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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. novembri  
seisuga 118 332 inimest. Oktoobrikuuga võrreldes  
vähenes elanike arv 10 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Linnaosavalitsus uuendab
bussiootepaviljone

Lasnamäe Linnaosa Valitsus alustas ühissõidu-
kipeatuste korrastamise projekti, mille raames 
demonteeritakse nn rakuškad – vanad kioskite-
ga ühendatud ribidega bussiootepaviljonid. Kuni 
viimase ajani asus linnaosas vähemalt kuus 
sellist räpase ilmega ehitist, kus kogunevad al-
kohoolikud ja asotsiaalid. Peatuste korrastamine 
algas Pikri ja Paesilla peatuses asuvate kioskite 
lammutamisest. Nende asemele paigaldatakse 
aasta lõpuks uued, pinkidega klaaspaviljonid. 
Lähiajal on kavas paigaldada nüüdisaegsed pa-
viljonid ka Uus-Pae, Majaka ja Katleri peatusse. 
Aasta jooksul on linnaosavalitsusel kavas korras-
tada mitu kioskitega ühendatud peatust, nende 
hulgas Paekaare, Mahtra, Katleri, Pikri, Uus-Pae 
ja Kuristiku paviljonid.

Angerpisti tänaval  
valmis kergliiklustee

Narva maantee vahetus läheduses Loopealse 
asumis lõppes Lavamaa ja Katleri teed ühenda-
va Angerpisti tänava 274 meetri pikkuse jalakäi-
jate tee rajamine.

Rada on ehitatud tulevase Tondiraba pargi üht-
se jalg- ja jalgrattateede võrgustiku osana, selle 
juurde loodi kaks pinkide ja prügikastidega va-
rustatud puhkeala. Ohutumaks ja turvalisemaks 
liiklemiseks paigaldati kergliiklusteele ergas ja 
säästlik LED-tänavavalgustus ning külgnevale 
alale istutati ligi 20 okaspuud.

Lasnamäel filmiti Soome  
bestselleril põhinevat märulifilmi

26.–30. oktoobrini toimusid Tondiraba jäähalli 
parklasse spetsiaalselt ehitatud ühekorruselises 
paviljonis režissöör Antti Jokineni lavastatud filmi 
„Omerta“ võtted. 
 
Märulifilm „Omerta“ põhineb Ilkka Remese best-
selleril „6/12“. Filmis jälgitakse Euroopa erioperat-
sioonide grupi Omerta operatsiooni, kui Serbiast 
pärit rünnakugrupp teeb Soome iseseisvuspäe-
val, 6. detsembril Soome presidendile atentaa-
dikatse, millest areneb välja pantvangidraama. 
Filmi esilinastus on kavandatud 2021. aastaks.

Ka tänavune väga erakordne aas-
ta on peagi lõppemas ning enam 
pole mägede taga pühadeaeg 
koos saabuva rõõmuga jõuluvana 
kingikotist. Samas on meie hulgas 
lapsi, kel ühel või teisel põhjusel 
soovitud kink võib unistuseks jää-
dagi. Just neile lastele mõeldes 
kogusid Maxima ja Eesti Laste-
rikaste Perede Liit kokku laste 
soovid üle kogu Eesti – koostöös 
linnaosavalitsusega ka 150 Las-
namäe lapse kingisoovi. 

Igal Inglipuu sedelil on kirjas lap-
se nimi, tema vanus ja kingisoov. 
Kingisoovi täitmiseks pole vaja 
teha muud, kui valida Inglipuult 
lapse jõuluunistus ning jätta see-

järel ostetud kingitus, võib ka pak-
kimata, poe infoletti või kassasse. 
Ka võib soovitud kingi ise valmis-
tada ning tuua see tagasi just sel-
lesse Maximasse, kust kingisoov 
võetud. Inglipuud on Maxima XXX 
hüpermarketis (Linnamäe 57) 
ning Maxima XX supermarketites 
(J. Smuuli 9, Laagna tee 80 ja 
Paepargi 57). 

Nagu Lasnamäel ja teistes Tal-
linna linnaosades, jõuavad las-
te 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.

Haigestunute arvu tõus 
tingis liikumispiirangute  
taaskehtestamise.
Seoses novembrikuus aset leidnud ko-
roonaviiruse leviku kiire tõusuga keh-
testas valitsus korraldusega täiendavad 
piirangud inimeste viibimisele avalikes 
ruumides ja avalikel üritustel. 

Uued reeglid võimaldavad inimestel jät-
kata oma tavapärast elu ning ettevõtja-
tel jätkata majandustegevusega.

Uus kord kehtib esmaspäevast, 16. no-
vembrist.

2+2 ja 10+2
Poodides ja kaubanduskeskustes keh-
tib taas nn 2+2 reegel, mis tähendab, 
et edaspidi võib seal liikuda kahekesi 
koos, hoides teistest inimestest vähe-
malt kahemeetrist vahemaad. 

Piirang ei kehti teenuse osutamise koh-
tades (apteekides, pankades, ilusalon-
gides, kingseppade juures jm.) 

Leebem liikumisvabaduse piirang 
(10+2) kehtib toitlustusettevõtete müügi- 
või teenindussaalides ning meelelahu-
tus- ja kultuuriasutustes, näiteks teatris, 
kinos, kontserdil, ööklubis jm, kus luba-
takse ühes seltskonnas koos viibida kuni 
kümnel inimesel, kes peavad teistest 
inimestest hoidma vähemalt kahemeet-
rist vahemaad. Piirang kehtib väljaspool 
statsionaarsete istekohtadega ala ehk ei 
kehti teatri- või kinosaalis istudes. 

Nii 2+2 kui ka 10+2 piirangud ei kehti 
asutuste töötajatele ja koos liikuvatele 
perekondadele. 

Lahtiolekuaja piirang 
Alates 16. novembrist peavad toitlus-
tus- ja meelelahutusasutused  sulgema 
kohapeal viibivatele külastajatele oma 

uksed südaööst kuni kella 6-ni hommi-
kul. 

Üle südaöö tohivad oma uksed klien-
tidele avatuks jätta statsionaarsete is-
tekohtadega kultuuriasutused, näiteks 
teatrid, kinod, kontserdisaalid.

Kampaanias osaledes on võimalik saada isiklikult 
ingliks 2000 lapsele.

Teiste mask kaitseb nakatumise eest sind, sinu oma teisi.

Inglipuudel ootavad täitmist 
linnaosa laste jõulusoovid

Väljas liikudes hoia distantsi
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Tallinn alustab kaasava 
eelarve ideekorjet

Vladimir Svet:  
lootes jõuludele

Viimased nädalad on teinud paljusid 
meist murelikuks. Koroonaviirusega na-
katumine on teinud hüppelise kasvu. Tuli 
teine laine, millest sai räägitud veel keva-
de lõpus ja mille tulekut me kõik sisemas 
lootsime vältida. Kahjuks see siiski tuli ja 
inimesed hakkasid jälle sundkorras iso-
latsiooni jääma, kehtestati esimesed pii-
rangud. Kõige nukram on aga see, et jäl-
le loeme lehtedest ka neist, kes satuvad 
raskes seisundis haiglasse, ja paraku ka 
nendest, kes kaotavad elu võitluses ras-
ke haigusega.

Nüüdseks oleme aga palju targemad, kui 
olime kevadel. Teame, et riigi kinnipanek 
peaks olema siiski viimane meede kõigist 
võimalikest. Teame, et majandus ja töö-
koht on sama tähtsad kui inimese tervist 
ning kui tahame selles kriisis ühiskonnas 
püsima jääma, peame mõtlema mõlema-
le aspektile. Teame, et meie kaasmaala-
sed ei vaja alati käske ja keeldusid, et 
ühtselt ja distsiplineeritult käituma hakata 
– sest kevadel olid enamik piiranguid ju 
ka soovituslikud. Ja kõige olulisem: me 
teame paremini, kui võidelda koroonavii-
rusega, kuidas hoida ennast ja teisi meie 
ümber, kuidas peatada selle haiguse le-
vikut.

Naljakal kombel on põhitõed jäänud ül-
diselt samasuguseks, nagu nad olid 
ärevatel kevadpäevadel: pese käsi, hoia 
vahet, puhasta puutepindasid, halva 
enesetunde korral jää koju, kanna maski. 
Üks uus oluline teadmine on see, et hai-
guse leviku kontrolli alla saamiseks ei ole 
vaja ilmtingimata kõiki koju lukustada, 
kui piisav arv inimesi ka nende soovitusi 
jälgib. Nii saimegi pikalt nautida väga väi-
kest haigestumist, vaadates Euroopa ja 
muu maailma riikide järg-järgulist uuesti 
kinni minemist.

See, mis aitab igaühel meist selliseid ras-
keid aegu läbi elada, on lootus. Lootus, 
et ka see häda möödub ja et ühel päeval 
meil tekkib võimalus naasta normaalses-
se ellu: kohtuda, kätelda, kallistada. Ees 
ootab jõuluaeg ja meil kõigil on tilluke 
lootust, et äkki selleks ajaks on olukord 
veidike parem ning meil tekkib võimalus 
oma kõige kallemaid näha ilma neid ja 
ennast ohustamata. Meist endist sõltub, 
kas see lootus läheb täide ja jõulupühad 
tulevad tõesti pühadena, mitte mustade 
uudiste ja piirangutega. Seetõttu peame 
juba praegu kandma maske, pesema 
käsi, piirama oma kontakte. Ja mis kõige 
olulisem, me peame säilitama lootust.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Sügisvärvid Lasnamäe taevas

Ideekorje algab 16. novembril ning kes-
tab 6. detsembrini 2020.

Kaasava eelarve rahastusele saab kandi-
deerida projekt, millel on avaliku kasutuse 
eesmärk, see peab olema linlastele enami-
ku ajast tasuta kasutatav, väärindama lin-
naruumi ja toetama linna arengueesmärke. 

Ideid on võimalik esitada igaühel Tallinna 
veebilehel, teenindussaalis (Vabaduse väl-
jak 7) või linnaosavalitsustes 16. novembrist 
6. detsembrini. Idee esitaja peab kirjeldama 
projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, 
teostamist ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatak-
se välja hääletusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad osaleda 
selle linnaosa elanikud alates 14. eluaas-
tast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe 
meelepärase projekti poolt. Hääletada saab 
elektrooniliselt või paberil. Hääletus on pla-
neeritud 18.–31. jaanuariks 2021.

Kaasava eelarve eesmärk on igal aastal viia 
igas linnaosas ellu projekt, mille idee paku-
vad välja ja valivad hääletusel linnaosa ela-
nikud.

2021. aastal on kaasava eelarve 800 000 
eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse 
linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti 
linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt.

Jaga oma ideid, kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee või saa-
tes kirja postiga aadressile Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus, Pallasti 54, 11413 
Tallinn.

Oktoobrikuus korraldas Lasnamäe Linnaosa Valitsus fotokonkursi, kus huvilistel oli võimalik jagada enda jäädvustatud pilte Lasnamäe 
päikesetõusudest ja- loojangutest. Võitjad selgitati välja rahvahääletusel linnaosavalitsuse Facebooki lehel.

Tallinna kaasav 
eelarve 2021
Esita oma idee 6. detsembriks 2020

tallinn.ee/kaasaveelarve

I koht – Meeri-Mall Auli foto „Lasnamäe kui maalimata maal“  
– 86 häält.

II koht – Aleksander Stupini 
foto „Loojang. Pae sild“  
– 60 häält.

III koht – Jevgenia Demidova 
foto „Pae puu, unistuste aeg  
ja sügise sosinad“ – 56 häält.



Tallinna Ettevõtlusametil on rõõm 
tõdeda, et tallinlaste huvi jäätmete 
liigiti kogumise ja üleandmise vastu 
on järjest suurenenud.

2020. aasta kevadel korjati üle 
Tallinna toimunud kaheksal kogu-
misringil kokku ohtlikke jäätmeid 
27 785 kg. Kõige suurema osakaalu 
sellest andsid värvi- ja lakijäätmed, 
mida koguti 15 432 kg, ning elekt-
roonikajäätmed 3649 kg. Ohtlikud 
jäätmed sai saata taaskasutuseks 
ja materjalidena ringlusesse, mitte 
need ei sattunud olmejäätmete hul-
ka või veel hullem, metsa alla, loo-
dusesse.

2020. aasta sügisel oodatakse ko-
gumisringidele üle andma järgmisi 
majapidamises tekkivaid ohtlikke 
jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad 
ja nendega saastunud pakendid, 
sh tulekustutid; akud ja patareid, 
sh pliiakud; vanad ravimid; värvi-
de, lakkide liimide ja lahustite jää-
gid; õlid ja rasvad, mitmesugused 
määrdeained; absorbendid, filter-
materjalid, saastunud kaltsud ja 
kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi 
jäägid; nakkusohtlikud teravad ja 
torkivad jäätmed (nt vanad süst-
lad jmt); aiandusmürgid ja väetiste 
jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid 
(happed, leelised, fotokemikaalid ja 
muud olmekemikaalid); ohtlikke ai-
neid sisaldavad pesuained; elavhõ-
bedat sisaldavad jäätmed (nt vanad 
kraadiklaasid, päevavalguslambid 
ja säästupirnid); vanad elektri- ja 
elektroonikaseadmed.
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Ohtlike jäätmete kogumisring  
29. novembril

Vastab Aadu Jõgiaas: 

Milline isiklik seos on teil Las-
namäega?
Ma ei ole sünnijärgne tallinlane, kuid 
hariduse omandamine, töö ja pere-
kond on mitmel korral toonud pea-
linna elama. Nüüd olen ligi 10 aastat 
peale Lasnamäe munitsipaalelamu-
te valmimist siinne elanik.

Mille olete linnaosakogu liikme-
na enda prioriteediks seadnud?
Olen väga pikka aega olnud Eesti 
suurima partei Keskerakonna liige 
ja nii haarati mind loomulikult koha-
like omavalitsuste valimiste nime-
kirja ning viimastel valimistel olen 
osutunud linnaosakogu (varem 
halduskogu) liikmeks. Eaka inime-
sena on mul loomulikult südamelä-
hedased omaealiste probleemid ja 
nendele lahenduste otsimine. Vii-
maste valmiste järgi usaldati mulle 
linnaosakogu sotsiaal- ja tervis-
hoiukomisjoni juhtimine, mida olen 
nüüd teinud juba kolm aastat. Sa-
muti kuulun linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande komisjoni, mis iga 

kuu lahendab meie linnaosa ela-
nikega seotud olulisi probleeme. 
Lisaks tegutsemisele Lasnamäel 
olen olnud üle kolmekümne aas-
ta kaitseliitlane, mitmete ühingute 
liige ja juhin Tallinna Pensionäride 
Ühendust. Lasnamäe Linnaosa-
kogu liikmena tunnen, et mul on 
võimalik olla paljude küsimuste ja 
probleemide lahendamise juures 
üks otsustaja ning oma teadmiste 
ja elukogemustega püüan õiget 
suunda leida.

Millised on teie arvates Lasna-
mäe viimase aja suuremad eda-
siminekud ja väljakutsed?
Meie asumites on viimaste aas-

tate jooksul oluliselt paranenud 
infrastruktuur, teenindus, kauban-
dus ja võimalused puhata-sporti-
da, kuid uusi tegusid on veel palju 
tulemas. Praegu ehitatakse juba 
Väo liiklussõlme, kuid liikluse sei-
sukohast on samuti väga oluline 
Peterburi tee rekonstrueerimine, 
sest seda teed läbib iga päev 
väga palju sõidukeid. Vähem ei 
ole tähtis ka Mustakivi tee läbimur-
re, mis loob uued võimalused liik-
lusvoogudele ning parandab liik- 
lust naaberlinnaosadega. Peatselt 
algab Lasnamäe sotsiaalkesku-
sele uue hoone ehitus, sest vana 
hoone rekonstrueerimine ei oleks 
olnud majanduslikult tasuv. Kuid 

eriti suurt rõõmu valmistab mulle 
uue Lasnamäe tervisekeskuse ja 
haigla ehitööde alustamine. Las-
namäe 120 000 elanikku vajab 
hädasti uut ja nüüdisaegset me-
ditsiiniteenust. Loomulikult on kõi-
geks selleks raha vaja, aga Tallin-
na Linnavalitsus linnapea Mihhail 
Kõlvarti juhtimisel on koostanud 
järgmiseks aastaks „nutika“ eel-
arve, milles on palju rõõmustavat. 
Mulle kui eakate ja sotsiaalvald-
konnaga tegelejale valmistab rõõ-
mu, et linna sotsiaalhoolekande 
kulud kasvavad järgmisel aastal 
koguni 9% ja on otsustatud pöö-
rata erilist tähelepanu erivajadus-
tega ja eakate inimeste toimetule-
kule.   Lõpetuseks soovin kõigile 
lasnamäelastele tervist!  Hoidke 
ennast!

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele

Dokfilm „Ankeet“  
räägib ühe Lasnamäe 
kooli lõpetajate saatusest
Eesti dokumentaalfilmide lavastaja, Lasnamäe Gümnaasiu-
mi 2000. aasta lennu lõpetaja Aljona Suržikova on kooliajast 
säilitanud omanäolise epistolaaržanri näite – sõbravihiku. 
Selle põhjal valmis Suržikoval ühe tavalise Lasnamäe kooli 
lõpetajate elust, harrastustest, eelistustest ja unistustest pa-
jatav dokumentaalfilm „Ankeet“.

Kunagine süsteem asendus uuega ja üheksakümnendate 
põlvkond võttis vastutuse oma tuleviku heaolu eest enda  
kätte. Mõned jäid Eestisse, teised suundusid oma unistu-
si taga ajama välismaale. Ühed ehitasid oma elu, kuulates 
teiste nõuandeid, teised otsustasid ise, kolmandad esmalt 
tegutsesid ja alles siis mõtlesid. Aeg oli selline. Nüüdseks on 
kunagised lõpetajad valmis võtma kokku oma esialgsed saa-
vutused, jagama muljeid ning kogemusi.

18. novembril kell 12 ja 19 toimub Cinamon T1 kinos kaks 
filmi „Ankeet“ linastust, mis on mõeldud filmi (pea)tegelas-
tele, Lasnamäe seenioride klubi liikmetele ning kõigile neile, 
kes aitasid kaasa filmi valmimisele. Kohtade arv on piiratud, 
eelregistreerimine telefonil 645 7721 või e-posti aadressil 
lasnamae@tallinnlv.ee. Seansil tuleb järgida ohutusnõudeid 
ja saali pääseb ainult maskiga.

Kogumisauto peatumiskohad  
29. novembril Lasnamäel 
Kl 10.00–10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul
Kl 10.40–11.10 Katleri staadioni juures pakendikonteinerite kõrval
Kl 11.20–11.50 Linnamäe tee tänava ääres parklas Linnamäe tee 4 
juures
Kl 12.00–12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1 vahelisel parkimisalal
Kl 12.40–13.10 Ümera 54 ees
Kl 13.20–13.50 K. Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal
Kl 14.00–14.30 K. Kärberi 4 ees
Kl 14.40–15.10 Mahtra 17a ees parkimistaskus
Kl 15.20–15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil  

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

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

Sajandivanused Iru raudteesilla 
varemed Priisle asumis

Kuna Saksa laevastik 19. sajandi lõpul are-
nes, otsustas Vene Keisririigi sõjaväeline 
juhtkond, et impeeriumi valdused Lääne-
merel ja eriti pealinn Peterburi vajavad pa-
remat kaitset. 1912. aastal pärast aastaid 
kestnud projekteerimistöid alustati Peeter 
Suure merekindluse rajamist. Nii mandrile 
kui ka saartele pidi kerkima kümneid objek-

te, mille abil saaks vaenalase rünnakuid ta-
gasi lüüa. Kindluse osad ulatuvad läbi sadu 
kilomeetreid ning tänapäeval paiknevad 
nelja riigi territooriumil: Soomes, Venemaal, 
Eestis ja Lätis. Esimese maailmasõja tõttu 
jäi kindluse ehitamine pooleli, kuigi osa sel-
lest oli kasutusel ka järgmistel kümnenditel 
ning kasutati ka Teises maailmasõjas. Tal-
linlastele ehk kõige paremini tuttavad Pee-
ter Suure merekindluse jäänused asuvad 
Paljasaarel ja Aegna saarel. Kuid kindluse 
elemente leidub pea igast Tallinna linna-
osast ning Lasnamäe pole erand. Priisle 
asumis Hooldekodu tee pidi Pirita jõeni ja-

lutades leiame võsast massiivsed paekivist 
silla jäänused. Tegemist on merekindluse 
maarinde idapoolseima tugipunktiga – 12. 
positsioon Irus. Siia viinud raudtee läbis 
suure osa tänapäeva Lasnamäest: see al-
gas Ülemiste raudteejaamast ning kulges 
kagusse Lasnamäe lennuväljani (tänapäe-
va Vana-Kuuli tänava lähistel) ning edasi 
itta Irusse. Paekivist laotud sammastele 
toetus metallist sild, mille abil sai tuua ehi-
tusmaterjale ja varustust Irus paiknenud po-
sitsioonile. Väidetavalt viidi Iru raudteesilla 
metallosa 1927. aastal Pärnumaale, et see 
seal raudteel uuesti kasutusele võtta. 

Lasnamäe muuseum

Pirita jõe mõlemal kaldal paiknevad paekivist 
kõrged sambad, üle saja aasta eest toetus 
sõjaväe otstarbeks ehitatud raudteesild.

Kogutud jäätmed saadetakse taaskasutusse või materjalidena ringlusesse.

Filmi režissöör Aljona Suržikova.



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 

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Pole viga! 5 või S?
Ära otsi vabandusi –
tule kontrolli silmi!

Meie oskame 
Sind aidata!

660 2553  virbi@silmatervis.ee
Virbi 10, Tallinn  www.silmatervis.eeBroneeri aeg:

A+ puhastus 

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

VAATA LÄHEMALT WWW.APLUSSPUHASTUS.EE 
+372 53 99 1650    INFO@APLUSSPUHASTUS.EE 
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Если чувствуете, что нужна помощь
при общении с учреждениями:
• представление при делопроизводстве,
• составление и подача документов,
• общение с инкассо-фирмами, 
судебными исполнителями.
Первая консультация бесплатно!
 www.esindamine.ee
5633 3066 kontakt@esindamine.ee

Kui tunned, et vajad abi
suhtlemisel ametiasutustega:
• esindamine asjaajamisel,
• dokumentide koostamine ja esitamine,
• suhtlemine inkassofirmadega,
kohtutäituritega.
Esmane konsultatsioon tasuta!
5633 3066 www.esindamine.ee
 kontakt@esindamine.ee

3 Kogenud remondimeest 
teevad sise ja välistöid, 
kipsitööd, parketid, plaa-
timistööd, betoonitööd, 
puidutööd, terrasid, katu-
sed, fasaadid, elektritööd 
san-tehnilised töid. Kiire 
ja kvaliteetne töö. Mõistlik 
hind. 58359608.

*   *   *
SÜNNIMÄRKIDE digitaal-
ne uuring (tervel kehal) 
Tallinnas. Dr Aarne. 75€ 
— www.vita.ee 669-0806



TÄHESAJU PETCITY 
NÄDLALALÕPU PAKKUMISED » petcity.ee

Brit toidud ja maiused
-20%

-20%

Kõik Royal Canin tooted

20-22.11.20 27-29.11.20Pakkumine kehtib vaid Tähesaju PetCitys, Mustakivi tee 17,
Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫХОДНЫХ
TÄHESAJU PETCITY » petcity.ee

На все товары Brit
-20%

-20%

На все товары Royal Canin

20-22.11.20 27-29.11.20Предложение действует только в Tähesaju PetCity (Мустакиви теэ, 17)
Предложение действительно для постоянных клиентов PetCity
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Если чувствуете, что нужна помощь
при общении с учреждениями:
• представление при делопроизводстве,
• составление и подача документов,
• общение с инкассо-фирмами, 
судебными исполнителями.
Первая консультация бесплатно!
 www.esindamine.ee
5633 3066 kontakt@esindamine.ee

Kui tunned, et vajad abi
suhtlemisel ametiasutustega:
• esindamine asjaajamisel,
• dokumentide koostamine ja esitamine,
• suhtlemine inkassofirmadega,
kohtutäituritega.
Esmane konsultatsioon tasuta!
5633 3066 www.esindamine.ee
 kontakt@esindamine.ee

Дигитальное об-
следование РО-
ДИНOК (на всем 
теле) в Таллиннe. 
Др Аарне. 75€ — 
www.vita.ee 669-
0806

Домашняя одежда, бельё

Женская ночная 
сорочка  
из вискозы, 20.-

Женский 
тёплый халат, 
20.-

Бюстгалтеры,
Латвия. От 12.-

Бюстгалтеры. От 5.-

Ночные рубашки от 5.-
Халаты от 14.-

Паэ 80, Bravokeskus, 
первый этаж.

Автобусы 58, 31, 
остановка “Уус-Паэ”.

Майки, хлопок 4.-
Трусы, хлопок от 2,50.-



lasnaleht.ee Ajalugu ja lood

Маячный «дальтонизм»: когда Красное – на деле Белое 

Majakad ja värvipimedus: kui Punane on tegelikult Valge

Как, а главное – почему – «обменялись цве-
тами» два самых знаменитых таллиннских 
маяка не помнят в наши дни даже старожи-
лы Ласнамяэ. 

Йосеф Кац

Проверить жителя Ласнамяэ на ориента-
цию в пространстве – проще простого. 

Стоит задать ему невинный, на первый взгляд 
вопрос: какого цвета Красный маяк, а какого 
– Белый.  Формальная логика подсказывает: 
двух вариантов ответа тут быть не может. Но 
причуды таллиннской топонимики слишком 
часто оказываются сильнее ее – и живут по 
своим законам. Тот, что зовется, вроде бы, Бе-
лым, на деле оказывается выкрашеным в ли-
нялый розовый цвет. Красный оказывается и 
вовсе полосатым: от основания до половины 
белый, выше – и вовсе черный. 

Исконным цветом морской навигации был 
белый – наиболее заметный в темноте. Жите-
лям приморского города Таллинна это было 
известно всегда – с эпохи Средневековья.  Ко-
локольни церквей белились известью. Маяк 
Кыпу, возведенный к 1530 году по распоря-
жению ревельского магистрата на острове 
Хийумаа, парит над окрестным лесом белос-
нежной глыбой. Белым были выкрашены и 
стены самого первого таллиннского маяка 
– четырехугольной плитняковой башенки в 
два этажа, выстроенной почти у самого об-
рыва глинта Ласнамяги в 1806 году.

Высота постройки оказалась недостаточ-
ной: тридцать лет спустя маячный домик 

был надстроен восьмигранной пирамидой. 
Здание подросло до восемнадцати метров. 
С учетом естественной возвышенности это 
было немало.  Цветовой фактор не был для 
маяка определяющим: официально он назы-
вался Екатеринентальским или Нижним. С 
1835 года имелся в городе и Верхний, он же 
– Лаксбергский, выстроенный южнее первого 
и называемый потому Южным. Деревянную 
пирамиду возвели в качестве временной, од-
нако простояла она практически до самого 
конца XIX столетия. Для того, чтобы штурма-
ны могли отличать Верхний ревельский маяк 
от Нижнего, выкрасить его решили в крас-
ный. Маячную башню, признанную едва ли 
не аварийной еще в начале шестидесятых го-
дов позапрошлого века, удалось заменить со-
лидным каменным строением только в 1896 
году. От предшественницы она унаследовала 
цвет – и прозвище. В конце тридцатых газета 
«Waba maa» опубликовала воспоминания Ка-
арела Реннига, служившего на Верхнем или 
Южном маяке с 1853 года. 

По словам почтенного таллиннца, в годы его 
давней юности, окрестности места службы 
представляли собой пустошь, где на запозда-
лых путников, бывало, нападали зимой волки. 
Вокруг простилась далекий загород: в годы 
Крымской войны столовое серебро Морского 
собрания решили спрятать в… Нижнем маяке 
– уж в такой глухомани искать его не станут 
точно! Ситуация начала меняться на закате 
XIX столетия. На фабрики и заводы потянулся 
рабочий люд. В былых предместьях ему ста-
новилось тесно. Ревель расширился– и южная 
часть современного Ласнамяэ преобразилась. 

В 1902 году здесь появились две новые улицы 
– Красная и Белая. Имена свои, естественно, 
они получали по хорошо известным ориенти-
рам – маякам. Шесть лет спустя к ним добави-
лась улица Маячная – ныне Маяка. И все было 
бы хорошо, если бы индустриальный бум, по-
служивший причиной разметке на тогдашнем 
Лаксберге уличной сети, парадоксальным об-
разом не вступил бы в очевидный конфликт 
с… топонимикой. Практически одновременно 
со сдачей в эксплуатацию каменной башней 
Красного маяка – в 1897 году – в непосред-
ственной близости от него не задымили тру-
бы машиностроительного завода «Двигатель». 
Многочисленные и высокие, сложены они 
были из красного клинкерного кирпича. То 
есть – обладали тем же самым цветом, что и 
краска, которой была выкрашена штукатурка 
маячной башни. Для того, что бы издалека они 
не сливались между собой, управление порта 
приняло решение: выбелить Красный маяк. 
Белый же, прежний Екатеринентальский – 
перекрасить в алый.  Поменяться цветами 
таллиннские маяки успели весной 1914 года. 
Привести в соответствии с переменой назва-
ния ведущих к ним улиц позабыли: грянула 
Первая мировая война.  

Прочерченные четверть века тому назад ад-
министративные границы современных ча-
стей города нежданно-негаданно разлучили 
маяков-хамелеонов: тот, что старше, отошел к 
Кесклинну.  Решение, мягко говоря, странное: 
географически он стоит вовсе не в Кадриорге, 
а на краю глинта Ласнамяги. Всецело и полно-
стью он принадлежит прошлому и настояще-
му именно этого района.  

Недаром на гербе Ласнамяэ красуется четы-
рехконечная роза ветров: символ, известный 
всякому мореходу. И, одновременно, аналог 
путеводной звезды: с ролью ее оба таллинн-
ских маяка справляются безупречно.

Kuidas ja miks „läksid vahetusse“ 
Tallinna kahe kõige tuntuma majaka 
värvid, ei mäleta meie päevil enam 
isegi Lasnamäe põlisasukad.

Josef Kats

On lihtsamast lihtsam kontrollida, 
kas Lasnamäe elaniku ruumio-

rientatsiooniga on kõik korras. Talle 
tuleb vaid esitada esmapilgul naiivne 
küsimus: mis värvi on Punane maja-
kas ja mis värvi Valge. Formaalloogika 
kohaselt ei saa siin kaksipidi mõtlemist 
olla. Kuid Tallinna toponüümika veid-
rused on sageli loogikast tugevamad ja 
elavad oma seaduste kohaselt. 

See, mida kutsutakse Valgeks, on te-
gelikult värvitud pleekinudroosaks. 
Punane majakas on aga hoopis vöö-
diline: altpoolt kuni poole majakani 
valge, kõrgemalt üleüldse musta vär-
vi. Tavapäraseks merel navigeerimise 
värvuseks oli valge, kuna seda märkab 
pimeduses kõige paremini. Mereäärse 
Tallinna elanikud on seda alati tead-
nud – juba keskajast alates. 

Kirikute kellatornid olid lubivalged. 
Kõpu majakas, mis püstitati 1530. aas-
taks Revali magistraadi korraldusel 
Hiiumaale, kõrgub teda ümbritseva 
metsa kohal otsekui lumivalge kivi-
rahn. Valgeks olid värvitud ka Tallinna 
kõige esimese majaka seinad – see oli 
nelinurkne kahekorruseline paekivi-

torn, mis rajati 1806. aastal vaat et otse 
Lasnamäe kaldajärsaku äärele.

Ehitise kõrgus osutus ebapiisavaks: 
kolmkümmend aastat hiljem lisati ma-
jaka tippu kaheksatahuline püramiid. 
Hoone kõrgus kasvas kaheksateist-
kümne meetrini. Looduslikku kõrgen-
dikku lisaks arvestades polnud seda 
vähe. Värvus ei olnud majaka puhul 
olulisim: ametlikult oli tegemist Kad-
rioru või Alumise majakaga. Alates 
1835. aastast oli linnas ka Ülemine ehk 
Laksbergi majakas, mis oli lõunapool-
sem ja mida seepärast kutsuti ka Lõu-
na majakaks. 

Puidust püramiid pidi olema ajutine, 
kui püsis praktiliselt XIX sajandi lõpu-
ni. Selle jaoks, et tüürimehed suudak-
sid Revali Ülemist majakat Alumisest 
eristada, otsustati see punaseks vär-
vida. Tuletorn, mis tunnistati vaat et 
avariiliseks juba ülemöödunud sajandi 
kuuekümnendate aastate alguses, õn-
nestus soliidse kiviehitisega asendada 
alles 1896. aastal. Eellaselt sai ta päran-
duseks värvuse – ja hüüdnime.

1930. aastate lõpus avaldas ajaleht 
Waba Maa 1853. aastast alates Ülemi-
ses ehk Lõuna majakas töötanud Kaa-
rel Rennigi mälestused. 

Auväärse tallinlase sõnul kujutas ma-
jaka ümbrus tema noorusaastail en-
dast tühermaad, kus tuli ette, et hili-

seid teekäijaid ründasid talvel hundid. 
Krimmi sõja aastail otsustati isegi 
Meremeeste kogu lauahõbe Alumisse 
majakasse peita – niisugusest kolkast 
ei hakka seda ju ometi keegi otsima!

Olukord hakkas muutuma XIX sajan-
di hakul. Vabrikutesse ja tehastesse tuli 
aina enam töölisi. Endised eeslinnad 
jäid kitsaks. Reval laienes – hakkas 
kujunema nüüdisaegse Lasnamäe lõu-
naosa. 

1902. aastal tekkisid siia kaks uut täna-
vat – Punane ja Valge. Oma nimed said 
need loomulikult hästi tuntud orientii-
ridelt – majakatelt. Kuus aastat hiljem 
lisandus neile Majaka tänav. Ja kõik 
oleks olnud hästi, kui tööstuse tormi-
line areng, mis sai toonasel Laksbergil 
tänavavõrgustiku loomise põhjuseks, 
poleks paradoksaalsel moel sattunud 
ilmsesse konflikti toponüümikaga. 
Praktiliselt üheaegselt Punase maja-
ka kivise torni kasutusse andmisega 
– 1897. aastal – rajati tema vahetusse 
lähedusse masinaehitustehas Dvigatel. 

Dvigateli arvukad kõrged korstnad 
olid laotud punastest klinkertellistest. 
See tähendab – nad olid sama värvi, 
kui oli värvitud tuletorni krohv. Sel-
leks, et nad kaugelt vaadates ühte ei 
sulanduks, võttis sadama juhtkond 
vastu otsuse Punase majaka valgen-
damiseks. Valge ehk endine Kadrioru 
majakas otsustati aga punaseks värvi-

da. Tallinna tuletornide värvid läksid 
vahetusse 1914. aasta kevadel. Kel-
lelgi ei olnud aga enam meeles nen-
de juurde viivate tänavate nimetusi 
samamoodi ümber muuta – puhkes 
esimene maailmasõda.

Juhtus nii, et nüüdisaegsete linnaosa-
de veerand sajandit tagasi joonestatud 
piirid lahutasid kameeleonidest maja-
kad teineteisest: vanem neist jäi Kesk-
linna. Selline otsus oli leebelt väljendu-

se kummaline: geograafiliselt ei asu see 
tuletorn ju Kadriorus, vaid Lasnamäe 
rannajärsaku äärel, kuuludes terviku-
na ja täielikult just selle linnaosa aja-
lukku ja tänapäeva. 

Ega Lasnamäe vapil ole asjata nelja ti-
puga tuulteroos: sümbol, mida tunneb 
iga meremees. Ühtaegu on see ka teed 
näitav täht – roll, millega mõlemad 
Tallinna majakad tulevad toime lait-
matult.

История и истории на lasnaleht.ee


