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Linnaosavalitsus abis-
tab üksi elavaid eakaid 
toidu- ja kodutarvetega
Haabersti Linnaosa Valitsus kor-
raldab käesoleval aastal Haaberstis 
abipakkide kampaaniat, mille ees-
märgiks on parandada meie linna-
osas üksi elavate vanaduspensio-
näride toimetulekut. 

Esmakordselt toetab linnaosava-
litsus Haaberstis üksi elavaid vana-
duspensionäre vajalike esmatarbe-
vahendite ja toiduainetega. Tege-
mist on ühekordse aktsiooniga, mil-
lega soovime abistada neid, kel se-
da enim vaja. Abipakk on ette näh-
tud linnaosas üksi elavatele vana-
duspensionäridele, kelle kuusisse-
tulek on alla 582 euro. 

Paki saamiseks palume teil end 
oktoobrikuu jooksul registreerida 
ning edastada oma andmed: isiku-
kood, nimi ja elukoha aadress Haa-
bersti Linnaosa Valitsuse telefonil 
640 4860. 

Enne registreerumist palun 
veenduge, et vastate järgmis-
tele kriteeriumitele: 
●  Teie rahvastikuregistri järgne 

elukoht on Haabersti ning te ela-
te registri andmetel üksi.

●  Te saate vanaduspensioni.
●  Teie kuusissetulek on väiksem 

kui 582 eurot.

Andes endast Haabersti Linnaosa 
Valitsusele teada, annate ühtlasi 
ka nõusoleku kontrollida teie elu-
kohaandmete vastavust rahvasti-
kuregistris. Linnaosavalitsuse-
ga ühendust võttes teavitame 
teid millal, kust ja kuidas pa-
ki kätte saab. Abipakid antakse 
kätte nimekirja alusel isikutunnis-
tuse ettenäitamisel. 

Haabersti Linnaosa Valitsuse 
abipakk üksi elavatele pensio-
näridele koosneb järgmisest:
●  Täistera neljaviljahelbed 1 kg 
●  Nisujahu 550 1 kg – Kalew
●  Täistera kiirkaerahelbed 1 kg 
●  Pasta durum Cornetti 1 kg 
●  Pasta durum Fusilli 1 kg 
●  Pesupulber Sensitive 400 g
●  Nõudepesuvahend 500 ml Sen-

sitive
●  Klaasipuhastusvahend 500 ml 

Sensitive,
●  Vedelseep 500 ml Sensitive (2 tk)
●  Paki kogukaal on ca 8 kg.

HLOV

Kaunima koduaia konkurss toimus 
Haaberstis esmakordselt ja selle ees-
märgiks oli tunnustada neid, kelle 
panus muudab kaunimaks kogu lin-
naosa. Haaberstis on palju eriilme-
lisi hoove, mis pakuvad silmailu nii 
omanikele endile kui ka möödujai-
le. Samas on hoole ja armastusega 
loodud aiad innustuseks ka teistele 
ja seetõttu soovisimegi nende aeda-
de loojaid ka omalt poolt tänada ja 
tunnustada.

Haabersti kaunima koduaia oma-
nikud Ly ja John Richard Carter on 

seda aeda südamega hoidnud ja hool-
danud kaks aastat. Carterite aia ilu 
algne looja on selle endine omanik 
Urmas Sooaluste. „Meie ühist kodu 
rajades oli aed esimene mõttekoht, 
see oli nii perfektne, et me ei olnud 
kindlad, kas suudame seda ka nii per-
fektsena hoida ning kas selleks ae-
ga ja jaksu jagub, kuid nüüd on sel-
lest saanud meie igapäevane rõõm,“ 
rääkis abielupaar.

„Soovime aia eelmist omanikku 
selle suure töö eest tänada ja mei-
le osaks saanud au jagada,“ jätkasid 

Carterid ning lisasid, et on pannud 
selle ilu hoidmisse oma hinge ja tee-
vad seda ka edaspidi. 

Hoole ja armastusega hoitud aed 
on jagatud pererahva sõnul neljaks 
erinevaks tsooniks: heade mõtete 
aed, kevade tärkamise aed, SPA vai-
mule ja hingele ning oma Miami Be-
ach. Aias jätkub nii õiteilu kui ka roh-
kelt vorme ja värve läbi aasta. 

Haabersti kaunima koduaia kon-
kursi korraldas Haabersti linnaosa-
valitsus.

HLOV

Koplepi 28 koduaed.

Haabersti linnaosas tunnustati esma
kordselt kaunimaid koduaedasid
Haabersti kaunima koduaia tiitli pälvis Kotlepi 28 koduaed, mis võlub oskuslikult 
kujundatud tervikliku aialahendusega. Konkursil osalenud koduaedadest pälvisid 
tunnustuse veel Tuki 15 ja Põllumäe 9 koduaiad.

Hoole ja armas-
tusega hoitud 

aed on jagatud pere-
rahva sõnul neljaks eri-
nevaks tsooniks: hea-
de mõtete aed, keva-
de tärkamise aed, SPA 
vaimule ja hingele ning 
oma Miami Beach. 
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K ohaliku omavalitsuse roll ei ole ainult tee-
parandus või mänguväljakute rajamine 
ning hooldus. Suur osa meie töömahust 
ning eelarvest kulub sotsiaalteenustele. 

Eriti praegu, mil koroonaviirus on laastamas mitte 
ainult inimeste tervist, vaid ka majandust ja seeläbi 
tööhõivet, on tugev sotsiaalvõrgustik vajalik. Oleme 
Tallinnas seetõttu nii koroonakriisi alguses kui ka hil-
jem lisanud erinevaid sotsiaalmeetmeid, mis meie pe-
resid abistaksid. Märkimisväärseim on kindlasti las-
teaia kohatasu vabastus 1. septembrist majandusras-
kustes olevatele peredele või hariduslike erivajadus-
tega laste vanematele.

Lisaks peredele ja lastele on oluline sihtrühm kaht-
lemata meie eakad. Eesti pensionärid on võrreldes teis-
te Euroopa pensionäridega suurimas vaesusriskis. See-
tõttu on hea meel, et vabariigi valitsus on leidnud või-
maluse ka keerulistel aegadel tõsta pensione 20 eu-
ro võrra. Eriti raske on hakkama saada aga just üksi 
elavatel pensionäridel. Haaberstis on selliseid eakaid 
ca 2500. Tänavu anname esmakordselt ka linnaosa 
poolt oma panuse, et toetada toidu- ja tööstuskaupa-
dega neid, kel seda kõige enam vaja on. Jah, seda po-
le kindlasti ülemäära palju, kuid puutudes kokku ini-
mestega, kes abi vajavad, teame, et mõnele väiksena 
tunduv summa on teise inimese jaoks vajalik ning 
oodatud abi.

Ma siiralt loodan, et iga panus – nii riigilt kui ka 
omavalitsuselt – on inimestele toeks ning aitab neid. 
Oktoobrikuu esimesel päeval tähistatakse eakate päe-
va, mistõttu kutsun sel kuul eriliselt märkama eakaid 
abivajajaid. Alati ei ole küsimus rahas. Eakaid kimbu-
tab ka sotsiaalne üksindus ning selles osas saab iga-
üks aidata kas või hea sõnaga või aidates viia toidu-
kotti koridorist korterisse, inimesega suheldes ja te-
da kuulates.

A bivajajatega puutume aga tõepoolest kok-
ku pidevalt, erinevates olukordades ja põh-
justel ning kõikidest asumitest. Juba pi-
kemat aega on Paldiski maantee uusaren-

duste kõrval olnud maatükk, mis oli prügistatud ning 
kus elasid raskustes inimesed. Kuigi aega võttis see ter-
ve suvi, leidsime võimaluse majutada need inimesed 
ning viimaks ala korrastada. Teisalt on linnaosavalit-
suse abi läinud vaja ka inimestel, kel pole elus kuna-
gi olnud majanduslikke probleeme, aga omavaheli-
sed halvad suhted koos juriidiliste tegematajätmiste-
ga on tekitanud olukorra, kus omavalitsuse 
abita jäävad inimesed kodu ja terviseta.  

Selle kõige taustal tahan ma siiralt 
tänada Haabersti linnaosavalitsuse sot-
siaaltöötajaid ning kõiki neid inime-
si, kes mõistavad selle keerulise töö 
olemust ning nüansse. Tahan tänada 
ka neid, nii noori kui ka vanu, kes toe-
tavad oma lähedasi omastehooldajana 
või muul moel, oma naabreid, sõpru ja 
sugulasi. Iga kett on täpselt nii tu-
gev kui selle nõrgim lüli ning 
tugev ja ühtehoidev ühiskond 
sellega ka arvestab.

Märkame abivajajaid!

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Lisaks peredele ja lastele on 
oluline sihtrühm kahtlemata  
meie eakad.

Ekspert: murenevast rõdupõrandast varisevad  
tükid võivad ohustada möödakäijaid

Korteriühistutele mõeldud toetused 
ergutavad linna elanike omaalga-
tust. Ehitusekspert soovitab regu-
laarselt hinnata korrusmajade rõ-
dude seisukorda, milleks on linna 
toetustena tänavu 23 800 eurot. 

Eesmärk on toetada linna elanike 
omaalgatust ja ühistegevust, juhti-
da tähelepanu vajadusele tagada rõ-
dude ja varikatuste turvalisus ning 
selgitada välja rõdude ja varikatuste 
tehniline seisukord. Toetus antakse 
pärast auditi teostamist.

Toetus aitab linna korteriühistuil 
hinnata korterelamu rõdude ja va-
rikatuste tehnilist seisundit ja leida 
üles varjatud ohud. Auditaruanne an-
nab soovitused rõdude ja varikatuste 
renoveerimise ja hooldamise kohta, 
samuti näitab audit, kui ohtlik olu-
kord on, kas rõdusid võib üldse ka-
sutada ja millal tuleks rõdude reno-
veerimisega algust teha.

Rõdude ja varikatuste auditi toe-
tuse meetme eelarve on tänavu 23 
800 eurot, millest praeguse seisuga 
on toetusteks eraldatud 15 974 eu-
rot. Taotlusi võetakse vastu aastaring-
selt kuni meetme eelarve lõppemi-
seni. Ehitise auditi peab teostama 
pädev isik, eksperdi pädevust tuleb 
kontrollida kutseregistrist. Toetuse 
maksimaalmäär on kuni 70% audi-
ti maksumusest, kuid mitte rohkem 
kui 1000 eurot korterelamu kohta. 
Toetust antakse pärast 1. jaanuari 
2018. aastal tehtud auditit maksu-
muse katmiseks.

Rõdude, lodžade ja välisuste kohal 
paiknevate varikatuste ehitustehnili-
se seisukorra kontrollimiseks saavad 
toetust küsida enne 1993. aastat ehi-
tatud ja kasutusse võetud kahe või 
enama korteriga elamud. Nende hoo-

nete auditivajadusele viitavad ehitus-
insener Simo Ilometsa sõnul juba vi-
suaalsed deformatsioonid. 

Simo Ilomets märkis, et korteri-
omanik saab rõdu seisundit hinnata 
nii rõdul olles kui majaesiselt. „Rõdu 
võib olla näiteks viltu vajunud või on 
betoonpõrandasse tekkimas praod. 
Selles suhtes tasuks vaadata ka üla-
korruse rõdu põrandat. Halvemal ju-
hul on eralduma hakanud betooni 
kaitsekiht, tükid rõdu küljest mu-
renenud ja armatuur paljandunud. 
Enamasti hakkab rõdupõrand mu-
renema servade piirkonnas, kust va-
risenud tükid võivad ohustada möö-
dakäijaid.“

Lisaks alumisele paksemale rau-
dbetoonist kihile, mis eriti ääreala-
dest korrodeeruma võib hakata, tu-
leb eksperdi sõnul jälgida ka rõdu 
hüdroisolatsiooni katvat pealisvalu. 

Simo Ilomets hoiatas, et õhuke ka-
he-kolme cm paksune armeerimata 
pealisvalu on kliima meelevallas, mis-
tõttu võivad selle mörti kergesti mõ-
rad sisse lüüa. „Pealisvalu tükid või-
vad pideva niiskuse mõjul lahti tulla 
ja samuti alla pudeneda. Rõdul seis-
tes tuleks üle kontrollida käsipuud-
ki, mis võivad loksuma hakata. Kor-
teriomanik saab üle vaadata veel rõ-
du kinnitite võimaliku korrodeeru-
mise, intensiivne roostetamine on 
palja silmaga näha. Kahtluse korral 
tuleks olukorrast kindlasti teavitada 
korteriühistu juhatust, et tellida rõ-
dude ja varikatuse audit.“

Eksperdi sõnul tuleks omanikul 
juba esimese kahtluse korral rõdu 
kandevõime suhtes rõdu mitte väga 
koormata, sinna raskeid asju ladus-
tada ega astuda rõdule mitmekesi. 
„Kui rõdu kandevõime hinnang spet-
sialisti poolt detailsemalt ette võtta, 
siis saab kihte avades võtta proovi-
kehasid ja mõõta armatuuri ristlõike 
vähenemist. Kaldevõime ammendu-
misele viitavaid rõdude viltuvajumisi 
saab kaardistada ka geodeedi abil.“

Toetuste taotlemine
Audititoetuse taotluse ankeedi saab 
täita linna projekti- ja tegevustoetus-
te infosüsteemis (TTR), valides tege-
vustoetuste hulgast grupi „Korteri-
ühistud“ ja valdkonna „Rõdude ja 
variaktuste auditi toetus“. Taotluse-
le tuleb lisada auditi aruande koo-
pia, selle maksumust kajastav arve 
ja auditi eest tasumist tõendav mak-
sekorraldus. 

Taotlusi menetleb Tallinna Linna-
varaamet. Auditi jätkutegevuse toe-
tust saab taotleda audititoetuse saa-
mise järgselt ja pärast seda, kui on 
tehtud korterelamu rõdude ja varika-
tuste auditi aruandes nimetatud puu-
duste kõrvaldamiseks vajalikud ehi-
tustööd. Taotlusele on vajalik lisada 
rõdude ja varikatuste auditi aruan-
ne, omanikujärelevalve leping (ole-
masolu korral) ja ehituse töövõtule-
ping. Samuti tööde üleandmise-vastu-
võtmise akt, mille on allkirjastanud 
taotleja esindaja ja töövõtja esindaja.

Tallinn kutsub osalema korteriühistute 
fotokonkursil „Roheline õueala“
Septembris algas korteriühistute 
fotokonkurss „Roheline õueala“, 
milles Tallinna korteriühistuid kut-
sutakse üles jagama pilte korrasta-
tud kortermajade ümbrustest. Fo-
tokonkurss kestab 30. oktoobrini.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on fo-
tokonkurss mõeldud kõikidele Tal-
linna linna korteriühistutele tunnus-
tamaks initsiatiivikaid ühistuid ja li-
saks innustamaks ka teisi linna korte-
riühistuid ning nende liikmeid oma 
õuealasid korrastama. 

„Tallinn kandideerib 2022. aas-
ta Euroopa Rohelise Pealinna tiit-
lile ning on igati loomulik, et linn 
omalt poolt toetab mitmekesise ja 
heakorrastatud avaliku linnaruumi 
arendamist. Kutsun üles kõiki pealin-
na korteriühistuid fotokonkursil osa-
lema, kes omal initsiatiivil on korter-
majade ümbrust rohelisemaks muut-
nud. Fotokonkursil enim populaar-
sust kogunud korteriühistud saavad 
linnapoolse tunnustuse ja auhinnad 
antakse üle 14. novembril Kaja Kul-

tuurikeskuses toimuval Elamuma-
janduskonverentsil,“ rääkis Võrk.

30. oktoobrini saavad korteriühis-
tud Tallinna Linnavaraameti Faceboo-
ki ürituse arutelu rubriiki üles laa-

dida kuni kolm pilti oma õuealast. 
Täpsem info fotokonkursil osalemi-
se kohta on leitav Tallinna Linnava-
raameti Facebooki lehelt.

Tallinna kommunikatsioon

Roheline õueala Õismäe teel.

Murenevast rõdupõrandast varisevad tükid võivad ohustada möö-
dakäijaid.

Eha Võrk
Tallinna  
abilinnapea
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Loomaaia ja Suurhalli 
tunnelitesse rajatakse 
kujundvalgustus
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati 5. ok-
toobril Haabersti liiklussõlme kerg-
liiklustunnelite arhitektuurse ku-
jundlahenduse rajamisega.

Ehitustööde käigus rajatakse 
tunnelitesse arhitektuurne ku-
jundvalgustus, kasutades selleks 
LED-valgusteid. Kujundvalgustu-
se lahenduse koostas Arhitekt Must 
OÜ, kelle töö valiti Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalameti poolt 
läbi viidud ideekonkursil parimaks.

Haabersti liiklussõlme kergliik-
lustunnelite arhitektuurse kujun-
dlahenduse rajamistöid teostatak-
se projekti „Haabersti ristmiku re-
konstrueerimine Tallinnas“ raames, 
mida rahastatakse Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist.

Ehitustöid teostab AS Elektrit-
sentrum. Ehitustööde lepinguline 
tähtaeg on 14. veebruar 2021.

Palume liiklejatel järgida objekti 
ajutist liikluskorraldust ja paigal-
datud liikluskorraldusvahendeid!

HLOV

LÜHIDALT

Seoses koroonaviiruse levikuga rii-
gis ja pealinnas palub Haabersti 
Linnaosa Valitsus võimaluse kor-
ral linnaosa valitsusega suhtlemi-
seks kasutada telefoni või e-kirja. 

Haabersti linnaosavalitsusele saab 
alati oma küsimusi esitada e-pos-
ti teel aadressil haabersti@tallinn-
lv.ee, helistades infotelefonile 640 
4800 või kirjutades Facebooki le-
hel:  www.facebook.com/haabersti.
linnaosavalitsus, saates kirja aadres-
sile: Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehi-
tajate tee 109a/1, Tallinn 

Meie osakonnad ja  
osutatavad teenused:
Kantselei vastuvõtt
●  E 8.15–18.00
●  T–N 8.15–17.00
●  R 8.15–16.00
●  Lõuna E–R 12.15–13.00
●  Tel. 6404800

Teenused: telefonipäringutele vas-
tamine, teabe andmine linnaosa va-
litsuse asjaajamist puudutavates kü-
simustes, avalduste ja taotluste vastu-
võtmine, avalduste ja taotluste blan-
kettide väljastamine, kodanike vastu-
võtt, päringu alusel asutuse arhiivis 
säilitatavatest dokumentidest koo-
piate tegemine.

Rahvastikuregistri sektori vas-
tuvõtt:
●  E 8.15–12.00, 14.00–17.30
●  T, N 8.15–12.00, 14.00–16.30
●  R 8.15–12.00
●  Tel. 6404816

Teenused: elukoha aadressi muut-
mine rahvastikuregistris, elukoha 
aadressi muutmine ruumi omaniku 
õigustatud nõudmisel. elukohatõend, 
Euroopa Liidu kodanikule tähtajali-
se elamisõiguse andmine, isikukoo-
di moodustamine.

Linnamajanduse osakonna vas-
tuvõtt:
●  E 15.00–18.00
●  N 9.00–12.00
●  Tel. 6404803

Teenused: Osakonna ülesandeks on 
tegeleda haljastute ja mänguväljaku-
te rajamise ja hooldusega, inventari 

paigaldamisega haljastutele ja suplus-
kohtadesse, teede, projekti „Hoovid 
korda“ dokumentide menetlemine, 
parkimisrajatiste kasutusse andmi-
ne, heakorra ja haljastuse järeleval-
ve ja jäätmekäitlustoimingute kont-
rollimine, korteriühistute nõustami-
ne, projektide kooskõlastamine, toit-
lustuse, teeninduse, jaekaubanduse, 
hulgikaubanduse registreeringute 
vormistamine ja tänavakaubandu-
se müügipiletite väljastamine, tee-
nistusülesannete täitmiseks vajali-
ke riigihangete korraldamine. 

Sotsiaalhoolekande osa-
konna vastuvõtt:
osakonna juhataja, juhtivspet-
sialistid, lastekaitse talituse pea-
spetsialistid
●  E 15.00–17.00
●  N 10.00–12.00
●  Tel. 6404800

lastekaitse talituse vanemspet-
sialistid, sotsiaaltoetuste talitu-
se peaspetsialist ja vanemspet-

sialistid ning sotsiaalteenuste ta-
lituse peaspetsialist ja vanems-
petsialistid
●  E 9.00–12.00, 14.00–17.30
●  T 9.00–12.00
●  N 9.00–12.00, 14.00–16.00
●  Pakend ei ole prügi
●  Tel. 6404800

Sotsiaalhoolekande  
osakonna teenused: 
●  Eakate hoolekanne (eakate nõusta-

mine, eestkoste seadmise nõusta-
mine, koduteenused, omastehool-
daja asendamine, päevahoiutee-
nus mäluhäiretega eakatele, sot-
siaalvalveteenus, toitlustamine, 
üldhooldekodu teenus)

●  Laste hoolekanne (eestkoste seadmi-
se nõustamine, lahus elava vanema-
ga suhtlemise korraldamine, lapse-
hoiuteenus raske ja sügava puudega 
lapsele, lapse perekonnas hoolda-
mine, lapsesse puutuvate vaidluste 
lahendamine; laste turvakodu tee-
nus, perekonda toetavad teenused, 
raske ja sügava puudega lapse hoiu-

kodu teenus, raske ja sügava puu-
dega lapse tugiisiku teenus, toetav 
pereteenus, vanemliku hoolitsuse-
ta jäänud laste huvide kaitsmine)

●  Puuetega inimeste hoolekanne (eest-
koste seadmise nõustamine, hool-
daja määramine ja hooldajatoetu-
se taotlemine, hoolekandeasutus-
se suunamine, isikliku abistaja tee-
nus, sotsiaaltransporditeenus, vai-
mupuudega isiku tugiisiku teenus)

●  Toetused (ellusuunamistoetus, 
hooldaja määramine ja hooldaja-
toetuse taotlemine, juhtkoera pi-
damise toetus, lapsehoiuteenuse 
hüvitamine, matusetoetus, pensio-
nilisa maksmine, puudega lapse 
toetus, ranitsatoetus (varasemalt 
esmakordselt kooli mineva lapse 
toetus), sissetulekust sõltuvad toe-
tused, toimetulekutoetus)

●  Toimetulekuraskustes isikute hoo-
lekanne

Lisainfo ja täpsemad kontaktandmed 
Haabersti Linnaosa Valitsuse veebile-
helt: https://www.tallinn.ee/est/haa-
bersti/ HLOV

VäikeÕismäe soojustorustiku uuendamine tagab töökindluse
Utilitase 2020. aasta üheks mahu-
kamaks investeerimisprojektiks 
Tallinnas on olnud Väike-Õismäe 
põhjapoolses osas vana soojusto-
rustiku väljavahetamine. Kaugküt-
tetorustiku uuendamine tagab ka 
edaspidi Õismäe hoonetele ööpäe-
varingse katkematu kütte ja soo-
ja vee.

Elis Fels
Utilitase võrgujuht

Utilitas alustas töid aprillis ja pea-
mised ehitustööd lõpevad novemb-
ri jooksul. Valdavalt 1970-ndate lõ-
pus ehitatud torustik hakkas amor-
tiseeruma. Selleks et ennetada või-
malikke võrguavariisid ning kütte ja 
sooja vee edastamise häireid, on Uti-

litas tegelenud vanade amortiseeru-
nud torude asendamisega kaasaeg-
sete eelisoleeritud torudega. Kokku 
saavad uuest torustikust soojusener-
giat üle 100 kortermaja ja ühiskond-
liku hoone. Projekti investeerib Uti-
litas ligi 9 miljonit eurot.

Kokku asendatakse üle 8 km to-
rustikku, millest ligi 5 km on maa-
alune välistorustik ja 3 km hoonete-
sisene torustik, mis asub valdavalt 
elamute keldrites. Tööde ajaks pai-
galdas Utilitas ligi 6 km ajutist to-
rustikku, mis tagas hoonete soojus-
varustuse ka ehituse ajal.

Ehitustöid tegi samaaegselt ku-
ni 100 töötajat. Ladusalt läksid tööd 
hoonete keldrites. Sellele aitasid olu-
lisel määral kaasa korteriühistute 
liikmed, kes mõistva suhtumisega 

tööde vajalikkusse tegid ehitajate-
ga koostööd.

Välistorustiku töödel oli korraga 
avatud keskmiselt neli töömaa lõi-
ku üle 15 ühiku ehitustehnikaga. Li-
saks ehitati torusid keskmiselt küm-
ne maja keldris korraga – see tähen-
dab, et igal nädalal uuendati keskmi-
selt kahe maja küttetorustik.

Kui ilm on soodne, siis saab as-
faldi ja haljastuse taastamine suures 
osas sel aastal lõpetatud. Septembri 
lõpu seisuga on asfalteerimis- ja hal-
jastustööd 80% ulatuses valmis. Kuna 
tööde lõpp jääb hilissügisesse, vaa-
datakse 2021. aasta kevadel haljas-
tus kriitilise pilguga üle ja vajadu-
sel korrastatakse.

Projekt on olnud mastaapne ja 
väga limiteeritud ajaga on olnud va-

ja teha märkimisväärne hulk töid. 
Utilitas tänab Õismäe elanikke kan-
natlikkuse ja mõistva suhtumise 
eest ning vabandab ebamugavus-
te pärast. Samuti tänatakse Haa-
bersti linnaosavalitsust suure pa-
nuse eest elanike teavitamisel ehi-
tustöödest. 

Järgmisena on plaanis vana soo-
justorustik välja vahetada ka Väike-
Õismäe lõunapoolses osas. Tööd on 
planeeritud 2021. aasta aprillist kuni 
novembri lõpuni. Kokku asendatak-
se üle 7 km soojustorustikku.

Väike-Õismäe põhjapoolse osa soo-
justorustike tööd: tellija AS Utilitas 
Tallinn, ehitaja AS KE Infra, omani-
kujärelevalve AS Utilitas Tallinn, tee-
katete taastamine Watercom OÜ ja 
projekt OÜ Heat C.
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Suhtle linnaosavalitsusega  
ekanalite kaudu Ametlikud  

teadaanded
Haabersti Linnaosa Valitsus 
AVALIKUSTAB ajavahemi-
kus 19.10–27.10.2020 Järve-
otsa tee 14b  kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu eskiisi. 

Detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on Järveotsa tee 4c, 
8a, 8c, 12a, 14b, 16, 16a, 16e, 
16f, 18, 18a, Järveotsa tee T10, 
Järveotsa tee T16, Järveotsa tee 
T18, Järveotsa tee T19 ja osa-
liselt planeeringualasse jääva-
test Järveotsa tee T1, Järveotsa 
tee T2, Paldiski mnt 229d, Jär-
veotsa tee 2a, Järveotsa tee 14 
kinnistutest elamumaa, ärimaa, 
transpordimaa ja üldkasutatava 
maa kruntide moodustamine. 
Kruntidele määratakse ehitus-
õigus 4–5 ja 6 maapealse korru-
sega ja ühe maa-aluse korruse-
ga korterelamute ja/või äripin-
dadega korterelamute ehitami-
seks. Planeeritava maa-ala suu-
rus on 4,75 ha. Detailplanee-
ringu on koostanud OÜ Puu-
sepp & Mänd. 

Detailplaneeringu lähtesei-
sukohtade ja eskiislahenduse-
ga on võimalik tutvuda Haa-
bersti Linnaosa Valitsuses Ehi-
tajate tee 109a/1, II korrusel 
ja Tallinna planeeringute re-
gistris aadressil: https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/De-
tails/DP043810#tab35. Eskiis-
lahendust tutvustav avalik aru-
telu toimub 28. oktoobril 2020 
kell 15.00 linnaosavalitsuses, 
ruumis 211 (info tel 640 4856). 
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Elades ükskõik millises kohas, on 
meie üheks suurimaks sooviks hu-
vitav ja mitmekesine elukeskkond. 
Me justkui salamisi loodame, et see 
luuakse kellegi teise poolt ja me 
saame sellest lihtsalt osa. On aga 
kogukonnaliikmeid, kes ise püüa-
vad oma elukeskkonda mitmeke-
sisemaks muuta. 

Üheks selliseks inimeseks on elupõli-
ne haaberstlanna Kristi Reimets. Kris-
til on palju huvisid, kuna ta on aktiiv-
se ja loomishimulise natuuriga ning 
suure teotahtega naine, kes on kor-
raldanud erinevaid ettevõtmisi juba 
üle 20 aasta.  Lisaks veab ta tänasel 
päeval omanäolist toitlustus- ja koo-
litusettevõtet Roosa Pipar. Pool oma 
elust on ta veetnud Väike-Õismäel 
ning nüüd juba pea sama palju aega 
toimetanud Kakumäel, kus tema al-
gatusel on käivitunud erinevad sünd-
mused, mis aitavad kaasata tervet ko-
gukonda. Koos oma väikese ja tegusa 
MTÜ Kakumäe Elu naiskonnaga on 
ta korraldanud suve lõpus juba viis 
aastat Kakumäe Pirukafesti ja lüka-
nud käima Kakumäe Võlumetsa jõu-
lulaada. Viimane on tänaseks muut-
nud oma formaati ja sellest on saa-
nud väiksem ja õdusam laat koos töö-
tubade ja minilaadaga Roosa Pipra 
koduaias. Lisaks erinevatele töötuba-
dele on loodud ka Kakumäe asjalike 
naiste klubi ning algatuse on saanud 
psühholoogiahuviliste kooskäimise 

õhtud. Hetkel on MTÜ liikmetel kä-
sil Kakumäe ajalooga seotud projekt, 
mille eesmärgiks on piirkonna aja-
lugu uurida ning see järeltulevatele 
põlvedele ka jäädvustada. Läbi selle 
projekti on soovijatel võimalik osale-
da militaarajaloorännakutel ja veeta 
mõned õhtud Kakumäe ajalugu kuu-
lates. Lisaks on Kristi Kakumäe Lions 
klubi üks asutajaliikmetest, sest tal 

on soov suunata heategevus just nen-
dele, kes seda enim vajavad. 

Kristi arvates ei pea ootama, et 
keegi teine midagi meie heaks ära 
teeb või lahendab meie elukeskkon-
na kitsaskohad. Me oleme ju suute-
lised ise märkama ja tegutsema. Ai-
nult nii saame muuta oma piirkon-
na elu just selliseks, nagu soovime. 
Ja kui palju ei jõua, tee kas või na-

tukene, kui üksi ei jõua – leia mõt-
tekaaslased, kellega koos teha. Kõik 
algab inimesest endast, tema mõt-
test, soovist, veendumusest, et muu-
tus on vajalik. 

Kristi soovib kõigile julgust mär-
gata, tegutseda ja muuta see maailm 
paremaks, olgu see maailm siis meie 
kaunis väike Haabersti.  

MTÜ Kakumäe Elu

Aastas tekib ühe inimese kohta üle 
300 kg olmejäätmeid, millest pea 
60% moodustavad pakendijäätmed. 
Tihtipeale ei jõua need taaskasutus-
se lihtsalt seetõttu, et ei teata täp-
selt, kuidas neid õigesti sorteerida. 
Sorteerimiskunst ei ole aga kelle-
legi üle jõu käiv ning lisaks puh-
tale südametunnistusele ja sääste-
tud loodusele hoiad olmejäätmete 
veolt kokku ka oma raha. 

Taaskasutusmärgid leiad pakenditelt 
ning oluline on, et taaskasutusse mi-
nevad pakendid oleksid alati puhtad 
ja kuivad. Jäätmete sorteerimine ja 
liigiti kogumine on keskkonnasõb-
ralik ja aitab säästa raha!

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ja 
anda tühjalt üle selleks ette nähtud 
kogumispunktidesse või viia jäätme-
jaama. Kogumispunktis on eraldi kon-
teinerid klaaspakendile ning segapa-
kendile, mõnel pool eraldi ka paberi-
le ja papile. Kui eraldi klaaspakendi-
konteinerit pole, läheb klaaspakend 
segapakendi konteinerisse. 

NB! Pane neisse pakendid tühjalt, 
puhtalt ja kokkupressitult. Nii saad 
Sina aidata kaasa tõhusale pakendi-
jäätmete taaskasutamisele.

Papi- ja paberpakendite kon-
teinerisse sobivad: pappkastid ja 
-karbid, paberist pakendid (näi-
teks paberkotid, pakkepaber), la-
mineerimata kartong, lainepapp. 
Ei sobi: määrdunud või vettinud pa-
ber ja papp; fooliumi või kilet sisaldav 
paber, papp ja kartong (näiteks mah-
lapakid), pehme paber (näiteks tua-
lettpaber); mähkmed ja hügieenisi-
demed; kile, foolium, kopeerpaber, 
vahtplast; ajalehed, ajakirjad, kata-
loogid, raamatud, reklaammaterja-
lid, vihikud.

Klaaspakendite konteinerisse so-
bivad: värvilised ja ilma värvita klaa-
sist pudelid ja purgid (näiteks karas-
tusjookide pudelid, alkohoolsete joo-
kide pudelid, klaaspurgid).

Ei sobi: akna- ja lehtklaas, valgus-
lambid ja elektripirnid, eriotstarbe-
lised klaasid, peegelklaas; keraami-
ka ja portselan (näiteks toidunõud).

Segapakendite konteinerisse so-
bivad: tarbe- ja toidukauba plastpa-
kendid (näiteks jogurti- ja võitopsid, 
õli-, ketšupi-, majoneesi-, śampooni-
pudelid), plastkarbid, muud plast-
pakendid; joogipudelid, kilekotid, 
pakkekile.

Ei sobi: plastist mänguasjad, kum-
mist tooted, hügieenisidemed, mähk-
med, ohtlike ainetega määrdunud 
pakendid (näiteks kodukeemia pa-
kendid).

Täpsema sorteerimisjuhendi ning 
konteinerite asukohad leiad veebile-
helt kuhuviia.ee

Klaaspakendi konteinerite 
asukohad Haaberstis
●  Alemaa ja Sõõru tn nurk
●  Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
●  Astangu tn 21/3 vastas
●  Ehitajate tee 107 (Nurmenuku RI-

MI)

●  Ehitajate tee 109a 
●  Ehitajate tee 148
●  Ehitajate tee 127/191 maja juures
●  Humala tn keskel 
●  Jõeküla tee 13
●  Järveotsa tee 35 kaupluse juures
●  Järveotsa tee 5 spordiväljaku juures
●  Jõeküla tee 13 
●  Jõeküla tee 16 parkla (alajaama 

plats)
●  Kakumäe / Soolahe 57
●  Mustjõe 40
●  Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare 

Prisma)
●  Paldiski mnt 107 (Saaremaa Liha-

tööstuse juures haljasalal)
●  Paldiski mnt 124a
●  Paldiski mnt 155
●  Paldiski mnt 227
●  Põlendiku tee 2
●  Rannamõisa tee 6
●  Pikaliiva Rannamõisa tee (Oja) 15c 

parkla 
●  Taludevahe ja Hansu tn ristmik 

(alajaam)
●  Tanuma 47
●  Vabaõhumuuseumi tee 52
●  Vismeistri elurajoon, Veerise tn 

1 ees 
●  Õismäe tee 9 (taksopeatus)
●  Õismäe tee 17
●  Õismäe tee 46
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev plats
●  Õismäe tee 107a 
●  Õismäe tee 121
●  Õismäe tee 134/136

Segapakendi konteinerite 
asukohad Haaberstis
●  Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
●  Sõõru tn 45 / Alemaa
●  Ehitajate tee 109a
●  Ehitajate tee 148
●  Humala tn 6
●  Jõeküla tee 16
●  Järveotsa tee 13/5

●  Mustjõe 40
●  Paldiski mnt 102
●  Pikiliival Rannamõisa tee 15c / 

Oja tn 61
●  Taludevahe 114 / Hansu tn ristmik
●  Tanuma tn 47
●  Veerise tn1
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev plats
●  Õismäe tee 9
●  Õismäe tee 46
●  Õismäe tee 107
●  Õismäe tee 134/136

Paberi ja kartongi  
konteinerite asukohad 
Haaberstis
●  Mustjõe 40
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev plats

HLOV

Kuhuviia.ee 
õpetab 
sorteerimiskunsti 
ja aitab anda 
prügile uut elu
Kuhuviia.ee kaudu on võimalik 
leida endale lähimad pakendi-
konteinerid, jäätmejaamad, taa-
raautomaadid, lambipirnide ja 
patareide kogumiskohad, kor-
duskasutuskeskused koos täp-
se info ning liigiti kogumise ju-
histega.

Jäätmete ja kasutuseta asjade ko-
gumiskohti ja sorteerimisinfot 
koondavasse kaardirakendusse 
Kuhuviia.ee lisandus kokku 745 
uue pakendikonteineri ja 744 pa-
tarei kogumiskasti info üle Ees-
ti. Nüüd suurenes Kuhuviia.ee le-
hel kogumiskohtade üldarv 8204 
punktini üle Eesti.

Kuhuviia.ee keskkonda aren-
dava sihtasutuse Things tegevju-
hi Kristiina Kerge sõnul on kesk-
kond teinud seitsme tegutsemis-
aasta jooksul tugeva arenguhüppe.

Kuhuviia.ee  
kasutamine on lihtne
„Kuhuviia.ee keskkonna kasuta-
mine on lihtne – tuleb vaid sises-
tada ese, millest soovitakse vaba-
neda, ning veebileht kuvab ini-
mesele lähimad punktid. Seda on 
hea kasutada ka Eestis ringi rei-
sides tekkivatele pakenditele ja 
jäätmetele õige koha leidmiseks,” 
seletab Kristiina.

Kõige populaarsemad otsingu-
sõnad on seni olnud riided, vana 
elektroonika, ehitusjäätmed, iga-
sugu pakendid (peamiselt plastik) 
ning klaas. Venekeelse otsingu pu-
hul aga elektroonika, ehitusjäät-
med ja riided. 

Keskkonda kasutab keskmi-
selt 1500 inimest nädalas ning 
see number on iga aastaga järje-
pidevalt kasvanud.

Pakend ei ole prügi
Just lõppes „Märka pakendit” 
kampaania. Teavituskampaania 
eesmärk oli panna inimesed mär-
kama pakendit, hoogustada kesk-
konnasäästlikke tarbimisharju-
musi ning kummutada müüte 
jäätmete sorteerimise mõttetu-
sest. Eelkõige oli kampaania suu-
natud inimestele, kes on teadli-
kud prügi sorteerimisest, aga po-
le ühel või teisel põhjusel selle-
ga alustanud.

Samuti pakkus kampaania 
infot, kuidas teha paremaid va-
likuid, näiteks oste planeerides 
on võimalik säästa aega, raha ja 
keskkonda ning kasutades oma 
kotti ja/või karpi sisseostude te-
gemisel, on võimalik vähendada 
ühekordsete pakendite hulka. 

Paljudel tarbijatel on vääraru-
saam pakenditest kui prügist, te-
gelikult on tegemist väga potent-
siaalse uue toormega, on vaid va-
ja teadvustada, mis on pakendid, 
need kokku koguda ning anda 
nõnda panus ka selleks, et neid 
tulevikus rohkem ümbertöötle-
misse suunataks.

Kristi Reimets.

Pakendite sorteerimine aitab vähendada olmeprügi ja säästab raha

Koos parema elukeskkonna poole
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Haabersti Päevakeskuse huviringid
Esmaspäev
●  Saksa keel kell 10.00–11.30, juhen-

dab Tatjana Dominica Muna
●  Seenioride tervendav võimlemi-

ne kell 11.00–12.00, juhendab 
Kai Ilp

●  Male kell 11.00–13.00, juhendab 
Gennadi Pavlov

●  Mölky mängimine kell 12.00–
14.00, juhendab Luule Mihhailova

●  Eakate hingeabirühm kell 12.00–
13.30, juhendab Peeter Krall. Iga 
kuu kolmas esmaspäev

●  Tervisevõimlemine edasijõudnu-
tele kell 13.00–14.00, juhendab 
Eve Ello

●  Vene kirjandusring kell 13.00–
15.00, iga 2. ja 4. esmaspäev, ju-
hendab Margarita Lamson

●  Naisteklubi kell 14.00–16.00, igal 
1. ja 3. nädalal, juhendab Olga Kala

●  Piccolo koor kell 15.30–17.30, ju-
hendab Arne Männik

●  Arvutiõpe kell 18.00–20.00

Teisipäev
●  Käsitööklubi „Raudrohi”  kell 

10.00–13.00, juhendab Lembe-
Maria Sihver

●  Hiina võimlemine (eesti keeles) 
kell 10.00–11.00, juhendab Rii-
na Hein 

●  Linetants kell 11.30–12,30, juhen-
dab Lea Salvet 

●  Mälutreening kell 12.00–13.00, iga 
kuu 1. ja 3. teisipäeval, juhendab 
Reet Trei 

●  Bowling Akadeemia Bowlingus kell 
14.00, juhendab Margarita Lamson

●  Lauatennis kell 10.00–12.00, ju-
hendab Milvi Rohumaa

●  Jooga eakatele kell 14.00–15.00, 
juhendab Külle Kordemets

●  Lapikunstiring kell 14.30–17.00, 
juhendab Mare Henno

Kolmapäev
●  Õmblusring kell 10.00–11.30, ju-

hendab Elma Tikker
●  Inglise keel I rühm kell 10.00–

11.30, juhendab Valve Unt
●  Seenioride tervendav võimlemi-

ne kell 11.00–12.00, juhendab 
Kai Ilp 

●  Eesti lauluklubi  kell 11.00–
12.30, juhendab Tõnu Kangron

●  Toolivõimlemine kell 12.15–13.00, 
juhendab Kai Ilp 

●  Kangastelgedel kudumine kell 
14.00, juhendab Ülle Asur

Neljapäev
●  Heegeldamis- ja kudumisring kell 

10.00–11.30, juhendab Juta Kuuse

●  Arvutikursus edasijõutnutele kell 
10.00–12.00

●  Matkaklubi kell 10.00, juhendab 
Taima Kippel

●  UUS jooga algajatele kell 10.00–
11.00, juhendab kvalifitseeritud 
joogaõpetaja Peterburist Ekateri-
na Jakovleva

●  Eesti keel kell 10.00–13.00, juhen-
dab Sirje Jaup

●  Seeniortants „Karikakar”  kell 
10.30–12.00, juhendaja Evi To-
mingas 

●  TPÜ esindaja vastuvõtt kell 11.00–
13.00, esindab Margarita Lamson 

●  Lauamängud kell 11.30–13.30, ju-
hendab Luule Mihhailova

●  Tervisevõimlemine edasijõudnute-
le kell 13.00–14.00, juhendab Eve Ello

Reede
●  Inglise keel II rühm kell 10.00–

11.30, juhendab Valve Unt
●  Lauatennis kell 10.00–12.30, ju-

hendab Milvi Rohumaa
●  Mälu ja tähelepanu parendamine 

(vene keeles) kell 11.00–12.00, ju-
hendab Pifagor 

●  Male kell 11.00–12.30, juhendab 
Gennadi Pavlov

●  Vene lauluklubi kell 12.00–13.30, 
juhendaja Natalja Volodina

●  Mehed 65+ kell 13.00–15.30, ju-
hendab Ants Laasfeld. Ring toi-
mub üle nädala

Registreerimine ja lisainfo 
Haabersti päevakeskuse 

infotelefonil tel 5624 2925

Haabersti noorte-
keskuse tegevused  
oktoober-november
Õismäe tee 88A (Meelespea pea-
tus). Avatud: esmaspäevast-reede-
ni 13.00–19.00. Telefon: 5309 0808. 
E-mail: info@haabersti.ee.

OKTOOBER
12.10 kell 16.00 – Kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–15 a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.

13.10 kell 16.00 – Loovusring. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

14.10 kell 16.00 – Türgi kul-
tuuriõhtu. Noortekeskuse vaba-
tahtlik tutvustab enda kultuuri lä-
bi põnevate mängude, teeme süüa 
ja tantsime.

15.10 kell – HANK Olümpia.

15.10 kell 16.00 – Veebimull. 
Multimeedia ring kõikidele huvi-
listele. Digimaalime, teeme video-
sid ja animatsioone.

19–23.10 – Sügisene Linnala-
ager. Käime erinevates muuseu-
mides, meisterdame, võistleme ja 
teeme palju muud lõbusat! Laag-
ri maksumus on 65 €. Laagri töö-
keel on eesti keel. Info – info@haa-
bersti.ee

26.10 kell 16.00 – Kunstiring.

26.10–30.10 Halloweeni nädal.

27.10 kell 16.00 – Loovusring.

28.10 kell 16.00 – Viktoriin.

29.10 kell 16.00 – Veebimull.

NOVEMBER
2.11 kell 16.00 – Kunstiring.

2.11–6.11 – Tasuta asjade laat.

3.11 kell 16.00 – Loovusring.

4.11 kell 16.00 – Kokandus.

5.11 kell 16.00 – Veebimull.

6.11 kell 14.00 – Isadepäeva 
kaartide meisterdamine.

9.11 kell 14.00 – Mardipäeva tä-
histamine.

Septembri viimasel laupäeval ko-
gunes Pääsküla noortekeskuse rula-
parki üle 60 noore, et ühiselt ja äge-
dalt alustada käesolevat sügishoo-
aega. Mõnus päev täis head muu-
sikat ja ekstreemsporti sai alata. 

Kevin Poll
Haabersti Vaba Aja keskuse  
projektijuht

Noorte elustiilipäev Hnkxtrm 2020 
oli küll esialgu planeeritud septemb-
ri algusesse ja Haabersti skate-parki, 
ent halva ilma tõttu lükkus üritus 
edasi. Vigade parandus sai aga väga 
vingelt tehtud Pääskülas.

Elustiilipäeva raames toimusid 
tõukeratta- ja bmx-võistlused jam-
formaadis. Terve päeva vältel män-
gis head muusikad Deejay K.O. Võist-

lustel osales pea 40 noort, kelle soo-
ritusi hindas Keerdtrepi meeskond 
eesotsas Mikael Parmaniga.

Tõukeratta edasijõudnute kategoo-
rias saavutas III koha Maksim Tihho-
mirov, II koha Semjon Bassow ning I 
koha esimese välismaalasena Hnkxt-
rm noorte elustiilipäeval sõitnud Mi-
ro Rasinmäki Soomest. 

Tõukeratta algajate kategoorias 
saavutas III koha Alexander Kalinin, 
II koha Alex Flex ning Hnkxtrm 2020 
võidukarika tõstis pea kohale Alexan-
der Ehte. 

Bmx-sõidus saavutas algajate ka-
tegoorias III koha Sten Stint, II ko-
ha Tormi Palmiste ning I koha Ge-
mo Tasane. Edasijõudnute kategoo-
rias saavutas III koha Kristen Põder, 
II koha Morten Tomson ning Hnkxt-
rm 2020 võitjaks tuli William Kass. 

Üritust korraldas Haabersti Va-
ba Aja Keskus koostöös vabatahtli-
ke noortega.

Suveperioodil toimusid Haabersti 
skate-pargis ka tasuta tõukerattatree-
ningud Dennis Karpovi käe all ning 
tasuta bmx treeningud Martti Laine-
voolu juhendamisel. Kokku külastas 
iganädalaselt treeninguid u 50 noort 
ekstreemspordihuvilist.

Hnkxtrm 2020 elustiiliprojekti 
toetasid Petrone Print, CityJungle 
Elamusgolfikeskus, Keerdtrepp, 
Pom‘bel smuutid, Kalev Spa Ho-
tell & Veekeskus, Pääsküla noor-
tekeskus ning Haabersti Linnaosa 
Valitsus. 

Täname kõiki toetajaid ja soovi-
me veel kord õnne võitjatele. Avatud 
noorsootöö teostamist toetab Hari-
dus- ja noorteamet.

Pressifotode näitus 
jõudis Rocca al Mare 
keskusesse
Alates 1. oktoobrist on Rocca al Ma-
re keskuse esimese korruse moeala 
poolses osas vaadatav pressifoto-
de näitus parimatest fotodest, mis 
2019. aastal on tehtud. Näituselt 
leiab mitmeid Eestimaal tehtud fo-
tosid, millest ei puudu ka Tallin-
nas aset leidnud olulisemad hetked.

Näitus on valminud Eesti Pressi-
fotograafide Liidu, Eesti Meediaet-
tevõtete Liidu ning Overalli ja Cano-
ni koostöös. Rocca al Mare kesku-
ses saab pressifotosid vaadata ku-
ni 31. oktoobrini.

Haabersti päevakesku-
se tegevused oktoobris 
ja novembris
Õismäe tee 24, 13511 Tallinn. Tel 
5624 2925, 657 9872. 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

7.10 kell 14.00 Tähistame eaka-
te päeva. Loeng-kontsert „Vanane-
misvastased nipid”. Tervendavaid 
nõuandeid jagab treener-nõustaja 
Kai Ilp, muusikalist meeleolu loob 
laulja Anne Adams. Karepa Ravim-
taime aed tutvustab ja pakub ra-
vimteesid, salve jne. Olete oodatud!

14.10 kell 14.00 Päevakeskuse 
sünnipäev! Avame lapitekkide näi-
tuse. Muusikalist rõõmu pakub Vol-
demar Kuslap.

21.10 kell 14.00 Kontsert. Kü-
las Saku seeniorid mandoliinidega.

28.10 kell 14.00 Päevakeskuse 
rahvusliku tikandi ringi näituse 
avamine. Nami-nami retseptikogu. 

4.11 kell 14.00 loeng „Eesti on 
traditsioonilise kultuuri maa!“ 
Kõneleja: Ene Lukka Jegikjan, päri-
muskultuuri õppejõud. 

6.11 kell 10.00 Isadepäevale pü-
hendatud Haabersti eakate XXI 
välkmaleturniir.

Haabersti päevakeskuse reisid
28.10 algusega kell 7.10 toi-
mub reis Lindora laadale. Sõl-
tuvalt osalejate arvust maksab koht 
bussis 35 või 40 eurot. Registreeri-
mine ja lisainfo Haabersti Päeva-
keskuse infotelefonil 5624 2925

Haabersti  
päevakeskus kutsub
Hea lauluhuviline!
Haabersti päevakeskus ootab 
Sind oma rõõmuks laulma. Tu-
le ise, võta oma sõbranna ja naa-
ber ka kaasa. Ootame Sind ja lau-
lusõpru kolmapäeval kell 11 päe-
vakeskusesse!

Seeniortantsurühm „Karikakar” 
ootab oma toredasse seltskon-
da uusi tantsijaid igal neljapäe-
val kell 10.30, juhendaja Evi Tomin-
gas. Olete oodatud!

Piccolo koor ootab oma rida-
desse uusi lauljaid igasse hää-
lerüma. Laulame igal esmaspäeval 
15.30–17.30, juhendab Arne Män-
nik. Olete oodatud!

Noorte elustiilipäev täis adrenaliini 
ja peadpööritavaid trikke

HNKXTRM võistlustel osales pea 40 noort.
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Väljaandja:  
Haabersti Linnaosa Valitsus,  
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn
Telefon: 640 4800 
E-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806,
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee. 
Trükikoda AS Kroonpress

Teie soovid, tehtud  
meie kätega!

Küsi pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Hoonete renoveerimine, juurdeehitused. 
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,   
vundamendi soojustamine  

ja renoveerimine.

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

A+ puhastus 

                                               PAKUME KORTERMAJADELE: 
                                                                             SISEKORISTUST 
                                                                             VÄLIKORISTUST 
                                                                     
                                                            LEHEKOTTIDE ÄRAVEDU 
                                                             1.50€ + KM 150L KOTT 
   

VAATA LÄHEMALT WWW.APLUSSPUHASTUS.EE 
+372 53 99 1650    INFO@APLUSSPUHASTUS.EE 

Merimetsa Tervisekeskus

Paldiski mnt 68a IV korrus, kab 429

liftist väljudes asub kabinet vasakul

Info ja eelregistreerimine:

tel 5850 2300

jalahoolduskabinet@gmail.com

Merimetsa Tervisekeskus

Paldiski mnt 68a IV korrus, kab 429

liftist väljudes asub kabinet vasakul

Info ja eelregistreerimine:

tel 5850 2300

jalahoolduskabinet@gmail.com

Merimetsa Tervisekeskus

Paldiski mnt 68a IV korrus, kab 429

liftist väljudes asub kabinet vasakul

Info ja eelregistreerimine:

tel 5850 2300

jalahoolduskabinet@gmail.com

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Rannamõisa kliinikus  
dr Priit Peetrise 
vastuvõtu  

VISIIDITASU 0 € 
(tavahind E-R 20 €, nädalavahetusel 35 €).

OKTOOBRI  
SUPERPAKKUMINE 
eksootiliste lemmikloomade  
omanikele

Rannamõisa tee 8, Tallinn 
Pakkumine kehtib kuni 31.10.2020.

Oodatud on eksootilised lemmikloomad 
nagu pisiimetajad, linnud ja roomajad.

VõimlemisklubiVõimlemisklubi

KUIV KÜTTEPUU 25; 30; 40; 50 cm. võrkkotis. PUITBRI-
KETT 10/kg pakk. 

KÕDUSÕNNIK 30 kg/kott. Tammaru Farm 6541100, 
5238852 

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.sei-
sevauto.ee

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,aumärke,
medaleid,ordeneid,postmargikogusid,eesti postkaarte, va-
nu esemeid, vanavara. Kuulutus ei aegu. Iga päev 11-21, 
tel. 55955996.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja va-
nu postkaarte. Tel. 6020906; 5011628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine 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 põllumaad. Tel 50 45 215, 
51 45 215, info@est-land.ee

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto , maasturi või kaubi-
ku . Võib olla remonti vajav . Kiire tehing ja vormistami-
ne , skampus@online.ee, tel. 53654085

Haabersti Vaba Aja keskuses Ehitajate tee 109a/2 alus-
tab uut hooaega lauluklubi Katrin Keerma juhendamisel. 
Ootame lauluhuvilisi mehi ja naisi tuju rõõmsaks laul-
ma. Laulutunnid toimuvad KOLMAPÄEVITI kella 11.30-
st kuni kella 13.00-ni  3. korruse väikeses saalis.

Kadaka Konverentside neljapäevaõhtune koolitussari 
„Tervise teerajad“ Aadress: Kadaka tee 4; Algusaeg 18:00; 
Osalustasu 15-25 €   
15.10 Immuunsuse tugevdamine teadliku hingamisega 
(Heiki Tomson) 
22.10 Sportlase toidulaud (Em-prof Raivo Vokk) 
29.10 Elu kooskõlas looduse seadustega (Holger Oidjärv) 
5.11 Ajurveeda psühholoogia (Mirjam Hakkaja)   
12.11 Maitsete koolitus (Anneli Albert)   
Registreerimine fienta.com/o/4995, tel 56 917 397

Ootame oma ridadesse malehuvilisi tüdrukuid ja pois-
se (1.-7. kl.). Treeningud toimuvad: Tallinna Malemajas, 
Vene tn 29 E, K, R - 14.00 - 16.15 Haabersti Noortekesku-
ses Õismäe tee 88A/1 T, N  - 14.00 - 16.00


