
Tünnidesse istutatakse stepirohi või muud kõrrelised, luuderohu lehine pelargoon, 
käokuld või tiiviklill.

Juunist kehtivad suvised 
sõiduplaanid 

Alates 1. juunist läks Tallinna ühistransport üle 
suvisele töökorraldusele, millega seoses muu-
tusid paljude bussiliinide ning kõigi trammi- ja 
trolliliinide sõiduplaanid.

Majaka tänaval asuv kesklinnasuunaline 
Pae bussipeatus sai uueks nimeks Majaka põik.

Sõiduplaanidega, sealhulgas liinide liikumis-
teede ja peatustega saab tutvuda Tallinna linna 
veebilehel: https://transport.tallinn.ee/.

Uus mänguväljak  
Lasnamäe kirdeosas

Maikuu lõpus avati pärast rekonstrueerimist 
kohalike seas väga populaarne Vormsi pere-
mänguväljak. Lisaks uute mänguelementide 
paigaldamisele vahetati tööde käigus välja kõik 
kommunikatsioonid ja rajati uue kattega tee. 

Kokku rajati mänguväljakule viis erinevat 
mänguala: väikelaste ja erivajadustega las-
te mänguala, peremänguala, suurte ehk üle 
13-aastaste laste mänguala, välijõusaal ja laua-
tennise ala. 

Mängualade vahele paigaldati jalgrattahoid-
jad. Korvpalliväljaku ääres on kaks asfaltkattega 
hängimispinkidega istumistaskut, väljaku mär-
gistus on uuendatud. Jalgteed on rajatud varem 
sissetallatud radadele. 

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti telli-
musel teostas töid Infrarod OÜ.

Busside nr 30 ja 65  
liikumisteede muutused

Seoses Laagna teel toimuvate ehitustöödega 
pikeneb busside nr 30 ja 65 ajutine liikumistee 
muudatus kuni 18. juulini. Bussid nr 30 ja 65 on 
suunatud ümbersõidule: K. Kärberi tänav, Laag-
na tee, tagasipööre Raadiku silla kaudu, Laagna 
tee, Ümera tänav. 

Peatused: ümbersõidul tehakse täiendav 
Rauna peatus.

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. juuni seisuga 
117 520 inimest. Maikuuga võrreldes vähenes  
elanike arv 23 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Selle suve värv on roheline

Algamas on "Rohelise rõdu" konkurss

Tallinna päev – 15. mai – 
sai tänavu märgiliseks ka 
pealinna suurima linnaosa 
jaoks. 

Just sel päeval lõid linnaaednikud ja ko-
halikud elanikud käed kokku, et muuta 
„roheliseks“ Pallasti sild. Suve jooksul 
jõuavad mitmesugused haljastuslahen-
dused ka teistele Lasnamäe sildadele. 
Eelseisvatel kuudel kaunistatakse linna-
osa tänavad ka kohaliku kunstniku maali-
tud lilletünnidega.

Mõnus tee Pae parki
Pallasti sild kulgeb Laagna tee kohal 
KUMU muuseumi kõrval ning ühendab 
Pallasti ja Valge tänavat. Jalakäijate rada 
sõidurajast eraldav lillepeenar loob mõnu-
sa ja rohelise keskkonna, mille kaudu min-
na Kadrioru pargist Pae parki ja tagasi. 

Lillepeenral hakkasid kasvama ste-
pirohi, Million Bells, hall salvei ja peiulil-
led. Lillede valikul lähtuti sellest, et need 
vajadusel ka külmadele ilmadele vastu 
peaksid ning samas oleksid suviselt 
õhulised ja värvilised. 

Kunsti- ja kommunaaltegevus 
käsikäes 
Lähikuudel tuleb Lasnamäe tänavatele 
20 lilletünni, mis muudavad linnaruumi 
ilusamaks ja jalakäijatele turvalisemaks, 
kuna takistavad ebaseaduslikku parki-
mist kõnniteedel. Tünnidesse istutatakse 
stepirohi või muud kõrrelised, luuderohu-
lehine pelargoon, käokuld või tiiviklill.

Lilletünnide kujunduse töötas välja 
Lasnamäel elav kunstnik Liisi Ansip. Just 
tema maalingutega tünnid kaunistasid 
mullu Lindakivi silda ning aitasid vaba-
neda ebaseaduslikust parkimisest Kotka 
kaubanduskeskuse lähistel. Neid positiiv-
seid kogemusi on plaanis sel hooajal ka 

Lillepeenart kaunistavad ste pirohi, Million Bells, hall salvei ja peiulil led.

Lasnamäe ökosaun
Pae 19/2. Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
E–N kl 11.00–20.00 – 5 eurot
lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
3 eurot kl 11.00–16.00
R–P kl 12.00–21.00 – 6,5 eurot
lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
5 eurot kl 10.00–16.00
Saun on suletud 16., 23. ja 24. juunil

Suve jooksul muutuvad „roheli-
seks“ ka mõned teised Laagna 
tee sillad: juunikuu keskpaik – 
Pae sild, juuni/juuli – Lindakivi 
sild, juuli – Saarepiiga sild.

uutes kohtades kasutusele võtta. Kõn-
niteede ja parkimisega seotud mu-
rede lahendamiseks paigaldatakse 
lilletünnid tänavu ka Katleri, Kuristiku, 
Laagna, Loopealse, Mustakivi ja Pae 
asumite kõnniteedele.

Sel suvel korraldab Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus juba teist korda konkursi, mil-
le käigus valitakse „Lasnamäe roheline 
rõdu“.

Konkursil osalemiseks tuleb hilje-
malt 8. augustiks saata oma kaunistatud 
rõdu kohta fotod e-posti aadressile las-
namae@tallinnlv.ee, lisades oma nime, 
aadressi ja telefoninumbri.

Kaunimad rõdud ja lodžad valib välja 
kompetentne žürii. Võitjate väljaselgita-
misel võetakse arvesse kujunduse ori-
ginaalsust ja värvikirevust, lillede ja tai-
mede mitmekesisust, samuti rõdu üldist 
esteetilist väljanägemist.

Auhinnatseremoonia ja parimate ka-
vandite fotode näitus toimub augusti lõ-
pus Lasnamäe Päevade raames.

2020.aastal toimunud konkursi võidutöö.



Lasnamäe Leht Juuni 20212

Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee 
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Maskid langesid
Juuni algusest on maski kandmine rah-
varohkes kohas soovituslik ja mitte ko-
hustuslik. Siiski liigume edasi rahulikult 
ja suve alguses suuri sündmusi ei kor-
ralda: näiteks leppisid Harjumaa oma-
valitsused kokku, et sel aastal jäävad 
ära suurejoonelised jaanipäeva tähista-
mised. Kui tekib siiski soov näiteks koos 
sõpradega lõket teha ja grillida, siis, pa-
lun, tehkem seda ettenähtud kohas ja 
kõiki ettevaatusabinõusid arvesse võt-
tes – sooja ja kuiva ilmaga on ohtlikud 
põlengud kerged tekkima.

Looduses on peidus teisigi ohtusid. 
Karu küll vaevalt linnaparki eksib, kuid 
väga suure probleemi nii inimesele kui 
lemmikloomale võivad põhjustada väi-
kesed ja märkamatud olendid – tihtipea-
le ka tavalises murus elavad puugid. 
Seepärast tasub jalutades ettevaatlik 
olla ja võimalusel puukentsefaliidi vas-
tane vaktsiin teha lasta.

Kutsun kõiki üles Lasna-
mäe rohelust avastama! 

Tondiloo pargis ja mitmel teisel hal-
jasalal vahetasime välja vanad pingid. 
Mitmed Lasnamäe sillad muutuvad 
„roheliseks“ ja kaunistatakse uhke lille-
peenraga. Ebaseadusliku parkimisega 
kõnniteedel võitleme nüüd ka lilletünni-
de abil. Ka sel aastal korraldame rohe-
lise rõdu võistluse, sellest tuleb rohkem 
juttu järgmises ajalehenumbris. Sügise 
alguseks valmib ka linnaosa suurim 
Tondiraba park.

Igaüks leiab sportlikku tegevust vas-
tavalt oma maitsele: eakatele korralda-
me kepikõnnitrenni, noored saavad end 
kogenud juhendaja käe all proovile pan-
na korvpallis ja jalgpallis. Juba praegu 
töötame Lasnamäe päevade kava kal-
lal. Nagu ikka, nii kulmineerub ka täna-
vune suvi mitmekesise festivaliga, kus 
enam kui nädala vältel pakume tegevusi 
ja meeldivat ajaviidet igas vanuses las-
namäelastele. 

Kuna muuseumid ja teatrid olid pikalt 
kinni, püüame ka seda lünka täita. 10. 
juunist alates näeb Lasnamäe Centrumi 
aatriumis koostöös Eesti Sõjamuuseu-
miga valminud näitust Lasnamäe lennu-
väljast, mis kahe maailmasõja vahel oli 
Eesti lennunduse keskuseks. 

Kogu suve vältel toimuvad linnaosa 
parkides ja haljasaladel lasteetendused. 
Kui väljas on ilus ilm, siis haarake mi-
dagi istumise alla ja tulge julgelt kohale 
koos kõige väiksemate teatrifännidega. 
Loodame, et sel suvel maskid jäävadki 
üksnes teatri pärusmaaks.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Jaanilõkete aeg olgu turvaline!

Rail Baltica ühisterminal otsib nime

Tüütud puugid võivad varitseda ka linnas

Tänavu ei korraldata linnas massi-
lisi jaanipäevaüritusi, kuid see ei 
tähenda, et jaanilõkke tegemine sel-
leks ettenähtud kohas või näiteks 
suvilas on keelatud. Siinkohal mõ-
ned päästeameti soovitused jaanilõ-
kke tegemiseks:

• Alla meetri suuruse läbimõõduga jaa-
nilõke tee hoonest vähemalt 8 meetri 
kaugusele, üle meetri suuruse läbi-
mõõduga lõke olgu hoonest vähemalt 
15 meetri kaugusel. Metsast olgu lõk-
ke kaugus vähemalt 20 meetrit.

• Jaanilõke tee selleks ette valmistatud 
mittepõlevale pinnasele ning hoia lõk-
keaseme ümbrus süttivast materjalist 
puhas. Lõkkes tohib põletada vaid 
puhast (immutamata) puitu ning pap-
pi ja paberit.

• Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga 
tuulega (tuule kiirus alla 5,4 m/s). Jäl-
gi ka tuule suunda, et sädemed ei len-
daks põlevmaterjalidele ja lõkkesuits 
ei häiriks naabreid.

• Jaanipäevatunde ja hea meeleolu 
loomiseks piisab ka väiksest lõkkest. 
Tähtis ei ole lõkke suurus, vaid mee-
leolu, mida lõke loob.

• Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia 
käepärast esmased kustutusvahen-

Rail Baltic Estonia kuulutas koostöös 
Tallinna linnaplaneerimise ameti ja 
Tallinna nimekomisjoniga välja Rail 
Baltica Ülemiste ühisterminali nime-
konkursi.

Nimekonkurss toimub etappidena. Esi-
meses etapis, mis kestab 10. juulini, 
saab igaüks esitada Rail Baltica terminali 
osas nimeettepaneku, mille hulgast žürii 
koostöös Tallinna linnavalitsuse nimeko-
misjoniga valib välja viis nime. Seejärel 
toimub konkursi teises etapis rahvahää-
letus sobivaima nime leidmiseks. Rail 

Baltica Ülemiste ühisterminali nimekon-
kursi võidunimi selgub septembris.

Nime puhul on oluline tähele panna, 
et see oleks eestikeelne. Eelistada võiks 
nime, mis on paikkonnas tuntud ja levi-
nud või millel on aja- või kultuurilooline 
tähtsus. Samuti on eelistatud paikkonna-
ga seonduvad kohanimed või nimeob-
jektile omased nimed. Kohanimi ei tohi 
olla number või mõni muu mittesõnaline 
tähis. Vastavalt kohanimeseadusele ei 
või isiku nime pühendusnimeks määrata 
selle isiku eluajal.

Konkursil võivad osaleda kõik soo-

vijad sõltumata vanusest ja elukohast. 
Võitnud nime esitajale on nimekonkursi 
korraldaja Rail Baltic Estonia pannud 
auhinnaks välja rahalise preemia – 1000 
eurot. Teisele kohale on määratud 500 ja 
kolmandale 250 euro suurune preemia.

Terminali ja terminali ümbritseva ala 
ehitushange on plaanis algatada 2021. 
aastal ning kogu terminal koos lähiala-
ga peavad olema valmis 2025. aasta 
lõpuks.

Nimekonkursil saab osaleda Rail Bal-
tica Ülemiste terminali veebilehel https://
rbulemiste.ee/nimekonkurss 

Aprillist oktoobrini valitseb Eestis „puugi-
hooaeg“, mis tähendab, et väljas liikudes 
peab nende vahendusel levivate nakkus-
haiguste (puukentsefaliidi ja puukborre-
lioosi) vältimiseks kasutama lihtsaid en-
netusmeetmeid.

Puuk ei ründa end puu  
otsast kukutades
Puugid varitsevad saaki niisketes ja var-
julistes kohtades ehk hõredates sega- ja 
lehtmetsades, metsaserval ja puisniitudel 
või lihtsalt rohu sees ning haagivad sealt 
ennast ohvri riiete külge. Enamasti varit-
seb puuk rohukõrrel mõnikümmend sen-
timeetrit maapinnast kõrgemal. Tihtipeale 
märkame puuki alles siis, kui ta on juba 
ülakehale roninud, kuid ta ei kukuta end 
inimese peale puu otsast.

Koju jõudes kontrolli kogu keha
Selleks, et metsast või ka linna haljasalalt 

üles korjatud puuki õigeaegselt märgata, 
soovitab terviseamet kanda heledaid pik-
kade varrukatega riideid ning toppida pük-
sisääred sokkide või kummikute sisse. 

Puugiohtlikus piirkonnas liikudes tuleb 
kindlasti kasutada putukatõrjevahendeid, 
koju jõudmise järel aga kontrollida kogu 
keha, lastel hoolikalt ka kõrvataguseid.

Hammustuse korral tegutse kohe!
Kui puuk on juba hammustanud, tuleb 
katsuda ta võimalikult kiiresti nahalt ee-

maldada – kui puuk on nakatunud, siis on 
ka paar tundi olulised.

Putuka eemaldamisel ei tohi temast 
väga kõvasti kinni haarata, samuti tuleb 
hoiduda tema tagakeha pigistamisest või 
millegagi määrimisest. Selle asemel tu-
leb temast võimalikult pea lähedalt kinni 
võtta, võimalusel peenikesi pintsette ka-
sutades, ja ettevaatlikult sikutada. Pärast 
puugi eemaldamist pese hammustus-
kohta vee ja seebiga või desinfitseeriva 
vahendiga. Kui puugi eemaldamine ei 
õnnestu, tuleb pöörduda arsti poole. 

Puugihammustus võib jääda märka-
mata ning kui pärast metsaskäiku tekib 
mõne päeva või kuni kuu jooksul palavik 
või ilmnevad külmetushaigusega sarna-
sed haigusnähud või hammustuskoht 
hakkab punetama, tuleb jällegi otsida 
abi arstilt ning rääkida talle nahalt leitud 
puugist või puugiohtlikus piirkonnas viibi-
misest.

did, nt pangetäis vett, liiva või tu-
lekustuti.

• Tuld ei tohi jätta järelevalveta, ise-
gi mitte hetkeks. Kanna hoolt selle 
eest, et tuli saaks kindlalt kustuta-
tud.

• Hoia kindlasti käepärast laetud mo-
biiltelefon, et saaksid vajadusel 
numbrilt 112 abi kutsuda.



Kuidas nägid välja Lasnamäe 
söögikohad sajandi eest?
Kirjalikud teated Lasnamäe kõrtsidest pärinevad 18. 
sajandist: nii saab ühest Väo mõisa rendilepingu pi-
kendamise dokumendist lugeda, et mõisnik pidi ehi-
tama 1728. aastal uue kõrtsi Irusse. See hoone jäi Iru 
silla ette lausa teise maailmasõjani välja.

Lasnamäel oli rohkemgi kõrtse: Tondi kõrts Narva maan-
tee ääres, Sõjamäe kõrts ja mitmed teised. Lasnamäe 
kõrtside suhteline edukus ja rohkus tulenes maksupoliiti-

kast: linnas kehtis pikalt alkoholiaktsiis. Seega oli õlu lin-
napiirist väljapoole jäänud kõrtsis odavam, meelitades nii 
kliente Tallinnast.

1920. aastate Lasnamäel tegutses ka paarkümmend 
tavalist toidukauplust, lisaks kohvimaja Kaljuvald asuko-
haga Lasnamäe tänav 25. 1922. aastal peeti seal ka tant-
suõhtuid. Omanik üritas saada õlle ja veiniga kauplemise 
luba, kuid linnavõim vastas eitavalt. See ei mõjunud ärile 
kuigi hästi ning viis kohvikuomaniku vahetuseni.

Sillad kui linnaosa sümbol 
Maikuus kaunistati Pallasti sild lillepeenraga. 
Laagna tee kohal on teatavasti 11 silda, neist 
kümme asuvad Lasnamäel (Ilvese sild jääb 
halduslikult Kesklinna).

Sildadel on Lasnamäe planeerimise algusest pea-
le olnud keskne roll mikrorajoonide ühildamisel. 

Ajalooliselt on Laagna tee sillad olnud ühte 
nägu ja ehitatud tüüpprojekti järgi, kuigi need on 
valmis saanud eri aastatel ja seepärast võib mär-
gata erinevust ehitusmaterjalide kvaliteedis. 

Samuti erinevad sillad laiuse ja funktsioonide 
poolest, neist suurimatel on korraga ruumi auto-

tele, jalakäijatele ja kommunikatsioonidele.
Oma nimed said sillad alles 2009. aastal. Ni-

mede määramisel lähtus Tallinna linnavalitsus 
silla lähedal kulgevate või seda ületavate täna-
vate nimedest, erandiks oli kunagise loomaaia 
sümboli mälestuseks pandud Ilvese silla nimi. 

Lisaks Laagna tee sildadele on Lasnamäel 
veel ka Paepargi sild, Iru sild, Ülemiste jaama 
lähedal raudtee kohal kulgevad jalakäijate sild ja 
Smuuli tee viadukt, lisaks veel mõni isetekkeline 
sild.
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Maailma suurim tsepeliin
Lasnamäe lehe aprillikuu numbris oleme juba kirjuta-
nud, et enne Ülemiste lennujaama rajamist maandusid 
nii sõjaväe- kui ka reisilennukid Lasnamäe keskosas 
paiknenud lennuväljale. Peaks siiski ära mainima, et 
lennukite kõrval on olemas ka muid lendavaid masi-
naid, mis Lasnamäge väisasid. Nimelt käis 1930. aasta 
septembris Tallinnas toona maailma suurim tsepeliin.  

1928. aastal esimest korda õhku tõusnud ning oma 
leiutaja auks nime saanud LZ 127 Graf Zeppelin oli 236 
meetrit pikk. Selle meeskond oli 36 inimest, samas kui rei-
sijaid sai pardale võtta kõigest 20. Ka tänapäeva lennuki-
te kõrval hiigelsuur tsepeliin mõjus toona eriti drastiliselt. 
Seega pole ime, et nii 1930. kui 1931. aastal, kui tsepeliin 

üle Eesti lendas, oli see sündmus ajalehtedes esiuudiseks. 
24. septembril 1930. aastal olid kesklinn ja Narva maantee 
pealtvaatajaid puupüsti täis ning koolides katkestati õppe-
töö, et tuhanded inimesed saaksid lendavat tehnikaimet 
oma silmaga näha.

Kokku tegi tsepeliin Tallinna kohal kolm tiiru, kuid maan-
dumist Eesti pealinna polnud ette nähtud. Lõpuks suundus 
õhusõiduk Lasnamäele, kus laskus vaid 50 meetri kõrgu-
sele, et visata alla postikott kirjadega. Postikott visati Las-
namäe lennuväljale langevarjuga. Seejärel võttis tsepeliin 
suuna Helsingile ning Tallinnast lahkumisel saatsid seda 
kuus Eesti sõjaväe lennukit. Krahv Zeppelin tegi mitu lendu 
üle Atlandi ja Vaikse ookeani ning lõpetas teenistuse 1937. 
aastal.

Juunikuus avaneb kõigil 
huvilistel suurepärane või-
malus tutvuda Lasnamäe 
lennuvälja ajalooga näitu-
sel, mille oleme ette valmis-
tanud koostöös Eesti Sõja-
muuseumiga. Näitusel näeb 
arhiivifotosid ja saab teavet 
lennuvälja mineviku kohta, 
ei puudu ka tegevused kõi-
ge väiksematele ajaloohuvi-
listele.

Lasnamäe 20. sajandi ajaloo 
seisukohalt üks olulisemaid 
objekte on kahtlemata Lasna-
mäe lennuväli. 

Esimene lennuk maandus 
siia juba 1913. aastal, kuid 
eriti märkimisväärne on len-
nuvälja areng olnud iseseisva 

Eesti kahe kümnendi jooksul. 
Selle aja jooksul valmis 

võrdlemisi suur linnak, mille 
hooned on praegugi Lasna-
mäel alles. Samuti koolitati 
välja kümneid spetsialiste 
ning isegi konstrueeriti Eesti 
oma lennukid.

Lisaks sõjaväelennukitele 
siit on õhku tõusnud ka kau-
ba- ja reisijate veoga tegele-
nud lennufi rmade masinad. 
Enne Ülemiste lennujaama 
rajamist lennati just Lasna-
mäelt nii Helsingi kui Varssavi 
vahet. 

Sellest ja paljust muust 
saab rohkem infot põneval 
näitusel. Näitus on avatud 
alates 10. juunist kuu lõpuni 
Lasnamäe Centrumis.

Krahv Zeppelin Lasnamäe lennuvälja kohal. 
Staabihoone on endiselt alles. 1930, Eesti Filmiarhiiv.

Kohvik Kaljuvald 1938. aastal. 
Foto: Karl Laane, Rahvusarhiiv.

Ehitusjärgus Laagna tee, 
toona veel Oktoobri tee nimega. 1989.

Foto: Urmas Ojaste, Rahvusarhiiv.

Näitus tutvustab Lasnamäe lennuvälja ajalugu
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Mida uut on oodata linnamajanduse val-
las selle aasta juunikuus?
 
Teederemont 
Maikuu lõpus – juunikuu alguses tehti sõi-
du- ja kõnniteede taastusremont Pae pro-
menaadi ümbruses, Kivila 3a sotsiaalma-
ja kõrval ja Ümera tänava kandis. Korda 
on tehtud ka Linnamäe tee 1 esine kõnni-
tee ja Linnamäe tee 37a kõnnitee. 

Juunikuus on valmis saamas ka teised 
sõidu- ja kõnniteed: 
Lasnamäe tänava esine sõidu- ja kõnnitee  
Lindakivi puiestee   Majaka 24 esine sõidu-
tee ja Majaka 22 tagune kõnnitee  Paasiku, 
Katleri ja Martsa tänavate sõidu- ja kõnni-
teed  Paekaare 16 ja 18 vaheline kõnnitee 
 Punane 23, 25 ja 27 lasteaiaga piirnevad 
kõnniteed  Punane tn 65. 

Haljastus 
Juunikuu jooksul muutub „roheliseks“ Pae 
sild, kus põhilisteks kujunduselementideks 
saavad lilletornid. 

Kunstnik Liisi Ansipi kaunistatud lille-
tünnid paigaldatakse järgmiste tänavate 
ümbrusesse:  Angerpisti  K. Kärberi 
tn 2  Kalevipoja põik 17  Kalevipoja  
tn 12  Peterburi tee 14a  Punane 17  
 Punane 19  Punane 21  Tondiraba 
 Vormsi 3.

Tänavamööbel 
Linnaosa suurimatele puiesteedele (Saare-
piiga, Moskva jt) paigaldatakse ligi 30 uut 
prügikasti.

Liikluskorraldus 
Alustatakse erivalgustuse paigaldamist 
linnaosa suurimatel teede (J. Smuuli tee, 
Laagna tee, Mustakivi tee, Suur-Sõjamäe) 
ülekäiguradadel.

Asumihoroskoop Käru muuseumi näitus 
kultuurikeskuses Lindakivi 

Kepikõnnitreeningud linnaosa 
parkides kogu suvel

Tasuta lasteetendused vabas õhus

Noortepärane suvi Lasnamäel

Kuu number: 

7 930 kg 
ohtlikke jäätmeid koguti 

Lasnamäel kevadise 
kogumisreidi käigus 

Suve esimesel päeval avati kultuuri-
keskuse Lindakivi fuajees lastekärude 
tasuta näitus, mille toob vaatajateni 
Käru muuseum. 

Käru muuseum on eraisikute algatusel 
Raplamaal Käru alevikus loodud muu-
seum, mille eesmärk on Eesti kultuurielu 
arendamine ning XX sajandi elu-olu mä-
lestuste säilitamine. Näitusel saab näha 
Inglismaal, SDVs, Tšehhoslovakkias, 
NSVLis, Norras ja ka sõdade vahelises 
Eestis ning Soomes toodetud kärusid. 

Kokku on välja pandud enam kui kaks-
kümmend XIX sajandi lõpust kuni 1990. 
aastateni toodetud laste- ja nukukäru ning 
lisaks veel mõned samast ajast pärit ol-
meesemed. Väljapaneku juures on kirja-
majake, kuhu saab jätta kärudega seotud 
mälestusi ja lapsepõlvest pärit lugusid.

Tasuta näitust saab külastada 1. juu-
lini. Aadressil J. Koorti 22 asuv kultuuri-
keskus Lindakivi on avatud tööpäevadel 
ja nädalavahetustel kella 10–19. Näitust 
saab vaadata nii keskuse fuajees kui ka 
läbi vaateakende.

Suvel alustame kepikõnnitreeningute-
ga linnaosa parkides, kus õige kepi-
kõnnitehnika saab selgeks kepikõnni 
instuktori Rene Meimeri (Eesti Kepi-
kõnni Liit) juhendamisel. Osalemine ja 
käimiskeppide laenutus on tasuta. 

Juuni – Pae park 
Treeningud toimuvad: 9. juunil, 16. juunil, 
22. juunil ja 30. juunil.  Kohtume kl 11.00 
Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pallasti 54) 
ees.

Juuli – Tondiloo park  
Kuupäevad: 7. juuli, 14. juuli, 21. juuli ja 
28. juuli. Kohtume kl 11.00 Kivila pere-
mänguväljaku juures (Kivila tn 5a) 

August – Pae park
Kuupäevad: 4. august, 11. august, 18. au-
gust, 25. august. Kohtume kl 11.00 Las-
namäe linnaosa valitsuse ees.

Registreerimine on kohustuslik. Täien-
dav info ja registreerimine tel 645 7702.

Suve vältel saavad väikesed teatrisõbrad 
Lasnamäe parkides ja haljasaladel kaasa 
elada Kohvriteatri meisternäitleja Heino 
Seljamaa etenduste sarjale „Muinasjutt 
nukkudega“. Kuna etendused toimuvad 
muru peal, tasub kaasa võtta mõnus 
pleed. Paduvihma korral jääb etendus 
ära.

Ajakava 
 12.06 kell 12.00 Pae pargi lasteväljaku 

juures (eesti keeles) 
 13.06 kell 12.00 Seli metsa mänguvälja-

ku juures (vene keeles)  
 19.06 kell 12.00 P. Pinna rohealal (eesti 

keeles) 
 20.06 kell 12.00 Katleri/Paasiku mängu-

väljakul (vene keeles)  
 26.06 kell 12.00 Asunduse rohealal 

(eesti keeles) 
 27.06 kell 12.00 Mahtra 16 rohealal 

(vene keeles)   

 04.07 kell 12.00 Priisle pargi laval (eesti 
keeles)    

 11.07 kell 12.00 Liikuri lasteaias (Liikuri 
9) (vene keeles)  

 18.07 kell 12.00 Tondiloo pargi keskväl-
jakul (vene keeles) 

 25.07 kell 12.00 Koorti mänguväljakul 
(eesti keeles) 

 01.08 kell 12.00 Pae pargi lasteväljakul 
(vene keeles)   

 07.08 kell 12.00 Priisle pargi laval (vene 
keeles)   

 08.08 kell 12.00 Asunduse rohealal 
(vene keeles) 

 14.08 kell 12.00 Katleri/Paasiku mängu-
väljakul (eesti keeles) 

 15.08 kell 12.00 P. Pinna rohealal (vene 
keeles) 

 21.08 kell 12.00 Tondiloo pargi keskväl-
jakul (eesti keeles) 

 22.08 kell 12.00 Koorti mänguväljakul 
(vene keeles)

Lasnamäe noortekeskus valmistas suveks 
toreda programmi igas vanuses noortele. 
Mängida, teha midagi loomingulist ning 
oma vaba aega lihtsalt lõbusalt ja kasulikult 
veeta saab tänavu kahes kohas: aadressil 
Punane 69 D ja Raadiku 8b/1-5.

Matkad, tasuta tantsutrennid juunis ja 
capoeira augustis, võimalused esineda la-
val Open Mic ürituste ajal, kitarrimäng, õue-
mängud, supergraafika projekt, ekskursioo-
nid ja palju-palju muud.

Kindlasti tulge festivalidele, mis toimu-
vad Kivila pargis 3. juulil ja 28. augustil. 
Pange need kuupäevad endale kalendrisse 
kirja. Seal saab olema väga põnev!
● Lasnamäe noortekeskus töötab esmas-
päeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 14–20
● Raadiku noortestaap on avatud esmas-
päevast reedeni kella 14–19 ja pühapäeviti 
kella 12–18.

Lasnamäe noortekeskus. 
Tel 632 8814. www.noortekeskus.ee
Facebook: facebook.com/lasnamaenk
Instagram: instagram.com/ 
lasnamae_noortekeskus

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutas välja riigihanke 
„Paasiku tn 1 rajatise kasutusse andmine 
parkimisteenuse korraldamiseks”.
Tähtaeg 5. juulil 2021 kell 09:00.
Link hanketeatele:  
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3330976/notices/
notice/2472838/general-info



MEIE ALLA
                       

Tal ei ole enam vanust. Halastamatu surm 
võttis meilt tõelise professionaali, ausa õpe-
taja, lugupeetud ja armastatud juhi, korrekt-
se, heatahtliku ja sõbraliku inimese, kes oli 
valmis alati kuulama ja aitama. 

Mida eredam elu on olnud lahkunul, seda 
raskem on uskuda, et teda enam pole. Meie 
Alla läks teispoolsusse ja viis endaga kaasa 
erakordse ande, ülima professionaalsuse, 
inimlikud kogemused, kaastundliku südame.

Kuid ta jättis meile päranduseks unikaal-
sed viljad oma elust ja helge mälestuse en-
dast kui intellektuaalselt rikkast ja õnnelikust 
isiksusest. Ta lahkus meist jäädavalt, kuid 
on sellest hoolimata alati meiega. Ta on saa-
nud osaks meie elust ja mälestustest. Mai-
sest elust kauem saab kesta ainult mälestus 
sellest elust. Mälestus ongi surma ületami-
ne, võrdväärne leppimatusega.

Meie Alla oli nii helge ja kordumatu. Ta ei 
kiirustanud mitte kunagi ja jõudis alati kõikja-
le. Alati uskus ta igast inimesest ainult head. 
Õpetas. Manitses. Toetas. Oli osavõtlik. Kin-
kis lootust. Ja aitas, aitas, aitas...

24 aastat tõelist ustavat ühiskonna teeni-
mist Lasnamäe põhikooli direktori ametiko-
hal – meie Alla oli alati toeks nii õpilastele kui 
lastevanematele, samuti hoolitses ta väga 
pühendunult iga töötaja eest koolis.

Meie Alla on jätnud hindamatu jälje Tallin-
na haridusmaastikule.Tema igapäevase töö 
tulemusena hariduslike erivajadustega laste 
õppe parandamiseks on valmimas ja avab 
septembris 2021 uksed uus koolihoone.

Uus koolihoone on nagu uus etapp. Uus 
kool, kus Alla Zolotova unistas õpilasi vastu 
võtta...

Suhtuda ellu selliselt nagu tema on kaht-
lemata Saatuse kingitus. Ta tõusis vara ja 
alustas päeva varakult. Alati oli ta valmis kü-

simustele vastama, probleeme lahendama. 
Ta oskas alati öelda õige sõna õiges kohas. 
Ta ei raisanud mitte kunagi teiste aega enda 
probleemidele, oli alati hea sõbrana mõist-
likult optimistlik. Tahtsid küsida tema ene-
setunde kohta, aga tema üksnes naeratas, 
otsekui poleks küsimusest aru saanud, ega 
olnud nõus vastama.

Mälestus ei lase elul katkeda.
Ta teadis mälestuse hinda. Meie aga 

mõistame seda alles nüüd, kui ta maine 
teekond on lõppenud. Varem ei osanud me 
mõelda, et inimene on elus seni, kuni teda 
mäletatakse Maal. 

Ja alles tundes kaotusvalu ja kibedust, 
mõistame igaviku mõistet.

Mälestus Allast jääb meiega – nendega, 
kes teda tundsid, austasid ja armastasid. 

Lasnamäe põhikooli kollektiiv
Tallinn

Lasnamäe muusikakooli juu-
beliaasta langes kokku koroo-
naviiruse levikuga seotud pii-
rangutega, kuid muusika aitas 
ületada kõik raskused. 

Erika Jefi mova,
Lasnamäe muusikakooli direktor

Need poolteist aastat (märts 
2020–2021) polnud Lasnamäe 
Muusikakoolile (LMK) kerged. 
Sel keerulisel ajal, kui maailm oli 
karantiinis üleilmse viirusepuhan-
gu tõttu ja meie kooli juubelikont-
serti Estonia kontserdisaalis oli 
teadmata ajaks mitu korda edasi 
lükatud, oli meil hea meel, et vä-
hemalt LMK esimene ajaraamat 
nägi ilmavalgust. Lisaks oli väga 
oluline sündmus see, kui Tallinna 
linn kinkis meile tiibklaveri Petrof, 
mis muudab Lasnamäe muusi-
kakooli saali Lasnamäe tõeliseks 
kultuurikeskuseks.

Meie kooli kollektiiv – LMK 
õpetajad, õpilased ja lapsevane-
mad – on suutnud selles ebata-
valises olukorras näidata, kui in-
novaatilised õppekorralduse osas 
oleme ning kui palju oleme sellest 
õppinud. Toimus akordionistide 
kontsert, klaveri-ja kandlemän-

gijad ja puhkpilliorkester saatsid 
meile palju videosalvestusi ning 
peeti LMK juubelile pühendanud 
muusikaline viktoriin. Maikuu jook-
sul said meie õpilased osaleda ka 
omaloominguliste palade konkur-
sil, kuhu laekus 21 ilusat, põne-
vat, vahvate pealkirjadega ja väga 
hästi esitatud muusikapala. Kõige 
rohkem hääli ja esimese koha sai 
Ilja Demtšenko pala „Ookean“, tei-
se koha sai Taissia ja Sati Karsa-
kova duo „Tuli“. Kolmandat kohta 
jagasid Oskar Toomeste „Viiruse 
valsiga“ ja Britta Kaare palaga 
„Kevad südames“.

Võidud meil ja mujal
Tallinna aasta huvialaõpetaja 
2020 tiitli sai meie kooli õpetaja 
Tiina Vurma.

Lasnamäe muusikakooli puhk-
pilliorkester Mart Ausi juhenda-
misel võttis osa Eesti Puhkpillior-
kestrite Turniirist 2020 Estonia 
kontserdisaalis, kus sai väärika 1. 
koha ja kulddiplomi. 2. detsembril 
toimus Vladimir Spivakovi Rah-
vusvahelise Heategevusliku Fon-
di korraldatud talentide kontsert 
„Moskva kutsub sõpru 2020“, kus 
esines folkviiuldajate ansambel 
„Tuuleviiul“. 

Kevad on tavaliselt rahvusva-
heliste ja vabariiklike konkursside 
aeg. 2021. aastal toimusid kõik 
konkursid videoformaadis. Rah-
vusvahelistel konkurssidel esin-
dasid meie kooli edukalt tublid 
lapsed Polina Korzoun, Sofi a Alf-
jorova ja Roman Alfjorov.

Vabariiklikul konkursil „Parim 
noor instrumentalist 2021“ esine-
sid väga edukalt Jegor Nefjodov, 
Polina Korzoun, Anna-Liza Kirya-
kova, Kätlin Jõul, Sofi a Alfjorova, 
Jaroslav Surin, Aleksandr Galios, 
Evgeni Znaenko, Kornili Hrapko, 

Aleksei Kabanov, Egert Ojaveer, 
Sofi a Afanasjeva, Kristiina Peh-
lak, Aleksandr Ulm, Ilya Nesterov, 
Daniel Petmanson, Ivan Blinov, 
Valeria Morgun, Markus Oliver 
Sepp, Atay Injeh, Antanas Kiltina-
vicius. III internetikonkursil „Eesti 
Akordionitähed 2021“ esinesid 
väga hästi õpetaja Momir Nova-
kovici õpilased – 1. koha sai Ele-
na Poletaeva, 3. koha-David-Ovid 
Komlev.

Tulge õppima!
Muusika on keerulistel aegadel 

alati olnud inimestele abiks ja 
toeks. Muusika peaks ka eriolu-
korras tekitama rõõmu, avastustu-
hinat ja olema teraapilise toimega. 
Praeguses eriolukorras aga veelgi 
rohkem! 

Lõpetuseks tuletame meelde, 
et ootame väga uusi õpilasi. Kü-
lastage meie kodulehte, kus leiate 
LMK kasvandike tehtud pillide tut-
vustusi, mida saab tulla õppima. 
Samuti ootame noori sügisest 
liituma sümfoniett-ja puhkpillior-
kestritega. Vastuvõtt on juunis 
ning lisavastuvõtt augusti lõpus. 
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Alla Josifi  t. Zolotova mälestuseks

Muusikast on rõõmu ja tuge eriolukorra ajal

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet annab teada, et Tallinna Linnavalitsus ot-
sustas 19. mai 2021 korraldusega nr 522 jätta algatamata Ülemiste ühisterminali de-
tailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumise aluseks on muu-
tunud olukord, kus detailplaneeringu koostamise käigus on suurenenud planeeringuala 
(maa-ala suurus 11,4 hektarit), võrreldes algatamise korraldusega (planeeritava maa-ala 
suurus 6,53 hektarit), ja täpsustunud on kavandatava tegevuse iseloom ja maht ning seda 
ulatuses, mille puhul on vaja uuesti kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise alga-
tamise vajadust. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada vajalikud äri- ja 
transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminalihoo-
ne, bussijaamahoone ja büroohoonete ehitamiseks, samuti olemasoleva raudteeinfrastruk-
tuuri rekonstrueerimine ja rajamine.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringu koostamise käigus ei ole 
vajalik, kuna Ülemiste raudteejaam on kasutuses transpordimaana (raudteejaam), selle 
sihtotstarve ei muutu, sest detailplaneeringu alal kulgev Rail Balticu raudteetrass on kavan-
datud olemasoleva Ülemiste raudteejaama koosseisu ning Rail Balticu raudteeharud ja per-
roonid hõlmavad olemasolevat raudteekoridori ja osa olemasolevast teemaast. Seega ei 
kaasne planeeritava tegevuse tulemusena (kui see ei välju ehitusala piiridest) looduslike või 
hoonestamata alade kasutuselevõtmist ega kahjustata looduskeskkonna vastupanuvõimet.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda 
Tallinna Keskkonnaametis Harju tn 13, esmaspäeviti kl 14–18 ja neljapäeviti kl 9–12 ning 
Tallinna õigusaktide registris aadressil teele.tallinn.ee/.



2021/2022 õppeaastal võetakse vastu 
õpilasi järgmistel erialadel

*kaugõpe **õhtune õpe
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Põhikooli baasil (3 a.)

Keskkooli baasil
Automaaler
Sõiduautodiagnostik (jätkuõpe)
Sõiduautotehnik
Mehhatroonik
Roboti operaator
Robotitehnik (jätkuõpe)
Külmamehhaanik
Külmatehnika paigaldusjuht (jätkuõpe)
CNC lehtmetalli töötlemispinkide operaator
CNC freespingi operaator
CNC treipingi operaator
Noorem tarkvaraarendaja
Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist
Logistik (jätkuõpe)
Veokorraldaja - logistik
Juuksur
Meisterjuuksur (tasuline jätkuõpe)
Barber (jätkuõpe)
Rätsep-stilist kergete rõivaste alal (päeva- 
ja õhtuõpe)
Naiste ülerõivaste rätsep - stilist (jätkuõpe)
Meesterätsep - stilist (jätkuõpe)
Kodu- ja sisustustekstiilide õmbleja (tasuline)
Müügiesindaja
Müügikorraldaja
E-kaubanduse spetsialist

1,5 a.
1 a.
2 a.
2 a.
2 a.
1 a.
2 a.
1 a.
1 a.
1 a.
1 a
2 a.
2 a.
1 a.
1,5 a.
1,5 a.
0,5 a.
0,5 a
2 a.

1 a.
1 a.
6 kuud
1,5 a.
2 a.
1 a.

Tallinna Tööstus-
hariduskeskus

Sõpruse pst 182, Tallinn 13424

 65 42 833
 65 45 026
 info@tthk.ee
 www.tthk.ee

TASEMEL
KUTSEHARIDUS

*

TUTVU ERIALADEGA

www.tth
k.ee

Roboti operaator
Mehhatroonik
Sõiduautotehnik
Autoplekksepp
Arvjuhtimisega (CNC) 
metallilõikepinkide operaator
Klienditeenindaja kaubanduses
Sisekujundaja assistent 
tekstiilialal
Kergete rõivaste rätsep
Noorem tarkvaraarendaja
Tööstusinformaatik
Logistika IT-süsteemide nooremspet-
sialist
Veokorraldaja - logistik

Suvine vastuvõtt alates
07.06.2021
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Tuliuus  ja nutikas
HKScani logistika keskus pakub tööd 

KOMPLEKTEERIJATELE ja 
LAADURIJUHTIDELE.

TULE ROHKEM 
KUI TÖÖLE. 
TULE TIIMI!

“Toiduettevõttes HKScan töötamise juures meeldib enim see,  
et tööandja peale saab kindel olla ning kui ise oled töökas ja tubli, 

siis tunnustatakse ja pakutakse ka arenguvõimalusi.”

Pikaajalised kolleegid HKScanis

Võta meiega julgelt ühendust! 
Kirjuta personal@hkscan.com või helista telefonil 56 887 267, 56 887 307.

Sind ootavad:
Tuliuued masinad ja laotehnika viimane sõna
Kohapealne väljaõpe
Moodne, mugav ja uus tööriietus
Oma töötaja soodustusega söök
Mugavad puhkevõimalused
Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul
Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus
Suurtematest lähiasulatest tasuta transport tööle ja tagasi
Konkurentsivõimeline ja motiveeriv töötasu –
teed rohkem, teenid rohkem!

Tähesaju PetCitys
kõik Carnilove kassi-  
ja koeratoidud

Vaata ka » petcity.ee
Tähesaju PetCity, Mustakivi tee 17 (Prisma)
Allahindlus kehtib kampaaniamärgisega toodetele PetCity püsikliendile kuni 13.06.21.

-20%

Metsloomaliha sisaldavad Super  
Premium kassi- ja koeratoidud.  
Kartuli- ja teraviljavaba valik!



Oleme Sinu jaoks olemas ka 
jaanipühadel!

Confido Kiirkliinikud on innovaatilised 
raviasutused erinevate tervisemurede 
lahendamiseks.

Pöördu meie poole erinevate tervisemurede 
või halva enesetunde korral. Teeme tervise-
kontrolle, uuringuid, analüüse ning pakume 
abi kergemate vigastuste puhul.

Aitame Sind just siis, kui Sinul seda vaja on 
Confido Kiirkliinikus Lasnamäe Centrumis!

Broneeri aeg   või kliinikus kohapeal. 

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Koduriided ja pesu
Rinnahoidjad, 

Läti  
12.-

Öösärgid alates 8.-
Puuvillast hommikumantlid alates 14.-

Aluspüksid alates 2,50.-

Pae 80, Bravokeskus, esimene 
korrus. Seal, kus asub postkontor

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

Viskoosist särgid, 
pidžaamad alates 

15.-

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 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310   
Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 

ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595  Tubli tudengi-
neiu soovib üürida suvekuu-
deks (kuni 31.08) elamispinda 
(vajadusel nõus abistama). 
Suhtluskeeled: vene, inglise, 
eesti.Tel 58442002

Sikupilli 14 KÜ otsib korista-
jat. Tasu 100€ kuus, 120€ no-
vember-märts. Väike majas 
- 10 korterit kolmel korrusel. 
Rohkem infot 513 5898, si-
kupillitn14.ky@gmail.com


