
Lasnamäel saab suusatada  
kahes pargis

Tondiraba ja Pae parkides valmisid klassikalises 
ja vabatehnikas sõitmiseks sobivad suusarajad.
Pae pargi raja pikkus on 1,9 km, sellel on mitu 
väikest tõusu ja laskumist, mis on jõukohased 
erineva ettevalmistusega suusatajatele. Tondi-
raba pargis ootab suusasõpru ligi 1,7 km pikku-
ne suusarada. Mõlemad rajad on valgustatud ja 
sobivad suusatamiseks ka pimedal ajal. Juurde-
pääs radadele on vaba ja tasuta.

Nii kaua kui ilm lubab, jälgib linnaosavalitsus ra-
dade seisukorda ja vajadusel hooldab neid. 

Lasnamäe Pae parki tuleb  
järveäärne lava

Tallinna linnavolikogu kiitis heaks avatud lava 
detailplaneeringu Pae järve poolsaarel. Sellest 
peaks saama avalik ruum, kus saab vaba aega 
veeta ja pidada üritusi.

Planeeringu kohaselt koosneb Pae pargi ak-
vatooriumi põhjaossa kavandatav rajatis multi-
funktsionaalsest lavast ja väikesest abihoonest. 
Järveäärne lava tuleb ebatavalise lahendusega 
- osa sellest ehitatakse poolsaarele ja teine pool 
ulatub poolsaare pikendusena Pae järvele. Jär-
veäärne rannanõlv kohandatakse mitmesajale 
pealtvaatajale. Platsile ei ehitata statsionaarset 
katust, nii et ürituste välisel ajal ei hakka konst-
ruktsioon segama vaadet pargi veealale ega lava 
kasutamist muudel eesmärkidel. Talvel plaanitak-
se lava kasutada uisuväljakuna.

Detailplaneeringu järgi on ette nähtud koht ka 
väikesele abihoonele. Ühekorruselises majas 
saab hoida riideid ja varustust ning talvel on seal 
võimalik korraldada uisu- või suusalaenutust. 
Ehitis paigutatakse maastikku nii, et see sulan-
dub osaliselt reljeefi ega mõjuta pargi välimust.

Linnaosa vanem 
Vladimir Svet vastab 
elanike küsimustele 
neljapäeviti 
ajavahemikul 
kl 15–16  
telefonil 645 7780.
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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. veebruari  
seisuga 117 926 inimest. Jaanuarikuuga võrreldes vähenes  
elanike arv 121 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Koroonainfo
1. COVID-19 haigestumuse in-

tensiivsus Eestis on väga kõr-
ge. Seisuga 20.02 oli viimase 
14 päeva haigestumus  
100 000 inimese kohta 714,01.

2. Esmaseks ennetusmeetmeks 
on hea kätehügieeni järgimi-
ne, distantsi hoidmine, mas-
ki kandmine ning mustade 
kätega silmade, nina ja suu 
katsumise vältimine.

3. Alates 22.02 ei ole huvitegevu-
ses, täiendkoolitusel, täiendõp-
pel ning sportimisel rühmaviisi-
line tegevus lubatud vähemalt 
8. märtsini.

Mustakivi tunnel saab korda!
Tallinna kaasava eelarve 
hääletuse tulemuste põhjal 
tehakse Lasnamäe korda 
Mustakivi jalakäijate tunnel.

Esmakordselt toimunud Tallinna kaasa-
va eelarve ideekorje võeti linlaste poolt 
soojalt vastu - 18.– 31. jaanuarini toi-
munud rahvahääletusel osales 19 570 
inimest, mis on üle 5 protsendi hääleõi-
gusega tallinnlastest. Neis enamus – 18 
543 – andsid oma hääle elektrooniliselt, 
1027 hääletas paberil. Lasnamäe ela-
nikud moodustasid ligi veerandi (4856) 
hääletanute koguarvust. Hääletada sai 
kahe idee poolt.

Pealinna suurimas linnaosas sai valida 
16 idee seast. Oma arvamust avaldades 
olid Lasnamäe elanikud üsna ühel mee-

lel – tervelt 1411 lasnamäelast pidas va-
jalikuks teha korda Mustakivi jalakäijate 
tunnel. Oma ideed esitades märkisid 
selle autorid Anastassia Šarõmova ja 
Valentina Lašmanova, et tunneli siseil-
me on aegunud ja ei vasta tänapäeva 
ootustele. 

Tunneli korrastamise eesmärk peaks 
olema sellise linnaobjekti kujundamine, 
mis oleks atraktiivne kõigile tallinlastele, 
aga eelkõige Lasnamäe elanikele. Puh-
talt esteetilise külje kõrval vajab lahen-
damist ka turvalisuse probleem, mis on 
eriti aktuaalne pimedal ajal liikudes.

Teise koha saavutas 543 vähemhäälega 
ettepanek rajada vaateplatvorm Lasna-
mäe tänava servale, see sai 868 elaniku 
lemmikuks. Kolmas koht (809 häält) läks 
ideele korrastada Pirita jõeoru maastiku-
kaitseala grillimiskoht. Tunneli kordate-

gemine on plaanis viia ellu 2021. aasta 
lõpuks, selleks on eraldatud 128 060 
eurot.

Lasnamäelastele, kes andsid oma hää-
le teiste kaasava eelarve ideede poolt, 
anname teada, et linnaosavalitsus võtab 
teie ideid arvesse edasiste investeerin-
gute planeerimisel.

Konkurents esitatud ideede vahel oli 
suur igas linnaosas. Viies linnaosas 
eelistasid hääletanud liikumisvõimalus-
te ja terviseradade taristu arendamist. 
Kristiines pälvis inimeste poolehoiu jaa-
panipärase minimetsa rajamine ja Põh-
ja-Tallinnas algatus rajada Kass Augusti 
promenaad Kopli tänavale.

Kaasava eelarve projekt jätkub juba sel 
aastal – augustikuus algab ideekorje, 
sellele järgneb taas rahvahääletus.
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Lasnamäe idaossa on kavas  
rajada spordi- ja vabaajakeskus

Majaka asumi ja Kadrioru vahel 
valmib uus kergliiklussild

Vähem kui kuu aja pärast, 12. märtsil 
2021, möödub aasta koroonaviirusest 
tingitud piirangute kehtestamisest. Sel 
päeval kuulutas vabariigi valitsus esma-
kordselt taasiseseisvunud Eestis välja 
eriolukorra. 

Aasta jooksul oleme seisnud silmitsi 
paljude katsumustega. Esmalt oli see 
muidugi, kas informatsiooni puudumi-
sest või vastupidi, selle üleküllusest, tin-
gitud skepsis. 

Seejärel saabus meelepaha– igal pool 
tuli kanda maski ja saada hakkama 
kaugtöö ja kaugõppe väljakutsetega. 
Suve lõpul-sügise alguses tundus, et 
hullem on möödas, kuid talvepühade 
eel ootasid meid juba uued piirangud. 

Piirangute taaskehtestamisest tingitud 
meelepaha on inimlikult arusaadav, kuid 
tasub pidada meeles, et need on vajali-
kud meie endi ning meie lähedaste ter-
vise huvides. 

Tänan kõiki 
Lasnamäe elanikke 
enesevalitsuse 
säilitamise eest 
pandeemia olukorras. 
Selle eest, et kannate maske, desinfit-
seerite käsi ning piirate vajalikul määral 
sotsiaalseid kontakte. 

Selle eest, et suudate kohaneda, plaa-
nide muutmise või näiteks laste ülevii-
misega distantsõppele.

Õnneks igapäevaelu jätkub, olgugi aju-
tiste piirangutega. Kasutades juhust, 
kutsun teid tänavu tähistama Eesti va-
bariigi aastapäeva märksa tagasihoidli-
kumas formaadis. 

Aastate jooksul on Lasnamäel kujune-
nud traditsiooniks tähistada iseseisvus-
päeva kultuurikeskuse Lindakivi saalis. 
Seekord tuli meil kontsert ära jätta seo-
ses koroonaviiruse laialdane levikuga 
Tallinnas, sealhulgas Lasnamäel. 

Pidagem riigi sünnipäeva koduses rin-
gis, mõeldes läbitud katsumustele ja 
vaadates lootusega tulevikku.

Ilusat vabariigi aastapäeva!

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Narva mnt 133 maatüki arendaja on al-
gatanud detailplaneeringu, mille koha-
selt ta kavatseb ehitada alale spordi- ja 
vabaajakeskuse, mille üheks tõmbe-
numbriks saab siseronimissein. 

Kuna keskuse tulevane asukoht asub 
Lasnamäe paekalda serva lähedal, esi-
tab linn arendajale looduse säilitamiseks 
selle ala ümbruses väga ranged nõuded 
– umbes pool maatükist peab jääma ava-
tud rohealaks, millest tulevikus peaks ku-
junema osa korrastatud haljasalast Las-
namäe ja Pirita vahelise nõlva serval.

16. veebruaril toimus esimene avalik 
arutelu, kus planeerijad tutvustasid oma 
visiooni ning kuulasid inimeste kommen-
taare ja ettepanekuid. Kõik avalikul aru-
telul elanike poolt esitatud kommentaarid 
registreeriti ja neid võetakse projekteeri-
misel edaspidi arvesse.

Põhiprobleemid, mida arendaja peab ar-
vesse võtma ja lahendama, on jalakäijate 
ja sõidukite ohutu liikumise korraldamine 
tulevase keskuse vastas, arvestades seal 
kasvavat liiklust. Samuti on oluline analüü-
sida, kuidas uus objekt mõjutab vaadet lä-
hedal asuvate majade akendest, proovida 
seda mõju vähendada ja leida optimaalne 
lahendus hoone välimusele. Kolmandaks 
peab arendaja arvestama, et ala asub Las-
namäe klindi piirkonnas, mis on keskkon-
na seisukohast eriti väärtuslik. 

Detailplaneeringu osana viiakse läbi ük-
sikasjalikud geoloogilised uuringud, et 
välistada tulevase ehituse kahjulik mõju 
keskkonnale. Erilist tähelepanu pööratak-
se selle koha lähedalt alguse saava Var-
saalliku allika säilimisele.

Praegu on territoorium piiratud kõrge 
plekk-aiaga – seal toimuvad paintball’i 

mängud ja asub väike elamu. Arendaja 
plaanib ehitada kaasaegse kahekorruse-
lise maa-aluse parklaga hoone, mis on 
mõeldud aktiivseks vaba aja veetmiseks 
ja spordiürituste korraldamiseks. 

Kavandatava ehitise peamine ja kõige 
olulisem osa on rahvusvahelistele stan-
darditele vastav 17 m kõrgune sisero-
nimissein. Hoones on plaanis avada ka 
kohvik ja väike müügipunkt. Projekt näeb 
ette vajalike kommunikatsioonide, juurde-
pääsuteede, parkla, haljasalade ning ava-
liku laste mänguväljaku rajamise. Detail-
planeering algatati eelmise aasta lõpus ja 
see on algstaadiumis, mistõttu pole veel 
võimalik ehitusaega ennustada.

Narva maantee 133 ja sellega piirneva 
territooriumi detailplaneeringu kavandi 
eskiis on leitav Tallinna planeeringute re-
gistrist aadressil https://tpr.tallinn.ee/. 

Veebruarikuus algas Majaka 
asumit ja Kadriorgu ühendava 
kergliiklussilla ehitus, millega 
koos valmib ka vaateplatvorm.

Valmiv sild on osa suurest projektist, mis 
ühendab 2019. aastal valminud Ülemis-
te järvega piirneva kergliiklustee Pärnu 
maanteel Rahumäe raudteeviaduktilt al-
gava Lääne-Tallinna kergliiklusteega. 

Majaka tänavalt algav kergliiklussild jät-
kab Majaka tänava rattatee trajektoori ja 
avab mugava ja turvalise võimaluse Las-
namäe ja Kesklinna vahel liikumiseks. 

See on alles esimene samm linnaosade 
paremaks omavaheliseks sidumiseks – 
järgneb ka Lubja tänaval liikumisvõima-
luste parandamine ja uus ühendus läbi 
Valge tänava. 

Ehitustööde käigus valmib 0,2 km pikku-
ne kergliiklustee lõik, mille mahus raja-
takse kaheosaline kergliiklustee sild koos 
vaateplatvormiga Gonsiori tn ja Majaka tn 
ühendamiseks Ilvese silla kaudu.

Lisaks teedeehituslikele töödele ja konst-
ruktsioonide rajamisele rajatakse täna-
vavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, 
teostatakse maastikukujundustöid, pai-
galdatakse liikluskorraldus- ja ohutusva-
hendeid.

Uue kergliiklustee projekti on Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti tellimu-
sel koostanud Reaalprojekt OÜ. Ehitus-
töid teostab TREF Nord AS. Tööde mak-
sumus on 884 412 eurot ning tähtaeg 
oktoober 2021.



Uuslinna asum ja Võidujooksu tänav 
Uuslinna asum on oma nime saanud siia 18. sajandi lõ-
pus rajatud mereväe linnaku nime järgi „Новогородок“ 
vene ja „Neustadt“ saksa keeles. Ligi 40 hoonest koos-
nenud linnak pidi mahutama umbes 6000 mehe suurust 
kontingenti. 

Paekivist ehitatud hooned ei pidanud niiskes Eesti klii-
mas eriti pikalt vastu. Seinad lagunesid ning juba 1845. 
aastal alustati linnaku lammutustöödega. Üksikud al-
lesjäänud hooned hävisid 20. sajandi jooksul ulatuslike 
ehitustööde käigus. Tänaseks on linnakust järel peava-
hihoone, mis on viimaste aastate restaureerimis- ja re-
konstrueerimistööde käigus saanud uue ja väärika ilme 
ning on kasutusel korterelamuna.

Sõjaeelses Eestis paiknes Uuslinnas üks vähem tun-
tud objekt. 1929. aastal rajati Lasnamäele Raadio 
Ringhäälingu kesklainesaatejaam. Tänapäeval on raa-
diojaamast alles ainult masti tõmmitsate kinnituse ühe 
betoonploki murenenud jäänus, mille leiab Lasnamäe 
Mehaanikakooli kõrvalt tühermaalt.

Uuslinna asumi vahetus läheduses, Pae asumi lääne-
poolses servas kulgeb Võidujooksu tänav. Tänava nimi 
ei ole juhuslik, kuna ligi poolteist sajandit tagasi oli siin 
esimene Tallinna hipodroom. Esimene ratsavõistlus 
toimus seal 24. juunil 1884. aastal. Hipodroomi põhja-
poolne ots asub Liikuri tänava lähistel ning lõunapoolne 
praeguses Pae järves. 

Hipodroom tegutses suveajal ning lisaks rajale olid ümber 
karjamaa ehitatud ka tribüünid. Ratsavõistluste vaatami-
ne polnud tasuta – tuli soetada pilet. Ühes ajalehekuu-
lutuses märgitakse, et sissepääs koertega on keelatud. 
Hipodroom tegutses vaevu paarkümmend aastat. 

Hipodroomi ümber asusid rohkem kui sajandi eest krun-
did. Valdav enamus neist olid eraomandis, mõni kuulus 
ka ühendusele. Näiteks leiame 1887. aasta plaanilt tä-
napäeva Pae asumi alal põneva maaomaniku – selleks 
on Eestimaa Alkoholismi ja Prostitutsiooni Vastu Võit-
lemise Ühing. Vaevalt nimetatud vabaühendus alkoho-
lismiga just siinsete asukate seas võitles, pigem renditi 
maatükki välja ja teeniti tegevuse tarbeks tulu.

Loopealse sõjaajalugu ja mustad 
leheküljed
Tänapäeva Loopealse asumi alasid on aastaid kasuta-
tud militaarsetel eesmärkidel ning laskeharjutusi on seal 
tehtud 19. sajandist saadik. Vene keisririigi lõpuaas-
tail rajati sinna lennuväli. Sõjaeelses Eestis lennuvälja 
uuendati ning rajati mitu hoonet ohvitseridele ja spetsia-
listidele. Mõned hooned on endiselt alles, kuigi osaliselt 
ümberehitatuna.

Teise maailmasõja ajal sai lennuväljast oluline objekt nii 
Nõukogude kui Saksa vägedele, kuna see paiknes pea-
linna ja mere lähedal. Nii saksa- kui venekeelsetes 1940. 
aastate dokumentides kohtame lennuvälja nimetust 
Laaksberg (vene kirjapildis mõnikord isegi Лагсберг), ka-
sutusele võeti nimi, mis varem tähistas osa Lasnamäest.

Saksa okupatsiooni ajal oli Eesti kuulutatud juutidest 
vabaks alaks (sks judenfrei). Lisaks kohalikele juutide-
le on Eesti aladel tapetud ka mujalt toodud vange. 15. 
mail 1944. aastal lahkus Pariisi eeslinnast Drancyst 
Konvoi nr 73, mille rongides oli 878 prantsuse juuti. Suu-
rem osa vange suunati Leetu, kuid viis vagunit ligikaudu 
300 prantslasega jõudis Tallinna 20. mail 1944. Vangid 
paigutati Keskvanglasse (Patarei vangla) ning enamus 

tapeti ajapikku. Paarkümmend vangi saadeti tööle Las-
namäe laagrisse ning rakendati tööle Lasnamäe lennu-
väljal. On teada, et vange kasutati mullatöödel, aga ka 
näiteks rätsepatena vormirõivaste parandamisel. Kõigest 
22 Konvoiga nr 73 deporteeritutest naasis 1945. aastal 
Prantsusmaale. 2014. aastal avati endise lennuvälja põh-
japoolses servas Narva maantee ääres Konvoiga nr 73 
deporteeritute mälestusele pühendatud mälestuskivi.

Sikupilli asum: autentne 
arhitektuur ning Tallinna 
vanimaid vanglaid
Sikupilli on vaieldamatult kõige mitmekesi-
sema arhitektuuriga asum Lasnamäel. Siin 
on pea igal 20. ja 21. sajandi kümnendil 
rajatud hooneid ning leidub isegi veelgi va-
nemaid. Osa Sikupilli asumi tänavate nime-
dest tuleneb paemurdudest, mida sajandi 
eest leidis pea üle terve Lasnamäe.

Asumi vanim hoone on endine vangla. Hoo-
ne ehitati 1830. aastatel sõjaväehaiglaks, 
kuid muutus peagi kasutuskõlbmatuks. 
Paarkümmend aastat oli see eraomandis 
ning 1886. aastal rajati sinna naistevangla. 
Vanglana oli see kasutusel rohkem kui sa-
jandi vältel. Hoone süngemad aastad on 
seotud 1940. aastate repressioonidega, kui 

vahialuseid etapeeriti selle vangla kaudu Si-
berisse ja teistesse kaugetesse vangilaagri-
tesse. Praegu paikneb seal Riigi Kinnisvara 
AS, kuid pikast ajaloost kõnelevad vang-
lamüürid on mitmes kohas suhteliselt hästi 
säilinud. 20. sajandi alguse puitarhitektuur 
ja keskkond on hästi aimatavad Kivimurru, 
Katusepapi ja Paekivi tänavatel. Mullakiht 
on siinkandis eriti õhuke ning paemurrud ei 
olnud tingimata hea ja turvaline keskkond. 
Seega olid kohalike majade müügi- ja üü-
rihinnad madalad ning Sikupilli sai paljude 
Tallinna kolinud tagasihoidlike tuludega ini-
meste esimeseks elupaigaks pealinnas. 
Näiteks tulevane dirigent ja helilooja Gustav 
Ernesaks elas väikelapsena koos perega 
Sikupilli kandis kolm aastat. Ernesaksa elu-
kohta tähistab nüüd mälestustahvel.

Oma ideed palume saata linnaosavalitsuse 
e-mailile – lasnamae@tallinnlv.ee.
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Lasnamäe muuseum

Sõjaväelinnaku peavahihoone pärast restaureerimist ja 
rekonstrueerimist.

2014. aastal Tallinna linnavõimude ning assotsiatsiooni 
„Konvoiga nr 73 deporteeritute lähedased ja sõbrad“ 
ja Pariisi Holokausti Memoriaali koostöös avatud 
mälestuskivi.

Lasnamäe vangla hoone, ca 1860. Tallinna Linnamuuseum.

Ei jõua kiita oma majahoidjat? 
Esita ta aasta lumemurdja 
kandidaadiks!
„Tallinna linna lumemurdja“ konkursi eesmärk on tunnusta-
da Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ja erakinnistu-
te puhastusaladel töötavaid majahoidjaid, kelle ülesanne on 
teha lume- ja libedustõrjet, lume puudumise korral koristada 
puhastusalalt prahti ja puulehti ning tagada talvel ohutud lii-
kumistingimused.

Konkursile võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud, 
kandidaat ise ennast esitada ei saa.

Konkursi tingimustega saab tutvuda Tallinna veebilehel aad-
ressil www.tallinn.ee/lumemurdja.

Konkursile „Tallinna linna lumemurdja“ võivad kandidaate 
esitada kõik linnaelanikud. Lasnamäe saab oma kandidaa-
tidest teada anda linnaosavalitsuse e-posti aadressil lasna-
mae@tallinnlv.ee kuni 1. aprillini 2021.

Kandidaadi ülesseadmisel esitatakse kandidaadi nimi ja 
tema puhastusala täpne aadress, kandidaadi ja tema töö 
iseloomustus ning kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis. Esimeses etapis vaa-
tab linnaosavalitsuse moodustatud töörühm esitatud kan-
didaatide hooldatavad puhastusalad üle ja valib neist välja 
kolm parimat. Parema ülevaate saamiseks majahoidja tööst 
suhtleb töörühm vajaduse korral elanikega. Seejärel edastab 
linnaosavalitsus välja valitud kandidaatide ja nende hoolda-
tavate puhastusalade andmed konkursi korraldustoimkonna-
le, mis omakorda valib talve kõige eeskujulikuma majahoidja, 
kes pälvib tiitli „Tallinna linna lumemurdja“, ning kaks tunnus-
tust väärivat majahoidjat.
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Jääle minekul algab ohutus igaühest endast
Päästeametis valminud 
jääkaardil saab jälgida 
jää paksust rahvarohke-
matel veekogudel.

Jääkaart on loodud selleks, et ini-
mestel oleks võimalik saada mu-
gavalt infot jääolude kohta Eesti si-
seveekogudel. Eestis on ligi 1200 
järve ja veehoidlat, lisaks sellele 
hulk jõgesid ja tiike. Igale poole 
päästjad jää paksust mõõtma ei 
jõua, aga kindlasti kontrollitakse 
jääolusid veekogudel, kus inimesi 
käib rohkem ning kus oht õnnetus-
te juhtumiseks on suurem.

Päästekomandod mõõdavad jää 
paksust vastavalt ilmastikuolude-
le, jää olemasolule ja seni, kuni 
jääolud on muutunud stabiilseks. 
Andmed sisestatakse kaardira-
kendusse. Meeles tuleb pidada 
seda, et jääkattele tohib minna 
alles siis, kui selle paksus on vä-
hemalt 10 sentimeetrit. Õhem jää 
pole piisavalt tugev ega pruugi ini-
mest kanda. 

„Kuna eelmisel aastal jääd sisu-
liselt ei olnudki, on inimeste suur 
soov jääle minna täiesti arusaa-
dav. Kindlasti aga tuleb meeles pi-
dada seda, et ohutus on olulisim. 
Jääle minnes peab kindlasti veen-

duma, et see on piisavalt paks ja 
suudab inimest kanda. Jääkaart 
aitab sellele kaasa,“ ütles Pääs-
teameti ennetustöö osakonna eks-
pert Mikko Virkala. 

Kindlasti tuleb aga meeles pidada 
seda, et kaardil olevad andmed 
on informatiivsed ja ohutus algab 
igaühest endast – seega on parem 
jääle mineku ohutuses mitu korda 
veenduda ja alles siis minna või 
kasutada hoopis tehislikke liuvälju.

Jääle minnes peavad kaasas ole-
ma ohutusvahendid ka siis kui jää 
paksus on 10 cm, sest ühe veeko-
gu piires võivad jääolud tugevalt 
varieeruda. Mida kiirevoolulisem 
on veekogu, seda ebaühtlasem 
on jää.

Läbi jää vajudes peab inimene 
arvestama, et jääaluse vee tem-
peratuur on kõigest paar kraadi 
üle nulli. Nii külmas vees peab 
täiskasvanud inimene vastu mak-
simaalselt 10 minutit, laps kaotab 
sellise temperatuuriga vees tead-
vuse veelgi varem. Kõige parem 
oleks, kui lapsed käiksid uisuta-
mas ainult ametlikel ja turvalistel 
liuväljadel ning veekogude jääle 
omapäi ei läheks.

Päästeamet kutsub kõiki inimesi 
üles ettevaatlikkusele ja tähele-

panelikkusele veekogude ääres 
viibimisel. Jää võib pärast pikka 
ootust eelkõige lastes elevust ja 
uudishimu tekitada, seega palume 
lapsevanematel rääkida üle hapra 
jääga seonduvad riskid ning hoida 
lastel silm peal. 

Kui märkate hädalist või vajate ise 
abi, siis tuleb esimesel võimalusel 
helistada hädaabi numbril 112.

Jääkaardi leiab kodulehelt veeo-
hutus.ee ning Google'i kaardira-
kendusest.

Kuidas käituda?
• Kui jääl viibides ilmnevad ohu-

märgid – jää pragisemine või 
vajumine –, tuleb viivitamatult 
keharaskus laiali jagada ning 
lahkuda. Selleks heida kohe 
käpukile ja mine kiiresti tuldud 
teed tagasi.

• Kui aga jää pragisedes ette ei 
hoiata ja juhtud läbi vajuma, tu-
leb peatada sügavamale vette 
vajumine. Kukkumise ajal lük-
ka käed laiali ja kalluta ennast 
tahapoole. Nii takistad enda 

üleni vee alla vajumist.
• Mida rutem jääaugust välja 

saad, seda parem, sest külmas 
vees muutub inimene kiiresti 
teovõimetuks. Jääaugust väl-
ja saamisel on suureks abiks 
jäänaasklid. Jääl vinna ennast 
sinnapoole, kust tulid.

• Jääle pääsenuna rulli ennast 
või rooma jääaugust eemale. 
Kaugemal võid püsti tõusta, et 
lahkuda jäält tuldud teed pidi 
kindlale maale ja võimalikult 
soojadesse oludesse. 

Kaks Lasnamäe kooli said ruumikitsikuse 
leevendamiseks moodulmajad
Üheksa Tallinna kooli hakkasid aasta al-
guses kasutama moodulmaju, mida linn 
rendib ruumikitsikuse leevenduseks 
järgmise viie aasta jooksul.

Õpilaste arv on pikemas perspektiivis pigem 
kahanev, mistõttu ei ole igal pool mõistlik ra-
jada uusi alalisi õppehooneid. Koolide juur-
de paigaldatavad moodulmajad on ajutised 
ehitised, mis kohaldatakse õpperuumideks. 
Mujal riikides ennast tõestanud moodulma-
ju on Tallinn varem püstitanud peamiselt 
lasteaedade juurde. 

Kasutusele võetud lahendus peaks andma 
koolidele rohkem paindlikkust õppetöö kor-
raldamiseks, näiteks selleks, et vähendada 
või kaotada õhtupoolseid vahetusi. Samuti 
tekivad paremad võimalused väikeklassi-
deks ja individuaalseks õppeks. 

Riigihanke kohaselt said moodulmajade 
näol lisaruumi üheksa Tallinna kooli, nende 
hulgas ka kaks Lasnamäe kooli: Tallinna 
Pae gümnaasium ja Lasnamäe gümnaa-
sium. 

Möödunud aastal kuulutas Tallinna haridu-
samet moodulmajade rentimiseks välja rii-
gihanke, mille võitsid Cramo Estonia AS ja 
Ramirent Baltic AS. Moodulmajade rentimi-
se kogumaksumus viie aasta peale on 1,69 
miljonit eurot. 

Lasnamäel käivitus esimene päris 
oma taskuhääling, mis valmib kohali-
ke noorte ja linnaosa noortekeskuse 
koostöös. 

Noored ise valivad taskuhäälingusaade-
tesse teemad ja külalised, valmistavad 
ette küsimused, töötlevad heli ja interv-
jueerivad saatekülalisi. Saadete teemaks 
on kool, muusikaeelistused, reisimine ja 
hobid, aga ka armastus, igapäevaelu, 
huumor, looming, universum ja palju 
muud. Kui teile pakuvad huvi noorte ar-
vamused, tere tulemast Podlasna tasku-
häälingusse! Podcasti heli eest vastutab 
lavanime crxss all tuntud muusik Alek-
sandr Larens.

„Oleks väga põnev kohtuda ühiskonna 
elu mõjutavate inimestega eri tegevus-
aladelt, kunstist poliitikani,“ märkis tasku-
häälingu produtsent ja saatejuht Daniel 
Põld. „Noortekeskus on koht, kus on alati 
palju positiivsust ning kohtab sooje ja 
südamlikke inimesi, just sellepärast soo-
vitan kõigil, kes seda nupukest loevad, 
saata oma lapsed meie noortekeskuses-
se,“ jätkab Daniel. 

Sellega on raske mitte nõustuda. Tasuta 
ringid ning kunsti-, jooga-, DJ-, meedia-, 
psühholoogia-, huumori- ja kultuuriklubid, 
igal nädalal aset leidvad üritused, võima-
lus teha koolitöid kohapeal ning süvene-
da PS4 või lauamängude maailma, veeta 
aega eakaaslastega, mängida lauaten-
nist või lauajalgpalli – seda kõike pakub 
Lasnamäe noortekeskus igal tööpäeval. 

Oma filiaal on keskusel ka Raadiku kan-
dis. Aadressil Raadiku tn 8b/1-5 (fonolu-
kul tuleb vajutada 5) tegutsevas noor-
testaabis toimub tasuta ringitegevus. 
Muuhulgas saab harrastada LegoArti ja 
kitarrimängu. Leidmaks noortekeskuse 
taskuhäälingut, otsige Youtube’is märk-
sõna „Podlasna“.

Kui tahate ise tulla taskuhäälingusaates-
se külalisena (sõltumata vanusest), and-
ke oma mõtetest teada e-posti aadressil 
viktor@noortekeskus.ee.

Lasnamäe Noortekeskus
Punane tn 69D 
(Varraku peatus)
www.noortekeskus.ee

MEELDETULETUS
Tallinna linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kin-
nitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist 
taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ p 13 ja Tal-
linna linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tal-
linna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku 
tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 põhjal 
on eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud 
kohustatud iga aasta esimese kvartali (esimese kolme kuu) 
jooksul kinnitama eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel ole-

mise aluseid. Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustu-
tatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas 
eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevaid 
isikuid pöörduda hiljemalt 31. märtsil 2021 Lasnamäe 
linnaosa valitsusse, täita andmete kinnitamise vorm, 
mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.
ee struktuuri „Lasnamäe linnaosa“, „Elanikule“ > „Eluase 
Raadikul“ või „Asustamata eluruumid“ all ning seejärel 
saata e-postiga vastavale spetsialistile:

• Riina Koppel, e-post Riina.Koppel@tallinnlv.ee (munitsi-
paaleluruumid);
• Monika Priimenko, e-post Monika.Priimenko@tallinnlv.
ee (noored pered ja Tallinna linnale vajalikud töötajad);
• Kaja Merilaine, e-post Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee (sot-
siaaleluruumid).

Andmete kinnitamise vormi saab täita ka Lasnamäe lin-
naosa valitsuse infolauas. Lisainfo: Lasnamäe linnaosa 
eluasemekomisjoni sekretär Riina Koppel, telefon 645 
7705.

Podlasnast oled kuuldunud?



Cassandra Carr Kaljo
Euroopa kliimapakti saadik

Üks 2020. aasta tähtsamaid pal-
jastusi oli tasakaalu puudumine 
meie suhetes loodusega – tõde, 
mille eiramine on muutunud aina 
keerulisemaks.

Olles kanadalanna, olen sügavalt 
teadlik looduse ja inimeste isikliku 
heaolu sümbioosist. Kanada imeline 
maastik mõjutab tugevalt kanadalas-
te identiteeti. Kuigi looduslik keskkond 
on kanadalaste enesemääratlemisel 
tähtis, on ka Kanadal majanduslikest 
protsessidest ja linnastumisest tule-
nevate kahjulike efektide leevendami-
seks palju tööd teha.

Sama põhjuse tõttu algatas Euroo-
pa Komisjon Euroopa Liidu Rohelise 
Kokkuleppe, tutvustades esimesi va-
batahtlike #EUClimatePact saadikuid 
eesmärgiga ühendada globaalne 
kliimamuutusega tegelev liikumine 
kohaliku elanikkonnaga. Praegusest 
180-st Euroopa kliimapakti saadikust 
üle kogu Euroopa on kaks Eestis, 
olen üks neist. Loodetavasti liitub mi-
nuga rohkem vabatahtlike. 

Keskkonnaprobleemide lahenda-
miseks loodud võrgustik tugevdab 
koostööd ning loob võimalusi part-
nerluseks. Võrgustiku põhieesmärk 
on jõuda kõikide ühiskonnakihtideni, 
et kõigil oleks võimalik keskkonna-
kaitses kaasa lüüa ning kõik saaksid 
sellest tulenevaid hüvesid nautida.

Nagu kanadalastel, nii on ka eestlas-
tel loodusega lähedane suhe. Paljud 
Eesti kultuuri elemendid ja traditsioo-
nid peegeldavad seda lähedust. Siis-
ki, parandusteks on ruumi, eelkõige 
riigi jätkuva fossiilikütusest sõltuvuse 
osas.

Sellegipoolest, kohaliku tasandi or-
ganisatsioonide jätkusuutlikkusele 
pühendumine ning Tallinna kandi-
deerimine Euroopa rohepealinna 
tiitlile 2022. aastal lubavad laienevat 
tunnustust vajadusele ühendada jät-
kusuutlik mõtlemine kõikide Eesti elu 
aspektidega.

Saavutamaks seda eesmärki, pea-
vad kliimamuutusega võitlemiseks 
ettevõetud tegevused peegeldama 

ühiskonna mitmekülgsust, kattes kul-
tuuri- ja keelespektrit ning lõigates 
läbi barjäärid, hoolimata ühiskonna-
kihist või võimetest. Kuigi meie indivi-
duaalne roll on kahtlemata tähtis, on 
kollektiivi jõud ning hoog mõjuvamad. 

Seega kutsun ma üles liituma minu-
ga ning saama #EUClimatePact saa-
dikuks!

Kui sul on käsil jätkusuutlikkuse-
ga seotud projekt või soovid lihtsalt 
rohkem Euroopa kliimapakti saa-
dikuprogrammist teada saada, siis 
kontakteeru minuga e-maili teel aad-
ressil cassandra.carrkaljo@bef.ee. 

Loodetavasti saame kontakti luua 
ning aasta jooksul koostööd teha.
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Ajutised muudatused 
Pallasti tänava  
postkontori töös 
Seoses COVID-19 lähikontaktsusega viibivad Pallasti 
postkontori töötajad alates 15.02.2021 eneseisolatsioonis 
ning postkontori töökorraldust on muudetud. Postkontoris 
väljastatakse ainult pakke. Omniva OÜ loodab postkontori 
tavapärase töö taastada nii kiiresti kui võimalik. 

Lähim postkontor: Finest postkontor, Pärnu maantee 22,
E–R 10.00–19.00; L 10.00–15.00;
Lähim pakkide saatmise koht:  Omniva pakiautomaat,
Sikupilli Prisma pakiautomaat (Tartu mnt 87);
Lähim postmarkide müügikoht: Sikupilli Prisma (Tartu 
mnt 87).

Algas fotokonkurss 
„Aastaring Tallinnas 2021“
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet kuulutas välja 
veebipõhise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 2021“. 
Võistlustöid saab esitada kuni 15. septembrini.

Konkursi eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid 
Tallinnast, mis jäädvustaksid linnas toimunud sündmusi, 
inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.

Komisjoni poolt parimaks tunnistatud töö autor saab auhin-
naks fotopoe kinkekaardi väärtusega 500 eurot ning rahva 
lemmikuks valitud töö autor fotopoe kinkekaardi väärtuse-
ga 100 eurot ja raamatu. Eripreemiaks on samuti 100-eu-
rosed fotopoe kinkekaardid.

Võistlusele võib saata fotosid, mis on jäädvustatud 2020. 
ja 2021. aasta jooksul. Võistlustöid saab esitada 15. sep-
tembrini läbi konkursi kodulehe fotokonkurss.tallinn.ee. Ko-
dulehelt leiab ka konkursi tingimused.

Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele, avalikus-
tatakse 16. septembril ning kuni 21. septembrini toimub 
konkursi kodulehel avalik hääletamine, kus selgub rahva 
lemmik. Konkursile esitatud töid hindab ka komisjon, kes 
valib välja võidutöö ning veel kümme äramärkimist väärivat 
tööd.

Loeme läbi Eestimaa! 
Tallinna keskraamatukogu tähistab Eesti sünnipäeva 
28. veebruarini kestva lugemisväljakutsega „Loeme 
läbi Eestimaa“. 

Väljakutse sisuks on leida ja läbi lugeda raamatuid, mida 
saab seostada Eesti erinevate maakondadega – kas autori 
sünnikoha, loo tegevuspaiga vm järgi. Auhinna saamiseks 
tuleb iga raamatu kohta anda raamatukogule tagasisidet – 
üksi osaledes viiele raamatule, perega 15 raamatule (üks 
raamat iga Eesti maakonna kohta). Väljakutseks sobivat 
kirjandust võib valida nii koduselt raamaturiiulilt, raamatu-
kogust kui ka e-raamatukogust ELLU. Lugemissoovitusi 
leiab ka raamatukogu blogidest. 

Lugemisväljakutset „Loeme läbi Eestimaa“ toetab Kalev.  
Lisainfo: laste@tln.lib.ee või 683 0914.

Romantiline komöödia 
„Parim enne“ 
Karla on turvamees ühes suures Tallinna 
kaubanduskeskuses. Ta on olnud turva-
mees terve elu, ta kohe oskab seda tööd. 
Pätte ja pisivargaid on tänapäeval nii palju, 
et pane ainult tähele ja püüa. Ühel päeval 
jääb Karlale vahele aga Hanna. Hanna 
töötab juba aastaid Soomes ja käib igal 
võimalusel Tallinnas pere juures. Hanna ja 
Karla lähevad kohe tülli, kuid sellest tülist 
sünnib üks väike säde…

Aga kas siis sellest piisab, kui sa kohtad 
täiesti juhuslikult kedagi, kes su südame 
varastab? Lähed pärast tööd poodi ja väl-
jud sealt hoopis uue inimesena? Kas nii 
saab, et otsustad lihtsalt ühel päeval oma 
elu muuta isegi siis, kui sa ei ole enam 
noor ja uljas, vaid vana ja ettevaatlik? Või 
on inimesel nagu sooduspakkumistelgi 
parim enne kuupäev, mille kukkudes pan-
nakse tuled kustu ja muusika kinni.

Autor Andra Teede
Lavastaja Anne Velt
Osades Tarvo Krall ja Katrin Valkna

Etendust mängitakse T1 kaubandus-
keskuse (Peterburi tee 2) 2. korruse 
keskaatriumis Raamatukodu poes.

Etendust toetavad:  
Eesti Kultuurkapital, T1,  
Raamatkodu, Rimi

Saa Euroopa Liidu 
kliimapakti saadikuks



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 

Tatjana 
Shevtshenko
Maakler

+372 515 2005
tatjana.s@pindi.ee pindikinnisvara

Aitan müüa!
      Aitan üürida!

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

Ootame  oma Lasnamäe 
    filiaali   juurde tüdrukuid:

2010, 2011,  
2015, 2016 aastal sündinud

treener Jevgenia Melnikova
e-mail: zez22@inbox.ru

2013 aastal sündinud

treener Diana Zozulja
e-mail: diana.zozulja@gmail.com


