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 Suve keskel alanud ehitustööd Vabaduse pargi peremänguväljaku rekonstrueerimiseks on 
lõppenud. Mänguväljak sai uued seadmed ja elurikkust väärtustava kujunduse.
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Nõmme linnaosa vanema Karmo Ku-
ri sõnul on Vabaduse pargi peremän-
guväljaku loomist ja valmimist ooda-
tud ligi viis aastat. «Nõmme populaar-
ne vaba aja veetmise koht on saanud 
uue ilme, kus leiavad tegevust igas va-
nuses ja füüsilises vormis inimesed. 
Peremänguväljak on põnev ja turva-
line koht, kus lapsed saavad omava-
hel mängida ning ka vanemad selles-
se kaasata,» rääkis Kuri.

Mänguväljakul on uued seadmed 
ja treeninguvahendid eri vanusegrup-
pidele. Korrastati väljaku juurde vii-
vad pargiteed ja trepp laululava ning 
võrkpalliplatsi vahel. Uuenduse käi-
gus vahetati välja ka valgustus ja pai-
galdati uus pargiinventar mänguala-
de juurde.

Ehitustööd tellis Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet, töid te-
gi Nordpont OÜ ja tööd läksid maks-
ma ligi 673 000 eurot. Projekt valmis 
Loovmaastik OÜ maastikuarhitekti-
de Toomas Põllu ja Maret Abeli ning 
elektriinsener Andres Kuimeti koos-
töös. Ehitustööd lõppesid küll juba 
detsembris, kuid kasutusluba saadi 
jaanuari keskel.

Vabaduse parkmetsas asuvale kin-
nistule aadressil Sihi 98 loodud pere-
mänguväljakul on treeningu- ja män-
gualad eri vanusegruppidele. Ligipääs 
peremänguväljakule on tagatud igast 
küljest. Tähe tänavalt on olemasolev 
juurdepääsutee pereväljaku ja kõlako-
ja teenindusautodele. Sihi tänavalt on 
projekteeritud juurdepääs väiksema-

tele teenindusmasinatele treeningväl-
jaku hoolduseks. Nõmme-Kase täna-
valt on tagatud hea juurdepääs ratas-
tooliga vaegliiklejatele.

Pereväljaku katendi struktuur on 
tuletatud meekärjest. Meekärje idee 
tuleb sellest, et kaitsealuses Vabaduse 
pargis ei niideta ning seal on säilinud 
palju õitsvaid ja mõningaid kaitsealu-
seid rohttaimi, mis meelitavad juur-
de putukaid, sh mesilasi. Mesilased on 
elurikkuse üheks sümboliks ning sel-
lest lähtuvalt on mesilastega seotud 
kujundit ka kaitsealuse pargi osalisel 
ümberkavandamisel kasutatud sõnu-
miga «hoidke loodust ja elurikkust». 

Puude säilimise ja säästliku lahen-
duse loomisel on mesilaskärg paigal-
datud erinevatel aladel eri nurga all 

vastavalt suurematele maamärkidele. 
Üldjuhul on meekärje moodulid või-
malusel omavahel mustrina kokku 
põimitud, kuid on kavandatud ka ük-
sikuid meekärje mooduleid, et säilita-
da rohkem väärtuslikke puid. Mängu-
vahenditel, kus kukkumiskõrgus on 
0 m, enamikul treeninguvahenditel 
ja võrkpalliväljaku alal ei ole turva-
ala, vaid vaba ruum ümber vahendi, 
mis võimaldab meekärje mustrit ra-
jada puitpalkidest. 

Kogupereväljaku inventari väljanä-
gemise valiku kriteerium on sulandu-
mine looduskeskkonda. Pargi inven-
tari ning mängu- ja treeninguvahen-
dite teraskonstruktsioonide valdavad 
värvitoonid on tuletatud männitüve 
värvusest. (NS)

Tartu rahu aastapäev
Neljapäeval, 2. veebruaril kell 18 algab 
Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) traditsioo
niline Tartu rahulepingu aastapäeva 
mälestusteenistus. Tänavu möödub 103 
aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. 

Nõmme linnaosa valitsus tuletab 
taas kõigile majaomanikele meelde, et 
kuigi 2. veebruar pole kohustuslik lipu
päev, võiksid meie rahvuslipud sel puhul 
siiski Nõmme maju ehtida. (NS)

Nõmme turu parkimis-
korraldus muutub
Alates esmaspäevast, 16. jaanuarist 
on Nõmme turu parklas lubatud parki
miskellaga parkimine kuni 1 tund. Par
kimispiirang kehtib iga päev kell 7.00 
kuni 19.00.

Nõmme turu parkimiskorralduse prob
leem on kestnud juba pikemat aega ning 
seda on välja toonud nii külastajad kui 
ka kauplejad. Siiani võimaldas Nõmme 
turu parkimiskorraldus pikaajalist par
kimist. Seda kasutasid aktiivselt kelgu
tajad, kergliiklejad ja piirkonna elanikud. 
Turu avamisaegade väliselt on see endi
selt lubatud, aga turu lahtiolekuaegadel 
peab selle ligipääsetavus olema tagatud 
kõikidele sihtgruppidele.

Nõmme turg asub aadressil Turu plats 
8 ja on avatud EL kl 918 ja P kl 917. 

Rohkem infot Nõmme turu ajaloo ja 
kauplejate kohta leiab kodulehelt www.
tallinn.ee/et/turud/nomme. (NS)

Kevadsemester toob 
Eesti kunstiakadeemia 
tudengid Mustamäe 
suusahüppemäele 
Mustamäe hüppemäe profiilmudelit hak
kavad koostama ja analüüsima Eesti 
kunstiakadeemia arhitektuuri ja linna
planeerimise õppekava tudengid. 

Tudengid loovad koos 3DLaboriga 
suusahüppemäe ja laskumisnõlva para
meetrilise mudeli, millega saab disainida 
erinevaid alternatiivseid lahendusi. Järg
mise õppeaasta jooksul valmib 8 erine
vat stsenaariumi. Lõplik otsus tehakse 
koostöös spordiala tippspetsialistidega. 

Valminud tööd on lähtematerjaliks 
arhitektuurivõistluse tingimuste koos
tamiseks. Arhitektuurivõistlus korralda
takse tähtsate rahvusvaheliste objekti
de puhul, mis tagavad avaliku ruumi ja 
sellega seotud kvaliteedi.  

Rohkem infot Mustamäe hüppetor
ni kohta leiate Nõmme linnaosa valit
suse kodulehelt: www.tallinn.ee/nom
me. (NS)
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M aa-ameti andmeil asub Tallinna kõr-
geim punkt Nõmmel. Tegemist po-
le aga loodusliku pinnavormiga, vaid 

omaaegse Pääsküla prügimäega, mille kõrgeim 
tipp on praegu 66,3 m üle merepinna. Ka pealin-
na kõrgeim looduslik koht asub Nõmmel Hiiu 
asumis, kuid see on Pääsküla prügilast pea kaks 
meetrit madalam. Seetõttu pole imestada, et ik-
ka ja jälle kerkib küsimus, miks selline uhke mä-
gi seisab jõude ja sinna suusatajaid peale ei las-
ta. Kärsitud poliitikud on aastaid visanud õhku 
plaane ja mõnikord ka etteheiteid, kuidas mäe-
keskuse rajamine oleks sisuliselt ainult vormista-
mise küsimus, kui vaid linnajuhtidel selleks soo-
vi oleks. Seetõttu küsivad elanikudki aeg-ajalt, 
mis sellest mõttest saanud on. Võin kinnitada, 
et plaani pole maha maetud, kuid täpseid kuu-
päevi, millal kopa saab maasse lüüa või linti lä-
bi lõigata, pole praegu veel võimalik välja käia. 

Miks? Põhjus on lihtne – 30 hektaril laiuv, su-
vel rohetav ja talvel ahvatlevate lumiste nõlva-
dega mägi pole ehitamiseks turvaline. Veel vä-
hem selleks, et sinna massiliselt talverõõme nau-
tivaid inimesi kohe peale lasta. Pääsküla prügi-
la suleti küll lõplikult 2007. aastal ja tänavu su-
vel saab juba 20 aastat sellest, kui sinna viima-
sed prügiautod vurasid, kuid prügila sulgemis-
järgne seire kestab alates jäätmete ladustami-
se lõpetamisest vähemalt 30 aastat. Ehk teisi-
sõnu vähemalt 2034. aastani.  

Pärast sulgemist mäe sisemus sõna otseses 
mõttes elas ja toimusid käärimisprotsessid. Esi-
mestel aastatel koguti sealt gaasi, millega köe-
ti lähedusse jäävaid kortermaju. Praeguseks on 
gaasi kogused oluliselt vähenenud ja kogumine 
pole mõne aasta pärast enam otstarbekas. Lisaks 
kujutab ohtu pinnase vajumine. Seireandmete 
raportitest tuleb välja, et mitmel korral on tul-
nud välja vahetada näiteks nõrgvee seirekaevu 
terasest torud, mis on prügimassi surve ja vaju-
mise tõttu deformeerunud. 

K ui me igapäevaselt võibolla ei mõtle, 
mis saab tekitatud prügist või miks on 
oluline võimalikult suur hulk jäätmeid 

taaskasutusse võtta, siis Pääsküla mägi on sel-
le probleemi otsene näide. Pool sajandit tagasi 
ajutise jäätmete ladustusplatsina avatud prügi-
la tegutses pisut üle 30 aasta ja vähemalt teist 
sama palju läheb vaja selleks, et ala uuesti ak-
tiivsesse kasutusse võtta ja sõna otseses mõttes 
elanikele tagasi anda. 

Ühe keskkonnanõuetele mittevastava prügila 
sulgemine pole olnud odav lõbu. Eurodesse ümber-
arvestatuna läks see maksma üle 11,2 miljoni 
euro, millele on lisandunud iga-aastased sum-
mad järelhoolduseks. Näiteks selleks aastaks 
on eelarves kavandatud 1,1 miljonit eurot. 
Vaja on ümber ehitada kraave, kohendada 
sademevee äravoolu ja rajada metaani la-
gunduskihte, et vältida selle jõudmist at-
mosfääri. Kuigi suusakeskust Pääskülla 
on lubatud varsti kauem kui üks inim-
põlv, tuleb siiski veel kannatust varuda.

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, 617 7717
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.  
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Miks pole Pääsküla prügila 
asemel suusakeskust?

Ikka ja jälle ker
kib üles küsi
mus, miks sel
line uhke mägi 
seisab jõude ja 
sinna suusa
tajaid peale ei 
lasta.

JUHTKIRI

KARMO KURI
Nõmme linnaosa vanem

NÕMME LINNAOSAKOGU 

Üleminek säästlikele tehnoloogiatele  
ja taastuvenergialahendustele
DORIS RAUDSEPP
Nõmme linnaosakogu liige  
(Reformierakond)

Eluase ja energiatõhusus on 
kaks omavahel seotud olulist 
teemat, millega on vaja tegele-
da nii kohaliku omavalitsuse kui 
ka riigi tasandil, et säilitada jätkusuut-
lik ja elamisväärne elukeskkond. Hoo-
nete materjalide tootmise, nende ra-
jamise, kasutuse ja lammutamisega 
on eri andmetel seotud kuni 39% sü-
sinikuheitest. Järjest tõusvad elektri- 
ja küttehinnad teevad elamute reno-
veerimise ka kodanike jaoks kasuli-
kuks lahenduseks. 

Nõmme on Tallinna kõige roheli-
sem linnaosa, mida selle elanikud eri-
liselt väärtustavad. Siinse miljöö juur-
de kuuluvad armsad kahekorruselised 
eramud suurte aedadega, suvel niide-
tud muru lõhn ja talvel ahjude suitse-
vad korstnad. Jälgides ühiskondlikku 
diskussiooni rohepöörde üle, tundub, 
et siin justkui ongi juba kõik valmis. 

Kahjuks see päris nii siiski ei ole. 
Paljud majad on ehitatud eelmise sa-
jandi alguses või keskpaigas ning nad 
on kehva soojapidavusega ja energia-
kulukad, mis kajastub ka meie kõigi 
elektri- ja küttearvetel. Lisaks on ahi-
küte oluline õhusaaste allikas, mis 
muudab õhukvaliteedi tunduvalt hal-
vemaks – põlemisel eralduvad ohtli-
kud ained, mis saastavad õhku ja kah-
justavad aastate jooksul meie tervist.

Energiatõhusate ehitusma-
terjalide ja -tehnoloogia-

te kasutamine aitab vä-
hendada soojuskadusid 
ja kokku hoida energia-
kulu. Euroopa Liit ja Ees-

ti on kasutusele võtnud po-
liitikameetmeid, et parandada 

elamute energiatõhusust. Euroopa Liit 
on Eestile andnud 330 miljonit eurot 
järgnevaks neljaks aastaks, mis suuna-
takse läbi Kredexi, korterelamute re-
konstrueerimiseks ja 35 miljonit era-
mute rekonstrueerimiseks. Analüüs 
ütleb, et Eestis vajab 100 000 eramut 
ja 14 000 korterelamut energiatõhu-
samaks muutmist. Muutes eluaseme 
energiamärgiselt F märgisele A või B, 
toob see kaasa märgatava säästu kõr-
getelt elektri- ja küttearvetelt.

Teine oluline aspekt on taastuvate 
energiaallikate kasutamine. Paigalda-
des päikesepaneelid kodude katuste-
le, saavad majaomanikud ise elektrit 
toota ja salvestada, et seda vajadusel 
kasutada või tagasi võrku müüa. Päi-
kesepaneelide paigaldamiseks on loo-
dud toetused nii eramute kui ka kor-
termajade jaoks, millega riik katab ku-
lud kuni 40% ulatuses.

Nõmmele iseloomulikult on palju-
des majades ahjuküte. Selleks, et muu-
ta ahjuküte vähem saastavaks, annab 
EL meile 18 miljonit eurot renoveeri-
maks küttekoldeid kodudes ja soeta-
maks taastuvenergia kütteseadmeid 
nagu õhk-vesisoojuspump või maakü-

te. Ühelt poolt aitab tõhusam kütte-
süsteem vähendada õhu saastamist ja 
teiselt poolt saab vähendada ahjuküt-
te osakaalu, kasutades enam alterna-
tiivset küttemeetodit. Ahju renoveeri-
mine on väga oluline ka tuleohutuse 
seisukohalt, sest talvise külmaga sa-
genevad kütmisest põhjustatud tule-
kahjud. Nende eesmärkide saavutami-
seks avatakse märtsis toetused 6400 
eurot ahju renoveerimiseks ja 9600 eu-
rot taastuvenergia kütteseadme soeta-
miseks, mida saab taotleda iga kodu 
omanik. Vaatamata levinud müüdile 
ei pea toetusega vana ahju välja lõhku-
ma – toetus annab lihtsalt uue kütte-
seadme näol lisavõimaluse kütmiseks.

Leian, et rohepööre toob meie ro-
helisele linnaosale kaasa vaid positiiv-
set, sest saame kasutada ELi raha sel-
leks, et oma armsad kodud rekonst-
rueerida, soojapidavaks ja energiatõ-
husaks teha ning uuendada küttekol-
deid. Muutes oma kodud energiatõhu-
samaks, tagame oma keskkonna säili-
mise ja õhu puhtuse ning saame anda 
olulise panuse kliimamuutuste vastu 
võitlemisse, samas säästes raha elekt-
ri- ja küttearvetelt.

Kuigi esmapilgul võib Kredexi toe-
tuse taotlemine tunduda bürokraat-
lik ja keeruline, on nii Kredexis kui 
ka linnaosavalitsuses sõbralikud spet-
sialistid, kes tekkivate küsimuste kor-
ral lahkesti seletavad. Kasutagem riigi 
pakutavaid võimalusi ja tehkem Nõm-
me veelgi rohelisemaks!

Linnaaedade rajamiseks saab toetust taotleda 
Tallinn toetab ka tänavu söögi-, tarbe- 
ja ilutaimede kasvatamist linnakesk-
konnas – linnaaianduse valdkonna 
mittetulundustegevuse toetuse taot-
lusvoor on avatud 1. veebruarini ja õp-
peaedade taotlusvoor 15. veebruarini. 

«Tallinna enam kui 150 kogukon-
na- ja õppeaia kogemus on näidanud, 
et ka linnakeskkonnas saab edukalt 
kasvatada söödavaid taimi. Ühtlasi 
on aiad hea võimalus kätt proovida 
nii lastele kui ka vanematele aiandus-
huvilistele. Loodan, et rohelise pealin-
na aastal annavad tuhanded tallinla-
sed oma panuse, et linnaaiandus muu-
tuks avaliku ruumi harjumuspäraseks 
ja lahutamatuks osaks,» ütles abilin-
napea Vladimir Svet.

Linnaaianduse vastu on huvi aas-
ta-aastalt üha kasvanud ning alates 
2021. aastast leiab kogukonna- ja 
õppeaedu juba kõigist linnaosadest. 
Praeguseks on Tallinnas rajatud kok-

ku 158 omanäolist ja eriilmelist linna-
aeda, sealhulgas 29 kogukonna- ning 
129 õppeaeda.

Tallinna linna kogukonna- ja õppe-
aedade rajamise ja arendamise taotle-
mise nõustamine algas juba jaanuari-
kuus ja õppeaedade nõustamine jät-
kub ka veel veebruari alguses.

Linnaaianduse mittetulundustege-
vuse taotlusvoorus saavad taotlusi esi-
tada 1. veebruarini juriidilised isikud, 
sh mittetulundus- ja äriühingud ning 
erakoolid ja eralasteaiad. Oodatud on 
taotlused nii olemasolevate kogukon-
na- ja õppeaedade arendamiseks kui 
ka uute rajamiseks. Toetust võib kasu-
tada vajalike materjalide, vahendite, 
tööriistade ja inventari soetamiseks 
ning töötubade, talgute ja muude toe-
tavate sündmuste läbiviimiseks. 

Õppeaedade taotlusvoorus saavad 
taotlusi esitada 15. veebruarini kõik 
Tallinna linna ametiasutused ja nende 

hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, 
noortekeskused, raamatukogud, hoo-
lekandeasutused jt). Ka selles voorus 
on oodatud taotlused nii olemasoleva-
te linnaaedade arendamiseks kui ka 
uute rajamiseks. Toetust võib kasuta-
da materjalide, tööriistade ja inventari 
soetamiseks ning nende paigaldami-
seks ja transpordiks. Taotlemise tin-
gimused, taotlemise vormi ja abima-
terjalid leiab tallinn.ee/keskkond/Lin-
naaiandus või loe sisse QR-kood. (NS)

Tallinna lastekaitsetöötajatest saavad  
lapse heaolu spetsialistid 
Alates 1. veebruarist muudetakse Tal-
linna linnavalitsuse korraldusega lin-
naosavalitsuste sotsiaalhoolekande 
osakondade lastekaitse talituste nime-
tused lapse heaolu talitusteks, laste-
kaitse spetsialistidest saavad edaspi-
di laste heaolu spetsialistid. 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuame-
ti laste ja perede heaolu osakonna ju-
hataja Kaisa Vetemaa selgitas, et lap-
se heaolu mõistet kasutatakse ka las-
tekaitseseaduses. «Lapse heaolu spetsia-

list on ametinimetusena märksa ava-
tum ja toetab ühtlasi ka lastekaitse iga-
päevast sisulist tööd. Meie ülesanne on 
kaitsta ja aidata vanemliku hoolitsuse-
ta lapsi, jälgides lapse õiguste ja heaolu 
põhimõtteid. Üheks oluliseks osaks sel-
lest on tugi lapsevanematele ning soo-
vime, et edaspidi oleks meie abistav 
roll paremini tajutav,» ütles Vetemaa. 

Muudatusega ühtlustatakse ka las-
tekaitsespetsialistide ametinimetu-
sed ja palgatasemed. Lastekaitse juh-

tiv-, pea- ja vanemspetsialistidest saa-
vad lapse heaolu juhtivspetsialistid või 
spetsialistid. Varem on lastekaitsetööta-
jad olnud kolmes eri tööperes, millest 
tulenevalt olid erinevad ka nende pal-
gatasemed, kuid tegelikult teevad nad 
kõik sisuliselt sarnast tööd. Praegu ma-
dalamal tasemel olevatest lastekaitse-
töötajatest liiguvad kõrgemale taseme-
le need, kellel on vastav kvalifikatsioon 
(sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumi-
sega lastekaitsele).  (NS)
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Järve Keskus saab  
sügiseks uue ja  
atraktiivse välisilme
Järve Keskus ehitab ümber hoone fas
saadi ja sissepääsud, teeb kõnniteed 
mugavamaks ja turvalisemaks, muu
dab parkimiskohad laiemaks, rajab 
uued rattaparklad, loob kauplustele ja 
pakiautomaatidele kiire ligipääsu, pai
galdab katusele päikesepargi ning lisab 
puhke ja rohealasid.

«Uuendused teevad Järve Kesku
se igale külastajale veel hubasemaks 
ja mugavamaks,» ütles Järve Keskuse 
tegevjuht Rome Arumaa. «Kohe kuu
lutame ehitushanke välja. Ümberehi
tusega on kavas alustada märtsi kes
kel ja nende töödega augusti lõpuks 
valmis saada.»

Keskus jääb ehitustööde ajal avatuks 
ning tagab külastajatele ostlemismuga
vuse ning sujuva ligipääsu kauplustele 
ka sel perioodil.

Lisaks sellele, et keskus saab nüü
disaegsema välisilme, uuenevad sisse
pääsud ning sissepääsutrepid. Keskuse 
külastamist kiirendavad edaspidi kuus 
uut eskalaatorit.

Jalakäijatele muutub pääs keskuses
se turvalisemaks ja laiemaks, samal ajal 
muutuvad ka parkimiskohad laiemaks 
ja pakiautomaatide kasutamine opera
tiivseks. Ehituse käigus luuakse eraldi 
lahendused perede ja invaliidide ohu
tuks liiklemiseks ning sissepääsude juur
de parkimiskohad jalgratastele. Uuene
nud keskus saab energiasäästliku päike
sepaneelidega kaetud katuse ning rohe 
ja puhkeala. Samuti antakse väliturule 
värskem sisu.

Järve Keskus kuulub kodumaisesse 
suurkontserni Silikaat Grupp. (NS)

Aasta betoonehitise 
konkursil osaleb Püha 
Johannese kool
Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusma
terjalide Tootjate Liidu korraldatavale 
konkursile «Aasta betoonehitis 2022» 
esitati 13 ehitist.

«Meie konkursil osalevad mitmed 
märgilise tähendusega hooned ja rajati
sed: Tallinna muusika ja balletikool, esi
mene monoliitbetoonist ökodukt Eesti 
maanteedel, LNGterminali haalamis
kai,» ütles Eesti Betooniühingu juha
tuse esimees Imre Leetma. «Hea meel 
on võistlusel näha mitmeid silmapaist
va arhitektuuriga kvaliteetelamuid.» 

Imre Leetma sõnul jätkub väljapaist
vate haridus ja kultuuriasutuste pikk 
rida betoonehitise konkursil: MUBA, 
Viimsi Artium, Püha Johannese kool. 

Eesti Betooniühingu juhatus kinnitas 
kõik võistlusele esitatud 13 ehitist «Aas
ta betoonehitis 2022» nominentideks. 
2022. aasta betoonehitise tiitlile kandi
deerivate nominentidega saab tutvuda 
www.betoon.org/aastabetoon ehitis/
ab2022/nominendid/.

Konkursi eesmärk on leida ja esile tõs
ta ehitisi, mille nägusus ning efektiivne 
ja ökonoomne teostus demonstreerivad 
betooni kui kodumaise materjali eeliseid 
ja võimalusi.

Võidab objekt või menetlus, kus olu
line panus on olnud Eestis registreeri
tud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud 
betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel 
arvestatakse ka objekti projekteerimi
se ja ehitamise professionaalsust ning 
nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaa
tilisust.

23. korda korraldatava võistluse žürii
sse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, 
Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusette
võtjate Liidu, Eesti Ehitusinseneride Lii
du, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõte
te Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootja
te Liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehi
tusajakirjanduse esindajad. Võitja kuu
lutatakse välja betoonipäeval, 16. märt
sil 2023. (NS)

Lihtne keel aitab inimesi
KÜLLI URB, 
Nõmme linnaosakogu liige 

KARIN PAULUS, 
arhitektuuriteadlane 

Kõigil meil on tulnud luge-
da pikki juhendeid – isegi kui 
püüad aru saada, lõpuks lööd ik-
kagi käega, elu läheb edasi. Hul-
lem on siis, kui teated sisalda-
vad sellist infot, millest aru 
saamine on eluliselt tähtis, 
näiteks kui puudutab sinu 
või su lähedaste elu või vara.

Hämara, vaat et krüptilise 
keelega info tulv on viimastel aas-
tatel meeletu.

Ometi nõuavad segased ajad sel-
geid sõnumeid, nagu kõlas kaheksan-
dat korda eesti keele instituudi selge 
sõnumi võistluse moto.

Võistluse ja selge keele mõttevii-
si patrooni õiguskantsler Ülle Madi-
se sõnul annab selge sõnum tunnis-
tust ütleja tarkusest ja julgusest ning 
austusest kuulaja vastu: «Ametniku-
keel, eurožargoon ega kodeeritud jutt 
ei tekita mõistmist, pigem igavust 
ja umbusku. Olgu keerukamagi in-
fo edastamine meie kõigi jaoks rõõ-
mustav ja haarav ülesanne.»

Selge sõnumiga laseb võimuposit-
sioonil olija lahti stampväljenditest 

ja kantseliidist, mõeldes päri-
selt sellele, kellele sõnum 

on suunatud.
Sageli ei suuda koda-

nikud mõista riigi või ko-
haliku omavalitsuse seadu-

si, määrusi ja teenuste kirjel-
dusi. Segaseks jäävad ravimite 
kaaskirjad, toiduainete sildid 

ning kõikvõimalikud suuni-
sed. Keegi ei tohiks eelda-
da, et me oleme igal alal 
meistrid ning peame tund-
ma hästi juriidilisi peensu-

si, sotsiaalhoolekande eripä-
ra, olema meisterlikud arvuta-

jad või tundma ladina keelt.
Kirjutaja peab olema võimeline sel-

gelt ja lühidalt välja tooma, mis on kir-
jutatu mõte. Kujundlikult tuleb asjad 
teha puust ja punaseks ning selgeks 
nii noorele kui ka vanale. Ses mõttes 
on eeskujulik päästeamet, kes 
õpetas rahva suitsuandureid ka-
sutama ja talvekartuli kõrvale ka 
muid kriisivarusid koguma.

Õppida tasub targe-
matelt. Iga kahe aasta jä-
rel annab Soome justiits-
ministeerium 10 000 eu-
ro suuruse preemia 
kodanikuühen-
dusele, kes on 

suutnud oma tegevusega demokraa-
tia arendamisel silma paista. Seekord-
se auhinnaraha sai arengupuuetega 
inimeste tugiliidu (Kehitysvammais-
ten Tukiliitto ry) lihtsa keele keskus. 
Keskust tunnustati lihtsas keeles in-
fojagamise ja lihtsa keele arendamise 
eest praeguste kriisidega seoses.

Inimeste info mõistmise võimekus 
on väga erinev, seepärast on oluline 
leida erinevaid võimalusi, et võimali-
kult paljud inimesed saaksid osaleda 
ühiskonnaelus ja suudaksid ise oma 
elu kohta otsuseid teha. Kedagi ei jäe-
ta maha! Lugemine ja tekstist aru saa-
mine võib olla väga keeruline paljude-
le meie hulgas – intellektipuudega ini-
mesed, eakad, mitmete haigustega ini-
mesed, aga ka need, kelle emakeel ei 
ole eesti keel. Lihtne keel erineb sel-
gest keelest, lihtsal keelel on oma stan-

dard, kuidas selles kirjutada, nii et lu-
gemisraskustega inimesed aru saavad. 

Muide, kirjutatakse spetsiaalseid 
lihtsa jutuga raamatuid ja ka tõlgi-
takse nn tavalises keeles raamatud 
nn lihtsasse keelde. Lugemine on ju 
nauding ja selle kättesaadavaks tege-
mine on tänuväärne. 

Ka meil Eestis tegeletakse lihtsa 
keele arendamisega – on ilmunud 
raamatuid, mõne ajakirja lood tõl-
gitakse lihtsasse keelde, veebis leiab 
uudiseid lihtsas keeles jne. Näiteks 
lihtsas keeles sõjauudiseid saab lu-
geda riigikantselei hallatavalt lehelt 
kriis.ee, sotsiaalministeeriumi võrd-
õiguslikkuse keskus jagab teadmisi 
lihtsa keele kasutamise kohta. Jää-
me ootama lihtsas keeles raadio- ja 
tele uudiseid.

Tähtis on, et avalikus ruumis ole-
vad tekstid saaksid loetavaks üha roh-
kem ka intellektipuudega inimeste-
le ja teistele, kes vajavad lihtsas kee-
les infot.

Laiemas plaanis on arusaa-
davus ja lihtsustamine vä-

ga tänuväärne. Olgem au-
sad, ilma Eno Raua lihtsusta-
va ümberjutustuseta ei tun-

neks eesti kooli lapsed 
rahvuseepose «Ka-

levipoeg» süžeed.

Energiatõhus kodu toob küttearve alla 
RIINA SIKKUT, 
majandus ja taristuminister 
(Sotsiaaldemokraatlik erakond)

 Maja renoveerimiseks 
võetud laenu katab mär-
kimisväärselt vähenev 
küttekulu. 

Praeguses energiakriisis on korter-
maja ja eramute renoveerimine kõi-
ge tõhusam ja pikaajalisem viis taga-
da, et me talviste külmadega õhku 
ei kütaks ning tagatipuks selle eest 
veel suurt osa oma sissetulekust ära 
ei annaks. Nüüdisaegne renoveerimi-
ne hõlmab lisaks maja soojustamisele 
ka head ventilatsiooni ning miks mit-
te ka omaenda elektritootmist päike-
sepaneelidega ja nutikate süsteemide 
abil energiatarbimise juhtimist.

Sel talvel tulime valitsusega appi eri-
nevate energiaarvete maksmisel, ent 

just praegu on õige aeg haka-
ta valmistuma juba järg-
misteks talvedeks. Suu-
res plaanis pingutab Eesti 
koos teiste Euroopa riikide-

ga kokkulepete ja eesmär-
kide nimel, et energiahindu 

kontrolli alla saada. Kuid kodu-
omanikud saavad ka ise väga palju ära 
teha, andes niiviisi hõlpu oma rahako-
tile, aga panustades ka energiasäästu 
laiemalt. Mida vähem tarbime energiat 
kodu soojaks saamiseks, seda rohkem 
hoiame ka keskkonda enda ümber. 

Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumi poolt julgustan igata-
hes nii eramajade omanikke kui ka 
korteriühistuid majade renoveerimi-
si ette võtma ja toetusvõimalusi uu-
rima Kredexist (uue nimega Ettevõt-
luse ja Innovatsiooni Sihtasutus). Tä-
navu on selleks eraldatud euroraha 
märkimisväärne summa, 75 miljonit 

eurot. Aastani 2027 on kortermajade-
le struktuurirahast ette nähtud ainu-
üksi toetusena 330 miljonit eurot. Ka 
eramajade soojapidavaks tegemist toe-
tame 40 miljoniga. 

Kuna renoveerimiseks tuleb vähe-
malt ühistutel laenu võtta, siis arusaa-
davalt võib selline soovitus kõlada es-
mapilgul ja praeguses majandusolu-
korras hulljulgusena – küttearve on 
niigi suur ja siis võta veel lisakohustus 
õlule! Võimalusel tuleks aga remonti-
da terve kodu korraga. Lisaks on ole-
mas tõestus paljude ühistute ja ma-
japidamiste näol, et renoveerimiseks 
võetud laenukulu saab katta oluliselt 
vähenenud küttekulude arvelt. 

Jõudsalt on edasi arenenud ka tä-
napäevased majasoojustamise meeto-
did. Nii saab suuri ja standardseid kor-
termaju renoveerida juba suuresti te-
hases eeltoodetud seinaelementidega, 
kuhu sisse on paigaldatud kõik vaja-

lik soojustusest ventilatsioonitorusti-
kuni. Seega ei pea kogu maja olema 
pool aastat tellingute ja ehituskile all, 
vaid paigaldus käib sisuliselt loetud 
nädalatega. Rekonstrueerimistoetuse-
ga saab paigaldada katusele ka päike-
sepaneelid ise elektri tootmiseks. Ela-
mud saavad taotleda ka toetust kaug-
küttevõrguga liitumiseks ja küttesead-
me uuendamiseks. 

Igatahes tasub hakata juba nüüd 
pere keskel või ühistus rekonstruee-
rimisvõimalust arutama, sest parem 
soojapidavus ja ventilatsioon tähen-
dab paremat ja tervislikumat kodu 
ning seda kõike on ka soodsam üleval 
pidada. Iga energiatõhusaks või lausa 
liginullenergiahooneks ehitatud maja-
ga saame üheskoos panustada ka kesk-
konnahoidu, sest kodumajapidamis-
tes tarbitakse ligi kolmandik kogu rii-
gis kuluvast energiast. Koos saame ka 
seda energiakulu vähendada. 

Kas linnaosad on oma aja ära elanud?
LAURI PAEVEER
Endine Nõmme linnaosa vanem 
(Sotsiaaldemokraatlik erakond)

Etteruttavalt mainin ära, 
et kindlasti ei ole. Kuid see 
viis, kuidas linnaosad Tallinnas 
praegu toimivad, ei ole samuti pa-
rim võimalik korraldus. 

Meie riigi pealinna praegune seis on 
paraku see, et aasta-aastalt on reaalne 
otsustusõigus linnaosadelt kandunud 
aina enam Vabaduse väljakule. Suure-
nev tsentraliseeritus on viinud meid 
sinnamaani, kus pealinna kõiki prob-
leeme lahendavad linnavolikogu ja lin-
navalitsus, hoolimata sellest, et Tallinn 
on oma suuruse, ajaloo ja kultuuriliste 
eripärade tõttu väga eriilmeline. 

Heaks näiteks on meie kodune 
Nõmme oma väärika ajaloo ja eris-

tuva linnaruumiga või miks 
mitte Tallinna kesklinn 

oma unikaalse vanalin-
naga. Kas tõesti on parim 
võimalik viis juhtida lin-
na keskselt ja universaal-

seid lahendusi proovides? 
Usutavasti mitte, Nõmmel ja 

Haaberstil on probleemid kohati vä-
gagi erinevad, olgu nendeks siis aja-
looliste keskuste hoidmine, linnaosa 
läbivate transiidikoridoride haldami-
ne või rohke lumega toimetulek. Pa-
raku on praegune seis see, et linna-
osa saab paluda, ettepanekuid teha ja 
näpuotsaga ka üht-teist korraldada, 
aga kui rahakott on linna kesksetes 
asutustes, siis on oht, et kõik jääbki 
vaid hüüdja hääleks.

Üks võimalus on linnaosade muut-
mine rohkem tegeliku omavalitsuse 

sarnaseks. Kui oma elanike valitud vo-
likogu (või linnaosakogu) ja täidesaa-
tev võim ehk linnaosavalitsus omab 
otsustusõigust ja seda koos suurema-
te rahaliste võimalustega, siis on see 
samm linnaosa parema individuaal-
se arengu suunas. 

Linnaosakogudesse kuuluvad vää-
rikad inimesed, kes on kohalike ela-
nike poolt mandaadiga sinna vali-
tud, kuid kahjuks on praegused lin-
naosakogud suunatud rohkem jutu-
toa rolli, millel puudub reaalne otsus-
tuspädevus. Linnaosavalitsuse päde-
vusse peaks kuuluma ka teede ja tä-
navate remont, avalike hoonete raja-
mine ja rekreatsioonialade väljaehita-
mine koos eelarverahaga kõige mai-
nitu elluviimiseks. 

Pealinnal on väga eriline roll ja tä-
hendus ning reeglina ei kipu tema tä-

hendus mahtuma tavalise omavalit-
sust ja halduskorraldust korraldava-
te seaduste alla. 

Ehk on aeg sealmaal, kus meie rii-
gi pealinna korraldust peaks suuna-
ma pealinna seadus, mis on Euroopas 
väga levinud. 

Kahtlemata peab sellele eelnema 
sisuline ja põhjalik dialoog koos ana-
lüüsiga, kuhu oleks kaasatud nii lin-
na, linnaosade kui ka keskvalitsuse 
esindajad. Õiguslikus mõttes annaks 
see pealinnale väärilise ja asjakohase 
staatuse, sest peale tavapäraste koha-
likule omavalitsusele seatud ülesan-
nete on pealinnal eraldi roll täita ka 
üleriigilisi ülesandeid: diplomaatilise 
korpuse teenindamine, rahvusvahe-
lise taristu planeerimine ja korralda-
mine, aga ka meie riigikogu ja valit-
suse majutamine.
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Nõmme noorte
keskused tee
vad tihedat 
koostööd välis
vabatahtlikega
EVELY PAJULA, 
Valdeku noortekeskus

Viimased viis aastat on Valdeku 
ja Pääsküla noortekeskused kaa-
sanud oma igapäevatöösse välis-
vabatahtlikke. See mitmekesistab 
noortekeskuse tööd ja annab noor-
tele võimaluse erinevate kultuuri-
dega tutvumiseks. Seni on meiega 
olnud vabatahtlikud Saksamaalt, 
Prantsusmaalt, Hispaaniast, Gruu-
siast, Türgist, Ukrainast ja Itaaliast. 

Vabatahtlikud saabuvad Euroo-
pa Solidaarsuskorpuse (ESK) pro-
jekti raames Eestisse 11 kuuks ja 
osalevad selle aja jooksul mõne 
endale huvipakkuva asutuse töös. 
Noortekeskuses on vabatahtliku 
ülesanded suhelda noortega, olla 
abiks noorsootöötajatele ning tut-
vustada noortele oma kultuuri lä-
bi huvitegevuste ja ürituste.  

Valdeku noortekeskuse vaba-
tahtlik on sel aastal Estelle Lafitte 
(pildil) Lõuna-Prantsusmaalt, kel-
le sõnul saabus ta siia sooviga saa-
da rohkem teada riigi kohta, mil-
lest varem eriti palju ei teadnud. 

«Saabusin Eestisse neli kuud ta-
gasi. Nende kuude vältel olen palju 
õppinud, eriti eesti kultuuri, noor-
sootöö ja vabatahtlikuks olemise 
kohta. Valdeku noortekeskuses 
töötamine annab mulle võimalu-
se jagada teadmisi prantsuse kul-
tuuri kohta ja õppida eesti keelt. 
Olen iga päev Valdeku noortekes-
kuses tööl olnud, juhendanud ko-
kandusklubi, Nõmme laste päeva-
keskuses kokkamas käinud, osa 
võtnud prügikõnnist ning laste-
aia lastega jõulupuu kaunistami-
sest. Ootan põnevusega järgmi-
si võimalusi kohalikega tutvumi-
seks, näiteks laiema kogukonna-
ga koos kokates,» tutvustas Estel-
le Lafitte oma vabatahtlikutööd. 

«Tallinna juures meeldib mulle 
linna rahulikkus, loodus, turvali-
sus ja muidugi mu töökaaslased. 
Talvine ilm ei ole küll mu lemmik, 
aga olen tänulik, et saan seda koge-
da ja näha nii palju lund,» lisas ta. 

Estelle’i vabatahtlikuteenistus 
kestab selle aasta augusti keskpai-
gani. Seega on noortel erakordne 
võimalus noortekeskuses õppida 
prantsuse kultuuri kohta prants-
laselt endalt ning temaga vestelda, 
mängida lauamänge või kokata. 

Valdeku noortekeskus asub 
Nõmme Maja (Valdeku 13) esime-
sel korrusel. Sissepääs skate-pargi 
poolsest uksest. Valdeku noorte-
keskus on avatud E-R 13-19. 

 3. veebruaril kell 19 toimub Nõm-
me kultuurikeskuses (Turu plats 
2) Ramuel Tafenau kvarteti kont-
sert sarjast «Jazz Nõmmel». La-
val kohtuvad head sõbrad ja eri-
ilmelised muusikud Ramuel 
Tafenau (trummid), Artis Boriss 
(klahvpillid), Kristen Kütner (ki-
tarr) ja Janno Trump (bass) ning 
selle tulemusel pakub kontsert 
nii skandinaavialikku õrnust, 
meeldejäävaid meloodiaid kui 
ka dünaamilist ja energiast pa-
katavat muusikalist rännakut.

Millised on sinu rituaalid loome
protsessis?
Mul ei ole tekkinud ühtset kirja pan-
dud rituaali, kuidas omaloomingut 
kirjutan. Mõnikord võib selleks olla 
lühike meloodiajupp, mille ma oma 
telefoni salvestan, teinekord hakkab 
mulle meeldima mõni harmooniajärg-

nevus või hoopis mingisugune huvi-
tav trummi-groove, mida hiljem kuula-
tes hakkavad ideed lahti rulluma. Üld-
juhul meeldib mulle ideid ja lugude 
demosid salvestada nii palju kui või-
malik, enne kui ma selle noodipaberi-
le kirja panen ja raamid ümber löön. 
Muidugi on ka keskkonnal suur mõ-
ju kogu minu loomeprotsessile – eriti 
tore on, kui see juhtub spontaanselt 
kas kodustuudios Tabasalus või maa-
kodu saunas Kaave jõe ääres Puurma-
ni külje all. 

Kes on sinu nii muusikalised kui 
ka igapäevaelu mõjutajad?
Olulisteks mõjutajateks pean inime-
si enda ümber – olen saanud musit-
seerida väga paljude erinevate muu-
sikutega Eestist ja ka välismaalt. Siin-
kohal olen tänulik oma vanematele, 
kes mind juba varajasest lapsepõlvest 
alates suunasid esmalt klaverit õppi-
ma. Esimene album, mille läbi ja lõh-

ki pooleks kuulasin, oli Pat Metheny 
Groupi «We Live Here». Tunnen, et 
just see kitarrist, tema lavapartnerid 
ja muusikalised vaated on mind kõige 
rohkem mõjutanud ja see on nii mi-
nusse kui ka minu loomingusse väga 
sügava jälje jätnud.

Milline on sinu enda suurim 
muusikaline elamus?
Neid kontserte, millest ma olen väga 
suure elamuse saanud, on olnud vä-
ga-väga palju. Küsimusele vastamise 
alguses hakkas mind kummitama sak-
sofonisti Bob Reynolds Groupi kont-
sert 2019. aasta North Sea Jazz Festi-
valil Rotterdamis, mida mul oli või-
malus vaatama minna. Läksin sellele 
kontserdile ootusteta ning selle võrra 
suurem oli minu üllatus – see kontsert 
puudutas mind nii tugevasti, et hõlju-
sin mitu nädalat hiljemgi kuskil pil-
vede peal. Laval mängis bassi ka mi-
nu suur eeskuju Janek Gwizdala, kelle 

loomingut olen viimastel aastatel väga 
palju kuulanud ning kes on jätnud üp-
ris suure jälje ka minu loomingusse.

Mis on sinu jaoks Nõmme kul
tuurikeskuses toimuval kontser
dil teistmoodi kui mõnel muul 
kontserdil?
Nõmme kultuurikeskuse kontsert on 
minu jaoks eriline, kuna üle pika aja 
saan ma Artise, Kristeni ja Jannoga jäl-
le kokku, esitades nii minu kui ka bän-
diliikmete kirjutatud originaalmuu-
sikat. Mulle meeldib selle kohta öel-
da «me läheme kalale» – iga kontsert 
on isemoodi, eriline ja me ei tea iial, 
milline «saak» meil kontserdi lõppe-
des on. Minu kvartetis on muusikud, 
kes hinnaalandust muusika ees ei tee 
ning siis usun, et tegemist tuleb väga 
erilise ja kordumatu õhtuga! 

Intervjueeris AnnaSophia Sevagin  
(Nõmme kultuurikeskus),  

vastas Ramuel Tafenau.

Nõmme elanikud saavad avalikes pakendipunktides 
teha jäätmekäitumise kvaliteedikontrolli
Nõmme linnaosa valitsus jätkab in-
novaatilise elanike jäätmenõustami-
se katseprojektiga, mille eesmärk on 
taaskasutatavate ning ringlusesse mi-
nevate jäätmete hulga suurendami-
ne. Eelmisel aastal oli koostöös Was-
teLocker OÜ-ga läbi viidavasse projek-
ti kaasatud kolm Nõmme korteriühis-
tut, nüüd laieneb see kuuele avaliku-
le pakendipunktile. 

Nõmme linnaosa vanema Karmo 
Kuri sõnul on puhtam keskkond meie 
kõigi ühine eesmärk, mille saavutami-
sel on kandev roll keskkonnateadlikel 
elanikel. «Euroopa rohepealinna aas-
tal otsustasime korteriühistutest ala-
nud katseprojekti laiendada avalikele 
pakendipunktidele, et vaadelda Nõm-
me elanike jäätmekäitumise harjumu-

si laiemalt ning tõsta inimeste teadlik-
kust. Kuus Nõmmel asuvat avalikku pa-
kendipunkti tähistati QR-koodiga, mis 
annab võimaluse elanikel endil paken-
deid konteinerisse viies teha järeleval-
vet ja anda tagasisidet, millest lähtuvalt 
saame kavandada täiendavat teavitust 

ja kommunikatsiooni, et parandada 
ringlusesse minevate pakendijäätme-
te kvaliteeti,» selgitas linnaosavanem. 

WasteLocker OÜ tegevjuht Mark 
Skljarov ütles, et ettevõte on oma in-
novaatilist teenust katsetanud Tallin-
nas ja Tartus. «Sügisene projekt Nõm-

me korteriühistutes näitas, et linna-
osa elanikud on jäätmete sorteerimi-
ses teadlikud, avatud mõtteviisiga ja 
valmis katsetama uusi asju. See annab 
lootust, et ka avalike jäätmepunktide 
seire saab laiemat kõlapinda ning ra-
kendub üle kogu linnaosa,» lisas ta. 

Kuuele avalikule pakendipuntkile 
paigaldati QR-koodid, mille abil saab 
igaüks anda fotode abil tagasisidet. 
Saadud tulemuste põhjal kaardista-
takse kodanike jäätmete liigiti kogu-
mise harjumused ning sellest lähtu-
valt tehakse keskkonnakommunikat-
siooni, et parandada liigiti kogutud 
jäätmete kvaliteeti. 

WasteLocker OÜ kohta saab roh-
kem infot nende kodulehelt www.was-
telocker.com. (NS)
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Projekti kaasatud jäätmepunkti-
de asukohad:

 HiiuSihi tn ristmik;
 Ränduri/Olevi tn ristmik;
 Valdeku/Viljandi mnt rist;
 Raudtee 60 vastas;
 Nõmme turu parkla;
 Adra/Rännaku pst rist.
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Džässmuusika jõuab  
taas Nõmmele
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Ramuel Tafenau kvartett: (vasakult) Artis Boriss, Janno Trump, Ramuel Tafenau ja Kristen Kütner.
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Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab 
Ugala tn 17 kinnistu projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja eskiisprojekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Ugala tn 17 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt asub Ugala tn 17 
kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.

Lähtudes elamu eskiisist, võib antud 
hoone paigutada Taara tn 13a // Ugala tn 
15 poolsest külgaiast ca 4,2 m, Ugala tn 
poolt (eesaed) ca 6 m, Ugala tn T4 juurde
pääsutee katastriüksuse poolsest külgaiast 
ca 14,7 m ja tagaaiast ca 19,4 m kauguse
le. Ugala tn 17 kinnistu, suurusega 1180 
m², puhul võib suurim hoonete (elamu ja 
abihoone) ehitisealune pind olla kuni 220 
m², arvestades lähipiirkonna hoonestust 
ja linnaosa üldplaneeringut.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel luba
da detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püsti
tada või laiendada projekteerimistingimus
te alusel olemasoleva hoonestuse vahe
le jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin
gus on määratud vastava ala üldised kasu
tus ja ehitustingimused, sealhulgas pro
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi
mused, ning ehitise püstitamine või laien
damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega. 

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek 

toimub 30. jaanuarist kuni 14. jaanuari
ni 2023 Nõmme linnaosa valitsuse ruu
mides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, 
küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/10449 ning Tallinna linnaplanee
rimise ameti koostatud projekteerimistin
gimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tal
linna projekteerimistingimuste ja ehitus
projektide registris veebiaadressil http://
ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageNa
me=Menetlus&MLiik=PT&MID=170279 
projekteerimistingimuste menetluste nr 
PT248080 või Ugala tn 17 aadressi alt 
(dokumentide nägemiseks peab IDkaar
diga sisse logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õigus
akt puudutada, on õigus esitada menet
lust läbi viivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi
teid. Ettepanekute ja vastuväidete esita
mise tähtaeg on avaliku väljapaneku lõp
pemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimeta
tud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutami
sest avalikul istungil loobunuks, kui haldus
organ on väljapaneku alguses või menet
lusest teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi vii
mata ja menetlusosaline ei ole ettepaneku
te ja vastuväidete esitamise tähtajaks esi
tanud selle suhtes vastuväiteid (alus hal
dusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info 
tel 645 7300.

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikus-
tab Vabaduse pst 121a kinnistu pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja eskiis-
projekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Vabaduse pst 121a 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks ning 
olemasoleva miljööväärtusliku üksikelamu 
lammutamiseks. Nõmme linnaosa üldpla
neeringu kohaselt asub Vabaduse pst 121a 
kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.

Lähtudes elamu eskiisist, võib antud 
hoone paigutada Vabaduse pst poolsest 
eesaiast ca 4,6 m (lähtudes lammutatava 
hoone Vabaduse pst poolsest ehitusjoonest, 
samuti Pargi tn 31 kinnistul oleva üksikela
mu ehitusjoonest), Vabaduse pst 123 pool
sest külgaiast vähemalt 6 m, Vabaduse pst 
T6 külgaiast rohkem kui 6 m ja tagaaiast 
rohkem kui 6 m kaugusele. Vabaduse pst 
121a kinnistu, suurusega 1155 m², puhul 
võib suurim hoonete (elamu ja abihooned) 
ehitisealune pind olla kuni 240 m², arves
tades lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa 
üldplaneeringut. Elamu eskiisist lähtudes 
on üksikelamu ehitisealune pind 160 m².

Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel luba
da detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püsti
tada või laiendada projekteerimistingimus
te alusel olemasoleva hoonestuse vahe
le jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin
gus on määratud vastava ala üldised kasu
tus ja ehitustingimused, sealhulgas pro
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi
mused, ning ehitise püstitamine või laien

damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega. 

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek toi
mub 30. jaanuarist kuni 14. jaanuarini 2023 
Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valde
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/05402 ning Tallinna linnaplanee
rimise ameti koostatud projekteerimistin
gimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tal
linna projekteerimistingimuste ja ehitus
projektide registris veebiaadressil http://
ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageNa
me=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&
MID=170277&TID=341016 projekteeri
mistingimuste menetluste nr PT248070 
või Vabaduse pst 121a aadressi alt (doku
mentide nägemiseks peab IDkaardiga sis
se logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õigus
akt puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbi viivale haldusorganile eelnõu või taotlu
se kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ette
panekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg 
on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimeta
tud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutami
sest avalikul istungil loobunuks, kui haldus
organ on väljapaneku alguses või menet
lusest teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi vii
mata ja menetlusosaline ei ole ettepaneku
te ja vastuväidete esitamise tähtajaks esi
tanud selle suhtes vastuväiteid (alus hal
dusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info 
tel 645 7300.

Teated  
detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikus-
tab Tammepärja tn 4 kinnistu pro-
jekteerimistingimuste eelnõu ja 
eskiisprojekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk 
on määrata tingimused Tammepärja 
tn 4 kinnistule üksikelamu püstitami
seks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt asub Tammepärja tn 4 kinnistu 
pereelamute juhtotstarbega alal.

Lähtudes elamu eskiisist, võib antud 
hoone paigutada ca 6,8 m kaugusele 
Tammepärja tänavast, ca 6 m kaugu
sele Kadaka pst 117 // Tammepärja tn 
6 kinnistu poolsest piirist ning Tamme
pärja tn 2 poolsest kinnistu piirist ca 14 
m. Tammepärja tn 4 kinnistu, suurusega 
1817 m², puhul võib suurim hoonete (ela
mu ja abihoone) ehitisealune pind olla 
kuni 270 m², arvestades lähipiirkonna 
hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alu
sel lubada detailplaneeringu koosta
mise kohustuse korral detailplaneerin
gut koostamata püstitada või laienda
da projekteerimistingimuste alusel ole
masoleva hoonestuse vahele jäävale kin
nisasjale ühe hoone ja seda teenindavad 
rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuli
selt ja otstarbelt piirkonna väljakujune
nud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplanee
ringus on määratud vastava ala üldised 
kasutus ja ehitustingimused, sealhul
gas projekteerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püsti
tamine või laiendamine ei ole vastuolus 
ka üldplaneeringus määratud muude tin
gimustega. 

Projekteerimistingimuste taotluse 
ja selle lisamaterjalide avalik väljapa
nek toimub 30. jaanuarist kuni 14. jaa
nuarini 2023 Nõmme linnaosa valitsu
se ruumides, Valdeku tn 13, I korruse 
fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega 
nr 2211002/12172 ning Tallinna linna
planeerimise ameti koostatud projek
teerimistingimuste eelnõuga on või
malik tutvuda Tallinna projekteerimis
tingimuste ja ehitusprojektide registris 
veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&M
Liik=PT&TLiik=4201&MID=170242&
TID=340982 projekteerimistingimuste 
menetluste nr PT248020 või Tammepär
ja tn 4 aadressi alt (dokumentide näge
miseks peab IDkaardiga sisse logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigu
si võib avatud menetluse korras antav 
õigusakt puudutada, on õigus esitada 
menetlust läbi viivale haldusorganile eel
nõu või taotluse kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväi
dete esitamise tähtaeg on avaliku välja
paneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nime
tatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldusor
gan asja arutada ilma avalikku istungit 
läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja aruta
misest avalikul istungil loobunuks, kui 
haldusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ettepane
ku asja arutamiseks ilma avalikku istun
git läbi viimata ja menetlusosaline ei ole 
ettepanekute ja vastuväidete esitami
se tähtajaks esitanud selle suhtes vas
tuväiteid (alus haldusmenetluse sea

duse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300.

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab 
Kruusa tn 22 kinnistu projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja eskiisprojekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Kruusa tn 22 kinnis
tule üksikelamu püstitamiseks. Nõmme lin
naosa üldplaneeringu kohaselt asub Kruu
sa tn 22 kinnistu pereelamute juhtotstar
bega alal.

Lähtudes elamu eskiisist, võib antud 
hoone paigutada Kruusa tänava poolsest 
eesaiast ca 4 m (lähtudes olemasoleva lam
mutatava hoone Kruusa tn poolsest ehitus
joonest, samuti Kruusa tn 20 kinnistul ole
va üksikelamu ehitusjoonest), Kruusa tn 
24 poolsest külgaiast ca 8,3 m, Vanemuise 
tn 42 poolsest tagaaiast ca 6,5 m, Kruusa 
tn 20 poolsest külgaiast ca 4 m kauguse
le. Kruusa tn 22 kinnistu, suurusega 624 
m², puhul võib suurim hoonete (elamu ja 
abihoone) ehitisealune pind olla kuni 185 
m², arvestades lähipiirkonna hoonestust 
ja linnaosa üldplaneeringut. Elamu eskii
sist lähtudes on üksikelamu ehitisealune 
pind 143 m².

Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel luba
da detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püsti
tada või laiendada projekteerimistingimus
te alusel olemasoleva hoonestuse vahe
le jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin
gus on määratud vastava ala üldised kasu
tus ja ehitustingimused, sealhulgas pro
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi
mused, ning ehitise püstitamine või laien

damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega. 

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek toi
mub 30. jaanuarist kuni 14. jaanuarini 2023 
Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valde
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/09866 ning Tallinna linnaplanee
rimise ameti koostatud projekteerimistin
gimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tal
linna projekteerimistingimuste ja ehitus
projektide registris veebiaadressil http://
ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageNa
me=Menetlus&MLiik=PT&MID=170297 
projekteerimistingimuste menetluste nr 
PT248140 või Kruusa tn 22 aadressi alt 
(dokumentide nägemiseks peab IDkaar
diga sisse logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õigus
akt puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbi viivale haldusorganile eelnõu või taotlu
se kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ette
panekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg 
on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimeta
tud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutami
sest avalikul istungil loobunuks, kui haldus
organ on väljapaneku alguses või menet
lusest teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi vii
mata ja menetlusosaline ei ole ettepaneku
te ja vastuväidete esitamise tähtajaks esi
tanud selle suhtes vastuväiteid (alus hal
dusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info 
tel 645 7300.

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab 
Hirve tn 34 kinnistu projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja eskiisprojekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Hirve tn 34 kinnistul 
elamu laiendamiseks üle 33% selle esial
gu kavandatud mahust. Nõmme linnaosa 
üldplaneeringu kohaselt asub Hirve tn 34 
kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.

Vastavalt eskiisi asendiplaanile võib 
hoone laiendus olla Hirve tn 32 poolsest 
kinnistupiirist ca 10 m, Hirve tn 36 pool
sest kinnistu piirist ca 6,8 m ning Hirve tn 
poolsest kinnistu piirist ca 4,7 m. Hirve tn 
34 kinnistu, suurusega 620 m², puhul võib 
suurim hoonete (elamu, abihooned) ehiti
sealune pind olla kuni 190 m², arvestades 
lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa üld
planeeringut.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib pla
neerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel luba
da detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata püsti
tada või laiendada projekteerimistingimus
te alusel olemasoleva hoonestuse vahe
le jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub 
mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin
gus on määratud vastava ala üldised kasu
tus ja ehitustingimused, sealhulgas pro
jekteerimistingimuste aluseks olevad tingi
mused, ning ehitise püstitamine või laien
damine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega. 

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalide avalik väljapanek 

toimub 30. jaanuarist kuni 14. jaanuari
ni 2023 Nõmme linnaosa valitsuse ruu
mides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, 
küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 
2211002/10510 ning Tallinna linnaplanee
rimise ameti koostatud projekteerimistin
gimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tal
linna projekteerimistingimuste ja ehitus
projektide registris veebiaadressil http://
ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageNa
me=Menetlus&MLiik=PT&MID=170073 
projekteerimistingimuste menetluste nr 
PT248000 või Hirve tn 34 aadressi alt 
(dokumentide nägemiseks peab IDkaar
diga sisse logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õigus
akt puudutada, on õigus esitada menet
lust läbiviivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi
teid. Ettepanekute ja vastuväidete esita
mise tähtaeg on avaliku väljapaneku lõp
pemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimeta
tud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutami
sest avalikul istungil loobunuks, kui haldus
organ on väljapaneku alguses või menet
lusest teatamisel teinud ettepaneku asja 
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi vii
mata ja menetlusosaline ei ole ettepaneku
te ja vastuväidete esitamise tähtajaks esi
tanud selle suhtes vastuväiteid (alus hal
dusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info 
tel 645 7300.

Teated detailplaneeringutest
Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ava-
liku arutelu tulemused

Mustamäe linnaosa valitsus korraldas koos Nõmme linnaosa valitsuse
ga 3.10–6.11.2022 Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detailpla
neeringu avaliku väljapaneku, millele järgnes 15.12.2022 Kaja kultuurikes
kuses avalik arutelu. Avaliku väljapaneku käigus esitati detailplaneeringu 

kohta kolm arvamust, mis olid seotud Mäepealse tänava liikluskorralduse, 
parkimiskorralduse ja parkimiskohtadega. 

Arutelule olid kohale tulnud kaks arvamuste esitajat, kolmanda arvamu
se esitajat kohal ei olnud. Kohaletulnute hinnangul tuleks avalikku tänava
ruumi ette näha enam nii lühiajalisi kui ka püsivaid parkimiskohti ning et 
Tallinna linnas kehtiv parkimisnorm ei vasta tegelikele vajadustele.

Detailplaneeringust huvitatud isik ning Mustamäe linnaosa ja Tallinna esin
dajad olid seisukohal, et detailplaneeringu lahendus vastab parkimisnormile.

Kohale tulnud arvamuse esitajad jäid oma seisukohale, kuna nende arva
tes on avalikus ruumis parkimiskohti ebapiisavalt.

Kuna kumbki osapool oma seisukohtadest ei taganenud, siis avalikul aru
telul otsuseid vastu ei võetud.
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Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Rahumäe 
tee 8b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu 
ja eskiisprojekti. 

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimu
sed Rahumäe tee 8b kinnistule abihoone püstitamiseks. 
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rahumäe 
tee 8b kinnistu kalmistute juhtotstarbega alal.

Vastavalt eskiisi asendiplaanile võib Rahumäe tee 8b kin
nistu abihoone kavandada idapoolsest kinnistu piirist ca 1,8 
m kaugusele, läänepoolsest kinnistu piirist ca 15 m (krun
di laiemas osas), põhja poolt ca 10 kaugusele kinnistu pii
rist, lõuna poolt kokkuehitatuna kontorihoone laiendusega. 
Rahumäe tee 8b kinnistu, suurusega 1592 m², puhul võib 
suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla 
kuni 445 m², arvestades linnaosa üldplaneeringut.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse 
§ 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise 
kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada 
või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva 
hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja 
otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvesta
des sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin
gus on määratud vastava ala üldised kasutus ja ehitus
tingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laienda
mine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muu

de tingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjali
de avalik väljapanek toimub 30. jaanuarist kuni 14. jaanua
rini 2023 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 
13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/11215 
ning Tallinna linnaplaneerimise ameti koostatud projektee
rimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna pro
jekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaad
ressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=
Menetlus&MLiik=PT&MID=170241 projekteerimistingimus
te menetluste nr PT248010 või Rahumäe tee 8b aadressi alt 
(dokumentide nägemiseks peab IDkaardiga sisse logima).

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud 
menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esi
tada menetlust läbi viivale haldusorganile eelnõu või taot
luse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja 
vastuväidete esitamise tähtaeg on avaliku väljapaneku 
lõppemise kuupäev.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul 
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istun
gil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutami
seks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosali
ne ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks 
esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse 
seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300.

REKLAAM AJALEHES NÕMME SÕNUMID

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

Teenused 
Ruumide tühjendamine. 
Äravedu jäätmejaama. Tel 
5649 9661.

Piirdeaedade ja väravate 
tootmine ning paigaldus. 
Tarvikud, transportteenus 
väikeveokiga. Uste, aken
de jpm. taastamine ja re
mont. Restaureerin ka pal
jutki muud. Asun Nõmmel. 
Tel 501 4165, aiavana@
mail.ee. 

Kogenud puuhooldajad tee
vad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. Hin
dame puude tervislikku sei
sundit. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321, www.arbor
men.ee. 

Plaatimistööd, vannitubade 
ehitus, kipsitööd, krohvimi
ne. Tel 5421 0528.

Teeme lumekoristustöid, 
sh katustelt. Püsilepingud 
ühistutele. Tel 5676 6151, 
Artur.

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

Vana kraami äravedu kor
teritest, ka mööbli demon
taaž. 1toaline korter 200., 
2toaline 300. Keldrid, ga
raažid, majad, suvilad kok
kuleppel. Tel 5606 9595.

Vannitubade remont. Boi
lerite pistikute paigaldus. 
Ummistuste kõrvaldamine. 
Soodsalt. Tel 5850 8713. 

Soodne ja kvaliteetne maal
ritöö, tapetseerimine, la
minaat ja puitparketi ning 
liistude paigaldus vilunud 
meistrilt. Tel 5624 1861, 
Martin.

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

Alpinist eemaldab katustelt 
lume ja jää. Lame ja viilka
tused. Töötan köitega. Tel 
5390 3811.

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

Santehnik. Elektrik. Tel 
5850 8713.

Teostan teile lihtsamaid 
ehitus, paigaldus, elekt
ri, puu, sanitaartöid. Tasu 
kokkuleppel, olenevalt töö 
iseloomust. Tel 5665 8042.

Küttepuud
Müüa kuiv kaminapuu 40 
l võrgus pikkusega 30 cm. 
Hind koos kohale toomise
ga: metsakuiv 4., lepase
gu 5., must lepp 6., kask 7. 
Tel 5363 9579.

Kuivad küttepuud koos 
transpordiga. Lepp 38 cm, 
45 cm 100./rm. Metsakuiv 
mänd, tellija pikkus 95./
rm. Võrkkotis kask 40 l 7./
kott. Võtikmetsa OÜ, tel 504 
9838.

Nõmme kultuurikeskus
28.01 kl 18 Horre Zeiger Bigbandi tantsuõhtu.  
Pilet 10. müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

3.02 kl 19 Jazz Nõmmel: Ramuel Tafenau kvartett.  
Pilet 10., sooduspilet 8. müügil kultuurikeskuses ja 
Fienta.ee.

4.02 kl 19 Comedy Estonia: Sander Õigus «Laiskus 
ehk seitsmes surmapatt». Täispilet 17., õpilane 15. 
müügil Piletilevi.ee.

7.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: loeng – Leho Lõhmus 
«Nõmme linnaarhitektid». Pilet 5., piletid saadaval 
Fienta.ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal 30 
min enne algust. Kuni 7 a (k.a) tasuta. Nõmme muu
seumis (Jaama 18).

14.02 kl 10 Kultuurilooline loengusari «Kirjanduslik 
Nõmme». Kohtumine toimub iga kuu teisel teisipäe
val kell 10. Esimene kokkusaamine T, 14.02.23 kell 10 
Nõmme muuseumis, Jaama 18. Loenguid viib läbi Piret 
Loide. Sissepääs 1 euro.

14.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: loeng – Piret Loide 
«Romantiline Nõmme». Pilet 5., piletid saadaval Fien
ta.ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal 30 min 
enne algust. Kuni 7 a (k.a) tasuta. Nõmme muuseumis 
(Jaama 18).

17.02 kl 20 Ans Andur. Pilet eelmüügist 17., samal 
päeval 22. Piletid saadaval Piletitasku.ee ja Nõmme 
kultuurikeskuses.

21.02 kl 19.00 Nõmme muuseum 21 loeng. Jälgi rek
laami! Pilet 5., piletid saadaval Fienta.ee, Nõmme Kul
tuurikeskuses ja kohapeal 30 min enne algust. Kuni 7. 
a (k.a) tasuta. Nõmme muuseumis (Jaama 18).

28.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: kontsert – gypsy-
jazzkvartett Titoks. Pilet 20. Piletid saadaval  
Fienta.ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal  
30 min enne algust. Nõmme muuseumis (Jaama 18).

17.03 kl 18.30 Kukerpillid – pildis ja helis.  
18.30 Kinoõhtu: «Kukerpillide rapsoodia» 
20 Kukerpillide kontsert 
Pilet 20. (sisaldab kinoõhtut: «Kukerpillide rapsoo
dia» ja Kukerpillide kontserti). Müügil kultuurikesku
ses ja Fienta.ee.

Fuajees kuni 25.01 MaieHele Segerkrantzi maalide 
näitus «Põhjamaa värvid». Tasuta. 

Kultuurikeskus on avatud E-N 15-21, P 12-16 või 
vastavalt ürituste ja huvitegevuse toimumisele.
Turu plats 2

Nõmme muuseum
5.02 kl 12–16 Tallinna muuseumipühapäev Nõmme 
muuseumis (Jaama 18). Muuseumi ja Nõmme ajalugu 
tutvustab ajaloolane Leho Lõhmus. Tasuta!

14.02 kl 10 Kultuurilooline loengusari «Kirjanduslik 
Nõmme». Kohtumine toimub iga kuu teisel teisipäe
val kell 10. Esimene kokkusaamine T, 14.02.23 kell 10 
Nõmme muuseumis, Jaama 18. Loenguid viib läbi Piret 
Loide. Sissepääs 1 euro.

7.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: loeng Leho Lõhmus 
«Nõmme linnaarhitektid». Pilet 5., piletid saadaval 
Fienta.ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal 30 
min enne algust. Kuni 7 a (k.a) tasuta. Nõmme muu
seumis (Jaama 18).

14.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: loeng Piret Loide 
«Romantiline Nõmme». Pilet 5., piletid saadaval Fien
ta.ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal 30 min 
enne algust. Kuni 7 a (k.a) tasuta. Nõmme muuseumis 
(Jaama 18).

21.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: loeng. Jälgi reklaa
mi! Pilet 5., piletid saadaval Fienta.ee, Nõmme kultuu
rikeskuses ja kohapeal 30 min enne algust. Kuni 7 a 
(k.a) tasuta. Nõmme muuseumis (Jaama 18).

28.02 kl 19 Nõmme muuseum 21: kontsert gypsy-
jazzkvartett Titoks. Pilet 20. Piletid saadaval Fienta.
ee, Nõmme kultuurikeskuses ja kohapeal 30 min enne 
algust. Nõmme muuseumis (Jaama 18). 

Jaama 18

Nõmme vaba aja keskus
Päevakeskustesse on oodatud kõik, kes tahavad oma 
päevi sisukalt veeta, parandada oma liikuvust, tervist 
ja meeleolu.

Täpsem info www.nomme.ee.

Valdeku 13/ Viisi 29

Pääsküla noortekeskus
E-N kl 13-19 
R kl 12-18

Siseskatepark on avatud: 
E-N kl 13-18.45; 
R kl 12-17.45; 
L 12-18.

Rännaku pst 1 

Valdeku noortekeskus
E-R 13-19

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
22.01 kl 15 «Salapärane loom». Salme teater.

27.01 kl 19 Improetendus «Kõik on laval».  
Improtrupp Ehatäht.

10.02 kl 19 Nostalgiline sketšikava «Misasja sa sisi
sed, valge hiir!?». Laval Katrin Pärn, Erki Aule ja Krist
jan Lüüs.

11.02 kl 19 Draama «Tähed hommikutaevas».  
Lavastaja Margus Prangel. Osades VGT näitlejad.

15.02 kl 19 Komöödiateatri etendus «Kui palju mak
sab mees?». Mängivad Juss Haasma, Marika Korolev ja 
Karmel Naudre.

19.02 kl 11 Lasteteater Trumm – «Lambaarst».

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,  
kairi@vgt.ee.

VGT kassa avatud esmaspäeviti kl 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
22.01 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Allan Kroll

29.01 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Siret Sepper

5.02 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Veikko Võsu

Püsiteated: P kl 11 laste pühapäevakool;  
T kl 6.30 meeste hommik; K kl 10.30 väärikate  
hommik; N kl 7 naiste hommik; L kell 18 noorte õhtu;

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine:  
www.nbk.ee.

Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.

Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee

Müüa tooredkuivad kütte
puud, segalehtpuu, sang
lepp. Võrgus 40L kuiv lepp/
kask. Tel 504 2707.

Ost
Ostan kasutult seisma jää
nud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, ava
riilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seis
vaid. Kohapeal kiire vormis
tamine ja tehing. Pakkumi
si ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järele tu
len puksiiriga ja tasun sula
rahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Ostan kasutatud raamatuid, 
heliplaate, märke, mängu
asju, fotoaparaate ja muud 
vanavara. Tel 517 1882.

Ostan kokku autosid. Sobi
vad igas seisukorras. Auto
de arvelt kustutamine. Jä
rele tulemine puksiiriga. Tel 
5345 1955, epost autoso
ber@gmail.com. 

Ostan nõusid, serviise, ke
raamilisi kujusid ja seina
plaate, kristalli, jõuluehteid, 
lauahõbedat, maale, graafi
kat, II maailmasõja aegseid 
esemeid. Tel 5552 5584.

Ostan kasutuseta jäänud 
sõidu, maastikuauto või 
kaubiku. Võib vajada remon
ti. Kiire tehing ja vormis
tamine. Tel 5365 4085 või 
skampus@online.ee.

Ostan kasutatud raamatuid, 
heliplaate, märke, mängu
asju, fotoaparaate ja muud 
vanavara. Tel 517 1882.

Ostan vanu raamatuid, 
postkaarte, fotosid, maa
le, graafikat, münte, paber
raha, mööblit, nõusid, me
revaigust ehteid, märke jne. 
Tel 5829 9810. 

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

Ostan raamatuid, vanava
ra, erinevaid kollektsioo
ne, märke, mänguasju, mar
ke, kodutarbeid, kellasid, fo
tosid, kassette jne. Tel 514 
0618, Andres.

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

Muu 
Kimbud, pärjad, seaded, kal
muhooldus – Suzi Lilled OÜ, 
Rahumäe tee 23. Avatud 
ER kell 1015, LP 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.

ERAKUULUTUSEDVABA AEG
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☞  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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URMAS PAET
Euroopa Parlamendi 

väliskomisjoni aseesimees
/urmaspaet1

Eesti on tõestanud end ühiskonnana, kes 
läheb appi abivajajale. Eesti on teinud 

palju Ukraina iseseisvuse kaitseks. 
Mõistame, mida vabadus tähendab. 

Tugi Ukrainale peab jätkuma, kuni kogu 
riik on jälle vaba. Ukrainat toetades 

tugevdame kogu Euroopa julgeolekut. 

Meil kõigil on võimalik 
Ukrainat toetada.


