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Järveotsa lasteaed sai uue kuue

L
igi 280 lapsele ette nähtud lasteaed on nüüd 
terviklikult renoveeritud. Lasteaiahoone on 
ehitatud 1978. aastal ning suuremaid reno-
veerimistöid ei ole seal siiani tehtud. Nüüd 

aga läbis hoone täieliku uuenduskuuri ja viidi vas-
tavusse tänapäevaste normidega. 

Lisaks tänapäevaste õpitingimuste loomisele 
on tähelepanu pööratud ka taastuvenergia kasu-
tamisele – lasteaia katusele paigaldati päikesepata-
reid, mis on igati kooskõlas Tallinna valitud teega 
roheliseks pealinnaks saamisel.

Tallinna Järveotsa lasteaia U-kujulisena ka-
vandatud hoone koosneb kolmest osast. Ühe-
korruseline C-korpus ühendab omavahel A- ja 

B-korpuse kahekorruselist osa. A- ja B-korpus-
tes asuvad peamiselt rühmaruumid ja ujula ning 
C-korpuses köök, teenindus- ja administratii-
vosa.

Tallinna Järveotsa lasteaia projekteeris Novarc 
Group AS. Ehitustöid tegi OÜ Nordlin Ehitus. 
Projekti kogumaksumus on 4 miljonit eurot.

Tallinna Järveotsa lasteaias on kokku 12 rüh-
ma, sh kaks sõimerühma, üks eesti õppekeelega 
rühm, üks eesti-vene õppekeelega rühm (Hea Al-
guse metoodika), üks tasandusrühm kehapuuete-
ga lastele, üks tasandusrühm kõnepuuetega lastele, 
neli Hea Alguse metoodika järgi töötavat rühma ja 
kaks aiarühma. HLOV
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J
uba järgmisel nädalal toimuvad koha-
like omavalitsuste valimised. Käesolev 
Haabersti leht on ühtlasi ka valimiste 
erileht, kus on detailselt kirjas, millal, 

kus ja kuidas toimuvad sel aastal valimised. 
Tuletame meelde, et KOV valimised on 17. 
oktoobril, kuid aktiivne valimisperiood algab 
juba 11. oktoobril.

Juba teist aastat elame muutunud oludes. 
Paraku mõjutavad need muutused ka linna-
osavalitsuse tööd ja avaldavad mõju mitmetele 
projektidele. On siiralt kahju, et seoses muu-
tunud oludega ei jõutud sel aastal realiseerida 
mitut väga olulist projekti. Paraku lükkus eba-
õnnestunud hangete tõttu edasi nii Õismäe tiigi 
rekonstrueerimine, mis nägi ette tiigi puhasta-
mist, värvilise purskkaevu ehitamist ning kirsi-
puude istutamist, kui ka Järveotsa promenaa-
di, näituste ala ja turuala ehitamine. Raha on 
eelarves eraldatud ja tänaseks on koostatud ka 
projektid, kuid tööde teostamine jääb mõlema 
projekti puhul aastasse 2022.

Palju on jõutud ka ära teha. Õismäe tee 
110a vananenud liiklusväljaku asemele on ra-
jatud multifunktsionaalne spordiväljak. Uuel 
spordiväljakul on lastele ja noortele mõeldud 
rattarada ehk pumptrack, reguleeritavate ras-
kustega välitrenažööride ala ning vähendatud 
mahus liikluslinnak. Mängulusti pakub uue-
nenud Järveotsa 15a mänguväljak ning valmis 
ka renoveeritud Järveotsa lasteaed, mis pakub 
meie linnaosa lastele häid ja nüüdisaegseid tin-
gimusi mängu- ja õppetegevuseks. Uued kaas-
aegsed ruumid sai ka Haabersti noortekeskus.

Alati saab teha paremini ja kiiremini. Lin-
naosavalitsuse meeskond teeb igapäevaselt 
tööd selle nimel, et Haabersti linnaosa muutuks 
paremaks ja rohelisemaks, nii et siin oleks hea 
elada, töötada ja puhata, et iga elanik tunneks, 
et temast hoolitakse ja temaga arvestatakse, 
ning tunneks uhkust oma linnaosa üle. Selle 
nimel tulebki edasi pingutada. HLOV

Olge terved ja minge kindlasti  
17. oktoobril valima.

LINNAOSA UUDISED / JUHTKIRI

JUHTKIRI

Tallinn võitis Euroopa Komisjonilt 
vastu kõrge tunnustuse – tiitli 
Euroopa Roheline Pealinn 2023. 
Konkursi võitja kuulutati  
välja Lahtis.

Tallinna tugevustena tõi žürii välja terviklikku 
lähenemist, tasuta ühistransporti, tööstuslike 
linnaalade rohelisemaks muutmist ja rohelise 
mõtteviisi saadikuks olemist. 

Rohelise pealinna idee sündis 15 aastat ta-
gasi just Tallinnas.

Maineka võistluse finaali jõudis Tallinn 
koos Helsingborgi, Krakowi ja Sofiaga. Euroo-
pa rohelise pealinna tiitlile kandideeris ühte-
kokku 16 linna. 

Tallinna teekonnast Euroopa Roheliseks 
Pealinnaks 2023 ning tegevustest rohelisema 
linnakeskkonna nimel saab lugeda veebilehelt 
https://www.tallinn.ee/rohelinepealinn/Tal-
linn-on-Euroopa-Roheline-Pealinn-2023. 

2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitli-
le kandideeris ühtekokku 16 linna. Lisaks Tal-
linnale võistlesid rohelise pealinna finaalitiitli 
nimel veel Bulgaaria pealinn Sofia, Logroño 
linn Hispaania põhjaosas, Horvaatia pealinn 
Zagreb, Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn 
Sardiinia saarel Itaalias, Poolast pealinn Vars-
savi ja lisaks Krakow, Gdansk ja Rzeszów, Põh-
ja-Makedoonia pealinn Skopje, Helsingborgi 
linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn 
Belgrad, Košice linn Slovakkia idaosas ning 
Türgi linnad Gaziantep ja Izmir.

Euroopa rohelist pealinna valib Euroopa 
Komisjon, tunnustades selle aunimega linnade 

püüdlusi hoida ja parandada keskkonda. Rohe-
liseks pealinnaks tunnistatakse igal aastal linn, 
mis on eeskujuks teistele linnadele elukorral-
duse keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Al-
gatuse eesmärk on parandada Euroopa linnade 
elukeskkonda, tutvustada ja tunnustada pin-
gutusi, mida linnad keskkonna ja elukvaliteedi 
parandamiseks teevad. 

Iga Euroopa rohelise pealinna tiitlile kan-
dideerija panust, tulemusi ja eeskuju hinna-
takse 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, 
jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev 

maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv 
ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste leevenda-
mine, kliimamuutustega kohanemine, säästev 
linnaliiklus, energiatõhusus ja juhtimine.

Tallinn on kandideerinud Euroopa roheli-
se pealinna tiitlile aastatel 2018, 2019, 2020 ja 
2022 ning on kahel korral pääsenud ka finaali. 

2022. aasta tiitli finalistide seas oli Tallinn 
koos Grenoble’i, Dijoni jaTorinoga – Euroopa 
roheliseks pealinnaks 2022. pärjati Prantsus-
maa linn Grenoble. 

 Tallinna kommunikatsioon

Iga elanik 
peab tundma, 
et temast 
hoolitakse

Tallinn valiti Euroopa  
Roheliseks Pealinnaks 2023 

Tallinnas saab taas kuni 12-aastatele 
lastele arsti koju kutsuda

Head Haabersti lehe lugejad!
Anname teada, et käesoleva aasta augus-
tist kuni oktoobrini ei ilmu Haabersti lehes 
linnaosavanema juhtkirja jt tema kirjutatud 
artikleid. Samuti ei avaldata Haabersti le-
hes kuni valimisteni teiste kandideerivate 
poliitikute artikleid. Kandidaatide reklaam 
on vastavalt hinnakirjale. 

Haabersti lehe toimetus

Lapsevanemad saavad pärast 
suvist pausi taas kutsuda nädala-
vahetustel koduarstibrigaadi kuni 
12-aastasele ägedate haigussümp-
tomitega lapsele – näiteks juhul, 
kui vanemal ei ole olnud võimalik 
lapsega perearsti juurde minna või 
kui laps haigestub puhkepäeval.

Koduarsti võivad nädalavahetusel kutsuda kõik 
Tallinnas viibivad haigestunud laste vanemad 
olenemata nende tegelikust elukohast. 

Koduarstibrigaadi teenus on loodud selleks, 
et pakkuda lapsevanematele tuge ning haiges-
tunud lastele kiiremat abi arstliku läbivaatuse 
näol, samas leevendada ka kiirabi koormust 
COVID-19 kõrghooajal. Koduarstibrigaadi 
sihtrühmaks on need ägedate tervisehäirete-
ga lapsed, kes ei vaja kiireloomulist vältimatut 
abi, kuid kelle vanematel võib arstile minek olla 
raskendatud või ei piisa infotelefonilt saadud 
soovitustest.

Koduarstibrigaad osutab teenust reedel, 
laupäeval ja pühapäeval kella 14–22. Kõnesid 
võtab vastu Tallinna kiirabi dispetšer numbril 
6971145 kella 12–20 ning edastab kutse valves 
olevale koduarstibrigaadile. Päeva jooksul võe-
takse vastu kuni kümme visiiti, mis samal päe-
val ka tehakse.

Väljakutseid teenindab Tallinna kiirabi ja 
Tallinna lastehaigla koostöös spetsiaalne ars-
tibrigaad, kuhu kuuluvad arst-pediaater või 
üldarst ning erakorralise meditsiini tehnik. 
Koduarstibrigaadi arstil on õigus ka retsepte 
välja kirjutada. Selleks, et tagada meedikute ja 

patsientide turvalisus koroonaviiruse kahtluse 
korral, on koduarstibrigaad visiite tehes täis-
kaitsevarustuses.

Eelmise aasta hilissügisest alustanud ko-
duarstibrigaadi väljakutsete peamiseks põh-
justeks on ägedad viiruslikud haigestumised. 
Koduarstibrigaadid on teinud kokku 184 vi-

siiti, väikeste patsientide keskmine vanus on  
2,2 aastat. 

Suvekuudel oli koduarsti teenus ajutiselt 
peatatud.

Tallinna linnaeelarves on koduarstibrigaadi 
teenuse jaoks planeeritud tänavu 100 000 eurot. 

Tallinna kommunikatsioon
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Oktoobri esimesel päeval avas 
Haabersti noortekeskus piduli-
kult oma vastremonditud avarad 
ja valgusküllased ruumid uues 
asukohas Õismäe tee 24.

Linnaosale on uut noortekeskust väga vaja, 
kuna endine maja aadressil Õismäe tee 88a 
oli amortiseerunud ega vastanud enam 
ammu keskuse vajadustele ja noorte ootus-
tele. Õismäe tee 24 hoone rekonstrueeriti 
kahes etapis ning varasemalt korrastatud 
A-korpuses tegutseb juba Haabersti päeva-
keskus. Haabersti noortekeskus sai endale 
uued ruumid maja B-korpuses. Korda teh-
ti ka C-korpus, mida hakkavad kasutama 
noorte- ja päevakeskus üheskoos. Haabers-
ti noorsootöö oli vanaski majas tegutsedes 
Harjumaa ja Tallinna parimate hulgas, uutes 
tingimustes on võimalik pakkuda veelgi ena-
mat. Loodame, et noored leiavad uue maja 
üles ja on ka edaspidi aktiivsed kaasalööjad 
ja ideede generaatorid.

Haabersti noortekeskus pakub igal argi-
päeval tasuta tegevusi huviringides, õpiabi ja 
vaba aja tegevusi, et toetada noorte aktiivsust 
ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Kesku-
ses tegutsevad tantsu-, kunsti- ja käsitööring 
ning tänavakunstiring, viiakse läbi mitme-
suguseid töötube ja korraldatakse laagreid. 
Noortekeskust külastab igapäevaselt 35–50 
noort, kellest enamik on 7–15-aastased. Uus 
keskus annab paremad võimalused kaasa-

ta rohkem ka vanemaid noori, samuti on 
loodud oluliselt parem ligipääsetavus eriva-
jadustega noortele. Rajati ka kaua oodatud 
õueala, mis rikastab tegevusi välitingimustes 
ja linnalaagrites.

„Väga oluline on seegi, et noorsootööta-
jal oleks nüüdisaegne ja turvaline töökesk-
kond. Meie keskuse töötajad on unistuste 
meeskonnaks igale juhile ja just nii, kõik 
koos, rõõmustame renoveeritud ruumide 
üle,“ rääkis Haabersti Vaba Aja Keskuse ja 
Haabersti noortekeskuse juhataja Kaidi Lii-
ve. „Renoveeritud maja ei võimaldanud küll 
kõikide suurte unistuste täitumist, kuid sel-
legipoolest oleme rõõmsad, et saame noorte 
jaoks palju avaramad ja valgusküllasemad 
ruumid. Oleme elevil uue muusikatoa üle, 
sest just muusikahuvilised olid meie vanas 
majas täiesti kõrvale jäetud. Meil on nüüd 

kasutada ka suur saal koos väliterrassiga. 
Looduskasvatuse ring saab laieneda õueala-
le, kus juba kevadel päris aiatöödega algust 
teha. Oma tänavakorvpalliplats aga innustab 
noori veelgi rohkem liikuma.“ 

Kokandusringile mõeldes on Liive sõnul 
just päris köök see, mis noorsootöötajatel sil-
ma särama paneb: „Oli ju vanas majas lihtne 
pannkoogiküpsetaminegi riskantne tegevus, 
sest elektrisüsteem ei pidanud vastu. Nüüd 
on rõõm seda suurem. Ootame kõiki piir-
konna noori uutest võimalustest osa saama!“

Haabersti noortekeskuse renoveerimis-
tööd projekteeris Infragate Eesti AS, projekti 
ekspertiisi tegi P.P. Projekt OÜ. Ehitustööd 
tegid Tesron Ehitus OÜ ja Eventus Ehitus 
OÜ ning omanikujärelevalvet teostas Tallin-
na Linnaehituse AS. Rekonstrueerimistööde 
kogumaksumus oli 2,3 miljonit eurot. HLOV

LINNAOSA UUDISED

Haabersti noortekeskuse uued 
ruumid on nüüd avatud 

Valminud on esialgne visioon, milline 
rannahoone tulevikus olla võiks. Selleks, 
et detailplaneeringuga edasi minna, palu-
me teil kaasa mõelda ja anda meile tea-
da, mida teie seal tegelikult näha soovite. 
Kuidas rannahoone tulevikus võiks välja 
näha, millised võiksid olla seal pakuta-
vad teenused ja tegevused ning millised 
tegevused ja teenused võiksid seal olla ka 

väljaspool rannahooaega. Tuginedes ela-
nike ettepanekutele, korraldab linnaosa 
valitsus koos linnaplaneermise ametiga 
arhitektuurilise konkursi uuele ranna-
hoonele, mis jääb aluseks detailplanee-
ringu koostamisel. 

Ettepanekuid ootame kuni 31. ok-
toobrini e-posti aadressil haabersti@tal-
linnlv.ee. HLOV

Linnaosa valitsus on 
ette valmistamas Tis-
kre asumi rannaalale 
laudtee projekteeri-
mist, et oleks tagatud 
pääs mereni ning 
otseühendus Tiskre 
ja Kakumäe vahel. 
Tiskre rannaniitu lä-
biva laudtee rajamise 
kohta on väljastatud 
projekteerimistingimused ning läbirääkimised kinnis-
tuomanikega on samuti toimunud.

Siinkohal ootame teid kaasa mõtlema ning rääkima, 
millised on teie ootused Tiskret ja Kakumäed ühenda-
vale laudteele. 

Kindlasti tuleb laudteel tagada ohutu liiklemine ja 
see peab olema piisavalt lai nii lapsevankriga kui ka ra-
tastooliga liiklemiseks. Samuti oleme planeerinud ka-
vandada meresuunalised ühendused, mis pikeneksid 
kuni avaveeni.

Kuid mida teie arvate? Kas laudtee peaks olema val-
gustatud ning kas selle osaks võiksid olla ka väiksemad 
ja suuremad tegevuse, puhkamise, istumise, vaatlemise 
jms taskud või platvormid vm elemendid? Vaatetorn? 
Infotahvlid? Ja mida arvate mõttest, et sealset rannanii-
tu võiksid suviti hooldada šoti mägiveised?

Teie mõtted ja ettepanekud on meile väga olulised ning 
saavad aluseks laudtee projekteerimisele. Ettepanekud pa-
lume saata e-posti aadressil haabersti@tallinnlv.ee.

 Ettepanekuid ootame kuni 31. oktoobrini.

Millised on Teie ootused 
Tiskret ja Kakumäed 
ühendavale laudteele?

Ootame elanikke Kakumäe 
rannahoone teemal kaasa 
mõtlema ja huvitavaid 
ideid pakkuma!

AMETLIK TEADAANNE
Haabersti Linnaosa Valitsus 
AVALIKUSTAB ajavahemikul 

25.10.21 – 08.11.2021 
„Paldiski mnt 241b kinnistu 

detailplaneeringu“ 

Detailplaneering on koostatud eesmärgil ja-
gada Haabersti linnaosas asuv Paldiski mnt 241b 
elamumaa maakasutuse sihtotstarbega kinnistu 
üheks ärimaa ning kaheks transpordimaa sihtots-
tarbega krundiks ning määrata moodustatavale 
ärimaa krundile ehitusõigus kuni 4 maapealse kor-
rusega ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu 
ülesanne on üldiste maakasutuse tingimuste mää-
ramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu-
teede, parkimise ning tehnovõrkudega varustami-
se põhimõtteline lahendamine. Planeeritava ala 
suurus on 2,77 ha. Juurdepääs kinnistule kulgeb 
läbi Moonalao tänav T1 kinnistu. 

Dokumentidega saab ülalnimetatud ajavahe-
mikus tutvuda tööaja jooksul linnaosa valitsuses, 
Ehitajate tee 109A/1 II korrusel. Detailplaneeringu 
põhijoonise ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tal-
linna planeeringute registris aadressil http://tpr.
tallinn.ee/tpr/

Kakumäe rannahoone esialgne visioon
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Haabersti linnaosa valitsuse tellimusel rajati 
Õismäe tee 110a vananenud liiklusväljaku 
asemele multifunktsionaalne spordiväljak. 
Uuel spordiväljakul on lastele ja noortele 
mõeldud rattarada ehk pumptrack, regulee-
ritavate raskustega välitrenažööride ala ning 
vähendatud mahus liikluslinnak.

Õismäe tee 110a asunud liiklusväljak oli 
amortiseerunud ja linnaosavalitsuse sooviks 
antud ala rekonstrueerides oli, et seal oleks 
tegevust võimalikult paljudel. Lisaks väikse-
matele lastele, kes ka edaspidi saavad liiklus-
väljakut kasutada, on seal nüüd tegevust ka 
noortel ja täiskasvanutel.

Spordiplatsi ehitust finantseeriti riigieel-
arve regionaalsetest investeeringutest. Riigi-
kogu Keskerakonna fraktsioon toetas Haa-
berstisse vaba aja ala rajamist 115 000 euroga. 
Ehitustöid tegi Mefab OÜ ning multifunkt-
sionaalse spordiväljaku kogumaksumuseks 
kujunes 142 670 eurot. HLOV

Õismäe gümnaasiumi renoveeri-
tud staadioni (Õismäe tee 50) hak-
kab edaspidi kasutama ka Õismäe 
vene lütseum. 

Nii Õismäe gümnaasiumi kui ka Õismäe vene 
lütseumi koolipered ja lapsevanemad on staa-
dioni renoveerimist pikalt oodanud, sest en-
dine kunstmurukate oli kulunud, lapitud ning 
muutunud lastele ohtlikuks. 

Renoveerimistööde käigus eemaldati jalg-
palliväljakult endine kate ning paigaldati nüü-
disaegne kunstmurukate. Samuti parandati ja 
uuendati jalgpalliväljaku ümber paiknevate 
jooksuradade tartaankatet. 

Pärast koolipäeva saavad staadionit lisaks 
kahele koolile kasutada ka mitmesugused 
spordiklubid.

Alanud õppeaasta on Tallinna arengust-
rateegias pühendatud liikumisele, tervisele ja 
koolispordile. 

Linn peab väga oluliseks, et lastel ja noortel 
oleksid suurepärased võimalused sportimiseks 
ja treenimiseks. Staadionite ja spordiväljakute 
rajamisse ja korrastamisse on panustatud jär-
jepidevalt, samuti on linnaruumi rajatud väli-
jõusaale, mänguväljakuid ja teisi atraktsioone 
tervislikuks vaba aja veetmiseks. 

Haabersti linnaosas läbis 2018. aastal 
uuenduskuuri Haabersti vene gümnaasiumi 

staadion ja 2021. aastal avati täielikult reno-
veeritud Mustjõe gümnaasiumi staadion. 
Haabersti linnaosasse on käesoleval aastal 

rajatud uued välitrenažööride alad Astangule 
ja Väike-Õismäele ning veel kaks Kakumäele 
Õismäe raba terviseraja äärde. HLOV

SPORT / 

UUDISED Õismäe gümnaasiumi staadion  
läbis uuenduskuuri

Väike-Õismäel valmis  
multifunktsionaalne spordiväljak

Haabersti linnaosa valitsus korraldab 
2021. aasta novembris teise abiaktsioo-
ni, mille raames toetatakse esmatarbev-
ahendite ja toiduainete pakiga linnaosas 
elavaid üksikuid vanaduspensionäre, 
kelle sissetulek jääb alla 582 euro.

Abipaki taotleja peab vastama järgmistele kritee-
riumitele: 

1) tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haa-
berstis;

2) ta elab oma kodus üksi (korterisse ei ole keda-
gi peale tema enda sisse registreeritud) ja

3) ta saab vanaduspensioni ning kuusissetulek 
on väiksem kui 582 eurot.

Kõik Haaberstis üksi elavad vanaduspensionärid, 
kes soovivad saada linnaosavalitsuselt abipakki, pea-
vad selleks registreeruma kuni 22. oktoobrini 2021, 
helistades tööpäeval (E–R) kella 9.00 ja 16.00 vahel 
Haabersti linnaosa valitsuse telefonidele 6404862, 
6404860 või 640 4800 või täites ankeedi linnaosava-
litsuse veebilehel www.tallinn.ee/haabersti

Esitades Haabersti linnaosa valitsusele oma and-
med, annavad taotlejad ühtlasi nõusoleku kontrol-
lida nende elukohaandmete vastavust rahvastikure-
gistris. 

Haabersti linnaosa valitsuse abipakk üksi elava-
tele pensionäridele koosneb nagu eelmisedki abipa-
kid toiduainetest ja lõhnavabast kodukeemiast, mis 
on pakendatud kahte eraldi kotti.

NB! Registreerimisperiood on piisavalt pikk (ok-
toobrikuu lõpuni), et kõik sooviavaldajad jõuaksid 
oma andmed linnaosavalitsusele edastada. Seoses 
sellega ka tungiv palve võimalusel mitte kiirustada 
ennast registreerima kohe kampaania esimestel päe-
vadel – Haabersti linnaosa valitsuse infotelefoni üle-
koormuse vältimiseks.

Abipakke väljastatakse alates 1. novembrist Haa-
bersti Päevakeskuses (Õismäe tee 24). Abipaki kätte-
saamiseks palume esitada isikut tõendav dokument.

Võimalike arusaamatuste vältimiseks märgime, 
et tegemist on ühekordse aktsiooniga, mitte igakuise 
toetusega. HLOV

Õismäe gümnaasiumi uuenenud staadion

Panoraamvaade uuele spordiväljakule. Dmitri Povilaitis

Ohtlike jäätmete kogumisring Haaberstis
Laupäeval, 31. oktoobril toimub 
Haabersti linnaosas järjekordne ohtlike 
jäätmete kogumisring, mille käigus 
elanikel on võimalus ära anda majapid-
amises tekkinud ohtlikud jäätmed.

Kogumisauto peatuspunktid:
• 10.00–10.30 Kadaka tee / Rehe tn ristmikul
• 10.40–11.10 Astangu 48 korterelamu kõrval
• 11.20–11.50 Grossi kaupluse ees (Järveotsa 35b)
• 12.00–12.30 Järveotsa Rimi ees parklas (Õismae 

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 (pakendikonteinerite 

juures)
• 16.40–17.10 Kakumäe tee / Vabaõhumuuseumi 

tee ristmikul (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

Kogumisringil saab ära anda järgmisi majapidamises 
tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad 
ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh 
pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja 
lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määr-
deained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud 
kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; 
nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad 
süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsii-
did; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid 
ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad 
pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad 
kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); va-
nad elektri- ja elektroonikaseadmed. HLOV

Abipakkide 
kampaania 
üksi elavatele 
pensionäridele
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Õismäe raba 
terviseraja äärde 
rajati uued 
treningväljakud 

Järveotsa mänguväljak läbis põhjaliku uuenduskuuri

Haabersti kauneim koduaed asub Põllumäe tänaval

Tallinna kaasava eelarve raames rajati Õismäe 
raba terviseraja äärde uued treeningväljakud 

Eelmisel aastal said elanikud esmakordselt esitada kogukonnale 
meelepäraseid ettepanekuid, mida linna raha eest rajada. Rahva-
hääletuse tulemusel soovisid Haabersti elanikud, et Õismäe raba 
terviseraja äärde rajataks reguleeritavate raskustega jõulinnakud.

Õismäe raba terviseraja äärde on rajatud kaks treeningväl-
jakut ning mõlemale on paigaldatud kuus trenažööri. Lisaks on 
Vabaõhumuuseumi tee poolsel väljakul street workout treeninge-
lement. Trenažööridest on paigaldatud Omnigymi toodete kõi-
ge populaarsem valik: kükipink, rinnaltsurumispink, kerepink, 
õlapink, seljatõmbepink, kaldsurumispink ja biitsepsipink. Va-
na-Rannamõisa tee poolsel treeningväljakul saavad treenida ka 
liikumispuudega spordisõbrad, kelle jaoks on paigaldatud kaks 
ratastooliga juurdepääsetavat trenažööri. Väljakute juures täien-
datakse välisvalgustust, paigaldatakse prügikastid ja jalgratta-
hoidjad.

Haabersti treeningväljakud ehitas PoMO Playgrounds OÜ 
ning välitrenažööride tarnijaks oli Davidcityline OÜ. Treening-
väljakud on rajatud Tallinna kaasava eelarve projekti raames ning 
tööde maksumuseks kujunes 94 650 eurot. HLOV

Haabersti linnaosa valitsuse tellimusel läbis Järveotsa tee 15a asuv 
mänguväljak põhjaliku uuenduskuuri. 

Mänguväljakule on paigaldatud mitmeid uusi atraktsioone, 
näiteks kahekordne kaptenisillaga mängulaev, mis mahutab kor-
raga kuni 40 last, kiiged, tasakaalurada ning mängulinnak, mis 

sobib hästi ka erivajadustega lastele. Mänguväljaku alale ehitati 
kõnniteed ja paigaldati välisvalgustus, rajati haljastus ning paigal-
dati pingid ja prügikastid. 

Vanad mänguväljaku atraktsioonid remonditi ja puhastati. 
Lisaks ehitati mänguväljaku juurde rannavõrkpalli väljak. At-

raktsioonid asuvad tartaankattega alal või liivakattega turvaalal. 
Järveotsa tee 15a koguperemänguväljaku laiendamise projektee-
ris arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ ning ehitas 
Tiptiptap OÜ. Mänguväljaku ehituse maksumuseks kujunes 282 
393 eurot. HLOV

Haabersti kauneima koduaia tiitli pälvis tänavu Põl-
lumäe 9 koduaed. Aastaringselt silmailu pakkuvat 
maastikuaeda on pererahvas kujundanud hoole ja 
armastusega 19 aastat.

Konkursi eesmärgiks oli tunnustada ja tänada 
neid, kes oma hoovidega pakuvad silmailu paljudele 
ning muudavad kaunimaks kogu linnaosa. Täname 
kõiki, kes oma koduaiad konkursile esitasid.

Tänavu tiitli pälvinud Põllumäe 9 koduaed on 
pererahva hobi ning seda on kujundatud hoole ja ar-
mastusega 19 aastat. Aias on roosiaed, kasvuhoonega 
köögiviljaaed ja varjuline aed, kus kasvatatakse varju 
armastavaid taimi, eraldi on kujundatud ka puhkeala.

Põllumäe 9 perenaise Irina Sergejeva sõnul nõuab 
aed küll palju tähelepanu, kuid pakub ka ohtralt po-
sitiivseid emotsioone. Suurema töö aia kujundamisel 
ja hooldamisel on ära teinud perenaine ise, kuid talle 
on vajadusel alati abiks olnud abikaasa Alexandr. Nii 
on pererahvas aeda üheskoos rajanud aastast 2002. 
Haabersti kauneima koduaia konkurssi korraldas 
Haabersti linnaosavalitsus. HLOV

Treeningväljak Vana-Rannamõisa teel.

Järveotsa tee 15a asuv mänguväljak läbis põhjaliku uuenduskuuri

Koduaed Põllumäe tänaval
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� Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310
� Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, medaleid, post-
margikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.eesti postkaarte, kommipa-
bereid, silte, etikette jne. Iga päev 11-21.raha kohe.tel.55955996.
� Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maasturi või kaubiku. 
Võib olla remonti vajav. Kiire tehing ja vormistamine. skam-
pus@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 kan-
da. 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 sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
� Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust  koduae-
dades,  ühistute ja äriühingute ümbruses.  Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595
� Müüa garaaž Järveotsa teel, Haabersti. tel.5573440
� Sõidame Lindora laadale, 28.10, kell 7.25 Nurmenuku 
peatus. Koht bussis maksab 22.-. Lisainfo ja registreerimine: 
56979122

+372 5553 9787
Olga Ledvanova

Võimlemisklubi Elegance 
kutsub tüdrukuid võimlema!!!

Treningud toimuvad:

aastased E, R

5-6 aastased (algajad) E, R   17.00 - 18.00

K   18.00 - 19.00

5-7 aastased (edasijõudnud) E, R   16.00 -17.00

K   17.00 - 18.00

Täendinfo:

Ilus, graatsiline 
ja sportlik laps!
Tõsine sport ja 
kõrged tulemused!

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Haabersti päevakeskuse 
tegevused oktoobris

Üritused
13. okt kell 14.00 Tallinna Võru Seltsi folkan-
sambel LIISO
18.–22. okt kell 10.00–14.00 Naisteklubi 
Nurmenukk näitus „Nukkude kirev maailm“. 
Avamine 18. okt kell 12.

20. okt kell 14.00 Päevakeskuse sünnipäev. 
Kontsert ansamblilt Kolm Musketäri „Tuntud 
ja tundmatu G. Ots“
27. okt kell 14 Esmaabi edasijõudnutele (elu-
kogenud inimestele). Külaliseks Eesti Punase 
Risti lektor Gunnar Richter.
3. nov. kell 14 Kontsert

Kutsume osalema 
TÖÖTUBADESSE:
Palume oma osalus registreerida 
tel 56242921

8. okt kell 10.00–11.30 Näohoolduse töötuba. 
Tehakse praktiliselt näohooldust: puhastust, 
niisutust, kaitset, silmaümbruse hooldust. 
Osalustasu 5.-
22. okt kell 10.00–11.30 Salvrätitehnika. Kaa-
sa võtta kas savist lillepott, vaas, klaaspurk, 
mingi karp, mida soovid ilusamaks teha. Osa-
lustasu 3.-

Teenused
Massaaž E–R kell 9.00–19.00
Käte- ja jalgade hooldus E, K kell 10.00–16.00
Juuksur T, N kell 10.00–16.00
Vererõhumõõtmine E–R kell 9.00–17.00
Kaalumine E–R kell 9.00–17.00
Internetipunkt E–R kell 9.00–17.00
Etteregistreerimisega infotoas või tel 
6575334, 56242921

Reis Lindora laadale 28. oktoobril.
See laat on omamoodi nagu kodukandi kok-
kutulek. Tulevad kohalikud inimesed ja need, 
keda elu siit kaugemale on kandnud. Nüüd ka 
uudistajad kaugematest Eestimaa paikadest Ja 
kes kord juba käinud on, see tuleb järgmisel 
aastal jälle. Koht bussis maksab 22.-, ettemak-
suga reisikorraldaja Gailile, väljasõit Õismäelt 
Nurmenuku peatusest kell 7.20. Helistage jul-
gesti, kui on küsimusi: Gaili 5697912

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.

Haabersti noortekeskuse 
tegevused OKTOOBER–
NOVEMBER

OKTOOBER
11.10 kell 16.00 – Kunstiring. 
12.10 kell 16.00 – Meisterdamine. 
13.10 kell 16.00 – Veebimull. Multi-
meediaring kõigile huvilistele. Digi-
maalime, teeme videosid ja animatsioo-
ne. 
15.10 kell 16.00 – Loodusnurk. 
18.10-22.10 – HAABERSTI 8 OLÜM-
PIASTARTI. Haabersti noortekeskuse 
külastajate vaheline lõbus ja omapä-
rane võistlus. Punktiarvestus toimub 
kahes vanusegrupis: 7–11-aastased ja 
12–26-aastased. Tegemist on indivi-
duaalse võistlusega. Võisteldakse ka-
heksal spordialal, millele on lisatud 
mingisugune lõbus nüanss. Pesapall, 
vehklemine, sõudmine, vibulaskmine, 

odavise, keegel, korvpall, iluvõimlemi-
ne. Ürituse avame E 18.10 kell 14.30. 
Võistlustel saab osaleda terve nädala 
vältel. 
18.10 kell 16.00 – Kunstiring. 
19.10 kell 16.00 – Meisterdamine. 
20.10 kell 16.00 – Kokandus. 
22.10 kell 16.00 – Loodusnurk. 
25.10-29.10 – Linnalaager. Käime mit-
mesugustes põnevates kohtades (Mus-
tamäe keegel, HappyFly batuudikeskus, 
Õrrekese meisterdamistuba, Eesti Ter-
visemuuseum) meisterdame, võistleme 
ja teeme palju muud lõbusat! Laagri 
maksumus on 65€. Laagri töökeel on 
eesti keel. Info: laager@haabersti.ee

NOVEMBER
1.11-5.11 – Halloween’i nädal. Iga-aas-
tane traditsiooniks saanud üritus, mida 
korraldavad noored ise. Kavas on mit-
med põnevad halloween’iteemalised 

tegevused (meisterdamised, võistlused, mängud 
ja loomulikult ka noortekeskuse enda „Põgene-
mistuba“). 
1.11 kell 16.00 – Kunstiring. 
2.11 kell 16.00 – Meisterdamine. 
3.11 kell 16.00 – Veebimull. 
5.11 kell 16.00 – Loodusnurk.
8.11 kell 16.00 – Kunstiring. 
9.11 kell 16.00 – Meisterdamine. 
10.11 kell 16.00 – Veebimull. 
12.11 kell 16.00 – Loodusnurk.

Aadu Jõgiaas, Tallinna Pensionäride 
Ühenduse esimees 

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit otsustas 
tunnustada neid praeguste pensionäride 
hulka kuuluvaid inimesi, kes võtsid osa po-

liitilistest protsessidest, mis viisid 30 aastat 
tagasi iseseisvuse taastamiseni, ja on ka 
hiljem olnud Eesti arengule pühendunud 
ühiskonnaliikmed. EPÜL-i esimees And-
res Ergma on kahel üritusel väärikatele au-
tasud üle andnud. 

Haabersti Linnaosast pälvisid Tänu-
medali Galina Astafj eva, Eve Ello, Kal-
ju Helisalu, Mare Henno, Olga Kala, 
Ants Laasfeld, Margarita Lamson, Aar-
ne Männik, Maie Tarma-Kibin ja Mira 
Teppor. 

Tänumedalid eakatele


