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Algab suviste laste-
hommikute hooaeg
Hooaja esimene suvine lastehom-
mik toimub 28. mail algusega kell 
11. Seekord toimub lastehommik 
hoopis Veskimetsa-Mustjõe küla-
platsil (Tarna 4).

Lastehommikul jätkub tegevust 
nii suurtele kui ka väikestele. Päe-
va juhib vahva mängujuht, kes pa-
kub tegevusi igas vanuses lastele. 
Lisaks toimub seebimullisõu.  Ko-
hal on õhupallimeister, kes laste-
le vahvaid õhupallifiguure meister-
dab, lisaks saavad soovijad lasta en-
dale teha näomaalinguid.

Muusikalist meelelahutust pa-
kub Haabersti noor laulja Mia Mar-
garet Untera koos saatjaga, tutvus-
tades oma esimest kontserdikava. 

Hooaja teine lastehommik toi-
mub laupäeval 4. juunil  alguse-
ga kell 11  Haabersti noortekes-
kuse hoovis (Õismäe tee 24). Ka-
vas on suurejooneline tsirkuse-
etendus. Etenduse annavad tele-
seriaalist tuntud Mironovi tsirku-
setalu artistid.

Lastehommikud on tasuta. Tu-
le ise ja võta sõber ka kaasa! Las-
tehommikud toimuvad iga ilmaga.

HLOV

Jüriöö jooksul selgusid Haabersti koolide kiireimad teatejooksjad!
Kevin Poll
Haabersti noortekesuse projektijuht

19. aprilli pärastlõunal andis Haabers-
ti linnaosa vanema asetäitja Kaido 
Saarniit stardi juba üheksandat kor-
da toimuvale traditsioonilisele jüri-
öö jooksule, et teatevõistlusel selgi-
tada välja Haabersti kiireimaid õpi-
lased. Seekord toimus võistlus Haa-
bersti linnaosa ühes looduskaunimas 
kohas, Eesti vabaõhumuuseumis. Jü-
riöö jooksu korraldab Haabersti va-
ba aja keskus, osalesid võistkonnad 
Tallinna Mustjõe gümnaasiumist, Tal-
linna Õismäe gümnaasiumist, Haa-
bersti vene gümnaasiumist, Tallin-
na Õismäe vene lütseumist, Rocca al 
Mare koolist ning Tallinna Järveotsa 

gümnaasiumist. Võistluse kordami-
nekut soosis mõnus päikeseline ilm.

Kokku oli võistlustules 72 noort 
sportlast. Võistkonnad komplekteeri-
ti kooli erinevate vanuseastmete õpi-
lastest, see tähendab, et 1. klassidest 
1 võistleja, 2. klassidest 1 võistleja jne. 
Võistluse eesmärk on eesti vanarah-
va püha päeva tähistamine ning see-
läbi ka Eesti rikkaliku ajaloo viimi-
ne noortele lähemale, pakkudes eri 
vanuses noortele võimaluse teha mi-
dagi ühise eesmärgi nimel.

Tasavägises lõpuduellis jäi seekord 
peale Rocca al Mare kooli võistkond, 
kes napi edumaaga Tallinna Järve-
otsa gümnaasiumi ees esikoha nap-
sas ning rändkarika endaga kaasa 
viis. Kolmanda koha saavutas Tal-

linna Õismäe gümnaasium. Rocca 
al Mare kooli võistkonda esindasid 
Riti Riinu Ojassoo, Margaret Põder, 
Emily Gornischeff, Handri Kristjan 
Värk, Markus Samuel Vaikjärv, Hu-
go Alexander Somelar, Kristofer San-
der, Rasmus Stalmeister, Ramon Gel-
kov, Sander Savaster, Georg Vende ja 
Siim Belials. Võstkonna pani kokku ja  
käis kaasa elamas kehalise kasvatu-
se õpetaja Roel Pedanik. Pärast võist-
lust kostitati kõiki osalejaid kringli-
te, puuviljade, vee ja teega.

Võistlust toetasid MyFitness, Nõm-
me seikluspark, Eesti vabaõhumuu-
seum ja Haabersti linnaosa valitsus. 
Täname häid koostööpartnereid ja 
osalejaid, soovime veel kord õnne 
võitjatele!

Kohalik kaitseala on plaanis moodus-
tada üle 162 hektari suurusel maa-
alal, mis eri elustiku-uuringute ko-
haselt on Tallinna üks elurikkamaid 
piirkondi. Eksperthinnangu kohaselt 
on tegemist linnale ülioluliste loodus-
hüvede unikaalse tuumalaga, millel 
on väärtus nii rekreatsiooni ja tervi-
sespordi kui ka koriluse ja loodusha-
riduse võtmes. Kui sinna lisada veel 
kultuurilooline ja ajalooline väärtus, 
mille annavad mitmed pärandkul-
tuuriobjektid, ei ole põhjust kahel-
da, et Astangu-Mäeküla piirkond vää-
rib kaitset ja säilitamist oma prae-
gusel kujul.  

Ekspertiis tõi välja ka Tallinna pii-
res unikaalsed ja väärtuslikud loo-
duskooslused kaitsealuste ning ha-
ruldaste liikide elupaikade ja kasvu-
kohtadega. Piirkond on Eesti olulisim 
nahkhiirte parvlemispaik ja üks olu-
lisemaid talvituspaiku. Lisaks on see 
linna piires liigirikkaim ja parimas 
seisus elupaik kahepaiksetele, roo-
majatele, kimalastele ja päevaliblika-
tele ning suurim ja mitmekesiseim 
elupaik haudelindudele ja ulukite-
le. Enam kui 20 hektaril laiub üks 
linna ulatuslikumaid alvarikooslusi, 
seal on sanglepalodud ja salumetsad 
ning kasvab mitmeid kaitsealuseid 
taimeliike. Seega on ala kaitse alla 
võtmine igati põhjendatud.  

Järgnevalt seisab ees Astangu-Mäe-
küla piirkonna kohaliku kaitse alla 
võtmise menetluse algatamine lin-
navalitsuse korraldusega, seejärel 
toimub avalik väljapanek ja avalik 
arutelu. Loodusobjekti võtab koha-
liku kaitse alla oma otsusega Tallin-
na linnavolikogu.

Ettepaneku moodustada piirkon-
da riiklik looduskaitseala tegi kesk-
konnaamet 2010. aastal. Kaheksa aas-

tat hiljem otsustasid keskkonnami-
nisteerium ja keskkonnaamet loo-
duskaitseala rajamise plaanist loobu-
da ning moodustada väikesele alale 
püsielupaik I ja II kaitsekategooria 
liikide kaitseks. Otsus sai teoks juu-
nis 2021, kuid kaitse alla võeti vaid 
II kategooria nahkhiirte talvitusko-
had ning kolm I ja II kategooria tai-
meliiki. Märtsis 2021 esitati Tallinna 
linnavalitsusele 45 kodaniku allkir-

jaga ettepanek Astangu-Mäeküla ko-
haliku omavalitsuse tasandi kaitse-
ala moodustamiseks. Maist oktoob-
rini 2021 viidi Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalameti tellimusel läbi 
ettepaneku põhjendatuse ekspertiis. 

Seni on Tallinnas moodustatud 
kolm kohaliku tasandi kaitseala: 
Pääsküla raba (2013), Merimetsa ro-
heala (2017) ja Harku mets (2021). 
Linnas on ka hulgaliselt kaitsealu-
seid objekte. Riiklikul ja kohalikul 
tasandil kaitstavad alad katavad ligi 
viiendiku Tallinna pindalast. Natura 
2000 alad hõlmavad Tallinna mais-
maast 7,2%. 

Tallinna kommunikatsioon

LAUPÄEVAL, 14. MAIL ALGUSEGA KELL 11.00 ÕISMÄE GÜMNAASIUMI STAADIONIL (ÕISMÄE TEE 50)

HAABERSTI SPORTLIK PEREPÄEV
Perepäeva korraldab 

Haabersti Linnaosa Valitsus 
ning üritust toetab Tallinna 

Hambakliinik.
Kavas on lõbusad mängud, toredad esinejad ja pidupäevatort

Perepäev on tasuta 
ja kõik huvilised 

lahkesti oodatud. 

Lisainfo ja täpne kava:  
https://www.tallinn.ee/est/haabersti/

Tallinn soovib moodustada 
Astangu-Mäeküla kaitseala
Tallinna linnavalitsus valmistub algatama Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamist Haabersti 
linnaosas. 10. mail toimus Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses kaitseala kontseptsiooni 
avalik tutvustamine, mille raames linlased said kaasa rääkida ja mõtteid vahetada.

Tallinna linnavalitsus valmistub al-
gatama ka Kakumäe raba kaitseala 
moodustamist Haabersti linnaosas. 
Teisipäeval, 17. mail kell 17.30 toi-
mub Veerise lasteaias (Veerise 1) Ka-
kumäe raba kaitseala kontseptsiooni 
avalik tutvustamine, kuhu on ooda-
tud kõik soovijad kaasa rääkima ja 
mõtteid vahetama. Arutelul antak-
se ülevaade tulevase kaitseala asu-
kohast, loodusväärtustest ja kaitse 
alla võtmise protsessist.

TEADMISEKS
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S eekord on kevad tavapärasest külmem, kuid heitlikust 
ilmast hoolimata toimusid linnaosas tavapärased tal-
gud. Tänan kõiki, kes andsid oma panuse ilusama ja 
puhtama keskkonna heaks. Suur aitäh teile! Iga aas-

taga jääb prügistatud kohti meie linnaosas aina vähemaks. Lin-
naosavalitsus on teinud ka omalt poolt kõik, et Haabersti muu-
tuks ilusamaks ja puhtamaks. Tehtud on tavapärane linnaosa tä-
navate, kortermajade hoovide ning kõnniteede kevadpuhastus. 
Täname kõiki autoomanikke, kes leidsid oma sõidukile koristus-
tööde ajaks ajutise parkimiskoha.

Tallinna linn teeb omalt poolt kõik vajaliku, et inimesed saak-
sid mugavalt ja kodu lähedal anda ära pakendeid ja ohtlikke jäät-
meid. Meie linnaosas on avatud veel üks ohtlike jäätmete alaline 
kogumispunkt, mis asub aadressil Haabersti tn 2 ning töötab nä-
dalavahetustel. 22. mail toimub linnaosas ohtlike jäätmete kogu-
misring ning Haabersti elanikel on taas võimalus kodumajapida-
misse tekkinud ohtlikest jäätmetest mugavalt, tasuta ja keskkon-
da säästvalt vabaneda. Lisaks ohtlikele jäätmetele saab esimest 
korda sama kogumisringi täistundidel ära anda oma üleliigseks 
muutunud terveid ja korralikke esemeid, mis võiksid kellelegi 
teisele veel kasulikud olla. Lisainfot kogumisringi kohta leiate 
meie lehest. Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäät-
meveoga ja nende äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt, siis 
keskkonnakuu raames saavad rahvastikuregistrijärgsed Tallinna 
elanikud kuni 15. maini suurjäätmeid tasuta ära anda kõikides-
se Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse. Kasutage võimalust! 
Loodust ja keskkonda tuleb hoida, viia prügi selleks ette nähtud 
kohta, sortida jäätmeid ning arvestada teistega.

Haabersti on kahtlemata roheline linnaosa. Juba kolmandat 
aastat järjest on ajutiselt suletud öötundidel üks teelõik Astangu 
tänaval eesmärgiga kaitsta loodust. Eesmärk on hoida ära kon-
nade massiline hukkumine, sest kõnealune Astangu tänava lõik 
on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib 
igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Sel kevadel 
on juba aidatud Astangu tänaval vabatahtlike abiga üle tee roh-
kem kui 1500 kahepaikset. Tänan kõiki vabatahtlikke, kes hilis-
tel õhtutundidel on Astangul omaalgatuslikult konni üle tee ai-
tamas käinud.

T eeb rõõmu, et Tallinn soovib moodustada Astangu-
Mäeküla kaitseala. Sel nädalal toimus kaitseala kont-
septsiooni avalik tutvustamine, kus linlased said kaa-
sa rääkida ja mõtteid vahetada. Järgmisel teisipäeval 

toimub Kakumäe raba kaitseala kontseptsiooni avalik tutvusta-
mine. Ootame kõiki huvilisi 17. mail kell 17.30 Veerise lasteaias. 
Kohtume, arutame, vahetame mõtteid. Kasutage võimalust, oo-
tame kõiki kaasa rääkima.

Tallinna päev on küll 15. mail, kuid Haaberstis alustame pi-
dupäeva tähistamisega varem. Täna, 13. mail istutame pidupäe-
vaks kevadlilli. Kohalike elanike, spetsialistide ning laste abiga 
saab mulda 1800 võõrasema, mis hakkavad silmailu pakkuma 
eri paigus üle linnaosa. Homme, 14. mail on aga kõik huvilised 
oodatud sportlikule perepäevale, kus tegevust jätkub nii suurte-
le kui ka väikestele. Toimuvad Haabersti koolidevahelised finaal-
mängud jalgpallis ning Nõmme Kalju eestvedamisel proovitree-
ningud kõigile huvilistele, tänavakorvpalliturniir ja näidistree-
ningud Howard Frieri juhendamisel ning tai chi 
näidisetendus ja proovitreening. Muusikalist 
meelelahutust pakuvad Hanna-Sandra, City-
flash ning Laura-Ly ja muidugi toimub ühi-
ne pidupäevatordi söömine.

Kooliaasta hakkab tasapisi lõpule jõud-
ma ja lastel algab kauaoodatud suvine vahe-
aeg. Kuid enne vaheaega ootab paljusid õpi-
lasi pingeline eksamiperiood. Kivi kotti 
kõigile! Viimane pingutus ja on-
gi kooliaasta või koolitee läbi!

Ilusat kevade lõppu ja mõ-
nusat suve algust!

Hoiame meie loodust  
ja keskkonda!

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust 
saab laenata muuseumipileteid
Tallinna Keskraamatukogu, Tal-
linna Linnamuuseum ja Tallinna 
Kirjanduskeskus tulid välja uudse 
koostööprojektiga, mis loob uue 
tasuta võimaluse kultuurielamu-
se kogemiseks – muuseumipileti-
te laenutuse.

Alates 3. maist saavad lugejad laena-
ta Kalamaja ja Kadrioru raamatuko-
gust ühispileteid Tallinna Linnamuu-
seumi ja Tallinna Kirjanduskesku-
se külastuseks. Ühispiletid võimal-
davad sissepääsu kõikidesse Tallin-
na Linnamuuseumi alla kuuluvasse 
seitsmesse harumuuseumisse ning 
Tallinna Kirjanduskeskuse alla kuu-
luvasse kolme muuseumisse. 

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on 
muuseumipühapäevad näidanud, 
kuidas uued algatused aitavad kü-
lastajatel pärast kahte keerulist ko-
roona-aastat kultuuriasutuste juur-
de kiiremini naasta. „Sarnast ees-
märki täidab ka põnev muuseumi-
piletite laenutamise võimalus, mis 
kindlasti tõsisemate muuseumisõp-
rade tähelepanu pälvib ja sissepääsu 
muuseumidesse kättesaadavamaks 
teeb,“ ütles Oja.

Tallinna Linnamuuseumi direkto-
ri Heli Nurgeri sõnul on muuseumi-
pileti laenutuse eesmärk pakkuda 
linnaelanikele terviklikku kultuu-
rielamust. „Lugeda raamatut, vaa-
data raamatutel põhinevaid filme ja 
külastada raamatute ja filmide põh-
jal koostatud põnevaid näituseid või 
külastada näituseid, mille sisu kohta 
saab otsida täiendavat infot raama-
tutest, mis omakorda elamust kas-

vatavad,“ selgitas Nurger raamatu-
kogu-muuseumi partnerlust.

Laenata saab pere- või üksikpile-
teid, laenata saab kord kvartalis ku-
ni 14 päevaks. Saadavust saab kont-
rollida e-kataloogi ESTER kaudu. Li-
sateavet muuseumipiletite laenutu-
se ja raamatukogude lahtiolekuae-
gade kohta leiab Keskraamatukogu 
kodulehelt. 

Muuseumipiletite laenutustee-
nusega jätkab Tallinna Keskraa-
matukogu erinevate lisavõimalus-
te loomist, mis toetavad linnaelani-
ke elukestvat õpet ja huvialadega 
tegelemist. Raamatukogu peama-
jas asuvast Pillilaekast saab laena-
ta erinevaid muusikainstrumente 
ja -tarvikuid, mitmetest haruraama-
tukogudest aga spordivahendeid ja 

õuemänge. Pelguranna raamatuko-
gus on avatud Tööriistalaegas, kust 
saab laenata kodusteks aia-, remon-
di- ja ehitustöödeks vajalikke töö-
riistu. Laagna raamatukogus on ava-
tud Seemnelaegas, kust on aiandus-
huvilistel võimalik tasuta seemneid 
laenata, kodus või kogukonnaaias 
taimede kasvatamist nautida ning 
ise seemneid kogudes ja annetades 
teisi rõõmustada. Sõle raamatuko-
gus ootab huvilisi õmblusmasinate-
ga varustatud õmblustuba ja Kän-
nukuke raamatukogus innovatsioo-
nilabor, kus saab töötada 3D-prin-
teri, laserlõikepingi, kilelõikuri jm 
nüüdisaegsete tehnoloogiliste va-
henditega. Samas paikneb ka foto-
stuudio varustusega Loovuse tuba.

Tallinna kommunikatsioon

Haabersti linnaosa valitsus ja mu-
nitsipaalpolitsei kutsuvad linna-
osa elanikke üles vabanema ro-
mudest ja pikalt seisma jäänud 
sõidukitest.

Ainuüksi möödunud aastal likvidee-
ris Mupo Tallinna tänavatelt üle 120 
ümbritsevale keskkonnale ohtlik-
ku romusõidukit. Haaberstis viidi 
munitsipaalpolitsei abiga ära 34 ro-
musõidukit. Kuid lisaks romudele 
on Haaberstis probleemiks ka pi-
kalt seisma jäänud sõidukid. Väike-
Õismäel, Järveotsas ja Astangul on 
hõivanud parkimiskoha ligikaudu 
120 pikalt seisma jäänud sõidukit. 
Kuna parkimiskohtadest on Väike-
Õismäel niigi puudus, paneme ela-
nikele südamele, et nad oma romu-
sõidukid ja pikalt seisma jäänud au-
tod ära viiksid. Sellisel juhul ei um-
mistaks need enam sissepääsuteid 
ning ka teenindav transport pääseks 
paremini elanikeni.

Kuidas aga otsustatakse, 
et auto on piisavalt romu, 
et see ära vedada?
Tihti pöörduvad elanikud nii munit-
sipaalpolitsei kui ka linnaosavalit-
suse poole, et nende maja parklas 
seisab romu. Kui munitsipaalpolit-
sei ametnik läheb kontrollima, sel-
gub, et tegemist on küll pikemat ae-
ga seisnud sõidukiga, aga tegemist 
pole romuga. Tallinna heakorraees-
kirja mõistes on romusõiduk sõi-

duk, millel puuduvad selle mehaani-
lised osad või kereosad või autoklaa-
sid või rattad ja mis oma välimuse-
ga riivab linna esteetilist väljanäge-
mist või rikub linna puhtust ja hea-
korda. Kui romusõiduki puhul on 
selle linnapildist eemaldamine liht-
sam, siis pikalt seisma jäänud sõidu-
ki puhul on asi keerulisem, sest sel-
list regulatsiooni ei ole, mis paneks 
piirangu, kui kaua tohib oma sõidu-
kit parkida. Siinkohal soovimegi, et 
elanikud ka ise oleksid vastutuleli-
kud ja viiksid ära autod, mida enam 
ei kasutata sõitmiseks, ning vabas-
taksid parkimiskoha neile, kes ka-
sutavad autot iga päev.

Osa sõidukite puhul on munitsi-
paalpolitsei aidanud omanikel need 
üle anda utiliseerimiseks. Utilisee-
ritud sõiduki eest saab omanik ka 
raha, olenevalt sõiduki olukorrast. 
Autoromude ja vanametalli hinnad 
on kerkinud üha ülespoole. Kui lin-
naosas leidub elanikke, kes ei saa 
või ei taha ise tegeleda oma pikalt 
seisma jäänud sõidukist vabanemi-
sega, siis Haabersti piirkonna mu-
nitsipaalpolitseinikud on valmis 
lahkelt aitama. Autoomanikel tu-
leb vaid munitsipaalpolitseiga ühen-
dust võtta telefonil 5331 4641 või 
504 6610.

HLOV

Romud ja pikalt seisma jäänud sõidukid  
hõivavad kortermajade juures parkimiskohti
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Haabersti linnaosas on  
avatud uus ohtlike  
jäätmete kogumispunkt
Tallinna Jäätmekeskus avas aprilli lõpus uue 
ohtlike jäätmete kogumispunkti Haabersti lin-
naosas aadressil Haabersti tn 2. Oranži värvi 
kogumispunktis saab laupäeviti ja pühapäeviti 
kell 10–15 tasuta ära anda keskkonnale ohtlik-
ke jäätmeid ja elanikke juhendab seal kogumis-
punkti operaator.

Ohtlike jäätmete kogumispunktides saab ära anda 
patareisid ja akusid, aegunud ravimeid, lampe, tu-
lekustuteid, mootori- ja toiduõli, samuti on mõist-
lik tuua kohale kõikvõimalikud kodukeemia jäägid. 
Vastu võetakse ka ohtlike jäätmetega määrdunud pa-
kendeid, näiteks värvipurke. 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid tegutsevad nä-
dalavahetustel, laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–15. 
Kogumispunktid on suletud riigipühadel. 

Ohtlikke jäätmeid saavad ära anda Tallinna ela-
nikud, punkti külastades tuleb kaasa võtta ID-kaart 
või juhiluba.

Lisaks saab ohtlikke jäätmeid üle anda kevaditi ja 
sügiseti toimuvatel ülelinnalistel kogumisringidel ja 
Tallinna neljas jäätmejaamas, mis asuvad Pääskülas 
aadressil Raba 40, Rahumäel aadressil Rahumäe tee 
5a, samuti Paljassaare põik 5 Paljassaares ja Ristiaia 
tee 8 Pärnamäel. Ettevõtteid ja asutusi kogumispunk-
tid ei teeninda, mistõttu ohtlike jäätmete suuremate 
koguste valdajad peavad oma jäätmed üle andma as-
jakohase keskkonnakaitseloaga töötlejatele.

Rohkem infot: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/
ohtlike-jaatmete-kogumispunktid.

Tallinna kommunikatsioon

22. mail on Haabersti elanikel taas 
võimalus kodumajapidamisse tek-
kinud ohtlikest jäätmetest muga-
valt, tasuta ja keskkonda säästvalt 
vabaneda. 

Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi 
Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks 
ja materjalidena ringlusesse ning see-
läbi ei satu nad olmejäätmete hulka 
või loodusesse. 

Lisaks tavapärastele peatumis-
paikadele lisanduvad kevadel pea-
tumispaigad Kullerkupu kaupluse 
ja Õismäe tee 124 ja 136 vahel ole-
vas parklas. 

Lisaks ohtlikele jäätmetele saab 
esimest korda sama kogumisringi 
täistundidel ära anda oma üleliig-
seks muutunud terveid ja korralikke 
esemeid, mis võiksid kellelegi teisele 
veel kasulikud olla. Kasutuskõlblik-
ke esemeid koguv auto peatub koos 
ohtlikke jäätmeid vastu võtva autoga 
täistundidele jäävates peatuspunkti-
des (kell 10:00, 12:00, 14:00 ja 16:00 
– peatuskohad tähistatud graafikus 
sümboliga ). 

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid nagu turvatoolid ja -hällid, möö-
bel, jalgrattad ja töökorras kodusead-
med (nt külmikud, pliidid jms) kogu-
misringi käigus vastu ei võeta. Need 
on võimalik viia Paljassaare jäätmejaa-
mas asuvasse korduskasutusruumi või 
MTÜ Uuskasutuskeskuse poodidesse. 

Kogumisringi käigus kokku kogu-
tud esemed antakse üle MTÜ-le Uus-
kasutuskeskus, kes esemed uuele rin-
gile suunavad. 

Kogumisringe korraldab Tal-
linna Strateegiakeskus. Lisainfo:  
https://www.tallinn.ee/kogumisringid 
või 640 4131. 

PÜHAPÄEV, 22.05  
HAABERSTI 

  10.00-10.30 Kadaka tee/Rehe tn 
ristmikul

●  10.40-11.10 Astangu 48 korterela-
mu kõrval

●  11.20-11.50 Grossi kaupluse ees 
(Järveotsa 35b)
  12.00-12.30 Järveotsa Rimi  
ees parklas  
(Õismäe tee 107a)

●  12.40-13.10 Õismäe tee 46 (Kuller-
kupu kaupluse parkla) UUS! 

●  13.20-13.50 Nurmenuku Rimi ees 
parklas (Ehitajate tee 107)
  14.00-14.30 Õismäe tee 124 ja 136 
vahel olev parkla UUS! 

●  14.40-15.10 Piibelehe/Kõrgepin-
ge ristmikul (Veskimetsa elamu-
rajoon)

●  15.20-15.50 Pikaliiva/Keskküla rist-
mikul

  16.00-16.30 Kakumäe Selveri park-
las (Rannamõisa tee 6)

●  16.40-17.10 Veerise 1 (pakendikon-
teinerite juures)

●  17.20-17.50 Kakumäe tee/Vabaõhu-
muuseumi tee ristmikul (Tallekese 
ja Pullikese juures)

●  18.00-18.30 Kakumäe tee/Soolahe 
tee ristmikul 

●  18.40-19.10 Taludevahe/Hanijala 
ristmikul

Pakendid on kõige mugavam tekkekohal koguda ja ära anda 
Jäätmete liigiti kogumine on ainus viis 
tagada erinevatele jäätmetele parem või-
malus ringlusesse võtmiseks. Muudest 
jäätmetest eraldi kogutud pakendeid saa-
vad Tallinna elanikud tasuta ära anda 
nii tekkekohal kui ka avalikes pakendi-
punktides.

Kõigile Tallinna elanikele on loodud tasuta 
võimalus üle anda liigiti kogutud paken-
did – kas siis kasutades teenust tekkeko-
has, avalikes pakendipunktides või jäätme-
jaamades.

Avalikud pakendipunktid on Tallinnas 
kolme taaskasutusorganisatsiooni halla-
ta – Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 
(ETO), Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) ja 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). 
Tallinna avalike pakendipunktide veebi-
kaart on leitav linna veebilehel aadressil 
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/pa-
kendipunktid.

Eesti Pakendiringlus, Rohenool OÜ, Tal-
linna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, Toot-
javastutusorganisatsioon OÜ pakuvad era- 
ja kortermajadele mugava alternatiivina ka 
pakendijäätmete tekkekohal kogumist. Era-
majades elavatele elanikele on mõeldud pa-
kendikoti teenus. 

Pakendikotti saab kokku panna eri ma-
terjalidest pakendid. Sinna sobib plastik, ki-
le, paber, papp, klaas ja metall, alates kom-
mipaberitest klaaspurkideni ja ketšupipu-
delitest pappkastideni. Igale majapidami-
sele on ette nähtud kuni viis pakendikot-

ti ühes kuus. TVO senine statistika näitab, 
et keskmiselt tekib ühel leibkonnal kaks-
kolm 150-liitrise koti täit pakendeid kuus. 
Pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva ta-
gant ja see teenus on tasuta, sest paken-
dite kogumise ja ringlusesse suunamisega 
seotud kulud kannavad taaskasutusorgani-
satsioonid. Tutvu lähemalt ja telli teenus:  
https://tvo.ee/teenused/eramajale.

Mida suuremad on kokku kogutud pa-
kendite kogused, seda olulisem on nende 
kvaliteet. Kogudes pakendeid ühte kogu-
misvahendisse kokku, kannatab materja-
lide kvaliteet, järelsorteerimise efektiivsus 
ja seetõttu ka ringlusse jõudvate pakendi-
te osakaal. 

Seetõttu on kortermajadele parim lahen-
dus kolm erinevat pakendikonteinerit: üks 
plast- ja metallpakendite ja joogikartongi 
jaoks, teine klaaspakendile ning kolmas 
papp- ja paberpakenditele.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 
pakub Kesklinna ja Nõmme linnaosade ela-
nikele klaasmahuti rendi ja tühjenduse tee-
nust, täpsem info: https://tjt.ee/jaatmeve-
du/teenused/liigiti-kogutud-jaatmete-vedu/. 
Rohenool OÜ pakub kogu Tallinnas klaas-
mahuti rendi ja tühjenduse teenust nii era-
isikutele kui ka ettevõtetele, täpsem info: 
https://www.rohenool.ee/klaaspakendite-
kogumine-ja-%C3%A4ravedu.

Igal kortermajal tasub aeg-ajalt üle vaa-
data senised erinevate jäätmeliikide kogu-
misvahendite suurused ja kasutatav teenus-
te pakett. Pakendid moodustavad ligikau-

du 60 protsenti majapidamistes tekkivatest 
jäätmetest, nende eraldi kogumine ei teki-
ta prügi juurde, vaid hoopis vähendab olu-
liselt olmeprügi mahtu. Nii saavad korteri-
ühistud kulusid kokku hoida olmejäätme-
te tühjendussageduselt või vahetades ole-
masoleva olmejäätmete konteineri väikse-
ma vastu. Nutikalt toimetades ja kuluridu 
ümber tõstes võivad senised jäätmekäit-
luskulud korteriühistule hoopis väheneda. 

Tutvu lähemalt ja telli pakendimahu-
ti tühjenduse teenus: https://tvo.ee/teenu-
sed/kortermaja või https://pakendiringlus.
ee/teenused/korteriuhistule/segapakend/.

Pane tähele!
Kodus liigiti kogudes tuleb olla tähelepane-
lik, et pakendid oleksid tühjad ja puhtad, 
sest ainult nii saab neid suuremas mahus 
suunata taaskasutusse. Jogurtitopsid, supi-
purgid ja salatikarbid loputa vähese veega 
läbi, nõudepesuvahendiga ei pea neid pe-
sema. Erinevaid pakendeid ei tasu üksteise 
sisse panna, sest sorteerimisliinil on neid 
väga keeruline ja ajamahukas taas eralda-
da. Suuremamahulised pakendid murra en-
ne konteinerisse asetamist kokku.

Avalike pakendipunktide mahutite kõr-
vale ei ole lubatud pakendeid ega muid jäät-
meid jätta. Kui pakendipunktis asuv ma-
huti või mahutid on täitunud, andke sel-
lest teada pakendimahuti peal kirjas oleva-
le mahutite haldaja kontaktnumbrile: ETO 
640 3240, TVO 681 1480 ja EPR 633 9240.

Tallinna kommunikatsioon

Ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike  
esemete kogumisring 22. mail

Ohtikke jäätmeid koguv auto. 

Kogumisringidel ootame ini-
mesi üle andma järgmisi ma-
japidamises tekkivaid ohtlikke 
jäätmeid: 
ohtlikke aineid sisaldavad ja nen-
dega saastunud pakendid; akud ja 
patareid, sh pliiakud; vanad ravi-
mid; värvide, lakkide, liimide ja la-
hustite jäägid; õlid ja rasvad, mit-
mesugused määrdeained; absor-
bendid, filtermaterjalid, saastu-
nud kaltsud ja kaitseriietus jms; 
õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nak-
kusohtlikud teravad ja torkivad 
jäätmed (nt vanad süstlad jmt); 
aiandusmürgid ja väetiste jää-
gid, pestitsiidid; kemikaalijäägid 
(happed, leelised, fotokemikaa-
lid ja muud olmekemikaalid); oht-
likke aineid sisaldavad pesuained; 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
(nt vanad kraadiklaasid, päevaval-
guslambid ja säästupirnid); vanad 
elektri- ja elektroonikaseadmed.

Kasutuskõlblike esemete ko-
gumisringi käigus võetakse 
vastu terveid ja puhtaid:
raamatuid; nõusid ja muid köögi-
tarbeid; riideid ning muid kodu-
tekstiile; mänguasju; jalanõusid; 
hobivahendeid ja sporditarbeid; 
muusika- ja filmimaterjale (DVD, 
VHS jms); sisustusesemeid (sisus-
tuskaunistused, kujukesed, lini-
kud jms); aksessuaare (ehted, ko-
tid, vööd, prillid jms); väiksemaid 
töötavaid elektroonikaseadmeid 
(nt föön, röster, veekeedukann, 
mikser, mikrolaineahi jms).
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„Hea inimese gala“
Aprilli lõpus toimus Tallinna 
Meeles pea lasteaias traditsiooni-
line Haabersti lasteaedade 5–6-aas-
taste laste esmaabivõistlus  „Hea 
inimese gala“. 

Meelespea lasteaed ja MTÜ Rahva-
koolitus ELU eesotsas Margit Pärna-
ga teevad koostööd juba 16  aastat. 
Nende aastate jooksul on väga palju 
lapsi ja õpetajaid omandanud tead-
misi ja oskusi, kuidas esmaabi anda 
ja kaaslast vajadusel aidata. „Hea ini-
mese galal“ osalesid Haabersti laste-
aedade 5–6-aastaste laste kuueliikme-

lised võistkonnad, kelle ülesanne oli 
osutada esmaabi kolmes olukorras: 
elustamine, trauma ning verejooks.

Võistlusel osalesid lapsed seitsmest 
Haabersti lasteaiast: Meelespea, Viker-
kaar, Nurmenukk, Rukkilill, Karika-
kar, Pääsusilm ning Veerise lasteaed.

Sel aastal olid „Hea inimese galal“ 
külas ka meie lasteaia koordineeri-
tud rahvusvahelise projekti „I am a 
brave and helpful person – how to 
teach first aid to preschool children 
through value-based education and 
practical activities“ („Ma olen julge 
ja abivalmis inimene – kuidas õpeta-

da läbi väärtuskasvatuse ja praktilis-
te tegevuste koolieelses eas olevatele 
lastele esmaabi“) külalised Norrast, 
Bulgaariast ja Rumeeniast. Projekti 
üks eesmärk on jagada häid prakti-
kaid ning julgustada projektis osa-
lejaid ka oma riigis esmaabiüritusi 
läbi viima.

Kõik osalenud lasteaiad said kin-
gituseks uhke esmaabijaama ja es-
maabivahendite kotid, millega on 
hea minna õppekäikudele. Samuti 
said lapsed individuaalse medali ning 
vahva loomamustrilise plaastripaki.

Tallinna Meelespea lasteaed

Klubi Haabersti Mehed 65+ tähistas 
oma kümnendat sünnipäeva 
Aprillis tähistas klubi Haabers-
ti Mehed 65+ oma kümnendat 
tegutsemisaastat. Meesteklubi 
liikmed – 32 väärikas eas här-
rasmeest – ja kutsutud külalised 
kogunesid ühiseks sünnipäeva-
peoks Haabersti päevakeskuses.

Haabersti linnaosavanema Oleg Sil-
janovi sõnul on Haabersti Mehed 
65+ üks tegusate härrasmeeste klu-
bi, kelle juhtmõtteks on, et elu on 
tegutsemiseks, mitte puhkuseks. 
„Klubi liikmed käivad koos kaks 
korda kuus ja peamiselt on mehed 
just Haabersti ning Väike-Õismäe 
elanikud, kuid Haabersti meeste-
klubi kokkusaamistel käib mehi ka 
Lasnamäelt ja Piritalt,“ ütles linna-
osavanem. 

Linnaosavanema sõnul on klubi 
mehed kõige paremas mõttes uu-
dishimulikud, neid huvitab kõik 
uus, olgu selleks siis mõni vast val-
minud park või avatud näitus. „Koh-
tutakse regulaarselt päevakesku-
ses ning ühiselt külastatakse muu-
seume ja käiakse ekskursioonidel. 
Tähtsamateks sündmusteks moo-
dustavad mehed isegi oma ansamb-

li ja siis lastakse laulul akordioni-
mängu saatel kõlada. Haabersti 
meesteklubi tunnuslaul on „Kiki-
lips“, mida tähtpäevadel lauldakse 
kikilipsudes,“ rääkis Siljanov.

„Üle Eesti on seeniormeesteklu-
bidel traditsiooniks kord aastas 
kokku saada ja sel aastal on võõrus-
tajad just Haabersti mehed. Sünd-
mus toimub augusti alguses Haa-
bersti päevakeskuse õuealal, ku-
hu kogunevad seeniormeesteklu-
bid üle Eesti. Kavas on puhkpilli 
ja lauluga rongkäik ümber Õismäe 
tiigi, kokkutuleku lipu heiskami-
ne, sportlikumad tegevused päeva-
keskuse õuealal, klubidevaheline 
mälumäng ja muu meelelahutus,“ 
tutvustas linnaosavanem Haabers-
ti meesteklubi selle aasta suuremat 
ettevõtmist. 

Väärikas eas mehi koondava klu-
bi Haabersti Mehed 65+ eesmärk 
on ühine huvitegevus ja silmarin-
gi laiendamine, üksteise toetami-
ne ja abistamine, tervislikud eluvii-
sid ning positiivne ja aktiivne elu-
hoiak. Klubi Haabersti Mehed 65+ 
moodustati 13. aprillil 2012.

HLOV

Head Haabersti elanikud!
Teie naaberlinnaosa Mustamäe, na-
gu me seda praegu tunneme, ajaar-
vamise alguseks võib pidada aastat 
1962, mil nurgakivi sai toonase Tal-
linna Polütehnilise Instituudi hoo-
netekompleks ning sama aasta lõ-
puks valmis I mikrorajooni esime-
ne suurpaneelelamu. 

Toonase ehitusega ei pandud al-
gust mitte üksnes ühele pealinna lin-
naosale, nagu me seda tänasel päeval 
tunneme, vaid radikaalse muutuse lä-
bis ka inimeste elukorraldus. Elamis-
pinna defitsiit oli tohutu, kuid Prant-
susmaalt soetatud moodne ja efek-
tiivne suurpaneelelamute tootmise 
tehnoloogia tähendas tuhandetele 
ühiskorterite elanikele lootuskiirt, 
võimalust saada päris oma kodu. 

Näitus „Minu esimene 
korter Mustamäel“
Nii olemegi Kaja kultuurikeskuses (E. 
Vilde tee 118) avanud näituse „Minu 
esimene korter Mustamäel“ – täissuu-
ruses tõetruu kahetoalise Mustamäe 

korteri 1960ndate lõpust ja 1970nda-
te algusest, mida kõik huvilised saa-
vad külastada täiesti tasuta kuni 30. 
novembrini. Paljudele toob näituse 
külastamine kindlasti vahvaid noo-
ruspõlvemälestusi: oli ju pea igas 
kodus lahtikäiv diivan Junost, pesu-
masin Riga, külmik Saratov ja pal-
ju muud tuttavat nipet-näpet. Noo-
remad näitusekülastajad aga avasta-
vad enda jaoks palju uut ja põnevat.

Head Haabersti elanikud, tere tu-
lemast näitusele „Minu esimene kor-
ter Mustamäel“! Näitus on avatud E-R 
10-18 ja L 10-15 Kaja kultuurikesku-
se I korrusel (E. Vilde tee 118) ning 
on kõigile tasuta.

Mälestused Mustamäest
Kogume ka mälestusi ning fotomater-
jali sellest, kuidas omal ajal Mustamäel 
elati. Võib-olla ka teie, head Haabersti 
lehe lugejad, olete elanud või töötanud 
Mustamäel: saatke meile oma mäles-
tusi Mustamäest, kirjutades Mustamäe 
linnaosa valitsuse postiaadressile: E. 
Vilde tee 118, Tallinn 12614 või e-pos-

tiga lauri.laats@tallinnlv.ee. Teie lugu-
del on tuleviku põlvede jaoks hinda-
matu väärtus. Sügiseks saab nendest 
kõigist kokku põnev raamat. 

Mustamäe juubeliaasta
Mustamäe linnaosa tähistab tänavu 
oma 60 aasta juubelit ning mõistagi on 
ka kõik traditsioonilised üritused seo-
tud linnaosa sünnipäeva tähistamise-
ga. Koolides ja lasteaedades toimub te-
maatilisi tegevusi joonistamisest spor-
divõistlusteni ning plaanitakse ellu 
kutsuda uusi algatusi nagu näiteks 
mälumängude seeria, mis jääb loo-
detavasti entusiastide rõõmuks eda-
si kestma ka juubeliaasta järel. Kõigi 
planeeritud ürituste kava on võima-
lik saada endale Mustamäe linnaosa 
valitsusest, infot leiab ka Mustamäe 
veebilehelt ja Facebooki lehelt.

Olete Mustamäe-
le oodatud!

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa 

vanem

Tallinna Nurmenuku lasteaias 
maalisid lapsed džässi
Karin Luik
Nurmenuku lasteaia  
muusikaõpetaja

Aprilli lõpus rõõmustasid Tallin-
na Nurmenuku lasteaia lapsi ja 
õpetajaid noored džässmuusikud 
Kertu-Grete Tamkõrv (vokaal) ja 
Jakob Lille (kitarr ja vokaal). Jazz-
kaare linnaruumiprojekti raames 
toimus meie lasteaia saalis kont-
sert „Jazzimaal“. 

Nii lapsed kui ka õpetajad olid vä-
ga elevil, sest paaril viimasel aas-
tal ei ole Covidi tõttu lasteaias esi-
nejaid käinud. 

Lastele meeldis väga, et kontser-
ti ei pidanud kuulama tooli peal 

istudes, vaid sai istuda või pikuta-
da põrandal. 

Kauni džässmuusika saatel said 
lapsed oma mõtted ja tunded pabe-
rile joonistada. Enamik lastest hak-
kas kohe esimesi noote kuuldes joo-
nistama, aga oli ka neid, kes enne 
kuulasid esimese loo ära ja alustasid 
siis oma mõtete paberile panemi-
sega. Joonistused said värvilised ja 
vahvad. Tüdrukute piltidel oli roh-
kelt südameid, lilli ja liblikaid, pois-
te piltidel inimesi ning masinaid. 

Saalist ära minnes olid laste näod 
naerul ja valminud pilte lubati kind-
lasti ka vanematele näidata. Aitäh, 
Laureen Lest, Nurmenuku lasteaia 
vilistlane, et aitasid lastele meelde-
jääva sündmuse korraldada! 

Klubi Haabersti Mehed 65+ liikmed külalistega.

„Hea inimese gala“ osalejate grupipilt.

Osalejate ühispilt.

Mustamäe kutsub juubelile

Kaja kultuurikeskuses (E. Vilde tee 118) on avatud näitus „Minu esimene korter Mustamäel“.
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AEGNA SAAR KUTSUB
Suveperioodil saab Aegna saa-
rele vaid 30 minutiga.

Kiirlaev VEGTIND väljub linna-
halli sadamast kell 10 ja 17 (v.a 
teisipäev).

Edasi-tagasi pilet 6 eurot, õpila-
sed 3.80, jalgratas 3.80.

Piletid eelmüügist www.liini-
laevad.ee ja kohapeal. Infonum-
ber 5559 5550.

Tulge tutvuma Aegna saarega!

Haabersti päeva-
keskuse tegevused
Üldinfo: Õismäe tee 24, 13511, tel 
5624 2925, 657 9872, e-post: in-
fo@habsot.eu. Haabersti päeva-
keskus on avatud: E 8.15–18.00; T, 
K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00

ÜRITUSED
18. mail kell 15 Tallinna muusi-
kakooli puhkpilliõpilaste kont-
sert
19. mail kell 17 Piccolo koori 
kontsert koos seeniortantsu-
rühmaga Haabersti Õied vaba 
aja keskuse saalis
24. mail kell 10.30 kevadpidu 
naabritega (osalevad päevakes-
kuse ringid, lasteaed Karikakar ja 
Nurmenukk)
25. mail kell 14 õuekohvik, kü-
las Randvere sõnakunstnikud
1. juunil kell 14 õuekohvik – 
oma õue festival. On laulu, on 
tantsu, on muusikat, on omaloo-
minguline kohvik. Saab mölkky’t 
mängida, osaleda naerujooga tun-
nis (registreerimisega)
8. juunil kell 14  Lasnamäe päe-
vakeskuse kontsert
15. juunil kell 14 õuekohvik. 
Prantsuse muusika rännak Triin 
Lellepi ja Mikk Langeprooniga. 
Prantsusmaal elanud sopran Triin 
Lellep ja „Klassikatähtedest“ tun-
tud akordionist Mikk Langeproon 
on kokku pannud kava prantsuse 
muusika pärlitest, kus ei puudu ka 
draama ja peen huumor. Kõlavad 
armastatud prantsuse šansoonid, 
ooperi- ja opretinumbrid.

TEENUSED
Etteregistreerimisega  infotoas 
või tel 5624 2925

●  Massaaž E,T,N,R kell 9-19
●  Käte ja jalgade hooldus E  kell 

10-16
●  Juuksur T, K kell 10-16
●  Saun N ja R 10-17
●  Vererõhu mõõtmine E-R kell 

9-17
●  Kaalumine E-R kell 9-17
●  Internetipunkt E-R kell 9-17

Nõmme päevakeskuse maali-
ringi tööde näitus on avatud 
kuni 16. juunini.

Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
MAI-JUUNI
Aadress: Õismäe tee 24 (Nurme-
nuku peatus, Karikakra peatus). 
Avatud: esmaspäevast reedeni 
13-19. Telefon: 5309 0808. E-mail:  
info@haabersti.ee

MAI
16.05 kell 16 – noorte projek-
tid. Mõtleme, kirjutame ja viime 
ellu noorte omaalgatuslikke pro-
jekte. Loome koostöös noortega vi-
deoprojekte konkursside jaoks ning 
sotsiaalmeedias kajastamiseks.
17.05 kell 16 – meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.
18.05 kell 16 – kokandus.
19.05 kell 16 – fotograafia. Rin-
gi tegevuse eesmärk on tutvuda fo-
tograafia kui kunsti ning eneseväl-
jendamise viisiga. Noortel on või-
malus saada esmane kogemus pil-
distamises. Ringi töös kasutab iga 
noor enda nutitelefoni. Avastame 
koos noortega, kui erinevaid või-
malusi pakub telefoniga pildista-
mine. Noored õpivad pildistama ja 
saavad tehniliselt targemaks. Õpi-
takse, kuidas mõjutab pilti erineva-
te telefonis leiduvate töötluste ja 
funktsioonide kasutamine. Lisaks 
räägime nüüdisaegsetest sotsiaal-
võrgustikest, nende eelistest ning 
ohtudest.
23.05 kell 16 – noorte projektid.
24.05 kell 16 – meisterdamine.
25.05 kell 16 – kokandus.
26.05 kell 15 – koolilõpupidu. 
Traditsiooniks saanud noortekes-
kuse noorte korraldatud üritus, mil-
lega pannakse vahva ja tegevus-
rohke punkt lõppevale õppeaasta-
le. Kavas põnevad tegevused päe-
va vältel. Üritus toimub ilusa ilma 
korral noortekeskuse hoovis.
26.05 kell 16 – fotograafia.
30.05 kell 16 – noorte projektid.
31.05 kell 16 – meisterdamine.

JUUNI
1.06 kell 16 – kokandus.
1.06 kell 14 – lastekaitsepäev. 
Iga-aastane traditsiooniline üri-
tus lastekaitsepäeva tähistami-
seks. Korraldame lastele pikniku 
ning teeme vahvaid tegevusi ja 
käemaalinguid. 
2.06 kell 16 – fotograafia.
6.06 kell 16 – noorte projektid.
7.06 kell 16 – meisterdamine.
8.06 kell 16 – kokandus.
9.06 kell 16 – fotograafia.
14.-17.06 – Haabersti vaba aja 
keskuse suvine linnalaager. Kü-
lastame Happy-Fly batuudikeskust 
ja Megazone’i ning muid põnevaid 
kohti. Lisaks külastustele meister-
dame, mängime ja teeme teisi vah-
vaid tegevusi. Laagri maksumus on 
65 eurot, mis sisaldab kõiki tege-
vusi, ekskursioone ja lõunasööki. 

Registreerimine ja lisainfo:  
laager@haabersti.ee, 5309 0808.

Eike Tammekänd
keskkonnaameti loodushoiutööde 
büroo juhataja

Hispaania teetigu ja mustpeanälk-
jas on Eestis laialt levinud võõr-
liigid, kes on kevadiste ilmadega 
läinud liikvele. Selleks, et aedni-
kele tülikate võõrnälkjate rohket 
levikut ennetada, soovitab kesk-
konnaamet võõrnälkjaid ja nende 
mune aiast korjata ning hävitada 
juba kevadel.

Võõrnälkjad toituvad peamiselt aia-
saadustest ja põllumajanduskultuu-
ridest, mistõttu on nad aiapidajatele 
tülikad. Juhised Hispaania teeteost ja 
mustpeanälkjast hoidumiseks ning 
nende tõrjumiseks leiab veebilehelt 
keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Kui Hispaania teetigu või must-
peanälkjas on juba aeda sattunud, 
aitab nende arvukust ohjata täiskas-
vanud isendite ja nende munade jär-
jepidev korjamine ning keeva veega 
hävitamine.

Keskkonnaameti loodushoiutöö-
de büroo juhataja Eike Tammekänd 
meenutab, et võõrnälkjate tõrjumise-
ga on oluline tegeleda järjepidevalt 
koostöös kogukonnaga kogu naab-
ruses. „Iga isend, kes kevadel mune-
da jõuab, võib suveks anda umbes 
400 järglast, kes omakorda peagi mu-
nemisikka jõuavad. Kuna looduslik-
ke vaenlasi neil Eestis napib, võivad 
tõrjumata levilad suvel võõrnälkja-
test kubiseda,“ sõnas Eike Tamme-
känd. Ta lisas, et võõrnälkjate laial-
dasele levikule Eestis on kaasa aida-
nud ka kliimamuutused ja üha soo-
jemad talved, mil talvituvad kahju-
rid ellu jäävad.

Keskkonnaamet palub mustpea-
nälkjaid ja Hispaania teetigusid tõr-
judes kodumaiseid liike hoida. Pal-
jud kodumaised teod on aiapidajate-
le kasulikud, sest tekitavad huumust 
ja on oluline osa toiduahelast, lisaks 
söövad nad võõrnälkjate mune.

Hispaania teetigu on juba kümme-
kond aastat levinud üle Eesti. Rah-
vapärase nimetusega mustpeanälk-
jas ehk Krynickillus melanociphalus on 
aedadesse jõudnud viimastel aasta-
tel ja praegu teadaolevalt enim levi-
nud Harju-, Saare- ja Viljandimaal.

Kaardirakendusse teokaart.kesk-
konnaamet.ee on kõik oodatud 
kandma võõrnälkjate leiukohti üle 
Eesti. Enne nälkja üles andmist ta-
sub keskkonnaameti kodulehe kau-
du veenduda, kas tegu on Hispaa-
nia teeteo, mustpeanälkja või hoo-
pis mõne kohaliku liigiga. Kaardira-
kenduse kaudu saavad kodanikud 
ja kohalikud omavalitsused vaada-
ta, kas nende piirkonnas on võõr-

nälkjad levinud ning vajadusel plaa-
nida tõrjetöid. 

Võõrliigid on liigid, mis esinevad 
väljaspool oma looduslikku levilat ja 
on sinna sattunud inimese tahtliku 
või tahtmatu tegevuse tõttu. Nälkja-
te võõrliigid ja teised sarnased kah-
jurid satuvad uutesse piirkondades-
se peamiselt hoogustunud taimekau-
banduse kaudu. Inimeste aedadesse 
satuvad nälkjate võõrliigid ja nende 
munad potimulla või taimede mul-
lapallidega. Nälkjate arvukusele ai-
tavad kaasa niiske ja soe kevad ja su-
vi ning pehmed talved.

Kuidas vältida võõr
nälkjaliikide sattumist  
oma aeda?
●  Ära too lille- ja põõsataimi oma ae-

da piirkondadest, kus leidub His-
paania teetigu ja mustpeanälkjat.

●  Kontrolli isikute mullapalle, lei-
tud munad ja nälkjad hävita kee-
va veega.

●  Istikute soetamisel hoia neid mõni 
nädal karantiinis. Seo mullapalli 
ümber läbipaistev kilekott ja kin-
nita see tihedalt ümber istiku var-
re. Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti 
sees on munadest koorunud nälk-
jaid. Olenevalt taimest hoia istikut 
poolvarjulises kohas, kasta ja jäl-
gi seda. Hävita kotti sattunud isen-
did keeva veega.

Mida teha, kui võõr
nälkjad on juba aias?
●  Tõrjetööga alusta kohe kevadel, 

kui esimesed täiskasvanud loo-
mad välja ilmuvad. Kõige tõhu-

sam on täiskasvanud isendite ja 
munade kokku korjamine ja kee-
va veega üle valamine. Hävitatud 
isendid ja munad kaeva umbes 
labida sügavusele mulda või vis-
ka prügikasti.

●  Kontrolli regulaarselt aias varjuli-
si ja niiskeid kohti, mida soe õhk 
ja päike lihtsasti ei kuivata. Koris-
ta lehehunnikud, kaeva kompos-
tihunnik ringi, võimalusel lõika 
lopsakate taimede ja põõsaste alu-
sed puhtaks. Terrassialused, kas-
vuhoone servad, kaevuääred jms 
kohad on nälkjatele sobivad pei-
tumis- ja munemispaigad. 

●  Nälkjate kokku meelitamiseks võib 
kasutada õllelõkse, arbuusikoori 
ja muid mahlaste köögiviljade jää-
ke. Paiguta meelituskohtade lähe-
dusse lauajuppe, mille alla saavad 
nälkjad päeval peituda ja kust on 
neid lihtne üles leida.

●  Nälkjate järjepideval tõrjumisel on 
oluline teha koostööd naabritega. 
Vastasel juhul on naabruses neist 
võimatu vabaneda.

●  Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid 
mujale loodusesse (metsaserva, 
niidule, parki). Looduses saavad 
nälkjad kontrollimatult paljune-
da ja edasi levida ning varem või 
hiljem jõuavad nad naabruse ae-
dadesse tagasi.

●  Väldi teomürkide kasutamist. Need 
ei ole Hispaania teeteo tõrjumisel 
kuigi mõjusad, küll aga hävitavad 
mürgid kohalikke kasulikke liike. 
Teomürgid ohustavad ka tigudest 
toituvaid loomi-linde (nt siilid) ja 
koduloomi (nt kassid ja koerad).

Võõrnälkjaid tasub aiast 
korjata juba kevadel

Hispaania teeteo munad. 
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Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib 
vajada remonti. Helista 5810 6909.

Ostan Tarbeklaasi, „Seiklusjutte maalt ja me-
relt“, Eesti kunsti (Peil, Ohakas, Wiiralt, Soans, 
Kangilaski, Lind jne) Tel 5552 5584.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, ri-
ketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järele tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, rin-
namärke ja vanu postkaarte. Tel 602 0906 ja 
501 1628.

Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, 
okste äravedu, heina purustamine, kruntide 
korrastus. Tel 5897 7133.

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kus-
tutame ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lä-
hiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto, maastu-
ri või kaubiku. Võib vajada remonti. Kiire te-
hing ja vormistamine. skampus@online.ee. 
Tel 5365 4085.

TALUKARTUL  Satina (kollane) 15.-/25 kg. Tel 
5617 5875.

Koguja ostab vanaraha, autasusid, märke, 
medaleid, postmargikogusid – Eesti, Tsaari-
Venemaa, NSVL, postkaarte, kommipabereid, 
silte, etikette jne. Iga päev 11–21. Raha kohe. 
Tel 5595 5996.

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise tee-
nust koduaedades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595.

Pesumasinate ja nõudepesumasinate remont 
kliendi juures. Kvaliteet garanteeritud! Kvali-
rem OÜ. Tel 5830 0910 (eesti), 5567 4522 (ve-
ne).
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3.–5. juuni

vanalinnapaevad.ee

VANALINNAS 
       NÄEME!

Lexsoul Dancemachine
Smilers  reket

Kukerpillid
Mihkel Raud

Le Miroir de Musique
... ja paljud teised

INVA-ABIVAHENDID
MÜÜK ja RENT riigipoolse soodustusega

PIDAMATUS- JA KEHAHOOLDUSVAHENDID

LIIKUMIS- JA HOOLDUSABIVAHENDID

Kargud
Rulaatorid
Käimisraamid
Ratastoolid

Madratsid
Hooldusvoodid
Voodilauad
Libilauad

Vanniistmed
Potitoolid
Dušitoolid
Tugikäepidemed

Mustika keskuse 1. korrusel
Tel 611 9016   www.teresa.ee

JAREK KASAR
 "PINK JA PUU"

26. mail kell 19

Piletid 20/25 €

Kadaka tee 4

Info 5691 7397 

QIGONG STRESSI VASTU! 
Tasuta 2-nädala kursus

Stressist tulenevate probleemide arv pidevalt kasvab. 
Qigong harjutused toovad meie kehale palju kasu ja 
toovad esile positiivsed muutused meie organismis. 
Qigong tähendab töö energiaga: lõdvestusharjutu-
sed, pingetest keha vabastamine ja hingamistehni-
kad. Kõik koos annavad nad tohutu suure positiivse 
tulemuse. Näiteks, harrastades Qigong:

1. Maandad ärevust ja tugevdad immuunsüsteemi;
2. Tugevdad südant ja veresooni, parandad rühti;
3. Kiirendad tervise taastamise peale traumat või 
operatsiooni;
4. Parandad keskendumisvõime, annab jõudu ja roh-
kesti energiat.
See on tõhus viis toime tulla füüsilise ja emotsio-
naalse kurnatusega, ärevuse ja depressiooniga, suu-
rendada ja arendada enda energiat ja loomevõimet.

Kahenädala kursuse korraldame maikuus värskes 
õhus. Registreerida saab telefoni teel: 555-85-221.  

Lisainfo on siin: www.taichi.ee
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-25%

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga 01.05 - 31.05.2022 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

-20%-20%-20%

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga 01.05 - 31.05.2022 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

-50%

Kõik Systane, Ocuflash, Cationorm,
Ocutein, Livsane silmatilgad soodushinnaga

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

Kõik Systane, Ocuflash, Cationorm,
Ocutein, Livsane silmatilgad soodushinnagaOcutein, Livsane silmatilgad soodushinnaga

€
kuus16,533

PÜSinett500

tele2.ee

Võta koju 
ülikiire 
interneti 
püsiühendus!

Esimene
aasta
-50%


