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Õismäe tiigi ümbrus 
sai uue teekatte
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel korrastati Õis-
mäe tiigi ümbrust. Teekatet uuen-
dati Õismäe tiigi pargis nii suures 
mahus esmakordselt. See on esime-
ne etapp, et teha tiigiümbrus veel-
gi kaunimaks. Järgmised tööd on 
tiigi puhastus, haljastus ning uus 
ja uhkem purskkaev, mis tulevikus 
lööks Õismäe veelgi enam särama. 
 HLOV

Algas Taludevahe  
tänava taastusremont
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati au-
gustis Taludevahe tänava (Kesk-
päeva tn – Vahepere tn) taastus-
remonttöödega.

Tööde käigus uuendatakse sõi-
du- ja kõnniteede asfaltbetoonkate, 
korrastatakse töömaale jäävad ää-
rekivid, kaevud ja teepeenrad ning 
vastavalt vajadusele tänavamaale 
jäävad erakinnistute juurdepääsu-
teed. Lõigul Hanijala tn – Teise pere 
tn rajatakse kõnnitee laiusega 1,5 
meetrit. Ehituse ajaks muudetakse 
Taludevahe tänava liikluskorraldus 
ajutiselt ühesuunaliseks (sh ühis-
transport), suunaga Keskpäeva teest 
Vahepere tänavani. 

Ehitustöid teostab Viaston Infra 
OÜ. Tööde maksumus on 300 000 
eurot, ehitustööde lepinguline täht-
aeg on oktoober 2020. Palume jär-
gida ajutisi liikluskorraldusvahen-
deid.

HLOV

Haabersti lastehommik „Mängime tsirkust !“
Lastehommik 

on TASUTA!
Lastehommik toimub 5. septembril algusega kell 11 Õismäe tiigi kaldal amfiteatris.

Kavas on tsirkuseetendused: žongleerimine, mustkunstimaagia, koerte vabastiil ja palju muud huvitavat. 

Lastehommikut korraldab:

Lisainfo: www.tallinn.ee/haabersti või linnaosavalitsuse Facebooki lehelt.  Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmis muudatusi.

Refereeritud Parco Natura Viva  
kodulehelt 

Parco Natura Viva loomaaias tiigri-
tele loodud suurepärastes tingimus-
tes tõi Pootsmani paariline Luva ööl 
vastu 3. juunit ilmale kolm kutsikat. 
Emane kutsikas sai nimeks Alina, isa-
seid kutsutakse Zov ja Krai. Heade 
geenidega vanemate järeltulijate ter-
vis on suurepärane ning nad kasva-
vad jõudsasti, suurim poegadest kaa-
lub juba 10 kg.

Ema Luva on tasakaalukas tiigrim-
amma, kes hoolitseb oma poegade 
eest hästi neid lakkudes ja imetades 
ning naudib kutsikate mängulusti. 
Kui isased kutsikad katsuvad enamas-

ti omavahel jõudu, siis pisike Alina 
järgneb emale ja püüab matkida kõi-
ki tema tegemisi. Kutsikad pääsevad 
külastajate ette kolme kuu vanusena.

Poegade isa Pootsman sündis 2011. 
aastal Moskvas loodusest pärit amuu-
ri tiigrite pesakonnas. Tallinna looma-
aeda toodi ta 2012. aastal. Detsemb-
ris 2018. aastal saadeti Pootsman  
Euroopa Akvaariumide ja Loomaae-
dade Assotsiatsiooni (EAZA) liigikait-
se paljundusprogrammi raames aju-
tiselt Tšehhi Zlín-Lešná loomaaeda. 
Eelmise aasta 10. juunil nägid seal il-
mavalgust ja kasvasid üles kolm arm-
sat kutsikat, vanemateks Pootsman 
ja tema väärikas partner Tanya. Tii-
ger (Panthera tigris) on elanud Maal 

üle 2 miljoni aasta. Nüüdseks on sar-
naselt teistele tiigri alamliikidele ka 
amuuri tiigri säilimine looduses suu-
res ohus. Varem Kaug-Idas ulatusli-
kult levinud amuuri tiigri asuala on 
tänaseks tugevalt kahanenud ning 
säilinud on veel vaid ligi 500 isendit 
Sihhote Alini mäestikus Venemaa ka-
guosas ja väikestel aladel Põhja-Hii-
nas. Suurimaks ohuks amuuri tiigri-
le on salaküttimine ning elupaikade 
hävimine illegaalse metsaraie tõttu.

Euroopa ohustatud liikide prog-
rammi (EEP) raames peetakse looma-
aedades enam kui 260 tiigrist koos-
nevat tehispopulatsiooni.

Tallinna Loomaaia direktori Tiit 
Marani sõnul on see nn hädaabi po-

pulatsioon, mis võimaldab, juhul kui 
tiiger looduses täielikult hävib, teda 
loomaaedade abil elus hoida ja või-
malusel loodusesse tagasi viia. Pal-
jundusprogramm kannab hoolt, et 
loomaaia tiigrite geneetiline mitme-
kesisus püsiks võimalikult suur. See-
tõttu rändavadki loomad loomaaiast 
loomaaeda sobilike partnerite juur-
de sigima.

Tiiger Pootsman tuleb tagasi Tal-
linna loomaaeda, kui saab valmis 
kauaoodatud tiigriorg. Praeguse sei-
suga loodetakse, et tiigriorg valmib 
aastal 2022, kuid tegu on väga suu-
remahulise projektiga ning seetõttu 
võib valmimisega oodatust kauem 
minna.

Haabersti Sügis 2020Haabersti Sügis 2020
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Amuuri tiiger Pootsman on  
taas kolme kutsika isaks saanud!
Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman, kes saadeti ohustatud liikide Euroopa paljundus
programmi raames elama Itaaliasse Parco Natura Viva loomaaeda, on jälle isaks saanud.

Amuuri tiiger Pootsmann elab praegu Itaalias 
Parco Natura Viva loomaaias. Tallinna loomaaia tulevase tiigrioru visualisatsioon. YouTube, kuvatõmmis.
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K äes on viimane suvekuu, mil võiks 
tunda rõõmu päikeselistest päe-
vadest, puhkusest ja uute paikade 
avastamisest. Täna aga näeme pa-

raku, et koroonaviirusesse nakatunute arv on 
taas tõusuteel ning mure uue laine tõttu süve-
nemas. Lootus oli, et peame sügiseni vastu, kuid 
tundub, et see ei täitunud.

Vaadates mõnede käitumist, hoolimatust ning 
arvamust, et viiruse puhul on tegemist miski si-
salikinimeste vandenõuga või et maski kandmi-
ne on ullikeste lõbu, tekib hirm ja ängistus. Li-
saks ohule kaotada tervis ja elu, tähendavad lu-
kus riigid ja suletud ärid majandusele tugevat 
kahju. See aga tähendab töötuid inimesi, raskus-
tes peresid, paraku ka näljaseid lapsi.

Omavalitsuse ülesanne on inimesi aidata ning 
seda me kahtlemata ka teeme – nii nagu kevadel 
ja suvel. Riigi ülesanne on aga hakata piirangu-
test teadlikult kõrvaleviilijaid rangemalt karis-
tama. Teiste inimeste teadlikult ohtu seadmine 
ei peaks olema lihtsalt noomituse või mõnesaja 
euro vääriline karistus. Sarnast hoolimatust nä-
gime ka äsja siia saabunud võõrtööjõu ja nende 
tööandjate puhul, kus suur osa saabunutest ka-
rantiinireegleid oluliseks ei pidanud. Võib vaid 
ette kujutada, mida lahtised või hoopis paind-
likumad piirid, millest suvel palju juttu oli, või-
nuks kaasa tuua.

Rangemad karistused on märksõna, mis keh-
tib aga üle kogu meie justiitsvälja. Vahest suure-
mat hirmu tundes ei oleks meil noorukeid, kes 
kartmatult avalikus ruumis lõhuvad ja sodivad 
märke ning majaseinu, või autojuhte, kes Laagna 
teel kiireid ja vihaseid mängivad. Esimeste pu-
hul on mul hea meel, et politsei on teinud head 
tööd ning leidnud juba üles mitu Haaberstis so-
dinud poisikest, kes nüüd oma tegu ka heasta-
ma peavad. Teise juhtumi puhul näitab tulevik, 
milline sõnum tulevastele mõõduvõtjatele jõuab.

S eadustest vms olulisem on aga koos-
töö, mõistlikkus ning üksteisega ar-
vestamine. Aiapidajate suureks nuht-
luseks kujunenud lusitaania teeteod 

on üheks näiteks, kus linnaosavalitsus koostöös 
elanikega on teinud reaalseid samme võõrlii-
gi peatamiseks. Eesti esimese nälkjakon-
teineri abil on oma lõpu väikeloomade 
krematooriumis leidnud juba ca pool 
tonni nälkjaid.

Olgu selleks koroona, nälkjad, ku-
ritegevus või miski muu – ühise võit-
luseta jääme kõik kaotajaks. Alati. Ma 
siiralt loodan, et see arusaam jõuab jär-
jest rohkemate inimesteni. Ka nendeni, 
kes täna peavad oma õigusi teiste 
omadest suuremaks.

Ühise võitluseta 
kaotame niikuinii

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Seadustest vms olulisem on 
aga koostöö, mõistlikkus ning 
üksteisega arvestamine.

Haabersti Linnaosa Valitsus pai-
galdas Haaberstisse lusitaania tee-
teo leviku ohjeldamiseks hiidnälk-
jatele mõeldud kogumiskonteineri 
ning aitab ka elanike poolt talgu-
te korras kokku kogutud lusitaa-
nia teeteod Tallinna Väikelooma-
de Krematooriumisse transportida. 

Lühikese ajaga toodi konteineris-
se rohkem kui pool tonni nälkjaid. 
Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et kogumiskonteineri 
paigaldamine on pilootprojekt, mille-
ga soovitakse pakkuda elanikele abi 
võitluses lusitaania teeteoga. „Linna-
osavalitsus on kaardistamas lusitaa-
nia teeteo leviku asukohti linnaosas 
ning elanike tagasisidele tuginedes on 
enim hiidnälkjaid just Kakumäel. See-
tõttu otsustasime esimese nii-öelda 
proovikonteineri just sinna paigalda-
da,“ rääkis Hanimägi ning lisas, et ko-
gumiskonteiner, mida linnaosavalit-
sus regulaarselt tühjendab, paikneb 
aadressil Sooranna 20.

„Konteiner on mõeldud vaid lusi-
taania teetigude jaoks ning seetõt-
tu palume sinna muud prügi mitte 
visata. Linnaosavalitsus transpordib 
hiidnälkjad sealt Tallinna Väikeloo-
made Krematooriumisse, kus nad hä-
vitatakse,“ selgitas Hanimägi ning li-
sas, et lusitaania teeteod tuleks enne 
konteinerisse viskamist panna kile-
kotti, et vältida nälkjate väljarooma-
mist. Metall- või klaasanumaid pa-
lutakse konteinerisse mitte panna. 
„Esialgu plaanime konteinerit hoida 
antud asukohas ja teenust pakkuda 
kuni augusti lõpuni,“ lisas linnaosa-
vanem. „Lusitaania teetigu on Haa-
bersti koduaedades tõeline nuhtlus 
ja seetõttu kutsume elanikke üles 
korraldama koos oma naabritega ka 
hiidnälkjate korjamise talguid.“ Ta 
lisas, et ka siin on valmis linnaosava-
litsus elanikele appi tulema ning ai-
tab vajadusel talgute korras elanike 
poolt suuremas koguses kokku kor-
jatud lusitaania teeteod transportida 
hävitamisele.  „Lusitaania teetigude 

leviku ohjamine Haaberstis õnnes-
tub paremini vaid siis, kui üheskoos 
sellesse panustame,“ lõpetas Hani-
mägi. Linnaosa elanikud saavad tal-
gute korras kokku korjatud lusitaa-
nia teetigude transpordi soovist tea-
da anda, täites selleks ankeedi veebi-
lehel https://www.tallinn.ee/est/Vorm-
Lusitaania-teetigu. Linnaosavalitsuse 
poolt pakutav hiidnälkjate transpor-
timine toimub vaid tööpäevadel ja 
see on elanike jaoks tasuta.

Kokku korjatud lusitaania teeteod 
saab igaüks ka ise viia Tallinna Väike-
loomade  Krematooriumisse. Lusitaa-
nia teeteo leviku ohjeldamiseks on Tal-
linna Väikeloomade Krematoorium 
(aadress Raba tn 40) valmis tasuta vas-
tu võtma ja eutaneerima igas koguses 
lusitaania teetigusid. Krematoorium 
võtab linnaasutuste ja linnakodanike 
poolt kogutud lusitaania teetigusid 
vastu lahtiolekuaegadel, mis on leita-
vad krematooriumi kodulehel http://
www.loomakrematoorium.ee/.

HLOV

Kakumäele rajatakse piirkonna esimene 
koerte jalutusväljak
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati juu-
lis Haaberstisse Vana-Rannamõi-
sa tee äärde koerte jalutusväljaku 
rajamisega.

Uus koerte jalutusväljak hakkab paik-
nema Õismäe raba terviseraja ääres 
ning on ühtlasi esimene koertele 
mõeldud jalutusväljak antud piirkon-
nas. Väljakule paigaldatakse viis jalu-
tusväljaku elementi, et pakkuda plat-
sil rohkem tegevust ja muuta koerte 
mänguaega mitmekesisemaks. 

Kakumäe on küll valdavalt era-
mute piirkond, kuid viimastel aas-
tatel on antud piirkonda kerkinud 
ka palju korterelamuid. Koerad va-
javad liikumist ning uus jalutusväl-

jak pakub ka kortermajade elanike-
le võimalust oma lemmikuid turva-
liselt ilma rihmata jooksutada. Tal-
linna koerte ja kasside pidamise ees-
kirja kohaselt peab koer olema ava-
likus kohas alati jalutusrihma otsas, 
mistõttu annab jalutusväljak ka ter-
viseraja kasutajatele võimaluse oma 
lemmikule rohkem vabadust anda. 
Lahtiselt võib koera jooksma lasta ai-
nult aiaga piiratud koerte väljakutel.  

Koerte jalutusväljaku ehitustööde-
ga Vana-Rannamõisa tee ääres alus-
tati 20. juulil ning väljak valmib sü-
gisel. Tööde lepinguline maksumus 
on 52 197,60 eurot. Haaberstisse ehi-
tatav väljak on 21. koerte jalutusala 
Tallinnas, kus saab lasta lemmikul 
rihmata joosta.  HLOV

Haaberstisse paigaldati hiid-
nälkjate kogumiskonteiner

Lusitaania teeteo leviku ohjeldamiseks hiidnälkjate tarbeks mõeldud kogumiskonteiner Kakumäel.
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Linnaossa paigaldati 
veel üks kirjakast 
Linnaosa valitsuse ettepanekul pai-
galdati Kollase keskuse juurde kir-
jakast. Kirjakasti tühjendatakse igal 
tööpäeval kell 8.00.

Haabersti linnaosas on kokku 
7 kirjakasti:
●  Õismäe tee 105a, Kollase kes-

kuse juures 
●  Õismäe tee 88, Meelespea pea-

tuse juures 
●  Ehitajate tee 114c, Alexela tank-

la juures 
●  Õismäe tee 1a, Nurmenuku bus-

sipeatuse juurest viidi kirjakast 
tagasi Nurmenuku postkonto-
ri ette

●  Taludevahe 116, Keskpäeva bus-
sipeatuses 

●  Rannamõisa tee 6, Kakumäe Sel-
veri juures

●  Vabaõhumuuseumi 12, Vabaõhu-
muuseumi ees 

Loodame, et uus kirjakast leiab ela-
nike poolt aktiivset ning sihipärast 
kasutust.

Lähimate kirjakastide asukoh-
ti saab vaadata kodulehel https://
www.omniva.ee/abi/kaart

HLOV

Tule sportlikule  
kogupere 
orienteerumis mängule!
Haabersti linnaosa valitsus kutsub 
kõiki spordihuvilisi 23. augustil kell 
12.00 Õismäe raba terviserajale, kus 
toimub sportlik kogupere orientee-
rumismäng.

Kogunemine ja start on Õismäe 
raba terviseraja Vabaõhumuuseu-
mi tee parklas. Rajale pääseb 12.00 
kuni 13.30. Osaleda saab nii üksi 
kui koos perega!

Pane selga lemmikspordiriided 
ning ole valmis erinevateks põne-
vateks ülesanneteks, sest lisaks kii-
rusele läheb rajal vaja ka nutikust.

HLOV

Haabersti Linnaosa  
Valitsus kutsub kõiki 
filmihuvilisi välikinno!
Välikinoseanss toimub 18. augustil 
algusega kell 21.00 Väike-Õismäe 
tiigi kaldal amfiteatris.

Kui te olete üks neist, kellel ees-
ti mängufilm „Salmonid. 25 aastat 
hiljem“ veel nägemata, siis soovita-
me soojalt. Film on režissöör Too-
mas Kirsi sünnipäevakink Ita Eve-
rile.

„Salmonid“ oli esimene eesti te-
leseriaal, mis aastatel 1993–1995 
näitas humoorikalt, milline on elii-
di ehk rikaste elu väikeses Eestis. 
Veerand sajandiga on palju muu-
tunud ja nii on aastal 2020 just õi-
ge aeg vaadata, mis on Salmonitest 
tänaseks saanud.

Soovitame võtta kaasa pleed ning 
istumispadi. Registreerumist ei ole 
vaja. Amfiteatri põhiosa mahutab 
800 külastajat ning külgtiivad veel 
lisaks 250 inimest.

Sissepääs on tasuta. Film on eesti 
keeles ja venekeelsete subtiitritega.

HLOV
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Liiklusmuudatused seoses IRONMAN TALLINN triatlonivõistlustega
Sel sügisel, 5. septembril võõrustab 
Tallinn rahvusvahelist pool- ja täis-
pikka IRONMAN triatlonivõistlust. 
Ürituse jooksurada on planeeritud 
keskaegse miljööga vanalinna tä-
navatele ning finiš ja võistluskes-
kus asuvad eksklusiivses Nobless-
neri sadamalinnakus.

Lisaks põhisündmusele leiavad IRON-
MAN Tallinna raames aset ka väikse-
maid lisaüritused. Nende seas:
●  Seve Ehituse Heategevusjooks – 

3. septembril.
●  IRONKIDS Tallinn – 4. septembril.
●  Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon 

– 6. septembril. 

Seoses IRONMAN TALLINN võistlu-
sega juhime tähelepanu liikluskor-
ralduse muudatustele, sest võistlus-
tega seoses on piiratud nii parkimist, 
autoliiklust ning muudetud ka ühis-
transpordi sõidugraafikuid.

●  Laupäeval, 5. septembril ajava-
hemikul 6.00 kuni 19.00 sulgeb 
IRONMAN Tallinna rattadistants 
avaliku liikluse järgmistel Tallin-
na tänavatel: Kalaranna tn, Töös-
tuse tn (Kalaranna tn – Kopli tn 
vaheline lõik), Kopli tn (Tööstuse 
tn – Sirbi trammipeatuseni), Pel-

guranna tn, Lahepea tn (kergliik-
lusteed), Paldiski mnt linnast väl-
juv suund (Lahepea tn – Tähetor-
ni tn vaheline lõik) ja Paldiski mnt 
linna suunduv suund (Tähetorni 
tn – Mõisa tn vaheline lõik), Ehi-
tajate tee – Stroomi ranna vaheli-
ne kergliiklustee.

●  Jooksudistants sulgeb 5. septemb-
ril terveks päevaks liikluse järgmis-
tel Tallinna tänavatel: Kalaranna 
tn, Kalasadama tn, Põhja pst (Kursi 
tn – Kalasadama tn vaheline lõik), 
Väike-Rannavärava tn, Kanuti tn, 
Aia tn, Viru tn, Vana Turu tn, Ku-
ninga tn ja Kullassepa tn.

Korraldajad kinnitavad, et kõik ela-
nikud pääsevad kindlasti koju ja ka 
kodudest välja liikuma, siiski palu-
takse arvestada võimaliku ooteaja-
ga ning järgida liiklusreguleerijate 
märguandeid (võimalik lisaooteaeg 
kuni 30 minutit). 

IRONMAN TALLINNA korraldajad 
vabandavad liiklusmuudatustest tin-
gitud võimalike ebamugavuste pärast 
ning loodavad linnaelanike mõistva-
le suhtumisele ja võistlejaid toetava-
le kaasaelamisele!

IRONMAN TALLINN 
korraldusmeeskond

Augusti alguses hakati kaunista-
ma Haabersti linnaosas aadressil 
Õismäe tee 2 asuva hoone otsa-
seina supergraafilise seinapildiga 
„Õ“. Samanimeline sõsarteos asub 
Paldiski mnt 169 ning seeria sün-
dis 2019. aastal eesti keele aasta ja  
Õ-tähe 200. sünnipäeva auks.

Haabersti linnaosa vanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et „Õ II“ on inspiree-
ritud oma asukoha Õismäe nimest 
ning seal elavatest inimestest, ümb-
ruskonnast ja miljööst. „Nendest läh-
tuvalt on kujundatud ka tähemärk 
ise, selle keskel asetseb stiliseeritud 
tiik, mille ümber moodustuvas kom-
positsioonis on kujutatud rohealasid, 
õistaimi ning linnaosale iseloomu-
likke hooneid,“ selgitas Hanimägi.

Seeria „Õ“ esimene teos on aus-
tusavaldus Õismäe rabale. Umbes tu-
hat aastat tagasi tekkinud raba hoiab 
oma liigirikkuses paljusid kaitsealu-
seid taimi.

Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel jätkuvad viien-
dat aastat järjest korterelamute fas-
saadidele supergraafiliste seinapil-
tide rajamistööd. Tänavu rajatakse 
supergraafilised seinapildid „Õ“ ja 
„Liivakell“  vastavalt Õismäe tee 2  
ja Pallasti 34B hoonete otsafassaadi-

dele. Tööde autoriks on Andreas Lu-
igas Finostilo OÜ, kes on ühtlasi ka 
töövõtjaks.

Supergraafilise seinapildi „Õ“ raja-
misega Õismäe tee 2 otsaseinale alus-

tati 3. augustil ja töö saab valmis 28. 
augustiks. Töö lepingujärgne maksu-
mus on 28 000 eurot.

Esmakordselt tehti hoonete fas-
saadidele supergraafilisi seinapilte 

2016. aastal. Supergraafika eesmärk 
on linna kaunistamine ja Eesti pro-
fessionaalse kunsti toomine linna-
pilti.

HLOV

Täies hoos on Sõudebaasi tee veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd
Juulis alustati Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalameti tellimu-
sel Sõudebaasi tee veevarustuse 
ja kanalisatsiooni ehitustöödega.

Ehitustööde käigus rekonstrueeri-
takse Sõudebaasi tee, mille tulemu-
sena saab ligi 500 meetri pikkune 
tänavalõik uue asfaltkatte; rajatak-
se veevarustuse liitumispunktid ole-
masolevatele ja perspektiivis moo-
dustatavatele kinnistutele ning ehi-
tatakse välja piirkonna ühiskanali-
satsioon.

Sõudebaasi teel liiklejatel palutak-
se järgida ajutiste liikluskorraldus-
vahendite nõudeid ja arvestada, et 

ehitustööde tõttu on piirkonnas ta-
vapärane liiklemine häiritud. Tööde 
teostamise ajal on üldjuhul Sõude-
baasi tee elanikele tagatud kinnistu-
tele juurdepääs. Sõltuvalt tööde ise-
loomust võib ligipääsul esineda lü-
hiajalisi piiranguid.

Projektdokumentatsiooni koos-
tas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitus-
töid teostavad ühispakkujad War-
ren Teed OÜ (teedeehituslik osa) ja 
Saveka Torutööd OÜ (veevarustus ja 
kanalisatsioon). Ehitustööde lepin-
guline maksumus on 323 000 eurot. 
Ehitustööde teostamise lepinguline 
tähtaeg on 03.11.2020.

HLOV

Väike-Õismäe majale maalitakse 
veel üks Õ-tähega seinapilt

Supergraafilise seinapildi Õ II kavand.
  HAABERSTI  VÄLIK INO  

  ÕISMÄE  T I IG I  KALDAL  AMFITEATRIS

  18 . AUGUSTIL ,  ALGUSEGA KELL  21 .00

SISSEPÄÄS  ON  TASUTA

esitleb: 
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Teie soovid, tehtud  
meie kätega!

Küsi pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Majade ehitamine ja renoveerimine.

Katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd.

Korterite, vannitubade remont. 

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

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

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Haabersti Päevakeskuse tegevused augustis ja septembris 
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 657 9872, 
info@habsot.eu, Haabersti päevakeskus on ava-
tud: E 8.15–18.00, T, K, N 8.15–17.00, R 8.15–16.00.

Kolmapäeval, 19. augustil kell 15.00 Õuekoh-
vik. Esineb ,,Rahvapillide ansambel“, laula-
vad mehed.
Kolmapäeval, 26. augustil kell 15.00 Õue-
kohvik. Esineb ansambel ,,Meelespea“, lau-
lavad naised.
Kolmapäeval, 2. septembril kell 15.00 Õue-
kohvik. Esitlusele tuleb muusikaline seade, 
laulavad naised.
Kolmapäeval, 9. septembril kell 15.00 Õue-
kohvik. Taisi laululapsed esitavad enda poolt 
loodud muusikalise kokkuvõtte.

Kindlasti püüame jätkata Haabersti Päevakesku-
se poolt korraldatavate reisidega. Sel aastal saa-
vad planeeritud reisid olema ainult Eesti piires.

12.09.2020 Sibulatee puhveti päevad.
Sõidame Mustvee linna, kus külastame Nikolai ki-
rikut, edasi käime Peipsimaa muuseumis ja vaa-
tame Kallaste panka. Vahepeal käime sibulatee 
kohvikutes. Koht bussis maksab 30 eurot.

Lisaks alustavad Haabersti Päevakeskuses 
tööd: juuksur; maniküür/pediküür; massaaž; 
pesu pesemine; pesu kuivatamine; dušši ka-
sutamine; saun; interneti kasutamine; koo-
piate valmistamine; taaskasutustuba; vere-
rõhu mõõtmine; kaalumine; ruumide rent; 
perekeskus.

Haabersti Päevakeskuse maja teises poo-
les on alanud remont. Remont on töömahu-
kas ja võib tekitada majja pääsemisel ebamuga-
vusi. Seega väga vabandame ja palume mõista-
vat suhtumist.
Küsimuste korral palume helistada Haabersti Päe-
vakeskuse infotelefonil 5624 2925.

Ametlikud  
teadaanded
Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemi-
kus 07.08–21.08.2020 projekteerimistingimuste eel-
nõu, mis on Jalami tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ning Jalami 
tn T1 kinnistute osas kehtiva detailplaneeringu tin-
gimusi täpsustav:

Lubatud on täpsustada:
1. Hoonestusala tingimusi, hoonestusala suurendamist ja 

nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10%  ulatuses esialgsest 
lahenduses, hoonete alust pinda suurendamata. 

2. Arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. 
Lubatud on suurendada korterite arvu maksimaalselt 20%, 
sealjuures tuleb tagada 1,3 parkimiskohta korteri kohta.

3. Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõt-
teid. Lubatud on kavandada kahele kõrvuti asetsevale kin-
nistule ühine sissesõit. Jalami tänava äärde kavandada kat-
kematu puuderida 

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehituspro-
jekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule. Materja-
lid on nähtavad veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detail-
planeeringu nr DP031790 juurest, rubriigis „Dokumendid

Haabersti Linnaosa Valitsus teatab: 04.02–19.02.2020 
toimus Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu avalikustamine. Detailplaneeringu 
eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ja sinna 
9-korruselise elamu rajamine. Nimetatud ajavahemi-
kul esitasid vastuväite KÜ Järveotsa tee 3 nimel juha-
tuse liikmed ning elanik Järveotsa tee 13 korterela-
must seoses kasvava liikluskoormusega

Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus  
21. juulil 2020 kell 15.00 Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehi-
tajate tee 109A/1, ruumis 211. Kohaletulnud korteriühistu-
te esindajad lisasid uusi vastuväiteid, jäädi oma seisukoh-
tade juurde ja kokkulepet ei saavutatud. 

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 
01.09–30.09.2020 Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu. 

Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada 
Haabersti linnaosas asuvate Paldiski mnt 229, Paldiski mnt 
229a, Paldiski mnt 229b kinnistute ja reformimata riigimaa 
maaüksuste piiride muutmise teel kolm vähemalt 70% ela-
mumaa ja kuni 30% ärimaa, kolm ärimaa, kaks transpordi-
maa ning üks sotsiaalmaa alaliigi üldkasutatava maa siht-
otstarbega krunt ning määrata moodustatavatele kruntide-
le ehitusõigus kuni nelja kuni 7 maapealse ja kolme 9 maa-
pealse korrusega ning 1 maa-aluse korrusega äriruumidega 
korterelamu, kahe kuni 9 maapealse ning 1 maa-aluse kor-
rusega ärihoone, ühe 1-korruselise ärihoone ja alajaama ehi-
tamiseks. Kinnistule on kavandatud avalik pakendijäätme-
te kogumise koht. Koos detailplaneeringu avalikustamisega 
toimub samuti KSH avalikustamine. KSH aruande eelnõu-
ga on võimalik tutvuda veebilehel https://www.tallinn.ee/
est/keskkond/Paldiski-mnt-229-ksh. Dokumentidega saab 
ülalnimetatud ajavahemikus tutvuda tööaja jooksul linna-
osa valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 II korrusel. 

Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga saab tut-
vuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr/

Teade Kadaka tee 88 kinnistu ning selle lähiala detail-
planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Kadaka tee 88 kinnistu ning selle lähiala detailplaneerin-
gu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruan-
de avalik väljapanek toimus ajavahemikul 15. veebruar kuni 
15. märts 2020 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu toimus 1.juuli 2020 Haabersti Linnaosa Valitsuses.

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid kirjalikud ettepa-
nekud Keskkonnaamet, Maa-amet ja Elering AS. Keskkon-
naamet juhtis tähelepanu looduskaitseseaduses sätestatule 
ning tegi seadusest tulenevalt ettepaneku II kategooria lii-
gi isendi täpse elupaiga koha varjamiseks. Täiendavalt juh-
tis Keskkonnaamet tähelepanu Harku järve seisundile ning 
sellest tulenevalt veeloa taotlemise vajalikkusele. Maa-amet  
ja Elering AS palusid muuta planeeringuga kavandatavat 
teedevõrku, et Kadaka teelt oleks tagatud juurdepääs Ka-
daka tee 88b ja 88f kinnistutele. Eelnevalt nimetatud ette-
panekutest tulenevalt on tehtud muudatused Kadaka tee 
88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu seletuskirjas, 
põhijoonisel ja KSH aruandes. Avalikul arutelul esitati kü-
simusi detailplaneeringu ala kuuluvuse, mõjuala ja selle 
olulisuse ning eelenavst tulenevalt planeeringulahenduse 
muutmise võimalikkuse kohta. Avaliku arutelu jooksul et-
tepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning kõikidele küsi-
mustele esitati ammendavad vastused.

Planeeritava maa-ala suurus on 6,46 ha. Detailplanee-
ringu eesmärk on Kadaka tee 88, Kadaka tee 88a, Kada-
ka tee 88c ja Kadaka tee 88d kinnistute piiride muutmise 
teel moodustada kuni üksteist korterelamumaa sihtotstar-
bega krunti, millest kahel ka kõrvalfunktsioonina ärimaa 
sihtotstarve ning üks korterelamumaa kõrvalsihtotstarbe-
ga ärimaa krunt. Eesmärk on moodustatavatele kruntide-
le määrata ehitusõigus kuni seitsmeteistkümne 2-4-korru-
selise korterelamu või kuni kuueteistkümne 2-4-korruse-
lise korterelamu ja ühe kuni 3-korruselise ärihoone ehita-
miseks ning ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise ühiskond-
liku hoone ehitamiseks. 

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP040760 ning KSH materjalidega Tallin-
na linn veebilehel https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ka-
daka-tee-88-kinnistu-ja-lahiala-detailplaneering.

Haabersti Linnaosa Valitsus AVALIKUSTAB ajavahe-
mikus 04.09 – 18.09.2020 “Paldiski mnt 120 kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu“

Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada 
90-100% elamumaa ja 0-10% ärimaa sihtotstarbega krun-
did ning anda ehitusõigus nelja kuni 4 maapealse ja ühise 1 
maa-aluse korrusega korterelamu ja/või äripindadega kor-
terelamu ehitamiseks. Planeeringuala suurus on 1,69 ha.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemi-
kus tööpäeviti tutvuda linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 
109A/1 II korrusel.

KAKUMÄE RANNAS
29.08.20 KELL 12.00–22.30 
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Rahulik abielupaar ostab elamukrundi 
Haaberstis. Vahendajateta – tasumine ko-
heselt. Telefon 53812861

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

Spordiklubi „GALS“ kutsub 16.08.2020 kell 12:00 
– 13:00 noori vanuses 10-18 eluaastat ning nen-
de vanemaid purjelauasõidu infotunnile. Infotun-
nis osalemine on tasuta. Infotund toimub aadres-
sil: Sõudebaasi tee 21. Lisainfo: Aleksandr Dubrovs-
ki, tel. 56687234

Liikumisraskustega naistudengile otsitakse ees-
tikeelset isiklikku abistajat õppetööks - loengu-
te konspekteerimisel jm. Töö sobib pensionil oleva-
le pedagoogile, tudengile, jt. Huvi korral ja lisain-
fo saamiseks palume võtta ühendust alljärgnevatel 
kontaktidel: Karmen Kaar, karmen.kaar@tallinnlv.
ee; tel. 6404 823; Kristi Beljajev, kristi.beljajev@tal-
linnlv.ee; tel. 6404 871

Osutan koduteenust eakale-koristusabi, poes ja ap-
teegis käimine, maniküür, pediküür, akende pesu. 
10 eurot tund+kohaletulemistasu  tel. 53 80 51 33

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus ko-
duaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. He-
lista ja küsi lisa – 5399 3595

„Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Telefon: 56903327“

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,a
umärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,ees
ti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuulutus ei 
aegu. Iga päev 11-21, tel. 55955996.

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente 
ja vanu postkaarte. Tel. 6020906; 5011628 Tim 

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

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

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

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

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallin-
nas. Dr Vilkevičius. Hind al. 65€ - www.vita.ee 669-
0806

Haabersti noortekeskuse  
tegevused august
Aadress: Õismäe tee 88A (Meelespea bussipeatus). 
Avatud: esmaspäevast-reedeni 13.00-18.00. Tele-
fon: 53090808. E-mail: info@haabersti.ee.

Augustikuus toimuvad Haabersti noortekesku-
se tegevused nii noortekeskuses kui ka Õismäe 
erinevates populaarsetes paikades.

17.08- 31.08 on Haabersti noortekeskus 
noortele avatud 13.00-18.00. Ilusa ilma kor-
ral kogunetakse noortekeskuses ja liigutakse 
välja (Väike-Õismäe amfiteater, Haabersti ska-
tepark, harku rand) ja tehakse seal juhendatud 
tegevusi. Kehva ilma korral juhendatud tegevu-
sed noortekeskuses.

Lisaks toimuvad Haaberstis augusti lõpu-
ni tasuta treeningud noortele.

Esmaspäeviti toimub kell 16.00 ja 17.30 
Haabersti skatepargis tõukeratta treening 
(korraldab Haabersti Noortekeskus). Vajalik on 
eelregistreerimine, vabade kohtade saadavust 
küsi aadressilt kevin@haabersti.ee. Vihmase il-
ma korral lükkub treening järgmisesse nädalas-
se ning toimub topelt-treening.

Reedeti kell 18.00 toimub Haabersti ska-
teparkis bmx treening. Vajalik on eelregist-
reerimine, vabade kohtade saadavust küsi aad-
ressilt kevin@haabersti.ee. Vihmase ilma korral 
lükkub treening järgmisesse nädalasse ning toi-
mub topelt-treening.

Teisipäeviti kell 15.00–16.30 toimuvad Haa-
bersti väliväljakul (Õismäe tee 130) korv-
pallitreeningud.

27.08 kell 15.00 toimub Haabersti skate-
parkis graffiti workshop Fophkini eestve-
damisel.

6.09 – Noorte elustiilipäev Hnkxtrm. Haa-
bersti skateparkis toimuvad tõuksi, bmxi ja korv-
palli 3vs3 võistlused. Lisaks suur seinamaalingu 
õpituba ning Kendama õpituba koostöös Keerd-
trepiga.


