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Raepress

Tallinna linnapea Taavi Aas, abilinna-
pea Kalle Klandorf, Tallinna kommu-
naalameti ja ASi Nordecon esindajad 
võtsid maha Haabersti ristmiku auto-
viadukti sillapärja.

Sümboolse sillapärja mahavõtmise-
ga 18. detsembril tähistati betoonitöö-
de lõpetamist. Paldiski maantee Tallin-
na-Keila-suunaline viadukt avatakse 
liikluseks 2018. aasta mais. Kogu rist-
mik valmib aga 2018. aasta oktoobris.

Haabersti ristmiku rekonstruee-
rimisel tehakse mitmesuguseid tee-
töid, paigaldatakse veevarustus ja ka-
nalisatsioon, tänavavalgustus ning 
uued foorisüsteemid. Kergliikleja-
te jaoks rajatakse Ehitajate tee alla 
38 meetri pikkune tunnel ja Paldis-
ki maantee alla 54 meetri pikkune 
tunnel. Uued kergliiklusteed tulevad 
igasse suunda.

Projekt hõlmab Paldiski maantee, 
Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ka-
hetasandilise ristmiku ehitust, Paldis-
ki maantee ehitust 1,05 kilomeetri, 
Rannamõisa tee ehitust 1,1 kilomeet-
ri ja Ehitajate tee ehitust 100 meet-
ri ulatuses.

Haabersti uus linnaosa-
vanema asetäitja
Alates 2. jaanuarist töötab Haabers-
ti linnaosa vanema asetäitjana Oleg 
Siljanov. Enne seda töötas Oleg Sil-
janov linnamajandusosakonna ju-
hatajana. Tema põhitöö on linna-
osa heakorra tagamine ja linnava-
ra haldamine, samuti linnamajan-
dusosakonna töö kureerimine. Kõi-
gis tema töö valdkonda kuuluvates 
küsimustes võite alati pöörduda ot-
se Oleg Siljanovi poole telefonil 640 
4803 või e-posti aadressil oleg.silja-
nov@tallinnlv.ee.

Pensionilisa tõuseb
Raepress

1. jaanuaril 2018 tõuseb Tallinnas pen-
sionilisa toetuse määr seniselt 76,70 
eurolt 100 eurole.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul 
on Tallinna linn juba aastaid maks-
nud pensionäridele ühekordset toe-
tust, kuid nüüd on põhjust rõõmusta-
da, sest linna järgmise aasta eelarve või-
maldab tõsta toetuse määra 100 eurole. 

«Tallinn hoolib oma eakamast selts-
konnast ning Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäeva puhul leian, et see on kena 

kingitus, mis linn oma pensioniealis-
tele Tallinna kodanikele järgneval aas-
tal kingib. See on kindlasti väga oluli-
ne tõus paljude inimeste jaoks,» sõnas 
abilinnapea Mölder.

Mölderi sõnul räägivad enne vali-
misi ka kõik poliitikud, et pensionili-
sa on tarvis suurendada. «Tallinna linn 
seda aga teeb ning usun, et meil on väl-
ja töötatud laialdane ja kõiki abivajaja-
te gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süs-
teem, sh sünnitoetuse ja lapsehoiutee-
nuse hüvitamine, koolitoetus, tasuta 
toit koolides ja lasteaedades, mitme-

sugused vajaduspõhised peretoetused, 
toimetulekutoetus, pensionilisa jpm,» 
lisas Mölder.

Pensionilisa makstakse vanadus- ja 
töövõimetuspensioni saajaile ning täis-
ealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni 
saajaile tingimusel, et toetuse taotle-
ja on rahvastikuregistri andmetel Tal-
linna linna elanik vähemalt aasta en-
ne toetuse taotlemise aasta 1. jaanua-
ri ning on kantud riiklikku pensioni-
kindlustuse registrisse.

Taotlemisõigus on kaks kuud (sün-
nikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse 

maksmise kord näeb ette, et toetust ei 
saa taotleda pensionile jäämise aastal. 
Avalduse peavad esitama ainult esma-
kordsed taotlejad. 

Sotsiaal- ja tervisehoiuameti koos-
tööpartnerid pakuvad pensioniealis-
tele Tallinna kodanikele ka mitme-
suguseid soodustusi. Näiteks saavad 
Tallinna eakad odavamalt prillid, ra-
vimid, arvutiabi jms. Soodustuste koh-
ta saab täpsemat infot Tallinna kodu-
lehelt http://www.tallinn.ee/Teenus-
Pensionilisa-soodustused#menyy_
osutaja_59881.

Tunnustuskonkurss
Haabersti linnaosa valitsus kuulutab 
koostöös Haabersti vaba aja kesku-
sega välja haridustöötajate tunnus-
tuskonkursi. 

Konkursi eesmärk on tunnustada 
inimesi, kes 2017. aastal paistsid sil-
ma oma tegevusega haridustöö val-
las, kelle töö on olnud tähelepanu-
väärne Haabersti lastele ja noortele 
ning kes on andnud olulise panuse 
haridustöö edendamisesse.

Haabersti tunnustusauhindade  
kategooriad on järgmised:
  Haabersti aasta haridusjuht,
  Haabersti aasta parim lasteaia-

õpetaja,
  Haabersti aasta parim kooliõpetaja,
  Haabersti aasta staažikas õpetaja,
  Haabersti parim õpetaja abi.

Ettepanek peab sisaldama järg-
miseid andmeid:
  esitatava kandidaadi andmed (kon-

taktandmed, organisatsioon, ame-
tinimetus ja selles ametis töötatud 
aastate arv);

  A4-formaadis leheküljel argumen-
teeritud ülevaade kandidaadi te-
gevusest, millega ta on eelmisel 
aastal silma paistnud;

  esitaja nimi ja kontaktandmed. 

Ettepanekuid võivad teha nii hari-
dusasutused, õpilased, lapsevanemad 
kui kõik teised, kes haridustöö vald-
konnaga kokku puutuvad.

Ettepanekud kandidaatide koh-
ta palume tuua Haabersti vaba aja 
keskusesse, aadressil Ehitajate tee 
109a/2, 3. korrus või saata e-posti 
aadressil Kaidi@haabersti.ee, mär-
gusõnaga «tunnustuskonkurss» hil-
jemalt 12. veebruaril 2018.

Tunnustusauhinnad antakse üle 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pü-
hendatud Haabersti linnaosa vane-
ma Marek Jürgensoni pidulikul vas-
tuvõtul.

Haabersti ristmiku sillakaar on valmis

 Tuleartistid

 Meeleolu loob Kirss Garden

 Tegevuste ala noortele

 Ilutulestik

 Üllatused!

  Kell 16.00-18.00 toimuvad käsitöö 
töötoad Haabersti Sotsiaalkeskuses 
(Õismäe tee 24). 
Avatud on käsitöönäitus.

HAABERSTI
LINNAOSA VALITSUS

Haabersti  Linnaosa 
Valitsus kutsub 3. veebruaril algusega kell 16.30  Õismäe ti igi promenaadil
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Sillapärg on maha võetud. Taavi Aas ja ASi Nordecon juhatuse liige Erkki Suurorg.
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Punaveteranidest – või mis värvi  
peab olema heategevus?

Mihhail Kõlvart
Tallinna linnavolikogu esimees

Lugedes meediaväljaannete kirjutisi heategevuskampaaniast 
«Mina mäletan, mina aitan», tekib küsimus: kas häiriv faktor 
seisneb selles, et abivajajad on Punaarmee ridades Natsi-Sak-
samaa vastu sõdinud vene rahvusest inimesed? Ent selle vas-
tu sõdisid ka ameeriklased, prantslased, inglased ja teiste Eu-
roopa riikide esindajad. Paljud neist kuuluvad nüüd koos Ees-
tiga NATOsse. Või ei sobi selleks väljundiks ajaleht Stolitsa? 
Või on põhiprobleem ikkagi Mihhail Kõlvarti isikus?

Hämmastav, kui palju negatiivset ja isegi varjamata viha 
võib tekitada üks heategevuskampaania, ning seda veel jõu-
lueelsel ajal. Need, keda meedia «punaveteranideks», nimetab, 
on inimesed, kel vanust keskmiselt 94 aastat. Paljud neist ei 
ole ammu suutelised kodust väljuma või isegi voodist tõus-
ma, seega vajavad voodikohta hooldushaiglas või kodus hool-
daja abi. Nende vanurite pension on keskmiselt 300–400 eu-
rot. Tallinnas on neid veterane umbes 300 ja paraku igal nädal 
lahkub meie seast keegi. Tihtilugu elavad nad armetutes tin-
gimustes, sest hooldajateenus maksab umbes 11 eurot tund, 
hooldusasutuste esimese kuu tasu on aga üldjuhul 10 eurot öö-
päevas ja alates teisest kuust 30 eurot ööpäevas. Ühiskondliku 
algatuse «Mina mäletan, mina aitan» eesmärk on tagada nei-
le inimestele võimalus vähegi inimväärselt oma elu lõpetada. 

Võib-olla ei tea ajakirjanikud, et sellised kulud ei ole prog-
rammi raames abi saavatele inimestele jõukohased. Või kaob 
infosõjas igasugune empaatiavõime ja lugupidamine eaka-
te vastu? Alles on jäänud pelgalt mõisted «oma» ja «võõras».

On positiivne, et igal aastal osalevad Eesti elanikud üha hel-
gemalt ja aktiivsemalt heategevuses ning kasvab heategevus-
kampaaniate arv. Loomulikult käib sellega kaasas meediaka-
jastus, sest teisiti ei oleks ju võimalik avalikkust kaasata. Tun-
tud inimeste osalemine suurendab omakorda tähelepanu ja 
usaldust kampaania vastu, tänu millele kasvavad ka annetu-
sed, mis tähendab omakorda, et toetus jõuab võimalikult pal-
jude abivajajateni. Eespool kirjeldatu on iseloomulik ja omane 
ka kampaaniale «Mina mäletan, mina aitan». Tegemist on sot-
siaalselt olulise algatusega ja projektiga, mis kindlasti jätkub. 
Loodan, et ka ajaleht Stolitsa jätkab kampaania kajastamist, 
sest teistele meediaväljaannetele ei tihka kahjuks enam loota. 

Kõne all oleva heategevuskampaania propagandaks nime-
tamine ei solva mitte ainult abivajajaid, vaid ka enamikku 
kohalikke venelasi. Kuid end «sotsioloogia ja psühholoogia 
asjatundjateks» (loe: vene hinge asjatundjateks) pidavad ini-
mesed üritavad avalikkuses tõestada, et ühe heategevusakt-
siooniga on võimalik tuhandeid inimesi valimiskastide juurde 
tuua. Vaevalt lubaks keegi neist sama väita eesti valijate koh-
ta. Kahjuks tuleb möönda, et inimese küünilisusel ei ole piire.

Tallinna linna lumemurdja
Raepress
Tallinna linnavalitsus kuulutas välja võistluse «Tallinna linna 
lumemurdja» ning kinnitas konkursitingimused.

Võistluse «Tallinna linna lumemurdja» eesmärk on välja 
selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteri-
ühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid ees-
kujulikke majahoidjaid, kelle ülesanne on teha talviti lume- 
ja libedustõrjet ning tagada normaalsed liikumistingimused. 

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja kan-
didaate võivad esitada kõik linnaelanikud. Iseennast esitada 
ei saa. Kandidaatide nimed tuleks saata linnaosavalitsustele 
e-postiga kuni 16. märtsini 2018.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosavalitsused 
tutvuvad esitatud kandidaatide hooldatavate puhastusala-
dega ja küsitlevad elanikke, nimed edastatakse korraldus-
toimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse.

Kõige eeskujulikum majahoidja saab tiitli Lumemurdja 2018, 
lisaks tunnustatakse veel kahte majahoidjat. Konkursi tule-
mused avaldatakse Tallinna veebilehel märtsis.

Haabersti linnaosa valitsus avalikustab 
ajavahemikus 02.–16.02.2018  
detailplaneeringud.
Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneeringuga on ette nähtud moo-
dustada Sõõru tn 45 ja Sõõru tn 45a kinnistust kaks elamu-
maa sihtotstarbega krunti, millest ühele on määratud ehi-
tusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehita-
miseks. Teine krunt on ette nähtud Alemaa tn 11 kinnistuga 
liitmiseks. Planeeringuala suurus on 0,28 ha.

Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneeringus on 
ette nähtud Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistule ehitusõi-
guse määramine kahe kuni 3 maapealse korrusega (kolmas 
korrus osaliselt) ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehi-
tamiseks. Planeeringuala suurus on 0,44 ha. 

Detailplaneeringutega saab tutvuda linnaosavalitsuses Ehi-
tajate tee 109a kabinetis 205 ajavahemikus 2.–16. veebrua-
rini tööaja jooksul ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, 
lauas nr 23. Detailplaneeringu joonist ja seletuskirja saab 
vaadata ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr/.

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

K ui kogukondlik intelligentsus põ-
hineb IT-võimekusel ning sood-
sal ettevõtluskeskkonnal, siis tar-

ga linna kuvand algab säästlikust ning ela-
nikke liigsetest kuludest vabastavast aren-
gust. Tarka linna iseloomustab tasuta ühis-
transport ja prügivedu ning väikesed kütte- 
ja elektrikulud.

Tasuta transport
Tänu 1. jaanuaril 2013 kehtestatud tasu-
ta ühistranspordile on Tallinnal targa lin-
na kontseptsiooni elluviimisel oluline edu-
maa. Esimene samm on astutud ning tule-
mused nähtavad.

Tasuta ühistranspordi kogemus kinnitab, 
et nüüdisaegse arengu otstarbekust ei saa 
hinnata lineaarselt ehk Exeli tabelis kulu-
sid kokku lüües. Praeguseks on Tallinna ta-
suta ühistransport näidanud, et selle käigus 
hoidmine toob tulu, mitte ei koorma linna 
eelarvet, nagu oponendid tõestada püüdsid. 
Piletimüügist ja süsteemi administreerimi-
sest loobudes hoiame kokku raha saama-
ta piletituluga pea samas suurusjärgus. Tä-
nu ühistranspordi kasutajate arvu kasvule 
on autode hulk liikluses vähenenud. Ühis-
transpordi käepärasus on parandanud lin-
na asumite sidusust ning taganud tasakaa-
lustatud arengu. Tallinn ei kannata getos-
tumise all nagu enamik Euroopa pealinna-
dest. Sellest johtuvat tulu on keeruline ra-
halises vääringus mõõta, ent kindlasti või-
me arvestada kümnete miljonitega aastas, 
mida ei tule kulutada sotsiaalabile, ning kri-
minogeenselt tundlikes asumites elemen-
taarse õiguskorra tagamisele. Ehk kui ta-
suta ühistranspordile üle minnes oli pile-
titulu osa ca 20 miljonit eurot ning ülejää-
nud 80 protsenti laekus nii ehk teisti do-
tatsioonist, siis tänaseks on piletitest loo-
bumine toonud igal aastal tagasi mitu kor-
da rohkem. Vabanenud raha on aga kasu-
tatud ühistranspordi materiaalse baasi pa-
rendamiseks. 

Tasuta prügivedu 
Teine samm teel targa linna poole on tasu-
ta prügivedu, mille suunas Tallinn juba sa-
muti jõudsalt liigub. Prügi liigiti sorteerimi-
ne pole tallinlastele enam ammu uudis ning 
tublidusega selles vallas oleme Euroopas esi-
rinnas. Mida rohkem sorteerime, seda suu-
rem on võimalus prügist tasuta vabaneda, 
sest jäätmete väärtus oleneb just sorteerimi-
se kvaliteedist. Samas jääb suur kogus siis-
ki segaolmejäätmeteks, mida saab küll ka-
sutada elektri ja soojuse tootmisel, ent mis 
oma väikese kütteväärtusega ning keskkon-
naohtlikkusega muudab tootmise kalliks. Se-
gaolmejäätmete koguse märkimisväärsel vä-
hendamisel ei saa loota vaid elanike valmi-
dusele prügi sorteerida. Jäätmekeskuses tu-
leb luua piisav võimekus segaolmejäätmete 
täielikuks sorteerimiseks ning kasutamiseks 
näiteks kompostmulla tootmiseks, mis muu-
tub maailmas üha nõutumaks kaubaks ning 
millele leidub piisavalt turgu. Kui suudaksi-
me viia prügikäitluse tasemele, kus 90 prot-
senti taaskasutatakse ning vaid 10 protsen-
ti ladestatakse prügimäele, on saadav tulu 
piisav, et tehtud investeeringud end mõist-
liku ajaga tasa teeniksid ning katta saaks ka 
jäätmete kogumise, transpordi ja töötlemi-
sega kaasnevad kulud. Töödeldud jäätmed 
saab vabastada ka saastetasust.

Tasuta prügivedu säästab aastas lisaks sa-
du tuhandeid eurosid, kuna prügi tasuta ära-
andmise võimalus kaotab tühermaadelt ise-
tekkelised prügimäed, millega praegu Tallin-
nas võitleme. Sellega hoiame kokku nii nen-
de likvideerimiseks kuluva raha kui ka mu-
po ressursi reostajatega võitlemisel. 

Nagu üleminekul tasuta ühistranspordi-
le, jätkub kriitikuid, kes peavad tasuta prü-
givedu utoopiliseks ja linnale liiga kulukaks 
ettevõtmiseks. Ei vaevuta teemasse süvene-
ma ning kõiki plusse kokku arvama, küll aga 
näeb opositsioon siin uut võimalust linna-
valitsust rünnata. Sellele vaatamata usun, et 
juba lähiaastatel saab tasuta ära anda mitte 
üksnes paberit, vaid kõiki jäätmeid. See on 
teine samm targa linna poole, mis Tallinnal 
pärast esimese astumist tuleb teha.

Tasuta toasoe ja elekter
Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi jär-
gi peavad 2019. aastast olema kõik uued ava-
likud hooned liginullenergiamajad ning ala-
tes 2021. aastast kehtib sama nõue ka teiste 
hoonete püstitamisel. Liginullenergiahoonet 
defineeritakse kui parima võimaliku ener-
giatõhususe ja taastuvenergia lahenduste-
ga, tehniliselt mõistlikult ehitatud hoonet, 
kus aastane energiakasutus jääb alla mää-
ratud miinimumväärtuse. See tähendab, et 
uute ehitiste ülalpidamine muutub üha oda-
vamaks. Samas tuleb muuta energiatõhu-
samaks läinud sajandil massiliselt püstita-
tud paneelmajad. Pelgalt fassaadide soojus-
tamise ja soojusvahetiga sundventilatsiooni-
ga neid säästlikumaks ei muuda. Üks kokku-
hoiuvõimalus on viia suured korterelamud 
üle päikeseenergia abil toodetud elektri- ja 
soojavarustusele. Päikesepaneelidel põhinev 
tehnoloogia on aasta-aastalt muutunud üha 
efektiivsemaks ning nüüdseks on töötatud 
välja odavad ning töökindlad viisid energia 
akumuleerimiseks, mis muudavad päikese-
energia kasutamise elamutes veelgi tõhusa-
maks.

Kuigi päikesepaneelidel põhinevat tehno-
loogiat pakutakse Eestis juba läinud sajandi 
90ndatest, pole Tallinnas eriti palju korteri-

ühistuid, mis oleks selle kasutusele võtnud. 
Süüdi on visalt kaduvad müüdid, et Eestis on 
liiga vähe päikesevalgust, tehnoloogia kal-
lis ning paneelid ise välismõjudele tundli-
kud. Linna esmane ülesanne ongi seesugu-
sed eelarvamused ümber lükata.

Päikest jätkub Eestis piisavalt, sest nüüdis-
aegne päikesepaneel töötab ka pilvise ilma-
ga. Paneelide tööiga on pikenenud enam kui 
30 aastale ning selle lõpuks säilitavad need 
ca 80-protsendilise tõhususe. Kiirest arengust 
annab tunnistust ka tootluse kasv. Kui veel 
viis aastat tagasi tootis üks standardmõõ-
dus paneel 200–220 W energiat, siis nüüd 
on võimsus juba 260–345 W. Tasuvusaeg on 
keskastme süsteemidel umbes kümme aas-
tat ning nende soetamiseks võetud panga-
laenu saab katta energia ülejääke realiseeri-
des. Nii et päikesepaneelide puhul võib tõe-
poolest kõnelda tasuta elektrist.

Tuleb leida võimalus toetada korteriühis-
tuid nii projektide koostamisel kui ka pan-
galaenu taotlemisel, samuti võiks kaaluda 
vastava riikliku abimeetme rakendamist. 
See suurendaks päikeseenergia populaar-
sust hüppeliselt. Mäng väärib küünlaid, sest 
just päikeseenergia abil suudame vabastada 
elanikud suurtest küttearvetest ning varus-
tada elektriga, mille tootmiseks kulunud in-
vesteeringu saab tasuda ülejäänud ressursi 
realiseerimisega avalikku võrku. 

Eesti on seni olnud päikeseenergia kasu-
tamisel Euroopas üks sabassörkijatest. Tallin-
nast võiks selles vallas saada eeskuju terve-
le riigile. Kui suudame müüdid murda ning 
päikeseenergiale rohelise tee avada, astume 
viimase sammu targa linna poole. 

Tasuta teenused muudavad kogukonna 
ühtseks ning lahendavad mitmed sotsiaal-
sed probleemid. Olgu parempoolsetes mõtte-
mallides kinni olevatele kritiseerijatele öel-
dud, et tark linn pole sotsialistlik kommuun, 
kus põhirõhk rahata hüvede jagamisel, vaid 
linnaliste protsesside juhtimine ühisvahen-
deid mõtestatult suunates. Tasuta ühistrans-
port, prügivedu, elektri- ja soojatootmine on 
investeering tulevikku, võimalus nutika ja 
säästva linnakeskkonna loomiseks.

Kolm sammu targa linnani 
Rahvusvaheliselt tunnustatud Intelligent Community Forum valis 
Tallinna 400 linna seas seitsme intelligentsema kogukonna hulka, 
mis kohustab meid olema eeskujuks hästi toimiva ning targa linnana. 

30 korteriga elamus Õismäe tee 11 on keskkütte ja tarbevee soojendamise ning 
elektrisüsteemi integreeritud taastuvenergialahendused. Tarbevee soojendami-
seks on paigaldatud vaakumtorudega päikeseküttekollektorid (480 toru arves-
tusliku neeldumispinnaga 64 m2), elektrit toodavad päikesepaneelid võimsusega 
11 kW ja mikrogeneraator võimsusega 10 kW, tarbevee ja keskküttevee soojen-
damiseks on 20 kW õhk-vesi-soojuspump. Soojuse hinnaks kujunes nii 2016. kui 
ka 2017. aastal keskmiselt 43 eurot/MWh (Tallinna Küttelt ostab ühistu kaugkü-
tet hinnaga 60 eurot/MWh). Suvekuudel ühistu kaugkütet üldse ei kasuta ja soo-
juse hind on neil tänu päikesekollektoritele (toodavad ainult sooja vett), õhk-vesi-
soojuspumbale ja päikesepaneelidele vaid 1–3 eurot/MWh. Suvekuudel kujuneb 
elektri hinnaks 15–25 eurot/MWh, samas kui sisseostetud elektri koguhind (sh 
elekter, võrgutasu ja maksud) on 80–96 eurot/MWh. Pikemalt kirjutab taastuve-
nergialahendustest järgmises lehes ühistu juhatuse liige Gennadi Vaher.
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Maxima avas Tallinnas pealinna teise XXX-hüpermarketi
Maxima jaekaubanduskett avas 
detsembris Haaberstis oma pealin-
na teise XXX-hüpermarketi, kus li-
gi 4000-ruutmeetrisel müügipinnal 
on saadaval enam kui 30 000 toi-
du- ja esmatarbekaupa ning tekkis 
ligikaudu 120 uut töökohta.

Maxima Eesti peadirektori Vygintas Ša-
pokase sõnul on jaeketi eesmärk pak-
kuda nii ümberkaudsetele Haabersti 
elanikele kui ka kõigile lähipiirkon-
dade ja naabervaldade elanikele pari-
mat ja soodsaimat võimalust osta iga-
päevakaupu. 

«Meie hüpermarketite kontseptsioo-
ni kohaselt leiavad kliendid Haabers-
ti Maxima XXX-kauplusest parima ja 
soodsaima valiku kodumaistest toode-
test kuni kaugemate maade eksootilis-
te gurmeeroogadeni,» ütles Šapokas. 

Haabersti hüpermarketi ametli-
kul avamisel osalenud Tallinna linna-
pea Taavi Aasa sõnul on uus laia sorti-
mendiga kauplus oodatud uudis kõi-
gile Haabersti 45 000 elanikule. «Vä-

ga positiivne on kindlasti ka asjaolu, 
et uue kauplusega luuakse ligikaudu 
120 uut töökohta,» märkis ta.

Uue hüpermarketi ametliku avami-
se puhul jagasid külastajatele teisipäe-

val toiduvalmistamise ja tervisliku toi-
tumise nõuandeid kalandusentusiast 
ja mitme selleteemalise raamatu au-
tor Vladislav Koržets, treener ja fitness-
nõustaja Egle Eller-Nabi ning tervisli-

ke eluviiside edendamisele pühendu-
nud blogija  Merilin Taimre. Kauplu-
se avamisel lõi meeleolu Kalevi kam-
merkoor. 

Peale hüpermarketi on kaubandus-
keskuse hoones apteek, ilusalong, lem-
mikloomapood, lillekauplus ja kiirsöö-
gikoht. Investeering uue kaupluse ra-
jamisse oli 10,7 miljonit eurot. 

Uus hüpermarket on Maxima jaeke-
ti kolmas selle formaadi kauplus Ees-
tis – varasemad hüpermarketid avati 
2005. aastal Pärnus ja 2015. aastal Tal-
linnas Linnamäe teel. 

Maxima jaekett tegutseb Eestis ala-
tes aastast 2004. Ketti kuulub 77 kaup-
lust, millest 54 on Maxima X-kodu-
kauplused, 19 Maxima XX-supermar-
ketid, kolm Maxima XXX-hüpermar-
ketid ja üks e-toidupood. Iga päev tee-
nindavad Maxima kauplused keskmi-
selt 170 000 inimest. Jaeketti kuuluvad 
ka kaheksa kulinaariatsehhi ja logis-
tikakeskus. Kõigis Maxima Eesti ette-
võtetes kokku töötab ligikaudu 3700 
inimest.

Tulekahju 
ei küsi  
aega ega 
kohta
Päästeameti Põhja pääste - 
keskuse ennetusbüroo

Tõsi ta on, et õnnetus ei hüüa tul-
les ega teata kunagi ka oma tule-
kust ette. Nii tõi kahjuks ka jõulu-
kuu meile kurbi uudiseid, tulekah-
jusid ja ka hukkunuid. 

Lõppenud aastaga, sealhulgas 
Haaberstis juhtunud traagilise õn-
netusega seostub hooletu suitseta-
mine ja lahtise tule kasutamine. Te-
gemist on samas ka ühe kergemini 
ärahoitava tulekahjuga, milles on 
oluline roll inimesel endal. 

Nimelt on lahtist tuld kasutades 
esmane tagada ohutus ja turvali-
sus. Kuidas seda aga teha? Näiteks 
küünlaid põletades tuleb jälgida, et 
küünal oleks eemal süttivatest ma-
terjalidest, asetatud põlemiskindla-
le alusele ning lastele ja loomadele 
kättesaamatus kohas. Harvad pole 
olukorrad, kus tulekahju on alguse 
saanud lemmiklooma sabaga maha 
tõmmatud küünaldest. Peale selle 
tuleb lahkudes alati ka tuli kustu-
tada. Sama kehtib ka söögitegemi-
se kohta – valmivat toitu ei tohi ku-
nagi valveta jätta, veel vähem ise 
samal ajal kodust lahkuda! 

Teine suur probleem on siseruu-
mides suitsetamine ja halvematel 
juhtudel põleva sigaretiga magama 
jäämine. Ka sellisel juhul ei ole õn-
netus kaugel ning kui magades tu-
lekahjust tekkivat vingugaasi sis-
se hingata, ei pruugi inimene õi-
gel ajal ärgata. Seda tüüpi õnnetu-
si oli eelmisel aastal kahjuks väga 
palju. Nii soovimegi inimestele sü-
damele panna, et suitsetada tohib 
vaid selleks ette nähtud kohtades 
ning konid tuleb panna tulekind-
lasse anumasse, kus need täielikult 
jahtuda saavad. 

Päästjad ei väsi kordamast, et 
odavaim elukindlustus on suitsuan-
dur, mis on Eestis kohustuslik ju-
ba 2009. aastast. Siiani aga tuleb 
tihtipeale tõdeda, et õnnetuskohal 
puuduvad andurid, mis oleksid ai-
danud tulekahju varakult avastada 
ja suuremaid kahjustusi ära hoida.  

Kas Sinu või Su lähedaste kodu 
on tuleohutu? Telli endale või oma 
lähedastele tasuta kodunõustami-
ne, et koos spetsialistiga praegu-
ne olukord üle vaadata ja vajadu-
sel muudatusi teha. Selleks tuleb 
helistada pääste infotelefonile 1524 
ja broneerida endale sobiv aeg. Pen-
sionäridele ja vähekindlustatud pe-
redele paigaldatakse nõustamise 
käigus vajadusel ka suitsuandur.  

Need on vaid väikesed, kuid tih-
ti ununevad asjad, mis aitavad ära 
hoida suuri kahjusid. Tuli on ala-
ti salakaval, kuid ise õigesti käitu-
des saame vähendada riske ning 
ära hoida suurõnnetusi. 

Turvaliselt uude aastasse! 

Lindi lõikavad läbi Maxima Grupi juhatuse esimees Petras Jašinskas, Haa-
bersti linnaosa vanem Marek Jürgenson, linnapea Taavi Aas ja Maxima Ees-
ti peadirektor Vygintas Šapokas.  FOTO: KRISTI KAMENIK

Löwenruh’ park läbib 
uuenduskuuri

Jaanus Riibe 
Kristiine linnaosa vanem

Löwenruh’ park asub Tallinnas Kristiine linnaosas. Põhi-
pargi suurus on 5,9 hektarit ja seda ümbritseva ala pind-
ala kokku umbes üheksa hektarit. Just seesama park 
lummas jõulupühade ajal linnaelanikke, sest sinna oli 
paigaldatud kõige rohkem kaunistusi. 

Pargi ajalugu on väärikas ja ulatub sajanditetagu-
sesse aega. 17. sajandil rajati sellele alale Evert Staal-
borni suvemõis. 18. sajandi keskel ehitati üles Löwen-
ruh’ suvemõis. Tolle aja Kristiinentali suvemõisatest 
oli see üks suuremaid. 1993. aastal võeti park loodus-
kaitse alla. 

Tänapäeval on pargis moodne ja suur, keskaegset 
kindlust meenutav kogu pere mänguväljak. Lisaks on 
pargis säilinud kivisild, lõviskulptuur, jääkelder ja talli-
hoone. Pargis leidub 14 vaatluspunktiga õpperada, mis 
tutvustab loodust ja ajalugu. Sissepääsu juures on skulp-
tor Tauno Kangro restaureeritud lõvikuju.

Sel aastal on tõsiselt ette võetud Kristiine esindus-
pargi rekonstrueerimine ja uuendamine. Eelmise aas-
tal tehti murukiviga korda lavatagune parkimisala. 
Samuti sai parki istutatud rida uusi põõsaid ja tree-
ningvahendite alla paigaldatud kummimatid. Tööd 
jätkuvad Mustamäe tee poolses ääres korraliku park-
la rajamisega ja veel saab park rikkamaks ühe uue 
silla võrra, mis seob pargi keskel asuvat saart ülejää-
nud alaga. 

Suvel toimuvad pargis taas populaarsed lastehom-
mikud, välitreeningud, jaanituli ja suvekontsertide sa-
ri. Nagu varasematel aastatel, on ka tänavuste ürituste 
kava kokku pannes püütud lähtuda sellest, et pakku-
da külastajatele võimalikult mitmekesist programmi. 
Kohtume Löwenruh’ pargis! 

Naabrite juures Põhja-Tallinnas

Raimond Kaljulaid
Põhja-Tallinna linnaosa  
vanem

Soovin kõigile põhjatallinlastele ja naaberlinna-
osade elanikele enda ja linnaosa valitsuse poolt 
head uut aastat, tervist, kordaminekuid ja kõigi 
soovide täitumist. 

Aasta algus on sobiv aeg eesmärkide seadmi-
seks. Põhja-Tallinna linnaosas on põhilised küsi-
mused seotud meie linnaosa tähtsaimate projek-
tide ja algatustega – uue sotsiaalkeskuse ja poli-
kliiniku, Kopli poolsaare parkide, liikluse ja hea-
korraküsimuste lahendamisega. 

Eelmine aasta oli linnaosale edukas, soovin, et 
ka järgmisel aastal liiguksime edasi samasuguses 
kiires tempos ja optimistlikult tulevikku vaadates. 

Õnneks toetab meie linnaosa kui ka kogu Tal-
linna arengut see, et riigis üldiselt liiguvad asjad 
õiges suunas. 

Hakkame välja tulema majandusseisakust. 
Inimeste sissetulekud suurenevad nii üldise ma-
janduskasvu kui ka tulumaksuvaba miinimumi 
tõusu läbi. Riigil on rohkem võimalusi teha vaja-
likke kulutusi tervishoius: lähiaastatel suunatak-
se haigekassa eelarvesse sadu miljoneid eurosid. 
Loodetavasti saab tänu sellele tulevikus kiiremi-
ni arsti juurde. 

Kuid keegi ei eita, et Eestis on inimesi, kellel 
on väga raske. Jõulude ja uue aasta paiku toimub 
palju heategevuskampaaniaid. Kuid siis saavad pü-
had läbi ja paljud valusad küsimused ei pälvi enam 
nii palju tähelepanu. 

Omavalitsuste ja riigi ülesanne on mäletada 
kõik 365 päeva, et meil on endiselt väga palju ea-
kaid inimesi, eriti üksinda elavaid eakaid, kes vää-
rivad ja vajavad märksa tugevamat toetust, kui me 

neile seni oleme suutnud pakkuda. Nende igapäe-
vase elu parandamise nimel võime vabalt loobuda 
paljudest teistest kulukatest mõtetest ja ideedest, 
millest võidavad vähesed väljavalitud. 

Omavalitsused ja riik peavad olema igal nädalal 
toeks lastele, kes kasvavad väikese sissetulekuga 
peredes. Laste seisukohast ei tohi olla mingit va-
het, mis on vaesuse põhjused. Isegi kui nende va-
nemad on teinud elus väga valed valikud, siis lap-
sed ei tohi kannatada – neil peab olema ligipääs 
heale haridusele ning korralikele tervishoiutee-
nustele. Neil peavad olema kõik võimalused ela-
da paremini kui nende vanemad ja jõuda toime-
tulekult vähemalt keskklassi hulka, et omakorda 
nende lapsed ei peaks enam kasvama vaesuses. 

Riik, omavalitsused ja mittetulundusühingud 
peavad selle nimel tegema tõhusat koostööd. 

Omavalitsused vastutavad kõige praktilisema-
te probleemide lahendamise eest. 

Meil Põhja-Tallinnas on üks kõige teravamaid 
küsimusi kindlasti elamispinna probleem. Meie 
linnaosas on väga palju inimesi, kellel on seaduse 
järgi õigus saada linnalt elamispind. Mul on hea 
meel, et linnavalitsus on selle vajadusega arves-
tanud ning plaanib uute munitsipaalmajade ehi-
tust just meie linnaosas. 

Üks uudis, mis aasta lõpus silma hakkas, rääkis 
sellest, kuidas keskmine eestimaalane elab prae-
gu umbes sama hästi, kui elas keskmine soomla-
ne 1990ndate aastate keskpaigas. Soome tundus 
meile siis väga rikka riigina!

Seda on hea lugeda. Kuid tahaksin, et tulevi-
kus jõuaksime niikaugele, et meie inimesed elak-
sid sama hästi, kui elavad soomlased ja rootslased 
ükskõik millisel ajal võrrelduna. 

Selle eesmärgi poole on veel väga pikk maa 
minna, aga sinna me kindlasti ükskord välja jõua-
me. Ning ka riik ja omavalitsused peavad selle ni-
mel iga päev tööd tegema. Alanud aasta pakub sel-
leks 365 võimalust ja neid kõiki tuleb kasutada. 

Noorsootöötaja Triin Lõhmus pälvis tunnustuse
13. detsembril kuulutati Eesti Filmi-
muuseumis välja Tallinna noorsootöö 
tunnustusauhindade konkursi «Suured 
teod» võitjad. Auhindu jagati kahes ka-
tegoorias: suured teod Tallinna noorte-
le ning Tallinna noorte suured teod. Sa-
muti tunnustati laste- ja noortesõbra-
likku tegu, aasta noorsootöötajat ning 
aasta noort vabatahtlikku.

Aasta noorsootöötaja kategoorias 
tunnustas žürii Haabersti noortekes-
kuse noorsootöötajat Triin Lõhmust. 
Triin on töötanud Haabersti noorte-
keskuses kolm aastat. Selle ajaga on 
ta olnud noortele suunanäitajaks, ju-
hendajaks, toetajaks, usaldusisikuks 
ning eeskujuks. Eeskujuks on ta oma 
väga korrektse ja motiveeritud töösse 

suhtumisega ka teistele noorsootööta-
jatele. Ta on alati valmis aitama ning 
kuulama.

Noorte arvates on ta hästi positiiv-
ne, soe ning armas. Ta on Haabersti 
noortekeskuse kunstiringi juhenda-
ja ning mitme suurürituse eestveda-
ja. Kolleegidele on ta asendamatu kol-
lektiivi liige, kellega on rõõm koostööd 

teha. Oma innovaatiliste ideede ja posi-
tiivse suhtumisega leiab ta kiiresti uu-
si võimalusi ideede elluviimiseks ning 
tekkinud probleemide lahendamiseks.

Haabersti vaba aja keskus ning 
noortekeskuse noored soovivad Trii-
nule palju õnne ning jaksu edaspidi-
seks. Nagu ta ise tunnustust vastu võt-
tes ütles: «Edasi, edasi, edasi!»

Naabrite juures
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ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!  

SELLE REKLAAMI ET JALE SOODUSTUS 10% OSTUST!
UUED SALLID 5 €

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

  

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 
Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU
www.facebook.com/vavarskardinad

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

KARDINAD ja 
KANGAD

–20% kuni –40%

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

KARDINAD, KANGAD, KODUTEKSTIILID, KÕIK 
KÄSITÖÖ JAOKS, MOERIIDED JA AKSESSUAARID

KINNISVARA OST
MÜÜK
ÜÜR

HINDAMINE 

 

TASUTA HINDAMISAKT
esinduslepingu sõlmimisel  

peep@prisma.ee
Koidu 70, Tallinn
www.prisma.ee   

Peep Koitlepp
52 50 245

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto võib vajada re-
monti tel 5127543 meil bar500@hot.ee

Ehitustööd, plaatimine, siseviimistlus, pisiremondi 
tööd. Tel 5372 8382.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja 
vanu postkaarte. Tel 60 20906 ja 501 1628. Tim.

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute 
küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töö-
kogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327. 

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõ-
dusõnnik 30kg. Kviitung. Tammaru Farm 523 8852.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel. 900 1727 • 24 h. Hind 
1,09 eurot/min. Sooduspakkumine: www.ennustus.ee. 
Käelt ennustamine veebis: www.hiromantia.eu.

Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumised on 
teretulnud. Telefon: 545 11053

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 5352 
9476 email: mehitus@gmail.com

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on kojuto-
omine Haaberstis ja Õismäel tasuta. Tellimine: tel.5341 
0200; arusauna@gmail.com; www.facebook.com/aru-
saunamesindustalu.

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid  68 x 44 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Kadaka ja Kakumäe Selveris saavad tööd

Merimetsa Selveris saab tööd

LETITEENINDAJA
KASSAPIDAJA

SAALITEENIDAJA
PAGAR-KÜPSETAJA
INFOTEENINDAJA

PAGAR-KÜPSETAJA
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt 
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast 

märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Haabersti sotsiaalkeskuses
24. jaanuaril kell 14.00 kontsert. Külas on Mus-
tamäe sotsiaalkeskus.

26. jaanuaril kell 14.00 tuleb külla doktor Ar-
vo Haug. Räägime vaimsest ja füüsilisest tervisest.

7. veebruari kell 14.00 kontsert. Külas on Kesk-
linna sotsiaalkeskus.

14. veebruaril kell 14.00 «Hõissa, meil on 
vastlad...». Hernesupp ja vastlamängud.

Uued võimalused sotsiaalkeskuses
Sotsiaalkeskuses alustab tööd uus tervisevõimle-
mise rühm: mõõdukas tempo, venitused, painutu-

sed. Treeningut juhendab Aasa Otstaabel. Esime-
sed tunnid 23. ja 31. jaanuaril kell 10.00 on tasu-
ta. Tulge proovima, võib sobida just teile.
Eesti lauluklubi korraldab 23. jaanuaril kell 13.00 
lahtise laulutunni. Tulge, vaadake ja laulge kaasa, 
võibolla hakkab meeldima. Eriti ootame mehi ja 
naisi, kes nooremas põlves on kooris laulnud, kuid 
nüüd sellest toredast hobist eemale jäänud. Liht-
salt laulma võib ka tulla igal teisipäeval kell üks.
Värskelt renoveeritud sotsiaalkeskuse teise korru-
se spordisaalis saab mängida piljardit ja koroonat. 
Leidke endale mängupartner ja tulge proovige kätt. 
Kui mäng saab tõsise sportliku hoo, saab pärast 
käia ka duši all.

Haabersti noortekeskuse tegevused  
jaanuaris-veebruaris
JAANUAR
22.01 kell 17.00 – kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16-aastastele noortele ning on kõigile osa-
lejatele tasuta.

23.01 kell 16.00 – meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.

24.01 kell 17.00 – mälumäng. Noored pakuvad 
nädala jooksul välja teemasid, mille seast noorsoo-
töötajad valivad välja ühe kindla, mille kohta nä-
dala mälumäng käib. Võisteldakse kahes vanuse-
rühmas: kl 17.00 alustavad kuni 13-aastased ning 
17.30 14-aastased ja vanemad.

29.01 kell 17.00 – kunstiring.

30.01 kell 16.00 – meisterdamine.

31.01 kell 17.00 – kokandusring.

VEEBRUAR
05.–09.02 – 112 Nädal. 112 Nädalal külastavad 
Haabersti vaba aja keskuse noorsootöötajad kõiki 
Haabersti linnaosa lasteaedu, korraldavad põne-
vaid tegevusi ja tuletavad meelde numbri 112 tä-
hendust ja tähtsust. Lasteaedu külastatakse hom-
mikuti. Noortekeskus on avatud selle tavapäras-
tel kellaaegadel.

05.02 kell 17.00 – kunstiring.

06.02 kell 16.00 – meisterdamine.

07.02 kell 17.00 – mälumäng.

12.02 kell 17.00 – kunstiring.

13.02 kell 15.00 – kuklipäev. Tähistame koos 
noortekeskuse külastajatega vastlapäeva. Pidustus-
telt ei puudu vahvad võistlused ega kuklid!

13.02 kell 16.00 – meisterdamine.

14.02 – sõbrapäev. Tähistame koos noortekes-
kuse külastajatega sõbrapäeva. Põnevad tegevused 
terve päeva vältel.

14.02 kell 17.00 – kokandusring.

21.–22.02 kell 16.00–20.00 – turniiripäevad. 
Iga-aastased noortekeskuse turniiripäevad. Võistel-
dakse torni ladumises, lauamängudes, piljardis ja 
lauajalgpallis. Registreerimine noortekeskuses.

26.02–02.03 – kevadine linnalaager. Käime 
muuseumites, meisterdame, võistleme ja teeme pal-
ju muud lõbusat! Laagri maksumus on 65 eurot. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info: eneli@haabersti.ee.

Noortealgatusfond – Haabersti noortekeskus 
on loonud fondi, kust noored saavad ürituste, te-
gevuste ja projektide jaoks lisatoetust taotleda. Kui 
sul on hea idee ja vajad abi selle teostamisel, siis 
võta julgelt ühendust: info@haabersti.ee.
Õismäe tee 88a (Meelespea peatus).  
Avatud esmaspäevast reedeni 14.00–20.00.  
Tel: 5309 0808. E-post: info@haabersti.ee


