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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. mai seisuga 
118 049 inimest. Aprillikuuga võrreldes vähenes elanike arv 
94 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Elektritõukerattaid saab Lasnamäel 
laenutada neljas punktis 

Maikuu keskpaiku paigaldas elektriliste tõuke-
rataste tootja Comodule OÜ linnaosas neli lae-
nutuspunkti.

Tõukeratastele on seatud kiirusepiirang 20 kilo-
meetrit tunnis. Samuti on rentija vanus piiratud 
16 aastaga. Koroonaviiruse leviku tõkestamise 
eesmärgil on tõukerataste rendileandja kohusta-
tud desinfi tseerima rataste puutepindu enne nen-
de laenutuspunktidesse paigutamist. 

Tõukerataste laenutuspunktid asuvad neljas ko-
has:
• Lasnamäe linnaosa valitsuse hoone sissepää-
su juures (Pallasti tn 54);
• Tallinna teeninduskooli vastas (Majaka tn 5);
• Lasnamäe spordikompleksi sissepääsu juures 
(Pae tn 1);
• Grossi poe juures (Majaka tn 28).

Tõukeratta kasutamiseks on vaja alla laadida ra-
kendus Tuul, registreerida end vuhisejaks ning 
leida lähim tõukeratas.

Veelindude toitmist keelavad sildid 
Pae pargis

Algav suvi on lindude jaoks tundlik poegade kas-
vatamise aeg, paljude linnupojade elu on aga 
ohus inimeste hooletu käitumise tõttu. Linnaosa-
valitsus tuletab meelde, et linde ei tohi toita, sest 
inimeste pakutav toit neile enamasti ei sobi, see 
kahjustab suleliste seedeorganeid. Vale toit ja 
liigsed toidukogused on saanud saatuslikuks nii 
mõnelegi linnalinnule, näiteks üle-eelmisel suvel 
suri saiaga toitmise tagajärjel Pae pargi järvel 
suur luigepere. 

Tänavu paigaldas linnaosavalitsus pargi vee-
kogu äärde veelindude toitmist keelavad teavitus-
tahvlid ning kutsub lapsevanemaid ja õpetajaid 
üles selgitama, millised võivad olla lindude toit-
mise tagajärjed. 

Kui näete hädas olevat või abivajavat looma, 
pöörduge keskkonnaameti poole, helistades 
1313.

Hoovialade taastusremont kolmes 
Lasnamäe lasteaias

Maikuu alguses alustas Tallinna Teede AS ka-
heksa Tallinna lasteaia territooriumil teekatete 
taastusremonti. 

Lasnamäel toimuvad remonditööd aadressil Kivi-
murru tn 3 asuvas Tallinna Sikupilli lasteaias,  
aadressil Ümera tn 9 asuvas Tallinna Ümera laste-
aias ning aadressil K. Kärberi tn 29 asuvas Tallin-
na Seli lasteaias.

30. aprillil alustas 
J. Smuuli tee ja Liikuri 
tänava ristmikul tööd 
uus valgusfoor.

Narva maanteelt Suur-Sõjamäe 
tänavani viiv J. Smuuli tee on 
linnaosa üks suurema liiklus-
koormusega tänavaid. Teed 
kasutavad ka sadamast ja sa-
damasse suunduvad raskeveo-
kid, kuna selle kaudu pääseb 
hästi nii Tallinna ringteele kui ka 
Laagna teele. Ühtlasi kasutatak-
se Smuuli tänavat Lauluväljaku-
le jõudmiseks. Ka J. Smuuli tee 
sild on linnaosa üks suurimaid.

Viimastel aastatel on liiklus-
koormus J. Smuuli tee ja Liikuri 
tn ristmikul oluliselt kasvanud, 
suurenenud on muuhulgas ka 
jalakäijate hulk. Kuna tee on 2+2 
tüüpi ja väga intensiivse liikluse-
ga, siis selle ületamine regulee-
rimata ristmikul tekitas paljudes 
kohalikes elanikes muret.

Lasnamäe rohekoridoris asu-
vale ülekäigurajale valgusfoori 
paigaldamine peaks rahustama 
sõidukite liiklust ja muutma ohu-
tumaks jalakäijate liiklemise.

J. Smuuli tee ja Liikuri tn foori-
objekti ehituse tellis Tallinna 
transpordiamet. Foori ehitasid 
KiirWarren. KL OÜ ja AS Sig-
naal TM. Tööde maksumus oli 
72 400 eurot.

Pärast eriolukorra lõppemist ööl vas-
tu 18. maid leevenesid oluliselt mit-
med eriolukorra ajaks kehtestatud 
piirangud. 

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse 11. mai 
2020 korraldusele nr 600-k on taasava-
tud linna mängu- ja spordiväljakud ning 
koerte jalutusväljakud. Munitsipaalasu-
tuste, sh üldhariduskoolide ning vaba aja 
ja noortekeskuste juures asuvad män-
gu- ja spordiväljakud (nt koolistaadionid) 
on korralduse kohaselt lubatud avada 
asutuse juhi otsusel alates 11. maist 
2020 pärast nende puhastamist ja läh-
tudes valmisolekust täita Eesti valitsuse 
määratud tingimusi.

Sama korraldusega on muudetud ka 
eriolukorra ajal kehtinud Tallinna looma-
aia ja Tallinna botaanikaia töökorraldust. 
Loomaaia väliala ning kohvikud ja poed 
on külastajatele avatud 19. maist 2020, 
ekspositsiooniruumid tehakse lahti 
1. juunist 2020. Botaanikaaia eksposit-

siooniruumid on taasavatud 18. maist 
2020. 

Üldhariduskoolides ja munitsipaalhuvi-
koolides toimub distantsõpe õppeaasta 
lõpuni. Alates 18. maist 2020 on lubatud 
alustada üks-ühele õpet ja õpet kuni viie 
õpilasega rühmades. Huvikoolides, kus 
jätkub distantsõpe ka pärast 18. maid, 
on teenuse saajad tasu maksmisest va-
bastatud kuni distantsõppe lõppemiseni. 
Kui 18. maist alustati kontakttundidega 
üks-ühele või õppetegevusega kuni viiele 
inimesele ühes grupis, tasutakse teenuse 
eest vastavalt kehtestatud hinna alusel.

Vaatamata piirangute leevendamisele 
jäävad edaspidi kehtima paljud liikumis-
piirangud ja leevenduste eritingimused, 
neist olulisimad on:
• Avalikus kohas ja siseruumides 

jääb kehtima nn 2+2 reegel, mis tä-
hendab, et väljas või siseruumis tohib 
liikuda koos kuni kaks inimest, kes 
peavad hoidma teistega kahemeetrist 

vahemaad. Reegel ei kehti perekon-
dadele ega kodudele. 

• Alates 1. juunist on lubatud avalikud 
üritused nagu kinoseansid, etendu-
sed, kontserdid, laadad, festivalid, 
konverentsid jne nii sise- kui välitingi-
mustes. Seda juhul kui ürituse korral-
daja tagab 2+2 nõude, siseruumides 
maksimaalselt 50 protsendi täituvuse 
ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem 
kui 50 inimest.

• COVID-19 haigel on endiselt keelatud 
alates diagnoosimisest kuni terve-
nemiseni elukohast lahkuda. Haige 
lähikontaktsed tohivad väljaspool elu-
kohta liikuda piiratud ulatuses üksnes 
juhul, kui neil pole haigustunnuseid. 

• Eesti riigipiiri ületamise piirangut ja 
14-päevase karantiini nõuet riiki si-
senemisel pikendatakse inimestele, 
kellele see kehtis ka varem. Ilma ka-
rantiinita saavad üle piiri Eestisse tulla 
haigustunnusteta Läti, Leedu ja Soo-
me kodanikud, elamisloa või elamisõi-
gusega omanikud. 

J. Smuuli tee muutus ohutumaks

Mängu-, spordi- ja koerte väljakud on taas avatud 

J. Smuuli tänavat kasutatakse nii Laagna teele kui ka Lauluväljakule jõudmiseks.



Igal aastal saavad Tallinna elanikud ohtlikke jäätmeid tasuta ära 
anda heakorrakuu raames toimuval kogumisringil. Kuna riigis 
kehtestatud eriolukorra tõttu jäid heakorrakuu üritused ära, on 
ohtlike jäätmete kogumisring lükatud edasi juunikuusse.

Kogumisringi käigus võetakse vastu järgmisi kodumaja- 
pidamisest pärit jäätmeid:

• ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid, 
sh tulekustutid;
• akud ja patareid, sh pliiakud;

• vanad ravimid;
• värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid;
• õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained;
• absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriie-
tus jms;
• õlifiltrid ja antifriisi jäägid;
• nakkusohtlikud, teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad 
jmt);
• aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid;
• kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud 
olmekemikaalid);
• ohtlikke aineid sisaldavad pesuained;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, 
päevavalguslambid ja säästupirnid);
• vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

NB! Ettevõtted ja asutused oma jäätmeid kogumisringi käigus 
üle anda ei saa, nad peavad ise pöörduma jäätmekäitleja poo-
le. Kogumisringi käigus ei võeta vastu rehve, olmejäätmeid 
ega muud taolist.
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Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee 
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Lasnamäe linnaosa valitsuse peamaja ja 
allasutuste töötamise kord alates 18. maist

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub taas

Lasnamäel toimub kogumisring tänavu pühapäeval,  
14. juunil järgmistel aadressidel:
10.00–10.30 Meeliku ja Kiviriku tn ristmikul
10.40–11.10 Katleri staadioni juures pakendikonteinerite 

kõrval
11.20–11.50 Linnamäe tee ääres parklas Linnamäe tee 4 

juures
12.00–12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1 vahelisel 

parkimisalal
12.40–13.10 Ümera 54 ees
13.20–13.50 K. Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal
14.00–14.30 K. Kärberi 4 ees
14.40–15.10 Mahtra 17a ees parkimistaskus
15.20–15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil (Vilisuu 

tänava poolsel küljel)
16.00–16.30 Virbi 20 juures
16.40–17.10 J. Koorti haljasala Liikuri ja Vana-Kuuli ristmiku 

juures parklas
17.20–17.50 P. Pinna 21 ees kõnniteel
18.00–18.30 Pae 80 parklas
18.40–19.10 Pallasti 30a parklas (Asunduse bussipeatuse 

juures)

Alates 18. maist teenindab linnaosavalitsus kliente ka vas-
tuvõtu vormis, kuid järgida tuleb kindlasti 2+2 põhimõtet 
ning kasutada isikukaitsevahendeid. Linnaosavalitsus pa-
lub võimalusel vältida vahetut kokkupuudet ning eelistada 
suhtlust telefoni ja e-posti teel. 

Lasnamäe spordikompleks  
Spordikompleksis toimuvad sporditreeninguid siseruumides ja 
vabas õhus. Välitingimustes korraldatakse spordivõistlusi ilma 
pealtvaatajateta. 
Kontaktandmed: lsk@hot.ee, tel 5306 3968, 638 1613. 

Kultuurikeskus Lindakivi  
Kultuurikeskuse mõlemad hooned (J. Koorti tn 22 ja Kalevipoja tn 
10) on huvitegevuseks avatud iga päev kell 12.00–20.00. Huvirin-
gide tegevus on korraldatud vastavalt Tallinna linnas kehtestatud 
reeglitele – rühmas võib olla kuni viis inimest ning lubatud on indi-
viduaaltunnid. Kohvikud mõlemas majas on suletud. 1. juunist alus-
tatakse J. Koorti 22 majas ühistute ja teiste üldkoosolekute pidamist 
kuni 50-liikmelistes rühmades. 
Kontaktandmed: info@lindakivi.ee, tel 5302 3534, 646 2411  
(J. Koorti tn 22); 5302 6065, 607 2773 (Kalevipoja tn 10). 

Lasnamäe sotsiaalkeskus 
Järk-järgult hakatakse koduteenust osutama endises mahus, vas-
tavalt kliendi hoolduskavale. Vajadusel hinnatakse kliendi hooldus-
vajadust uuesti ja koostatakse uus hoolduskava kliendi hinnatud 
vajadusele tuginedes. Eakate päevakeskus on suletud kuni 1. juu-
nini. Laste päevakeskus toimib vastavalt linnas kehtestatud reeg-
litele – lubatud on kuni viis inimest rühmas ja individuaaltunnid. 
Kontaktandmed: 
Koduteenused: piret.talve@lsk.ee, nadezda.koneva@lsk.ee, 
tel 621 4350. Eakate päevakeskus: ylle.mets@lsk.ee, tel 621 
8998, 5301 0410. Laste päevakeskus: katrin.kuuseorg@lsk.ee, 
tel 621 2206.

Lasnamäe noortekeskus 
Noortekeskuses toimuvad välitegevused 2+2 reeglit järgides, 
osalejate arvu reguleerimisel lähtutakse linnas kehtestatud 
reeglitest. Teised tegevused toimuvad veebipõhiselt. 
Kontaktandmed: lasnamae@noortekeskus.ee, tel 5556 7784. 

Lasnamäe lastekeskus 
Lastekeskus töötab vastavalt linnas kehtestatud reeglitele – te-
gevus toimub kuni viieliikmelistes rühmades, toimuvad ka indivi-
duaaltunnid. Lastele osutatakse nii õppe- kui ka psühholoogilist 
abi. Uksed avab ka päevakeskus Uuslinna tn 3a aadressil ning 
endiselt toimivad päevasel ajal rühmad Punane tn 69/1 aadres-
sil. Tantsuringi tunnid toimuvad veebi vahendusel. Teised huvi-
ringid jätkavad tegevust sügisel. 
Kontaktandmed: juhataja@llk.tln.edu.ee, tel 635 6828.

Lasnamäe ökosaun 
Saun avatakse 1. juunist. Külastajad peavad järgima 2+2 reeglit. 
Kontaktandmed: info@lasnamaesaun.ee, tel 675 0090.

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda 14 ajutises vastuvõtupunktis.

Kliente teenindatakse ka vastuvõtu vormis, kus tuleb järgida 2+2 
põhimõtet.

Vladimir Svet: kriis on läbi, 
kriis jätkub

Viimaste nädalate olulisemaks märksõ-
naks oli lootus. Lootus, et koroonaviiruse 
levikuga seotud kriisi raskeim periood on 
läbi ning et me saame naasta oma tavalis-
se, normaalsesse ellu. Vaatamata sellele, 
et paljud märtsis ja aprillis kehtinud eriolu-
korra kitsendused on läbi ning isegi riiki-
de piirid on vähemalt Euroopas tasapisi 
avanemas, ei saa me siiski väita, et oleme 
koroonaviirust seljatanud. Tundub, et see 
kriis on paljuski tulnud, et jääda vähemalt 
veel mõneks ajaks.

Andsime ühiskonnana endast kõike, et 
seda paljuski uurimata ja ettearvamatut 
ohtu maandada. Tuginedes meie ja terve 
maailma teadlaste parimatele teadmiste-
le ning kohalike spetsialistide oskustele 
suutsime vältida meie haiglate ülekoorma-
mist, hoidsime päris korraliku eneseisolat-
siooni, lükkasime tulevikku kõike mida oli 
võimalik selle nimel, et päästa kaaskoda-
nike elu. Selle raske pingutuse vilju näe-
me kasvõi koroonaviirusega nakatumise 
statistikas: ei ole päevast päeva sadu uusi 
nakkusjuhtumeid. Samas, ei saa me väita, 
et neid juhtumeid üldse juurde ei tekki.

Vastupidi, koroonaviirus kui selline ei ole 
kusagile kadunud. Seniks, kuni on leitud 
tõhus ravim või vaktsiin, peame harjuma 
mõttega, et see kriis ei saagi läbi nagu 
iga tavaline majanduslik suluseis või gri-
pihooaeg. See haigus muutub, üllatab ja 
jääb meiega veel mõneks ajaks. Ning me 
peame ühiskonnana õppima elama sel-
lega edasi viisil, mis lubaks meil säilitada 
ja arendada väärtusi ja põhimõtteid, mille 
nimel me elame, mille nimel tegutseme 
ühiskonnana.

Ühelt poolt tähendab see puhttehnilisi üm-
berkorraldusi. Muutused ootavad tööturgu, 
sotsiaaltööd, haridust, tervishoidu ja ilmselt 
kõiki teisi valdkondi, mida ette kujutada suu-
dame. Teiselt poolt, kui tahame selle kestva 
kriisiga hakkama saada, peame muutuma 
ise. Koroonaviirus on näidanud meile taas-
kord, et meie üheks suuremaks väärtuseks 
on inimeste vaheline side, vastastikune 
toetus ja empaatia. Ainult naeratades üks-
teisele, ulatades abikätt ja pakkudes abi 
suudame hakkama saada, suudame jääda 
inimesteks. 

Ükskõik, kui pikaks see kriis kujuneb. Kui 
me tahame seda üle elada ja väljuda sel-
lest tugevamana, peame paremini üks-
teist tundma õppima, varuma kannatlikust 
ja muretsema oma lähedaste, tuttavate, 
naabrite pärast. Isegi siis, kui peame sel-
leks ületama igasuguseid takistusi, mis 
meid eristavad. Peaasi, et leiame enda 
sees soojust, mis ühendab kõiki inimesi. 
Jõudu selles meile kõigile.



Erinevate ametite esindajad aita-
vad Lasnamäe noori hariduse ja 
karjääri valikul. 

Noorte Lasnamäe elanike jaoks 
võimaluste arendamise valdkonnas 
tegutsevad linnaosa noortenõuko-
gu ja noortekeskus on hariduslikele 
tegevustele alati suurt tähelepanu 
pööranud. Selle ilmekaks näiteks 
võib pidada üritust NoorPROFF, mis 
loodi peamiselt seetõttu, et güm-
naasiumieas noorte jaoks muutub 
aktuaalseks edasise hariduse, kar-
jääri ja isikliku arengu jaoks õige tee 
valimise küsimus. Kuulates eri vald-
kondades tegutsevaid külalisi ning 
saades võimaluse arutleda huvipak-
kuvate teemade üle koos vastava 
ala spetsialistiga, on noortel osaleja-
tel suurepärane võimalus silmaringi 
avardada ja areneda.

Koos on parem
Ürituse idee sai alguse Lasnamäe 
noortekeskusest, seejärel ühines 
projekti elluviimisega ka noortenõu-
kogu. 

„Minu arvates on õige kaasata noo-
ri ürituste korraldamisse, pakkudes 
võimalust saada mitmekülgset ko-
gemust ja teha ise midagi eakaas-
laste jaoks. Noored saavad suu-
repäraselt hakkama, nendega on 
alati meeldiv koostööd teha, soo-
viksin neid eraldi tänada ka stiilsete 
plakatite eest,“ räägib üks projekti 
asutajatest, noortekeskuse juhata-
ja kohusetäitja Maria Kazlovskaya.

„Vahetult pärast noortevolikogu 
teise koosseisu moodustamist 
tekkis meil huvi korraldada üritust, 
mis aitaks noortel otsustada oma 
tuleviku üle või lihtsalt tutvuda uue 
ametiga,“ räägib noortenõukogu 
esimees Mark Jefimov. Juba ok-
toobris toimus esimene ühisüritus 
noortekeskusega. Külaline – mee-
diaekspert Natalja Kitam – rää-
kis mitte ainult ajakirjandusest ja 
meediast, vaid jagas teadmisi ka 
suhtlemise ja kommunikatsiooni 
psühholoogiast.

Huvi selle formaadi vastu hakkas 
kasvama ja registreerimisprotses-
si ajal hakkasid noored aktiivselt 
pakkuma huvitavaid inimesi. Enne 
eriolukorra väljakuulutamist ja üri-

tuste veebi kolimist jõudsid noored 
kohtuda veebikonstaabel Jana 
Frolova ja finantsekspert Boris 
Ojasooga.

Eriolukord ja veebi kolimine 
Märtsi teisel poolel selgus, et oli 
eriolukorra kehtestamise ja sünd-
muste korraldamisega seotud pii-
rangute tõttu on võimatu jätkata 
üritust traditsioonilises vormis. 
Noortenõukogu ja noortekeskus 
kohanesid kiiresti ning läksid onli-
ne-formaadi peale üle. 

Nii said noored juba 27. märtsil 
NoorPROFF-i innovatiivses formaa-
dis tuttavaks Lasnamäe linnaosa 
uue vanema Vladimir Svetiga. Tei-
ne distantsformaadis üritus toimus  
8. mail ning selle külaliseks oli Tallin-
na abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Lisaks abilinnapea informatiiv-
sele jutustusele said sündmusel 
digitaalselt osalenud elavas dis-
kussioonis arutleda hariduse, pii-
rangute äravõtmise ja kultuuriga 
seotud teemade üle.

Turvalisuse eesmärgil toimub 
NoorPROFF lähitulevikus samu-
ti veebi vahendusel. Lasnamäe 
noortenõukogu ja Lasnamäe noor-
tekeskus on alati avatud noorte  
uutele ideedele võimalike külaliste ja 
uute ürituste osas. Iga soovija saab 
oma ettepanekuid saata e-postile  
lasna.noortenoukogu@gmail.com ja  
lasnamae@noortekeskus.ee.
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NoorPROFF kohtumised kolisid netti! Noorte programm STEP 
pakub tööd ja töötajaid

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Elmar-Johannes Truu, 
linnaosakogu esimees:

Milline isiklik seos on teil Lasna- 
mäega?
Elan Lasnamäel alates 1983. aas-
tast ja seega olen selle linnaosa 
arengust saanud osa võtta väga 
pikka aega. Siin sündis minu noo-
rim laps ja kaks lapselast ja tänu 
neile olen oma silmadega näinud 
linnaosa lasteaia- ja koolivõrgu 
kujunemist. Teisiti polnudki see 
mõeldav, sest koos kortermajade 
ehituse ja elanikkonna kiire kas-
vuga tuli hoolitseda selle eest, et 
lastel oleksid lasteaia- ja kooli-
kohad. Minu silme all kerkisid ka 
kauplused, teeninduskeskused, 
pargid, teed ja tänavad. Ootasime 
pikisilmi ka ujula ja mitme teise 
kultuuri- ja spordiobjekti ehitamist, 

kuid paraku tuleb nentida, et jah, 
kõike vist ei saa korraga.

Olen Lasnamäe läbi käinud risti 
ja põiki küll jalgsi, küll autoga sõi-
tes. Nende pikkade aastate jook-
sul on selle linnaosa areng olnud 
Tallinnas vast kõige märgatavam 
– elanikkonna kasvuga koos on 
toimunud infrastruktuuri ja elu-
keskkonna tuntav paranemine.

Mille olete seadnud linnaosako-
gu liikmena enda prioriteediks?

Olin esmakordselt valitud Lasna-
mäe halduskogu liikmeks 1993. a, 
s.o ajal, kui Lasnamäe linnaosa 
juhiti veel Narva mnt asunud lin-

naosavalitsusest. Mäletan hästi, 
et tollal tekitas suurt muret üldine 
suhtumine Lasnamäesse, mil-
le tõttu ka raha eraldati linnaosa 
arendamiseks vähe. 

Julgen ka täna öelda, et linnaosa 
arengusse tulid uued tuuled ajal, 
kui Lasnamäel hakkas kandidee-
rima tulevane Tallinna linnapea 
ja üks meie tuntumaid poliitikuid 
Edgar Savisaar. Ma arvan, et 
minuga nõustuvad väga paljud 
linnaosa elanikud. Minu prioritee-
diks lasnamäelasena ongi see, 
et meie linnaosa areneks järjest 
enam niisuguseks, et see pakuks 
meeldivat elukeskkonda meile 
kõigile.

Millised on teie arvates Lasna-
mäe viimase aja suuremad eda-
siminekud ja väljakutsed?

Lasnamäel on väga palju ehitatud 
objekte, mida lasnamäelased on 
oodanud – kaasaegsed kauban-
duskeskused, kenad pargid, laste 
mänguväljakud, samuti on hea 
bussiühendus kesklinna ja teiste 
linnaosadega ja palju muud. Ometi 
olen oodanud aastaid seda, mil-
lal lasnamäelased saaksid lõpuks 
oma ujula. Oleme oodanud pikisil-
mi ka seda, et meil oleks nüüdis-
aegne koht, kus huvitegevuseks ja 
ürituste läbiviimiseks saaksid koos 
käia nii noored kui vanad, sest Lin-
dakivi kultuurikeskusest üksi jääb 
väheks. Korda peaksid saama kõik 
tänavad ja lahendamist vajavad 
autode parkimise probleemid. 

Kuulates eri valdkondades tegutsevaid külalisi, avardavad noored osalejad 
silmaringi ja arendavad suhtlemisoskust. 

Galal „Suured Teod“ märgiti Lasnamäe noortenõukogu linna poolt ära kui 
üks Tallinna linna parimaid noorteühinguid, see sündis aga suurelt jaolt tänu 
üritusele NoorPROFF.

Programm STEP on vahendaja tööandjate ja 15–26-aastas-
te noorte vahel. Juba neljandat aastat viib programm kok-
ku töötajaid ja tööandjaid, et aidata neil üksteist üles leida. 
STEP-i tööandjatele kehtivad Eesti töötukassa sooduspak-
kumised.  

STEP-i oluline omapära seisneb selles, et programm on suu-
natud õigusrikkumise taustaga 15–26-aastaste noorte, kes ei 
õpi ega tööta, töölemineku toetamisele Tallinnas ja Harjumaal. 
Praegu on meie partneriks üle 170 tööandja, kuid eriolukorras 
on töökohtade otsimine muutunud palju raskemaks koondamis-
te ja ettevõtete sulgemise tõttu. STEP kutsub koostööle noori, 
tööandjaid ja kõiki teisi, kes soovivad kaasa lüüa ja noori aidata.
Programm on noore jaoks vabatahtlik – see tähendab, et liitu-
vad ainult need noored, kes päriselt on otsustanud, et tahavad 
enda elujärge parandada, kuid neil on raskusi tööle saamisega. 
Enamiku STEP-i noorte õigusrikkumised on administratiivsed; 
STEP-i noortel pole narko- ega alkosõltuvust.

50% palgakuludest ettevõtjale tagasi
Seoses Eesti töötukassa poolse ettevõtjate toetamisega tuletab 
STEP-programm meelde, et 13–16-aastaste tööle võtmisel saa-
vad ettevõtjad tagasi 30% makstud palgast ja kuni 29-aastaste 
vähese töökogemusega noorte palkamisel, kes on ka töötukas-
sas arvel, on võimalik esimese aasta jooksul 50% palgast tagasi 
saada (info: www.tootukassa.ee).

Kuidas programm töötab?
Selleks, et alustada, on vaja täita ankeet aadressil www.step.ee 
eesti või vene keeles. Seejärel võtab noorega ühendust STEP-i 
nõustaja, kes keskendub noore tugevatele külgedele ja viib ta 
kokku tööandjaga, lähtudes ettevõtte võimalustest.

Juhul, kui noorel ei ole õigusrikkumise tausta, kuid ta vajab abi 
töö või haridustee leidmisel, siis soovitame pöörduda programmi 
Hoog Sisse poole (lisainfo: hoogsisse@tallinnlv.ee).

Noorte tööturule kaasamise programmi STEP on ellu kutsunud 
siseministeerium ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
perioodi 2014−2020 vahenditest. Programmi viib läbi OK 
Arenduskeskus ja tegevus toimub praegu Harjumaal (sh Tallinnas).
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Omafinantseering Tallinna teedesse on 
aasta-aastalt kasvanud.

Kalle Klandorf
Tallinna abilinnapea

Lasnamäe asub suurel territooriumil ja on 
ühtlasi Tallinna arvukaima elanikkonnaga 

linnaosa. Loomulikult vajavad Lasnamäe 
elanikud kaasaegseid ja korralikke teid, mis 
võimaldaksid sujuvat ja turvalist liiklemist. 
Selle nimel töötame kogu aeg. 

Varraku viadukt
Olete kindlasti märganud, et 11. mail alustati 
Laagna tee kohal oleva Varraku viadukti re-
konstrueerimistöödega, mis kestavad augus-
tini. Tööde eesmärgiks on liiklusohutuse suu-
rendamine viaduktil, tugiosade vahetamine ja 
sillakonstruktsioonide korrastamine. Kõik ikka 
selleks, et pikendada viadukti eluiga. Lisaks 
tehakse korda viadukti ning selle juurdepää-
sude sõiduteede asfaltkate, rajatakse kõnni-
teed ning parandatakse liikluskorraldust. Via-
duktile paigaldatakse LED tänavavalgustus 
ning rajatakse jalakäijate erivalgustusega üle-
käigurajad. Vaegnägijate liikumise kergenda-
miseks paigaldatakse ülekäiguradadele rel-
jeefsed kõnniteeplaadid. Tööde maksumus 
on ligi 760 000 eurot. 

Teede ja tänavate remont
Kõige suurem järgmine tee-ehitusprojekt 
on Peterburi tee remont. Tallinna sisse sõi-
tes näeb igaüks, kui halvas seisukorras see 
tee on. Peterburi tee on oluline liiklussõlm 
nii Tallinna kui kogu riigi jaoks, sest sealt 
sõidavad suured kaubaautod Tallinnast väl-
ja välismaale.

Paraku saab seda projekti esialgu vaid 
planeerida, see ootab alles Euroopa raha. 
Omafinantseering Tallinna teedesse on 
aasta-aastalt kasvanud. Uus välisrahastu-
se periood algab alles 2023. aastal, otsu-
sed tehakse Euroopas 2022. aastal. 

Seejärel selgub, kas saame suuremaid pro-
jekte hakata tegema. Kui me peaksime üle 
40 miljoni linna raha panema praegu Peter-
buri teesse, siis tähendaks see kahte aastat 
vaikust kõikide teiste tänavate remontimi-
sel, mis pole kahjuks mõeldav. 

Praegu on asjad nii kaugel, et Peterburi tee 
rekonstrueerimise projekti koostamiseks 
vajalike projekteerimistingimuste menet-
lustaotus on esitatud. Nende koostamisele 
kulub ligikaudu 30 päeva, seejärel saamegi 
alustada projekteerimise hanke ettevalmis-
tamisega.

Sel aastal remonditakse ka mitmeid kvar-
talisiseseid teid ja kõnniteid. Kui mõni 
näide tuua, siis uue kuue saavad näiteks 
Tondiraba tänav, Linnamäe tee kõnniteed, 
Martsa tänava kõnnitee ja palju muud. 
Narva maantee äärsesse Lauluväljaku 
parklasse rajatakse turismibusside ohu-
tum väljasõit. 

Loomulikult toovad remonttööd kaasa tea-
tud liiklusmuudatusi ja mõned ümberkorral-
dused, kuid kõik see on siiski hea eesmär-
gi nimel. Tänan kõiki Lasnamäe elanikke 
mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest. 

Pakiautomaadid asuvad õues, kus naka-
tumise risk on madalam.

11. maist hakkas seni aadressil Pae tn 80 
asunud postkontori piirkonna klientidele pos-
titeenuseid osutama Lasnamäe Centrumi 
postkontor. Pae tänava kontor on suletud 
alates 27. märtsist ja kõik saadetised on juba 
poolteist kuud suunatud Lasnamäe Centru-
misse.

Sellest hoolimata on postiteenused Lasna-
mäe elanikele ka edaspidi hõlpsasti kätte-
saadavad. Paki saatmiseks või kättesaami-
seks saab kasutada Lasnamäe linnaosa 24 
pakiautomaati, kus saab pakitoiminguid teha 
märksa kiiremini ja mugavamalt. Lähima pa-
kiautomaadi leiab Omniva kodulehe kaardi-
rakendusest või helistades infotelefonil 661 
6616. 

Kui tekib vajaduse sellise postiteenuse jä-
rele, mida pakiautomaat ei paku, saab kü-
lastada postkontorit Lasnamäe Centrumis 
või Pallasti tänaval. Lisaks on postmargid ja 
ümbrikud Tallinnas ja Harjumaal müügil 130 
müügikohas, sealhulgas ka Selverites ning 

R-kioskites. Kõik postmarkide edasimüüjad 
on märgitud Omniva koduleheküljel (https://
www.omniva.ee/era/postiteenused//edasi-
muujad/tabel). 

Kuigi postkontoris saab saata kirja, tellida 
perioodikat, maksta arveid ja osta postikau-
pa, on üle 80% postkontori tehingutest moo-
dustanud just paki väljastamised või saatmi-
sed. Samal ajal kinnitavad nii uuringud kui 
klientide käitumine, et üle 80% pakisaajatest 
ja -saatjatest eelistab võimaluse korral pakki-
de saatmiseks ja kättesaamiseks pigem pa-
kiautomaati – seda on lihtne kasutada, see 
on mugav, kiire ning pidevalt kättesaadav. 

Eriolukorras on pakiautomaatide populaar-
sus kasvanud veelgi, sest need asuvad 
õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise 
risk madalam. Pakiautomaatide puutetund-
likke ekraane puhastatakse regulaarselt, 
kuid automaati saab kasutada ka ühiskasu-
tatavate pindadega füüsiliselt kokku puutu-
mata: pakiautomaadi ekraan toimib ka kin-
nastega puutumisel ning paki eest tasumisel 
on kõikides automaatides võimalik kasutada 
kontaktivaba viipemakset.

Eesti pakimahud on eriolukorra ajal võrrel-
des eelmise aastaga kasvanud 34%, pa-
kiautomaatidesse saadetavate pakkide arv 

on aga suurenenud lausa rohkem kui poole 
võrra ning pakkide hulk on võrreldav jõulu-
aegse olukorraga.

Dementsuse kompetentsikeskuse info-
liin ja tugigrupid toimivad ka eriolukor-
ra järel. 

2018. aasta septembris sõlmis sotsiaal-
ministeerium lepingu MTÜ Elu Dement-
susega, Viljandi haigla, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna Diakoonia-
haiglaga dementsuse kompetentsikeskuse 
loomiseks. Dementsuse kompetentsikes-
kuse visiooniks on tagada dementsus-
sündroomiga inimestele ja nende lähedas-
tele inimväärne elu Eestis.

Märtsis alanud eriolukorra tõttu on kompe-
tentsikeskus keerulises olukorras – inime-
sed, kelle jaoks on kompetentsikeskus loo-
dud, kuuluvad ise riskirühma või puutuvad 
väga tihedalt kokku riskirühma kuuluvate 
inimestega, sellest tingituna oli mõistlik 
loobuda kõikidest üritustest ja kohtumis-
test. See ei tähenda, et töö oleks seisma 

jäänud. Praegu suheldakse inimestega 
rohkem telefoni ja virtuaalsete suhtlus-
keskkondade vahendusel.

Info- ja usaldusliin 
Dementsusealase nõu saamiseks saab 
helistada info- ja usaldusliinile 644 6440. 
Infoliin töötab tööpäeviti – esmaspäevi-
ti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kel-
la 12.00–16.00 ning kolmapäeviti kella 
16.00–20.00. Info- ja usaldusliinile saab 
helistada nõu saamise kõrval ka mure-
de ja rõõmude jagamiseks ning helistada 
võib samuti lihtsalt suhtlemiseks, et vältida 
isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja 
depressiooni. 

Helistada võivad nii dementsusega inime-
sed ja nende lähedased kui ka tervishoiu- 
ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või 
kogukonna liikmed, kui neil on mure de-
mentsusega inimese käekäigu pärast. Kui 

helistaja ei soovi ennast tutvustada, siis ta 
võib oma küsimused või mure esitada ka 
anonüümselt.

Tugigrupid kolisid netti
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ 
Elu Dementsusega vabatahtlikud tugigrup-
pe dementsusega inimeste lähedastele. 
Enne eriolukorra välja kuulutamist kogune-
sid dementsusega inimeste lähedased 22 
eri paigas üle Eesti, sealhulgas ka Linda- 
kivi kultuurikeskuses Lasnamäel. 

Mõnes tugigrupis käis lähedasi vähem, tei-
ses rohkem, kuid tagasiside oli enamasti 
ühesugune – nii hea, et kokku saime, sai 
oma muret teistega jagada, vahetada ko-
gemusi ja nippe, kuulata, kuidas teised 
hakkama saavad, toetada ja saada ise 
tuge ning tunda, et ei ole oma murega üksi. 

Eriolukorra ajal ei saanud enam ka lähe-

dased kokku tulla ning seepärast hakka-
sime korraldama virtuaalseid tugigruppe 
dementsusega inimeste lähedastele. Vir-
tuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik 
millisest Eestimaa paigast, ka sealt, kuhu 
korraldajad pole tugigruppi jõudnud veel 
luua. 

Tugigrupiga ühinemiseks peavad inimesel 
olema kõlaritega arvuti ja internetiühen-
dus. Informatsiooni järgmise tugigrupi koh-
tumise kohta leiab meie kodulehelt: www.
eludementsusega.ee või meie Facebooki 
lehelt: Elu dementsusega. Oma soovist tu-
gigrupiga ühinemiseks võivad lähedased 
märku anda, kirjutades info@eludement-
susega.ee või helistades info- ja usaldus-
liinile 644 6440.

Helistades numbrile 644 6440, tasub helis-
taja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja 
alusel. 

Rahvarikkaim linnaosa vajab korralikke teid

Postkontoris käimise asendab kiire pakiautomaadikülastus

Aidates dementsusega inimesi ja nende lähedasi

Pakiautomaati saab kasutada ka ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata.



Hambaproteesikeskus. 
Lasnamäe, Katusepapi 4/2

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg:
660 2553 

virbi@silmatervis.ee

MEIE SAAME 
SIND AIDATA!

Eesti Nägemistervisekeskus • Virbi 10, Tallinn • www.silmatervis.ee

Põhjalik nägemiskontroll
Tipptasemel tehnika
Lai valik prilliraame

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge, 141x95 mm või 69x194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285x95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks.  Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast. 
Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ Telefon: 56 706 706, www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus kodu-
aedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 3595

ABC Laenude OÜ annab laenu kulla ja hõbeda taga-
tisel. Tel. 6009544

Raamatupidamisteenuse osutamine Eesti ettevõtete-
le, paberivaba teenus. Decus OÜ decusrmp@hot.ee.    



Neid ja teisi uudiseid te saate 
lugeda ja kommenteerida 
uues Lasnamäe infoportaalis 
www.lasnaleht.ee

Tähesaju City: taevase külalise visiit

Josef Kats

Seda, et meteoriidijälgedega kohtumi-
seks pole tingimata tarvis Saaremaale 
sõita, seda enam, et saar on ju praegu 
karantiinis, aimavad vähesed. Püüame 

seekord praamisõiduta hakkama saada. Tegeli-
kult pole vaja Tallinnastki välja sõita. Tuleb vaid 
minna Lasnamäe Tähesaju tänava lähikonda.

Sellest, et tulevast Lasnamäe platood külastas 
ammustel aegadel kosmoseavaruste tulnukas, 
saadi teada alles üsna hiljuti ja isegi mitte geo-
loogiliste, vaid ajalooliste tähiste järgi.

1983. aasta sügisel, kui läbi Tondiraba Laag-
na tee süvendatud magistraali rajati, avastasid 
tee-ehitajad neile kummalisena tunduva loo-
dusliku fenomeni.

Praod turba alt paljastunud paepinnal ei aset-
senud juhuslikult, vaid koondusid ühte punkti, 
otsekui hiiglasliku ämblikuvõrgu niidid.

Kutsuti spetsialistid. Geoloogid Tarmo Kiipli ja 
Ain Põldvere tõdesid, et niiviisi praguneb näi-

teks keraamiline põrandaplaat, kui sellele pillata 
mingi raskem ese. Soovitavalt kõrgelt.

Aasta pärast sõnastasid nad teoreetilise oletuse: 
seal, kus praegu laiuvad elamukvartalid, toimus 
katastroof, mis on võrreldav sellega, mille jäl-
jed säilisid Kaali külas Saaremaal – kokkupõrge 
taevakehaga.

Ebatavalist avastust asusid uurima ka spetsialis-
tid, kes tegelevad just meteoriitidega. Neil õn-
nestus naabruses avastadaveel mitu analoogset 
objekti – ilmselgeid tunnistajaid meteoriitide 
pinnatabamustest.

Millal täpselt see toimus, on aastatäpsusega 
kahjuks võimatu öelda. Ligikaudu oli see umbes 
kakskümmend –kakskümmend viis tuhat aastat 
tagasi: ammu enne seda, kui inimene Tallinna 
territooriumile jõudis.

Veel enam – see juhtus koguni enne viimast 
siinse piirkonna jääaega. Just jääliustik silus kõi-
ge tõenäolisemalt otsekui hiiglasliku triikrauaga 
kraatri, mis pidi meteoriidi langemisel kindlasti 
tekkima.

Selleks ajaks, kui Lasnamäele rajati esimesed 
talud, olid meteoriidi kukkumise jäljed juba 
kindlalt kaetud turbakihiga. Võib üksnes rõõ-
mu tunda, et need inimtegevuse tulemusena ei 
hävinud.

1999. aastal kirjutas Pirita ja Lasnamäe loodus-
likke vaatamisväärsusi tutvustava brošüüri au-
tor, et pärast meteoriiditabamuse jälgede avas-
tamist pöördusid teadlased linnavalitsuse poole 
palvega püstitada jälgede kohale kaitserajatis. 

Tehti ettepanek, et selle kaitserajatise kõrva-
le ehitataks tulevikus vaatepaviljon või kohvik 
vaateterrassiga. See elavdaks võrdlemisi „halli“ 
linnaosa huvitava vaatamisväärsusega. Kuid 
millekski niisuguseks polnud aeg veel küps. 
Seepärast on ehk heagi, et unikaalne looduslik 
vaatamisväärsus puhkab praegu paigas, mis on 
teada ainult spetsialistidele, ehitusprahi mitme-
meetrise kaitsekihi all ja ootab paremaid aegu.

Möödunud kahe aastakümne jooksul on me-
teoriidi langemiskoha ümbruses palju muu-
tunud. Kuid oodatud ilmsiks saamise aeg pole 
siiski veel kätte jõudnud: taevase külalise visiiti 
meenutab üksnes tähelepandamatu kivi ehitus-
kaupluse parklas.

Ehkki, kui vaadata veidi teise nurga alt, siis pole 
kõik hoopiski nii pessimistlik: kohvikuga vaa-
tepaviljoni küll meteoriidijälje kohal ei avatud, 
kuid see-eest pole juhtunut unustatud kohalikes 
toponüümides.

Vaadake ise: juba meenutatud Tähesaju tänav ja 
sealsamas lähedal Taevakivi tänav. Kaubandus-
kompleks Tähesaju City. Sabatähe ühistrans-
pordipeatus.

Vaevalt küll oskas oma orbiidilt kõrvale kaldu-
nud ja Maaga kokku põrganud nimetu kosmili-
ne rändaja endale ette kujutada niisugust kuul-
sust. Kuid linlased meenutavad teda – mille eest 
võib neile tänulik olla.  LL

Kui räägime meteoriidikraatrist, siis 
mõtleme Saaremaale. Veel täpsemalt 
– Kaali külale peaaegu saare keskel. Ja 
õigupoolest, õigesti teemegi: ilmselge-
mat tunnistust meie Maa kokkupõrke 
kohta külalisega kosmosest kui pea-
aegu ideaalselt ümmargune järv ehk 
ei leiagi – ei Eestist ega vaat et Euroo-
pastki. 

Kas sa teadsid, et Lasnamäel 
on olnud ka oma hipodroom?
lasnaleht.ee Ajalugu ja lood


