
Tallinna Kunstihoone kolib 
Lasnamäele 
Lasnamäele kolib Tallinna Kunstihoone seniks, 
kuni Vabaduse väljakul asuv legendaarne pea-
maja on kapitaalremondis. Selleks ehitatakse 
2022. aasta maikuuks Lindakivi kultuurikeskuse 
tagusele platsile ajutine taaskasutatav hoone, 
mida on kavas kasutada näitusepinna ja kohvi-
kuna. Uus hoone avatakse järgmise aasta juunis 
suurejoonelise kevadnäitusega. Kunstihoone te-
gutseb Lasnamäel 2024. aasta märtsi lõpuni.

Sõiduplaanide muudatused

Seoses suvise töökorraldusega muutusid alates 
1. juulist bussiliinide nr 11, 12, 13, 46 ja 56 sõi-
duplaanid. Täpsem info bussipeatustesse pai-
galdatud sõidugraafikutel või https://transport.
tallinn.ee/.

Lastekeskuse linnalaager
Lasnamäe lastekeskus (Uuslinna tn 3a) kutsub 
1.–16. juulini toimuvasse linnalaagrisse. 

Laagripäevad kestavad kl 9–17, lastele on ta-
gatud kaks söögikorda päevas. Ühe päeva hind 
on 12 eurot. Lapsevanema valikul on võimalik 
osaleda ka päevakaupa.

Registreerimine tel 551 1977 või e-posti aad-
ressil Ljudmilla.Ivassenko@llk.tln.edu.ee.

Juulikuus linnaosa 
vanem Vladimir Sveti 
telefonivastuvõttu 
ei toimu. Järgmine 
telefonivastuvõtu päev 
on 5. august 2021. 
Telefonivastuvõtud 
toimuvad neljapäeviti 
ajavahemikul kell 15-16 
telefoninumbril 645 7780.
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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. juuli seisuga 
117 542 inimest. Juunikuuga võrreldes suurenes elanike arv 
22 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Suvi kõigile ja igaühele

Raadiku malev sisustab noorte suve

Linnaosa parkides ja 
väljakutel toimub suvekuudel 
arvukalt spordi-, kultuuri- ja 
vabaajaüritusi. 

Maakoht, rand, sugulaste külastamine 
või uute kogemuste otsingud välismaal 
– tänavu võib seda harjumuspärast su-
vekava edukalt  täiendada ka kohalike 
ürituste külastamisega. Nendest osa-
võtmiseks ei ole vaja kaugemale sõita, 
meelepärast tegevust leidub nii lastega 
peredele, noortele, spordisõpradele kui 
ka väärikas eas linlastele. Kõik loetletud 
üritused on külastajatele tasuta. 

Lastele ja noortele 
Linnaosa parkides ja haljasaladel toi-
muvad suve jooksul kõige pisematele 
linnaosa elanikele ja külalistele mõel-
dud näitleja Heino Seljamaa Kohvriteatri 
lasteetendused. Etenduste ajakavaga 
saab tutvuda lk 4. 

6. augustil algusega kell 18 leiavad 
Priisle pargis aset Priisle Vaba Lava 
tegevused, kus noortel on võimalus esi-
neda omaloominguga, olgu selleks tants, 
laul, luuletus või hoopis mõni huumori-
number või trikk.

Kuu lõpus kolib noorte elu hoopis Ki-
vila parki, kus toimub Kivila Suvelõpu 
Noortefestival. Kell 15 algaval üritusel 
saavad osalejad proovida kiikingut ja 
parkuurirada, mängida õuemänge ning 
osaleda põnevates töötubades. 

Muusika austajatele 
Sel suvel toimub kahel linnaosa väljakul 
– Priisle pargis ja Pae promenaadil – tä-
navakontsertide sari. Esinejate valikul 
lähtuti sellest, et kontserdid pakuksid 
muusikaelamusi nii estraadi- kui ka klas-
sikalise muusika austajatele. Esinemiste 
ajakavaga saab tutvuda lk 4.

Pirukafestivalil saab valida kümnete kauplejate toodangu vahel.

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 14. ja 28. juulil

Eesti taasiseseisvumispäeva tähistatak-
se 20. augustil algusega kell 17 Peeter 
Kaljumäe ja Kaitseliidu Pärnu maleva 
puhkpilliorkestri Saxon piduliku kont-
serdiga. 

Spordisõpradele
Soojade ilmade tulekuga taasalgasid 
iganädalased kepikõnnitreeningud 
treener Rene Meimeri juhendamisel. 
Juulikuus kogunevad harrastajad Kivi-
la pargis, augustis kolivad treeningud 
tagasi Pae parki. Neile, kes ei saa või 
ei soovi võtta kaasa oma kepikõnniva-
rustust, võimaldatakse käimiskeppide 
tasuta laenutust. Lähemalt saab kepi-
kõnnitreeningutest lugeda lk 4.

Kõiki jalgpallifänne oodatakse 11. juu-
li õhtul Pae parki, kus Euroopa jalgpal-
limeistrivõistluste finaalmängule saab 
kaasa elada suure ekraani vahendusel.

7. septembril kell 17.30 toimub Pae 
pargis rahvajooks, kus maalilisel tras-
sil ümber Pae järve saavad mõõtu võt-

ta jooksjad viies vanuserühmas. Lapsi 
vanuses kuni 7. eluaastat ootab eraldi 
lastejooks. 

Kogu perele 
Suve suurimateks traditsioonilisteks 
sündmusteks Lasnamäel on Pirukafes-
tival ja Lasnamäe päevad. 

Kolmas Pirukafestival leiab Pae 
pargis aset 1. augustil algusega kell 
11, külalised saavad valida kümnete 
kauplejate toodangu vahel. Omatehtud 
pirukaid ja teisi toite pakuvad festivalil 
nii kohalikud toitlustusasutused kui ka 
hobikokad. Kauplemissoove oodatakse 
14. juulini, lühiinfo ja registreerimisvorm 
on leitavad Lasnamäe linnaosavalitsuse 
kodulehel. 

Suve lõpetavad 21.–29. augustini 
toimuvad Lasnamäe päevad. Kaheksa 
päeva jooksul ootavad linnaosa elanik-
ke ja külastajaid kontserdid, installat-
sioonid, veešõud ja Lasnamäe muuseu-
mi projekti üritused. 

Raadiku munitsipaalelamute kvarta-
lis on nüüd olemas oma malev. Suve 
lõpuni töötavad kümme noort vanuses 
11–16 aastat kolm tundi nädalas linna-
osa heaks. 

Koristamine, värvimine, koostöö 
Raadikul töötavate organisatsiooni-
dega, ekskursioonid ja muidugi väär-
tuslik kogemus – see on ainult väike 
osa malevaseiklustest. „Nüüd saan 
ma aru, kui ema ütleb, et ta on pärast 
tööd väsinud,“ naersid lapsed pärast 
esimesi töötunde. Laupäeviti ootavad 
noori meistriklassid, meeskonnamän-
gud ja võimalus oma oskusi arenda-
da. Projekti lõpus saavad noored kin-
kekaarte. 

Maleva läbiviimist toetavad Lasna-
mäe linnaosa valitsus, Raadiku Aren-
dus, LinnaLabor, Lasnamäe noorte-
keskus. Töökogemuse kõrval ootavad osalejad ka töötoad ja meeskonnamängud.
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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

Tallinna Haigla  
sai rohelise tule
Juunis kiitis Tallinna linnavolikogu heaks 
Tallinna Haigla detailplaneeringu Pae-
väljale. Nüüd võib teha algust projek-
teerimise ja arhitektuurikonkursiga. Uue 
suurhaigla ehitus saab olema üks suu-
rimaid investeeringuid, mida Tallinnas 
ja iseseisvas Eestis eales tehtud: selle 
maksumus ulatub 500 miljoni euroni. 
Linn arvestab, et osa sellest rahastusest 
tuleb Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Algatuse õnnestumise korral muutub 
kogu põhjapoolse Lasnamäe väljanäge-
mine. Esiteks kerkib Tallinnasse uus kõr-
getasemeline haigla, kuhu saavad ajale 
jalgu jäänud hoonetest kolida Ida-Tallin-
na ja Lääne-Tallinna keskhaiglad. See 
saab olema kompleks, kus tehakse kee-
rukaid operatsioone. Sinna tulevad ka 
taastusravi- ja perearstikeskused ning 
polikliinik. Teises järgus tekib võimalus 
ehitada patsientide hotell ning rajada uu-
rimus- ja rehabilitatsioonikeskused. 

Tegemist on unikaalse 
eriotstarbelise 
tervishoiukompleksiga,  
mitte pelgalt haiglaga.

Teiseks saame haigla rajamisega kor-
da teha suurema osa Paeväljast. Detail-
planeeringuga on ette nähtud mitme ro-
heala ja üsna suure pargi rajamine, mis 
arvestavad kohaliku maastikuga ning 
aitavad säilitada unikaalseid taimi, mis 
kasvavad Paevälja lubjakiviplatool. Naa-
bermajade elanikud ei pea haiglaehitust 
kartma, sest Meeliku tänava majadest 
eraldab seda ligi 100 m pikkune roheko-
ridor, mis on olemuslikult omaette tee-
äärne park.

Lõpuks laiendatakse projekti järgi 
Narva maanteed, selle läbilaskevõime 
suureneb. Üheskoos haiglaga plaani-
takse rajada Narva mnt ja Mustakivi tee 
vaheline Rahu tee. Uus tänav ei tule suur 
ning saab olema üherealine, selle kõrval 
kulgevad jalg- ja rattateed. Lisaks sel-
lele tehakse ehituse raames põhjalikke 
geoloogiauuringuid, et vältida põhjavee 
reostust. Paevälja suured muutused pole 
mägede taga!

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Rõduaedniku spikker suve üleelamiseks

IRONMAN Tallinn muudatusi liikluses 

Oma käe ja maitse järgi kujundatud 
rõdu annab linnakorterile hoopis teise 
ilme, targalt valitud ja hästi hooldatud 
rõdutaimed aga võimaldavad puhata 
linnamelust ja nautida rohelust. Sel-
leks, et rõdul kasvavad taimed ja lilled 
elaksid üle tänavuse palava suve, soo-
vitab Substrali aianduskonsultant Eneli 
Käger pöörata erilist tähelepanu väeta-
misele ja ühtlase niiskuse tagamisele, 
kodust pikemaks ajaks äraminekul aga 
tõsta potid varjulisemasse kohta.

Õige pott
Suuremad potid peaksid olema ilmasti-
kukindlad, neid ei peaks talveks kuhugi 
siseruumi vedama.

Suurematele pottidele ja kastidele 
võiks panna alla rattad, et neid oleks tai-
mede ühtlasemaks kasvuks lihtsam rõdul 
nihutada ja suunda muuta, see on otstar-
bekas ka rõdu või terrassi paremaks ku-
jundamiseks, sest annab võimaluse het-
kel mitte nii dekoratiivsed taimed silma alt 
kaugemale lükata.

Mahukamate pottide puhul võiks kind-
lasti arvestada rõdu kaalupiirangutega, 
sest ka kasvumuld on raske ning tai-
medki muutuvad aja jooksul suuremaks 
ja raskemaks. Liigse kaalu vältimiseks 
tuleks eelistada kergemaid plastikpotte 
ja segada poti põhjakihti juurde väikse-
ma fraktsiooniga kergkruusa (keramsiit). 
Kergkruus aitab ka mulda pikemat aega 
niiskena hoida.

Niiskuse tasakaal 
Sega taimede istutamisel mulda kerg-
kruusa, tseoliiti, hüdrogeeli kookoskiu-
de, need aitavad mullas niiskust hoi-
da. Turbamulla õhulisust aitavad hoida 
kergkruus, tseoliit, perliit, vermikuliit, 
kookoskiud. Vali taimede kasvatamiseks 
heledamad potid, sest need ei kuumene 
päikeses nii kiiresti.

Osta või valmista ise taimede kas-
vatamiseks altkastmisega potid – need 
vähendavad kastmise tihedust ja vesi on 
taimedele pidevalt kättesaadav. Kastmi-
se vesi peaks olema õue või ruumi tem-
peratuurist 2–3 kraadi soojem. Kastmisel 
väldi vee sattumist taimede lehtedele.

Eelista taimede õhtust kastmist, et 
nad jõuaksid öö jooksul taastuda. Vaja-
dusel kasta taimi nii õhtul kui hommikul. 
Jälgi, et muld saaks korralikult märjaks. 
Kui pott on väga läbi kuivanud, tõsta see 
mõneks ajaks suuremasse nõusse vee 
sisse. Vette võib jääda vaid muld. Piisav 
aeg on, kui mullapallist ei tõuse enam 
pinnale õhumulle (10–15 minutit).

Väetamine
Rikkalikuks õitsemiseks vajavad taimed 
väetamist. Isegi kui istutamise ajal sai 
mulda mingit pikaajalist väetist lisatud, 
vajavad just suvelilled kindlasti lisaväe-
tamist, sest rikkalikuma õitsemise saavu-
tamiseks istutame tavaliselt kolm korda 
rohkem taimi. Seda silmas pidades vaja-
vad taimed ka kolm korda rohkem kast-
mist ja väetamist.

Väeta vastavalt väetise pakendil ole-
vale juhendile. Taimed tunnevad end 
paremini, kui saavad igal kastmiskorral 
või üle korra väikeses koguses väetist. 
Suvelillede väetistel on pakendil tavali-

selt kirjas väetamise norm kord nädalas. 
Soovitan selle jagada kolme kastmis-
korra vahel. Näiteks 1 korgitäis liitri vee 
kohta – lisada korgitäis 3 liitri vee kohta 
ja kasutada kas üle päeva või näiteks es-
maspäeval, kolmapäeval, reedel.

Hooldus
Iga taime eesmärgiks on anda järglasi. 
Selleks, et taimed rikkalikult õitseksid, 
tuleb ära näpistada vanad õied ning jäl-
gida, et taimel poleks võimalik kasvatada 
seemneid. Nii sunnime taime ikka ja jälle 
uusi õisi moodustama.

Taimede valik 
Kuigi on suvelilli, kes saavad ühtviisi 
hästi hakkama kõikjal, on ka erandeid ja 
väga ekstreemsetes kohtades tuleb meil 
kindlasti valikuid teha. Päikeses saavad 
hakkama kõik väiksemate õite ja vahaja-
te, hallide, hõbedaste või karvaste lehte-
dega taimed (ruse, raudürt, tiiviklill, san-
toliin, ristirohud, käokullad, mägisibulad, 
kukeharjad, keskpäevalilled...). Varju-
lises kohas kasvavad suured lopsakad 
lihavad taimed – pegooniad. Tuulises 
kasvukohas ei saa kasvada rabedate 
vartega taimed, mis murduvad kerges-
ti, nagu mugulpegooniad, suureõielised 
petuuniad jt.

Kodust pikemalt ära olles
Eemalda taimelt õied, kui see on võima-
lik. Seda saab teha näiteks petuunia ja 
mugulpegoonia puhul. Lõika tagasi pike-
mad harud petuunial, lobeelial, kaksik-
kannusel jt. Tõsta potid varjulisemasse 
kohta, kuhu päike paistab vaid hommi-
kupoole või hajusalt läbi puude võra. 
Enne kodust äraminekut kasta taimi kor-
ralikult.

7.–8. augustil võõrustab Tallinn rah-
vusvahelist triatlonifestivali IRONMAN 
Tallinn. Ujumine toimub Harku järves, 
jooksurada pakub maalilisi vaateid 
Tallinna lahele ning vanalinna servale. 

Spordisuursündmusele on oodata ligi 
4000 sportlast, mis tähendab, et võistlus-
tega seoses piiratakse nii parkimist kui 
autoliiklust ja muudetakse ka ühistrans-
pordi sõidugraafikuid. 

7. augustil ajavahemikul 6.30 kuni 
18.35 ja 8. augustil vahemikus kell 9.30 
kuni 17.00 suletakse avalik liiklus järg-
mistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, 
Tööstuse tn (Kalaranna tn – Kopli tn va-
heline lõik), Sitsi tn, Sõle tn, Pelguranna 
tn, Lahepea tn (kergliiklusteed), Paldiski 
mnt linnast väljuv suund (Lahepea tn – 

Tähetorni tn vaheline lõik) ja Paldiski mnt 
linna suunduv suund (Tähetorni tn – Mõi-
sa tn vaheline lõik).

Maakonnas on teesulud järgmiste 
magistraalide mitmel lõigul: Paldiski mnt, 
Harku tee, Klooga mnt, Sõrve tee, Kiia–
Vääna-Viti tee, Vääna tee, Püha–Alliku 
tee, Allika tee, Alliku–Laagri–Hüüru tee, 

Tänassilma–Laagri tee, Hoiu tn, Vae tn, 
Laagri–Harku tee.

Jooksudistants sulgeb 7. augustil liik-
luse ajavahemikul 9.00 kuni 8. august 
kell 1.00 ning vahemikus kell 10.00 kuni 
20.00 järgmistel Tallinna tänavatel: Kala-
ranna tn, Kalasadama tn, Kursi tn, Rum-
bi tn, Põhja pst, Suur-Rannavärava tn, 
Mere pst, Inseneri tn, Aia tn, Kanuti tn, 
Rannamäe tee.

Elanikke palutakse arvestada võima-
liku ooteajaga ning järgida liiklusregulee-
rijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg 
30–60 minutit).

Spordisündmuse korraldajad vaban-
davad liiklusmuudatustest tingitud võima-
like ebamugavuste pärast ning loodavad 
linnaelanike mõistvale suhtumisele ja 
võistlejaid toetavale kaasaelamisele!

Enne pikemat äraminekut tõsta  
potid varjulisemasse kohta.

Heledamad potid ei kuumene nii palju.

Konkurss „Roheline rõdu“.
Osalemiseks tuleb hiljemalt 

16. augustiks saata foto oma 
kaunistatud rõdust  aadressile  

lasnamae@tallinnlv.ee, 
lisades oma nime, aadressi  

ja telefoninumbri.



Ojad Lasnamäe veergudel
Hundikuristiku oja ümbrus oli tallinlaste armastatud jalu-
tuspaik juba paar sajandit tagasi. Aga samas piirkonnas 
on ka mitmed teised ojad, mis tänapäeval on enamasti 
silmale nähtamatud ja ammu torudesse suunatud.

Mitmed siinsed ojad on looduslikku päritolu, kuid 18. ja 
19. sajandi inimtegevusega muudetud kanaliteks. Peetri 
kanal ehk Kadrioru lossi veejuhe ehitati 18. sajandi I poolel 
keiser Peeter I korraldusel. Olulisemad mured, mida kana-
lite rajamisega üritati lahendada, on Tallinna sadama, Kad-
rioru pargi ja Uuslinna sõjaväelinnaku veega varustamine.

Uuslinna puhul rajati isegi keerulisem pumbamajaga 
süsteem. Vesi tuli Ülemiste järvest ja jõudis läbi Lasna-
mäe alla Kadriorgu. Ümber linnaku kulgesid puhta vee 
kanal ja reoveekanal. 

Puhta vee kanal jooksis klindist alla praeguse Kadrioru 
Kirdetiigi veesüsteemi (tänapäeval on seal Jaapani aed), 
reoveekanal aga voolas klindist alla Hundikuristiku lähe-
dal. Mitmes kohas Lasnamäe nõlval on ojast või kanalist 
saanud juga.

Mida kasvas 
Lasnamäe taludes?
Kui Sikupilli asumi kortermajad välja jätta, siis 
koosnes sajanditaguse Lasnamäe asustus pea-
miselt taludest. 

Õieti ei saagi kogu hoonestust taludeks ni-
metada – mõnel juhul oli tegemist võrdlemisi ta-
gasihoidliku majakese ja selle juurde kuulunud 
abihoonetega. 

Ulatuslike reformide käigus jagati endiste 
eraomandis ja linnaomandis olnud mõisate maad 
ümber ning sajandivahetuse paiku ja järgnevatel 
aastatel tekkis paljudel inimestel võimalus oma 
majapidamine rajada.

Taludes peeti mitmesuguseid loomi: lehmi, 
hobuseid, lambaid, sigu, kanu, hanesid, parte ja 
kalkuneid. Kasvatati otra ja rukist, samuti juurvil-
ju. Siiski peab mainima, et enamasti polnud talud 
kuigi jõukad. 

Tihtipeale tegelesid kohalikud ka muude töö-
dega, oli siis selleks käsitöö, ehitus või näiteks 
töö paemurrus (mehed) või turbarabas (naised 
ja lapsed).
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Jalgpalli algusaastad  
Valge majaka jalamil
Eesti jalgpalli ajalugu sai alguse 20. sa-
jandi algusaastail. Arvatakse, et mängu 
tutvustasid kohalikele inglise madrused. 
Nõmmel (mis toona oli eraldi linn) mängiti 
jalgpalli hiljemalt 1906. aastal ning Nar-
vas 1908. aastal. 

Lasnamäe kirjutas ennast kohaliku 
jalgpalli ajalukku 6. juunil 1909. aastal, 
kui siin peeti jalgpallimatš Merkuuri ja 
Meteori võistkondade vahel.

Meteori tuumik koosnes kohalikest 
koolipoistest, kes treenisid Tallinnas ela-
va inglase käe all. Merkuuri meeskonda 

kuulusid Tallinna trükitöölised. Jalgpal-
limatš toimus Tallinna alumise tuletorni 
ehk Valge tänava majaka taga asunud 
niidetud karjamaal. Meteor võitis 4:2.

Edaspidi kogus jalgpall populaarsust 
ning samas kohas mängiti mitu aastat. 
Meeskonnad moodustusid peamiselt sõ-
javäeosade, koolide, töökollektiivide ja 
laevade meeskondade baasil. 

On tähelepanuväärne, et Lasnamäel 
1993. aastal asutatud FC Ajaxi koduväl-
jak on väga lähedal ajaloolisele mängup-
latsile.

Jalgpall Lasnamäel, 1910. aastad.  
Eesti spordi- ja olümpiamuuseum.

Hundikuristiku juga jõudis ka postkaartidele.  
1920. aastad, Rahvusraamatukogu.

Maja Lasnamäe paemurrus, ca 1930ndad, 
Tallinna Linnaarhiiv.

Näitus Lasnamäe lennuväljast 
nüüd Linnamäe Maximas
Juulikuu lõpuni saab Linnamäe Maximas 
(Linnamäe tee 57) uudistada Eesti Sõja-
muuseumi ja Lasnamäe muuseumi koos-
töös valminud näitust Lasnamäe lennu-
välja põnevast ajaloost.

Näitusel näeb arhiivifotosid ja saab 
teadmisi linnaosa 20. sajandi ajaloo ühe 
olulisema objekti kohta.  

Esimene lennuk maandus Lasna-
mäele juba 1913. aastal, kuid eriti märki-
misväärne oli lennuvälja areng iseseisva 
Eesti kahe kümnendi jooksul. Sel ajal 
valmis suur linnak, mille mõned hooneid 
on säilinud tänaseni. Siin koolitati välja 
kümneid lennundusspetsialiste ning isegi 
konstrueeriti Eesti oma lennukeid.

Lisaks sõjalennukitele on Lasnamäelt 
õhku tõusnud ka kauba- ja reisijateveoga 
tegelenud lennufirmade masinad. Enne 

Ülemiste lennujaama rajamist lennati nii 
Helsingi kui Varssavi vahet just Lasna-
mäelt. Sellest ja paljust muust saab roh-
kem teada põneval näitusel.

Näitus Linnamäe tee Maxima XXX 
kaubanduskeskuses jääb avatuks juuli 
lõpuni. Näitus liigub suve lõpupoole Pe-
terburi teel asuvasse T1 kaubanduskes-
kusesse.

Lasnamäe muuseum on linnaosavalit-
suse algatatud projekt, mille käigus saa-
vad linnaosa elanikud ja sõbrad tutvuda 
Lasnamäe ajalooga.

Eesti sõjamuuseum – kindral Laido-
neri muuseum on kaitseministeeriumi 
haldusalas tegutsev teemamuuseum, mis 
tegeleb Eesti ja eestlaste osalusel toimu-
nud sõdade ajaloo uurimise, kogumise, 
säilitamise ja tutvustamisega. Näitusel leidub tegevust ka kõige pisematele ajaloohuvilistele.



Lasnamäe Leht Juuli 20214

Teederemont
Juulikuus lõpevad suuremahulised taastus-
remonditööd Lindakivi ja Saarepiiga puies-
teedel. Rekonstrueerimine toimub sel kuul 
ka järgmistel teedel ja tänavatel:
 Kalevipoja tn 3 mahasõit
 Lasnamäe tee 32 esine sõidu- ja kõnnitee 
 Paekaare tee 24–26 ja Pae 59 kõnnitee
 Narva mnt kõnnitee lõik Kellukese tee ja 
Lõosilma tee vahel
Suve keskpaigas algavad taastusremondi-
tööd Mahtra tänava kõnniteedel. 

Tänavamööbel
Muudetakse pinkide asukohta Pae pro-
menaadil, promenaadi teekatte märgistus 
saab värviuuenduse. 

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

Haljastus
Juulikuu jooksul kaunistatakse Pae sild vär-
vikirevate lilletornidega. 

Lasteväljakud ja koerteväljakud 
Kuu esimeses pooles valmivad Punane tn 
17 asuvad lasteväljak ja koerteväljak. 

Tänavakunst 
Juulikuu jooksul kantakse kunstnik Andrei 
Kedrini ja Lasnamäe noortekeskuse töö-

tajate toel Lasnamäe loominguliste noorte 
eskiiside põhjal valmivad seinamaalingud 
järgmistele objektidele:
 Majaka tn 57a // Majaka tänav T2 aadres-
sil asuv sein;
 J. Koorti tn 3 elektrikilp
 Mustakivi tee T1 elektrikilp
 Muhu tn 4 elektrikilp
 Varraku tänav T3 alajaam
Augusti alguseks valmib tänavakunsti teos 
Priisle pargi lava seinal. Projekt saab valmis 
tänu Lasnamäe noortekeskuse ja loomin-
gulise kollektiivi Sodacats koostööle.

Asumihoroskoop 
juuli 2021

Kepikõnnitreeningud linnaosa 
parkides kogu suvel

Tasuta lasteetendused 
vabas õhus

Tasuta tänavamuuusikakontserdid

Kuu number: 

1397 km2 
muru niideti Lasnamäel 

juunikuu jooksul  Suvel jätkame kepikõnnitreeningutega 
linnaosa parkides, kus õige kepikõnni-
tehnika saab selgeks kepikõnni instuktori 
Rene Meimeri (Eesti Kepikõnni Liit) ju-
hendamisel. Osalemine ja käimiskeppide 
laenutus on tasuta. 

Juuli – Tondiloo park Kuupäevad: 7. 
juuli, 14. juuli, 21. juuli ja 28. juuli. Koh-

tume kl 11.00 Kivila peremänguväljaku 
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. 
Täiendav 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
11.07 kell 12.00 Liikuri lasteaias (Liikuri 9) 
(vene keeles)
18.07 kell 12.00 Tondiloo pargi keskvälja-
kul (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 keskvälja-
kul (eesti keeles)
22.08 kell 12.00 Koorti mänguväljakul 
(vene keeles)

Vabas õhus toimuvad suve-
kontserdid algavad igal nelja-
päeval kl 18 ning leiavad aset 
vaheldumisi Pae promenaadil 
ja Priisle pargis. 

Kontserdid on külastajatele ta-
suta. 

NB! Võimaliku kehva ilma korral 
võib kontsert ära jääda! 

Priisle pargi laval
08.07 kell 18.00 Ooper-Kvartett
22.07 kell 18.00 Brassband  

Igihaljas Seitse
05.08 kell 18.00 Brassical 
19.08 kell 18.00 Trio Naturale

Pae promenaad
15.07 kell 18.00 Igor Jermakov
29.07 kell 18.00 Trio Naturale
12.08 kell 18.00 Ooper-Kvartett

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Stanislav Lomunov: 

Milline isiklik seos on teil Las-
namäega?
Olles veetnud lapsepõlve Laagna 
asumis, elan Lasnamäel ka prae-

gu. Minu jaoks on meie linnaosa 
näol tegemist väga huvitava ko-
haga, kus saan tegeleda spor-
diga, jalutada lastega ning käia 
kirikus. Samuti on siin armsaid 
sõpradega einestamiseks sobi-
vaid kohti.  

Mille olete linnaosakogu liikme-
na enda prioriteediks seadnud?
Linnaosakogu liikmena, aga ka 
aktiivse ellusuhtumisega elaniku-
na pean väga oluliseks, et meie 
linnaosa muutuks veelgi roheli-
semaks. See loob elamissõbra-
likku keskkonda nii lastele kui ka 

täiskasvanutele ning paneb meid 
kõiki rohkem jalutama, naabritega 
tuttavaks saama ning sõbruneda. 
Huvitava lahendusena näeksin 
näiteks õuna-, pirni- või ploomiae-
dade istutamist Lasnamäel. 

Tahaksin panna lasnamäelas-
tele südamele, et nad söandaksid 
rohkem mõelda linnaosast ja selle 
tulevikust, et nad saaksid aru, et 
igaühe panus võib mõjutada asju 
paremuse poole. Lasnamäel on 
mitu asumit, näiteks Katleri, Ku-
ristiku, Seli, Mustakivi, kus võiksid 
tekkida omavaheliseks suhtlemi-
seks ning elukeskkonna ja turva-

lisuse parandamiseks mõeldud 
inimeste ühendused. 

Millised on teie arvates Lasna-
mäe viimase aja suuremad eda-
siminekud ja väljakutsed?
Oluliseks sammuks nii linnaosa 
kui ka terve linna mõistes pean 
Tondiraba pargi loomist. Märki-
misväärne on ka tervet linnaosa 
läbiva, Kadriorust algava roheko-
ridori loomise kava.

Mis puudutab väljakutseid, siis 
on oluline jätkata elukeskkonna 
arendamist ja muuhulgas ka par-
kimismajade loomist. 

Hea meelega näeksin, et Las-
namäest räägitaks rohkem ka teis-
te linnaosade elanikele. Meil on 
väga armas kodukoht, kui sellest 
arusaamiseks peavad paljud ilm-
selt seda paremini tundma õppima. 
Unistan sellest, et linnaosa lastel 
oleks tahtmine midagi luua, et nad 
mõistaksid ühtviisi hästi nii füüsi-
kat, keemiat ja matemaatikat kui 
ka kirjandust. Mul on arusaam, et 
selleks võiks Lasnamäe parkides-
se tuua füüsika või keemia seadusi 
ja alustalasid kujutavaid elemente, 
näiteks Mendelejevi tabeli. Samuti 
võiks luua Naksitrallide pargi. 

Tondiloo park, kus kepikõnnitreeningud toimuvad juulikuus.



5. septembril korraldavad Sikupilli ela-
nikud oma piirkonnas hoovikohviku-
te päeva, kuhu ootavad osalema kõiki 
naabreid!

Kui teed piirkonna maitsvamaid muffineid, 
soovid kõigile linna baristadele silmad ette 
anda või kibeled hoopis meelelahutajana 
kohvikunurgas kitarri tinistama, siis anna 
oma huvist märku juuli lõpuni veebilehe 
kaudu või korraldajatele helistades. Võib-ol-
la on su vanaema meisterkokk või vanaisa 
akordionil käpp, julgusta ka neid kohvikut 
püsti panema või oskusi-teadmisi jagama.

Lisaks on kõik huvilised lähedalt ja 
kaugelt lahkelt oodatud üheskoos Sikupil-
li uudistama, nälga kustutama ning melu 
nautima. Lisainfo: www.sikupillikogukond.
wordpress.com; 5691 3094.

Lasnamäe koolilõpetajate 
seas oli tänavu 33 kuld-  
ja 32 hõbemedalisti.

Lasnamäe gümnaasium 
Kuld 
Jevgeni Gribov
Mihhail Olentšenko
Hõbe 
Maksim Gnutov
Anton Ilves
Artur Morgunov

Tallinna Laagna gümnaasium 
Kuld 
Kaarina Seidelberg
Hõbe 
Kris Ilmar Kristenprun
Triinu Uusküla

Tallinna Linnamäe Vene lütseum 
Kuld 
Catlyn Bašuk
Polina Bogdanova
Vladislav Filenko
Maria-Elizaveta Galkina
Agniia Nesmiian
Anastasia Oleinik
Darja Petškurova
Nicole Pilipenko
Anastasija Poljakova

Nikita Razguljaev
Vladislav Suprun
Lilija Utenko
Aleksandr Voronkov
Hõbe 
Timur Bodrov
Anastasia Gluštšenko
Anastassia Grudina
Mark Jefimov
Anastasija Kapralova
Anita Kuznetsova
Darja Obuhhova
Sergei Razguljajev
Ekaterina Sviridovich
Kristina Šarõi
Jelizaveta Zinovjeva

Lasnamäe Vene gümnaasium 
Kuld 
Denis Bartoš
Andrey Gorbovskiy
Irina Petrova
Hõbe 
Aleksandra Astapova
Anastasia Fanukova
Sabrina Golubeva
Anastasija Keks

Tallinna Läänemere gümnaasium 
Kuld 
Anastasia Aleksandrova
Anželika-Alex Senin

Hõbe 
Emilia Karasjova
Irina Põdermaa
Erika Smirnova
Mihhail Zautin
Jelizaveta Žukova

Tallinna Kuristiku gümnaasium 
Kuld 
Albert Baranov
Sten Kaskman
Annabel Väerahansu
Hõbe 
Theodor Peeter Linnap
Jelizaveta Mišina
Vanda Pakina
Eliis Penu

Tallinna Pae gümnaasium 
Kuld 
Polina Mishele Didenko
Jana Gonozova
Arina Gotsenko
Jeva Irha
Sofia Popova
Aleksandr Roms
Artjom Rubanov
Dmitri Sobolev
Eduard Žagars
Hõbe 
Arina Ivanova
Michelle Lauriste

Tallinna täiskasvanute gümnaasium 
Hõbe Natalja Tõnisson
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Esimene hoovikohvikute päev Sikupillis

Meie medalistid 2021

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaala-
met teatab Mustakivi tee pikenduse 
rajamise keskkonnamõju hindami-
se programmi avalikustamisest.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) 
algatati Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti juhataja 12.01.2021 
käskkirjaga nr T-9-1/21/3.

Kavandatava tegevuse eesmärk 
on rajada Mustakivi tee pikendus, Nar-
va mnt ja Kose tee vaheline lõik, mis 
on Lasnamäe linnaosast algav avali-
kult kasutatav jaotustänav kuni Kose 
teeni Pirita linnaosas. Kavandatava 
tee pikkus on 1,2 km.

KMH osapooled: Otsustaja tee 
projekteerimise üle on Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalamet (Mündi 2, 
15197, Tallinn; tel 645 7191, e-post 
kommunaal@tallinnlv.ee), kes väljas-
tab projekteerimistingimused. Ehitus-
loa väljastaja on Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet (aadress Vabaduse väljak 
7, 15198 Tallinn; tel 640 4203, e-post 
tlpa@tallinnlv.ee). 

Keskkonnamõju hindaja on AS 
Kobras juhtekspert Urmas Uri (aad-
ress Riia 35, 50410 Tartu; tel 7300 
310, e-post kobras@kobras.ee).

KMH programmiga on võima-
lik eelnevalt tutvuda ajavahemikul 
01.07.2021 kuni 02.08.2021 Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaalameti 
veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/
keskkond ja Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalametis Harju tn 13, Tallinn.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi KMH programmi kohta saab 
esitada avaliku väljapaneku jook-
sul kirjalikult Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti aadressil Mündi 2, 
15197, Tallinn või e-posti aadressil 
kommunaal@tallinnlv.ee).

KMH programmi avalik arute-
lu toimub 04.08.2021 kell 17.30 
Tallinna Läänemere gümnaasiu-
mis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) ja 
05.08.2021 kell 17.30 Pirita majan-
dusgümnaasiumis (Metsavahi tee 
19, 11911 Tallinn).

vanalinnapaevad.ee

12.–15. august 2021
XXXIX TALLINNA

VANALINNA PÄEVAD

Keelekohvikud 
Lasnamäel

Keeltekool Tarkus ja Integratsiooni Siht-
asutus kutsuvad tasuta keelekohviku 
kohtumistele Lasnamäel. Osalemine ei 
eelda eelregistreerimist! Keelekohviku 
kohtumised toimuvad Tallinna Tondira-
ba Huvikoolis (Punane tn 69) järgmise 
ajagraafiku järgi: E kl 16–17.30; T kl 
10–11.30; N kl 16–17.30. NB! Seoses 
suvepuhkusega ei toimu kohviku 
kohtumisi ajavahemikul 12.–25. juu-
li 2021. Lisainfo: www.tarkus24.ee,  
tel. +372 5561 9088

Sikupilli elanikud kutsuvad uudistama ja 
nälga kustutama.



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

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, Tel.: 56 706 706, 
www.lasnaleht.ee, e-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

 Ostame abso-
luutselt igas seisus 
autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 
58238310  Pa-
kun muruniitmise 
ja trimmerdamise 
teenust koduae-
dades, ühistute ja 
äriühingute ümb-
ruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 
3595  Sikupilli 14 
KÜ otsib koristajat. 
Tasu 100€ kuus, 
120€ novem-
ber-märts. Väike 
majas - 10 korterit 
kolmel korrusel. 
Rohkem infot 513 
5898, sikupillitn14.
ky@gmail.com

käeline tegevuskõne harjutaminelaulud-mängud

LOOVUSTOA
SUVEKOOL

 

PIRITAL
kolmapäeviti

kell 10.00 
6 kuud-1,5a

kell 11.00 1,5-3 a

www.loovustuba.ee info@loovustuba.ee

telefon 5052498

JUUNIS  ja JUULIS

lastele 6 kuud kuni 7 aastat
PIRITA VABA AJA KESKUSES 

KADRIORUS
LASTEMUUSEUMIS 

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg: 
660 2553 või virbi@silmatervis.ee

 Põhjalik nägemiskontroll
 Prilliraamid suurtele ja väikestele

 Nägemise abivahendid riigi soodustusega

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee

Meie saame 
Sind aidata

Seoses töömahu suurenemisega vajatakse

Puistematerjalide vedu (graanul, saepuru, hake, puukoor). Töö  graa�ku järgi.

CV saata  asko@goldline.ee või helistada 501 6867.

Seoses töömahu suurenemisega vajatakse

Puistematerjalide vedu (graanul, saepuru, hake, puukoor). Töö  graa�ku järgi.

CV saata  asko@goldline.ee või helistada 501 6867.

Merekonteinerite vedu  
(konteinerite vedu klient, sadam) 
tööaeg E-R-ni.


