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Haabersti linnaosa valitsus 
kuulutab välja haridusvaldkonna 
tunnustuskonkursi
Eesmärk on tunnustada inimesi, kes aasta jooksul 
paistsid silma oma tegevusega haridusvaldkonnas, 
kelle töö on olnud tähelepanuväärne ja oluline Haa-
bersti lastele ning noortele; kes on andnud oma olulise 
panuse hariduse edendamisse.
Haabersti tunnustusauhindade kategooriad on:
• Haabersti Aasta Haridusjuht
• Haabersti Aasta Parim Lasteaiaõpetaja
• Haabersti Aasta Parim Kooliõpetaja
• Haabersti Aasta Staažikas Õpetaja
• Haabersti Parim Õpetaja Abi
Ettepanekus peavad kirjas olema järgmised and-
med:
1) andmed esitatava isiku kohta (kontaktandmed, 
organisatsioon, ametinimetus ja selles ametis töö-
tatud aastate arv);
2) ülevaade ühel A4 formaadis leheküljel nomi-
nendi erialasest tegevusest koos argumenteeritud 
ettepanekuga, kirjeldades, millega ta on lõppenud 
aastal silma paistnud;
3) esitaja nimi ja kontaktandmed.
4) Ettepanekud nominentide kohta saata e-posti 
teel: Kaidi.Liive@haabersti.ee, märgusõna  
”Tunnustuskonkurss”.
Tähtaeg 08. veebruar 2021. a.

Linnaosavalitsus jagab talviseks 
kõnniteede hoolduseks tasuta 
graniitsõelmeid
Lume ja libeduse tõrjumisel on oluline roll nii omava-
litsusel kui ka kinnistuomanikel. Seetõttu jagame korte-
riühistutele talviseks kõnniteede hoolduseks tasuta gra-
niitsõelmeid ning tuletame meelde, et korteriühistutel 
on kohustus hoida korras kinnistuga piirnevad kõnni-
teed ja teha neil nii lumerookimist kui ka libedusetõrjet.

Igale korteriühistule on ette nähtud trepikoja koh-
ta üks ligi 25 kilogrammi kaaluv kott graniitsõelmeid. 
Sõelmete kättesaamiseks tuleb korteriühistu esindajal 
minna linnaosavalitsuse koostööpartneri juurde, kes 
graniitsõelmed väljastab. Graniitsõelmeid väljastab 
AS Mustamäe Haljastus aadressil Kadaka tee 78, töö-
päevadel kell 9.00–15.00 ning neljapäeviti kuni kella 
19.00-ni.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on 
kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama 
heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval pu-
hastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega 
külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks 
tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 
2–6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Lisainfo: Virge Hinno, telefon 6404814 ja e-pos-
ti aadress virge.hinno@tallinnlv.ee.  HLOV

Abilinnapea Kalle Klandorf sõnas, 
et Tallinn on tänase seisuga esita-
nud viis korda taotluse Euroopa 
Rohelise pealinna konkursil osale-
miseks, kaks korda on jõutud lausa 
finaali. „Pean oluliseks rõhutada, et 
osalemise puhul ei ole kõige täht-
sam alati võit. Kõige olulisemad on 
just need arengud, mis tänu sellele 
linnas käima lähevad. Üks toreda-
maid Rohelise pealinna algatusi 
minu meelest ongi kõnealune ro-

heliste tuiksoonte projekt. Usun 
seaduspärasse, et mida kvaliteet-
sem on linnahaljastus, seda parem 
on ka inimeste elukeskkond. Ootan 
juba põnevusega, milline Paldiski 
maantee haljastuse tulemus reaal-
ses elus välja näeb,“ ütles Klandorf.

Paldiski maantee haljasala 
kontseptsioon on „Strada vicino al 
mare“ ehk „Tee mere lähedal“. Tee 
mere ääres on ajatu, lõputult kul-
gev ja vaba ning need märksõnad 

iseloomustavadki Paldiski maan-
tee haljasala kujundust. Roheliselt 
tuiksoonelt leiab nii õitsvaid püsi-
kuid, okaspuid, lehtpuid kui ka di-
sainituid niidualasid, kuhu lisatak-
se kõrghaljastust. Peenardelt leiab 
suvemõisades ning taluaedades 
kasutatud taimmaterjali ning palju 
niisuguseid taimi, mis meelitavad 
ligi mesilasi ja teisi putukaid. Sel-
lega soovime suurele magistraalile 
juurde tuua elurikkust. Kaasaegne 
linnaruum areneb iga päevaga ja 
üha rohkem tuleb pöörata tähe-
lepanu ökosüsteemile ja selle säi-
limisele. Antud projekti eesmärk 
on tuua loodus elanikele lähemale 
ning pakkuda ka silmailu.

Tallinna südalinn meenutab 
kujult inimese südant ja kesklin-
na viivat nelja põhilist magistraali 

võib nimetada tuiksoonteks. Kui 
inimesele on oluline veresoonte ja 
südame tervis, siis ülekantud tä-
henduses on see oluline ka Tallin-
na südamele ja tuiksoontele. Ro-
heliste tuiksoonte kontseptsioon 
algas Rohelise pealinna kontsept-
sioonist. Alates 2016. aastast pa-
randatakse tuiksoontel haljastuse 
kvaliteeti. 2016. aastal rajati Sõp-
ruse puiestee tuiksoon, 2017. aas-
tal Laagna tee tuiksoon ning 2020. 
aastal rajatakse Paldiski maantee 
tuiksoon. Paldiski maantee roheli-
ne tuiksoon algab Tallinna looma-
aia põhjaväravast ja lõppeb Meri-
metsa nakkuskliiniku haigla ees.

Projekti maksumus on 
182  347 eurot. Töid teostati Tal-
linna keskkonna- ja kommu-
naalameti tellimusel.  HLOV

Paldiski maantee haljastusriba  
muutub roheliseks oaasiks

LÜHIDALT

Paldiski maantee kahe sõidusuuna vahelisele 
haljasalaribale istutati puid, põõsaid ja püsi-
kuid. Istutamise eesmärk on rajada programmi 
„Tallinna linna rohelised tuiksooned“ viimane 
tuiksoon lääne suunal.

Paldiski maanteele kahe sõidusuuna vahelisele haljasalaribale istutati puid, põõsaid ja püsikuid.

Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistemater-
jali, mille tera läbimõõt on 2–6 mm
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Läbi lume uue hooga!

H
ead jätkuvat 2021. aastat kõigile Haabersti elanike-
le! Loodan, et jõuluaeg ning aastavahetus möödu-
sid rõõmsalt ja turvaliselt ning uue aasta esimesed 
tööpäevadki on möödunud edukalt. See aasta tuleb 

kahtlemata keerukas, kuid on samas tegude ja muutuste aasta 
nii maailmas, Eestis kui ka Haaberstis. 

Jätkuvalt tuleb meil võidelda viirusega, mis eelmisel aastal 
ühiskonna halvas ning mis on tekitanud kahju meie inimeste 
tervisele ja majandusele. Täna loodame, et aasta saab olema 
murranguline, kus viimaks saame piirangud õlgadelt maha ra-
putada ning jätkata normaalse eluga. Tänavu on ka poliitiliselt 
põnev aasta ning uskumatuid asju näeb juba nii meil kui ka 
välismaal. Nii nagu Ameerikas (kuigi kindlasti rahulikumalt), 
vahetub ka meil tänavu president. Valimised on juba augustis 
ning sellele järgnevad paari kuu pärast juba ka kohalike oma-
valitsuste valimised. 

Kuid kõige nähtavam on ikka see, mis toimub me endi 
akna all. Haabersti linnaosas saab alanud aasta samuti olema 
väga huvitav, täis töid ja tegemisi. Suurematest projektidest 
alustame Õismäe tiigi rekonstrueerimisega, mille käigus raja-
me ka uue purskkaevu, istutame kirsipuid ja korrastame ümb-
ritsevat terviserada. Harku järve ääres plaanime rekreatsiooni-
ala laiendamist grillimisalade näol ning välibasseini rajamist. 
Järveotsa piirkond saab umbes miljoni eest investeeringuid 
promenaadi, väikese turuala ja mänguväljaku ehitamiseks, 
valmivad Mustjõe gümnaasium, Haabersti noortekeskus ja 
kaks lasteaeda. Teha on tõepoolest palju ning tuleb tunnistada, 
et paneb muretsemagi, kas jõuame ikka kõik tehtud ja suuda-
me niivõrd palju projekte hallata. 

S
eisma ei jää ju ka igapäevane töö. Vastupidi, üle pik-
kade aastate on Tallinnas taas korraliku talve näha ja 
see tähendab, et tegevuses peab olema mitte ainult 
kohalik omavalitsus, vaid ka ühistud ja majaomani-

kud. Oli neid kohti, kus libeduse tekkides kahetsusväärselt ei 
suudetud piisava kiirusega reageerida. Oleme tänulikud, kui 
elanikud annavad teada kohtadest, kus lume- või libedusetõr-
jet pole tehtud või pole tehtud piisavalt. Märku võib anda nii 
sotsiaalmeedias kui ka e-kirja teel haabersti@tallinnlv.ee või 
telefonil 6404800. Tuletan aga meelde, et väga suur osa kõn-
niteedest on Haaberstis eraomanike puhastada. Panen kõigile 
kinnistuomanikele siinkohal südamele, et oma kohustusi tuleb 
täita ning kinnistuga piirnev kõnnitee puhtana hoida.

Luban, et meie anname omalt poolt oma väikseid õlekõr-
si ja püüame aidata seal, kus vähegi võimalik nii täna kui ka 
edaspidi. Jätkub ühistutele killustiku jagamine ning alustasime 
taas vanade jõulukuuskede kogumist, mida sel aastal on või-
malik tuua kuues eri punktis Haaberstis. Kuused, mis ehituna 
jõulude ajal südamesse soojust tõid, hakkavad peatselt kodu-
sid kütma ja valgust andma, sest jõuavad Utilitase koostoot-
misjaamadesse. 

Ma soovin toredat jätkuvat aastat 
ning eelkõige loomulikult tervist, 
aga ka õnne ja edu unistuste ning 
eesmärkide täitumisel aastal 2021.

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Tallinna korteriühistute tege-
vuse toetamine on olnud aas-
tate jooksul linna jaoks tähtsal 
kohal. 2021. aastal panustame 
korteriühistutesse mitmesu-
guste toetuste kaudu  
üle 1,36 mln euro.

Tallinn pakub korteriühistutele nii raha-
list toetust hoonete renoveerimiseks ja 
hoovialade korrastamiseks kui ka semina-
rides osalemise võimalust ja tasuta nõus-
tamist. 

2019. aasta oktoobris tegevust alusta-
nud Tallinna Korteriühistute Teabekeskus 
jätkab ka sel aastal, sealt saavad problee-
midele lahenduse leidmiseks mitmekülg-
set tasuta nõu ja abi nii korteriühistute 
juhid kui ka kõik teised korteriomanikud. 
Teabekeskus tegeleb nõustamise, lepita-
mise, arenguseminaride ja koolituste kor-
raldamise, toetuste jagamise ja linnaame-
tite ülese koordineeriva tegevusega. 

Teabekeskuse tegevuse käigus saadava 
info ja halduspraktika põhjal võib Tallin-
na linn edaspidi esitada ka vajaduspõhi-
seid ettepanekuid korteriomandi- ja kor-
teriühistuseaduse täiendamiseks. 

Tallinna linnavalitsuse teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) saavad korte-
riühistute juhid ja korteriomanikud ta-
suta nõu ja tarvidusel ka lepitusteenust. 
Vajadusel suunatakse abivajaja pädeva 
spetsialisti juurde, juhul kui nõustaja ise 
mõnele küsimusele süvitsi vastata ei oska. 
Traditsiooniliselt nõustab linnavalitsuse 
teenindussaalis juba mitmendat aastat 
ka Tallinna linna hea partner Eesti Kor-
teriühistute Liit. Korteriühistute tegevust 
puudutavates küsimustes saab küsida nõu 
ja lepitust ka Lasnamäe linnaosa valitsu-

sest. Korteriühistute juhatuse liikmed saa-
vad pöörduda nõu ja abi saamiseks Tal-
linna linnavaraametisse (Vabaduse väljak 
10). Nõustamisele tuleb eelregistreerida 
telefonil 6404500.

Korteriomanikud ja ühistujuhid tun-
nevad puudust lepitavast vahemehest, kes 
aitaks osapooli ühiste arusaamade ku-
junemisel ja probleemide lahendamisel. 
Siin tulebki korteriomanikele appi Tal-
linna linn, kes moodustas 2020. a kevadel 
ajutise korteriühistukomisjoni. Selle ko-
misjoni otsused on soovituslikku laadi ja 
komisjon ei lahenda rahalisi vaidlusi. Ko-
misjoni töökord ja avalduse vorm on lei-
tavad aadressil: tallinn.ee/korteriühistu.

Linnaosade valitsused korraldavad 
regulaarselt ümarlaudu ühistutele olu-
listel teemadel ning linn korraldab nüüd 
juba traditsiooniks saanud elamumajan-
duskonverentsi, millel lahatakse mitme-
suguseid ühistute toimimist mõjutavaid 
teemasid. Korteriomanike teadmiste 
täiendamiseks jätkuvad ka eesti- ja vene-
keelsed tasuta arenguseminarid ja kooli-
tused. 

Hoovide korrastamiseks saab korteri-
ühistu toetust taotleda kahe meetme kau-
du. „Hoovid korda“ pakub suuremahu-
liste tegevuste rahastamiseks kuni 16 000 
eurot hooviala turvalisemaks, atraktiivse-
maks ja funktsionaalsemaks muutmiseks. 
Näiteks saab toetust parkimisala raja-
miseks, prügimaja või prügikonteinerite 
platsi rajamiseks, istumisala väljaehitami-
seks, abihoone lammutamiseks ja uue ehi-
tamiseks, teede remondiks. Linn toetab 
ka rattahoidjate ja elektrijalgrataste laa-
dimisvõimaluste paigaldamist. „Hoovid 
korda“ taotluste esitamise tähtaeg on 1. 
märts. Kõiki teisi toetusi korteriühistute-
le on võimalik taotleda aastaringselt kuni 
meetme eelarve lõppemiseni.

Rohelise õue väiketoetuse (kuni 600 
eurot) abil saab haljastada korterelamu 
ümbrust, osta taimede jaoks betoonvaase 
ja ampleid, rajada hekki, istutada lilli, teha 
puudele hoolduslõikust, rajada või taasta-
da muru. 

Tallinn toetab ka korterelamu ener-
giatõhususe ja ohutusega seotud tegevusi. 

Neist toetustest mahukaim on „Fassaadid 
korda“ – sellega kaasrahastab linn korte-
relamu fassaadi, katuse või tehnosüstee-
mide ümberehitustöid, mille esmaseks 
eesmärgiks on energiatõhusus – toetuse 
suurus on kuni 10% ehitustööde maksu-
musest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot. 
Lisaks on võimalik taotleda kuni 3000 eu-
rot renoveerimise käigus seinamaalingu 
loomise eest, kui selle kavandi on kooskõ-
lastanud linnakujunduskomisjon. 

Rõdude ja varikatuste auditi toetus 
aitab katta kulud, et palgata pädev spet-
sialist enne 1993. aastat ehitatud elamute 
rõdude seisukorda hindama. Jätkame rõ-
dude ja varikatuste auditi jätkutegevuse-
ga, mis toetab kuni 10% ehitustööde mak-
sumusest, maksimaalselt 10  000 eurot, 
auditi aruande kohaselt vajalike tegevuste 
elluviimiseks. 

Tuleohutustoetuse eesmärk on toetada 
korteriühistuid päästeameti ettekirjutuse 
kohaselt vajalike tööde rahastamisel, et 
parandada korterelamu tuleohutust. Tu-
leohutustoetuse ülemmäär on 50% kor-
terelamu tuleohutuse parandamise tööde 
maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 
eurot kuni üheksakorruselise korterelamu 
kohta ning kuni 10 000 eurot tornelamute 
puhul.

Linn aitab ühistuid ka mitterahaliste 
tegevustega – linnaosade valitsustel on 
õigus anda parkimisprobleemi lahenda-
miseks olemasolev parkimisrajatis, mis 
piirneb korterelamu kinnistuga, korteri-
ühistu tasuta kasutusse tavapäraselt viieks 
aastaks. Siinjuures on tingimuseks, et sel-
lega ei rikuta naaberkinnistute huve. 

Juhul kui korteriühistu on omavahen-
dite arvelt ehitanud linna maale ehitus-
projekti alusel parkimisala, siis on korte-
riühistul võimalik taotleda parkimisala 
enda kasutusse isikliku kasutusõiguse 
alusel. Linna maale parkla rajamise prot-
sess algab linnaosa valitsusest, niisiis tuleb 
isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemi-
seks pöörduda linnaosa valitsusse. Isiklik 
kasutusõigus seatakse tasuta 15 aastaks. 
Korteriühistu peab parkimisrajatist ise 
hooldama ja tagama selle heakorra vasta-
valt Tallinna linna heakorra eeskirjale.

Algas Haabersti linnaosas peagi 
avatava Tallinna Lasteaia Naksi-
trallid rühmade komplekteerimine 
üldjärjekorra alusel.

Tallinnas kehtiva korra kohaselt komplek-
teeritakse uute lasteaedade rühmad Tal-
linna lastest, kes on munitsipaallasteaeda-
de järjekorras ega ole veel kohta saanud. 
Arvesse võetakse kohataotluste esitamise 
ajalist järjestust ning koha soovimise aega. 

Lasteaiakoha pakkumise Tallinna 
Lasteaeda Naksitrallid saavad esimesena 
lapsevanemad, kelle lapsed on munitsi-
paallasteaia järjekorras ja kes on soovinud 
kohta aastaks 2021 või varem  ning kelle 
laps on saanud komplekteerimise algu-
seks pooleteise aastaseks.   

Lapsevanemad, kes on esitanud koha-
taotluse Tallinna Haridusameti iseteenin-
duskeskkonnas, võivad saada  lisaks enda 
valitud kolmele lasteaiale  kohapakkumi-

se ka Tallinna Lasteaeda Naksitrallid. Koha 
saab kinnitada pakkumises toodud tähtaja 
lõpuni, seejärel valik kustub ning alles jää-
vad vanema poolt varem valitud lasteaiad.

Lasteaia Naksitrallid koha taotlusi järg-
misteks aastateks saavad vanemad esitada 
haridusameti iseteeninduskeskkonnas ala-
tes 11. jaanuarist 2021. Tallinna lasteaiako-
ha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna 
linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda 
juhul, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevane-
ma elukoht on rahvastikuregistri andmetel 
Tallinn. Vanem saab esitada taotluse kuni 
kolme lasteaeda, vajadusel saab ta oma 
taotlusi hiljem muuta või kustutada. Vaba 
koha olemasolul soovitud lasteaias saab va-
nem selle koheselt kinnitada.

Täpsema info saamiseks võib vanem 
pöörduda lasteaia direktori Pärje Ülave-
re poole (+372 5346 4448, parje.ylavere@
naksitrall.edu.ee). 
 Tallinna kommunikatsioon

Algas Tallinna Lasteaia Naksitrallid 
rühmade komplekteerimine

Tallinna toetused  
korteriühistutele 2021. aastal

Täna loodame,  
et aasta saab olema 
murranguline, kus 
viimaks saame 
piirangud õlgadelt 
maha raputada ning 
jätkata normaalse 
eluga.

Eha Võrk 
Tallinna  
abilinnapea
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Haabersti linnaosa valitsus kuulutas 
välja kauneima jõuluvalgustuse kon-
kursi. Konkursile oodatakse fotosid 
jõuluvalgustusega kaunistatud koduae-
dadest ja hoovidest, et valida välja Haa-
bersti säravaimalt ehitud koduhoovid.

Soovime omalt poolt tänada ja 
tunnustada neid, kes pakuvad silmailu 

paljudele ning muudavad kaunimaks 
kogu linnaosa. Säravaimalt ehitud hoo-
vide kaunistajad saavad linnaosa valit-
suse poolt tunnustatud ja auhinnatud.

Konkursist on osa oodatud võt-
ma nii eramajaomanikud kui ka 
korteriühistud, kes panustavad lin-
naosas jõulumeeleolu loomisse. 

Kaunistatud hoovidest oodatakse fo-
tosid kuni 25. jaanuarini 2021 e-pos-
ti aadressil  Haabersti@tallinnlv.ee. 
Lisaks tuleb kirjutada, kus kaunis-
tatud hoov asub, kaunistaja nimi ja 
kontakt. Kellegi teise konkursile esi-
tamiseks peab olema kinnistuoma-
niku nõusolek.  HLOV

Hääleta kaasavasse eelarvesse  
esitatud ideede eest!

Kakumäe tee kergliiklustee sai asfalteeritud pikenduse

Liina Valner
Põhja päästekeskuse  
kommunikatsioonijuht

Külmade ilmade saabudes 
algab taas periood, mil 
päästjad saavad palju välja-
kutseid, mis seotud hoone-
tulekahjudega.

Peamised põhjused, millest tulekah-
jud alguse saavad, on hooletu suit-
setamine, toidu kõrbemine, valesti 
paigaldatud või hooldamata jäetud 
elektriseadmed ning -paigaldised ja 
loomulikult ka küttekolded, milles 
kasutatakse tahket kütust ning mil-
le omanikud unustavad sageli, et iga 
küttehooaja alguses peab korstna pu-
hastama korstnapühkija. Suitsetami-
ne siseruumides, rõdudel ja akendel 
– ka see on murekohana välja tulnud 
kodunõustamisi tehes. Inimesed on 
rahulolematud naabritega, kes seda 
teevad, nähes selles ohtu, kuna rõdul 
asuvad asjad (lillekastid, toolid jms) 
on kergesti tuld võtvad, kui suitsu-
koni või põlev tuhk neisse lendab. 
Tuule abil võib see päris hästi lennata, 
ka diagonaalis, mitte ainult allapoole 
kukkuda. Toas suitsetamise tagajärjel 
on sel aastal alguse saanud üle poole 
kõigi hoonetulekahjude koguarvust. 

Küünlad ja viirukid peavad  
olema pideva järelevalve all 
Pimedal ajal ning eriti enne jõule ka-
sutatakse meeleolu loomiseks palju 
küünlaid, kuid kindlasti peab teadma, 
et küünlad vajavad tulekindlat alust. Li-
saks ei ole nende koht ei kardinate ega 
muude kergesti tuld võtvate materjalide 
läheduses. Samasse kategooriasse kuu-
luvad ka viirukid, millest näiteks kuu 
aega tagasi sai ühes Tallinna korteris 
alguses tulekahju, kuna viiruki kuum 
tuhk süütas magamistoas padja.

Elekter on meie igapäevane  
elu osa, kuid sellega peab  
olema ettevaatlik
Elektriseadmete juures on kohane rõ-
hutada, et turvalisuse huvides tasuks 
üle vaadata kogu pere nutiseadmete 
laadimise harjumused – neid ei laeta 
öösel, sülearvutit ei tohi pärast vä-
sitavat kodukontoripäeva unustada 
diivanipatjade vahele ning ka suuri 
kodumasinaid ei panda ööseks tööle, 
hoolimata sellest, et elektrihind on 
öösel veidike soodsam. Üle ei tohi 
koormata ka pikendusjuhtmeid ega 
moodustada neist iseseisvat elektri-
süsteemi ja kui kodu elektrijuhtmes-
tik on vananenud, tuleb mingil hetkel 
seegi välja vahetada. Kindlasti tasub 
kohale kutsuda elektrik, kui tundub, 
et midagi kusagil säriseb.

Suitsuandur päästab elusid 
On ilmselge, et kõigel ei jõua igapäeva-
selt silma peal hoida ning valvata, kuid 
just seepärast ongi suitsuandur suure-
päraseks abimeheks. Töökorras suit-
suandur teavitab meid tuleohust juba 
minuti jooksul. See abimees saab meid 
aga aidata vaid juhul, kui ka meie teda 
aitame: kontrollime testnupu vajutami-
sega anduri korrasolekut üks kord kuus. 
Sellest annab meie usin sõber teada 
valjuhäälse piiksatusega. Kui aga suitsu-
andur regulaarseid vaikseid piiksatusi 
hakkab tegema, on see märk sellest, et 
on aeg patareid vahetada või toode hoo-
pistükkis uuega asendada. Sageli inime-
sed ei tea, et mitte ainult patareidel, vaid 
ka anduril endal on soovituslik tööiga. 
See on reeglina 3–10 aastat ning seda 
saab kontrollida anduri tagaküljel ole-
vat kuupäeva vaadates. Arvestades, et 
suitsuandur on kohustuslik juba aastast 
2009, on paljudes kodudes kindlasti aeg 
andur välja vahetada. Suitsuandur on 
meie kõige odavam elukindlustus. Üsna 
sageli esineb viimasel ajal ka juhtumeid, 
mil anduri töötamist eiratakse põhju-
sel, et „see ju iga asja peale piiksub“. See 
ongi koht, kus tuleks anduri korrasole-
kut testida. Andur reageerib tõepoolest 
iga suitsu peale (sageli ka tordivulkaani-
de jms peale), sest see ongi selle seadme 
eesmärk. 

Kuidas andurit paigaldada 
Suitsuandur tuleb paigaldada magamis-
toa ees asuva toa, koridori või esiku lak-
ke – seal avastab andur kõigist eluruumi 
osadest alguse saanud tulekahju ning 
hoiatab magajaid. Lisakaitse saamiseks 
tasub andur paigalda ka magamistuppa 
ja ülejäänud tubadesse. Mitmekorruse-
lises majas tasub paigaldada lisakaitseks 
vähemalt üks suitsuandur igale kor-
rusele. Köögis või vannitoas võib suit-
suandur aurude tõttu anda häiret ka 
siis, kui tulekahju pole – seetõttu ei ole 
mõtet sinna suitsuandureid paigalda-
da. Avatud köögiga ruumis tuleb andur 
paigaldada elutoapoolsesse osasse.

Tallinna kaasavasse eel-
arvesse esitatud ideede 
rahvahääletus algab  
18. jaanuaril ning kestab 
31. jaanuarini 2021.

Kes saab hääletada?
• Tallinna linna poolt elluviidavad 
ideed selgitatakse välja rahvahää-
letusel, kus saab osaleda vähemalt 
14-aastane isik, kelle rahvastikure-
gistrijärgne elukoht on Tallinn.
• Iga hääletusel osalev isik saab hää-
letada kuni kahe endale meelepärase 
idee poolt oma elukohajärgses lin-
naosas. Näiteks: kodanik, kelle sisse-
kirjutus on Kristiine linnaosas, ei saa 
hääletada Pirita, Nõmme ega teiste 
linnaosade all pakutud ideede üle.
• Hääletada saab 
1) internetikeskkonnas 24/7 kaasa-

va eelarve veebilehel https://www.
tallinn.ee/est/kaasaveelarve/, kuid 
hääletus muutub aktiivseks alles 18. 
jaanuari hommikul. Hääletuse lõ-
pule viimiseks on vaja end eelnevalt 
tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID, 
Smart-ID või EU eID abil. (Link 
suunab veebilehelt otse taotlen.tal-
linn.ee keskkonda, kuid seda aad-
ressi me eraldi kuskil ei reklaami)

2) Igas linnaosavalitsuse majas (tööpäe-
vadel, linnaosavalitsuse lahtioleku-
ajaegadel) hääletussedeliga või ava-

liku arvuti kasutamise võimalusega. 
Selleks on vaja siiski kaasa võtta isi-
kut tõendav dokument, et linnaosa 
töötaja saaks isiku tuvastada ning 
veenduda kehtivas hääletusõiguses 
antud linnaosas (peab olema kehtiv 
sissekirjutus linnaosas).
Linnaosas hääletusele minevate 

ideede kirjeldustega saab tutvuda 
kaasava eelarve kodulehel.

Haaberstis läheb hääletamise-
le 12, Kesklinnas 17, Lasnamäel ja 
Kristiines kummaski 16, Põhja-Tal-
linnas 13, Nõmmel 11, Mustamäel 8 
ja Pirital 5 ideed.

Esitatud ideedes pöörati kõige 
suuremat tähelepanu linnaruumi pa-
randamisele, uute vaba aja veetmise 
võimaluste loomisele ja rohealade 
korrastamisele. Selleks, et hääletus 
omaks jõudu, peaks igas linnaosas 
hääletusel osalema kindel minimaal-
ne arv linlasi, Haaberstis on selleks 
lävendiks 1000, sama lävend on ka 
Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tal-
linnas, Kristiines, Nõmmel ja Pirital 
peab olema 500 hääletajat ning Las-
namäel on vähemalt 1500.

Tallinna kaasava eelarve realisee-
rimiseks 2021. aastal on ette nähtud 
Haaberstis 96 120 eurot. Ekspertko-
misjoni otsusega pääseb Haabersti 
linnaosas hääletusele 12 ideed.

Hääletusele pääsenud ideed on 
toodud tähestikulises järjekorras

· Haabersti kioskalajaamade välimu-
se muutmine (Haabersti01)
· Interaktiivne mänguväljak ja 
pump-track (Haabersti02)
· Kakumäel Kiirust näitavad kaame-
rad Kakumäe teele (Haabersti03)
· Merirahu piirkonna kallasraja kor-
rastamine (Haabersti04)
· Mustjõe laste- ja noorte mänguväl-
jak (Haabersti05)
· Rattamajade pilootprojekt Haa-
berstis (Haabersti06)
· Rulapark Kakumäele (Haabersti07)
· Sild vaatega Kopli lahele (Haabers-
ti08)
· Tallinna Loomaaia loomade skulp-
tuuri paigaldamine (Haabersti09)
· Välisvalgustus Väike-Õismäe män-
guväljakutele (Haabersti10)
· Õismäe muusikaaed (Haabersti11)
· Õismäe raba terviseraja jõulin-
nak (Haabersti12). 

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/
est/kaasaveelarve/Haabersti-kaasa-
va-eelarve-ideed

Tallinna linn algatas esmakord-
selt kaasava eelarve projekti, mille 
investeeringute kogumahuks 2021. 
aastal on 800 000 eurot. Kaasava eel-
arvega soovitakse elanikke rohkem 
mõtlema panna linnakeskkonna 
arendamisele ning anda neile täien-
dav võimalus uute ideede esitami-
seks ja nende üle otsustamiseks.  

 Tallinna kommunikatsioon

Kakumäe tee kergliiklustee 
katte paigaldamise ehitus-
tööd lõigus Soolahe tänav 
kuni poolsaare tipp on 
lõppenud. Kaua oodatud 
kergliiklustee on valmis ja 
liiklemiseks avatud.

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi sõnas, et elanike poolt 
pikalt oodatud kergliiklustee katte 
paigaldamise ehitustööd on lõppe-
nud ning kergliiklustee liiklemiseks 
avatud. „Kakumäe tee kergliiklus-
tee on elanike poolt igapäevaselt 
väga aktiivses kasutuses. Kui enne 
oli rulluiskude, ratta või rulaga pea 
võimatu oma teekonda Kakumäe 
poolsaare tippu jätkata, siis nüüd on 
ka see lõik asfalteeritud ning mööda 
laia kergliiklusteed saavad ohutult 
ja mugavalt poolsaare tippu kaunist 
merevaadet nautima minna nii väi-
kesed kui ka suured kergliiklejad,“ 
ütles linnaosavanem.

„Ehitustööde käigus paigaldati 
Kakumäe tee kergliiklusteele lõigus 

Soolahe tee ristmik kuni Kakumäe 
poolsaare tipp 900 meetri pikkusele 
olemasolevale teelõigule freespurust 
katte asemele asfaltkate. Samuti ra-
jati asfaltkate Liivaranna tee ristmi-
kust kuni Kakumäe bussipeatuseni 
kulgevale kergliiklustee lõigule,“ 
ütles Hanimägi. „Kui varasemalt on 
Kakumäe poolsaare tipus takista-
nud sealset liiklust osaliselt sõidu- ja 
kergliiklusteele parkivad autod ning 
seda eriti suveperioodil, siis nüüd on 
sinna lisaks paigaldatud postid, et 

takistada niigi kitsal teelõigul autode 
parkimist. Eesmärgiks on võimalda-
da ühistranspordi, aga ka kergliikle-
jate turvaline läbipääs antud teelõi-
gul,“ sõnas linnaosavanem. “Samas 
peame aktiivselt otsima võimalusi, 
kas ja mil moel oleks võimalik leida 
parkimiseks muid alternatiive.”

Ehitustöid teostas Viamer Grupp 
OÜ. Töid teostati Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalameti tellimusel 
ning ehitustööde lepinguline mak-
sumus oli 109 000 eurot. HLOV

Kakumäe tee kergliiklustee sai asfalteeritud pikenduse.

Kui tunned, et vajad  
tuleohutustalast nõu,  
siis kutsu koju päästjad.  
Me aitame kindlasti  
ka anduri paigaldamisel,  
kui sellega ise hätta jääd.

Kodunõustamise saad tel-
lida päästeala infotelefoni 
1524 kaudu. Nõustamine 
on tasuta. Rohkem koduse 
tuleohutuse kohta vaata  
https://kodutuleohutuks.ee  
ning palu seda kindlasti 
vaadata ka oma pere lastel.

Haaberstis otsitakse taas  
kaunimaid jõuluehteis hoove

Hoov Tuki tänaval, eelmise aasta konkursi võitja.

Tuleohutus algab  
meist endist
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Hea kalmistukülastaja! 

Seoses Covid-19 ohuga on suletud 
Pärnamäe, Siselinna ja Liiva kalmistu 
kontorid. 

Matuseteenuseid saab vormista-
da ainult Rahumäe kalmistu kontoris 
aadressil Rahumäe tee 8A ja Metsa-
kalmistu kontoris Kloostrimetsa tee 
36. Kontorid on avatud esmaspäevast 
reedeni kell 9.00–16.00. 

Lisainfot saab Rahumäe kalmistu 
infotelefonilt 6 55 4896 ja Metsakal-
mistu infotelefonilt 6  239  917 ning 
e-posti aadressil kalmistuteenused@
kadriorupark.ee.

Tallinna Kalmistute kodulehel 
saab sõlmida lepinguid ja esitada le-
pingutaotlusi elektroonselt www.kal-
mistud.ee/teenindus-3.  

Alates 04.12.2020 kehtib juriidili-
sele isikule ühekordne sissesõiduluba 
hinnaga 12 eurot (sissesõiduluba et-
tevõtjale kalmistule sissesõiduks, et 
osutada hauaplatsi korrastuteenuseid 
klientidele). 

Sissesõiduluba saab registreerida 
elektroonselt www.kalmistud.ee/tee-
nindus-3 või e-maili teel kalmistutee-
nused@kadriorupark.ee.

Sõiduautoga kalmistule sisenedes 
palume registreerida eraisiku sissesõi-
duloa kalmistute kodulehel www.kal-
mistud.ee/teenindus-3 või helistada 
numbritel 6 55 4896, 6 239 917. 

 Kadrioru park,  
 kalmistute osakond

Jaanuari ja veebruari 
sündmused Haabersti 
päevakeskuses

Üldinfo: Õismäe tee 24, 13511. Tel 
5624 2925, 6579872. e-post info@hab-
sot.eu. Haabersti päevakeskus on ava-
tud: E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; 
R 8.15–16.00

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kor-
raldusele nr 462, seoses COVID-19 
laia levikuga Tallinnas ja Harjumaal 
on 28.12.2020 kuni 17.01.2021 täies 
mahus peatatud huviringide tege-
vus ja avalikud üritused. Ära jäävad 
kõik jaanuarikuusse planeeritud kol-
mapäevased üritused, kokkulepitud 
kontserdid toimuvad edaspidi.

Haabersti päevakeskuses jäävad ava-
tuks etteregistreerimisel osutatavad tee-
nused. Info telefonil 56242925, 6579872: 
pesu pesemine/ pesu kuivatamine, juuk-
sur, pediküür, massaaž, koduteenus.

Silmas tuleb pidada kõiki kehti-
vaid desinfitseerimise ning hajutami-
se nõudeid.

Koostöös Tallinna Kakumäe Lions 
klubiga ootame nobenäppe, kel soov 
sokke kududa. Huvi korral helista 
56242921, 6575334 Ruth Lille. Lõng 
päevakeskusest, nobedad näpud oma 
käest. Aitame head teha.

Siseruumides tuleb järgida Tervi-
seameti reegleid (sh 2+2) ja kasutada 
isikukaitsevahendeid vastavalt juhis-
tele ning soovitustele.

käte desinfitseerimine majja sise-
nemisel;

kõikidele teenustele ette registree-
rimine infotelefonil 5624 2925;

majja saabuda ning lahkuda õige-
aegselt, vastavalt kokkulepitud bro-
neeringule;

kanda maski;
kinni pidada Haabersti Päevakes-

kuse töötajate juhistest.
Jälgige infot, millal on võimalik 

Haabersti Päevakeskust taas külastada 
ning täies mahus teenuseid kasutada.

LÜHIDALT 2021. aastal saavad valmis mitmed  
suured ja elanike jaoks olulised objektid

Väike-Õismäe tiigi 
puhastus ja ala 

rekonstrueerimine

Järveotsa  
promenaadi ja 

näituste ala ning 
turu rajamine

Harku järve  
puhkeala  

arendamine.  
Ehitame  

välibasseini ja 
grillimisalad 

Haabersti linnaosa 
saab uue lasteaia 

Naksitrallid

Mustjõe  
gümnaasiumi 
renoveerimise 

lõpetamine

Liigume edasi  
detailplaneeringuga,  

et leida parimad  
lahendused Kakumäe 

rannahoone ja rannaala 
arendamiseks

Järveotsa tee 15a 
asuvasse  

mänguväljakusse 
investeerime enam 
kui 200 000 eurot

Järveotsa  
lasteaia  

renoveerimise 
lõpetamine
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Tallinna Keskraamatukogu 
soovitab lugeda e-raama-
tuid ja kasutada teisi dis-
tantsteenuseid

Tallinna Keskraamatukogu on 
kehtival piirangute perioodil küll 
avatud, kuid soovitab kasutada tee-
nuseid, mis ei nõua raamatukokku 
kohapeale tulekut või lühendavad 
seal viibimise aega. Enne raama-
tukogu külastust tasub kontrollida 
lahtiolekuaegu ja võimalikke lisa-
piiranguid veebilehel keskraamatu-
kogu.ee või telefoni teel. 

Lugejatel on võimalik kodust 
lahkumata kasutada laia valikuga 
e-raamatukogusid ELLU (eestikeelne 
kirjandus), OverDrive (võõrkeelne 
kirjandus) ja RBdigital (võõrkeelsed 
ajakirjad). Lugejaks saab registreeru-
da ka veebis. Tasulise teenusena on 
võimalik raamatukogust raamatuid 
kodulähedasse DPD pakiautomaati 
tellida. Mis tahes info leidmiseks (sh 
ka igapäevateemad nagu asutuste lah-
tiolekuajad, reisipiirangud jm) võib 
raamatukoguhoidjatelt abi küsida 
telefoni, e-posti või Skype’i teel. Sa-
muti on võimalik kodust lahkumata, 
videokõne või õppevideote vahendu-
sel läbida mitmesuguseid koolitusi (nt 
saada nõustamist digiteemadel).

Raamatukogu külastamisel kehti-
vad avalikes siseruumides liikumise 
nõuded (sh maskikandmise kohus-
tus). Kohapeal on võimalik lugeda 
paberkandjal ajalehti ja ajakirjade vii-
maseid numbreid; vanemad numbrid 
soovitab raamatukogu laenata koju. 
Siseruumides paiknevatel laste- ja 
noortealadel on lubatud distantsi 
hoides õppida või lugeda. Lapsed ja 
noored on oodatud osalema mitme-
sugustes e-tegevustes ja lugemisprog-
rammides, mille kohta leiab täpsemat 
infot raamatukogu veebilehel.

Raamatukogu tänab kõiki luge-
jaid mõistva suhtumise eest ja soovib 
rahulikul kodusviibimise perioodil 
palju häid lugemiselamusi. Tallinna 
Keskraamatukogu

Haabersti noortekeskuse 
tegevused jaanuar-veebruar

Üldinfo: Haabersti noortekeskus. Aad-
ress: Õismäe tee 88A (Meelespea pea-
tus). Telefon: 53090808. E-mail: info@
haabersti.ee

Lähtume praegusel keerulisel ajal te-
gevuste planeerimisel riiklikest suu-
nistest, mis tähendab, et iga nädal 
võib olukord muutuda. Korraldame 
eelregistreerimisega välitegevusi ning 
teeme virtuaalset noorsootööd. Iga-
päevaselt leiab Haabersti noortekes-
kuse sotsiaalmeediakontodelt mõne 
vahva virtuaaltegevuse (mida saab 
kodus kaasa teha).

Täpsem info välitegevuste ja vir-
tuaaltegevuste kohta Haabersti noor-
tekeskuse sotsiaalmeedia kontodel:
Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram @haaberstinoortekeskus
TikTok @haaberstinoortekas

LÜHIDALT2021. aastal saavad valmis mitmed  
suured ja elanike jaoks olulised objektid

Rajame Õismäe tee 110a 
amortiseerunud liiklus-

väljaku asemele kevadeks 
uue multifunktsionaalse 

treeningväljaku. Treening-
väljak koosneb asfaltkatte-
ga pumptrack’i rajast ning 
vähendatud mahus liiklus-
linnakust ja reguleeritavate 

raskustega välijõusaalist

Valmib Haabersti 
noortekeskus, et 
pakkuda linnaosa 

noortele veelgi 
mitmekesisemaid 

võimalusi  
huvitegevuseks

Jätkame  
kvartalisisete 

teede ja tänavate 
korrastamise ja 

rekonstrueerims-
töödega

Alustame  
Kakumäe– 

Tabasalu laudtee 
projekteerimisega

Paigaldatakse 
Akadeemia tee 
ja Järveotsa tee 

ristmikule

Jätkame 
Rannamõisa tee  

rekonstrueerimisega.

Lisame  
linnaosasse juurde 

pinke  
ja prügikaste

Rekonstrueeri-
me ja korrastame 

mitmeid  
mänguväljakuid
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
_____________________________________
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, doku-
mente ja vanu postkaarte.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 
_____________________________________
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügi-
hinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan  seisevauto@gmail.com  või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulara-
has. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee
_____________________________________
Leian ostja või üürilise sinu kinnisvarale.  
Tel: 5110939, e-post: viljo.pettinen@domus.ee
_____________________________________
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. 
Pakume võtmed kätte lahendusi hoonete, ma-
jade ehitusel  53 529 476 mehitus@gmail.com
_____________________________________
KARTULI KOJUVEDU 25KG/12EUR.
INFO JA TELLIMINE 56094720
_____________________________________
Kadaka Konverentside koolitussari “Tervise 
teerajad” neljapäeviti kl 18.00, laupäeviti kl 
14.00
21.01 Hiina meditsiin ja eneseväärtustamine 
(Kreet Rosin-Pindmaa)
28. ja 30.01 Mõtte jõud (Ülli Kukumägi)
04.02 Teadlik hingamine kui vaimse tervise 
nurgakivi (Heiki Tomson)
11.02 Avameelselt sinu kehast (Jegor Jermakov, 
Eesti Tervisemuuseum)  
18.02 Isiksuspõhine taimeravi ehk taimede sõ-
numid (Irje Karjus) 
Aadress: Kadaka tee 4 ja virtuaalselt; Tel 56 917 
397  
Registreerimine fienta.com/o/4995 või Piletile-
vi müügipunktides
_____________________________________
Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053
_____________________________________
Pakume lumekoristust ja äravedu tänava-
telt ning lamekatuste lumest puhastust. Tel. 
5013894, e-mail randeren@hot.ee

REKLAAM

Ametlikud 
teadaanded

Haabersti linnaosa valitsus avalikustab 
ajavahemikus 01–15.02.2021 

„Tiskrevälja tn 42 kinnistu detailplanee-
ringu“ 
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on Tiskrevälja tn 42 kinnistu jaga-
mine kolmeks elamumaa sihtotstarbega 
krundiks ning moodustatavatele elamu-
maa kruntidele ehitusõiguse määramine 
ühe- kuni kahekorruselise üksikelamu 
ja ühe abihoone ehitamiseks või laienda-
miseks. 

„Kristeni tn 23 kinnistu detailplaneerin-
gu“
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on sotsiaalmaa sihtotstarbega Kriste-
ni tn 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 
elamumaaks ning kinnistule ehitusõigu-
se määramine ühe 2 maapealse korru-
sega üksikelamu ja ühe abihoone ehita-
miseks.

„Taludevahe tn 57 ja 59 kinnistu ning lä-
hiala detailplaneeringu“
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on Taludevahe tn 57 ja Taludevahe 
tn 59 kinnistute omavahelise piiri muut-
mine ning ehitusõiguse määramine 
kahe- kuni neljakorruselise äripinda-
dega korterelamu ja abihoonete püsti-
tamiseks. 

Detailplaneeringutega saab ülalnime-
tatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda 
linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 
II korrusel. Detailplaneeringu põhijoo-
niste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka 
Tallinna planeeringute registris aadres-
sil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab 
ajavahemikus 25.01 – 08.02.2021 pro-
jekteerimistingimuste eelnõu, mis on 
Ehitajate tee 105 kinnistu osas kehtiva 
detailplaneeringu tingimusi täpsustav: 
Lubatud on täpsustada ehitise kasutamise 
otstarvet. Lubatud on kavandada hoonesse 
üksnes majutus- ja äriruumid. 

Avalik väljapanek toimub nimetatud aja-
vahemikus linnaosa valitsuses, Ehitajate 
tee 109a/1 II korrusel tööpäeviti.

Väljaandja: Haabersti Linnaosa
Valitsus, Ehitajate tee 109a/1,
13514, Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806,
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine: Krabu Grupp OÜ

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

OLEME LAIENENUD JA VALMIS VÕTMA VASTU UUSI KLIENTE!
Tõeliselt hubane ja kodune eakate ühiskodu Kakumäel MAMMA 
TERESA HOOLEMAJA on avatud ja ootab uusi elanikke!

Telefon +372 5559 1538
Pakume vähese ja mõõduka kõrvalabi vajadu-
sega eakatele ööpäevaringset toetatud elamist. 

HIND al 32 €/ööpäev, mis sisaldab ööpäevast 
majutust, toitlustust 3+2, ühistegevusi, suhtlust, 
järelevalvet, õendusteenust ja tegevuste 
juhendamist.

Pakume ka hooldusteenuseid
inimese kodus!
Võta ühendust JA KÜSI INFOT aadressil 
koduhooldusteenus@gmail.com 

Kui eakas vajab igapäevast hoolt ja abi 
toimetulekul, siis ei pea ainuke lahendus 
olema vanadekodu.

Kaheküla tee 27, Haabers�, Tallinn.
Buss 41, 21, 21A, 21B
Koduhooldusteenused OÜ
Reg 14897005, tegevusluba SÜH000153

Võta meiega ühendust 
ja leiame sobiva lahenduse.

MEIE AITAME!

www.evm.ee

Park on avatud T-P
 kell 10-19

(kassa kell 10-17) 

Eesti Vabaõhumuuseumi park on avatud 
jalutamiseks ja kelgutamiseks.  

Suurel välialal on mõnusalt ruumi, 
et hoida distantsi 

ja nautida perega päeva värskes õhus.


