
Tallinna linnapeaks 
valiti taas 
Mihhail Kõlvart

Tallinna linnavolikogu valis linna-
peaks Mihhail Kõlvarti, kes on Tal-
linna linnapea ametis olnud alates 
2019. aasta aprillist. Mihhail Kõlvarti 
jätkamist linnapeana toetasid 45 lin-
navolikogu liiget. Samuti kinnitati 
linnavalitsuse struktuur ja nimetati 
abilinnapead. Tallinna abilinnapead 
käesoleva linnavalitsuse volituste 
ajaks on Betina Beškina (sotsiaalhoo-
lekanne, tervishoid), Andrei Novikov 
(transport, linnavara), Vadim Be-
lobrovtsev (sport, haridus, integrat-
sioon), Vladimir Svet (kommunaal 
ja keskkond), Madle Lippus (linna-
planeerimine), Kaarel Oja (kultuur), 
Joosep Vimm (ettevõtlus). 

Tallinna linnavolikogu esimeheks 
on nimetatud Jevgeni Ossinovski.

Haaberstis alustas tööd linna-
osakogu kümnes koosseis. Haabersti 
linnaosakogu esimeheks valiti Lembit 
Kolk, kelle poolt hääletas 10 linnaosa-
kogu liiget. Linnaosakogu esimehe 
asetäitjaks valiti Juhan Hindov, kelle 
poolt hääletas 11 linnaosakogu liiget.

Ühtlasi toetas Haabersti linnaosa-
kogu Tallinna linnapea poolt esitatud 
Oleg Siljanovi kandidatuuri Haabersti 
linnaosavanema ametikohale käes-
oleva linnavalitsuse volituste ajaks. 
Linnaosavanema nimetab ametisse ja 
vabastab ametist Tallinna linnavalit-
sus linnapea ettepanekul, kuulates ära 
linnaosakogu arvamuse. 

Haabersti linnaosakogu on 19-liik-
meline. Sinna kuuluvad Oleg Siljanov 
(Eesti Keskerakond), Juhan Hindov 
(Eesti Keskerakond), Andrei Vaingort 
(Eesti Keskerakond), Eduard Toman 
(Eesti Keskerakond), Irina Antonjuk 
(Eesti Keskerakond), Inga Rumjantse-
va (Eesti Keskerakond), Olga Baraba-
ner (Eesti Keskerakond), Kristi Rüütel 
(Eesti Keskerakond), Zaven Bozikjan 
(Eesti Keskerakond), Tõnu Peit (Eesti 
Reformierakond), Piret Tulpe (Eesti 
Reformierakond), Lembit Kolk (Ees-
ti Reformierakond), Katrin Helendi 
(Eesti Reformierakond), Kadri Karus 
(Eesti Reformierakond), Krista Soa-
Tamm (Erakond Eesti 200), Johannes 
Vergi (Erakond Eesti 200), Tarmo 
Prikk (Erakond Eesti 200), Rain Vee-
tõusme (Isamaa Erakond) ja Vootele 
Hansen (Isamaa Erakond). HLOV
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Haabersti linnaosavalitsuse ajaleht www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

Hääleta kaasavasse 
eelarvesse esitatud 
ideede poolt!   
 LK 3

Järveotsa mänguväljakule 
paigaldati viipekeelne 
tahvel 
 LK 3

Vingugaasiandur on 
kohustuslik kodudes, 
kus on puuküttel töötav ahi, 
kamin, pliit või katel LK 4

Arhitekt Tiina Jaska 
pälvis Tallinna 
raemedali
  LK 2

Haaberstist saab jõulukuul 
muinasjutuline jõulumaa 

Pühad aina lähenevad ja lin-
naosa tänavad ning haljasalad 
täituvad kaunite tulede ja ainu-
laadsete valgusinstallatsioon-
idega.

Varasematel aastatel Haabersti linna-
osa kaunistanud talvevalgustus sai ka 
sel aastal täiendust. Paigaldati mitmeid 
valgusinstallatsioone, dekoratsioone, 
valguskette ning täiendatakse posti-
dekoratsioone. Jõuluaegses valgussä-
ras on kogu Väike-Õismäe tiigi pro-
menaad nagu eelmisel aastalgi, lisaks 
loovad tiigi kaldal jõulumeeleolu ja 
pakuvad silmailu mitmesugused põne-
vad valgusinstallatsioonid. Rohkelt val-
guslahendusi leidub terves linnaosas, 
mitmesuguste kaunistustega täiendati 
ka eelnevatel aastatel juba kaunistatud 
kohti. Esmakordselt saavad sel aastal 
valguslahenduse ka Järveotsa mängu-
väljak ja selle lähiümbrus. 

Meil on veel häid uudiseid – esma-
kordselt korraldab Haabersti linnaosa 
valitsus Väike-Õismäe tiigi promenaa-
dil ainulaadse jõululaada. Laat on ava-
tud 20.–26. detsembrini. Müüakse mit-
mesugust jõulukaupa, käsitöökaupa, ei 
puudu ka maitsvad ampsud ja soojad 

joogid. Laat on avatud 20.12–22.12 kell 
16.00–20.00 ja 23.12–26.12 kell 12.00–
18.00. Lisaks käib laadal ringi jõuluva-
na ning väikestele laadakülastajatele on 
tasuta ponisõit. Jõuluvana ootab kõiki 
väikseid ja suuri sõpru külla 24.12 kell 
12.00–13.30, 25.12 kell 12.00–14.30 ja 
26.12 kell 12.00-–14.00. Tasuta poni-
sõitu saab teha 24., 25., ja 26. detsemb-
ril kell 13.00 kuni 15.00. Meeleolu loob 
tiigi ääres jõulumuusika.

Laata korraldab Haabersti linna-
osa valitsus. Seoses COVID-19 viiruse 
levikuga palume elanikke ja külasta-
jaid olla üritusel üksteisega arvestada 
ja käituda vastutustundlikult. Haigena 
või haigustunnustega tuleb nii enda 
kui ka kaaskodanike tervise huvides 
jääda koju.

Kui piirangud lubavad, siis kor-
raldab linnaosavalitsus ka sel aastal 
vana-aasta õhtul Väike-Õismäe tiigi 
ääres aastavahetuse ilutulestiku. Kut-
sume eraisikuid raha õhku läkitamise 
asemel panustama heategevusse ning 
jätma ilutulestiku professionaalide 
tööks. 

Haabersti linnaosa valitsus soovib 
kauneid jõule ning rõõmuküllast aasta 
lõppu! Olge terved ja hoitud

Valgusinstallatsiooni visualisatsioon Järveotsa mänguväljakul

Haabersti linnaosakogu

Valgusinstallatsiooni visualisatsioon Väike-Õismäe tiigi ääres

Laadamajakesed
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H
ead lugejad! Aasta 2021 on lõpule 
jõudmas ning teie käes on Haabers-
ti linnaosa ajalehe selle aasta viima-
ne number.  

Vaatamata sellele, et olin linnaosavanem 
alates septembrist, katkes minu ametiaeg linna-
osavanemana seoses toimunud kohalike oma-
valitsuste volikogude valimistega, kuid täna 
saan ma juba ametlikult kinnitada, et jätkan 
linnaosavanemana käesoleva linnavalitsuse vo-
lituste ajal. 

Tänan elanikke, linnaosakogu kui ka linna-
pead usalduse eest ning luban, et teen kõik en-
dast sõltuva, et Haabersti areng oleks ka edaspi-
di jätkusuutlik ja kiire. 

Sel aastal oleme ära teinud palju, kuid järg-
miseks aastaks on meil samuti suurejoonelised 
plaanid. Räägime sellest täpsemalt jaanuarikuu 
lehes, kuid vihjan, et meie pärl – Väike-Õismäe 
– tiik muutub järgmisel aastal veelgi ilusamaks. 

Jõulude ajal on soov uskuda imet ja loota, 
et kõik meie soovid täituvad. Lisaks Haabersti 
arengule soovin ma, et saaksime teiega järgmi-
sel aastal kohtuda mitmesugustel üritustel ilma 
piiranguteta. See aga ei sõltu minu või linna-
osavalitsuse soovist, selleks peab igaüks andma 
oma panuse. 

Koroonaviirus ei kao iseenesest kuhugi. 
Saame viirusest üle ainult siis, kui kuulame 
arste ja usume teadust. Meie linnas ja ka linna-
osas on vaktsineerimine tehtud väga lihtsaks, 
näiteks saab eelregistreerimiseta vaktsineeri-
da end koroonaviiruse vastu Haabersti Rimis, 
sealsamas on võimalik saada ka nõu ja konsul-
tatsiooni sel teemal. 

Uhkusega saan öelda, et Haabersti linnaosa 
valitsuse meeskond on vaktsineeritud, võtke 
meist eeskuju. 

Jõulud hiilivad iga päevaga üha lähemale ja 
ka linnaosa on iga päevaga aina rohkem jõu-
luehteis. Sel aastal ehib Nurmenuku keskuse 
esisel platsil asuvat linnaosa jõulupuud uus ja 
särav jõuluvalgustus. 

Rohkelt valguslahendusi leidub terves 
linnaosas, sest mitmesuguste kaunistustega 
täiendati ka eelnevatel aastatel juba kaunista-
tud kohti. Meil on veel häid uudiseid – esma-
kordselt korraldab Haabersti linnaosa valitsus 
Väike-Õismäe tiigi promenaadil ainulaadse 
jõululaada. 

Laat on avatud 20.–26. detsembrini ning 
sealt saab osta nii sööki, jooki kui kindlast leiab 
palju põnevat ka kingikotti. Kohal on ka jõulu-
vana. Kutsun elanikke tiigi äärde jalutama ning 
valgusinstallatsioone vaatama ning jõuluoste 
tegema. 

Mul on au töötada teie heaks! Kui teil on 
muresid või rõõme, häid ideid või ettepane-
kuid, tähelepanekuid, siis andke märku ja kir-
jutage otse mulle või linnaosavalitsusele.

Soovin teile, head Haabersti elanikud, ilusat 
ja kaunist jõuluaega ning toredat aastavahetust. 
Püsige terved, hoidke end ja oma lähedasi!

JUHTKIRI / LINNAOSA UUDISED

JUHTKIRI

Tallinna linnavalitsus otsustas anda Tallinna 
raemedali teenekale kunstnik-ruumikujunda-
jale ja Haabersti linnaosa valitsuse arhitektile 
Tiina Jaskale 50-aastase pühendunud töö eest 
Tallinna linnaorganisatsioonis.

Tiina Jaska on töötanud Tallinna linnaorga-
nisatsioonis alates 1971. aastast. Kuni 30. det-
sembrini 2000 töötas ta järjepanu arhitektuuri 
ja planeerimise valitsuses, Tallinna arhitektuuri 
ja linnaplaneerimise ametis ning Tallinna lin-
naplaneerimise ametis, kus tegeles detailpla-
neeringute ja ehitusprojektide menetlemisega. 
Alates 15. maist 2001 töötab Tiina Jaska arhi-
tektina Haabersti linnaosa valitsuses.

Tallinna raemedal on Tallinna linna auta-
su, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse 
tunnustusena. Alates 2004. aastast välja antava 
raemedali on seni pälvinud 86 inimest.

Tallinna kommunikatsioon

Utilitas ehitas ja rekonstrueeris kahe 
aastaga Väike-Õismäel üle 15 km soo-
justorustikku, mille raames tehti kokku 
üle 13 miljoni euro võrguinvesteerin-
guid. Torustike uuendamine puudutas 
otseselt ligi 230 hoonet ja 10 500 leib-
konda.

Kogu Väike-Õismäe ringtee piirkonna soojus-
torustike uuendamine on olnud Utilitase kahe 
aasta suurim võrgutööde projekt. 2020. aastal 
vahetati välja torud Väike-Õismäe põhjapool-
ses osas ning sel aastal tehti tööd piirkonna 
lõunapoolses osas. „Ehitasime juurde ja re-
konstrueerisime torustikku võimalike rikete 
ja soojusedastuse häirete ennetamiseks ning 
klientide energiasäästu tagamiseks,“ ütles Uti-
litase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt. 
„Võrguehitustööd algasid kaks aastat tagasi ja 
praeguseks on need lõpetatud. Mahukate töö-
dega kaasnevad paratamatult nii liikluses kui 
ka teenuse kasutamises ebamugavused ning tä-
name seetõttu kõiki kannatlikkuse eest.

Soojus on nähtamatu teenus. Elanikud ei 
mõtle, kust see tuleb, millest see tehtud on ja 
kuidas see töötab, vaid külma radiaatori korral 
või sooja vee puudumisel tuntakse meie töö 
vastu huvi. Meie roll on tagada elanikele mu-
retu teenus, millele ei peagi mõtlema ning mis 
on alati olemas, ka kõige külmemal ajal,“ sõnas 
Robert Kitt.

Ehitustööde käigus eemaldati valdavalt 
1970. aastate lõpus ehitatud amortiseerunud 
torustik ning asemele paigaldati nüüdisaegsed 
eelisoleeritud torud. Vanad torud viiakse üm-
bertöötlemisse ja neid taaskasutatakse näiteks 
sulundseinte või truubitorudena. 

Uuendatud said nii maa-alune torustik kui 
ka hoonesisesed torustikud, mis asusid pea-
miselt hoonete keldrites. 2022. aasta kevadel 
vaadatakse taastatud haljastus veel kord üle ja 
vajadusel seda korrastatakse.

Töid tehti kokku ligi 235 päeva. Tööde teos-
taja oli AS KE Infra, teekatete järelvalvet teostas 
Watercom OÜ, rekonstrueerimistööd tehti vas-
tavalt OÜ HeatConsult koostatud projektidele.

Tervelt  
ja rõõmsalt 
uude aastasse

Arhitekt Tiina Jaska pälvis 
Tallinna raemedali

Nüüd on Väike-Õismäel tipptasemel 
töökindel kaugküttetorustik

Oleg Siljanov 
Haabersti  

linnaosa vanem

Tiina Jaska

Kokku uuendati Väike-Õismäe elamupiirkonnas 15 km kaugküttetorustikku, mis varustab soojusega  
aastaringselt 230 hoonet, sh 10 500 leibkonda.

15 km uut torustikku
Sh ligi 9 km maa-alust 
torustikku
Sh ligi 6 km torustikku 
keldrites
Tööd mõjutasid 230 hoonet  
ja ligi 10 500 eluruumi
13 mln investeeringuid
45 000 m3 väljakaevatud 
pinnast
50 000 m3 taastatud 
katendeid
235 päeva kestsid ehitustööd 
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Tallinna kaasava eelarve hääletusel 
saab osaleda iga vähemalt 14-aastane 
isik. Iga hääletusel osaleja saab hääle-
tada kuni kahe endale meelepärase idee 
poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Kaheksas linnaosas on hääletusel kokku 132 
kaasava eelarve ideed. Haaberstis on hääletusel 
20 ideed. Hääletusele pääsenud ideed on all-
järgnevalt on alljärgnevad.
• Pumptrack Õismäele (Haabersti1) 
• Rannatualetid ja välidušid Kakumäe randa – 

nägus, mugav ja keskkonnasõbralik lahendus 
(Haabersti2); 

• Vabaõhualadele mõeldud muusikainstrumen-
did (Haabersti3); 

• Välijõusaal reguleeritavate treeningseadmete-
ga Järveotsa tee 15a kinnistule (Haabersti4);

• Pumptrack ja interaktiivne mänguväljak Ka-
kumäele (Haabersti5)

• Merirahu kallasraja ja ujumiskoha korrasta-
mine (Haabersti6)

• Ratta õpperada Järveotsa tee 15a kinnistule 
(Haabersti7)

• Putukahotell (Haabersti8)
• Slackline liinid (Haabersti11)
• Kogukonnaiad Haaberstisse (Haabersti12)
• Mänguväljak Kakumäele (Haabersti18)
• Jalgrataste „Pargi ja reisi“ majake (Haabers-

ti19)
• Rocca Al Mare – Haabersti metsatee rajamine 

(Haabersti24)

• Päevavarjud Harku rannas (Haabersti28)
• Sild üle Tiskre oja (Haabersti30)
• Terviserada „Paljajalu“ (Haabersti33)
• Laste mänguväljak koerte jalutamisala läheda-

le Õismäe rabas (Haabersti36)
• Sisekvartalite ja laste mänguväljakute valgus-

tus (Haabersti40)
• Jalgrattaparklad elurajoonidesse (Haabers-

ti42)
• Tallinna luulerada Haaberstis (Haabersti 43)

Loe lähemalt kaasava eelarve kohta veebi-
lehelt www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/

Kuidas saab hääletada?
Meie lehe ilmumise kuupäevaks on pabersede-
liga hääletamine juba lõppenud, kuid hääletada 
saab veel kuni 12. detsembri keskööni digitaal-
selt keskkonna taotlen.tallinn.ee vahendusel, 
kuhu tuleb enne sisse logida riigi autentimistee-
nuse TARA abil. Hääletaja saab end autentida 
nii ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID kui ka välis-
riigi kasutajana.

Igas linnaosas enim hääli pälvinud projekt 
saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja lä-
heb järgmise aasta jooksul teostamisele. Kaasa-
va eelarvega viiakse igas linnaosas aasta jooksul 
ellu vähemalt üks projekt, mille linnaosa elani-
kud on ise välja pakkunud ja valinud.

Kaasava eelarve projektide tarbeks on 2022. 
aastal esialgselt planeeritud 1 miljon eurot. 
Täpse kaasava eelarve kogusumma kinnitab 
Tallinna linnavolikogu 2022. aasta eelarve vas-

tuvõtmisel. Kogusummast kolm neljandikku 
jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ühe 
neljandiku jaotamisel võetakse arvesse linnaosa 
elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Linnaelu edendamiseks esitasid linlased 
kaasava eelarve ideekorjega kokku 389 ideed, 
millest hääletusele kvalifitseerusid 132 ettepa-
nekut. Kolmandik hääletusel olevatest ideedest 
puudutab linnakeskkonda, lastele ja noortele 
on suunatud viiendik, teine viiendik algatusi 
on mõeldud parandama sporditaristut. Ideede 
teostatavust hindas ekspertkomisjon, et sõeluda 
esitatud ideede hulgast välja need, mis on juba 
teise rahastusallika toel kavas, mida pole või-
malik teostada 2022. aasta jooksul või kaasava 
eelarve rahalistes piirides. Samuti jäid hääletu-
selt kõrvale ideed, mis ei vasta Tallinna üldistele 
arengueesmärkidele ega ole investeeringuob-
jektid. HLOV

HEAKORD / TERVIS

Hääleta kaasavasse eelarvesse 
esitatud ideede poolt!

Tallinna Keskraamatukogu kutsub osa võt-
ma lugemisprogrammist „Loeme en-
nast Teletorni tippu“. Programm kestab 
01.11.2021‒30.04.2022 ning osalema on ooda-
tud Tallinna koolide 1.–9. klassid.

Tänavuse lugemisprogammi märksõnaks 
on ühendatus. Lood, mida raamatutest loeme 
või filmidest vaatame, ühendavad meid ka siis, 
kui me füüsiliselt kokku ei saa. Mida rohkem 
me samu lugusid teame, seda enamast on meil 
omavahel rääkida ja seda paremini üksteist 
mõistame.

Lugemisprogrammi võistkonna moodustab 
terve klass. Tallinna Teletorni tippu jõudmiseks 
on vaja läbida 1050 trepiastet, mis algklassidele 
tähendab kokku 5250 lehekülje lugemist, va-

nematele klassidele 10 500 lehekülje lugemist. 
Lugemisprogrammi peaauhinnaks on Tallinna 
Teletorni külastus. Selle võidavad kolm kõige 
rohkem lugenud klassi kummastki vanuserüh-
mast (arvestatakse lehekülgede arvu õpilase 
kohta). Lisaks loositakse lugemisprogrammi 
lõpus välja eriauhindu. 

Tallinna koolide õpetajad saavad klassi lu-
gemisprogrammis osalema registreerida koolile 
lähimas raamatukogus kohapeal, e-posti või te-
lefoni teel. Lugemisprogrammis osalemise tin-
gimused leiab Lastelehelt.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu las-
te- ja noorteteenindusest telefonil 683 0914 ja 
e-posti aadressil laste@tln.lib.ee.

Tallinna Keskraamatukogu lugemisprog-

ramm „Loeme ennast Teletorni tippu“ sai ins-
piratsiooni Saksa lastekirjaniku Ursel Scheffleri 
„Raamatutorni“ ideest.

Tallinna Keskraamatukogu 

Alice Nurmela
Tartu ülikooli üliõpilane

Tallinna ülikooli kuus tudengit töötasid erialasid 
lõimiva projekti (ELU) raames välja viipekeelse 
tahvli. Tahvli eesmärk on ühendada mänguväl-
jakul viipekeelset ja kuuljate kogukonda. Viipe-
keele tutvustamine varases eas aitab lastel kasva-
da teadmisega, et erinevused eakaaslastega pole 
suhtlemisel takistuseks. Lapsed võtavad üldjuhul 
uusi teadmisi väga kiiresti omaks, mistõttu usu-
me, et mänguväljak on hea koht lõimimise alus-
tamiseks. Tahvlile koondasime laste enim kasu-
tatud sõnad viibetega. Esindatud on näiteks ema, 
isa, ei taha, aita, tule mängima jt. Lisaks õpetab 
tahvel tähestiku viiplemist – tähthaaval saab laps 
oma nime viibelda. Viiped on ette antud joonis-
tena, mistõttu oleme lisanud ka QR-koodi EKI 
viipekeele sõnastikule, et vajadusel saaks viiple-
mist videotes üle vaadata. Projekti toetasid Tal-

linna ülikool, Haabersti linnaosa valitsus ja Eesti 
Viipekeele Selts. Tööd teostas Tiptiptap OÜ ning 
tahvli kujundas Triin Jõeveer.

Haabersti Rimis 
(Haabersti 1)  
on avatud nõustamis-  
ja vaktsineerimispunkt

Koroonaennetuspunkt on avatud argipäeva-
del kell 12–19 ja nädalavahetusel kell 10–17. 
Soovijaid teenindatakse eelbroneeringuta ja 
tasuta, välja arvatud saatekirjata PCR testi te-
gemisel. Esmase vaktsiinikuuri saavad läbida 
kõik alates 12. eluaastast. Vaktsineerimiseks 
pakutakse kahedoosilisi Pfizer/BioNTech ja 
Moderna vaktsiine ning alates 18. eluaastast 
ka ühedoosilist Jansseni vaktsiini. Tõhustus-
doose tehakse Eestis kõigile alates 18. eluaas-
tast. Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega vakt-
sineeritutele tehakse tõhustusdoos esmasest 
vaktsineerimiskuurist kuue kuu möödumisel, 
Jansseni ja AstraZeneca vaktsiiniga vaktsinee-
ritutele viie kuu möödumisel. Tõhustusdoose 
tehakse Pfizeri või Moderna vaktsiiniga.

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik ise 
vaktsineerima minna, saab Tallinnas vakt-
sineerimisbrigaadi ka koju kutsuda. Kodus 
vaktsineerimise soovist saab teada anda te-
lefonil 666 2727, kõnesid võetakse vastu 
tööpäevadel 8–20 ja nädalavahetusel 9–17.  
HLOV

Linnaosa valitsus jagab 
korteriühistutele libeduse 
tõrjeks graniitsõelmeid

Haabersti linnaosa valitsus jagab korteriühis-
tutele talviseks kõnniteede hoolduseks tasuta 
graniitsõelmeid. Sõelmeid väljastatakse kuni 
21. detsembrini linnaosavalitsuse koostöö-
partneri juurest.

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov 
sõnas, et igale korteriühistule on ette nähtud 
trepikoja kohta üks ligi 25 kilogrammi kaa-
luv kott graniitsõelmeid. „Sõelmete kättesaa-
miseks tuleb korteriühistu esindajal minna 
linnaosa valitsuse koostööpartneri juurde, 
kes graniitsõelmed väljastab,“ ütles Siljanov 
ning kinnitas, et graniitsõelmeid jätkub kõi-
gile linnaosa korteriühistutele ning vajadusel 
tellitakse neid juurde. Libedustõrje puistema-
terjalide väljastamine toimub alates tänasest 
kuni 21. detsembrini Tänavapuhastuse AS 
laost aadressil Järve 37, Tallinn. Väljastamine 
toimub tööpäevadel kell 10.00–19.00.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskir-
jale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud 
teostama heakorratöid kinnistuga või ehiti-
sega külgneval puhastusalal (puhastusala on 
kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja 
sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasuta-
da puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2–6 
mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide. 

Lisainfo: Urmas Teeorg, telefon 
6404811 või e-posti aadress  
urmas.teeorg@tallinnlv.ee

Keskraamatukogu kutsub õpilasi 
end Teletorni tippu lugema

Koroonaennetuspunkt  
Haabersti Rimis

Keskraamatukogu kutsub õpilasi  
end Teletorni tippu lugema

Viipekeelne tahvel 
Järveotsa mänguväljakule

Viipekeelne tahvel Järveotsa 
mänguväljakul
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2021. aasta Lahkuse päeva tähista-
sid Lions klubid üle Eesti projektiga 
„Lahke naeratus loeb“. Koostöös Suu-
kooli ja Punase Ristiga kingiti igale 
2021. aastal esimesse klassi läinud 
lapsele suu tervisele pühendatud kin-
kekott. 

Rahvusvahelise Lions Klubide 
Organisatsiooni Eesti piirkond kin-
kis koostöös Suukooli ja Eesti Punase 
Ristiga igale esimese klassi lapsele – 
ligi 15 000 tüdrukule ja poisile – ham-
baharja ja hambapasta koos vastava 
meelespeaga ning kordumatu kujun-
dusega lõvihelkuri. Kingituse eesmärk 
on teadvustada, et terved hambad ta-
gavad lisaks kaunile naeratusele ka 
hea tervise. Korrapärane ning õigete 
võtetega suuhügieen koos hambasõb-
raliku toitumisega on parim viis oma 
tervise eest hoolitseda. Rõõmus ja las-
tepärane helkur toetab pimedal ajal 
turvaliselt ja naerusui koju jõudmist. 

Kakumäe Lions klubil oli au anda 
kingitused üle 11. ja 12. novembril 
neljale Haabersti piirkonna koolile, 

need olid Haabersti Vene gümnaa-
sium, Järveotsa gümnaasium, Rocca 
al Mare kool ja Mustjõe gümnaasium.

Tartu ülikooli hambaarstiteadu-
se instituudi uuringu kohaselt leidus 
2019. aastal 6-aastaste laste seas vä-
hem kui kolmandik (28%) täiesti ter-
vete piimahammastega lapsi. Kohest 
ravi vajasid 58% laste hambad ning 
kaariese algeid leidus 66% uuritutest. 
6-aastastest lastest peseb hambaid 
kaks korda päevas 69%, juhuslikult 
7%, ülejäänud pesevad hambaid üks 
kord päevas.

Haridus- ja teadusministeerium 
kiitis heaks meie ettevõtmise pöörata 
tähelepanu laste suuhügieenile ning 
tuletab meelde, et laste hambaid ra-
vitakse Eestis kuni 19. eluaastani ta-
suta. Kingitusega juhitakse nii laste 
kui ka vanemate tähelepanu sellele, et 
korrapärane ning õigete võtetega suu-
hügieen koos hambasõbraliku toitu-
misega on parim viis oma tervise eest 
hoolitseda.  Lahke naeratus loeb!

Lions Klubi Tallinn Kakumäe

Kui varasemalt oli vingugaa-
siandur kohustuslik nendes 
eluruumides, kus on korstna-
ga ühendatud gaasiseade, siis 
uue aasta algusest on andur 
kohustuslik ka kõikides nendes 
kodudes, kus on tahkeküttel 
töötav ahi, pliit, kamin või ka-
tel. Lisaks kodudele on vingu-
gaasiandur uuest aastast ko-
hustuslik ka mitteeluhoonetes, 
kus on tahkeküttega küttesüs-
teemid.

Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja 
kõige hullema aitab ära hoida selle 
varajane avastamine. Paraku juhtub 
aga igal aastal mitmeid õnnetusi, kus 
vingugaas nõuab inimelu. Vingugaa-
sist tulenevaid ohte ei tohi alahinnata 
ning vähim, mida igaüks enda ja lä-
hedaste kaitseks teha saab, on paigal-
dada koju vingugaasiandur. „Kuna 
vingugaas on lõhnatu, värvitu ja mait-

setu, on seda ilma vastava andurita 
võimatu tuvastada. Lisaks salakavalu-
sele on see gaas ülimalt mürgine – see 
uinutab ohvri ja röövib temalt või-
maluse ruumist iseseisvalt väljuda,“ 
selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve 
osakonna juhataja Tagne Tähe.

Vingugaasimürgistuse esma-
sed sümptomid on uimasus, iivel-
dustunne ja pearinglus. Raskematel 
juhtudel võib mürgistus tuua kaasa 
ka neuroloogilised häired, kooma ja 
surma. Kõige tundlikumad on vin-
gugaasimürgistuse suhtes lapsed ning 
hingamiselundite ja vereringehaigusi 
põdevad inimesed ning eakad. Sa-
geli ei osata kergemaid sümptomeid 
vingugaasiga seostada, mistõttu võib 
probleemi allikas tuvastamata jääda.

Sel aastal on vingugaasimürgistu-
se saanud vähemalt 44 inimest, neist 
pooled on saanud mürgistuse kütte-
süsteemi rikke või vale kasutamise 
tõttu. „Selleks, et saatuslik vingumür-

gistus tekiks, piisab paraku vähesest. 
Tihti pääseb vingugaas tuppa liialt 
vara suletud ahju- või pliidisiibri tõt-
tu. Sageli arvatakse, et ahi püsib soo-
jem siis, kui sulgeda see ajal, kui söed 
veel hõõguvad. Paraku selline teguviis 
soojavõitu ei too, küll aga suurendab 
ohtu, et vingugaas tungib tuppa. Seda 
on katsetatud ja testitud ning kõik 
pottsepad võivad sama kinnitada,“ 
rääkis Tähe. Teine sagedane põhjus, 
miks vingugaas saab ruumi tekki-
da, on tavasilmale raskesti avastata-
vad rikked kütteseadmes. Neid aitab 

õigeaegselt avastada küttesüsteemi 
iga-aastaselt hooldav korstnapühkija.

„Selleks, et ennetada vingugaasist 
põhjustatud surmasid, ongi uue aasta 
algusest vingugaasiandur kohustus-
lik kõikides nendes kodudes, kus on 
tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin 
või katel. Siia alla kuuluvad ka suvilad 
ja maakodud, kus küll igapäevaselt ei 
elata, kuid kus aeg-ajalt siiski pike-
malt viibitakse ja ööbitakse. Samuti 
on andur edaspidi kohustuslik nendes 
mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttel 
töötav küttesüsteem,“ selgitas Tähe.

Vingugaasianduri jaoks sobivaim 
koht sõltub mitmetest asjaoludest – 
nii kütteseadme tüübist, ruumide pla-
neeringust, ventilatsioonisüsteemist, 
inimeste tavapärasest paiknemisest 
ruumides, kui ka ümbritsevast kesk-
konnast. Anduri paigaldamisel tuleb 
kindlasti järgida seadmega kaasas ole-
vat kasutusjuhendit, sest vaid siis saab 
olla kindel, et andur töötab korrektselt 

ja annab ohust märku õigel ajal. Nagu 
kõikidele anduritele, nii on ka vingu-
gaasiandurile märgitud kasutusaeg, 
mida tuleb jälgida. Nii saab olla kindel, 
et andur on töökorras. Vananenud sea-
de tuleb vahetada uue vastu.

Kui vingugaasiandur annab ohust 
märku, tuleb ruumist võimalikult kii-
resti lahkuda ning minna värske õhu 
kätte. Ruumist väljudes tuleb avada 
tuulutamiseks aknad ja kütteseadme 
siibrid. Kui enesetunne on halb ning 
mürgistussümptomid tugevad, tuleb 
helistada hädaabinumbril 112.

Päästeamet teeb igapäevaselt 
kodunõustamisi, et ennetada õn-
netustesse sattumist. Sel aastal on 
nõustatud 9500 tahkeküttega kodu, 
vingugaasiandur oli neist kodudest 
vaid 35%. Kuna pühad on lähenemas 
ja jõulud on andmise aeg, on hea mõte 
pakkida sõprade ja lähedaste kingi-
kotti ka elupäästev vingugaasiandur. 
Päästeamet

OHUTUS  /LINNAOSA UUDISED

Jaanuari algusest on vingugaasiandur kohustuslik kõikides 
kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel

Lahkuse päeva tähistasime üheskoos  
projektiga „Lahke naeratus loeb“

„Lahke naeratus loeb“ Järveotsa gümnaasiumis

Ametlikud teadaanded

Haabersti linnaosa valitsus AVALIKUSTAB ajava-
hemikus 21.12.2021–11.01.2022 „Astangu tn 50b 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.“

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Puusepp & Mänd. Töö 
nr 06052021. Ala suurus on 1,95 ha. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on ümberkruntimise teel moodustada üks elamu-
maa krunt, kaks transpordimaa krunti ja üks ajutine üldkasu-
tatava maa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale 
elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni kolme kor-
terelamu ning neid ühendava maa-aluse parkimiskorruse ehi-
tamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krunt on planeeritud moo-
dustada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust Astangu tn 
50b. Mootorsõidukite juurdepääs krundile on Astangu tänavalt. 
Krundile on planeeritud vähemalt 40% ulatuses krundi pind-
alast maaga seotud haljastust. Parkimine on ette nähtud oma 
krundil osaliselt maa peal ja osaliselt maa-alusel parkimiskorru-
sel. Parkimiskohtade planeerimisel on võetud aluseks Tallinna 
linnavolikogu 17. septembri 2020 otsus nr 84 „Tallinna parki-
miskohtade arvu normid“

Käesoleva kuulutusega loetakse avalikust väljapanekust 
teavitatuks Astangu tn 50a, Astangu tn 52, Astangu tn 56, As-
tangu tn 48, Astangu tn 58 ja Astangu tn 44 korteriühistute 
liikmed. Vastavalt HMS § 40 lg 3 p 6 nimetatud isikuid eraldi 
ei teavitata.

Detailplaneeringutega saab ülalnimetatud ajavahemikus 
tööpäeviti tutvuda linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 II 
korrusel ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 5. 
Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda 
ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/
tpr/ Planeeringu nr DP016220.

Haabersti linnaosa valitsus AVALIKUSTAB ajavahe-
mikus 13.12.2021–29.12.2021 „Vabaõhumuuseumi 
tee 53 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.“

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing R-KONSULT. 
Töö nr 02/2015. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada 
planeeritaval alal olevatest üldkasutatava, tootmis- ja trans-
pordimaa sihtotstarbega kruntidest elamu-, transpordi- ning 

tootmismaa sihtotstarbega krundid. Detailplaneeringus on 
määratud kruntide jaotus, nende kasutamise tingimused ning 
ehitusõigus nelja üksikelamu ehitamiseks, mis on kuni kahe 
maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. 

Planeeritud ala on jaotatud kinnistuteks vastavalt piirkonnas 
välja kujunenud printsiipidele. Planeeritud hoonete proport-
sioonide ja kõrguse kavandamisel on lähtutud olemasolevast 
Vabaõhumuuseumi tee äärsest hoonestusest. Hoonete asukoha 
kavandamisel on arvestatud Vabaõhumuuseumi tee hoonestuse 
ehitusjoont ning tänavaäärset rohevööndit. Planeeritud maa-
ala suurus on 0,55 ha Projekteeritavate hoonete arhitektuurne 
lahendus peab olema nüüdisaegne ja arvestama asukoha spet-
siifikat:

Detailplaneeringutega saab ülalnimetatud ajavahemikus 
tööpäeviti tutvuda linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 
II korrusel ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 
5. Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjaga saab tut-
vuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.
tallinn.ee/tpr/ Planeeringu nr DP041080.

„Lahke naeratus loeb“ Järveotsa gümnaasiumis

„Lahke naeratus loeb“ Rocca al Mare koolis
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DETSEMBER
13.12-17.12 – Jõulunädal. Iga-aastane tradit-
siooniks saanud jõulunädal. Terve nädala vältel 
noortekeskuses põnevad jõuluteemalised tege-
vused. 
13.12 kell 16.00 – Kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16a. noortele ning on kõigile osalejatele 
tasuta.
14.12 kell 16.00 – Meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! 
Ring on kõigile osalejatele tasuta.
15.12 kell 16.00 – Kokandus.
17.12 kell 16.00 – Loodusnurk. Mitmesugu-
sed loodusteemalised majasisesed, majavälised 
ning virtuaalsed tegevused.
20.12 kell 16.00 – Kunstiring.
21.12 kell 16.00 – Meisterdamine.
22.12 kell 16.00 – Veebimull. Multimeediaring 
kõikidele huvilistele. Digimaalime, teeme vide-
osid ja animatsioone, disainime plakateid jne.
27.12 kell 16.00 – Kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16a. noortele ning on kõigile osalejatele 
tasuta.
28.12 kell 16.00 – Meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! 
Ring on kõigile osalejatele tasuta.
29.12 kell 16.00 – Kokandus.

JAANUAR
03-07.01.2022 – Linnalaager. Käime mitm-
sugustes põnevates kohtades, meisterdame, 
võistleme ja teeme palju muud lõbusat! Laagri 
maksumus on 65€. Laagri töökeel on eesti keel. 
Info: laager@haabersti.ee

Üldinfo: Haabersti noortekeskus. 
Aadress: Õismäe tee 24 (Nurmenuku 
peatus, Karikakra peatus), 
Avatud: esmaspäevast-reedeni 13.00–19.00. 
Telefon: 53090808, 
E-mail: info@haabersti.ee

Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
detsember–jaanuar

Haabersti päevakeskuse 
tegevused 

Üritused
20.12 kell 16.00 „Jõulukumin“. Esinevad Picco-
lo koor ja lauluansambel Pihlamari. 
22.12 kell 14.00 Jõulukontsert. „Kõlahelbeke, 
tasa, tasa, puutus hinge, tasa, tasa...“ Esinevad 
Maarja Radzwill (vokaal), sopran Nele Limberg 
ja pianist Ülle Ulman.
5.01 kell 14.00 Uusaastatervitused ja -kontsert. 
Esineb tantsugrupp MODUS. Vajalik eelregist-
reerimine.

Teenused
Massaaz – E, T, N, R kell 9.00–19.00
Käte- ja jalgade hooldus – E kell 10.00–16.00
Juuksur – T, K 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, 
56242925

Teated
• Rahvatants on puhas rõõm liikumisest! Oo-
tame kõiki 50+ rahvatantsuhuvilisi rahvatant-
surühma, neljapäeviti kell 11.00. Kohtume 6. 
jaanuaril. Anna endast teada ja infot saab tel 
56242921, Ruth Lille.
• Saksa keele ringis on mõned vabad kohad. Kui 
tunned, et on aeg meenutada kunagi õpitut või 
meelde tuletada eelnevaid oskusi, oled oodatud 
igal esmaspäeval kell 10.00.

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.

• Kudumise ja heegeldamise ring ootab oma 
ridadesse uusi nobenäppe. Selle hooaja tee-
ma on pärimuslikud kindad. Ja kes pole enne 
heegelnõela või sukavardaid käes hoidnud, ka 
need saavad vastavad oskused omandatud. Ju-
hendaja Juta Kuuse. Info tel 56242921
• Piccolo koor ootab oma ridadesse uusi lau-
luhääli. Laulame koos igal esmaspäeval kell 
15.00. Laul teeb meele rõõmsaks ja hoiab noo-
rena! Koorijuht Aarne Männik.

Seoses pühadega on 
Haabersti päevakeskus klientidele 
avatud 23.12 kuni kell 14.00 ja 24.12 
-2.01 oleme suletud.

Kohtume taas 3. jaanuaril.

Haabersti päevakeskus soovib 
kõikidele rõõmsaid pühi 
ja toredat uut aastat!
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Kõik D-vitamiinid 
soodushinnaga

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga 01.–31.12.2021 
või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

Õismäe apteek
Õismäe tee 1b, Tallinn | Tel: 6579166

E-R 8:00 – 19:30 | L 9:00 – 16:00

Väike-Õismäe apteek
Õismäe tee 105a, Tallinn | Tel: 6574865

E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00

Aitame sul terve püsida,
         et saaksid osa kõigest olulisest

Väärtusta 
    iga hetke

Väike-Õismäe apteek
Õismäe tee 105a, Tallinn | Tel: 6574865

E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00

–40%–30%
–23%

+372 566 33 813
imre@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

�  Kodumaine kartul, köögivili ja mesi kojutoomi-
sega. Tellimine ja lisainfo TEL 58652190.

�  KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 50cm võrkkotis. 
KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Ladu Haaberstis. 
Tammaru Farm 5238852

�  Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. 
Tel. 58238310

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

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

�  Ostan garaažiboksi.  Notari korraldamine ja ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. 
Tel: 545 11053

�  Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumen-
te ja vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 
Tim

�  Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 

peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevau-
to.ee

�  Müüa garaaž Järveotsa teel, Haabersti. tel.5573440
�  Soodne maalritöö, tapeetimine ja laminaat- 

ning puitparketi paigaldus vilunud meistrilt. T. 
56241861 Martin

�  Ostan Richard Uutmaa maali, akvarelli (R. Uut-
maa). Tasun kuni 2500€. Tel: 56770569

�  Pakun aparatseet   hooldus pediküüri kodukü-
lastusega, ilma lakita. Mugav teenus vanematele 
inimestele ja nendele , kes ei saa ise külastada sa-
longi. Teenus maksab 30- 35€, tel 58652572

�  Otsime abistajat oma 96-aastasele emale, kes elab 
Õismäel. Abi oleks tarvis 3-4 tundi nädalas, edas-
pidi rohkem. Töö sobib ka hakkajale pensionäri-
le. Lisainfo 51 966 955. 

�  Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maastu-
ri või kaubiku. Võib olla remonti vajav. Kiire 
tehing ja vormistamine. skampus@online.ee, 
tel.53654085


