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Koorti tänaval
valmis avalik spordiplats

Vahetunnil käivad Lasnamäe Vene Gümnaasiumi poisid korrastatud spordiplatsil palli kõksimas.

Lasnamäe valitsus on alustanud linnaosa avalike spordiväljakute renoveerimist,
hoolimata sellest, et esimene neist sai juba vandaalide
kätt tunda.
"Alustasime linnaosa üheksa
spordiplatsi korrastamist Koorti 25
tagusest väljakust, kuid ööpäev
enne selle lõplikku valmimist said
vandaalid jaole," tõdes Lasnamäe
linnamajanduse osakonna juhataja
Vello Karu. Praeguseks on väljak
taas korras.

Enamik väljakuid asub koolide
juures. Platsid on küllaltki halvas
olukorras, sest neid ei ole investeeringute puudumisel juba aastaid
hooldatud.
Karu sõnul takistab
spordiväljakute renoveerimist linnapoolsete investeeringute puudumine. "Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Spordikooli kõrval asuv Koorti tänava plats sai
korda linnaosa vanema reservfondist võetud 140 000 krooniga,"
sõnas Karu.
Linnaosa plaanib tänavu alustada
ka Kuristiku Gümnaasiumi juures
oleva spordiväljaku korrastamist.

Spordiplatsidel pole
peremeest
Karu sõnul on linnaosa spordiplatsid sisuliselt peremeheta vara. "Nad
ei kuulu hetkel ei linnale, linna haridusametile ega linnaosale," tõdes
Karu. "Kuivõrd nad siiski Lasnamäel
asuvad, ei saa me neist mööda vaadata." Ta avaldas lootust, et selline
määramatus lõpeb peatselt ning
koos omanikuga saabub ka raha.
Karu sõnul tuleks kõik linnaosa
spordiplatsid korrastada, need kõrge
aiaga piirata ja leida haldaja. Samas
oleksid platsid kõigile huvilistele

sümboolse tasu eest avatud.
Linnaosa juhtide arvamuse kohaselt pole valve ja piireteta spordiplats just parim lahendus. "Seda
tõestab ilmekalt Koorti tänava väljaku saatus," nentis Karu.
Linnaosa vanem Olev Laanjärve
sõnul on vastrajatud parkide ja
spordiväljakute saatus paljuski seotud politsei võimalustega neid eriti
õhtusel ja öisel ajal kontrollida.
"Head meelt teeb see, et erinevad
turvafirmad on linnaosa valitsusele
oma abi pakkunud," ütles Laanjärv.
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Vaid registreeritud elanik saab valida
Maikuu ajalehes avaldasime
ülevaate uuest rahvastikuregistri seadusest. Seekord
käsitleme elukoha registreerimist seoses valimistega.
Tänavu märtsis vastuvõetud uue
kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse kohaselt peetakse
valijate arvestust rahvastikuregistris.
See tähendab, et ainult registris
arvel olevatele (endise termini järgi
sissekirjutatud) elanikele saadetakse valijakaart ja nad kantakse
valijate nimekirja.
Valija kantakse selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille
territooriumil asub tema registreeritud elukoht 30. päeval enne valimispäeva. Peale nimetatud tähtaega
tehtud muudatusi arvesse ei võeta ja
valijakaart saadetakse aadressile,
kus isik kuu aega enne valimisi oli
registreeritud.

Need valijad, kes asusid elama
Lasnamäele pärast 20. septembrit
2002 ning registreerisid oma elukoha, saavad 20. oktoobril valida oma
eelmise elukoha järgses valimisjaoskonnas. Kui keegi linnaosa
elanikest on endale soetanud elukoha Lasnamäele viimase kolme aasta
jooksul, kuid jätnud oma elukoha
registreerimata (sissekirjutamata),
siis oleks mõistlik see protseduur ära
teha kindlasti enne 20. septembrit
2002.
Juhul, kui isiku andmed rahvastikuregistris üldse puuduvad ja
teda ei ole üheski valijate nimekirjas,
võetakse ta rahvastikuregistrisse ja
valijate nimekirja oma elukohas kirjaliku avalduse alusel ka valimiste
päeval. Avaldus tuleb esitada linnasekretärile.
Siit palve Lasnamäe elanikele - kui
te ei ole 5. oktoobriks 2002 saanud
valijakaarti, tuleks koheselt pöörduda linnaosa rahvastikuregistri osa-

Sirje Meidra soovitab end registreerida enne 20. septembrit.
konda selgitamaks, kas olete vastavas linnaosas rahvastikuregistrisse kantud ning vajadusel kirjutada
sellekohane avaldus. Eriti peaksid
seda nõuannet järgima need elanikud, kes juba eelmistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel mingil
põhjusel ei saanud valijakaarti.

Lisaks eeltoodule tuletame meelde, et isik, kellel ei ole registreeritud
elukohta, jääb ilma riigi poolt
ettenähtud rahalistest toetustest
(lastetoetus, sotsiaalabi toetused)
ning vastsündinutele eraldatavast
beebipakist.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
rahvastikuregistri osakonna vastuvõtuajad on esmaspäeval kell 8.15-18;
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8.15-17; reedel kell
8.15-16.
Asume Punane 16, esimesel korrusel tuba 103 ja teisel korrusel toad
202 ning 208. Teavet saab telefonidel 6 457 735 ja 6 457 740.
Registriosakond asub ka Mahtra 48
esimesel korrusel, sealne telefon on
6 218 292.

SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakonna juhataja

Millised on kaks
Lasnamäe
põhiprobleemi?
Seoses lähenevate valimistega annab linnaosa
leht "Lasnamäe" seitsmele poliitilisele jõule
(Reformierakond, Isamaaliit, Keskerakond,
Mõõdukad, Res Publica,
Vene Erakondade Liit,
Rahvaliit) võimaluse
avaldada arvamust
Lasnamäe kahe olulisema probleemi kohta.
Neil poliitilistel jõududel on
võimalus 1500 tähemärgi (koos
tühikutega) ulatuses kirjutada,
millised on linnaosa kaks põhiprobleemi, millised nende lahendused ja kust tuleks selleks
raha.
1500 tähemärki pole just eriti
suur leheruum, kuid arvame, et
selline range piiritlemine sunnib
kirjutajaid vältima päevapoliitilist
tühja juttu, mida tuleb enne valimisi niigi kõikjalt.
"Lasnamäe" oktoobrinumber
ilmub kuu keskel ning seega
peaksid arvamused ja nende
autorite portreefotod olema
toimetuse meilil toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee hiljemalt 3.
oktoobril.

"L ASNAMÄE "

Linnaosa
pakub taas
töötutele tööd
Linnaosa valitsus on jätkuvalt
seisukohal, et töötud peavad
saama abirahale lisa teenida,
ning kutsub linnaosas elavaid
registreeritud töötuid taas
heakorratöödele.
Eelmises linnaosa lehes
ilmunud sellesisulise üleskutse
peale võttis linnaosa valitsusega ühendust paarkümmend töötut, kuid tööle tuli nendest ainult
viis, ütles linnamajanduse osakonna juhataja Vello Karu.
Tema sõnul on paljud helistanud ja küsinud, milles töö seisneb ning kui suur on töötasu.
"Tekib küsimus, kas tõesti on
registreeritud töötutel nii suur
abiraha, et nad on võimelised
sellest ära elama," lausus Karu.
Töötahtelistel töötutel tuleb
esmalt pöörduda Tallinna
Tööhõiveametisse ja võtta sealt
linnaosavalitsusele registreeritud töötu staatust tõendav suunamiskiri.
Täiendavat teavet saab
linnaosavalitsusest Punane 16
tuba 201, linnaosavalitsuse
infolauast või telefonil
6 457 701.
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Killustiku tootmine Lasnamäele rohkem raha
peab jätkuma
Teede ja uusehitiste rajamise ning remontimise buum
Tallinnas on omandanud seninägematud mõõtmed.
Mõistan ehitusplatside ja karjääride läheduses elavate
inimeste pahameelt ning liiklusummikutesse kinni jäänud
sõidukijuhtide närvilisust. Olen seda omal nahal kogenud.
Kuid lohutus on see, et ebamugavused on ajutised ning kaovad
sügisel ilmade halvenemisel. Et järgmisel suvel uue hooga alata.
Tallinn ei saa kunagi valmis ja keegi meist ei taha olla uputatud Ülemiste vanakese poolt.
Et tagada ehitajate (eriti just teedeehitajate) edukas töö suvel, tuleb
ehitusmaterjalide tootjail pingutada aasta läbi. Erandiks pole ka killustiku
valmistajad. Tallinna ehitajad tarvitavad suvel kuni 5000 tonni killustikku
päevas, mis on enam, kui suudavad pakkuda Väo ja Harku karjäär
kokku.
Viimastel aastatel on kaalutud graniitkillustiku sisseostu põhjanaabritelt. Samas on siililegi selge, et importmaterjal ja selle transport on
kohalikust mitu korda kallim. Väljaspool linna Nabalas asuva leiukoha
sissetöötamist takistab aga teede ja elektritoite puudumine.
Ehitusmaht suureneb linnas lähiaastail kolmandiku võrra, see aga
tähendab, et killustiku defitsiit ehituse tippajal muutub veelgi teravamaks. Põhja ja Lõuna magistraali väljaehitamine, Rahu tee rajamine,
Laagna tee pikendamine, raudteeülesõidukoha väljaehitamine Tartu ja
Peterburi maantee ristumispaigas ning Smuuli tee pikendamine SuurSõjamäeni võimaldavad transpordiühendust selliselt parandada, et
praegu kõhklevad investorid tulevad Lasnamäele. See aga on töökohad,
ühistranspordi liikluse paranemine jne.
Oleme olukorras – nokk kinni, saba lahti. Tuleb toetada nii ehitusmaterjalide tootjaid kui ka karjääride vahetus läheduses paiknevate ühistute elanikke, kes kannatavad müra, tolmu ning muude ebamugavuste
pärast.
Müra- ja tolmutaseme vähendamiseks Lasnamäel Väo karjääri
ümbruses on vaja luua haljasvöönd Peterburi maantee ja kolme hektari
suurusel munitsipaalmaal asuvate elumajade vahele.
Tänavu istutas Lasnamäe Linnaosa Valitsus Peterburi maantee äärde
esimesed 17 puud, see aga on piisk merre. Edaspidi tuleb Peterburi
maantee rekonstrueerimise käigus püstitada müratõke. Omanikele
tagastatud aladele maantee ääres rajatakse detailplaneeringu kohaselt
madalad lao- ja kaubandushooned, mis samuti vähendavad karjääri ja
maantee poolt tulevat müra.
Karjääri omanikud omakorda
paigutavad mürarohked seadmed
oma territooriumi sügavusse, loobuvad lõhkamistehnoloogiast, kastavad
tolmu vähendamiseks regulaarselt
teedevõrku ning vastavalt kihindite
läbitöötlemisele rekultiveerivad ja
haljastavad pinnase. Killustiku tootmine peab olema tasemel, mis kataks linna vajadused. See on kõigi
elanike huvides!
Praeguse olukorra peapõhjus on
aga selles, et omal ajal Peterburi
maanteele, Väo karjääri vahetusse
lähedusse ajuvabalt need majad
ehitati.
Kannatlikku meelt soovides,

OLEV L AANJÄRV

Olen linnavolikogu liikme ja
Lasnamäe halduskogu
eelarve- ja arengukomisjoni
esimehena 1999. aastast
võidelnud linnaosale kergejõustikuhalli ehitamise eest,
olnud algatusgrupi liige ja
üks lähteülesannete
koostaja.

Lasnamäe elanikuna näen, kuidas
lagunevad koolistaadionid, seepärast küsisime igal aastal eelarvesse
staadionide remondiks ja nende
ümber aedade ehitamiseks lisaraha.
Küsisime küll, kuid ega eriti palju ei
saanud. Linnavalitsuse vastus oli, et
teistes linnaosades on palju vanemad ja seega halvemas seisukorras
staadionid.
Nii nagu Lasnamäe koolid lagunevad kiiremini kui näiteks Mustamäe koolid, lagunevad kiiremini ka
siinsed koolistaadionid. Põhjus on
selles, et ehituse kvaliteet Mustamäel on tunduvalt parem kui 80 aastatel ehitatud Lasnamäel.

Puudub arengukava
Üks põhjus, miks Lasnamäele
investeeringuteks raha ei jätku, on
tervikliku pikaajalise arengukava
puudumine. Pole arengukava, mis
näitaks linnaosa perspektiivse arengusuuna – liiklusmagistraalide ja
ühendusteede võrgustiku, kuhu ehitada elamuid, kuhu näha ette tööstusrajoonide teke, haljastus, spordija kultuurirajatised. Puudub sisuline
linnaosa hariduse ja koolivõrgustiku
arengukava, mida võiks esitada
haridusametile. Linnaosavalitsus on
alles tänavu kevadest arengukava
koostamisega tegelema hakanud ja
töö sellega loodetavasti jätkub.

Mõisted selgeks
Minu nägemust mööda tuleb koolide spordiväljakute kordategemiseks luua ühtne standard. Küsime –
mis on koolistaadion ja mis on massidele mõeldud tasuta spordiplats?
On see kooli halduses olev ja tunniväliselt väljaüüritav staadion, kus
on vutimuruga jalgpalliväljak, kuuerajaline 400 meetri pikkune ringrada
korraliku rajakattega, korralik valgustus ja turvaaed ümber, kus
toimuvad korrapäraselt, juhendajate
silme all treeningud, või on see tasuta ööpäevaringselt avatud karjamaa?
Kui mõisted on selgeks tehtud,
saab välja arvutada investeeringud,
mida üks või teine spordiväljak

vajab. Üks korralik, aiaga
piiratud
koolistaadion
maksab
umbes
8–9
miljonit krooni, korrastatud muruplats ligilähedaselt 200 000 krooni. Olen kindel, et ükski
kool, kelle staadioni on
remonditud üheksa miljoni eest, poleks nõus
sinna laskma tasuta
suvalisi spordihuvilisi.
Kuna aastate peale
koostatud koolistaadionide kordategemise plaan
Tallinnal ilmselt puudub
ja nõrguke on ka linnaosa
arusaam, mida tegelikult
tahetakse, puudus ja ilmselt puudub ka praegu linnal soov ja tahe Lasnamäe spordiplatsidesse
investeerida.
Koostöös haridusameti, Lasnamäe üldhariduskoolide ja spordikoolidega tuleb asuda kaardistama koolistaadionide olukorda, selgitada lähteülesanded, prioriteedid ja
Erinevalt linnaosa vanemast leiab Vello
eesmärgid, mida me teLokk, et uus spordihall on vajalik.
gelikult kõige enam vajame. Tuleb töötada välja
Tänavune investeeringute maht
koolistaadioni standard, millest selületab veidi üle 80 miljoni krooni,
gub staadioni hind. Võimalik on teha
millest koolidele on eraldatud umbes
koostööd erainvestoriga.
kaks miljonit, valgustusele neli miljonit, teedele alla 40 miljoni. Poole
Raha ja poliitilised
investeeringute kogumahust moomängud
dustab tänavuses eelarves Punase
tänava kergejõustikuhall.
Miks Lasnamäe linnaeelarvest
senisest rohkem raha tahab ja alati
nii vähe seda saanud on? Küll on
Investeeringud
seda põhjendatud sellega, et Tallinn
peavad suurenema
peab arenema terviklikult, et üks linAga selleks, et linnaosa saaks
naosa vajab teisest lihtsalt rohkem
normaalselt areneda ja tuua makinvesteeringuid, sagedased on insumaksjatele tagasi nende makvesteeringute jaotuse aluseks poliisukulud remonditud koolide, staatilised huvid ja liivakastimängud.
dionide, teede, haljasalade ja parkiKord on võetud Tallinna juhtimise
de näol, peaks iga-aastane invesaluseks tsentraliseerimine, kord detteeringute maht olema 2–3 korda
sentraliseerimine. Kord me kaotame
suurem.
linnaosavalitsusi, kord jälle lubame
Eriti kohatu on seejuures arutleda,
neile rohkem võimu ja raha. Kuid
kas see või teine tehtud investeering
see on ju maksumaksja raha!
on vajalik või mitte. Iga Lasnamäele
Arutleme siis veidi olukorda
tulnud kroon on saadud rohkem
numbrite keeles. Lasnamäel on repoliitiliste võitluste kui vajaduste
gistrisse kantud umbes 107 000
järgi. Tuleb kiiremas korras teha
elanikku, seega on linnaosa Eesti
Lasnamäe arengukava ja see volikomõistes suurlinn.
gus kehtestada. Selle alusel saab
Töötavate lasnamäelaste üksikisikoostada Lasnamäe edasist plaku tulumaksust laekub riigikassasse
neeringut ja taotleda linnaosale
ligikaudu miljard krooni, millest 56
rohkem investeeringuid.
protsenti ehk siis üle 500 miljoni
krooni laekub Tallinna eelarve tulude
VELLO L OKK
poolele. Viimased 2–3 aastat on
Lasnamäe Halduskogu eelarve- ja
Lasnamäe investeeringute maht
rahanduskomisjoni esimees
olnud ligikaudu 80–100 miljonit
krooni.

Milline on Lasnamäe teede tulevik?
Mäletan, kuidas me 1999.
aasta suvel koos toonase
linnaosa vanema Pavel
Starostiniga Lasnamäel
asfalti panime, endil oran id
vestid seljas ja labidad käes.
Püüdsime töömeestele eeskuju
näidata, aga tegelikult olid muidugi
nemad meile eeskujuks.
Tookord kulus linna jõud ära
väikestele kvartalisisestele teedele
ja ka rahasummad, mida linnavalitsus võis sellele alale investeerida,
olid praegustega võrreldes suurusjärgu võrra väiksemad.
Nüüd on aeg edasi läinud ja linnavalitsus on jõudnud pealinna

suurte teede ja tänavate väljaehitamise ning korrastamise juurde. Kaks
suurt liiklusühendust saavad sel
sügisel valmis – Tartu maantee
läbimurre Kesklinnas ja Vabaduse
puiestee laiendus, mis saab alguse
Nõmmelt ja jõuab samuti Kesklinna.
Lasnamäelased võivad küsida,
mis saab nende teedest? On ju tegu
Tallinna suurima linnaosaga, kus
elab iga neljas Tallinna elanik.

Millest alustame
Praegune linna valitsev koalitsioon
on võtnud kursi arvestada võrdväärselt kõigi linnaosadega, mitte
aga ühtesid eelistades teisi ära
unustada.
Meie esimeseks prioriteediks
2003. aastal on Laagna tee ehk nn.

Lasnamäe kanali pikendamine ida
suunas koos ühendustega Kärberi ja
Ümera tänavale. Tee juurdeehituse
pikkuseks on kavandatud poolteist
kilomeetrit ja see läheb linnale
maksma 55 miljonit krooni. Pikendus
on vajalik liikluse sujuvamaks korraldamiseks ning müra ja heitgaaside
vähendamiseks Lasnamäel. Tahaksime töödega valmis saada 2003.
aasta lõpuks.
Teiseks prioriteediks, mis peaks
aitama
lihtsustada
liiklemist
Lasnamäelt kesklinna või tagasi, on
Mäekalda eritasandilise ristmiku väljaehitamine. Selle ristmiku kaudu

Edgar Savisaar
pani kolm aastat tagasi
Lasnamäel asfalti.

saab Lasnamäe mugava ühenduse
Tallinna südalinnaga. Mäekalda eritasandilise ristmiku rajamine koos
Kunderi ja Gonsiori tänava rekonstrueerimisega on kavas samuti läbi
viia 2003. aasta jooksul ning see
nõuab linnaeelarvest 80 miljonit
krooni. Tuleb tunnistada, et summad
on kavandatud suured, aga Lasnamäe elanikud peaksid tulemusega
rahule jääma.

Kuidas jätkame
Kolmandana
nimetaksin
ma
Mustakivi tee pikendust kuni Kose
teeni.
Sain hiljuti paarisaja allkirjaga kirja
selle piirkonna elanikelt, kes kaebavad selle üle, et olemasolevad
ühendusteed on ülekoormatud ning
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Eramud parandaksid
Lasnamäe elukeskkonda

Kivila tänava pargi mänguväljak on õhtupoolikuti rahvarohke.

Linnaosas
jätkub parkide rajamine
Lasnamäel jätkub parkide
rajamine ja haljasalade korrastamine, nende säilimise
peaks tagama paigaldatav
valgustus ning politsei- ja
turvafirmade patrullid.
Linnaosal on vastrajatud Kivila 3h
pargi valgustamiseks raha olemas,
oktoobris algab lampide paigaldamine, ütles linnamajanduse osakonna juhataja Vello Karu.
Tallinn investeeris pargi rajamise
esimesse etappi 2,8 miljonit krooni,
mille eest valmisid teed ja rajati haljastus. 1,3 hektari suurusesse parki
istutati puid ja põõsaid ning rajati
mänguväljak. Parki paigaldati ka
hulk pinke.

nava vahelise haljasala lõplik
rekonstrueerimine. Ka sinna on
plaanis rajada lisaks haljastusele
laste mänguväljakuid, paigaldada
pingid ja valgustus. Praeguseks on
sellele haljasalale kulutatud 300
000 krooni.
"Rajatavate parkide ümbruses
elavad lasnamäelased suhtuvad
parkidesse vastuoluliselt," ütles linnaosa vanem Olev Laanjärv.
"Ühest küljest on nad korrastatud
haljasalade üle rõõmsad, teisalt
kardavad sinna kogunevaid narkomaane." Linnaosa vanem lisas, et
linnaosal on esialgsed kokkulepped, mille kohaselt hakkavad nii
politsei- kui ka turvafirmade patrullid parke jälgima.

Kolm poolikut parki

Karjääri ümbruse
haljastamine jätkub

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on
otsustanud rajada Laagna tee ja
Narva maantee vahelisse haljasvööndisse kolm parki.
Lisaks Kivila pargile soovib linnaosa jätkata järgmisel aastal Arbu
13h pargi lõplikku väljaehitamist.
Tööd seal seiskusid mullu pärast
600 000 krooni kulutamist.
Järgmisesse aastasse on planeeritud ka Asunduse ja Pallasti tä-

Linnaosa plaanib haljastada mõlemad Peterburi maantee servad
Väo karjääri ja elamurajooni vahel,
et veidigi kaitsta elanikke müra ja
karjäärist tuleva tolmu eest.
Praeguseks on linnaosa istutanud maantee karjääri poolsesse
serva umbes 60 puud, neist 17 tänavu suvel. Peterburi maanteed
ääristavad tammed, kuused, männid ja pärnad.

tihe liiklus häirib ümberkaudseid
inimesi. Kui Mustakivi teed õnnestub pikendada, siis toimub liikluskoormuse otstarbekam jaotamine ning tekib täiendav ühendus
Lasnamäe ja Pirita linnaosa vahel.
Linnaplaneerijad on Mustakivi tee
pikenduse visandanud 2005. aastasse, aga see tähtaeg jääb selgelt
liiga kaugesse tulevikku.
Minu arvates on ehitus- ja
valmimistähtaega võimalik ühe
aasta võrra ettepoole nihutada ja
2004. aastal selle objektiga valmis
saada. Seda enam, et võrreldes
eespool nimetatud teetöödega on
see Tallinna Kommunaalameti andmetel ka mõnevõrra odavam – 35
miljonit krooni.

Kes rahastab
Järjestuselt neljanda prioriteedina, mis ometigi pole teistest vähem
tähtsam, nimetaksin Suur-Sõjamäe
tänava rekonstrueerimist ning
ühendust Peterburi maanteega. On
välja arvestatud, et Smuuli tee ja
Suur-Sõjamäe tee ühendamine
vähendaks Suur-Sõjamäe tänava
liikluskoormust 50 protsendi võrra.
Heaks linnapoolseks kingituseks
oleks see Suur-Sõjamäe piirkonna
ettevõtjatele, kelle transpordiolud
sellega tublisti paraneksid. Kui aga
Lasnamäele
tulevad
seetõttu
juurde uued ettevõtjad, siis tekitavad nad siin ka uusi töökohti ning
linnarahval on põhjust olla rahul.
Omaette küsimus on, kuidas

"Punasele tänavale rajatava
spordihalli ehitusplatsilt Peterburi
maanteele istutatud tammed ja pärnad pole küll korralikult kasvama
läinud, kuid aega veel on," lausus
Karu. Ülejäänud, otse puukoolist
toodud istikud, on kenasti juurdunud.
Lisaks karjääri ümbruse haljastamisele on linnaosa istutanud tänavu Kivila tänava parki 80 puud ja
1800 põõsast ning Asunduse ja
Pallasti tänava vahelisele haljasalale üheksa puud ja 345 põõsast.
Sel aastal saab 40 puud istutatud
veel elamute esisele haljasalale
Läänemere tee 68st kuni Linnamäe
tee 87ni. Karu sõnul istutatakse
peamiselt mägimände. "Paplite
istutamisest linnaosa hoidub," lisas
ta.
Laanjärve sõnul linnaosa parke ja
haljasvööndeid narkomaanide, laamendavate noortekampade ja asotsiaalide hirmus rajamata ei jäta.
"Taastasime Lasnamäel politseijaoskonnad, eraldasime korrakaitsjatele kortereid, maksame parimatele preemiat, tahaks midagi ka
vastu saada," lausus ta.

T ÕNIS BITTMAN

lisaks linna rahadele kasutada selliste ulatuslike teedeehitusprogrammide elluviimisel ka riigi vahendeid
ning Euroopa Liidu rahasid. Teeme
praegu esimesi katseid Euroopa
Liidu finantsinstrumendi ISPA võimaluste ärakasutamiseks Tallinna
teedeehituses. Kui need saavad
olema edukad, siis peaks sellest
olema abi ka lasnamäelaste liiklusprobleemide lahendamisel. Esialgu
aga oleme häälestatud sellele, et
vajadusel ka oma eelarverahadega
hakkama saada.

EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Hallide kivimassiivide vahel kõndides ei oska seal aastakümneid
elanud inimesed ette kujutada, et
tuttavad tänavad ja korrusmajade
muutumatud müürid võiksid olla
sõbralikumad, kui naabrusse kerkivad väikeelamud.
Ometi arvavad mitmed arhitektid,
et korrusmajade vahele on võimalik
lisada väikeelamuid ning kõrghaljastust, mis tõstab läbi elukeskkonna
üldise paranemise ja elanike valikuvõimaluse suurenemise kõigi linnaosa elanike elukvaliteeti.
Meie põhjanaabrid on astunud
selles osas pikki samme ja teinud
väikemajade sobitamisel kõrgelamute vahele julgeid otsused. Selline
suund eramuehituses ehk laiemalt
võttes kogu linnakujunduse kultuuris, kujunes välja kümnete aastate
jooksul.
AS Linnakujunduse Arendusbüroo
spetsialistid tutvusid soomlaste
kogemusega põhjalikumalt tänavu
juulis-augustis toimunud elamumessil Soomes Kotkas.
Sealse planeerimise erisus seisnebki ennekõike just kõrgete korrusmajade ja madalate eramute ühte
sobitamises. Kotka messil esitleti
maju, millesse võib kohe elama
asuda.
Messi korraldamisega pakuvad
kohalikud omavalitsused linnas elamispinda uutele elanikele ning neile,
kes soovivad oma kitsaks või ebamugavaks muutunud korteri eramu
vastu vahetada. Ka pangalaenu väljastatakse taolise messiks valmisehitatud maja ostmiseks lihtsamalt.
Messil esitletu näitas selgelt linnaosa kujundamise lihtsaid võimalusi –

detailplaneeringu alusel loodi kõrgelamu kõrvale kahest tänavast koosnev eramurajoon. Igale majale
kavandati aed ning reeglina suutis
arhitekt paigutada majad nii, et
suure toa akendest avanesid meeldivad loodusvaated.
Planeerijate töö õnnestus, sest
enamik majadest said messi lõpuks
müüdud. Naabrite kogemusest võime järeldada, et ka Lasnamäe tänavapilti võib muuta madalehituse ja
haljastuse lisamisega. Samuti sobivad oma aiaga eramud laste mänguplatside, parkide ja kaubanduskeskuste kõrvale.
Aed ei pea paiknema mitme
tuhande ruutmeetri suurusel maaalal, maja võib projekteerida ka
tuhande ruutmeetrisele kinnistule.
AS Linnakujunduse Arendusbüroo
spetsialistide hinnangul võimaldab
Lasnamäe lähiümbruse maa hind
arendada projekti nii, et koos rajatavate kommunikatsioonidega kujuneks kinnistu müügihinnaks 250 000
krooni. Lisades maja ehitamise kulud vastavalt perekonna vajadustele,
saame arvutada kogu investeeringu
mahu.
Ilmselt muutub Lasnamäe linnaosa
paari lähima aasta jooksul ka arhitektuuriliselt ning kohalikud elanikud
hakkavad sinna eramuid soetama
just selleks, et pere harjunud elurütm
ei kaoks – lapsed ei peaks koduse
elu mugavaks muutumise nimel
vahetama kooli või lasteaeda.

KÜLLI SAMBLIK
arhitekt

Saame tuttavaks

Vjatððšeslav
Botðškarjovil
(paremal) ja
Viktor
Birjukovil on
lootus saada
Lasnamäel
korter.

Lasnamäe sai
uusi konstaableid
Lasnamäe Lindakivi piirkonna konstaabel on kevadest Vjatððšeslav
Botðškarjov. Mees on 25-aastane,
tänavu Paikuse Politseikooli lõpetanud politseivanemametnik.
Botðškarjovi teeninduspiirkonda
kuuluvad Virbi, Loitsu, Härma
tänav ja kaks maja Koorti tänaval.
Botððškarjov võtab kodanikke vastu Lastekodu 31A, kabinetis 107
kolmapäeviti kell 10–12 ja neljapäeviti kell 17–19.
Linnamäe tänava piirkonna konstaabel on 23-aastane politsei vanemametnik Viktor Birjukov, kes
samuti lõpetas tänavu aprillis
Paikuse Politseikooli.
Kodanikke võtab Birjukov vastu
Lasnamäel, Mahtra 48 asuvas konstaablipunktis teisipäeviti kell
10–12 ja neljapäeviti kell 17–19.
Botšðkarjovi sõnul on esimesed

neli kuud konstaabli ametikohal
olnud väga töörohked, Birjukov sai
kuu aega rahulikumalt sisse elada.
Tuleristsed said politseikooli kursusevennad Eurovisioonil.
Konstaablid menetlevad peamiselt kriminaalasju varguste ja huligaansuste kohta. Septembris lisandusid väärtegude menetlused.
Konstaablid kohtuvad elanikega,
käivad patrullis ja valves.
Töökoormuse kohta kinnitavad
mõlemad konstaablid, et see tõuseb pidevalt.
Linnaosa vanema Olev Laanjärve sõnul peaksid konstaablid töö
huvides elama enda teeninduspiirkonnas. "Otsime neile elamispinda," kinnitas ta.
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Küttefirma sulgeb boilerijaamu

Kiri
Kes nägi
õnnetust?
Pöördun teie poole lootuses, et
keegi nägi 1. augusti hommikupoolikul Oru mäel 51. liini
bussi juhi süül jalgratturiga
toimunud õnnetust.
Võib-olla nägi õnnetust keegi
Lauluväljaku peatuses kell
10.31 suunaga linna poole
väljunud bussi reisijatest?
Jalgratturist möödudes sooritas buss ebakorrektse möödasõidu, sulges jalgratturile tee ja
surus ta vastu kõnnitee serva,
mille tulemusel rattur kukkus.
Rattur lendas hooga vastu
puud, vaid kiiver päästis ta
kõige hullemast. Bussijuht aga
ei peatunudki, et teada saada,
kas noormees veel üldse püsti
tõuseb. Samal päeval helistasin
autobussikoondisse, hiljem kirjutasin. 2. septembril saabunud
ametlikus vastuses väidab
Tallinna Autobussikoondis, et
bussijuhtide jutu järgi mitte
midagi ei toimunudki.
Juhtunu pealtnägijate abil
saaks selgitada, mis tegelikult
toimus. Mitte niivõrd karistamise
pärast, vaid pigem selleks, et
meie lapsed ei satuks hoolimatute sõidukijuhtide ükskõiksuse ja ebaprofessionaalsuse
tõttu eluohtlikesse olukordadesse.
Palun minuga ühendust võtta!
telefon kodus 6 328 754,
e-mail epp@forss.ee
Jalgratturi ema

EPP L AUTER

Ootame Teie arvamusi:

Tallinna Küte on asunud
likvideerima Lasnamäel boilerijaamu, mille tulemusena
paraneb soojusvarustus
ning alaneb soojuse hind
elanikele.
Augusti lõpus likvideeriti esimene
boilerijaam, mis varustas soojusega
maju Punane 19,23,25 ja 27.
Boilerijaama likvideerimisel ehitatakse vanamoodne nelja toru süsteem ümber kahe toru süsteemiks.
Boilerijaama kaotamisel lähevad
majad sõltuvalt ühendusviisilt üle
sõltumatule, mis tähendab, et neisse
paigaldatakse täisautomaatsed soojussõlmed. Tulemuseks on soojuskadude vähenemine ja alati tarbija soovile vastav toatemperatuur.
Korteriühistu
Punane
25/27
esimees Zoja Volkova sõnul aitab
täisautomaatne soojussõlm energiat
kokku hoida. "Paigaldasime soojussõlme aasta eest. Enne seda oli
ruutmeetri kütmise hind 14–15
krooni, automaatsõlmega aga 8–9
krooni," ütles Volkova.
Varasematel aastatel oli tubades
23–25 kraadi sooja ning talviti hoiti
aknaid lahti. Peale täisautomaatse

Linnaosa
juhid kohtuvad
pensionäridega
20. septembril kohtub Lasnamäe
linnaosa vanem Olev Laanjärv ja
teised linnaosa valitsuse töötajad
sotsiaalkeskuses (Killustiku 16)
pensionäridega.
Linnaosa juhid kohtuvad kell 13
eesti ja kell 15 vene keelt kõnelevate pensionäridega. Jututeemaks
on Lasnamäe areng.

soojussõlme paigaldamist hoitakse
toatemperatuuri 21 kraadi juures.
Kuigi uus soojussõlm tuleb muretseda ühistu raha eest, tasub investeering end ära.
Boilerijaama kaotamise järel
langes tarbijatele soojuse hind - kui
varem, sõltuva ühendusviisi korral
oli see 391 kr/MWh, siis nüüd on hinnaks 379 kr/MWh.
On alanud soojusvõrgu ehitamine,
mis võimaldab likvideerida Kiive
tänav 5 asuva boilerijaama. Selle
boilerijaama likvideerimine võimaldab parandada soojusvarustust
seitsmes majas.
Sel sügisel likvideeritakse veel
Lasnamäe ja Pallasti tänava boilerijaamad.
Boilerijaamade kaotamisel on takistuseks, et tarbijad pole jõudnud
oma majadesse paigaldada täisautomaatseid soojussõlmi. Ühe boilerijaama taha on ühendatud mitu
maja, kui üks neist majadest
otsustab uut sõlme mitte paigaldada,
siis ei saa vana boilerijaama likvideerida.
Lasnamäel on kokku 32 boilerijaama, mis varustavad soojusega
umbes 2/3 Lasnamäest. Boilerijaa-

Uimastisõltlased
saavad abi
Lasnamäel Punane 56 tervisekeskuses "Medicum" võivad saada
tasuta nõu, abi ja ravi noored, kel
on probleeme alkoholi või teiste
narkootiliste ainetega, ja lastevanemad, kel on mure alkoholi või
narkootikume tarvitavate laste
pärast. Samas saavad tööalast
nõu uimastiennetuse aktivistid.
Hingehoolduse keskus on avatud
tööpäeviti kell 9–18.
Uimastisõltlaste eneseabi rühmad
tegutsevad esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti algusega kell 18.
Lisateavet saab telefonidel 6 327
558 ja 051 29 668.

Toimetus
Telefon: 6 457 718,
e-post: toimetus@lasnamae.
tallinnlv.ee
Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 6 277 287,
faks 6 277 286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.
Reklaami hinnakiri:

1/1 280x390 mm 15 000 kr
1/2 280x195 mm 9 500 kr
1/4 140x195 mm 5 500 kr
1/8 140x97,5 mm 3 000 kr
1/16
70x97,5 mm
1850 kr
Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

Korteriühistute
teabepäev
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
(Punane 16) kutsub 2. oktoobril kell
16 korteriühistute esindajaid järjekordsele teabepäevale linnaosavalitsuse 5. korruse saali. Teabepäeva teema on võlaõigusseadus.
Teavet saab telefonil 6 457 731.

Naistearst Galina Litter

Naised kontrolli
Isegi kui pole ühtegi kaebust, tuleb
vähemalt kord aastas külastada
naistearsti. See on oluline naissuguelundite ja rinnanäärme krooniliste haiguste ning pahaloomuliste
kasvajate avastamiseks. Rinnavähki haigestumine on aastaid
esikohal, sage on ka emakakaelavähk. Neid tõsiseid haigusi on võimalik tänapäeval avastada varakult, kui patsient pöördub naistearstile.
Haigekassa Harju osakonna
kindlustatutel on võimalik läbida
uuring soodustusega erapolikliinikus Balneom arst Galina Litteri
juures. Teavet saab telefonidel
6 052 738 ja 6 052 715.

21.09 kl 20 Tantsuõhtu ansambliga EHO; pilet 30.22.09 kl 14 Noorte disko; pilet
20.- 28.09 kl 20 Tantsuõhtu
ansambliga EHO; pilet 30.29.09 kl 14 Noorte disko; pilet
20.- 05.10 kl 20 Tantsuõhtu
ansambliga EHO; pilet 30.06.10 kl 14 Noorte disko;
pilet 20.- 12.10 kl 11 EKNK
Lasnamäe Vene koguduse kristlik kontsert "Hiline vihm".
12.10 kl 20 Tantsuõhtu ansambliga EHO; pilet 30.13.10 kl 11 EKNK Lasnamäe
Vene koguduse kristlik kontsert
"Hiline vihm". 13.10 kl 14
Noorte disko; pilet 20.-

See Punase tänava boilerijaam
jääb esialgu alles.
mad asuvad Pae, Laagna, Mustakivi
ja Seli piirkonnas.

ELEN MITT
Tallinna Kütte
kommunikatsioonijuht

Korteriühistute
foorum

Lapsed jalgpalli
mängima

Eesti Korteriühistute Liit korraldab
9. oktoobril Sakala Keskuses üleeestilise korteriühistute foorumi,
kus on võimalik vahetada infot ja
kohtuda riigi- ja kohaliku omavalitsuse esindajatega. EKÜL liikmetele
on osavõtt tasuta. Lisateavet saab
telefonidel 6 275 740, 6 275 743.
Vajalik eelregistreerimine. Foorumi
kava www.ekyl.ee

Jalgpalliklubi AJAX ootab trenni
poisse ja tüdrukuid. Teavet saab
telefonil 052 21 237.

toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee

Linnapea STVs
Linnapea Edgar Savisaar esineb
telekanalis STV 27. septembril kell
21, 2. oktoobril kell 21.30 ja
9.oktoobril kell 21.
Savisaarele saab saate toimumise päeval esitada küsimusi kell
12–14 STV telefonil 6 054 616.

Teede ja
valgustuse remont
Tallinna Kommunaalamet teostab
tänavu Lasnamäel teede kapitaalremonti ja renoveerib tänavavalgustust järgnevatel teedel ja tänavatel:
Kõnniteede ja kvartalisiseste
teede remont
Paekaare 62; Paekaare 62 –
Punane 33; Kalevipoja 13–15;
Kalevipoja 2–6; Pae 60; Majaka 23
– Pallasti; Punane 23; Pikri –
Vikerlase ristmik; Vikerlase (Härma
– Pinna). Tööde tähtaeg 30.09.02.
Pae 43–49; Ümera 8 ja 36–40;
Ümera 50–60; Peterburi tee 14–
28; Kivila 11; Kärberi 11. Tööde
tähtaeg 15.10.02.
Tänavavalgustus
1. Punane 23, 25, 27 valgustuse
ehitus. 2. Vilisuu ja Vikerlase lõigu
valgustuse ehitus. 3. Härma ja
Lindakivi vahelise kõnnitee ja
Lindakivi puiestee (lõigus Kalevipoja põik kuni Vikerlase) valgustuse rekonstrueerimine. 4. Kalevipoja 15 piirkonna valgustuse
parendamine. 5. Narva maantee
lõigus (Vana Kuuli – Mustakivi tee)
tänavavalgustuse ehitus. 6. Kivila
42 ümbruse valgustuse parendamine.
Kõigi tänavavalgustustööde tähtaeg on selle aasta lõpp.

Kultuurikeskuse
"Lindakivi"
ürituste kava

Poisid korvitrenni
Spordiklubi "Newox" kutsub
treeningutele 1990.–1993. a.
sündinud korvpallihuvilisi poisse.
Tulla pühapäeviti kell 17–19
Lasnamäe Sportmängude Majja
Koorti 25. Teavet saab telefonil
050 49 790

Tulge vehklema
Vehlemisklubi "Rünnak" võtab
vastu 10–14 aastaseid poisse ja
tüdrukuid. Treeningud toimuvad
Katleri Põhikoolis, Katleri 2a,
tööpäeviti kell 18–21 ja pühapäeval
kella 10–12. Teavet saab telefonil
056 609 289.

Spordiklubi ootab
lapsi korv- ja
jalgpalli mängima
Spordiklubi "Lasnamäe" (endise
nimega Lasnamäe Sportmängude
Kool) Koorti 25 võtab vastu
1989.–1993. a. sündinud poisse ja
tüdrukuid. Teavet saab telefonidel
6 328 000, 051 63 538 või
051 45 573.

Tänavakorvpalli
turniir
20. septembril kell 15 algab
Kuristiku Gümnaasiumi juures
(Kärberi 9) tänavakorvpalli turniir.
Ettevõtmise kavas on ka Kalevi
tippkorvpallurite demonstratsioonesinemine.

Maleklubi
ootab lapsi
Lindakivi keskuses tegutsev maleklubi "Šahh ja Garde" kutsub 6–14aastaseid poisse ja tüdrukuid
algajate ja järgumaletajate rühmadesse.
Tel 6 366 494, 053 991 414
e-post: grigorairapetjan@mail.ru

Lasnamäe
Üldgümnaasium
ootab vilistlasi
Lasnamäe Üldgümnaasium
(endine Tallinna 62. Keskkool)
ootab kooli 15. sünnipäevale
endisi õpetajaid, vilistlasi ja
kooli töötajaid.
4. oktoobril kell 18 toimuvad
võrkpallivõistlused vilistlaste ja
õpilaste vahel. Võistkondadel
registreeruda hiljemalt 1. oktoobriks telefonil 6 366 091.
5. oktoobril kell 12 toimub
koolimajas aktus, sellele järgneb klassijuhataja tund.
Osavõtumaks 50 krooni tasuda kooli kantseleisse esmaspäevast reedeni kell 9–15 või
Lasnamäe Üldgümnaasiumi
pangaarvele Eesti Ühispangas
(kood 401) a/a 10220011731015.
Soovijail on alates kella 18
eelississepääs SOSSi klubisse
(pilet 75 krooni kohapeal).
Teavet saab telefonil
6 366 091 või kooli koduleheküljel www.lasylg.tln.edu.ee

Sotsiaalkeskus
alustas hooaega
Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Killustiku 16 on alustanud uut
hooaega. Huvialaringidest on
alustanud tööd suhtlemisring
(esmaspäeviti kell11), käsitööring (esmaspäeviti kell 11 ja
teisipäeviti kell 10), seenioritants (teisipäeviti kell 13 ja neljapäeviti kell 10), võimlemine ja
liikumisteraapia (teisipäeviti kell
14) ja õmblusring (neljapäeviti
kell 11).13. septembril algab
eesti keele õpe venelastele.
17. septembril alustavad inglise
keel kell 10 ja lauluring kell 11.
Septembris alustab tööd kunstiring nii pensionäridele kui ka
lastele. Oktoobris lisanduvad
saksa keel, kokaring, naisansambel. Raamatukogu on endiselt avatud tööpäeviti
9.30–16.30. Tööd jätkavad juuksur, maniküürija, pediküürija.
Saab lasta pesu pesta, vererõhku mõõta. Jätkub arvutiõpe
ja arvutiklassi kasutamine.
Klubidest on alustanud kooskäimisega "Vstretðša" (esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
kell 11–14), "Rubiin" (neljapäeviti kell 10 –16) ja "Suitsupääsuke" (alustab tegevust septembri keskel).
Kolmapäeviti kell 12–14 võtab
pensionäre vastu Pensinäride
Ühenduse esindaja. Info ja
teenustele registreerimine kohapeal tööpäeviti 9.30–16.30 või
telefonil 6 218 998.

