
Punasele tänavale ehitatakse 
kogukonnamaja
Lähiaastatel on Punasel tänaval oodata uudse 
kogukonnamaja ehitamist. Teiste hulgas leiavad 
majas püsiva tegevuskoha raamatukogu ja noorte-
keskus. Ehitamisel lähtub linn uudsest ühiskondlike 
hoonete ehitamise kontseptsioonist, mis võimaldab 
linnaosa elanikel läheneda oma vaba aja sisustami-
sele ja kogukonna tugevdamisele täiesti uuel moel. 
Tulevikus saab endise Paekaare gümnaasiumi 
kohale rajatavas keskuses pakkuda palju rohkem 
kui raamatukogu, noortekeskuse ja meistrikodade 
teenust. Kogukonnamaja saab olema elav kooslus, 
mille kujundamises ja juhtimises hakkavad olulist 
rolli mängima kohalikud elanikud ise. Jaanuari al-
guses kuulutas Tallinna innavaraamet välja Punane 
17 kogukonnamaja väärtuspõhise projekteerimise 
hanke, et leida majale parim võimalik arhitektuurne 
ja ruumiline lahendus. Hankes hinnatakse esitatud 
projektide arhitektuurset lahendust, ruumilist jao-
tust ja maksumust. Võitja on kavas välja kuulutada 
märtsi jooksul. Keskuse projekteerimine võtab kava 
kohaselt ühe aasta, selle ehitamine ja sisustamine 
on kavandatud aastatesse 2022–2023. Tallinna 
eelarvestrateegia näeb ette Punane 17 kogukon-
namaja rajamiseks 11,4 miljonit eurot.

Lasnamäel on käimas sadade  
puude hoolduslõikused
Sobivate ilmastikutingimuste saabudes alusta-
sid haljastustöötajad linnaosa puude ja põõsaste 
sanitaar- ja noorenduslõikusega. Läänemere tee 
ääres harvendati puude kroone ja eemaldati se-
gavad oksad kõigilt seal kasvavatelt mändidelt ja 
pärnadelt. Puude ja põõsaste hooldustöid tehti ka 
Lasnamäe tänava 32–38 majade vahelisel alal. 
Linnaosavalitsuse prioriteet on puude säilitamine, 
seetõttu langetatakse ainult kahjustatud puid. So-
bivaimad kuud kevadise hoolduslõikuse jaoks on 
veebruar ja märts, kuna siis on puud alles "unefaa-
sis". Sellel perioodil tehtud lõikus soodustab puu 
kasvu, aitab pikendada selle eluiga ja säilitada 
tervist. Lasnamäel puude hooldamise või langeta-
misega seotud küsimuste korral võib pöörduda lin-
naosavalitsuse haljastusspetsialisti poole telefonil 
645 7703 või võtta ühendust Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalametiga telefonil 645 7197.

Bussiiliinide nr 9 ja 13  
ajutised muudatused 
Seoses Kadaka tee rekonstrueerimisega muude-
takse ajutiselt bussiliinide nr 9 ja 13 liikumisteed.

Bussiliin nr 9 Päeva esimesel poolel Priisle suu-
nal liikumistee ei muutu, Kadaka suunal sõidab 
buss marsruudil Kadaka tee, Ehitajate tee, Vilde 
tee, Akadeemia tee. Ajutiselt tehakse Autobussi-
koondise peatus Ehitajate teel. Päeva teisel poolel 
sõidab buss Priisle suunal marsruudil Akadeemia 
tee, Vilde tee, Ehitajate tee ja Kadaka tee. Kadaka 
suunal liikumistee ei muutu, Kadaka peatus te-
hakse ajutiselt Akadeemia teele. Mõlemal suunal 
tehakse täiendavalt peatused Akadeemia tee ja 
Kaja.

Bussiliin nr 13 Seli suunal liigub buss marsruudil 
Õismäe tee ja Ehitajate tee, ära jääb liikumistee 
Järveotsa teel, Akadeemia teel ja Kadaka teel. 
Väike-Õismäe suunal on marsruudiks Ehitajate 
tee ja Õismäe tee, ära jääb liikumistee Kadaka 
teel, Akadeemia teel ja Järveotsa teel. Seli suunal 
tehakse täiendav peatus Meistri, ära jäävad pea-
tused Pöörise ja Kadaka. Väike-Õismäe suunal 
tuleb ajutine Autobussikoondise peatus, täienda-
valt tehakse peatus Meistri, ära jäävad peatused 
Kadaka ja Pöörise.

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. märtsi seisuga  
117 804 inimest. Veebruarikuuga võrreldes vähenes  
elanike arv 122 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Aeg on võtta vastutus
OLEN LÄHIKONTAKTNE
• Jää koju!
• Võta ühendust oma perearstiga, kes saab sulle ka töövõi-
metuslehe/hoolduslehe väljastada.
• Kodus pead viibima 10 päeva alates lähikontaktist. Soovi 
korral on võimalik minna 10. päeval testima.
• Info selleks saad kas robotkõnelt, terviseameti saadetud 
SMSi või e-kirja kaudu.
• Jälgi oma tervist!
• Kui sul esinevad haigussümptomid, teavita kohe oma pere-
arsti või helista perearsti nõuandeliinile 1220.

OLEN COVID-19 HAIGE
• Jää koju ja võta ühendust oma perearstiga.
• Terviseamet võtab sinuga ühendust esimesel võimalusel. 
• Küsimused, mida terviseamet sulle esitab, leiad tervisea-
meti koduleheküljelt https://www.terviseamet.ee/et/uusko-
roonaviirus.
• Võta ühendust oma lähikontaktsetega ning teavita neid ka-
rantiinis viibimise vajadusest.
• Järgi käte- ja hingamisteede hügieeni.
• Märgi võimaluse korral oma haigestumine ka HOIA raken-
dusse.

KUIDAS END KAITSTA?
• Pese tihti käsi
Kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohta-
des käte desinfitseerimisvahendit.
• Kanna maski ja jälgi hingamisteede hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekord-
se salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta seejärel 
käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünar-
varre osa), aga mitte paljast kätt.
• Hoidu lähikontaktist
Üksteisega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis 
on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
• Kui sul on palavik, köha, hingamisraskused, otsi vara-
kult abi
Sümptomite ilmnemisel võta ühendust perearstiga või helis-
ta perearsti nõuandeliinile 1220.

MILLAL SAAN VAKTSINEERIDA?
Vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult, seepärast toimub 
vaktsineerimine COVID-19 haiguse vastu etappides. Vakt-
sineerimist alustati tervishoiuasutustest, hoolekandeasutus-
test ja tervise või ea tõttu kõrgema riskiga inimestest. See-
järel vaktsineeritakse haridustöötajad, politsei-, pääste- ja 
sotsiaaltöötajad ning teised elutähtsate teenuste osutajad ja 
eesliinitöötajad. COVID-19 vastase vaktsineerimise võimal-
damine kõigile Eesti elanikele algab maikuus.

Vaktsineerimise ajakavaga tutvu 
www.vaktsineeri.ee/covid19

MIKS VAKTSINEERIDA COVID-19 VASTU?
Vaktsineerides kaitsed nii ennast kui teisi COVID-19 haigu-
se eest. Vaktsineerituna on väga väike risk põdeda haigust 
raskelt või kaua. Nii aitad kaasa haiguse leviku peatamisele 
ja tavapärase elu juurde tagasipöördumisele.

Lisaks vaktsineeri-
misele on haiguse 
leviku tõkestamiseks 
oluline pesta käsi, 
hoida distantsi, kan-
da maski ja püsida 
haigena kodus.

Pealinna kõrgeim nakatumisnäitja  
püsib endiselt Lasnamäel

Loe, kellele jagab linn tasuta maske (lk 2)
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Vaata, kes saab lähiajal tasuta maske

Vaktsineerimine on põhiline,  
mis aitab meid isolatsioonist välja

Kui leiad oma postkastis 
maskipaki…

Ära satu paanikasse! Postkastist leitud 
maskipakk on märk sellest, et tuleb olla 
tähelepanelik ja mõelda sellele, kuidas 
saad maandada koroonasse nakatumise 
riski.

Alates märtsi teisest nädalast viivad 
Lasnamäe linnaosavalitsuse ja meie hal-
latavate asutuste töötajad teatud Lasna-
mäe kortermajade postkastidesse ühe-
kordseid maske. Seda tehakse nendes 
majades, kus on üle 5 inimese, kes on 
nakatunud koroonaviirusesse. Me anna-
me tasuta maskid kõrge nakatumisriskiga 
majade elanikele, et nad oleksid teadlikud 
viiruse kiirest levikust nende majas ja os-
kaksid end selle eest kaitsta. Maskidega 
koos leiab postkastist ka meelespea oluli-
semate koroonareeglitega.

Lisaks sellele pakume korteriühistute-
le tasuta pesemisvahendeid ühispindade 
jaoks. Epideemia ajal on oluline, et re-
gulaarselt puhastataks neid pindu, mida 
inimesed trepikojas tihti puudutavad: uk-
selingid, fonolukk, käepidemed, liftid jne. 
Vastupidiselt laialt levinud arvamusele ei 
ole tingimata vaja teostada puhastust eri-
liste desinfitseerimisvahenditega – piisab 
tavalisest tarbekeemiast. Võib öelda, et 
koroona ajal on kortermaja olulisim inime-
ne koristaja. Just tema kätes on võimalus 
koroonaviiruse edasise leviku piirami-
seks. Ärgem unustagem teda ka selle töö 
eest tänada, nii nagu peaksime tänama 
ka meie kojamehi viimase kümnendi kee-
rulisima talvega hakkama saamise eest.

Kokku oleme 12. märtsiks jõudnud 
kohale viia 166 280 maski ja 610 liitrit pu-
hastusvahendeid. Need jaotusid 122 kor-
termaja vahel ja sama palju kortermaju on 
meil veel ees. Igaüks meist võiks lugeda 
nendest numbritest välja lihtsa, aga kur-
vastava tõe: koroonaviirus levib ühtlaselt 
ja aktiivselt, väikestes ja suurtes majades, 
uutes, nõukogude- ja eestiaegsetes ma-
jades, Lääne-, Kesk- ja Ida-Lasnamäel. 
Kahjuks saab nakatuda praegu kõikjal: 
tööl, bussis, kaubanduskeskuses.

Aga ma usun, et me saame hakka-
ma. Me juba teame suuresti, kuidas see 
viirus levib ja kuidas seda põetakse. Me 
teame, et see viirus on surmav, aga me 
saame maandada riske. Me juba hak-
kasime vaktsineerima ja just siit paistab 
võimalus naasta normaalse elu juurde. 
Aga kõige olulisem on see, et möödu-
nud aasta jooksul oleme õppinud rohkem 
üksteist toetama ja mõistma ning kõikide 
uudiste kiuste säilitanud usu endasse ja 
paremasse tulevikku. Mina usun, et me 
saame hakkama.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Alates 10. märtsist jagab Lasnamäe 
linnaosa valitsus tasuta maske lin-
naosa paljulapselistele peredele ja 
üksikvanematele. Maske jagatakse 
linnaosavalitsuses (Pallasti 54) ja kul-
tuurikeskuses Lindakivi (J. Koorti 22)

Tasuta maskipakid on mõeldud suurtele 
peredele ja üksikvanematele, kelle elu-
koht rahvastikuregistri andmetel asub 
Lasnamäel. Paljulapseline on pere, kus 
on vähemalt kolm last.

Maskide väljaandmine toimub tööpäeviti 
kell 10.00–16.00. Suured pered saavad 
kaks pakki, igas on 50 maski, üksikvane-
mad ühe 50 maskiga paki.

Linnaosavalitsus palub kõigil, kes tulevad 
tasuta maske saama, hoida vajalikku dis-
tantsi ja majja sisenedes kanda maski. 
Palume tulla ainult tervetel inimestel, kel-
lel ei esine koroonaviiruse sümptomeid ja 
kes pole haigestunud isikuga lähikontak-
tis olnud.

Samuti alustas linnaosavalitsus maskide 
jagamist kõrge koroonaviirusesse haiges-
tumisega korteriühistutes. 

Kokkuleppel korteriühistuga pannakse 
10-kaupa pakendatud maskid majaelani-
ke postkastidesse. 

Aprillis hakatakse meditsiinilisi maske ja-
gama ka üksi elavatele pensionäridele. 
Ühtekokku jagab linn märtsis ja aprillis 
linlastele 1,5–2 miljonit maski.

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine 
algas Eestis detsembrikuu lõpus hari-
dustöötajatest. Märtsi keskpaigaks oli 
vähemalt ühe kaitsesüsti saanud enam 
kui 122 tuhat eestimaalast. Sellele vaa-
tamata leidub ikka veel piisavalt palju 
neid, kes on vaktsineerimise osas kaht-
levad. Kaitsepookimise tulemuslikku-
sest ja tagajärgedest räägib Lasnamäe 
Lehele perearst Karmen Joller. 

– Millest eest kaitseb COVID-19 vastane 
vaktsineerimine? 
– COVID-19 on väga ettearvamatu haigus: 
mõnel inimesel kulgeb see väga kergelt, 
isegi ilma sümptomiteta, aga teisel inime-
sel – isegi kui ta on seni olnud noor ja ter-
ve – võib haigus kulgeda väga raskelt ja 
võtta isegi eluohtliku pöörde. Seetõttu on 
igaühel väga oluline kaitsta end vaktsiini-
ga – nii eakatel ja krooniliste haigustega 
inimestel kui täiesti tervetel. Hetkel Eestis 
kasutusel olevad vaktsiinid eeldavad kahe 
süsti tegemist, kuid kaitse hakkab tekkima 
juba esimese süsti järel. On leitud, et näi-
teks AstraZeneca vaktsiini puhul pääseb 
haiglasse sattumisest 80% neist, kellel 
on esimesest süstist möödas kolm näda-
la. On teada, et Pfizer/BioNTechi vaktsiini 
kaitse on juba seitse päeva pärast esimest 
süsti umbes 50%. 

– Kui kaua toimib vaktsineerimise kait-
semõju? 
– Praegu on kindel, et kaitse kestab vä-
hemalt kuus kuud, tõenäoliselt aga terve 
aasta. Uuringud selles osas alles käivad 
– vaktsiini hakati katsetama eelmise aasta 
suvel, ja kaitse kestust pole võimalik öelda 
rohkema aja kohta kui vaktsiin kasutusel on 
olnud. Aga andmeid lisandub iga päevaga. 

– Keda kutsutakse vaktsineerimisele 
eelisjärjekorras? 
– Esimesena kutsutakse kaitsesüsti saa-
ma riskirühma kuuluvaid ehk krooniliste 

haiguste põdejaid ja üle 70-aastaseid ea-
kaid. Teile helistatakse perearstikeskusest. 
– Kuidas peab toimima inimene, kes ei 
kuulu ühtegi riskirühma, kuid soovib 
vaktsineerida kasvõi selleks, et tunda 
end kindlamalt avalikes kohtades liiku-
des? Kas tal on mõtet pöörduda selle 
palvega oma perearsti juurde? 
– On ikka, kuid tuleb arvestada, et perears-
til võib olla ootejärjekord vaktsineerimiseks 
ja sel juhul peab ta tegema valiku kõigi 
soovijate vahel, lähtudes samadest kritee-
riumitest ehk vanusest ja terviseseisundist. 
Näiteks meie perearstikeskuses on selles 
ootejärjekorras juba 550 inimest. 

– Kas on selliseid inimesi, kellele on 
vaktsineerimine vastunäidustatud?
– Vaktsineerimisele on väga vähe vastu-
näidustusi, neid peaaegu ei olegi. Näiteks 
ei tohi vaktsiini teha inimesele, kellel on 
esimese sama vaktsiini annuse järgselt 
tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon. 
Ettevaatlik tuleb olla ka nendega, kellel on 
esinenud eluohtlikke allergilisi reaktsioo-
ne muudele vaktsiinidele. Teiste allergiate 
puhul muretsema ei pea. Vaktsiin toimib 
nõrgemalt neil, kellel on immuunsüsteem 
kas haiguse või mõne ravimi abiga alla 
surutud. Aga neid inimesi ohustab ka CO-
VID-19 palju rohkem kui terveid inimesi. 
Seetõttu on vaktsineerimine väga oluline 
– vaktsiin annab vähemalt osalise kaitse. 

– Eestis on antud müügiluba kolme 
tootja vaktsiinile – Comirnaty, Moderna 
и AstraZeneca. Kas kaitsesüsti saaja 
võib ise nende vahel valida? 
– Seni, kui meil ei ole piisavaid vaktsiiniko-
guseid, valikuid teha ei saa. Soovitan vas-
tu võtta selle, mis teile pakutakse. 

– Mida te soovitaksite neile, kes hoi-
duvad vaktsineerimisest kaitsesüstiga  
kaasnevate kõrvaltoimete tõttu? 
– Pidage silmas, et haigus ise on kor-
dades hullem kui võimalikud vaktsiini 
kõrvaltoimed. Kasutatavate vaktsiinide 
kõrvaltoimed on meile hästi teada. Meile 
on teada, mis mõju need avaldavad ja 
kui pikalt see mõju kestab – reeglina mit-
te kauem kui 24 tundi, harva ka 72 tundi. 
Seda aga, kuidas kulgeb haigus vaktsi-
neerimata inimesel, ei oska prognoosida 
ükski arst. Nagu on teada, siis ühtedel 
kulgeb see peaaegu sümptomiteta, tei-
sed aga satuvad tüsistustega haiglasse, 
ja haigus jätab ka pikaajalisi ja püsivaid 
kahjustusi. Kindlasti ei tohi vaktsineeri-
mist karta, sest see on põhiline, mis aitab 
meid välja isolatsioonist ja aitab taasta-
da normaalse elu. Teine eelis on see, et 
kaitsesüsti saanud inimene ei pea jääma 
isolatsiooni kui ta näiteks reisib või on 
lähikontaktne. Distantsi hoida ja maski 
kanda tasub ka vaktsineeritutel niikaua, 
kuni Eestis on koroonaviirust väga palju: 
haigestuda võib ka vaktsineeritud inime-
ne. Vaktsineeritud inimene põeb haigust 
siiski oluliselt kergemini ja kiiremini kui 
vaktsineerimata inimene. 

– See, et koroonaviirus võib eriti laas-
tavalt mõjuda just eakate tervisele, oli 
teada juba pandeemia algusest. Nüüd 
aga käivad jutud, et ka vaktsiinide mõju 
võib nende puhul olla tõsisem…
– Vastupidi: eakatel ei ole peaaegu üldse 
kõrvaltoimeid. Ja teiseks – tänu sellele, et 
meil on vaktsineeritud üle 30% üle 80-aas-
teseid, on Eestis eakate haigestumine 
hakanud langema. Inglismaal ja Iisraelis, 
kus on vaktsineeritud väga suur hulk rah-
vastikust, alustati just eakatest inimestest. 
Alguses neist, kes on 80+, siis 70+ ja nii 
edasi. Selle tulemusena on seal eakate 
haigestumine ja suremus praktiliselt kadu-
nud ning koroonaviirust põevad peamiselt 
nooremad ja tugevamad. 

– Mida pidada silmas vaktsineerima 
minnes?
– Esiteks tuleb minna kohale õigeks ajaks 
– mitte liiga vara ega liiga hilja. Kindlasti 
tuleb kanda maski. Selga oleks hea pan-
na sellised riided, mis väga kergesti õla 
paljastada – et süsti saaks kiiremini teha. 
Ooteruumis tuleb teiste inimestega hoida 
2-meetrist distantsi.
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Läks lahti! Tondiraba park valmib tänavu sügiseks

Piirangud aitavad koroonaviiruse 
leviku kontrolli alla saada

Seoses Tondiraba pargi ehituse al-
gusega on suurem osa tulevasest 
pargialast ja seda läbivatest rada-
dest suletud märtsi keskpaigast 
kuni tööde lõpuni augustis 2021. 

Ehituse kestel saab jalutamiseks ka-
sutada lääne pool Tondiraba jäähalli 
asuvat Paasiku tänavale viivat rada 
ning Paasikust mööda pargi piiri Mus-
takivi teeni kulgevat teed (vt skeemi). 
Lasnamäe linnaosavalitsus palub 
vabandust võimalike ebamugavuste 
pärast ja kutsub järgima ajutisi liiklus-
korralduse märke. Ehitustöid puudu-
tavate küsimuste korral saab pöördu-
da Tallinna Teede AS poole telefonil 
606 1901. Pargi projekteerimisel võt-
sid AB Artes Terrae maastikuarhitek-
tid Tanel Breede, Heiki Kalberg ja 
Merle Karro-Kalberg aluseks kaks 

lähte-eesmärki. Esiteks peab pargis 
säilima olemasolev bioloogiline mit-
mekesisus ning teiseks peab valmis 
park pakkuma rikkalikke võimalusi 
kõigile külastajatele, sealhulgas las-
tele, noortele ning piiratud tervislike 
võimalustega külastajatele. Peale 
mitme lastemänguväljaku luuakse 
pargis võimalused meeskondlike ja 
individuaalspordialade ning jõuhar-
jutuste harrastamiseks, ka on kavas 
rajada mugav taristu jalgrattaga sõit-
miseks. 

Pargi loodeosas saab tulevikus ole-
ma ainulaadne ekstreemspordi ala 
skate-pargi ja pump-track’iga. Plaa-
nis on ka liuväli, kus suvisel aastaajal 
saaks tegeleda teiste spordialadega. 
Parki on kavandatud piknikuala ja 
kohvik-paviljon.

Vähemalt 11. aprillini kestvate piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada 
koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

2+2 reegel avalikus väliruumis
Avalikus väliruumis tohib koos liikuda mit-
te rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb 
hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei 
laiene koos liikuvale perele ega olukorda-
dele, kus seda pole võimalik mõistlikult 
täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool 
avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, 
mänguväljakutel, pargis ja parklates kui 
ka looduses. 2+2 reegel kehtib juba vara-
semast kõikjal avalikus siseruumis.
 
Haridus
Distantsõppele jäävad ka 1.–4. klassi õpi-
lased, samuti ei lubata kontaktõppele põ-
hikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks 
valmistujaid. Erandina on algklasside õpi-
lastel vältimatutel juhtudel võimalik viibida 
koolihoones ja osaleda seal korraldatud 
tegevustes. Valitsus annab tungiva soovi-
tuse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta 
lasteaeda ega lastehoidu. 
 
Sportimine ja huvitegevus
Alates 11. märtsist on avalikes siseruu-
mides keelatud sportimine, treenimine, 
noorsootöö, huvitegevus, huvihari-
dus, täienduskoolitus ja täiendõpe.

Välitingimustes on kõik mainitud tege-
vused lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit 
arvestades. Piirang ei kehti koos liiku-
vatele peredele. Sportimise piirangud ei 
laiene professionaalsetele sportlastele, 
koondise liikmetele ega koondise kandi-
daatidele. Samuti ei laiene piirangud riigi 

sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud 
tegevustele, erivajadustega inimeste ja 
rehabilitatsioonitegevustele.

Saunad, spaad, basseinid, 
veekeskused ja ujulad
Kuni 11. aprillini peavad avalikuks kasuta-
miseks mõeldud saunad, spaad ja ujulad 
olema suletud. Kohaliku omavalitsuse 
korraldatud teenusena tohivad sauna ka-
sutada inimesed, kellel kodus pesemis-
võimalused puuduvad.

Avalikud koosolekud ja üritused
Kuni vähemalt 11. aprillini peavad kõik 
avalikud siseruumid olema külastajate 
jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, 
kinosid, muuseume, näitusasutusi, kon-
verentse kui ka laste mängutube, keegli- 
ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne.  
Kirikud tohivad avatuks jääda individuaal-

seks palvetamiseks, avalikud jumalatee-
nistused lubatud ei ole. Endiselt tohib läbi 
viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav 
teha üksnes väikeses lähedaste ringis, 
võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põ-
himõtet ning kanda maski. Peielauda ei 
ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud 
oma leibkonna liikmetele. Välitingimustes 
on edaspidi lubatud viibida üksnes muu-
seumide vabaõhualal, avalikel koosole-
kutel ning avalikel jumalateenistustel. 
Kehtima jääb nendes kohtades viibimise 
või nendest üritustest osavõtmise keeld 
ajavahemikus kell 21.00–6.00.

Toitlustusettevõtted
Keelatud on toitlustusettevõtte müügi- või 
teenindussaalis kohapeal söömine-joo-
mine. Lubatuks jääb ainult toidu kaasa-
müük. Toidu kaasamüümisel kehtib mas-
kikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 
reeglit. Väliterrassidel teenuse osutamine 
ei ole lubatud.

Kaubandusettevõtted
Alates 11. märtsist tohivad jääda avatuks 
ainult esmavajalikud kauplused, see tä-
hendab toidukauplused, apteegid, abiva-
hendeid ja meditsiiniseadmeid müüvad 
kauplused, telekommunikatsiooniettevõ-
tete esinduste müügikohad, prillipoed, 
lemmikloomapoed ja tanklad. 

Teenindusettevõtted
Tegevust jätkavates teenindusettevõte-
tes on ruumitäitumuse nõue alandatud 
25 protsendile. Teenuse osutajatena to-
hivad tegevust jätkata näiteks postkonto-
rid, pangakontorid, raamatukogud, ilu- ja 
juuksurisalongid, kingsepa- ja kellassepa-
töökojad, autoremonditöökojad, rehviva-
hetuspunktid jne. Teenuse osutajad on ka 
mobiilikauplused, kus pakutakse mobiili/
arvutite jmt tehnika parandamise teenust.

Lisaks piirangutele on tungivalt soovi-
tatud vältida erapidude korraldamist ning 
vähendada kontakte teiste inimestega 
miinimumini. Kui kohtumine on hädavaja-
lik, ei tohiks seda teha korraga rohkem kui 
kuue inimesega.

Ühistranspordis 
on maski kandmine 
norm, mitte erand!
 
COVID-19 viiruse laiema leviku piiramiseks 
kutsub Tallinna Linnatransport (TLT) rei-
sijaid üles vastutustundlikkusele – maski 
kandmine ühissõidukis peab olema norm, 
mitte erand, et tagada ohutus kõigi reisijate 
jaoks. 
 
Pilootprojekti raames on TLT paigaldanud mit-
metesse sõidukitesse desinfi tseerimisvahen-
did, mis vastavad terviseameti normidele ja on 
sobilikud ka allergikutele – puhastatud käed ja 
korraliku maski kandmine ühissõidukis vähen-
dab viiruse võimalikku levikut ja nakatumist, kui 
mõni reisija, kellega samal ajal sõidukis viibitak-
se, peaks olema nakkusekandja ja seda veel 
ise näiteks ei tea. Populaarsematel liinidel sõit-
vatesse sõidukitesse on paigaldatud ka desinfi t-
seerimisjaamad, et reisijad saaksid sõidukisse 
sisenedes käsi desinfi tseerida ja seeläbi ohu-
tust suurendada. Ühistranspordifi rma hoolitseb 
selle eest, et sõitjatel oleks ühissõidukites tur-
valine ja viirusevaba keskkond, kuid oma panu-
se peavad andma ka kõik reisijad, kandes alati 
ühissõidukisse sisenedes ja reisides maski. 
 
„Kõiki busse, tramme ja trolle puhastatakse 
vähemalt kolm korda ööpäevas. Desinfi tsee-
rimine toimub lõppjaamades, kus kasutatak-
se osoneeritud vett, mis hoiab pinnad pisiku-
vabad. Osoneeritud veega puhastatakse nii 
pindu, põrandaid kui ka istmeid. Pihustatav 
aine aurustub ka õhku ja aitab eemaldada vii-
rusosakesi. Tegemist on lõhnatu ainega, mis 
töötab hästi ja aitab hoida ühistranspordi turva-
lisena,“ selgitas TLT juhatuse liige Otto Popel. 
 
Selle nimel, et ühissõidukid oleksid desinfi t-
seeritud ja puhtad, töötab ööpäevaringselt 67 
TLT töötajat. Ohutuse tagamiseks on Tallinna 
linnavalitsus otsustanud lõpetada bussijuhtide 
juures ka piletimüügi. Sõidukite esiuksest sis-
se ei saa ja juht on reisijatest eraldatud, et see-
läbi piirata töötajate kontakti reisijatega.
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Tallinna esimene supermarket  
asus Laagna asumis
Laagna on elanike arvu poolest Lasnamäe linnaosa 
suurim asum – siin elab üle 23 000 inimese. Asumi tea-
daolev ajalugu ei ulatu ehk väga kaugesse minevikku, 
kuid ka siin leidub üht-teist põnevat. Näiteks linnaosa 
pikale militaarajaloole viitavad kaks hoonet: Kahu 4 ning 
P. Pinna 2, mis mõlemad on aastaid kuulunud Lasna-
mäe lennuvälja kompleksi.   
 
Asumiga sama nime kannab ka kõigile Eesti elanikele 
(nüüd ka Christopher Nolani fännidele üle terve maail-
ma) hästi tuttav Laagna tee. Esimene lõhkamine proo-
vilõigul leidis aset 1975. aasta detsembris. Kavandatud 
tee pidi olema 6,5 m sügav, keskmiselt 53 m lai ning ligi 
10 km pikk. Tee raiumisega paekivi sisse alustati 1985. 
aastal J. Smuuli ja Varraku tänavate vahel. Esimene 
asfaltkattega teelõik avati 1987. aastal, viimane teelõik 
– Mustakivi teest Mahtra tänavani – valmis 1996. aastal. 
Laagna nime kannab tee 1992. aastast saadik , enne 
nimetati magistraali Oktoobri teeks. Laagna tee ise on 
kui põnev geoloogiamuuseum või raamat, oska ainult 
lugeda! Laagna tee looduslikud seinad näitavad paeki-
vilademeid, mis tekkisid siia ligi 480 miljoni aasta vältel 
ja sisaldavad paljusid kivistunud mereelukaid.
 
Tähelepanuväärne on ka siinse taristu lähiajalugu. Näi-
teks kultuurikeskuses Lindakivi tegutses 1988–1994 
kino. 1980. aasta olümpiamängude eel ehitatud Kotka 
kauplust aga peetakse Tallinna esimeseks supermarke-
tiks, toona kutsuti seda selvehalliks. 

Ehitustööstus 19. sajandi moodi 
Lasnamäe serval
Kurepõllu asumist ei leia palju põnevaid ajaloolisi objek-
te. Küll aga asub üks omapärane paik asumi piiri peal. 
Ilmselt on paljud mööda Narva maanteed sõites kukalt 
kratsinud: mis asi see Lauluväljaku vastas on? Kas te-
gemist on silla, linnamüüri varemete või veel millegagi? 
Tegelikult on tegemist lubjaahju varemetega.

Tööstur Georg Eggers rajas lubjapõletustöökoja 1840. 
aastatel. Paekivi saadi peamiselt tänapäeva Valge täna-
va piirkonnas paiknenud ja ajapikku kasutuskõlbmatuks 
muutunud sõjaväelinnakust – niiskuse tõttu polnud pae-
kivist ehitatud hoonete eluiga kuigi pikk ja need tuli lam-
mutada.

Ahju köeti turbaga nõlva alt, kivid veeti ahju ülevalt Las-
namäe poolt. Turba kasutamine küttepuude asemel ole-
vat sel ajal olnud uuenduslik. Ilmselt toodi turvast kohale 
peamiselt Sõjamäe rabast. Võime pakkuda, et just sel-
lepärast kannab ka üks Kurepõllu asumi tänavaid 1916. 
aastast saadik Turba tänava nime. Lubjaahju kasutamine 
lõpetati juba 19. sajandil. Ahjust paarisaja meetri kaugu-
sel Kadriorus on alles ka Eggersile kuulunud suvemõis.

Vastab Andres Koldre: 

Milline isiklik seos on teil Las-
namäega?
Minu isiklik seos Lasnamäega sai 
alguse aastal 1988, kui kolisime 
perega uude kooperatiivkorte-
risse kuuendasse mikrorajooni. 
Oma tööelu olen samuti alusta-

nud Lasnamäel, kui asusin tööle 
bussijuhina meie linnaosa liinidel. 
Linnaosa elanik olen siiani,  töö-
tan linnaosa heaks AS Tallinna 
Linnatransport Lasnamäe veokor-
raldusosakonna juhina.

Mille olete linnaosakogu liikme-
na enda prioriteediks seadnud?

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimistel 2017. aastal valiti mind 
linnaosakogusse, kus seisan Las-
namäe elanike heaolu eest eriti 
omas, ühistranspordi valdkonnas.

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

Lasnamäe areneb ja mida aeg eda-
si, seda suurema tempoga. Kõige 
suurem väljakutse praegu on säili-
tada saavutatud arengutempo ning 
viia ellu kõik kavandatud plaanid ja 
projektid. Veelgi suurem väljakutse 
on elamufondi kaasajastamine, mis 
võimaldaks kokku hoida nii soojust 
kui ka elektrienergiat.

Lasnamäe muuseum

Laagna tee ehitus, 1980ndate algus. 
Foto: Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.    

Kotka kaupluse sisevaade, 1981. 
Foto: Harald Leppikson, Rahvusarhiiv. 

Eggersi lubjaahi sajandivahetuse paiku.  
Foto: Erna Huseni kollektsioon, Tallinna Linnamuuseum.

Esita oma majahoidja 
aasta lumemurdja 
kandidaadiks!
Oma ettepanekuid saab esitada 1. aprillini 2021.

„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.

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.

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele

Lubjaahju varemed tänapäeval.



Kauaoodatud Rail Balticu ühis-
terminali ehitamine on jõudnud 
eelprojekti staadiumi, paralleel-
selt käib detailplaneeringu menet-
lemine.

Suurimad muudatused

Kaks suurimat terminali ehitamisega 
seotud muudatust puudutavad ehk 
trammiliini liigutamist ida suunas ja 
praeguse „Ülemiste jaama“ trammi-
peatuse kõrvale planeeritava hoone 
ehitamist. 

Võrreldes praeguse trammiteega, 
mis pöörab Peterburi teelt T1 kau-
banduskeskuse juurde, tuleb tram-
mitee uue lahenduse järgi otse, Pe-
terburi tee 4 ja 6 majadele lähemale. 
Muuhulgas peaks trammitee ümber-
tõstmine suurendama liiklusohutust. 

Planeering näeb ette uue ida-lääne-
suunalise lisatänava ehitamist ter-
minalihoonest põhja poole. Esialgu 
hakkab uus tänav teenindama aju-
tist bussiterminalihoonet ja Peterburi 
tee 8 maja taha ehitatavat terminali 
külastajatele mõeldud autoparklat. 
Tulevikus, nii 10–15 aasta pärast, on 
plaanis ehitada tänava äärde parki-
mismajadega ärihooned. Kaugemas 
perspektiivis võib alale tulla veel üks 
tee – sinna, kus praegu paikneb Han-
saGrilli hoone.

Suurele asfaltplatsile, kus praegu 
pargivad T1 kliendid, on ette nähtud 
uue kuni 9-korruselise hoone ehita-
mine. Hoone ja Peterburi tee maja-
de 4 ja 6 vahele tulevad trammiliin, 
lai kergliiklusala pinkide ja muude 
maastikuarhitektuursete elementi-
dega ja ülelinnaline kergliiklustee, 
mis läheb raudtee alt teisele poole 

Suur-Sõjamäe teed ja lennujaamani 
välja. Hoone maksimaalne kõrgus on 
34 meetrit, see ei tohi olla kõrgem kui 
kõrvalasuv T1 keskuse hoone. 

Kolmetasandiline ühisterminal

Ühisterminaliks nimetatakse termi-
naliala sellepärast, et tulevikus on 
samasse kohta planeeritud ka väike-
semahuline bussiterminal kuue pea-
tumiskohaga, kus teevad vahepeatu-
si linnabussid ja võimalik, et ka Tartu 
buss. Pikas perspektiivis võimaldab 
planeering ehitada siia suure bussi-
jaama läbi kahe kinnistu. 

Raudteeterminal tuleb suuresti ole-
masoleva raudtee kohale. Praeguse 
trammipeatuse taga asuvale parki-
misplatsile kerkib umbes Vabaduse 
väljaku suurune erinevate tasapinda-
dega väljak. Väljakult viib tunnel tei-
sele poole raudteed, kuhu ehitatakse 
teine väljak. Alt tunnelist saab kas 
trepist, eskalaatori või liftiga minna 

otse rongi peale. Terminali all saavad 
tulevikus olema kaubanduspinnad, 
kioskid, avalikud tualetid. Kolmandal 
korrusel hakkavad olema söögiko-
had, tualetid, politsei- ja turvameeste 
ruumid. Kolm ehitatavat rongiplatvor-
mi teenindavad tulevikus ühtekok-
ku kuut teed, millest kolm lähevad 
Varssavisse, kolm Tartusse ja mujale 
Eestisse. 

Terminal 2025. aasta lõpuks

Kui detailplaneering õnnestub me-
netleda selle aasta lõpuks ja leping 
sõlmida järgmise aasta kevadeks, 
algavad esimese rongiplatvormi 
ehitustööd juba 2022. märtsikuus. 
Paralleelselt alustatakse trammiliini 
ümberehitust, see peaks saama uue 
asukoha 2022.–2023. aasta jooksul. 
Positiivseima prognoosi järgi valmiks 
terminal 2025. aasta lõpuks ning ron-
giliiklus algaks 2026. aasta sügisel – 
siis peab saama sõita vähemalt Tal-
linnast Pärnusse.
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Rail Balticu ehitamine võib 
alata juba aasta pärast

Kolm ehitatavat rongiplatvor mi teenindavad tulevikus ühtekok ku kuut teed.

Kohtu linnavolikogu liikmetega digitaalselt!
Kui teil on linnaelu puudutavaid küsimusi, siis saate neid soovi korral arutada  

Tallinna linnavolikogu liikmetega. Teavet linnavolikogu liikmete digivastuvõttude  
kohta saab fraktsioonide nõunikelt.

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Kristen Michal
l  info: Sander Andla, sander.andla@tallinnlv.ee, 

tel 694 3231
 
EESTI KONSERVATIIVSE 
RAHVAERAKONNA FRAKTSIOON
l  esimees: Mart Kallas
l  info: Kadri Vilba, kadri.vilba@tallinnlv.ee, tel 694 3208
 
SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA 
FRAKTSIOON
l  esimees: Anto Liivat
l  info: Joosep Vimm, joosep.vimm@tallinnlv.ee,  

tel 694 3222

KESKERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu esimees,  

Keskfraktsiooni esimees: Tiit Terik
l  info: Marek Leemets, marek.leemets@tallinnlv.ee, tel 694 3218; 

info linnavolikogu esimehe vastuvõtu kohta tel 694 3211
 
ISAMAA  ERAKONNA FRAKTSIOON
l  Tallinna linnavolikogu aseesimees,  

Isamaa fraktsiooni esimees: Mart Luik
l  info: Charlotta Rebecca Zobel,  

charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, tel 694 3233

Kuidas saan hoida ennast 
ja teisi viiruste hooajal?

Haigestumise 
kahtluse korral 

väldin kokkupuudet 
teiste inimestega

Köhides ja 
aevastades 

katan nina ja 
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti 
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine 
või haige, jään koju

Pesen käsi 
regulaarselt ja

hoolikalt 

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti 
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630 

Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112 

Täiendav info koroonaviiruse kohta: 
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Keskkonnaamet teatab Suur-Sõjamäe tn 37/39 oht-
like jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise 
keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi ava-
liku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on paigaldada Har-
jumaal Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tn 
37/39 kinnistul asuvasse jäätmekäitluskompleksi ohtli-
ke jäätmete põletusseade, ohtlike jäätmete põletamine 
ning seeläbi soojusenergia tootmine. Arendaja soovib 
käitises asuvasse angaari installeerida jäätmepõletust-
rumli ja põletada kuni 3200 tonni ohtlike jäätmeid aas-
tas (400 kg/h). Koos põletusseadme paigaldamisega 
taotleb ettevõte ohtlike jäätmete koguse suurendamist 
perspektiivselt kuni 70 000 tonnini aastas (käesoleval 
hetkel 28 000 tonni aastas).

Arendaja on aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood 
10136864; aadress Ravila 75A, Tartu linn, Tartu maa-
kond, 51014; kontaktisik Janis Lorenz, telefon 505 4048, 
e-post janis.lorenz@epler-lorenz.ee). Otsustaja on 
keskkonnaamet (kontaktisik Kristy Käärid, telefon 5697 
0408, e-post kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee). Kesk-
konnamõju hindaja (ekspert) on OÜ Hendrikson & Ko 
(registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, Tartu, 
51004, Tartu maakond; juhtekspert on Krista Lahtvee, 
telefon 5662 7084, e-post krista@hendrikson.ee).

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul 
väljapanekul 12.03.2021–26.03.2021 (k.a) Keskkon-
naameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alale-
hel Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hindamiste 
avalik väljapanek) https://www.keskkonnaamet.ee/
et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/kesk-
konnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek. Kirjalikke 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH prog-
rammi kohta saab esitada kuni 26.03.2021 (k.a) ot-
sustaja kontaktidel: Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn 
või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

Seoses COVID 19 levikuga toimub KMH program-
mi avalik arutelu veebikeskkonnas Zoom Meeting 
30.03.2021 kell 16.30. Avaliku aruteluga saab liituda läbi 
veebilingi https://zoom.us/j/99380874037?pwd=Skh-
NWXNLd2s0OEdTWUczUm5PSjlUQT09. 

Palume avalikule arutelule eelnevalt registreerida, 
saates osalemissoovi e-posti aadressil kristy.kaarid@
keskkonnaamet.ee hiljemalt 29.03.2021.

Avalik arutelu salvestatakse ning seda on võimalik jä-
rele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist 
keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee 
(alalehel Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hinda-
miste avalik väljapanek). Täiendavaid kirjalikke ette-
panekuid, küsimusi ja vastuväiteid on võimalik esitada 
06.04.2021 (k.a) otsustaja kontaktidel.

Juhiseid ja 
soovitusi 

koroonakriisis 
käitumiseks saab 

infotelefonilt 
1247



Ostame  absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

KROWNI PROTSESSI KÄIGUS TÖÖDELDAKSE:

NR.1 KORROSIOONIKAITSE EESTIS

PIKEM AUTO ELUIGAVÄIKSEMAD HOOLDUSKULUD

Lasnamäe Motorcenter, Osmussaare 4, tel.6200884, mob. 55560303

KÕRGEM JÄLLEMÜÜGI VÄÄRTUS

UUTELE &

KASUTATUD

AUTODELE!

ERIPAKKUMINE- 

TASUTA ROOSTEKONTROLL+

KINGITUS IGALE KLIENDILE. 

Pakkumine kehtib kuni 30.05.2021

JOOGIVEEFILTER
Värske vesi - pikaealisuse ja tervise pant.
Toimetame teile kohale ja lülitame sisse vee puhastamise 
ja mineraliseerimise süsteemi.

Värske vesi - pikaealisuse ja tervise pant.
Toimetame teile kohale ja lülitame sisse vee puhastamise 
ja mineraliseerimise süsteemi.

 Kolmeastmeline süsteem                  86 €

 Kapillaarmembraaniga 
    neljaastmeline süsteem                     109 €

 Kapillaarmembraaniga 
    kuueastmeline süsteem, 
    eemaldab lisandid 
    kuni 0,02 mikronini                           139 €

TASUTA PAIGALDUS!
Toodangu laialdases valikus on mehaanilised, 

süsiniku-, vaigu- ja ökopuhtad materjalid. 

www.koduvee.ee
kodu� lter@gmail.com

+372 56 964 353

Татьяна
Шевченко
маклер

+372 515 2005
tatjana.s@pindi.eepindikinnisvara

Помогу продать 
     или сдать 
         в аренду!

MERIKE 
KÄVER
+372 528 7233
merike@raid.ee

KINNISVARA 
OST-MÜÜK-ÜÜR 

Vali hea 
maakler!

Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие округи. Тел. 58238310


