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Peeter Laursonist polnud mina
tänaseni midagi kuulnud?
Peeter Helme
Vikerraadio, 11. november
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Surmav ülekuumenemine
jätab linnaisad külmaks
Linnaehituses kasutatavate materjalide
kalduvus päikesekiirgust
pigem neelata kui peegeldada on ajendanud
insenere välja töötama
alternatiivseid ehitusmaterjale, kuid meie planeerijad eelistavad kombineerida traditsioonilisi
materjale haljastusega.
Soojasaare efekt on nähtus, kus linnaalal kipub temperatuur olema kõrgem kui
linnavälisel. Suvisel ajal põhjustavad efekti asfalt, betoon
ja tänavakivid, mis neelavad
soojusena eralduvat päikesekiirgust enam kui ümbruskaudsed taimestikuga kaetud
alad. Näiteks on Amsterdamis
mõõdetud koguni 9-kraadiseid temperatuuri erinevusi.

Lõunakeskus näitab suunda nii kaubanduses kui keskkonnahoius: hele laineline bituumenkatus kujutab endast parajat revolutsiooni. 
GOOGLE EARTH

Teedeehituse insenerid on
päikesekiirgust ja temperatuuri
ka teadlikult mõõtnud. Kendra
kinnitusel ei ole lähtekoht olnud siiski soov alandada õhutemperatuuri, vaid asjaolu, et
temperatuuri tõustes kahaneb
asfaltbetooni elastsus ja katendi
60-kraadine asfalt
Efekt esineb ka Taaralin- kandevõime. Pikas perspektiivis
nas – nii selgus kevadel Tartu päikesekiirgus lõhub asfalteeniülikoos kaitstud Rauno Alja- de ahelaid ja seeläbi kannatab
se magistritööst. Perioodidel, teekatte vastupidavus.
Mõnekraadine temperatuumil oli erakordselt soe – 25
või enam kraadi kahel päeval ride erinevus linna ja maa vajärjest – tuvastas Aljas kuni hel tundub tühine, kuid Tartu
kolmekraadise erinevuse lin- ülikooli keskkonnatervishoiu
nasiseste ja linnast väljas asu- dotsendi Hans Orru sõnade
nud mõõtepunktide vahel. kohaselt võib 5 külmakraadist
Lisaks märkas Aljas, et linnas madalamatel ja 23 soojakraadist
algab temperatuuri tõus va- kõrgematel temperatuuridel olla
rem ja päevane kuumus kestab ka väikesel erinevusel inimesele suur mõju.
Orru teadustöö
Linnas pole piiranguid ehitustuvastas, kuidas
materjalidele ega nende värvile. temperatuurist
sõltub välistel
põhjustel – näiteks õnnetused ja
kauem kui ümbruskonnas.
Seda, et soojasaare efekti taga tapmised – surnud inimeste arv.
on just linnaehituses kasutatud Nimelt on suremus nimetatud
materjalid, kinnitas ka Tallin- vahemikus ühtlaselt jaotunud,
na tehnikaülikooli teetehnika kuid 26 kraadist alates hakkab
lektor Ain Kendra. Tema sõnul märgatavalt tõusma. 30-kraavõib asfaldi temperatuur päike- distel päevadel lahkutakse siitilse käes tõusta kuni 60 kraadini, mast välistel põhjustel viiendiku
mis kahtlemata mõjutab ümb- võrra sagedamini kui 26 kraadi
ritsevat õhku, seda eriti tuule- korral.
Maailma suurlinnad püüavad
vaikuse korral. Kendra lisas,
et samalaadne kuumenemine juba aastaid soojasaare efekti
leiab aset ka bituumenkattega teadlikult vähendada. Viimastel kuudel on enim tähelepanu
katustel.

pälvinud Los Angeles, kus sõna
otseses mõttes värvitakse tänavaid valgeks. Peale tavapärase
musta värvi materjalide asemel
heledamate toonide kasutamise
on teiseks levinud lahenduseks
nutikam haljastus.
Kui haljastus ja heledamad
toonid peegeldavad päikesekiirguse kosmosesse tagasi,
siis kolmas võimalus on see
päikesepaneelide abil elektrienergiaks muuta. Teadusajakirjas Nature ilmunud ülevaate kohaselt jätkuvad teadlaste
ja linnaplaneerijate vaidlused
ja katsetused, milline neist võimalustest on tõhusaim.

Odav värv
TTÜ teetehnika lektor
Kendra kuulub uurimisrühma, mis töötab välja päikesepaneele, mida saaks kasutada
tavapärase asfaltkatte asemel.
Paneelid alandaksid küll ka
teekatte temperatuuri, kuid
Kendra väitel on projekti lähtekohaks siiski soov tagada
teetaristu elektrivarustus piirkonnas, mida tavapärasel viisil
ei õnnestu korraldada või see
on liitumiskulude tõttu majanduslikult ebamõistlik, ning
soov märgistada erinevate tulede ja värvidega teekatet senisest paremini.
Teetemperatuuri alandamise lahendusena nägi Kendra teist värvi katteid. Kõne

alla tuleb nii betoonteede või
muud värvi kivimaterjalist
killustiku kasutamine, läbipaistvama bituumeniga asfaldi
tootmine kui ka tee värvimine
valgeks. Eesti oludes on neist
seni kõige odavam värvimine.
Tartu linnaplaneerijatest on
kliima soojenemise ja kuumalainetega kaasnevate keskkonna- ja terviseriskide vähendamisega tegelenud kõige enam
üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, kes tõi välja, et linnas pole
piiranguid ehitusmaterjalidele
ega nende värvile, ükskõik kui
hästi või halvasti need päikesekiirgust peegeldavad. Lahendusena on nähtud just haljastuse
kasutamist, mille näidetena
esitas Ranniku nõuet suured
lagedad parklad liigendada ja
ääristada tänavad puudega. Samuti peab kruntidest vähemalt
poole moodustama haljastus.
Ka inseneriteenistuse juhataja Mati Raamat kinnitas,
et nõuded ja piirangud ehitusmaterjalile, mis lähtuksid
päikesekiirguse neeldumisest,
ülikoolilinnas seni puuduvad. Kesklinnas ja Supilinnas
on küll nõutud kõnniteedel
kindlat värvi tänavakivide kasutamist asfaldi asemel, kuid
siin on Raamatu sõnul lähtekohaks hoopis muinsuskaitse
soovid ja miljööväärtus.
PRIIT PÄRNAPUU
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Reoveekom
postist, ausalt!

Hoia rehvid omale

Eelmises Tartu Ekspressis ilmunud artikkel reoveekompostist tugineb autori lihtsustatud
maailmapildile ja pealiskaudsele suhtumisele.
Reoveepuhastis on selleks
kasutuses kolm põhiprotsessi: mehaaniline, bioloogiline
ja järelpuhastus. Mehaanilises
puhastuses on omakorda kolm
alalõiku: suuremate osade sõelumine võrega, raskemate osade sadestamine liivapüünisega
ja kergemalt settiva heljumi sadestamine eelsetitis.
Bioloogilise puhastuse alalõikudeks on fosfori ja lämmastiku
ärastamine ning orgaanilise aine
lagundamine süsihappegaasiks
ja veeks. Järelpuhastuses on
võimalik veel kasutada keemilist
või aktiivmuda bakterite setitamist ja mikrofiltreerimist.
Pärast neid protsesse on reovesi saanud puhtaks ja sobilik
loodusesse heitmiseks. Aga
reovees oleva orgaanika arvel
on kasvanud hulk aktiivmuda
baktereid, mida koos eelsetitis
settinud kerge heljumiga nimetataksegi reoveesetteks.
Varasema tehnoloogia järgi viidi selline reoveesete kohe
komposteerimisväljakule, segati tugiainega ja kääritati see
segu kompostiks. Käärimise
käigus tõusis kompostiauna
temperatuur 60 kraadini ja sellise temperatuuri juures hävisid
ka haigusttekitavad bakterid.
Praeguse uue tehnoloogia
järgi kuumutame reoveesette 70 kraadini ja hoiame selle
temperatuuri juures tund aega.
Selle ajaga hukkuvad kõik patogeensed bakterid. Edasi suunatakse kuumutatud sete biogaasi
kääritisse, kus 21 päeva jooksul
ja 37 kraadi juures metaanibakterid lagundavad 50% kogu
reoveesette orgaanikast. Selline
hästi mineraliseerunud ja haigustevaba kääritusjääk viiakse
kompostimisväljakule ja segatakse täiendavalt freesturbaga.
Saadud toorkomposti õhustatakse ning segatakse ja kolme
kuu jooksul valmib sellest settekompost, mis on hästi mineraliseerunud ning täiesti vaba
haigusttekitavatest bakteritest.
Taimetoitainete ja väetamis
omaduste poolest on see võrdväärne laudasõnnikust valmistatud kompostiga.
Hillar Toomiste
Tartu Veevärgi tehnoloog

Jaama tänava jäätmejaamas
on ajutiselt peatatud autorehvide vastuvõtt: jaama
haldaja sõnul ei võeta neilt
omakorda rehve vastu ja
konteiner on täis.
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Matsalu loodusfilmide festivali filmide Tartu hooaeg,
mille avab peapreemia ja parima režii auhinna pälvinud
„Kärnkonnalugu“

11%

(1311 euroni) kasvas oktoobris aastaga Taaralinna korteritehingute mediaanruutmeetrihind.

Valimiste-eelsel väljaku avamispeol tegi uudne pinkide paigutus näiliselt rõõmsaks paljud seeniorid. Paraku lajatas karm igapäevareaalsus peagi lagipähe.

OVE MAIDLA

Kes väärib istekohta?
Vaevarikkast rongisõidust taastununa
tõelised kannatused
ühiskonna hädisemate jaoks alles algasid,
sest toetada pole keha
linnaliinibussi oodates
enam kuhugi.
Pedagoog Mai AssakLehtmets on ühiskonnale
palju andnud, jagades aega
Ruusa põhikooli ja Maarja tugikeskuse hoolealuste
vahel. Ka korteriühistu Fööniks Roosna-Allikul tunneb
tema tarmukat juhikätt.

Parem kui eimidagi
Kodulinnas rongi pealt
maha astudes ja end bussireisiks ümber häälestades
sooviks Assak-Lehtmets aga
pisutki üldsuselt teenete
eest tagasi saada. Mäletatavasti kurtis avalikkus eesotsas eluheidikutega meedia
vahendusel hoolega suvel
läbi viidud bussiootekoja
reformi üle: uutel kavalalt
liigendatud istmetel ei saa
end korralikult uueks pudelikorjeringiks välja magada
ega õigupoolest hästi istudagi.
Ent libe ja kitsas istekoht
on ikka parem kui mitte midagi. „Raudteejaamas asuvas bussipeatuses pole isegi
neid ebamugavaid pinke.

Kõik pingid on viidud üle
tee taksopeatusse,“ kurtis
Assak-Lehtmets veel nädal
tagasi.
Sõnakas daam on iseenesest igati nõus, et loomulikult on ka taksosõitu endale
lubada saavatel jõukamatel
kodanikel mugav, kui on
olemas pingid, kus puhata
jalga, panna käest ära reisikotte või suisa sülelapsigi.
„Selliseid võimalusi vääriksid ka ühistranspordi kasutajad,“ jäi ta endale kindlaks.
Eriti kummaliseks muudab aga linnaruumi planeerimise Assak-Lehtmetsa
hinnangul tõik, et kohta,
kus loogilise mõtteviisi kohaselt just istekohad asetseda võiksid, on paigutatud
rattahoidjad. „Samas ei
sõida ju keegi rattaga bussipeatusesse selleks, et minna
bussi peale. Inimesed sõidavad rattaga raudteejaama
pigem selleks, et minna rongi peale,“ arutles sarireisija.
„Kui inimene on nii heas
vormis, et jaksab rattaga
sõita, siis jaksab ta kasutada
rattaparklat ka siis, kui see
ei asu otse bussipeatuses,
vaid näiteks taksopeatuse
kõrval platsil.“
Ometi ei nõua A ssak-Lehtmets suuremeelsuses sugugi, et taksorahvas
päris kõleda asfaldi peale

tõstetaks. Lihtsalt prioriteedid tuleks ümber vaadata.
„Taksot ootavatele inimestele piisaks ka vähematest
pinkidest. Niisama liiklusmüra ja heitgaaside nautimiseks neid pinke ju kahe
sõidutee vahele kasutama ei
tulda,“ arvas ta.

Linn tõttab appi
Nii uskumatu kui see ka
poleks, ongi asjaomased
institutsioonid Assak-Lehtmetsa teraseid märkuseid
arvesse võtmas ning uute
bussiootepaviljonide paigaldus on vaid päevade küsimus. „Seal saab mugavalt
bussi oodata,“ kiitis linnaarhitekt Tõnis Arjus.
Nõrgemate tagajäsemetega klientidele on valmis
vastu tulema ka riiklik
rongifirma Elron. „Oleme
koostöös Eesti Raudtee ja
linnaga tegelemas infoviitade paigalduse ning lapsevankriga, jalgrattaga ja
piiratud liikumisvõimega
reisijate liikumisvõimaluste parandamisega Tartu
jaamas,“ lubas firma kommunikatsioonijuht Mariis
Adamberg. „Linn on kogu
jaamaesist renoveerimas
ning loodetavasti saavad
selle raames paigaldatud ka
uued pingid.“
KAUR PAVES

Ameerika
Kalevi tänaval
25. novembril esietendub
Tartu Üliõpilasmajas Franz
Kafka lõpetamata romaani ainetel põhinev lavateos
„Ameerika“, mis on teadaolevalt esimene teose lavastus Eesti teatrimaastikul.

Esimene akadeemik
17. novembril kell 16 avab
TÜ botaanikaaed botaaniku
ja ökoloogi, esimese Eestis
valitud akadeemiku Teodor
Lippmaa 125. sünniaastapäeval temaatilise posternäituse.

Kaagvere meistrid
8. novembri pärastlõunal
süttis Kaagvere külas iseehitatud majake (5x5 m). Päästjad kustutasid põlengu, kuid
majake oli tules juba hävinud.

Kärnkonnad avavad
hooaja
21. novembril kell 18 algab
Tartu loodusmajas juba 15.

SÄHVATUS

Palgakest juurde
Ametisse tagasi valitud linnapea Urmas Klaasi kuupalk
tuiskas ühtlasi varasemalt
3300 eurolt 4500 eurole,
millele lisandub 400 eurot
autokompentsatsiooni. Viis
abilinnapead peavad leppima 4000 euroga kuus.

Puudulik
lugupidamine
13. novembri õhtupoolikul
äigas lustiveega liialdanud
26-aastane mees Soola tänaval tüli käigus 44-aastasele naisele. Politsei pidas
mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vilistlasi oodates
Sel reedel 70-aastaseks saav
endine Tartu pioneeride
maja ja praegune Lille Maja
ootab kuni reedeni aadressile Lille 9 lugusid endistelt
vilistlastelt, et koos kirjutada
ajalugu.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÄRANDAJAD
VEERIKU SELVERIS: sõiduelamust
soovib ka hinnatundlikum transpordisõber. 

FACEBOOK /
MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused
443.

Läti feministide
PEALETUNG
Reedel kell 18 avatakse
Kunstimajas ühekorraga
kolm Läti naiskunstnike näitust, mis avavad
õrnemast soost kuuevarbaliste maailma täiesti
ootamatute nurkade alt.
Grupinäitus „Jumalanna
ex machina“ Kunstimaja suures saalis uurib kahe äärmuse
vahel võnkuvat kujutluspilti
naisest, kus ühel pool on sageli esoteerilise alatooniga,
populaarne „enda eest hoolitsemise“ ja „naiseliku õnne“
praktika, milles naist võrreldakse jumalannaga, kes elab
kuninglikku elu, veedab aega
ilusalongides ja kannab siidist
hommikumantleid. Teises
äärmuses vaadeldakse naist
aga realistlikust igapäevasest
vaatepunktist, kus naise õlule
langeb lõputu töö ja kohustuste koorem ning ta näib olevat
muudetud masinaks, mille
väärtust määratakse läbi produktsiivsusnäitajate.

Pime gängster
Näituse avamisel alustab
Ingrīda Pičukāne teose „Sensuaalne aas“ maalimist, mis
jätkub terve väljapaneku vältel. Avamis-performance‘i ajal
mängib muusikat Vija Moora.
Galerist Indrek Grigori sõnul pakub grupinäitus kriitilist feministlikku kommentaari ning uurib võimalusi uuteks
vaatenurkadeks. „Tehakse
tänulik kummardus Descartes’ile ja ratsionalistlikule filosoofiale, külastatakse Lääne-Euroopa kunstipärandit
ning flirditakse popkultuuri
kujutistega,“ kruvis ta pinget.
Väikeses saalis eksponeeritud Margrieta Griestiņa
(Dreiblate) isikunäituse „Dag
gy viimne selfie“ peategelase
rolli täidab Daggy, arvutimängude maailmas elav pime mustanahaline keskealine meessoost gängster. Vägivalla eest
pääsemiseks otsustas kange-

Mētra Saberova uurib iseenda steriliseerimise kaudu
naiste õiguste piire.

lane kolida maale ning hakkas
selfie‘de kujul dokumenteerima oma emotsionaalseid läbielamisi ning tundeid nii sõprade kui ka ümbritseva linna ja
looduse vastu. Kuraatoriks on
Šelda Puķīte ning avamisele
lisab värvi muusikalise performance‘iga muusik TV Maskava.

Munajuhad läbi
Grigor lisas näitust kirjeldades, et sageli saab Daggy enne
pildistamist surma, mistõttu
pole tal muud võimalust kui
sõbrad maha jätta ning minna
üksinda romantilistele eksirännakutele. „Näitusel on eksponeeritud Daggy fotod, mis
materialiseerudes väljaspool
virtuaalset maailma muutuvad
meta-selfie’deks, samal ajal täidab näitusesaali Daggy maailma helimaastik,“ vihjas ta.
Mētra Saberova, kelle isikunäitus „Pimpin‘ Yo Mama
Crib“ rullub lahti Kunstimaja
monumentaalgaleriis, kasutab
instrumendina iseenda keha.
Selle abil mängib Saberova

läbi meditsiiniturismi stsenaariume: performatiivselt
orkestreeritud operatsioonid
peegeldavad läbielatud isiklikke ja füüsilisi kogemusi mängulises ja lõbusas formaadis.
Ent süüvimisel esitavad esmalt
koomilistena näivad tööd põhimõttelisi küsimusi naise
identiteedi ning tema õiguste
kohta teha enda kehaga seotud
otsuseid.
Saberova tõdes, et on isiklikult läbi teinud nii steriliseerimise (munajuhade sulgemise)
Tais, hümenoplastia (neitsinaha kirurgiline taastamise)
Poolas kui viibinud Bulgaarias
kehavälise viljastamise konsultatsioonidel. „Arutelu fookuses on teemad nagu emaduse normatiivsus, lastetute
inimeste stigmatiseerimine,
naise keha objektiviseerimine
ning neitsilikkuse diskrimineeriv iseloom nii lääne kui ida
naiste jaoks,“ märkis ta. „Lisaks pööran tähelepanu institutsionaalselt kinnistunud
kunsti ja aktivismi lahususele.“
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast

Vanne antud, leping sõlmitud
Armas austaja, ajal, kui
Sa neid ridu loed, veedan mina juba oma elu
esimest ja viimast välispuhkust 17-kraadises
Küprose paradiisis.
Kuna julgeolekuolukord on
meil selline, nagu ta on, siis
igaks juhuks tegin enne kannapööret kõigi kodumaale
jääjatega vaherahu – kui ma
ei peaks tagasi tulema. Olen
ära leppinud isegi juuksuritega Anne tänaval, keda tõotasin pärast aastatagust fopaad
enam iial mitte külastada.
Kreeka jumalannadega trehvamiseks ju siiski tavapärane
joodikusiilikas, mille mõni
kambajõmm Konsumi ees
pardliga on täristanud, ei kõlba.
Suundusin niisiis salongi ja teatasin, et soovin välja näha nagu
presidendiproua Kersti Kaljulaid. Kuna pealael kipub karvkasv kesiseks jääma, siis piisab
esindusliku välimuse saavutamiseks, kui pisut külgi kärpida.
Kivilinna iluteenuste kuninganna FIE Ave Andlaga sujus meil koostöö esialgu päris
kenasti. Lobisesime maast ja
ilmast ning minu peatne välisreis tekitas temas suurt huvi.
See 41-aastane daam ei näe
küll vanem välja kui 31 ja sobiks

Kuraditosin aastat igal tasemel klientidega töötanud
juuksuri sõnul pole Uunol põhjust kurta millegi üle.

JUUKSURTARTUS.EE

mulle kaaslaseks ideaalselt.
Päris rahule ma lõikusega
ometi jääda ei saa. Selge sõnaga sai öeldud, et nõuan külgedel juuste õgvendamist, nagu
see tänapäeval väga moes on.
Koju jõudes aga vaatas peeglist vastu klassikaline talupojasoeng ja uhked bakenbardid
olid samuti kadunud. Aga
jäägu see järgmisel päeval parandatud eksimus seekord Ave
südametunnistusele.
Muidugi tean, et jõukad
eestlased on võlgades siplevate
lõunamaalaste jaoks magusaks saagiks, ja sestap panen
kõvasti rõhku turvalisusele.
Aluspükstele õmblesin igatahes sularaha jaoks salatasku,
kuigi pole muidugi välistatud,
et need kuuma reisi jooksul ka

jalast võtta tuleb.
Nii palju võin reisifirma
Nikal Traveli kohta öelda, et
klientide mured on minu arvates ikka lahendamiseks, mitte
välja naermiseks. Minul pole
raha igal aastal kuurortites
käia ja ma tõesti ei tea internetikauge mehena, mitusada
sigaretti Küprosele või Türki
kaasa vedada võib. Soovitavad
pöörduda maksu- ja tolliameti
poole, kuid ega ma siis puruloll
ole, et oma salasuitsudega nende ette kelkima läheks.
Öelda, usun, on jäänud vähe.
Eile tuli ärgata juba keset ööd,
et enne lahkumist oma ainsas
pelgupaigas, hubases keldri
boksis veel viimane kodumaine õlu juua ja majahoidja amet
asendajale üle anda. Kojanai-

sest pruut Ilmega me viimast
ööd koos ei veetnud, sest lahkuminek olnuks mõlemale
poolele liiga valus.
Tartust tuli pealinna poole
sõitu alustada juba enne koitu,
sest mingi arusaamatu nimega
check-in pidi algama juba kell
9.10. Õndsal nõukogude ajal
sellist jama küll ei korraldatud.
Kas me siis ei elagi iseseisvas
Eestis, et selliste kummaliste
ingliskeelsete terminitega rahvast eksitama peab?
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VABA AEG

KINO
CINAMON
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EHITUS

Õigluse liiga

KINNISVARA MÜÜK

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

17., 21.11 kell 17.30; 20.11 kell
17.15 Džungel

KÜTE

17.–23.11 kell 11.45 Lumeinimese poeg
17.–19., 21.–22.11 kell 15.15;
20., 23.11 kell 14.50 Mägi meie
vahel
17.–21.11 kell 18.15; 23.11 kell
17.15 Pahad emmed 2
18.–23.11 kell 11.30, 13.15
Pettson ja Findus: Maailma
parimad jõulud
17.11 kell 13.45, 20.30, 22.30;
18.–21.11 kell 13.45, 15, 20.30,
22.30; 22.–23.11 kell 13.45, 15,
18.15, 22.30 Svingerid
17.–19., 21.–22.11 kell 12.45,

ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

Aiad, väravad, tänavakivide paigaldus ja haljastustööd.
Tel 5812 2333, www.aiarajatised.ee

15.40; 20., 23.11 kell 12.15,
15.40 Thor: Ragnarok

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

17.11 kell 19.45, 22.15; 18.–
23.11 kell 12, 14.30, 19.45,
22.15 Õigluse liiga

22.11 kell 19 Anton Baranov

NÄITUS

22.–23.11 kell 20.15 Eellinastused: Mõrv Idaekspressis

ANNELINNA RAAMATUKOGU

22.11 kell 17.45; 23.11 kell
19.30, 21.30 Eellinastused:
Papside lahing 2

kuni 15.12 Raimond Raadiku
fotonäitus Ahvenamaa saared
– pärlid Läänemeres

KONTSERT
BIG BEN PUBI
17.11 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
18.11 kell 21.30 Raen Väikene
24.11 kell 21.30 Privil
25.11 kell 21.30 Absolute
EESTI RAHVA MUUSEUM
18.11 kell 18 Lauri Saatpalu
23.11 kell 19 Andreas Lend ja
Allan Jakobi
24.11 kell 19 Jaak Sooäär,
Henno Kelp, Kristjan Kallas
feat Robert Linna
JAANI KIRIK
24.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb
organist Anna Humal

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.11 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Sügise värvid

Aiaeri: grill, saun, terrass, kuur,
väliköök, rajatised. Puit-, kivi-, looduskivilahendused. Tel 5820 2040.
Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitustööd. Katused, fassaadid,
vundamendid. Tel 529 2146,
www.renoveh.ee

LINNARAAMATUKOGU

kuni 18.11 Tõnu Tormise fotonäitus On Pärt

kuni 18.11 näitus Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded
läbi aja
kuni 16.12 noodinäitus Salongimuusika

KINNISVARA OST

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Katuse ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929, raivo@solna.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 16.12 Kadi Kurema graafikanäitus Punane ja roheline

Soodsalt talumaja kõrvalhoonetega Rõngu vald, Kirepi küla, Vahemäe (maja üp 60,7 m², krunt 2400
m², kaev, elekter, ahiküte, saun, kelder, laut-küün, 13 900 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

kuni 17.11 Eva Elise Olli maalinäitus Vaherahu elukaosega

kuni 18.11 raamatunäitus Siuru
100

2-toal korter Tartus Veerikul renoveeritud majas. Tel 5556 8234.

Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

ÜÜRILE ANDA
2-toal ahik korter Ülejõel (2/2,
38 m², osal möbl, korras, 195 €).
Tel 5817 6421.

ÜÜRILE VÕTTA
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

MATERJAL

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus, 30
cm). Tel 510 0451.
Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus, Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

LOOMAD

Liiva, kruusa, killustiku, mulla jm
müük ja vedu. Kopatööd.
Tel 505 1105.
Müüa trapetsprofiilplekk T20,
lehe pikkus 4,55 m. Toon tumehall
RR23, uus, pakendis. Kogus 30 tk /
150 m². Müük ka lehe kaupa. 25 €/
tk. Tel 529 7985.

40 l võrkkotis küttepuud lepp,
kask. Puitbrikett. Transport Tartus
tasuta. Hinnad soodsad. Talveküte
OÜ, tel 5341 2221.

Müüa elusad vutid lihaks.
Tel 503 4708.

OTSIN TÖÖD
Sõiduõppe ABC lõppastme-,

47 a täpne ja kohusetundlik naine
soovib leida teenimisvõimalusi, ka
ajutisi ja ühekordseid. Sobin hästi
eakatega, meeldib laotöö.
Tel 749 3124.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD
DuNord pakub tööd nõudepesijale Nooruse tn 1 kohvikus.
Tel 517 6509, info@dunord.ee
Kooli toitlustuses Tartus: kokk,
abikokk, nõudepesija.
Tel 5305 6490, tartu@dussmann.ee
Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.
Otsime puhastusteenindajaid
Kvartali keskuse (Riia 2) Maksimarketisse (8 h vahetused) ja Ihaste
Konsumisse. Töö vahetustega.
Tel 5686 2233, info@taararing.ee
Puhastusteenindajale Tartus
Nooruse 3 ja Nooruse 9 osalise
koormusega. Tel 5308 8071.
Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee
Puitukse valmistajale.
Tel 508 7538, info@albero.ee

Ülejõe kohvik (Tehase 16) otsib
nõudepesijat. Tel 5561 1649,
kelliari@hot.ee
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Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Septikute, reoveemahutite ja
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

TERVIS

Jõuluks pingevabaks! Advaita
massaažiruumis Vaksali 17A (3. k)
kõik massaažid 20% odavamad.
Vaata: advaita.ee Tel 5558 4585,
akartul@hotmail.com

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal
ennustusliinil 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

EW plekist kommikarbid, kohvipurgid, rahakassad, reklaamsildid, kindlustussildid jm!
Tel 5649 5292.

Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com

Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

Tulede põhjalik taastamine, poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee

Ülekasvanud kruntide hooldus,
sae- ja võsatööd. Kõik aiatööd
ühest kohast! Tel 5346 1476,
info@niitmine.ee
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Soojuspumbad paigaldusega
eramajale. Tel 5623 7113, Tiigi 57,
Tartu, www.kliimasepp.ee

Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Igasugused märgid, medalid ja
ordenid. Ka laua- ja suveniirmedalid. Tel 5893 8528.
Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.

Vana lihvitud merevaigust kollaste või kirjude kuulidega kaelakee
(maksan kuni 800 €, suuremate
eest ka rohkem) jm naiste ehted.
Võib vajada ka parandamist. Huvitavad ka vanad lauanõud, vaasid,
raamatud ja palju muud.
Tel 5639 7329, Liina
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.

TEENUSED

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Kulla ja hõbeda kokkuost turu
parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62.
Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Vanad raamatud, maalid, graafika, postkaardid, fotod, merevaigust ehted, mööbel, märgid,
medalid, samovarid, mündid,
paberraha. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Vanavara kokkuost! J. Kuperjanovi 62. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ehete, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

TUTVUS
60/170/72 koduse eluviisiga
mees soovib tutvuda sobivas vanuses Tartu naisega püsisuhteks. Tiit,
tel 5387 5713.

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

MÜÜK

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com

Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee

Müüa mootorsaag Stihl 261 C-M
(uus, garantiiga, 550 €), uus Stihl
251 C (300 €). Tel 5459 4449.

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Vene-aegsed ja vanemad rahad,
tehnikaajakirjad, raamatud,
ordenid, rinnamärgid, dokumendid, fotod, kellad, fototehnika,
raadio, portsigar, habeme- ja
taskunoad, jahitrofeed jpm. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.

Saunaahjud. Hind soodne. Teen
ka ahjusid tellimise peale Tartus.
Tel 5629 6070.

OST

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.

Ostan sellise vaasi hinnaga 20 €.
Võib ka teist värvi olla! Tulen ise
kohale. Tel 5803 6752.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Raamatud, ehted, vanavara pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata
- www.jaad.ee

Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted, hõberublad
jm! Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.

Kärcheri tekstiilipesuri rent
Tartus! Hind 30 € päev, tasuta
transport. Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

Ehitus, remont ja siseviimistlus.
Tel 5686 5118.

Ohtlike puude langetamine. Tel
5822 8154, www.puulangetus.eu

Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Elektritööd. Tel 5345 3303.

Santehnik. Tel 5361 5254.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Ehete, hõbeda, müntide, märkide, raamatute jne ost! Head
hinnad! Raha kohe! Tel 5803 6752.

Veemõõturite vahetus. Segistite,
boilerite, siugtorude, WC-pottide
remont või vahetus.
Tel 5616 4389.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Välismaa firmade asutamine ja
müük koos pangaarve avamisega,
firmade muudatused ja likvideerimine. Tel 508 9565, valmisfirma@
gmail.com, www.vatnocorp.com

Enne 1970. a kommipaberid, õllepudelisildid, tikutoosietiketid. Ka
kollektsioonid. Tel 5893 8528.

Sõjaväe, kaitseliidu märgid, medalid, raamatud, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

TEATED
NB! Külastage eksklusiivsel
kirbuturul (Kalda tee 24) boksi 18.
Müügil palju huvitavat!

VABA AEG
DJ Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €. Tel
5618 1139, heiki.hainsalu@mail.ee
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