sloveenia), Cesar Ale-
jandro Carrillo (Venetsueela), Mats 
Nilsson (Rootsi), Jordan Šrámek 
(USA/Tšehhi), Shin-Hwa Park 
(Lõuna-Korea) ja Petra Grassi (Itaa-
lia).

Konkursil osalesid kõrgetaseme-
lised koorid Ukrainast, USAst, Lä-
tist, Sloveeniast, Tšehhist, Iirimaalt, 
Poolast, Mehhikost, Rootsist ja His-
paaniast.

Kooristuudio Ellerhein tütar-
lastekooris laulavad neiud vanuses 
14–19 eluaastat. 

Dirigent on Ingrid Kõrvits ja 
kontsertmeister Kadri Toomoja.
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Maxima on juba 13 aastat aidanud 
heade inimeste abiga kokku kogu-
da kingitusi, et viia jõulurõõmu tu-
handetele vähekindlustatud perede 
lastele üle Eesti. Kaubandusketi 
poolt ellu kutsutud heategevuslik 
kingikampaania „Inglipuu“ on selle 
aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 
lapse salajase jõulusoovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös 
Kristiine linnaosa sotsiaaltöötajatega ning 
Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku 
just nende laste jõulusoovid, kelle peredel 
puuduvad tänavu võimalused lapsele soo-
vitud jõulukingituse tegemiseks. 

Heategevuslik „Inglipuu“ jõulukam-
paania võimaldab igaühel panustada nende 
laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saa-
mata jääksid. Inglipuud, millel ripuvad laste 
jõuluunistused, asuvad 48 Maxima kauplu-
ses üle Eesti. Igal aastal pannakse Inglipuud 
üles ka Maxima kontorisse, et ka ettevõtte 
enda töötajad saaksid omalt poolt lastele 
jõulurõõmu valmistada. Iga hooliv eesti-
maalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul 
olevale lapsele soovitud kingituse ajavahe-
mikus 22. november – 11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tuleb 
valida Maxima kaupluses Inglipuult üks 

inglike lapse nime ja sooviga, kelle jõu-
luunistust tahad täita ja osta talle kingi-
tus. Kingituse saab üle anda pakkimata 
kujul kas poe infoletti või kassasse, kust 
Maxima selle juba õigeaegselt lapseni toi-
metab. 

Märkame ja hoolime ning täidame 
üheskoos laste soovid Inglipuul. Suurim 
tänu on siiras rõõm lapse silmades ning 
uskuge – kõik hea tuleb ringiga teile tagasi.

Inglipuude täpsed asukohad on leita-
vad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.

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 9. detsember 2022

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Hea Kristiine elanik  

Novembrikuu on toonud vihma, külma 
ja tormituuli, kuid talv ja miinuskraadid 
ei ole enam kaugel. Sügisene Kristiine on 
kaunis – võimalik on nautida linnaosa par-
ke ja värviküllast loodust, teha sporti, jalu-
tada või lihtsalt puhata. Hetkel on linnaosa 
prioriteet sügiskoristus – heakord, üldine 
puhtus, teede ning tänavate hooldus ja ongi 
Kristiine talveks valmis! 

Nii nagu ka varasematel aastatel, siis on 
ka sel aastal korteriühistutel ja eramajadel 
võimalus saada libeduse tõrjeks tasuta gra-
niitsõelmeid. 

Tänavu sügisel täiustati Kristiine lin-
naosa uue, loodussõbraliku ning kaasaegse 
tänavamööbliga. Kokku paigaldati 56 uut 
pinki, 43 prügikasti ning 42 rattahoidjat. 
Need paigaldati asukohtadesse, kuhu ela-
nikud olid selleks soovi avaldanud. 

Tasuta lehekottide äravedu
Korraldasime lehekottide äraveo kampaa-
nia juba kuueteistkümnendat aastat järjest, 
sest nõudlus teenuse järele endiselt suur. 
Esimest korda kasutasime siniseid lehe-
kotte, millel kujutatud Kristiine logo. Kuigi 
aia- ja haljastusjäätmeid võtavad vastu kõik 
Tallinna jäätmejaamad, siis transpordi tel-
limine ei ole kõigile jõukohane. Praeguse 
seisuga on registreerunud rekordilised ligi 
tuhat kinnistut.

Juhul, kui lehekotte on mõnel kinnistul 
palju või ei jõutud end registreerida, siis 
tuleks need ise viia Tallinna jäätmejaama-

desse, kus võetakse elanikelt tasuta vastu 
aia- ja haljastusjäätmeid. Kristiine linnaosa 
lähim jäätmejaam asub aadressil Rahumäe 
tee 5a. 

Transpordi puudumise korral on vedu 
võimalik tellida lepinguliselt korraldatud 
jäätmeveo teenusepakkujalt. Võimalu-
se korral on soovitatav haljastusjäätmeid 
nõuetekohaselt kompostida.

Tallinn jagab elanikele biojäät-
mete kogumisnõusid
Kui 2021. aastal tekkis Tallinnas ühes kuus 
keskmiselt 972 tonni biojäätmeid, siis pea-
le eelmise aasta lõppu, mil jagati 44 000 
biojäätmete kogumisnõud, tõusis kogutud 
biojäätmete hulk ligi kaheksa protsenti. 
Paistab, et linna teavitustöö ja võimaluste 
suurendamine on oma tõuke andnud. 

Ent 7-liitrise kogumisnõu võivad saa-
da kõik Kristiine inimesed, kuniks neid 
jätkub, sest meie eesmärk on luua ja anda 
inimestele võimalus biojäätmete liigiti ko-
gumiseks. Linnaosavalitsus jätkab tasuta 
biojäätmete kogumisnõude jagamist ja kui 
teie ei ole kogumisnõud veel saanud, siis 
saate selle hankida Kristiine Linnaosa Va-
litsusest (Metalli 5) E: kl 14-18.00, K 8.15-
17.00 (lõuna 13.00-14.00) ja R 8.15-12.00.

Uued projektid
Novembris algas Tallinna kaasava eelarve 
raames Tildri tn 10 kinnistule rajatud jaa-
panipärase minimetsa teostamise tööde 
teine etapp. Tööde raames jätkatakse puh-
keterrassi ja laudtee ehitamisega, samuti 
jätkub pinnasetööde tegemine. Plaanis on 
ehitatav laudtee ühendada Tildri tänavaga, 
kasutades selleks paekivi ning puistema-
terjali, mis võimaldab huvilistel hõlpsasti 
minimetsale ligi pääseda. Eesmärk on luua 
minimetsast rahulik puhkepaik kõigile. 

Töö jätkuvad ka teiste ehitusobjektidega. 
Linlastele tutvustati Värvi, Mustjõe ja Ves-
kimetsa tänavate rekonstrueerimisprojekte. 
Tallinn on pidevas arengus ja tänu rekonst-
rueerimisele paraneb tunduvalt linnaruumi 
kvaliteet – pealinna tänavad muutuvad veel-
gi ohutumaks ja atraktiivsemaks. 

Värvi-Heinavälja ristmikust soovitakse 
piirkiirus langetada 20 km/h-le, et tagada 
suurem liiklusturvalisus. Laki ja Mustjõe 
vahelisel lõigul plaanitakse rajada laiemad 
sõiduteed ning eraldi ühesuunalised teed 
ratturitele ja jalakäijatele, sest tegemist on 
piirkonda kavandatava ringmajanduskes-
kust teenindava teega. Mustjõe tänava rist-
mikule kavandatakse liikluse rahustamiseks 
tõstetud ristmikud. Mustjõe ja Heinavälja 
lõigule on plaanis rajada kitsamad sõiduteed 
ning eraldiseisvad jalakäijate- ja rattateed. 
Tänava jalg- ja jalgrattateede võrk ühendab 
omavahel olemasoleva Kõrgepinge tänava 
kergliiklustee ja tulevikus kavandatava Laki 
tänava jalg- ja jalgrattateede võrgu ühtseks 
tervikuks. Kuna Heinavälja ja Kõrgepinge 
vahelisel lõigul on Värvi tänav olemuslikult 
hooviala, siis seal eraldiseisvad rattateed 
lõppevad ja rattarajad on kavandatud sõidu-
tee äärde. Lisaks on plaanis istutada tänava-
ruumi üle saja puu ja ligi 550 m2 põõsast.

Mis kõige olulisem – ka  linnatänava-
tel on helkuri kandmine vajalik! Isegi, kui 
üleüldist intensiivset valgust tundub olema 
palju, on risk, et jalakäija jääb selle taustal 
märkamatuks. Pimedal sügisel ja talvepe-
rioodil aitab selle vastu helkur. Ohutuse 
tagamiseks jagas Kristiine Linnaosa Valit-
sus oktoobrikuises helkurikampaania „Ole 
nähtav“ raames Kristiine mänguväljakutel 
800 tasuta helkurit. 

Olgem ettevaatlikud ning hoidkem 
üksteist!

Tallinn on hakanud valmistuma eelseisvaks talveks. Eelmisel 
talvel olime lähedal 30 aasta tagusele lumerekordile ning ka 
tänavu võib ees oodata lumerohke ja muutlike ilmastikuolude-
ga talv.

Enne talve algust tuletame meelde, et kõik Tallinna kinnistu-
omanikud peavad hoidma korras kinnistuga külgnevaid kõnni-
teid, et jalakäijatel oleks seal ohutu liikuda. Järgnevalt käime 
mõned olulised põhimõtted läbi:
● maaomanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kin-

nisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume- 
ja libedusetõrje, selliselt, et kõnniteel saaks ohutult liigelda;

● enne talve algust tasub kontrollida, kas korteriühistul on kõn-
niteede hooldamiseks sõlmitud vajalikud lepingud teenuse-
pakkujaga;

● kõnniteel tuleb heakorratööd teha hommikul kella 7.00-ks, 
raskete ilmastikuolude korral tuleb vajadusel teha heakorra-
töid ka päeva jooksul; 

● libedustõrjeks kasutatava graniitkillustiku läbimõõt peab ole-
ma 2-6 mm, tuhka ja liiva ei ole lubatud kasutada;

● töö tulemusena on lubatud kõnniteel pressitud lumi või jää-
tunud tee, teostatud peab olema libedusetõrje, teepinna ta-
sasus peab võimaldama ohutult liigelda. 

● kui teele paigutatakse lund, peab vaba liikumisruum kõnniteel 
olema vähemalt 1,20 m laiuses; 

● lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid eba-
tasasusi;

● seadus näeb ette hooldustsükli aega lume- ja libeduse-
tõrjeks 8h. Teisisõnu, kestva lumesaju tingimustes tuleb 
kõnniteed hooldada iga 8h järgi või tihedamalt, kui lumesaju 
tingimustes on lume paksus sulalume korral ületanud 3 cm 
ja koheva lume korral 6 cm. 

Talviste heakorratööde teostamist  kinnistutega külgneval 
puhastusaladel kontrollib Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. Kui 
Teil peaks olema küsimusi kõnniteede talvise hooldamise, gra-
niitkillustiku jagamise või linna planeeritava lume väljaveo koh-
ta, tuleb pöörduda kodukoha linnaosavalitsuse poole.

Üheskoos saame tagada, et liikumine Tallinna tänavatel ja 
kõnniteedel on ohutu ja mõnus igal aastaajal. Täname Teid ohu-
tute liikumistingimuste tagamise eest!

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Kõnniteede puhastamise eest 
vastutab kõnniteega külgneva 
kinnistu omanik

Linnaosas ootab 33 last  
Inglipuu kingitust

Õige pea saab sügisest talv, mis toob endaga kaasa lume ja libe-
duse. Tuletame veel kord meelde, et kinnistute omanikel lasub 
kohustust puhastada lumest ja jääst enda kinnistu ja sõidutee 
vahel asuv kõnnitee. Vajadusel tuleb teha ka libedusetõrjet. Li-
bedusetõrjeks ei tohi kasutada liiva, tuhka ega muud tolmlevat 
materjali. Lubatud on kasutada vaid graniitsõelmeid.

Tallinna linn on mitu aastat jaganud kinnistuomanikele 
graniitsõelmeid ja nii ka sellel hooajal. Igale Kristiine kor-
teriühistule on ette nähtud 2 (kaks) ja eramajade omanikele  
1 (üks) 25 kg kott sõelmeid. Graniitsõelmeid saab kätte alates  
15. novembrist 2022 kuni 15. detsembrini meie koostööpart-
neri AS Mustamäe Haljastus AS territooriumilt Kadaka tee 78 
tööpäevadel kella 9.00 kuni 15.00. Kohale jõudes palun helis-
tage telefoninumbril 653 6220.

Toimub veebivormis ohutuspäev!
25. novembril kell 10 toimub veebivormis infopäev, mille 
korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 
(TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
(MKM). Juttu tuleb energialepingutest, gaasi- ja elektriohu-
tusest, korterelamute rekonstrueerimisest ja taastuvener-
gia kasutuselevõtust, mürast jpm. Teemade ring laieneb 
jooksvalt. Veebiseminaril esinevad valdkondade eksperdid 
TTJA-st ja MKM-st.
Registreeruda saab siin https://bit.ly/3Dpa0LN
Otseülekande link saadetakse e-postile hiljemalt toimumis-
päeva hommikul. Veebiseminari salvestatakse ehk seda on 
võimalus ka hiljem järele vaadata.
Infopäev toimub kahes keeles sünkroontõlkega eesti kee-
lest vene keelde!

Algas tasuta graniitkillustiku 
jagamine
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Kristiine noortekeskus tähistas 
26. oktoobril oma 20. juubelit – 
üheskoos tähistasid sündmust 
nii noortekeskuse töötajad kui 
ka noored.

Noortekeskuses pakutakse noortele 
tasuta erinevaid huvitegevuse võima-
lusi – ristsõnaring, maalimis- ja meis-
terdamisklubi, kokandusring ning 
nuputamisring. Peagi alustab ka ette-
võtlusring, mis ootab oma ridadesse 
uusi aktiivseid noori, kes on huvitatud 
korraldama tegevusi ja üritusi teistele 
noortele noorsootöötajate abiga. 

Kristiine noortekeskusesse on oo-
datud kõik noored vanuses 7-26 aastat. 
Igapäevaselt külastab keskust keskmi-
selt 10-30 noort, kes on 7-16-aastased. 

Igapäevaselt on võimalik mängi-
da piljardit, lauatennist, lauajalgpal-
li, PlayStationit ning muid erinevaid 
lauamänge. Keskuses on ka rahulik 
õpinurk, kus saab õppida ja vajadusel 
noorsootöötajalt abi küsida.

Sel aastal on noortekeskuses abiks 
välisvabatahtlik Luka, kes on pärit 
Gruusiast ning kes oma Eestis olemise 
aja jooksul tutvustab noortele Gruusia 
kultuuri ja viib läbi põnevaid tegevusi 
noortele, tutvudes samaaegselt ise Ees-
ti kultuuri ja noorsootööga. 

Aastate jooksul on noortekeskus   
tehtud rohkelt pingutusi, et pakkuda 
võimalikult atraktiivseid tegevusi eri-
nevas vanuses noortele ning alati on 
keskus tegevuste planeerimisel arves-
tanud ka noorte ettepanekutega. 

„Oleme viimastel aastatel pannud 
palju rõhku liiklusohutusele – oleme 
viinud läbi jalgrattalubade koolitusi 
ning kergliikuriga linnaruumis sõitmi-
se koolitusi. Kevade saabudes kindlasti 
jätkame sellega. Planeerime suvel kor-
raldada põnevaid matkasid nii jalgsi, 
jalgrataste kui ka elektritõukerataste-
ga,“ plaanib Kristiine Tegevuskeskuse 
juhataja Sigrid Jõhve ning lisab, et tule-
vikus plaanitakse luua noortekeskusele 
uued tegevusruumid Kullo huvikooli, 
kus noortel oleks mõnusam tegutseda 
ning kus oleks võimalik tegevusi vasta-
valt tänapäevastele võimalustele noor-
tele kutsuvamaks kohandada.

Noortekeskust õnnitleb ka Kris-
tiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 
„Noortekeskus on koht, kuhu võivad 
tulla kõik noored nii vaba aega veetma 
kui ka kooli õppetükke tegema. Noor-
tekeskuses on rahulik õpinurk, kus 
saab õppida ja vajadusel abi küsida. 
Noorte arengus on suhtlemine olulisel 
kohal ja hea on, kui neil on koht, kus 
olla ja teiste noortega suhelda, män-
gida populaarseid lauamänge, oman-
dada uusi teadmisi, hankida vajalikku 
infot ning saada abi ja nõu noorsoo-
töötajatelt,“ ütles Riibe ning kutsub 
kõiki noori osa võtma noortekeskuse 
pakutavatest tegevustest. 

Kristiine noortekeskus  
tähistas oma 20. sünnipäeva

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud 
korraldatud jäätmeveoga ja nende 
äraveo saab tellida oma jäätmeveda-
jalt, saavad rahvastikuregistri järgsed 
Tallinna elanikud rahvusvahelise 
jäätmetekke vähendamise nädala 
raames (21.-27.11.2022) tasuta suur-
jäätmeid ära anda kõikidesse Tallin-
nas asuvatesse jäätmejaamadesse. 

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3m3 suurjäätmeid 
(kogus peab mahtuma ühe sõiduauto 
järelhaagisesse). Isikutuvastuseks tu-
leb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Kampaania ei laiene juriidilistele isi-
kutele (sh korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas 
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe 
tee 5a), Pärnamäel (Ristaia tee 8) 
ja Paljassaares (Paljassaare põik 5). 
Jäätmejaamade lahtiolekuajad ning 
informatsiooni kõikide teiste jäätme-
te üleandmise kohta leiab kodulehelt 
(www.jaatmejaam.ee). 

Suurjäätmed on:
● mööbliesemed ja nende osad (nt 

diivan, laud, riiul);  
● vaibad, muud põrandakatted; 
● madratsid; kardinad ja kardina-

puud; 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, 
tapeet, 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. 

Väärikalt vananeda saab ka 
kodus, ent paljudes omavalit-
sustes puudub koduhooldus-
teenuse võimaldamine liiku-
mispuudega ja voodihaigetele 
inimestele. Just sellist teenust 
on pakkunud OÜ Hooldaja 
seitse aastat Tartus ja nüüd ka 
Tallinnas.

Osaühingu juhataja Anneli Parts üt-
leb, et hooldaja missiooniks on luua 
hooldusteenust vajavatele inimes-
tele kodune elukeskkond, kus nad 
saavad tunda end täisväärtuslikult, 
samuti on oluline tagada turvatunne 
ka hooldatava omastele. Hooldami-
sel arvestatakse hoolealuste isiklike 
eripäradega ning luuakse nendega 
siiras ja lähedane inimlik kontakt. 
„Inimesel peab olema võimalus 
väärikalt vananeda oma kodus, sur-
mani,” leiab Parts. Ettevõte on siiani 
osutanud koduhooldusteenuseid 
vaid Tartumaal. 

Omavalituse sotsiaalosakonnaga 
arutledes selgus, et Tallinnas taoline 
teenus puudub, mistõttu otsustas et-
tevõtte laieneda ka siia. 

Hooldaja OÜ teenused on suu-
natud isikutele, kes erivajaduste või 
sotsiaalsete tingimuste tõttu ei saa 
iseseisvalt elada. 

„Pakume kõrvalist abi vajavatele 
inimestele nende seisundile vastavat 
hooldust nende oma kodus,” täp-
sustas Parts. Abivajajateks võivad 
tema sõnul olla nii eakad, trauma- 
ja insuldijärgsed, vähihaiged kui, 
füüsilise puudega inimesed ja voo-

dihaiged. Enamik tema klientideks 
voodihaiged.

„Elamine oma kodus on neile 
parim võimalus väärikuse, iseseis-
vuse ja elukvaliteedi säilitamiseks.

Koduhooldusteenus on teenus, 
mida osutatakse eakatele ja ajutist 
kõrvalist abi vajavatele täisealistele 
inimestele kodustes tingimustes, ai-
tamaks neil harjumuspärases kesk-
konnas toime tulla. 

Anneli Parts omab lisaks 15-aas-
tasele töökogemusele ka viie aas-
ta pikkust hooldajatöö kogemust, 
mille ta sai Inglismaal. „Voodihaige 
hooldamine kodus pole juba ammu 
probleemne, käsikäes professionaal-
sete hooldust pakkuvate firmadega 
toimib kõik kenasti ning inimesed 
elavad täisväärtuslikult ja turvaliselt 
oma kodus,” märkis Parts.

Hooldaja OÜ teeb koostööd ka 
sotsiaalministeeriumi lepingulise 
partnerfirmaga Somnium Medical 
OÜ, mille tegevusalaks on aktiiv-
madratsite rent. „Tänu nendele 
madratsitele ei pea enam voodihai-
ge asendit muutma iga 20 minuti 
tagant. Piisab kolmest või neljast 
hoolduskorrast päevas, mil hoolda-
ja teeb hügieenitoimingud, annab 
toidu ja vaatab, et kliendil oleks tur-
valine ja mugav,” selgitas Parts. 

Veel nõustab Anneli Parts omas-
te hooldajaid kodus, et nende tööd 
ja vaeva kergemaks teha, sest pole 
olemas rasket tööd, vaid on valed 
töövõtted.

Kogu info on leitav Hooldaja OÜ 
kodulehel või helistades 55532903.

Linnavalitsus saatis volikokku 
määruse eelnõu, millega korri-
geeritakse toimetulekutoetuse 
maksmisel arvesse võetavate 
üüri, elektri ja kütmisega seotud 
eluasemekulude piirmäärasid, 
mis on võrreldes eelmise aast-
aga oluliselt kasvanud. 

 
Eluasemekulud on alates möödunud 
aasta sügisest üha kasvanud. Seetõttu 
on juba teist korda aasta jooksul üle 
vaadanud toimetulekutoetuse maks-
misel arvestatavad eluasemekulude 
piirmäärad – viimati tehti seda möö-
dunud aasta eest novembris ja uued 
piirmäärad hakkasid kehtima tänavu 
1. jaanuarist. Ent eluasemekulude jät-
kuva kasvuga sel aastal vaadati piir-
määrad uuesti üle, lähtudes tegelikust 
turuolukorrast. Hinnatõus mõjutab 
küll kõiki ühiskonnaliikmeid, kuid 
kõige enam puudutab see vähekind-
lustatud inimesi. Eluasemekulud 
piirmäärade tõstmisega aitame ras-
kustesse sattunud peredel tasuda elu-
ruumiga seotud kulusid ja soodusta-
me nende elukoha säilimise ja üldise 
toimetuleku.

Muudatusega korrigeeritakse neid 
eluasemekulusid, mis on hüppeliselt 
kasvanud ehk üür või eluaseme soeta-
miseks võetud laenu tagasimakse (sh 
laenu intressid ja kohustusliku elu-
asemekindlustuse makse), soojavee-
varustuseks tarbitud soojusenergia 
maksumus, kütteks tarbitud soojuse-
nergia maksumus kaugkütte puhul, 

tarbitud kütuse maksumus kaugkütte 
puudumisel, kütteks tarbitud elekt-
rienergia maksumus, elektrienergia 
tarbimisega seotud kulu ning majapi-
damisgaasi maksumus. 

Üüri piirmäär tõuseb uue korra 
kohaselt 33 m2 suuruse korteri puhul 
11 eurolt ruutmeetri kohta 12 eurole 
ruutmeetri kohta. 

Piirmäära tõstmisega korrigeeri-
takse ka üüri hinnalage ja üle 33 m2 
suuruste korterite puhul on uueks 
üürihinna kompenseerimise maksi-
mummääraks 600 eurot kuus.   Üür 
18-33 m2   eluaseme puhul tõuseb 
praeguselt 14 eurolt ruutmeetri kohta 
15 euroni ning üür alla 18 m2  eluase-
me puhul tõuseb praeguselt 17 eurolt 
19 euroni ruutmeetri kohta.

Väga oluliseks mõjuteguriks elu-
asemekuludele on energiahind Sellest 
tulenevalt tõstetakse elektrienergia 
tarbimisega seotud kulu kuni 73 eurot 
üksi elava inimese või perekonna esi-
mese liikme kohta kuus, iga järgneva 
pereliikme kohta kuni 12 eurot kuus. 

Soojaveevarustuseks tarbitud 
soojusenergia maksumust kompen-
seeritakse kuni 21 eurot ühe inimese 
kohta kuus ning täiendavalt on kor-
rigeeritud kõikide kütet puudutavate 
komponentide (elektriküte, kaugküte, 
kütus kaugkütte puudumisel) piir-
määrasid. 

Majapidamisgaasi kulu piirmäär 
tõuseb 33 euroni üksi elava inimese, 
iga järgneva pereliikme kohta 16 eu-
rot kuus. 

Uued piirmäärad hakkavad keh-
tima alates 1. novembrist ehk no-
vembris esitatava toimetulekutoetuse 
taotlusega saab uute piirmääradega 
kompenseerida juba oktoobri kuu eest 
saadud arveid.

Käesoleva aasta kaheksa kuuga 
on toimetulekutoetuseks makstud 
8,7 miljonit eurot   ja rahuldatud on 
22 230 taotlust. 

Keskmine toetuse summa taotlu-
se kohta on olnud 390 eurot. Samas 
maksti eelmisel aastal kokku Tallin-
nas toimetulekutoetuseks 4,6 miljonit 
eurot 15 228 esitatud taotluse alusel. 
Keskmine toetuse summa taotluse 
kohta oli mullu 302 eurot. 

Tänavu on toetuste vajajate arv 
hüppeliselt kasvanud seoses nii ajutise 
kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike 
kui ka linlaste suurema abivajadusega, 
mis on eeskätt seotud energiahindade 
kasvuga.

21.-27. novembril saavad Tallinna 
elanikud jäätmejaamadesse 
tasuta suurjäätmeid ära anda 

Hooldekodu pole voodihaige jaoks 
ainuke lahendusTallinn tõstis toimetulekutoetusel  

arvestatavaid eluasemekulude piirmäärasid
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Jõuluaeg Kristiines
Kätte on jõudmas advendiküünla 
süütamise aeg. Jõuluaeg tekitab ini-
mestes positiivseid emotsioone, mistõt-
tu on linn pühade eel veelgi kaunim. 
Sellel kaunil ajal korraldab Kristiine Lin-
naosa Valitsus mitmeid üritusi, mille hul-
gas on nii traditsioonilisi üritusi kui ka 
üllatusi.

Matkad on Kristiines osutunud erakordselt po-
pulaarseks. Kui eelmisel aastal korraldasime 
traditsioonilist laternamatka kaks korda, siis sel 
aastal toimub laternamatk kolm korda. 

Laternamatk on sportlik vaba aja veetmi-
se võimalus – tegemist on põneva ja tervisliku 
ekskursiooniga, mil saab ka imetleda imekaunist 
vaatemängu. Teekonnal külastatakse huvitavaid 
ja omanäolisi paiku ning osalised saavad teada 
oma kodulinnaosa kohta nii mõndagi põnevat ja 
harivat.

Kiirusta registreeruma! Kohtade arv on pii-
ratud! Registreerimiseks tuleb saata e-postile 
kristiinelov@gmail.com oma nimi, kontakttele-
fon ja matka kuupäev, mil soovid osaleda. Peale 
registreerimist saadame Sulle info kohtumispai-
ga kohta. Kui soovid registreerida mitu inimest, 
siis kirjuta meile ka täpne osalejate arv ja nende 
nimed. 

Viimaste aastate väljakujunenud traditsiooni 
kohaselt korraldas Kristiine Linnaosa Valitsus 
Kaarli kirikus suure jõulukontserdi. 

Sel aastal toimub Jõulukontsert kolmapäe-
val, 7. detsembril kell 18. Esinevad Koit Toome 
ja Getter Jaani.

NB! Tegemist on kutsetega üritusega ja koh-
tade arv on piiratud! Kutseid jagatakse linnaosa-
valitsuse infolauast (Metalli tn 5), mis avatud 
E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00 
(lõuna iga päev 13-14).

Pühapäeval, 18. detsembril kell 11.00-15.00 
toimub Löwenruh' pargis kaunis Kristiine Jõu-
lulaat. Kristiine jõululaadal osalevad kauplejad, 
kes müüvad käsitööd, talu- ja mahekaupa. Kavas 
on ka kultuuriprogramm, atraktsioonid ja tege-
vused lastele. 

Jõululaat pakub linnaosa elanikele häid 
emotsioone – tegevust, kuulamist ja vaatamist 
jätkub kõigile! Tulge kogu perega pühapäeval 
jõululaadale!

Jõuluaeg on aasta kõige imelisem aeg ning 
meil on hea meel taas pakkuda linlastele võima-
luse kohtuda pühade eel jõuluvanaga! 

Tuletage meelde mõned toredad luuletused 
ja tulge perega jõuluvana Ardile kindlasti külla. 
Jõuluvana Ardi jääb Sind ootama 17. ja 18. det-
sembril ajavahemikul 12-14 ning 21. detsembril 
kell 16-18 Löwenruh’ pargis.

Natalja Gromovaja
linnaosa vanema asetäitja  

kultuuri, hariduse, 
spordi ja noorsootööga seotud küsimustes
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19. oktoobril toimunud infotun-
nis oli päevakorras kaks tee-
mat: kompostimine ja kahjurite 
tõrje.

Külalisteks olid Anneli Ohvril Kom-
postiljonist ja Toomas Trei Rentokil 
OÜ-st.

Hiljemalt 31. detsembriks 2023 
peavad kõik omavalitsused tagama sel-
le, et kinnistutel toimuks eraldi biojäät-
mete liigiti kogumine või tekkekohal 
ringlusse võtt. Tallinna linnal on plaa-
nis kohustada elanikud oma jäätmeid 
paremini sorteerima juba järgmise 
aasta esimeses pooles.

Parim viis biojäätmeid – nii aia-ja 
haljastusjäätmeid kui ka biolagunevaid 
köögijäätmeid – eraldi koguda ning 
kasutada, on kompostimine.

Erinevate uuringute kohaselt on 
kompostimisel palju kasutegureid:
• Kompostimine on normaalse elurin-

gi ja mullaviljakuse taastamine;
• Prügi vähendamine kolmandiku  

võrra;
• Puhas ja naturaalne väetis;
• Rahaline kokkuhoid;
• Keskkonnahoid;
• Suurendab sorteerimise kvaliteeti.

Tiheasustusalal võib ainult aiajäät-
mete kompostimiseks kasutada lahtist 
kompostrit. Juhul, kui soovitakse kom-
postida ka toidujäätmeid, tuleb kasuta-
da kinnist kompostrit. Kui komposter 
on materjalist, millest närilised võivad 
läbi närida, on soovitatav see üleni me-
tallvõrguga vooderdada.

Kinnist kompostrit võib hoida 
päikese käes, kuid lahtist soovitavalt 
varjus. Päikese käes olevat lahtist kom-
postrit tuleb aeg ajal kasta, et toimuksid 
mulla tootmiseks vajalikud protsessid. 
Ka talvel tuleb kompostrit regulaarselt 
kasta, et tagada mulla taastootmine 
ning vältida läbikülmumist.

Tutvustati ka huvilistele erinevaid 
kompostimisviise, alates lehehunni-
kutsest ja -kottidest tubaste vermikom-
postrini välja.

Kompostimisel valede võtete kasu-
tamine võib kaasa tuua näriliste, eriti 
rottide arvukuse kasvu. Aastaga võib 
ühest rotipaarist soodsate tingimuste 
olemasolul kasvada välja kuni 2400 
roti suurune populatsioon. 50% rotti-
dest on haiged. Hiired ja rotid levita-
vad inimestele ohtlikku tulareemiat 
ning ohtlikku neeruhaigust, milleks 
on hantaviirus-nefriit. Rottide hambad 

kasvavad terve tema eluea ja ta on või-
meline närima muuhulgas ka betooni 
ja vasktorusid. 

Rott elab inimese läheduses. Kui-
das saada aru, et majas ja aias on nä-
rilised?

Seda reedavad jäljed seina ääres, 
spetsiifiline lõhn, pabulad. Pesa lähe-
duses on neid rohkem. Rott pelgab 
uusi asju ja seepärast ei tasu oodata, 
et ta koheselt lõksu läheb või söödaks 
pandud mürki sööb. 

Kauplustes müüdavad rotimürgid 
ei ole kahjuks efektiivsed ja seetõttu on 
mõistlik teenus tellida. Professionaal-
sel näriliste tõrjet pakkuval ettevõttel 
on võimalus saada tõhusamat mürki 
ja nad on ka teadmistega, mis teevad 
tõrje tulemuslikumaks.

Ekslikult arvatakse, et tõrje tellimi-
ne on kulukas – tõrjele kulutatud sum-
ma kaalub kindlalt üle kasu, mis sellest 
saadakse.

Kuna talv on tulemas, peaks iga 
aiapidaja üle vaatama oma kompostri 
seisukorra, lindude söötmiskoha ning 
vajadusel ka hoone. 

Seda kõik selleks, et tülikad küla-
lised rottide näol meid kimbutama ei 
tuleks. 

Alates 17. oktoobrist 1962 töötab 
Kristiines Energia tänaval Tallinna 
Muinasjutu Lasteaed. Algselt töötas 
lasteaias neli rühma: kaks sõimerüh-
ma ja kaks aiarühma. Lasteasutus on 
aegade jooksul lähtuvalt kujunenud 
olukorrast ja vajadustest läbi teinud 
mitmeid struktuurilisi ümberkor-
raldusi – täna on lasteaed kakskeel-

ne, lisaks õpivad hetkel lasteaias ka 
Ukraina lapsed, mis annab lastele 
võimaluse avaldada silmaringi ning 
õppida tundma erinevaid kultuure. 
Lasteaias on ka täna neli rühma: üks 
sõimerühm, kaks liitrühma ja üks 
aiarühm. Kristiine Linnaosa Valitsus 
tänab veelkord Muinasjutu lasteaia 
õpetajaid nende tänuväärse töö eest!

Tallinna linn toetab tänavu res-
taureerimistoetuse kaudu 24 
ajaloolise hoone restaureer-
imistöid, muuhulgas katuste, 
fassaadide ja ajaloolise lifti 
taastamist. Uute restaureerim-
istoetuste taotluste vastuvõt-
mine algab järgmise aasta al-
guses.

 
Igal aastal korrastatakse Tallinnas 
kümneid muinsuskaitse- või miljöö-
aladel asuvaid ja mälestisena kaitse all 
olevaid hooneid, kasutades selleks aja-
loolisi materjale ja töövõtteid. Restau-
reerimistööde toetamiseks, mis sageli 
on tavapärasest ehitusest keerukamad 

ja kallimad, eraldab Tallinn ka igal 
aastal omanikele toetusi. Restaureeri-
mistoetuse taotluste arv on viimastel 
aastatel järjepidevalt kasvanud ja siin-
kohal tahan siiralt tunnustada kõiki 
omanikke, kes restaureerimistööd ette 
võtavad ja nii Tallinnale ainuomase pä-
randi säilimisse panustavad.

Restaureerimistoetusteks oli täna-
vu linnaeelarves ette nähtud ühtekok-
ku 300 000 eurot. Kui käesoleval aastal 
toetust saanud objektidel veel valdavalt 
restaureerimistööd käivad, siis uute 
taotluste vastuvõtt algab 2023. aasta 
alguses. Toetuse taotlemine eeldab et-
tevalmistavaid tegevusi, nii peavad ole-
ma kavandatavad tööd – ehitusprojekt 

või tegevuskava kooskõlastatud Tallin-
na Linnaplaneerimise Ameti muinsus-
kaitse või miljööalaspetsialistiga. Üht-
lasi peavad planeeritud tööd vastama 
toetuse tingimustele, muuhulgas on 
nõutud kolme hinnapakkumist. 

2021. aastast alates saab ehitise 
restaureerimiseks esitada ühe taotlu-
se aastas, kuid taotlus võib hõlmata 
hoone mitme osa restaureerimistöid. 
Juhul, kui maatükil on mitu restauree-
ritavat objekti, siis võib esitada nende 
restaureerimiseks ühe taotluse. Kavan-
datud tööde maht sõltub ennekõike 
omaniku soovist ja võimalustest, tööde 
kavandamisel tuleb silmas pidada, et 
tööd peavad valmima sama kalend-

riaasta 30. novembriks. Toetust saab 
taotleda ehitiste katuste, korstnate, fas-
saadide, akende, uste, varikatuste, pii-
rete ja kõigi teiste väärtuslike detailide 
restaureerimistööde teostamiseks. Mä-
lestiste puhul, kus kaitse alla on võetud 
lisaks interjöör, saab toetust taotleda 
ka hoone interjööri restaureerimistöö-
deks. Nii on aastate jooksul restauree-
rimistoetuse kaasabil restaureeritud ka 
hoonetes säilinud mitmeid ajaloolisi 
lifte.

Restaureerimistoetust saab taot-
leda mälestiste, muinsuskaitsealal ja 
miljööväärtuslikel hoonestusaladel 
paiknevate ehitiste ning planeerin-
gutega määratud väärtuslike hoonete 

restaureerimiseks. Toetuse eesmärgiks 
on toetada objektide, sh detailide res-
taureerimist ja taastamist, et säilitada 
Tallinna linnas ajastutruu miljöö, ar-
hitektuur ja materjalikasutus. Restau-
reerimistöid on linn toetanud juba 20 
aastat.

Alates 2018. aastast on toetuse eel-
arve kasvanud. Kui veel 2017. aastal oli 
linnaeelarves restaureerimistoetusteks 
ette nähtud 90 000 eurot, siis 2018. aas-
tal 200 000, 2019. aastal 225 000, 2020. 
aastal 250 000 ning 2021 ja käesoleval 
aastal juba 300 000 eurot. Samuti on 
suurendatud maksimaalset summat 
ühe taotluse kohta, 2021. aastast tõusis 
see määr 25 000 euroni.

Lähemalt leiab restaureerimistoe-
tuste tingimused ja info https://www.
tallinn.ee/et/restaureerimistoetus

Kompostimisest ja kahjuritõrjest

Tallinna Muinasjutu Lasteaed 
tähistas 60. juubelit!

Alates 1. detsembrist muudavad et-
tevõtted kõigis Tallinna korraldatud 
jäätmeveo piirkondades jäätmeveo 
hinnakirju – kõigis piirkondades tõu-
sevad segaolmejäätmete mahutite tüh-
jendushinnad, teiste jäätmete mahutite 
tühjendushinnad jäävad samaks.

Nõmme, Vanalinna ja Kesklinna 
jäätmeveo piirkondades, kus teenust 
osutab AS Tallinna Jäätmete Taaska-
sutuskeskus, kasvab segaolmejäätmete 
mahutite tühjendushinnad ligi 6%, sa-

mas määras kasvab segaolmejäätmete 
mahutite tühjendushinnad ka Eesti 
Keskkonnateenused ASi teenindus-
piirkonnas Lasnamäel ja Põhja-Tal-
linnas. Mustamäe, Haabersti, Pirita 
ja Kristiine jäätmeveo piirkondades 
tõusevad segaolmejäätmete mahutite 
tühjendushinnad ligikaudu 15%, tee-
nust pakub neis piirkondades Tallinna 
Jäätmekeskus. Hinnamuudatus puudu-
tab üksnes  segaolmejäätmete mahutite 
tühjendamishindasid. Ettevõtted on 

hinnatõusu põhjuseks toonud kasva-
nud personali- ja kütusekulud, mis 
omakorda on tinginud veokulu suure-
nemise. Nõmme, Vanalinna, Kesklinna, 
Lasnamäe ja Põhja-Tallinna jäätmeveo 
teenusepakkumise lepingud on sõl-
mitud 2020. aastal ning selle ajaga on 
oluliselt tõusnud kütusehind. Ukraina 
sõjast tingituna ja koroonapandeemiast 
on geopoliitiline ning majanduslik 
olukord Eestis toonud väga kõrge inf-
latsiooni ning sellist olukorda ei olnud 

võimalik hinnapakkumisel ning kont-
sessioonilepingute sõlmimisel ette näha 
ega ennustada. Tallinna Jäätmekeskuse 
teenindavates jäätmeveopiirkondades 
on lisaks personali- ja kütusekulule ka-
hekordistunud ka käitlushinnad.

Tallinna Jäätmekeskus on täienda-
nud enda jäätmemahutite valikut ka 
80-liitrise mahutiga jäätmete liigiti ko-
gumise soodustamiseks. Jäätmemahu-
tit on võimalik kasutada nii segaolme-, 
biojäätmete kui paberi- ning kartongi-

jäätmete liigiti kogumiseks. Jäätmema-
huti sobib väga hästi biojäätmete liigiti 
kogumiseks.

Biojäätmete kogumismahutit (suu-
ruses 80 l ja 140 l) on võimalik üksi-
kelamu, paarismaja, ridaelamu boksi ja 
kahe korteriga hoone elanikul taotleda 
lingilt  https://taotlen.tallinn.ee/bioko-
gumismahuti  Lisainfot  leiab:  http://
www.tallinn.ee/biojaatmete-kogumis-
vahendid

1. detsembrist kehtima hakkavad 
uued hinnakirjad leiab veebilehelt ht-
tps://www.tallinn.ee/et/keskkond/kor-
raldatud-jaatmevedu

Detsembrist muutuvad Tallinnas korraldatud jäätmeveo hinnad

Tallinn toetab ajalooliste hoonete restaureerimist

 Löwenruh` pargis toimusid puu-
de hoolduslõikustööd. Linnaoludes 
on haljastus hädavajalik tervisliku 
ja esteetilise keskkonna loomiseks. 
Puud on head looduslikud mü-
rasummutajad ja tolmupüüdjad. 
Selleks, et säilitada puude tervislik 
elurütm, tuleb neid ka regulaarselt 
asjatundlikult ja heaperemehelikult 
hooldada. Läbi korrektse hooldus-
lõikuse muutuvad puud ühtlase-
maks ning tugevamaks.

 Selleks, et Kristiines jalgrattaga 
liiklemist veelgi mugavaks teha, 

paigaldati linnaosasse uued jalg-
rattahoidjad. 
Need paigutati: Kullo huvikooli hoo-
vi; Algi tn korvpalliplatsile; Kristiine 
Noortekeskuse ette; Kristiine Spor-
dimaja ette; Kullo bussipeatuse va-
hetulähedusse. 
Uusi hoidjaid on plaanis paigalda-
da veelgi!
 Alates 1. novembrist lähevad 
Tallinna jäätmejaamad üle talvisele 
töögraafikule. Kõik neli jäätmejaa-
ma - Pääskülas, Rahumäel, Paljas-
saares ja Pärnamäel - on jätkuvalt 
avatud seitsmel päeval nädalas, 
kuid lahtiolekuajad on sügistalvisel 
perioodil lühemad.
 Pensionärid ja lapsevanemad 
said 50 eurot toetust. Kokku said 
toetuse ligi 584 000 inimest ligi  
29 miljoni euro ulatuses.

UUDISED
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• 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 vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 
56188671. Järgi tulen puksiiri-
ga ja tasun sularahas. Vormis-
tan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.
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
• Santehnilised ja elektritööd. 
Tel 5820 1968
• Ostan garaažiboksi. Nota-
ri kulud minu kanda. Tel: 545 
11053;
• Remont- ja viimistlustööd – 
korterite remont, tapeetimine, 
värvimine, parketi paigaldami-

ne jms. Tel. 5100250, rabella@
rabella.ee
• Ostame Eesti parima hin-
naga kasvava metsa raie-
õigust. Küsi pakkumist juba 
täna! www.skpinvest.ee; info@ 
skpinvest.ee Tel: 55 155 13
• Ostan nõukaaegse lille või 
meremaali. Tel: 56770569

Allika Baptistikoguduse jumalateenistused 
pühapäeviti kl 11.00, Koskla 18.  

www.allika.ee   

EHITUS- ja REMONDITÖÖD

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli kõik

ühest kohast - Meisterviimistlusest

Allika Kogudus kutsub
1. detsembril 18:30

ansambel TULI TAEVAST
Kontserdiga samal ajal lastele 

jõulumeisterdamine.

Sissepääs tasuta!
 Allikal näeme! (Koskla 18)

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

REAKUULUTUSED Müüa lõhutud kuivad ja toored 
küttepuud kohaletoomisega. 
Uus! Kuivad küttepuud 50l 
võrkkotis 30cm.(lepp, sang-
lepp, kask, saar). Info ja telli-
mine kodulehelt www.pakhalu-
puu.ee või tel. 5099598.  Email: 
pakhalupuu@gmail.com


