
Punasele tänavale ehitatakse 
kogukonnamaja 

Uus kogukonnamaja hakkab asuma 2016. aastal 
lammutatud Tallinna Paekaare gümnaasiumi ehk 
varasema nimega Tallinna 11. keskkooli maja ase-
mel aadressil Punane tänav 17. Jaanuaris välja 
kuulutatud projekteerimishanke tulemusena tun-
nistati parimaks Innopolis Inseneride ideekavand 
HOOV. Muuhulgas leiavad uudses kogukonnama-
jas koha ka raamatukogu ja noortekeskus. Vaba 
aja veetmise võimaluste koondamine ühte majja 
on vastavuses linna uue lähenemisega, mis aitab 
teenuseid vastastikku võimendada. Keskuse pro-
jekteerimine võtab kava kohaselt ühe aasta, selle 
ehitamine ja sisustamine on kavandatud aastates-
se 2022 ja 2023. Tallinna eelarvestrateegia näeb 
ette Punane 17 kogukonnamaja rajamiseks 11,4 
miljonit eurot.

Projekti „Hoovid korda“ raames  
korrastatakse Lasnamäel 17 sisehoovi
Sel aastal tehakse projekti „Hoovid korda“ abil 
Lasnamäel korda 17 korteriühistu hoovid. Linna-
eelarvest eraldati selleks ligi 114 000 eurot.

Tänavu esitatud 20 heakorraprojekti taotlusest 
17 vastas kõigile tingimustele ja linn toetab neid 
kokku 113 830 euroga. Projekti raames istutatak-
se ligi 70 puud, rajatakse 80 uut parkimiskohta, 
paigaldatakse 25 valvekaamerat, ehitatakse kolm 
prügimaja ja üks plats prügikonteinerite tarvis ning 
remonditakse 16-korruselise maja juures asuv  
autode viadukt.

Ajutised muudatused  
bussiliinidel 39, 50 ja 58
Seoses ehitustööde teostamisega Majaka põigus 
muudetakse 12.05.21 kuni 20.06.21 ajutiselt bus-
siliinide nr 50 ja 58 liikumisteed.

Liikumistee: • Pae tänav, Kiive tänav, Väike- 
Paala tänav, Peterburi tee ja Pae tänav, ära jääb 
liikumistee Majaka tänaval ja Majaka põigus

Peatused: • ära jääb Pae peatus Majaka täna-
val ning täiendavalt tehakse Väike-Paala peatus 
Peterburi teel ja Pae peatus Pae tänaval.

Ehitustööd Lasnamäe ja Lubja tänavatel mõ-
jutavad perioodil 10.05–11.06 ka bussiliini nr 39 
liikumisteed.

Liikumistee: • Liikuri suunal: Tartu maantee ja 
Pallasti tänav, ära jääb liikumistee Lasnamäe tä-
naval ja Majaka tänaval • Veerenni suunal: Pallasti 
tänav ja Tartu maantee, ära jääb liikumistee Maja-
ka tänaval ja Lubja tänaval

Peatused: • Liikuri suunal: ära jääb Majaka 
peatus Majaka tänaval, ajutine peatus tehakse 
Pallasti tänaval enne Majaka tänava ristmikku  
• Veerenni suunal: ära jääb Majaka peatus Maja-
ka tänaval, ajutine peatus tehakse Pallasti tänaval 
pärast Majaka tänava ristmikku ja täiendav peatus 
Sossimägi Tartu maanteel.

Ohtlike jäätmete  
kogumisring toimub 23. mail 
(lisainfo lk 6).

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. mai seisuga  
117 543 inimest. Aprillikuuga võrreldes vähenes elanike arv  
158 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Uus rattatee parandab elukvaliteeti
Kadrioru ja Tondiraba parke 
ühendava rattatee valmimine 
parandab nii ratturite kui ka 
jalakäijate ja tervisesportlaste 
liikumisvõimalusi.

Kevadel algas Lasnamäe jalgratta-
tee projekteerimine, see tee ühendab 
Kadrioru ja Tondiraba parke. Plaani 
kohaselt järgmise aasta sügiseks val-
miv uus kergliiklustee annab võimaluse 
jalutada ja sõita jalg- või tõukerattaga 
kogu Lasnamäe rohekoridoris ehk lin-
naosa piirist Kadrioru pargis kuni Las-
namäe lõpuni Pirita jõeorus. Tee idaosa 
on Tondiloo pargis juba välja ehitatud, 
keskmist ehitatakse Tondiraba parki ja 
peagi algavad läänepoolse osa pro-
jekteerimistööd. Uus tee ühendab ka 
risti asetsevad Lindakivi ja Saarepiiga 
puiesteed ning Pae silla ühtseks süs-
teemiks, mis laiendab piirkonnas oluli-
selt liikumis-, kõndimis- ja sportimisvõi-
malusi.

Mugav laskumine Kadriorgu
Uus jalgrattatee kulgeb Valge tänavalt 
läbi tühermaa, seejärel paralleelselt 
Liikuri tänavaga kuni selle ristumiseni  
J. Smuuli teega. Jalakäijate ja jalgrattu-
rite turvalisuse parandamiseks laienda-
takse ülekäigurada Smuuli tee ääres. 
Edasi läheb rada mööda Liikuri tänavat, 
suundub Miina Härma staadioni piirkon-
nas teisele poole teed ja kulgeb elektri-
liinist põhja poole läbi tühermaa, mis viib 
rajatavasse Tondiraba parki.

Koos rattateega projekteeritakse ka 
eraldi kalle, mis annab võimaluse pää-
seda Valge tänavalt mugavalt Kadrioru 
parki nii jalgratastele kui elektrilistele 
tõukeratastele ning tagab ka lapsekä-

rudega vanematele ja erivajadustega 
inimestele ohutu ja mugava laskumise. 
Sujuva laskumise ja tõusu jaoks on tee 
kalle 6%. 

Üksteise segamise vältimiseks lii-
guvad jalgrattatee tulevased kasutajad 
– jalakäijad ja jalgratturid – kogu raja 
ulatuses mööda tee eri osi. Valmiva 
tee kõrvale lisatakse kohati ka multšiga 
kaetud jooksurajad, mis lähevad vei-
di teistsugust trajektoori mööda. Kogu 
jalgrattatee ulatuses ehitatakse välja 
puhkealad ja väikesed spordiväljakud. 
Samuti paigaldatakse valgustus ja lisa-
takse välimööbel, pingid ja prügikastid 
ning rataste remondijaamad.

Osa suurest plaanist
Kadriorgu ja Tondiraba parke ühenda-
va rattatee rajamine on üks osa Tal-

linna jalgrattastrateegia elluviimisest. 
Kehtiva (2018–2028) jalgrattastratee-
gia eesmärk on rattaliikluse edenda-
mine ja seeläbi elanike elukvaliteedi 
parandamine. 

Jalgrattaga liikumise eelistamine 
autoga või ühistranspordiga sõitmisele 
avaldab strateegia kohaselt positiivset 
mõju nii rahvatervisele, liikuvusele, 
ohutusele kui ka elukeskkonnale. Rat-
taga liikumise osakaalu suurendami-
seks nähakse dokumendis ette põhi- ja 
toetavaid tegevusi. 

Esimeste alla kuuluvad näiteks rat-
tateede võrgustiku täiustamine ja ratta-
parkimisvõimaluste loomine, toetavate 
tegevustena on esile toodud muuhul-
gas rattarendisüsteemi arendamine ja 
liikluskultuuri parandava teavitustöö ja 
koolituste korraldamine.

Tallinnas teevad COVID-19  
vaktsineerimisi:
• Medicum Tervishoiuteenused.  

E-R 8-17, telefon 699 8040
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla.  

E-R 7.30-16.00, telefon 620 7390
• Lääne- Tallinna Keskhaigla.  

E-R 8.00-16.00, telefon 626 1314 
• Tallinna Lastehaigla. E-R 14.00-16.00, 

telefon 697 7329
• SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. E-R 

8.00-18.00, telefon 617 1049 ja E-R 
8-16 registratuuris number 16 koha-
peal

• OÜ Arstikeskus Confido. E-R 8.30- 
19.00, L-P 9.00- 17.00, telefon 1330 

• Medicum Tervishoiuteenused. E-R 
8-17, telefon 699 8040

• OÜ INNOMEDICA.  
E-R 9.00-17.00, telefon 610 9434

• Tallinna Eriarstikeskus OÜ.  
E-R 8.30-19.00, telefon 608 2218

• City Tervisekliinik OÜ. E-N 9.00-19.00, 
R 9.00-17.00, telefon 660 4931

• Qvalitas Tervisekeskus. E-N 8.00-
18.00, R 8-17, telefon 605 1500 

• OÜ Eesti Diabeedikeskus.  
E-R 8-16, telefon 654 4684 >>> LK. 2

Lähima vaktsineerimiskoha 
leiab ka veebilehelt  
www.vaktsineeri.ee.

Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad kogu raja ulatuses mööda tee eri osi.

Vaktsineerimine on ohutuim ja tõhusaim  
viis COVID-19 haiguse vältimiseks
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Oleme jätkuvalt 
ettevaatlikud  
ka sellel suvel
Raskel koroonatalvel oli pidevalt õhus kü-
simus: kas suvi tuleb? Nüüd võime kindlad 
olla, et tuleb küll. Ja ma ei mõtle üksnes 
seda, et ilmad lähevad soojemaks, vaid 
pean eelkõige silmas olukorda koroonavii-
ruse leviku osas. 3. mail leevenesid Eestis 
mitmed viiruse leviku ohjeldamiseks ellu 
kutsutud piirangud: väiksemad lapsed läk-
sid kooli, söögikohad avasid toitlustuse ter-
rassidel ning keha ja vaimu saab kosutada 
spordisaalides ja muuseumides.

Neid ja teisi leevendusi võimaldasid 
kolm asjaolu: haiglaravi vajavate koroo-
napatsientide arvu langus, uute nakatu-
misjuhtude langus ning parem hõlmatus 
vaktsineerimisega. Tahan siinkohal tänada 
eesliinitöötajaid, kes pingutavad meie ühi-
se heaolu nimel. Ühtlasi kuulub minu tänu 
ka igale lasnamäelasele, kes käitub vastu-
tustundlikult: väldib ebavajalikke kontakte, 
jääb haigena koju, kannab avalikes sise-
ruumides ja ühistranspordis maski ning ka-
sutab võimalust saada kaitsevaktsiini.

Meie pingutused on vilja kandnud: 
Lasnamäe ei ole enam kõrgeima 
nakatumisnäitajaga linnaosa 
Tallinnas. 

Ka vaktsineerimise näitajad liiguvad 
tasapisi ülespoole.  Kuid põhjust rõõmus-
tamiseks on siiski vähe: pandeemia selja-
tamine on aeganõudev ning selleks läheb 
jätkuvalt vaja meie ühiseid jõupingutusi. 
Siit ka minu palve: olgem viiruse suhtes 
jätkuvalt valvsad ka sel suvel.

Kuidas seda teha? Muidugi ei kutsu ma 
terveid ja haigetega hiljuti mitte kokku puu-
tunud inimesi kodus istuma. Meie kliimas 
on sooja niigi vähe ning iga päikesepais-
teline päev on väärtuslik ilmataadi kingitus. 
Nautigem seda koos, kuid ettevaatlikult. 
Mai ja järgnevad suvekuud on tore aeg 
Lasnamäe avastamiseks. Selleks on ka 
põhjust, sest sel kevadel ja suvel saab 
meie linnaosa eriti põhjaliku värskendus-
kuuri, mis kulmineerub septembri alguses 
suure ja uhke Tondiraba pargi avamisega.

Nagu öeldakse, terves kehas terve 
vaim, ning ka sellel aastal jätkame eaka-
tele mõeldud populaarsust kogunud kepi-
kõnnitrennidega, rohkem infot tuleb peagi. 
Vaimule mõeldes jätkame ka Lasnamäe 
muuseumi tegevustega: mais kuuleb veel 
viimaseid videoloenguid meie linnaosa 
ajaloost ja peagi avame ka pärisnäituse. 
Viimasest lähemalt juba järgmises lehe-
numbris.

Püsigem terved ja koroonanegatiivsed, 
kuid olgem positiivsed algava suve osas!

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Vaktsineerimine on ohutuim  
ja tõhusaim viis COVID-19 
haiguse vältimiseks

>>> LK. 1

Marek Seer, 
COVID-19 vaktsineerimise  
töörühma juht

COVID-19 haigus on ettearvamatu ja 
selle pikaajalised tervisemõjud siia-
ni teadmata. Eriti suureks ohuks on 
haigus eakatele. Ka praegu haiglates 
viibivatest COVID-19 patsientidest on 
kolmveerand üle 60-aastased ning 
enam kui pooled üle 70-aastased. 

Seetõttu on ka minu suur palve kõi-
gile noorematele inimestele – aidake 
oma eakamatel lähedastel registree-
rida vaktsineerimisele ja vajadusel ka 
selgitage neile, miks seda on vaja teha.

Meie oma Eesti andmed näitavad, 
kui tõhusalt aitavad vaktsiinid ära hoi-
da haigestumist, samuti on vaktsiini 
kõrvaltoimed vanemaealistel reeglina 
leebemad. 

Tänu vaktsineerimisele on juba 
praeguseks  oluliselt vähenenud hai-
gestumine tervishoiutöötajate seas 
ning kuna ka valdav osa hooldekodu-
de elanikest on praeguseks vaktsinee-
ritud, siis satub neidki koroonaviiruse 
tõttu haiglaravile üha harvem. 

Terviseameti andmetel on Eestis 
haigestunud vaid 0,4 protsenti vakt-
siinikuuri läbinud inimestest, ning 
COVID-19 haigusega haiglaravile sat-
tunud vaid 0,04% vaktsineeritutest. 
Hea kaitse tekib juba pärast esimest 
vaktsiinisüsti. Esimese doosi järel on 
COVID-19 haigestumisjuhtumeid esi-
nenud vaid ca 2 protsendil vaktsinee-
ritutest, samuti on sellisel juhul läbipõ-
demine oluliselt kergem.

Praeguseks on jõudnud Eestisse 
piisavalt vaktsiini, et veel vaktsinee-
rimata vanemaealised võiksid oma 
soovist perearstile märku anda või end 
digiregistratuuri või telefoniregistratuu-
ri kaudu vaktsineerimisele kirja panna 
– ka need, kes pole seni perearstilt kut-
set saanud või kes on varem loobunud. 

Kindlasti tuleks perearstile teada 
anda, kui vaktsineerima minekul on ta-
kistusi, näiteks kui on raske liikuda või 
ei ole transporti. 

Nüüd on Eestis kasutusel ka 
ühedoosiline Jansseni vaktsiin, mida 
on võimalik kasutada nende inimeste 
vaktsineerimiseks, kes ise perearsti-
keskusesse minna ei saa ning keda ei 
saa ka sinna viia. 

Kodusvaktsineerimise vajadusest 
tuleb samuti anda teada oma perears-
tile. 

Praegu saavad end COVID-19 vastu vaktsineerida üle 50-aastased ja riskirühma 
kuuluvad inimesed. Endiselt on aga vaktsineerima oodatud kõik eakad, sest just 
neid ohustab COVID-19 haigus kõige enam. Vaktsineerimise soovist saab anda 
märku oma perearstile, samas on võimalik leida endale vaktsineerimise aega  
ka üleriigilises digiregistratuuris www.digiregistratuur.ee.

Üle 70-aastaste hõlmatus COVID-19 vaktsineerimisega Tallinna linnas.

Eestis on praeguseks vaktsineeritud enam kui 350 000 inimest, üle 70-aastaste hõl-
matus on juba enamikus maakondades ületanud 70% piiri. Tallinnas on see veel Eesti 
keskmisest madalam 56,8% ning Lasnamäel on vaktsineeritud vaid 47% üle 70-aas-
tastest. Selleks, et saaksime rahulikuma südamega taas ühiskonda avama hakata, on 
oluline jõuda võimalikult kõrge vaktsineerituse tasemeni kõikides Eesti piirkondades. 
Selleks on oluline meist igaühe panus – kaitseme ise end vaktsineerimisega ning hoo-
litseme selle eest, et meie eakad lähedased, vanemad ja vanavanemad saaksid kaits-
tud, pakume neile abi vaktsineerimisaegade broneerimisel või vajadusel transpordiga.

Kuidas broneerida vaktsineerimisaega:
• Vaktsineerima on oodatud kõik üle 50-aastased  

ja COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed.
• Eakad, keda pole veel vaktsineerimisele kutsutud,  

peaksid nüüd võtma ühendust oma perearstiga  
ja andma vaktsineerimise soovist teada. 

• Vaktsineerimisaja saab broneerida, helistades perearstile  
või registreerides end digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee 
kaudu, vaktsineerimisaegu lisatakse vastavalt riiki saabuvatele 
vaktsiinikogustele.

• Lisainfot vaktsineerimise kohta saab riigiinfo telefonil 1247
• Digiregistratuuris aja broneerimist juhendavad ka vabatahtlikud 

telefonil 600 3033, kõnesid võetakse vastu iga päev kell 10-14.
• Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib 

võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 7943 943  
või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).

• Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis:  
www.vaktsineeri.ee 



Ehitamata jäänud  
Suur-Lasnamäe
Tallinlastele eelkõige Krediidipanga pea-
hoone ehk praeguse kultuuriministeeriu-
mi hoone autorina tuntud Saarinen koos-
tas enne esimest maailmasõda Tallinna 
generaalplaani, mis muuhulgas nägi ette 
suure linnaosa rajamise Lasnamäele. 
Saarinen lähtus eeldusest, et Tallinna 
elanikkond kasvab lähiaastatel tohutu 
tempoga ning Lasnamäele mahub suisa 
200 000 elanikku.

Suur-Lasnamäe nime all tuntud Saarine-
ni plaan nägi ette Lasnamäe hoonesta-
mist uhkete juugendstiilis majadega, mille 
kvartalitest joonistuvad välja korrapärased 
tänavad ja laiad puiesteed. Lisaks korte-
relamutele pidi Lasnamäele tulema üksja-
gu ühiskondlikke hooneid, muuhulgas kirik, 
haigla, muuseum ja ooperimaja. Ambit-
sioonikas projekt jäi isegi osaliselt teosta-
mata peagi puhkenud sõja ja suure raha-
nappuse tõttu.
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Veebiloengud 
linnaosa 
ajaloost
Aprillikuus esitles Lasnamäe lin-
naosa valitsus projekti „Lasna-
mäe muuseum“ raames linnaosa 
ajaloole pühendatud videoloen-
gute sarja. Veebikohtumistel rää-
givad spetsialistid Lasnamäe aja-
loo huvitavatest seikadest ning 
linnaosa arhitektuuri ja geoloogia 
eripärasustest. 

Loengute otseülekanded 
toimuvad Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse Facebooki lehel 11. ja  
18. mail kell 17:30, kus huvi-
lised saavad teada Uuslinna 
mereväelinnakust ja Lasnamäe 
tööstusest. Samal lehel saab jä-
relvaadata juba toimunud veebi-
loenguid.

Kust pärineb Lasnamäe nimi?
Lasnamäelaste eelkäijad on siinkandis elanud aasta-
tuhandeid. Kuid isegi sajanditaguseilt kaartidelt ei leia 
me Lasnamäe nime. Täna uurime, mis nimesid kandis 
Lasnamäe ala varasemalt. 20. sajandil on uurijad pakku-
nud, et Lasnamäe eestikeelse nime algusosa on seotud 
sõnaga lasn, mis tähendab puulabidat või leiva küpseta-
miseks mõeldud labidat. Teise teooria järgi on tegemist 
soomekeelse laenuga: läsna (kõrval) ja mäki (mägi).

On märkimisväärne, et üpris pikalt nimetati piirkonda mõne 
siinse objekti järgi, olgu selleks mõis või raba. Allikatest 
leiame, et ühe või teise nimega kutsutakse tunduvalt laie-
mat maa-ala, kui oli konkreetse mõisniku valduses. Nii on 
sajandeid kaartidel Väo ja Iru ning hiljem ka näiteks Karlova 

(Katleri) ja Tondi nimed. Mõni on aga sootuks kadunud: näi-
teks Kivimäe (sks Steinsberg) nime tänapäeva Lasnamäelt 
ei leia.

14. sajandi allikates kohtame Lakeder bergh’i nime. 
Ajapikku sai sellest Laksberg (ka Laaksberg). Seda saab 
seletada asjaoluga, et Lasnamäe on tõesti olnud suhteli-
selt lage ja linna poolt vaadatuna on tegemist arvestatava 
mäega. On pakutud, et see nimi võib tuleneda Lasnamäe 
alade kuulumisest Lagedi talupoegadele enne 13. sajandit. 
Laksberg oli viimati kasutusel teise maailmasõja päevil, kui 
Saksa dokumentides on viidatud Lasnamäe lennuväljale.

Tallinna ja Lasnamäe piirid 
Paljud teavad, et Mustakivi tee ja Mahtra tn 14 maja va-
helisel haljasalal asub keskaegne piirikivi. Kuigi hoo-
nestus sellele kuigi palju ei viidanud – ümberringi mõ-
lemal pool linnapiiri paiknesid jätkuvalt üksikud talud 
ja majapidamised –, algasid pärast linnapiiri juba Väo 
ja Nehatu mõisade valdused. Tallinna linnapiir on kor-
duvalt muutunud ning kulges eespool mainitud kohas 
koguni 1975. aastani välja.

Kuid piilume siiski kaugemasse minevikku. 1783. aastal 
jaotati Tallinn seitsmeks kvartaliks. 1888. aasta reformi jä-
rel jaotati linn senise seitsme kvartali asemel Tallinna linna 
politseivalitsuse jaoskondade järgi kuueks linnaosaks. Eesti 
Vabariigi ajal moodustati kuus linnajagu. Lasnamäe kuulus  
3. linnajao koosseisu. Igas linnajaos oli oma politseijaos-
kond, kuid Lasnamäele moodustati ka abijaoskond, mis 
paiknes aadressil Katusepapi tänav 7. Pärast teist maailma-
sõda moodustati praeguse Harjumaa aladel mitu kolhoosi ja 
sovhoosi, kuhu kuulusid ka tänapäeva Lasnamäe alad. Neist 
suurim kandis 1924. aasta riigipöördekatse käigus tapetud 
kommunisti Arnold Sommerlingi nime ning hõlmas koguni 
9200 hektarit. Suurem osa Lasnamäest kuulus Nõukogu-
de ajal koos praeguse Kesklinnaga Mere rajooni alla (paar 
aastat pärast taasiseseisvumist kandis see Ida rajooni nime). 
Tänapäevaste piiridega Tallinna linnaosad, k.a Lasnamäe, 
moodustati 1. septembril 1993. aastal.

Tallinna ehk Revali ümbruses näeme üksjagu 
tuttavaid nimesid. Catharinenthal tähendab Kadriorgu, 

Tontimoise on Tondi mõis ehk praegune Katleri. 
Weokull on Väo ning Irroklla on Iru, 1770. a.

Saarineni Suur-Lasnamäe dominandiks  
pidi saama uus ooperihoone,  

Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

Mererajooni kolonn linnaosa sümboolikaga 1960. aasta  
üldlaulupeo rongkäigul.
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Milline isiklik seos on teil Las-
namäega?

Elan Lasnamäel juba 40 aas-
tat. Minu jaoks on tegemist tõeli-
se kodulinnaosaga, mis valmis ja 
arenes minu silme all. 

Mille olete linnaosakogu liikme-
na enda prioriteediks seadnud?

Mugava elukeskkonna loomi-
se kõrval on oluline pöörata tä-
helepanu ka turvalisusele. Nagu 
teada, läbib meie linnaosa Laag-
na kanali kiirtee. Pean vajalikuks 
paigaldada kanalisse kiiruskaa-
merad. Vastavasisulise ettepane-

kuga esinesin linnaosakogu istun-
gil. Kahjuks ei leidnud see idee 
poolehoiu maanteeametis. 

Minu teine suur soov on saada 
Lasnamäele kaasaegne spaakes-
kus ja ujula, nagu on Mustamäel. 
Arusaadavalt oleks tegu eelkõige 
kommertsprojektiga ning investo-
rite jaoks on oluline kõik algusest 
peale läbi arvutada. 

Samas on selge, et igas asu-
mis on meil juba piisavalt uusi 
poode ja kaubanduskeskusi. See 
on kahtlemata väga mugav, kuid 
ei võimalda perekonnaga ajaveet-
mist. 

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

Paljulapselise isana ootan 
väga suure Tondiraba pargi val-
mimist, see on praegu ehitus-
järgus Liikuri ja Katleri tänavate 
lähedal. 

On suurepärane saada juur-
de veel üks koht, kus harrastada 
sporti ja jalutada kogu perega. 
Linnaosa jaoks on tegemist kaht-
lemata suure ja olulise ettevõtmi-
sega.

Samuti tahaksin tuua esile jalg-
rattamajade ehitamise projekti, 

mis algab juba eelseisval su-
vel mitme korteriühistu sisealal. 
Selliseid majakesi on vaja, sest 
paljudes üheksakorruselistes ja 
17-korruselistes majades puudu-
vad keldrid ja hoiuruumid. 

Jalgrattamajade ehitamine 
aitab ka vaba aja veetmise või-
malusi mitmekesistada. Tegemist 
on suurepärase projektiga, selle 
autorid väärivad ainult kiidusõnu. 

Head lugejad, teie abi ja nõu-
ga jätkame linnaosa arendamist 
ja parandamist ka edaspidi. 

Oleme alati valmis lahendama 
teile muret tekitavaid probleeme.

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele

In memoriam 
Jevgeni Tomberg
Lasnamäe linnaosa valitsus 
avaldab kaastunnet poliitiku 
ja ühiskonnategelase Jevgeni 
Tombergi omastele.

Endine Riigikogu liige ja 
presidendikandidaat Tomberg 
oli üks Lasnamäe õigeusu kiriku 
rajamise eestvedajatest.

Tomberg suri koroonaviiruse 
tagajärjel. 

Mida on oodata linnamajanduse val-
las maikuu lõpus – juunikuu alguses?

• Teederemont
Kevadsuvisel perioodil on ees enam kui  
20 tänava taastusremont. Korrastamist va-
javad teiste hulgas Lubja, Lasnamäe, Paa-
siku, Katleri ja Martsa tänavad ning Maja-
ka põik, samuti Punane tn 65 ja 67 esised 
sõidu- ja kõnniteed ning Pae promenaadi, 
Priisle pargi ja Kivila 3a sotsiaalmajaga 
külgnevad kõnniteed.

• Tänavamööbel
Maikuu lõpuks vahetatakse välja vanad 
pingid ja prügikastid Pae ja Tondiloo par-
kides, Lasnamäe kiriku lähedal, J. Кoorti ja 
Mahtra 16 haljasaladel.

• Lasteväljakud 
Maikuu lõpust alates ootab väikseid küla-
lisi laste mänguväljak aadressil Vormsi tn 
5. Suve jooksul valmib ka Punane tn 17 
lasteväljak.

• Välijõusaalid
Välitrenažööridega varustatud väljakud 
valmivad maikuu lõpuks aadressidel Maht-
ra tn 12a ja Punane tn 43c aladel. 

• Midagi neljajalgsetele
Suvel valmib kõrvalasuvate majade koe-
raomanike rõõmuks koerteväljak aadressil 
Punane tn 17. Põhjusi rõõmustamiseks on 
koerasõpradel veelgi: Paepargi, Raadiku 
ja Punasele tänavale paigaldati kevadel 
uued prügikastid koerte väljaheidete jaoks.

• Jalgrattamajad 
Maikuus valitakse 102 korteriühistult lae-

kunud avalduste alusel kuus ühistut, kelle 
territooriumile paigaldatakse suve jooksul 
jalgrataste hoiustamiseks mõeldud maja-
kesed. 

• Liikluskorraldus 
Maikuu keskpaigas lõpeb Mustakivi teel 
Tondiraba ja Kivila parke ühendava foo-
rijuhitava ülekäigukoha rajamine. Ülekäi-
gurada varustatakse erivalgustuse ning 
braikividega, korrastatakse ka kõrvalasuv 
haljastus. 

Linnaosa asumihoroskoop

Lasnamäe abituriendid aitavad 
nooremate klasside õpilasi

Kuu number: 

177,7 tonni 
killustikku veeti kevadel 

linnaosa tänavatelt

Idee eestvedajad Johannes-Emmanuel Allas  
ja Mark Jefimov.

Vastab Vadim Krissan:

Kahe Lasnamäe gümnasisti projekt 
võimaldab noorematel koolikaas-
lastel kooliteadmisi parandada. 

Koroonaviiruse pandeemia mõjutas 
märkimisväärselt kogu haridusvald-
konda: ühel hetkel läksid kõik koo-
lid üle distantsõppele ning nii mõne 
õpilase jaoks kaasnesid sellega 
suured õpperaskused. Tekkinud olu-
kord jäi silma Lasnamäe gümnaa-
siumiõpilastele Mark Jefimovile ja 
Johannes-Emmanuel Allasele ja nii 
otsustasid nad luua vabatahtlikkest 
10.–12. klassi õpilastest koosneva 
meeskonna, et aidata nooremate 
klasside õpilastel omandada keeru-
liseks osutunud õppeaineid.

Kokku on vabatahtlike meeskon-
nas praegu 20 tegusat noort. Nüüd-
seks on abi saamiseks nende poole 
pöördunud ligi 40 lapsevanemat. 
Üks-ühele järeleaitamistunnid toi-

muvad veebikeskkonnas. Gümnaa-
siumiõpilased valmistavad materjali 
ette ja selgitavad konsultatsiooni käi-
gus õpilastele arusaamatuks jäänud 
teemat.

Seitsmenda klassi õpilase ema 
Tatiana, kes kasutas võimalust abi 
saamiseks, jäi tulemusega väga rahu-
le. „Projektist sain teada Facebookist 
ja otsustasin paluda abi, sest pojal oli 
raskusi mõne matemaatikateemaga. 
Vastus tuli väga kiiresti, leppisime 
järeleaitamistunni toimumise kokku 
juba eelseisvaks pühapäevaks. Ma 
ei lootnudki nii head tulemust, kuid 
poeg sai tõepoolest teema selgeks. 
Vabatahtlik selgitas kõike üksikas-
jalikult ja kinnitas, et poeg saab ka 
edaspidi abi saamiseks tema poole 
pöörduda. Suur tänu abi ja toe eest. 
Kindlasti oleks meil hea meel, kui nii-
sugune õppetugi jätkuks ka pärast 
kaugõppe lõppemist.“ ütles Tatiana.



Kahtlase kõne saades tuleb see kohe 
lõpetada.

Pangatöötajatena esinevad petised tü-
litavad iga päev eestimaalasi, sealhul-
gas ka Lasnamäe elanikke. Vaatamata 
sellele, et paljud inimesed on skeemist 
teadlikud, õnnestub petturitel ikka ja jälle 
endale ohvreid leida. 

Tavaliselt helistab venekeelne kelm ja 
esitleb end pangatöötajana, kasutades 
Swedbanki või SEB panga nime. Neil 
pankadel on palju kliente ja isegi numbrit 
juhuslikult valides on suur tõenäosus, et 
vastabki selle panga klient. Kelm hirmu-
tab klienti jutuga, et kontol on toimumas 
kahtlased tehingud või keegi üritab raha 
varastada, nimetades ka konkreetset 
summat. Kelm pakub ka oma abi kaitse-
programmi paigaldamisel. Selleks küsib 
ka e-panga kasutajatunnust ning palub 
sisestada PIN-koode, millega inimene 
kinnitab pangaülekande võõrale kontole. 

„Politsei nõuanne on lihtne – ärge las-
kuge vestlusesse. Mida pikem on vestlus, 
seda suurem on tõenäosus, et kurjategi-
jad suudavad veenda andma oma and-
meid või sisestama PIN-koode ning ajaks, 
mil inimene ümber mõtleb, on raha juba 
läinud. Seega on kõige mõistlikum kõne 
katkestada ja sellest politseid teavitada. 
Hästi toimub palve suhelda eesti keeles – 
sellise kõne lõpetavad kelmid ise,” soovi-
tab veebikonstaabel Jana Frolova. 

Ida-Harju politseijaoskonna ennetus-
spetsialist Teili Piiskoppel lisab, et kuigi 
seni on ohvriks langenud vaid vene keelt 
kõnelevad inimesed, tasub valvas olla 
igaühel. “Seetõttu oleme korteriühistutele 
trepikodadesse üles panemiseks andnud 
vastavasisulisi hoiatavaid plakateid ning 
jagame riskirühmale väikseid infovoldi-
kuid, mida saab taskusse, rahakotti või 
kodus silmapaistvasse kohta torgata, et 
pettus õigel ajal meelde tuleks ning ka 
lähedastega infot jagada saaks. Korte-
riühistute esimeestel, kel sellist plakatit 
pole, aga kes sooviksid seda oma maja 
trepikodadesse, palume ühendust võtta 
piirkonnapolitseinikuga,” ütleb Piiskoppel. 
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Telefonikelmid tegutsevad jälle 

Piirkonnapolitseinike kontaktandmed
www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei
Tel 612 3000 (tööpäeviti kell 9–17)

Põhja päästekeskuse pi-
lootprojekt juhib tähelepanu 
päästetöid takistavale vigur-
parkimisele.

Pavel Kulikov
Lasnamäe päästekomando pealik

Päästeautode ligipääsemise prob-
leem on paljudele komandodele, 
kelle reageerimispiirkonda kuulu-
vad esmajoones magalarajoonid, 
pinnuks silmas juba aastakümneid. 

Sõidukid ei mahu ära
Nõukogudeaegseid korterelamuid 
ehitades oli arusaadavalt raske 
ette näha, et üsna pea võtab õit-
sema puhkenud turumajandus 
suuna sõidukite arvu märgatava-
le kasvule. Päästjad näevad oma 
igapäevatöös sageli, et ega õhtul 
koju jõudnud kortermaja elanikul 
palju valikuid ole. Eriti juhul, kui 
tuppa jõudmisega kiire on. Sel 

hetkel ei mõtle enamik, et nende-
ga või nende majas midagi hullu 
juhtuda võib. Aga juhtub, sest õn-
netus ei hüüa tulles. 

Suvalisele kohale vigurparki-
mist ei takista isegi teadmine, et 
hommikul on päris suure tõenäo-
susega tuuleklaasi vahel jälle see 
tüütu trahvikviitung. Kuid kas inime-
sele valikuid anti ja kas trahvimine 
on ikka alati õige lähenemine sü-
dametunnistusele koputamiseks? 
Tegelikult on alati valik, kuhu enda 
auto parkida, küsimus on vaid 
selles, kas inimesed tahavad mu-
gavustsoonist välja või mitte. Kas 
inimesed mõtlevad naabritest, jät-
tes enda auto nii, et päästeauto ei 
pääse läbi? On ju ka variant jätta 
sõiduk kaugemale, mitte enda tre-
pikoja ette, parkides kinni teised 
autod ja takistades päästeautot 
sündmuskohale jõudmist. Kahjuks 
juhinduvad paljud mõtteviisist „mi-
nuga ei juhtu ju midagi“ ja sellest 
algab enamik probleemidest. 

Kui pikaks venib voolikuliin?
Kõige kriitilisemad kohad Lasna-
mäe päästjate jaoks on Liikuri,  
J. Koorti, Kivila tänavate ja Linna-
mäe tee piirkonnad. Lasnamäe 
päästekomando päästjad nendi-
vad, et päästmata ei jää ju keegi, 
kuid aeg, mis kulub päästmise ase-
mel ligipääsu otsimisele ja voolikulii-
nide vedamisele, on täpselt nii pikk, 
et isegi väiksem tulekahju võib selle 

ajaga jõuda faasi, mis sündmuse 
lahendamist oluliselt raskendab. 
Iga minut loeb. Iga elu võib pääst-
jaid oodates vaikselt hääbuda. 

Lahendame probleemi  
üheskoos!
Põhja päästekeskus on juba tükk 
aega mõelnud, kuidas edastada 
elanikele võimalikult sõbraliku 
prisma läbi abipalve „Aita meil 
päästa!“. 

Aprillikuus Põhja päästekesku-
ses alanud pilootprojekti eesmärk 
on panna vigurparkijad mõtlema, 
milliste tagajärgedeni võib viia 
tema valesti pargitud auto. Pro-
jekti kestel ei trahvita kedagi, selle 
asemel soovime panna inimesed 
mõtlema operatiivtöötajate prob-
leemidele. Projekti raames on val-
minud väikesed flaierid, mida ko-
mandod väljasõidule minnes või 
sealt tulles kehvasti pargitud sõi-
dukite tuuleklaasidele paigalda-
vad. Esialgu plaanime projektiga 
tegeleda käesoleva aasta lõpuni 
ning seejärel vaadata, kas ja kus 
midagi muutunud on. Flaierite ja-
gamise eesmärk ongi juhtida keh-
vasti pargitud sõidukiomanike tä-

helepanu sellele, et päästeauto ei 
mahu (mahtunud) läbi! Flaierid on 
kahepoolsed ja kannavad sõnumit 
nii eesti kui vene keeles. Lisaks 
kannab trükis kahte rohemärgist 
nii paberi kui tootmistehnoloogia 
osas. Vihmase ilmaga peab flaier 
kojameeste vahel vastu umbes 
24 h. Flaierid paigaldatakse ainult 
kõige kriitilisematesse kohtades-
se ja ainult nendele sõidukitele, 
mis on pargitud nii, et see reaal-
selt takistab päästeauto liikumist!

Eks lahendusi on ju mitmeid. 
Mõned neist on radikaalsemad kui 
teised, kuid otsustasime alustada 
inimeste teavitamisega. Seejärel 
hindame, kas antud tegevus osu-
tus piisavaks. Kui tulemused meid 
ei rahulda, siis arutame töögrupi-
ga edasi järgmisi samme. 

Eesmärk on, et päästesünd-
muse korral peab päästesõiduk 
pääsema sündmuskohale juurde 
võimalikult kiiresti ja takistusteta. 
Kindlasti on kampaania raames 
plaanis olla tihedalt ühenduses 
ka munitsipaalpolitseiga, kohalike 
omavalitsustega ja ka korteriühis-
tutega.

Aita meil päästa!

Lähemale keskkonna- 
säästlikkusele
Tallinna Soojus aitab linnal täita rahvusvaheli-
se linnapeade kliima- ja energiapaktiga seotud 
rohe-eesmärke.

Rainer Vakra, Tallinna Soojus ASi juhataja

Aktsiaselts Tallinna Soojus teeb kõik selle heaks, 
et linlaste toad oleksid soojad ja teenus tarbijatele 
võimalikult soodne. 

Korras torustik vähendab soojuskadusid
Tallinna Soojus majandab sadadesse miljonitesse 
küündivate varadega ja ainuüksi käesoleval aastal 
investeeritakse Tallinnas soojusvõrkude ehitamis-
se ja rekonstrueerimisse üle 25 miljoni euro. Mit-
mes Tallinna asumis asendatakse soojustorustik 
just soojus- ja lekkekadude vähendamiseks. Seda 
eesmärki täidab ka kavandatav 28 aasta vanu-
se soojatorustiku rekonstrueerimine Laagna teel. 
Rõõm on tõdeda, et 54% kaugküttevõrgust Tallin-
nas moodustab juba praegu rekonstrueeritud või 
uus torustik.

Kaugkütte panus kliimamuutuste  
vastases võitluses 
Kaugkütte puhul on oluline rääkida ka taastuve-
nergiaga seotud eesmärkidest. Tallinna Soojus on 
keskkonnasäästlik ja roheline ettevõte. Võin kinni-
tada, et fossiilkütused on valdavas osas asendatud 
ja suurem osa Tallinna kaugküttevõrgu soojusest 
toodetakse koostootmisjaamades taastuvatest 
kütustest või olmeprügist. Uued tehnoloogilised 
lahendused nõuavad suuri summasid, aga või-
maldavad viia meid keskkonnasäästlikkusele lä-
hemale. Ühinedes linnapeade kliima- ja energia-
paktiga, soovib Tallinn anda oma panuse võitluses 
kliimamuutustega ja just tõhus kaugküte aitab täita 
Tallinna Keskkonnastrateegias seatud eesmärki 
vähendada CO2 heidet 2030. aastaks vähemalt 
40% (võrreldes lähteaastaga 2007). Tallinna ühtse 
kaugküttevõrgu arengukava toob esile kaks kesk-
konnale olulist teemat. Esiteks on Tallinn suure 
tarbimistihedusega piirkond, seetõttu on äärmiselt 
oluline arendada eriti kesklinnas paralleelselt kaug-
küttega ka kaugjahutusvõrku. Teiseks tuleks võtta 
kasutusse akupaagid, mis võimaldaksid koostoot-
misrežiimis toodetud soojuse kasutamist suuren-
dada ja seeläbi tõsta taastuvenergia osakaalu soo-
juse ja elektri tootmisel, kuna vähenevad maagaasi 
tarbimine ja sellega kaasnevad CO2 emissioonid.

Telefonikõnes ei tee sind keegi
kiiresti rikkaks!

KEEGI HELISTAB JA 
KÜSIB SINU PIN-KOODE?

Pank ei küsi sinult kunagi 
telefonis PIN-koode!

HOIA OMA RAHA!
Kui kahtlustad kelmust, helista politsei
infotelefonil 612 3000



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 

Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310

***
Ehitusoutlet Harjumaal Kose 
alevikus pakub immutatud pos-
te, puitu (terrassilaud, Siberi 
lehis, höövelmaterjal), soo-
justust (villa ja Kingspan 
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). 
Pakume ka transporti. Lisain-
fo: www.ehitusoutlet.ee ja tele-
fon 5656 0096.

***
Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595

***
Muruniitmise  ja trimmeritööd. 
Info ja tellimine. Tel 55987622. 
samelahooldus@online.ee

• 10.00-10.30 Meeliku / Kiviriku ristmikul

• 10.40-11.10 Katleri staadioni juures 
 pakendikonteinerite kõrval

• 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava ääres parklas 
 Linnamäe tee 4 juures

• 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1 vahelisel 
 parkimisalal

• 12.40-13.10 Ümera 54 ees

• 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal

• 14.00-14.30 Kärberi 4 ees

• 14.40-15.10 Mahtra 17a ees parkimistaskus

• 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil 
 (Vilisuu tänava poolsel küljel)

• 16.00-16.30 Virbi 20 juures

• 16.40-17.10 Koorti haljasala Liikuri ja Vana-Kuuli 
ristmiku juures parklas

• 17.20-17.50 Pinna 21 ees kõnniteel

• 18.00-18.30 Pae 80 parklas

• 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas 
 (Asunduse bussipeatuse juures)

Ohtlike jäätmete 
kogumisring 
Lasnamäel

ÄRA SAAB ANDA: 
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, aku-
happeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, 
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elav-
hõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja 
elektroonikajäätmeid.

• 10.00-10.30 на перекрёстке Меелику и Кивирику

• 10.40-11.10 у стадиона Катлери у пункта сбора 
упаковки

• 11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ теэ 4

• 12.00-12.30 в зоне парковки 
 Ляянемере теэ 66 и 70/1

• 12.40-13.10 перед Юмера 54

• 13.20-13.50 между Кярбери 34b и 40

• 14.00-14.30 перед Кярбери 4

• 14.40-15.10 перед Махтра 17а на парковочном 
кармане

• 15.20-15.50 на асфальтной площадке перед 
Пунане 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

• 16.00-16.30 у Вирби 20

• 16.40-17.10 у перекрёстка зелёная полоса Коорти 
на Лийкури и ул. Вана-Куули

• 17.20-17.50 перед Пинна 21 на пешеходной полосе

• 18.00-18.30 парковка Паэ 80

• 18.40-19.10 парковка Палласти 30a
(у остановки Асундусе)

Круг сбора 
опасных отходов 

в Ласнамяэ 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки масел 

и прочих смазочных веществ, просроченные 
лекарства, садовые ядохимикаты и удобре-

ния, фото- и другая бытовая химия, моющие и 
дезинфицирующие средства, топливные фильтры 

и использованная ветошь, содержащая опасные веще-
ства или загрязнённая ими упаковка, содержащие ртуть 
отходы, лампы дневного света, отходы электроники и 
другого электро-оборудования, растворители и их со-
держащие краски, лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОКAJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

Ohtlikke jäätmeid 
võib ka ise viia 
kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse.

Опасные отходы 
также можно сдать на 

городских станциях 
приёма отходов.

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/jaatmed 
ja veebikaardil http://arcg.is/0munie

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/othod 
и на карте http://arcg.is/0z9jvj
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Lasnamäe muusikakool ootab  
uusi õpilasi 2021./2022. õppeaastaks.
Valida saab 20 instrumendi vahel.
Konsultatsioonid toimuvad (ette valmistada lauluke):
02. juunil kell 12.00–15.00
03. juunil kell 15.00–18.00
Vastuvõtukatsed toimuvad:
07. juunil kell 15.00–18.00
08. juunil kell 11.00–14.00
Ootame avaldusi e-posti: muusika@muusika.tln.edu.ee. 
Lisainfo: www.muusika.tln.edu.ee, tel: 601 2293.


