
Haabersti linnaosa valitsus pakub lin-
naosa korteriühistutele ja majaoma-
nikele võimalust tellida lehekottide 
äravedu linnaosa lepingupartnerilt 
soodsa hinnaga. 

Ühe kuni 150-liitrise koti äraveo 
hind koos käibemaksuga on 2.02 eu-

rot. Lehekottide äraveoks tuleb täita 
linnaosa valitsuse veebilehel tellimis-
vorm - www.tallinn.ee/haabersti.

Tellimusi lehekottide äraveoks 
võetakse vastu kuni 30. novembri-
ni 2021. Haljastusjäätmed palume 
panna musta või läbipaistvasse kuni 

150-liitrisesse kilekotti, kotisuu kor-
ralikult kinni siduda ja kotid sõidu-
teele võimalikult lähedale paigutada, 
et need oleksid kergesti kättesaada-
vad. Jälgida tuleb, et ühe koti kaal ei 
ületaks 10 kilogrammi ja neis oleksid 
vaid puulehed.

Lisainfo telefonil 6404805 või e-pos-
ti aadressil pavel.kornev@tallinnlv.ee.

Tallinna jäätmejaamades võetakse 
biolagunevaid aia- ja haljastusjäät-
meid vastu tasuta, ühelt toojalt kor-
raga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit 
päevas. 

Rohkem infot jäätmejaamade vas-
tuvõtutingimuste ja hinnakirja kohta 
leiab veebiaadressilt: www.tallinn.ee/
est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallin-
nas

Jätkame 
meditsiiniliste 
maskide tasuta 
jagamist

Linnaosa valitsus jätkab tasuta medit-
siiniliste maskide jagamist paljulap-
selistele peredele, üksikvanematele, 
pensionäridele ja sissetulekust sõltu-
vat toetust saavatele linlastele.

„COVID-19 nakatumise näitajad 
on tõusuteel ja olukord muutub iga 
päevaga üha kriitilisemaks. Haiglad 
on juba olukorras, kus kaalutakse 
plaanilise ravi peatamist, meditsiini-
personal töötab inimvõimete piiril,“ 
rääkis Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea 
Betina Beškina. „Maski kandmine on 
lihtne ja tõhus meetod nakkuse levi-
ku pidurdamiseks ja sellega saavad 
kõik kaasa aidata normaalse olukorra 
võimalikult kiirele taastumisele. See-
pärast panustab ka linn omalt poolt 
sellesse, et maskid oleksid võimalikult 
paljudele kättesaadavad ja neid kasu-
taksid kõik, kes viibivad rahvarohke-
tes kohtades.“

Maskid on ette nähtud kõikidele 
eelpool toodud sihtrühmadesse kuu-
luvatele inimestele, kelle rahvastiku-
registrijärgne elukoht on Haabersti.

Paljulapselistele peredele (3 ja 
enam last peres) jagatakse kaks pak-
ki, üksikvanematele, sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele linlastele ja 
pensionäridele üks pakk meditsiinilisi 
maske (50 maski pakis).

Maskidele on võimalik järele tulla 
Haabersti linnaosa valitsusse (Ehita-
jate tee 109a/1) esmaspäevast reedeni 
linnaosa valitsuse tööpäeva jooksul. 
Info telefonil 6404800. HLOV
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Rekonstrueeritud Rannamõisa 
tee on taas liiklusele avatud

Rekonstrueerimistööd Ranna- 
mõisa teel on lõppenud ning 
tänav taas liiklusele avatud.

Abilinnapea Kalle Klandorf selgitas, et 
Rannamõisa teel oli tegemist rekonst-
rueerimistööde esimese etapiga, mille 
käigus valmisid 220 meetri pikkune 
eraldatud sõidusuundadega teelõik ja 
uued sillad Tiskre oja kohale. „Tallinna 
linna ja Harku valla piiril kulgeva Tiskre 
oja vana binokkeltruubi asemele ehitati 
kaks üheavalist, ligi kümne meetri pik-
kust ja laiust raudbetoonsilda. Korrigee-
riti ka Tiskre oja sängi ning rajati silla 
alla 1,2 meetri laiune kallasrada kala-
meestele ja jalakäijatele,“ ütles Klandorf 

ning lisas, et uue teelõigu valmimisega 
loodi eeldus ka Rannamõisa tee re-
konstrueerimise teise etapi ehitustöö-
deks. „Riigihange on ettevalmistamisel 
ning selle tulemusena valmib pealinna 
naabervallaga ühendav 1,5 kilomeetri 
pikkune, eraldusribaga 2+2 sõidurajaga 
täies mahus teelõik.“

Rannamõisa tee rekonstrueerimi-
se projektdokumentatsiooni koostas 
K-Projekt AS. Ehitustöid teostas AS 
TREF Nord. Ehitustööde lepinguline 
maksumus oli 994 400 eurot.

Rannamõisa tee rekonstrueeri-
mistööd tellis Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalamet.

Tallinna Kommunikatsioon

Uus sild Tiskre oja kohal

Uus 220 meetri pikkune eraldatud sõidusuundadega teelõik 
Rannamõisa teel

Haabersti elanikud saavad kokku kogutud sügiseste  
puulehtede äraveo tellida soodsa hinnaga
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V
alimised on selleks korraks läbi ning 
esindajad Tallinna linnavolikogusse 
valitud. Kui meie leht on teie post-
kasti jõudnud, peaksid valimistule-

mused juba lõplikult kinnitatud olema. Siinko-
hal tahan tänada kõiki, kes andsid oma hääle 
ning aitasid seeläbi kujundada Tallinna linna-
volikogu koosseisu.

Peale valimisi ei jää aga elu seisma. Ole-
me aktiivselt jätkanud tööd ning valminud 
on uuenenud mänguväljak ja virgestusala 
Õismäe tee 135 ja 137 vahelisel alal ning 
uuenduskuuri läbis tenniseväljak, mis asub 
Nõeliku tänaval. Praegu on päevakorral ka 
sügiskoristus kortermajade hoovides. Et sü-
giskoristust tegevad masinad pääseksid kor-
termajade hoovidesse puhastustöid tegema, 
palume koristustööde ajaks oma sõidukid 
mujale parkida. Koristustöödest korterma-
jade hoovides annavad märku ajutised liik-
lusmärgid, mis paigaldatakse 24h varem. 
Töödega alustatakse orienteeruvalt kell 9 
hommikul ning need on planeeritud lõpe-
tada hiljemalt kell 16.00. Tööde edenemise 
kiirus ja lõpptulemus sõltuvad hoovides par-
kivatest autodest ning muudest takistustest. 
Palun mõistvat suhtumist ning tänan juba 
ette koostöö eest!

Kahjuks ei jäänud tulemata kolmas koroo-
naviiruse laine ja haigestunute arv kasvab 

iga päevaga. Lahenduseks on vaktsineerimine. 
Vaktsineeritud inimene võib küll haigestuda, 
kuid tema haigus kulgeb kergemini ning on 
suur tõenäosus, et see möödub tüsistuseta. 
Tallinn linn teeb selleks omalt poolt kõik, et 
soovijad saaksid oma kodu lähedal ja võima-
likult mugavalt end vaktsineerida. Vaktsinee-
rimisbrigaadi saab nüüd kutsuda ka koju või 
teha kaitsepookimist apteekides, polikliini-
kus, perearsti juures või vaktsineerimistelgis. 
Kõigis neis tehakse nii esmaseid kaitsesüste 
kui tõhustusdoose. Vaktsineerimisest täpse-
malt saate lugeda kõrvalolevast artiklist. Mina 
aga kutsun kõiki, kes ei ole veel vaktsineeri-
tud, seda esimesel võimalusel tegema. Samuti 
palun järgida kehtestatud reegleid ning pii-
ranguid. Piirangud ei ole kehtestatud kiusu 
pärast või kellegi õiguste piiramiseks. On aru-
saadav, et ollakse väsinud ja unistatakse taas 
piirangutevabast elust. Paraku ei ole meil het-
kel teist varianti kui vaktsineerida, kanda ava-
likes kohtades maski, hoida distantsi ning väl-
tida ebavajalikke kontakte. Linnaosa valitsus 
jätkab tasuta meditsiiniliste maskide jagamist 
paljulapselistele peredele, üksikvanematele, 
pensionäridele ja sissetulekust sõltuvat toetust 
saavatele linlastele. Esimesed üksi elavad pen-
sionärid on saanud oma abipakid juba kätte. 
Kui keegi teist tunneb, et vajab abi, või teab 
kedagi, kes seda vajab, siis palume pöörduda 
linnaosa valitsuse poole. Koos leiame parima 
lahenduse.

Peagi saabub aasta oodatuim aeg – jõulud. 
Et me saaksime nautida seda aega pere ja sõp-
radega, tuleb ühiselt pingutada. Kõik on meie 
endi kätes.

Olge terved  
ja hoitud!

JUHTKIRI / TERVIS

JUHTKIRI

Andero Uusberg, 
COVID-19 teadusnõukoja liige, Tartu ülikooli 
psühholoogia instituudi kaasprofessor

Koroona vastu vaktsineerimisest räägi-
takse neil päevil palju ning info on 
sageli vastukäiv. Et pilti selgust tuua, 
võtame lühidalt kokku, mida näitavad 
Eesti andmed. 

Mida vanem on inimene, seda sagedamini 
vajab ta koroonaviirusega nakatumise kor-
ral haiglaravi. Üle 60-aastastest nakatunutest 
on Eestis haiglasse jõudnud iga kuues, üle 
70-aastastest nakatunutest iga kolmas ning üle 
80-aastastest nakatunutest iga teine. 

Oht püsib sellisel tasemel vaid seni, kuni 
ollakse vaktsineerimata. Vaktsiini kaitse all vä-
heneb koroona raske põdemise oht 4–5 korda. 
Esiteks ei hakka koroonaviirus vaktsineeritud 
inimestele nii hästi külge. Teiseks, kui nakkus 
siiski läbi murrab, põeb vaktsineeritud inime-
ne haigust kergemalt. Tema võimalus haiglas-
se sattuda väheneb 2–3 korda. Kui sinna tuleb 
siiski minna, on ravi kiirem ja kergem.

Neist numbritest võib mõelda veel lihtsa-
malt. Lõpetatud vaktsiinikuur teeb inimese ko-
roona vastupanuvõime mõttes umbes 40 aastat 
nooremaks! Vaktsineeritud 70-aastane võib 
tunda end nagu vaktsineerimata 30-aastane.

Tõsiseid kõrvaltoimeid on vähem  
kui igapäevastel ravimitel
Nagu ravimid ikka, võivad ka koroonavaktsii-
nid tekitada kõrvaltoimeid. Kõige tavalisem on 
tunda paar päeva väsimust ja valu süstikohas. 
Ette tuleb ka palavikku, peavalu, lihas- ja lii-
gesvalu ning külmavärinaid. Need kerge kül-
metushaiguse sümptomid pole ilmselt kellelegi 
probleem, pealegi on kerged kõrvaltoimed va-
nemas eas harvemad kui noortel. Muretsema 
võib panna aga tõsisema kõrvaltoime võimalus. 

Õnneks on kõigi kasutusele lubatud ko-
roonavaktsiinide tõsised kõrvaltoimed haru-
harvad. Eestis on seni vaktsineeritud ligi 0,8 
miljonit inimest. Arstiabi vajadus on tekkinud 
neist 0,03% ehk ühel inimesel kõigi Kärdla või 
Paldiski elanike peale. Nii madal tõsiste kõr-
valtoimete sagedus teeb silmad ette paljudele 
igapäevastele ravimitele. Isegi ibuprofeeni kõr-
valtoimete nimekiri on pikem kui vaktsiinide 
oma!

Tervisemuredega on vaktsiini  
kaitse veelgi olulisem
Olgugi et harvad, vaktsiini kõrvaltoimed on 
tõsised asjad ja kedagi ei tohiks nende tõsiselt 
võtmise pärast hukka mõista. Kui pelgate kõr-
valtoimet, rääkige enne vaktsineerimist oma 
perearstiga või helistage nõuandeliinil 1220. 
Võite koos arutada, milline vaktsiinidest oleks 
teile sobivaim. Usaldusväärset taustainfot vakt-
siinide kohta leiate ka www.vaktsineeri.ee.

Kui tunnete end vaktsineerimise järel 
mitmendat päeva halvasti, pöörduge julgelt 
perearsti poole või EMO-sse. Eesti arstid kin-
nitavad, et koroonavaktsiinide tõsised kõrval-
toimed on hästi tuvastatavad ja ravitavad.

Kõrvaltoimeid tõsiselt võttes tasub sama 
tõsiselt võtta ka koroonaviirust. Kui võrrel-
da võimalust sattuda haiglasse viiruse tõttu 
võimalusega sattuda sinna vaktsiini tõttu, siis 
selgub, et viirus on vaktsiinist vähemalt 200 
korda ohtlikum! Kui kõik Kärdla elanikud end 
vaktsineeriks, vajaks üks inimene arstiabi. Kui 
kogu Kärdla koroonasse nakatuks, siis jõuaks 
haiglasse 200 inimest.

See vahe on veel suurem, kui tervis on nõrk. 
See ei tähenda aga, et tervisemurede korral 
peaks vaktsiini vältima. Hoopis vastupidi – 
krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini 
kaitset veel enam, sest tema terviseprobleemid 
suurendavad koroona raskelt põdemise ohtu. 
Vaktsineerimine on mõistlik valik, isegi kui see 
tekitab tervisemurede tõttu ärevust.

Koroonaviirus jääb meiega aastateks
On üsna kindel, et COVID-19 ei kao ära, vaid 
jääb Eestisse külmemal ajal ringlema. Varem 
või hiljem puutume sellega ilmselt kõik kokku. 
Isegi kui elada üksi ja olla ettevaatlik, kipub vii-
rus justkui läbi lukuaugu inimesed üles leidma. 

Seega vajame viiruse vastu kaitset. Ohtli-
kum võimalus kaitse saamiseks on viirus läbi 
põdeda ning teine ja turvalisem võimalus end 
vaktsineerida. Kui mõni noorem inimene võib 
mõlemat varianti tõsimeeli kaaluda, siis vane-
ma inimese jaoks on lugu hoopis teine. Viirus 
ei muutu vaktsineerimata vanema inimese 
jaoks gripiks ega nohuks, vaid jääb sama oht-
likuks, nagu ta on. Seepärast on ainus mõistlik 
viis pikaajalise kaitse ehitamiseks vaktsineeri-
mine. 

Poole aasta möödumisel tasub teha  
ka kolmas vaktsiinisüst
Nii läbipõdemise kui vaktsineerimise teel saa-
dud kaitse koroonaviiruse vastu kipub aja jook-
sul nõrgenema, vanematel inimestel veidi kii-
remini kui noorematel. Seepärast soovitatakse 
üle 60-aastastel teha kolmas vaktsiinisüst ehk 
tõhustusdoos, kui esimese vaktsiinikuuri lõ-
pust on möödas kuus kuud. 

Kolmas süst mitte ainult taastab aja jooksul 
nõrgenenud kaitse, vaid viib selle ka esialg-
sest veel kõrgemale tasemele. Näiteks Iisraelis 

vähenes kolmanda vaktsiinidoosi saanud üle 
70-aastaste inimeste nakatumine viis korda, 
haigestumine 11 korda ja haiglaravi vajamine 
ligi 20 korda. 

Kuidas vaktsineerida?
Nii esmaseks vaktsineerimiseks kui tõhustus-
doosi tegemiseks saab aja kirja panna, helista-
des oma perearstile või 1247. Arvutikasutajad 
saavad aja broneerida ka aadressil www.digire-
gistratuur.ee.  

Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis 
eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides.
• Tõhustusdoosideks kasutatakse Pfizer/BioN-

Techi vaktsiini Comirnaty. Comirnaty vakt-
siin sobib tõhustusdoosiks sõltumata sellest, 
millise Eestis kasutatava COVID-19 vaktsii-
niga on vaktsineerimiskuur läbitud.

• Vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid on sar-
nased 2. doosi järgsete reaktsioonidega. 
Enamik neist on lokaalsed kõrvalnähud, 
oma olemuselt kerged ja mööduvad mõne 
päevaga. Praeguste andmete alusel on nende 
sagedus olnud veidi suurem kui teise doosi 
järgselt.

64-aastased ja nooremad saavad kaheksa 
kuu möödumisel esmasest kuurist oma tõhus-
tusdoosi soovi korral lähimast vaktsineerimis-
punktist. Info nende kohta leiab https://vaktsi-
neeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Lisaks koroonavaktsiinile on Eestis avane-
nud võimalus kaitsta end ka gripi vastu. Alates 
65. eluaastast on ka gripivaktsiin tasuta. Soovi 
korral saate nii gripi- kui koroonavaktsiini teha 
oma perearsti juures ühekorraga.

Kui vajate vaktsineerima minekuks abi, pa-
luge oma lähedasi või sotsiaaltöötajat – nad ai-
tavad hea meelega.

Kõik on meie 
enda kätes

Vaktsineerimine on sadu kordi 
ohutum kui koroona,  
eriti kui tervis on nõrk

Oleg Siljanov 
Haabersti  

linnaosa vanem

Tallinnas saab registreerida  
kodus vaktsineerimiseks

Tallinna linn koostöös Confidoga pakub 8. novembrist tallinlastele või-
malust vaktsineerida ka kodus – eelregistreerida helistades 666 2727. 
Kõnesid võetakse vastu tööpäevadel kell 8–20 ja nädalavahetusel kell 
9–17. Patsientidele öeldakse päev ja kellaaegade vahemik, millal vakt-
sineerimisbrigaad nende juurde jõuab. Nii tulevad meditsiinitöötajad ini-
mesele koju, nõustavad ja vaktsineerivad ning jäävad 15 min inimese 
seisundit jälgima.
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Selle aasta kaheksa kuuga on pan-
gatöötajatena esinenud kelmid ini-
meste rahakotte tühjendanud juba 
rohkem kui kahe miljoni euro võrra. 
Veelgi suurema summa eest on ini-
mestelt raha välja petnud investeerim-
iskelmid. 

Kuna inimesed otsivad aina enam investeeri-
misvõimalusi, siis on Finantsinspektsiooni ju-
hatuse liikme Siim Tammeri sõnul aktiisemaks 
muutunud ka need, kes üritavad neilt raha väl-
ja petta. „Rusikareegel oludes, kui pakutakse 
tavapäratult head tootlust või investeerimis-
võimalust, on lähtuda vanasõnast, et üheksa 
korda mõõda ja üks korda lõika. Kindlasti on 
mõistlik kontrollida teenuse pakkujat ja tema 
tausta. Investeerimisteenus vajab tegevusluba, 
mille olemasolu või selle puudumist saab kont-
rollida Finantsinspektsiooni koduleheküljel 
oleva turuosaliste registri kaudu. Samuti oleks 
mõistlik vaadata üle Finantsinspektsiooni hoia-
tusteated,“ ütles Tammer. Finantsinspektsioon 
avaldab oma veebilehel hoiatusteateid kahtlaste 
ettevõtete kohta.

Kelmid on võtnud sihikule ka need ini-
mesed, kes üritavad pensionieaks kogunenud 
sääste omal käel investeerida. Teinekord reagee-

rivad inimesed ise internetis või lehes nähtud 
reklaamile. Finantskelmid saavad seepeale juba 
potentsiaalse ohvriga telefoni teel ühendust võt-
ta ja kiiret rikastumist pakkuda. 

Kelmist „pangatöötaja“ räägib  
enamasti vene keeles ja tal on kiire
Aina aktiivsemalt tegutsevad ka end panga-
töötajana esitlevad sulid. Põhja prefektuu-
ri kelmuste ja majanduskuritegude talituse 
juht Paul Pihelgas ütles, et selle aasta üheksa 
kuuga registreeris politsei 469 juhtumit, kus 
pangatöötajana esinenud kelmi juhtumi osas 
alustati kriminaaluurimist. Investeerimise 
ettekäändel on üheksa kuuga inimestelt välja 
petetud ligi 2,8 miljonit eurot, kokku regist-
reeriti 241 juhtumit.

„Inimene saab kõne, kus helistaja tutvustab 
end pangatöötaja või mõne investeerimisfirma 
esindajana. Helistaja teatab kahtlasest tegevu-
sest kontol, avatud krüptovaluuta rahakotist, 
mis vajab sulgemist, või näiteks arvutitarkvara 
või Smart-ID hooldustöödest. Enamasti räägib 
ta vene keeles ja tal on asjaga kiire,“ iseloomus-
tas Pihelgas tüüpilist kelmide tegutsemisviisi. 

Kelmid petavad inimestelt välja sisselogimi-
se andmed ja teevad toiminguid internetipan-
gas, paludes inimesel sisestada Smart-ID koo-

did, millega tegelikult kinnitatakse panka sisse 
logimine ja rahaülekanded.

„Investeerimisvõimalusi pakkuvaid kelme 
iseloomustab ka see, et inimestel soovitatakse 
oma arvutisse või telefoni alla laadida Any-
Desk programm, väites, et see on vajalik näiteks 
täiendava kaitse seadmiseks. Tegemist on kaug-
haldusprogrammiga, mis võimaldab seadme 
kaugelt üle võtta. See võimaldab kelmidel kogu-
da infot ja jälgida kõike, millega inimene arvutis 
tegeleb,“ lisas Paul Pihelgas.

Kuidas end petturite eest kaitsta? 
Kõikide raha puudutavate otsuste puhul tuleks 
säilitada kriitiline meel. Enne oma raha kuski-
le paigutamist võiks uurida, kas ettevõttel on 
olemas luba tegutsemiseks, ja mõelda, kui tõe-
näolised on reklaamitud lubadused rikastuda. 
Otsuste langetamisel ei tasu kiirustada. Lisaks 
tasub vene keelt kõneleval ja end pangatöötaja-
na esitleval helistajal paluda rääkida eesti keeles, 
mille peale ta tavaliselt katkestab ise kõne. Ees-
tis peavad kõik pangatöötajad suutma kliendiga 
eesti keeles suhelda. Lisaks tasub meeles pida-
da, et telefoni teel õiged pangatöötajad kunagi 
inimese PIN, Smart-ID või Mobiili-ID koode ei 
küsi ega palu sisestada.

 Finantsinspektsioon

TURVALISUS

Kelmid riisuvad inimesi  
rahast lagedaks

Petturid on väga aktiivsed ja otsivad 
pidevalt uusi võimalusi, kuidas inimesi 
ära kasutada ja neilt raha välja petta. 
Selleks, et mitte kelmide ohvriks sattu-
da, saab igaüks ise palju ära teha. Tuleb 
jälgida hoiatusi ja kahtluste korral olla 
ekstra ettevaatlik.
 
1. Liimiidid on sinu kaitseks
Vaata üle oma kaartide ja ülekannete limiidid ja 
hoia need nii väikesed kui võimalik. Nii ei saa 
sinu kontolt suured summad edasi liikuda. Va-
jadusel saad aga limiite igal hetkel mobiiliäpis ja 
internetipangas muuta.

2. Sääste tasub hoida eraldi kontol
Soovitame kogutud raha hoida igapäevastest 
arveldustest eraldi. Selleks peaksid avama eral-
di konto ning tegema kõik igapäevased maksed 
ühelt kontolt ja hoidma sääste teisel kontol. 

Sellele kontole, kus sääste hoiad, ära telli pan-
gakaarti.

3. Pank ei saada sulle SMS-iga linke
Kui saad näiliselt panga nimel SMS-i, mis sisal-
dab ka veebilinki, siis on suure tõenäosusega 
tegu pettusega. Pangad ei saada linke SMS-i teel. 
Ära kliki mitte mingil juhul nendele linkidele.

4. Pank ei küsi sinu PIN-koode  
ega kaardinumbrit
Pangal ei ole põhjust küsida telefoni või e-posti 
teel sinu pangakaardi numbrit või CVV koodi, 
kasutajatunnuseid, salasõnu ega paluda sul si-
sestada PIN-koode. Kui sedasi peaks juhtuma, 
on ilmselt tegu pettusega.

5. Kahtlaselt teistsugune  
internetipank või mobiiliäpp
Kui märkad kummalist panga veebilehte või 

äpi kuva, siis jäta kohe toiming pooleli ning 
teavita sellest oma panka. Pank kontrollib üle, 
kas tegemist võib olla petulehega. Õigele vee-
bilehele viitab korrektne aadress, toimivate 
linkidega ja korrektne lehekülg ning veebile-
hitseja aadressireal olev väike roheline tabalu-
ku sümbol.

6. Lisa mobiiltelefonile ekraanilukk
Selleks, et saaksid kasutada nii panga mobii-
liäppi kui ka teisi tähtsaid rakendusi mugavalt 
ja turvaliselt, kaitse oma telefoni ekraanilukuga.

7. PIN2 on sinu digitaalne allkiri
PIN2-kood on võrdne tavalise paberile kirju-
tatud allkirjaga. Jälgi hoolikalt, kuhu seda si-
sestad, kuna PIN2-ga allkirjastatakse üksnes 
lepinguid. Internetipanka sisenemiseks pangad 
PIN2-koodi ei küsi. 
 LHV

P
ääste, politsei ja kiirabi juhivad koos 
transpordiametiga liiklejate tähele-
panu sellele, et alarmsõidukid vaja-
vad liikluses nii kaasjuhtide kui ka 

jalakäijate abi. Kui märkate lähenemas vilku-
ritega alarmsõidukit, siis laske abi läbi, sest 
selle sõiduki kiirest ja ohutust kohale jõudmi-
sest võib sõltuda kellegi elu, tervis või ohutus. 

Päästeamet, politsei ja kiirabi reageerivad 
ööpäeva jooksul ligikaudu 750 väljakutsele 
üle kogu Eesti. Igal aastal juhtub alarmsõidu-
kitega ligi 185 liiklusõnnetust, mis on tingitud 
mitmesugustest asjaoludest. Mõnikord saavad 
reageerivale alarmsõidukile saatuslikuks ras-
ked ilmastikuolud, kuid harvad pole ka olu-
korrad, kus liiklusõnnetus juhtub kaasliiklejate 
vähese tähelepanelikkuse tõttu. Operatiivsõi-
dukiga juhtunud õnnetusel on enamasti ras-
ked tagajärjed – abivajaja rolli võivad sattuda 
päästjad, kiirabitöötajad või politseinikud ning 
need, kellele tegelikult appi kiirustati, peavad 
abi saabumist ootama kauem. 

„Väljakutsele reageeriva üksuse jaoks 
on arvel iga sekund – sõiduki sisselülitatud 
alarm näitab, et reageeritakse sündmusele, 
kus keegi on hädas ning tema elu või vara 
vajab kiiret abi. Seetõttu on oluline, et sellega 
arvestaksid ka kaasliiklejad – nii sõidukijuhid 
kui ka jalakäijad,“ selgitas Päästeameti pääs-
tetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja 
Leho Lemsalu. „Paraku tuleb ette olukordi, 
kui alarmsõidukile ei anta teed ega vabasta-
ta piisavalt kiiresti sõidurada. Sellega kaotab 
väljakutsele kiirustav meeskond väärtuslik-
ku aega ning nii mõnigi sündmus võib võtta 
veelgi tõsisemaid pöördeid,“ lisas Lemsalu. 

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekes-
kuse välijuht Villu Küttner ütles, et alarm-
sõidukitega peavad arvestama ka jalakäijad 
ning ratturid. „Alarmsõidukid lähenevad 
oodatust palju kiiremini ning seepärast on 
kergliiklejatel väga oluline tõsta oma pilk 
ning jälgida liikluses toimuvat. Paraku võib 
lähenev alarmsõiduk kuulmata jääda, kui 
kõrvus mängib klappidest kostev vali muu-
sika. Seepärast tuleb iga kord enne tee üle-
tamist veenduda ohutuses. Jalakäijad peavad 
samuti alarmi andva pääste-, politsei- või 
kiirabisõiduki läbi laskma, sest ka kõigest 
paarisekundilisest viivitusest võib sõltuda 
kellegi elu või ohutus. Liiklejad, kes sinist 
vilkurit märgates meile teed annavad, on ise 
samuti tõelised abiandjad!“ lisas Küttner. 

Selleks, et abi jõuaks vajajateni õigel ajal 
ning abi andjad ei muutuks abivajajaks, saab 
oma panuse anda igaüks. Jalakäija või kerg-
liiklejana veendu, et tee ületamine on ohutu – 
vaata paremale ja vasakule, veendu ohutuses 
ning eemalda kõrvaklapid, et kuulda liikluses 
toimuvat. Isegi kui fooris põleb tee ületamist 
lubav roheline tuli, anna eesõigus alarmsõi-
dukile. Mootorsõidukijuhina järgi hoolikalt 
liikluses toimuvat ning lase sündmusele rea-
geeriv alarmsõiduk mööda – selleks lülita 
sisse suunatuli, veendu manöövri ohutuses 
ning vabasta sõidurada, et lasta väljakutsele 
reageeriv sõidukil teekonda kiirelt jätkata.

 Päästeamet

Pääste, politsei 
ja kiirabi: märka 
alarmsõidukit 
ja lase abi läbi!

7 soovitust, kuidas oma raha petturite eest kaitsta
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Kommunikatsiooniettevõte  
In Nomine

Ring keskus on treeningupaik, 
siin saavad olema ka kogu-
konna Spordiakadeemia Kalev 
ruumid, lisaks rannavõrkpal-
li- ja jalgpalliväljakud, judo- ja 
tantsusaal, spordihostel, sau-
nad, massaaž ja muud tervist 
toetavad teenused.

Keskuse ehitab Mapri Ehitus, arhitek-
tuuriline lahendus pärineb Asum Arhi-
tektidelt, sisekujunduse teeb Nion, väli- 
ja sisegraafika eest hoolitseb Velvet.

Eduard Beilinson, Tallinna Spor-
diakadeemia Kalev juht, ütleb, et Ring 
saab lisaks korvpalluritele pärisko-
duks mitmele noorte spordikoolile: 
„Siin hakkab treenima kokku umbes 
1500 last. Peale korvpalli hakatakse 
keskuses mängima võrkpalli, ranna-
võrkpalli, rannajalgpalli, rannatennist. 
Rannaalade jaoks on meil soojendatud 
liiv. Veel tulevad siia judo-kool, tantsu-
stuudio, fitnessi ja jõutreeningute saal 
Gym!, täiskasvanutele jooga ja taiji 
harrastamise võimalused. Siia ootame 
kohalikule kogukonnale suunatud tur-
niire „Haabersti sügis“ ja „Haabersti 
kevad“ ning rahvusvahelisi võistlusi, 
näiteks Euroopa noorte korvpalliliiga 
etappe.“

Spordiakadeemia otsib ruume juba 
üle kaheksa aasta. „Meil harjutab ligi 
500 koolinoort ja ruumipuudus piirab 
arengut. Osalesime Tallinna linna kor-
raldatud konkursil, mille võitsime ja 
saime hoonestusõiguse lepingu. Ker-
kiv keskus sobib hästi kokku Tallinna 
sporditaristu arengu kontseptsiooni-
ga,“ lisab Beilinson. Spordikeskuse 
juurde rajatav saunakeskus on kogu 
oma elu Haaberstis elanud Beilinsoni 
sõnul kohalike elanike suur soov, sest 
ujulaid on siin mitu, aga korralikke lin-
nasaunu ei ole.

Kalle Kuusik, Ring keskust arenda-
va ettevõtte Tallinna Spordibaasid oma-
nik, räägib, et kogukonnakeskuseks ku-
junenud Viimsi SPA eeskujul tahetakse 
Haaberstisse luua spordi- ja vabaajakes-
kus, kuhu lisaks sportlastele saavad tulla 
pered ühes sõpradega tervislikult aega 
veetma. Avamine on planeeritud tuleva 
aasta maisse.

Tarmo Roos, Mapri Ehituse tegev-
juht, on seda meelt, et spordikeskusi on 
viiruste levimise perioodil inimestele 
väga vaja, sest sporti harrastava inimese 

loomulik immuunsus on teiste omast 
kindlasti tugevam. „Meie ehitatav spor-
dikeskus on eriline selle poolest, et see 
asub Väike-Õismäe südames ja on vee-
randsajale tuhandele siinsele elanikule 
väga lähedal,“ lisab Roos.

RING keskuse funktsioonid
Esimesel korrusel, pindalal 2672,5 m2, 
on pallimängude saal – kaks täismõõt-
metes treeningväljakut korvpallitree-
ninguteks, saali saab kohandada täis-
väljakuks meistrite liiga ja koondise 
mängude jaoks. Tribüünid kuni 500 
inimesele.

Liivaväljakud – kolm rannavõrk-
palli või rannatennise platsi soojen-
datava liivaga. Keskusest saab ranna-
jalgpalli treeningväljak, kus lapsed 
ja täiskasvanud saavad aastaringselt 
lemmikala harrastada. Meeskondli-
kud riietusruumid treeneritele, võist-
kondadele ja spordilaagris osalejatele. 
Lõõgastusalal on saunad ja mullivan-
nid, bassein. Lisaks kohvik sportlastele 
ja kohalikele elanikele.

Teisel korrusel on 1200 m2 pinnal 
Gym! 24/7 iseteenindusega spordiklu-
bi, lisaks sportimist toetavad teenused 
nagu füsioteraapia ja massaaž ning lõõ-
gastusala. Hoones leiab oma koha ka 
sportlastele mõeldud hostel 106 voodi-
kohaga. Keldrikorrusele rajatakse judo-
saal koos õppeklassiga, mitme otstarbe-
ga treeningsaal ning tantsusaal.

LINNAOSA UUDISED / REKLAAM

Haabersti saab tuleval aastal  
uue spordi- ja vabaajakeskuseNõeliku tänaval asuva avaliku ten-

niseväljaku renoveerimistööd on 
lõppenud. Tenniseväljak on taas avatud 
ja kõigile huvilistele tasuta kasutami-
seks. Väljakule paigaldati uus kunst-
katend ja võrgupostid koos võrguga. 
Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov 
sõnas, et uus paigaldatud kate sarnaneb 
nii väljanägemiselt kui mänguoma-
dustelt klassikalise savi-liiva väljakuga. 
„Tänu teistsugusele konstruktsioonile 
ja ehituspõhimõttele vajab selline kate 
aga märgatavalt vähem hooldust,“ rää-
kis Siljanov. Katte savi-liiva väljakuga 
sarnane tulemus saavutatakse, täites 
kunstmurukatte liblesid 15 mm pak-
suse spetsiaalse sünteetilise liiva kihiga. 
Seetõttu on väljak ideaalne mängijatele, 
kes armastavad savi-liiva väljaku oma-
dusi, libistamist ja nähtavaid pallijälgi. 
Analoogselt teistele kunstmurudele 
saab kattel mängida ka kohe pärast vih-
ma. Tenniseväljaku renoveerimistöid 
teostas OÜ G-Floors ning tööde mak-
sumus on 29 640 eurot. HLOV

Uue spordi- ja vabaajakeskuse visualisatsioon.

Nõeliku tänaval asuv  
avalik tenniseväljak  
sai uue ilme

Palju õnne parima 
töökoha puhul!

Valdkonna 
keskmisest 
kõrgem palk

Tasu iga 
töötatud 
minuti eest

Täiendav 
tervise-
kindlustus

Kandideeri: pood.lidl.ee

Palju õnne parima 

Nõeliku tänava tenniseäljakule 
paigaldati uus kunstkatend ja 
võrgupostid koos võrguga.
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Kaasavasse eelarvesse laekus  
Haaberstis 42 ettepanekut Regionaalhaigla verekeskus 

korraldab 23. novembril kell 
14.30–18.00 esmakordselt 
doonoripäeva Haaberstis. Oo-
tame vereloovutusele kõiki 
häid inimesi, et aidata päästa 
elusid!

Miks olla veredoonor?
Maailma statistika järgi vajab iga kol-
mas inimene elu jooksul vereülekan-
net. Nii on ka Eesti haiglates doono-
riverel suur roll, et elude päästmine 
igapäevaselt võimalik oleks. Abivajaja 
rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sat-
tuda meie sõbrad, lähedased või tut-
tavad ning doonorivere olemasolust 
võib ühel päeval sõltuda ka meie enda 
elu. Seega kutsume üles kõiki Eesti 
inimesi panustama, et turvaline kogus 
verevarusid oleks iga päev tagatud – 
vere ainsaks allikaks on teine inimene.
 
Kes sobib doonoriks?
Veredoonor on 18–60-aastane inime-
ne, kelle kehakaal on üle 50 kg ning 
kes tunneb end terve ja puhanuna 
ning on vähemalt 4 tundi enne vere-
loovutust söönud. Samuti ei ole ve-
reloovutusel takistuseks COVID-19 
vastu vaktsineerimine – kõikide Ees-
tis kasutusel olevate vaktsiinidega on 
vereloovutamine lubatud, kui ene-
setunne on hea ja kõrvaltoimeid ei 
esine. Doonoripäevale kohale tulles 
peab olemas kaasa isikut tõendav do-
kument.
 
Milline on vereloovutamise 
protseduur?
Esmalt täidab iga doonor koha peal 
ankeedi, kus vastab mitmesuguste-
le tervist puudutavatele küsimustele. 
Seejärel vaadatakse ankeet meditsii-
nilise ülevaatuse käigus koos vere-
keskuse õega üle ning kinnitatakse 
doonori sobivus vere loovutamiseks: 
kontrollitakse vererõhku, hemoglo-
biini ja üldist terviseseisundit. Igalt 
doonorilt kogutakse 450 ml verd – 
see protseduur võtab aega vaid 5–10 
minutit. Seejärel ootab doonorit taas-
tumiseks kohvi- ja küpsiselaud ja tä-
nutäheks meene verekeskuselt. Kokku 
võiks doonoripäevale tulles arvestada 
ca 45–60 minutiga.

 SA Põhja-Eesti  
Regionaalhaigla Verekeskus

Rohkem infot leiab:  
www.verekeskus.ee

Tallinna 2022. aasta teise 
kaasava eelarve ideekorje 
lõppes edukalt – tallinlased 
esitasid linnaelu eden-
damiseks kokku 389 ideed.

Kõige enam ideid esitati linnakesk-
konna parandamiseks – kokku 164 
ehk 43% kõikidest ettepanekutest. 
Rohkelt said tähelepanu veel laste 
ja noorte ning kultuuri ja vaba aja 
valdkonnad, kus saabus vastavalt 
55 ja 51 ideed. Spordi valdkonnas 
esitati 47, turvalisuse valdkonnas 
38 ning muudes valdkondades 
kokku 28 ideed.

Linnaosadest oli taas kõige 
aktiivsem Kesklinn 83 ettepane-
kuga – seda on kuue võrra enam 
kui mullu. Haaberstis on esitatud 
42 ideed. Valdav enamus ehk 99% 
ideedest laekus digitaalselt.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul 
on kaasav eelarve tõhus vahend, 
saamaks linlastelt tagasisidet, mil-
list elukeskkonda nad soovivad ja 
mida selle saavutamiseks ette võtta.

„Nii jõuavad meieni head ideed 
elanikele meelepäraste arenduste 
kohta linnas, samuti aitab kaasa-
mine märgata kitsaskohti ja leida 
lahendusi nende parandamiseks,“ 
rääkis Riisalu.

„Nagu eelmisel aastal, nii lae-
kus ka tänavu ettepanekuid mit-
mes olulises valdkonnas. Hea meel 
on veel selle üle, et suurenenud on 
võõrkeelsete ettepanekute hulk, 
mis näitab, et olenemata päritolust 
või emakeelest peetakse Tallinna 
oma koduks ja soovitakse anda 
oma panus. Tänan siinkohal kõiki 
inimesi, kes linnas avatud meelega 
ringi vaatasid ja oma tähelepane-
kud konstruktiivseteks ettepaneku-
teks vormisid.“

Tallinna kaasava eelarve reali-
seerimiseks 2022. aastal on esialgu 
kavandatud üks miljon eurot. Täp-
se summa kinnitab linnavolikogu 

eelarve vastuvõtmisel aasta lõpus. 
Kogusummast kolm neljandikku 
jaotatakse linnaosade vahel võrd-
selt ning ühe neljandiku jaotamisel 
võetakse arvesse linnaosa elanike 
arvu jooksva aasta 1. juulil.

Oktoobris-novembris hindab 
esitatud ideede teostatavust eks-
pertkomisjon ning sõelale jäänud 
ideed liiguvad edasi tutvustamise-
le, arutamisele ja seejärel rahvahää-
letusele. 

Tallinna teise kaasava eelar-
ve avalik hääletus kestab 29. no-
vembrist 12. detsembrini. Hää-
letusel saavad osaleda vähemalt 
14-aastased tallinlased. Iga osaleja 
saab hääletada kuni kahe endale 
meeldiva idee poolt oma linnaosas.

Eelmisel aastal said elanikud 
esmakordselt esitada kogukonnale 
meelepäraseid ettepanekuid, mida 
linna raha eest rajada. 

Rahvahääletuse tulemusel soo-
visid Haabersti elanikud, et Õis-
mäe raba terviseraja äärde raja-
takse reguleeritavate raskustega 
jõulinnakud.

Õismäe raba terviseraja äärde 
on nüüd rajatud kaks treening-
väljakut ning mõlemale on pai-
galdatud kuus trenažööri. Lisaks 
on Vabaõhumuuseumi tee poolsel 
väljakul street workout treeninge-
lement. 

Trenažööridest on paigaldatud 
Omnigymi toodete kõige populaar-
sem valik nagu kükipink, rinnalt-
surumispink, kerepink, õlapink, 
seljatõmbepink, kaldsurumispink 
ja biitsepsipink. 

Vana-Rannamõisa tee poolsel 
treeningväljakul saavad treenida 
ka liikumispuudega spordisõbrad, 
kelle jaoks on paigaldatud kaks 
ratastooliga juurdepääsetavat tre-
nažööri. Väljakute juures täienda-
takse välisvalgustust, paigaldatakse 
prügikastid ja jalgrattahoidjad.
 HLOV

Linnaosavalitsuse tellimusel rajati 
Harku järve äärde linnaosa esime-

sed avalikud grillimiskohad. Hetkel 
on valmis kaks grillimiskohta koos 
varjualusega ja kevadeks valmib veel 
kolm.

Haabersti linnaosavanem Oleg 
Siljanov sõnas, et Harku järve äärne 
ala võiks saada veelgi mõnusamaks 
puhkuse ja vaba aja veetmise paigaks. 
„Rajatud grillimiskohad on osa esime-
sest etapist Harku järve äärse ala aren-
damisel, mis ühtlasi laiendab kasutus-
võimalusi ka rannahooaja välisel ajal,“ 
ütles Siljanov.

„Puhkeala ehituse esimeses eta-
pis on plaanitud rajada grillimisko-
had koos varjualusega, välijõusaal ja 
rannajalgpalliväljak. Renoveeritakse 
olemasolev laste mänguväljak ja ehita-
takse järveäärne laudtee koos mitme-
suguste puhkealadega. Teises etapis ra-

jatakse kommunikatsioonidega seotud 
rajatised ja tehnovõrgud, välisvalgus-
tus, parkla ning kõnniteed,“ tutvustas 
linnaosavanem edasisi plaane.

Linnaosavanema sõnul on linna-
osavalitsus teinud aktiivselt tööd, et 
kevadel saaks projekti esimene etapp 
kogumahus töösse ning juba suvel ava-

neks seal hoopis teine vaatepilt koos 
palju rohkemate võimalustega. „Rek-
reatsiooniala eesmärk on pakkuda lin-
naosa elanikele ja külalistele aktiivseid 
tegevusi vaba aja veetmiseks, sporti-
miseks ja puhkamiseks. Puhkeala asub 
Harku järve ääres ning selle pindala on 
kokku ligi 33000 m2,“ selgitas Siljanov 
ning lisas, et Harku järve rekreatsioo-
niala rajamise projektlahendus valmib 
käesoleva aasta lõpuks.

„Valminud grillimiskohad koos ka-
tusealustega on elanikele ja külalistele 
kasutamiseks tasuta. Kohapeal lõkkeks 
vajalikud puud või grillimiseks vajalik 
süsi tuleb endal kaasa võtta,“ rääkis 
Siljanov ning kutsus külastajaid üles 
grillimiskohtadega heaperemehelikult 
ümber käima, et võimalusest saaksid 
rõõmu tunda paljud. „Kui juhtute gril-
limiskohtade juures märkama vandaa-
litsemist, siis palun andke sellest kohe 
teada politseile,“ lõpetas linnaosava-
nem. Harku järve äärde on planeeritud 
kokku viis grillimiskohta koos var-
jualustega. Kahe grillimisplatsi rajami-
se maksumuseks kujunes 17 630 eurot. 
HLOV

Ott Kivikas näitab, kuidas kasutada uusi trenažööre Õismäe raba 
terviseraja ääres.

Õismäe raba treeningväljak.

Grillimisplats Harku järve ääres

Ootame kõiki heategijaid juba 
23. novembril kell 14.30–18.00 
Haabersti päevakeskuses.  
Iga vereloovutusega päästad  
kuni kolme abivajaja elu!

Doonoripäev 
Haaberstis

Harku järve ääres valmisid Haabersti  
esimesed avalikud grillimiskohad
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Alates novembrist on Rocca al Mare ja Kristii-
ne keskuses uuskasutuskapid, mille tunneb ära 

Uuskasutuskeskuse logo ja sinise värvi järgi. Rocca al 
Mare keskuses asub kapp kohe Sportlandi poolse ka-
tuseparkla sissepääsu hallis, Kristiine keskuses teisel 
korrusel Smartposti pakiautomaadi juures.

Kaubanduskeskus on strateegiliselt hea asukoht 
uuskasutuskappidele, kuna igapäevaoste tehes saa-
vad inimesed möödaminnes ära anda kodus liigseks 
muutunud heas korras asjad.

„Uuskasutuskapp Rocca al Mare keskuses on 
väga hea võimalus asjade uuele ringile andmiseks 
Haabersti linnaosas, kus Uuskasutuskeskusel ei ole 
ühtki kauplust. Tänu Kristiine Keskuse väga heale 
asukohale muutub asjade uuesti kasutusse suunami-
ne senisest lihtsamaks ka Kristiine kandi elanikele. 
Loodame, et kapid leiavad aktiivset kasutust,“ ütles 
Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

„Meil on väga hea meel, et kapid on olemas mõle-
mas keskuses. Soovime anda oma panuse sellesse, et 
inimesed enne uute asjade ostmist annaksid ka oma 
tarbetuks muutunud asjadele uue elu ning säästaksid 
sellega keskkonda. Mõlemas keskuses paiknevad ka-
pid parkla lähedal, seega on inimestel mugav tuua ka 
suuremas koguses asju äraandmiseks,“ kommentee-
rib keskuste juht Kristjan Maaroos.

Milliseid esemeid saab tuua?
Uuskasutuskappi saab keskuse lahtiolekuaegadel tuua 
puhtaid ja terveid riideid, jalatseid, mänguasju, kotte, 
aksessuaare, raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, köö-
gitarvikuid ja kodutekstiile. Korralikule mööblile ja 
töökorras kodutehnikale saab Tallinnas järele kutsuda 
Uuskasutuskeskuse kaubiku, saates pildi esemest ja 
kontaktinfo aadressile kaubik@uuskasutus.ee.

Uuskasutuskeskusel on üle Eesti 16 poodi, neist 
pooled Tallinnas. Uuskasutuskeskus toetab oma 

koostööpartnerite kaudu suurperesid, naiste varju-
paiku, koduta jäänud inimesi ja loomade varjupaiku. 
Lisaks teeb Uuskasutuskeskus tihedat koostööd teat-
ri-, muusika- ja fi lmitegijatega, õpilasfi rmade, kunsti-
tudengite ja käsitöölistega.

Citycon on Põhjamaade kaubanduskeskuste 
arendaja ja kinnisvara investeerimisfi rma. Koos Kris-
tiine Keskusega ja Rocca al Mare keskusega omab ja 
haldab Citycon kokku pea 40 kaubanduskeskust Soo-
mes, Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis.

 VABA AEG / KESKKOND

Uuele ringile saab anda liigseks muutunud
puhtad ja terved riided, jalatsid, mänguasjad, 
raamatud, nõud, sisustusesemed, kodutekstiilid, 
spordi- ja hobitarbed, väiksema kodutehnika.

23.11 kogumisring 
Haaberstis 

kell 12–14 Kakumäe Selveri ees  
                        
    
                   

                       

    uuskasutus.ee

Anna uus võimalus 
seisma jäänud 

heas korras asjadele!

    

ANNA
UUELE 

RINGILE

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub

Ära too palun turvatoole ja -hälle,
kineskooptelereid ja gaasipliite.

Kogumisringil ei võeta vastu ka mööblit.

Jäätmete liigiti kogumine 
säästab loodust ja ressursse

Rocca al Mare ja Kristiine keskuses avati uuskasutuskapid

Inimeste keskkonnateadli-
kus üha suureneb ja sellega 
koos ka huvi kodumajapida-
mises tekkivate jäätmete sor-
teerimise vastu. Seetõttu on 
asjakohane meelde tuletada 
jäätmete liigiti kogumise põ-
himõtted.

Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis 
jäätmete liigiti kogumine ühtlasi ko-
hustuslik, seda nii kodus, töökohtadel 
kui ka haridusasutustes. Jäätmete lii-
giti kogumise põhimõtted on järgmi-
sed.

Segaolmejäätmed  (katkised 
riided ja jalanõud, katkised nõud, 
tolmuimejakotid, kasutatud mähk-
med, vettinud paber, pakendatud 
pühkmed ja kassiliiv, suitsukonid, 
kasutatud pabernõud, vanaks läinud 
kosmeetika, CD-plaadid, katkised 
hõõgniidiga ja halogeenlambipirnid, 
katkised pehmed mänguasjad, suu-
red kondid, jahtunud tuhk, raskesti 
puhastatavad pakendid, foolium, 
kasutatud küpsetuspaber ja muud 
sarnased olmejäätmed) viiakse se-
gaolmejäätmete mahutisse. Sinna ei 
tohi panna biolagunevaid köögi- ja 
sööklajäätmeid, ehitus- ja lammutus-
jäätmeid, sh värve, ohtlike jäätmeid 
(tule- ja plahvatusohtlikke), biola-
gunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, 
patareisid, vana elektroonikat, vede-
likke, suurjäätmeid ega ravimeid.

Biojäätmed  (tahked toidujäät-
med, puu- ja köögiviljade koored, 
riknenud köögi- ja puuviljad, lõi-

kelilled, toataimed, köögipaber ja 
salvrätikud, kohvipaks, paberfi ltrid, 
munakoored, papist munakarbid, 
teepakid) tuleb viia biojäätmete 
mahutisse lahtiselt, paberkotiga või 
köögipaberisse pakitult. Mahutisse ei 
või panna kilekottides biojäätmeid, 
kilet, pakendeid, suppe, kastmeid, 
suuri konte, suitsukonisid ega muid 
olmejäätmeid.

Papp ja paber (kataloogid, ajakir-
jad, ajalehed, reklaammaterjalid, raa-
matud, jõupaber, paberkotid, papp-
kastid ning kokku pressitud karbid 
ilma teibita) on vaja viia paberima-
hutisse või jäätmejaama. Mahutisse ei 
panda määrdunud ja vettinud paberit 
ja pappi, kile või fooliumiga paberit 
(nt tetrapakend), kasutatud paber-
nõusid, köögipaberit ega salvrätikuid.

Klaas (moosi- ja toiduainete purgid, 
karastus- ja alkohoolsete jookide pu-
delid) saab viia lähimasse pakendi-
punkti klaastaara pakendimahutisse. 
Mahutisse ei või panna ohtlike aine-
te pudeleid, akna- ja lehtklaasi ega 
elektripirne.

Pakendijäätmed (puhtad plast-, 
tetra-, klaas, metall- ja papp-pa-
kendid, võitopsid, plastikpudelid, 
plastkarbid, kosmeetika pakendid, 
joogikartongid, piima- jogurti- ja 
mahlapakendid, konservikarbid, 
alumiiniumist ja plekist joogipurgid, 
metallkaaned) tuleb viia lähimasse 
pakendipunkti pakendimahutisse 
lahtiselt või läbipaistvas kotis. Mahu-
tisse ei või panna määrdunud paken-

deid, plastist mänguasju, kummist 
tooteid, ohtlike ainete pakendeid ja 
-pudeleid, akna- ja lehtklaasi, elekt-
ripirne, aerosoolpakendeid ega kasu-
tatud mähkmeid.

Ohtlikud jäätmed (lahustid, vär-
vid, patareid, akud, ravimid ja muud 
kemikaale sisaldavad jäätmed) tuleb 
viia lähimasse jäätmejaama. Väikse-
maid patareisid ja akusid saab viia 
ka suuremates poodides olevatesse 
kogumiskastidesse. NB! Apteekidel 
on kohustus elanikelt kõlbmatud 
ravimid vastu võtta ja hävitamisele 
suunata.

Vanarehvid tuleb viia lähimasse 
jäätmejaama (eraisikul võimalik ta-
suta üle anda kuni kaheksa velgedeta 
rehvi) ning kasutatud mööbel ja rii-
ded uuskasutuskeskusesse või jäät-
mejaama.

Vanad elektri- või elektrooni-
katooted viia lähimasse jäätme-
jaama või anda üle ohtlike jäätmete 
kogumisringil. NB! Uue seadme os-
tul on kauplusel kohustus vana sa-
malaadne seade vastu võtta.

Kui pakendipunktis asuv mahuti 
on täitunud või ümbrus risustatud, 
palutakse sellest teada anda pakendi-
mahutil olevale kontaktnumbrile või 
Tallinna Strateegiakeskuse ringma-
janduse osakonnale (tel 640 4581).

Pakendijäätmete mahuteid pa-
kuvad era- ja kortermajadele Toot-
javastutusorganisatsioon OÜ ja Eesti 
Pakendiringlus OÜ ning klaasima-
huteid Rohenool, Eesti Pakendiring-
lus ja Tallinna Jäätmete Taaskasutus-
keskus.

Täiendavat infot leiab Tallinna 
linnavalitsuse ja keskkonnaministee-
riumi koduleheküljelt.

4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed 
alustanud last saab Tallinna Keskraa-
matukogult kingiks raamatu, mis 
sisaldab kahe tuntud ja armastatud 
kirjaniku, Olivia Saare ning Aidi Val-
liku värskeid luuletusi. Raamat tähis-
tab olulist verstaposti mõlema autori 
jaoks – 2021. aastal täitus Olivia Saa-
rel 90. ja Aidi Vallikul 50. juubel.

Raamatust „Koolijütsi koolimüts“ 
leiab Olivia Saare uute luuletuste seast 
ka ühe tema tuntuima luuletuse „Üks 
tähtis kuu“. Luuletus, mille värsiread 
„kõik, kõik on uus septembrikuus“ 
on meie kõnepruugis tavapäraseks 
saanud, ilmus 55. aastat tagasi aja-
kirjas „Täheke https://www.digar.
ee/arhiiv/nlib-digar:187823“. Olivia 
Saare uued luuletused seob tervikuks 
värsirida „müts tutvustab tegijat müt-
si sees“ ehk mütsi järgi saame aimu 
mütsikandjast endast.

Aidi Valliku raamatust „Kõige 
tähtsam päev“ leiab luuletusi laste 
paljudest tähtsatest päevadest ja tege-
mistest kooliaasta algusest jaanipäe-
vani, mardijooksust kevadistes veeloi-
kudes möllamiseni.

Raamatut esitletakse Tallinna 
koolide esimeste klasside õpilastele 
21. oktoobril kell 10 Zoomis. Esitlu-
sel räägivad autorid teose sünniloost 
ja vastavad laste küsimustele. Raama-
tut saab alates novembri keskpaigast 
laenata Keskraamatukogu raamatu-
kogudesthttps://keskraamatukogu.
ee/lahtiolekuajad-ja-asukohad ning 
lugeda ka e-raamatuna Lastelehel ht-
tps://keskraamatukogu.ee/lasteleht/
soovitame/e-raamatud või Overdri-
ve e-raamatukogus https://keskraa-
matukogu.overdrive.com.

Tallinna Keskraamatukogu poolt 
2007. aastal algatatud raamatu kinki-
mise projekti eesmärgiks on tagada, 
et lapsed on esimeses klassis õppimi-
se ajal koos õpetajaga läbi käinud tee 
koolist raamatukokku ning koos on 
õpitud tundma raamatukogu teenu-
seid. Palume esimeste klasside õpe-
tajatel oma lähima raamatukoguga 
kokku leppida, https://keskraama-
tukogu.ee/lasteleht/osale/tallin-
na-koolide-1-klassidele-kinkeraa-
mat kuidas raamatute üleandmist 
läbi viia. Õpilased on oodatud raama-
tukogudesse või veebitundi, kus raa-
matukoguhoidja tutvustab raamatut 
ja raamatukoguteenuseid. Veebitun-
ni puhul toimetakse raamatud kooli. 
Raamatukogutunniks ja raamatute 
kinkimiseks saab raamatukoguhoidja 
kutsuda ka kooli külla.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatu-
kogu laste- ja noorteteeninduse peas-
petsialistilt Merle Tanilsoolt e-posti 
aadressil merle.tanilsoo@tln.lib.ee ja 
telefonil 683 0913.

Kõiki sarjas ilmunud raamatuid 
saab lugeda Lastelehelt. https://kes-
kraamatukogu.ee/lasteleht/soovita-
me/e-raamatud.

 Tallinna Keskraamatukogu 

Raamatukogu 
kingib 4450 
esimese klassi 
õpilasele 
raamatu

Uuskasutuskapp Rocca al Mare 
ja Kristiine keskuses. Marek Metslaid
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Haabersti noortekeskuse 
tegevused novembris

Lähtume praegusel keerulisel ajal tege-
vuste planeerimisel riiklikest suunistest, 
mis tähendab, et iga nädal võib olukord 
muutuda.

Käesoleval hetkel oleme virtuaalsel režii-
mil. Igapäevaselt leiab Haabersti noorte-
keskuse sotsiaalmeediakontodelt mõne 
vahva virtuaaltegevuse (mida saab kodus 
kaasa teha). Suhtlemine noorsootöötajate-
ga sotsiaalmeedia vahendusel esmaspäe-
vast reedeni kell 11.00–19.00.

Lisainfo uute avamisaegade või tege-
vuste kohta Haabersti noortekeskuse 
sotsiaalmeedia kontodel:
Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram @haaberstinoortekeskus
TikTok @haaberstinoortekas

 VABA AEG / REKLAAM

� Kodumaine kartul, köögivili ja mesi kojutoo-
misega. Tellimine ja lisainfo TEL 58652190.

� KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 50cm võrkko-
tis. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Ladu Haabers-
tis. Tammaru Farm 5238852

� Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustu-
tame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

� Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, me-
daleid, postmargikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.
eesti postkaarte, kommipabereid, silte, etikette 
jne. Iga päev 11-21.raha kohe.tel.55955996.

� Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maastu-
ri 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 tere-
tulnud. Tel: 545 11053

� Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, do-
kumente ja vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628 Tim

� Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügi-
hinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan  seisevauto@gmail.com  või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun su-
larahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

� Müüa garaaž Järveotsa teel, Haabersti. tel. 55 
73 440

� Tervete ja probleemsete jalgade pediküür. Me-
rimetsa Tervisekeskus. Info ja eelregistreeri-
mine: tel 5850 2300

Haabersti päevakeskuse 
tegevused 

Üritused
17.11 kell 14.00  Ansambel Trepp, esinevad 
mari rahvalaulik Anna Makeev ja udmurdi 
lõõtspillimängija Pavel Kutergin.
24.11 kell 14.00 Kadripäeva tantsukolmapäev. 
Tantsime seltskonnatantse, tule kadripäevale 
vastavas riietuses.
1.12.kell 15.00 Tallinna muusikakooli akordio-
nistide kontsert
8.12 kell 14.00  Laulame jõululaule Mati Dou 
eestvedamisel.
Haabersti Päevakeskusel on õigus 
esinejaid muuta. 

Töötoad
19.11 kell 10.00 Geelküünalde valmistamine.
Osalustasu 3.-. Võta kaasa klaasist nõu, kuhu 
soovid küünalt teha(vana tass, klaas, pokaal, 
pits jne)
3.12 kell 10.00 Jõulupärja valmistamise töö-
tuba. Võta kaasa: kuuseoksi, käbisid, sammalt. 

On hea, kui käbid ja sammal on eelnevalt kui-
vatatud. Osalustasu 3.-
10.12 kell 10.00 Pille Petersoo Nami-nami ret-
septikogust. Kokkame. Osalustasu 5.-

Teenused
Etteregistreerimisega infotoas 
või tel 6575334, 56242925

Massaaz E–R kl 9.00–19.00
Käte- ja jalgade hooldus E, K kl 10.00–16.00
Juuksur T, K kl 10.00–16.00
Vererõhumõõtmine E–R kl 9.00–17.00
Kaalumine E–R kl 9.00–17.00
Internetipunkt E–R kl 9.00–17.00

Info Haabersti päevakeskuses 
tegutsevate huviringide kohta: 
https://www.tallinn.ee/est/habsot/

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.

Telefon: 53090808. E-mail: info@haabersti.ee

PANEME LEIVAD ÜHTE KAPPI!
Ootame Sind Kaubamaja Toidumaailma teenindajaks!
Mida me pakume Tööülesanded

Ootused Sinule

Töö on vahetustega graafiku alusel

motiveerivat töötasu;
sõbralikku kollektiivi;
väljaõpet ja juhendamist;
mitmekesist töökultuuri;
peresoodustusi;
tervisespordi soodustusi, s.h.
tasuta ujumine kord nädalas;
paindlikku töögraafikut;
uus ja mugav töökoht kesklinnas
Viru Keskuses.

Lisaküsimustega võta meiega
ühendust telefonil 667 3110 või
aadressil personal@kaubamaja.ee

Vaata enam tööpakkumisi
www.kaubamaja.ee

•
•
•
•

sõbraliku teeninduse pakkumine;
tööpiirkonna korras hoidmine;
Toidumaailma toodete tundmine.

•
•
•

oled sõbralik ja abivalmis;
väärtustad meeskonnatööd;
valdad eesti keelt suhtlustasemel;
oled vähemalt 18-aastane.

•
•
•
•

•
•

•
•

+372 566 33 484
hanna@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

UUS sisustus- ja rõivakaup Soomest on kohal. 
Väljapanek täieneb IGA PÄEV!

Avatud  
E–R 10–19
L 10–17

Kadaka tee 54, Tallinn 
(endine Filikor Kaubamaja)

Tel +372 5770 5640

Taaskasutuskauplus Punane Ristik

noortekeskus


