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Raepress

Linnapea tänas kõiki ehitajaid ja Haa-
bersti ristmiku rajamisega tegelnud 
ametkondi korraliku töö eest ja eri-
ti selle eest, et objekt, mis pidi val-
mis saama oktoobriks, on täiesti val-
mis juba täna. 

Haabersti ristmiku rekonstruee-
rimiseks allkirjastati töövõtuleping 
Nordecon Eesti ASiga. Ehitustöödega 
alustati 2. mail. 2017. Ehituse kogu-
maksumus koos käibemaksu ja oma-
nikujärelevalve kuludega on 20,2 mil-
jonit eurot.

Teelõike uuendati või rajati kokku 
2,92 kilomeetri ulatuses, ehitati via-
dukt; ehitati ümber vanad jalg- ja jalg-
rattateed (1,70 km) ning rajati uued 
(2,30 km), rajati kolm uut ja rekonst-
rueeriti neli fooriristmikku.  

Lisaks tee-ehitusele rekonstrueeriti 
tänavavalgustus, mille käigus paigalda-
ti uued LED-tänavavalgustid, viadukti, 
kergliiklusteede ja ülekäiguradade val-
gustid; foorijuhtimissüsteem, sademe- 
ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž, 
veetrassid, sidekanalisatsioon, elekt-
ri õhuliinid ning kesk- ja madalpinge 
kaabelliinid, jaotus- ja liitumiskilbid, 
gaasitorustik. Samuti paigaldati liiklus-
korraldusvahendid ning rajati haljas-

tus: istutati nii okas- kui ka lehtpuid 
ja põõsaid. Valminud viadukti kande-
võimet katsetati 21. mail 2018 ning see 
avati liiklusele 1. juunil 2018.

Hinnangulised ehitusmahud: sõi-
dutee pindala 70 000 ruutmeetrit; 

kaheksa viadukti  pikkusega ca 280 
meetrit (koos peale- ja mahasõitu-
dega ca 600 meetrit) ning jalakäi-
jate tunnelid: Ehitajate tee all 38 
meetrit ja Paldiski maantee all 54 
meetrit.

Kergliiklusteede pindala on 16 739 
ruutmeetrit ja pikkus 3700 meetrit 
ning haljastust rajati 48 000 ruut-
meetrit. Ehitustööde lõpptähtaeg oli 
30.08.2018, töövõtulepingu lõpptäht-
aeg on 29.09.2018. 

Suvele pani võimsa  
punkti noorte elustiili-
päev HNKXTRM 2018
Augusti lõpus oli Pääsküla sise-skate-park 
noortest ekstreemspordihuvilistest pungil. 
Algamas oli noorte elustiilipäev HNKXTRM 
– mõnus päev täis head muusikat, ekst-
reemsporti ning tänavakunsti.

Elustiilipäeval peeti tõukeratta-, bmx- ja 
rulavõistlusi jam-formaadis. Kogu päeva 
vältel toimus live grafiti show, mille tule-
musena kattus Haabersti rulapargi kõrval 
olev pallimängude sein uue seinamaalin-
guga. Ka võistlus ise oli esialgu planeeri-
tud Haabersti skate-parki, kuid vihmase 
ilma tõttu kolis üritus Pääskülla. Võistle-
jaid tuli asukoha muudatusest hoolimata 
kohale üle 40, mida on rohkem kui varase-
matel aastatel. Tõukerattavõistlustel osa-
les 26, bmx-võistlustel seitse noort ning 
rulavõistlustel kaheksa noort.

Tõukeratta Amo-kategoorias saavutas 
III koha Aleksander Kallo, II koha Dever 
Vahter ning I koha Aleksei Frolov. Tõuke-
ratta Pro-kategoorias saavutas III koha 
Semjon Bassov, II koha David Ahjan ning 
I koha Maksim Tihhomirov. Rula Amo-ka-
tegoorias saavutas III koha Grigorii Bar-
bašin, II koha  Kaspar Karula ning I koha 
Mamia Kurshubadže. Rula Pro-kategoo-
rias võistles kaks pikema staažiga sõit-
jat, võitjaks tuli Jarmo Kangro, II koha 
sai Dmitri Igolkin. Rulavõistlustel and-
sid kohtunikud välja ka «Teerajaja» eriau-
hinna, mille pälvis Saša Kosareva. Bmx-
võistlustel andsid kohtunikud välja kogu-
ni kaks eriauhinda. «Kõrgeima hopi» eri-
auhinna pälvis Karl Magnus Vuuk ning 
«Kõige streedima triki» eriauhinna Pat-
rick Nellis. Bmx-võistluste Pro-kategoo-
rias saavutas III koha Vlad Em, II koha 
Kristen Põder ning I koha Jörgen Vain.

Üritust korraldas Haabersti vaba aja 
keskus koostöös Pääsküla noortekesku-
se ning vabatahtlike noortega.

Projekti eesmärk oli pakkuda noorte-
le võimalust kasutada linna rajatud rula-
parke ka siis, kui vajalikud spordivahen-
did puuduvad. Projekti raames toimusid 
ka tasuta tõukerattatreeningud noortele 
nii Ilmarise kui ka Haabersti skate-pargis 
treener Dennis Karpovi juhendamisel. Li-
saks said noored osa Pääsküla noortekes-
kuses toimunud DJ õpitoast, mida juhen-
das DJ Martinfieldz, Haabersti noortekes-
kuses toimunud seinamaalingute õpitu-
badest, mida korraldasid PRTKR, TOZE ja 
SPARK, ning Haabersti skate-pargis toi-
munud stencil-kunsti õpitoast.

Elustiiliprojekti HNKXTRM 2018 toeta-
sid MyFitness AS, House of Marsten, Surf-
town, Happy-Fly batuudikeskus ja Jalka-
maja, Baasjaam, Petrone Print, Al Mare 
Bowling, CityJungle Elamusgolfikeskus, 
Keerdtrepp, Pom“bel ja Haabersti linna-
osa valitsus. Täname veel kord kõiki toe-
tajaid ja soovime palju õnne võitjatele!

Pikalt kavandatud Haabersti 
ristmik on valmis saanud
Tallinna linnapea Taavi Aas ütles Haabersti ristmiku avamisel, et linnas on neli suurt pikalt  
kavandatud taristurajatist: Ülemiste ristmik, trammitee lennujaama, Haabersti ristmik ja praegu  
töös olev Reidi tee, mille valmimise järel võib öelda, et üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud. 

Haabersti ristmik. 
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Tõukeratta Pro-kategoorias saavu-
tas III koha Semjon Bassov, II ko-
ha David Ahjan ning I koha Maksim 
Tihhomirov.
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Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

S eptembris on aeg suvised toimetused 
lõpetada ning asuda taas mõttetööde 
juurde. 1. september on oluline täht-

päev. Haaberstis alustas kooliteed tänavu li-
gi 500 last. Elevust tunnevad aga kõik, olgu 
siis esimesse klassi minejad või juba mit-
mendat aastat koolitee käijad. Soovin kõigi-
le õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele 
tegusat kooliaastat ning turvalist kooliteed.

Tallinna linnavalitsus maksab ka sel aas-
tal esimest korda kooli minevale lapsele toe-
tust. Toetusetaotlust saab esitada kolme kuu 
jooksul alates õppeaasta algusest (september, 
oktoober, november). Taotlusi võetakse vas-
tu Haabersti linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonnas Ehitajate tee 109a, kabine-
tis 107 ja 111. E-taotlust saab esitada Tallin-
na iseteeninduses (http://taotlen.tallinn.ee).

Esimest korda kooli mineva lapse toetus 
on universaaltoetus, mida makstakse tin-

gimusel, et vähemalt üks vanematest on 
rahvastikuregistri andmetel elanud Tallin-
nas aasta vahetult enne lapse koolimine-
kut. Laps peab rahvastikuregistri andme-
tel olema Tallinna linna elanik ning elama 
rahvastikuregistri andmetel toetuse taot-
lejaga ühel aadressil ja asuma õppima Tal-
linna kooli.

Toetust makstakse kahes osas: 160 eurot 
lapse kooliminekul ja 160 eurot  juunis pä-
rast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et 
toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri 
andmetel katkematult olnud Tallinna linna 
elanikud, elavad ühel aadressil ja laps õpib 
Tallinna koolis.

Lisaks koolitoetusele on sissetulekutest 
sõltuvalt võimalik lastega peredel taotleda 
lapse huvitegevusega seotud kulutuste osa-
list kompenseerimist. Selleks tuleb esitada 
avaldus elukohajärgsesse linnaosa sotsiaal-
hoolekande osakonda koos sissetulekut tõen-
davate dokumentidega ja lisada vastava hu-
viringi arved koos maksekviitungitega. Lisa-
infot saab telefonidel 640 4830, 640 4834, 
640 4862 ja 640 4832. 

Laste turvalisemale kooliteele aitab 
kindlasti kaasa ka ehitustööde lõpetami-

ne Haabersti ringil. Võin täna uhkusega öel-
da, et Haabersti uus ringristmik on valmis! 
Haabersti ristmiku ehitust alustas AS Nor-
decon Tallinna kommunaalameti tellimu-
sel 2017. aasta aprillis. Siis oli eeldatav töö-
de lõpp 2018. aasta oktoober. Betoonitööd 
lõpetati 2017. aasta detsembris ja Paldis-
ki maantee Tallinna – Keila suunaline via-
dukt avati liiklusele tänavu mais. Haljas-
tustööd lõpetati augusti alguseks ja fooride 
häälestamine ning muud liikluskorraldus-
likud tööd augusti teisel poolel. Haabersti 
ringristmik on kahtlemata linnaosa suurim 
sõlmpunkt, mis ühendab ja liidab Haabers-
ti ülejäänud Tallinna ning lähemate val-
dadega. Väga pikka aega oli just Haabers-
ti ring üks põhilisi pudelikaelu, kus tekki-
sid ummikud ja juhtus rohkelt avariisid. 
Tänaseks on ummikud ja rohked avariid 
jäänud minevikku.

Homme, 15. septembril ootan teid Õis-
mäe tiigi äärde amfiteatrisse meeleolukale 
sügispeole. Sügislaat avatakse kell 12.00 ja 
suur sügiskontsert algab kell 15.00. Muusi-
kalisi elamusi pakuvad ansambel Regatt, Be-
ati Mandolini, Ott Lepland ja ansambel Sha-
non. Kohtumiseni Haabersti Sügisel!

Tere, sügis!

Haaberstis rakendub alates 1. oktoobrist 
korraldatud jäätmevedu
Alates 1. oktoobrist rakendatakse Haa-
bersti jäätmeveopiirkonnas korraldatud 
jäätmevedu ning jäätmeveoteenuse pak-
kuja on Tallinna Jäätmekeskus. Korralda-
tud jäätmevedu tähendab, et kogu Haa-
bersti linnaosale on leitud jäätmeveda-
ja ühiselt.

Tallinna linn korraldab jäätmevedu ümber 
nn Põhjamaade mudeli järgi, mis on mujal 
Euroopas laialdaselt kasutusel ning andnud 
häid tulemusi. Kui senise süsteemi järgi an-
ti konkursi tulemusel piirkonniti ainuõigus 
ühele ettevõttele, siis nüüd on teenus jagatud 
kolmeks osaks. Linn leiab hangete tulemusel 
käitluskoha ja jäätmevedaja. Klienditeenindu-
se ja elanike või ühistutega arveldab Tallinna 
Jäätmekeskus, mis on jäätmeveoteenuse osu-
tamiseks loodud keskne asutus. Põhja-Tallin-
nas on jäätmevedu uue süsteemi järgi edukalt 
toiminud juba alates 2013. aasta märtsist, hil-
jem on lisandunud Lasnamäe, Nõmme, Mus-
tamäe ja Kristiine veopiirkonnad.

Haaberstist kogutud segaolmejäätmeid 
hakkab käitlema Tallinna Jäätmete Taaska-
sutuskeskuse AS ning neist toodetakse jäät-
mekütust, mida omakorda kasutatakse tse-
menditööstuses loodusliku tooraine asemel. 
Biolagunevad jäätmed kompostitakse täies 
ulatuses ning vanapaber võetakse materja-
lina ringlusse.

Tallinna linna rakendatava  
uue jäätmeveomudeli eelised:
  Võimaldab pakkuda ühtset jäätmeveotee-

nust kogu linna territooriumil – olemas on 
üks keskne klienditeeninduskeskus ning 
ühistul või elanikul ei ole vaja pärast iga 
konkurssi uue vedajaga lepingut sõlmida, 

hind ja klienditeeninduse kvaliteet piir-
konniti ei erine.

  Võimalus ristsubsideerida jäätmeveo tee-
nuse hinda jäätmeliikide kaupa, nt keh-
testada segaolmejäätmete konteineri tüh-
jendamiseks kõrgem ja liigiti kogutud jäät-
metele madalam tasu või tühjendada taas-
kasutatavate jäätmete konteinereid tasu-
ta. Seni võis vabaturu olukorras olla liigi-
ti kogutud biojäätmete mahuti tühjendus 
segajäätmete veost kallim – Põhjamaade 
mudeli rakendamine võimaldab lõpetada 
liigiti kogumise eest karistamise.

  Võimalik paremini teha järelevalvet – lin-
nal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo 
toimimisest ning jäätmeveoga liitunutest. 
Seni sai linn infot jäätmeveoga liitunutest 
ettevõtete käest ning see oli lünklik.

  Linnal on võimalik pakkuda lisateenuseid, 
mis on otseselt aidanud parandada jäätme-
käitlusteenust ning seeläbi suurendanud 
ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigi-
ti koguda. Näiteks paindlik suurjäätmete 
veoteenus, lehtede ja kuuskede äravedu, 
konteinerite pesu jms.

  Teenust pakkuval jäätmevedajal ei ole põh-
just jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, 
kuna jäätmekäitluskoht on juba ette an-
tud ning käitlemise eest vedaja maksma 
ei pea.

Uue süsteemi kasutusele võtnuna oleme näi-
nud, et kohati ei ole korteriühistutel täni-
ni konteinereid biolagunevate jäätmete ja 
vanapaberi liigiti kogumiseks, kuigi selline 
kohustus on Tallinna jäätmehoolduseeskir-
ja järgi juba üle kümne aasta. Põhjuseks on 
senine jäätmeveosüsteem, kus linn sai in-
fot kohustuse täitmise kohta jäätmevedaja 

kaudu, kes tihti rakendas klientidele liigiti 
kogumise nõuet valikuliselt.

Uue süsteemi järgi on linnal olemas va-
hetu info liigiti kogumise nõuete täitmisest 
ning mõnel ühistul tuleb paigaldada lisakon-
teinerid jäätmete liigiti kogumiseks. Üksike-
lamus ja vähem kui viie korteriga korterma-
jas tuleb paberit ja kartongi koguda eraldi 
ning viia need jäätmejaama või anda üle jäät-
mevedajale või -käitlejale. Paberi ja karton-
gi mahuti on kohustuslik, kui kinnistul on 
vähemalt viis korterit.

Vähem kui 10 korteriga majas ei pea ole-
ma biolagunevate jäätmete mahutit juhul, 
kui kinnistul on segaolmejäätmete mahuti 
ja seda tühjendatakse vähemalt üks kord nä-
dalas. Üksikelamu kinnistul ei pea olema bio-
lagunevate jäätmete mahutit juhul, kui bio-
lagunevad aia- ja haljastujäätmed kogutakse 
eraldi ning kompostitakse samal kinnistul. 
Biolagunevate jäätmete mahuti peab olema, 
kui kinnistul on vähemalt kümme korterit.

Lihtsaim on jäätmeveoleping sõlmida e-
prügi iseteeninduskeskkonnas www.prugi.
ee. Samalt lehelt leiate ka hinnakirja ning 
lepingu tüüptingimused. Lepingut saab sõl-
mida ka Tallinna Jäätmekeskuses kohapeal, 
aadressil Sadama tn 17. 

Alates 27. augustist kuni septembri lõpu-
ni saab igal esmaspäeval kella 14–18 lepin-
gut sõlmida ka Haabersti linnaosa valitsuse 
ruumides Ehitajate tee 109a. Lisainfot saab 
Tallinna Jäätmekeskuse veebilehelt www.
prugi.ee või telefonilt 616 4000.

Korraldatud jäätmeveo rakendumist kä-
sitlev infopäev toimub 20. septembril kell 
18.00 Haabersti linnaosa vaba aja kesku-
ses Ehitajate tee 109a.

Tallinna rajatakse Eesti 
modernseim haigla

Tõnis Mölder, 
Tallinna abilinnapea

Tallinna linnavalitsuse prioriteet on rajada 2025. aastaks Eesti 
modernseim haigla, mis parandab märgatavalt arstiabi kvalitee-
ti ja selle kättesaadavust ning teenindab vähemalt poolt Eestit. 

Uue haigla detailplaneeringu eskiislahendus on esimese 
avaliku arutelu läbinud ning nii projekti kui ka haigla kont-
septsiooni vastu tunnevad paljud huvi. Haigla asukoht saab 
olema Lasnamäe linnaosas Narva mnt 129 ja 129b kinnis-
tutel. Sinna koondame eelkõige Ida- ja Lääne-Tallinna kesk-
haigla ning ka osa lastehaiglast. See tekitab tulevikus väga 
hea logistilise lahenduse: ühes Tallinna servas paikneb Põh-
ja-Eesti regionaalhaigla ning teises rajatav Tallinna Haig-
la, kuhu koondub vähemalt 25 protsenti Eesti eriarstiabist 
ja mis hõlmab kõiki erialasid, mida Tallinna keskhaiglates 
praktiseeritakse. 

Uue haigla trumbid
Üks väga tugev trump selle modernse haigla puhul on või-
malus kasutada parimaid ja nüüdisaegsemaid kõrgtehnoloo-
gilisi võimalusi, mis vanades haiglahoonetes on tihtilugu vä-
listatud. Kindlasti võidavad sellest arstid, kes ootavad piki-
silmi nüüdisaegseid ja põnevamaid tehnoloogiaid, kuid eel-
kõige võidavad patsiendid, sest saavad Eesti parimat arstiabi. 
Usun, et maailmatasemel töötingimused annavad arstidele ja 
erialaspetsialistidele ka lisamotivatsiooni kodumaal töötami-
seks või siia tagasi pöördumiseks. 

Rääkides rahast
Projekt on mõistagi kulukas: alginvesteering hoonestusse on 
ligikaudu 300 mln eurot ning investeeringud meditsiiniteh-
noloogiasse umbes 60 mln eurot. Rahastamiseks on mitu või-
malust. Tallinna linn on valmis haigla rajama koostöös riigiga, 
sest tervishoiusüsteem vajab uut haiglat ning arstiabi kvali-
teeti ja kättesaadavusse tuleb igal juhul rohkem panustada. 
Haigla ei hakka teenindama mitte ainult pealinna elanikke, 
vaid vähemalt poolt Eestit, mistõttu on tähtis, et ka riik pa-
neks haigla finantseerimisele õla alla. Eesti ühiskond vana-
neb, mis omakorda tähendab, et abivajajate hulk suureneb ja 
töökäsi jääb vähemaks. Nüüdisaegne Tallinna Haigla tugev-
dab aga märkimisväärselt meie tervishoiusüsteemi, mis ilm-
selgelt vajab muutusi – peame tublisti parandama arstiabi kät-
tesaadavust ja kvaliteeti kogu Eestis. Usun, et üsna peagi jõua-
me ka rahastamisküsimustes kokkuleppele ning saame raja-
da modernseima haigla, millest võidavad kõik Eesti inimesed.

Haabersti linnaosa valitsuse vabaõhuvastuvõtud
Haabersti linnaosa valitsuse vabaõhukontor pakub linnaosavalitsuse teenuseid teisipäevaõhtuti Väike-Õismäe ja Astangu majahoovides.

Teisipäeval, 18. septembril kell 16.30 on lin-
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 111, 113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121, 123 
ning Paldiski mnt 189, 191, 193, 195 ja 197 elanikud. 
Linnaosa valitsuse telk asub Õismäe tee 113a juures.
Teisipäeval, 18. septembril kell 17.30 on 
linnaosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 125, 127, 129, 131 ning Paldiski mnt 183, 
185, 187, 199a, 201 ja 209 elanikud. Linnaosa va-
litsuse telk asub Paldiski mnt 183 juures.

Teisipäeval, 25. septembril kell 16.30 on 
linnaosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 133, 135, 137 ning Paldiski mnt 173, 175, 
177, 179 ja 181 elanikud. Linnaosa valitsuse telk 
asub Paldiski mnt 175 juures.
Teisipäeval, 25. septembril kell 17.30 on 
linnaosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 139, 141, 143, 145,147 ning Paldiski mnt 
167, 169 ja 171 elanikud. Linnaosa valitsuse telk 
asub Paldiski mnt 167 juures.

Teisipäeval, 2. oktoobril kell 16.30 on linna-
osa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 149, 151, 153 ning Paldiski mnt 155, 157, 159, 
161, 163 ja 165 elanikud. Linnaosa valitsuse telk 
asub Paldiski mnt 159 juures.
Teisipäeval, 2. oktoobril kell 17.30 on lin-
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 173 ning Päevalille tänav 3, 9 ja 15 ela-
nikud. Linnaosa valitsuse telk asub Päevalille tä-
nav 9 juures.

Teisipäeval, 9. oktoobril kell 16.30 on lin-
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Jär-
veotsa tee 35, 35a, 37, 39, 41, 43, 45 ja 47 elani-
kud. Linnaosa valitsuse telk asub Järveotsa tee 
47 juures.
Teisipäeval, 9. oktoobril kell 17.30 on lin-
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oodatud Jär-
veotsa tee 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27 ja 29 elani-
kud. Linnaosa valitsuse telk asub Järveotsa tee 
29 juures.

Uus haigla arvudes
  Haigla brutopind on 144 645 m²
  Sellest programmeeritud ehk tööpinda 75 113 m².
  Hoone on ligi 300 m pikk, 80 m lai ning 40 m kõrge.
  Kriisiolukorras suudetakse tagada ca 800 aktiivravi 

voodikohta
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HAABERSTI LINNAOSA 25!

Elamuslike kohtumisteni Mustamäe 
Elamuste Keskuses!
Juba õige pea, 9. oktoobril avab 
Mustamäel aadressil Akadeemia 
tee 30 uksed Eesti suurim spaa- 
ja saunakeskus, kuhu teiegi, head 
naabrid Haaberstist, olete rõõmu-
ga oodatud. 

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa  
vanem

Mustamäe on küll rikas liivikute ja 
mändide poolest, aga vett siin paraku 
napib – Parditiik on ju õigupoolest 
meie ainuke suurem veesilm. Õnneks 
olete teie, meie lähinaabrid Haaberstis, 
vetega rohkem õnnistatud. Kakumäe 
kaunis mererand, rääkimata teie uue 
moodsa jahisadama võimalustest, on 
lahkesti ka kõigile ravimatut merehai-
gust – heas mõttes – põdevatele mus-
tamäelastele appi tulnud, nii et meie-
gi oleme saanud kätte oma vältimatult 
vajalikud vee- ja meremõnud.

Nüüd on Mustamäel viimaks rõõm 
pakkuda omalt poolt midagi teilegi. 
Oktoobris avame aadressil Akadee-
mia tee 30 Eesti suurima ja moodsai-
ma spaa- ja saunakeskuse, kuhu olete 
kõik oodatud!  

Olge kohal, kui sünnib ajalugu
Mustamäel on tänavune, Eesti Vabariigi 
juubeli aasta, olnud äärmiselt rõõmuroh-
ke. Jaanuaris sai Ehitajate tee 27 valmis 
Mustamäe tervisekeskus, mida Tallin-
na kauaaegne abilinnapea proua Meri-
ke Martinson nimetas lausa pärliks oma-
taoliste seas; 26. septembril peame Vilde 
tee 118 oma uue ja modernse kultuuri- 
ja administratiivhoone sarikapidu ning 
9. oktoobril avab Akadeemia tee 30 uk-
sed kauaoodatud spaa- ja saunakeskus. 

Kahe viimati nimetatud ehitisega 
teeme ajalugu, sest kuigi Mustamäe on 
56-aastane, pole siin seni olnud ei oma 
kultuuritemplit ega ka korralikku ujula 
ja saunaga spordikompleksi. Mustamäe 
spaa- ja saunakeskuse projekteerimisel 
ja ehitamisel on maksimaalselt arvesta-
tud elanikkonna ea- ja huvigruppidega, 
siia võib tulla nii üksi kui ka koos pere 
ja sõpradega, eelkõige sportima, aga ka 
lihtsalt niisama mõnulema. 

Juunikuus välja kuulutatud nimekon-
kurss tõi spaa- ja saunakeskusele üle 250 
nime, žüriil oli tükk tegu, et nende hul-
gast kauneim välja valida. Aga valitud 
see sai, nii et täna võime öelda kõigile, 
kes leiavad edaspidi tee Mustamäele Aka-
deemia tee 30: tere tulemast meie uhiuu-
de, Eesti suurimasse spaa- ja saunakesku-
sesse – Mustamäe Elamuste Keskusesse!  

Tuuliku tee sai nüüdisaegse 
kergliiklustee ja autoliikluse 
rahustamiseks teekünnised
Tallinna kommunaalameti tellimu-
sel alustati aprillis Tuuliku tee Kada-
ka tee ja Halla tänava vahelise 500 
m pikkuse lõigu rekonstrueerimise-
ga. Lisaks tee-ehitustöödele rekonst-
rueeriti ka ASi Tallinna Vesi rahasta-
misel veetorustik. 

«Tänaseks on amortiseerunud 
teelõik renoveeritud, rajatud on 
nüüdisaegne ja kaua oodatud kerg-
liiklustee ning tänapäeva nõuetele 
vastav kõnnitee. Ülekäiguradadele 
paigaldati erivalgustus ja autoliik-
luse rahustamiseks paigutati üle-
käigurajad künnistele, valgustami-
seks kasutatakse nüüd LED-tehno-
loogial põhinevat tänavavalgustust,» 
ütles Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe. 

Rekonstrueeritavas lõigus rajati 
kolme meetri laiuste sõiduradade-
ga kahesuunaline asfaltkattega sõi-
dutee. Tänava paarisnumbritega aad-
ressidega poolsele küljele rajati kol-
me meetri laiune kergliiklustee, paa-
ritute numbritega küljele kahe meet-
ri laiune kõnnitee. Tööde käigus ra-
jati sajuveekanalisatsioon ning re-
konstrueeriti tänavaalused veetras-
sid. Vaegnägijate liikumise hõlbus-
tamiseks paigaldati ülekäiguradade-
le braikivid. 

Rekonstrueerimise projektdoku-
mentatsiooni koostasid Roadplan OÜ 
ja Landverk OÜ. Ehitustöid tegi AS 
TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepingu-
line maksumus on 1 140 000 eurot.

Kristiine linnaosa valitsus

Haabersti  
eakate kinohom-
mik Musta mäe 
kinos
Kutsume Haabersti eakaid kinno! 

Ajendatuna meie linnaosa eakate ette-
panekutest, korraldab Haabersti linna-
osa valitsus 4. oktoobril kell 10.00 kino-
hommiku.

Eakate kinohommik toimub Mus-
tamäe Apollo kinos, mis asub Musta-
mäe keskuses aadressil   Tammsaare 
tee 104a.  Haaberstist saab Mustamäele 
kinno mugavalt bussidega nr 12,13, 37 
või 61, kinole lähim peatus on Tamm-
saare tee (buss nr 13 ja 61) või Musta-
mäe tee (buss nr 12 ja 37).

4. oktoobri kinohommikul saab 
näha Kaupo Kruusiaugu dokumen-
taalfilm Peeter Volkonskist «Viima-
ne vürst».

Kino on 65-aastastele ja vanematele 
tasuta, kuid eelnevalt tuleb registree-
ruda telefonil 640 4800 või e-posti aad-
ressil haabersti@tallinnlv.ee 

Filmi juhatab sisse režissöör Kau-
po Kruusiauk, kes räägib lühidalt fil-
mi loomisest, valmimise protsessist 
ja ideest.

Oktoobris avatakse Haabersti Sotsiaal-
keskuses Peeter Langovitsi fotonäitus 
„Tagasivaade - Väike-Õismäe“

«Tagasivaade – Väike-Õismäe» koosneb ka-
hest alanäitusest. Ühe osa moodustab va-
lik fotodest, mille fotokunstnik Peeter Lan-
govits on jäädvustanud paaril udusel juuli-
kuu varahommikul Väike-Õismäel aastatel 
1982–1984. «Hommik uues elamurajoonis» 
sai subjektiivseks nägemuseks uuest elamu-
rajoonist ja tollasest ajast. Seda materjali on 
eksponeeritud möödunud aastal ka Narvas.

Teise osa moodustab pildivalik 25. au-
gustil 1988 toimunud fotoaktsiooni «Päev 
Tallinnas» raames pildistatust. Tallinnas te-
gid sel päeval pilte 80 fotograafi Eestist ja 
teistest liiduvabariikidest. Peeter Lango-
vits oli üks osalenutest ning tal oli võima-
lus jäädvustada Väike-Õismäed. Aastad on 
möödunud ja tänaseks on neist piltidest 
saanud omalaadne tagasivaade ajastule ja 
oludele, kust tulime. 

Peeter Langovitsi fotonäitus «Tagasivaa-
de – Väike-Õismäe» avatakse Haabersti sot-
siaalkeskuses 3. oktoobril kell 14.00. Näi-
tus on pühendatud Haabersti linnaosa 25 
aasta juubelile. Olete oodatud!

Haabersti pere-
päev viib Eesti 
lastekirjanduse 
juurde
Laupäeval, 29. septembril kell 
10.00–13.00 toimub Happy Fly ba-
tuudikeskuses (Vinkli tn 4) Haa-
bersti lastega peredele suur, juba 
traditsiooniks muutunud perepäev. 
Üritus on mõeldud Haabersti las-
tega peredele, et ühiselt lustida ja 
meelt lahutada. Selgi aastal on üri-
tusel kindel teema, mis  viib meid 
Eesti lastekirjanduse juurde.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
tähistamise vaimus ärgitame kõiki 
lapsi ja lapsevanemaid värskenda-
ma oma teadmist lastekirjanduse 
tegelastest ja loodame üritusel nä-
ha nii Sipsikuid, Lottesid kui ka me-
reröövleid koos Arabellaga.

Üritusel osaleb Nurmenuku raa-
matukogu, kes korraldab meister-
damist ja tutvustab ka uusi raama-
tuid. Peale lustimise batuutidel ja 
ronimislinnakus saavad lapsed 
lasta endale teha tasuta näomaa-
linguid ja osaleda mitmesugustes 
töötubades. Võta kogu perega osa 
meeleolukast peost! Perepäevast 
osavõtt on tasuta. Perepäevale on 
vajalik eelregistreerimine (osaleja-
te nimed ja laste vanus) kuni 27.09 
telefonil 640 4800 või e-posti aad-
ressil haabersti@tallinnlv.ee 

Täpsem info perepäeva koh-
ta on Haabersti linnaosa valitsuse 
Facebooki lehel ja kodulehel. Pe-
repäeva korraldab Haabersti linna-
osa valitsus.

Mustamäe Elamuste 
Keskus 
  25-meetrine 6 rajaga ujula 
  spaa- ja saunakeskus 19 sauna, 

basseinide ja lastealaga
  ujumise algõpetuse bassein lastele  
  19+ spaa täiskasvanutele 
  fitnessi jõusaal 
  16 rajaga bowling’u-saal 
  sportvõimlemise saal 
  batuudikeskus
  Spordikeskuse brutopind on um-

bes 13 000 m²
  detailplaneeringu koostas Mart 

Hiob (AB Artes Terrae OÜ)
  hoone peaprojekteerija on AS Inf-

ragate Eesti
  arhitektuurse osa autor on Han-

nes Koppel (Asum Arhitektid OÜ)
  hoone ehitas Astlanda Aren-

dus OÜ

Kommentaar
Olen Õismäel elanud aastast 1975 ja läbi 
kaamerasilma jälginud oma kodurajoo-
ni arengut aastakümnete vältel. Käes-
olev väljapanek on üks osa minu näitus-
te sarjast «Tagasivaade». Olen digiteeri-
nud oma negatiiviarhiivi ning seadnud 
materjalist kokku näitusi Tallinna linna-
osadest ja sündmustest Eesti lähiajaloos. 

Peeter Langovits

Peeter Langovitsi fotonäitus viib 
mõtted Väike-Õismäe minevikku

Näitus koosneb kahest alanäitusest:
  „Hommik uues elamurajoonis“ fotod aastatest 1982-1984
  „Päev Väike-Õismäel“ 25. augustil 1988. aastal

Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni.

Näitust  
korraldavad:

Peeter Langovitsi fotonäitus  
„TAGASIVAADE – VÄIKE-ÕISMÄE“

Kolmapäeval, 3. oktoobril kell 14.00 avatakse  
Haabersti Sotsiaalkeskuses Õismäe tee 24
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Haabersti noorte-
keskuse tegevused  
september-oktoober
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 88a 
(Meelespea peatus). Avatud: esmas-
päevast reedeni 14.00–20.00. Telefon: 
5309 0808. E-post: info@haabersti.ee

SEPTEMBER
15.09 kell 12.00 – Haabersti Sü-
gis. Kogupereüritusel on avatud ka 
noortekeskuse telk, kus tehakse las-
tele vahvaid näomaalinguid ning pa-
kutakse muid põnevaid tegevusi.

17.09 kell 17.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.

18.09 kell 16.00 – meisterdami-
ne. Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

19.09 kell 17.00 – kokandusring.

24.09 kell 17.00 – kunstiring.

25.09 kell 16.00 – meisterda-
mine.

26.09 kell 17.00 – mälumäng. 
Noored pakuvad nädala jooksul välja 
teemasid, mille seast noorsootöötajad 
valivad välja ühe kindla, mille kohta 
nädala mälumäng käib. Võisteldak-
se kahes vanuserühmas. 17.00 alus-
tavad kuni 13-aastased ning 17.30 
14-aastased ja vanemad.

27.09 kell 15.00 – lahtiste uste 
päev. Haabersti noortekeskuse hoo-
aja avaüritus. Tutvustakse uuel hoo-
ajal pakutavaid tegevusi. Päeva üldi-
ne teema on sel aastal FILM, seega 
on kõik põnevad tegevused kuidagi-
moodi seotud selle teemaga.

OKTOOBER
1.10 kell 17.00 – kunstiring.

2.10 kell 16.00 – meisterdamine.

3.10 kell 17.00 – kokandusring.

8.10 kell 17.00 – kunstiring.

9.10 kell 16.00 – meisterdamine.

10.10 kell 17.00 – mälumäng.

15.10 kell 17.00 – kunstiring.

16.10 kell 16.00 – meisterda-
mine.

17.10 kell 17.00 – mälumäng.

22.–26.10 – sügisene linnalaa-
ger. Käime muuseumites, meister-
dame, võistleme, külla tuleb teadus-
töötuba ja teeme palju muud lõbu-
sat! Laagri maksumus on 65 eurot. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info: ene-
li@haabersti.ee

Palun hoia oma elukohaandmed täpsed! 
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, 
tasub kohalikule omavalitsusele oma 
täpsed elukohaandmed esitada kõigil 
neil, kelle andmed praegu on vaid oma-
valitsuse täpsusega (puudub küla või tä-
nav, maja- või korterinumber).

 Uuel aastal jõustub rahvastikuregist-
ri seaduse muudatus, mille tulemuse-
na jäävad rahvastikuregistris tühjaks 
nende inimeste elukoha andmed, kes 
pärast kolimist pole oma elukoha and-
meid uuendanud ja kelle puhul eelmi-
se korteri või maja omanik on palunud 
nad enda juurest välja registreerida.

Elukoha registreerimine on lihtne: 
seda saab teha paari minutiga eesti.ee 

veebilehel, samuti võib selleks pöördu-
da kohalikku omavalitsusse nii isikli-
kult, posti kui e-posti teel. Täna kehti-
va seaduse kohaselt on inimesel kohus-
tus oma elukoha andmeid uuendada 
30 päeva jooksul alates uude elukohta 
elama asumisest, uuest aastast on see 
tähtaeg 14 päeva.

Tallinnas puudutab muudatus enam 
kui 17 700 inimest ning Haaberstis 758 
inimest. Eesti plaanib 2020. aastal toi-
muva rahvaloenduse esimest korda lä-
bi viia registripõhiselt. Rahvastikure-
gister on üks olulisematest andmeko-
gudest, kust saadakse andmed regist-
ripõhise loenduse läbiviimisel ja olu-

line on lähtuda võimalikult täpsetest 
andmetest.  

Elukoha registreerimisega oman-
dab inimene õiguse valida kodukoha 
omavalitsuse juhte ning saada sealt tee-
nuseid ja toetusi. Riigiasutused saada-
vad kutseid, näiteks vähi sõeluuringu-
le, just rahvastikuregistrisse registree-
ritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui 
inimese elukoht on registreeritud õige-
le aadressile, laekuvad tema makstavad 
maksud tegelikku elukohta ja kohalik 
omavalitsus saab talle selle eest pakku-
da paremaid teenuseid, korras teid ja 
ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaia-
kohti lastele.

Selle aasta juunis osales Tallinna 
Järveotsa lasteaed juba neljandat 
korda Tallinna vanalinna päevadel. 

Olga Carjova
Tallinna Järveotsa lasteaia  
muusikaõpetaja

2018. aasta on eriline ning meeldejääv 
aasta nii suurtele kui ka väikestele. 24. 
veebruaril sai Eesti saja-aastaseks. Sel-
leks tähtsaks päevaks hakkas meie las-
teaed valmistuma juba varakult. 

Integratsiooniprojekti «Meie Ees-
ti» raames korraldati lastele kogu aas-
ta jooksul põnevaid ja harivaid üritu-
si, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi-
le ning mille läbivaks teemaks oli kõik 
Eestiga seonduv: Tallinna vaatamisväär-
sused, eesti rahvaluule päev, eesti rah-
vakalendri traditsioonid, interaktiivne 
mäng, matk Käsmu saarele, ekskursioo-

nid, muuseumikülastused, Eesti loodus 
ning palju muud. 

Erand ei olnud ka Eesti sünnipäe-
vale pühendatud kontsert «Palju õn-
ne, Eesti!». 

37. Tallinna vanalinna päevade pi-
dulikust üritusest Toompeal võtsid 
osa nooremate ja vanemate rühma-
de lapsed. 

Kontserdil kõlasid eesti autorite ilu-
sad, laste poolt armastatud laulud. Noo-
red vokalistid esitasid igat laulu ilmse 
ja suure rõõmuga: nad teadsid täpselt, 
millest laulavad, ning millisele tähtpäe-
vale oli pidulik kontsert pühendatud.

Ürituse tegi eriti pidulikuks lapse-
vanemate emotsionaalne tugi ja toe-
tus. Nad imetlesid siiralt eestikeelset 
kontserti ning olid oma laste esinemi-
ne üle uhked, kuna nende kodune keel 
on vene keel. 

Kontserdi lõpetasid särava lõppakor-
diga lapsed ja nende vanemad, tantsi-

des koos tantsu «Maa tuleb täita laste-
ga» (laulu autorid Vello Toomemets ja 
Hando Runnel). 

Laste suurepärane esitus jõudis kõi-
kide, nii vanemate kui ka linna külalis-
te südamesse.

Suur tänu lapsevanematele abi ja 
usalduse eest, lahkete naeratuste, tor-
miliste aplauside, ühistantsu ning hea 
tuju eest! Tänu vanemate aktiivsusele 
ja toele sai meie laste pidu teoks. Lap-
sed kogesid unustamatuid emotsioo-
ne ning kuhjaga meeldivaid muljeid 
ja tundsid end kaasatuna oma Eesti te-
gemistes! 

Eriline tänu projekti eestvedajale 
Nele Viksile laste- ja noorteala Lahe-
la koordinaatorile hindamatu abi ning 
toetuse eest korraldusküsimuste lahen-
damisel.

Õnnitleme Eestit saja aasta juubeli 
puhul! Soovime rahu, heaolu ning edas-
pidist õitsengut meie ühisele kodule! 

Juubeli-
hõnguline 
hooaeg Haa-
bersti sotsiaal-
keskuses
Maie Tarma-Kibin
tegevusjuhendaja

Pidulik lindilõikamine Haabers-
ti sotsiaalkeskuse avamiseks toi-
mus 17. juulil 1998. aastal, reaal-
ne tegevus läks hoogsalt käima 
sügisel. Seega on Haabersti sot-
siaalkeskus tegutsenud 20 aastat. 
Meie oleme juubeliaastal külla 
kutsunud mitmeid teisi Tallinna 
sotsiaalkeskusi ja nendega koos 
toredaid avalikke üritusi korral-
danud. Suuremad pidustused on 
veel ees, need toimuvad oktoob-
ri keskel ja nendest kirjutame ju-
ba järgmises ajalehes. Sügishoo-
aega on planeeritud veel tervi-
sematk, ekskursioon Paldiskis-
se, põnev fotonäitus, loenguid, 
advendikontserte ja jõululaulu-
de ühislaulmine.

Hooaeg algab uuendustega 
meie huviringide tegevuses. Läh-
tudes tõdemusest «Me ei lakka 
liikumast seetõttu, et me vana-
neme, vaid me vananeme see-
tõttu, et me lakkame liikumast», 
avame mitu uut võimlemisrin-
gi. Pika staažiga seenioride võim-
lemise treener-nõustaja Kai Ilp 
alustab 17. septembril kell 10.00 
treeninguid «Seenioride terven-
dav võimlemine», mis peaks so-
bima nii algajatele kui edasijõud-
nutele. Kuna esimene tund on 
tasuta, saavad kõik tulla vaata-
ma – proovima, kuidas see nei-
le sobib. Nendele, kellele kee-
rulisemad harjutused raskeks 
osutuvad, pakume toolivõimle-
mist igal kolmapäeval kell 11.15. 
Toolil istudes või toolile toetudes 
saab teha harjutusi kõikidele li-
hasgruppidele ja igaüks just selli-
ses ulatuses, kui keha lubab. Esi-
mene tund Kai Ilbi juhendami-
sel on tasuta ja toimub 19. sep-
tembril. Selle aasta kevadel alus-
tanud hiina võimlemise grupp, 
mida juhendab Riina Hein, osu-
tus väga populaarseks. Selleks 
et harjutuste põhjalikud selgi-
tused oleksid kõigile hästi aru-
saadavad, avame sügisel ka ve-
nekeelse grupi. Esimesse tundi 
ootame teid 18. septembril kell 
9.30.

Tänaseks oleme jõudnud 
komplekteerida oma väikese jõu-
saali. Trenažöörid on käimiseks, 
rattasõiduks ja lihasjõu arenda-
miseks. Harjutusi saab teha varb-
seinal ja panna ennast proovile 
sõudeergomeetril. Kõrvalruumis 
ootavad teid piljard ja koroona-
laud. Kui seni pole neid võimalusi 
palju kasutatud, siis loodame, et 
eeloleval hooajal hakkab rohkem 
inimesi oma tervisest hoolima ja 
tuletavad meelde näiteks noorus-
põlve koroonamänguoskused.

Lisaks sportlikule tegevusele 
on rohkem võimalusi ka massaa-
žiks: uus massöör töötab teisipäe-
viti ja neljapäeviti.

Peale huviringide toimuvad 
endiselt kolmapäevased avali-
kud üritused, mille kohta saate 
infot lehe reklaamiveerust, ko-
dulehelt www.tallinn.ee/habsot 
või telefonil 5624 2925. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskul-
tuuri Fond võtab kuni 15. ok-
toobrini vastu taotlusi  sti-
pendiumideks ja kultuuri-
projektide finantseerimi-
seks 2019. aastal. 

Sihtasutus Eesti Rahvus-
kultuuri Fond toetab:
  üksikisikuid stipendiumide-

ga õppe- ja teadustööks ning 
loominguliseks ja sporditege-
vuseks;

  organisatsioone toetustega 
eesti rahvuskultuuri aren-
damise, säilitamise ja edasi-
kandmise seisukohalt olulis-
te projektide algatamiseks ja 
finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatak-
se 127 allfondist.

Jagamise info, allfondide ni-
mekirja ning taotluse ankee-
did leiate Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi kodu-
lehelt www.erkf.ee.

Tallinna Järveotsa lasteaed osales 37. Tallinna vanalinna päevadel.

Tallinna Järveotsa lasteaia kingitus 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Tallinna Filharmoonia kutsub  
Pika tänava pidustustele
Tallinna Filharmoonia, mis tegutseb va-
nalinna südames ajaloolises Mustpeade 
Majas, kutsub pühapäeval, 30. septemb-
ril külla. Kell 12 algab Vabaduse välja-
kult muusikaline rongkäik, mis suun-
dub mööda Harju tänavat ja üle Rae-
koja platsi Pikale tänavale Mustpeade 
Majja. Maja uksed on külalistele ava-
tud alates keskpäevast kuni kl 16. Üri-
tus on kõigile tasuta!

Tallinna Filharmoonia kutsub Must-
peade Maja tuntud rohelisest uksest jul-
gelt sisse astuma, avastama muusikalist 

maailma ning tutvuma ka maja enda-
ga. Näiteks saab uue hooaja avapidus-
tustel näha maja kõiki saale: valget saa-
li ja Olavi saali, keldrisaali ja vennaste 
saali ning vennaste tuba. 

Külalistele esinevad nii Tallinna 
Kammerorkester,   TAFF Clubi džäss-
muusikud ning avatud on ka baroki-
tuba. Majas on mitu kohvikut ja vaa-
tamiseks on näitus oma juubelihooaja 
lõpetanud Tallinna Kammerorkestrist.

Nii suurtele kui ka väikestele on 
päevakavas Mustpeade Maja ja muu-

sika teemalisi ettevõtmisi. Mõõduvõt-
mistel on auhinnaloosis uue hooaja pi-
letid. 

Pika tänava pidustused Mustpeade 
Majas lõpetab soovikontsert.

Terve päeva vältel saab osta soodsa 
hinnaga pileteid Tallinna Kammeror-
kestri ja TAFF Clubi uue hooaja kont-
sertidele. 

Tallinna Kammerorkester alustab tä-
navu oma 26. hooaega, Raivo Tafenau 
veetav džässiklubi TAFF Club aga seits-
mendat hooaega.
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Juulist saavad sügava 
puudega täisealiste  
inimeste hooldajad  
lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on sügava puudega täis-
ealise inimese hooldajatel, kes käivad 
tööl, võimalik saada kalendriaastas ku-
ni viis tööpäeva lisapuhkust.

Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt 
küsida töötaja, kes hooldab oma süga-
va puudega lähedast. Sügava puudega 
inimese lähedane on tema õde, vend, 
poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või 
vanavanem, abikaasa või registreeritud 
elukaaslane kooseluseaduse järgi. Samu-
ti saavad puhkepäevi kasutada sügava 
puudega täisealise inimese eestkostjad 
või kohaliku omavalitsuse määratud 
ametlikud hooldajad. 

Hoolduspuhkust on võimalik võtta 
kõik viis tööpäeva korraga või ka päe-
vade kaupa ja seda saab kasutada ka-
lendriaasta jooksul.

Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab 
töötaja selles tööandjaga kokku leppi-
ma ja selle kohta avalduse esitama. Va-
jadusel on tööandjal õigus küsida hool-
duspuhkuse õigust tõendavaid lisadoku-
mente, milleks võib olla näiteks
  sügava puude raskusastme tuvasta-

mise otsus hooldatava kohta;
  väljavõte rahvastikuregistrist, mis 

tõendab, et puhkust kasutada sooviv 
töötaja on hooldatava lähedane, eest-
kostja või hooldaja. 

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäe-
vade eest alampalga määras, mis 2018. 
aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkuse-
tasu maksab töötajale välja tööandja, kes 
saab selle hiljemalt kolme kuu jooksul 
pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkind-
lustusametilt tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuh-
kuse kohta leiab sotsiaalkindlustusame-
ti kodulehelt.

Korteri ühistud 
saavad sügis-
töödeks toe-
tust taotleda
Tallinna korteriühistud saavad 
taotleda toetust õuealade kor-
rastamiseks. 

Panustamine korrusmajade ümb-
ruse haljastusse parandab kõigi lin-
laste elukeskkonda. Õualade kor-
rastamiseks saavad kõik Tallinna 
korteriühistud taas taotleda toe-
tust. Taotluste esitamine ja me-
netlemine on senist operatiivsem 
ning käepärasem.

Projekti «Roheline õu» raames 
toetatakse korteriühistute hoovi-
alade korrastamist. «Praegu, sü-
gise hakul on paras aeg ette võtta 
puude raie ja hoolduslõikus ja miks 
mitte ka kevadeks lillepeenarde et-
tevalmistamine,» ütles Tallinna abi-
linnapea Eha Võrk. Kortermajade 
korrastamiseks on Tallinna linnal 
praegu raha 14 000 euro ulatuses.

«Varasemaga võrreldes on hal-
jastustoetuse taotluste menet-
lemine, toetuste määramine ja 
väljamaksmine kiirem  ja muga-
vam,»  ütles Võrk. Kui varem tuli 
taotlus esitada enne korrastustöö-
de algust, siis uue korra järgi on 
menetlus elektrooniline ning toe-
tust saab taotleda alles siis, kui tööd 
on tehtud ja nende eest tasutud. 

Vajadusel saab nõu küsida lin-
navaraametist, kontaktid leiab in-
ternetist teenuse lehelt.  

Lisainfo: http://www.tallinn.ee/
Teenus-Projekt-Roheline-ou.

SISUTURUNDUS

Telli korterisse saun asjatundjatelt
Aarne Pärn 
TTV Projekt & Ehitus OÜ turundus-
juht

Haabersti on arenenud infrastruktuu-
riga looduslähedane elukeskkond. 
Siin on mererand ja järv ning palju 
rohelust. Kuigi Haabersti on hinna-
tud kodupaik, kipuvad siinsed aas-
takümnete eest ehitatud korterid 
oma lahenduselt moraalselt vana-
nema ning viimasel ajal räägitakse 
palju vajadusest siinseid elamispindu 
ajakohastada. Ühe võimalusena ko-
dule mugavuse lisamiseks võib kaa-
luda korterisse sauna ehitamist, kus 
on mõnus peale tööpäeva lõõgastuda. 

Mida teha, et kodusaun ei 
jääks pelgalt unistuseks?
Enamikul korteriomanikest puudub 
ehituskogemus ja kui hakata ise koju 
sauna aretama, võib tulemus osutu-
da äärmiselt nigelaks ning mis seal 
salata, ka kulukaks ja ohtlikuks. Li-
saks võib siis, kui soovitakse mingil 
hetkel korterit müüa, tekkida oota-
matuid probleeme, sest saun on sea-
dustamata.

TTV Projekt & Ehitus OÜ pakub 
nii ehituseks vajalike lubade hanki-
mist kui ka jooniste koostamist, sau-
na valmisehitamist, ning mis äärmi-
selt oluline, selle seadustamist.

Tuleme appi ka siis, kui ühistu on 
otsustanud ehitada mõnda ühiska-

sutuses olevasse ruumi sauna, mida 
saaks kasutada kõik majaelanikud. 

Mida tuleb sauna ehitamisel  
silmas pidada?
Projekti teostamine nõuab tasakaa-
lukat, korteri võimalusi ja omaniku 
soove arvestavat lähenemist. Sauna 
on võimalik ehitada iga korteri van-
ni- või duširuumi, ent korrusmajade 
tehnilised tingimused loovad omad 
piirangud. Näiteks on korterisse või-
malik paigaldada üksnes elektrike-
rist, kuna elamutes puudub ena-
masti võimalus suitsu ärajuhtimi-
seks. Arvestama peab maja elektri-
võimusega ning vajadusel tuleb va-
hetada vanad juhtmed ja peakaitse, 
et teiste majaelanike olukord ei hal-
veneks. 

Sauna ehitamisel pole tingimata 
tarvis muuta korteri planeeringut, 
ent kui on soov, et lisaks leiliruumi-
le oleks ka eraldi riietus- ja puhke-
ruum, tuleb pinda esiku või toa ar-
velt juurde näpistada.

Veel mõned kasulikud 
näpunäited.
Korterisauna keris ei pea olema või-
mas. Ühe ruutmeetri ruumi kütmi-
sel piisab ca ühest kilovatist. Ener-
giakulu aitab kokku hoida seinte ja 
lae piisav soojustamine. Tähtis on ka 
põranda korralik hüdroisolatsioon ja 
õhuvahetus, mille tagamiseks peaks 
õhku sisselaskva ja seda väljajuhtiva 

luugi vahe olema piisavalt suur ning 
sissevoolav õhk jõudma esmalt ke-
riseni.

Usaldage asjatundjaid.  
Kui nüüd kerkis lugeja silme ette pilt 
oma saunast ja sellega seonduvatest 
vapustavatest mõnudest, tuleks kon-
takteeruda TTV Projekt & Ehitus OÜ 
asjatundjatega, kel on ehituse, pro-
jekteerimise ja dokumentide vormis-
tamise alal enam kui 20-aatane ko-
gemus. Meie poole võite pöörduda, 
helistades 501 3510 või saates mei-
li aadressil ttvehitus@gmail.com. In-
fot ettevõtte kohta leiab ka kodule-
helt https://projektjaehitus.wixsite.
com/kodusaun. Peame nõu ja selgi-
tame välja teile lahenduselt ja hin-
na poolest sobivaima variandi ning 
fikseerime maja tehnilisest sisukor-
rast tulenevad võimalused. Seejärel 
teeme pakkumise ja kui see on vas-
tuvõetav, valmistame ehitusjoonised. 
Tööd teeme kiiresti, häirimata teie 
harjunud elurütmi. Hangime ka va-
jalikud load ning seadustame korte-
ris tehtud muudatused. 

Valdav osa meie klientidest ei 
mõista, kuidas nad suutsid pikki 
aastaid ilma kodusaunata toime tul-
la. Aga elu koosnebki pisiasjadest ja 
mida meeldivamaks me suudame 
need enda jaoks muuta, seda õnne-
likumad oleme. Õnnelikku saunaehi-
tust ja head leili soovib TTV Projekt 
& Ehitus OÜ!

Haabersti Sotsiaalkeskus, 
üritused 19. september 
kuni 10. oktoober
19.09. kell 10.00 Tervisematk „Tun-
ne oma kodupaika“, Haabersti Sot-
siaalkeskus – mereäärne promenaad

26.09 EKSKURSIOON Paldiskisse. 
Väljasõit kell 10.00 Nurmenuku bussi-
peatuse taga olevalt platsilt. Osavõtu-
maks, 15€, tasuda sotsiaalkeskuse ju-
hiabile kuni 24.09.

03.10. kell 14.00 Näituse avamine. 
Peeter Langovits „Hommik uues elamu-
rajoonis“ ja „Päev Väike-Õismäel“. Nos-
talgiline tagasivaade 80-ndate aastate 
Õismäele.

10.10. kell 14.00 Kai Ilp, praktiline 
loeng - õpituba “Mõnusad selja-
harjutused, mis päästavad päeva” 

UUED HUVIRINGID:
Seenioride tervendav võimlemine 
E ja K kell 10.00, esimene tund 17.09. 
tasuta, edaspidi 3€/h

Toolivõimlemine K kell 11.15, esi-
mene tund 19.09. tasuta, edaspidi 3€/h

Hiina võimlemine (venekeelne) T 
kell 9.30, esimene tund 18.09. tasu 3€/h

Jätkub Hiina võimlemine T kell 
11.00, alustame 11. sept. tasu 3€/h

Eesti lauluklubi esimene kokku-
saamine sügishooajal on 26.09. 
kell 12.00

PIFAGOR OÜ koolitused Haabers-
ti Sotsiaalkeskuses:
“Mentaalne aritmeetika” (eesti-
keelne) E kell 10.00-12.00 tasu 5€/h, 
esimene tund 17. sept.

“Mentaalne aritmeetika” (vene-
keelne) T kell 10.00-12.00 tasu 5€/h, 
esimene tund 18. Sept. 

“Mälu ja tähelepanu parendami-
ne” (venekeelne) R kell 10.00-12.00 
tasu 5€/h, esimene tund 21.09. 
Rohkem infot tel. 56620459
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Invaabivahendid
müük-laenutus-nõustamine

Invaabivahendite müük ja
laenutus abivahendikaardiga

soodustingimustel.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b

(Nurmenuku keskus)
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, rulaatorid,
kargud, mähkmed, hooldusvoodid,
abivahendid tualetti ja vannituppa.

„Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 
kg on kojutoomine Tallinnas tasuta. Tellimine 
tel:53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.com; 
kodulehel:www.mesindustalu.ee“

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

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,a
umärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,eesti 
postkaarte,vanu esemeid,vanavara.Kuulutus ei ae-
gu.iga päev 11-21,tel 55955996.

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

Ootame maleklubisse! Haabersti Noortekeskus, Õis-
mäe tee 88A, T, N 14:00-16:00, tel.56057324. tree-
ner Rainer Selge 

Tallinna Järveotsa Lasteaed  pakub tööd pilootpro-
jekti raames täiskoormusel (1,0) kahele eestikeelse-
tele lasteaiaõpetajatele (2) vene õppekeelega rühma-
des. Eesti keele oskus väga heal tasemel ning laste-
aiaõpetaja kvalifikatsioon peab vastama õigusakti-
des sätestatud nõuetele. Kasuks tulevad kandidaa-
di senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kas-
vatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel, pro-
fessionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevane-
matega koostöö edendamisel ning parimate prak-
tikate jagamisel. CV, dokumendid ja avaldust palu-
me saata e-postile jarveotsa@jarveotsala.edu.ee.  14. 
septembrini 2018. Lisainfo: jarveotsa@jarveotsala.
edu.ee. või telefonil 524 1569.

info@kaebusabi.ee  LAHENDAB KÕIKI PROBLEEME! 
Kirjuta julgesti. Meie tegevusvaldkonda kuuluvad: 
võlanõuded-raha kätte saamine, laimuga võitlemi-
ne-selle lõpetamine, kohtuhagid- nende koostami-
ne, igasugune lepitamine-oma kliendi kasuks, kok-
kulepete saamine-lepingud-minimeerimaksvõima-
likke riske ka EL väljas. Tegeleme igasuguste segaste 
olukordadega, mis vajavad klaarimist nagu põhjen-
damatud nõuded sinu vastu jne. KAEBUSABI KUI 
TEENUS ON LOODUD EBAÕIGLUSE ALL KANNA-
TANUTELE NENDE AITAMISEKS NING KAITSEKS. 
AITAME OMA KLIENTIDEL LAHENDADA OLUKOR-
DI, MIS NEILE MORAALSELT ÜLE JÕU KÄIVAD VÕI 
MILLEGA TOIMETULEKUKS NEIL NAPIB RESURS-
SE- ENERGIAT, AEGA, SIDEMEID VÕI TEADMISI.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja 
lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.

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

Avatud kasutatud asjade kauplus Asjapuu, Õismäe 
tee 107, Järveotsa Keskuses. Samas saab tuua puh-
taid ja terveid asju, mida ise enam ei vaja. Info 
5809 1529

Usin-TR OÜ (Keilas) otsib kokka, abitöölist (külm ja 
kuum köök), pikk ja lühike töönädal. 07.00-19.00 
tel 53324472

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 
503 1943, www.vannvannis.ee“

Koduteenus eakale: Poes ja apteegis käimine; Ko-
ristusabi; Küttepuude tuppa toomine / ladumine; 
Surnuaias käimine; Maniküür / Pediküür; Õues ja-
lutamine ja vestlused; Teenus 10 eurot tund / Ko-
hale tulemise tasu 7 eurot. Telefon:  53 80 51 33

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubiku, võib 
vajada remonti .tel 53654085  skampus@online.ee

Pakume fassaadi hooldusteenust , fassaadide hool-
dus , vetikatõrje ja eemaldus , fassaadi parandus-
tööd ja värvimine. Telefoninumber +372 56562440

www.tallinna�lharmoonia.ee

Avatud suur piletimüük – paljud 
Tallinna Kammerorkestri ja 

TAFF Clubi kontsertide piletid 
ürituse ajal kohapeal ja hooaja 

avanädalal SOODSAMALT!

P I D U S T U S E D
P I K A  T Ä N AVA

TA L L I N NA  F I L H A R M O O N I A  P E R E PÄ E V  M U S T P E A D E  M A JA S

3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8  K E L L  1 2 - 1 6

ÜRITUS
ON KÕIGILE 

TASUTA

TALLINNA
KAMMERORKESTRI ja

TAFF CLUB’I
KONTSERDID,
BAROKITUBA, 

TALLINNA
KAMMERORKESTRI 

NÄITUS,
KOHVIKUD, 
VIKTORIIN,

LOOSIPILETID,
TEGEVUSED LASTELE,

SOOVIKONTSERT
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Hind: 7 €/kgHind: 7 €/kg
Ostes 10kg mett, on 
kohaletoomine tasuta!

Tel: 522 7099   www.robertimesi.ee

Värske mesi 
 otse mesinikult!
Värske mesi 
 otse mesinikult!

PRÜGIKONTEINERITE 
RENT 6–10M3.

HINNAD al. 159.-€

RENDIKONTEINER.EE
Tel: 5852 8314

+372 566 33 807
karolin@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Terrassimarkiis

Arenege koos meiega!

TÄHELEPANU  3 TÜÜPI MÄLU MÕTLEMINE  LOOGIKA  TÄHELEPANU KESKENDAMINE   KÕNE   PEENMOTOORIKA

KOOLILASTELE 
MENTAALNE 

ARITMEETIKA 
JA LOOGIKA

KOOLIEELIKUTELE 
MENTAALNE ARITMEETIKA 

JA LOOGIKA 
HOMMIKU-, PÄEVA- 
JA ÕHTURÜHMAD 

TÄISKASVANUTELE  
JA EAKATELE 

MENTALAALNE  
ARITMEETIKA

m
en

ta

alne-aritmeetika.ee/et

Tel. 5694 4357 

Õismäel ja Mustamäel

facebook.com/pifagor.t
alli

nn
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Hambakliinik Sõpruse pst.3 
tänaval pakub Teile:  

Tasuta konsultatsioon  

Tasuta suuoone ja hammaste 
ulevaatus 

Parimad hinnad ja soodustused 

Hambarstil on üle 20 aasta kogemust. 

Ootame teid! 

Sõpruse puiestee 3  
+372 525 0739 

     HAMBARAVI 
Proteesimine

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Kakumäe Selveris saab tööd

Kadaka Selveris saab tööd

TEENINDAJA
TRANSPORTTÖÖLINE

KAUBAKATEGOORIAJUHT

TEENINDAJA
INFOLETI TEENINDAJA
KALA- JA LIHAMEISTER

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

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

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


