
Teetööde hooaeg linnaosa tänavatel

30. märtsil alustasid Tallinna Teede AS-i remon-
dibrigaadid pealinna teede ja tänavate freesimis- 
ja asfalteerimistöödega. 

Esmajärjekorras, kuni 15. maini teostatakse 
hooldusremonttöid magistraalidel ning ühist-
ranspordiga seotud teedel ja tänavatel, seal-
hulgas Laagna teel, Narva maanteel, Smuuli 
teel, Mustakivi teel, Suur-Sõjamäe tänaval ja 
Vana-Kuuli tänaval. Kogu käesoleva aasta hool-
dusremondi kava ja maht kinnitatakse hiljemalt 
1. maiks. 

Tänavate hooldusremondiks on linnaeelarves 
ette nähtud 10,7 miljonit eurot, millest esimeses 
kvartalis kulus talvistele remonttöödele 650 000 
eurot.

Punasel tänaval valmivad  
mänguväljakud lastele ja koertele 
Aprilli alguses algab aadressil Punane tn 17 uue 
multifunktsionaalse mänguväljaku ehitamine, 
mänguväljaku kõrvale tuleb ka koerte jalutusala.  
Mänguväljak on mõeldud kuni kümneaastastele 
lastele. Mänguala ümber rajatakse väikelaste jalg-
rattatee, haljasala koos muru ja põõsastega, pai-
galdatakse pingid ning jalgrattaparkla. 

Lähedusse tuleb ka kaheosaline koerte ja-
lutusplats. Nii laste mänguväljak kui ka koerte 
jalutusplats ehitatakse lammutatud Paekaare 
gümnaasiumi maa-alale, tulevikus kerkib nende 
naabrusse ka uus kogukonnamaja raamatukogu 
ja noortekeskusega. 

Ehitustöid teostab Mefab OÜ Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalameti tellimusel. Projekti koos-
tas Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ. Ehitus-
tööd on kavas lõpetada 2021. aasta juuliks.

Algas Tallinna Haigla  
projekteerimishange
Märtsikuu lõpus kuulutati välja Eesti suurima haig-
lakompleksi – aadressile Narva mnt 129, 129b 
rajatava Tallinna Haigla rahvusvaheline projektee-
rimishange. Hanke tulemusena loodetakse leida 
kogemustega projekteerimismeeskond, kelle eest-
vedamisel valmib tähtaegselt ehk 2023. aastaks 
haiglahoone põhiprojekt, mille alusel saab läbi viia 
ka ehitushanke. 

Hanke võitja peaks selguma tänavu juuni lõpus.  
Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 

miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planee-
rimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav mak-
sumus on 450 miljonit eurot ning investeering sead-
metesse 70 miljonit eurot. 

Kokku on kavandatava haigla eeldatav bruto-
pind ca 127 000 ruutmeetrit. Riigi ja linna koostöös 
rajatava Tallinna Haigla valmimisega on kavas luua 
terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste 
amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate 
haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsii-
nilinnak.

Uus haigla parandab tulevikus arstiabi kättesaa-
davust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui 
ka kogu Eesti elanikele.  

Tallinna Haigla peaks kava kohaselt valmima 
2027. aastal.

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. aprilli seisuga  
117 701 inimest. Märtsikuuga võrreldes vähenes elanike arv  
103 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Vaktsineerimisele tulevaid isikuid palutakse kaasa võtta isikut tõendav
dokument.

Lasnamäe elanike teadlikkus koroonaviirusega  
seotud ohtudest on üpriski kõrge.

Meditsiikeskuse Medicum turundusdirektor, endine medõde Eva Võssotskaja.

Vaktsineerimine toimub plaanipäraselt

Palun kirjelda lühidalt prae-
gust vaktsineerimisolukorda. Kas 
massvaktsineerimisega kaasneb min-
geid erisusi?

Olukord on omapärane – pidevalt 
muutuv ja ettearvamatu. Samamoodi 
võib tegelikult öelda ka kogu koroona-
viiruse olukorra kohta tervikuna. Meil on 
hea meel, et Lasnamäe elanikud on var-
mad reageerima vaktsineerimisüleskut-
setele. Vaatamata sotsiaalmeedia kärale 
on vaktsineerida soovijate arv väga suur 
ning hetkel ei ole meil lihtsalt võimalust 
kõiki neid vaktsineerida. Asi on selles, et 
kaitsesüstimine toimub riikliku vaktsinee-
rimiskava järgi ning esmalt kaitsepoogi-
takse kõige haavatavamaid ja haiguse 
kõige raskemale põdemisele vastuvõtlik-
ke ühiskonnakihte ning alles siis noori, 
terveid, karjaimmuunsuse usku vaktsi-
neerida soovijaid.

Mis hirmud esinevad vaktsineerima 
tulnutel kõige sagedamini?

Reeglina on inimesed üpris hästi 
ettevalmistunud ning erilisi hirme aga 
kahtlusi neil ei ole. Siiski juhtub, et mõni 
patsient pani küll ennast vaktsineerimi-
sele kirja, kuid ei jõudnud või ei saanud 
arutada oma perearstiga sellega kaas-
nevaid küsimusi. Levinuim küsimus on – 
kas tohib kaitsesüsti koha märjaks teha? 
Vastus on, et muidugi tohib. Samas ei 
soovitata 24 tunni jooksul pärast vaktsi-
neerimist võtta leili ega hõõruda süsti-
kohta nuustikuga või harjaga. Tihtipeale 
üllatab vanemat generatsiooni küsimus 
anafülaksia ja allergiate kohta. Kuid te-
gelikult, kui inimene ei saa aru, mis on 
allergia, ja seda tuleb talle seletada, võib 
ta pidada ennast õnnelikuks, sest see tä-
hendab, et mingit allergiat tal ei ole. Esi-
neb ka naljakaid juhtumeid. Kord olime 
tunnistajateks, kuidas üks noor mees-
terahvas saatis oma vanaema vaktsi-
neerimisel ning pärast süsti seletas talle 
küllaltki valjuhäälselt vaktsiini toimemeh-
hanismi. Kui ta lõpetas, kukkusid kõr-
valistujad, täiesti võõrad inimesed, talle 
oma küsimusi esitama. Üsna pea selgus, 
et noormees oli hästi ette valmistatud ja 
suutis vastata ka nende küsimustele.

Kuidas hajutate vaktsineerima tul-
nute kahtlusi teie?

Parim info edastamise viis on rahulik 
ja üksikasjalik selgitustöö. Massvaktsi-
neerimise juhul on soovijatel võimalus 
esitada oma küsimused nii enne kui ka 
pärast vaktsineerimist. Ootesaalis, kuhu 
kaitsepookimise läbinud jäävad 15 minu-
tiks taastuma, on tööl medõed, kes hea 
meelega kõigile tekkinud küsimustele 
vastavad.

Alates märtsikuu teisest poolest leiavad Lasnamäel aset 
massvaktsineerimiskampaaniad, mis tähendab, et nende 
raames võivad kaitsesüstima tulla kõik üle 65-aastased 
elanikud. Kampaaniaid korraldab meditsiinikeskus Medicum, 
mille turundusdirektor, endine medõde Eva Võssotskaja 
räägib Lasnamäe Lehele linnaosa elanike suhtumisest 
niisugustesse kampaaniatesse ning küsimustest, mis tekivad 
vaktsineerima tulnutel.
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Rohkem prügikaste – vähem kevadüllatusi

Tasuta maskid vanadus-  
ja töövõimetuspensioni saajatele

Võidujooksu tänava  
rekonstrueerimine

Kui tahame koroonast 
jagu saada, peame rohkem 
tähelepanu pöörama 
töötavatele inimestele
Viimane kuu on olnud väga raske kõigi 
eestimaalaste jaoks. Kõikidest ennetus-
meetmetest hoolimata pidime leppima 
kõige tõsisemate piirangutega, mida meie 
riik oma ajaloos näinud on. Tänaseks on 
aga selge, et need pingutused on haka-
nud vilja kandma: uute koroonajuhtumite 
arv on languse kursil, koroonakollete arv 
Lasnamäe kortermajades kahaneb, hos-
pitaliseerimist vajavate haigete arv on 
stabiliseerunud.

Ma tahan tänada selle pingutuse eest 
meie arste, medõdesid ja kiirabitöötajaid 
– nemad on tänase Eesti tõelised kan-
gelased. Tahan tänada sotsiaaltöötajaid, 
päästjaid, politseinikke ja teisi eesliini 
töötajaid, kes igapäevaselt riskivad oma 
tervisega, et meie ühiskond saaks edasi 
toimida. Ja ma tänan kõiki lasnamäelasi, 
kes on käitunud vastutustundlikult, mini-
miseerinud oma kontakte, kandnud mas-
ki, lasknud end vaktsineerida. Kui me ei 
taha, et kõikide meie inimeste ühine töö 
luhta läheb, siis ei tohi me kaotada valv-
sust ja peame varuma kannatust, sest 
pandeemia ei ole veel läbi ja piirangutest 
kinnipidamine on endiselt vajalik. 

Ja ma tänan kõiki lasnamäe-
lasi, kes on käitunud vastu-
tustundlikult, minimiseerinud 
oma kontakte, kandnud mas-
ki, lasknud end vaktsineerida.

Hetkel on väga oluline, et me vähen-
daksime koroonasse haigestumist just 
töökohtadel. Pole saladus, et just Lasna-
mäel on palju selliseid inimesi, kes ei saa 
teha kaugtööd või vältida kontakte tööko-
hal. Tuhandeid inimesi töötab tööstuses, 
tootmises, laonduses, logistikas, teenin-
duses. Nende inimeste puhul on oluline 
koju jäämine haiguse esimeste sümpto-
mite ilmnemisel või lähikontaktseks tun-
nistamisel. Et vähendada sissetulekute 
kaotust sellistes olukordades, on Tallinn 
hakanud haiguslehe võtjatele hüvitama 
esimese haiguspäeva tasu. Terviseamet 
ja tööinspektsioon on välja töötamas ju-
hised tööandjatele, kuidas kasutada kiir-
teste, et koroonaviiruse levikut ettevõttes 
operatiivselt tuvastada.

Kõige olulisem on aga see, et igaüks 
meist jälgiks tähelepanelikult oma tervist 
ja pöörduks kohe arsti poole, kui ilmnevad 
haiguse sümptomid. Vaid nii saame loo-
ta kevade lõpuks piirangutest pääseda ja 
säilitada lootust, et tuleb tagasi normaalne 
elu.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Kevade hakul paigaldati Lasnamäel 
viis uut koerte väljaheidete koristami-
seks mõeldud prügikasti.

Koerteomanikud leiavad need järgmistel 
aadressidel:
• Kivimurru ja Pallasti tänava ristmikul;
• Lasnamäe tn 32 maja jalgtee kõrval;
• P. Pinna tn 19 maja kõrval;
• Tondiloo pargi idaosas Seli pst ja Tasuja 
pst ristmikul asuva mänguväljaku juures;
• Mahtra tänava ristmiku roheala alguses.

Kokku on Lasnamäel nüüd 44 kasti 
koerte väljaheidete jaoks.

Samaaegselt linnakeskkonna arenda-
misega jätkab Lasnamäe linnaosa valit-
sus linnaruumi kohandamist lemmikloo-
made vajadustele vastavaks.

Aprillikuust alustab Tallinna linn tasu-
ta maskide jagamist vanadus- ja töö-
võimetuspensionäridele. Iga abivajaja 
saab ühe 50 maskiga paki.

Lasnamäel elavad pensionärid saavad 
oma maskipaki järele tulla kas Lasnamäe 
linnaosavalitsusse  (Pallasti tn 54) või kul-
tuurikeskusesse Lindakivi (J. Koorti 22). 
Maskide väljaandmine toimub tööpäeviti 

kell 10.00–16.00. Oma isiku staatuse ehk 
pensionäriks olemist tõendamiseks piisab 
pensionitunnistuse näitamisest. 

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

Setembrikuus lõppevate tööde käigus 
korrastatakse sõidutee ja luuakse kerg-
liiklustee valgustuse ja välimööbliga. 

Neljapäeval, 8. aprillil algab Kurepõllu 
asumis Võidujooksu tänava rekonst-
rueerimine Laagna tee ja Valge tänava 
vahelisel lõigul. Tööde eesmärk on luua 
jalakäijatele ja jalgratturitele paremad 
ja ohutumad liikumisvõimalused, rajada 
puuduvad kõnniteed ja rekonstrueerida 
olemasolev sõidutee. Samuti on kavas 
korrigeerida liikluskorraldust ja korrasta-
da haljastust.

Töödega rajatakse 780 meetri pik-
kuses lõigus 5,5 meetri laiune äärekivi-
dega piiritletud asfaltkattega sõidutee. 
Sõidutee külgedele rajatakse pikiparki-
miskohad 54 sõiduautole ning kolmele 
reisibussile jalgpallistaadioni teeninda-
miseks. Tänava mõlemale küljele raja-
takse 3–3,5 meetri laiused asfaltkattega 
kergliiklusteed, mille ääres on pinkide 
ja prügikastidega puhkekohad. Tänav 
saab LED-tänavavalgustuse ning üle-
käigurajad erivalgustuse. Vaegnägijate 
liikumisvõimaluste parendamiseks pai-
galdatakse ülekäiguradadele mummuli-
sed braikivid, mis aitavad vaegnägijatel 
paremini orienteeruda. Liikluse rahusta-
miseks rajatakse sõiduteele künnised ja 
tõstetud ristmikud.

Rekonstrueerimistööde ettevalmista-
miseks puhastati tänava servad metsistu-
nud põõsastest ja puudest. Tööde viimase 
etapina on kavandatud haljastuse taasta-
mine – ümber istutatakse 3 puud ja mulda 

pannakse 65 viirpuud ning ligi 1992 põõ-
saistikut. 

Ehitustööde lepinguline maksumus on 
1,4 miljonit eurot. Tööde lepinguline täht-
aeg on september 2021.

Taastusremonditööd on kavas lõpetada selle aasta septembrikuus.

Kokku äsja paigaldatud kastidega on Lasnamäel nüüd 44 kasti koerte
väljaheidete jaoks.

Pensionäriks olemist tõendamiseks piisab 
pensionitunnistuse näitamisest.



Ülemiste asum: tuletorn, tööstus  
ja lennujaam
Tihtipeale unustatakse ära, et Lennart Meri Tallinna 
Lennujaam jääb samuti Lasnamäe linnaosa koosseisu. 
Ometigi tegutseb just Lasnamäe Ülemiste asumis alates 
1930. aastatest Eesti suurim lennujaam. Asumi ajaloost 
võiks rääkida väga pikalt, kuid keskendume täna kahele 
piirkonna sümbolile, milleks on Punase tänava tuletorn 
ja Dvigateli tehas.

1835. aastal rajatud puidust Ülemine tuletorn oli punast vär-
vi ja selle järgi sai hiljem oma nime ka kõrval asuv tänav. 
Pool sajandit hiljem hakkas see kõdunema ning 1896. aastal 
kerkis selle asemele praegugi töötav 40-meetrine tuletorn, 
mis samuti punaseks värviti. Tuletorn elektrifitseeriti 1901. 
aastal ning tule nähtavuskaugus oli ligi 40 km. 1914. aastal 
sai tuletorn meile tuttavad värvid, see värviti valge-mustaks. 
Tuletornis on endiselt varuseadmena kasutusel 1895. aastal 
Pariisis valmistatud spetsiaalsed läätsed.

1899. aastal tööd alustanud Dvigateli tehast võib pida-
da Eesti tööstuse sümboliks. Algusaastail olid tehase too-
danguks vagunid, trammid, raudsillad jm mahukad metall-

konstruktsioonid. Järgnevatel aastakümnetel Dvigateli haare 
vähenes seoses esimese maailmasõja ja revolutsiooniliste 
sündmustega, kuna suurem osa tehase seadmetest eva-
kueeriti Venemaale.

1930. aastatel keskendus Dvigatel lennukite ehitamisele 
ja vedurite remondile. Nõukogude ajal oli Dvigatel suurimaks 

sõjaväestatud ettevõtteks Tallinnas ning tehases koos selle 
juurde kuulunud pataljonide ja teenindussektoriga töötas ligi 
7000 inimest. Dvigatelis toodeti seadmeid aatomielektrijaa-
madele ja jäälõhkujatele, kosmosetehnikat jm. Praeguseks 
on suur osa endise sõjaväetehase hoonetest leidnud uue elu 
innovatiivse Ülemiste City linnakuna.
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Veebiloengud 
Lasnamäe 
ajaloost
Aprillikuus esitleb Lasnamäe lin-
naosa valitsus projekti „Lasna-
mäe muuseum“ raames linnaosa 
ajaloole pühendatud videoloen-
gute sarja. 

Veebikohtumistel räägivad 
spetsialistid Lasnamäe ajaloo 
huvitavatest seikadest ning lin-
naosa arhitektuuri ja geoloogia 
eripärasustest. 

Tasuta loengud toimuvad õh-
tusel ajal eesti ja vene keeles. 
Info loengute teemade, autorite 
ja toimumisaegade kohta ilmub 
peagi linnaosavalitsuse Face-
booki lehel Lasnamäe Linna-
osa Valitsus.

Paevälja asumis paiknes Tallinna 
esimene lennuväli
Lennuvälja rajamisega tehti algust 1916. aastal. Len-
nuvälja keskus asus praeguse Paevälja asumi pii-
res. Sellest annavad aimu mõned osaliselt säilinud 
ning ümberehitatud teenistushooned ja angaarid. 

Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamist sai 
Lasnamäe lennuväljast lennuvägede peabaas. Vähe-
sed teavad, et sõdade vahelisel ajal lendasid Eesti tae-
vas ka siinsamas ehitatud lennukid. Lennukite mootorid 
olid reeglina Suurbritannia päritolu. Näiteks 1938. aastal 
valminud PTO-4 oli kahe lahtise kabiiniga, alltiivaline 
puitkonstruktsiooniga monoplaan-õppelennuk, mis oli 
võimeline arendama kiirust kuni 245 km/h.

Lasnamäe lennuväli oli sõjaväe kõrval ka reisilendu-
de päralt. 1921. aastal loodi Aeronaudi nimeline ettevõ-
te, mis tagas riigisisesed ning rahvusvahelised lennu-
ühendused. Kuni 1926. aastani sai Lasnamäelt lennata 
Riiga ning lend kestis kaks tundi. 1932.–1933. aastail 
sai Lasnamäelt lennata Riia ja Vilniuse kaudu Varssa-
visse ning liini teenindas paljudele tuttav Poola lennu-
firma LOT. Hiljem koondusid tsiviillennud Ülemistele. 
Laiendatud Lasnamäe aerodroom toimis sõjaväelennu-
väljana 1970. aastani ning oli hiljem tosin aastat Tallinna 
Aeroklubi kasutuses.

Sõjamäe: Jüriöö ülestõusust 
moodsa tööstuseni
Sõjamäe asum sai oma nime Jüriöö ülestõusu otsus-
tava lahingu järgi. Arvatakse, et keskaegsete eestlas-
te ja Liivi ordu vahel 1343. aastal toimunud lahingus 
hukkus üle 3000 võitleja (sündmuse mälestuseks 
rajatud park paikneb Ülemiste asumi territooriumil). 
Siit ka paiga nimi, mille hilisemad sakslastest amet-
nikud ilmselt valesti kirja panid. Mitme sajandi vältel 
leiame allikatest Sõjamäe asemel ka toponüüme Sea-
mägi või Schweinsberg.

1817. aastal rajati praeguse Ülemiste lennujaama maan-
dumisraja asukohale suvemõis. Mõisa omanik oli linna- 
lihunik Johann Weimar ja mõisa nimeks sai Weimarshof. 
Asustus oli hõre, kuna isegi mõned kümnendid tagasi oli 
suur osa Sõjamäe ümbrusest kaetud turbarabaga.

Alates 1960. aastatest ehitatakse endise raba alale 
tööstushooneid. 20. sajandil oli üks kuulsamaid Sõjamäe 
asumi asukaid Johannes Hindi rajatud konstrueerimis-
büroo Desintegraator. Omal ajal oli see unikaalne terve 
Nõukogude Liidu kontekstis nii uuenduslike ehituses ka-
sutatavate tehnoloogiate kui ka lääneriikidega koostöö 
poolest. 1980. aastatel ettevõtte areng seiskus seoses 
Hindi poliitilise kohtuprotsessi ja järgnenud surmaga 
vanglas.

Lasnamäe muuseum

AS Aeronaut angaar Lasnamäe lennuväljal, 1920. aastate teine pool. Rahvusarhiiv

Ülemiste lennujaam 1930. aastatel. Esiplaanil Poola 
lennufirma LOT lennuk, tagaplaanil paistab Dvigateli 
veetorn. Eesti Ajaloomuuseumi kogu

Ka Nõukogude ajal on Lasnamäele rajatud eriilmelist arhitektuuri. 
Desintegraatori bussiootepaviljon Leningradi maanteel 1980. a. paiku, 
tänaseks hävinud. Arhitekt Jüri Okas, Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

Ülemine ehk Punase tänava tuletorn aerofotol. ca 1920.
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Milline isiklik seos on teil Lasna-
mäega?
Kui kolisime 1986. aastal perega 
Lasnamäele, oli linnaosa alles ehi-
tamisjärgus ning sellega kaasnesid 
paratamatult probleemid transpor-
di, kaupluste, lasteaedadega. Aja 
möödudes muutus elukeskkond 
paremaks, tekkisid ostukeskused 
ning suurepäraselt toimiv ühistrans-
port. Kõik Lasnamäel aset leidnud 
muutused ja sündmused on läbi 
põimunud nii minu pere kui ka sõp-
rade ja tuttavate eluga. 

Töötades 26 aastat järjest lin-
naosa suurima garaažiühistu ja ka 
korteriühistu esimehena, jõudsin 

tutvuda väga erinevate inimeste, 
nende murede ja probleemidega. 
Kõik see aitas mul langetada 2005. 
aastal otsuse osaleda kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel. 

Mille olete linnaosakogu liikme-
na enda prioriteediks seadnud?
Oma peamiseks eesmärgiks pean 
osalemist linnaosakogu vara ja 
majanduskomisjonis töös ja selle 
kaudu ka linnaosa arengus kaasa-
löömist. Komisjoni vastutusalasse 
kuulub muuhulgas üksikobjektide 
detailplaneeringute kooskõlasta-
mine. Juhtub, et esitatud projektid 
ei vasta kehtivatele normidele ja 

nõuetele või komisjoni pöördub et-
tepanekutega mõni elanik, kes on 
jõudnud detailplaneeringuga tutvu-
da objekti avaliku arutelu käigus. 
Pean oluliseks, et detailplaneerin-
gute kinnitamisel peetaks silmas 
lasteväljakuid ja ühistranspordi-
peatusi, sest just need kujundavad 
suuresti elukeskkonna, kus inime-
sel on mugav ja turvaline elada. 

Millised on teie arvates Lasna-
mäe viimase aja suuremad eda-
siminekud ja väljakutsed?
Viimasel ajal pööratakse aina suu-
remat tähelepanu kvartalisiseste 
teede koristamisele ja remondile. 

Samal ajal korrastatakse ka haljas- 
alasid – näiteks Linnamäe ja Lää-
nemere tee vahele rajati suure-
pärane mänguplats eri vanuses 
lastele ning juba tänavu valmib 
Tondiraba park, mis on linnaosa 
suurim ning ühendab looduslikku 
keskkonda ning spordi- ja mängu-
väljakuid. Arendamisel on ratta- 
teede võrgustik. Hea meel on 
näha Peterburi tee ümbersündi, 
arenguid Väo ristmiku ümberehi-
tamisel ja Varraku silla rekonst-
rueerimise tulemust.

Kõik see tõstab linnaosa atrak-
tiivsust ning näitab, et Lasnamäel 
on ees suur tulevik.

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele

Vaimselt keerulisel ajal 
leiab raamatukogus nii 
hingekosutust kui ka 
uusi hobisid.

Ajal, mil piirangute tõttu on su-
letud isegi kaubanduskeskused, 
teatritest ja muuseumitest rää-
kimata, jätkavad raamatukogud 
oma tavapärast tööd, kuigi pisut 
kohandatud kujul. Sellest, kuidas 
kohanevad uute asjaoludega Tal-
linna Keskraamatukogu ja kaks 
Lasnamäel tegutsevat haruraa-
matukogu, räägib Tallinna Kes-
kraamatukogu kommunikatsioo-
nispetsialist Mari Sieberk. 

Koroonaviiruse levikuga 
seotud piirangud on mõjuta-
nud pea kõigi Eesti kultuu-
riasutuste tööd. Kuidas tuli ko-
haneda raamatukogudel?

Raamatukogu sai 2020. a 
eriolukorra ajal väärtuslikke koge-
musi ja oli seetõttu uuteks piiran-
guteks paremini ette valmistatud. 
Raamatukoguhoidjad jätkasid 
paljude möödunud kevadel alga-
tud populaarsete veebitegevuste-
ga. Näiteks lugemisprogrammis 
„Loeme ette” loevad raamatu-
koguhoidjad telefoni, Skype’i või 
Facebooki (video)kõne teel ette 
raamatuid.  Väikelastele toimu-
vad veebi teel põnnihommikud 
ja keeleringid, veidi suuremad 
lapsed saavad osa võtta lugemis-
mängudest ja -klubidest. Noorte 
vaimse tervise heaks toimub ka 
vaimse tervise klubi, kus raa-
matukoguhoidjad jagavad nippe 
vaimseks heaoluks ning soovita-
vad teemakohaseid raamatuid ja 
filme.

Seenioridel aitavad rõõmsat 
meelt säilitada Skype vestlusklu-
bid. Samuti ootavad raamatu-
koguhoidjad seeniore telefoni, 
Skype’i ja Facebooki vahendusel 
vestlema, küsima nõu igapäeva-
eluks, õppima uusi digioskusi ja 
kuulama ajalehtede ettelugemist. 

Kõiki veebi teel toimuvaid te-
gevusi pakutakse nii eesti kui 
vene keeles. Võrreldes eelmise 
aasta kriisiga on erinevus selles, 
et lugejad saavad ettetellimise 
teel ja kontaktivabalt raamatuid 
koju laenata. 

Soovitame lugejatel siiski ko-
dus püsida ja kutsume kasutama 
eelkõige e-raamatukogusid, kus 
saab lugemisvara ja muusikat lae-
nata mugavalt endale sobival ajal. 

Mis mõju avaldasid piiran-
gud Lasnamäe raamatukogude 
külastatavusele, huvile muude 
teenuste vastu?

Nii Laagna kui Paepealse 
raamatukogus tunnevad lugejad 
puudust sellest, et nad ei saa ise 
riiulitelt lugemiseks raamatuid va-
lida. Raamatukokku helistatakse 
väga palju ning raamatukogu-
hoidjad annavad endast parima, 
et iga lugeja leiaks endale sobi-
vad raamatud. Samuti juhenda-
vad raamatukoguhoidjad telefoni 
teel kasutama e-raamatukogu-
sid ning e-kataloogi ESTER. Ka 
e-kirju saab raamatukogu tava-
olukorrast rohkem, raamatute 
ettetellimise soovide kõrval küsi-
takse rohkelt just lugemissoovi-
tusi. Raamatukoguhoidjad saa-
vad palju tänusõnu selle eest, et 
lisaks raamatutest rääkimisele 
ja raamatusoovituste jagamisele 
leitakse hetked ka lihtsalt vestle-
miseks. 

Mõlemas Lasnamäe raamatu-
kogus saab hädavajalike toimin-
gute tegemiseks nagu maksete 
tegemine või e-teenuste kasuta-
mine tarvitada ka arvutit. Arvuti 
kasutamise aeg on piiratud 30 
min päevas ning aeg tuleb kind-
lasti ette broneerida. Laagna raa-
matukogus on võimalik lugeda 
kohapeal päevalehti, ka see aeg 
on piiratud 30 minutiga päevas 
ning aeg tuleb ette broneerida. 
Kui on vaja neid teenuseid ka-
sutada, siis tuleb raamatukokku 
helistada, et aeg kokku leppida. 
Nii aja piiramine kui broneerimi-
ne on vajalikud, et kõik soovijad 
saaksid neid teenuseid kasutada 
ning korraga ei oleks kohapeal lii-
ga palju inimesi. 

Piirangute tingimustes, kui 
otsitakse ja ollakse altimad al-
ternatiivseteks tegevusteks ko-
dus, kogub üha enam populaar-
sust Laagna raamatukogus asuv 
Seemnelaegas, mis  pakub suu-
repärast võimalust köögiviljade, 
maitsetaimede ja lillede ise kasva-
tamise katsetamiseks. Praegu on 

just õige aeg aknalaual salatit kas-
vatada või suveks ettekülve teha. 

Paljude kultuuriasutuste te-
gevus on kolinud veebi. Kust 
saab kodust lahkumata tasuta 
e-raamatuid laenutada? 

Tallinna Keskraamatukogu 
e-raamatukogudest saab tasuta 
laenata e-raamatuid ja ajakirju 
ning audioraamatuid. E-raama-
tukogust ELLU leiab eestikeel-
sed e-raamatud ning OverDrive’i 
e-raamatukogust saab laenata 
inglis-, vene-, saksa- ja soo-
mekeelseid e-raamatuid ning  
audioraamatuid, samuti paljudes 
eri keeltes e-ajakirju.

E-raamatukogude kirjandu-
se valik on väga mitmekesine: 
laenamiseks ja lugemiseks leiab 
uudiskirjandust, kirjandusklas-
sikat, laste- ja noortekirjandust 
ning teadmiskirjandust. OverDri-
ve’i e-ajakirjade teemade valikus 
on kodukujundust, fotograafiat, 
meelelahutust, populaarteadus-
likke ja päevakajalisi uudisteaja-
kirju igas vanuserühmas huvili-
sele. Rikkalik keelte valik on hea 
võimalus harjutada võõrkeeli. 

Kas neil lugemishuvilistel, 
kel ei ole kodus arvutit, ei ole 
praegu üldse võimalust raama-
tuid laenata?

Need, kellel ei ole võima-
lik kasutada e-raamatukogusid, 
saavad raamatuid ja ajakirju 
laenata telefoni teel ette tellides. 
Raamatukoguhoidjad vastavad 
telefonidele teisipäevast reede-
ni kl 10–18 ja laupäeviti kl 9–17. 
Raamatuid tellides saab raama-
tukoguhoidja käest teada aja, 
millal raamatutele järele tulla. On 
ju raamatukogud praegu avatud 
teisiti kui tavaliselt ning piiratud 
on ka inimeste arv, kes korraga 
ruumis tohivad olla. 

Tagastada saab kontaktiva-
balt raamatukogu lahtiolekuae-
gadel ja Laagna raamatukokku 
ka tagastusluugi kaudu, mis on 
avatud 24/7.  

Raamatukaupluste müügi- 
edetabelid näitavad, et koroo-
nalevik on suurendanud huvi 
näiteks investeerimis- ja tervi-
seteemalise kirjanduse vastu. 

Kas niisugust trendi on mär-
gata ka raamatukogude statis-
tikas?

Raamatukoguhoidjad on tä-
hendanud, et vaimselt keerulisel 
ajal eelistavad lugejad ajaviitekir-
jandust, näiteks armastusromaa-
ne ja ka Skandinaavia põnevik-
ke. Loetakse nii uuemaid kui ka 
vanemaid sarju. Lugejad otsivad 
meelelahutust ja kaasahaara-
vaid teoseid, et maailmas toimu-
vat unustada. Paljud eelistavad 
kindlasti just helgemat kirjandust, 
seda nii klassikute kui ka uudis-
kirjanduse seast. Palju loetakse 
vaimset tervist toetavaid teoseid, 
mis aitavad luua selgust enda 
tunnetes ja suhetes pereliikmete 
või lähedastega.  

Teadmiskirjanduse osas on 
märgata huvi rahandusteemalis-

te teoste vastu, kuid see on sta-
biilselt suurenenud juba alates 
2019. aasta lõpust ja laenutuste 
arv on sellest ajast saadik  pide-
valt tõusnud. 

Laagna raamatukogust laena-
takse palju ilukirjandust, eriti suur 
on huvi krimikirjanduse ja ajaloo-
liste romaanide vastu. Paepealse 
raamatukogu lugejate eelistusi 
pole piirangud oluliselt teema 
osas mõjutanud. Pigem mõjutab 
lugejate huvi hooajalisus. Keva-
de saabudes küsitakse rohkem 
aiandusalaseid raamatuid, aga 
ka teoseid kodukujundusest. Pal-
ju loetakse helgeid raamatuid, 
mille tegevustik pole liiga krimi-
naalne ega salapärane. Võib 
öelda, et soovitakse ka selliseid 
raamatuid, mis aitavad leida ja 
säilitada meelerahu.

Raamatukogu tuhat nägu 

Tallinna Keskraamatukogu lugejateenindus  
(sh e-raamatukogude kasutamisega seotud küsi-
mused) Tel 683 0917 (eesti ja inglise keel); 
Tel 683 0960 (vene keel).

Paepealse raamatukogu 
P. Pinna 8, Tel 632 7463, paepealse@tln.lib.ee

Laagna raamatukogu
Võru 11, Tel 635 0020, laagna@tln.lib.ee

Laagna raamatukogus säilib päevalehtede lugemise võimalus,  
kuid arvestada tuleb mõningate tingimustega.

Vastab Valeri Kislitsõn:



9. aprillil teeb Uuskasutus-
keskuse kaubik kogumisrin-
gi Lasnamäel, et vastu võtta 
kodus üleliigseks muutu-
nud heas korras asju. 

Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab 
ära tuua puhtaid ja terveid rõivaid, jalat-
seid, mänguasju, nõusid, köögitarvikuid, 
raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, nips- 
asju, kodutekstiile, sisustusesemeid, 
väiksemat kodutehnikat ja isegi toatai-
mi. Uuskasutuskeskusele võib julgesti 
annetada ka hooajaväliseid kaupu, näi-
teks talispordivahendeid. See on mugav 
võimalus anda kodu lähedal uuesti ring-
lusse korralikud asjad, mis on kasutult 
seisma jäänud ja võtavad asjatult ruumi.

Kõik asjad saab üle anda turvaliselt ja 
kontaktivabalt, asetades kaubikusse. 
Igas peatuspunktis peatub kaubik tund 
aega ja nii saavad huvilised oma käigud 
selle aja peale hajutada. Kui aeg-ajalt ka 
peaks korraga rohkem inimesi tulema, 
siis tuletab kaubiku tiim inimestele meel-
de, et hoitaks vahet. 

Uuskasutuskeskus ei võta turvalisuse 
kaalutlusel vastu turvahälle ega -toole, 

kineskooptelereid ega gaasipliite, sa-
muti katkiseid asju. Uuskasutuskeskusel 
puudub endal võimekus asju paranda-
da, samuti võib katkine ese olla ohuks 
järgmisele kasutajale. Kogumisringi ajal 
palub Uuskasutuskeskus mitte tuua 
mööblit ega kogukamat tehnikat, vaid 
tellida selleks kaubik eraldi koju.

Telli annetustakso

Kaubiku tellimiseks tuleb annetatavast 
esemest teha foto ning saata see koos 
enda kontaktandmetega aadressile kau-
bik@uuskasutus.ee. Aprillis ja mais saab 

kaubiku Tallinna linna piires järele kutsu-
da ka rõivaste, jalatsite, mänguasjade, 
raamatute, nõude jmt annetamiseks, kui 
asju on suuremas koguses. Auto saab 
järele tellida aadressilt uuskasutus.ee/
annetustakso või helistades 5553 3001.

Annetusi saab alati tuua ka kolmesse 
Lasnamäel asuvasse Uuskasutuskes-
kuse kauplusesse: Punane 50 ja Tä-
hesaju tee 31, lisaks kodusisustusele 
spetsialiseerunud Kodupoodi Mustakivi 
keskuses Mahtra 5. Kauplustesse saab 
asju ära tuua ka piirangute ajal, helista-
des kaupluse uksel oleval numbril poodi. 
Samuti saavad lasnamäelased asju iga-
päevaselt ära tuua Ülemiste Keskuses 
asuvasse uuskasutuskappi (Suur-Sõja-
mäe tänava poolse sissekäigu juures). 

Asjad uuele ringile

Uuskasutuskeskus sorteerib kõik anne-
tused ning suunab heas korras asjad 
uuesti ringlusse. Osa asjadest läheb 
müüki, osa koostööpartnerite kaudu abi-
vajajatele. Annetuste müüki panekuga 
katab Uuskasutuskeskus isemajandava 
mittetulundusliku organisatsioonina oma 
kaupluste ülalpidamiskulud. 

Uuskasutuskeskus toetab oma koos-
tööpartnerite kaudu suurperesid, naiste 
varjupaiku, koduta jäänud inimesi ja loo-
made varjupaiku. Veel teeb Uuskasutus-
keskus tihedat koostööd teatri- ja filmite-
gijatega, õpilasfirmade, kunstitudengite 
ja käsitöölistega, kes saavad materjalide 
ning laenutuste soovidega otse Uuska-
sutuskeskuse poole pöörduda.
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Suur kevadkoristus: kingi  
oma korras asjadele uus elu

Uuskasutuskeskuse 
kogumisringi kaubiku 
peatumiskohad  
9. aprillil
11–12 Paepargi Maxima 
(Paepargi 57)

13–14 Lasnamäe Centrumi 
parkla (Mustakivi tee 13)

15–16 Linnamäe Maxima 
parkla (Linnamäe tee 57)

Igas peatuspunktis peatub kaubik tund aega ja nii saab oma käigud selle aja
peale hajutada.

Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab 
ära tuua isegi toataimi.

Kaks kuud tagasi vormistasid seni 
pea kuus aastat oma jõu ja kulude-
ga kodutuid loomi aidanud vaba-
tahtlikud oma ettevõtmise MTÜna ja 
nüüd tegutseb varjupaik MTÜ Kassi 
Elu nime all. 

Praegu elab varjupaigas 23 karvapalli. 
Suured ja väikesed, pika- ja lühikar-
valised, mänguhimulised ja rahulikud 
– kõik nad on erinevad ja ometi on iga-
ühel neist üks suur unistus – kohata 
oma Inimest ja leida oma Kodu. 

Varjupaigas ravitakse ja turgutatakse 
elule kõiki sinna sattunud nurrumoo-

toreid, igaühel on tehtud kõik vajalikud 
protseduurid päris koju kolimiseks. 

Kuidas aidata varjupaiga loomi? Var-
jupaigal on alati tarvis kassitoitu, ravi-
meid, rahalist ja infotuge. 

Samuti tunnevad kassid puudust ini-
mese silitustest ja heast sõnast, see-
tõttu on varjupaik alati rõõmus uute 
vabatahtlikke üle. 

Lähemalt varjupaiga tegemistest ja 
abistamise võimalustest saab lugeda 
MTÜ Facebooki ja Instagrami lehtedel 
– MTÜ Kassi Elu.

Aitame kassivarjupaika MTÜ Kassi Elu!

Enne lõkke tegemist 
tuleta meelde 
tuleohutuse põhitõdesid
Soojad ilmad on sulatanud lume ja tuuled on pu-
hunud kuivaks hangede alt välja sulanud mulluse 
rohu. Eelmisest aastast alles jäänud rohtkate on 
õhuke ja juba esimesed tuuled muudavad selle 
krõbekuivaks. Kuigi maapind on veel niiske, on 
kuluhein sellest hoolimata väga kergesti süttiv ja 
nii piisab ulatusliku kulupõlengu puhkemiseks vä-
hesest. 

Päästeamet tuletab meelde, et tuld tohib teha 
vaid tuulevaikse ilmaga ja hoolikalt tuleb jälgida, et 
sädemed ei lendaks kergesti süttivatele materjali-
dele. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et 
see oleks hoonetest ja metsast ohutus kauguses.

Looduses aega veetes tuleb meeles pidada 
tuleohutuse põhitõdesid ning tulega kaasnevaid 
ohtusid tasub selgitada ka lastele. 

Ohutu lõkke põhitõed:
• Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põle-
vast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval 
kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu 
loodusele.
• Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu väl-
timiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule 
suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale 
või põlevmaterjalile.
• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (im-
mutamata) puitu ning pappi ja paberit
• Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusva-
hend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
• Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke 
oleks täielikult kustunud.



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 

Müüa SÕNNIKUT, mul-
da, killustikku, liiva. Tel. 
56971079, taluaed@hot.
ee

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

***
Ehitusoutlet Harjumaal 
Kose alevikus pakub im-
mutatud poste, puitu (ter-
rassilaud, Siberi lehis, 
höövelmaterjal), soojus-
tust (villa ja Kingspan 
PIR-i), aiakaupu (var-
jualuseid, lehtlaid, kuure, 
aiamööblit jpm). Pakume 
ka transporti. Lisainfo: 
www.ehitusoutlet.ee ja 
telefon 5656 0096.

Скупаем автомобили 
абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по 
лицензии с учёта. Тал-
линн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

juhanipuukool.ee

Juhani Puukool – 
murtudsüdamete kodu.
Juhani Puukool - Дом разбитых сердец.

Спил деревьев,
обрезка  живой изгороди 

и яблонь,  
фрезеровка пней.

Тел 56613900
www.ohtlikudpuud.ee

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ПРОГРЕССИВ-
НУЮ МААРДУСКУЮ ГИМНАЗИЮ,  

ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ!
В 2021 году Маардуская гимназия откры-

вает три десятых класса. 
Класс «А»: 100% обучения на эстонском 
языке, реально-дигитальное направление. 
Класс «В»: минимум 60% обучения на 
эстонском языке, реально-дигитальное на-
правление. 
Класс «С»: минимум 60% обучения на 
эстонском языке, социальное направле-
ние.

Больше информации найдёте здесь 
www.mgm.ee


