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Linnaossa on paigal
datud ajutised väli
käimlad ja randadesse 
kätepesujaamad
Juunis paigaldati Haabersti linnaosa-
valitsuse tellimusel Õismäe tiigi äär-
de ajutine WC, lisaks on ajutised vä-
likäimlad paigaldatud ka Harku jär-
ve äärde ning Kakumäe randa. Haa-
bersti randadesse paigaldati ka käte-
pesujaamad. Kätepesujaamad jäävad 
randadesse kuni rannahooaja lõpu-
ni. Kätepesujaamad on varustatud 
puhta vee ja seebiga ning neid desin-
fitseeritakse iga päev. Avalikke WC-
sid on Haaberstis üheksa, randades 
on tualetid kuni rannahooaja lõpuni 
ning Õismäe tiigi ääres oktoobrini.

Linnaosavalitsus on käesoleval 
aastal senisest enam panustanud 
linnaosa randade korrastamisse. 
Randades on korrastatud vanu is-
tepinke ja lamamistoole. Lisaks pai-
galdati ka uusi rannatoole ja prügi-
kaste ning Kakumäe rannas on kor-
rastatud ja haljastatud võsastunud 
ala, mida tulevikus saab kasutada 
piknikuplatsina.  HLOV

Haaberstisse rajatakse 
liikluse rahustamiseks 
11 uut teekünnist
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati juu-
ni keskel Tallinna tänavatele liiklust 
rahustavate teekünniste rajamisega.

Töödega alustati Haabersti lin-
naosast, kuhu rajatakse liikluse ra-
hustamiseks üksteist uut teekün-
nist. Künnised rajatakse Vahepe-
re teele, Vana-Rannamõisa teele, 
Pikaliiva tänavale, Järveotsa teele, 
Astangu tänavale ja Humala täna-
vale. Lisaks tõstetakse Veskimetsa 
ja Tuuleveski, Mustjõe ja Piibelehe 
ning Mustjõe ja Saarma tänavate 
ristmikke. Tööde piirkonnas kehti-
vad ajutised liikluspiirangud.

Kokku rajatakse käesoleva aasta 
teekünniste rajamise hanke mahus 
Tallinna tänavatele 87 asfaltbetoo-
nist teekünnist. Ehitustöid teostab 
AS TREF Nord. Ehitustööde lepin-
guline maksumus on ca 307 000 
eurot ning lepinguline tähtaeg on 
september 2020. Liiklejatel palu-
takse järgida ajutisi liikluskorral-
dusvahendeid. HLOV

Tööde käigus uuendatakse Haabers-
ti linnaosas kõnni- ja sõiduteede 
asfaltkatteid ca 17 000 ruutmeetri 
ulatuses. Asfaltkatete uuendamise 
käigus paigaldatakse kõnniteede-
le uusi äärekive, vahetatakse ole-
masolevad kaevupäised uute uju-
vate kaevupäiste vastu ning teos-
tatakse ka puude hoolduslõikust. 
Teetöid tehakse linnaosas suures 

mahus, lisaks hoovidele korrasta-
takse ka Õismäe tiigi ümbrust, kus 
tööd juba algasid. Teekatet uuen-
datakse Õismäe tiigi pargis esma-
kordselt. See on esimene etapp, et 
teha tiigiümbrus veelgi kaunimaks. 
Järgmised tööd on tiigi puhastus, 
haljastus ja lubatud uus ja uhkem 
purskkaev, mis tulevikus lööks Õis-
mäe veelgi enam särama. 

Liiklejatel palutakse järgida aju-
tiste liikluskorraldusvahendite nõu-
deid ja arvestada, et ehitustööde tõt-
tu on piirkonnas tavapärane liikle-
mine häiritud.

Ehitustöid teostab AS TREF Nord. 
Tööde teostamise lepinguline täht-
aeg on 31. august ning lepinguline 
maksumus 451 000 eurot. 

HLOV

Haabersti kvartalisisesed teed ning  
Õismäe tiigi ümbrus saavad uue teekatte
Juunis alustati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel  
Haaberstis kvartalisiseste teede taastusremonttöödega. 

Õismäe tiigi ümbrus saab uue teekatte.

Järgmised tööd 
on tiigi puhas

tus, haljastus ja luba
tud uus ja uhkem 
purskkaev.



3. juuli 20202 HaaberstiJUHTKIRI / UUDISED

M õnusat jätkuvat suve! Teie käes on Haa-
bersti esimene juulikuine number ning 
loodetavasti jõuate suviste tegemiste kõr-
val sellegi läbi lehitseda, sest toimunud 

on Haaberstis nii mõndagi. Samuti oleme alustanud eri-
nevate suurte projektidega, kuid kõigest järgemööda.

Suvesse jõudsime läbi raskuste, kuid tänaseks näitavad 
erinevad numbrid positiivseid tendentse. Kraadiklaasil 
näitasid arvud üht parimat juunikuud ning ei saanudki 
öelda, et jaanipäeva tuli tähistada kehva suusailma saa-
tel. Teiseks näitab koroonaviiruse positiivse proovi andja-
te arv vähenemise tendentsi. See on töö, mida tegi igaüks 
meist, hoolides iga kätepesu või distantsi hoidmisega nii 
endast kui ka oma perekonnast, aga ka teistest me ümber.

Suur rõõm on, et sel segasel ajal näitasid me linnaosa 
koolide õpilased väga häid tulemusi, sealhulgas teeniti 
välja nii kuld- kui ka hõbemedaleid, mille üle tunneme 
suurt uhkust. Kuigi aktused toimusid sel korral teisiti, ära 
jäid oodatud ja planeeritud üritused lõpetajatele, sealhul-
gas ka parimate tunnustamine linnaosavalitsuse poolt, 
on see väljakutse õpetanud meile nii mõndagi.

Ajaloolised koolilõpetajad teavad, et meie ühiskond on 
habras ning tänased tõed võivad homme olla vanad uudi-
sed. See on teadmine, mida tasub meeles pidada õpi- või 
karjäärivalikuid tehes. Palju edu ja kordaminekuid, sõbrad!

Eesti sai aga tervikuna teada, et väike ja digitaalne riik 
annab tohutult võimalusi kiiresti reageerida ja elu ümber 
seada. Loomulikult mitte kõigil ja alati, aga õppetöö toi-
mumine kolme kuu jooksul näitas, et Eesti IT-tiiger jõuab 
veel hüpata küll, kuid kahtlemata tuleb teda veelgi enam 
poputada. Tahes-tahtmata võisid need mõned kuud an-
da meile aimu tulevikust, kus inimkontaktid on veelgi 
harvemad kui praegu. Praegu me veel selles ajastus õn-
neks ei ole ning virtuaalprillide asemel käivad jätkuvalt 
inimesed koos ja ka randades puhkamas. Oleme sel aas-
tal panustanud randade korrashoidu varasemast enam, 
sealhulgas paigaldanud näiteks kätepesujaamad ning eel-
misel aastal soetatud lamamistoolid said sel aastal veidi 
traditsioonilisemat lisa rannapinkide näol.

K a suplusvee kvaliteet on olnud aktuaalne tee-
ma. Nii Harku kui ka Kakumäe proovid on 
head ning vett analüüsitakse iga kuu kordu-
valt. Möödas on õnneks ka esimene ehma-

tus klaasikildudega Harku järve rannaalal, mistõttu loo-
dan siiralt, et pahatahtlikkust ei esine ning puhkus saab 
jätkuda turvaliselt.

Rõõm on ka teatada, et kvartalisiseste 
teede remonttööd käivad täie hooga ning 
sel aastal investeeritakse Haabersti sõi-
du- ja kõnniteedesse enam kui eelmi-
sel ja üle-eelmisel aastal kokku! Seal-
hulgas teeme korda ka tee Õismäe tiigi 
ümber, mis saab olema esimene samm 
tiigiala arendamisel. Ees ootavad tiigi pu-
hastamine, haljastustööd ning ka uus ja 
uhkem purskkaev.

Ma soovin teile turvalist ja 
jõudu andvat suve! 

Tiiger jõuab hüpata

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Suur rõõm on, et sel segasel ajal 
näitasid me linnaosa koolide 
õpilased väga häid tulemusi, 
sealhulgas teeniti välja nii kuld 
kui ka hõbemedaleid, mille üle 
tunneme suurt uhkust. 

Õismäe tee 24 varasemalt rekonst
rueeritud osas (Akorpus) tegutseb 
Haabersti Päevakeskus. Uude re
konstrueeritavasse osasse (Bkor
pus) tuleb noortekeskus, mis ava
takse 2021. aasta augustis.

Õismäe tee 24 hoone B-korpuses 
kohandatakse olemasolev ruumi-
plaan Haabersti Vaba Aja noorte-
keskuse tarbeks. Lisaks nähakse et-
te kaks saali kahele rentnikule. Hoo-
ne C-korpus rekonstrueeritakse nii 
päevakeskuse kui ka noortekesku-
se ühiskasutuseks. Samuti tuleb kor-
pusesse suur saal koos väliterrassi-
ga. Objekti kinnistule on projektee-
ritud uus asfaltkate ja lisaparkimise 

võimalus. Lisaks tuleb kinnistule ka 
korvpalliplats.

Haabersti linnaosa vanem Andre 
Hanimägi sõnas, et uut noortekes-
kust on linnaosale väga vaja, sest seni-
sed ruumid aadressil Õismäe tee 88a 
on amortiseerunud ning ei vasta kes-
kuse vajadustele ega noorte ootuste-
le. „Noortekeskused on kogukonna 
olulisteks osadeks, sest lisaks mee-
lahutuse ja vaba aja veetmise võima-
luste pakkumisele on keskustel ka 
väga tugev sotsiaalne ja hariduslik 
roll,“ leidis linnaosa vanem.

Hanimägi lisas, et Õismäe tee 24 
hoone ühe poole rekonstrueerimi-
sega noortekeskuseks alustati vastu 
suve, et tulla vastu senistele rentni-

kele. „Tööde kulg võinuks alata juba 
tunduvalt varem, kuid kuna hoones 
tegutsevad lastega tegelevad rentni-
kud, saime anda kõigile mitu kuud 
lisa aega leidmaks sobivaid alternatii-
ve uute ruumide näol,“ selgitas Hani-
mägi, kes avaldas lootust, et noortele 
pakutavad võimalused laienevad uute 
ruumide valmides Haaberstis veelgi.

Ehitushankel tunnistati edukaks 
ühispakkujad Tesron Ehitus OÜ ja 
Eventus Ehitus OÜ. Ehitustööde-
ga alustati juunis ning lõpetatak-
se 2021. aasta mais. Haabersti Vaba 
Aja Keskus avatakse 2021. aasta au-
gustis. Projekti kogumaksumus on  
2,5 miljonit eurot.

Tallinna kommunikatsioon

Kriis aitas muuta korteriühistute tööd 
paindlikumaks
Ülemaailmne koroonaviirusest tin
gitud kriis on pannud meid täies
ti uude olukorda ning toonud väl
ja murekohti, millele ei ole osatud 
seni tähelepanu pöörata. 

Marek Jürgenson
Riigikogu liige, Keskerakond

Nii jäid hätta näiteks korteriühis-
tud, sest kohustuslikku üldkoosole-
kut polnud enam võimalik korralda-
da. Appi tuli Riigikogu, kes tegi kiir-
korras seadusandluses korrektuure, 
ning nüüd saavad juriidilised isikud 
võtta otsuseid vastu, ilma et oleks va-
ja läbi viia tavapärast füüsilist kohal-
olekut nõudvat koosolekut.

Tegelikult ilmnes probleem ko-
heselt, kui Vabariigi Valitsus kuu-
lutas märtsi keskpaigas välja eriolu-
korra. Korteriühistud pandi raskes-
se seisu, sest tavapäraseid üldkoos-
olekuid polnud võimalik enam pida-
da, kuid mitmed otsused ootasid ju 
tegelikult kinnitamist. Näiteks na-
gu majandusaasta aruanne. Küllap 
on paljudel inimestel olemas krii-
siajast see kogemus, et paljud olu-

lised koosolekud või arutelud kan-
dusid üle veebikeskkonda ning kõik 
vajalikud otsused sai tehtud kodust 
lahkumata ja füüsiliselt kokku tule-
mata. Korteriühistutel seda võima-
lust aga ei olnud, sest paljudel on 
põhikirjas reegel, et koosolekuta ot-
suse tegemisel peaksid kõik juriidi-
lise isiku liikmed seda toetama. Pal-
judes suurtes korteriühistutes po-
leks see aga võimalik, arvestades se-
da, kui palju on tegelikult passiiv-
seid liikmeid.

Riik mõistis probleemi ning hilju-
ti Riigikogus vastu võetud seadusega 
laiendatakse kõigi juriidiliste isiku-
te võimalusi mitte üksnes elektroo-
niliselt hääletada, vaid ka koosole-
kul osaleda ning otsuseid vastu võt-
ta ilma tavapärase füüsilise kohalole-
kuta. Sisuliselt võrdsustatakse elekt-
rooniline koosolekul osalemine füü-
silise osalemisega. Praktiliselt annab 
seadusemuudatus võimaluse osale-
da korteriühistu koosolekul ka reisil 
olles. Ja kui ühing soovib selle välis-
tada, siis peab ta selle oma põhikir-
jas eraldi sätestama. Juriidilisele isi-
kule jääb õigus kas välistada elekt-

rooniliste koosolekute korraldami-
ne sootuks, kehtestada üksnes füü-
siline kohaoleku nõue või tunnista-
da vastavalt kokkuleppele mõlemat. 
Eks siin oleneb palju liikmete enda 
soovidest, IT-suutlikkusest jne. 

Kehtima jäävad ka kõik senised 
kokkukutsumise tingimused. Tu-
leb saata kutse koosoleku toimu-
mise aja, koha ja päevakorra koh-
ta ning muu info, mida seadus või 
põhikiri nõuab. Otsuse, kuidas koos-
olek läbi viiakse, teeb ka edaspidi 
see isik, kelle pädevuses on koos-
oleku korraldamine. Rõhutan siis-
ki üle, et uus kord ei pane kellelegi 
mingeid lisakohustusi, vaid pigem 
avardab valikuid. Samuti jäävad keh-
tima senised otsuste vastuvõtmise 
kvoorumi nõuded.

Kokkuvõttes: arvestades, kuivõrd 
digitaliseeritud ühiskonnas me juba 
elame, siis ei maksa uuenduslikke la-
hendusi peljata. Korteriühistutele on 
antud igatahes tööriistu juurde, ai-
dates ehk nii mõnelgi MTÜ-l ja äri-
ühingul väljuda esiteks senisest mu-
gavustsoonist ning teisalt tuua juurde 
läbipaistvust korteriühistu tegevusse.

Õismäe tee 24 uude rekonstrueeritavasse osasse kerkib noortekeskus, mis avatakse 2021. aasta  
augustis.

Haaberstisse kerkib  
uus noortekeskus 
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Tööklubi 50+ ootab  
uusi liikmeid! 
Kõik 50+ vanuses tööotsijad,  
sh pensioniealised inimesed, kes ju-
ba pool aastat või rohkem ei ole käi-
nud tööl ja soovite leida tööd või õp-
pida uut eriala: teid ootab Tööklu-
bi 50+, kus saate uurida, millises 
valdkonnas ja milline amet sobib 
just teile; õppida, kuidas tööd otsi-
da ja töökohale kandideerida, ning 
leida meelepärase töökoha. 

Tööklubi ja kõik muud pakuta-
vad teenused on projektiga liitunud 
tööotsijatele tasuta. Erialakoolitu-
se ja tööpraktika ajal makstakse iga 
osalemispäeva eest stipendiumit. 

Osalemissoovist teatage enne 20. 
juulit 2020. Täiendavat teavet saate: 
Angela Altmets – telefon 640 4862, 
e-post angela.altmets@tallinnlv.ee. 

Projekti „Uued võimalused vane-
maealistele tööotsijatele“ rahastab 
SA Innove.  HLOV

Tõusev täht – jalgratas
Eriolukord näitas meile viimaste 
aastate suurimat jalgrataste müü-
ki, mis omakorda tähendab seda, 
et tänavapildis liigub jalgrattureid 
rohkem, kui varasematel aastatel. 
Kuigi jalgrattaga liiklemine on ter-
vislik ning igati soositud, tuletame 
meelde, et enne liiklusesse sukel-
dumist peaks veenduma enda sõi-
duoskuses ja olema kindel, et liik-
lusvahend on korras ning pidurid 
töötaksid.

Liikluses peab olema eriliselt tä-
helepanelik, sest kui sa kaotad tähe-
lepanu, võib juhtuda raskete tagajär-
gedega õnnetus. Jalgrattaga sõites 
tuleb jälgida sõiduteed ja ka ümbrit-
sevat keskkonda, et võimalikke ohte 
ennetada, samuti tuleb kasuks en-
da võimalikult hästi nähtavaks te-
gemine teiste kaasliiklejate jaoks. 

Kergliiklusteedel sõites peab jalg-
rattur arvestama eelkõige jalakäijate-
ga – neile lähenedes võtma hoo ma-
ha ja mööduma neist ettevaatlikult. 

Lapsevanema kohustus on selgi-
tada ja jälgida, et lapsed täidaksid 
liikluses osalemiseks kehtestatud 
nõudeid. Jalgrattaga liiklemisel on 
ohutuse ja tervise seisukohast olu-
lisim nõue, et kuni 16-aastane jalg-
rattur peab teel liiklemisel kandma 
kinnirihmatud jalgratturikiivrit ja 
omama jalgratta juhilube. Lisaks 
peavad jalgrattale olema kinnita-
tud signaalkell, helkurid nii külge-
dele kui ka ette- ja tahapoole ning 
pimedaks ajaks peab olema jalg-
rattale kinnitatud ka tuled. 

●  Reguleerimata ülekäigurada üle-
tades arvesta, et jalgratturil puu-
dub eesõigus! 

●  Eesõiguse saamiseks ületa tee 
jalgratas käekõrval. 

●  Näita aegsasti suunamärguan-
deid ning enne manöövrit veen-
du selle ohutuses! 

●  Sõiduteel sõites pead liikuma 
vaid ühes kolonnis, mitte sõb-
raga kõrvuti.

●  Hoia piisavat pikivahet – sobiv 
pikivahe on vähemalt kaks jalg-
ratta pikkust. 

●  Kasuta turvavarustust –  kiiver 
võib päästa elu liiklusõnnetus-
se sattudes! 

Õige käitumine algab meist endist! 

Getter Sondberg
Lääne-Harju politseijaoskonna 

ennetusspetsialist

LÜHIDALT

Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab 
välja Haabersti kalendrifoto konkursi!
Linnaosa valitsus kutsub märka
ma linnaosa ilu ja võlu ning esi
tama linnaosast tehtud fotosid 
konkursile. 

Parimad fotod kaunistavad Haa-
bersti linnaosa järgmise aasta ka-
lendrit ning nende autoreid täna-
takse linnaosa valitsuse meenega.

Kategooriad: Kevad, Suvi, Sü-
gis, Talv.

Fotod tuleb esitada digitaal-
selt e-posti aadressile haabers-
ti@tallinnlv.ee. Foto peab olema 
tehtud Haabersti linnaosas ning 
saata võib vaid neid pilte, mille 

autor ise ollakse. Fotosid on lu-
batud ka töödelda. Koos pildiga 
tuleb saata autori nimi, kontak-
tandmed ja foto tegemise koht. Ar-
vesse lähevad vaid digifotod, mil-
le pikema külje pikkus on vähe-
malt 2000 pikslit.

Foto autor nõustub oma fotode 
tasuta avaldamisega Haabersti Lin-
naosa Valitsuse Facebooki lehel, lin-
naosa kalendris ja linnaosa valitsu-
se veebilehel. Fotode kasutamisel 
mainitakse ära foto autor.

Kalendrifoto konkurss kestab 
suve lõpuni.

HLOV

Haaberstis korraldatakse konkurss 
kauneima koduaia leidmiseks
Haabersti linnaosa valitsus kuulu
tab välja konkursi „Haabersti kau
nim koduaed“. Konkurss toimub es
makordselt ning kandideerima oo
datakse nii erakinnistu omanikke 
kui ka korteriühistuid.

Konkursiga soovitakse tunnustada 
neid, kelle panus pakub silmailu 
ja muudab kaunimaks kogu linna-
osa. Ühtlasi soovitakse innustada ka 
kõiki teisi omanikke heakorrastama 
ja haljastama oma kinnistuid. Võist-
lusel osalemiseks tuleb saata vähe-
malt kolm fotot oma aiast või hoovist  

e-posti aadressile haabersti@tallinn-
lv.ee. Lisaks fotodele tuleb kirjutada, 
kus koduaed asub, esitaja nimi ja te-
lefoninumber. 

Hindamisel võetakse arvesse aia 
või hoovi üldist heakorda, haljastust, 
terviklikku ruumimõju ning väike-
vorme nagu piirded, väravad, valgus-
tus ja muu. Hinnatakse stiilsust, ori-
ginaalsust ja leidlikkust.

Fotosid koduaedadest ja hoovidest 
oodatakse kuni 31. augustini. Kon-
kursi võitjad avalikustatakse ja au-
tasustatakse septembris. 

HLOV

Juunis toimus Tallinnas Harku jär
vel esmakordselt koristuspäev spet
siaalsete kajakkidega, mis on val
mistatud prügi kogumiseks veeko
gudelt ja rannikualadelt. 

Koristuspäevast võttis osa ka presi-
dent Kersti Kaljulaid ning sellega an-
ti avapauk Maailmakoristuse uue-
le ülemaailmsele projektile, mille 
käigus puhastatakse erinevates rii-
kides saastunud jõgesid, järvesid ja 
meresid.

Koristuspäeval osales 50–60 vaba-
tahtlikku, kes kolme tunni jooksul 
tegid prügist puhtaks Harku järve 
ja selle veeäärsed alad. Kokku ko-
guti üle poole tonni prügi. Enami-
ku prügist moodustasid autoreh-
vid, klaas- ja plasttaara ning muu 
olmeprügi.

Koristusaktsioonid toimuvad ko-
gu aasta vältel, mille tarvis saadab 
Eesti veespordivarustuse tootja Ta-
he Outdoors erinevatesse maailma 
riikidesse 200 kajakki.

Maailmakoristus on ülemaailmne 
ühepäevane koristuspäev, mis eelmi-
sel aastal kaasas 21,2 miljonit inimest 
180 riigist. Maailmakoristust koordi-
neerib rahvusvaheline keskkonnaor-
ganisatsioon Let�s Do It World, mil-
le peakorter asub Eestis. Harku jär-
ve koristuspäeva partnerid: Vabarii-
gi Presidendi Kantselei, Let’s Do It 
World, Roheline Kool, Haabersti Lin-
naosa Valitsus, Tahe Outdoors, Bio-
bag, Harku Veemotobaas.

BNS

Harku järve koristuspäeval  
koguti üle poole tonni prügi

Koristuspäevast võttis osa ka president Kersti Kaljulaid.
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Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS TEATAB:
04.02–19.02.2020 toimus Järveotsa 
tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala de
tailplaneeringu avalikustamine. Ni
metatud ajavahemikus esitasid vas
tuväite KÜ Järveotsa tee 3 nimel ju
hatuse liikmed ning elanik Järveot
sa tee 13 korterelamust seoses kas
vava liikluskoormusega, kui püstita
takse Järveotsa tee 1a//1b//1d kin
nistule kuni 9korruseline korterela
mu. Seoses eriolukorraga jäi 1. ap
rilliks 2020 väljakuulutatud arute
lu ära. Käesolev teade on suunatud 
avalikkusele üldiselt, Järveotsa tee 
1, Järveotsa tee 1a // 1b // 1d, Jär
veotsa tee 1c, Järveotsa tee 3 ja Jär
veotsa tee 13 kinnistute omanikele, 
Järveotsa tee 3 korteriühistule, Jär
veotsa tee  1 korteriühistule, Järve
otsa tee 13 korteriühistule, Haridus
ametile, Tallinna Järveotsa Lasteaia
le ja Maaametile. 

Eesmärgiks on muuta Järveot-
sa tee 1a // 1b // 1d kinnistu sihtotstar-
ve elamumaaks ja määrata ehitusõigus 
ühe maa-aluse ja kuni 9 maapealse kor-
rusega korterelamu ehitamiseks. 

Antud kuulutus avaldatakse vasta-
valt planeerimisseaduse § 135 lõike 6 
ja haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 
1 kohaselt, kuna detailplaneeringu ava-
likust väljapanekust on vajalik teavita-
da ja vastav dokument kätte toimetada 
enam kui sajale isikule. Detailplaneerin-
gu joonise ja seletuskirjaga saab tutvu-
da Tallinna planeeringute registris aad-
ressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/ 

Detailplaneeringu avaliku väljapa-
neku tulemuste avalik arutelu toimub 
21. juulil 2020 kell 15.00 Haabersti Lin-
naosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1, 
ruumis 211

HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS AVALIKUSTAB 
ajavahemikus 01.07–16.07.2020 pro
jekteerimistingimuste eelnõu Print
su tee 7 kinnistul. 

Lubatud on täpsustada:
1.Ehitise kasutamise otstarvet, seal-

hulgas hoone kasutusotstarbe aluseks 
oleva krundi kasutamise sihtotstarvete 
aluseks oleva krundi kasutamise siht-
otstarvete osakaalu. Lubatud on ärihoo-
ne, kus ühe katuse all hakkavad paik-
nema erineva otstarbega üürile anta-

vad rendipinnad (erinevad kauplused, 
kohvikud/restoranid, teeninduspinnad 
ja büroopinnad.

2. Hoonestusala tingimusi, hoones-
tusala suurendamist, kuid mitte rohkem 
kui 10% ulatuses esialgsest lahenduses 

3.Arhitektuurilisi, ehituslikke või ku-
junduslikke tingimusi. Lubatud on muu-
ta detailplaneeringu põhijoonise lahen-
duses konkreetselt määratud hooneosa-
de jagamise tingimusi.

4. Haljastuse, heakorra või liikluskor-
ralduse põhimõtteid. Kaaluda parkimise 
osalist kavandamist maa-alusele korru-
sele või hoone mahtu.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas 
peab ehitusprojekt vastama alal kehti-
vale detailplaneeringule. Materjalid on 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ de-
tailplaneeringu nr DP018650, juurest 
rubriigist „Dokumendid“ nähtavad sa-
maaegselt avaliku väljapaneku teatega.

Avalik väljapanek toimub nimetatud 
ajavahemikus linnaosa valitsuses, Ehi-
tajate tee 109a/1 II korrusel esmaspäe-
val 8.15–18.00, teisipäevast neljapäe-
vani 8.15–17.00 ning reedel 8.15–16.00

HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS AVALIKUSTAB 
15.07–30.07.2020 “Sooranna tn 23 
kinnistu projekteerimistingimus
te eelnõu“ 

Lubatud on täpsustada hoonestus-
ala tingimusi, sealhulgas hoonestusala 
suurendada, kuid mitte rohkem kui 10% 
ulatuses esialgsest lahendusest, detail-
planeeringu lahenduses määratud hoo-
nete alust pinda suurendamata. Kõiki-
de teiste nõuete ja näitajate osas pea-
vad ehitusprojektid vastama alal keh-
tivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalidega on võimalik tut-
vuda ehitisregistri veebilehe kaudu aad-
ressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr. 
2011002/04495 alt (leitav dokumenti-
de otsingust taotluse numbri, aadressi 
ja katastritunnuse 78406:611:0032 jär-
gi) ning samuti on võimalik dokumenti-
dega tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ 
detailplaneeringu nr DP014760  juurest 
rubriigist „Dokumendid“.

Avalik väljapanek toimub Haabersti 
Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 
II korrusel nimetatud ajavahemikus töö-
aja jooksul. Lisainfo telefonil 640 4689

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeTALLINN & HARJU TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Saadaval ka kaminapuud, kivisüsi, turbabrike� , grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Teie soovid tehtud  
meie kätega!
Küsi pakkumist!

5307 2076info@viimistlusehitus.ee

Majade ehitamine ja 
renoveerimine.

Katuse-, fassaadi- ja 
üldehitustööd.

Korterite, vannitubade remont. 

Väljaandja:  
Haabersti Linnaosa Valitsus,  
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn
Telefon: 640 4800 
Epost: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806,
epost: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee. 
Trükikoda AS Kroonpress

Haabersti Päevakeskus 
on 29. juuni – 2. august 
2020 suvepuhkuseks  
suletud
Haabersti Päevakeskuse maja teises 
pooles (B- ja C-korpustes) algasid juu-
nis renoveerimistööd, milleks on esialg-
selt planeeritud 11 kuud. Tööde täpne 
ajakava selgub tööde käigus. Maja teise 
tiiba on tulevikus planeeritud noorte-
keskus. Remont on töömahukas ja võib 
tekitada teatud perioodidel majja pää-
semisel ebamugavusi. Seega väga va-
bandame ja palume mõistvat suhtu-
mist. Haabersti Päevakeskus alustab 
oma tööd 03.08.2020. Küsimuste kor-
ral helistage Haabersti Päevakeskuse 
infotelefonil 5624 2925.

Haabersti noortekeskuse tegevused juulis
Aadress: Õismäe tee 88a (Meelespea bus-
sipeatus). Avatud: Oleme noorte jaoks ole-
mas virtuaalselt esmaspäeviti ja reedeti 
kell 9–18. Välitegevused toimuvad teisi-
päevast neljapäevani kell 14–18, halva il-
ma korral toimuvad tegevused Haabersti 
noortekeskuses. Telefon: 5309 0808.
E-mail: info@haabersti.ee

Juulikuus toimuvad Haabersti 
noortekeskuse tegevused nii sot
siaalmeedia kanalites kui ka Õis
mäe erinevates populaarsetes pai
kades.

●  E-noorsootöö toimub esmaspäe-
viti ja reedeti kell 9–18 Haabers-
ti noortekeskuse sotsiaalmeedia 
kanalites.

●  Välitegevused toimuvad teisipäe-
vast neljapäevani kogunemisega 
kell 14.30 Haabersti noortekesku-
se ees (Õismäe tee 88a). Halva ilma 
korral toimuvad tegevused Haa-
bersti noortekeskuse ruumides.

●  03.08–07.08 – Linnalaager. Ooda-
tud on kõik noored vanuses 7–12 
eluaastat. Laagri hind 65 € (sisal-
dab kõiki tegevusi, ekskursioone 

ja lõunasööki). Täpsem info ja re-
gistreerimine eneli@haabersti.ee.

●  10.08–14.08 – Linnalaager. Ooda-
tud on kõik noored vanuses 7–12 
eluaastat. Laagri hind 65 € (sisal-
dab kõiki tegevusi, ekskursioone 
ja lõunasööki). Täpsem info ja re-
gistreerimine eneli@haabersti.ee.

Täpsem info Haabersti noortekes-
kuse sotsiaalmeedia kontodel:
Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram @haaberstinoortekeskus
TikTok @haaberstinoortekas

Tallinna linn töötas välja täienda
vad sotsiaaltoetuse meetmed, mil
lega toetatakse eriolukorrast tingi
tuna ja majanduslanguse järel töö
tuks jäänud või majanduslikesse 
raskustesse sattunud abivajavaid 
linlasi ja nende peresid.

Nii pakutakse ühe meetmena raskus-
tesse sattunud peredele senise kooli-
toidu asemel suveperioodil täienda-
vat toiduabi. Täiendavat toidupakki 
jagatakse lastega peredele, kus neto-
sissetulek esimese pereliikme kohta 
on väiksem kehtivast töötasu alam-
määrast (584 eurot) ja iga järgmise 
pereliikme kohta väiksem kui 80% 
kehtivast töötasu alammäärast. Toe-
tuse saamiseks tuleb abivajajal pöör-
duda elukohajärgsesse linnaosava-
litsuse sotsiaalhoolekande osakon-

da. Toiduabi jagavad linnaosad ja ar-
vestusega üks toidupakk ühe lapse 
kohta nädalas. Toidupakke jagatak-
se 1. juulist kuni 31. augustini k.a.

Majanduslike raskuste tõttu eluase-
mest ilma jäänud peredele aitab linn 
tagada kiirkorras ajutise majutuse. Toe-
tuse taotlejaks võivad olla koduta jää-
nud, kuid iseseisvalt toimetulevad las-
tega pered, eluasemest ilma jäänud töö-
tud või vägivalla käes kannatavad pe-
red. Taotlejad peavad vastama sotsiaal-
korteri saamise tingimustele. Esialgu 
rakendatakse meedet 1. septembrist 
kuni käesoleva aasta lõpuni.

Kolmanda meetmena toetatak-
se eriolukorra tõttu eluaseme kao-
tanud linlasi ja peresid, kes ei vaja 
ajutist majutust. Linna toetusega ta-
sutakse esimese kuu üür ja vajadu-
sel vahendustasu ja tagatisraha ning 

järgmiste kuude üür kaetakse toime-
tulekutoetuse vahenditest. Toetuse 
taotlejad peavad vastama sotsiaal-
korteri saamise tingimustele ehk 
taotleja ei tohi olla kinnisvara oma-
nik ja sissetulek ei võimalda tagada 
omale eluaset. Meedet rakendatakse  
1. septembrist kuni selle aasta lõpu-
ni. Toetusi makstakse sissetulekust 
sõltuva toetuse korra alusel.

Ühtlasi töötas linn välja täienda-
vad soodustused ka lasteaias käivate-
le lastega peredele. Nii vabastab Tal-
linna linn 1. septembrist lasteaia ko-
hatasust täies ulatuses lapsevanemad, 
kes on sattunud majandusraskustes-
se, ja need vanemad, kelle haridus-
like erivajadusega laps käib lasteaia 
erirühmas. Meetmete kuluks on hin-
nanguliselt 150 000 eurot. 

Tallinna Kommunikatsioon 

Tallinna plaan: ligi 1500 last pääsevad  
kohatasust ja tuleb üüritoetus

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan sei-
sevauto@gmail.com või 56188671 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun su-
las või soovi korral ülekandega. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise 
NB: Kuulutus ei aegu. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee

VEENILAIENDITE ravi ilma järje-
korrata Tallinnas. Dr Vilkevičius. 
Hind al. 65€ - www.vita.ee 669-
0806’

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@gmail.com või 56188671

Renoveerimistööd lammutusest 
lõppviimistluseni. Teostame ka ehi-
tus-, elektri- ja san.tehnilisi töid. 
58314411. www.tskehitus.ee

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenus koduaedades, ühistute 
ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 3595

„Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12- aasta-
ne töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 56903327.“

Koguja ostab eesti ja vene münte,p
aberrahasid,aumärke,medaleid,ord
eneid,postmargikogusid,eesti post-
kaarte, vanu esemeid, vanavara. 
Kuulutus ei aegu. Iga päev 11-21, 
tel. 55955996.

Ostan kasutatud raamatuid, trüki-
seid, dokumente ja vanu postkaarte. 
Tel. 6020906; 5011628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel: 545 
11053

Üldehitus,katused, fassaadid ja 
viimistlustööd. Tel: 53529476, 
meil: mehitus@gmail.com

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

Ostan kasutusena jäänud sõiduau-
to, maasturi või kaubiku . Võib ol-
la remonti vajav. Kiire tehing ja vor-
mistamine, skampus@online.ee, tel. 
53654085

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine. Trim-
merdamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel. +372 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee 


