
●  Kutsume elanikke ja külas-
tajaid üles seoses COVID-19 
viiruse levikuga olema üri-
tustel hoolikad ja käituma 
vastutustundlikult. 

●  Haigena või haigustunnus-
tega tuleb nii enda kui ka 
kaaskodanike tervise huvi-
des jääda koju.  

●  Enda ja teiste tervise ning 
turvalisuse huvides palume 
üritustel kanda suud ning 
nina katvat näomaski. 

●  Kõige olulisem maski juures 
on, et see kataks kindlasti nii 
nina kui suud, et takistada 
pisikute ja viiruste levimist. 

NB!

Haabersti
Haabersti linnaosavalitsuse ajaleht www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus
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Linnaosavalitsus  
kutsub Haabersti  
advendiaja üritustele
Tänavune jõuluaeg pakub Tallinnas 
tavapärasest enam jõulumeeleolu, 
sest harjumuspärasele jõuluturule 
Raekoja platsil pakutakse linlaste-
le ja linnakülalistele kultuuriprog-
rammi ja tegevusi lisaks vanalin-
nale ka terves linnas. 

Esimeseks advendiks lülitatak-
se sisse osa linna tänavusest talve- 
ja jõuluvalgusest, millele lisandub 
detsembrikuus järk-järgult uusi ja 
põnevaid valguslahendusi linna-
ruumis. Linlasele juba harjumuspä-
raseks saanud talvevalgustusele li-
sandub sel aastal veel mitmeid uusi 
valgustatud objekte. Traditsioonili-
ne ja linna keskne kuusepuu saa-
bub Raekoja platsile 19. novembril.

Laupäeval, 28. novembril ning 
12. ja 19. detsembril algusega kell 
15.00 toimuvad Õismäe tiigi kaldal 
amfiteatris advendiaja üritused. Ka-
vas on kontsert, ponisõit ning ringi 
käib ka jõuluvana. Linnaosavalitsus 
jagab glögi ja piparkooke.

Advendiaja üritustele alates kell 
13.00 on oodatud kauplema jurii-
dilised ja eraisikud, kes pakuvad 
müügiks Eesti Vabariigis müümi-
seks lubatud kaupu, nii omavalmis-
tatud, käsitsi tehtud kui ka tööstus- 
ja toidukaupu. Lisainfo Kaie.Pold-
sepp@tallinnlv.ee, telefon 6404850. 
Üritusi korraldab Haabersti Linna-
osa Valitsus. HLOV

Sel aastal investeeriti kvartalisises-
te teede korrastamisse rohkem kui 
eelmisel ja üle-eelmisel aastal kok-
ku. Haaberstis asuvate kõnni- ja sõi-
duteede ning parklate korrastamisse 
oleme investeerinud kokku üle mil-
joni euro. Lisaks majaesistele sõidu- 
ja kõnniteedele ning parkimisalade-
le sai esmakordselt pärast aastaküm-
neid uue katte ka Väike-Õismäe tii-
gi ümber asuv kõnnitee. Järge on oo-
tamas nii tiigi puhastamine kui ka 
purskkaevu uuendamine.  

Esimesed projekti järgi ehitatud 
hoovid valmisid juba suve alguses. 
„Õismäe tee 87, 89, 91, 93 ja 95 ning 
Õismäe tee 97 ja 99 esiste teede re-

konstrueerimistööde käigus korras-
tati nii parkimist kui uuendati hal-
jastust,“ sõnas linnaosavanem. Õis-
mäe tee 87, 89, 91, 93 ja 95 ning Õis-
mäe tee 97 ja 99 hoovide korrasta-
mise kogumaksumuseks kujunes li-
gi 400 000 eurot.

Taastusremonttööde käigus kor-
rastati Õismäe tee 105 ja 105a kõnni-
tee, Õismäe tee 199 (tagumine park-
la), Õismäe tee 193 (tagumine park-
la), Järveotsa tee 11 esine, Õismäe tee 
67–69 esine, Õismäe tiigi äärsed kõn-
niteed, Järveotsa tee 21–23 tagune 
kõnnitee, Järveotsa tee 41–43 tagune 
kõnnitee, Õismäe tee 51, 53 kõnni-
teed, Õismäe tee 29, 31, 45, 47 kõn-

niteed, Õismäe tee 41, 43 kõnniteed, 
Õismäe tee 33, 35 kõnniteed, Õismäe 
tee 149, 151, 153 kõnniteed, Õismäe 
tee 44 kõnniteed, Õismäe tee 23 kõn-
niteed, Õismäe tee 71 kõnniteed ja 
Õismäe tee 108 kõnniteed. Ehitus-
töid teostas AS TREF Nord. Ehitus-
tööde maksumus oli 335 000 eurot.

Lisaks rekonstrueeriti Õismäe tee 
87, 89, 91, 93 ja 95 ning 97 ja 99 esi-
sed teed ning parklad.

Kvartalisiseseid taastusremont-
töid teostati ühtekokku kaheküm-
nel objektil. Lisaks kõnni- ja sõidu-
teede asfaltkatete uuendamisele va-
hetati tööde käigus välja ka olemas-
olevad kaevupäised uute ujuvate kae-

vupäiste vastu ning teostati puude 
hoolduslõikust.

Rekonstrueeriti 300 000 euro eest 
Taludevahe tänav lõigus Keskpäeva 
tänav kuni Vahepere tänav. Taastus-
remonttööde käigus uuendati Talu-
devahe tänaval lõigus Kekspäeva tn 
kuni Vahepere tn sõidu- ja kõnnitee-
de asfaltbetoonkatet. 

Lisaks rajati kõnnitee lõigul Ha-
nijala tn kuni Teisepere tn ning uus 
bussipeatus.

Haabersti linnaosa kvartalisises-
te teede taastusremonttöid teostati 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti tellimusel.

HLOV

Õismäe tee 89 parkla ja hooviala.

Kõnnitee Õismäe tiigi ääres.

Taludevahe tee.

Tänavu tehti linnaosas miljoni 
euro eest korda 20 teeobjekti

Taastusremonttööde käigus uuendati Haabersti linnaosas kõnniteede asfaltkatteid 
9700 ja sõiduteede asfaltkatteid 3700 ruutmeetri ulatuses ning paigaldati 
kõnniteedele ca 1600 meetrit uusi äärekive.
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K aunist sügist ning ilusat saabuvat detsembri-
kuud! Tuleb tõdeda, et vaatamata suurepärase-
le looduse pakutud värvidemängule on meid 
ees ootamas keerukas aeg. Esiteks on sügistöö-

de kõrval juba oma järge ootamas talv. Kohtumised meie 
lepingupartneritega on peetud ning valmisolek libeduse 
ja lume tõrjumiseks olemas. Küll aga tuleb jätkuvalt ar-
vestada meie laiuskraadiga ning otsida välja talvesaapad 
ja -rehvid. Oleme juba väljastamas ühistutele ka graniit-
killustikku ning loodan väga, et kõik osapooled annavad 
oma parima, et talvel liikumine saaks olema Haabersti ela-
nikele turvaline. Siinkohal on hea meelde tuletada sedagi, 
et vanu rehve võtavad jäätmejaamad vastu täiesti tasuta!

Ühes valdkonnas oleme vaatamata plusskraadidele siis-
ki libisemas – koroonapositiivsete arv on võtnud järsu nur-
ga üles. Tänaste uudiste valguses tulevad jõuludki paraku 
teistmoodi nii töökollektiivides kui ka haridusasutustes. 
Peame ühiselt pingutama, et meie vabadused alles jääk-
sid. Näeme, kui keeruline on olukord mujal Euroopas ning 
millised ranged piirangud on viiruse leviku tõkestamiseks 
seatud. Tallinn tegi juba varem ettevalmistusi juhuks, kui 
olukord halveneb. Täna näeme, et varajased piirangud ja 
hajutamine haridusasutustes olid vaatamata ebamugavu-
sele kahjuks vajalikud. Samuti kutsume üles kandma mas-
ke, mis on linna korraldatud siseüritustel kohustuslikud, 
kuid millele tuleks mõelda ka ühistranspordis ja mujal 
avalikes kohtades liikudes, ning suhtlema linnaosavalit-
susega e-kanalite või telefoni kaudu.

Ettevalmistus on alati pool võitu. Seetõttu on mõistlik 
juba praegu mõelda ka Tallinna esimese kaasava eelarve 
peale. Kaasav eelarve tähendab, et igaühel on võimalus 
pakkuda välja oma idee, mida võiks Haaberstis järgmisel 
aastal ca 100 000 euro eest ära teha. Kui idee on komisjoni 
hinnangul realistlik, läheb mõte hääletusele ning inimes-
tele enim meeldinud projekt saabki teoks. Meie elanikud 
on aktiivsed ning usun, et näeme palju toredaid mõtteid 
alates mänguväljakutest ja lõpetades näiteks loodusrada-
de või millegi sellisega, mida hetkel ei oska välja pakku-
dagi. Arutage juba oma kogukonnas, kuidas ja mil moel 
kaasavast eelarvest osa võtta!

D etsembriks on mul siiski ka hea uudis. Seda 
muidugi juhul, kui väliüritused on selleks ajaks 
veel võimalikud. Nimelt teeme sel talvel es-
makordselt Õismäe tiigi äärde väikese jõulu-

maa, kus kõlab laul, käib jõuluvana, kohal on kauplejad 
ning süütame advendiküünlad. Ma siiralt loodan, et selli-
sed üritused annavad meile pimedal ajal vaatamata raskus-
tele energiat ning rõõmu juurde. On siiralt kah-
ju, et ma ei saanud teieni tuua palju uusi 
ja planeeritud kultuuriüritusi, mistõt-
tu loodan eriti, et vähemalt aasta saa-
me ära saata siiski koos ja naeratades.

Jõulusära tuleb aga igal juhul. Eel-
misel aastal panime välja rohkem jõu-
lukaunistusi kui kunagi varem. Ka sel 
korral on meil nii mõnigi üllatus va-
ruks. Mida aga ei tohiks teha, on ülla-
tused autojuhtidele. Seetõttu kut-
sun üles kandma kindlasti sel 
pimedal ajal helkureid. Olge 
terved!

Tähelepanu, valmis olla!

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Täna näeme, et varajased 
piirangud ja hajutamine 
haridusasutustes olid vaatamata 
ebamugavusele kahjuks vajalikud. 

Tallinn alustab  
kaasava eelarve  
ideekorjega
Ideekorje algab 16. novembril ning kes-
tab kuni 6. detsembrini 2020.

Kaasava eelarve rahastusele saab kandi-
deerida projekt, millel on avaliku kasu-
tuse eesmärk, see peab olema linlastele 
enamiku ajast tasuta kasutatav, väärin-
dama linnaruumi ja toetama linna aren-
gueesmärke. 

Ideid on võimalik esitada igaühel Tal-
linna veebilehel, teenindussaalis (Vabadu-
se väljak 7) või linnaosavalitsustes 16. no-
vembrist 6. detsembrini. Idee esitaja peab 
kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, 
sihtrühma, teostamist ja võimalikku aja-
kava ning hinnangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad ideed selgi-
tatakse välja hääletusel linnaosade kau-
pa. Oma linnaosa projekti valikus saa-
vad osaleda selle linnaosa elanikud ala-
tes 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hää-
letada kuni kahe meelepärase projekti 
poolt. Hääletada saab elektrooniliselt või 
paberil. Hääletus on planeeritud 18.-31. 
jaanuariks 2021.

Kaasava eelarve eesmärk on igal aas-
tal viia igas linnaosas ellu projekt, mille 
idee pakuvad välja ja valivad hääletusel 
linnaosa elanikud. 2021 on kaasava eel-
arve kogusumma 800 000 eurot. 75 prot-
senti kogusummast jaotatakse linnaosa-
de vahel võrdselt ning 25 protsenti lin-
naosa elanike arvuga proportsionaalselt.

Tallinna kaasav 
eelarve 2021
Esita oma idee 6. detsembriks 2020

tallinn.ee/kaasaveelarve

Tallinna kaasav 
eelarve 2021
Esita oma idee 6. detsembriks 2020

tallinn.ee/kaasaveelarve

Tallinna linnaasutused läksid töökorralduses  
üle kollasele stsenaariumile 
Koroonaoht on jätkuvalt kõrge ning 
see mõjutab ka linnaosavalitsuse 
töökorraldust. Seoses koronaviiruse 
levikuga riigis ja pealinnas palub 
Haabersti Linnaosa Valitsus või-
maluse korral kasutada linnaosa 
valitsusega suhtlemiseks telefoni 
või e-kirja. 

Linnaosavalitsusele saab alati oma 
küsimusi esitada e-posti aadres-
sil haabersti@tallinnlv.ee, helistades 
infotelefonile 640 4800 või kirjutades 
Facebooki lehel  www.facebook.com/
haabersti.linnaosavalitsus. Kodanike 
teenindus jätkub ka kohapeal. 

Alates 2. novembrist rakendab Tal-
linna linn oma asutuste sisemises töö-
korralduses esialgu kolmeks näda-
laks kollast stsenaariumi. 

Linnateenuseid osutatakse tavapä-
rases rütmis tagades nii oma tööta-
jate kui ka klientide ohutuse. Oma 
sisemises töökorralduses läksid pea-
linna asutused üle kollasele stsenaa-
riumile. Linna üritustel ja koosoleku-
tel on maskid kohustuslikud, kuid 
soovitame neid kanda ka muudes 

avalikes kohtades, ühistranspordis, 
poes jm.

Koolieelsetes lasteasutustes ja koo-
lides rakendatakse senist õppe- ja töö-
korraldust. Ka huvikoolid ja trennid 
jätkavad senises töörütmis ning ka 
kõigi teiste linna teenuste osutami-
ne jätkub. Kollase stsenaariumi käi-
vitamine tähendab seda, et töötajad 

kasutavad isikukaitsevahendeid, töö-
tajad, kelle töö seda võimaldab, suu-
natakse kaugtööle ning töökohal ole-
vaid töötajaid hajutatakse. Töökoh-
tumised ja koolitused on eelistatult 
veebipõhised ning tööruumides ra-
kendatakse tavapärasest tõhusamat 
koristust.

HLOV

2m

Aitäh, 
et hoolid!

Спасибо за заботу!
Thank you for caring!

Kuidas end kaitsta koroonaviirusega nakatumise eest?
●  Pese tihti käsi 
Kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes koh-
tades kasuta käte desinfitseerimisvahendit.

●  Jälgi hingamisteede hügieeni 
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekord-
se salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta see-
järel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat 
(küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

●  Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, 
siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

●  Hoidu lähikontaktist
Haigussümptomitega inimestega hoia distantsi.

●  Kui sul on palavik, köha, hingamisraskused, ot-
si varakult abi

●  Sümptomite ilmnemisel võta ühendust perearsti-
ga või helista perearsti nõuandeliinile 1220.

●  Laadi alla koroonaäpp HOIA
HOIA mobiilirakenduse abil saad kiiresti teada võimali-
kust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades 
sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

TEADMISEKS
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Ägedate tervisehäire-
tega lastele hakkab  
arstiabi osutama  
koduarstibrigaad
Tallinnas käivitus koduarstibrigaad, 
mis teenindab nädalavahetusel ehk 
reedest pühapäevani ja riigipüha-
del eeskätt ägedate tervisehäiretega 
lapsi vanuses 0–8 eluaastat.

Testperioodil saab koduarsti Tal-
linnas välja kutsuda Tallinna Kiir-
abi dispetšeri telefonil 697 1145 
reedel, laupäeval ja pühapäeval 
ning riigipühadel kell 12–20. Dis-
petšer selgitab välja arsti kutsumi-
se põhjuse, lapse vanuse, elukoha 
ja objektiivse põhjuse, miks lapse-
vanem ei saa lapsega arsti juur-
de minna. Arst tuleb päeva jook-
sul vastavalt visiitide laekumise-
le. Visiite hakatakse registreerima 
kell 12.00 ja kojukutseid tegema 
alates kell 14.00.

Väljakutseid hakkab koostöös 
teenindama Tallinna Kiirabi ja 
Tallinna Lastehaiglaga spetsiaal-
ne arstibrigaad, kuhu kuulub arst-
pediaater või üldarst ning erakor-
ralise meditsiini tehnik. Koduars-
tibrigaadi arstil on õigus välja kirju-
tada ka retsepte. Prognoositav väl-
jakutsete ehk visiitide arv päevas 
jääb kümne piiresse. Selleks et taga-
da meedikute ja patsientide turva-
lisus koroonaviiruse ajal, on kodu-
arstibrigaad visiite tehes täiskait-
sevarustuses. 

Tallinna lisaeelarves on koduars-
tibrigaadi teenusele planeeritud 60 
000 eurot. Koduarstibrigaadi pro-
jekti koordineerib SA Tallina Las-
tehaigla.

Tallinna kommunikatsioon

LÜHIDALT

Haaberstis rõhutatakse iganädalase  
helkurikampaaniaga elupäästja olulisust
Haabersti linnaosavalitsus alus-
tas linnaosas helkurikampaania-
ga, mille käigus jagatakse linna-
osa elanikele sadu helkureid. Hel-
kureid jagatakse tänavatel iganäda-
laselt kuni novembri lõpuni.

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi sõnas, et linnaosava-
litsuse töötajad jagavad helkureid, 
et juhtida elanike tähelepanu liik-
lusohutusele pimedal ajal. „Varase-
matel aastatel oleme Haaberstis eh-
tinud helkuripuud, kuid sel aastal 
otsustasime uue kontseptsiooni ka-
suks ning tuletame elanikele per-
sonaalselt meelde helkuri kandmi-
se vajalikkust,“ selgitas linnaosa-
vanem.

„Õhtud on üha pimedamad 
ning liikluses tähendab see auto-
juhtidele väga halba nähtavust, 
eriti siis kui jalakäija ei kanna 
helkurit. Helkurikampaania ees-
märk ongi tõsta teadlikkust ning 
rõhutada, et helkurist on kasu vaid 
siis, kui see on nähtaval, mitte tas-
kus,“ jätkas Hanimägi ning lisas, 
et esimesed paarsada Haabersti lo-
goga helkurit on juba uue omani-
ku leidnud. 

Haabersti linnaosavalitsuse töö-
tajad jagavad linnaosa tänavatel 
möödujatele helkureid kord nä-
dalas, mõned tunnid päevas ja nii 
kuni novembri lõpuni.

HLOV

Linnaosavalitsus jagab korteriühistutele 
libeduse tõrjeks graniitsõelmeid
Haabersti Linnaosa Valitsus jagab 
talviseks kõnniteede hoolduseks ta-
suta graniitsõelmeid. Kuigi hetkel 
lund ja jääd veel ei ole, tasub siiski 
selleks varakult valmis olla. 

Kinnistu ja ehitise omanikel on ko-
hustus teostada libeduse tõrjet ta-
gamaks lumistel ja jäistel kõnnitee-
del ohutu liiklemine. Igale korteri-
ühistutele on ette nähtud trepikoja 
kohta üks ligi 25 kilogrammi kaa-
luv kott graniitsõelmeid. Koti kätte-
saamiseks tuleb korteriühistu esin-
dajal minna linnaosavalitsuse koos-
tööpartneri juurde, kes graniitsõel-
med väljastab.

Juhime tähelepanu, et ka sel aas-
tal saab graniitkillustiku kätte linna-
osavalitsuse koostööpartneri Musta-

mäe Haljastuse juurest aadressil Ka-
daka tee 78 tööpäevadel kell 9.00–
15.00 (tel 654 7654). Graniitsõelme-
te väljastamine toimub kuni 18. det-
sembrini 2020.

Vastavalt Tallinna linna heakor-
raeeskirjale on kinnistu ja ehitise 
omanik kohustatud teostama hea-
korratöid kinnistuga või ehitisega 
külgneval puhastusalal (puhastus-
ala on kõnnitee, mis asub teega külg-
neva kinnistu ja sõidutee vahel). Li-
beduse tõrjeks tuleb kasutada puis-
tematerjali, mille tera läbimõõt on 
2–6 mm. Keelatud on kasutada tuh-
ka või kloriide.

Lisainfo: Virge Hinno, telefon 640 
4814, e-posti aadress Virge.Hinno@
tallinnlv.ee 

HLOV

Abipakid Haabersti üksi elavatele pensionäridele 
Haabersti Linnaosa Valitsus kor-
raldab käesoleval aastal Haaberstis 
abipakkide kampaaniat, mille ees-
märgiks on parandada meie linna-
osas üksi elavate vanaduspensio-
näride toimetulekut. Paki saami-
seks palume Teil end novembrikuu 
jooksul registreerida ning edasta-
da oma andmed (isikukood, nimi ja 
elukoha aadress) Haabersti Linna-
osa Valitsuse telefonil 640 4860. 

Esmakordselt toetab linnaosavalit-
sus Haaberstis üksi elavaid vana-
duspensionäre vajalike esmatar-
bevahendite ja toiduainetega. Te-
gemist on ühekordse aktsiooniga, 
millega soovime abistada neid, kel 
seda enim vaja. 

Abipakk on ette nähtud linna-
osas üksi elavatele vanaduspensio-
näridele, kelle kuusissetulek on al-
la 582 euro. 

Kes võib soovi korral abipaki saamiseks registreeruda?
Enne registreerumist veenduge, et vastate järg-
mistele kriteeriumitele: 
●  Teie rahvastikuregistri järgne elukoht on Haa-

berstis; 
●  Te elate oma kodus üksi (korterisse ei ole kedagi 

peale Teie enda registreeritud); 
●  saate vanaduspensioni ning Teie kuusissetulek 

on väiksem kui 582 eurot. 

Kui te pole varem (2020. aasta oktoobris) Haa-
bersti Linnaosa Valitsuselt abipakki saanud, 
vastate kõikidele ülaltoodud kriteeriumitele ja 
soovite saada abipakki, siis palun võtke Haa-
bersti Linnaosa Valitsusega ühendust novemb-
rikuu jooksul, helistades telefonil 640 4860. 

Kiirustada pole vaja! Registreerimisperiood on 
piisavalt pikk selleks, et saaksite helistada linna-
osavalitsusse teile sobival ajal ning vältida olukor-
da, kui telefoniliin on esimestel registreerimispäe-
vadel kinni.

Et pakutav abi jõuaks kindlasti Teieni, siis, andes 
endast Haabersti Linnaosa Valitsusele teada, anna-
te ühtlasi ka nõusoleku kontrollida Teie elukoha-
andmete vastavust rahvastikuregistris. Märgime, 
et käesolev kutse on suunatud ainult Haaberstis-
se registreeritud üksi elavatele vanaduspensionä-
ridele, kelle kuusissetulek jääb alla 582 euro. See 
tähendab, et kui elate Haaberstis, kuid olete regist-
reeritud mujale, sh ka mõnda teise Tallinna linna-
ossa, siis kutse Teile ei kehti. Abipakid saate kätte 

2020. aasta lõpuni. Võtame Teiega pärast andme-
te kontrolli ühendust, et täpsustada abipaki kätte-
saamise aeg ja viis.

Abipakk sisaldab: 
●  Kuivained: ▶ Eesti nisujahu 1 kg ▶ Täistera nel-

javiljahelbed 1 kg ▶ Täistera kiirkaerahelbed 1 kg 
▶ Durum pasta (makaronid) 1 kg+1 kg 

●  Kodukeemia: ▶ Pesupulber (lõhnatu) 400 g ▶ 
Nõudepesuvahend 500 ml ▶ Klaasipuhastusva-
hend 500 ml ▶ Vedelseep 500 ml + 500 ml 

NB! Tegemist on ühekordse aktsiooniga, mitte iga-
kuise toetusega. 

Paki kogukaal on ca 8 kg.

TEADMISEKS

Abipakid Haabersti üksi elavatele pensionäridele 

Inglipuul ootavad  
täitmist linnaosa  
laste jõulusoovid
Ka tänavune väga erakordne aas-
ta on peagi lähenemas lõpule ning 
enam pole mägede taga ka pühade-
periood koos saabuva rõõmuga jõu-
luvana kingikotist. Samas on meie 
hulgas ka lapsi, kel ühel või teisel 
põhjusel soovitud kink võib unistu-
seks jäädagi. Just neile lastele mõel-
des kogusid Maxima ja Eesti Laste-
rikaste Perede Liit kokku laste soo-
vid üle kogu Eesti – koostöös lin-
naosavalitsusega ka 40 Haabersti 
lapse kingisoovi. 

Sarnaselt Haabersti ja teiste 
Tallinna linnaosadega jõuavad 
laste kingisoovid 17. novembrist 
8. detsembrini Inglipuudele linna-
des ja valdades üle Eesti – kokku 
saavad head inimesed osta jõulu-
kingi ja olla isiklikult ingliks 2000 
lapsele.

Kingisoovi täitmiseks pole vaja 
teha muud kui valida Inglipuult 
lapse jõuluunistus ning jätta see-
järel ostetud kingitus soovi korral 
ka pakkimata kujul poe infoletti või 
kassasse. Ka võib soovitud kingi ise 
valmistada ning tuua see tagasi just 
sellesse Maximasse, kust kingisoov 
võetud.

Maxima Eesti

Haabersti Linnaosa Valitsus jagab talviseks kõnniteede hooldu-
seks tasuta graniitsõelmeid

Linnaosavanem Andre Hanimägi helkureid jagamas.
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LÜHIDALT

Kakumäe kergliiklus-
tee saab asfalteeritud 
pikenduse
Novembris alustati Kakumäe kerg-
liiklustee katte paigaldamise ehi-
tustöödega lõigus Soolahe tänav ku-
ni poolsaare tipp.

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi sõnas, et Kakumäe 
kergliiklustee on igapäevaselt vä-
ga aktiivses kasutuses nii jalutaja-
te, ratturite kui ka teiste kergliikle-
jate poolt. „Seni viis Soolahe täna-
vast kuni poolsaare tipuni freespu-
rust kattega kergliiklustee, mis ei ol-
nud rulluiskudega, rulaga või tõuke-
rattaga liiklemiseks sobilik,“ rääkis 
linnaosavanem ning lisas, et juba 
käesoleva aasta lõpus saavad oma 
teekonda mööda Kakumäe kergliik-
lusteed poolsaare tippu ohutult ja 
mugavalt jätkata kõik kergliiklejad. 

„Ehitustööde käigus rajatakse 
Kakumäe tee ääres Soolahe tee 
ristmikust kuni Kakumäe poolsaa-
re tippu kulgevale freespurust kat-
tega kergliiklustee lõigule asfaltka-
te. Samuti rajatakse asfaltkate Lii-
varanna tee ristmikust kuni Kaku-
mäe bussipeatuseni kulgevale kerg-
liiklustee lõigule,“ rääkis Hanimägi.

Ehitustöid teostab Viamer Grupp 
OÜ ning tööd on planeeritud lõpeta-
da detsembri esimeses pooles. Töid 
teostatakse Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti tellimusel ning 
ehitustööde lepinguline maksumus 
on 109 000 eurot.

Kakumäe teel liiklejatel palu-
me järgida ajutiste liikluskorral-
dusvahendite nõudeid ja arvesta-
da, et ehitustööde tõttu on piirkon-
nas tavapärane liiklemine häiritud.

HLOV

Neljajalgsed lemmikud 
said Kakumäele oma 
esimese väljaku
Uus koertele mõeldud jalutusväljak 
pakub Haaberstis Kakumäe piirkon-
na elanikele head võimalust oma 
lemmikut turvaliselt ilma rihma-
ta jooksutada ning annab koertele 
võimaluse liigikaaslastega suhel-
da. Lisaks on väljakule paigalda-
tud viis treeningelementi.

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi sõnas, et kuigi arvuli-
selt on tegemist 21. koerte jalutus-
väljakuga Tallinnas ning kolman-
daga Haaberstis, on see Kakumäe 
piirkonnas esimene. „Väljakule on 
paigaldatud viis koerte treeningele-
menti, et lemmikloomaga ajaveet-
mine mitmekesisemaks muuta,“ üt-
les linnaosavanem ning lisas, et iga 
elemendi lähedusse on paigaldatud 
ka kasutamisjuhis.

„Tuletan siinkohal meelde, et Tal-
linna koerte ja kasside pidamise ees-
kirja kohaselt peab koer olema ava-
likus kohas alati jalutusrihma otsas, 
lahtiselt võib koera jooksma lasta ai-
nult aiaga piiratud koerte väljakutel,“ 
jätkas Hanimägi. „Loodan, et uus väl-
jak leiab rohkelt kasutust ning pakub 
rõõmu ning lisavõimalusi mõnusaks 
ajaveetmiseks oma lemmikuga Õis-
mäe raba terviserajal.“

Koerte jalutusväljak rajati Tal-
linna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti tellimusel Maatriks-RP OÜ 
poolt Vana-Rannamõisa tee äärde, 
Õismäe raba terviseraja parkimis-
platsi kõrvale. Jalutusväljaku mak-
sumuseks kujunes 55 000 eurot.

HLOV

Linnaosa elanikud saavad soodsa hinnaga  
tellida lehekottide äravedu
Haabersti linnaosavalitsus pakub 
linnaosa korteriühistutele ja maja-
omanikele võimalust tellida kokku 
kogutud lehekottide äravedu linna-
osa lepingupartnerilt soodsa hin-
naga.

Linnaosavalitsuse sooviks on elani-
kele, kel oma auto ja võimalus trans-
pordiks puudub, leheveol appi tulla.

Kõigil elanikel on võimalus lehe-
kotid ka tasuta ära anda. Tallinna 
jäätmejaamades võetakse biolagune-
vaid aia- ja haljastusjäätmeid ühelt 
toojalt päevas tasuta vastu korraga 
kuni kuus 100-liitrilist kotitäit.

Soodsa hinnaga lehekottide ära-
veo saab tellida täites linnaosavalit-
suse veebilehel https://www.tallinn.
ee/est/Vorm-Lehekottide-aravedu-soo-
dushinnaga-2 tellimusvormi, helista-
des telefonil 640 4805 või kirjutades e-

posti aadressil pavel.kornev@tallinn-
lv.ee. Tellimusi lehekottide äraveoks 
võetakse vastu kuni 30. novembri-
ni 2020.

Linnaosavalitsus palub haljastus-
jäätmed panna musta või läbipaist-
vasse 150-liitrisesse kilekotti, kotisuu 
korralikult kinni siduda ja kotid sõi-
duteele võimalikult lähedale paiguta-
da, et need oleksid kergesti kättesaa-
davad. Jälgida tuleb, et ühe koti kaal 
ei ületaks 15 kilogrammi ja neis olek-
sid vaid puulehed. Ühe 150-liitrise ko-
ti äravedu maksab 1,55 eurot + km.

Lisaks tuletab linnaosavalitsus 
meelde, et puulehed, oksad, taimed 

jm haljastusjäätmed tuleb kindlasti 
koguda olmeprügist eraldi. Nii nagu 
tuleb eraldi koguda paber ja papp, 
pakendid ja ohtlikud jäätmed, nii 
tuleb eraldi koguda ka biolagune-
vad aiajäätmed. Biolagunevaid aia- 
ja haljastusjäätmeid võetakse Tal-
linna jäätmejaamades tasuta ühelt 
toojalt korraga kuni kuus 100-liit-
rilist kotitäit päevas. Rohkem in-
fot jäätmejaamade vastuvõtutin-
gimuste ja hinnakirja kohta leiab 
veebiaadressilt https://www.tallinn.
ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tal-
linnas.

HLOV

Sõudebaasi tee elanikud saavad pikalt oodatud  
joogivee ning kanalisatsiooni
Tallinnaski pole veel kõikidel tsent-
raalset veevarustust või kanalisatsioo-
ni. Haaberstis Sõudebaasi teel rajati 
olemasolevatele ning perspektiivis 
moodustatavatele kinnistutele kaua-
oodatud veevarustuse liitumispunk-
tid ning ehitati välja piirkonna ühis-
kanalisatsioon.

Sõudebaasi tee elanikud saavad 
viimaks kauaoodatud vee ja kanali-
satsiooni tarbimisvõimalused. Vee-
varustuse ja kanalisatsiooni ehitus-
tööde käigus rajati veevarustuse liitu-
mispunktid olemasolevatele ja pers-
pektiivis moodustatavatele kinnis-
tutele ning ehitati välja piirkonna 
ühiskanalisatsioon koos kinnistute 

liitumispunktidega. Samuti rekonst-
rueeriti ehitustööde käigus Sõude-
baasi tee, mille tulemusena sai ligi 
500 meetri pikkune tänavalõik uue 
asfaltkatte.

Töid teostati Tallinna Keskkonna- 
ja Kommunaalameti tellimusel. Sõu-
debaasi tee veevarustuse ja kanalisat-
siooni ehitustööde projektdokumen-
tatsiooni koostas Keskkonnaprojekt 
OÜ. Ehitustöid teostasid ühispakku-
jad Warren Teed OÜ (teedeehituslik 
osa) ja Saveka Torutööd OÜ (veeva-
rustuse ja kanalisatsiooni osa). Ehi-
tustööde lepinguline maksumus oli 
323 000 eurot.

HLOV

Juba tuleva õppeaasta algusest saa-
vad Mustjõe Gümnaasiumi õpilased 
õppida uues moodsas majas, sest 
hiljuti paigaldati kooli uuele hoo-
nele (Paldiski mnt 83) nurgakivi.

Ehitustöödega alustas Ramm Ehitu-
se OÜ tänavu juulis. Hoone valmib 
kava kohaselt augustiks 2021 ning 
õppetööd saab seal alustada kuu ae-
ga hiljem, 1. septembril.

Tallinna Mustjõe Gümnaasiu-
mi eelkäijaks peetakse 1960. aastal 
ENSV ministrite nõukogu otsusega 
loodud 45. keskkooli, mis omakor-
da loodi Eesti Raudtee keskkooli nr 
1 asemele. Kooli eelmine hoone ehi-
tati 1964. aastal ja see oli praeguseks 
nii füüsiliselt kui ka moraalselt va-
nanenud.

Tuleval aastal saavad Haabersti 
lapsed uue ja uhke koolimaja, kus 
on ligikaudu 900 õppekohta. Must-
jõe Gümnaasiumi amortiseerunud 
hoone rekonstrueerimine oli häda-
vajalik, lisaks on piirkonnas kooli-
kohtade järele suur nõudlus, sest 
kiire kinnisvaraarendus on meeli-
tanud Haaberstisse elama palju las-
tega peresid. Kuna vana maja ei ol-
nud enam tänase päeva kontekstis 
piisavalt funktsionaalne ega võimal-
danud vajalikke ruume ehitada, tuli 
see uue rajamiseks suures osas lam-
mutada.

Mustjõe Gümnaasiumi uut ma-
ja on pingsalt oodatud ning viimas-
te aastate investeeringud haridus-
valdkonda on võimaldanud pakku-
da linnaosa noortele head õpikesk-
konda. Lisaks Mustjõe Gümnaasiumi 
renoveerimisele käivad suuremahu-
lised rekonstrueerimistööd ka Järve-
otsa lasteaias ja Järveotsa tee 33 hoo-
nes, kuhu rajatakse samuti lasteaed. 
Koolihoone rekonstrueerimise käi-

gus lammutati olemasolev võimla- 
ja aulakorpus ning rajatakse uus, tä-
napäeva tingimustele vastav õppe-
kompleks koos õuealaga. Lisaks hoo-
nele saab kool ka renoveeritud staa-
dioni jooksuradade, kunstmuruväl-
jakuga jalgpalliplatsi ning erinevate 
atraktsioonidega, kus õpilastel või-
malus aktiivselt vahetundidel aega 
veeta ja õuesõpet läbi viia. Pärast re-
konstrueerimist on Mustjõe Gümnaa-

siumi pindala 7500 ruutmeetrit, mil-
lest saab rõõmu tunda ligi 900 õpi-
last ja üle 70-liikmeline koolipere. 
Projekti eelarve on 8,7 miljonit eurot.

Uue maja valmimiseni tegutseb 
Mustjõe Gümnaasium asenduspin-
dadel Mattiase Põhikooli (Karjamaa 
18), Karjamaa Põhikooli (Karjamaa 
1) ja Tallinna Õismäe Vene Lütseu-
mi (Õismäe 28) ruumides. 

HLOV

Sõidubaasi teel sai ligi 500 meetri pikkune tänavalõik uue asfalt-
katte.

Mustjõe Gümnaasiumi  
uus maja sai nurgakivi

Koolihoone rekonstrueerimise käigus lammutati olemasolev võimla- ja aulakorpus ning rajatakse 
uus, tänapäeva tingimustele vastav õppekompleks koos õuealaga. 
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Ajagraafik ja auto peatumiskohad 
Laupäev, 28. november 2020
●  10.00–10.30 Kadaka tee/Rehe tn ristmikul parklas
●  10.40–11.10 Astangu 48 kõrval kõnnumaa servas asuval platsil (pa-

kendikonteinerite juures)
●  11.20–11.50 Grossi kaupluse ees (Järveotsa 35b)
●  12.00–12.30 Järveotsa Rimi ees parklas (Õismäe tee 107a)
●  12.40–13.10 Nurmenuku Rimi ees parklas (Ehitajate tee 107)
●  13.20–13.50 Piibelehe/Kõrgepinge ristmikul (Veskimetsa elamura-

joon)
●  14.00–14.30 Kakumäe Selveri parklas (Rannamõisa tee 6)
●  14.40–15.10 Pikaliiva/Keskküla ristmikul
●  15.20–15.50 Alemaa/Pikaliiva ristmikul
●  16.00–16.30 Veerise 1 (pakendikonteinerite juures)
●  16.40–17.10 Kakumäe tee/Vabaõhumuuseumi tee ristmikul (Talle-

ke ja Pullike juures)
●  17.20–17.50 Kakumäe tee/Soolahe tee ristmikul
●  18.00–18.30 Tiskres Vahepere/Taludevahe ristmikul
●  18.40–19.10 Taludevahe/Hanijala ristmikul

Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil:  
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

TEADMISEKS

Tallinnas hakkab tuleval aastal tööle  
uus linnapuhastusüksus 
Tallinna linnavalitsus võttis vastu 
otsuse luua spetsiaalne linnapu-
hastusüksus, mis hakkab tegema 
tarvilikke töid ohutuma liiklemise 
tagamiseks ning on linnapuhastu-
ses vajalikuks lisajõuks.  

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, 
et otsusele eelnes põhjalik tänavapu-
hastusteenuse analüüs, mille viis läbi 
audiitorfirma KPMG. „Analüüsi põh-
jal jõuti järeldusele, et osalise täna-
vapuhastusteenuse võimekuse loo-
mine linna poolt võimaldab muuta 
teenust paindlikumaks ja kvaliteet-
semaks, kuna linnal on võimalik suu-
nata oma ressurssi päevakorras ole-
vate väiksemate tööde tegemiseks. 
Võrreldes nende tööde hankimisega 
võib prognoosida ka märkimisväär-
set rahalist säästu,“ ütles Klandorf. 

Abilinnapea selgitas, et uus linna-
puhastusüksus on vajalik nii talvisel 
kui ka suvisel perioodil. „Talvel saa-
me uue üksuse lisavõimekust raken-
dada lume- ja libedusetõrjetöödeks 
ning lume äraveoks enim kasutata-
vatel kõnniteedel, mis tavaolukorras 
on kinnistuomanike hooldada. Ük-
suse ülesandeks on ka erakorralis-

te ilmastikuolude tagajärgede likvi-
deerimine, suurte pargialade käigu-
teede lume- ja libedusetõrje ning lin-
naosades asuvate parkimiskohtade 
lumest puhastamine,“ rääkis abilin-
napea ning lisas, et suvel kasutataks 
soetatavaid masinaid pargi-, kõnni- ja 
rattateede puhastamisel, survepesul, 
niitmis- ja lehekoristustööde teosta-
misel ning erakorraliste ilmastiku-
olude tagajärgede likvideerimisel. 

„Seadus paneb kõnnitee koristuse 
ja lumetõrje kohustuse sellega külg-
neva maatüki omanikule, kuid prak-
tika näitab, et tööde kvaliteet on sa-
geli ebaühtlane ning lume äraveo- või 
ümberpaigutamise võimaluse puudu-
mise tõttu tihti ka raskendatud,“ li-

sas Klandorf. „Pikkade ja tihedate lu-
mesadude korral napib nii masinaid 
kui ka töötajaid, samas on kõnnitee-
de hooldamiseks ette nähtud aeg pii-
ratud. Seetõttu võimaldab igasugu-
ne lisaressurss parandada hooldus-
tööde kvaliteeti ja kaasata kiiretele 
töödele operatiivselt abijõudusid.“ 

Praegu tellib Tallinna linn aasta-
ringseid hooldustöid kõnni- ja kerg-
liiklusteedel 1,5 miljoni m2 ulatu-
ses, kokku on linnas 2,5 miljonit 
m2 kõnniteid. Linn plaanib esialgu 
asuda hooldama 660 000 m2 enam-
kasutatavaid kõnniteid, milleks on 
vaja soetada kuus sahktraktorit ning 
katta tööjõu- ja hoolduskulu. Samas 
ulatuses teenust sisse ostes tuleb lin-
nal ainuüksi talvehooajal tasuda sel-
le eest üle 2 miljoni euro.  

Loodava üksuse ülalpidamisku-
ludeks taotleb Tallinna Keskkonna- 
ja Kommunaalamet 2021. aasta eel-
arvest 895 762 eurot. Üksus hakkab 
kuuluma keskkonna- ja kommu-
naalameti hallatava asutuse Kad-
rioru Park koosseisu, eesmärgiks 
on alustada selle tegevust 2021. aas-
ta jaanuaris.

Tallinna Kommunikatsioon

Joonas Kerge 
KredEx

Novembris käivitub uudse piloot-
projekti taotlusvoor, mille käigus 
saavad ka Haaberstis teatud tüüp-
projektide järgi ehitatud viiekorru-
seliste kortermajade ühistud taot-
leda KredExi toel maja renoveeri-
mist tehases eeltoodetud katuse- 
ja välisseinaelementidega. 

Novembris avanes korterelamu te-
haselise rekonstrueerimise toetu-
se taotlusvoor, mille käigus tehak-
se korda umbes 20 tüüpprojekti jär-
gi ehitatud kuni viiekorruselist kor-
terelamut. Võrreldes tavapärase re-
noveerimisprojektiga, on tehaseli-
se rekonstrueerimise eesmärk too-
ta tehases valmis majadele sobivad 
katuse- ja välisseinaelemendid, mis 
sisaldavad juba soojustust, aknaid ja 
ventilatsioonisüsteemi. See tähen-
dab, et ehitusobjektil tuleb teha vaid 
elementidega seotud paigaldustööd 
ning vajadusel majasisesed renovee-
rimistööd.

Majandus- ja taristuminister Taa-
vi Aas lausus uudset toetusmeedet 
kommenteerides, et selline meetod 
võimaldab täpsemalt ette planeeri-
da materjalikulu ja vähendada reno-
veerimistöödele tavapäraselt kulu-
vat aega. „Suurem kiirus ei tule aga 
kvaliteedi arvelt, vaid võidame ae-
ga tänu automatiseerimisele,“ mär-
kis ta. „See on oluline, sest renovee-
rimistöid tehakse ikka tavaliselt siis, 
kui elanikud majas sees elavad, aga 
nii on võimalik nende igapäevast elu 
võimalikult vähe häirida. Hinnangu-
liselt peaks ühe elamu juures kest-
ma elementide paigaldamisega seo-
tud tööd vaid kuni kuu aega.“

KredExi eluaseme- ja energiatõ-
hususe osakonna juht Triin Rein-
salu märkis, et toetusmäär on 50% 
tööde maksumusest või kuni 1 000 
000 eurot korterelamu kohta. „Kuna 
tegemist on Eestis täiesti uue mee-
todiga, siis valib KredEx toetust saa-
vatele ühistutele projekteerija ning 
ehitaja avaliku konkursi teel. Loode-
tavasti annab see ühistutele suure-
ma julguse ja kindluse üheskoos rii-

giga innovatsiooni panustada,“ sõ-
nas Reinsalu.

Renoveerimine vähendab ühelt 
poolt maja küttekulusid umbes poo-
le võrra ning parandab nii hoone vä-
limust kui ka sisekliimat, teisalt jätab 
uudne lahendus korteriühistute õlu-
le tavapärasest vähem asjaajamist.

Toetuse taotlusvoor on suunatud 
ühistutele, mis asuvad enne 1993. 
aastat tüüpprojektiga ehitatud Mus-
tamäe, Haabersti, Lasnamäe, Anne-
linna või „hruštšovka“ tüüpprojek-
ti järgi ehitatud kuni viiekorruseli-
ses kortermajas. Haaberstis on selli-
sed hooned peamiselt projekti 111-
121 järgi ehitatud betoonpaneelide-
ga viiekorruselised majad, millel on 
kuni 8 trepikoda, tagumisel küljel 
rõdude plokid või rõdud ja esimesel 
küljel lodžad. Toetust saavad taotleda 
järgmiste tüüpprojektide järgi ehita-
tud korterelamud kogu Eestis: 1-317, 
1-464, 111-121 ja 111-133.

Tallinnas on sellisel meetodil re-
konstrueeritud näiteks Mustamäel 
Akadeemia tee 5a asuv Tallinna Teh-
nikaülikooli pereühiselamu.

Ohtlike jäätmete  
kogumisring Haaberstis
Sel sügisel saavad taas Tallinna 
elanikud ohtlikke jäätmeid tasu-
ta ära anda. Ohtlike jäätmete ko-
gumisring Haaberstis toimub 28. 
novembril 2020.

Milliseid ohtlikke jäätmeid saab 
ära anda: ohtlikke aineid sisalda-
vad ja nendega saastunud paken-
did, sh tulekustutid; akud ja pata-
reid, sh pliiakud; vanad ravimid; 
värvide, lakkide, liimide ja lahustite 
jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugu-
sed määrdeained; absorbendid, fil-
termaterjalid, saastunud kaltsud ja 
kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antif-
riisi jäägid; nakkusohtlikud teravad 
ja torkivad jäätmed (nt vanad süst-
lad jmt); aiandusmürgid ja väetiste 

jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid 
(happed, leelised, fotokemikaalid ja 
muud olmekemikaalid); ohtlikke 
aineid sisaldavad pesuained; elav-
hõbedat sisaldavad jäätmed (nt va-
nad kraadiklaasid, päevavalguslam-
bid ja säästupirnid); vanad elektri- 
ja elektroonikaseadmed.

HLOV

Vanade rehvide koht  
on jäätmejaamas
Algas rehvivahetuse hooaeg ning 
kahjuks leidub ikka ja jälle neid, 
kes viivad vanad rehvid metsa al-
la, tehes nii kurja loodusele kui ka 
lisatööd omavalitsustele. Haabers-
ti linnaosavalitsus tuletab meelde, 
et nii Tallinna kui ka lähivaldade 
jäätmejaamad võtavad velgedeta 
rehve vastu täiesti tasuta. 

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi sõnas, et rehvivahetuse 
hooaeg on täies hoos ning sellest 
annavad märku ka rehvid, mis visa-
tud taas haljasaladele, metsa ja ter-
viseradadele. „Hoopis lihtsam, kii-
rem ja odavam oleks igaühel endal 
viia rehvid otse jäätmejaama ja se-
da täiesti tasuta. Jääks ära looduse 
reostamine, teistele lisatöö tekita-

mine ning endalgi oleks südame-
tunnistus puhtam. Tallinna jäätme-
jaamad võtavad ühelt toojalt tasu-
ta vastu korraga kuni kaheksa reh-
vi,“ ütles linnaosavanem.

Kui tähelepanelikud kodanikud 
juhtuvad märkama, et keegi jätab 
oma prügi või vanu rehve selleks 
mitte ettenähtud kohta, siis tuleb 
teavitada munitsipaalpolitseid.

Munitsipaalpolitsei ööpäevaring-
selt avatud telefon on 14410. Tal-
linna jäätmejaamad asuvad Pääskü-
las, Rahumäel, Pärnamäel ja Paljas-
saares. Jäätmejaamade lahtioleku-
ajad ning hinnakirja leiab

veebilehel:  https://www.tallinn.
ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tal-
linnas HLOV

Haaberstis saab taotleda 
toetust kortermaja uut 
moodi rekonstrueerimiseks

Mustamäel Akadeemia tee 5a asuv Tallinna Tehnikaülikooli pereühiselamu
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Kevin Poll
Haabersti Vaba Aja Keskuse 
projektijuht

Haabersti Vaba Aja Keskus on ju-
ba enam kui kümme aastat olnud 
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 
vabatahtlikke vastu võtvaks orga-
nisatsiooniks. Läbi aastate on Vaba 
Aja Keskuses olnud vabatahtlikke 
Itaaliast, Leedust, Makedooniast, 
Austriast, Slovakkiast, Saksamaalt, 
Valgevenest, Ungarist jne. Käes-
oleval hooajal on Haabersti Vaba 
Aja Keskuse vabatahtlikuks Tür-
gist pärit İlkcan.

28-aastane İlkcan on pärit Türgist, 
Izmiri linnast. 2014. aastal lõpetas ta 
keemiainseneri erialal ülikooli ning 
töötas kaks aastat ohtlike kaupade 
ohutusspetsialistina. 2019. aastal tut-
vus ta noorte organisatsiooniga Pi 
Youth Association ning asus antud 
organisatsioonis esialgu toimetama 
vabatahtlikuna. Temast sai üsna pea 
erinevate tegevuste läbiviija, kooli-
tusrühmade eestvedaja ning lõpuks 
kutsuti ta organisatsiooni kontorisse 

tööle, sest tema vabatahtlikku tööd 
oli märgatud ja hinnatud.

Reisimine ja uute kohtade avas-
tamine on toonud ta Eestisse, Haa-
berstisse. Lisaks reisimisele meeldib 
talle süüa teha, meisterdada, muu-
sikat kuulata, teatris käia ja nauti-
da kujutavat kunsti.

Kuna ta eesmärk oli algusest pea-
le töötada noortega, siis tutvuski ta 
ainult nende projektidega, kus oleks 
võimalus tegutseda noortekeskuses. 
Eesti valis ta meie ajaloo tõttu. Samu-
ti tekitab mere lähedus temas hea 
tunde, olles üles kasvanud mereäär-
ses Izmiris. Ta ütleb, et Tallinn näeb 
välja nagu maalitud ning ta loodab 
kohtuda paljude eestlastega ning õp-
pida rohkem meie kultuuri ja aja-
loo kohta.

Teda huvitab väga ka Eestis teh-
tav noorsootöö, kuna just selles vald-
konnas töötas ta viimati Türgis ning 
selles valdkonnas näeb ta end töö-
tamas ka tulevikus. Ta usub, et suu-
dab end käesoleval aastal väga pal-
ju täiendada. Eriti elades uues riigis, 
töötades uute inimestega uues kee-
les ning olles oma mugavustsoonist 

väljas. Kindlasti plaanib ta siin õpitu 
viia tagasi oma kodumaale, et sealsel 
noorsootöömaastikul edasi töötada.  
İlkcani esmamuljed Eestist on suu-
repärased. Inimesed pidavat olema 
pisut häbelikud, ent kui nendega pi-
sut rohkem koos olla, on nad sõb-
ralikud ja soojad. Ta üritab võima-
likult palju suhelda kohalikega nii 
toidupoodides kui kohvikutes. Tal-
le meeldib, et eestlased on otseko-
hesed. Ta on märganud, et eestlas-
tele meeldib, kui ta proovib rääkida 
eesti keeles, mistõttu üritab ta seda 
teha võimalikult palju. Haaberstis-
se jõudmise hetkest alates pole ta 
end kordagi tundnud võõrana. Ta 
ütleb, et kõik töökaaslased on olnud 
väga abivalmid ning noored on ta 
soojalt vastu võtnud. Eraldi kiidab 
ta oma tuutor Karolini, kes on kogu 
protsessi vältel olnud suureks abiks 
oma nõu ja kogemustega. Ta ootab 
väga uusi väljakutseid ja tööd Haa-
bersti noortekeskuses ning loomu-
likult kõiki noori, kellelt õppida ja 
kellele ka ise erinevaid teadmisi ja 
oskusi edasi anda.

Haabersti päevakeskuse tegevused november-detsember
Õismäe tee 24, 13511 Tallinn.  
tel 5624 2925, 657 9872. e-post   
info@habsot.eu Haabersti päeva-
keskus on avatud: E 8.15–18.00;  
T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00

18.11 kell 14 Kontsert. Külas ar-
hailise meestelaulu ansambel LÜÜ-
TÜRR.
25.11 kell 14 Kadripidu. Laulu- ja 
tantsulugusid mängib lõõtspillil Me-
rilin Murde. Üllatuskülalised. NB, 
võimalusel riietu valgesse!
2.12 kell 14 Kontsert. Esinevad 
Lasnamäe Päevakeskuse kollektii-
vid.
4.12 kell 14 Jõulupärja valmis-
tamine, õpetab florist Egle Kukk-
Määrfeld.
9.12 kell 14 Tantsukolmapäev. 
Esineb Kehra Rahvamaja memme-
de tantsurühm Kadri. Tantsime koos 
seltskonnatantse.
16.12 Jõulude ootuses. Külas Nõ-
va kirikuõpetaja Peeter Krall, Saue 
naisansambel “Sinilind”. Laulame 
koos jõululaule.
6.01.2021 kell 14 Kontsert. Ma-
rimbat ja ksülofoni mängib Tanel-
Eiko Novikov, eesti klassikaline löök-
pillimängija, Klassikatähed 2018 
võitja.

Reisid: 
30.11 Ringreis Läänemaale. Väl-
jasõit Õismäelt kell 8.00: Nõva kirik, 
Nõva Looduskeskus, lõuna Haap-
salus, Haapsalu linna külastus. Hind 
25 €, registreerimine infos kuni 25. 
novembrini.
12.12 Reis “Jõulutuledes Riia”, 
registreerimine infosse, osamaks ta-
suda novembris 10 €, detsembris 25 
€, reisi maksumus kokku 35 €.

NB! Kolmapäevastele üritustele pa-
lume kindlasti päevakeskuse info-
lauas registreerida! Tel 657 9872, 
5624 2925.

Haabersti Päevakeskus kutsub
Nutiseadmekoolitus Haabersti 
päevakeskuses
Koolitus on mõeldud kõikidele vane-
maealistele huvilistele, kes tunne-
vad end nutitelefoni või tahvelarvu-
ti seltsis ebakindlalt ning soovivad 
oma igapäevaseid toiminguid nen-
de abil mugavamaks muuta. Ooda-
tud on inimesed, kes on nutitelefo-
ni või tahvelarvutit vähe kasutanud 
või ei ole veel kasutanud, kuid plaa-
nivad seda teha, ning kes kasutavad 
nutitelefoni vaid tavalise telefonina. 

Kaasa palutakse võtta oma isiklik 
nutitelefon ja/või tahvelarvuti. Koo-
litustel tutvutakse nutiseadmete ka-
sutamise põhitõdedega: kuidas otsi-
da veebist infot, saata e-kirja, jagada 
fotosid. Koolitus toimub igal kolma-
päeval ja neljapäeval algusega kell 
10, kestus 30 minutit, korraga osa-
leb 2 inimest. Koolitus on tasuta, re-
gistreerimine päevakeskuse infote-
lefonil 657 9872, 5624 2925.

Heegeldamis- ja kudumishuvili-
sed nobenäpud!
Haabersti päevakeskuses käivad igal 
neljapäeval kell 10–11.30 hee-
geldamis- ja kudumishuvilised, et 
koos juhendaja Juta Kuusega alusta-
da või meelde tuletada kõike huvita-
vat, mis heegeldamise ja kudumise-
ga seotud. Tule tutvuma ja võta sõ-
ber ka kaasa!

Rahvatantsuring.
Haabersti päevakeskus kutsub huvi-
lisi vanemaealiste rahvatantsurin-
gi. Alustatakse reedel, 8. jaanuaril 
2021 kell 14. Hea tantsuhuviline, 
palun anna endast märku, registree-
rides päevakeskuse infolauas 657 
9872, 5624 2925. Tantsutrenni aeg 
igal reedel kell 14–15.30.

Suurperede noor
te tudengitee toe
tamiseks kogutak
se esemeid 
iga päevaseks eluks
Rocca al Mare keskus ja Eesti Las-
terikaste Perede Liit avasid kau-
banduskeskuses Headuse Seina, 
kuhu saab viia tudengite toetu-
seks erinevaid igapäevaseks eluks 
vajalikke tarbeesemeid. Noori on 
võimalik keskuses toetada kuni 
aasta lõpuni.

„Ülikooli õppima asumine tähen-
dab paljude noorte jaoks kodust 
lahkumist ja iseseisva elu alusta-
mist. Soovime, et noored saaksid 
kogu energia suunata õppimisele 
ning ei peaks liigselt muretsema 
igapäevase toimetuleku pärast.  See-
tõttu otsustasime koostöös Rocca al 
Mare keskusega toetada ambitsioo-
nikaid suurperest pärit noori ning 
koguda noorte õpinguteks ning iga-
päevaseks toimetamiseks vajalikke 
esemeid. On äärmiselt hea meel, 
kui tudengid saavad lisaks kohus-
tuslikule kirjandusele soetada näi-
teks erialase teose, mille abil ees-
märkide täitmisele lähemale liiku-
da,“ lausus Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu president Aage Õunap.

„Keskuse jaoks on väga oluline 
panustada kogu ühiskonda ning 
seetõttu on meil väga hea meel, et 
saame koos Eesti Lasterikaste Pere-
de Liiduga toetada tudengeid, kes 
mõjutavad perekonna rahakot-
ti palju suuremal määral kui näi-
teks alles algkooli astuvad lapsed. 
Sellise seina loomine teeb inimes-
tele toetamise väga lihtsaks, kuna 
keskuse külastaja saab möödamin-
nes ja teiste toimetuste kõrvalt ka 
head teha. Kaasame kampaanias-
se ka keskuse rentnikud, kes sa-
muti saavad anda oma panuse tu-
dengite ülikooliteele,“ kommen-
teeris Rocca al Mare keskuse tu-
rundus- ja kommunikatsioonijuht 
Helina Leif.

Valitud nädalavahetustel on 
Rocca al Mare keskuses kohal ka 
vabatahtlikud, kes aitavad inimes-
tel Headuse Seina üles leida. Ooda-
tavate tarvete nimekirjas on jala-
nõud, koolitarbed, kööginõud, söö-
giriistad, spordivahendid, saunali-
nad ja palju muud tudengile eluks 
vajalikku. Täpsemaid soove saab lu-
geda Rocca al Mare keskuses Hea-
duse Seinalt ja kampaania maan-
dumislehelt https://www.roccaal-
mare.ee/headusesein.

Haabersti noorte-
keskuse tegevused  
november-detsember
Aadress: Õismäe tee 88A (Meeles-
pea peatus). Avatud: esmaspäe-
vast reedeni 13.00–19.00.  
Telefon: 5309 0808.  
E-mail: info@haabersti.ee

NOVEMBER
16.11 kell 16.00 – Kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16 a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.

17.11 kell 16.00 – Loovusring. 
Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on kõi-
gile osalejatele tasuta.

18.11 kell 16.00 – Kokandus.

19.11 – Meestepäeva tähista-
mine.

19.11 kell 16.00 – Veebimull. 
Multimeedia ring kõikidele hu-
vilistele. Digimaalime, teeme vi-
deosid ja animatsioone.

23.11 kell 16.00 – Kunstiring.

24.11 – Kadripäeva tähista-
mine.

24.11 kell 16.00 – Loovusring.

25.11 kell 16.00 – Viktoriin.

26.11 kell 16.00 – Veebimull.

30.11 kell 16.00 – Kunstiring.

DETSEMBER
1.12 kell 16.00 – Loovusring.

2.12 kell 16.00 – Kokandus.

3.12 kell 16.00 – Veebimull.

7.12 kell 16.00 – Kunstiring.

8.12 kell 16.00 – Loovusring.

9.12 kell 16.00 – Viktoriin.

10.12 kell 14.00 – Jõulupiljar-
diturniir. Noortekeskuse piljar-
diturniir. Võistlussüsteem vali-
takse vastavalt võistlejate arvu-
le. Registreerimine noortekesku-
ses (Õismäe tee 88a). Parimatele 
auhinnad!

10.12 kell 16.00 – Veebimull.

SÜNNIMÄRKIDE digitaalne uuring (tervel ke-
hal) Tallinnas. Dr Aarne. 75€ — www.vita.ee 
669-0806

Tallinna Nurmenuku Lasteaed pakub tööd õpe-
taja abile 1,0 ametikohaga, töökoht sobib ka 
pensionärile.  Avalduse ja CV võib saata lasteae-
da aadressil Õismäe tee 26, 13511 Tallinn või e-
posti aadressil nurmenuku@nurme.edu.ee. Lisa-
info telefonil 6573937

KUIV KÜTTEPUU 25; 30; 40; 50 cm. võrkkotis. 
PUITBRIKETT 10/kg pakk. KÕDUSÕNNIK 30 kg/
kott. Tammaru Farm 6541100, 5238852 

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

Kartuli kojuvedu 25kg/12eur. Info ja tellimine 
56094720

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,
aumärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,e
esti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuulu-
tus ei aegu. Iga päev 11-21, tel. 55955996.

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

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretul-
nud. 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 , maastu-
ri või kaubiku . Võib olla remonti vajav . Kiire te-
hing ja vormistamine , skampus@online.ee, tel. 
53654085

Haabersti Vaba Aja Keskuse vabatahtlik 
İlkcan ootab noori noortekasse!
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PROBLEEMSETE JALGADE 

HOOLDUSE KABINET 
Konnasilmade, soolatüügaste töötlemine. 

Kahjustunud küüned, sissekasvanud küüned. 
Eakate ja diabeetikute jalahooldus. 

Pirni 7-42, Tallinn, tel 5333 1402 
info@jalgadehooldus.ee 

www.jalgadehooldus.ee 

PROBLEEMSETE JALGADE 

HOOLDUSE KABINET 
Konnasilmade, soolatüügaste töötlemine. 

Kahjustunud küüned, sissekasvanud küüned. 
Eakate ja diabeetikute jalahooldus. 

Pirni 7-42, Tallinn, tel 5333 1402 
info@jalgadehooldus.ee 

www.jalgadehooldus.ee 

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.

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Koolitussari "Tervise teerajad"  neljap 18.00, laup 14.00

14.11 Kehamälu, inimese olulisim mälu (Tiit Trofimov)

19.11 Emotsioonide mõju meie tervisele (Rita Rätsepp)

26.11 Avameelselt sinu kehast (Eesti Tervishoiu Muuseum)

28.11 Teadlik hingamine (Heiki Tomson)

3.12 Isiksuspõhine taimeravi (Irje Karjus)

"Tervis sinu enda kätes" esmasp ja kolmap 19.00

Dr Riina Raudsiku loengud ja Reet Remmeli jooga

16.11 Keha terviklik käsitlus energeetilisest aspektist

23.11 Vee ja mineraalide tähtsus organsüsteemide töös

30.11 Emotsioonide mõju füüsilisele kehale

7.12 Paastumisest ja autofaagiast kui tervise ühest alustalast

18.11-9.12 Joogatreeningud meele ja keha tervendamiseks

Aadress: Kadaka tee 4; 

tel 56 917 397; pääsmed (12-40 €)

fienta.com/o/4995 või Piletilevi

müügipunktides

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

EESTI JURISTIDE LIIT
ÕIGUSAPTEEK
HAABERSTI VABAAJA KESKUS
(Ehitajate tee 109a/2 TALLINN)
III KORRUSE SAALIS
19.novembril 2020 kell 10.00-14.00

Tasuta õigusabi Haabersti Vaba Aja Keskuses
Tallinna linn koostöös Eesti Juristide Liiduga korraldab Haabersti Vaba Aja Keskuse III korru-
se saalis elanikkonnale tasuta õigusnõustamise. Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade 

nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korte-
riühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, 
maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja do-

kumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. 

Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine ei ole vajalik.

Täpsem info nõustajate ja nende valdkondade kohta saate  
tel 6313002 või ejl@juristideliit.ee. 

Täiendavat informatsiooni saate ejl@juristideliit.ee  või palun helistage 6313002.
Teave üleval meie kodulehel www.juristideliit.ee  

NB! Maski kandmine on kohustuslik! Ilma maskita klienti ei teenindata!

UJUMISTRENNID 
ASTANGU UJULAS!

Spordiklubi Nord kutsub 6-12.a. lapsi ujumistrennidesse. 

2 esimest proovitrenni on TASUTA!
• treenerid vees   • väikesed rühmad

Tutvu vabade aegadega sknord.ee ja registreeri trenni.
Lisainfo tel.  5669 9599 | ujumine@sknord.ee

Võta julgelt ühendust, sest ujumine on oskus kogu eluks!

Halva une nägu
Unehäired võivad rikkuda lapse elu.
Kingi head und ja toeta Eesti esimese
laste unekeskuse loomist. 

Sõlmi püsiannetus:

toetusfond.ee


