
Maikuus on Väike-Õismäe bussioote-
paviljonides võimalik näha tagasivaa-
det Väike-Õismäe asumi algusaas-
tatele. Ligi 40 fotost koosnev näitus 
jääb linnarahvale vaatamiseks kuni 
30. maini.

Tänavu möödub 35 aastat ajast, mil Väike-Õis-
mäe arhitektid pälvisid kompaktse planeerin-
gu eest riikliku preemia. Soovisime sel puhul 
tutvustada linnaosa elanikele Väike-Õismäe 
ajalugu ning näidata, milline oli siinne elu-olu 
asumi kujunemisaastatel. Paraku ei olnud pii-
rangutest tulenevalt võimalik korraldada näi-
tust tavapärases formaadis. Seetõttu oleme näi-
tuse, mis koosneb ligi 40 fotost, üles seadnud 
seitsmesse Väike-Õismäe bussiootepaviljoni, 
kus seda on võimalik vaadata ja nautida just en-
dale sobival ajal ning kõiki piiranguid järgides. 
Kutsume huvilisi kevadisele jalutuskäigule. Li-
saks retronäitusele on huvilistel võimalik jälgi-
da linnaosavalitsuse sotsiaalmeediakanalites ka 
postituste sarja, kus vaatame tagasi Väike-Õis-
mäe ajaloole nii pildis kui ka kirjas.

1968. aastal planeeritud (Mart Port ja 
Malle Meelak) ja 1970. aastate lõpul – 1980. 
aastate algul ehitatud Väike-Õismäe elamura-
joon ja selle ideaalse ringlinna ideel rajanev 
üldplaan käsitas linna pigem linnulennult kui 
tänavatasandil vaadeldavana. 

Erinevalt Mustamäest ja Lasnamäest ei 
kavandatud 45  000 elanikule mõeldud Väi-

ke-Õismäele mikrorajoone, vaid kogu elura-
joon koondati ümber keskse ümmarguse tiigi.

Uuslinnaosa sai Tallinna 1960. aastate üld-
plaanis Väike-Õismäe nime. Nimi võeti väik-
selt Õismäe asumilt, mis asus Väike-Õismäest 
kaugemal põhjas. Arvatavasti mõjutas nime-
panekut ka mäe-nimede mood (Mustamäe, 
Lasnamäe).

Väike-Õismäe on Tallinna kolmest panee-
lelamurajoonist väikseim ning see jõuti eri-
nevalt teistest ka terviklikult valmis ehitada. 

1987. aastal plaaniti Rocca al Mare ning Ka-
kumäe kanti, mis praegu on tuntud Pikaliiva 
asumina, Suur-Õismäe ehitamist, ent muutli-
ku aja tõttu selleni ei jõutud. 

Fotonäituse koostamisel on kasutatud ar-
hiivides leidunud fotosid ning fotograafi ja 
pikaaegse Haabersti elaniku Peeter Langovit-
si fotokogu. Retronäitust Väike-Õismäest on 
võimalik vaadata Väike-Õismäe, Kullerkupu, 
Nurmenuku, Karikakra, Sinilille, Meelespea ja 
Rukkilille bussipeatustes.
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Astangul aidatud üle 
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Õigusapteek pakub Haaberstis  
tasuta õigusabi
Neljapäeval, 13. mail 2021 kell 10.00–14.00 toi-
mub Haabersti Vaba Aja Keskuse III korruse saa-
lis (Ehitajate tee 109A/2) õigusapteek.

Õigusapteegis annavad nõu erinevatele õigus-
küsimustele spetsialiseerunud juristid ning seda 
täiesti tasuta. Õigusapteeki on oodatud kõik abiva-
jajad ning tagatud on nii eesti- kui ka venekeelne 
õigusalane nõustamine.

Huvilisi nõustatakse perekonnaõiguse, elatisra-
hade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töö-
lepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteri-
ühistute problemaatika, sh kaebused KÜ tegevuse 
peale, tarbijakaitse probleemide ja vaidluste, mak-
suõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalit-
suse ja riigiasutustega suhtlemise ning dokumenti-
de vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning 
eelnev registreerimine ei ole vajalik. Maski kand-
mine on õigusapteegis kohustuslik. Ilma maskita 
klienti ei teenindata. Samuti palutakse järgida 2+2 
reeglit. Õigusapteeki korraldab Tallinna linn koos-
töös Eesti Juristide Liiduga. Täiendav informat-
sioon e-posti aadressil ejl@juristideliit.ee või telefo-
nil 6313002. HLOV

Haaberstis on kevadkoristus lõpusirgel 
Linnaosas alustati kõnniteede ja tänavate kevadko-
ristusega talvisest puistematerjalidest juba märtsis. 
Tänaseks on linnaosas kokku kogutud 113,5 tonni 
pühkmeid ning teostatud märgpuhastus linnaosa 
kõnniteedel, kohtades, kus tehnika kasutamine ei 
olnud võimalik teostati tööd käsitsi. Aprilli lõpust 
teostatakse Väike-Õismäe ja Astangu kvartalisises-
tel teedel ning hoovialade parklates ning plaani jär-
gi peaksid tööd lõppema mai keskel. Et tänavate ja 
hoovide pesu Väike-Õismäel ja Astangul õnnestuks 
plaanipäraselt, siis palume pesu toimumise ajaks 
parkida oma sõidukid hoovidest ajutiselt mujale.  
Linnaosavalitsus avaldab hoovide puhastusgraafi-
kud nädalate kaupa ning need on leitavad Haabersti 
linnaosavalitsuse veebilehelt ja sotsiaalmeediakana-
litest. Linnaruumi pikemalt seisma jäänud ja koris-
tustöid segavate sõidukite omanikud peavad koris-
tama oma sõidukite aluse ja ümbruse ühe meetri 
raadiuses. Peale tänavate märgpuhastuse teostamist 
toimub tänavate survepesu. Tänavate ja kõnniteede 
kevadkoristus ja pesu on plaanis Haabersti linnaosas 
lõpetada hiljemalt 15. maiks. Lisaks tänavate ja hal-
jasalade korrastamisele jätkuvad linnaosas koristus-
tööd ka heakorrakuu raames. HLOV

Väike-Õismäe bussipaviljonides 
saab näha retronäitust

LÜHIDALT

Puhastusauto Väike-Õismäe hoovis

Väike-Õismäe bussipaviljonides  on võimalik näha tagasivaa det Väike-Õismäe asumi algusaas tatele.
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S
elle aasta traditsiooniline heakorrakuu 
kampaania on lõpusirgel. Teed on pes-
tud ning tänavad talveprügist koristatud. 
Veel viimased pingutused ning 15. maiks 

on linnaosa kevadkoristus lõpule jõudnud. Läbi 
on viidud ka traditsiooniline üle-eestiline „Tee-
me ära“ talgupäev. Tänan kõiki, kes talgupäeval 
osalesid ning andsid oma panuse, et meie ühine 
kodukant oleks puhas ja kaunis. Kuid vaatamata 
vabatahtlike panusele ning linnaosavalitsuse pin-
gutustele algab peaaegu iga meie tööpäev teatest, 
et kuhugi on jälle veetud hulgaliselt prügi. Seda 
on raske mõista, sest on nii mitmeid muid võima-
lusi, kuidas prügist ilma loodust ja meie ümbrust 
reostamata vabaneda. Palun viige oma prügi jäät-
mejaama. Täpsemalt saate sellest teemast lugeda 
käesoleva lehe kolmandal leheküljel. Maikuus 
toimub linnaosas ka järjekordne ohtlike jäätmete 
kogumisring. Palun, ärme prügistame meie ilusat 
linnaosa. Prügi koht ei ole metsatukas või ilusal 
järveäärsel kinnistul.

Kui rääkida loodusest ja keskkonnast, siis 
juba teist aastat järjest sulgeme aprillis öösiti 
liikluse ühel Astangu tänava lõigul. Teeme seda 
Eestimaa Looduse Fondi palvel kahepaiksete 
kaitseks. Astangu tänava lõik on Eesti üks suu-
rimaid kahepaiksete rändekoridore. Tundub 
väike asi, kuid meie tegu pälvis tähelepanu üle 
maailma ja meist võetakse eeskuju. Väikesed 
sammud viivad suurte tegudeni.

Igaüks võib teha midagi keskkonna heaks. 
Alustada tuleb iseendast. Palun, vii prügi jäät-
mejaama, sorteeri jäätmeid, sekku või anna 
meile või MuPo-le teada, kui näed keskkonna 
reostamist. Maikuus plaanime puhastada lin-
naosa enamiku mänguväljakuid ebaseadusli-
kust graffitist. Loodan siiralt, et uued graffitid 
ei teki seal juba järgmisel päeval ja koos saame 
hoida meie ümbruse ilusa ja puhta.

Abiturientidel on alanud eksamiperiood. 
Soovin kõigile edu ja kordaminekuid! Tean, et 
õppeaasta oli raske, sest paljud õpilased pidid 
õppima suurema osa õppeaastast distantsõp-
pel. Kuid usun, et raskused teevad meid vaid 
tugevamaks ja õpilased suudavad siiski näidata 
oma parimaid tulemusi. Ühtlasi loodan, et kõik 
õpilased saavad sel kevadel veeta õppeaasta 
viimased nädalad ikkagi koolis, mitte distant-
sõppel. Kõigil oli raske, kuid usun, et tuleme 
sellest olukorrast välja võitjatena. Oskus õppida 
ja tegutseda ebatavalistes oludes, oskus ületada 
raskusi ja pingutada eesmärgi nimel teeb meid 
aina tugevamaks.

Head õpilased, soovin teile head õppeaasta 
lõppu.

Valitsus leevendab järk-järgult koroonavii-
rusest tingituid piiranguid, kuid palun, olgem 
mõistlikud ja järgigem ka edaspidi kõiki reeg-
leid. Viirus ei ole koos külmaga kadunud. Ai-
nult üheskoos saame sellest üle! Kui piirangud 
lubavad, siis plaanime ka meie väliüritustega 
alustada. Palju sõltub aga üldisest olukorrast 
riigis ja Tallinnas. Anname oma plaanidest 
jooksvalt teada nii linnaosavalitsuse veebilehel 
kui sotsiaalmeediakanalites. Ma siiralt loodan, 
et saame juba suve alguses pakkuda elanikele 
võimalust vaba aega huvitavalt ja lõbusalt oma 
kodukohas veeta.

Olge terved ja hoitud!

JUHTKIRI/ KESKKOND JA TURVALISUS

JUHTKIRI

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul tuleb peatada ja edaspidi keelata 
Eesti territoriaal- ja sisemerel kütuse 
laevalt laevale lastimine, sest merel ei 
ole võimalik seda teha sama ohutult 
kui sadamates või terminalides.

Tallinna linnavalitsus tegi keskkonnaministri-
le ettepaneku peatada ja edaspidi keelata Eesti 
territoriaal- ja sisemerel ohtlike ainete laevalt 
laevale lastimine, arvestades lastimise keskkon-
nalaseid riske, õiguslikku segadust, majandus-
likku kahjumlikkust riigile.

„Oleme vedelkütuse avamerel ja ranniku lä-
hedal lastimise pärast väga murelikud eelkõige 
keskkonnaohutuse tõttu,“ ütles Kõlvart. „Kuna 
vedelkütust sadamas käitlev ettevõte on ohtlik, on 
sadamatele ja terminalidele kehtestatud väga ran-
ged nõuded, et tagada keskkonnaohutus. Sealhul-
gas on ette nähtud, et avarii korral lokaliseeritakse 
reostus kiiresti. Avatud merealal ranniku lähedal 
ei saa reostust kiiresti lokaliseerida ega tõrjuda.“

Kõlvarti sõnul ei saa keegi olla kindel las-
timise ohutuses, sest laevade võimekus ja val-
misolek on erinev ning kontrollimata. „Kütuse 
laevalt laevale lastimine mis tahes Eesti ran-
napiirkonnas, sealhulgas Tallinna lahel Kaku-
mäe poolsaare ja Naissaare vahelisel merealal, 
ei ole Tallinna linna seisukohalt mingilgi moel 
põhjendatav. Reostus võib tekitada korvamatu 
kahju kogu linna rannajoonele. Pöördumatult 
võivad kahjustada saada sinilipu märgiga ohu-

tuks tunnistatud supelrannad, kuid ka linnud ja 
loomad ning merekeskkond laiemalt. Ei maksa 
unustada, et Paljassaarel asub üleeuroopalise 
tähtsusega linnuala, kus elab 82 kaitsealust lin-
nuliiki,“ selgitas Kõlvart.

Linnavalitsus on vajadusel valmis osalema 
töörühmas või panustama muul viisil, et leida 
lahendused kütuse laevalt laevale lastimise-
ga seoses tekkinud küsimustele ning lõpetada 
majanduslikult ebamõistlik ning keskkonda 
ohustav tegevus. Seni sadamates ja terminalides 
toimunud vedelkütuste lastimine on korralda-

tud ümber nii, et mitmed välisriikide firmad ja 
laevaomanikud teostavad lastimisoperatsioo-
ne sadamateenuseid kasutamata. Seisukohad 
selle kohta, kas laevalt laevale kütuse lastimi-
ne Eesti vetes on seaduslik, on vasturääkivad. 
Linnavalitsus palub keskkonnaministeeriumilt 
selgitusi, kas see on seaduslik. Eesti Logistika 
ja Transiidi Assotsiatsiooni ja Sadamate Liidu 
juriidilise analüüsi kohaselt on laevade lasti-
mine sadamateenus ja seda tohib teha üksnes 
sadamas, seadustes sätestatud nõuete kohaselt. 
Tallinna kommunikatsiooniosakond

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?
Ohvriabisse tasub pöörduda, kui sa ise või kee-
gi sinu lähedastest on langenud hooletuse, hal-
va kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse 
vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda 
ka siis, kui sulle on põhjustatud kannatusi või 
tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjute-
kitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on 
algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks 
ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid 
pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas keda-
gi teist on halvasti koheldud või on toimunud 
õnnetus ning sa ei tea, kelle käest abi saada.

Mida ohvriabi sulle pakub?
Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk 
on säilitada või parandada sinu või su lähedas-
te toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaal-
setes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo 
tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks va-
jad sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui 
ka infot selle kohta, millist abi on sul võimalik 
erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Sa-
muti on oluline, et sa teaksid, milliseid on sinu 
õigused, mida sinu ja su andmetega tehakse, 
millised on su võimalused abist keelduda ja 
millist abi võivad saada ka sinu lähedased.

Milliseid teenuseid ja toetusi on sul ohvri-
abist võimalik saada? 
Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoo-
gilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvi-
tist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taas-
tava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava 
õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konf-
likti või õigusrikkumise osapooled neutraalset 
vahendajat kaasates kokku, andes kõigile või-
maluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tun-
netest ja vajadustest, ning arutada, kuidas teh-
tut heastada ja milles kokku leppida, et sellised 

olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad 
ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui 
ka sõlmida kokkuleppeid sulle kuriteos tekita-
tud kahjude heastamiseks.

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toeta-
miseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimen-
sioonilise pereteraapia (MDFT) programmi 
tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalse rehabili-
tatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama 
teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad 
ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korralda-
da ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele 
kinnise lasteasutuse teenust.

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?
• Helista 112, kui oled ohus, sinuga on juhtu-

nud õnnetus või sa oled kuriteo ohver.
• Helista lasteabitelefonile 116111 või kirju-

ta veebivestluses aadressil lasteabi.ee, kui 
soovid teatada abivajavast või hädaohtu sat-
tunud lapsest.

• Ohvriabi kriisitelefoni number 116006 või 
veebivestlus aadressil palunabi.ee aitab 
sind ööpäevaringselt ja annab sulle kiiret abi, 
kui oled langenud süüteo, hooletuse või hal-
va kohtlemise ohvriks.

• Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite 
abistamise nõuandeliinilt +372 660 7320 
saad abi, kui sul esinevad inimkaubandusele 
viitavad tunnused või oled sattunud inim-
kaubanduse ohvriks (näiteks tööalane või 
seksuaalne ekspluateerimine, kuritegevusele 
sundimine vms).

• Kui oled mures enda või oma lähedase vägi-
valdse käitumise pärast, saad abi vägivallast 
loobumise tugiliini numbrilt +372 660 6077.

• Kui oled kogenud seksuaalvägivalda, saad 
pöörduda sulle lähimasse ööpäevaringselt 
avatud seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse. 

• Kui oled sattunud vägivalla ohvriks ning va-
jad koos lastega turvalist ööbimist, nõusta-
mist ja tuge, on sul võimalik küsida abi nais-
te tugikeskustest üle Eesti.

• Leia endale lähim ohvriabitöötaja, kes on 
sulle toeks, ning loe oma võimaluste kohta 
aadressilt palunabi.ee.

Haabersti piirkonna ohvriabi töötaja on Helin 
Kapsta, telefon 5781 1396, e-post: Helin.Kaps-
ta@sotsiaalkindlustusamet.ee Lääne-Harju po-
litseijaoskond (Rahumäe tee 6, Tallinn). Sot-
siaalkindlustusamet

Väikesed sammud  
viivad suurte tegudeni

Turvalisema elu suunas on koos  
kõrvalise abiga kindlam astuda 

Oleg Siljanov 
Haabersti 

linnaosavanema 
asetäitja

linnaosavanema 
ülesannetes

Kakumäe laht

Kütuse laevalt laevale lastimine 
Eesti vetes tuleb lõpetada
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Kümne aasta jooksul on kodulähe-
dased veekogud nõudnud sadu 
inimelusid. Väikelapsed upuvad 
sageli koduõuel või selle lähistel.

Kevadsooja saabudes veedavad paljud 
pered aega värskes õhus, liigutakse loo-
duskaunitesse paikadesse, suvilatesse ja 
koduõuedesse. Pere pisemad on harjunud 
päikeselise ilma korral hullama neile val-
mispandud basseinides ja vannides, ko-
dutiigidki mõjuvad lastele magnetina.

„Väikelastel on sageli soov kõike ise 
järele proovida, katsuda, maitsta, loopida, 
igale poole ronida ning seetõttu võivad 
nad kergesti õnnetustesse sattuda,“ üt-
leb ennetustöö osakonna ekspert Mikko 
Virkala. „Avalikes randades, kus võõra 
keskkonna tõttu on oht lapse kadumiseks 
suurem, on harjutud lastel rohkem silma 
peal hoidma. Kodune õueala tundub aga 
sageli turvaline ja võib tekkida olukordi, 
kus järelevalveks tundub piisavat sellest, 
kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt 
veendutakse, et laps on vaateväljas,“ sõ-
nab Virkala.

Reeglina on väikelapsed väga impul-
siivsed, mistõttu rahulikult mängiv laps 
võib hetkega meelt muuta ja ohtu sattuda. 
Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiires-
ti – uppumiseks pole tarvis enamat kui 
vee läheduses paariks minutiks laps sil-
mist lasta. „Uppumine on üldjuhul vaikne 
sündmus,“ hoiatab Virkala, „karjumise ja 
appihüüdmiseta, sest hingamisteedesse 

sattunud vee tõttu või kõrikrambi korral 
ei ole see füsioloogiliselt võimalik.“

Vette kukkumise vältimiseks tuleks 
kodused veekogud võimalusel aiaga pii-
rata. Avatud kaevud tuleb kinni katta ja 
järsud kaldad tasub teha prügist puhtaks 
– nii hoiab ära libisemise. Ohtlikud või-
vad olla ka veega täidetud kastmistünnid 

ja muud veeanumad – ka need peavad 
olema kaetud.

Mullu uppus Eestis üks laps, aastal 2017 
uppus aga neli last, kellest kolm olid alla 
6-aastased. Kõik nad uppusid kodukesk-
konnas, kui olid jäetud vaid hetkeks järe-
levalveta. Loe lisa: www.veeohutus.ee. 
Päästeamet

HEAKORD JA OHUTUS

Soojenev ilm meelitab  
lapsed vette

Mida teha jäämetega?
Taara kogumine ja ta-
gastamine on paljudele 
meist juba elementaarne. 
Sama oluline on muuta 
tavapäraseks ka muude 
jäätmete sortimine, sest 
ainult nii saame puhtama 
elukeskkonna.

Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et 
säästa loodust ning anda jäät-
metele materjalina uus otstarve. 
Pakendijäätmed tuleb koguda 
muudest jäätmetest eraldi ja 
viia tühjalt selleks ette nähtud 
avalikesse jäätmemahutitesse 
või jäätmejaama. Kodumajapi-
damises tekkinud ohtlikud jäät-
med, sealhulgas vanad ravimid, 
patareid, elektri- ja elektrooni-
kajäätmed, lisaks vanad rehvid 
ja suurjäätmed on võimalik viia 
jäätmejaama. Kõik sortimisest 
üle jäänud jäätmed on segaol-
mejäätmed, mis tuleb koguda 
segaolmejäätmete mahutisse 
ja lasta ära vedada jäätmeloaga 
jäätmevedajal.

Keskkonnasäästlik jäätme-
käitlus aitab parandada meie 
elukeskkonda ning vähendada 
jäätmekäitluskulusid.

Jäätmejaamades võetakse 
Tallinna, Viimsi, Saue ja Kiili 
valla sissekirjutusega eraisi-

kutelt tasuta vastu: paberit ja 
kartongi; pakendeid; vanametal-
li; toiduõli ja -rasva; töötlemata 
puitu (kuni 1 m3); plaste (kuni 
1 m3); klaasijäätmeid, lehtklaasi 
(kuni 1 m3); betooni, telliseid, 
plaate ja keraamikatooteid (kuni 
1 m3); telliseid (kuni 1 m3); ka-
sutuskõlblikku vanamööblit; 
biolagunevaid aia- ja haljastu-
jäätmeid (ühelt toojalt päevas 
tasuta kuni kuus 100-liitrist ko-
titäit); kasutatud riideid (ühelt 
toojalt päevas tasuta kuni kuus 
100-liitrist kotitäit); sõiduautode 
rehve (tasuta kuni 8 rehvi korra-
ga); elektri- ja elektroonikajäät-
meid (külmikud, telerid jms); 
koduseid ohtlikke jäätmeid (pii-
ratud koguses).

Muid ehitusjäätmeid, suur-
jäätmeid, eterniiti, kasutuskõlb-
matut vana mööblit ja riideid, 
pinnast ja kive võetakse vastu 
jäätmejaama hinnakirja alusel. 
Segaolmejäätmeid jäätmejaamas 
vastu ei võeta!

Lisateave jäätmejaamade 
ja seal vastuvõetavate jäätmete 
kohta veebilehtedel tallinn.ee/
keskkond/jaatmejaamadtallin-
nas ja jaatmejaam.ee.

Avalikud jäätmemahutid ja 
jäätmejaamad on veebikaardil 
kaart.tallinn.ee/Tallinn. HLOV

Talguliste poolt kokku korjatud prügi Astangul

Ohtlike jäätmete kogumispunkt

Laupäeval, 22. mail toimub 
Haabersti linnaosas järje-
kordne ohtlike jäätmete ko-
gumisring, mille käigus on 
elanikel võimalus ära anda 
majapidamises tekkinud oht-
likud jäätmed.

Elanike keskkonnateadlik 
mõtlemine ja huvi jäätmete lii-
giti kogumise ning üleandmise 
vastu on järjest suurenenud. 
Et jõuda võimalikult paljudeni 
ning muuta ohtlike jäätmete 
ära andmine kiireks ja muga-
vaks, teeb kogumisauto Haa-
berstis peatuse neljateistküm-
nes punktis. Kutsume aktiivselt 
pakutud võimalust kasutama.

Kogumisringil saab ära 
anda ohtlikke aineid sisaldavad 
ja nendega saastunud paken-
deid, sh tulekustuteid; aku-
sid ja pataresid, sh pliiakusid; 

vanu ravimeid; värvide, lak-
kide, liimide ja lahustite jääke; 
õlisid ja rasvu, mitmesuguseid 
määrdeaineid; absorbente, fil-
termaterjale, saastunud kaltse 
ja kaitseriietust jms; õlifiltreid 
ja antifriisi jääke; nakkusoht-
likke teravaid ja torkivaid jäät-
meid (nt vanad süstlad jmt); 
aiandusmürke ja väetiste jää-
ke, pestitsiide; kemikaalijääke 
(happed, leelised, fotokemikaa-
lid ja muud olmekemikaalid); 
ohtlikke aineid sisaldavaid pe-
suaineid; elavhõbedat sisalda-
vaid jäätmeid (nt vanad kraa-
diklaasid, päevavalguslambid 
ja säästupirnid); vanu elektri- ja 
elektroonikaseadmeid.

Ohtlikuid olmejäät-
meid võib ka ise viia kõi-
kidesse Tallinna jäätme-
jaamadesse.

Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti tellimusel alustati 
Halla tänava ja Kaheküla tee 1 
– 7 taastusremonttöödega. Li-
saks on linnaosas plaanis Käba 
tänava ehitustööd, millega alus-
tatakse peale ehitusprojekti val-
mimist. Taastusremonttööde 
käigus Kaheküla teel uuenda-
takse olemasolevate tänavate 
asfaltkate, vahetatakse välja 
amortiseerunud äärekivid ning 
olemasolevad kaevupäised 
uute ujuvate kaevupäiste vastu. 

Lisaks teostatakse haljastustöid 
ja puude hoolduslõikust.

Käba tänava rekonstrueeri-
mise kohta on koostamisel ehi-
tusprojekt. Peale ehitusprojekti 
valmimist algavate ehitustööde 
tulemusena valmib seal ca 65 
meetri pikkune asfaltkattega 
ning tänavavalgustusega varus-
tatud tupiktänav.

Ehitustöid teostab AS 
TREF Nord. Ehitustööde le-
pinguline tähtaeg on 22. august 
2021. HLOV

Haaberstis saab taas ohtlikke 
jäätmeid tasuta ära anda

Halla tänaval ja 
Kaheküla teel algasid 
taastusremonttööd

10.00–10.30 Kadaka tee / Rehe tn ristmikul parklas;
10.40–11.10 Astangu 48 kõrval kännumaa servas asuval 

platsil (pakendikonteinerite juures); 
11.20–11.50 Grossi kaupluse ees (Järveotsa 35b); 
12.00–12.30 Järveotsa Rimi ees parklas 

(Õismäe tee 107a); 
12.40–13.10 Nurmenuku Rimi ees parklas  

(Ehitajate tee 107); 
13.20–13.50 Piibelehe / Kõrgepinge ristmikul  

(Veskimetsa elamurajoon); 
14.00–14.30 Kakumäe Selveri parklas  

(Rannamõisa tee 6); 
14.40–15.10 Pikaliiva / Keskküla ristmikul; 
15.20–15.50 Alemaa/Pikaliiva ristmikul; 
16.00–16.30 Veerise 1 juurde  

(pakendikonteinerite juures); 
16.40–17.10 Kakumäe tee / Vabaõhumuuseumi tee 

ristmikul (restorani Talleke ja Pullike juures); 
17.20–17.50 Kakumäe tee / Soolahe teeristmikul; 
18.00–18.30 Tiskres Vahepere / Taludevahe ristmikul;
18.40–19.10 Taludevahe / Hanijala ristmikul.

Kogumisauto peatuspunktid Haaberstis: 
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Euroopa Liidu asjade komisjon 
toetab ühise digitõendi 
kasutuselevõttu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis 
aprilli lõpus istungil heaks seisukohad EL ühise 
digitõendi kohta, mis võimaldab piiril kiirelt 
kontrollida, kas inimene on vaktsineeritud, and-
nud negatiivse testitulemuse või koroonavii-
ruse läbi põdenud. Oodatavasti aitab rohelise 
digitõendi kasutamine taastada riikidevahelist 
reisimist liidus.

Komisjoni esimees Siim Kallas osutas, et Euroopa Liidu üks 
hinnatumaid saavutusi on õigus liikmesriikide vahel vabalt 
liikuda. „Selleks, et ka pandeemia ajal saaks hõlpsamalt rei-
sida, on Euroopa Liit võtnud kiirkorras menetleda rohelise 
digitõendi eelnõu,“ rääkis esimees. Ta märkis, et eesmärk on 
digitõendi õiguslik raamistik vastu võtta juunis.

Kallas selgitas, et digitõendi näol on tegu elektroonilise 
platvormiga, mille kaudu saab esitada tõendeid vaktsinee-
rimise, haiguse läbipõdemise ja negatiivse testitulemuse 
kohta. „Tõendile kantakse ainult hädavajalikud andmed, 
see tuleb välja anda kas digitaalselt või paberil ning sellel 
peab olema unikaalne vöötkood, mis võimaldab tõendi au-
tentsust ja kehtivust kontrollida,“ lausus Kallas. Ta lisas, et 
digitõendi eesmärk on võimaldada kiiret ja usaldusväärset 
kontrolli piiril ning vältida võltstõendite kasutamist.

Komisjoni aseesimehe Riina Sikkuti sõnul on väga 
hea, et Euroopa Liit töötab välja ühtset digitõendit ja liik-
mesriikidel ei ole erinevad lahendused, samas tuleb tema 
sõnul tähelepanu tuleb pöörata sellele, et andmete privaat-
sus oleks tagatud ja kõik saaksid reisida.

Mai alguses valmib Eesti vaktsineerimissertifikaat, mis 
on samm Euroopa Liidu rohelise passi ja reisimisvabaduse 
suunas. Kuivõrd vähesed Euroopa riigid võtavad vaktsi-
neeritud inimesi vastu lisapiiranguteta, on esialgu tegemist 
vaid mugavama viisiga vaktsineerituse tõestamiseks.

Tõendil on kirjas, et inimene on vaktsineeritud ko-
roona vastu, preparaat, millega ta on vaktsineeritud, selle 
tootja ning ka see, kas vaktsineerimine on lõpetatud või 
pooleli. Kõige olulisem on aga tõendil olev QR-kood, mis 
aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja 
tõendi õigsuse.

Edasi hakatakse looma kahe järgmise sertifikaadi al-
lalaadimise võimalust. Need on negatiivse koroonatesti 
tulemuse ja läbipõdemise tõendid.

Kokku on 17 Euroopa Liidu riiki valmis maikuu jook-
sul alustama koroonatõendide digilahenduse pilootprojek-
ti. Kõigi nende riikide süsteemid peaksid juunis ühilduma 
loodava Euroopa Liidu rohelise passiga. Digitõend on ka-
vandatud ajutise lahendusena – kui Maailma Terviseorga-
nisatsioon (WHO) kuulutab COVID-19 pandeemia lõppe-
nuks, lõppeb ka rohelise digitõendi määruse kehtivusaeg. 
Eesti seisukoht on, et loodavat tehnilist lahendust peab 
tulevikus saama kasutada ka globaalselt. Platvormi loomi-
seks plaanib Euroopa Liit eraldada 49 miljonit eurot.

Eesti toetab Euroopa Liidu raamistiku loomist koosta-
litlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemise 
tõendite väljastamiseks, kontrollimiseks ja tunnustamiseks 
ja peab vajalikuks selle kiiret käivitamist. Euroopa Liidu 
asjade komisjon otsustas seisukohti toetada. Riigikogu 
pressiteenistus

Tallinna linnavalitsus esitas linna-
volikogule määruse eelnõu, millega 
pikendatakse esimese haiguspäeva 
toetuse maksmise perioodi kuu aja 
võrra ehk maikuu lõpuni. 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on 
linlaste huvi hüvitise vastu olnud üsna suur 
ning paljud linlased on juba ka küsinud, kas 
meedet pikendatakse. „Toetuse maksmise 
perioodi pikendamisega soovime piirata ko-
roonaviiruse levikut ning soodustada linlaste 
kohest koju jäämist esmaste haigustunnuste 
ilmnemisel. Vaatamata nakatumiste arvu 
vähenemisele praegu peame jätkuvalt olema 
ettevaatlikud ja tegema kõik endast sõltuva, 
et viiruse levikut minimeerida,“ nentis Kõl-
vart. „Teadaolevalt ei soovi paljud inimesed 
haiguslehte võtta sissetuleku vähemise tõttu 
ning selle meetmega saame lisaks viiruse tõ-
kestamisele tagada inimestele ka kindlustun-
de toimetulekuks ja hoida nende tervist.“

Tallinna linn maksab tallinlastele esime-
se haiguspäeva eest toetust 30 eurot, toetust 
saab küsida tagasiulatuvalt alates 25. märt-
sist väljastatud haiguslehe alusel. Tänahom-
mikuse seisuga on esitatud 1894 esimese 
haiguspäeva toetuse taotlust.

Toetuse saamiseks peab inimene ole-
ma registreeritud Tallinna elanikuks. Taot-
lus esitatakse pärast haiguslehe lõppemist ja 
haigusraha väljamaksmist. Hüvitise taotluse 
saab esitada linna e-teeninduses 24 tundi pä-
rast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt 
lõpetatud ja haigekassa on teinud väljamak-
se. Haigekassa märgib haigusraha makstuks 
järgmise tööpäeva jooksul pärast väljamakse 
jõudmist panka. Arvestades kõrget nakatu-
misriski, palutakse kasutada e-teenindust, 

aga kui see ei ole võimalik, siis saab taotluse 
esitada ka e-kirja teel elukohajärgse linnaosa 
valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või 
elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindus-
saalis. E-kirjaga esitatud taotlus peab ole-
ma allkirjastatud digitaalselt. E-keskkonda 
saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: 
ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.

Haigekassa andmetel alustatakse Tallin-
nas ühes kuus keskmiselt 25 000 töövõime-
tuslehte.

COVID-19 / ABIMEETMED

СOVID-19 INFO

Valitsus leevendab järk-järgult COVID-19 piiranguid
Alates 3. maist avanevad osaliselt 
üldhariduskoolid ja poed ning 
samuti tohib avamisaja, liikumis- 
ja ruumipiiranguid arvestades 
toitlustusasutuste väliterrassidel 
kohapeal einestada. Juhul, kui ep-
idemioloogiline olukord võimald-
ab, vähendatakse piiranguid mai 
jooksul veelgi.

Avalikus siseruumis liikumise-
le jääb kehtima 2+2 reegel ning 
maskikandmise kohustus.

Haridus
Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 
1.–4. klassi lapsed ning 9. ja 12. klassi õpi-
lased ja haridusliku erivajadusega õpilased. 
Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lu-
bamist arutab valitsus edaspidi.

Sise- ja väliruumis sportimine, treen-
imine, noorsootöö, huvitegevus ja 
-haridus, täiendkoolitus ja -õpe
Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki 
neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, 
mis tähendab, et koos tohib treenida kuni 
kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähe-
malt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas 
tähendab see, et lubatud on ka paaristren-
nid, näiteks tennises paarismäng. Samadel 
tingimustel on lubatud treeningud ujula-
tes. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 
25-protsendilise ruumitäitumuse piirangu-
ga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.

26. aprillist on lubatud välitingimustes 
kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikme-
lises rühmas.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted
Alates 3. maist tohivad klientide jaoks uk-
sed avada kõik poed, arvestada tuleb 2+2 
reeglit ja kuni 25-protsendilist ruumitäitu-
muse nõuet.

Toitlustusettevõtted
Alates 3. maist tohib toitlustusasutuse vä-
lialadel einestada kuni kella 21-ni, arves-
tada tuleb kuni 50-protsendilise täitumuse 

nõudega, ühe laudkonna suurus tohib olla 
maksimaalselt 10 inimest. Endiselt ei tohi 
kliendid süüa-juua siseruumides toitlus-
tusettevõtete müügi- ja teenindussaalides, 
toidu kaasamüük jääb lubatuks.

Jumalateenistused, muuseumid, 
näitusasutused, välitingimustes 
avalikud üritused ja koosolekud
Alates 3. maist tohib külastada siseruumi-
des muuseume ja näitusasutusi, arvestades 
2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist 
ruumitäitumust. Muuseumide ja näituste 
uksed tuleb sulgeda kell 19. Sama liikumis-
piirangut, ruumitäitumust ja sulgemisaega 
arvestades tohib korraldada ka jumalatee-
nistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi.

Kõikidele teistele siseruumides toimu-
vatele avalikele üritustele nii kultuuri- kui 
meelelahutusvaldkonnas jätkuvad kehtivad 
piirangud. Piirangud pikenevad ka spaade-
le, ujulatele, saunadele. Sportimine ja tree-
nimine on neis lubatud vastavalt spordile 
ette nähtud tingimustele.

Alates 3. maist on välitingimustes luba-
tud maksimaalselt 150 inimesega avalikud 
koosolekud ja jumalateenistused ning kõik 
muud avalikud üritused nii kultuuri- kui 

meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad 
olema kuni 10 liikmelistes rühmades, mis 
omavahel kokku ei puutu. Kõik üritused 
peavad lõppema õhtul kell 21.

Spordivõistlused ning spordi-  
ja liikumisüritused
Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja 
liikumisüritused maksimaalselt 150 inime-
sele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes 
rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rüh-
mad ei tohi omavahel kokku puutuda. Üri-
tus peab lõppema hiljemalt kell 21.Alates 3. 
maist leevendatakse tippspordile, seal hul-
gas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate 
piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes 
tohib võistlusest koos personaliga osa võt-
ta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 ini-
mest. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel 
keelatud. Tippspordi võistluste toimumise 
kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Kuna koroonakriisi puudutavat infot 
on väga palju, siis Tallinn on teinud 
asja lihtsamaks ja koondanud kõik 
ühele lehele: https://www.tallinn.
ee/est/Koroona-tokestamine.  
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Tallinn pikendab esimese haiguspäeva 
toetuse hüvitamist maikuu lõpuni

Ainult 
maskiga, 
palun! 

Пожалуйста, 
только в маске!
Mask up, please!
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Tiina-Marju Jaksen
Nurmenuku lasteaia  
õppealajuhataja

Tallinna Nurmenuku lasteaed viis 
aprilli lõpus läbi juba 10. tervise-
viktoriini Haabersti lasteaedadele. 
Tegemist on traditsioonilise üri-
tusega aprilli lõpus südamenä-
dalal. Seekord toimus viktoriin 
esmakordselt nii, et kohtusime 
teiste Haabersti lasteaedade võist-
kondadega Zoomi vahendusel ja 
seejärel lahendasid lapsed vikto-
riiniülesandeid Kahooti!-kesk-
konnas. Kui küsimused olid vas-
tused saanud, kohtusime uuesti 
Zoomis. Laste jaoks oli tegu põ-
neva väljakutsega. 

Nad nägid teisi viktoriinis 
osalevaid lapsi, said üksteisele 
lehvitada. Viktoriiniküsimused 
hõlmasid tervisealase käitumise 
mitmesuguseid valdkondi: toitu-
mist, liikumist, liiklus- ja veeohu-
tust, hammaste tervishoidu ja ka 
meie kõigi elu muutnud Covid-19 
nakkust. 

Oluliseks pidasime, et lapsed 
teeksid enne vastamist omavahel 
koostööd ja õige vastus leitaks 
ühise arutelu käigus.

Haabersti viktoriinil osales 
kuus Haabersti lasteaeda. On hea 
meel tõdeda, et laste tervisea-
lased teadmised on väga head. 
Kõik vastused olid õiged Tallin-
na lasteaial Pääsusilm ja Tallinna 
lasteaial Karikakar, ka teistel oli 
vaid üksikuid eksimusi. 

Eks viktoriini üks eesmärk 
ongi juurde saada ka uusi tead-
misi! Peamine on, et Haabersti 
lasteaedade lapsed teavad, kuidas 
tervist hoida ja ohutult käituda.

LINNAOSA AJALUGU / VABA AEG

INFO

Tallinn pikendab sajaprotsendilist üüri- 
vabastust linna pindadel maikuu lõpuni
Tallinna linnavalitsus otsustas 
vabastada linnale kuuluvatel äripin-
dadel tegutsevad kauplejad, toit-
lustajad ja spordiklubid ning teised 
Eesti valitsuse piirangute alla jäänud 
ettevõtted üle linna üüri maksmisest 
veel kuni 31. maini.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pi-
kendatakse ülelinnaliselt soodustusi linnale 
kuuluvatel äripindadel tegutsevatele ettevõ-
tetele, nagu näiteks toitlustajad ja kauplejad, 
ning ka linna pindadel tegutsevatele spordi-
klubidele. „Üürivabastuse määr eelnimeta-
tud ettevõtjatele on üle linna 100 protsenti,“ 
täpsustas Riisalu.

„Tulenevalt piirangutest on 11. märtsist 
kuni teadaolevalt 2. maini suletud kaubandus-
keskused, toitlustusettevõtted ja spordiklubid 

ning seatud on lisapiirangud sportimisele, 
treenimisele, spordivõistluste ning spordi- ja 
liikumisürituste läbiviimisele, noorsootööle, 
huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoo-
litusele ja täiendusõppele. Ent kuna viiruse 
leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate 
meetmete ja piirangutega kaasnev negatiivne 
mõju avaldub linna hinnangul ka maikuus, 
siis pikendabki linn soodustusi 31. maini. Sa-
japrotsendilise üürivabastuse saavad ka linna 
rajatised ehk väliterrassid, neile pikendatakse 
üüri alandamist 30. juunini.“

Linnarajatise kaubandustegevuseks ka-
sutusse andmise lepingu alusel kasutatavate 
linnarajatiste ehk toitlustusasutuste väliter-
rasside puhul pikendatakse üüri alandamist 
30. juunini, toetamaks piirangute tõttu enam 
kannatanud teenussektori majandustegevust 
nii, et linnavara kasutataks viiruse leviku tõ-

kestamiseks rohkem õues ja mitte siseruumi-
des, kus viiruse leviku võimalus on suurem.

Praegu on väliterrasside üürivabastust 
pikendatud juuni lõpuni. Linnal on kavas 
vabastada linna partnerid, kes kasutavad ter-
rasse, üürist suve lõpuni. Praegu saab seda 
teha juuni lõpuni, sest pikemaks perioodiks 
tuleb taotleda järjekordselt riigiabi luba. 
Praegu on koostamisel taotlus abimeetme-
te riigiabina heaks kiitmiseks tähtajaga 30. 
juuni 2022, uue riigiabi andmise loa saamisel 
soovib linn pikendada väliterrassidele soo-
dustust 31. augustini.

Tallinn ei võta mai lõpuni linnale kuuluvate 
äriruumide eest üüri toitlustuse, kaubanduse, 
teeninduse, hariduse, alushariduse, hoolekan-
de, spordi, huvitegevuse, noorsootöö, kunsti, 
kultuuri ja meelelahutuse tegevusalal tegutse-
jatelt. Tallinna kommunikatsiooniosakond

Haabersti lasteaedade laste 
head tervisealased teadmised Raamatukogu ootab klasse  

veebikohtumistele kirjanikega

Sel kevadel korraldab Tallinna Keskraamatukogu enam 
kui 20 kohtumist Eesti laste- ja noortekirjanikega, mil-
lest on videosilla vahendusel oodatud osa võtma Tallinna 
koolide õpilased. Õpetajad, kes soovivad oma klassidega 
kohtumistel osaleda, on oodatud ühendust võtma e-posti 
aadressil laste@tln.lib.ee ja telefonil 683 0914.

Klassidel on võimalus kohtuda nii Eesti laste- ja 
noortekirjanduse uute tegijate kui ka teada-tuntud kir-
janikega, kelle looming kuulub Eesti kirjanduse raud-
vara hulka. Algklassiõpilastega kohtuvad nt Jaanus 
Vaiksoo, Ilmar Tomusk ja Kätlin Vainola ning noortega 
nt Kaia Raudsepp, Heli Künnapas ja Vahur Afanasjev. 
Kohtumisi modereerivad raamatukoguhoidjad ning 
need toimuvad klassile sobival ajal ja e-platvormil (nt 
Zoom, Jiitsi Meet, Google Meet, Skype või Discord).

Kohtumised kirjanikega rikastavad õppetööd ja pa-
kuvad õpetajatele ainest suvisteks lugemissoovitusteks. 
Ühtlasi toetab kohtumistesari kirjanikke, kelle tavapära-
sed esinemised raamatukogudes on pandeemia ajal ära 
jäänud. Tallinna Keskraamatukogu korraldatud kohtu-
mised kirjanikega on alati õpetajate ja õpilaste poolt oo-
datud. Laste ja noorte huvi ning rohked küsimused on 
olnud oluliseks innustuseks ja inspiratsiooniks ka koh-
tumistel esinenud kirjanikele. Distantsõppe ajal on raa-
matukogu viinud kohtumised veebi ning need on saa-
nud positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui kirjanikelt.

Kevadised kohtumised toimuvad projekti „Kirjanik 
raamatukogus“ raames, millega Tallinna Keskraama-
tukogu on kümne aasta korraldanud rohkem kui 200 
Eesti kirjandust populariseerivat üritust. Projekti toe-
tab Eesti Kultuurkapital. Tallinna Keskraamatukogu

Tagasivaade Väike-Õismäe  
trolliliikluse ajaloole

Seoses Väike-Õismäe elamurajooni ehitamisega avati 
1980. aastal trolliliinid nr 6 (Estonia puiestee – Väi-
ke-Õismäe) ja nr 7 (Balti jaam – Väike-Õismäe). 
30.juunil lisandus trolliliin nr 8 (Võidu väljak – Väi-
ke-Õismäe).

Väike-Õismäe trolliliini ehitamine tuli nii ootama-
tult ja plaaniväliselt, et dispetšerpunkti ehitamine jäeti 
viimaseks. Nii valmis Väike-Õismäe trollide lõppjaam 
alles 7 aastat pärast liikluse avamist 1. juulil 1987. See 
aeg tuli läbi ajada vagunelamute ja korteriga lähedala-
suvas elumajas.

Trolliliikluse jaoks tähendas Eesti iseseisvumine 
keerulist aega, sest trollide ja nende varuosade tootja 
Škoda tehas hakkas nõudma arveldamist USA dolla-
rites. Dollareid polnud trollipargil kusagilt võtta ning 
seetõttu ei olnud võimalik hankida uusi trolle ega ka 
varuosi vanade käigushoidmiseks. Tulemuseks oli, et 
kui trolliliikluse tippaastal 1988 oli liinidel korraga 160 
trolli, siis 1991. aastaks kahanes arv 108-ni ja 1995. 
aastaks 94-ni. 1990-ndate lõpus kaaluti uue trolliliini 
ehitamist Mustamäe ja Väike-Õismäe vahele, kuid see 
idee jäi realiseerimata.

Esimesena lõpetas sõitmise trolliliin nr 8. Alates 1. 
aprillist 2000 on see liin asendatud bussiliiniga 22. 1. 
jaanuarist 2016 lõpetasid sõitmise ka 6. ja 7. liini trollid 
ja Väike-Õismäe elanikke hakkasid teenindama bussi-
liinid 42 ja 43.

Tallinna trolliliikluse ajaloo kohta on võimalik täp-
semalt lugeda veebilehelt: https://www.tlt.ee/ettevot-
test/veerem-ja-ajalugu/trollibussid/tallinna-trolliliik-
luse-ajalugu/. HLOV

Robin Rosenblatt, Aleksander Oss ja Danel Neider ning 
Nurmenuku lasteaia õpetaja Auni Kajakas.

Kahepaiksetele ohutuma rändetee tagami-
seks oli Astangu tänaval aprilli algusest 9. 
maini kehtestatud ajaline sissesõidukeeld 
mootorsõidukitele. Piirangu eesmärk oli 
tagada looduskaitse all olevatele kahepaik-
setele ohutu rändetee Astangu tänava ääres 
paiknevatesse sigimistiikidesse.

Sissesõidukeelu vajadus tulenes sellest, et 
kui varem said kevadel kahepaikseid aidata 
vabatahtlikud, siis tänavu polnud see vaba-
riigis kehtestatud piirangute tõttu võimalik 
ning tavapärased talgud jäid ära. Astangu 
tänava lõik on üks Eesti suurimaid kahepaik-
sete rändekoridore, mida läbib iga kevadel 
lühikese aja jooksul tuhandeid konni, kärn-
konni ja vesilikke.

Kõik Eesti 11 kahepaikseliiki on loo-
duskaitse all. Kahjuks ei lähe neil Eestimaa 
Looduse Fondi teatel väga hästi. Ohtusid on 
palju: sobivate elupaikade hävimine ja killus-
tumine, veekogude halb kvaliteet. Konni jääb 
vähemaks ka teedel hukkumise, keskkonna-
saaste, võõrliikide, tõusnud UV-B radiat-
siooni taseme ja haiguste tõttu. Pooled meie 
kahepaiksete liikidest asuvad oma loodusli-
ku levila piiril ja on seetõttu eriti tundlikud 
kõikvõimalike muutuste suhtes. Maailmas 
pole kahepaiksete seisund samuti kiita – pal-
jud liigid on väljasuremisohus. Inimene saab 
konnadele abiks olla, seistes hea selle ees, et 

neid oleks võimalikult palju. Paraku kipu-
vad tihti ristuma kahepaiksete rändeteed ja 
inimeste autoteed. Varasematel aastatel olid 
kriitilisemates kohtades konni üle tee aita-
mas Eestimaa Looduse Fondi koordinee-
ritud vabatahtlikud, kuid kehtestatud pii-
rangute tingimustes selline tegevus peatati. 
Vaatamata sellele, et Astangu tänaval kehtis 
öine liikumiskeeld, eirasid mitmed autojuhid 
sissesõidukeelu märki, kuna paljude jaoks oli 
mugavus tähtsam kui väljasuremisohus ka-

hepaiksetele tee vabaks jätmine.
„Konnad teel“ aktsiooni vabatahtlikud 

tulid ka tänavu konnadele appi. Pikaajaline 
„Konnad teel“ talgujuht Kristel Saarm rõhu-
tas, et peame kõik inimestena korraks hoo 
maha võtma ja mõtlema, et milline on meie 
koduplaneet 10–20 aasta pärast. Küsimus 
ei ole üksnes konnade heaolus, me ei tohi 
unustada, et kõik on omavahel seotud. Sel-
leks, et meil oleks tulevikus üldse, kus elada, 
ja õhk, mida hingata, peame meeles pidama, 
et kõik algabki pisiasjadest ja väikestest tegu-
dest. Hoiame koos loodust ja liigirikkust, sest 
looduseta ei kesta edasi ka inimene.

Kristel Saarm tänas keskkonna- ja kom-
munaalametit, Tallinna transpordiametit 
ning Haabersti linnaosavalitsust, kes tagasid 
kahepaiksetele turvalise liikluskoridori. Ta 
lisas, et aprillis puhastasid kohalikud aktivis-
tid Astangul ka konnade sigimistiigid. Tii-
kidest leiti kümmekond vana rehvi ja muu 
prahti. 

Sel aastal jõudis uudis Astangu tänava 
konnarändest ja seoses sellega kehtestatud 
ajutisest sissesõidukeelust maailma peavoo-
lumeediasse. 

Tänavu viisid vabatahtlikud üle Astan-
gu tee ligi 1000 konna. Astangul elavad ra-
bakonnad, kärnkonnad ning rohukonnad. 
HLOV

Tänavu on Astangul aidatud üle tee ligi 1000 konna

Kärnkonn

Trollid nr 6 Väike-Õismäe lõpp-peatuses.  
Foto Tallinna Linnatranspordi AS.
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Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine: Krabu Grupp OÜ

Haabersti päevakeskus pakub endiselt järg-
misi teenuseid: juuksur, pediküür, mas-
saaž, pesu pesemine. Teenustele tuleb ette 
registreerida infos: 6579872, 56242925. 
Seoses Eesti valitsuse otsusega leevendada 
piiranguid saame lubada individuaalset 
huvitegevust. Koos tohib treenida/tegeleda 
kaks inimest, hoides 2 m vahet. Rühmate-
gevused siseruumides ei ole lubatud, kuni 
valitsus pole otsustanud teisiti. Alates 3. 
maist on lubatud õues koosviibimisi kor-
raldada, seoses sellega ootame soojemaid 
ilmasid, et taas avada meie õuekohvikud. 
Kutsume teid meie esimesse õuekohvikus-
se 19.05 kell 14.00, esineb pop-folk-tant-
surühm Uppsar. 26.mail kell 14.00 annab 
kontserdi Boriss Lehtlaan koos Are Jaama-
ga. 2.juunil kell 14.00 veavad lauluviisid 
üles Hando Põldmäe – tromboon ja sõna, 
Mikk Langeproon – akordion ja sõna.  
5. juunil Siguldas, Lätimaal toimub suu-
rim taime-, istiku- ja lillelaat juba väga 
palju aastaid. Meiegi oleme seal käinud 
mitmeid aastaid järjest ja tagasiside on 
olnud väga hea. Sõidame Haaberstist väl-
ja kell 6.30. Sõidame Siguldasse tutvuma 
taimede, sibulate, lillede, istikute ja kõige 
muuga. Kõike saab osta kaasa, sest meie 
bussis on ruumi teie lillede jaoks. Taga-
siteel teeme peatuse piiril, kus külasta-
me traditsiooniliselt napsipoode. Tagasi 
jõuame umbes 21.00–21.30 paiku. Koht 
bussis maksab 30.-. Ettemaksu segaste 
aegade tõttu ei võeta. Maksmine toimub 
bussis! NB! Palun broneeri koht ainult 
kindla soovi korral päevakeskuse infos: 
6579872, 56242925 – hiljemalt 1. juu-
niks.

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

• Praegusel perioodil korraldame eelre-
gistreerimisega individuaaltööd noortekes-
kuses esmaspäevast reedeni kell 13.00–18.00.

• Korraldame eelregistreerimisega välite-
gevusi igapäevaselt kell 15.00.

• Suhtlemine noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel esmaspäevast reedeni kell 
11.00–18.00.

14.06–18.06 Haabersti Vaba Aja Kesku-
se suvine linnalaager. Käime mitmesugustes 
põnevates kohtades, meisterdame, võistleme 
ja teeme palju muud lõbusat! Laagri maksu-
mus on 65 eurot. Laagri töökeel on eesti keel. 
Info: info@haabersti.ee

Täpsem info tegevuste kohta Haabersti 
noortekeskuse sotsiaalmeedia kontodel: Face-
book: Haabersti noortekeskus. Instagram  
@haaberstinoortekeskus. TikTok @haabers-
tinoortekas

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 mais

Haabersti 
noortekeskuse 
tegevus aprillis

Tallinna botaanikaaed avab suvehooaja
Tallinna botaanikaaed avab maist suvehooaja. Botaanikaaed saab tänavu 
60-aastaseks. Selle direktori Urve Sinijärve sõnul on juubeli puhul täna-
vune hooaeg eriline ning täis põnevaid üritusi ja muudatusi. Alates maist 
kehastub Tallinna botaanikaaed Taimeriigi Suursaatkonnaks. Suvehooaega 
mõjutavad ka mitmed ehitustööd, mis muudavad Tallinna botaanikaaia 
ilmet ja pakuvad seejärel külastajatele paremaid elamusi. Piirangute leeve-
nedes avatakse uuenenud Palmimaja. Samuti saab uue ilme botaanikaaia 
mägiaed ehk alpinaarium, mida taimestatakse kevadel ja suvel. Sügisel val-
mib ka uus majandushoone. Alates maist on sissepääs botaanikaaeda tava-
hinnaga ehk täiskasvanu 5.50 € ja õpilane/pensionär 3 €. Ekskursioonidel 
osalemine toimub sissepääsupileti alusel.

Tulge ujuma!
Mustamäe Elamus Spa annab teada, et alates 3.05.2021 on 
kõikidel veearmastajatel taas võimalus meie juures ujuda.

Sportbassein on avatud 
E–R 08.00-21.00 ja L–P 
10.00–21.00.

Spaa- ja saunakeskus 
jääb hetkel veel 
suletuks, samuti 
ei ole veel lubatud 
vesiaeroobika 
rühmatreeningud.

Olete väga oodatud!

Metsa- ja maastikutulekahjudeni  
viinud rikkumistele reageeritakse 
edaspidi rangemalt

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning 
nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tule-
tatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud 
iga-aastane probleem, mistõttu rikkujad peavad edaspidi 
arvestama senisest karmimate järelevalvemeetmetega.

Maastikutulekahjude ning lõkete tegemise hooaeg on taas käes. Hetkel 
ilmastik pakub küll olukorrale väikest leevendust, kuid eelmised kui-
vad nädalad näitasid, et märkimisväärset muutust metsa- ja maastiku-
tulekahjudega seotud väljakutsete arvus ja neid põhjustavates inimeste 
käitumisharjumustes möödunud aastatega võrreldes näha ei ole. Pääs-
teamet tuletab meelde, et kulu- ja roostikupõletamise, lõkketegemise ja 
grillimisega seotud tuleohutusnõuete rikkumised on väärteod sõltuma-
ta sellest, kas tuleohtlik aeg on välja kuulutatud või mitte.

„Metsa- ja taimestikuga kaetud alal on kulu ja roostiku põletami-
ne aastaringselt keelatud juba vähemalt kümme aastat,“ vaatab tagasi 
ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe. Sellele vaatama-
ta rikutakse kevadsuvisel perioodil seda keeldu sageli ja kergekäeliselt. 
„Kui siiani on proovitud enamikel juhtudest olukorda selgitustööga pa-
randada, siis nüüdsest rakendab päästeamet keelust üleastujate suhtes 
väärteomenetlust senisest enam,“ selgitab Laanemäe.

Lõkketegemise ja grillimise ohutusnõuete rikkumine on samuti kä-
sitletav väärteona. Kui lõkketegemine või grillimine viib päästeameti 
sekkumist vajava tulekahjuni, on enamasti selge, et lõke või grill on 
kontrolli alt väljunud teadliku ohtude eiramise või hooletuse tagajär-
jel. Ka sellistel puhkudel võetakse rikkuja väärteokorras vastutusele ja 
järgneb rahatrahv.

Tänavu on 28. aprilli seisuga registreeritud 398 metsa- ja maastiku-
tulekahju, neist 362 aprillis. Päästeamet

Kooli medõde: tärkav loodus äratab  
kevadised allergiad

Tärkav loodus annab aina enam 
märku kauaoodatud kevadest, 
kuid paraku tähendab see osale 
inimestest ka iga-aastase allergi-
ahooaja algust. Tallinna tehnik-
agümnaasiumi õde Inna Rahendi 
jagab lapsevanematele soovitusi, 
mida hooajaliste allergiate korral 
tähele panna ja kuidas sümp-
tomeid leevendada.

Heinapalavik algab märtsist
Esimeste puude õitsema hakkamisel 
märtsis algab õietolmuallergia all kanna-
tajate jaoks järjekordne allergiahooaeg. 
“Lepp, sarapuu, kask ja haab õitsevad kõi-
ge varem. Mai lõpus lisanduvad tamme ja 

võilille õietolm, suvel kõrreliste heintaimede ning hilissuvel umbrohtude 
– maltsa, puju, koirohu ja timuti – õietolm,” loetleb Rahendi, kelle sõnul 
avaldub allergia kõige sagedamini pollinoosi ehk heinapalavikuna.

Aevastamine, vesine nohu, silmade sügelemine ning punetus, aga ka 
näo punetus või kihelev sügelustunne kurgus ja köha on tundemärgid, 
mida kooliõde oma praktikas kõige sagedasemini kohtab. “Veidi ootamatu 
allergiatunnus on kõrvade sügelus ning raskematel juhtudel võib esineda 
astmale iseloomulik vilistav hingamine,” lisab Rahendi. Kooliõe sõnul on 
haigusnähud tugevamad keskpäeval ning tuulise ja päikesepaistelise ilma-
ga, sest siis on õhus rohkem õietolmu.  

Allergiat ei tohi jätta tähelepanuta
Kooliõde paneb lastevanematele südamele laste tervist hoolega jälgida, sest 
varajane avastamine aitab allergia kontrolli alla saada kas allergeenidega 
kokkupuute vähendamise või sõltuvalt haigusnähtudest sobivate ravimite 
kasutamisega. “Allergia sümptomeid ei tohiks kindlasti jätta tähelepanuta. 
Allergia põhjused võivad olla väga selgelt äratuntavad, kui haigusnähud te-
kivad kiiresti või kindlal aastaajal, näiteks õietolmuallergia puhul. Ent alati 
ei ole kõik nii üheselt selge ning allergia põhjuse kindlakstegemiseks tuleb 
perearsti saatekirjaga pöörduda allergoloogi vastuvõtule, kes oskab soo-
vitada vajalikku ravi,” räägib Rahendi, kelle sõnul allergia tekke oluliseks 
riskiteguriks on geneetiline eelsoodumus. “Kui lähisugulastel on esinenud 
allergiaid, võib see suure tõenäosusega kanduda edasi ka järgmistele põlv-
kondadele,” lisab ta.

Soovitused õietolmuallergia leevendamiseks
Esmalt soovitab kooliõde jälgida aerobioloogiajaama andmeid õietolmu 
sisalduse kohta õhus, mille leiab kodulehelt https://www.allergialiit.ee/oie-
tolmu-seire/. “Õietolmuallergiat on võimalik ennetada, kui kokkupuudet 
allergeenidega vähendada. Ägedate haigusnähtude korral tuleb manustada 
arsti poolt määratud ravimeid,” rõhutab Rahendi ennetuse ja ravi tähtsust.

Ohutu tuletegemise meelespea:
 Lõkke tegemisel või grillimisel veendu, et lõkkekoht on põlev-

ast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning 
tule tegemisega ei kaasne ohtu loodusele.

 Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi 
tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei 
lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.

 Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu 
ning pappi ja paberit.

 Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid (näiteks 
ämber veega, tulekustuti vm).

 Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult 
kustunud.

 Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiin-
fotelefonilt 1247 

Kooli medõde Inna  
Rahendi. Foto autoriks

Soovitused õietolmuga kokkupuute vähendamiseks

Õues
 Kuivade ilmadega tuleks õues viibida hommikuti ja õhtuti.
 Jalutada on kõige ohutum mere ääres Kõige rohkem õietolmu  

on metsas ja niitudel.
 Õietolmu juustesse kogunemise vältimiseks tuleks kanda  

peakatet ning põletikuliste silmade kaitseks päikeseprille.

Siseruumides
 Tube tuleks tuulutada ühe akna kaudu, mille ette riputada märg 

lina või spetsiaalne kaitsefilter.
 Tolmu tuleks pühkida igapäevaselt märja lapiga.
 Võimalusel kasutada õhupuhastusseadet.
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• Lõikan hekki, saetööd aias,trimmerdamine.Tel.55547291 
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310  
• Müüa LOOMASÕNNIKUT, mulda, täitepinnast, liiva ja 
killustikku. T. 56971079, e-mail:  taluaed@hot.ee • Koguja 
soovib vanaraha,autasusid,märke,medaleid,postmargiko-
gusid-eesti, Ts.vene,nsvl.eesti postkaarte,kommipabereid,-
silte,etikettejne. Iga päev 11-21.raha kohe.tel.55955996.  
• MITTEH OÜ renoveerime ja ehitame teie elu ja sani-
taarruume.  mittehehitus@gmail.com, tel 53586385. • Os-
tame  talukoha  koos suure maaga. Hooned võivad vajada 
kapitaalremonti. Vaatame üle kõik pakkumised. Tõenäoli-

selt teeme parima hinna. Tel 5666 9006 • Ostan kasutu-
sena jäänud sõiduauto, maasturi või kaubiku. Võib olla 
remonti vajav . Kiire tehing 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 korraldamine ja kulud minu 
kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 545 11053 
• Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja 
vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim • Ostan 
kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan  seisevauto@gmail.com  või 56188671 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks  www.seisevauto.ee  
• Hekilõikus, trimmeriga pika rohu ning heina niitmine, 
saetöö aias Tallinnas ja Harjumaal.Tel.5554729 • “Noor 
pere ostab suvila kuni 100 km Tallinnast. Vanu suuri 
talumaju ei soovi. Huvilistel palun helistada 55644033. 
Tänud” • Pakun muruniitmise ja trimmerdamise tee-
nust  koduaedades,  ühistute ja äriühingute ümbru-
ses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595 • Soovin osta 2-toalise 
korteri (1. või 2.korrusel) Väike-Õismäe viiekorruselises 
majas. Tehing läbi maakleri ! Tel: 56506567, IVO • Vaja-
takse isiklikku abistajat raske nägemispuudega inimesele. 
Tööülesanded: kaks korda päevas veresuhkrumõõtmise 
sensori kalibreerimine. See tegevus võtab aega 5-10 mi-

nutit. Vajaliku koolituse võimalus olemas. Aeg ajalt on 
vaja abi saatmisel linnaruumis, abistamine asjaajamisel 
sotsiaalhoolekande- ja meditsiiniasutustes jm. kohtades 
ning huvitegevuse säilitamiseks. Vajalik eesti keele os-
kus, abivalmidus ja heasoovlikkus, sportlikkus. Töötasu 
3,48 eurot tunnis bruto. Osaline tööaeg kuni 40 h kuus. 
Töösuhe on tähtajaline. Töötajaga sõlmitakse käsundus-
leping MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga. Kontakt 
Indrek; telefon 5111306. •  Kadaka Konverentside kooli-
tussari "Tervise teerajad" neljapäeviti kl 18.00. 13.05 Kui-
das kasvab tervislik toit (Marian Nummert); 20.05 Keha 
puhastamine toksiinidest (Agnes Laine); 25.05 Ärevus. 
Ajurveeda perspektiiv (Mirjam Hakkaja); 03.06 Emot-
sioonide juhtimine (Jaana Liigand-Juhkam); 10.06 Lapse 
probleemne käitumine ja emotsioonid (Ivica Mägi). Aad-
ress: Kadaka tee 4 ja virtuaalselt; Tel 5691 7397. Regist-
reerimine fienta.com/o/4995 või Piletilevi müügipunk-
tides. • Muruniitmis ja trimmeritööd. info ja tellimine. 
tel.55987622, samelahooldus@online.ee.


