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Utilitas uuendab  
Väike-Õismäe lõuna-
poolset kaugkütte-
torustikku  LK 2

Paljulapselistele pere-
dele ja üksikvanema-
tele jagatakse tasuta 
maske LK 3

Haaberstis tunnus-
tati linnaosa hari-
dustöötajaid 

LK 4

Väike-Õismäel algasid 
ehitustööd multifunktsio-
naalse spordiväljaku raja-
miseks LK 6

Suhtle linnaosavalitsusega 
e-kanalite kaudu

Märtsi lõpuni töötavad linna asutused Covid-19 
leviku piiramise eesmärgil töökorralduse puna-
se tsenaariumi järgi. See tähendab, et linn osutab 
klientidele jätkuvalt kõiki teenuseid, kuid töötaja-
te omavahelised kokkupuuted minimeeritakse.

Punane stsenaarium töökorralduses tähendab 
ennekõike kaugtöö tegemist töökohtadel, kus üles-
annete täitmine ei ole vältimatult vajalik asutuses 
või töökohal. Vahetud kontaktid töökohtadel viiak-
se miinimumini. Füüsilistel kohtumistel linnaorga-
nisatsioonis tuleb kõigil osalejatel kasutada isiku-
kaitsevahendeid. Haabersti linnaosa valitsus palub 
võimaluse korral linnaosa valitsusega suhtlemiseks 
kasutada telefoni või e-kirja.

Haabersti linnaosavalitsusele saab alati oma  
küsimusi esitada e-posti teel aadressil haabersti@
tallinnlv.ee, helistades infotelefonile 640 4800, kirju-
tades Facebooki lehel: www.facebook.com/haabersti.
linnaosavalitsus või saates kirja aadressile: Haabersti 
Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a/1, Tallinn.

Lisainfo ja täpsemad kontaktandmed Haabersti 
linnaosa valitsuse veebilehelt: https://www.tallinn.
ee/est/haabersti/. Tallinna e-teenuste kasutamiseks 
saab kasutada e-teenuste keskkonda https://taotlen.
tallinn.ee. HLOV

Talve lõpus sai Kakumäe  
rannas lumelinnas lustida

Lumerohke talv andis sel aastal võimaluse rajada 
Haaberstisse väikese lumelinna.

Lumelinna rajasid kuus vaprat võistkonda, kel-
le tehtud lumerajatisi hindas ka žürii. Võitjaks tuli 
Pikachu skulptuuri ehitanud võistkond. Kõik lume-
linna ehitajad said auhinnad. 

Üritust korraldasid Lions klubi LC Tallinn Ka-
kumäe ja Merilin Õunamägi ning toetas Haabersti 
linnaosa valitsus. HLOV

Veebruaris avati Haa-
berstis aadressil Järve-
otsa tee 33 uus Tallinna 
lasteaed Naksitrallid. 
Linna moodsaimas laste-
aiahoones on kohti kuni 
280 lapsele. Naksitrallid 
on täiesti uus lasteaed, 
see asutati möödunud 
aasta 1. oktoobril, kui 
hoonet alles ehitati. 
Nüüd on maja valmis 
ning juba esimesed rüh-
madki avatud.

Lasteaias avatakse 14 rühma, sh 
ka rühmad erivajadustega lastele. 
Hoone on kavandatud ja ehitatud 
nii, et lastele oleks tagatud toimiv, 
huvitav ja turvaline, aga ka ilus 
õpikeskkond. Lisaks avaratele ja 
lapsesõbralikele rühmaruumi-
dele, mis on olemas kõigis uutes 

lasteaedades, on Naksitrallide 
lasteaias ka ühtteist erilist. Näi-
teks väikese laululava mõõdus 
õuesõppe paviljon, kuhu mahub 
korraga laulma kas või terve las-
teaed, ja bassein koos vajalike 
abiruumidega ujumise algõpetu-
se jaoks.

Lasteaia teisel korrusel on avar 
saal pindalaga 199 m2, kuhu võib 
istuma mahutada kuni 200 küla-
list, saalis on teisaldatav lava ning 
tänapäevane lavavalgustus ja heli-
tehnika. Esimesel korrusel on laste 
köök, kus mudilased saavad pliidil 
ja ahjus söögi tegemist õppida.

Uuele lasteaiale nime valides 
peeti esmatähtsaks, et see meel-
diks lastele. Samuti sooviti, et 
nimi annaks edasi nii lasteaia-
le kui ka linnale olulisi väärtu-
si – keskkonnahoidu, hoolivust, 
koostööd, sallivust ja loovust – 
ning teeks kummarduse eesti las-
tekirjanduse klassikale.

„Naksitrallide lasteaia õppe- 
ja kasvatustegevust läbivaks tee-
maks ongi just väärtuskasvatus, 
sest tuleviku ühiskond sõltub 
väga paljus just nendest väär-
tustest, mida me praegu lastele 
õpetame,“ rääkis lasteaia direk-
tor Pärje Ülavere. Kuna lasteaias 
avatakse nii eesti- kui ka vene õp-
pekeelega rühmad, toob direktor 
ühe olulisema prioriteedina esile 
veel eesti keele õppe, et kõikidel 
lastel oleksid võrdsed võimalused 
Eesti ühiskonnas ja kultuuriruu-
mis edukalt toime tulla.

Tallinnas kehtiva korra ko-
haselt komplekteeriti lasteaia 
Naksitrallid esimesed rühmad 
ülelinnalise üldjärjekorra alusel. 
Kohataotlusi järgmisteks aasta-
teks saavad vanemad esitada Tal-
linna haridusameti iseteenindus-
keskkonnas.

Tallinna lasteaia Naksitrallid 
hoone projekteeris ConArte OÜ 

ja ehitas OÜ  Astlanda  Ehitus. 
Sisekujunduse kavandas samuti 
ConArte OÜ, mööbli tootis Kit-
man Thulema AS. Kogu projekti 
maksumus oli 5,56 miljonit eurot. 
Projekti „Järveotsa tee 33 hoone 
rekonstrueerimine lasteaiaks“ 
toetas Euroopa Regionaalarengu 
Fond.

Lasteaed Naksitrallid on vii-
mase kolme aasta jooksul teine 
uus lasteaed Haabersti linnaosas 
pärast Veerise lasteaeda ning ka 
vanade lasteaedade remondiga 
on hoogsalt alustatud. 

Praegu renoveeritakse Järve-
otsa lasteaeda, järgmisel aastal 
alustatakse Rukkilille lasteaia re-
noveerimist ning seejärel tehakse 
linnaosas korda veel viis laste-
aeda. Sügiseks lõpeb ka Mustjõe 
gümnaasiumi tervikrenoveeri-
mine, mis tähendab, et kõik Haa-
bersti koolid on siis uuenduskuu-
ri läbinud. HLOV

Haaberstis avati uus vahva  
nimega lasteaed – Naksitrallid

LÜHIDALT

Aadressil Järveotsa tee 33 asub uus Tallinna lasteaed Naksitrallid

Pikachu skulptuur pälvis peaauhinna
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P
ikk ja lumerohke talv on selleks korraks selja-
taga. Ühelt poolt annab päike nüüdsest aina 
tihedamini märku sellest, et kauaoodatud suvi 
ei ole enam kaugel, kuid teiselt poolt näeme, 

et aasta 2021 kevad tuleb taas teisiti. Viirusenäitajad ei 
murdu langusesse, vaid vastupidi, aina tõusevad. Oleme 
harjunud kevadet ootama ja uskuma, et koos looduse 
tärkamisega ärkame ka ise. Need lumevallid, mis meid 
talvel häirisid, on ära sulanud, jäävihm ei sega enam ja-
lutamist ja tundub, et kaugel pole aeg, mil saame kohtu-
da sõpradega ning nautida kevadet.

Mis puutub kohtumistesse sõprade, lähedaste või 
töökaaslastega, siis on olukord paraku vastupidine. Koos 
loodusega ärkab inimeses kahjuks ka usk vandenõu-
teooriatesse. Kiputakse arvama, et mis siis, kui paljud 
on haiged, igal kevadel on ju kõik haiged. Käiakse vastu-
tustundetult külas, ei kanta maski seal, kus nõutud, ning 
riieldakse ja kakeldakse poe turvatöötajatega maski pä-
rast. Meedikud ei ole justkui enam autoriteediks. Ei aita 
ka see, et antakse mask tasuta. Tervisest tähtsam on just-
kui maskieitajate õigus ja vabadus.

Igal vastandlikul teemal on alati kaks osapoolt, kes 
kannavad võrdset vastutust. Soovingi siinkohal meelde 
tuletada, et igal inimesel on ka õigus olla terve. Riigil 
on kohustus inimeste tervist kaitsta. Sinu mask kaitseb 
teisi, teiste mask kaitseb sind. Nii lihtne see ongi. Mask 
on uus norm ja meil tuleb sellega kohaneda. Meie ühine 
panus aitab kõigil terve püsida.

Vaatamata koroonaviirusest tingitud keerulisele olu-
korrale on linnaosavalitsuse kohustus tagada elanikele kõik 
teenused. Soovitame linnaosavalitsusega suhtlemiseks ka-
sutada e-kanaleid, kuid kui teisiti ei saa või ole võimalik, 
siis on elanike teenindamine tagatud ka linnaosavalitsuses 
kohapeal. Koroonakriisis on abivajajate hulk märgatavalt 
kasvanud. Teeme omalt poolt kõik, et meie elanikele olek-
sid tagatud vajalikud teenused ja toetused.

Märtsis alustasime paljulapselistele peredele, vähe-
kindlustatud üksikvanematele ja kõrge nakkusnäitajaga 
kortermajade elanikele meditsiiniliste maskide jaga-
mist, et ka need, kellel ei ole võimalik soetada endale ja 
perele seda hädavajalikku isikukaitsevahendit, ei jääks 
kaitseta ja saaksid tervena oodata, millal vaktsineeri-
mise järjekord nendeni jõuab. Aprillis jõuame maskide 
jagamisega ka üksi elavatele pensionärideni. Kui sa veel 
kahtled vaktsineerimises, siis kordan üle, et COVID-19 
vaktsiinidele kehtivad samad ohutusnõuded nagu kõi-
kidele teistele tavakasutusse lubatavatele ravimitele ja 
vaktsiinidele. Vaktsineerimine on vabatahtlik, kuid see 
võib päästa teie või teie lähedaste elu.

Kevad on parim aeg vabaneda kogunenud prügist 
ja teha midagi uut. Hetkel on raske prognoosida, kas ja 
mis formaadis toimuvad iga-aastased talgud, kuid iga-
üks saab linnaosa puhtuse heaks ka ise palju ära teha. 
Vii oma prügi selleks ettenähtud kohta, sorteeri paken-
deid ning üleliigne vii jäätmejaama. Tallinnas on ava-
tud neli jäätmejaama, mis võtavad kodumajapidamises 
tekkinud jäätmeid ka tasuta vastu. Mida täpsemalt ja 
kui palju saab tasuta jäätmeid ära anda, selle kohta leiab 
info Tallinna veebilehelt: www.tallinn.ee/est/keskkond/
Jaatmejaamad-Tallinnas .

Ka linnaosavalitsus jätkab linnaosa korrastamist 
ja kaunimaks muutmist. Lisaks teeme sel aastal korda 
mitmeid mänguväljakuid ning alustame projektidega, 
mis muudavad Harku järve rannaala ja Õismäe tiigi 
ümbrust. Eelmisel aastal vahetas soojusettevõte Utilitas 
välja Väike-Õismäe põhjapoolse soojustorustiku. Sel 
aastal renoveeritakse kaugküttevõrgu lõunapoolne osa. 
Kaugküttetorustiku uuendamine tagab ka edaspidi Väi-
ke-Õismäe hoonetele ööpäevaringse katkematu kütte 
ja sooja vee. Kokku asendatakse üle 7 km soojustorus-
tikku. Palume mõistvat suhtumist seoses ehitustöödega 
kaasnevate ebamugavustega liikluskorralduses.

Soovin teile kaunist kevadet 
ning olge terved ja hoitud!

JUHTKIRI / LINNA UUDISED

JUHTKIRI

Tallinna linn valmistub ehita-
ma Tallinna Linnateatrile uusi 
hooneid, publikule saab teatris 
ja suvelaval juurde kokku 620 
kohta. Kogu linnateatri kompleks 
tehakse korda ja nii mõndagi ruu-
mi, mis praegu on külaliste eest 
varjatud, saab avalikkus edaspidi 
näha.

Märtsikuu on teatrikuu! Märtsiga algab ke-
vad – külm taandub ja loodus ärkab talveu-
nest. Esimesel kevadkuul on hea võtta ette 
teatrikülastus – nautida etendust ja teatrimaja 
atmosfääri. Kindlasti ei tasu unustada, et teat-
rikülastamisel tuleb kanda maski ja praegu 
kehtivad 50% saali täituvuse piirangud, nii et 
soovitud etendusele tuleb pilet osta aegsasti. 

Linnateater kolis remondi ajaks Salme 
kultuurikeskusesse. See pole Linnateatrile 
sugugi võõras paik. 1966. aastast alates sai 
Linnateatri, toona Noorsooteatri pealavaks J. 
Tombi nimelise kultuuripalee suur saal Sal-
me tänaval. 13. veebruaril toimus seal teatri 
ametlik avamine lavastusega „Otsustage meie 
üle, inimesed!”. Elu teeb ikka vahvaid keerd-
käike.

Üks hoone Linnateatri suurest arendus-
projektist on juba avatud – Suur-Sõjamäel 
valmis möödunud aasta sügisel uus toot-
miskompleks. See võimaldab uusi lavastusi 

kavandist kuni lõpptulemuseni ühes kohas 
valmistada ning hiljem dekoratsioone ja kos-
tüüme ka hooldada ja ladustada. 

Tallinna Linnateatri arendusprojekti ees-
märk on rajada uued teatrisaalid ja uuendada 
praegusi saale. Selleks rajatakse muinsuskait-
se nõudeid arvestades aadressile Lai tänav 23 
kaks uut hoonet ja rekonstrueeritakse teatri 
kõigist hoonetest ja kahest sisehoovist moo-
dustuv kompleks Laial, Aida ja Laboratooriu-
mi tänaval. 

Teater saab täiesti uue 130 kohaga black 
box’i, Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 
istekohta ning suvelavale ca 300 täiendavat 
istekohta. Uuendustega kasvab linnateatri 
publiku arv kuus seniselt 6000-lt kuni 10 000 
külastajani. See peaks kahandama linnateat-
ri väga nõutud etenduste piletijärjekorda. 

Arenduse kogumaksumuseks on kavanda-
tud 28,4 miljonit eurot ja uus teatrikompleks 
peaks valmima 2023. aastal.

Ehitushankele esitati tähtaegselt neli pak-
kumist, mille käibemaksuta hinnavahemik 
ulatus 17,9 miljonist kuni 19,5 miljoni euro-
ni. Hanke eeldatav käibemaksuta maksumus 
oli 20 miljonit eurot. Oma pakkumise esita-
sid Merko Ehitus Eesti, Nordlin Ehitus, ühis-
pakkujatena Ehitus5ECO koos Silindia Ehi-
tusega ja Oma Ehitaja koos Ehitustrustiga.

Projektiga on kavas suurimas võimali-
kus mahus taastada olemasolevaid ajaloo-
lisi hooneid ja võimaldada edaspidi suure-
mal hulgal inimestel neid näha. Linnateatri 
kvartali sisehoovi on plaanis rajada vaba-
õhulava, millel saaks jätkata suveetenduste 
traditsiooni.

Energiaettevõte Utilitas jätkab 
Väike-Õismäe asumi kaugküt-
tetorustiku rekonstrueerimiset 
ning uuendab sel aastal lõu-
napoolse osa. Tööd toimuvad 
mitmes etapis märtsist oktoobri 
lõpuni. Rekonstrueerimise pe-
rioodil tuleb ette ajutisi soojus-
katkestusi, millest informeeritak-
se hoonete esindajaid.

Valdavalt 1970. aastate lõpus ehitatud Õis-
mäe kaugküttetorustik hakkab amortisee-
ruma ja selleks, et ennetada elanikele kütte 
ja sooja vee edastamise häireid, asendatakse 
vanad torud nüüdisaegsete töökindlate toru-
dega.

Utilitas alustas Õismäe kaugküttetorus-
tiku rekonstrueerimist 2020. aastal. Projekt 
lõpetatakse tänavu ning sellega saab suurem 
osa Väike-Õismäe asumi kaugküttetorusti-
kust kaasajastatud. Kokku asendati eelmisel 
aastal Õismäe põhjapoolses osas üle 8 km 
torustikku, millest ligi 5 km on maa-alune 
välistorustik ja 3 km hoonetesisene torustik. 
„Täname kõiki Väike-Õismäe asumi elanikke 
sujuva koostöö ja mõistva suhtumise eest,“ 
sõnas Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse 
liige Janek Trumsi. „Sel aastal torustiku lõu-
napoolne osa, kokku ligi 7 km soojustorus-

tikku, millest 4 km on maa-alune torustik ja 
3 km hoonetesisene torustik. Rekonstruee-
rimistööde perioodiks paigaldame ligi 7 km 
ajutist torustikku, et tagada hoonete soojus-
varustus ka ehitustööde perioodil. Anname 
endast parima, et tööd kulgeksid sujuvalt ja 
elanike jaoks minimaalse ebamugavusega,“ 
täpsustas Trumsi.

Mahuka projekti käigus tehakse parata-
matult suuri kaevamistöid ja ladustatakse 
seadmeid. See võib elanike igapäevaelu häiri-
da, kuid rekonstrueerimine on soojusedastu-
se töökindluse tagamiseks vajalik, seepärast 
palume mõistvat suhtumist.

Tänu ajutise soojustorustiku paigalda-
misele kaasnevad kaugküttevõrgu kaas-
ajastamisega valdavalt ainult lühiajalised 
soojuskatkestused, mis on tingitud ajutisele 
torustikule ümberlülitumistest ning kestavad 
enamasti kuni kaheksa tundi. Utilitas teavi-
tab katkestustest varakult kõikide hoonete 
esindajaid. 

Soojuskatkestuste infot saab jälgida ka 
Utilitase kodulehelt https://www.utilitas.ee/
soojuskatkestused.  

Ühistransport plaanitakse Järveotsa teel 
ümber suunata 29. juulist 23. augustini. Pa-
lume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorral-
dusmärke.

Töid teostatakse kaheksas etapis ja tööde 
graafik on orienteeruv:

• I etapp: Õismäe tee 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 kin-
nistutel ja hoonete keldrites. Põhitööde teos-
tamise orienteeruv aeg märts kuni aprill.
• II etapp: Õismäe tee 2, 4, 6, 14 kinnistutel 
ja hoonete keldrites. Põhitööde teostamise 
orienteeruv aeg märts kuni aprill. 
• III etapp: Õismäe tee 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 va-
helisel alal, kinnistutel ja hoonete keldrites. 
Põhitööde teostamise orienteeruv aeg märts 
kuni juuli.
• IV etapp: Õismäe tee 49, 51, 53, 55, 57a, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 hoonete 
ümbruses ja keldrites. Põhitööde teostamise 
orienteeruv aeg aprill kuni september.
• V etapp: Õismäe tee 105a, 105, 109, 107, 
107a hoonete ümbruses ja keldrites. Põhi-
tööde teostamise orienteeruv aeg märts kuni 
oktoober.
• VI etapp: Õismäe tee 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44 hoonete ümbruses ja keldrites. 
Põhitööde teostamise orienteeruv aeg juuni 
kuni august.
• VII etapp: Õismäe tee 46, 48, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 70 hoonete ümbruses ja keld-
rites. Põhitööde teostamise orienteeruv aeg 
mai kuni august.
• VIII etapp: Ehitajate tee 107, 109a, 109 hoo-
nete ümbruses. Põhitööde teostamise orien-
teeruv aeg juuli kuni august. AS Utilitas

Õigus olla terve

Utilitas uuendab Õismäe lõunapoolset 
kaugküttetorustikku

Eha Võrk
Tallinna  
abilinnapea

Oleg Siljanov 
Haabersti 

linnaosavanema 
asetäitja

linnaosa vanema 
ülesannetes

Tulevase linnateatri sisehoov

Linnateater saab juurde üle 
poole tuhande publikukoha
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Perearstikeskustes on alates veebruarist 
käimas riskirühma kuuluvate inimeste 
vaktsineerimine. Piiratud vaktsiiniko-
guste tingimustes on võimaldatud pere-
arstidele vaktsiini järk-järgult kõrgemas 
nakkusriskis olevate maakondade kaupa. 
Hiljemalt märtsi esimesel nädalal peak-
sid üle 70-aastatele riskirühma inimestele 
mõeldud vaktsiini esimesed kogused ole-
ma jõudnud kõigi perearstideni üle Eesti.

Riikliku immunoprofülaktika ekspert-
komisjoni soovitusel kasutakse 70+ va-
nuses inimeste vaktsineerimiseks Pfizer/
BioNTech ja Moderna vaktsiine ning alla 
70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks 
AstraZeneca COVID-19 vaktsiini. Eestis-
se jõudvad üle 70-aastastele sobivate vakt-
siinide tarned on endiselt piiratud ning 
iganädalaselt saabuvatest tarnetest tuleb 
tagada kõikidele esimese doosiga vaktsi-
neeritutele ka teine vaktsiinidoos. 

Peamine põhjus, miks kõik perearstid 
pole saanud vaktsineerimisega alustada, 
seisneb vaktsiini vähesuses. „Vaktsiini 
jagatakse perearstidele piiratud koguses 
vastavalt tellimustele nii palju, kui Ees-
tisse jõudvad vaktsiinitarned võimalda-
vad. Kuna suuremas koguses saabunud 
AstraZeneca COVID-19 vaktsiini ei saa 
ekspertide praeguse soovituse põhjal üle 
70-aastate inimeste vaktsineerimiseks ka-
sutada, ootame selleks Pfizer/BioNTech ja 
Moderna vaktsiini saadetisi, mida tuleb 
märksa napimalt,“ selgitas Friedemann. 

Perearstinimistud on jaotatud viide 
gruppi ja vaktsiinide jaotus on korral-
datud maakonnapõhiselt. Riskirühma 
kuuluvate inimeste vaktsineerimisega 
alustati kõrgema nakatumisnäitajatega 
piirkondades. Nendeks olid veebruari esi-
mesel kahel nädalal osaliselt Harjumaa, 

Pärnumaa ja Ida-Virumaa. Kolmandal 
veebruarinädalal lisati osa Harjumaast, 
Jõgeva, Rapla ja Võru maakonnad ja osa 
Tartumaast. Sel nädalal saavad esimesed 
tarned osa Tartumaast, Järvamaa, Vil-
jandimaa, Saaremaa ja Hiiumaa. Märtsi 
esimesel nädalal saavad vaktsiini Lää-
nemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Val-
gamaa. Seejärel alustatakse vaktsiinide 
jagamist uuesti samadel alustel ja samas 
järjekorras vastavalt tarnetele.

Perearstikeskustele eraldatakse prae-
guste tarnekoguste alusel riskirühmade 
vaktsineerimiseks ligikaudu 4000 Pfizer/
BioNTech vaktsiini esmast doosi nädalas. 
„Nädalas saame võimaldada üle 70-aas-
tastele mõeldud vaktsiini ligikaudu 80 pe-
rearstikeskusele. Lisaks saame nooremate 
kui 70-aastaste riskirühma vaktsineeri-
miseks eraldada perearstikeskustele 8200 
doosi AstraZeneca vaktsiini. AstraZeneca 

vaktsiini saavad tellida need perearstikes-
kused, mis on varem juba tellinud mõne 
teise tootja vaktsiini.“ 

„Mõistame, et kõik ootavad vaktsiini, 
ja teeme parima, et järkjärgult saaksid 
kõik perearstid vaktsineerimisega alusta-
da. Inimestele paneme südamele: palun, 
tulge kokkulepitud ajal kohale, sest teie 
tulemata jätmine tähendab, et kellegi teise 
võimalus vaktsiini saada on edasi lüka-
tud,“ lisas Friedemann. 

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid 
on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem 
tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel 
võib COVID-19 haigus kulgeda raske-
malt, ennetada ja vähendada COVID-19 
põhjustatud haigus- ning surmajuhtu-
meid, vähendada koormust tervishoius-
üsteemile ja majandusele ning kindlusta-
da ühiskonnaelu normaalne toimimine. 
Eesti Haigekassa

LINNAOSA UUDISED / TERVIS

Perearstid saavad suurema  
koguse COVID-19 vaktsiini

Mustjõe gümnaasiumi ehitus  
on jõudnud sarikapeoni
Ehitustööd alustas Ramm Ehi-
tuse OÜ möödunud aasta juulis. 

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev 
tänas Ramm Ehituse meeskonda siia-
ni tehtud hea töö eest. „Kuna kooli vana 
hoone oli amortiseerunud ning selle pla-
neering ei võimaldanud ehitada nüüdis-
aja nõuetele vastavat õpikeskkonda, tuli 
maja suures osas lammutada. Nüüd on 
juba näha, kuidas selle asemele kerkib 
uus tänapäevane õppekompleks, kus on 
õppekohti ligikaudu 900 lapsele,“ rääkis 
Belobrovtsev. „Haaberstisse asub elama 
üha enam lastega peresid, mistõttu lin-
naosas suureneb ka nõudlus lasteaia- ja 
koolikohtade järele. Viimaste aastate ha-
ridusinvesteeringud ongi võimaldanud 
pakkuda linnaosas üha paremat õpikesk-
konda, seda nii uusi hooneid ehitades kui 
ka vanu rekonstrueerides ja laiendades.“

Tallinna Mustjõe gümnaasiumi eelkäi-
jaks peetakse 1960. aastal ENSV ministri-
te nõukogu otsusega loodud 45. keskkooli, 
mis omakorda loodi Eesti Raudtee kesk-
kooli nr 1 asemele. Kooli eelmine hoone 
ehitati 1964. aastal ja see oli vananenud 
nii füüsiliselt kui ka moraalselt, mistõttu 
oli otstarbekas see osaliselt lammutada.

Rekonstrueerimistööde käigus lam-
mutati olemasolev võimla- ja aulakorpus 
ning selle asemele rajatakse uus, täna-
päeva tingimustele vastav õppekompleks 
koos õuealaga. Maja keskossa tuleb avar 
aatrium ning katusele selle kohal väliter-
rass. Lisaks hoonele renoveeritakse kooli 
staadion koos jooksuradade ja jalgpalli 
kunstmuruväljakuga. Õuealale tulevad 

ka sportlikud atraktsioonid, mis pakuvad 
õpilastele võimalust vahetundidel aktiiv-
selt aega veeta ja õuesõppes osaleda.

Tallinna Mustjõe gümnaasium val-
mib kava kohaselt tänavu augustiks ning 
õppetööd saab uues majas alustada juba 
1. septembril. Projekti eelarve on 8,7 
miljonit eurot. Tallinna kommunikat-
siooniteenistus

Mustjõe gümnaasiumi ehitus on jõudnud sarikapeoni

Liiklusohutuse suurenda-
mise eesmärgil paigaldati 
Astangu tänavale ja Vaba-
õhumuuseumi teele elektroo-
nilised tablood, mis annavad 
märku sõidukite kiirusest. 
Kiirustablood mõõdavad lä-
henevate sõidukite kiirust 
ning kuvavad sõidukijuh-
tidele mõõdetud kiiruse ja 
meeldetuletuse kehtivast 
piirkiirusest emotsiooni väl-
jendava näoilme ja tekstiga. 
Nii Astangu tänav kui ka 
Vabaõhumuuseumi tee on 

tiheda liiklusega tänavad, kus 
autojuhid kipuvad unustama 
lubatud sõidukiiruse. Looda-
me, et uued elektroonsed kii-
rusemõõdikud panevad au-
tojuhte rohkem spidomeetrit 
jälgima ning lubatud kiirust 
mitte ületama. Eelmisel aas-
tal rajati koostöös transpor-
diametiga liikluse rahustami-
seks linnaosasse juurde ka 12 
uut künnist. Haabersti linna-
osa kiirusemõõdikud paigal-
dati Tallinna transpordiameti 
tellimusel. HLOV

Tallinn hakkab palju-
lapselistele peredele, 
vähekindlustatud 
üksikvanematele ja 
kõrge nakkusnäita-
jaga kortermajade 
elanikele jagama me-
ditsiinilisi maske.

Paljulapselistele peredele an-
takse kaks pakki ja vähekind-
lustatud üksikvanematele üks 
pakk maske (50 maski pakis), 
maske hakkavad neile jaga-
ma linnaosavalitsused.

Viiruse leviku tõkesta-
miseks hakkab linn tegema 
ka teavituskampaaniat neis 
kortermajades, kus on kõrge 

nakatumisnäitaja ehk vähe-
malt viis nakkusjuhtu. Neile 
elanikele jagatakse üks pakk 
maske (kümme maski pakis) 
korteri kohta ning maskid 
pannakse iga korteri post-
kasti.

Ühtlasi hakkab linn april-
lis meditsiinilisi maske jaga-
ma ka üksi elavatele pensio-
näridele.

Haaberstis linnaosa ela-
nikele jagatakse maske linna-
osa valitsuses (Ehitajate tee 
109a/1) esmaspäevast reede-
ni linnaosa valitsuse tööpäe-
va jooksul ning oma maski-
dele on võimalik järele tulla 
kuni 31. märtsini k. a. HLOV

Kiiruseületajate ohjamiseks 
paigaldati Astangule 
ja Vabaõhumuuseumi 
teele elektroonilised 
kiirusmõõdikud

Paljulapselistele peredele 
ja üksikvanematele 
jagatakse tasuta maske

Kiirusemõõdik Astangu tänaval
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Muudatused Tallinna 
loomaaia külastamisel
Märtsi lõpuni on loomaaia kassad avatud kell 9–15, tasuda 
saab ainult kaardiga.

Iseteeninduskassad on avatud kell 9–17, ainult kaar-
dimaksed; meenepood on avatud K–P kell 10–15, ainult 
kaardimaksed. Territoorium jalutamiseks avatud kella 
19ni; siseekspositsioonid ja laste loomaaed suletud. 

Toiduautod on platsil nädalavahetustel kuni 14. märt-
sini kell 10–16.30. Hallhüljeste toitmist näeb märtsis iga 
päev kell 13. 

Sisenemisel palutakse desinfitseerida käsi, hoida teis-
te külastajatega vahemaad (ka aedikute juures) ning hoi-
duda aedikute piirete ja klaaside puutumisest. Tallinna 
loomaaed

LÜHIDALT Haaberstis tunnustati  
linnaosa haridustöötajaid

Märtsis on botaanikaaia 
siseruumid suletud
Seoses üleriigiliste piirangutega koroonaviiruse leviku 
piiramiseks on Tallinna botaanikaaia kasvuhooned ja 
palmimaja märtsis suletud, välialad on jätkuvalt avatud.

Piirangutega tõttu lükkuvad edasi ka traditsiooniline or-
hideenäitus ja siseruumides korraldatavad töötoad. Väljas 
toimuvates töötubades või ekskursioonidel saab osaleda 
kuni kümme inimest.

Botaanikaaia avamaa on avatud iga päev kell 11–16. 
Sissepääs avamaale on erihinnaga üks euro inimese kohta. 
Pileti saab osta botaanikaaia kassast. Erihind ei kehti ühis-
piletitele, kolmikpiletitele ega muudele botaanikaaia tee-
nustele ning sellele ei kehti omakorda muud soodustused 
(Viking Line, Partnerkaart, Tallink).

Kasvuhooneid on aga võimalik külastada virtuaalselt. 
Virtuaalses kasvuhoones on eestikeelne audiogiid, mille 
abil saab kuulata botaanik Urmas Laansoo taimetutvus-
tusi. Sisene siit: botaanikaaed.ee/virtuaaltuurid. Tallinna 
kommunikatsioon

Haabersti linnaosa valitsus 
kuulutas jaanuaris välja tunnus-
tuskonkursi, et Eesti Vabariigi 
aastapäeva eel tunnustada lin-
naosa haridustöötajaid. Tunnus-
tuskonkursile esitati kuues kate-
goorias 71 taotlust, mille seast 
komisjon valis välja parimad. 

Haabersti linnaosavanema ülesannetes olev 
linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, 
et tunnustuskonkurssi on linnaosas korralda-
tud juba mitmeid aastaid ning traditsioonili-
selt on sel puhul toimunud ka tänuvastuvõtt, 
kuid seoses piirangutega tuli seekord tunnus-
tusauhinnad üle anda personaalselt ning kõiki 
ohutusmeetmeid järgides. „Haabersti linna-
osas on 5 kooli ja 10 lasteaeda, kus töötab üle 
700 haridustöötaja. Seoses koroonaviiruse 
levikuga on keeruliseks kujunenud õppeaastal 
tulnud uute õppimisvõimalustega kohaneda 
nii haridustöötajatel, lastel kui ka lapsevane-
matel,“ ütles Siljanov. 

Haabersti linnaosa tunnustuskonkursiga 
sooviti tunnustada neid haridusvaldkonna 
töötajaid, kelle töö on olnud tähelepanuväär-
ne ja oluline Haabersti lastele ja noortele. 
„Vaatamata väljakutserohkele aastale on Haa-
berstis kriisiolukorraga hästi toime tulnud nii 
lasteaia- ja koolijuhid, õpetajad kui ka õpila-
sed,“ ütles Siljanov ning lisas, et valikut tublide 
haridustöötajate vahel teha oli väga raske, sest 
väärikaid kandidaate oli palju. „Ma soovin 
siiralt tänada kõiki linnaosa haridustöötajaid 
selle eest, et te aitate kaasa meie linnaosa laste 
ja noorte kujunemisele,“ jätkas Siljanov.

Haabersti aasta haridusjuhi tiitli pälvis 
Tallinna Mustjõe gümnaasiumi direktor Olga 
Barabaner. Barabaner on Mustjõe gümnaasiu-

mi direktor alates 2013. aastast. Tema juhtimi-
sel on kool märgatavalt muutunud – tüüpilisest 
vene koolist on tänaseks saanud Euroopa ühis-
väärtustel põhinev venekeelne kool Eestis. Olga 
on kaasaegse lähenemisega koolijuht. Ta lähtub 
alati eelkõige õpilaste vajadustest. Viimase aas-
ta jooksul on koolis toimunud tõeliselt suured 
muudatused. Selle krooniks peetakse käimas-
olevat koolikompleksi rekonstrueerimist. Ehi-
tus põhineb suuresti Olga Barabaneri visioonil 
uuest koolist. Koolist suure tähega, mitte ainult 
koolimajast. Olga on innustunud Rohelise 

Pöörde läbiviija. Kooli on planeeritud kontei-
neraiad, minikasvuhooned ja putukamajad 
kooli õuele – seda kõike mitte dekoratiivsel 
eesmärgil, vaid selleks, et lapsed saaksid maast 
madalast aru, et see on osa meie maailmast. 

Haabersti aasta staažikas õpetaja on 
Haabersti Vene gümnaasiumi eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja Ülle Kõllo. Tema tööd 

iseloomustavad kõrge professionaalne tase, 
loominguline suhtumine igasse tundi, õpeta-
mise meetodite ja vormide mitmekesisus ning 
omapärasus ja õppematerjali uudsus. Ülle 
tunnid on alati hoolikalt ette valmistatud ning 
haaravad õpilasi huvitavate ülesannetega. Ka-
rismaatilise isiksusena on ta populaarne nii 
õpilaste kui ka kolleegide hulgas.

Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja 
on Tallinna Nurmenuku lasteaia sõimerühma 
õpetaja Meelika Jürnas. Meelikale on süda-

melähedased just kõige pisemad. Meelika on 
väga sõbralik, vastutustundlik ning loomin-
guline. Kõige olulisemaks peab ta lastega hea 
kontakti loomist, et laps sooviks lasteaeda 
tulla, seal olla ning lapsevanemad hakkaksid 
õpetajaid ja lasteaeda usaldama. Kuna alla 
3-aastaste laste püsivus on väga lühiajaline, 
siis tuleb neile pidevalt pakkuda midagi, mis 
põnev ja kaasahaarav oleks. Meelika on loo-
nud toapõrandale ralliradasid, andnud lastele 
esimesi teadmisi robootiliste vahendite kohta, 
valmistanud koos lastega toitu ning toonud 
rühma akvaariumisse vihmaussid, kelle toi-
metamisi lastel põnev jälgida on. 

Haabersti parim õpetaja abi on Tallinna 
lasteaias Vikerkaar töötav Gisela Valgemäe. 
Gisela Valgemäe on töötanud õpetaja abina 

Tallinna lasteaias Vikerkaar 17 aastat. Ta on 
väga hea suhtleja ning leiab alati kiirelt ühise 
keele nii laste, lapsevanemate kui ka kolleegi-
dega. Gisela on sõbralik, abivalmis ning ener-
giline. Teda iseloomustab suur soov tegeleda 
lastega. Gisela aitab alati õppekäike organisee-
rida ja läbi viia. Samuti toetab ta aktiivselt laste 
kokandus- ja aiandustegevusi ning võtab osa 
nii lasteaia kui rühmasisestest üritustest. 

Haabersti aasta parima kooliõpetaja tiitli 
pälvis Tallinna Õismäe gümnaasiumi keemia- 
ja geograafiaõpetaja Airi Nurk. Airi on töö-
tanud Tallinna Õismäe gümnaasiumis alates 

2004. aastast. Lisaks keemiale ja geograafiale 
õpetab ta ka loodusõpetust ja inimeseõpetust 
ning gümnaasiumis turismigeograafia va-
likkursust. Klassijuhatajana on Airi mõistev, 
kannatlik ja järjekindel. Airi on innovaatiline 
õpetaja. Kolleegid hindavad Airi koostööval-
midust, tähelepanelikkust ja mõistvat suhtu-
mist. Ta teeb oma tööd südamega ja temast 
võetakse eeskuju. Airi on kindlasti üks neist 
õpetajatest, tänu kellele on kooli reaal- ja loo-
dusharu õpilaste hulgas nii populaarne.

E-õppe innovatiivne projekt on Tallinna 
Õismäe Vene lütseumi korraldatud „Haabersti 
sõbralik robootikaturniir“. See on seni esimene 
ja ainus robootikaturniir Eestis, kus õpilased 
lahendasid robotitega ülesandeid kodus. Koh-
tunikud kontrollisid mitte ainult ülesannete 
lahendamist robotitega, vaid ka programmide 
koode, nende ökonoomsust, sihipärasust, sa-
muti andurite kasutamist. Pidulik turniiri ava-
mine oli GoogleMeet keskkonnas ning kogu 
turniiri vältel said õpilased kohtunikelt video-
sillatuge. Esimest korda toimus turniir paral-
leelselt nii eesti kui vene keeles. HLOV

Olga Barabaner

Ninasarvikud

Botaanikaaed

Ülle Kõllo

Meelika Jürnas

Gisela Valgemäe

Airi Nurk

Raamatukogud 
kutsuvad veebi
Märtsis on Tallinna Keskraamatukogu ka-
sutamine piiratud. Raamatukogubuss ei 
sõida. Nurmenuku ja Väike-Õismäe raa-
matukogud jätkavad teenuste osutamist, 
kuid COVID-19 leviku vähendamiseks 
piiratakse kohapealsete teenuste pakku-

mist. Raamatukogu soovitab lugejatel ko-
dus olla ning kasutada e-raamatukogusid, 
kust leiab nii eestikeelset kirjandust kui ka 
võõrkeelseid audioraamatuid, e-raamatuid 
ja ajakirju ning muusikat.

Raamatukogudest kohapealt saab teavi-
kuid laenata vaid ettetellimise teel ja kon-
taktivabalt. Tasulise teenusena on võimalik 
tellida raamatuid üle Eesti asuvatesse pa-
kiautomaatidesse. Laenatud teavikute ta-
gastamise tähtaegu pikendab raamatukogu 

ise ning viiviste arvestus on peatatud. Kõik 
raamatukogus kohapeal toimuvad üritused 
ja koolitused on tühistatud. Hädavajadusel 
saab osades raamatukogudes eelbroneerin-
guga kasutada 30 minutit päevas arvutit ja 
lugeda päevalehti.

Täpsema info raamatukogu teenuste 
kohta leiab veebilehelt: https://keskraama-
tukogu.ee/teenused-01-03-03-2021/. 

 Tallinna Keskraamatukogu
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Kontrolli – ainult 
sina saad seda 
teha!

Igal aastal saavad teatud vanuserüh-
ma naised Eesti Haigekassalt kutse 
rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluu-
ringule. Tasuta uuringute eesmärk 
on kasvajate teket ennetada või avas-
tada vähk selle võimalikult varajases 
staadiumis. Ennetustegevus ja vaja-
dusel õigeaegselt alustatud vähiravi 
päästavad elusid ning tõstavad oluli-
selt inimeste elukvaliteeti.

Emakakaelavähk on salakaval haigus, 
mis võib areneda naise kehas märka-
matult aastaid, enne kui tekivad sümp-
tomid. Emakakaelavähi sõeluuringule 
kutsutakse naisi vanuses 30–65 aastat 
iga viie aasta järel. 2021. aastal ootame 
emakakaelavähi sõeluuringule naisi 
sünniaastaga 1956, 1961, 1966, 1971, 
1976, 1981, 1986 ja 1991.

Erinevalt teistest vähkkasvajatest 
on emakakaelavähi puhul teada selle 
tekitajad – inimese papilloomiviiruse 
(HPV – Human Papilloma Virus) kõr-
ge riskiga viirusetüved. Ida-Tallinna 
Keskhaigla naistearsti dr Külli Erlangi 
sõnul levivad need viirused nahk-naha 
kontakti kaudu ja sugulisel teel. „80% 
inimestest nakatuvad elu jooksul mõne 
HPV tüvega ning enamasti paranetakse 
kahe aasta jooksul. Kuid naistel, kel vii-
rus jääb püsima, võivad tekkida muutu-
sed emakakaelarakkudes,“ selgitab dr 
Erlang.

Emakakaelavähi sõeluuringu käigus 
tehakse HPV-test ja vajadusel samast 
analüüsimaterjalist ka vedelikul põhi-
nev PAP-test, mille abil leitakse üles 
vähieelsed muutused emakakaela rak-
kudes. „Mida varem vähieelsed muu-
tused või ka vähimuutused emakakaelal 
avastatakse, seda paremad on ravitule-
mused,“ kinnitab dr Erlang. 

Ida-Tallinna Keskhaigla mam-
moloogi dr Gabor Szirko sõnul ei ole 
rinnavähi tekkimise mehhanism päris 
selge ega saa välja tuua ka selgeid riski-
tegureid, mida teadlikult vältida. „Selle-
pärast on ennetustöö väga oluline. Rin-
navähi eduka ravi aluseks on varakult 
avastatud haigus ja kiire tegutsemine,“ 
rõhutab dr Szirko.

Rinnavähi sõeluuringule oodatak-
se 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta 
järel. 2021. aastal ootame rinnavähi 
sõeluuringule naisi sünniaastaga 1955, 
1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 
1969, 1971, kellele viimase 2 aasta jook-
sul ei ole mammograafilist uuringut 
tehtud.

Rinnavähi varajaseks avastami-
seks kasutatakse mammograafiat. See 
on tervisele ohutu rinnanäärme rönt-
genuuring, mille ajal tehakse ülesvõte 
mõlemast rinnast. Uuring kestab koos 
riietumisega kuni 15 minutit. 

Sõeluuringule Ida-Tallinna Kesk-
haiglas saab registreerida telefonil 666 
1900 või patsiendiportaalis digilugu.ee.

Nii emakakaelavähi kui rinnavähi 
sõeluuringul osalemine (ka ravikind-
lustamata patsiendile) on tasuta.

Ida-Tallinna Keskhaigla

TERVIS

Räägime asjast:  
päevarahu kortermajas

Annika Maksimov, 
PPA pressiesindaja

Enamik Eesti inimesi elab kortermaja-
des ning üldiselt arvatakse, et korte-
ris elamine on lihtsam kui eramajas. 
Mõnes mõttes on see õige, palju asju 
organiseerib korteriühistu, ise pole 
vaja vaeva näha kütmise, muru niit-
mise ega maja hooldustöödega. Kuid 
kortermajas elamine eeldab ka hulga 
ühiste reeglite järgimist ning kompro-
misside tegemist, et kõigil oleks hea. 

Mustamäe-Kristiine piirkonnavanema Kelly Mii-
do sõnul pöörduti Harjumaal 2020. aastal ööpäe-
vas keskmiselt 17 korda politsei poole seoses rahu 
rikkumistega elamus. Mured on erinevad: remon-
ditööd, valjult mängiv televiisor või muusika, laste 
nutt või kisa, koerte haukumine, rasked sammud. 
Seda loetelu võib veel pikalt jätkata. Kuid mida siis 
sellises olukorras teha, kui naaberkorterist tulenev 
heli häirib? 

Praegu, mil Eestis ja kogu maailmas levib ko-
roonaviirus, veedavad inimesed tavapärasest roh-
kem aega kodus. „Samuti on viimasel ajal sagene-
nud inimeste pöördumine politsei poole seoses 
muredega päeva- ja öörahu teemal. Näiteks 2020. 
aasta jaanuaris sai politsei Harjumaal 102 teadet 
elamus rahu rikkumise kohta, kuid 2021. aastal 
150. Päevasel ajal rahu rikkumise teadete arv on 
tõusnud üle kahe korra,“ tõdes Miido. 

Kui kortermajas on järjepidev probleem naab-
ritega, kes ei arvesta teiste elanikega, tasub esmalt 
proovida nendega ise rääkida või paluda seda teha 
korteriühistu esimehel. „Kui see ei aita ning naaber 
jätkuvalt häirib öörahu, siis saab korrarikkumise 
lõpetamiseks kutsuda politseipatrulli, helistades 
lühinumbril 112,“ lisas piirkonnavanem.

Öörahu all mõeldakse aega, mil seadusest tu-
lenevalt on keelatud müra tekitamine, ehk kella 
22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl 
kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Ülejäänud aega loe-
takse päevarahuks. Korteritest kostva olmemüra 
(kõndimine, kodutehnikaga töötamine jne) eest 
peavad elanikke kaitsma nõuetekohaselt ehitatud 
seinad, mille vastavust heliisolatsiooni normidele 
on võimalik kontrollida. 

Politseinik rõhutab, et sõltumata murest pea-
vad kortermaja elanikud omavahelistes suhetes 
jääma viisakaks. „Probleemi on väga raske lahen-
dada, kui osapooled pole valmis valima kuldset 
keskteed. Kui selgitused ei aita, tuleks mõelda, 
mida on mõlemal osapoolel võimalik teha, et helid 
korterisse ei kostaks. Lisaks on korteriühistul või-

malik algatada ka korteri võõrandamise protsess.“ 
Alati aga ei pea asi nii kaugele minema, kuna 

sageli muudab inimene oma käitumist juba pelgalt 
mõttest, et tema korter võõrandatakse. Miido toob 
oma töökogemustest näite, kuidas ühes korterma-
jas elav naine kogus mitmesuguseid esemeid ja 
prahti, näiteks purke, pudeleid, ajalehti, toiduai-
neid. Esemetest tingitud ebameeldiv lõhn kandus 
ka kõrvalkorterisse. „Naisega vestlesid korduvalt 
nii sotsiaaltöötaja kui ka piirkonnapolitseinik, 
kuid soovitud muutust ei tulnud. Korteriühistu 
üldkoosolekul võeti vastu otsus korteri sundvõõ-
randamiseks, mille peale naisterahvas otsustas võt-
ta vastu ka abi, mida talle pakuti. Tänaseks on see 
korter puhas ja naabrite pikka aega kestnud mure 
on lahendatud,“ rääkis Miido.

Eraldi murekoht, millega politsei poole pöör-
dutakse, on alkoholijoobes naabrite tekitatud lärm. 
„Väga paljude selliste juhtumite puhul on ilmne-
nud, et need inimesed ei tule ise toime oma igapäe-
vatoimetuste või ühiskonda sulandumisega. Nad 
on jäänud elu hammasrataste vahele ning vajavad 
kõrvalist tuge, et sellisest olukorrast välja tulla. Sa-
geli on perekond nad hüljanud, kuna pealtnäha on 
lootus kadunud. Samas olen oma töös näinud mit-
meid juhtumeid, kui abivajaja võtab vastu sotsiaal-
töötaja pakutud abi ja naabrite mure leiab seeläbi 
lahenduse. Hiljem on need inimesed läinud jälle 
tööle ja sulandunud ühiskonda,“ rääkis Miido. 

Eesti Korteriühistute Liit 
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme ja 

õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul tuleb 
kortermajas elades meeles pidada, et normaalse 
elutegevusega kaasnevad hääled on paratamatus, 
millega kortermajas elades tuleb leppida. „Ei saa 
keelata naabril näiteks kõndimist, WCs käimist või 
muud elutegevusega kaasnevat. Ent mürarikkaid 
tegevusi valjult töötavate kodumasinatega, olgu 
selleks pesu tsentrifuugimine või muu, tuleks soo-
ritada nii, et see naabreid ei häiri,“ rõhutas Mardi.

Mardi sõnul peab korteriomanik tagama, et 
tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja kor-
teriomandit kasutavad isikud järgiksid seaduse 
nõuet hoida eraomandi eset korras ning hoiduksid 
seda ja kaasomandi eset kasutades tegevusest, mil-
le toime teistele korteriomanikele ületab omandi 
tavakasutusest tekkivad mõjud. „Tegelikult tuleks 
ikkagi jälgida, et korteris peetaks kinni mõistlikest 
ühiselu reeglitest. Oluline on käituda nii, et see 
naabreid ei häiriks,“ tuletab Mardi meelde. 

Kui mõne korteriomaniku käitumine häirib, 
tuleks Mardi sõnul esmalt sellest temaga rääkida. 
„Kui häiriv käitumine jätkub, tuleks pöörduda lä-
himate naabrite juurde samas trepikojas ja uurida, 
kas see ka neid mõjutab. Seejärel pöörduda, soovi-
tavalt kirjalikult, korteriühistu poole, samuti otsi-

da abi õiguskaitseorganitelt. Omakohus on kind-
lasti absoluutselt taunitav,“ rõhutab Mardi.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus sätes-
tab, et kui korteriomanik on korduvalt rikkunud 
oma kohustusi teise korteriomaniku või korteri-
ühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam 
võimalikuks tema kuulumist korteriomanike hul-
ka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi 
võõrandaks.

Omakohtu rakendamine võib aga karistu-
se kaasa tuua hoopis sellele osapoolele, kes enda 
arust müratekitajale kätte soovib maksta – nii sai 
näiteks ühe korteriühistu liikmetel mõõt täis ini-
mese suhtes, kes ülakorruse naabreid korrale soo-
vis kutsuda, tagudes harjavarrega vastu radiaatorit. 
„Asi lõppes sellega, et võõrandamistaotlus esitati 
hoopis talle – teised inimesed ei soovinud elada 
majas, kus keegi pidevalt vastu radiaatoreid taob, 
nii et kogu püstak kajab,“ vahendas Mardi.

MUPO 
Omaette müraallikaks kvalifitseerub koerte 

tekitatav müra – üksinda koju jäänud koerte hau-
kumine, ulgumine ja niutsumine. Munitsipaalpo-
litseile laekub iga kuu 5–10 sellist teadet. „Eriti 
praegu, mil paljud inimesed teevad tööd kodu-
kontoris, tuleb selliseid kaebusi järjest rohkem 
– inimesed ei saa rahulikult mõttetööd nõudvate 
töökohustustega tegeleda, sest järjepidev hauku-
mine või ulgumine teeb selle võimatuks. Palju tu-
leb kaebusi ka koerte haukumise kohta öösel. Kuna 
öösel on üldine mürafoon madal, siis on igasugune 
vali heli, sh koera haukumine, eriti häiriv ja stressi 
tekitav,“ rääkis Tallinna munitsipaalpolitseiameti 
menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin 
Uudeväli.

Probleemide tekkimise korral tuleks esmalt 
pöörduda alati loomaomaniku poole ning proovi-
da olukorda lahendada mõistlikult suheldes. „Ena-
masti pole inimesed probleemist teadlikud ja tihti 
on koeraomanik imestunud, et koer üksi jäänuna 
lärmi tekitab. Kui aga vestlusest loomaomanikuga 
abi ei ole ning koera käitumine on sedavõrd häiriv, 
et takistab ka teiste elanike igapäevaseid käitumis-
harjumusi, siis tuleks sellest teavitada omavalit-
sust,“ lisas Uudeväli.

„Oleme omalt poolt soovitanud kasutada liht-
said võtteid – jätta näiteks päevasel ajal kodust 
lahkudes mängima raadio, muretseda koerale 
haukumisvastane kaelarihm, kuigi viimati nimeta-
tut pole mõned spetsialistid kõige humaansemaks 
lahenduseks pidanud. Kindlasti ei ole vähem olu-
line koera koolitamine sh harjutamine rutiiniga. 
Inimesel, kes endale koera võtab ja just eriti kor-
terisse, tasub enne tõsiselt järele mõelda, kas tal on 
piisavalt aega ja võimalusi lemmiku eest hoolitseda 
nii, et sellest ei tekiks tüliõun naabrite vahel.“
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Lauri Esko
Mustamäe 
piirkonna 
kinnisvara 
konsultant

Haabersti linnaosa korterite 
ruutmeetri keskmine hind tõusis 
aastaga 6,5 protsenti ja jõudis 
1953 euroni.

Haabersti uuemate korterite hinnad tõusid, 
vanemate korterite hinnad jäid samale ta-
semele. Näiteks 90ndatel ja varem ehitatud 
korterite ruutmeeter maksis 2019. aastal 
1456 ning mullu keskmiselt 1455 eurot, mis 
on makropildis sama hinnatase.

Samal ajal läksid Haaberstis aga pärast 
2016. aastat valminud korterid märksa kal-
limaks. Kui 2019. aastal tuli uuema korteri 
ruutmeetri eest välja käia keskmiselt 1920, 
siis aasta hiljem juba 2087 eurot. Aastal 
2020 valminud korteri ruutmeetri eest tuli 
tasuda 2370 eurot, mis on näiteks võrdluses 
Mustamäega 107 euro võrra madalam.

Üldiselt oli Haabersti korterite müü-
giaktiivsus mullu vaatamata koroona-aasta-
le stabiilne ja varasemaga võrreldes langust 
polnudki. Üllatuslikult tehti 2020. aastal 
Haaberstis kokku 1032 korteri ostu-müü-

gitehingut, mis on 3 protsenti rohkem kui 
aasta varem. 

Haaberstis on ülekaalukalt kõige müü-
davam kaup kolmetoalised ja suuremad 
korterid, millega tehti kõige rohkem tehin-
guid. Kõige vähem tehinguid tehti ühetoa-
liste korteritega. Mullu müüdi Haabersti 
kalleim korteriomand 480 000 euroga.

Kolm kasulikku nõuannet, mida tasub 
enne kinnisvara müüki arvestada.

1. Hind. Hinnad, mis on kuulutustepor-
taalides, ei ole tehingute hinnad. Pea nõu as-
jatundjaga ja müü oma vara reaalse hinnaga.

2. Dokumentatsioon. Oled midagi üm-
ber ehitanud? Kas sul ikka on vajalikud do-
kumendid selle kohta olemas? Kui ei, siis aja 
dokumendid kindlasti enne korda. Vastasel 
juhul ei pruugi ostja pangast laenu saada.

3. Miniremont. Kerge sanitaarremont 
võib kinnisvara müügihinda kümmekond 
protsenti tõsta. Vaata üle vannitoa vuugid, 
plekid või kriimud jms seintes. Pese oma 
müüdav objekt korralikult puhtaks!

Kui vajad kinnisvaraalast nõu, siis võta 
ühendust kinnisvara konsultandiga. Me vas-
tame alati!

LINNAOSA AJALUGU JA UUDISED

Ametlikud teadaanded
Haabersti Linnaosa Valitsus  AVALIKUS-
TAB   ajavahemikus 22.03-06.04.2021

Vihu tn 19b kinnistule hoone püstitami-
se aluseks oleva detailplaneeringu tingi-
musi täpsustavad  projekteerimistingi-
mused:

Lubatud on täpsustada: 
1. Hoonestusala tingimusi, sealhulgas 
hoonestusala suurendada, kuid mitte 
rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest la-
hendusest (alus EhS §  27 lõike 4 punkti 

2) detailplaneeringu lahenduses määratud 
hoonete alust pinda suurendamata. 
2.Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujun-
duslikke tingimusi (alus EhS § 27 lõike 4 
punkti 4).
Soovitakse muuta hoone katusekallet la-
medamaks, 10°-25°. DP-ga on ette näh-
tud katusekalle 30°-45°. Kõikide teiste 
nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt 
vastama alal kehtivale detailplaneeringu-
le. Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalidega on võimalik tut-
vuda ehitisregistri veebilehe kaudu aad-
ressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr. 
2011002/14666 alt samuti on võimalik do-

kumentidega tutvuda Tallinna planeerin-
gute registri veebiaadressil https://tpr.tal-
linn.ee/ detailplaneeringu nr. DP002650  
juurest rubriigist „Dokumendid“.
Avalik väljapanek toimub Haabersti Lin-
naosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1  II 
korrusel nimetatud ajavahemikus tööaja 
jooksul. Lisainfo telefonil 6404 689 ja Pal-
diski mnt 106 ajutise LPG tankimissead-
me projekteerimistingimuste eelnõu, 
millega saab tutvuda isikustatud kasu-
tajana planeeringute registris https://
tpr.tallinn.ee. Samuti Haabersti Linnaosa 
Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 II korrusel 
tööaja jooksul. Lisainfo telefonil 6404 467.

Haaberstisse rajatakse amor-
tiseerunud liiklusväljaku 
asemele kevadeks uus multi-
funktsionaalne treeningväljak. 
Treeningväljak koosneb asfalt-
kattega pumptrack’i rajast ning 
vähendatud mahus liikluslinna-
kust ja reguleeritavate raskuste-
ga välijõusaalist.

Treeningväljak rajatakse 
Haabersti linnaosa valitsuse 
tellimusel aadressile Õismäe 
tee 110a ning see valmib 2021. 
aasta mais. Pumptrack’i rada 
koosneb eri kõrgusega laine-
test ja kurvidest ning on sobi-
lik nii rattaga sõitmiseks kui ka 
rulluisutajatele ja rulatajatele. 
Liiklusväljak on aga mõeldud 
noorematele lastele jalgratta või 
tõukerattaga liigeldes esimeste 

liiklusmärkide ja -reeglite õpe-
tamiseks. Välijõusaal hakkab 
koosnema kuuest muudetavate 
raskustega treeningvahendist, 
mis võimaldavad välitingimus-
tes treenida, tavalistest virges-
tusaladest eristab neid see, et 
treeningvahenditel on võimalik 
raskusi muuta ja valida kasutaja 
võimetele vastav koormus, nii 
sobivad need nii algajale kui ka 
kogenud treenijale.

Treeningväljaku maksumu-
seks kujuneb 125 760 eurot ning 
selle ehitust finantseeritakse 
muu hulgas regionaalsete inves-
teeringute toetusega Riigikogu 
Keskerakonna fraktsioonilt. 
Treeningväljaku projekti koos-
tas Tiptiptap OÜ ja ehitustööd 
teostab Mefab OÜ. HLOV

Algas fotokonkurss  
„Aastaring Tallinnas 2021“

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 
kuulutab välja veebipõhise fotokonkursi 
„Aastaring Tallinnas 2021“. Võistlustöid 
saab esitada kuni 15. septembrini.

Konkursi eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid 
Tallinnast, mis jäädvustaksid linnas toimunud sündmusi, 
inimeste tegevust ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.

Komisjoni poolt parimaks tunnistatud töö autor saab 
auhinnaks fotopoe kinkekaardi väärtusega 500 eurot ning 
rahva lemmikuks valitud töö autor fotopoe kinkekaardi 
väärtusega 100 eurot ja raamatu. Eripreemiaks on samuti 
100-eurosed fotopoe kinkekaardid.”

Võistlusele võib saata fotosid, mis on jäädvustatud 
2020. ja 2021. aasta jooksul. Töid saab esitada 15. septemb-
rini konkursi kodulehel fotokonkurss.tallinn.ee. Kodule-
helt leiab ka konkursi tingimused.

LÜHIDALT Väike-Õismäel algasid ehitustööd multi-
funktsionaalse spordiväljaku rajamiseks

Haabersti korterite hind  
tõusis aastaga üle 6 protsendi

Pumptrack

Uusarendus Haaberstis

120mm Vickersi suurtükk. Wikipedia

Kakumäe militaarajalugu
Artikli autor 

Johannes Kert 

refereerinud 
Kristi Reimets

Me kõik elame kaunis Haaberstis, kus vabas õhus on avastada 
nii mõndagi. Kakumäe Elu projekti raames, mis on rahasta-
tud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, kogume 
kohalikku ajalugu ja jagame seda kõigi huvilistega oma kodu-
lehel. Siin on väike katkend Johannes Kerdi artiklist Kakumäe 
militaarajaloost. Pikema artikli leiate juba kodulehelt.

Pärast Vene-Jaapani sõda olid kogu Euroopas kasvanud 
suurriikide vahelised pinged ja toimus võidurelvastumine. 
Peeter Suure merekindluse rajamine algas enne esimest 
maailmasõda 1912. aastal. Peapositsioon rajati Tallinna-Por-
kala piirkonda ja nende vahelistele saartele. Kakumäe neeme 
tipus asunud rannakaitsepatarei nr 4 kuulus merekindluse 
peapositsiooni mererinde rannakaitsesüsteemi. 

Koos Naissaare patarei ja vajadusel rajatavate miinivälja-
dega oli Kakumäe patarei ülesandeks sulgeda nende vaheline 
väin ja sellega tõkestada vaenlase laevastiku liikumist Tallinna 
reidile ja sadamatesse. Patarei rajati 1913–1916. Ehitati suur-
tükipositsioonid, meeskonna- ja helgiheitjavarjendid, patarei 
komandopunkt, meeskonnaruumid, vaatlusala ja jõujaam. 

Patarei ehitamiseks kasutati terasrelssidega toestatud 
betooni. Suureteralise graniitbetooni paksus oli kuni 4 m, 
eesmärk oli kaitsta rajatisi suurekaliibriliste laevamürs-
kude ja lennukipommide eest. Kokku ehitati Kakumäe 
poolsaare tippu patarei jaoks neli suurtükialust. Esialgsed 
120mm Vickersi suurtükid asendati 1914. aastal suurema 
laskekaugusega ja täpsemate 130mm suurtükkide vastu. 
Rajatud positsioonidest on tänaseni säilinud vaid üks. 

Ülejäänud õhiti koos meeskonnavarjenditega 1918. 
aasta algul, kui Vene väed Eesti aladelt lahkusid. Õhitud 
rajatiste tükid lebavad tänaseni kunagise patarei aladel, 
luues nii ümbrusest kurvavõitu kujundi. Eesti Vabariigi en-
nesõjaaegsel perioodil Kakumäed rannakaitseks ei kasuta-
tud. Nõukogude perioodil kasutas Kakumäe poolsaare tippu 
Nõukogude piirivalve ja see oli kinnine valvatav tsoon. Nõu-
kogude perioodist on säilinud veel tänagi nähtavad tellistest 
kuuritaolised ehitised ja tornid. Artikli ja muu materjaliga 
saab tutvuda www.kakumaeelu.ee
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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

Liikumine Põetus ja hooldus UriinipidamatusTaastusravi ja treening

TERVISEABI- JA
INVAABIVAHENDITE
MÜÜK JA LAENUTUS

Riietumine ja olmeKehahooldusEmadele ja lastele Duši- ja tualettruum 

Nüüd ka
ÕISMÄEL

Õismäe tee 1b
E–R 9–19

ja LASNAMÄEL
Tähesaju tee 31

E–R 9–19
L 10–15

www.itak.ee

TASUTA nõustamine ning renditud
abivahendite tasuta hooldus ja remont!
ITAKi kauplustes kehtivad riigipoolsed soodustused
puudega või vähenenud töövõimega tööealistel isikutel,
lastel ja vanaduspensioniealistel isikutel.

E-pood: pood.itak.ee

• Koguja soovib vanaraha,autasusid,-
märke,medaleid,postmargikogusid-eesti, 
Ts.vene,nsvl.eesti postkaarte,kommipabe-
reid,silte,etikettejne. Iga päev 11-21.raha 
kohe.tel.55955996.
• MITTEH OÜ renoveerime ja ehitame 
teie elu ja sanitaarruume.  mittehehitus@
gmail.com, tel 53586385.
• Soovin osta 2-toalise korteri (1. või 
2.korrusel) Väike-Õismäe viiekorruse-
lises majas. Tehing läbi maakleri ! Tel: 
56506567, IVO.
• Rahumäe Jehoova tunnistajate kogudus-
Pühapäev, 21.03 kell 11.00 piibliteemaline 
erikõne teemal “Pärl, mis võib muuta su 
elu”. Laupäev, 27.03 kell 19.00  olete oo-
datud mälestama Jeesus Kristuse surma. 
Koosolekud toimuvad videokonverentsi-
na. Info tel 56 677 700 JW.ORG (Meist / 
Mälestusõhtu).
• Remont- ja viimistlustööd eraisikutele, 
korteriühistutele ja firmadele. T.5100250, 
raul@vivamees.ee.
• Ostan garaažiboksi. Notari korraldami-
ne ja kulud minu kanda.  Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Tel: 545 11053.
• Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimist-
lustööd.    Pakume võtmed kätte lahen-
dusi hoonete, majade ehitusel  tel. 53 529 
476 mehitus@gmail.com.
• Ostan garaaži, mis võib vajada re-
monti. Vajadusel tühjendan ise.  Tel. 
59197611, sunharru@gmail.com.
• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu-
maad. Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-
land.ee.
• Ostan kasutatud raamatuid, trüki-
seid, dokumente ja vanu postkaarte. Tel. 
6020906 ja 5011628 Tim.
• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi oo-
tan  seisevauto@gmail.com  või 56188671 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee.
• Ostame talukoha koos suure maaga. 
Hooned võivad vajada kapitaalremonti. 
Vaatame üle kõik pakkumised. Tõenäo-
liselt teeme parima hinna. Tel 5666 9006.
• Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, 
maasturi või kaubiku . Võib olla remon-
ti vajav . Kiire tehing ja vormistamine. 
skampus@online.ee, tel. 53654085.
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310.

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

Haabersti päevakeskus on kuni 31. märtsini 
külastajatele suletud. Toimivad teenused: juuksur, 
pediküür, massaaž, pesu pesemine. Teenusele pa-
lume tulla kindlaks määratud ajaks, kandes maski, 
ja pärast teenust majast kohe lahkuda. Maja võib 
siseneda ainult maskiga. Kõikide huviringide tege-
vus on peatatud kuni 31. märtsini või Eesti Vabariigi 
valitsuse korralduse muutmiseni.

Lähtume praegusel keerulisel ajal tegevuste planeeri-
misel riiklikest suunistest, mis tähendab, et iga nädal 
võib olukord muutuda. • Praegusel perioodil kor-
raldame eelregistreerimisega individuaaltööd noor-
tekeskuses esmaspäevast reedeni kell 14.00–18.00. • 
Korraldame eelregistreerimisega välitegevusi reedeti. 
• Igapäevaselt leiab Haabersti noortekeskuse sot-
siaalmeediakontodelt mõne vahva virtuaaltegevuse 
(mida saab kodus kaasa teha). Suhtlemine noorsoo-
töötajatega sotsiaalmeedia vahendusel esmaspäevast 
reedeni kell 11.00–19.00. Facebook Haabersti noor-
tekeskus Instagram @haaberstinoortekeskus Tik-
Tok @haaberstinoortekas

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

Üldinfo: Haabersti noortekeskus.  
Aadress: Õismäe tee 88A (Meelespea peatus),  
Avatud: esmaspäevast reedeni 13.00–19.00.  
Telefon: 53090808, E-mail: info@haabersti.ee

Haabersti päevakeskuse 
tegevused märtsis

Haabersti noortekeskuse 
tegevused märts–aprill


