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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. detsembri  
seisuga 118 229 inimest. Novembrikuuga võrreldes  
vähenes elanike arv 103 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Algas Vormsi peremänguväljaku  
rekonstrueerimine

Kokku rajatakse mänguväljakule viis eri suunit-
lusega mänguala: väikelaste ja erivajadustega 
laste mänguala, peremänguala, suurte ehk üle 
13aastaste laste mänguala, välijõusaal ja laua-
tenniseala. Käesolevale aastale on planeeritud 
mänguväljaku maa-aluste tehnovõrkude rajamis-
tööd (välisvalgustus), olemasolevate mänguele-
mentide demonteerimine, mullatööd ja kattega 
teede rajamine. Sobimatute ilmastikutingimuste 
saabumisel jätkatakse töid kevadel.

Rajatavate jalgteede suunad on projekteeritud 
vastavalt välja kujunenud liikumissuundadele 
(olemasolevad sisse käidud rajad). Jalgtee äärde 
on projekteeritud kuus istumistaskut. Korvpalli-
väljaku äärde on projekteeritud kaks asfaltkatte-
ga istumistaskut nn hängimispinkidega. Lisaks 
on ette nähtud uuendada olemasoleva asfalt-
kattega korvpalliväljaku märgistust. Mängualade 
vahele paigaldatakse jalgrattahoidjad. Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teos-
tab töid Infrarod OÜ. Tööde teostamise lepinguli-
ne tähtaeg on 15. mai 2021.

Lasnamäelastelt laekus kaasava 
eelarve ideekorjele 66 ettepanekut

Tallinna esimene kaasava eelarve ideekorje lõp-
pes edukalt – tallinlased esitasid linnaelu arenda-
miseks kokku 420 ideed. 

Kõige enam ideid esitati linnakeskkonna parenda-
miseks – kokku 181 ehk 43,1 protsenti kõikidest 
ettepanekutest. Rohkelt tähelepanu said veel las-
te ja noorte ning kultuuri ja vaba aja valdkonnad, 
saabus vastavalt 60 ja 56 ideed. Spordi valdkon-
nas esitati 50, turvalisuse tõstmise valdkonnas 46 
ja muudes valdkondades kokku 27 ideed.

Linnaosadest oli kõige aktiivsem Kesklinn, kus 
on tehti 76 ettepanekut, järgnevad Põhja-Tallinn 
73 ja Lasnamäe 66 ideega. 

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2021. 
aastal on kavandatud 800 000 eurot. Kogusum-
mast kolm neljandikku jaotatakse linnaosade 
vahel võrdselt ja ühe neljandiku jaotamisel võe-
takse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aas-
ta 1. juulil. Nii saab Lasnamäe kaasava eelarve 
realiseerimiseks 128 060 eurot.

20. detsembrini analüüsib ideid ekspertidest 
koosnev komisjon, kes on pädev korrektselt hin-
dama ideede realiseerimise maksumust ja aja-
kulu ning tehnilisi, avaliku ruumi planeerimise ja 
õiguslikke aspekte. Oma linnaosa projekti valikus 
saavad osaleda selle linnaosa elanikud alates 
14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni 
kahe meelepärase projekti poolt. Hääletada saab 
elektrooniliselt või paberil. Kaasava eelarve hää-
letus toimub 18.–31. jaanuaril 2021.

Rahvarohkete siseruumides toimuvate 
üritustega soovitakse tänavu olla ette-
vaatlik, eriti kui kokku saavad eri põlv-
kondade esindajad. Ohutum on tähistada 
vabas õhus, seetõttu kutsub Lasnamäe 
linnaosa valitsus piirkonna elanikke ja kü-
lalisi jõulutunde otsinguile ühele mitmest 
üritusest, mille oleme tiheda talveprog-
rammi raames ette valmistanud.

Neljas advent

29. novembrist alates süüdatakse lin-
naosa eri väljakutel advendiküünlad. 
Esimesed kolm sündmust toimusid kul-
tuurikeskuse Lindakivi kõrval ning Katle-
ri-Paasiku ja Sikupilli-Majaka asumites.
Neljas advendiküünal süüdatakse 20. 
detsembril kell 12:00 Maxima XXX 
poe kõrval aadressil Linnamäe tee 81. 
Rahvast ootavad jõuluvana, ponisõit, 
muusikaline üllatus ja piparkoogid ning 
EELK Lasnamäe Püha Markuse kogu-
duse ja linnaosavalitsuse poolt ka tulel 
kuumaks tehtud glögi.

Lindakivi jõuluväljak

18. detsembrist 9. jaanuarini ootab nä-
dala teisel poolel (v.a 1.–3. jaanuaril) 
kultuurikeskuse Lindakivi tagusel platsil 
suuri ja väikseid sõpru jõuluväljak. Välja-
kul on jõuluvana maja ja postkast, poni- 
ja karusellisõidud, kontserdid, töötoad, 

lasteetendused eesti ja vene keeles, 
orienteerumismängud ning tasuta suhk-
ruvatt, piparkoogid ja alkoholivaba glögi. 
Lindakivi jõuluväljaku üritused toimuvad 
18., 19., 20., 24., 25., 26. ja 27. det-
sembril ning 6.–9. jaanuaril. Täpsema 
kavaga saab tutvuda linnaosavalitsuse 
kodulehel või Facebooki lehel või Linda-
kivi jõuluväljakul kohapeal. 

Vabaõhu liuväli

Alates 11. detsembrist on laiemale publi-
kule esmakordselt avatud Härma staadio-
ni liuväli. Tööpäevadel ja nädalavahetustel 
on Härma staadioni väliliuväli avatud kel-
la 9–22. Piletihinnad leiate siit. Kohapeal 
töötab uiskude laenutus, kuid tulla saab ka 
isiklike uiskudega. Uisuväljak ja uisulaenu-
tus on avatud kogu talvehooaja.

Vana-aasta lõpu ilutulestik

Lasnamäe talvepühade tavaks saanud 
ilutulestik toimub tänavu kahes kohas – 
Kotka kaubanduskeskuse väljakul ning 
Tondiloo (Kivila) pargi spordiväljakul. Mõ-
lemas kohas on ilutulestiku algus kell 0.00.

Jõulutuled tänavaruumis

Aasta pimedaima aja saabudes pai-
galdati linnaosa tänavatele ja mujale 

avalikesse kohtadesse jõuluvalgustus. 
Suurimad valgusinstallatsioonid kau-
nistavad tänavu Lindakivi väljakut ja 
Pae promenaadi. Novembri lõpus süü-
dati Laagna tee sildadel jõulupuude ku-
julised valguselemendid. Esmakordselt 
kaunistavad erksad rippvanikud silluseid 
toetavaid betoonist sambaid. Piki piirkon-
na peateed rajatud lillepeenarde talvita-
vaid roosipõõsaid katavad tuhande tule-
ga mütsid. 

Jõuluprogrammi üritused toimuvad, 
järgides kõiki koroonaviiruse epidee-
miaga seotud ettevaatusabinõusid.

>>> lk. 2

Talveelamuste otsinguil
Jõulu- ja vana-aasta lõpu üritused linnaosa eri paigus. 

Ilutulestikku saab imetleda Kotka kaubanduskeskuse väljakul ning Tondiloo (Kivila) pargi spordiväljakul.
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Pürotehnika – ohtlik nauding

Sellel aastavahetusel Lasnamäel toimub 
korraga kaks ilutulestiku – Tondiloo pargis 
ja Lindakivi kultuurikeskuse ääres. Sa-
mas linna peamine ilutulestik leiab aset 
hoopis Reidi teel. See tähendab seda, et 
iga lasnamäelase jaoks on 15-20 minutili-
se jalutuskäigu kaugusel toimumas mõni 
tuleetendus.

Meie eesmärk on selles, et kõikide piiran-
gute ja negatiivsete uudiste kuiste pakku-
da linnaosa elanikele tükikest rõõmu ja 
piduliku vaatemängu. Ja seda viisil, mis ei 
pane meid liikuma rahvast täis bussides 
kesklinna suunas ega seisma tuhande-
te inimestega koos mõnel piiratud alaga 
väljakul. Linna korraldatud tulevärki saab 
olema hästi näha nii Laagna tee sildadest, 
Lasnamäe nõlvast Majaka kandis ja Ton-
diloo pargi kaugematest otsades.

Siinjuures ei muretse me ei ainult epidee-
miaga seotud ohutusest. Linnaosa korral-
dab tuleetendusi ka selleks, et inimesed 
ei peaks ise ilutulestiku ostmisega tege-
lema. Paraku iga-aastaseks probleemiks 
kujuneb olukord, kus rakette lastakse 
terve detsembri vältel elumajade aken-
de juures ja hoovides, kus inimesed on 
paraku puhkamas, jalutamas, koju kõn-
dimas. Kannatavad sellest nii inimesed, 
kui ka koduloomad, kelle jaoks akna taga 
plahvatav pomm tekitab suurt stressi. 
Sestap kutsume üles sel aastal usaldama 
ilutulestiku tegemist eriala spetsialistide-
le ja liituma linna ametlike ilutulestikega. 
Säästetud raha saab aga kasutada kas-
või heategevuseks, näiteks Tallinna Las-
tehaigla või Tallinna Loomade Varjupaiga 
toetamiseks.

Hea lasnamäelane! See on olnud keeruli-
ne aasta, mis oli täis kaotusi ja raskeid va-
likuid. Aga sellel aastal me kogesime, kui 
oluline on kontakt inimeste vahel, kui täh-
tis on toetada üksteist, kui vajalik on hooli-
da oma tervisest. See aasta on näidanud, 
et koos me suudame üle saada ka meie 
põlvkonna raskeimatest väljakutsetest 
ning et suudame säilitada kainet mõistust 
ka kõige keerulisemates olukordades.

Mul on au, et sellel väljakutsete rohkel ajal 
sain olla oma kodulinnaosa inimestega ja 
anda endast kõik kriisi ületamiseks ja lin-
naosa igapäevase elurütmi säilitamiseks. 
Meie töö ei ole kaugeltki läbi, vastupidi 
– kõige keerulisemad kuud ootavad tõe-
näoliselt ees. Ja ma olen täiesti kindel, et 
me saame üle ka nendest raskutest, mis 
ootavad ees.

Just seetõttu julgen ma öelda – ilusaid 
jõulupühi ja head uut aastat!

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Liina Valner
Põhja päästekeskuse  
kommunikatsioonijuht

Pühade aeg on taas käes ja sellest tule-
nevalt peab igaüks meist meelde tuleta-
ma peamised ohutusreeglid nii pürotehni-
ka kui lahtise tule kasutamisel. 

Eelmise aasta lõpus said Pärnumaal 
käes plahvatanud vana ilutulestikuraketi 
tõttu tugevaid käe- ja näotraumasid kaks 
poissi. Samal aastavahetusel sai Narvas 
ilutulestikuraketiga näovigastusi 12-aas-
tane poiss. Mitte ainult inimesed ei saa ra-
kettide tõttu vigastada. Mäletame ju kõik 
ka eelmise aastavahetuse tähistamiseks 
õhku lastud raketi tõttu süttinud Nurmiko 
aianduskeskuse kasvuhoonete komplek-
si Harjumaal, mille käigus hävis ühe pere 
elutöö. Nende näidetega aga ei piirdu õn-
netuste nimekiri kaugeltki.

Kõige ohutum on ilutulestikku  
üldse mitte teha

Nii käitudes säästame loomi ja inimesi 
mürasaastusest ning hoiame ära ilutu-
lestiku tõttu tekkida võivaid õnnetusi. Kui 
aga siiski ilma ei saa, tuleb ilutulestikku 
teha kõiki ohutusnõudeid ja konkreetse 
toote kasutusjuhendit järgides. Ilutules-
tikurakett tuleb asetada lagedale väljale 
ning see kindalt toestada näiteks liiva või 
lumega. Läheduses ei tohi olla inimesi, 
autosid ega hooneid. Rakette ei tohi las-
ta rõdult, aknast ega käest. Korterma-
ja rõdu või kitsuke hoov ei ole kindlasti 
ilutulestiku tegemise koht. Jälgida tuleb 

raketi lennusuunda, et see ei lendaks 
inimeste poole, katustele või akendesse. 
Rakette ei tohi mingil juhul paigutada ot-
sapidi pudelisse – pudel võib ümber kuk-
kuda ning rakett suuna hoopis inimeste 
poole võtta. Kindel tõsiasi on, et ükski 
lendu lastud rakett ei jää kunagi taevas-
se, vaid tuleb sealt alati alla ja võib põh-
justada tulekahjusid. Sellele tasub mõel-
da iga kord, kui ilutulestikku lasete.

Ilutulestik osta ainult  
sertifitseeritud müüjalt

Pürotehnikat tuleks osta ainult sertifitsee-
ritud müüjalt ja alati kontrollida, et ostetud 
patarei või rakett ei oleks vigastatud. Kui 
ostetaval pürotehnikal on väliseid nähta-

vaid vigastusi, siis seda kindlasti kasuta-
da ei tohi, ostetu tuleb viia tagasi müügi-
punkti. Ootamatust kohast plahvatama 
hakkav patarei võib vigastada inimesi või 
süüdata läheduses asuvaid hooneid ning 
sõidukeid. Ilutulestikku tehes peab pä-
rast süütamist sellest võimalikult kiiresti 
eemalduma. Kui rakett juhuslikult ei akti-
veeru, ei tohi seda mitte mingil juhul raketi 
kohale kummardudes kontrollima hakata. 
Soovitatav on raketile läheneda alles 15 
minutit pärast ebaõnnestunud süütamist 
ning võimalusel tuleks see asetada vee-
anumasse. Ka kenasti tööle hakanud ja 
end tühjaks lasknud patarei oleks mõistlik 
asetada vette või lasta sel täielikult jahtu-
da, sest igal aastal süttib nii mõnigi prügi-
kast kuuma pürotehnika tõttu. 
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Valgusinstallatsioonid on paigaldatud 
ka J. Smuuli teele, Punasele tänava-
le, Narva mnt teeristini Mustakivi teega 
ning Mustakivi teele. Uusaasta sümbolid 
– mitmesuguse kujuga tähed ja lumehel-
bed – süüdati tänavu ka Pikri, Pae, Var-
raku ja Majaka tänavate valgustusposti-
del ning Sikupilli asumi Pallasti tänavale 
ilmus taas rippvanikutega valgustatud 
puude allee.

Piduliku jõuluvalgustuse said ka mitmes eri 
kohas kasvavad kuused, neljale väljakule 
– Lindakivi platsile, Paasiku mänguvälja-
kule ning Majaka tänava teeninduskooli ja 
Uus-Pae esistele haljasaladele toodi kõr-
ged jõulukuused Anija vallast. 

Tondiloo pargi künkale ilmub pühadeks 
uus installatsioon – suur lumememm.

Kaunimate jõuluakende 
konkurss

31. detsembrini saab osaleda talvekon-
kursil, mille käigus selgitatakse välja 
linnaosa majade kõige kaunimad jõulu-
teemaliselt kaunistatud aknad. Oodatud 
on pildid aknast või tervest majast Las-
namäel, need tuleb saata e-posti aadres-
sile lasnamae@tallinnlv.ee pealkirjaga 
„Konkurss“, märkides maja numbri.  

Osaleda võivad nii kujunduse autorid 
ehk konkreetse korteri elanikud kui ka 

– kaunistatud kortermaja puhul – kor-
teriühistute esimehed. Igalt osalejalt 
võetakse vastu üks hea kvaliteediga 
digitaalne foto. Lisainfot saab telefonil 
645 7739.

Facebookis ajavahemikul 4.–21. jaanuar 
2021 toimuva rahvahääletuse tulemusel 
valitakse välja kolm kõige kaunimat ee-
listatavalt maja esimesel korrusel asuvat 
akent. Võitjad kuulutatakse välja 15. jaa-
nuaril.

Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast ega käest.

Valgusküllane installatsioon Lindakivi väljakul.

Elav tuli ja kuum glögi.



Gustav Ernesaksa mälestustahvel Lasnamäe tänaval.
Mitropoliit Korniliuse mälestamine Vikerlase tänava 
tahvli juures.

Mustakivi asumile nime andnud kivi 
on endiselt oma kohal
Mustakivi lohu- ja piirikivi tänapäeval, tagaplaanil Las-
namäe Centrum.
 
Tallinna linnapiir on ajas korduvalt muutunud ning pea-
miselt on Tallinn uute alade liitmise arvelt suuremaks 
kasvanud. Paljud teavad, et sõdade vahelisel perioodil 
oli Nõmme eraldi linn. Kuid ilmselt on vähesed kursis, 
et samal ajal jooksis mööda Lasnamäge linnapiir, mis 
eraldas Tallinna Iru vallast. Tolleaegne linnapiir langeb 
peaaegu kokku tänapäevase Mustakivi teega, kaldudes 
sellest vaid paarsada meetrit ida poole. Varasemalt lõp-
pes linn Tondirabaga, sellest itta jäänud Iru, Nehatu ja 
Väo alad Tallinna koosseisu ei kuulunud.

Linnapiiri kulgemist saame jälgida arvukate kaartide va-
hendusel, kuid piir oli ka füüsiliselt tähistatud. Selleks 
kasutati sajandite vältel loodusest leitud kivisid, millesse 
raiuti rist või muu tähis. Üks selline paikneb ka Mustakivi 
asumis. Lisaks sellele, et tegemist on keskaegse piiriki-
viga, on see rändrahn on ühtlasi ka kultus- ehk lohukivi. 
Reeglina arvatakse, et Eesti lohukivid on pärit umbes 1. 

aastatuhandest eKr ning on seotud viljakuse kultusega. 
Üldjuhul paiknesid need heinamaade või põldude kõr-
val. 
 
Pakutakse välja, et konkreetne kivi võis olla eriti musta 
värvi ning see asjaolu andiski nime nii kohalikule talu-
le kui ka hiljem samas kohas välja ehitatud piirkonnale. 
Mustakivi talu kõrvalt siinse piirkonna kaartidelt leiab 
muidki talusid, mille nimed on unustuse hõlma vajunud: 
Türgi, Prügi, Saueaugu jt.
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Linnaosa esimesed mälestustahvlid

Lasnamäe linnaosa õnnitleb!

Novembrikuus tähistas Lasnamäel aadressil Kuuli tn 6 tegut-
sev TET Estel tehas 150. tegutsemisaastat. Lähemalt vääri-
ka ettevõtte ajaloost saab lugeda juba jaanuarikuu numbrist!

Detsembrikuus avati Lasnamäel mälestustahvlid Gustav Ernesaksale ja metropoliit Korneliusele.

Eesti koorijuhile ja heliloojale, kutselise meeskoori RAM (praegune 
Resti Rahvusmeeskoor) asutajale Gustav Ernesaksale pühenda-
tud mälestustahvel paigaldati Sikupilli asumisse, kus tema pere-
kond elas aastatel 1912–1915.

Vene Õigeusu kiriku piiskopi, Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi, 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku eestseisja metropoliit 
Korneliuse (kodanikunimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobs) mä-
lestuseks paigaldati tahvel Vikerlase tn 20 majale, kus ta üle kahe-
kümne aasta elas. 

Mälestustahvlid paigaldatakse osana Lasnamäe muuseumi pro-
jektist, mille eesmärk on populariseerida linnaosa ajalugu nii selle 
elanike kui ka kõigi teiste tallinlaste seas.

Linnaosa ootab elanikelt ettepanekuid, kelle mälestust peaks veel 
mälestustahvlitel jäädvustama. Oma ideed tuleb saata linnaosa-
valitsuse e-postile lasnamae@tallinnlv.ee märksõnaga „mälestus-
tahvlid“. Selleks loodud komisjon vaatab saabuvad ettepanekud 
läbi. Parimad saavad teoks piirkonna järgmiste mälestustahvlite 
näol.

Lasnamäe muuseum

Nehatu koolist on järel 
ainult vundament ja 
viljapuid täis aed
Pikaaegne Nehatu kooli õpetaja 
Friedrich Einberg koos õpilastega 
koolihoone ees, 1920. aastad.
 
Narva maantee ja Läänemere tee 
vahel mänguväljaku kõrval on pei-
dus kunagise Nehatu kooli varemed. 
Vallakool rajati sinna 1867. aastal: 
Tallinna linn andis kohalikele palgid 
tasuta ja vundament laoti paekivi-
dest. Õppetöö algas samal aastal. 
Tihti töötas koolis korraga ainult üks 
õpetaja. Kool oli kasutusel ka õpe-
taja perekonna elamuna. Reeglina 
said toonased õpetajad oma kasu-
tusse ka kooli juurde kuulunud põl-
lud ja heinamaad.
 
Õpilasi oli Nehatu koolis paarküm-
mend. 1921. aastal liideti Nehatu 
kool Iru kooliga, mis paiknes endi-
ses sõjaväekasarmus. Endise ka-

sarmu ruumid amortiseerusid kiiresti 
ja 1930. aastal alustati uue koolima-
ja rajamist. Uue kooli valmimise järel 
1931. aastal lõpetati õppetöö vanas 
hoones ja Nehatu koolihoonet ka-
sutati järgnevatel aastakümnetel 
taluna, hiljem ka suvekoduna. Üm-
berehitusest hoolimata säilis hoone 
suhteliselt hästi nii seest kui väljast. 
1987. aastal muinsuskaitse ametni-
ke koostatud arhitektuurilises üle-

vaates peetakse endist koolihoonet 
väärtuslikuks objektiks, mida tuleks 
säilitada ja võtta võimalusel uuesti 
kasutusele koolihoone või kultuu-
rikeskusena. Paraku hävis endine 
Nehatu vallakool 1988. aastal süü-
tamise tagajärjel. Koolist ja selle 
abihoonest on alles vundament ning 
nende kõrval võssa kasvanud aed, 
kust uudistaja leiab arvukalt kirsi- ja 
õunapuid.
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Hoolas koeraomanik, vaktsineeri 
oma lemmik koerte katku vastu! 
Tallinnas ja selle lähiümbruses levib koerte katk, mistõttu 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet palub loomaoma-
nikel jälgida, et nende lemmikud oleksid haiguse vastu 
vaktsineeritud. Koerte katk on väga ohtlik nakkuslik viirus-
haigus, mis ohustab kõiki koeri, olenemata nende east, 
eriti ohtlik on viirus kutsikatele. Haigust iseloomustavad 
palavik, hingamisteede ja seedetrakti põletik, silma- ja 
kopsupõletik, nahalööve ning närvinähud. Vaktsineerima-
ta, nõrga immuunsusega koertele, sealhulgas kutsikatele, 
võib viirus lõppeda surmaga. Nakkus kandub edasi haige 
loomaga kokku puutumisel, samuti saastunud pindade, 
esemete, riiete ja söödaga. 

Koerte katku leviku vältimiseks:
• vaktsineeri lemmikloom regulaarselt ohtlike nakkushai-

guste vastu nagu marutaud, leptospiroos, parvoviirus ja 
koerte katk;

• väldi lemmikloomade kokkupuudet metsloomadega;
• kui märkad või leiad haigeid, kummaliselt käituvaid mets-

loomi, teavita loomaarsti või kohalikku jahiorganisatsioo-
ni või edasta info keskkonnainspektsiooni infotelefonile 
1313;

• haige metslooma viimine koju või ravile pole soovitatav, 
sest nii soodustatakse nakkuse levikut.

Toetus kortermaja uutmoodi 
rekonstrueerimiseks
Uudne lahendus jätab kort-
eriühistute õlule tavapäras-
est vähem asjaajamisi.

Joonas Kerge
KredEx

Novembris käivitus uudse pilootpro-
jekti taotlusvoor, mille käigus saavad 
ka Lasnamäel teatud tüüpprojektide 
järgi ehitatud viiekorruseliste korter-
majade ühistud taotleda KredExi toel 
maja renoveerimist tehases eeltoode-
tud katuse- ja välisseinaelementidega. 

Võrreldes tavapärase renoveerimis-
projektiga on tehaselise rekonst-
rueerimise eesmärk toota tehases 
valmismajadele sobivaid katuse- ja 
välisseinaelemente, mis sisaldavad 
juba soojustust, aknaid ja ventilat-
sioonisüsteemi. See tähendab, et 
ehitusobjektil tuleb teha vaid elemen-
tidega seotud paigaldustööd ja vaja-
dusel majasisesed renoveerimistööd.

Uudne toetusmeede võimaldab täp-
semalt ette planeerida materjalikulu 
ja vähendada renoveerimistöödele 
tavapäraselt minevat aega. Hinnan-
guliselt peaksid elementide paigalda-
misega seotud tööd ühe elamu juures 
kestma vaid kuni kuu aega.

Toetusmäär on 50% tööde maksu-
musest või kuni 1 000 000 eurot 
korterelamu kohta.

Renoveerimine vähendab maja kütte-
kulusid umbes poole võrra ja parandab 
nii hoone välimust kui ka sisekliimat. 
Toetuse taotlusvoor on suunatud ühis-
tutele, mis asuvad enne 1993. aastat 
tüüpprojektiga ehitatud Mustamäe, 
Õismäe, Lasnamäe, Annelinna või 
„hruštšovka“ tüüpprojekti järgi ehitatud 
kuni viiekorruselises kortermajas. Las-

namäel on sellised hooned peamiselt 
projekti 111-121 järgi ehitatud betoon-
paneelidega viiekorruselised majad, 
millel on kuni 8 trepikoda ning tagu-
misel küljel rõdude plokid või rõdud ja 
esimesel küljel lodžad. Toetust saavad 
taotleda järgmiste tüüpprojektide jär-
gi ehitatud korterelamud kogu Eestis: 
1-317, 1-464, 111-121 ja 111-133.  

1. novembril avanenud toetuse taot-
lusvooru käigus on kavas teha korda 
umbes 20 tüüpprojekti järgi ehitatud 
kuni viiekorruselist korterelamut
 
Tallinnas on sellisel meetodil rekonst-
rueeritud näiteks Mustamäel Akadee-
mia tee 5a asuv Tallinna Tehnikaüli-
kooli pereühiselamu.

Tuleva aasta eelarve suunab linna arengut
Detsembris võtab linnavolikogu vastu 
Tallinna järgmise aasta eelarve.

Tiit Terik
Tallinna linnavolikogu 
esimees
Foto: Arno Mikkor

 

Eelarve pole pelgalt hunnik numbreid, vaid 
üks tähtsaimaid dokumente, mis kajastab 
seda, kuidas meie linnal läheb. Eelarve 
kinnitamine kuulub volikogu ainupädevus-
se ning see on linnavalitsusele tööriistaks 
igapäevaste otsuste tegemisel. Vaatamata 
koroonakriisist tingitud keerulisele ajale on 
järgmise aasta eelarve kogumahuks kavan-
datud 861,5 miljonit eurot, see on 4,6 prot-
senti suurem käesoleva aasta eelarvest.
 
Linna peamine tuluallikas on üksikisiku tu-
lumaks, mis on küll pisut vähenenud, kuid 
kriisi mõjude leevendamiseks võetakse ka-

sutusele varasemast kogutud reserve, in-
vesteeringuteks kasutatakse aga osaliselt 
laenuraha. Eesmärk on tagada linnaelani-
kele vajalikud teenused, samuti parandada 
igal aastal elukeskkonda.
 
Kui linna tegevuskuludest, mida on kokku 
675,6 miljonit eurot, on suurimad valdkon-
nad haridus, linnatransport, sotsiaalhoole-
kanne ja tervishoid, siis investeeringutes 
annavad tooni ka teed ja tänavad ning sot-
siaalhoolekanne.
 
Investeeringuteks 165,6 miljonit eurot
 
Investeeringute kogumaht on 165,6 mil-
jonit eurot, seda on 17 protsenti enam, 
kui oli käesoleval aastal. Eri valdkondade 
investeeringute kavandamisel lähtutakse 
linna vajadustest, mis on paika pandud 
eelarvestrateegias. Teisalt võimaldab see 
ergutada majandust, et pakkuda keeruli-
sel ajal tööd kohalikele ettevõtetele ja ini-
mestele.
 
Tunnustan siinkohal linnaosavanem Vla-
dimir Sveti, kes eelarve koostamise käi-

gus Lasnamäe linnaosa vajaduste eest 
seisis. Näiteks on järgmisel aastal kavas 
rajada Tondiraba park, millest kujuneks ai-
nulaadne rohe- ja puhkeala kogu linnas. 
Punase tänava staadionile kavandatakse 
pneumohalli. Tallinna haridusinvesteerin-
gutest on 2021. aastal üks olulisemaid ob-
jekte Lasnamäe põhikooli renoveerimine. 
Kindlasti on linnaosaülese kaaluga Tallin-
na haigla ja Peterburi tee projektid, mille-
ga linna ja riigi koostöös järgmisel aastal 
alustatakse.
 
Need on vaid mõned üksikud näited suure-
matest investeeringuplaanidest, igapäeva-
sed kuluread linlaste elukeskkonna paran-
damisel kajastuvad linnaosavalitsuse või ka 
eri ametite eelarveridadel. Olgu öeldud, et 
võrreldes 2017. aastaga on näiteks linna-
osade haljastuskulud 2021. aasta eelar-
ves kahekordistunud.
 
8 miljonit eurot  
rattastrateegia elluviimiseks
 
Rohelisem ja keskkonnasõbralikum linn on 
üks Tallinna pikemaajalistest strateegilistest 

eesmärkidest. Oleme võtnud sihiks muuta 
2025. aastaks kogu linnatranspordi diisel-
kütusevabaks ning minna 2035. aastaks 
üle täielikult elektrifitseeritud ühistranspordi-
le. Järgmise aasta lõpuks on pool Tallinna 
ühistranspordist CO2 heitmevaba. Esime-
sed sada gaasibussi läksid liinile tänavu 
sügisel, järgmisel aastal lisandub veel sada 
uut rohegaasil sõitvat bussi.
 
Lisaks uutele bussidele nähakse eelarves 
ette vahendeid ühistransporditeenuse kva-
liteedi tõstmiseks ‒ ootekodade ja infotab-
loode soetamiseks, samuti uute trammide 
ostmiseks. Oluline on ka see, et üle 8 miljoni 
euro on kavas investeerida rattastrateegia 
elluviimisse.
 
Esmakordselt on eelarvesse planeeritud va-
hendid kaasava eelarve projekti jaoks. Las-
namäe linnaosas on selleks ette nähtud 128 
000 eurot.
 
Kokkuvõtteks võib öelda ‒ Tallinna eelarve 
on tehtud tallinlaste heaks. Soovime, et kõik 
teenused oleksid tagatud, et linn oleks puhas 
ja roheline – et meil oleks hea elukeskkond.

Tüüpprojekti järgi ehitatud maja Lasnamäel.

Positiivne mõtteviis tagab pika ea!
7. detsembril sai Lasna-
mäe linnaosa üks vani-
maid elanikke Linda Raide 
102-aastaseks. 
Linda Raide sündis 7. det-
sembril 1918 Pärnus kaup-
mehe peres. 1940. aastal 
kolis ta Tallinna, kus töötas 
Katsemehaanikatehase 
Teras plaaniosakonnas, 
hiljem sai temast osakon-
na juhataja. Samal ajal jät-
kus energilisel proual jaksu 
juhtida ka tehase ameti-
ühingut. Andmisest kõige 
rohkem rõõmu tundev naine on üles kasvatanud ka kolm 
kasulast. Juubilar ei kurda oma tervise üle, sugulased aga 
märgivad, et ta pole 102-aastaga optimismi ja elurõõmu 
kaotanud. Hiljuti tundis Tartu ülikool huvi Linda pikaeali-
suse saladuse vastu – proua sai küsimustele vastamise-
ga suurepäraselt hakkama, ilmutades kiiret reaktsiooni ja 
taiplikkust. Linda Raide usub, et just tänu aktiivsele eluvii-
sile ja positiivsele mõtlemisele ongi ta pikaealine.

Rekonstrueeritud Tallinna Tehnikaülikooli pereühiselamu.



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 
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Meie oskame 
Sind aidata!

660 2553



ЛИЙКУРИ 5Б
1-4-комнатные квартиры отличаются
хорошей планировкой. В безопасном
внутреннем дворе будет зона отдыха

и детская игровая площадка. 

Ласнамяэ

кухонная мебель с техникой
до 2 парковочных мест
кладовка

В декабре покупателям определённых квартир
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БЕСПЛАТНО!*

В стоимость квартиры входит:

1-4-комнатные квартиры отличаются
хорошей планировкой. В безопасном
внутреннем дворе будет зона отдыха

В декабре покупателям определённых квартир
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА БЕСПЛАТНО!*

ДОМ ГОТОВ
К ЗАСЕЛЕНИЮ!

665 2177Подробнее
по телефону

*Предложение распространяется только на сделки,
 заключенные в период 1.12.2020 - 31.12.2020.

Tulen järgi Teie kasutuseta 
seisvatele sööginõudele, lil-
levaasidele, vinüülplaatidele, 
raamatutele jne. Müügieelne 
nõustamine Tasuta!  Vajadusel 
transpordi võimalus! Helista jul-
gelt! Helin 5300 2759.

***

NAHAARSTID saatekirjata ja 
järjekorrata Tallinnas. Dr.Aar-
ne, Dr.Zagnin. Vastuvõtt 65€ 
— www.vita.ee 669-0806

Домашняя одежда, бельё
Бюстгалтеры,
Латвия. От 12.-

Бюстгалтеры. 
От 5.-

Ночные рубашки от 5.-
Халаты от 14.-

Паэ 80, Bravokeskus, первый этаж.
Там где была почта и банк.

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

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

ДЕРМАТОЛОГИ в Таллиннe без 
очереди и направлений Др.Заг-
нин, Др.Аарне. Прием €65 — www.
vita.ee 669-0806


