
Haabersti liiklussõlme 
kergliiklustunnelite val-
gustuse arhitektuurse ku-
jundlahenduse rajamistööd 
on lõpule jõudnud. Äsja-
valminud valguslahendus 
Suurhalli ja Loomaaia tun-
nelites kopeerib inimeste 
liikumist käiguteel ning 
muudab värvust vastavalt 
liikumise kiirusele.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõ-
nul on Haabersti ringristmik üks 
linna tähtsamaid liiklussõlmi, 
mille kavandamisel peeti oluliseks 
kasutada põnevaid ja säästlikke 
valguslahendusi. „Rocca al Mare 
viaduktile sai juba eelmisel aastal 
dünaamiline valgustuslahendus 
paigaldatud, nüüd on rõõm teada 
anda, et valmis on saanud ka eri-
lahendustega valgustus Loomaaia 
ja Suurhalli tunnelites. Tunnelite 
käiguteed on valgustatud parimal 

võimalikul moel ning kogu ül-
dpilt on visuaalselt atraktiivne,“ 
ütles Klandorf.

Tunnelitesse rajatud valgus-
tuse erilahendus muudab käigu-
teed põnevaks ja visuaalselt kau-
niks. Kujundvalgustus kopeerib 
inimeste liikumist tunnelis ning 
muudab värvust vastavalt liiku-
mise kiirusele, mis omakorda 
loob tunnelite sees hulgaliselt eri-
nevaid valguslahendusi.

Vandaalitsemiste vältimiseks 
ning turvalisuse suurendami-
seks on tunnelitesse paigaldatud 
ka turvakaamerad, mille kaudu 
edastatakse pilt politsei- ja piiri-
valveameti valvekeskusesse,

Kujundusvalgustuse lahen-
duse koostas Arhitekt Must OÜ, 
kelle töö valiti parimaks Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti 
korraldatud ideekonkursi tule-
musel. Ehitustöö tegi AS Elektrit-
sentrum.

Haabersti liiklussõlme kerg-
liiklustunnelite arhitektuurse ku-
jundlahenduse rajamise töid tehti 
projekti „Haabersti ristmiku re-
konstrueerimine Tallinnas“ raa-

mes, mida rahastatakse Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tun-
nelite valgustus rajati Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti 
tellimusel. HLOV
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Linnaosa pensionärid  
saavad tasuta maske

Haabersti linnaosavalitsus jagab 
pensionäridele, kelle elukoht on rahvas-
tikuregistri andmetel Haabersti linnaosa, 
tasuta meditsiinilisi maske.

Maskid on ette nähtud nii vanaduspensionit saa-
vatele linlastele kui ka töövõimetuspensionäride-
le, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haa-
bersti linnaosa. 

Iga abivajaja saab ühe karbi, milles on 50 medit-
siinilist maski. Maske jagatakse Haabersti linnaosa 
valitsuses (Ehitajate tee 109a/1) esmaspäevast ree-
deni linnaosa valitsuse tööpäeva jooksul ning oma 
maskidele saab järele tulla kuni 30. aprillini k.a. 
Maske jätkub kõikidele abivajajatele. Palume lin-
naosavalitsusse tulla ainult tervetel inimestel. Majja 
sisenedes on kohustuslik kanda maski!

Viiruse leviku tõkestamiseks tegi Haabersti lin-
naosa valitsus märtsis teavituskampaaniat neis kor-
termajades, kus oli kõrge nakatumisnäitaja ehk vä-
hemalt viis nakkusjuhtu. Neile elanikele jagati üks 
pakk maske (kümme maski pakis) korteri kohta. 
Kokku jagati märtsis Haabersti linnaosa korterma-
jade postkastidesse 48500 maski. Lisaks sai kõrge 
nakatumisnäitajaga ühistu viis liitrit desinfitseeri-
vat kontsentraati ühe kortermaja kohta. Pesuaine 
on mõeldud veepesu taluvate pindade puhastami-
seks ja desinfitseerimiseks. Aktsiooni jätkatakse ka 
aprillis.

Lisaks jagati märtsis linnaosa paljulapselistele 
peredele kaks pakki ja vähekindlustatud üksikva-
nematele üks pakk maske (50 maski pakis). Kokku 
jagati sellele sihtrühmale 30 000 maski.

Maskide tasuta jagamise eesmärk on võimalda-
da maski kasutada ka neil inimestel, kes seda seni 
majanduslikel põhjustel teha ei ole saanud. Samas 
oleneb ju igaühest meist, kui kiiresti suudame vii-
ruse leviku peatada. Selleks tuleb kõikides avalikes 
kohtades kanda maski ning hoiduda kontaktidest ja 
hoida distantsi. Saame viiruse kiiret levikut tõkesta-
da üksnes siis, kui järgime kõiki nõudeid ja soovitu-
si, kaitstes nii iseennast, oma lähedasi ja kaaslinlasi.
HLOV

Haabersti tunnelid said  
ainulaadse valguslahenduse

LÜHIDALT

Valguslahendus Suurhalli ja Loomaaia tunnelites kopeerib inimeste liikumist käiguteel ning muudab värvust vastavalt 
liikumise kiirusele

Meditsiinilised maskid
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evadlilled metsas ja aias puhkevad 
järjest õide. Loodus ärkab ja pakub 
aina rohkem silmailu. Lumi on juba 
täielikult ära sulanud, kuid kahjuks 

on koos esimeste kevadlilledega tulnud lume 
alt välja ka lemmikloomade järelt koristamata 
väljaheited ning metsa äärde või kraavi jäetud 
rehvid ja muu selline kraam, mis seal kohe 
kindlasti olema ei peaks. Kuigi talguid praegu 
teha ei saa, on mul hea meel tõdeda, et meie 
seas on neid, kes mitte lihtsalt ei viska prügi õi-
gesse kohta, vaid aitavad seda ka koristada. Ma 
tänan teid, et olete eeskujuks ning aitate igapäe-
vaste pisikeste tegudega jõuda tulemuseni, mis 
rõõmustab paljusid. 

Tuletan siinkohal meelde, et Tallinnas võ-
tavad jäätmejaamad vastu täiesti tasuta pea 
kõike, mida majapidamises leidub – ka rehve! 
Piisab ID-kaardi näitamisest ning mure, kuhu 
vanad rehvid panna, ongi murtud ja loodus 
puhas. Kodus liigseks muutunud heas korras 
asju võtavad oma tavapärastel lahtiolekuaega-
del vastu ka kõik Uuskasutuskeskuse kauplu-
sed. Piirangute ajal tuleb asjade kontaktivabaks 
üleandmiseks helistada kaupluse uksel olevale 
telefoninumbrile. Soovin koeraomanikele veel 
meelde tuletada, et avalikus kohas peab olema 
koer rihma otsas. Seda eriti nüüd, kus inimesi 
on terviseradadel, parkides ja mujal jalutamas 
tavapärasest rohkem. Hoiame ümbruse puh-
tana ning koristame lemmikute järelt, et kõigil 
oleks ka edaspidi meeldiv avalikke parke, tervi-
seradu ning kergliiklusteid kasutada. Haabersti 
linnaosa valitsus on samuti kevadiste heakor-
ratöödega alustanud. Tänavaid ja haljasalasid 
koristatakse talvel sinna kogunenud prügist. 
Suurema tänavapesuga alustame aprilli keskel.

Kahjuks peame sel kevadel taas arvestama 
piirangutega ja järgima kehtestatud reegleid. 
Koroonaviiruse leviku peatamiseks tuleb meil 
kõigil veel natukene pingutada, sest oluline on 
igaühe panus. Palun, kandke maski, hoidke 
distantsi ning võimaluse avanedes vaktsinee-
rige ennast COVID-19 vastu. Kõigile soovija-
tele peaks vaktsineerimise võimalus avanema 
juba mais. Miks me peame ennast vaktsinee-
rima? Vastus on lihtne. See on tõenäoliselt ai-
nus reaalne lahendus normaalse elukorralduse 
juurde tagasi pöördumiseks. Iga vaktsineeritu 
loeb ning nii kaitseme ennast ja teisi. Kõik Ees-
tis saada olevad vaktsiinid vähendavad rasket 
haigestumist ja haiglasse jõudmist. Vaktsinee-
rimine Eestis on vabatahtlik, kuid teie otsusest 
sõltub palju.

Linnaosavalitsus teeb omalt poolt kõik, et 
elanikud tunneksid ennast turvaliselt. Märtsis 
jagasime paljulapselistele peredele ning ük-
sikvanematele meditsiinilisi maske. Aprillis 
jagatakse maske ka linnaosa pensionäridele. 
Viiruse leviku tõkestamiseks jätkame teavitus-
kampaaniat neis kortermajades, kus on kõrge 
nakatumisnäitaja ehk vähemalt viis nakkusjuh-
tu. 

Kinnitan, et kõik sotsiaalteenused, mis toi-
misid varem, toimivad ka praegu ja edaspidi. 
Linnaosavalitsus on avatud ning võtab endiselt 
kodanikke vastu. Palume linnaosavalitsusse 
tulla ainult tervetel inimestel. Majja sisenedes 
on kohustuslik kanda maski! Võimaluse korral 
palume linnaosavalitsusega suhtlemiseks kasu-
tada telefoni või e-kirja.

Tervist ja jõudu!

JUHTKIRI / HEAKORD

JUHTKIRI

15. aprillil algab Tallinnas järjekord-
ne heakorrakuu, mida peetakse 
tänavu 30. korda. Sellel aastal tuleb 
heakorrakuu teisiti. Heakorrakuu 
kavas on Tallinna prügijooks, kol-
mest e-seminarist koosnev sari, 
mitmesugused töötoad ning tähe-
lepanu pööratakse elanike kesk-
konnateadlikkuse suurendamisele. 
Sellekevadise heakorrakuu tun-
nuslauseks on „Vastutus tuleviku 
ees“ ning eesmärk on panna inimesi 
kaasa mõtlema keskkonnahariduse 
ja ringmajanduse teemadel. 

Heakorrakuul kutsume inimesi üles koristama 
oma kodu ja koduümbrust talvisest prahist. 
Samuti pöörame sel heakorrakuul tähelepanu 
ringmajandusele, eriti korduvkasutusele. Ala-
ti on võimalik läbi mõelda, kas asja, mida sa 
tahad ära visata, võiks hoopis keegi teine ka-
sutada, veelgi enam – äkki on seda võimalik 
parandada. Vii üleliigsed asjad taaskasutusse 
– kellegi teise jaoks võib sinu vana asi olla uus 
aare. Selleks, et asjade uuele ringile andmine 
oleks mugavam ja head asjad ei lõpetaks prügis, 
pakub Uuskasutuskeskus sel kevadel võimalust 
kutsuda asjadele järele annetustakso. Annetus-
takso saab tellida Uuskasutuskeskuse kodule-
helt www.uuskasutus.ee/annetustakso või he-
listades 5553 3001. 

Uue algatusena toimub Tallinna prügijooks ehk 
plogging. See on 2016. aastal Rootsis ultrajooks-
jate poolt algatatud keskkonnateadlik liikumist-
rend, mis kombineerib jooksmise ning kesk-
konnahoiu: liikuja eesmärgiks on teele ettejääva 
prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt 
ära anda. Osaleda võib kõikjal ning endale sobi-
vas kohas üle Tallinna. Sobivat rada võib läbida 

joostes, käies, kepikõndides, jalgrattal või muul 
moel. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei 
lähe. Tegemist ei ole võistlusega, mistõttu pa-
remusjärjestust ei selgitata, vaid osalejate vahel 
loositakse välja meened. Osalemise tingimused 
leiab Heakorrakuu veebilehelt www.tallinn.ee/
heakorrakuu.

Traditsiooniliselt tähistatakse heakorrakuu 
raames rahvusvahelist Maa päeva (22.04), mil-
le eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu 
keskkonnaprobleemidele (kliima soojenemi-

ne, õhusaaste jm). Sel puhul toimuvad kolmel 
järjestikusel neljapäeval e-seminarid, kus rää-
gitakse kliimamuutusest, Tallinna pöördest 
roheliseks pealinnaks ja praktilistest näidetest, 
kuidas iga inimene saab olla keskkonnateadli-
kum. Toimuvad ka e-töötoad. Teada saab Tal-
linna rohepöördest kuni selleni, kuidas toidu-
jäätmeid vähendada või tekstiilile uus elu anda.

Mai alguses avab Tallinna Vanasadamas tei-
se hooaja rahvusvaheline mereprügipüüdur 
Seabin. Seabin jääb mereprügi püüdma ja juh-
tima tähelepanu meres leiduvale prügile kuni 
oktoobrini ning ootab uudistama nii lapsi kui 
ka täiskasvanuid.

Heakorrakuu raames saavad Tallinna elanikud 
taas ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda. Korjerin-
gid toimuvad 15.–16. ja 22.–23. mai. Lisainfot 
täpsemate aegade ja peatuste kohta saab linna-
osade lehtedest, ajalehest Pealinn ja heakorrakuu 
veebilehelt. Veebilehelt www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/jaatmed leiab info jäätmete kogumise koh-
ta – nii selle kohta, kust leida kogumispunktid, 
kui ka selle kohta, kuidas liigiti koguda.

Heakorrakuul antakse traditsiooniliselt välja in-
fovoldik „Heakorra ABC”, mis koondab teavet 
linnakeskkonna, lindude-loomade, jäätmete, 
mänguväljakute ja kalmistute kohta. Sel aastal 
on infovoldik ainult elektrooniline. Teavikust 
leiab kinnistuomanikule vajalikku infot ja ka 
üldist teavet, kuhu pöörduda linna heakorda 
puudutavates küsimustes. „Heakorra ABC“ on 
alates heakorrakuu algusest kõigile kättesaadav 
heakorrakuu veebilehel. Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalamet

Täpsemat teavet heakorrakuu 
tegevuste kohta leiab veebiaadressilt 
www.tallinn.ee/heakorrakuu.

Rainer Vakra
Tallinna Soojus AS, juhataja

Aktsiaselts Tallinna Soojus teeb kõik selle 
heaks, et linlaste tuba oleks soe ja teenus tar-
bijatele võimalikult soodne. Tallinna kaugküt-
tevõrgus on üle 4000 soojust tarbiva hoone ehk 
ligikaudu 160 000 kodumajapidamist ja nen-
de hulk aina kasvab uute liitumistega. On hea 
meel, et saame kaugküttega ühendada üha uusi 
ja uusi elamupiirkondi ning ka neid tarbijaid, 
kes on seni gaasiküttel olnud. Tallinna Soojuse 
üks püsieesmärke on, et linna soojussüsteemid 
oleksid nüüdisaegsel tehnilisel ja keskkon-
nasäästlikul tasemel ning kaugküttega oleks 
võimalik varustada kõiki soovijaid.

Tallinna Soojus majandab sadadesse miljoni-
tesse küündivate varadega ja ainuüksi käes-
oleval aastal investeeritakse Tallinnas soojus-
võrkude ehitamisse ja rekonstrueerimisse üle 
25 miljoni euro. Mahukad investeeringud on 
vajalikud eelkõige selleks, et liita uusi tarbijaid 
kaugküttevõrguga, rajada kümmekond kilo-
meetrit uusi soojatorustikke ning kaasajastada 
ligikaudu 15 kilomeetrit aastakümnete vanu-
seid torusid. Mitmes Tallinna asumis asenda-

takse soojustorustik selleks, et vähendada soo-
jus- ja lekkekadusid. Uue-Maailma ja Kitseküla 
asumites asendamist vajavate harutorustike ja 
magistraaltorustike keskmine vanus on juba 
isegi 40 aastat või rohkem. Laagna teel rekonst-
rueeritakse 28 aasta vanune soojatorustik ja 
seda ikka eelkõige tarbijate igapäevakulude 
kokkuhoiu huvides ja teenuse töökindluse tõst-
miseks. Rõõm on tõdeda, et 54% kaugküttevõr-
gust Tallinnas moodustab juba praegu rekonst-
rueeritud või uus torustik.

Kaugkütte puhul on oluline rääkida ka taastu-
venergiaga seotud eesmärkidest. Tallinna Soo-
jus on keskkonnasäästlik ja roheline ettevõte. 
Võin kinnitada, et fossiilkütused on valdavas 
osas asendatud ja suurem osa Tallinna kaug-
küttevõrgu soojusest toodetakse koostootmis-
jaamades taastuvast kütusest või olmeprügist. 
On oluline, et soojusvõrgud oleksid töökind-
lad, seepärast nõuavad need ka suuri investee-
ringuid. Uued tehnoloogilised lahendused va-
javad suuri summasid, aga võimaldavad ka taas 
meid keskkonnasäästlikkusele lähemale viia. 
Ühinedes linnapeade kliima- ja energiapaktiga, 
soovib Tallinn anda oma panuse võitluses klii-
mamuutusega ja just tõhus kaugküte aitab täita 

Tallinna keskkonnastrateegias seatud eesmärki 
vähendada CO2 heidet 2030. aastaks vähemalt 
40% (võrreldes lähteaastaga 2007).

Tallinna ühtse kaugküttevõrgu arengukava 
toob esile kaks keskkonnale olulist teemat, 
kuhu tuleb tulevikuinvesteeringud kindlasti 
suunata. Esiteks on Tallinn suure tarbimistihe-
dusega piirkond, seetõttu on äärmiselt oluline 
arendada eriti kesklinnas paralleelselt kaug-
küttega ka kaugjahutusvõrku. Teiseks tuleks 
võtta kasutusse akupaagid, mis lubaksid koos-
tootmisrežiimis toodetud soojuse kasutamist 
suurendada ja seeläbi tõsta taastuvenergia osa-
kaalu soojuse ja elektri tootmises, kuna vähe-
neb maagaasi tarbimine ja sellega kaasnev CO2 
emissioon.

Energia kasutamise tõhusus Tallinna kaugküt-
tevõrgus on viimastel aastatel oluliselt tõusnud 
ja keskkonnamõju vähenenud. Tallinna Sooju-
se kaugküttevõrguga seonduv energiapoliitika 
on olnud ja on ka edaspidi kindlasti tasakaalus 
ja jätkusuutlik. Nii Tallinna linna kui ka Tallin-
na Soojuse eesmärk on tagada linnaelanikele 
kvaliteetsem, mugavam ja keskkonnasäästli-
kum elukeskkond.

Kindlalt ja turvaliselt 
kevadele vastu

Tallinna Soojus aitab linnal täita 
rahvusvahelise linnapeade kliima- ja 
energiapaktiga seotud rohe-eesmärke

Oleg Siljanov 
Haabersti 

linnaosavanema 
asetäitja

linnaosa vanema 
ülesannetes

Uuskasutuskeskus on Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti 
koostööpartner heakorrakuu 
kampaania raames

Algamas on ülelinnaline keskkonna-
kampaania „Heakorrakuu“
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Tänases olukorras, kus mee-
lelahutusasutused on suletud 
ning päike on põskesid pai-
tama hakanud, on inimesed 
liikunud loodusesse, asunud 
koristama majapidamisi ning 
toimetama põldudel ja met-
sades. Lumikellukeste asemel 
võib aga hoopis ohtlikke lõh-
kekehi avastada, millest tuleb 
kohe numbril 112 teada anda.

„Ükski lõhkekeha ei ole kaunistus ega ilu-
asi, vaid on mõeldud külvama hukku ja 
õnnetust,“ hoiatab päästeameti deminee-
rimiskeskuse planeerimise ja valmisoleku 
talituse ekspert Rauno Raidloo. Roostes 
lõhkekeha ei viita sellele, et see on muutu-
nud ohutuks, pigem vastupidi. Ka roostes 
ja vigastustega lõhkekeha võib liiguta-
misel plahvatada, tuues kaasa traagilised 
tagajärjed. Raidloo lisab: „Lõhkekeha ja 
muu lõhkematerjali vabatahtliku loovuta-
mise korral karistust ei järgne.“ Karistus 
võib järgneda siis, kui proovitakse leitud 
lõhkekehaga midagi ise ette võtta ja kõige 
kurvem karistus on see, kui vale tegevuse 
käigus lõhkekeha plahvatab.

Vaatamata lumerohkele talvele on demi-
neerijate päevad töised olnud. Tänavu 
esimese kolme kuuga (31. märtsi seisuga) 
on demineerijad saanud 201 väljakutset, 
nendest 94 käesoleval kuul. Kõige enam 
on leitud mürske (123), granaate (47) 
ning miinipildujamiine (155).
„Eriti suuri kaliibreid ja koguseid pole see 
aasta maapõu meile veel välja andnud, 

kuid ka 100-kilogrammine lennukipomm 
Rakvere lähistelt või 203-millimeetrine 
suurtükimürsk Tõrva vallast on kindlad 
märgid sellest, et Eestimaa peidab endas 
veel suurtes kogustes plahvatusohtlikku 
kraami,“ sõnas Raidloo.“Lisaks maapõue-
leidudele on mitme majapidamise koris-
tamise käigus ilmsiks tulnud ka mitme-
sugust ohtlikku lõhkematerjali, mis tänu 
leidjate õigele käitumisele on jõudnud 
demineerijateni. Näiteks Muhumaal leidis 
inimene hoone koristuse käigus paki kir-
jaga „Trotüül“. Demineerijad tegid kind-
laks, et tegemist oli tõesti 400-grammise 
trotüülist lõhkeainelaenguga.“ 

Lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puu-
dutada ega kuhugi viia. Märgista leid ja 
teavita hädaabinumbrit 112, andes teada 

täpse asukoha ja muud infot leiu kohta nii 
palju kui võimalik. Leiu märgistamiseks 
on mitmeid viise. Üks võimalus on seda 
teha nutitelefoni abil – tänapäeva nutite-
lefonid võimaldavad võtta GPS-koordi-
naate ja teha distantsilt pilti, et edastada 
need häirekeskusele. Lõhkekehale tulevad 
esimesel võimalusel järele demineerijad, 
toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad 
kahjutuks või vajadusel tegutsevad sellega 
kohapeal. Võimalusel tuleks demineerijad 
ka ära oodata.

Olenemata COVID-19 situatsioonist on 
neli Eesti pommigruppi valves 24/7 ning 
reageerivad igale sündmusele kohe. Mullu 
said päästeameti demineerijad 1647 välja-
kutset, mille käigus leiti ja tehti kahjutuks 
9041 lõhkekeha. Päästeamet

LINNAOSA UUDISED / TURVALISUS

Lõhkekehade leidmine  
on kevadega aktiveerunud

Rocca al Mare rannapromenaadi sild 
on ehitustööde tõttu liikluseks suletud
Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti tellimusel 
alustati Rocca al Mare ranna-
promenaadi silla puitosade 
vahetustöid. Ehitustööde ajal 
on sild liikluseks suletud ning 
rannapromenaadil liiklejatel 
palutakse kasutada Paldiski 
maantee, Soodi tänava ja Lahe-
pea tänava kergliiklusteed.

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg 
Siljanov sõnas, et Rocca al Mare ranna-
promenaad on Haabersti ja Põhja-Tal-
linna linnaosasid ühendav populaarne 
kergliiklustee, mida elanikud aktiivselt 
kasutavad. „Rannapromenaadil asuval 
410 meetri pikkusel sillal on alustatud 
aga ehitustöid, mille käigus eemaldatakse 
vana laudis koos talastikuga, puhastatak-
se kandvad metallkonstruktsioonid ning 
rajatakse sügavimmutatud puidust uus 
talastik ja laudis,“ rääkis Siljanov.

„Tööde teostamise ajal on Rocca al 
Mare rannapromenaadi sild liiklejatele 
suletud ning liiklus on ümber suunatud 
mööda Paldiski maantee, Soodi tänava ja 
Lahepea tänava kergliiklusteed. Palume 
rannapromenaadil liiklejatel arvestada sil-

lal toimuvate ehitustöödega ning oma lii-
kumistee läbi mõelda. Üle remondis oleva 
silla ronimine on ohtlik ning keelatud te-
gevus,“ rõhutas linnaosavanema asetäitja.

Ehitustööde teostamise lepinguline 
tähtaeg on juuni 2021. Rannapromenaadil 
liiklejatel palutakse järgida ajutiste liiklus-
korraldusvahendite nõudeid. HLOV

Tööde teostamise ajal on Rocca al Mare rannapromenaadi sild 
liiklejatele suletud

Alates 7. aprillist kuni 1. mai-
ni 2021 ajavahemikul kell 
21.00–06.00 on mootorsõi-
dukitele kehtestatud sissesõi-
dukeeld lõigus Kotermaa 1 
kuni Astangu 19/3 v.a ühist-
ransport. Sissesõidukeeld on 
kehtestatud selleks, et tagada 
looduskaitse all olevatele ka-
hepaiksetele ohutu rändetee 
Astangu tänava ääres paikne-
vatesse sigimistiikidesse. Kui 
eelnevatel aastal on vabataht-
likud Tallinna elanikud aida-

nud kahepaikseid ohutult üle 
Astangu tänava, siis tänavu 
pole inimestel seoses koro-
naviiruse levikuga võimalik 
koguneda ega kahepaikseid 
talgute raames abistada.

Kõnealune Astangu tänava 
lõik on üks Eesti suurimaid 
kahepaiksete rändekoridore, 
mida läbib igal kevadel lühi-
kese aja jooksul tuhandeid 
konni, kärnkonni ja vesilikke.
HLOV

Koerapidamisega 
seotud probleemid on 
koristamata väljahei-
ted ja lahtiselt ringi-
jooksvad loomad. Üha 
päikeselisem ilm ning 
viiruse tõttu seatud 
piirangud meelitavad 
aina rohkem elanik-
ke avalikes kohtades 
oma lemmikloomaga 
jalutama, kuid põhi-
tõdesid ei tohi unus-
tada. Avalikus kohas 
peab koer olema rih-
ma otsas. Oma lemmi-
ku järelt koristamine 
avalikus ruumis peab 
olema elementaar-
ne ja kõigile üheselt 
mõistetav.

Väljavõte Tallinna koerte ja 
kasside pidamise eeskirjast:
• Loomapidaja on kohustatud 

järgima sanitaar- ja hügiee-
ninõudeid, sealhulgas ko-
ristama oma koera või kassi 
väljaheited.

• Koera või kassi tohib viia 
avalikku kohta jalutusrih-
ma otsas või kandevahen-
dis, mis ei ohusta tema ter-
vist ja millest ta oma tahtel 
välja ei pääse. 

• Avalikus kohas koera või 

kassiga liikudes tuleb ta-
gada inimeste ja loomade 
ohutus. Koera võib avalikus 
kohas jalutusrihma otsast 
vabastada või kandevahen-
dist välja lasta vaid koerte 
jalutusväljakul.

• Ühissõidukis peab koer või 
kass olema jalutusrihma 
otsas ja koer peab kandma 
suukorvi. Koera või kassi 
on ühissõidukis lubatud ve-
dada ka nõuetele vastavas 
kandevahendis.

• Koera tohib jätta suukorviga 
ja lahtipääsemist välistaval 
viisil jalutusrihmaga kinni-
tatult hoone juurde mõistli-
kuks ajaks, mil loomapidaja 
viibib selles hoones, kui 
seejuures ei ohustata avalik-
ku korda, inimesi, liiklust 
ega koera tervist. HLOV

Astangu tänaval kehtestatakse 
öine liikumiskeeld

Korista oma lemmiku järelt

Astangu tänaval kehtestatakse öine liikumiskeeld
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1968. aastal valmis arhitektidel Mart Por-
dil ja Malle Meelakul Eesti Projektis Väi-
ke-Õismäe elurajooni planeering. 1975. 
aastal valmis Järveotsa tee elamurühma 
planeering, mille arhitektid on Kalju Luts 
ja Inessa Põldma. 150 hektari suuruse ala 
hoonestamist alustati 1973. aastal ning 
Väike-Õismäele oli kavas mahutada 45 000 
elanikku. Kompaktne planeerimisskeem on 
omanäoline ning 1986. aastal said arhitek-
tid selle eest NSV Liidu riikliku preemia. 
Tänavu möödub sellest ajaloolisest hetkest 
35 aastat ning asum on arenenud igati nüü-
disaegseks vajaliku taristuga elurajooniks.

Elurajoon on planeeritud ühtse kom-
paktse tervikuna ümber keskel asuva üm-
marguse tehisjärve – Väike-Õismäe tiigi. 
Väike-Õismäe tiigi ümber paiknevad laste-
aiad vaheldumisi koolidega, luues oma ma-
dalama korruselisusega elurajooni keskele 
silmaga haaratava avaruse.

Väike-Õismäe asub Harku tasandikul, 
mis oli kunagi osa Kakumäe lahe põhjast. 
Mere taandumise mõjul kuivenes ala umbes 

9000 aastat tagasi. Väike-Õismäel asus ku-
nagi Järve küla, mis kuulus Haabersti mõi-
sale. Nime sai Väike-Õismäe 1960. aastal, 
nimi pandi asumist põhja poole jääva Õis-
mäe asumi järgi. Väike-Õismäe nimevalik 
oli arvatavasti mõjutatud tolle aja mäe-lõ-
puga nimede moest. Sõna „väike“ viitab 
planeeringu peegeldamise läbi laiendamise 
võimalusele.

Väike-Õismäe on Haabersti linnaosa 
kõige rahvarohkem asum. Selle elanikkon-
nas moodustavad 0–17-aastased 12–17% 
ja üle 68-aastased 20–31%. Asumil on mo-
dernistlik stiil, saledad tüüppaneelelamud. 
Juhtmõte on „keskkond elamiseks“. Planee-
ringu teeb eriliseks selle ehitamise ajastu – 
projekteerimine ja ehitamine piiramatute 
ressursside ja maakasutuse tingimustes. 
Väike-Õismäe on kantud Kultuurimälestis-
te riiklikku registrisse XX sajandi arhitek-
tuuri objektina nr 1397.

Et hõlbustada orienteerumist ühelaad-
sete paneelelamute rägastikus, peeti ainuõi-
geks ülevaatliku ja selge üldkompositsiooni 

loomist. Mitmest töövariandist osutus kõi-
ge lootustandvamaks neljas: rangelt kont-
sentriliste ovaalidena komponeeritud hoo-
negrupid, tänavad, jalgteed ja pargiala ning 
kõige eelneva keskpunktis tehisjärv, millel 
peegeldub erineva kõrgusega hoonestus. 
Seejuures on 16-korruselised saledad tor-
nelamud tingimata madalate 5-korruseliste, 
mitte 9-korruseliste taustal.

Väike-Õismäel püüti taastada mittelä-
bitavad, valguseküllased haljastatud õued, 
mis looksid eeldused kollektiivsustunde 
ning ühise hoole ja vastutuse tekkimiseks, et 
säilitada oma kodu juures korda, puhtust ja 
haljastust. Teiste sõnadega võeti eeskujuks 
pigem vanalinna traditsioonilised kvartalid 
kui värsked linnaehituse käsiraamatud, mis 
ei jäänud ekspertidel märkamata ja autori-
tele ette heitmata.

Väike-Õismäe areneb pidevalt, uueneb 
ja muutub kaunimaks. Eelmisel aastal sai 
tiigi ümbrus uue teekatte. Sel kevadel alus-
tatakse Õismäe tiigi rekonstrueerimist, mil-
le käigus rajatakse ka uus purskkaev, istuta-
takse kirsipuid ja korrastatakse ümbritsevat 
terviserada. HLOV (Allikas: Mart Port. Ehitus 
ja arhitektuur 2 – 1987, Väike-Õismäest ja 
ajategurist.)

LINNAOSA AJALUGU / NÕUANDED

LÜHIDALT

Haaberstis kerkib ainulaadne  
taimedega kaetud rohebüroo

Linnud ja nende toitmine
Pärast talve meie juurde 
naasnud linnud rõõmusta-
vad kõiki valju lauluga. Nad 
on noored, täis energiat ja 
jõudu, seetõttu asuvad nad 
kohe oma kodu korrastama.

Paljud linnuliigid on linnas 
endale meelepärase elupaiga 
leidnud. Linnalindude arvu-
kus kasvab peamiselt rikkaliku toidu ning turvaliste pesit-
sustingimustega seoses. Linnas on hõlpsasti kättesaadavad 
biojäätmed, millel on lindude toidus suur osakaal, ja katused 
on turvaline pesitsuskoht – sinna ei pääse röövloomad ega 
inimesed. Selle tulemusena õnnestub lindudel linnas rohkem 
poegi üles kasvatada kui looduses.

Kui kevadine kajakakisa muutub elumaja ümbruses liiga 
häirivaks, tuleb vähendada lindudele kättesaadavate toidu-
jäätmete hulka – selleks tuleb majaümbrus puhas hoida ja 
prügikastide kaaned korralikult sulgeda. Samuti ei tohi ma-
jaelanikud linde toita. Vältimaks kajakate pesitsemist katusel, 
tuleks varakevadel enne pesitsusperioodi algust puhastada 
katus samblast ja oksaraagudest. Seejärel tuleks iga 5–7 päe-
va tagant kontrollida, kas kajakas on ehitamisest loobunud, ja 
vajaduse korral pesa eemaldada. Pesi võib eemaldada ainult 
senikaua, kuni neis pole mune.

Pesitsusajal kaitsevad varesed ja kajakad oma poegi, mis-
tõttu ei tohi linnupoegadele liiga lähedale minna – vanalin-
nud võivad reageerida sellele kisamise ja pikeerimisega. See 
lindudele loomulik käitumine ei kujuta endast inimesele ohtu, 
küll aga võib korralikult ehmatada.

Karmil talvel võib toita väikelinde, kellest tavaliselt tüli ei 
ole, kuid seejuures peab olema järjepidev ja pakkuma mitme-
kesist toitu.

Veelindude toitmisest tuleb hoiduda igal ajal. Kühm-
nokk-luikede, sinikael-partide ja teiste veelindude looduslik-
ku toidubaasi kuuluvad peamiselt vee-selgrootud, taimerisoo-
mid ja kalad. Inimese pakutavast saiast ei saa linnud vajalikke 
toitaineid: see põhjustab ainevahetushäireid, mis pikema aja 
jooksul pärsib nende lennuvõimekust ja sigimisedukust.

Temperatuurilangus ja toidunappus käivitavad enamikul 
veelindudest rändeinstinkti, mis on evolutsiooniliselt välja 
kujunenud ning ellujäämiseks vajalik kohastumus. Lisatoit-
misega seab inimene veelindudele ökoloogilise lõksu, muutes 
nad lisatoidust sõltuvaks, ja eksitab lindude instinkte. Nõr-
gestatud ja kolooniatesse kogunenud lindude hulgas kasvab 
nakkushaiguste oht. Haiged linnud võivad lähedase kontakti 
korral ohustada ka inimesi. Seega tuleb veelindude enda hea-
olu nimel võimaldada neile looduslike instinktide järgimist. 
Tallinna kommunaal- ja keskkonnaamet

Kinnisvaraarendaja Hepsori tel-
limusel alustas Mitt&Perlebach 
Tallinna loomaaia külje alla 
rohelise mõtteviisi kontorihoo-
ne Grüne ehitusega, mis lisaks 
paljudele keskkonnasäästlikele 
lahendustele saab Eestis ainu-
laadse rohttaimedest fassaadi.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul 
kasutatakse kontorihoone kütmiseks ja ja-
hutamiseks maapinna soojust ning tark au-
tomaatika reguleerib soojusenergia jaotust 
ja salvestamist hoone vahelagedes.

„Nõupidamisteruumides töötab vaja-
duspõhine ventilatsioon lähtuvalt inimeste 
arvust, samuti kogutakse ja taaskasutatakse 
vihmavett ning päikesepaneelid hoone ka-
tusel hoiavad energiakulu madalama. Ül-
dalasid valgustavad ainult nutikad ja sääst-
likud LED-lahendused,“ rääkis Laks.

„Lähtusime ka maja asukohta valides 
keskkonnasäästust – maja asub Haabers-
ti-Mustamäe kergliiklustee ääres ning 
hoones on olemas kõik vajalik nii jala kui 
rattaga tööl käimiseks – sise- ja välisparkla 

jalgratastele ning riietus- ja pesuruumid,“ 
ütles Laks.

Ehitusettevõtte Mitt&Perlebach juha-
tuse liikme Kristjan Mitti sõnul on rohebü-
rood Eestis ja maailmas järjest kasvav trend. 
„Uuenduslikud tehnoloogilised lahendused 
säästavad keskkonda, hoiavad kontorite ülal-
pidamiskulud kontrolli all ning aitavad töö-
tajatele parema keskkonna luua,“ ütles Mitt.

Hepsori juhi Henri Laksi kinnitusel ei 
ole keskkonnasõbraliku kontorimaja ehita-
mine tavalisest oluliselt kulukam, mistõt-
tu on rohebüroode üürihinnad teiste uute 
kontoritega sarnases hinnaklassis. „See-
tõttu on ka rentnike leidmine olnud sujuv 
ning pool Grüne rohebüroost on juba enne 
ehituse valmimist üürilepingutega kaetud. 
Hepsori arendatud Tallinna senised ainsad 
rohebürood aadressil Järvevana 7b ja Sõp-
ruse pst 157 olid näiteks valmimise hetkeks 
juba täielikult välja renditud,“ lisas Laks.

„Meie eesmärk on kõikide oma aren-
duste puhul mõelda võimalikult keskkon-
nasäästlikult ja tulevikku vaatavalt. Näiteks 
alustasime hiljuti ka Pärnu maantee äärde 
Eesti esimese keskkonnasõbraliku kõrghoo-
ne Büroo113 ehitamist, see valmib 2021. 
aasta lõpus.

Hepsori poolt arendatavas Grüne rohebü-
roos on neljal korrusel kokku 3600-ruutmeet-
rit üüritavat pinda, lisaks asub hoone katusel 
280-ruutmeetrine ühiskasutatav terrass. Hoo-
ne arhitektid on Karli Luik ja Johan Tali, kes 
on projekteerinud mitmeid silmapaistvaid 
ehitisi nagu Saue vallamaja ning Eleringi pea-
hoone. Grüne rohebürood ehitab Mitt&Perle-
bach. Maja valmib 2022. aasta kevadel.

Lõkete tegemine koduaias
Ilusate ilmadega kor-
rastavad paljud maja-
omanikud oma kodu-
aeda. Korrastustööde 
käigus tekkinud oksi, 
lehti ja prahti kipu-
takse lõkkes põletama. 
Tallinna linna hea-
korra eeskirja järgi on 
keelatud põletada jäät-
meid, ka aedade ja hal-
jasalade hooldamisel tekkinud biolagunevaid jäätmeid nagu 
rohi, lehed ja kulu.

Põletada võib oksi ja immutamata puitu. Puuokste põleta-
miseks tuleb leida sobiv koht ja enne lõkke tegemist vaadata 
ka ilma – ilm peab olema tuulevaikne. Samuti peab arvestama 
lõkkest lenduda võivate sädemetega. Tuletegemise koht peab 
olema vähemalt 15 meetri kaugusel ehitisest või põlevmater-
jali lahtisest hoiukohast.

Tuld ei tohi valveta jätta ja kindlasti peavad lõkke kõrval 
olema vajalikud vahendid tule võimaliku leviku peatamiseks. 
Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi 
inimesi ega liiklust.

Aia- ja haljastusjäätmed saab kompostida või viia jäätme-
jaama. Tallinlastelt võetakse iga päev tasuta vastu kuni kuus 
sajaliitrist kotitäit aia- ja haljastusjäätmeid. Rohkem infot 
www.jaatmejaam.ee. Ebaseaduslikust lõkketegemisest tuleb 
anda teada mupo abitelefonile 14410. Kui sa ei tea, kuhu oma 
jäätmed viia, vaata kuhuviia.ee. HLOV

Väike-Õismäe – pärl  
arhitektuurimaastikul

3D-eskiis Haabersti piirile kerkivast 
Grüne rohebüroost.

Mart Port, Malle Meelak, Kalju Luts, 
Inessa Põldma ja Väike-Õismäe 
makett. Grupifoto. Eesti arhitektuurim-
uuseumi fotokogu

Väike-Õismäe elamurajoon, linnulennuvaade. Arhitektid Mart Port,  
Malle Meelak. 1980-ndad aastad. Eesti arhitektuurimuuseumi fotokogu
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Tallinn vabastab lapse-
vanemad aprilli lõpuni 
lasteaia kohatasust

Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid, 
sõltumata sellest, kas laps käib praegu las-
teaias või mitte – vanemad ei pea lasteaia-
tasu maksma. Tallinnas on munitsipaal-
lasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 
eurot kuus ja samas ulatuses antakse 
soodustust ka eralasteaias või lastehoius 
käivatele laste vanematele ehk soodustus 
ei sõltu lasteasutuse omandivormist.

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja 
lasteaiad on avatud seni, kuni Eesti Vaba-
riigi valitsus ei otsusta teisiti. Hetkel töö-
tavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides 
juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks.

Ühtlasi vabastab linn ka huvikoolides 
käivate laste vanemad 100-protsendiliselt 
õppetasust. Niisamuti vabastatakse aprilli 
lõpuni spordiorganisatsioonid ja -klubid 
munitsipaalspordisaalide ja -ruumide 
renditasust. Samas jätkab linn spordiklu-
bidele sporditoetuse ehk spordi pearaha 
maksmist täies ulatuses. Distantsõppe 
perioodil jagavad kõik Tallinna munitsi-
paalkoolid õpilastele tasuta toidupakke 
üks kord nädalas. Toidupakkide jagamist 
korraldavad koolid ja vastavat infot anna-
vad koolid lapsevanematele operatiivselt. 
Tallinna kommunikatsioon

Arvestades kõrget koroonaviirusega nakatu-
nute arvu Tallinnas ja tulenevalt Tallinna lin-
napea käskkirjast on Haabersti päevakeskus 
kuni 30. aprillini külastajatele suletud. Toi-
mivad teenused: juuksur, pediküür, massaaž, 
pesu pesemine. Teenusele palume tulla mää-
ratud ajaks, kandes maski, ja pärast teenust 
kohe majast lahkuda.

Majja võib siseneda ainult maskiga. 
Kõikide huviringide tegevus on peata-
tud kuni 30. aprillini. Info tel: 56242925, 
6579872

Lähtume praegusel keerulisel ajal tegevuste 
planeerimisel riiklikest suunistest, mis tähen-
dab, et iga nädal võib olukord muutuda.

• Igapäevaselt leiab Haabersti noortekes-
kuse sotsiaalmeediakontodelt mõne vahva 
virtuaaltegevuse (mida saab kodus kaasa 
teha). Noorsootöötajatega saab sotsiaalmee-
dia vahendusel suhelda esmaspäevast reedeni 
kell 11.00–19.00.

Täpsem info tegevuste kohta Haabers-
ti noortekeskuse sotsiaalmeedia kontodel: 
Facebook: Haabersti noortekeskus; Instagram 
@haaberstinoortekeskus; TikTok @haabersti-
noortekas

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 
tegevus aprillis

Haabersti 
noortekeskuse 
tegevus aprillis

Avalik digitaalne 
enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud 
avaliku digitaalse enampakkumise 
piirkonnas asuvate riigi omandis 
keskkonnaministeeriumi valitsemi-
sel olevate kinnisasjade müümiseks. 
Pakkumisi saab digitaalselt esitada 

riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil 
https://riigimaaoksjon.ee alates teate 
avaldamisest kuni 14.04.2021 kella 
10.00-ni. Täpsemat informatsiooni 
saab maa-ameti kodulehe aadressilt 
www.maaamet.ee või oksjonikesk-
konnast aadressil riigimaaoksjon.ee. 

14.04.2021 10.00 lõppeval digi-
taalsel enampakkumisel on müügis 
alljärgnevad Haabersti linnaosas 

asuvad kinnisasjad: • Harju maa-
kond, Tallinn, Haabersti linnaosa, 
Härmatise tn 36, (78401:101:3201) 
• Harju maakond, Tallinn, Haa-
bersti linnaosa, Otsatalu tn 17, 
(78401:101:3466) • Harju maakond, 
Tallinn, Haabersti linnaosa, Otsata-
lu tn 19, (78401:101:3465) • Harju 
maakond, Tallinn, Haabersti lin-
naosa, Vabaõhumuuseumi tee 77b, 

(78401:101:4161) • Harju maakond, 
Tallinn, Haabersti linnaosa, Veski-
lise tn 2, (78401:101:4116) • Harju 
maakond, Tallinn, Haabersti linna-
osa, Veskilise tn 4, (78401:101:4716).

Haabersti linnaosas asuvate kin-
nisasjade müügi kohta digitaalsel 
enampakkumisel saab infot veebile-
helt http://www.maaamet.ee/maa-
myyk/

Tallinna linn hakkab 
avalduse alusel maks-
ma tallinlastele esimese 
haiguspäeva eest toetust 
30 eurot, et julgustada 
haigestunud inimesi juba 
esimeste haigustunnuste 
ilmnemisel haiguslehte 
võtma.

Esialgse plaani järgi on kavas tal-
linlastele esimese haiguspäeva eest 
toetust maksta aprilli lõpuni, vaja-
dusel meedet pikendatakse. Muu-
datused sotsiaaltoetuste maksmise 
tingimuste ja korra määruses peab 
eelnevalt heaks kiitma ka linnavo-
likogu.

Esimese haiguspäeva toetuse 
taotlemiseks peab inimene tege-
ma ise avalduse Tallinna e-tee-
nuste lehel, toetust saab hakata ka 
tagantjärele taotlema alates 15. ap-
rillist e-taotluskeskkonnas https://
www.tallinn.ee/est/toetused või 
linnaosavalitsuse teenindussaalis. 
Toetuse saamiseks peab inimene 

olema registreeritud Tallinna ela-
nikuks.

Haigestumise korral pöördub 
töötaja esmalt perearsti poole, kes 
avab haiguslehe. Tööandja esitab 
haigekassale vajalikud andmed 
ning kinnitab haiguslehe. Seejärel 
esitab töötaja linna universaaltoe-
tuste infosüsteemis taotluse. Süs-
teem kontrollib taotleja elukoha 
andmeid rahvastikuregistrist ja 
töövõimetuslehe andmeid haige-
kassa infosüsteemist ning seejärel 
teeb linn inimesele väljamakse.

Koroona tõttu kehtestatud hai-
guslehtede hüvitamise korra järgi 
on töötaja omavastutus esimene 
haiguspäev, tööandja maksab hü-
vitist teisest viienda päevani ning 
haigekassa maksab hüvitist alates 
kuuendast päevast. Hüvitise määr 
on 70% inimese eelmise aasta töö-
tasu päevamäärast.

Keskmiselt alustatakse Tallin-
nas ühes kuus 25 000 töövõimetus-
lehte. See tähendab, et ühes kuus 
võib toetusmeetme hind kujuneda 
kuni 750 000 euro suuruseks. Tal-
linna kommunikatsioon

Tallinn hakkab tallinlastele 
esimese haiguspäeva eest 
toetust maksma

Eestis käib ulatuslik vaktsineerimine koroonahaiguse  
(COVID-19) vastu. Vaktsineerimine kaitseb sind raske hai-
gestumise eest, aitab hoida lähedasi ning naasta tavapärase 
elukorralduse juurde. Riik on arvestanud vaktsiini igale Eesti 
inimesele ning vaktsineerimine on tänavu tasuta.

Millal saab vaktsineerida?
Vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult. Vaktsineerimist alustati tervishoiu- 
ja hoolekandeasutustest ning tervise või ea tõttu kõrgema riskiga inimest-
est. Seejärel hakati vaktsineerima haridusasutuste töötajaid, politsei-, 
pääste- ja sotsiaaltöötajaid ning teisi elutähtsate teenuste osutajaid ja 
eesliinitöötajaid. Kõiki soovijaid saab hakata COVID-19 vastu vaktsineer-
ima alates maikuust.

Miks vaktsineerida?
Koroonahaiguse kulg on ettearvamatu ning võib kahjustada tervist ja 
elukvaliteeti pikaks ajaks. Vaktsineerides kaitsed nii ennast kui ka teisi 
haiguse eest. Vaktsineerituna on väga väike risk põdeda haigust raskelt 
või kaua. Samuti väheneb risk, et sa viiruse kellelegi edasi annad. Nii aitad 
kaasa haiguse leviku peatamisele ja tavapärase elu juurde tagasi pöörd-
umisele. Lisainfot vaktsiinide sobivuse ja toimimise kohta saad perearstilt 
ja tervishoiutöötajalt või ametlikelt veebilehtedelt ja infotelefonidelt.

Kus vaktsineeritakse?
Vaktsineerimine toimub kas perearstikeskuses, haiglas või vaktsineerim-
ispunktis. Suuremate töökollektiivide vaktsineerimine võib toimuda ka töö-
kohtadel. Kõigi inimesteni jõudmiseks avatakse vaktsiinikoguste suurene-
misel täiendavad vaktsineerimispunktid üle Eesti.

Keda vaktsineeritakse?
Vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed – perearst võtab sinu-
ga ühendust ja lepib vaktsineerimise aja kokku. Riskirühmale lisatakse järjest 
aegu ka digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee), kus inimene saab valida 
vaktsineerija ja endale sobiliku aja. Selle kohta jälgi lisateavitust meedias. 
Elutähtsate teenuste osutajad ja teised eesliinitöötajad – kui vaktsineerimine 
toimub töökoha kaudu, saad selle korralduse info oma tööandjalt. Kõik vakt-
sineerida soovivad Eesti elanikud – kõigile soovijatele avaneb vaktsineerim-
ise võimalus alates maikuust. Seejärel saad end järjekorda panna digireg-
istratuuris. Kui sinu kord kätte jõuab, saadetakse sulle e-kiri eesti.ee e-posti 
aadressile. Kui sa seda veel teinud pole, suuna eesti.ee meiliaadress oma 
isiklikule aadressile. Teavitamiseks kasutatakse ka muid viise.

Lisaks vaktsineerimisele on haiguse leviku tõkestamiseks oluline pesta 
käsi, hoida distantsi, kanda maski ja püsida haigena kodus. Haigussümp-
tomite korral tuleb helistada perearstikeskusesse või 1220 ning minna 
koroonaviiruse testi tegema. Haigushüvitist saab haigestumise korral 
või lähikontaktsena isolatsiooni jäämise teisest päevast.

OLE KURSIS Jälgi värskeimat ametlikku infot vaktsi-
neerimise kohta veebilehel www.vaktsineeri.ee ja piirangute 
kohta lehel www.kriis.ee. Vajadusel küsi nõu riigiinfo telefo-
nilt 1247 või perearsti infoliinilt 1220 (+372 634 6630).

Terviseamet; Sotsiaalministeerium

Eestis käib ulatuslik vaktsineerimine koroonahaiguse (COVID-19) vastu. Vaktsineerimine 
kaitseb sind raske haigestumise eest, aitab hoida su lähedasi ning naasta tavapärase 
elukorralduse juurde. Riik on arvestanud vaktsiini igale Eesti inimesele ning 
vaktsineerimine on tänavu tasuta. 

Infolehest leiad kõige olulisema teabe COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis.

Millal saab vaktsineerida?
Vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult. Vaktsineeri-
mist alustati tervishoiu- ja  hoolekandeasutustest 
ning tervise või ea tõttu kõrgema riskiga inimestest. 
Seejärel hakati vaktsineerima haridusasutuste 
töötajaid, politsei-, pääste- ja sotsiaaltöötajaid ning 
teisi elutähtsate teenuste osutajaid ja eesliinitööta-
jaid. Kõiki soovijaid saab hakata COVID-19 vastu 
vaktsineerima alates maikuust.

Miks vaktsineerida?
Koroonahaiguse kulg on ettearvamatu ning võib 
kahjustada tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks. 
Vaktsineerides kaitsed nii ennast kui ka teisi haiguse 
eest. Vaktsineerituna on väga väike risk põdeda 
haigust raskelt või kaua. Samuti väheneb risk, et sa 
viiruse kellelegi edasi annad. Nii aitad kaasa haiguse 
leviku peatamisele ja tavapärase elu juurde tagasi 
pöördumisele. 

Lisainfot vaktsiinide sobivuse ja toimimise kohta 
saad perearstilt ja tervishoiutöötajalt või ametlikelt 
veebilehtedelt ja infotelefonidelt.

Kus vaktsineeritakse?
Vaktsineerimine toimub kas perearstikeskuses, 
haiglas või vaktsineerimispunktis. Suuremate 
töökollektiivide vaktsineerimine võib toimuda ka 
töökohtadel. Kõigi inimesteni jõudmiseks avatakse 
vaktsiinikoguste suurenemisel täiendavad vaktsinee-
rimispunktid üle Eesti.

Keda vaktsineeritakse?
Vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed 
– perearst võtab sinuga ühendust ja lepib vaktsineerimi-
se aja kokku. Riskirühmale lisatakse järjest aegu ka 
digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee), kus inimene 
saab valida vaktsineerija ja endale sobiliku aja. Selle 
kohta jälgi lisateavitust meedias.

Elutähtsate teenuste osutajad ja teised eesliinitöötajad
– kui vaktsineerimine toimub töökoha kaudu, saad selle 
korralduse info oma tööandjalt.

Kõik vaktsineerida soovivad Eesti elanikud – kõigile 
soovijatele avaneb vaktsineerimise võimalus alates 
maikuust. Seejärel saad end järjekorda panna digiregist-
ratuuris. Kui sinu kord kätte jõuab, saadetakse sulle 
e-kiri eesti.ee e-posti aadressile. Kui sa seda veel teinud 
pole, suuna eesti.ee meiliaadress oma isiklikule 
aadressile. Teavitamiseks kasutatakse ka muid viise.

Lisaks vaktsineerimisele on haiguse leviku tõkestamiseks 
oluline pesta käsi, hoida distantsi, kanda maski ja püsida 
haigena kodus. Haigussümptomite korral tuleb helistada 
perearstikeskusesse või 1220 ning minna koroonaviiruse 
testi tegema. 

Haigushüvitist saab haigestumise korral või lähikontakt-
sena isolatsiooni jäämise teisest päevast.

COVID-19 
vaktsineerimise teave

OLE KURSIS

Jälgi värskeimat ametlikku infot vaktsineerimise kohta 
veebilehel www.vaktsineeri.ee ja piirangute kohta lehel 
www.kriis.ee. Vajadusel küsi nõu riigiinfo telefonilt 1247
või perearsti infoliinilt 1220 (+372 634 6630).

For information in English: vaktsineeri.ee/en
and kriis.ee/en.
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DATUM INKASSO
VÕLGADE SISSENÕUDMINE
ÕIGUSABI
KOHTUMENETLUS
NÕUETE OST

WWW.DATUM.EE
DATUM@DATUM.EE
+372 56 506 216

• Lõikan hekki,saetööd aias,trim-
merdamine.Tel.55547291

• Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

• Müüa LOOMASÕNNIKUT, 
mulda, täitepinnast, liiva ja killu-
stikku. T. 56971079, e-mail:  talu-
aed@hot.ee 

• MITTEH OÜ renoveerime ja 
ehitame teie elu ja sanitaarruu-
me.  mittehehitus@gmail.com, tel 
53586385.

• Ostame  talukoha  koos suure 
maaga. Hooned võivad vajada ka-
pitaalremonti. Vaatame üle kõik 

pakkumised. Tõenäoliselt teeme 
parima hinna. Tel 5666 9006 “

• Koguja soovib vanaraha,auta-
susid,märke,medaleid,postmar-
gikogusid-eesti, Ts.vene,nsvl.
eesti postkaarte,kommipabereid,-
silte,etikettejne. Iga päev 11-21.
raha kohe.tel.55955996.

• Ostan kasutusena jäänud sõi-
duauto , maasturi või kaubiku . 
Võib olla remonti vajav. Kiire te-
hing ja vormistamine. skampus@
online.ee, tel.53654085

• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

• Ostan garaažiboksi. Notari kor-

raldamine ja kulud minu kan-
da.  Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053

• Ostan kasutatud raamatuid, trü-
kiseid, dokumente ja vanu post-
kaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 
Tim

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi oo-
tan  seisevauto@gmail.com  või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata li-
saks www.seisevauto.ee

• Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust  koduaeda-
des, ühistute ja äriühingute ümb-
ruses.  Helista ja küsi lisa –  5399 
3595

• Üürile anda väline garaažiboks 
Järveotsa tee 14 garaažikomplek-
sis. Info: 56 156 777.

• “Tervise teerajad” on koolitussa-
ri, mis aitab erinevate alade spet-
sialistide juhendamisel leida oma 
tõde tervislikust elust. 15. aprillil 
on sarjas taas psühholoog ja ajur-
veeda konsultant Mirjam Hakka-
ja  22. aprillil jätkub sari Agnes 
Laine praktilise loenguga keha 
toksiinidest puhastamisest.  29. 
aprillil Kadri Riisiku loeng kons-

Kohtu linnavolikogu liikmetega digitaalselt!
Kui teil on linnaelu puudutavaid küsimusi, siis saate neid soovi korral arutada  

Tallinna linnavolikogu liikmetega. Teavet linnavolikogu liikmete digivastuvõttude  
kohta saab fraktsioonide nõunikelt.

KESKERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu esimees,  

Keskfraktsiooni esimees: Tiit Terik
l  info: Marek Leemets, marek.leemets@tallinnlv.ee, tel 694 3218; 

info linnavolikogu esimehe vastuvõtu kohta tel 694 3211
 
ISAMAA  ERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu aseesimees,  

Isamaa fraktsiooni esimees: Mart Luik
l  info: Charlotta Rebecca Zobel,  

charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, tel 694 3233

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Kristen Michal
l  info: Sander Andla, sander.andla@tallinnlv.ee, 

tel 694 3231
 
EESTI KONSERVATIIVSE 
RAHVAERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Mart Kallas
l  info: Kadri Vilba, kadri.vilba@tallinnlv.ee, tel 694 3208
 
SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA 
FRAKTSIOON
l  esimees: Anto Liivat
l  info: Joosep Vimm, joosep.vimm@tallinnlv.ee,  

tel 694 3222

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

tellatsioonidest lähisuhetes. 
Sarja sündmused toimuvad 
nii veebiülekandena kui füü-
siliselt Kadaka Konverentsi-
des (Kadaka tee 4, Tallinn). 
Koolitused on eesti keeles 
ja kestavad sõltuvalt õhtust 

1,5–3 tundi. Registreeruda 
saab ürituse kaupa Fientas 
ning Piletilevi müügipunk-
tides. 


