
Nõmme malevlased osalevad 
riigikaitseprogrammis

 Nõmmel tegutsev õpilasmaleva rühm oli üks programmis Riigikaitse ÕM 2022 osalevaid 
rühmi. Lisaks nädala sees toimuvatele heakorratöödele ja ühistegevustele toimus neil ühel 
nädalavahetusel riigikaitse välilaager «Reibas Rästik 91».
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Nõmme lumepark  
sai iginõlva
11. juulil avati Nõmme lumepargis uus 
nõlv, kus saab mäesuusatamist ja lume-
lauasõitu harjutada ja treenida ka suvel. 

2010. aasta talvel oma esimest hoo-
aega alustanud Nõmme lumepark on 
kogenud igasuguseid talvesid. Aasta-
ringse plastikkattega nõlva ehk iginõlva 
loomise idee saadi mõned aastad tagasi 
välismaalt. «Meil treenib üle 200 lapse 
ja noore, kelle on oluline pakkuda sta-
biilseid ja kvaliteetseid treeningutingi-
musi. Heitlikud talved, mida oleme vii-
mase kümne aasta jooksul kogenud, ei 
saa seda kahjuks garanteerida,» rääkis 
Nõmme lumepargi tegevjuht Liis Needrit.

«Septembris saame hooaja etteval-
mistusega pihta hakata ja me ei ole enam 
sõltuvad. Uus nõlv võimaldab meil oma 
trenne ikka läbi viia ja mäesuuska ning 
lumelauda sõita,» lisas Needrit.

Ka lumepargi asutaja Vahur Teder kin-
nitas, et iginõlva näol on tegemist uni-
kaalse võimalusega, mida ka lähiriiki-
des veel ei ole.

Nõmme lumepargis on kolm igapäe-
vaselt hooldatud valgustatud nõlva, 
kõik varustatud mäetõstukitega. Koha-
peal pakutakse nii algajate kui ka edasi-
jõudnute mäesuusa ning lumelaua indi-
viduaalõppeid ja treeninguid. Lisaks toi-
muvad Nõmme lumepargis iga-aastased 
võistlused ja laste linnalaagrid. (NS)

Algasid 
Vabaduse pargi 
peremänguväljaku 
ehitustööd LK 3

Nõmme otsib 
linnaosa 
kaunimat 
aeda LK 5

Tallinn loobus 
Sütiste metsa 
terviseraja 
loomisest LK 2

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri 
sõnul oli tore näha, et 13–15-aastased 
Nõmme noored on end teadlikult re-
gistreerinud teemarühma, kus pööra-
takse tähelepanu riigikaitsele. «Kahe-
nädalane malevaperiood on noorele 
suurepärane võimalus rikastada oma 
suve töökogemusega. Välilaager aga 
kinnistab looduses ellu jäämise tead-
misi,» rääkis Kuri. «Ma olen käinud 
kaitseväes, aga riigikaitselaager oli 

nii mulle kui ka enamikule noortest 
esmakordne kogemus,» ütles Nõmme 
II rühmajuht Marvin Kaareste. «Noo-
red olid põnevil ja väga õpihimulised. 
Kõige keerulisemaks osutus viimase 
laagripäeva matk topograafilise kaar-
diga,» lisas ta. 

Riigikaitse õppeprogramm on üles 
ehitatud viiele päevale. 

Esimesel kahel päeval tutvutakse 
riigikaitseorganisatsioonidega ja kor-

raldatakse ekskursioonid riigikaitse 
valdkonnaga seotud paikadesse, kus 
viiakse läbi temaatilised loengud ja 
praktiline õpe. 

Kolmel viimasel päeval on välilaa-
ger Humala harjutusväljal, kus õpeta-
takse elamist välitingimustes ja prak-
tiseeritakse loengus õpitut. 

Riigikaitse ÕM välilaagri eesmärk 
on tutvustada malevlastele, kuidas 
püstitada jaotelki, korraldada har-

jutusala ja kütmise valvet, valmista-
da toitu välitingimustes, teha välihü-
gieeni ja orienteeruda topograafilise 
kaardi abil.

2016. aastal proovis sihtasutus 
Õpilasmalev esimest korda koostöös 
kaitseministeeriumiga ja MTÜ-ga Rii-
gikaitse Rügement sobitada riigikait-
seõpetuse formaati õpilasmalevaga. 

Programmi Riigikaitse ÕM 2022 
toetab kaitseministeerium. (NS)

FO
TO

: A
N

D
R

A
 R

O
O

SA

Nõmme noored õpilasmalevlased riigikaitselaagris. 

FO
TO

: M
A

RV
IN

 K
A

A
R

ES
TE



2 Nõmme Sõnumid  |  12. august 2022

A lanud nädal tõi loodusesõpradele Nõm-
me-Mustamäe maastikukaitseala koossei-
su kuuluva Sütiste metsa asjus positiivse 

uudise. Kahe linnaosa piiril asuvasse metsaparki 
kavandatud terviseradasid ei tule. Tallinn loobub 
nende rajamisest ja edasist metsa arengut suunab 
maastikukaitseala haldaja ehk keskkonnaamet.

Varakevadel tehtud raadamine, et sinna rajada 
asfaltkattega terviserada, ärritas paljusid. Teema 
on nüüdseks mitu kuud kirgi kütnud ning koos-
olekutel, kohtumistel ning ühismeedias tuliseid 
arutelusid ja sõnavõtte esile kutsunud.

Senised mõttevahetused on kinnitanud, et kõige 
mõistlikum lahendus olukorrale on projekti mitte 
ellu viia. Jagan ka ise seda seisukohta, et asfaltkate 
poleks maastikukaitsealal asuvasse metsa sobinud.

Eks siin ole mõtlemisainet ning õppimiskohti 
kõigile osapooltele. Kindlasti tuleks selliste suurte 
keskkonda mõjutavate projektide puhul rohkem 
kaasata kohalikke elanikke. Elanikele suunatud sel-
gitus- ja teavitustööle tuleb oluliselt enam tähelepa-
nu pöörata. Tihtipeale ei leia ametlikud teated pii-
savalt tähelepanu ning plaanidest saadakse teada 
alles siis, kui kuskil on töödega juba pihta hakatud. 
Sütiste metsa terviseradade puhul suuresti nii läks.

Nagu öeldud, siis pärast seda, kui selgus, et hulk 
elanikke tundis, et neid pole protsessi piisavalt kaa-
satud, pandi tööd seisma. Tehti ettepanek moo-
dustada töögrupp, kuhu oleks kaasatud nii kogu-
konna kui ka linnaasutuste esindajad ning eksper-
did. Paraku näitasid kolm toimunud kohtumist, 
et kõik osapooled ei soovi leida lahendusi, vaid 
olulisem on süüdlaste otsimine. Usun, et kui mõ-
ni ametkond on millegi vastu eksinud, siis kohus 
suudab seda tuvastada.

Ühelt poolt nõutakse kaasamist, aga kui koos-
oleku eel lepitakse kokku, et räägitakse kordamöö-
da ja viisakalt, siis sellest ei suudeta kinni pidada 
ja segatakse vahele.

K eeruline on võtta mõnda osapoolt konst-
ruktiivse partnerina, kui juba eos dekla-
reeritakse, et riigi või linna erinevad asutu-

sed pole usaldusväärsed, spetsialiste süüdistatakse 
valetamises ja omakasus, solvates sellega inimesi, 
kes iga päev valdkonnaga tegelevad. Kes on sel juhul 
siis usaldusväärne osapool või sõltumatu ekspert? 

Vaidlustest pidi teatavasti tõde sündima. Me ei 
soovi ju põhimõttelist vastasseisu, vaid konstruk-
tiivset arutelu, aga selliselt lähtepositsioonilt on 
seda väga raske teha. Eks see ole esindusdemo-
kraatia võlu ja valu. Paraku on ühiskonnas kokku 
lepitud teatud protseduurid, kuidas üht või teist 
küsimust lahendatakse. Nagu on näha 
mitmetest kommentaaridest, on neid-
ki, kes küll ehk asfalti metsa alla ei 
tahtnud, kuid korrastatud spordira-
dade vastu poleks neil midagi olnud. 

Loodan siiralt, et rohkem kogu-
konda kaasates ning eelnevalt tee-
masid läbi arutades jääb tulevikus 
sarnaseid vastasseise vähemaks.

Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Andra Roosa
telefon: 645 7344
e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee 
kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid
Valdeku 13, 11621 Tallinn.
Levi: Express Post
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.  
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Sütiste metsa  
asfaltteed ei tule!

Loodan sii-
ralt, et roh-
kem kogu-
konda kaa-
sates ning 
eelnevalt 
teema-
sid läbi aru-
tades jääb 
tulevikus 
sarnaseid 
vastasseise 
vähemaks.

JUHTKIRI

KARMO KURI
Nõmme linnaosa vanem

Augustist saab koolilapsele 100 eurot rattaostu toetust 
JOOSEP VIMM
Tallinna abilinnapea

Uue meetme «Rattaga kooli» raa-
mes saab lapsevanem taotleda ku-
ni 100-eurost toetust jalgratta ostmi-
seks 10–15-aastastele jalgratturi juhi-
loaga lastele. Ühekordset kuni 100-eu-
rost toetust on õigus saada 10–15-aas-
tasele lapsele, kes on käimasoleva aas-
ta jooksul teinud jalgratturi juhiloa, 
elab rahvastikuregistri järgi Tallinnas 
ja kellele on jalgratas ostetud taotle-
misega samal aastal.

Meie eesmärk on tõsta nii laste tur-
valisust liikluses, kasvatada jalgrattu-
rite hulka noorte seas kui ka soodusta-
da tervislikku liikumist. Jalgratturi ju-
hieksami läbimine annab kindlust, et 
laps oskab valida õiged sõidutehnikad 

ning hinnata, kus on turvaline sõita. 
Noorest peast tekkinud jalgratta kasu-
tamise harjumus ning oskused võik-
sid jääda lapsi saatma kogu eluks. Sel-
leks, et lapse jalgratta hind ei osutuks 
takistavaks teguriks ning et anda jul-
gustav signaal ratta ostmiseks, soovi-
megi ratta soetamist linnana toetada.

Toetuse maksmise eesmärk on kas-
vatada jalgratast igapäevaselt kasuta-
vate õpilaste arvu ja suurendada rat-
turite osakaalu Tallinna liikluses. Toe-
tuse eesmärk on ka suurendada nen-
de laste hulka, kes teevad jalgratturi 
juhiloa eksami, mis kasvataks nende 
teadlikkust liiklemisreeglitest ja suu-
rendaks turvalisust liikluses. Liiklus-
seaduse järgi peab iseseisvalt sõiduteel 
jalgrattaga sõita soovival 10–15-aasta-
sel lapsel olema jalgratturi juhiluba. 

Meetme «Rattaga kooli» koguma-
huks on 2022. aastal kavandatud 100 
000 eurot. 

Sellele lisaks on Tallinna tänavuses 
eelarves 1,5 miljonit eurot kooliümb-
ruste turvaliseks muutmiseks, linn te-
geleb uute rattaparklate rajamisega 
ning uute rattateede loomisega. Linn 
toetab ka korterelamute rattamajade 
rajamist, et rattaid saaks kodus turva-
liselt parkida.

Tallinna rattastrateegia 2018–2027 
on seadnud sihiks, et rattasõidu osa-
kaal jõuaks 11 protsendini kõikidest 
liikumisviisidest ja sealhulgas 25 prot-
sendini kodu ja kooli vahel liikumi-
sest. Rattaliikluse kasv vähendaks liik-
lusummikuid linnas, muudaks õhu 
puhtamaks ja kasvataks linnaelani-
ke harjumust tervislikumalt liigelda. 

KÜSIMUSED JA VASTUSED:

Miks saab rattatoetust just 10–15-aas-
tasele lapsele?
Selles vanuses asuvad lapsed üha enam 
iseseisvalt liiklema ning rattaga sõiduteel 
sõites on selles vanuserühmas kohustus 
omada ratturi juhiluba. Kuna Tallinnas 
tehakse ratturi juhilube võrreldes teis-
te omavalitsustega proportsionaalselt 
vähem, on eesmärk suurendada liiklus-
teadlike noorte ratturite osakaalu liikluses.

Kus saab ratturi juhiluba teha?
Rattaloa eksami sooritamiseks suvekuu-
del saab pöörduda transpordiameti Tallin-
na büroosse, kus eksamid toimuvad vähe-

malt korra kuus. Eksami tegemise võima-
luse kohta tasub uurida ka lapse koolist – 
paljud koolid korraldavad vähemalt kor-
ra aastas kursusi ja võimaldavad soorita-
da eksamit. 

Vaata lähemalt: 
transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba

Kui mitu korda lapsele ratta ostuks 
toetust saab?
Toetust saab ühe korra. 

Kuidas toetust saab?
Pärast ratta väljaostmist saab esitada toe-
tuse taotluse veebilehel taotlen.tallinn.ee.

Kas toetust saab ka tõukerattale?
Ei. Toetust saab ainult jalgratta ostule. 

Kas võib osta ka kasutatud ratta?
Toetuse saamiseks on vaja esitada jalgrat-
ta ostu tõendav tšekk. Seejuures ei tehta 
vahet, kas tegemist on uue või kasutatud 
rattaga. Aina enam poode pakub võima-
lust soetada ka korralikke kasutatud jalg-
rattaid. Lapsele sobiva ratta valik jääb lap-
sevanema teha.

Loe rattatoetusest lähemalt: 
tallinn.ee/rattatoetus

Tallinn loobub Sütiste metsa terviseradade rajamisest
Nõmme ja Mustamäe piiril asuvasse 
Sütiste metsparki kavandatud tervi-
serada ei ehitata. Edasist Sütiste met-
sa arengut otsustab kinnistu haldaja 
ehk riigi keskkonnaamet.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul peatati Sütiste metsa tervisera-
dade ehitustööd ning öeldi üles leping 
tulenevalt kohaliku kogukonna soo-
vist. Ühtlasi kinnitas abilinnapea, et 
linn ei kavatse ehitustöödega jätka-
ta. Sütiste metspargi maa-ala kuulub 
keskkonnaametile ning on riigimet-
sa majandamise keskuse (RMK) valit-
semisel, mistõttu saab edasise otsu-
se terviseradade kasutamise osas teha 
keskkonnaamet kui kinnistu haldaja.

Pärast 11. mail toimunud kohalike 
elanikega kohtumist otsustas linn ter-
viseradade ja valgustuse rajamise tööd 
peatada. Samal kohtumisel tehti ette-
panek töögrupi moodustamiseks, ku-
hu kuuluksid kogukonna esindajad, 
eksperdid ning linna asutuste esinda-
jad. Suve jooksul toimus kolm töögru-
pi kohtumist, kus arutati põhjalikult 
Sütiste metsa terviseradade projektiga 
seonduvat. Töögrupi istungitest võt-
tis osa ka arvukalt kohalikest elani-
kest huvilisi.

Töögrupi töösse olid kaasatud 
MTÜ Nõmme Tee Seltsi, Tallinna 
tehnikaülikooli, SA Eesti Tervisera-
jad, MTÜ Sütiste Metsa Seltsi, MTÜ 

Eesti Metsa Abiks, Eesti Loomakait-
se Seltsi, Spordiklubi Nord ning Tal-
linna keskkonna- ja kommunaalame-
ti, Nõmme linnaosa ja Mustamäe lin-
naosa esindajad. 

Lähinädalatel viiakse metsast väl-
ja varem langetatud puud, mida taas-
kasutatakse teistel objektidel üle lin-
na. Nii läheb osa puitmaterjalist Tal-
linna loomaaiale asukatele mõeldud 
mänguelementide ja laudteede raja-
miseks, osa kasutatakse haljasaladel 
metsateede katteks ning ülejäänud ka-
sutatakse hiljem teisel linna objekti-
del. Keskkonnaameti nõusolekul free-
sitakse lähiajal ka metsa alles jäänud 
kännud. (NS)

Nõmmel on märgistatud kaks varjumiskohta
Päästeamet koostöös Tallinna linnaga 
kaardistas igas linnaosas paar võimalik-
ku avalikku varjumiskohta. Nõmmel 
on praegu märgi saanud Valdeku 13 ja 
Pihlaka 12. Nendele taristutele on pan-
dud tsiviilkaitse märgis. Märk laiemalt 
tähendab seda, et sõjaõiguse mõistes 
on tegemist tsiviilkaitseülesandega ob-
jektiga, mida ei tohi rünnata või muud 
moodi survestada. Täpsemalt saab sel-
le kohta lugeda 1949 Genfi konvent-
sioonide lisaprotokollist (8. juuni 1977) 
rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvri-
te kaitse kohta. Praegusel juhul oleme 
tsiviilkaitse märgi pannud avalikele var-
jumiskohtadele. Need on mõeldud eel-
kõige nendele inimestele, kes viibivad 
avalikus linnaruumis hetkel, kui tekib 
vajadus kiirelt varjuda, olgu selleks põh-
juseks siis sõjaline rünne, massirahutu-
sed vms. Sõltuvalt ohu spetsiifikast tu-
leb kindlasti järgida riigi juhiseid. (NS)

LISAINFO

Üldised soovitused inimestele varjumiseks plahvatusohu,  
õhurünnaku või lahingutegevuse korral:

 Valmistu siseruumidesse varjumiseks:

1.  leia sobiv varjumiskoht maapinnast all-
pool olevas keldris või muus akendeta 
siseruumis; 

2.  eelista väiksemaid ruume, nende laed 
kannavad paremini;

3.  tee selgeks, millised on ruumis kand-
vad seinad. Püsi pommirünnaku kor-
ral nende juures;

4 .  hoia pakituna evakuatsioonikott ja 
siseruumidesse varjumiseks vajali-
kud asjad;

5.  pane valmis tulekustuti, labidas ja kang, 
et varingu korral end paremini päästa;

6. Ära kasuta lifti!

 Kinnita akendele teibiga kile või prü-
gikotid ning tõmba ette rulood või kar-
dinad. Siis ei paista valgus välja ning 
plahvatuse korral ei lenda klaasikillud 
tuppa.

 Varjumisel istu põrandal ning püsi 
kandvate seinte ääres. Võimalusel kait-
se end mööbli taha või tugeva laua alla 
varjudes.

 Kui sul on aega, vahendeid ja oskusi, 
toesta vahelagesid puuprussidega ning 
kata aknaavad seestpoolt liivakottide-
ga või suuremate katetega.

 Kui hoone süttib või muutub varise-
misohtlikuks, välju sellest ning leia 
kohe mõni teine sobiv hoone. 
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LÜHIDALT

Tallinna Tuletõrje-
ühing tähistas  
juubelit
Augusti alguses tähistas Tallinna Tule-
tõrjeühing 160. sünnipäeva. Ühingu eel-
käija, 1862. aasta 2. augustil asutatud 
Tallinna Vabatahtlik Tuletõrje Selts oli 
esimene vabatahtlik tuletõrjeorganisat-
sioon Tsaari-Venemaal.

Nõmmel Rahumäe kalmistu põhjaser-
vas asub Tuletõrjeühingu kalmistu, kuhu 
on maetud pea 300 vabatahtlikku prit-
simeest. Linnaosavalitsusel on ühingu-
ga hea koostöö ning võimalusel abista-
takse neid kalmistu korrastamisel. (NS)

Nõmme tänavad saa-
vad värskema teekat-
temärgistuse
8. augustil algasid Nõmme linnaosas tee-
kattemärgistuse  joonimistööd, mille käi-
gus värskendatakse kulunud ülekäigu-
radu ning parkimist ja peatumist keela-
vaid kollaseid jooni.

Sel aastal keskendutakse peamiselt 
samaliigiliste teede ristmikele viitavatele 
teeristidele. Probleemsete kohtade kaar-
distamisel leiti ka mitmeid raudteejaa-
made ja koolide ümbruses olevaid üle-
käiguradu, mida värskendatakse enne 
uue õppeaasta algus. 

Teekattemärgistustöödel on kavas 
uuendada kulunud ülekäiguradade joo-
ni, parkimist ja peatumist keelavaid kol-
laseid jooni, künniste ruute ning sama-
liigilisi teid tähistavaid jooni. Ühtegi uut 
parkimist keelavat ala ei märgistata. 

Lisaks joonimistöödele esitas Nõm-
me linnaosa valitsus palve transpordi-
ametile samaliigiliste teede märgistuse 
paigaldamiseks. Praegu puudub vastav 
märgistus Idakaare, Nikolai von Glehni, 
Vana-Pärnu maantee, Voo, Kitsa, Muru, 
Piiri, Külmallika, Kaste, Lossi, Raja ja Soo-
ne tänavate sissesõitudel.

Joonimistöid teeb AS Signaal TM ning 
nende kogumaksumus on ligi 19 000 
eurot. (NS)

Nõmmel algavad  
taastusremonttööd
Augusti keskpaigas alustatakse Metsa 
38 asuva lastesõim Mõmmiku hoovi-
alal taastusremonttöödega. Septemb-
ris jätkuvad taastusremonttööd kvar-
talisisestel teedel.

Sügisel teostatakse järkjärgult töid 
Künka (Piiri ja Rahumäe kalmistu park-
la vaheline lõik), Kuival, Kiige, Rohelisel 
(Valdeku ja Pärnu mnt vaheline lõik), Lii-
va (Õie ja Haava vaheline lõik) ja Õnne 
tänaval. 

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri 
märkis, et Nõmmel on teid ja tänavaid 
kokku ligi 200 kilomeetrit, millest osa igal 
aastal korda tehakse. «Eks korrastamist 
vajavaid lõike on linnaosas muidugi roh-
kem, mille remondivajadusi me pidevalt 
kaardistame ja koostöös keskkonna- ja 
kommunaalametiga tööde nimekirja lisa-
me. Tulevikku vaadates loodan aga, et 
tegemist on viimaste taastusremonti-
dega ning edaspidi tegeletakse rohkem 
linnaruumi kvaliteeti tõstvate töödega. 
Aastakümnete eest projekteeritud täna-
vad ei vasta enam meie praegustele aru-
saamadele kvaliteetsest linnaruumist, 
sest meie liikumisharjumused ja ootu-
sed on muutumas,» selgitas Kuri.

Tööde käigus uuendatakse sõidu- ja 
kõnniteede asfaltkate, vahetatakse väl-
ja katkised äärekivid ning korrastatak-
se kaevupäised. Samuti tehakse puude 
hoolduslõikust ja haljastustöid.

Palume liiklejatel järgida ajutist liik-
luskorraldust ja vabandame ebamuga-
vuste pärast tööde ajal!

Ehitustöid teeb Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalameti tellimusel Verston OÜ 
ja nende maksumus on 263 658 eurot. 
Tööde lepinguline tähtaeg on oktoober 
2022. (NS)

22.–28. augustil saavad Tallinna elanikud jäätmejaa-
madesse suurjäätmeid tasuta ära anda 
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga ja nende äraveo 
saab tellida oma jäätmevedajalt, saa-
vad rahvastikuregistri järgsed Tallin-
na elanikud nädala jooksul (22.–28.08) 
suurjäätmeid tasuta ära anda kõiki-
desse Tallinnas asuvatesse jäätmejaa-
madesse. 

Kampaania on toimunud kaks kor-
da – esimest korda 2022. aasta märt-
sis, mil Tallinna jäätmejaamadesse 
toodi kümme korda rohkem suur-
jäätmeid kui tavapärasel märtsikuu 
nädalal (kokku 1472 m3). 

Teist korda toimus kampaania 
keskkonnakuu raames 2022. aasta 
mais, mil suurjäätmeid toodi viis kor-

da rohkem kui tavapäraselt samal ajal 
(kokku 1247 m3). 

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3 m3 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 (Pärnamäe tee 36 
/ Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljas-
saare põik 5). Jäätmejaamade lahtiole-
kuajad ning infot kõikide teiste jäät-
mete üleandmise kohta leiab kodule-
helt (www.jaatmejaam.ee). (NS)

Suurjäätmed on: Suurjäätmed ei ole: 

 mööbliesemed ja nende osad (nt 
diivan, laud, riiul);  
 vaibad, muud põrandakatted; 
 madratsid;
 kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid; 
 riidenagid;
 peeglid; 
 spordivahendid; 
 jalgrattad;
 katkised suusad ja kelgud; 
 lapsevankrid; 
 jõulukuused.

 ehitus- ja remondijäätmed (nt 
WC-pott, valamu, vann, aknad, uksed, 
tapeet, värvirullid); 
 ohtlikud jäätmed (nt tühjad 
värvipurgid, eterniit); 
 probleemtooted (nt romusõidukite 
varuosad, rehvid); 
 vanametall; 
 elektri- ja elektroonikaseadmed (nt 
pesumasin, teler, külmik, pliit);
 muud tootjavastutusega hõlmatud 
jäätmed. 

Pääsküla raba kaitseala nõukoda:  
kaitsealal peab esmatähtsaks jääma loodus
Juulis esimest korda kogunenud Pääs-
küla raba kaitseala nõukoja arutelult 
jäi kõlama soov, et raba kaitsekorral-
duskava koostamisel arvestataks es-
majärjekorras looduse ja sealsete kait-
sealuste liikide vajadustega.

Pääsküla raba ja seda ümbritse-
vad metsad moodustavad Tallinna 
ühe suurema tervikliku ja liigirikka 
roheala, sealjuures on raba kaitsealalt 
leitud 63 kaitsealust liiki. Aastaküm-
nete pikkune kuivendamine on aga 
rabale iseloomulikke kooslusi vähen-
danud ning piirkonna tuleohtlikuks 
muutnud.

«Väga oluline on leida linna kaitse-
aladel õige tasakaal looduse ning ini-
mese huvide ja vajaduste vahel,» rõhu-
tas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Nõukoda leidis, et Pääsküla raba 
kaitsekorralduskava koostamisel tu-
leb eesmärgiks seada olemasolevate 
loodusväärtuste ja kaitsealuste liikide 
hoidmine, kuid tuleks kaaluda ka raba 
osalist taastamist, sest inimesed ei saa 
esmapilgul sinna sattudes üldse aru, et 
rabas asuvad – ala on sedavõrd muu-
tunud. «Raba taastamise plaani peab 
hoolega uurima, sest seda peab tege-
ma nii, et kõige rohkem säästa neid, 
kes seal elavad. Ei ole mõttekas taas-
tada kogu raba. Aga oleks hea, et on 
taas midagi, mis raba meenutaks, sest 
kui lastega praegu sinna õpperetkele 
läheme, jäävad nad otsima seda raba, 
mida nad on õpiku piltidelt näinud ja 
mida praegu Pääskülas ei ole,» sõnas 
kohalik loodushariduse edendaja Lada 
Mehikas MTÜ Nõmme Loodusmajast. 

Sama meelt on Nõmme linnaosa-
vanem Karmo Kuri: «Pääsküla raba 
on paljudele kohalikele oluline jalu-
tus- ja puhkeala ning on arusaadav, et 
tuntakse muret, kuivõrd võib muutu-
da see maastik, millega oleme prae-
gu harjunud. Nõukoja kohtumisel ol-
di arvamusel, et raba ei ole kindlas-
ti vajalik taastada kogu mahus, kuid 
tuleks siiski proovida taastada vähe-
malt mõned alad, muidu me seda piir-
konda varsti enam rabaks nimetada 
ei saa. Meil on praegu Pääsküla rabas 
palju kaitsta, aga raba mõttes pole seal 
avarust. Kui oleks, siis oleks palju roh-
kem elurikkust. Millised piirkonnad 
täpsemalt taastada, seda saame edas-
pidi arutada.» 

Ühe juba praeguseks õnnestunud 
näitena rääkis Kuri käpaliste kasvu-
tingimuste parandamisest. «Talvel ja 
kevadel oli palju nurinat linnaosa tel-
limusel tehtud teedeäärse võsalõiku-
se üle. Väideti, et see mõjub käpaliste-
le laastavalt. Töid tellides oli eesmär-
giks aga just käpaliste elutingimuste 
parandamine. Varem olid Pääsküla ra-
bas kaheksa orhidee ehk käpalise liigi 
leiukohad. Tänaseks on neid tuvasta-
tud juba 17 erinevat liiki. Tegemist on 
seega Tallinna kõige orhideerikkama 
alaga,» rääkis Kuri. «Palume arvesta-
da, et kõik rabas kasvavad käpalised 
on kaitsealused ja nende korjamine 
on keelatud,» lisas ta.

Nõukoja järgmine kohtumine oli 
augusti alguses. Juuli jooksul said nõu-
koja liikmed tutvuda Pääsküla raba 
kaitseala kaitsekorralduskava 2022–

2031 tööversiooniga ning teha oma 
ettepanekuid. 

Augusti lõpus on plaanis kohapeal 
korraldada näidistalgud, mille käigus 
tutvustatakse raba käsitsi taastamise 
töid. Kõigil on võimalik kaitsekorral-
duskavaga tutvuda ja oma ettepane-
kuid esitada tänavu sügisel.

Pääsküla raba kaitseala nõukoja ees-
märk on nõustada Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalametit Pääsküla raba 
kohaliku kaitseala kaitsekorralduska-
va 2022–2031 koostamisel ja Pääsküla 
raba kaitsekorralduslike tööde läbivii-
misel. Nõukoda on moodustatud Tal-
linna linnavalitsuse spetsialistidest, Sa-
ku valla, keskkonnaameti, MTÜ Pääs-
tame Eesti Metsad, Nõmme Tee Selt-
si, Nõmme seltside koostöökoja, Nõm-
me loodusmaja, Tallinna ülikooli, Ees-
timaa looduse fondi ja Eesti keskkon-
naühenduste koja esindajatest.

274,3 ha suurune Pääsküla raba 
kaitseala loodi 2013. aastal eesmärgiga 
kaitsta piirkonna väärtuslikku maas-
tikku ja selle üksikelemente, kaitse-
aluseid liike ja nende elupaiku ning 
tagada inimestele puhkevõimalused. 
Pääsküla rabas kasvab vähemalt 300 
liiki taimi, sh 17 liiki orhideesid, kes 
on Eestis kõik looduskaitse all. Samu-
ti võib kohata üle 140 linnuliigi, neist 
looduskaitsealuseid on registreeritud 
17. See on ka üks Tallinna kiilirikka-
maid paiku, kus on leitud 17 kiililii-
ki. Lisaks on Pääskülas silmatorkav ki-
malaste ja liblikate liigirikkus, viima-
seid on kokku registreeritud isegi ligi 
1000 eri liiki. (NS)

Vabaduse pargis alustati mänguväljaku ehitustöid
11. juulil algasid Tallinnas Vabaduse 
pargis (Sihi 98, Nõmme) ehitustööd 
peremänguväljaku rekonstrueerimi-
seks. Mänguväljak saab uued seadmed 
ja elurikkust väärtustava kujunduse.

Nõmme linnaosa vanema Karmo 
Kuri sõnul on Vabaduse park popu-
laarne vaba aja veetmise koht ning 
sealne rohelus on nõmmelaste seas 
kõrgelt hinnatud. «Ka mänguväljaku 
uus kujundus toetab looduse ja elurik-
kuse säilitamise kontseptsiooni. Ku-
na kaitsealuses Vabaduse pargis ei nii-
deta, on seal säilinud palju õitsvaid 
ja mõningaid kaitsealuseid rohttai-
mi, mis meelitavad juurde putukaid, 

sealhulgas ka mesilasi, kes on üheks 
elurikkuse sümboliks. Pereväljaku ka-
tendi struktuur on tuletatud meekär-
jest,» selgitas Kuri.

Rekonstrueerimise käigus paigal-
datakse mänguväljakule uued sead-
med ja treeninguvahendid eri vanu-
segruppidele, korrastatakse mängu-
väljaku juurde viivad pargiteed ning 
trepp laululava ning võrkpalliplatsi 
vahel, uuendatakse valgustus ja pai-
galdatakse uus pargi inventar män-
gualade juurde.

Ehitustööde tellija on Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalamet, töid 
teeb Nordpont OÜ. Ehitustööde le-

pinguline maksumus on ligi 673 320 
eurot. Projekti koostas Loovmaastik 
OÜ maastikuarhitektide Toomas Põl-
lu ja Maret Abeli ning elektriinsener 
Andres Kuimeti koostöös. Ehitustöö-
de lepinguline tähtaeg on detsem-
ber 2022.

Park on ehitustööde perioodil jala-
käijate liikluseks osaliselt suletud, liik-
lejail palutakse järgida ajutiste liiklus-
korraldusvahendite nõudeid.

Eelmisel aastal korrastati Nõm-
mel viis mänguväljakut: Päikese pst 
61, Harku 62, Valdeku 122, Tirdi 4 ja 
Piiri tn 8a (Nõmme-Mustamäe maas-
tikukaitsealal). (NS)

Sõjaajaloolane 
Mati Õun sai 
omanimelise 
pingi
17. juulil tähistas sugulaste ja ar-
vukate sõprade ringis oma 80 aas-
ta juubelit teenekas sõjaajaloolane 
ja sporditegelane Mati Õun. Valge-
tähe viienda klassi teenetemärgi ja 
arvukate muude aumärkide kava-
ler sai sel puhul Tallinnasse Nõm-
mele ka omanimelise pingi.

Mati Õun on olnud aktiivne 
osaleja kaitsejõudude taastamisel. 
1988. aastal oli ta üks neist mere-
muuseumi töötajaist, kes tõid Ees-
tisse tagasi jäämurdja Suur Tõll, 
mis sai Eesti esimese liputunnis-
tuse. Ta on 1995. aastast avaldanud 
ja toimetanud sadakond raamatut 
ja veel arvukamalt kirjutanud ar-
tikleid sõjaajaloo teemadel, erili-
se kiindumusega just meresõjan-
duse temaatikast. 

Mati Õun on pidanud arvukalt 
loenguid Tallinna ülikooli tuden-
gitele, piirivalves ja kaitsejõududes 
teeninutele, osalenud mälestusüri-
tustel, olnud Akadeemilise Sõjaaja-
loo Seltsi asutaja ja nii edasi. Aja-
loo kõrval on ta leidnud aega kaa-
sa lüüa sporditegevuses ning olnud 
aktiivne kulturismi ja jõutõstmise 
arendamisel. Aastail 1980–1991 oli 
ta Eesti Tõstespordiföderatsiooni 
jõutõstekomisjoni esimees.

Üllatuskingitusena avati juu-
bilari sünnipäeval tema nimeli-
ne pink Nõmmel Ilmarise pargis. 
Kingituselt katte avamisel kõne-
lesid pere nimel poeg Villu Õun 
ning Nõmme linnaosa vanem Kar-
mo Kuri.

Juubilar ise tunnistas, et just 
pingike, kus kodukandis Nõm-
mel jalga puhata, on olnud tema 
salaunistus juba mõnda aega. (NS)
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Kultuurikeskuse fassaadi remonditööd lükkuvad edasi
Nõmme kultuurikeskuse fassaadi re-
noveerimine lükkub edasi, kuna juu-
lis lõppenud hankele ei esitatud üh-
tegi pakkumist.

Kultuurikeskuse fassaadi renovee-
rimistööd algasid eelmise aasta juuli 
lõpus. Krohvi ja vana soojustuse ee-
maldamise järel selgus, et viilkatuse-
ga majaosa suur hulk kandvatest puit-
konstruktsioonidest on niiskuskahjus-
tustega, mida nii suures ulatuses pol-
nud võimalik ette näha. Talastiku väl-
javahetamine, plommimine ja kaasne-
vad lisatööd kestsid novembri lõpuni 
ning kergitasid hanke mahtu lubatud 
piirini. Seetõttu hoone konserveeriti 
talveks ning kevadel kuulutati välja 
uus hange. Kevadine hange lõpetati 
lepingut sõlmimata, sest laekus ainult 

üks pakkumine ja seegi planeeritust 
oluliselt kõrgema maksumusega. Su-
vel korraldati järgmine hange, sel kor-
ral väiksemas mahus, mille raames oli 
plaanis teha ainult soojustus- ja kroh-

vimistööd. Kahjuks sellele hankele ei 
esitatud ühtegi pakkumist. Hetkel on 
veel ebaselge, kas jätkatakse läbirää-
kimistega hankega või on vaja korral-
dada uus hange.

Kersti Arulaidi ja Ilmar Jakobsoni 
projekt näeb ette maja esialgse välis-
ilme taastamise (sh suure saali kahe 
akna avamine, esifassaadi ruumiline 
vanik), millele annavad oma moodsa 
aktsendi leedreklaamkastid ja välisval-
gustus. Väiksemas mahus hankest jäid 
välja projektijärgne valgustus, ruumi-
line vanik esifassaadile, reklaamkiri, 
varikatused. Need tööd tehakse järg-
neva(te)l aasta(te)l, kui selleks on ra-
ha eraldatud.

Nõmme kultuurikeskuse fassaadi 
renoveerimistööde hanke kuulutas 
välja Tallinna linnavaraamet. 

Nõmme kultuurikeskuse hoone on 
ehitatud 1924. aastal arhitekt Ferdi-
nand Gustav Adoffi projekti järgi ki-
nomajaks. (NS)

Hiiu-Rahu ja Rahumäe kalmistutel akteeritakse  
80 hooldamata hauaplatsi
Hiiu-Rahu ja Rahumäe kalmistutel ak-
teeritakse 2022. aastal 80 hooldama-
ta hauaplatsi, mis võetakse aja jook-
sul uuesti kasutusele.

Käesoleva aasta juunis vaatas ko-
misjon üle Tallinnas Hiiu-Rahu kalmis-
tul 61 ja Rahumäe kalmistul 32 hool-
damata hauaplatsi, mis olid möödu-
nud aastal hoiatussedeliga märgista-
tud. Hauaplatside vaatluse käigus sel-
gus, et 13 hauaplatsi olid korrastatud. 
Komisjon kustutas need hooldama-

ta hauaplatside nimekirjast, kuid 80 
hauaplatsi olukord ei ole muutunud 
ning komisjon otsustas need hauaplat-
sid akteerida. 

«Tallinna kalmistute kasutami-
se eeskirja järgi on hooldamata 
hauaplats rohtunud või võsastunud, 
hauakivid on muutunud loetamatuks 
või piirded on oluliselt sammaldunud, 
läbi roostetanud ja lagunenud ning 
hauaplatsile kogunenud prahist ja leh-
tedest on ilmne, et seda ei ole pikka 

aega hooldatud. Akteeritud hauaplats 
võetakse uuesti kasutusse, kui viima-
sest matusest on möödunud vähemalt 
20 aastat,» selgitas Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalameti juhataja ase-
täitja Tarmo Sulg.

Kadrioru park on välja saatnud tea-
vituse akteerimisest kõigile kasutaja-
tele, kelle ajakohased kontaktandmed 
on registris ja ühe kuu jooksul on kõi-
gil võimalus teavitusele reageerida ja 
hauaplats korrastada ning anda kal-

mistu haldajale teada oma soovist jät-
kata hauaplatsi kasutamist. Enamikul 
hooldamata hauaplatsidest ajakoha-
seid kontaktandmeid kalmisturegist-
ris ei ole, sest viimne matus on toimu-
nud aastakümneid tagasi ning taotlust 
lepingu sõlmimiseks ei ole esitatud.

Akteeritud hauaplatside nimekirja-
ga on võimalik tutvuda Tallinna Kal-
mistute koduleheküljel www.kalmis-
tud.ee/Tallinn või kalmistu kontori-
tes tööpäevadel kell 9–16. (NS)

LIINA AMON
Nõmme kultuurikeskuse direktor

 Nõmme kultuurikeskuse välis-
te remonditööde planeerimise 
kõrval käib ka aktiivne sisetöö-
de planeerimine. Sellel aastal toi-
mub sisearhitektuuri ideekon-
kurss ning projekteerimine. Ehi-
tustööd aga jäävad edaspidiseks.

Kultuurikeskuse sisekujunduse rohe-
lise-halli tonaalsuse ja ruudukujulis-
te elementide autor on Maarja Num-
mert, kelle projekti järgi aastal 1995 
said kultuurikeskuse ruumid moodsa 

heleda ilme. Aastal 2002 valmis kul-
tuurikeskuse juurdeehitis, kus jätkus 
sarnane idee.

Vahepealsetel aastatel värskendus-
remonte tehes on muudetud seinte 
värvitoone ning ruudukujulised must-
rid üle värvitud. Aastal 2015 lõi sise-
arhitekt Kalle Pabut fuajee sisekujun-
duseks uue lahenduse – art deco stii-
lis punase-kollase tonaalsusega seinad 
musta-valgeruudulise põrandaga. Sel-
le idee teostus jäi osaliseks ning eri-
nevaid toone fuajees ühtlustavad in-
ventar ja vaibad. 

Kultuurikeskuse sisekujunduses on 
tänaseks liiga palju erinevaid ideid, 

mistõttu otsustati edasi minna idee-
konkursiga. Eesmärgiks leida siseku-
junduse kontseptsioon, et kujunda-
da kultuurikeskuse ruumid nüüdis-
aja nõuetele ja kultuurikeskuse vaja-
dustele vastavalt. Välja arvatud teise 
korruse koridori seinamaaling aastast 
2014, mida autor Kaie Kal on täienda-
nud aastatel 2018 ning 2021. Seina-
maaling on plaanis säilitada.

Konkursi esimest kolme kohta 
premeeritakse rahaliste auhindade-
ga ning esimese kolme koha võist-
lustöödest on plaanis avada ka näitus.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 
23. augustil 2022 kell 13.

Nõmme kultuurikeskuse sisearhi-
tektuuri ideekonkursi kuulutas välja 
Tallinna linnavaraamet.

Nõmme kultuurikeskuse hoone on 
ehitatud 1924. aastal arhitekt Ferdi-
nand Gustav Adoffi projekti järgi ki-
nomajaks.

Praegu on pooleli kultuurikesku-
se fassaadi renoveerimine. 

Kersti Arulaidi ja Ilmar Jakobso-
ni projekti järgi taastatakse maja esi-
algne välisilme (sh suure saali kahe 
akna avamine, esifassaadi ruumiline 
vanik), millele annavad oma moodsa 
aktsendi leedreklaamkastid ja välis-
valgustus.

In memoriam 
Helge 
Pihelga
Juuni lõpus lahkus meie hul-
gast ehtekunstnik Helge Pihelga. 
Nõmme jaoks on tegemist oluli-
se persooniga. Nimelt on Helge 
Pihelga (16.04.1925–30.06.2022) 
koos arhitektist tütre Kristaga lä-
bi aastakümnete aidanud tutvus-
tada ja elus hoida oma isa Krist-
jan Raua pärandit. Just tema 
käivitas koos kunstimuuseumi-
ga Raudade kodumajas Kristjan 
Raua majamuuseumi ning muu-
seumile kingiti sellega seoses ha-
ruldast kunsti – ligi 400 joonis-
tust, visandit ja fragmenti ning 
kunstniku maja eluruumides ja 
ateljees olnud originaalesemed. 
Nõukogude kontekstis oli see 
kõik julge ning keeruline, sest oli 
ju Raud selgelt eestimeelne au-
tor, kelle teosed aitasid ehitada 
üles uhkust meie oma kultuuri 
üle. Samuti oli Raud riigiametni-
kuna üks professionaalse muin-
suskaitse loojatest ja muide ka 
seni ainus Nõmme aukodanik.

Olulise missiooni – isa ning te-
ma kaksikvenna Pauli kaalukuse 
talletamise – kõrval tasub Helge 
Pihelgat meeles pidada ka kui ori-
ginaalset kunstnikku.

Pihelga töötas Kunstitoode-
te Kombinaadi metallehistöö-
de ateljees (1951–1958), seejuu-
res ka ateljee kunstilise juhina. 
Pärast seda tegutsedes ta vaba-
kutselise kunstnikuna, taandu-
des 1970. aastatel aga pea täieli-
kult loomingulisest eneseväljen-
dusest. Kui esiti kasutas ta ajas-
tule iseloomulikult etnograafi-
list stiliseeringut, tehes näiteks 
sõlgi, siis 1960ndatel domineeris 
modernistlik laad. Pihelga käeki-
ri meenutas veidi tema isa jõulist 
ekspressiivsust. Ta kasutas mood-
said materjale koos ajalooliste-
ga, tarvitas Adamson-Ericu kõr-
val ühena esimeste seas loodus-
liku kivi. Tema viimane isiku-
näitus toimus pärast pikka pau-
si 2003. aastal Kristjan Raua ma-
jamuuseumis. Praegu võib tema 
teoseid imetleda Eesti tarbekuns-
ti- ja disainimuuseumi püsieks-
positsioonis. 

Parim viis Helge Pihelga mä-
lestust hoida on Kristjan Raua 
ja tema pere tegemiste meeles 
pidamine ning majamuuseumi 
taastamine.

KÜLLI URB, 
Nõmme linnaosakogu liige 

KARIN PAULUS, 
arhitektuuriteadlane

Käimas on Nõmme kultuurikeskuse 
sisearhitektuuri ideekonkurss

Kaie Kal seinamaaling kultuurikeskuse 2.korrusel. Kultuurikeskuse fuajee.
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Nõmme kultuurikeskus 2022 aasta suvel.
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Aia ehituseks vajalik materjal soodushinnaga Puumarketist
MERIT MÄSAK
Puumarket AS turundusjuht

Aed ei ole lihtsalt piire, vaid oluline 
osa krundi või hoone funktsionaalsest 
tervikust. Olulised on aia kestvus, vä-
limus ja materjalide sobilikkus hoo-
ne ning asukohaga. Üldjuhul algab 
puidust aia ehitamine planeerimi-
sest ning korraliku materjali soeta-
misest. Ise aia ehitamine ei ole mida-
gi keerulist, kui on olemas lihtsamad 
baasteadmised ehitamisest.

Järgnevalt räägime, milliseid ma-
terjale kasutades on võimalik muu-
ta puitaiad kauakestvaks ja ilmastiku-
kindlaks ning mis võimalusi aia ehi-
tuseks soovitab Puumarket.

Milline peaks olema posti-  
ja põõnamaterjal?
Esmalt tuleb otsustada, millisest ma-
terjalist aiapostid soetada. Kui otsus 

on kasutada puidust aiaposte, siis pa-
rim valik on immutatud või kuumõli-
tatud puit. Sellisel juhul tuleb ka mee-
les pidada, et immutatud puidust pos-
ti lühemaks saagimisel tuleb lõikepin-
nad puidukaitsevahendiga uuesti töö-
delda.

Järgnevalt tuleb mõelda, millist 
põõnamaterjali kasutada. Üldiselt 
jaotatakse puitaiad horisontaalseteks 
ning vertikaalseteks. Vertikaalsed aiad 
on levinumad pigem miljööväärtusli-
kes rajoonides, kus selline aed sobib 
kokku rohelusega. Vertikaalse puitaia 
ehitamisel kinnitatakse aialipid lipi-
põõnale, mis on kinnitatud tugevalt 
aiaposti külge.

Lipipõõnaks sobiv materjal on näi-
teks immutatud 45 x 95 mm höövel-
materjal, mida on Puumarketis saa-
daval pikkustest 3000 kuni 6000 mm. 
Lisaks on Puumarketist võimalik va-
lida erineva pikkusega, juba tehases 

valmis lõigatud ning immutatud, kuu-
mõlitatud või värvitud aialippe. Puu-
marketis on aialippe mitmes erine-
vas värvitoonis – pruun, valge ja hall.

Kõik aiaehituseks vajalik  
Puumarketist!
Puumarketis on väga lai puitmaterjali-
de valik ja suur laoseis, seega kõik piir-
deaia ehitamiseks vajalikud materja-
lid on kohe laos olemas: aialipid, aia-
põõnad, aiapostid ning kinnitustarvi-
kud. Vali materjale aiaehituseks kodu-
lehelt www.puumarket.ee.

Puumarket pakub «Nõmme piir-
deaiad korda» projekti raames 20% 
soodustust kõikidele puit- ja ehitus-
materjalidele (v.a aia- ja mängumajad 
ning mänguväljakud) kuni 31.12.2022 
kaupluses kupongi ette näitavale erak-
liendile. Kupong kehtib nii Puumar-
keti Männiku kui ka Mustamäe osa-
konnas.

 18. ja 19. augustil Tallinnas Rä-
vala puiesteel toimuva linnaruu-
mifestivali «Tulevik on täna/v» 
raames saab külastada haruldast 
välisministeeriumi suurt saali 
ehk «kilukarbisaali». Viimati näi-
dati seda avalikkusele 2013. aas-
tal.

Linnaruumifestivali projektijuhi Pil-
le Laiakase sõnul on kilukarbisaa-
li külastamisvõimalus harukordne 
ning korraldajatel on suur rõõm, et 
sel suvel esimest korda toimuva Tal-
linna linnaruumifestivali ja välismi-
nisteeriumi koostöö raames on või-
malik festivalikülalistel saali omapä-
ra kogeda. 

«Saal on tänaseni renoveerimata 
kujul säilinud ja selle võiks igaüks 
korra elus ära näha,» ütles Laiakask.

Välisministeeriumi kantsler Jona-
tan Vseviov sõnas, et tegemist on ainu-
laadse võimalusega oma silmaga näha 
nii välisministeeriumi ajaloolist pärli 
ja kui ka seda, mis sünnib ühes Eesti 
riiki esindavas hoones. «Avame oma 
saali, et tuua linnakodanikele ja teiste-
le huvilistele lähemale nii ministeeriu-
mi tegevusi, arhitektuuri ja maja kui 
ka Eesti välispoliitika ajalugu. Kilukar-

bisaal on kindlasti üks huvitavamaid 
ja unikaalsemaid ruume Tallinnas, 
kui mitte terves Eestis,» lisas Vseviov.

Kilukarbisaal on 600-kohaline is-
tungitesaal, mille lagi kujutab en-

dast pärast Tallinna laululava valmi-
mist moodsaks muutunud raudbetoo-
nist hüperboolset paraboolkoorikut. 
Selline laekonstruktsioon ei võimal-
danud valgustite paigaldamist lakke, 

seintele kinnitatud lambid ei andnud 
aga piisavalt valgust. 

Nii tuli totaalse materjalide defit-
siidi tingimustes arhitekt Mart Pordil 
julge mõte – kruvida lakke 60 000 õli-

tatud tühja kilukarpi, mis reflekteerik-
sid ja hajutaksid neile suunatud val-
gust ning samas summutaksid liig-
set heli. 

Linnaruumifestival «Tulevik on tä-
na/v» toimub 18. ja 19. augustil Rävala 
puiesteel.  Kahel päeval toimuva lin-
naruumifestivali programm on jao-
tatud nelja plokki: tegutse, vaata ja 
koge, kuula ja räägi kaasa ning avas-
ta linnaruumi. 

Toimuvad vestlusringid, töötoad, 
kontserdid, ruumieksperimendid ning 
palju muud põnevat. Lisaks saab vaa-
data öökino ning osaleda ekskursioo-
nidel. 

Festival on külastajatele tasuta. 
Sündmuse toimumiseks suletakse 
autoliiklusele kolmeks päevaks Rä-
vala puiestee lõik Solarise keskusest 
Kentmanni tänavani.

Kilukarbisaal on külastamiseks ava-
tud 18. ja 19. augustil kell 14–20. Nei-
le, kes soovivad hoone ja saali arhitek-
tuuriga sügavamalt tutvust teha, toi-
mub ka giidiga tuur, mis algab mõle-
mal festivalipäeval kell 18.30 välismi-
nisteeriumi peaukse eest. 

Lisainfot leiab veebilehelt tallinn.
ee/linnaruumifestival ning Faceboo-
kist. (NS)

Tallinna linnaruumifestivalil avatakse 
haruldase kilukarbisaali uksed

Eesti arhitektuuripärl kilukarbisaal, mille laes on 60 000 kilukarpi.
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Nõmme otsib linnaosa kauneimat aeda
Nõmme linnaosa valitsus kuulutab 
välja konkursi «Nõmme kauneim 
aed 2022», kuhu oodatakse osalema 
nii erakinnistu omanikke kui ka kor-
teriühistuid. Konkursile võib esitada 
ka naabrite kauneid õueala lahendu-
si. Stiilsete, originaalsete ja leidlikke 
lahenduste fotosid võib saata kuni 20. 
augustini.

Nõmme linnaosa vanem Karmo Ku-
ri kutsus üles Nõmme inimesi märka-
ma kauneid ja mitmekesiseid koduae-
dasid oma linnaosas. «Kaunis koduaed 
ei pruugi kindlasti olla ainult maastiku-
arhitekti käe alt tulnud pügatud mu-
ruga aed. Kui varem võisid haljasalal ja 
koduaias pikaks kasvanud niidutaimed 
jätta mulje sööti jäetud heinamaast, siis 

järjest rohkem on neid, kes on avasta-
nud hoopis selles mitmekesisuses ilu,» 
rääkis Kuri. «Konkursi parimatele on 
auhinnaks aianduskeskus Hortese kin-
kekaardid, et tunnustada ja premee-
rida inimesi tehtud töö eest,» lisas ta.

Konkursi «Nõmme kauneim aed 
2022» märksõnaks on mitmekesine 
aed või õueala, mis ei tähenda ainult 
liigirikkust, vaid ka funktsionaalsust, 
originaalsust ja sobivust ümbruskonda. 

Hindamine toimub kahes kategoo-
rias – eramud ja korteriühistud. Esita-
tud kandidaatide seast valib žürii väl-
ja võitja mõlemas kategoorias. Žürii 
ülesanne on hinnata looduslähedust, 
üldist heakorda, haljastust, terviklik-
ku ruumi mõju ning ka väikevorme 

nagu piirded, väravad ja valgustus. So-
biva kandidaadi olemasolul antakse 
välja ka eriauhind.  

Konkursil osalemiseks saada kolm 
fotot aiast, õuealast, puhkealast või 
mõnest lahedast aiaideest e-posti aad-
ressile haidee.kivimagi@tallinnlv.
ee.  Fotodele lisaks palume kirjutada 
aia asukoht, omaniku andmed, esitaja 
nimi ja telefoninumber. Võõra kinnis-
tu konkursile esitamiseks peab olema 
kinnistuomaniku nõusolek. 

Fotosid aedadest ja hoovidest oo-
datakse kuni 20. augustini. Konkur-
si võitjad avalikustatakse ja autasus-
tatakse septembris 2022.

Lisainfo: Haidee Kivimägi 515 0679. 
(NS)Kaunis koduaed 2018.
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* Artikkel ilmub Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Puumarketi ühise kampaania raames.
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KUULUTUSED JA REKLAAM  
AJALEHES NÕMME SÕNUMID

 reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate  
www.tallinn.ee/nommesonumid-reklaam

erakuulutuste avaldamise tingimused  
www.tallinn.ee/reakuulutuste-avaldamine

Avaldame siirast  
kaastunnet  
lähedastele

MAIKEN KASEMETSA 

kaotuse puhul

OMNIVA

Teenused 
Teen ehitus- ja remondi-
töid otse omanikule. Tel 502 
4883.

Vihmaveerennide puhas-
tus. Muud (kõrg)tööd köite-
ga. Tel 5390 3811.

Nõmme eramajade paran-
dus. Lekked, rikked, lagune-
mine, uuendamine ja vahe-
tus. Tel 5903 3579.

Hekkide pügamine soodsalt 
ja hoolsalt, vajadusel okste 
äravedu. Tel 5302 8158.

Ehitusmehed teevad järg-
misi töid: katuste, aedade 
ja fassaadide survepesu ja 
värvimine, puukuuride, ga-
raažide, aedade ehitus, sau-
nade ehitus, katuste vahe-
tus ja montaaž, vundamen-
did ja puitkarkassist majad. 
Võtmed kätte. Tel 523 6803, 
ehitusmehedharjumaal@
gmail.com.

Katuste kõrgsurvepesu ja 
värvimine (plekk, kivi, eter-
niit). Tänavakivide puhas-
tus. Tel 5624 1509, Andres.

Kujundan aedu! Oman Rä-
pina aianduskooli diplomit. 
Konsultatsioon kohale tu-
lemisega Nõmmel 50 eurot. 
Viljapuude hoolduslõikus 
jm tööd 15 eurot tund. Tel 
554 4644.

Bituumenkatuste remont 
SBS-rullmaterjaliga. Pleki-
tööd. Tel 5819 7445.

Elektrik, santehnik, katuste 
värvimine ja kruntimine. Tel 
501 1413.

Vannitubade remont. Boile-
rite pistikute paigaldus. Um-
mistuste kõrvaldamine. La-
mekatuste remont SBS-kat-
tega. Soodsalt. Tel 5850 
8713. 

Olen sulle abiks niitmisel, 
trimmerdamisel, haljas-
tus- ja majapidamistöödel. 
Hinnad on kokkuleppel ja 
mõistlikud. Helista ja leia-
me su murele lahenduse. Tel 
529 4010, Rando.

Puupakkude tasuta ärave-
du. Tel 5347 6867.

Tegelen akende ja uste re-
guleerimise-hoolduse ja re-
mondiga. Mehhanismide, ti-
hendite, klaaspakettide, lin-
kide ja silikooni vahetus. Tel 
5561 3632, erki@aknad.net.

Muru niitmine, trimmerda-
mine, heki lõikus, okste ära-
vedu , heina purustami-
ne, kruntide korrastus. Tel 
5897 7133.

EHITUSPUUSEPP / üldehitu-
se ja remondi lahendamine. 
Terrassid, grillmajad või ko-
gu elamise värskendamine 
nii seest kui ka väljast. Kurda 
muret tel 5594 9781, Andre.

Kutseline korstnapühki-
ja, puhastus ja akti väljas-
tamine. Küttekehade re-
mont, moodulkorstnate pai-
galdus. Fb/korstnatarve. Tel 
5198 0980.

Hoonete renoveerimine, 
juurdeehitised, pööningu-
te väljaehitamine, muinsus-
kaitsetööd, fassaadide, ka-
tuste, vundamentide soo-
justamine ja renoveerimine. 
Tel 5307 2076, e-post info@
viimistlusehitus.ee.

Korstnapühkimine. Kütte-
seadmete remont. Tel 5692 
1395.

Abistan majapidamistöö-
del, viin ära lehekotid, pe-
sumasinad, boilerid jne. Tel 
527 1445. 

Pakun muruniitmise ja 
trimmerdamise teenust ko-
duaedades, ühistute ja äri-
ühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa. Tel 5399 3595.

Korstnapühkimine (nõue-
tekohane akt), ummistus-
te likvideerimine, küttekol-
lete (sh korstnad) ehitus ja 
remont. Teen töid ka näda-
lavahetustel. Tel 5372 4993 
või e-post korstnapyhki-
ja1@gmail.com.

Tänavakivide ja äärekivide 
paigaldus. Tel 5458 5022 või 
e-post valeri987@hot.ee.

Eri tüüpi korstnate ehitus 
ja remont. Pottsepatööd. 
Olemas kutsetunnistus. 
Tel 5456 8987, Ain ja 5374 
0601, Toomas.

Korstnapühkija, Harjumaa 
ja Tallinn, lisaks väiksemad 
pottsepatööd. Tellimine tel 
528 2791 või 515 5155. 

Vanaraua ja kodumasinate 
tasuta äravedu: plekk, torud, 
pesumasinad, pliidid, van-
nid, boilerid, katlad, akud, 
mootorid, kaablid, autoosad. 
Külmkapid, telerid alates 10–
15.- Tel 5550 5017.

Kevadine viljapuude hool-
dus- ja noorenduslõikus. Tel 
5551 8638.

Aedade ja väravate paigal-
dus. Aia- ja väravatarvikute 
valmistamine ja müük, väi-
keehitus, transportteenus 
väikeveokiga. Kogemust 
eelmisest sajandist. Asun 
Nõmmel, tel 501 4165.

Pensionärist ehitaja-re-
monditööline teeb erinevaid 
väiksemaid remonditöid. Tel 
5646 5843.

Teen hoonesiseseid ja -väli-
seid vee- ja kanalisatsiooni-
töid. Probleemid vee surve-
ga – helista! Olemas 15-aas-
tane kogemus, Andro. Tel 
5196 5962.

Teen vanad slaidid ja fil-
mirullid failideks. Ühe fai-
li hind 10 senti. Huvi korral 
helista 5398 5111.

Arborist II: mootorsaetööd 
eramutele ja teistele objek-
tidele, ohtlike puude lange-
tamine, samuti puude ku-
jundamine ja okste lõikami-
ne. Tel 5561 4664, Ivo.

Väljaõppinud puulangeta-
jad lõikavad parima hinna-
ga ohtlikke puid ja teevad 
puude hoolduslõikust. Puu-
de üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta. Tel 
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.

Kogenud puuhooldajad teos-
tavad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. Hinda-
me puude tervislikku seisun-
dit. Soodsad hinnad. Tel 522 
0321, www. arbormen.ee. 

Elektritööd soodsate hinda-
dega kogenud elektrikult. 
Likvideerin ka pisirikkeid. 
Tel 5660 9403.

Fassaadide ja katuse puhas-
tamine ning värvimine. Tel 
5698 3903, www.paint-
sol.eu. 

Kivikorstnate ehitamine. Tel 
518 8889. 

Korstnapühkimine. Kütte-
seadmete remont ja hool-
dus. Töödele garantii ja akt. 
Tel 5692 1396.

Kogenud mehed paigal-
davad tänava- ja äärekive 
ning teevad lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud, kvali-
teet hea. Tel 5616 4364. 

Nõmme kultuurikeskus
Kultuurikeskus on suvepuhkusel kuni 22. augustini.

Nõmme muuseum
Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus,  
vaata www.nommemuuseum.ee .

Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kok-
kuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kir-
ja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2 eurot, õpi-
lased/üliõpilased/pensionärid 1 euro, perepilet 3 eurot. 
Müügil ka Fienta.ee.

Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida erine-
vateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid 
või tähtpäevad. 
Jaama 18.

Nõmme vaba aja keskus
Suvekuudel huviringe ei toimu. Kohtumiseni septembris!

Info telefonil 569 44874.
Valdeku 13

Pääsküla noortekeskus
Avatud: E-R 12-18 
Skate-park avatud: E-R 12-18 ( etteregistreerimisega); 
 L 12-18 (17+ noortele, etteregistreerimisega,  
v.a iga kuu viimane laupäev)
Rännaku pst 1 

Valdeku noortekeskus
Avatud: E-R 12-18
Valdeku 13

Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel  
www.nomme.ee või Facebookist.

Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema-
tega. 

Avatud: E-N kl 11-19 ja R kl 10-17
Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater
28.08 kl 11 «Nõiatüdruk Mirell läheb kooli». Laste-
teater Rõõmulill.

28.08 kl 12.30 Perefilm «Muumitroll ja sabatäht»

28.08 kl 15 Prantsuse komöödia «Mu kullakallid lap-
sed»

28.08 kl 18 Prantsuse tragikomöödia «Mõnele meel-
dib toorelt»

28.08 on suur hooaja avamine. Müüme samal päe-
val kohapeal uue hooaja sündmustele soodushinna-
ga pileteid.

17.09 ja 24.09 kl 19 Krimikomöödia «Õhtust, Léon» 
(osades Margus Prangel ja Eduard Salmistu) + Bonzo 
kontsert.

Septembrist alates: 
Improteatri kursused lastele vanuses 10-13 neljapäe-
viti kl 15.30-17.00. Juhendaja Kairi Vilu.

Improteatri kursused täiskasvanutele esmaspäeviti 
kl 18.30-20.00. 

Juhendaja Kairi Vilu. Registreerimine kairi@vgt.ee

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,  
kairi@vgt.ee. 
VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12-18. 
Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis. 
Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee

Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma-
lateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio 
vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz.

Koguduse kantselei, Võsu 5, avatud E kl 9.30-14,  
K kl 14-18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;  
www.nommerahu.ee.

Nõmme baptisti kogudus
14.08 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Külvi Maisov

21.08 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Taavet 
Taimla

28.08 koguduse suvelaagri tõttu Nõmmel teenistust 
ei toimu

Püsiteated: T kl 6.30 meeste hommik; K kl 11.00 
väärikate hommik; N kl 7.00 naiste hommik; 

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine  
www.nbk.ee. Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee
Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee

Nõmme raamatukogu
1.06‒22.08 Lugemisprogramm «SUVI RAAMATUGA 
2022» (lastele kuni 13 a) 

Lisainfo 672 3858 võinomme@tln.lib.ee
Raudtee 68 

Männiku raamatukogu 
1.07–30.08 Oksana Järviste meremaalide näitus rõ-
dugaleriis. Loodusest inspireeritud emotsioonid on 
kantud lõuendile ning rõõmustavad vaatajat.
Pihlaka 12

Pottsepatööd. Uute kütte-
kehade ehitus ja vanade re-
mont. 13-aastane töökoge-
mus ja kutsetunnistus. Tel 
5690 3327.

Teeme ehitus-remondi- ja 
santehnilisi töid. Tel 5561 
8926.

Koristan ja tühjendan teie 
garaažid, kuurid, pööningud 
ja keldrid! Korterite tühjen-
damine. Kuulutus ei aegu! 
Tel 5695 7913.

Litsentseeritud korstna-
pühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ventilatsioonisüstee-
mide puhastus. Küttekollete 
ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine pääs-
teameti ja kindlustusselt-
side jaoks. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com. 

Nõmmehaldjad tulevad ap-
pi: puude langetamine, leh-
tede ja okste vedu, mu-
ru niitmine, hekkide püga-
mine, aedade koristus, vih-
maveerennide puhastus, 
piirdeaiad. Tel 5569 8908, 
haldjad@nommehaldjad.ee. 

Pakume haudade hooldus-
töid: liiva vahetus, liivaga 
katmine ja ääriste puhas-
tus. Teeme kujundust ja is-
tutame lilli. Tel 506 8325. 

Parandan kõiki õmblusma-
sinaid. Tulen Tallinna ja 
Harjumaa piires kohale. Ga-
rantii. Tel 516 8180, Hillar. 

Soovite värskendada ak-
naraamide-uste värvi? Töö 
kiire ja korrektne. Vajadu-
sel juhatan värvitud aken-
de näidisteni Nõmmel. Pa-
lun võtke ühendust. Tel 551 
5710, nõmmekas Tiit. 

Teen ehitustöid (üldehitus): 
sisetööd, katusetööd (ki-
vi-, plekk- ja lamekatused). 
Korstnapitside parandus ja 
ladumine. Lisaks ka pleki-
tööd. Tel 5199 8917. 

Valmistan, parandan, pai-
galdan valtsplekk-katuseid, 
vihmaveesüsteeme,  varika-
tuseid, katuse turvatooteid 
ja teen igasugu muid plekk-
sepatöid.  Tel 5685 8222.

Üldehitus, katused, fassaa-
did ja viimistlustööd. Tel 5352 
9476, mehitus@gmail.com. 

Viime tasuta ära vaname-
talli ja puidu. Tel 5662 1344. 

Nõmme juuksur, Pärnu mnt 
303, Võsu bussipeatuses 
pakub tavalist maniküü-
ri/geellakiga 20/28.-, pedi-
küüri/geellakiga 28/35.-, 
kulmude/ripsmete värvimi-
ne 10.- Tel 655 5327. Roh-
kem infot Facebookis Nõm-
me Juuksur ja Ilustuudio.

Aitan kalmuplatside hoolda-
misel, soodne hind ja hoolas 
töö! Tel 5332 2399.

Küttepuud
Müüa kaminapuud, tuleha-
katus võrgus, tel 501 8594.

Lõhutud küttepuude müük. 
Lepp ja sanglepp. Laotud 
koorem, vedu alates 10 ruu-
mist tasuta. Tel 5398 8677.

KUIVAD HALUPUUD 30; 
40; 50cm võrkkotis. PUIT-
BRIKETT 10 kg/pakk. KÕ-
DUSÕNNIK 30 kg/kott. Kvii-
tung. Ladu Nõmmel. Tam-
maru Farm. Tel 523 8852. 

Kvaliteetsed küttepuud 
koos transpordiga. Pakku-
da erinevat mõõtu ja sorti-
menti. Puud koormasse lao-
tud, täpne kogus! Helista tel 
504 9838 või 525 9433, Võ-
tikmetsa OÜ.

Müüa Küttepuud 30 cm, 40 
l, võrk lepp, kask. Kohale-
veoga.  Tel 527 0884.

Müüa toored ja kuivad lõhu-
tud küttepuud kohaletoomi-
sega, lepp, sanglepp, kask, 
metsakuiv okaspuu. Kuivad 
segalehtpuud võrkkottides 
40 l (5–25 cm) hind 2,50 kott. 
Hinnad ja tellimine kodule-
hel www.pakhalupuu.ee või 
tel 509 9598.

Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tellimusi võtame 
vastu iga päev. Tel 522 7345, 
marek406@gmail.com.

Ost
Ostan erinevat kunsti, õli-
maali, akvarelli, graafikat ja 
Eesti keraamikat. Raha ko-
he kätte. Tel 5353 8982.

Ostan vanu ja uusi raama-
tuid, heliplaate, postkaarte 
ning rinnamärke. Hindamine 
ja kojukutsed tel 517 1882.

Ostan vanu raamatuid, vi-
nüülplaate, märke, mängu-
asju. Pakkuda võib ka muid 
vanemaid tarbeesemeid 
(nõud, mööbel, tööriistad). 
Tel 504 0999, Urmas. 

Ostan puukastiga raadioid, 
vanu kirjutusmasinaid, 
grammofone, heliplaate. Tel 
5893 8528.

Ostan Tarbeklaasi, «Seik-
lusjutte maalt ja merelt», 
Eesti kunsti (Peil, Ohakas, 
Wiiralt, Soans, Kangilaski, 
Lind jne). Tel 5552 5584.

Soovin osta maale, pilte, 
raamatuid, keraamikat, va-
naraha jne. 511 6039 või 
5826 0567.

Huvitavad vanad autod: 
Ford, BMW, Opel, Merce-
des-Benz, Volkswagen. Võib 
olla kaua seisnud, roostes, re-
monti vajav. Helista ja lepime 
hinnas kokku. Tel 5345 8662.

Ostan Tarbeklaasi, «Seik-
lusjutte maalt ja merelt», 
Eesti kunsti (Peil, Ohakas, 
Wiiralt, Soans, Kangilaski, 
Lind jne) Tel 5552 5584.

Ostame vanarauda alates 
200 kilogrammist. Tel 5347 
6867.

Ostan Eesti-aegse raamatu-
kapi. Tel 5893 8528.

Lotta taaskasutuspood os-
tab vanu ja nõukaaegseid 
nõusid, kujusid, vaase, ser-
viise, suveniire, fotoaparaa-
te, raadioid ja Eesti Tarbe-
klaasi. Raha kohe kätte.  
Tel 5553 1511.

Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame ARK-
ist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan valikuliselt vanaaeg-
seid fotoaparaate ja kaame-
raid. Kuulutus ei aegu. Tel 
5665 6400, Elina.

Ostan Tarbeklaasi, servii-
se, linoollõikeid, maale, va-
nu münte, hõbe- ja kuldese-
meid. Tel 5835 0104.

OSTAN vanavara: kohvreid, 
tööriistu, raamatuid, mööb-
lit, lauanõusid, hõbelusikaid, 
mänguasju, kunsti, lampe, 
tarbeesemeid, raudvoodeid, 
uksi, aknaraame jne. Raha 
kohe. Tel. 5198 3307.

Koguja ostab: vanavara, 
kunsti, raamatuid, post-
kaarte, autasusid, münte, 
paberraha. Küsige nõu! Ra-
ha kohe. Kuulutus ei aegu. 
Helistage tel 5595 5996, iga 
päev kell 11–21.

ERAKUULUTUSEDVABA AEG

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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Ostan vanu raamatuid, 
maale, graafikat, mün-
te, postkaarte, paberraha, 
mööblit, nõusid, märke jne. 
Tel 5829 9810.

Ostan tänapäevaseid ka-
sutatud raamatuid. Tel 514 
0618, Andres.

Eesti suurim antikvariaat 
Raamatukoi Harju tn 1 os-
tab raamatuid, kunsti, vanu 
tarbeesemeid jm vanavara. 
Konsultatsioon ja kojukut-
sed tel 511 5525, info@raa-
matukoi.ee. 

Estest PR OÜ ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee. 

Ostan kasutuseta jäänud 
seisva sõiduki. Ei pea olema 
sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vor-
mistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.

Ostan kokku autosid. Sobi-
vad igas seisukorras. Auto-
de arvelt kustutamine. Järele-
tulemine puksiiriga. Tel 5345 
1955, autosober@gmail.com.

Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 5618 8671. Jä-
rele tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja ar-
velt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee.

Ostan vanaaegseid jalgrat-
taid, sääreväristajaid, nen-
de raame ja muid osi. Ostan 
Vene autode, tsiklite osi. Tel 
510 2349. 

Ostan vanaaegseid jalgrat-
taid, võrre, tsikleid, nende 
raame, varuosi ja seondu-
vat, Saksa militaari, Vene 
autode uusi varuosi ja muud 
vanavara. Tel 529 3445. 

Ostan vanavara, mööblit, 
maale, nõusid, vaase, raa-
matuid, hõbeesemeid, mün-
te, ordeneid, märke, post-
kaarte ja palju muud. Raha 
kohe kätte. Tel 5353 8982.

Müük
Müüa hobusesõnnikut 5 eu-
rot kott. Tel 5347 6867.

Müüa soodsalt kreissaag. 
Tel 512 9132.

Müüa LOOMASÕNNIKUT, 
mulda, killustikku, liiva ja 
täitepinnast. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee.

Ehitusoutlet Harjumaal Ko-
se alevikus pakub immu-
tatud poste, puitu (terras-
silaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa 
ja Kingspan PIR-i), aiakau-
pu (varjualuseid, lehtlaid, 
kuure, aiamööblit jpm). Pa-
kume ka transporti. Lisainfo 
tel 5656 0096 ja www.ehi-
tusoutlet.ee.

REHVIVAHETUS HIIUL! 
Pärnu mnt 388f (sissesõit 
Salve tänavast). Samuti 
müügil suur valik uusi ja vä-
hekasutatud rehve ja vel-
gi. Kogu laoseis fotodega 
www.rehvid-est.ee. Avatud 
E-R 9.30-18 L 10-16 Reh-
vid-Est OÜ Tel 5664 1897.

Muu 
Soovime perega osta krun-
ti või maja Nõmmel. Samu-
ti otsime garaaži. Kõik pak-
kumised oodatud, aitäh! Tel 
5330 4130.

Soov on osta maja või ela-
mumaad Nõmmele. Võib 
pakkuda ka maatüki eral-
damist krundist. Ave ja Va-
hur.  Tel 5689 6079.

Pakun vahetustega tööd 
puu-, juurvilja- ja marjade 
müüjale Nõmme turul. Tel 
5590 5431.

Vajan rollerile aastaring-
set hoiukohta garaažis, mis 
asuks Pihlaka tänava lähe-
dal, Nõmmel. Hea, kui ga-
raažile saaks iseseisvalt li-
gi. Tasu kokkuleppel. Tel 
505 8786.

Noor pere ostab keskmise 
suurusega maja Nõmmel/
Kristiines, pigem otse oma-
nikult. Võib remonti vajada. 
Palun helistage või jätke sõ-
num. Tel 5684 8150.

Soovin osta kodu Nõmme 
piirkonda. Võib pakkuda ka 
maatüki eraldamist suure-
mast krundist, maja vahe-
tust korteri vastu kompen-
satsiooniga jms. Kinnisva-
raportaalide pakkumiste-
ga olen tutvunud, neid pa-
lun mitte pakkuda. Tel 5390 
3693, Helen.

Noor pere ostab Nõmmel 
maja. Tel 503 9477.

Kimbud, pärjad, seaded, kal-
muhooldus – Suzi Lilled OÜ, 
Rahumäe tee 23. Avatud 
E-R kell 10-15, L-P kokku-
leppel. Tel 5553 0531. Meilt 
on võimalik tellida lillekim-
pe, -seadeid, pärgi erineva-
teks sündmusteks, tähtpäe-
vadeks (pulmad, jõulud, ma-
tused, jne). Ka on võimalik 
tellida pesubetoonist haua-
piirdeid ja -vaase.

Riiete, vaipade ja pehme  
mööbli keemiline puhastus.

Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821 

TUGIGRUPP DEMENTSUSEGA  
INIMESE LÄHEDASELE

16. augustil 17.30 
 Nõmme Vaba Aja Keskuses (Valdeku 13)

Tugigruppi juhib Piret Kuusküll.

Registreeru: 526 8101 / piretkyll@hotmail.com

52 98 909
PILLE SILD

pille.sild@uusmaa.ee

MINU TÖÖ 
ON TAGADA SINULE 
PARIM TEHING! 

    SOOVID TEADA OMA 
  KINNISVARA VÄÄRTUST
VÕTA MINUGA ÜHENDUST:

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

☞  Eramu ehitus ja remont
☞  Siseviimistlustööd
☞  Fassaaditööd
☞  Katuste ehitus
☞  Santehnilised tööd
☞  Elektritööd
☞  Aedade ja piirete ehitustööd
☞  Tänavakivide paigaldus

Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000

Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE
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Igale lapsele 
jõukohane 
treening!

www.piruett.ee   
tel 6463 659   Tatari 58 Tallinn 

TANTSULINE
MUDILASTE VÕIMLEMINE al. 3a.

 VÕIMLEMINE
RÜHMVÕIMLEMINE 

ILUVÕIMLEMINE 
AKROVÕIMLEMINE 

DAAMIDE 
VÕIMLEMINE 
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jõukohane 
treening!
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Hind: 7€/kg, ostes 5kg on kohaletoomine tasuta
tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee - kuulutus ei vanane!

 Teisipäeviti kl.18.00, alates 23.08. 
Nõmme Gümnaasiumi spordihoones. 

Tel. 51-31-440

Falun Gong

Algõpe ja harjutamine. Igas vanuses inimestele.
TASUTA

Hiina terviseliikumine ja budistliku 
koolkonna meditatiivsed harjutused (chi gong).

MAIA KARRO

maia.karro@uusmaa.ee
518 8883

SOOVID MÜÜA, OSTA
VÕI ÜÜRILE ANDA
OMA KINNISVARA?
Tee koostööd parimaga
Nõmmel!

UUS MAA
Aasta Maakler 2021

AKUSTILINE
KONTSERT RAVILA

PARGIS
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8. SEPTEMBEr
kell 19.00

NÕMME KINOKLUBI 65+
INFO JA REGISTREERIMINE  

NÕMME LINNAOSA VALITSUSE INFOSAALIS (VALDEKU 13 ) ,  
EAKATE PÄEVAKESKUSES (VI IS I  29)  VÕI  TELEFONIL  645 7333 .

23. SEPTEMBER KELL 10 MUSTAMÄE APOLLO KINO

Registreerimine alates 9. septembrist

APTEEKERAPTEEKER

M E L C H I O R
VI IRASTUSVI IRASTUS


