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Lasnamäe tähistab sünnipäeva

Avalik raamaturuum T1 ostukeskuses

Sarnaselt kahe eelneva aastaga kestavad linnaosa sünnipäeva tähistavad
Lasnamäe Päevad seekord pisut rohkem kui terve nädala. 21.–28. augustini
toimuvad üle linnaosa kaasahaaravad
kontserdid ja etendused, harivad ekskursioonid ning lastele ja noortele suunatud tegevused.

Juulikuu lõpus avasid MTÜ Lasnaidee/
Ласнаидея ja Eesti Hoiuraamatukogu T1 ostukeskuses (Petervuri tee 2) avaliku raamaturuumi.
Tegemist on raamaturiiulitega ja istumiskohtadega varustatud ruumiga keskuse peasissekäigu
kõrval esimesel
korrusel, kus huvilistel on võimalik
raamatuid lugeda, kaasa võtta ja
tuua oma raamatuid vahetuseks.

Purskkaevude etendused

Ekskursioonid ja külaskäigud

Sünnipäevanädala
ekskursioonisari
võimaldab tänavu kiigata Sikupilli ja Kuristiku asumite minevikku ja külastada
muidu laiemale avalikkusele suletud
objekte. NB! Osa ekskursioone toimub
eelregistreerimisega!

Teetööd Ussimäe tänaval

Seoses rekonstrueerimistöödega on muutunud
liikluskorraldus Ussimäe ristmikul. Pööre Hooldekodu tee poole on suletud ning ligipääsu saab läbi
Priisle tee 10/Priisle äripargi kinnistu.
Tööd toimuvad mitmes etapis. Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Ussimäe teed
380 meetri ulatuses alates Narva maantee ristmikust ning 130 m ulatuses Priisle teed Ussimäe
tee ristmiku ümbruses. Priisle tee mõlemasse
äärde rajatakse 2,5–3,5 meetri laiused kõnniteed. Alates Narva maantee ristmikust rajatakse
Ussimäe tee äärde nelja meetri laiune kergliiklustee, mille äärde tuleb ka pinkide ja prügikastiga varustatud puhkamistasku. Nägemispuudega liiklejate tarvis paigaldatakse ülekäiguradade
ette tekstuurplaatidest katendi ribad.
Priisle tee linna suunduval sõidusuunal asuv
Reidumäe bussipeatus paigutatakse pärast remonti uude asukohta.
Rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna
keskkonna- ja kommunaalamet. Projekti dokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt,
ehitustöid teostavad KV Infra OÜ ja TAVT OÜ.
Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,1 miljonit eurot. Tööde lepinguline tähtaeg on november 2022.

Sünnipäevanädal algab
kummardusega Eesti
taasiseseisvumispäevale.

Peonädala avab laupäeval, 20. augustil suurejooneline vee-show Pae järvel
ja Eesti taasiseseisvumispäevale kummardust tehes on sellel päeval muusikalises ja visuaalses pildis ainult kodumaine muusika. Purskkaevude etendus
jätkub pühapäeva õhtul, seekord veidi
julgemates värvides ning hoogsamas
tempos.
Laupäeval kestab purskkaevude
show kella 20 kuni südaööni ja pühapäeval kella 20 kuni kella 23.
Mitmekesise programmi kõrval on
selleaastane etendus varasemast erinev ka tehnilise poole pealt – 48 m
purskkaevude rivi vahele on ennast ära
mahutanud ka 35 meetrit lai ning kuni
20 meetri kõrgusele paiskuv vesiekraan, kuhu loob visuaale Eesti videokunstnik Alyona Movko.

Augustikuus vastab
linnaosa vanem
Julianna Jurtšenko
elanike küsimustele
esmaspäeviti
ajavahemikul
kell 16-17
telefonil 645 7780.

Sel aastal on purskkaevude etendus varasematest erinev
nii sisulise kui ka tehnilise poole pealt.
● 20.08 kell 13.00 Giid Krista Heinpalu
ekskursioon „Sikupilli salaelu“. Kogunemine Tallinna teeninduskooli juures
(Majaka 2).
● 21.08 kell 14.00 Ajaloolase Ivan Lavrentjevi ekskursioon Vormsi pargis.
Kogunemine Läänemere keskuse vastas olevas Vormsi pargis (Vormsi 37a).
● 22.08 kell 14–18 Tallinna sihi alumise
tuletorni (Valge 3) külastamine. Vajalik on eelregistreerimine, kohtade arv
on piiratud.
● 23.08 kell 16-19 Põhja regiooni Lasnamäe päästekomando tehnikaga tutvumine, lühiloeng elanikkonna kaitse
teemal. Päästekomando külastamiseks
on vajalik eelnev registreerimine koos
isikukoodiga, kuna muul juhul sisse ei
lasta. Registreerimine on vajalik ka laste puhul. Kogunemine päästekomando
sissepääsu juures Osmussaare 2.
● 24.08 kell 16.30 Jalutuskäik Ülemiste
linnakus Mainor Ülemiste nõukogu liik-

me Ants Pilvingu eestvedamisel. Kogunemine aadressil Suur-Sõjamäe 10a.
● 25.08 kell 13.00 Tallinna Lasnamäe
mehaanikakooli (Uuslinna 10) külastamine kooli direktor Dimitri Koromnoviga. Ringkäik koolis toimub eesti ja vene
keeles. Vajalik eelregistreerimine.
● 26.08 kell 14–18 Tallinna sihi ülemise tuletorni (Tuletorni 1) külastamine.
Vajalik on eelregistreerimine.
Registreerimine (k.a lapsed) telefonil
645 7750.

Pidu linnaruumis

Lasnamäe Päevade raames luuakse
25. augustil Lasnamäe noortekeskuse
ja teiste vabatahtlikega koostöös linnaruumi uus supergraafika teos. Samuti
kaunistatakse kõik linnaosa sillad sünnipäevanädalaks Tallinna lippudega.
LK. 2 >>>
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Linnaosavanema veerg

Lastele ja noortele

Julianna
Jurtšenko
Lasnamäe
linnaosavanem

Linnamajanduse teemad
on jätkuvalt esiplaanil
Linnaosavalitsus sõlmis selle aasta aprillis kuueks aastaks aastaringse lepingu
uue koristusteenuse osutajaga, kelleks
on KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ.
Koostööpartner on juba üle võtnud kõik
lepinguosad ning hakanud linnaosa teenindama. Soovime tõsta kõigi hooldusalade teeninduse kvaliteeti ning koostöös partneriga oleme töötanud välja
süsteemi, mille kaudu meie elanikud
saavad kiiresti ja mugavalt edastada
oma tähelepanekuid läbi kõnekeskuse
meie koostööpartneritele telefoni teel
600 7978 või saates kirja e-postile lasnamae@keskkonnahooldus.ee, nemad
saavad muredele kiiremini reageerida.
Linnaosavalitsus aga saab läbi elektroonilise süsteemi teha tõhusamat järelevalvet kui kunagi varem.
Oluline on ka mainida, et kuna leping
on nüüd aastaringne ja sõlmitud pikaks
perioodiks, andis see meie koostööpartnerile võimaluse ja julguse investeerida
mitte ainult uutesse teenustesse, vaid ka
tehnikasse, ning täna töötab Lasnamäe
linnaosas Tallinna linna kõige uuem autopark.

Laupäeval, 27. augustil ajavahemikul kl
11–20 toimub Tondiloo (Kivila) pargis batuudifestival, kus laste tasuta kasutuses
on kokku kuus erinevat batuuti. Batuudid
paigaldatakse pargi tagumisse ossa mäe
taha.
Tingituna nende suurusest võivad
mõnedel batuutidest olla vanusepiirangud. Samuti tuleb arvestada võimalike
järjekordadega, sest osadel batuutidel

August 2022

võib korraga viibida teatud arv lapsi.
Batuutidest paarsada meetrit eemal
asuval Kivila spordiplatsil toimub samal
päeval kl 14–19 Lasnamäe noortekeskuse eestvedamisel Suvelõpu noortefestival, mille raames toimub tõukerattaturniir, parkuuritöötuba, skautimise
töötuba, korvpalliturniir, kohapeal saab
tutvuda päästeameti autoga, mängida
suuri õuemänge ja palju muud.

Lõpukontsert

Sünnipäevanädala lõpetab suur kontsert, mis toimub pühapäeval, 28. augus-

Kohtumiseni Lasnamäe Päevadel!

Põhjalikuma kava leiab alates
10. augustist kodulehelt
tallinn.ee/lasnamae ning
Lasnamäe linnaosa valitsuse
Facebooki lehelt.

Tallinna sihi ülemine tuletorn.

Batuudid Tondiloo pargis.

Käivitus heakorra vihjetelefon
Oma tähelepanekuid linnaosa hoolduskvaliteedi kohta saab nüüd edastada
otse linnaosavalitsuse koostööpartnerile.
naosavalitsuse hoolduses olevaid maid,
suunatakse info kuuluvusele vastavalt
edasi. Kui aga on tegemist linnaosavalitsuse hooldatava alaga, edastatakse
tähelepanek koostööpartneri töötajatele, kes asuvad probleemi lahendama.
Lisaks tavapärasele järelevalvele
saavad linnaosavalitsuse töötajad parema ülevaate toimuvast läbi elektroonilise süsteemi. Süsteemsem lähenemine
ja pikaajaline partnerlus aitavad tagada,
et Lasnamäel oleks avalikes kohtades
võimalikult vähe prügi, linnaosa oleks
korrastatud ja inimsõbralik.

Tulemas on aasta kõige
tähtsam sündmus!
Augustis tähistame traditsiooniliselt linnaosa sünnipäeva Lasnamäe Päevadega.
Enne pandeemia piiranguid toimusid Lasnamäe Päevad ühepäevase suurüritusena Lauluväljakul. Pandeemia ajal on see
aga jagatud mitmeks ürituseks. Olen seisukohal, et nii oluline üritus peab toimuma
linnaosa territooriumil, mitte Kesklinnas,
ning arvestades, et viimaste aastate formaat on elanike poolt hästi vastu võetud,
oleme ka tänavu otsustanud selle kasuks.
Lasnamäe Päevad toimuvad 20.–28.
augustini. Programmi alustame Pae pargis laulvate purskkaevude etendusega.
Nädala sees toimub mitmeid ekskursioone. Kiirustage! Osa ekskursioone on
eelregistreerimisega ja kohtade arv on
piiratud! Lasnamäe päevi planeerides ei
saanud me tähelepanuta jätta ka kõige
pisemaid linnaosa elanike. Neid ootab
laupäeval, 27. augustil Tondiloo pargis
Batuudifestival, kus nad saavad tasuta
proovida mitmesuguseid batuute. Pärast
lõunat toimub sealsamas Tondiloo pargis
ka suvelõpufestival juba noortele, kus
saab osa mitmetel sporditurniiridel ja paljudes töötubades. Ilusa punkti paneme
28. augustil Tondiloo pargis, kus toimub
lõpukontsert. Lasnamäe Päevade täpsema programmi leiate nii selles lehes kui
ka meie kodulehel ja Facebooki lehel!

til algusega kell 18 Tondiloo (Kivila) pargis. Laval näeb laulvat näitlejat Eduard
Toomanit, armastatud ja säravat Anne
Veskit ning Lasnamäelt pärit räpparit
Reketit.
Kõik Lasnamäe päevade üritused on
tasuta! Korraldaja võib teha kavas muudatusi.

Lasnamäe linnaosa heakorratöödel töötab Tallinna linna uusim autopark.
Selle aasta aprillikuus sõlmis Lasnamäe
linnaosa valitsus lepingu uue koristusteenuse osutajaga, kelleks osutus KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ. Lepingu
maht on 4 591 423,99 eurot ning see hõlmab linnaosavalitsuse hooldusmahtudes
olevate sõiduteede, parklate, kõnniteede,
ülekäikude, treppide, parkide, mängu- ja
spordiplatside ning haljasalade hooldust.
Koostööpartner on juba üle võtnud kõik
lepinguosad ning hakanud linnaosa teenindama. Alates 1. augustist saavad Lasnamäe elanikud oma tähelepanekuid koristuskvaliteedi kohta edastada otse läbi
kontaktikeskuse koostööpartnerile.
Kuueks aastaks sõlmitud ja aastaringset hooldust tagav leping andis
koostööpartneritele julguse investeerida mitte ainult uutesse teenustesse,
vaid ka tehnikasse. Seetõttu töötab täna
Lasnamäe linnaosas Tallinna linna kõige uuem autopark.

„Meil on hea ja kogenud meeskond
ning uue lepingu tingimused ja maht
andsid meile võimaluse investeerida
tehnikasse. Samuti sõlmisime teenuslepingu kontaktikeskusega, et Lasnamäe
elanikud saaksid meiega operatiivselt ja
mugavalt ühendust võtta ning oma tähelepanekuid edastada. Meie eesmärk on
tagada, et elanikel poleks põhjust rahulolematuseks – meie meeskond töötab
selle nimel igapäevaselt,“ ütles KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ piirkonna
hooldusjuht Maksim Akulistõi.
Kõnekeskus alustas tööd 1. augustil
ning elanikud saavad oma tähelepanekuid edastada, helistades numbrile 600
7978 või kirjutades e-posti aadressile
lasnamae@keskkonnahooldus.ee.
Laekuv info registreeritakse ning
kontaktikeskuse töötajad kontrollivad,
kelle vastutusalas on kõnealune koht.
Juhul, kui tähelepanek ei puuduta lin-

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721 Tel. +372 56 706 706

KESKKONNAHOOLDUS EESTI
OÜ kontaktikeskus
Tel. 600 7978
E-post
lasnamae@keskkonnahooldus.ee
Helistada ja kirjutada saab
järgmiste Lasnamäe linnaosa
puudatavate märkustega:
● kvartalisiseste teede puhastus
● niitmata muru
● tühjendamata prügikastid
● lõhutud inventar laste
mänguväljakutel või koerte
jalutusväljakutel
● lume- ja libedusetõrje
kvartalisisestel teedel.
Kontaktikeskuse telefoninumbrile
600 7978 helistades
kehtib tavatariif.

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Levitamine: Direct Post OÜ
info@directpost.ee
Tel. 5816 3100
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Sikupilli hoovikohvikute päev tuleb taas
Jekaterina Maadla
(Sikupilli hoovikohvikute
korraldustiimi nimel)
Mida sa tegid eelmisel aastal septembrikuu
esimesel pühapäeval? Kas tead, et toona
otsustas üle 1000 inimese külastada Sikupilli-Majaka üle 30 kodukohviku ning veeta
mõnusat sügispäeva Lasnamäel?
Meil on hea meel teatada, et kodukohvikute päev tuleb taas! Septembri esimesel
pühapäeval, 04.09 kl 12.00–18.00 võid seada sammud Sikupilli poole. Head-paremat
pakub üle 20 kodukohviku nagu ka eelmisel
aastal.
Saab mängida võrkpalli kogenud treeneri juhtimisel, kuulata torupilli ja teisi pärimuspille ning osaleda piirkonna ekskursioonil.
Kava on hoogsalt täienemas ja nii muusikutel-meelelahutajatel kui ka kodukokkadel on
veel aega liitumiseks.
Miks tasub liituda? Eelmisel aastal korraldatud hoovikohvik „Vanaema õunapuu
otsas“ aitas selle pidajal Karine Gazarjanil
saada tuttavaks nii oma maja naabritega,
kui ka kogukonnaga tervikuna. Sikupilli
hoovis pakutavat armeenia dolmat, tabulet ja pakhlavat saatis ülisuur menu. Karine ütleb, et vaatamata sellele, et koduseid
roogasid valmistades oli tal kohvikupäevale eelnev öö magamata, andis osalemine
väga palju positiivseid emotsioone. Sama

Head-paremat pakub üle 20 kodukohvikut.
tunneb ka Lasnamäel juba 15 aastat elav
Tiina. Tema pakkus eelmisel aastal Sikupilli
hoovikohvikute päeval koduseid roogasid
oma koduaias. Tiina arvates sobib kodupiirkond sellisteks üritusteks ülihästi ning
„kivikate“ kohvik Kivimurru tänaval on ka sel
aastal taas avatud.
Üritusel osalemine on tasuta ning külalisena kohvikute nautimiseks end eraldi registreerima ei pea.

Registreeri 22. augustini enda kohvik
või soov muul moel (meelelahutaja,
vabatahtlik) üritusel kaasa lüüa siin:
• Kodulehel www.sikupillikogukond.wordpress.com
• Facebookis “Sikupilli hoovikohvikute
päev”
• Telefoni teel 5691 3094

Tasuta
sporditreeningud
noortele
Kuni 31. augustini (v.a 20. augustil)
toimuvad Lasnamäel mitmesugused
tasuta treeningud:
● Korvpallitreeningud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00–
16.30 Tondiraba pargi väliväljakul.
● Tõukerattatreeningud teisipäeviti kell 14.00–15.00 Tondiraba pargis ja neljapäeviti kell 14.00–15.00
Tondiloo pargis (Kivila park). Treeningul osalemiseks on vajalikud
isiklik tõukeratas ja kiiver.
● Võrkpallitreeningud teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 14.00–16.00
Tondiraba pargi väliväljakul.
● Jalgpallitreeningud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.00–16.00
Tallinna Mahtra põhikooli staadionil (Mahtra 60) ning teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 14.00–16.00 FC
Ajaxi staadionil (Võidujooksu 8a).
Treeningute programm võib suve
jooksul muutuda ja halva ilma korral
võib treening ära jääda. Osalejad registreeritakse kohapeal.
Treeningud on korraldatud koostöös Tallinna haridusameti, Tallinna
kultuuri- ja spordiameti, Lasnamäe
noortekeskuse ja Lasnamäe linnaosa valitsusega.

Asumihoroskoop august–oktoober 2022
gusti- ja septembrikuus kavas
teha korda Laagna tee linnasuunal asuv Priisle peatus. Peatuses uuendatakse asfaltbetoon- ja
betoonkatted, vahetatakse välja
lagunenud äärekivid ning korrastatakse töömaale jäävad kaevupäised.

Tänavavalgustid

Ehitustööd tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks käivad neljal
tänaval. Tööd teostatakse vastavalt graafikule augustikuu jooksul:
• Ussimäe tee – töid teostati ajavahemikus 01. – 02.08.2022 –
vahetati 22 valgustit;
• Kärberi tn – töid teostatakse ajavahemikus 03. – 11.08.2022 –
vahetatakse 127 valgustit;
• Linnamäe tee – töid teostatakse
ajavahemikus 12.– 17.08.2022
– vahetatakse 66 valgustit;
• Läänemere tee – töid teostatakse
ajavahemikus 18.– 23.08.2022
– vahetatakse 67 valgustit.

Tänavamööbel

Oktoobrikuus on kavas paigaldada istepingid ja prügikastid järg-

mistel linnaosa aadressidel:
‒ Arbu tn // Saarepiiga pst//
Varraku tn // Virbi tn
‒ Anni tn
‒ Hooldekodu tee
‒ J.Koorti tn (ainult pingid)
‒ K. Kärberi tn
‒ Kalevipoja põik
‒ Katleri tn (ainult pingid)
‒ Kivila tn // Saaremaa pst
‒ Lasnamäe tn

‒ Lavamaa tn
‒ Lindakivi pst
‒ Läänemere tee
‒ Mahtra tn
‒ P. Pinna tn
‒ Paekaare tn
‒ Punane tn
‒ Rahu tee
‒ Saaremaa pst
‒ Varraku tn
‒ Vikerlase tn
‒ Ümera tn
Osadel aadressidel asendatakse olemasolevad prügikastid
uute vandaalikindlate kastidega.
Kokku paigaldatakse 62 pinki ja
50 prügikasti.

Bussipeatus

Bussipeatuste ülelinnaliste taastusremonditööde käigus on au-

Liikluskorraldusvahendid

Liikluse rahustamiseks paigaldatakse Ümera tn 28a, Paepargi tn
17, Virbi tn 8 tõstetud ala teekünnised. Võrreldes plastmassist või
kummist valmistatud musta-kollasetriibuliste künnistega on tõstetud
ala künnised liiklejatele ohutumad.
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Suurjäätmete kogumiskampaania augustikuus
22.–28. augustini 2022 saavad
Tallinna elanikud jäätmejaamadesse suurjäätmeid tasuta ära
anda.
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud
korraldatud jäätmeveoga ja nende äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt, saavad rahvastikuregistri järgsed Tallinna elanikud
nädala jooksul (22.–28.08.2022)
suurjäätmeid tasuta ära anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse.
Kampaania on toimunud kaks
korda – esmakordselt 2022. aasta märtsikuus, mil Tallinna jäätmejaamadesse toodi kümme
korda rohkem suurjäätmeid kui
tavapärasel märtsikuu nädalal
(kokku 1 472 m3). Teist korda toimus kampaania keskkonnakuu
raames 2022. aasta mais, mil
suurjäätmeid toodi viis korda rohkem kui tavapäraselt samal ajal
(kokku 1 247 m3).
Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid (kogus peab mahtuma
ühe sõiduauto järelhaagisesse).
Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele
(sh korteriühistud).
Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 40), Rahumäel
(Rahumäe tee 5a), Pärnamäel

(Pärnamäe tee 36/Ristaia tee 8)
ja Paljassaares (Paljassaare põik
5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad
ning informatsiooni kõikide teiste
jäätmete üleandmise kohta leiab
kodulehelt (www.jaatmejaam.ee).
Suurjäätmed on:
 mööbliesemed ja nende osad
(nt diivan, laud, riiul);
 vaibad, muud põrandakatted;
 madratsid;
 kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid;
 riidenagid;
 peeglid;
 spordivahendid;
 jalgrattad;
 katkised suusad ja kelgud;
 lapsevankrid;
 jõulukuused.
Suurjäätmed ei ole:
 ehitus- ja remondijäätmed
(nt WC-pott, valamu, vann,
aknad, uksed, tapeet, värvirullid);
 ohtlikud jäätmed (nt tühjad
värvipurgid, eterniit);
 probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid);
 vanametall;
 elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, teler,
külmik, pliit);
 muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

Korraga võetakse elanikult tasuta vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid.

Maailmakoristuspäev juhib tähelepanu
suitsukonireostusele
Laura Vadam
Bioloogiliselt mittelagunevad
sigaretifiltrid on kujunemas
maailma suurimaks prügiproblemiks.
Maailmakoristuspäev Eestis on
2019. aastast saadik pööranud
koristuspäeva käigus tähelepanu
meid ümbritsevale väikeprügile. Tol aastal kogusid üle 28 000
eestlase kokku enam kui miljon
koni. Tunamullu juba pool miljonit
rohkem.
Tänavu juulis avalikustas siinne koristusmeeskond konivastase videoprojekti „Vabandage, teil
kukkus midagi“, juhtides varasemast enam inimeste pilgud konireostusele.

Ettevõtmise raames valmis
kolm humoorikat, harivat ja meelelahutuslikku sketši, mille stsenaariumide autor on maailmakoristuspäeva kauaaegne patroon
muusik ja režissöör Andres Kõpper ehk NOËP.
Eesti koristuse eestvedaja Elike Saviorgi sõnutsi sündis
idee 2020. aasta koristuse paiku.
„Keskendusime tollal väikeprügile. Statistika näitas, kuivõrd palju
vedeleb looduses ja linnaruumis
konisid,“ mäletab Saviorg, tuletades seejuures meelde, et igal
aastal jõuab Eestis loodusesse
pea 80 tonni sigaretifiltreid. „Meie
tegevuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust, rääkides pealtnäha tühisest prügiliigist rohkem.
Prügistamine on halb harjumus.

Loodame oma koristuste ja projektidega motiveerida inimesi kasutama prügikasti või kaasaskantavat konitopsi.“
Maailmakoristuspäev toimub tänavu 17. septembril. Osalema
on oodatud kõik: koolid, lasteaiad, ettevõtted ja töökollek-

tiivid, sõpruskonnad, pered,
seltsid ja rühmitused ning üksikkoristajad. Sel aastal pööratakse aktsioonide käigus erilist
tähelepanu Läänemere-äärsetele randadele ja teistele veekogudele.
Sestap kutsutakse osalejaid
üles korraldama talguid kodu-

randades ja veekogude äärtes
ning neid ümbritsevates metsades. Ent prügi, eelkõige suitsukonisid, leidub kõikjal: niisiis
soovitame talguid korraldada ka
linnaruumis.

Auhinnad antakse üle 7. oktoobril 2022 Tallinnas toimuval

Eesti Korteriühistute XXV Foorumil. Eelmisel aastal läks Lasnamäe korteriühistutel konkursil
ülihästi – KÜ Pallasti tn 34B tunnistati võitjaks kategoorias „Ilus
koduümbrus 2021“, KÜ Vikerlase
13 sai eriauhinna suurelamu katuse tähelepanuväärse renoveerimisprojekti eest ja KÜ Majaka 17
teenis tänukirja renoveerimisprojekti eduka elluviimise eest.
Lisainfo: Eesti Korteriühistute
Liit, www.ekyl.ee, tel 627 5742 või
5558 5701.

Tähelepanu, korteriühistud
Korteriühistuid ühendav ja nende
huve esindav Eesti Korteriühistute
Liit (EKL) kutsub ühistuid osalema korteriühistute konkursil 2022.
Konkurss viiakse läbi kolmes kategoorias:
● Edukaim renoveerimisprojekt 2022 – kandideerima on oodatud korteriühistud, kes on ellu
viinud kortermaja osalise või ter-

vikrenoveerimise.
● Parim korteriühistu juht
2022 – liit ootab kandideerima
ühistujuhte, kelle eestvedamisel
tegutseb toimiv ühistu ja kes on
saavutanud ühistu liikmete tunnustuse.
● Ilus koduümbrus 2022 –
kandideerima oodatakse ühistuid,
kes on muutnud oma kodumaja

ümbruse ilusaks ja elukeskkonna
meeldivaks.
Konkursil osalemiseks palub EKL saata konkursi ankeedi
ning fotod aadressile ekyl@ekyl.
ee hiljemalt 9. septembriks 2022.
Juhul, kui korteriühistu kandideerib mitmes kategoorias, palutakse
täita ankeet iga kategooria kohta
eraldi.

Maailma kõige suuremaks
prügiprobleemiks pole enam
ammu plastkõrred, vaid hoopis tselluloosatsetaatkiududest sigaretifiltrid, mis ei lagune bioloogiliselt. Umbes
kuuest triljonist igal aastal
suitsetatud sigaretist jõuab
4,5 triljonit sigaretifiltrit loodusesse. Vette jõudes võivad
suitsukonis sisalduvad mürkained seal püsida kuni 10
aastat. Ühtlasi võib üks koni
mürgitada kuni 1000 liitrit vett
ja sellest leostuvad mürgised
ained olla kaladele surmavad. Tasub arvesse võtta, et
linnud ja kalad on valimatud
sööjad, oskamata konil ja toidul vahet teha.

Lasnamäe Leht
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Tallinn loob koolilapsele jalgratta ostmise toetuse
Uue meetme „Rattaga kooli“
raames saab lapsevanem taotleda kuni 100-eurost toetust
jalgratta ostmiseks 10–15-aastastele jalgratturi juhiloaga lastele.
Ühekordset kuni 100-eurost toetust on õigus saada 10–15-aastasele lapsele, kes on käimasoleva
aasta jooksul saanud jalgratturi juhiloa, elab rahvastikuregistri järgi
Tallinnas ja kellele jalgratas on ostetud taotlemisega samal aastal.
„Meie eesmärk on tõsta nii
laste turvalisust liikluses, kasvatada jalgratturite hulka noorte
seas kui ka soodustada tervislikku liikumist. Jalgratturi juhieksami
läbimine annab kindlust, et laps
oskab valida õiged sõidutehnikad
ning hinnata, kus on turvaline sõita. Noorest peast tekkinud jalgratta kasutamise harjumus ning
oskused võiksid jääda lapsi saatma kogu eluks. Selleks, et lapse
jalgratta hind ei osutuks takistavaks teguriks ning anda julgustav
signaal ratta ostmiseks, soovime-

gi selle liiklusvahendi soetamist
linnana toetada,“ ütles Tallinna
abilinnapea Joosep Vimm.
Toetuse maksmise eesmärk
on kasvatada jalgratast igapäevaselt kasutavate õpilaste arvu
ja suurendada ratturite osakaalu
Tallinna liikluses. Ühtlasi peaks
see suurendama nende laste
hulka, kes teevad jalgratturi juhiloa eksami, mis kasvataks nende
teadlikkust liiklemisreeglitest ja
turvalisust liikluses. Liiklusseaduse järgi peab iseseisvalt sõiduteel jalgrattaga sõita soovival
10–15-aastasel lapsel olema
jalgratturi juhiluba.
Meetme „Rattaga kooli“ kogumahuks on 2022. aastal kavandatud 100 000 eurot. Sellele
lisaks on Tallinna tänavuses eelarves 1,5 miljonit eurot kooliümbruste turvaliseks muutmiseks,
linn tegeleb uute rattaparklate
rajamise ning uute rattateede
loomisega. Linn toetab ka korterelamute rattamajade rajamist,
et rattaid saaks kodus turvaliselt
parkida.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm julgustab noori rohkem rattaga liikuma.

Ülemiste Citys käivitus rattateede pilootprojekt
Esialgu septembri lõpuni kestev projekt soodustab (tõuke)
rattaga liikumist ja toetab Tallinn 2035 arengustrateegiat.
Augustis ja septembris testivad
ärilinnak Ülemiste City ja Tallinna
linn Lõõtsa ja Valukoja tänava osaliselt ühesuunaliseks muutmist, et
luua niiviisi liikumisruum ratturitele
ja tõukeratastega liikujatele.
Seoses pilootprojektiga on
kuni septembri lõpuni ajutiselt
muutunud bussiliinide nr 7, 15,
49 ja 65 liikumistee Ülemiste linnakus. Liinide 7, 15, 49 ja 65 bussid sõidavad ümberkorralduste
ajal Ülemiste linnakus Suur-Sõjamäe tänavalt Keevise tänavale
ning sealt edasi Lennujaama tee
ja Sepise tänava kaudu Valukoja tänavale. Ära jäävad Dvigateli
ja Lõõtsa peatus ning lisandub
ajutine Ülemiste linnaku peatus
Keevise tänaval trammipeatuse
juures. Peatused ega liikumistee
ei muutu ühelgi liinil vastassuunas
ehk liinidel nr 49 ja 65 Lennujaama suunal, liinil nr 7 Seli suunal ja
liinil 15 Viru keskuse suunal.
Pilootprojekti tarvis on koostöös Boltiga linnakusse lisatud ka
tõukerataste laadimise jaamasid,
mis võimaldab liiklejatel kombineerida erinevaid liikumisviise,
tulles näiteks bussiga tööle ja minnes koju tõukerattaga.
Tänavu juunis Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori poolt linnakus
läbiviidud uuringus selgus, et peamiselt jõuavad inimesed linnakusse kas autoga, ühistranspordiga
või jalgsi, ülejäänud liikumisviiside
osatähtsus peamise liiklusvahendina jäi aga alla 5%. „Meie eesmärk on suurendada kergliiklejate
ja jalakäijate osakaalu kümne protsendini, et vähendada keskkonnas

müra ja saastetaset. Pikem eesmärk on toetada Tallinn 2035 arengustrateegiat, et 2025. aastaks liiguks linnakusse ühistranspordiga,
jalgsi või ratastega 50% inimestest
ja 2035. aastaks 70% inimestest,“
ütles Ülemiste City innovatsioonijuht ja Mainor Ülemiste juhatuse
esimees Ursel Velve.
Autodega liiklejate arvu vähendamine aitab luua inimestele rohelisema ja mitmekesisema linnakeskkonna ning selleks on linnak
kasutanud mitmeid võimalusi: eelmise aasta septembris avati ekspressbussiliin (Väike-Õismäelt läbi
Mustamäe), paindlik trammiühen-

dus kesklinnaga ning tulevikus ka
sadamaga ja nüüd sai alguse rattateede pilootprojekt.
Tallinna linnal aitab projekt katsetada ja mõista, kuidas linnakeskustes tehtavad liikluskorralduse
muudatused aitavad luua turvalist
ja inimsõbralikku keskkonda ning
milliseid edasisi andme- ja kogemuspõhiseid arendusi autovabaks
liikumiseks Tallinnas ellu viia.
Rattateede pilootprojekti aitab
läbi viia Tallinna linn koos FinestTwinsi Targa Linna Tippkeskusega, mida rahastatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondist ning
haridus- ja teadusministeeriumist.
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Igale lapsele
jõukohane
treening!

www.piruett.ee
tel 6463 659 Tatari 58 Tallinn

• Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel.
Tallinn ja lähiümbrus. Tel.
58238310.
• Hauaplatside hooldus üle
Eesti: piirete ehitus, liiva ja
killustiku vahetus, käsi- ja
survepesu. Tel / WhatsApp
5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee.
• Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust ko-

duaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa – 5399 3595.
• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit Mustamäel.
Võib olla remonti vajav. Helista 58106909
• OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee.

EHITUSOUTLET

Harjumaal, Kose alevikus pakub
SOODSALT immutatud poste, puitu
(terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal),
soojustust (vill ja Kingspan PIR´i),
aiakaupu (varjualused, lehtlad, kuurid,
aiamööbel jpm). Pakume ka transporti.
Kontakt: 5656 0096
www.ehitusoutlet.ee

www.lasnaleht.ee

