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Sissejuhatus
Tänapäeva maailmas konkureerivad peale ettevõtete omavahel ka territoriaalüksused (vallad,
linnaosad, linnad, maakonnad ja riigid). Piirkonnad konkureerivad elanike, tööjõu, turistide ja
investeeringute pärast. Seetõttu seisab iga territoriaalüksuse ees küsimus, kuidas muutuda
atraktiivsemaks eri sihtrühmadele ja kuidas teiste seast esile tõusta. Sellele küsimusele vastuse
leidmisest sõltub piirkonna areng. Inimesed soovivad elada hästi toime tulevates piirkondades, kus
on piisaval hulgal töökohti ja vaba aja veetmise võimalusi, kus sotsiaaltaristu on kujundatud
läbimõeldult ja elanike vajadusi arvestades.
Piirkonna konkurentsivõime tagamiseks tuleb seada pikemaajalised eesmärgid ja planeerida nende
saavutamiseks vajalikud tegevused ning meetmed. See on iga omavalitsuse juhtimise olulisemaid
komponente, mis paneb aluse piirkondlikule arengule.
Lasnamäe linnaosa arengukava on koostatud eesmärgiga kavandada
arendamine aastani 2030.

linnaosa sihipärane

Arengukava koostamise käigus sõnastati ka linnaosa uus visioon:
Lasnamäe linnaosa on Tallinna kiiresti arenev uuendusmeelne idavärav, kus eksisteerivad
sõbralikult koos eri kultuurid, kus on tasakaalus hooldatud loodusmaastik ja urbanistlik
keskkond, kus on hinnatud töökohti ning mitmekesiseid enesearendamise ja vaba aja veetmise
võimalusi igas vanuses inimestele ning mille elanikud on kaasatud linnaosa tuleviku
kujundamisse.
Määratletud on eri valdkondade prioriteedid ja eesmärgid lähtuvalt olemasolevatest
arengueeldustest ja -vajadustest ning koostatud on tegevuskava aastateks 2015–2020.
Tegevuskava ajaline raamistik peab silmas Euroopa Liidu eelarveperioodi, et luua alus arengukava
elluviimiseks vajalike projektide kaasfinantseerimiseks.
Arengukava koostamisel lähtuti vajadusest tagada linnaosa jätkusuutlik areng lähtuvalt linnaosa
praegusest olukorrast ja soovitavast arengust tulevikus. Kõige olulisemad alusdokumendid arenguja tegevuskava koostamisel olid strateegia „Tallinn 2030”, Tallinna arengukava 2014–2020 ja
Lasnamäe linnaosa arengukava 2009–2013. Arengukava orienteerub Lasnamäe elamualade
üldplaneeringu ptk 7.2 ja Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringus toodud ptk 7 jätkutegevustele.
Töö käigus analüüsiti linnaosa senist arengut ja seda mõjutavaid Tallinna Linnavolikogu ja
Tallinna Linnavalitsuse kõiki olulisi arengudokumente, mille loetelu on ära toodud lisas 1. Samuti
olid arengukava koostamisel aluseks erinevad teadaolevad seisukohad ja dokumendid linna arengu
küsimustes, muu hulgas Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018, Tallinna
keskkonnastrateegia aastani 2030. Veel kasutati töö käigus varasemaid Tallinna kohta käivaid
uuringuid ja analüüse, mis tagasid parema arusaamise linnaosa arenguvajadustest ja –võimalustest
ning võimaldasid täpsemalt prognoosida linna tõenäolist arengut. Kõikide viidatud ja kasutatud
dokumentide loetelu on välja toodud lisas 1.
Arengukava koostamiseks moodustati kuus töörühma, kes andsid arengukava koostamisse sisulise
panuse. Kõikide töörühmade koosseis on toodud lisas 2. Arengukava koostades võeti arvesse ka
Lasnamäe elanike poolt Tallinna positiivse programmi 2014–2018 raames esitatud ettepanekuid,
mida oli ühtekokku üle 700. Lisaks toimus Lasnamäe linnaosa arengukonverents, kus osalesid
kõigi huvirühmade esindajad.
Arengukava koosneb sissejuhatusest, linnaosa eri tegevusvaldkondade hetkeseisu analüüsist,
koondhinnangust olukorrale (SWOT-analüüs), linnaosa arengumudelist ja visioonist 2030,
tegevuskavast, arengukava elluviimise ja seire korraldamisest. Arengukava viimaseks osaks on
lisad, mis sisaldavad nii täiendavat statistikat kui ka ülevaadet töö koostamisel kasutatud
materjalidest.
Arengukava koostati Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhtimisel maist detsembrini 2014. Linnaosa
valitsuse poolt koordineeris arengukava koostamist linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe. Töö
teostamisse oli nõustajana kaasatud juhtimiskonsultant ja koolitaja Algis Perens.
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Suur tänu kõigile, kes olid nõus jagama teavet ja teadmisi. Eriline tänu aga kõikidele töörühmade
liikmetele, kes panustasid arengukava koostamisse oma aega ja teadmisi!

1. Lasnamäe linnaosa territoorium ja elanikkond
1.1. Asend
Alates 1. oktoobrist 1993 on Tallinn jagatud kaheksaks linnaosaks, millest üks on Lasnamäe.
Linnaosa asub Tallinna idaosas, piirnedes idas Jõelähtme valla, lõunas Rae valla, põhjas Pirita
linnaosa ja läänes Kesklinna linnaosaga. Lasnamäe vahetus naabruses, linnaosast idas paikneb
Maardu linn. Linnaosa territooriumi pindala on 27,47 km², mis moodustab pealinna pindalast
17,2%.
Linnaosa jaguneb 16 asumiks: Väo, Sõjamäe, Ülemiste, Sikupilli, Uuslinna, Pae, Kurepõllu,
Paevälja, Laagna, Loopealse, Katleri, Tondiraba, Kuristiku, Priisle, Mustakivi ja Seli asum.
Lasnamäe võib tinglikult jagada elamu- ja tööstusaladeks (vt joonis 1). Elamuala ulatub
klindiastangust Punase tänava ja Peterburi maanteeni ja tööstusala laiub Peterburi maantee
lähedusest Rae valla piirini.

Joonis 1. Lasnamäe linnaosa asumid ning linnaosa jaotumine elamu- ja tööstusalaks
Lasnamäe paneelelamute ehitust alustati katseliselt 1960ndatel ja plaanipäraselt alates 1970ndate
lõpust. Tänapäeval kujutab Lasnamäe linnaosa endast suuresti 1970.–1980. aastatel ehitatud
korruselamupiirkonda. Korruselamute rajamisele oli heaks eelduseks tugev paepealne
ehituspinnas. Kõiki plaanitud elamurajoone valmis ei ehitatud, mistõttu linnaosas on endiselt palju
maa-alasid, mis on üldplaneeringu kohaselt välja arendamata. Siia kuuluvad nii reformimata
riigimaad, era- ja riigikinnistud kui ka munitsipaalmaad. Nimetatud aladel on omapärane
taimestik. Need alad on täna kasutusel jalgteede ja lemmiklooma jalutuskohtadena ning uute
detailplaneeringute koostamisel püütakse võimaluste piires olemasoleva maa-ala funktsiooni ja
taimestikku säilitada. Esialgu oli Lasnamäe kavandatud Tallinna magalarajooniks, kus pidi
paiknema 12 mikrorajooni 200 000 elanikule. Nõukogude perioodi lõpuks jõuti valmis ehitada 8
mikrorajooni, kokku 650 kortermajaga. Esialgselt kavandatud mahus jäid väljaarendamata
puhkealad, sotsiaaltaristu ja suur osa haljastusest.
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist hakkas Lasnamäe linnaosa teisenema. Linnaosa muutus palju
inimesekesksemaks, töökohad mitmekesistusid ja vaja oli mitmesuguse väljaõppega tööjõudu.
Avalikud teenused muutusid kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Positiivsed muutused toimusid
ka taristus ning paranes linnaosa visuaalne pilt ja maine. Nõudlust Lasnamäe kui piirkonna järele
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hoiavad ülal eelkõige soodne paiknemine Kesklinna suhtes ning sellel suunal hästi toimiv
transpordivõrk.

1.2. Looduskeskkond
Lasnamäe linnaosas on kokku 770,8 ha haljas- ja rohealasid, mis moodustavad 28,1% linnaosa
pindalast.
Lasnamäe linnaosas on kokku seitse parki kogupindalaga 47,45 ha:
Jüriöö park (2,4 ha), Tondiloo park (11,4 ha), Tuulte plats (2,7 ha), Vormsi park (3,9 ha),
Asunduse park (2,3 ha), Pae park (21,65 ha) ja Koorti haljasala (3,1 ha).
Üldplaneeringu kohaselt tuleb säilitada või korrastada asumisisesed pargid ja haljasalad järgmistel
elamualadel:
Pirita jõe org Priisle kohal, Tondiraba, Kadrioru – Tondiraba rohekoridor, Seli mets, Sinimäe tn
mets, Punase tn haljasala, Pae tn haljasala, Läänemere tee mets, Mustakivi tee haljasala, Katleri tn
mets, Kivila tn haljasala, Kuuli tn haljasala, Mahtra tn haljasalad, Raadiku tn haljasalad, Kihnu tn
haljasala, Asunduse tn haljasala, Vormsi tn haljasala, Ülemiste trammiringi haljasala, Killustiku tn
haljasala, Kalevipoja põigu haljasala, Läänemere tee 12 ja 14, roheala nr 115, Ümera tn haljasala
ja Koorti 24 haljasala, Liikuri tn äärne haljasala kuni Smuuli teeni, Betooni, Sõstramäe ja Paneeli
tn haljasala.
Parkide ja haljasalade arendamisel lähtutakse Tallinna haljastu tegevuskavast aastateks 2013–
2025.1
Linnaosa piiril asuvad Pirita maastikukaitseala ning Kadrioru park. Rohevõrgustiku rajamine
muudab need alad Lasnamäe elanikele kättesaadavamaks. Kogu linnakeskkonna arendamine
lähtub üldplaneeringust.
Looduslikult sobivatesse kohtadesse Pae pargis, Vormsi, Tondiloo ja Koorti haljasalale on rajatud
koerte jalutusväljakud. 2014. aastal valmis Pae pargis koerte treeningväljak.
Edaspidi tuleb:
 suunata Pirita maastikukaitseala kasutamist koostöös Pirita Linnaosa Valitsuse ja Harjumaa
Keskkonnateenistusega ning parandada maastikukaitseala juurdepääsetavust ja parkimistingimusi;
 rajada rohekoridoride sidususe tagamiseks rohekoridor Kurepõllu asumisse, et võimaldada
linnakodanikel jõuda Kadrioru parki;
 korrastada Maarjamäe klindi looduskaitsealuste liikide püsielupaigad;
 viia ellu üldplaneeringus kavandatud asumisiseste parkide ja haljasalade korrastamine.

1.3. Rahvastik
1. jaanuaril 2015 elas rahvastikuregistri andmetel Lasnamäel 118 437 inimest, kellest 55,2% olid
naised ja 44,8% mehed.2 Elanike koguarvult on Lasnamäe Tallinna kõige suurem linnaosa, kus
elab 27,2% Tallinna elanikest.
Tabel 1. Tallinna elanike arv linnaosades 2014
Haabersti
43 571
10,1%

Kesklinn
55 750
13,0%

Kristiine
31 256
7,3%
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Lasnamäe

Mustamäe

118 211
27,5%

65 866
15,3%

Nõmme

Pirita

39 487
9,2%

17 373
4,0%

PõhjaTallinn
58 385
13,6%

Viimase kümne aasta jooksul on elanike arv kasvanud 5843 inimese võrra ning koguni 6210
inimese võrra võrreldes aastaga 2008, kui Lasnamäe elanike arv oli kõige väiksem (112 001).
2013. aastal lisandus 1721 elanikku.

1

Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025, Tallinna Keskkonnaamet 2013
Rahvastikuregistri andmed (16.01.2015)
3
Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
2
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Joonis 2. Lasnamäe elanike arvu dünaamika 2004–20144

Linnaosa kõige suurem asum on Laagna, kus elab
20,6% inimestest. Suuruselt järgmised on Mustakivi
ja Pae asum, kus elab vastavalt 16,7 ja 11,9%
elanikest. Kõige väiksem on Tondiraba asum, kus
elab kõigest 7 inimest, mis moodustab 0,006% kogu
Lasnamäe elanikkonnast.
Lasnamäe elanikkonna kasvu on mõjutanud
munitsipaalmajade valmimine ja erakinnisvaraarendajate uute korterelamute arendused
Linnaosa elanike suurt arvu arvestades
on siinsetel rahvastikuprotsessidel suur mõju kogu
Tallinna elanikkonnale.
Kõige rohkem elanikke on Lasnamäel
vanuserühmades 25–34 (22 446) ja 55–64 (19 094).

Tabel 2. Lasnamäe elanike jaotus
5
asumites
Asum
Elanikke
Osakaal
%
24 012
20,6
Laagna
19 455
16,7
Mustakivi
13 815
11,9
Pae
12 966
11,1
Seli
11 035
9,5
Sikupilli
10 995
9,4
Kuristiku
10 810
9,3
Priisle
5 031
4,3
Katleri
3 717
3,2
Kurepõllu
2 227
1,9
Loopealse
1 406
1,2
Ülemiste
407
0,3
Paevälja
351
0,3
Uuslinn
130
0,1
Sõjamäe
128
0,1
Väo
7
0,006
Tondiraba

Nende vanuserühmade ülekaalu põhjuseid tuleb otsida linnaosa kujunemisloost.
55–64-aastastest elanikest põhiosa moodustavad linnaosa rajamisel siia elama asunud inimesed.
Teine suurem vanuserühm, 25–34-aastased elanikud on uute elamurajoonide laste põlvkond.
Sellesse vanuserühma on viimasel kümnendil lisandunud noori, kes hindavad linnaosa head
ühendust kesklinnaga ning kellele on oluline elamispinna suhteline odavus Tallinna kontekstis.
14 000
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6 000
4 000
2 000
0

Joonis 3. Lasnamäe elanikkonna üldine vanuseline struktuur
4
5
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Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
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Lasnamäe elanike vanuselise ja soolise jaotumise koondülevaate annab joonis 4.

Joonis 4. Lasnamäe elanike rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2014 (allikas: rahvastikuregister)

Lasnamäe rahvastiku-püramiidis on positiivne see, et koolieelikute arv on hakanud kasvama. Kui
aastal 1997 registreeriti Lasnamäel 753 lapse sünd, (kellest 371 olid tüdrukut ja 382 poissi), siis
2013. aastal lisandus 1292 uut ilmakodanikku (671 tüdrukut ja 621 poissi).
Arvestades aga seda, et linnaosas elas 2014. aasta alguses 1688 üle 85-aastast inimest, siis ei piisa
praegusest sündimuse suurenemisest elanikkonna vananemise peatumiseks ja rahvastikutaasteks.
Kuna kõige väiksem on 15–24-aastaste elanike arv, siis võib eeldada, et veel selle
planeerimisperioodi lõpus hakkab sündimus uuesti vähenema.
Viimase seitsme aasta sündide arv on püsinud stabiilne. See lihtsustab alus- ja üldhariduse ning
noorsootööga seotud eesmärkide ja tegevuste planeerimist. Üldises plaanis muudab
vanuserühmade suuruse ulatuslik kõikumine elanikkonnale linnaosa osutatavate teenuste
planeerimise keeruliseks, kuna ealistest eelistustest tulenev nõudlus on väga erinev.
Elanike rahvuslik koosseis on Lasnamäel mitmekesine. 2014. aasta 1. jaanuari seisuga elab
linnaosas kõige rohkem venelasi 60,2% (71 163), eestlasi 27,2% (32 153), ukrainlasi 5,5% (6 502)
ja valgevenelasi 3% (3 546). Ülejäänud rahvustest elanikke on kokku 4,1% (4 847) ning eraldi
võttes jääb iga üksiku rahvuse osakaal kogu elanikkonnast alla ühe protsendi.
67% elanikkonnast on Eesti kodakondsusega, 13,3% Vene Föderatsiooni ja 1,3% Ukraina
kodakondsusega. Kodakondsust ei ole määratlenud 16,5% elanikest. Lasnamäe linnaosas elab 43%
Tallinna mitte-eestlastest elanikke.
Lasnamäe elanike haridusstruktuur on ligilähedane Tallinna üldisele elanike haridusstruktuurile.
Võrreldes Lasnamäed Haabersti ja Mustamäega, kus on samuti eelkõige korterelamud, on
üldpõhihariduse või sellest madalama haridusega elanike osakaal kõigis neis ligilähedane. Samuti
on väga väikesed erinevused põhi- ja kutsehariduse omandanud ning üldkeskharidusega elanike
osakaalus. Lasnamäel on märksa suurem kesk- ja kutsehariduse omandanud elanike osakaal
(24,6%, Haabersti 20,8% ja Mustamäe 21,4%) ning väiksem kõrgharidusega elanike osakaal
(39,5%, Haabersti 47,4% ja Mustamäe 41%). Haridusstruktuuri poolest erineb Lasnamäe
sarnastest linnaosadest aga selle poolest, et siin on protsentuaalselt kõige vähem õppijaid. Kui
Tallinnas keskmiselt on õppijaid elanikkonnast 19,5%, siis Lasnamäel on neid kõigest 16,5%
(Haabersti linnaosas 21,0% ja Mustamäel 20,3%).
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Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
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Joonis 5. Elanikkonna struktuur haridustaseme alusel 7

Lasnamäe elanikkond paistab teiste linnaosade hulgas silma sellega, et siin on keskmisest rohkem
majanduslikult aktiivseid ehk töötavaid ja töötada soovivaid inimesi. Kui Mustamäel on
majanduslikult aktiivseid inimesi 50,4% ja Tallinna keskmine on 54,0%, siis Lasnamäel on neid
55,4%, mis jääb alla ainult Kesklinna elanike majanduslikule aktiivsusele (56,6%).
58,0%
57,0%
56,0%
55,0%
54,0%
53,0%
52,0%
51,0%
50,0%
49,0%
48,0%
47,0%

Joonis 6. Elanikkonna majanduslik aktiivsus8

Seoses sellega, et Lasnamäe on kõige suurem linnaosa ja siin on ka kõige rohkem tööealisi
elanikke, on loomulik, et majanduskriisi aastatel oli siin ka kõige suurem töötute osakaal. Tänu
elanikkonna majanduslikule aktiivsusele ja üldise majanduskeskkonna paranemisele on töötus
viimastel aastatel kiiresti kahanenud.

7
8

Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
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Joonis 7. Töötute osakaalu muutus 2009–20149

Suurem töötuse osakaal koguelanikkonnas ja selle kiirem kahanemine võrreldes teiste
linnaosadega pärast majanduskeskkonna paranemist on ühest küljest tingitud siin elavate inimeste
hariduslikust struktuurist ja teisest küljest nende majanduslikust aktiivsusest.

2. Avalikud teenused
2.1. Haridus ja noorsootöö
2.1.1. Alus- ja üldharidus
Koolieelsed lasteasutused. Lasnamäe linnaosas tegutseb kokku 33 lasteaeda, millest 11 on eesti
õppekeelega, 18 vene õppekeelega ning 4 eesti ja vene õppekeelega lasteaiad. Neist on 28
munitsipaal- ja 5 eralasteaeda. Viimastest on 2 eesti ja 2 vene õppekeelega ning 1 eesti ja vene
õppekeelega. Lasnamäel on ka 1 inglise õppekeelega lasteaed-põhikool.10
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Joonis 8. Lasnamäe kuni 7-aastaste laste prognoos1

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi alusprognoosi järgi püsib
Lasnamäe kuni 7-aastaste laste arv suhteliselt stabiilne, jäädes 11 600 – 12 100 lapse vahele.
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmis 2013–2021 „Lasteaiakoht
igale lapsele” on ära toodud uute lasteasutuste rajamise ja olemasolevate renoveerimise kava.
Lasnamäe lasteaedades on praegu kokku 301 rühma ning neis on kokku 6407 last. Rühmade arvust
annab ülevaate joonis 9 ja lasteaias käivatest lastest joonis 10. Üksikasjalik ülevaade
lasteaiarühmadest ja seal käivatest lastest seisuga 21.10.2014 on antud lisas 5. Eelolevatel aastatel
on plaanis lasteaedade arendamise programmi alusel jätkata lasteaedade tervikrenoveerimist ning
energiasäästlikkuse parandamist.
9

Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
http://www.tallinn.ee/haridus/
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Joonis 10. Laste arv Lasnamäe koolieelsetes lasteasutustes 12

Mitmes Lasnamäe lasteaias tuleb suuremat tähelepanu pöörata taristu arendamisele ja
nüüdisajastamisele. Olgugi et 2013. aastal viidi ellu projekt „Igale lasteaiale mänguväljak”, on ka
praegu peaaegu kõikides lasteaedades vajadus mänguväljakute parendamiseks ja uuendamiseks.
Üldhariduskoolid. Lasnamäe linnaosas asus 2013/2014. õppeaastal kaks lasteaed-põhikooli
(Tallinna Euroopa Kool, mis ei ole munitsipaalkool ja Tallinna Laagna Lasteaed- Põhikool), üks
põhikool (Lasnamäe Põhikool), üks keskkool (Sikupilli Keskkool) kümme gümnaasiumi ja üks
täiskasvanute gümnaasium. Neis koolides õppis 2014. aastal 9002 õpilast.
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamisega seonduv on toodud asjaomases kavas
aastateks 2013–2021.
Tabel 4. Lasnamäe linnaosa koolid seisuga 01.10.20141
Jrk Õppeasutus

11
12

Õpilasi

1. Lasnamäe Gümnaasium

805

2. Lasnamäe Põhikool

265

Tallinna Haridusameti statistika
Tallinna Haridusameti statistika

3. Lasnamäe Vene Gümnaasium

11
941

4. Tallinna Kuristiku Gümnaasium

654

5. Tallinna Laagna Gümnaasium

665

6. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

37

7. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

1113

8. Tallinna Läänemere Gümnaasium

1078

9. Tallinna Mahtra Põhikool

643

10. Tallinna Merekalda Kool

337

11. Tallinna Pae Gümnaasium

959

12. Tallinna Paekaare Gümnaasium

280

13. Tallinna Sikupilli Keskkool

262

14. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

963

KOKKU

9002

Selle alusel korraldati Lasnamäe Üldgümnaasium 1. septembriks 2014 ümber Tallinna Merekalda
Kooliks (põhikool) ja Tallinna Mahtra Gümnaasium Tallinna Mahtra Põhikooliks. 2015. aastal on
plaanis liita Paekaare ja Lasnamäe Gümnaasiumid (põhikooliks).
Kuigi 2014/2015 õppeaastal on põhikoolis õpilaskohti rohkem, kui õpilasi, siis prognoosi kohaselt
tekib juba 2017/2018. õppeaastal õpilaskohtade puudujääk.
Tabel 5. Põhikooli klassiruumide vajaduse prognoos, arvestamata õpilaste linnasisese liikumise väljakujunenud
suundi13

Lasnamäe

2014/15
48

2015/16
29

2016/17
12

2017/18
–3

2018/19
–22

Kuna Lasnamäel on koole, kus juba praegu on koolikohti vähem, kui õpilasi ning koole, kus on
koolikohti rohkem, kui vaja klassiruume ülearu, siis on hädavajalik vaadelda kõiki Lasnamäe
koole tervikuna ning leida optimaalsed lahendused, et oleks võimalik jätkata kvaliteetse
haridusteenuse pakkumist.
Lasnamäel paiknevad veel kaks riigi kutseõppeasutust, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool ja
Tallinna Teeninduskool, kus mõlemas on võimalik õppida enam kui kahekümnel erialal.
Kõrgharidust annab Lasnamäel Mainori Kõrgkool (so erakõrgkool).
2.1.2. Noorsootöö
„Tallinna noorsootöö arengukava 2012–2016” sätestab, et noorsootöö ülesandeks on toetada
noorte arenemist isiksusena ja kodanikuna ning luua noortele mitmekülgsed ja arendavad
võimalused ühiskonnaelus osalemiseks. Arengukava seab noorsootöö tegijatele selged eesmärgid
koos loominguvabadusega.14
Tallinnas on noorsootöö jagatud kolme ametkonna vahel: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
(planeerimine, korraldamine, arendamine, nõustamine, välissuhtlus, infokeskus, karjäärikeskus,
noorte- ja noorsootöö projektid), Tallinna Haridusamet (alaealiste komisjonid, huvikoolid, koolide
huvijuhid, huvihariduse projektid) ja linnaosade valitsused (noortekeskused, vabasektori ja
linnaosa valitsuse noorsootööprojektid, lastekaitsespetsialistid, alaealiste komisjonid).
Lasnamäe linnaosa noorsootööd koordineerib Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kultuuri- ja
noorsootöö osakond ning Lasnamäe Noortekeskus, mis on alates 2013. aastast linnaosa valitsuse
allasutus.
Noorsootöö eesmärkideks on linnaosas:
 Lasnamäe noorte vaba aja tervisliku sisustamise võimaluste loomine ja arendamine;
 Lasnamäel tegutsevate noorteühingute ja õpilasomavalitsuste toetamine;
13

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021. Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari
2013 määrus nr 8.
14
Tallinna noorsootöö arengukava 2012–2016. Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määrus nr 14
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Lasnamäe noorte huvihariduse ja mitteformaalse ringitöö toetamine;
Lasnamäe noorsootöö programmide väljatöötamine ja rakendamine.

Nendest eesmärkidest lähtuvalt on toetatud nii eelnevatel aastatel kui toetatakse ka edaspidi
noortele suunatud ettevõtmisi ja noorteprojekte, laste ning noorte laulukonkursse ja kontserte,
spordivõistlusi ning huvihariduslikke ettevõtmisi. Nii näiteks toetati 2013.a kokku 50 projekti,
milles osales ligikaudu 4700 noort, ning mida kokku toetati summas 35 482 eurot.
Olulisemad lastele ja noortele suunatud tegevused on olnud ja on jätkuvalt ka eelolevatel aastatel:
 lastekontserdid „Talvine kaleidoskoop”;
 koolidevaheline teatrifestival „Mängime teatrit”;
 Lasnamäe rammumees;
 täppisteaduste huviliste üritus „Eureka”;
 piparkookide kaunistamise võistlus;
 halloween’i-võistlus;
 U. Alenderi laulude võistlus;
 Kuristiku laulu- ja tantsupidu;
 lasteaedade laulupidu;
 lasteaedade tantsupidu;
 rahvusvaheline vehklemisturniir Anastassia Cup;
 rahvusvaheline käsipalliturniir Tallinn Handball Cup.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus on toetanud ja toetab jätkuvalt noortelaagrite korraldamist. Noorte
vaba aja veetmise ja enesearengut toetab ka Lasnamäe linnaosa noortekeskust, kus käib praegu
ringides üle 300 lapse.

2.2. Sotsiaalhoolekanne
Lasnamäe linnaosas korraldavad sotsiaalhoolekannet linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande
osakond ja hallatav asutus Lasnamäe Sotsiaalkeskus. Asutuse tegevuse eesmärk on võimaldada
linnaosa elanikele aktiivset osavõttu ühiskondlikust elust ja osutada sotsiaalteenuseid.
Sotsiaalhoolekande osakonna põhiülesanded on:
 isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks
abi osutamine;
 sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas
kohanemisele kaasaaitamine;
 linnaosa sotsiaalhoolekande korraldamine ja sotsiaalteenuste arendamine.
Seisuga 01.01.2014 on linnaosas lapsi 20 128 (17%), eakaid (üle 65-aastaseid) 17 561, neist on
naisi 11 871, so pea kaks korda rohkem kui mehi. Täiskasvanud puuetega inimesi on 7768.
Aasta jooksul pöördub sotsiaalhoolekande osakonda sotsiaaltoetuste saamiseks ligikaudu 21%
linnaosa elanikest. 2013. aastal rahuldati 14 445 (sissetulekust sõltuva) sotsiaaltoetuse taotlust.
Toimetulekuraskustes perede igapäevaeluga toimetulekut aitavad tagada Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti kaudu jagatavad Euroopa Liidu sekkumisvarud (kuivained), Eesti Punase Risti
Tallinna Seltsi antavad toidupakid.
2014. aastal üleriigilist Euroopa Liidu toiduabi ei jagatud, mistõttu Lasnamäe Linnaosa Valitsus
korraldas 2014. aasta novembris ja detsembris ja 2015. aasta alguses linnaosa vähekindlustatud
elanikkonna abistamiseks toidupakkide jaotamise. Toidupakke jagatakse Lasnamäel riiklikku
toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust saavatele peredele.
Euroopa Liidu toiduabi jagamisel vähekindlustatud elanikkonna abistamiseks kavatsetakse
tulevikus teha koostööd Toidupangaga.
Märkimisväärne on abivajajatele ravimite maksumuse osaline kompenseerimine, laste huvi- ja
sporditegevusega seotud kulutuste osaline kompenseerimine ja lapsehoiutoetus.
2015. aasta alguse seisuga oli Lasnamäel registreeritud 2268 töötut ja see näitaja on languses.
Sellest positiivsest trendist hoolimata on endiselt palju peresid, kes vajavad toimetulekutoetust.
Toimetulekutoetuse taotlusi rahuldatakse aastas enam kui 4900 korral. Lasnamäel antud toetuste

13

analüüsist selgus, et ennekõike soovitakse toetust just eluasemekulude katteks (30%). Kui
kütteperioodivälisel ajal esitatakse umbes 337 toimetulekutoetuse taotlust kuus, siis kütteperioodil
esitatakse ühes kuus umbes 468 taotlust.
Lastekaitsetöö Lasnamäel on korraldatud piirkonnapõhiselt, st igal lastekaitsespetsialistil on kindel
piirkond. Lastekaitsespetsialistid kasutavad juhtumikorralduse meetodit, tööd tehakse kogu pere ja
selle lähivõrgustikuga.
Lasnamäe Sotsiaalkeskus loodi 1996. aastal ja 2002. aastast toimub keskuse põhitegevus aadressil
Killustiku 16 asuvas hoones. Sotsiaalkeskuse eesmärk on sotsiaalteenuste osutamine, et
soodustada ja säilitada Lasnamäe linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste
abivajajate toimetulekut.
Keskus osutab järgmisi teenuseid:
 päevakeskuse teenus;
 laste päevakeskuse teenus;
 koduteenused.
Päevakeskuse teenus
Päevakeskuse teenust osutatakse aadressil Killustiku 16.
Teenuse eesmärk on võimaldada eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele sotsiaalset
integratsiooni ja suhtlemist, sisustada nende vaba aega ning toetada igapäevaeluga toimetulekut.
Killustiku tänaval tegutseb üle 30 huviringi, millest populaarsemad on keeleringid ja võimlemine.
Samuti korraldatakse nii eesti kui ka vene keeles arvutiõpet. Lisaks toimuvad loengusarjad,
kontserdid ja näitused. Keskuse külastajatel on võimalik kasutada raamatukogu, lugemissaali ning
arvutiklassi. Sotsiaalkeskuses osutatakse igapäevase toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks
tasuta nõustamisteenust, tervishoiuteenuseid, soodushinnaga ilu- ja hügieeniteenuseid, sh
saunateenust.
Tabel 4. Päevakeskuse teenuste kasutamine15

Aasta
Kliente
Külastusi
Külastusi keskmiselt
päevas

2008
3 222
37 130

2009
3 218
40 823

2010
3 224
45 931

2011
3 222
46 730

2012
3 226
46 716

2013
3 009
48 529

160

185

198

202

202

210

Laste päevakeskuse teenus
2006. aastal sai sotsiaalkeskus laste päevakeskuse teenuse osutamiseks kasutusse ruumid Tallinna
Täiskasvanute Gümnaasiumi hoones aadressil Katleri 2a.
Tegemist on lastega peredele suunatud tasuta teenusega, mille eesmärk on ennetada perede
toimetulekuraskusi ja parandada nende teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
Laste päevakeskuses pakutakse lastele päevast rakendust, toetatakse lapsi ja vanemaid laste
käitumisraskuste ületamisel, toimetuleku- ja kooliprobleemide lahendamisel.
Lastele ja nende peredele võimaldatakse psühholoogilist nõustamist. Üldjuhul suunab lapse
teenusele linnaosa valitsuse lastekaitsetöötaja. Suunata võib ka kool, laps võib ise pöörduda ja
algatus võib tulla lapsevanemalt.
Tabel 5. Teenusele suunatud laste arv16

Aasta
Lastekaitsespetsialistide poolt
teenusele suunatud lapsi

15
16

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse statistika
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse statistika

2008
32

2009
38

2010
53

2011
62

2012
58

2013
70

14

Vajadus laste päevakeskuse teenuse järele on aasta-aastalt kasvanud. Teenuse kättesaadavuse
tagamiseks tuleb kaaluda asumikesksete filiaalide loomist.
Koduteenused
Teenuse eesmärk on aidata kaasa inimese iseseisvale toimetulekule harjumuspärases keskkonnas.
Teenus sisaldab koduabiteenust (abistamine igapäevatoimingutes, välja arvatud füüsilist kontakti
vajav abi) ja isikuabiteenust (abistamine toimingutes, mis nõuavad füüsilist kontakti
hooldatavaga).
Koduteenuseid osutatakse Lasnamäe linnaosa elanikele, sealhulgas nelja Lasnamäe sotsiaalmaja
(Kivila 3a, Muhu 9, Paasiku 7 ja Katleri 6) elanikele.
Koduteenusele suunab ja teenuse osutamise üle teeb järelevalvet Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
sotsiaalhoolekande osakond.
Tabel 6. Koduteenuse klientide arv17

Aasta
Klientide arv

2009
8318

2010
287

2011
289

2012
327

2013
342

Toimetuleku toetamine
2014. aastal avati Lasnamäe turul Tallinna linnapood (Punane 48a) LIPO, kus pakutakse peamisi
toidukaupu linna kõige odavamate hindadega.

2.3. Meditsiin
Lasnamäe linnaosas Punane tn 61 asub Eesti suurim haiglavälist üld- ja eriarstiabi andev
tervishoiuettevõte Medicum. Seal antakse eriarstiabi, töötavad perearstid ja osutatakse
taastusraviteenuseid. Praegu on seal 19 perearsti nimistut, lisaks 7 ruume rentivate nimistutega
perearsti ja 4 ilma nimistuta perearsti. Planeeritakse juurdeehitust ja aastaks 2020 on plaanis 40
perearsti nimistut.
Teised Lasnamäel paiknevad perearstikeskused on palju väiksemad. Neist suuremates, nagu OÜ
Kose-Lasnamäe Perearstikeskus ja OÜ Majaka Perearstikeskus, osutab perearsti teenust viis
perearsti. Tallinna Munitsipaal- perearstikeskusel on plaanis 2015. aastal avada Lasnamäel filiaal.
Ühtekokku on Lasnamäe linnaosas 61 perearsti. Selline arv peaks tagama teenuse piisava
kättesaadavuse, sest kui arvestada seda, et Eestis on perearsti nimistu suuruseks määratud
maksimaalselt 2400 inimest, siis saaksid Lasnamäel tegutsevad perearstid teenindada kuni 146 400
inimest.
Linnaosas ei ole ühtegi haiglat ja siin ei osutata erakorralist arstiabi, kuid siin paikneb Tallinna
Kiirabi kõige kiiremini reageeriv Pae tugikeskus.
15
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Joonis 11. Keskmine reageerimisaeg Tallinna Kiirabi tugikeskustes19

17

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse statistika
2009. aastal osutas sotsiaalkeskus koduteenuseid ainult neljas sotsiaalmajas. Ülejäänud klientidele osutas
koduteenuseid Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
19
http://www.tems.ee/main.php?page=kiirabist#statistika (18.09.2014)
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2.4. Tervisedendus
Tervisedendustegevuste eesmärk on luua linnaosa haldusterritooriumil eri sotsiaalsetele rühmadele
tervist toetav keskkond ja arendada igati elanike tervist.
Lasnamäe elanike tervislike eluviiside ja valikute toetamiseks loodi 2011. aastal tervisenõukogu.
Nõukogu eesmärk on otsida lahendusi linnaosa probleemidele, mis mõjutavad elanike
elukeskkonda ja tervist.
Erilist tähelepanu on pööratud liiklusohutuse edendamisele, kodus ja vabal ajal saadud vigastuste
ennetamisele, tule- ja veeohutusele, tervisliku eluviisi propageerimisele.
Paikkonnas suureneb tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustik, mida koordineerib
Tervise Arengu Instituut. Praegu on Tallinna tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga liitunud
kaheksa Lasnamäel asuvat lasteaeda ning Tallinna tervist edendavate koolide võrgustikuga viis
Lasnamäe linnaosa kooli.20
Tervisliku eluviisi toetamiseks on rajatud uued pargid, peremänguväljakud, terviserajad ja
jalgrattateed. 2014. aastal avati mitmeotstarbeline Tondiraba Spordikeskus (Varraku 14), mille
peaareeni on võimalik kasutada iluuisutamise, jäähoki, võrkpalli, käsipalli, iluvõimlemise ja teiste
spordialade treeninguteks ning võistlusteks. Kahte harjutusväljakut on võimalik kasutada ilu- ja
kiiruisutamiseks ning jäähoki mängimiseks. Kolmas harjutusväljak on spetsiaalselt loodud
jääkeegli treeninguteks ja võistlusteks.
Järjepidevalt korraldatakse terviseüritusi, millest paljud on kujunenud traditsiooniliseks. Nende
seas on Lasnamäe tervisepäev oktoobris, Pae pargi kepikõnd kevadeti ja sügiseti, kevadised
jalgratturikoolitused koolilastele, perepäevad ja noorte üritused aasta läbi.
Kuna ennetustegevus on enamasti projektipõhine, on keeruline tagada selle järjepidevust.

2.5. Kultuur, sport ja vaba aeg
Lasnamäe linnaosa on mitmekultuuriline, siin elab 64 rahvusest inimesi. Seoses sellega on
linnaosa eri rahvusgruppe kaasav kultuuritegevus palju aktiivsem kui mõnes teises linnaosas.
Lasnamäe linnaosa valitsuse allasutusteks on
Spordikompleks.

Lindakivi Kultuurikeskus ja Lasnamäe

2.5.1. Kultuur
Lindkivi Kultuurikeskus on üks paremini sisustatud ja nüüdisaegsemaid kultuurikeskusi Tallinnas.
Pärast hoone täielikku renoveerimist on siin kultuuriürituste korraldamiseks kõik võimalused. Nii
suure linnaosa jaoks on 256-kohaline saal aga liiga väike ega võimalda korraldada suuri kontserte
ning suuremate festivalide korral ei ole võimalik osalejatele anda piisavalt garderoobe.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Lindakivi Kultuurikeskus korraldavad koostöös linnaosa
traditsioonilisi kultuuriüritusi. Olulisemad neist on Lasnamäe päevad, mida on peetud juba 21
aastat. Osalejate ja külaliste sooja vastuvõtu on saanud:
 rahvusvaheline filmifestival „Ennenägematu kino”;
 jaanipäeva tähistamine Paeväljal;
 jüripäeva tähistamine Jüriöö pargis;
 iseseisvuspäeva tähistamine Jüriöö pargis ja kontsert Lindakivi Kultuurikeskuses;
 maslenitsa;
 rahvusvaheline teatrifestival „Lava võlukunst”;
 rahvusvaheline laulukonkurss „Laagna laul”;
 rahvusvaheline iluvõimlemisfestival Jõuluturniir.
Kultuurikeskuses toimuvate ürituste ja nendel osalenud inimeste arv on aasta-aastalt kasvanud.
Näiteks toimus 2013. aastal 700 üritust, kus osales kokku umbes 84 000 inimest. Huviringe on
kultuurikeskuses 45 ning neis osaleb 1300 inimest. Kultuurikeskuses tegutseb ka 40 MTÜd.
Samas vajab huviringide maja (Kalevipoja 10) hädasti renoveerimist ja nüüdisajastamist.
20
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Seoses Tondiraba Spordihalli valmimisega avarduvad tunduvalt ka kultuurikorraldusvõimalused,
sest seal on võimalik korraldada kontserte, lavastusi, konverentse jm üritusi.
Eelolevatel aastatel kaalutakse ka endise Tondiraba keskkooli (Punane 69) praegu tühjana
seisvasse tiiba Tondiraba uue huvikooli rajamist. See laiendaks märkimisväärselt lastele ja
noortele huvihariduse andmise võimalusi.
Lasnamäel paiknevad ka Tallinna Keskraamatukogu kaks haruraamatukogu Laagna raamatukogu
ja Paepealse raamatukogu. Raamatukoguteenuse laiemat kättesaadavust aitab tagada Tallinna
Keskraamatukogu raamatukogubuss Katarina Jee, mis on esmaspäeviti Lasnamäel ning teeb
peatuse linnaosa territooriumil kuues erinevas kohas.
Tabel 7. Raamatukogu teenuste kasutamine Lasnamäel 21
Lugejaid

2009

2010

2011

2012

2013

Laagna raamatukogu

3586

3715

3672

3697

3790

Paepealse raamatukogu

4177

4662

4773

4930

5164

Külastused

2009

2010

2011

2012

2013

Laagna raamatukogu

36 474

36 457

35 738

37 129

43 104

Paepealse raamatukogu

53 931

59 807

59 660

60 220

64 240

2009

2010

2011

2012

2013

Laagna raamatukogu

89 082

82 689

84 221

87 840

86 651

Paepealse raamatukogu

87 484

91 922

100 394

104 672

101 080

Laenutused

Peale teavikute laenutamise pakuvad raamatukogud aktiivset tegevust eri vanuses inimestele.
Pakutakse võimalust mängida lauamänge ning korraldatakse meisterdamis- ja
raamatulugemisüritusi. Ürituste ja koolituste statistika on esitatud lisas 3.
2.5.2. Sport ja vaba aeg
Tabel 8. Lasnamäe linnaosa spordiobjektid

Spordisaalid
Staadionid
Ujulad
Basseinid
Välispalliväljakud
Jäähallid
Tennisekeskused
Sulgpallihallid
Lasnamäe kergejõustikuhall

54
6
3
8
20
2
2
2
1

Lasnamäe linnaosas on hulgaliselt spordirajatisi, mis võimaldavad tegeleda mitmesuguste
spordialadega.
Seoses jäähalli avamisega on kasvanud spordiga haaratud noorte arv, lisaks aitab nimetatud rajatis
kaasa lõimumisele. 2013. aasta sügisel valmis Pae pargis tervisespordirada, mida on talveperioodil
võimalik kasutada ka suusarajana.
Tallinna Linnavolikogu võttis 21. august 2008 vastu määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise
kord”, mille alusel kehtestati spordiklubidele uued tingimused sporditegevuse toetuste saamiseks
alates 2009. aastast. Sellest tulenevalt on linnalt toetust saavate spordiklubide arv aasta-aastalt
vähenenud, kuid spordiklubides pakutavate teenuste kvaliteet tõusnud. Vaatamata klubide arvu
vähenemisele ei ole hinnanguliselt vähenenud nende töös osalevate laste arv.
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Tallinna Keskraamatukogu statistika

17
48

44

42
35

34
28

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Joonis 12. Linnalt toetust saavate spordiklubide arvu kahanemine 22

Laste mänguväljakute arv on viimastel aastatel jõudsalt suurenenud. Pea igal aastal on linn
renoveerinud vanu lagunenud mänguväljakuid, lisades neile tänapäevaseid turvalisi
mänguelemente. Mänguväljakud on laste ja nende vanemate seas väga populaarsed ja neid
kasutatakse aktiivselt.

53

54

2010

2011

61

63

2012

2013

39
29
19

2007

2008

2009

Joonis 13. Laste mänguväljakute arvu kasv23

Lasnamäe linnaosa haljasaladele on rajatud neli peremänguväljakut (Pae park, Tondiloo park,
Vormsi park ja Koorti haljasala), kus on loodud tegevusvõimalused igale vanuserühmale.
Sealhulgas on nii noortele kui ka eakatele loodud võimalus parandada liikumisharjumusi,
kasutades peremänguväljakute välijõusaale. Arengukavaga hõlmataval perioodil on planeeritud
jätkata lauatenniselaudade ja jõuharjutusteks sobiliku inventari paigaldamist.

2.6. Elukeskkond
2.6.1. Energiavarustus
Lasnamäe on kaugküttepiirkond, kus soojusettevõteteks on Tallinna Küte ja Era Küte. Linna
põhipartner on Tallinna Küte, kes rendilepingu alusel kasutab kaugküttevõrku, ostab soojusenergia
põhiliselt hakkepuidul töötavast Väo koostootmisjaamast ja jäätmetel töötavast Iru Elektrijaama
jäätmeenergiablokist ning müüb tarbijatele. Kaugkütte toimimist ja sellega liitumist reguleerib
Tallinnas Tallinna Linnavolikogu 27.05.2004 vastu võetud määrus nr 19 “Tallinna
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord,
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja
arenduskohustus”.24 Lasnamäe elamute energiasäästlikkuse ja soojapidavuse suurendamiseks oleks
oluline toetada korteriühistuid hoonete rekonstrueerimistööde teostamisel ning teha selles osas
koostööd ka riigiga eeloleval uuel EL rahastusperioodil.

22

Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
Tallinn arvudes 2014. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2014-3
24
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96828&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
23
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2.6.2. Teed, tänavad ja parkimine
Sõiduteede pikkus Lasnamäe linnaosas on kokku 102,1 kilomeetrit, kõnniteede pikkus 101,6 km ja
kergliiklusteede pikkus 36,9 km. Tegemist on kohalike teedega ning nende korrashoid on
reguleeritud teehoiukavaga.
Linnaosas on kolm jalakäijate tunnelit (Tondiraba, Mustakivi ja Ülemiste jaama tunnel) ja üks
autotunnel (Ülemiste ristmiku tunnel).
Siin paiknevad veel autoviaduktid (Pallasti, Võidujooksu, Smuuli, Laagna tee Smuuli, Härma,
Varraku, Raadiku, Peterburi tee, Ülemiste liiklussõlme Peterburi tee, Suur-Sõjamäe) ja jalakäijate
viaduktid (Pae, Lindakivi, Saarepiiga, Kantsi) ning Pae pargi, Iru ja Peterburi tee sillad (üle Pirita
jõe).
Nii nagu teistes linnaosades, on ka Lasnamäel probleemiks parkimiskohtade nappus 1970.–1980.
aastatel ehitatud elamukvartalites, sest toona ei osatud arvestada tänapäevase autostumise
tasemega. Parkimismajad olid küll ette nähtud, kuid jäid omal ajal valmis ehitamata.
Parkimisprobleemide leevendamiseks on elamualade lähedal asuvatele reservmaadele rajatud
ajutisi valvega parklaid.
Arengukava hõlmatud perioodil on kavas:
Tallinna Transpordiameti poolt sisse viia täiendus parkimisalade normatiivide täitmise nõue
miljööväärtuslikel aladel elamute renoveerimisel ja pööningu korruste väljaehitamisel.
Projekt „Hoovid korda“ raames korteriühistutega koostöös korrusmajade piirkonnas korraldada
täiendavate parkimiskohtade rajamist väheväärtusliku ja hävinenud murupindade arvelt.
Uute detailplaneeringute koostamisel hoonestamata aladele anda võimalus investoritel
lähipiirkonna nõudluse olemasolul uute parkimishoonete rajamist koostöös linnaga.
Tänavate rekonstrueerimisel Tallinna Kommunaalameti poolt arvestatakse liikluspuuetega
inimeste ja vaegnägijate vajadustega. Selleks paigaldatakse jalakäijate ülekäigukohtadele ja
ohutussaartele vastavalt madaldatud äärekive ja nupukive.
2.6.3. Ühistransport ja liikluskorraldus
Ühissõidukipeatusi on linnaosas 198, neist 187 on bussi- ja 11 trammipeatused.
Arengukavaga hõlmatud perioodil on kavas korrastada 68 bussi- ja 6 trammipeatust.
Alates 1. jaanuarist 2013 on Tallinna ühistranspordis võimalik tasuta sõita kõikidel
rahvastikuregistris Tallinna elanikuks registreeritud inimestel. Selleks on Tallinna ühistranspordis
võetud kasutusele e-piletisüsteem. Transpordikorralduse uuendused, tasuta sõit ja bussiradade
rajamine on suurendanud ühistranspordi kasutajate arvu.
Lasnamäe elanikud on üldiselt transpordikorraldusega rahul. Lasnamäe linnaosal on väga hea
ühendus kesklinnaga, kuid parendamist vajab linnaosa asumite vaheline ühendus. Samuti vajaks
parandamist linnaosa elamu- ja tööstusala vaheline ühissõidukiliiklus, mis lihtsustaks inimeste
kodust tööle ja töölt koju pääsemist ning avardaks linnaosa elanike töö leidmise võimalusi.
Parandamist vajab ka kergliiklusteede ühendus kesklinnaga ja linnaosa asumite vahel.
2015. aasta jooksul valmib koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tampere Ülikooliga uuring
„Ühistranspordi liinivõrgu modelleerimine“, mille käigus antakse hinnang olemasolevale
liinivõrgule ja tehakse ettepanekud nõudlusest lähtuvalt liinivõrgu muudatusteks. Arvesse võetakse
nii ühistranspordiga kui autodega liikumised ning võimalusel kasutatakse ka töö- ja elukoha
vahelisi seoseid. Nimetatud uuring annab detailsema pildi transpordikorraldusest ja võimalikest
planeeritavatest muudatustest tulevikus ka Lasnamäel.
2.6.4. Elamu- ja kommunaalmajandus
Lasnamäe olemasoleva elukeskkonna arendamise ja uute kvaliteetsete hoonestusalade
planeerimise tulemusel ning eeldades (eeltoodu põhjal) ka olemasoleva elanikkonna hajumist,
läheneb Lasnamäe elamispinna suuruse näitaja Euroopa keskmisele tasemele. Euroopa
elamispinna suuruse keskmine näitaja on praegu üle 40 m2 elaniku kohta, Lasnamäel on see u
22 m2 elaniku kohta ning eelduste kohaselt suureneb elamispinna keskmine suurus 33 m2-ni
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elaniku kohta.25 Ülevaade Lasnamäel olemasolevatest elamutest 2014. aasta sügisese seisuga
annab tabel 9.
Tabel 9. Lasnamäe linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel26
Elamu tüüp

Arv

Väikeelamud
Kuni 5-korruselised
korterelamud
6–9-korruselised korterelamud
10-korruselised ja kõrgemad
korterelamud
KOKKU

Korterite
arv

67
438

94
18 082

249
38

29 407
3306

792

50 889

Kommunaalteenuseid osutavad enamasti monopoolses seisundis ettevõtted, nagu Tallinna Vesi,
Tallinna Küte ja Eesti Energia. Oma (gaasi)katlamaja on väga vähestel hoonetel.
Lasnamäe munitsipaalelamufondi kuulub 32 elamut 2710 korteriga, mis moodustab 5,3 %
linnaosa korterite üldarvust. 32 elamust 19 on ehitatud koostöös erasektoriga (vaata tabelid 10 ja
11). Eeltoodud elamute hulgas on ka 5 sotsiaalelamut, kus osutatakse puuetega inimestele
sotsiaalseid teenuseid 405 korteriga.
Lisaks on linnaosas üksikkorteritena 15 sotsiaal- ja 63 munitsipaalkorterit. Suur-Sõjamäe tn 6a
asub rehabilitatsioonikeskus, kus lisaks osutatakse majutusteenust kodututele ja vanglast
vabanenutele. Samuti toimub varjupaiga teenuse kodututele ja vanglast vabanenutele osutamine
elamus Mahtra tn 44.
Tabel 10. Sihtrühmadele väljaüürimiseks kasutusele võetud sundüürnikele pos 1 -11, pos 12 – 19 noorperedele ja
linnale vajalikele töötajatele
Kasutuselevõtt

Jrk

Aadress

Vara valitseja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Meeliku 22/1
Meeliku 22/2
Meeliku 22/3
Meeliku 22/4
Meeliku 22/5
Meeliku 24/1
Meeliku 24/2
Meeliku 24/3
Meeliku 24/4
Meeliku 24/5
Raadiku 8/2
Raadiku 8a/2
Raadiku 8b/2
Raadiku 8/3
Raadiku 8a/3
Raadiku 8b/3
Raadiku 8/1
Raadiku 8a/1
Raadiku 8b/1

Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Loopealse Elamu / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA
Raadiku Arendus / LVA

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011

Eluruumide
üldpind m2
9493,6
1170,3
2315,9
2315,9
1170,3
2315,9
2315,9
2340,5
9493,6
2340,5
9244,8
9244,8
9244,8
6549,6
6549,6
6549,6
9162,9
9162,9
9162,9

Korterite
arv
200
20
40
40
20
40
40
40
200
40
140
140
140
104
104
104
161
161
160

Tabel 11. Lasnamäe majad
Jrk
1.
2.
3.
4.
25
26

Aadress
Hooldekodu tee 15
Hooldekodu tee 21
Hooldekodu tee 23
Hooldekodu tee 23a

Vara valitseja
Linnavaraamet
Linnavaraamet
Linnavaraamet
Linnavaraamet

Kasutuselevõtt
2002
2006
2006
2006

Eluruumide
üldpind
1128,4
2046,0
2028,1
2081,4

Korterite
arv
54
68
64
68

Sh sotsiaalkortereid

Lasnamäe elamualade üldplaneering. Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsus nr 238
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54
7
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hooldekodu tee 23b
Loometsa 6
Alvari 37
Pae 48
Kivimurru 12a
Kivila 3a
Muhu 9
Paasiku 7
Katleri 6

Linnavaraamet
Linnavaraamet
Linnavaraamet
Linnavaraamet
Linnavaraamet
Lasnamäe LOV
Lasnamäe LOV
Lasnamäe LOV
Lasnamäe LOV

20
2006
2003
2002
2002
2005
1985
1988
1991
1991

731,4
4439,8
1888,6
901,7
283,3
3094
3106
3139,8
3192,3

24
98
44
24
12
90
90
90
90

2

87
88
87
89

Munitsipaalelamuehitus Tallinnas on võimaldanud lahendada eelkõige sundüürnike kuid ka noorte
perede eluaseme probleeme. Samuti on sellest tuge olnud majanduslikult vähekindlustatud ja
riskirühmadesse kuuluvatel isikutel.
Tallinna teise elamuehitusprogrammi raames on kavas jätkata uute munitsipaalkortermajade
ehitamisega. Neist esimesed on kavas rajada Lasnamäele Uuslinna tn 3a eesmärgiga võimaldada
munitsipaalkortereid noortele õpetajatele.
2.6.5. Jäätmekäitlus
Korraldatud jäätmeveo tagamiseks on linnaosas moodustatud kolm jäätmeveopiirkonda: nr 10
(Pae–Ülemiste), nr 11 (Laagna–Tondiraba), nr 12 (Priisle–Mustakivi).
Jäätmejaam asub Suur-Sõjamäe 31a. Ohtlike jäätmete üleandmiseks on mitu võimalust: ohtlike
jäätmete vastuvõtt (Pae 76) ja Lukoili kütusetanklate kogumismahutid (Kivila 28, Tondiraba 1 ja
Peterburi tee 38). Ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist korraldavad ATI Grupp OÜ
(Peterburi tee 94), Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ (Suur-Sõjamäe 48c), EcoPro AS (Betooni 17),
Prügiekspert OÜ (Betooni 28) ja Eesti Keskkonnateenused AS (Betooni 28c). Jäätmete paremaks
sorteerimiseks ja paigutamiseks on korteriühistud asunud rajama jäätmemaju.
Arengukava perioodil jäätmekäitluses mingeid muutusi ette näha ei ole.
2.6.6. Heakord
Õuealade heakord vajab parandamist eelkõige kortermajade piirkondades. See tuleneb eeskätt
omandivormiga seotud probleemidest ning omavalitsuse ja elanikkonna nõrgast koostööst. Vaja on
jätkuvalt toetada ühistute algatusi õuealade heakorrastamisel, kuna see mõjutab otseselt
elukvaliteeti elamupiirkondades.27
Linnaosa valitsus katab hooldatavate haljastute hooldusvajadusest 19,6% so 138,8 ha haljastute
kogumahust. Prognoosi kohaselt peaks lähiaastatel linnaosa tulude kasv võimaldama suurendada
ka hooldatavate haljasalade mahtu.
2.6.7. Turvalisus
Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrusega nr 88 on kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni
moodustamine ja selle põhimäärus”, mille eesmärk on koordineerida Tallinna linna
haldusterritooriumil tegevusi hädaolukorraks valmistumisel, hädaolukorra lahendamisel osalemisel
ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel. Kriisikomisjoni juhib linnapea. Moodustatud
kriisireguleerimismeeskonna ülesanne on koordineerida teabevahetust ja ametkondade koostööd
ning analüüsida olukordi.
Lasnamäe linnaosa vanema käskkirjaga on kinnitatud „Juhend hädaolukordade või tehnovõrkude
ulatuslike avariide tagajärgede likvideerimise korraldamisel Lasnamäe Linnaosa Valitsuse bilansis
olevates ja kasutusse võetud hoonetes”28 ja asjaomase komisjoni koosseis. Komisjoni ülesanne on:
- korraldada hädaolukorra ja ulatuslike avariide tagajärgede likvideerimist;
- korraldada koolitusi ja õppusi;
- kavandada ennetusmeetmeid ning korraldada teavitamist ja koostööd.
Juhend lähtub eespool nimetatud õigusaktidest ning määratleb linnaosa tasandi tegevused,
käsuliinid ning vastutajad hädaolukordades tegutsemisel bilansis ja kasutusse võetud hoonetes.
27
28

Lasnamäe elamualade üldplaneering. Kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238
Käskkiri nr 1-13PT/4, 30.01.2015
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Juhendis on ka linnaosa bilansis ja kasutusse võetud hoonete tehnilised näitajad ja andmed
kontaktisikute kohta, et tagada operatiivne ja tulemuslik tegutsemine hädaolukorras.
Alates 2014. a septembrist võtavad Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistujad inimesi vastu
paremaks teenindamiseks Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ruumes aadressil Pallasti tn 54. Lisaks on
vaja tagada vähemalt kord nädalas inimeste vastuvõtt aadressil Raadiku tn 8b/1-5.
Turvalisuse tagamiseks ja kodanike teadlikkuse suurendamiseks tuleb Lasnamäe Linnaosa
Valitsusel jätkata korteriühistute infopäevade korraldamist, kus osalevad munitsipaalpolitsei ja
politsei esindajad. Infopäevadel saavad inimesed võimaluse õiguskaitseorganite esindajatega
vahetult suhelda ja neile küsimusi esitada.
Baaride, restoranide ja alkoholimüügipunktide lahtiolekuaegade korrigeerimisel tuleb lähtuda
elanike ettepanekutest ja politseistatistikast.
Turvalisuse parendamiseks on paljudes kohtades vaja parendada ka tänavavalgustust, näiteks K.
Kärberi 48 ümbruses, Mahtra 44 ja 48 hoovialal, Pae 31 ja 33 sisehoovis, Võidujooksu tn
piirkonnas jm.

3. Ettevõtlus
Majandustegevuse registri andmetel oli 2014. aasta 1. juuni seisuga Lasnamäel registreeritud 3340
ettevõtet. 29
Ettevõtlus on mitmekesine ning siin leidub nii väikseid jaekaubandus- ja toitlustusettevõtteid kui
ka suuri mitmesaja töötajaga tootmisettevõtteid. Viimaste olemasolu võib pidada Lasnamäe
ettevõtluse eripäraks. Töötajate arvult suurim on aga AS Eesti Post, kus on 2356 töötajat, kellest
Tallinnas töötab 951. Esikolmikus on tallinlastest töötajate arvult veel Kulinaaria OÜ
252 töötajaga ja AS E-Profiil 197 töötajaga.
Käibelt suurim Lasnamäe ettevõte on Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal, mille käive 2013. aastal oli
ligemale 303 miljonit eurot. Sellele järgnesid ALSTOM Estonia AS 147 miljoni ja If P&C
Insurance AS 117 miljoni euro suuruse käibega.
Kõige kasumlikum Lasnamäe linnaosas asuv ettevõte on aga AS METAPRINT, mille kasum oli
2013. aastal 5 miljonit eurot. Esikolmiku teine oli osaühing KRIMELTE 4,4 ja kolmas AS
PRINTALL 4,1 miljoni euro suuruse kasumiga.
Linnaosa ettevõtetest suurim eksportija on OÜ Top Connect, mille ekspordikäive oli 2013. aastal
35,6 miljonit eurot ja seda 58,8 miljoni euro suuruse käibe juures. Teine suur eksportija oli AS
Eolane Tallinn, mille kogukäive 32,1 miljonit eurot oli ekspordikäive. Ekspordikäibe edetabeli
kolmas ettevõte oli AS METAPRINT, mis eksportis toodangut 24,2 miljoni euro eest.
Heade majandusnäitajate ja suure töötajate arvuga ettevõtetest tuleb välja tuua veel ASi Otto Bock
Estonia, mis tegeleb ortopeediliste abivahendite ja nende osade tootmisega, kõigile hästi tuntud
Premia Tallinna Külmhoone ASi, ASi Lasbet Tootmine, kus toodetakse kokkupandavaid
betoonehitisi ja nende detaile, ning Logistika Pluss OÜd.
Kuuekümne suurima Lasnamäe ettevõtte kogukäive 2013. aastal on muljetavaldav 2 095 842 925
eurot ja kasum 239 295 705 eurot ning tööd pakuvad need ettevõtted kokku 16 776 töötajale.
Suurte ja keskmiste ettevõtete kõrval ei tohi unustada väikeettevõtluse olulisust ja vajalikkust ning
nende tegevuse osas kaasabi ja toetuse osutamist koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga. Alates
2007. aastast on Ülemiste City’is avatud Ülemiste ettevõtlusinkubaator. Ülemiste
ettevõtlusinkubaatori eesmärgiks on ettevõtete stardi- ja arenguriskide vähendamine ning nende
konkurentsivõime tõstmine. Selleks pakub inkubaator alustavatele ettevõtjatele ärialustus-,
äriarendus- ja äriruumiteenuseid.
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Tegemist on juriidilise aadressiga, st ettevõte võib tegelikult mujal tegutseda, kuid on registreeritud Lasnamäel.
Samas võib Lasnamäel tegutseda ettevõtteid, mille juriidiline aadress on mujal.
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Arvestades Lasnamäe linnaosa soodsat logistilist asukohta magistraalteede suhtes, lennujaama
vahetut naabrust ning raudtee olemasolu, võib pidada tulevikus kasvavateks tegevusvaldkondadeks
veondust, laondust ning hulgi- ja vahenduskaubandust.
Ettevõtluse soodustamiseks ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks saab linnaosavalitsus teha
koostööd Tallinna linna erinevate ametitega nii ettevõtjate nõustamisel kui ettevõtlustaristu
edasiarendamisel.

4. Korteriühistud ja kodanikuühiskond
Vanu korrusmaju haldavad valdavalt korteriühistud, on ainult mõni korteriomanike ühisus. Kõigi
Lasnamäe LOV halduses olnud majade haldamine ja majandamine anti üle kas elamus
moodustatud korteriühistule või korteriomanike määratud valitsejale. Viimastel aastatel
kinnisvaraarendajate ehitatud korterid müüakse korteriomanikele, kes moodustavad tavaliselt
elamu haldamiseks korteriühistu (kui seda pole teinud juba arendaja). Endistes
kooperatiivelamutes on säilinud veel mõni elamuühistu.
Lasnamäe linnaosas on praegu ligikaudu 739 korteriühistut. Täpset arvu ei ole võimalik välja tuua,
kuna see arv suureneb iga valmiva korterelamuga.
Kuigi ka eelneval planeerimisperioodil on linnaosa elanikke kaasatud nii linnaosa
heakorraaktsioonidesse, detailplaneeringute menetlemisse kui ka vaba aja üritustesse, tuleb seda
tegevust laiendada.
Korterelamute ümbruse teede, parklate ja haljasalade rajamiseks ja korrastamiseks on
korteriühistutel võimalik jätkuvalt osaleda projektis „Hoovid korda“ ning programmis „Roheline
õu“. Korteriühistute suur huvi eelnimetatud projektide vastu näitab suundumust, et elanikele läheb
lisaks oma korterile üha enam korda kodu lähiümbrus ja selle heakord.
Linnaosas tuleb igati soodustada kodanikuühenduste teket ja koostööd nendega, sest
kodanikuühendused ja nende kaasamine otsustusprotsessidesse on oluline osa kohaliku elu
korralduse üle vastutuse võtmises.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
- teavitustöö ja kommunikatsiooni parandamine detailplaneeringute algatamise ja avalike
arutelude info avaldamise osas, s.h. elanike informeerimine läbi sotsiaalmeedia;
- linnaosa arengut käsitlevate teemade arutamiseks ümarlaudade korraldamine;
- kodanikeühenduste kaasamine infopäevadele ja heakorrakuu osalemisse.

5. Lasnamäe linnaosa juhtimine
Lasnamäe linnaosa loodi 1993. aastal, selle valitsemisorganid on linnaosa halduskogu ja linnaosa
valitsus. Halduskogu ülesanne on esitada linnaosa valitsusele ja linnavolikogu komisjonidele
soovituslikke ettepanekuid linnaosa valitsuse töö ja haldusterritooriumi elu paremaks
korraldamiseks. Linnaosa halduskogul on Tallinna põhimääruses sätestatud alustel ja korras õigus
algatada linnavolikogu õigusakte. Lasnamäe linnaosa halduskogusse kuulub 33 liiget. Tegutsevad
halduskogu haridus- ja kultuurikomisjon, korrakaitsekomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,
revisjonikomisjon ning vara- ja majanduskomisjon.
Tallinna Linnavolikogus esindab Lasnamäe linnaosa 16 volikogu liiget.
Linnaosa valitsus on linna ametiasutus, mis täidab linnaosa haldusterritooriumil talle põhimääruse
ja muude Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid. Linnaosa valitsust juhib linnaosa vanem,
kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära
linnaosa halduskogu arvamuse.
Lasnamäe linnaosa valitsusel on neli struktuuriüksust: sotsiaalhoolekande, linnamajanduse,
kultuuri- ja noorsootöö, rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond. Kokku on linnaosa
valitsuses 88 teenistuskohta.
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Linnaosa valitsuse halduses on munitsipaalasutused Lasnamäe Noortekeskus, Lasnamäe
Sotsiaalkeskus, Lasnamäe Spordikompleks, Kultuurikeskus Lindakivi ja Lasnamäe Saun.
Elanikke teenindatakse teenindussaalis (Pallasti 54)
sotsiaaltoetuste talituse teeninduspunktis (Punane 48a).

ja

sotsiaalhoolekande

osakonna

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaalis on kaks töötajat, kes jagavad külastajale infot
linnaosa, Tallinna Linnavalitsuse ja selle allasutuste töökorralduse kohta, abistavad avalduste
esitamisel, annavad teavet telefoni teel ning suunavad kliente probleemist olenevalt spetsialistide
juurde. Suurema osa pöördumistest moodustavad sotsiaalhoolekande, rahvastikuregistri toimingute
ja eluasemetaotluste küsimused. Nädala jooksul pöördub teenindussaali ligikaudu 600 külastajat.
Vastuvõttudele suunatakse neist 350–400.
E-teenuseid saavad isikud kasutada rahvastikuregistrisse elukohateate esitamiseks, toetuste
taotlemiseks, sündide registreerimiseks ja teiste linna teenuste tarbimiseks. Nädalas laekub
riigiportaali kaudu enamasti 40–45 avaldust.

6. Lasnamäe piirkondlikud erisused
Lasnamäe on:
 Tallinna idavärav, sest linnaosas paikneb Ülemiste lennujaam ja valdav osa liiklusest Narva
suunal ning suur osa Viimsi ja Pirita suunal läbib Lasnamäed ning siia planeeritakse rajada ka Rail
Baltica Ülemiste terminal;
 Tallinnas prioriteetne munitsipaalelamuehituse ja sotsiaalmajutusüksuste rajamise seisukohalt
ning siin paikneb märkimisväärne osa Tallinna elamufondist;
 koht, kus paikneb suur osa Tallinna tööstusest, siin on atraktiivne tööstuspark ja laiendatakse
uuendusmeelset ärikeskkonda Ülemiste Citys;
 pindalalt ja elanike arvult suurim linnaosa;
 linnaosa, kus on kõige rohkem vaba maad arendustegevuseks;
 hoolimata paneelelamutest roheline linnaosa;
 linnaosa, kus noori on nii absoluutarvult kui ka suhteliselt kõige rohkem;
 piirkond, kus mitte-eestlastest elanikkond on ülekaalus ja kus Eesti kodakondsuseta elanikke on
kõige rohkem (16,5%).

7. Lasnamäe linnaosa olukorra SWOT-analüüs
Tabelis on koondatud läbiviidud küsitluse ja töörühmades toimunud arutelude tulemused. Selles
on välja toodud need tugevused, nõrkused, võimalused, ohud ja riskid, mida nimetati kõige
rohkem.
TUGEVUSED

NÕRKUSED

T1 Logistiliselt soodne asukoht ja head
transpordiühendused
T2 Suur pindala
T3 Vaba maa arendustegevuseks
T4 Optimaalne lasteaedade asukoht ja
arv
T5 Linna keskmisest parem teede ja tänavate
olukord
T6 Tootmisettevõtete arv ja
töökohtade rohkus
T7 Elanike suur arv ja
kontsentratsioon väikeettevõtluse
arendamiseks
T8 Mitmekultuurilisus

N1 Ebapiisavalt parkimiskohti
korterelamute läheduses
N2 Linnaosasisene transpordiühendus
N3 Reformimata maa ja riigi kinnistute
korrashoid
N4 Vaba aja veetmise puudulik taristu,
arvestades linnaosa elanike arvu
N5 Erakorralise arstiabi
mitte piisav kättesaadavus
N6 Vähene kogukondlik aktiivsus
(vähe asumiseltse ja nõrk
identiteet)

VÕIMALUSED

OHUD

V1 Tallinna prioriteet areneda rohelise
linnana (pargid, haljasalad jms)
V2 Elamufondi suurendamine
(munitsipaalkorterid)

O1 Õnnetusriskiga ettevõtete lähedus
ja ohtlikud transiitveosed
O2 Väo karjääri kasutamisega
kaasnevad keskkonnaohud

V3 Linna transporditaristu arendus
(tramm, liiklussõlmed)
V4 Riigimaa reserv reformimiseks
V5 Kehtivad üldplaneeringud
võimaldavad arendustegevust
pikema aja jooksul
V6 Koostöö tõhustamine
korteriühistute, ettevõtete ja
kodanikuühendustega
V7 Euroopa Liidu struktuurifondide
toetused arendusprojektide
elluviimiseks
V8 Üldhariduskoolide optimaalse
võrgustiku loomine,
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O3 Hinnatõus ja sellest tulenevalt
kasvavad taristu ülalpidamise
kulud
O4 Liikluskoormuse hüppeline kasv
seoses linnalähipiirkondade
transiitliiklusega ning sellest
tulenev liiklusohutuse vähenemine
ning keskkonnasaaste
suurenemine
O5 Raskeveokite transiitliiklusest tulenev
liikluskoormuse suurenemine ning
liiklusohutuse vähenemine
O6 Toimetulekutoetuse taotlejate ja
töövõimetuspensionäride arvu
suurenemine ning sellest tulenevalt
sotsiaalsete probleemide teravnemine ning
surve eelarve kuludele
O7 Toimetulekutoetuse taotlejate ja
töövõimetuspensionäride arvu
suurenemine ning sellest tulenevalt
sotsiaalsete probleemide teravnemine

Arengukava eesmärkide ja tegevuste osas on näidatud, milliste tugevuste (T), nõrkuste (N),
võimaluste (V) või ohtudega (O) on need seotud.

8. Lasnamäe arengumudel
Lasnamäe arengumudeli (joonis 14) loomise aluseks on strateegia Tallinn 2030 ja Tallinna
arengukava aastateks 2014–2020. Nende ja Lasnamäe linnaosa praeguse olukorra alusel on välja
töötatud Lasnamäe arenguvisioon aastaks 2030 ja arengukava aastateks 2015–2020.
Arengukavas määratakse kindlaks eesmärgid, mis on kooskõlas strateegia Tallinn 2030 kuue
strateegilise eesmärgiga:
1. ettevõtlik, tööturul nõutud ja hästi tasustatud tallinlane – suure tootlikkusega ja efektiivse
majandusega Tallinn;
2. turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv tallinlane – haritud, võimekas ja
avatud Tallinn;
3. vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste tegevusvõimalustega ning
elamusterohke Tallinn;
4. hoolitsetud, kaitstud ja abistatud tallinlane – maandatud riskidega ja (sotsiaalselt) turvaline
Tallinn;
5. kodu, töö- ja puhkeelu säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane – hubase, inspireeriva ja
keskkonnasõbraliku linnaruumiga Tallinn;
6. demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased – teadmistepõhise
juhtimise ning hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn.
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Strateegia Tallinn 2030
Tallinna arengukava 2014–2020

Lasnamäe linnaosa hetkeolukord

Lasnamäe linnaosa visioon 2030 ja arengukava 2015–2020

Eesmärgid
1. Atraktiivsete
töökohtadega
ettevõtlus

2. Laialdased
õppimis- ja
enesearendusvõimalused

3. Mitmekesised vaba
aja veetmise
võimalused

4. Turvaline
elukeskkond

5. Aktiivne ja
linnaosa elukohana
väärtustav
elanikkond

6. Hubane, inspireeriv
ja keskkonnasäästlik linnaruum

7. Hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötav linnaosavalitsus
ning allasutused

Tege
vuste
elluv
iimis
e ja
strat
eegili
ste
eesm
ärkid
e
saav
utam
ise
seire

Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks
Joonis 14. Lasnamäe arengumudel

Seatud eesmärkidel on üks-ühene seos strateegia Tallinn 2030 strateegiliste eesmärkidega. Lisaks
seati pikaajaline eesmärk „Aktiivne ja linnaosa elukohana väärtustav elanikkond”. See tuleneb
otseselt visioonist ja rõhutab seda, et linnaosa identiteeti kujundavad suuresti siin elavad inimesed,
kelle kaasatus linnaosa arengusse on väga oluline. Nimetatud eesmärk haakub korraga mitme teise
eesmärgiga, täiendab ja toetab neid.
Arengumudel näitab ka seda, et tegevuskava ja eesmärkide saavutamist jälgitakse pidevalt ning
selle alusel hinnatakse saavutatut ning vajaduse korral korrigeeritakse arengu- ja tegevuskava.

8.1. Visioon „Lasnamäe 2030”
Visioon määrab ära selle, milline võiks Lasnamäe mingi aja pärast olla ehk millisena elanikud
tahavad oma linnaosa kaugemas perspektiivis näha.
Visioon
Lasnamäe linnaosa on Tallinna kiiresti arenev uuendusmeelne idavärav, kus eksisteerivad
sõbralikult koos eri kultuurid, kus on tasakaalus hooldatud loodusmaastik ja urbanistlik
keskkond, kus on hinnatud töökohti ning mitmekesiseid enesearendamise ja vaba aja
veetmise võimalusi igas vanuses inimestele ning mille elanikud on kaasatud linnaosa tuleviku
kujundamisse.

8.2. Visiooni elluviimiseks vajalikud muutused
Selleks, et visioon realiseeruks, on vaja mitmeid muutusi, millest olulisemad on koondatud
alljärgnevasse tabelisse.
Tabel 9. Lasnamäe praegune ja soovitud olukord.

Valdkond
Lasnamäe maine
Haridus ja
noorsootöö

Praegune olukord
Ajaloolisest arengust
tulenev maine
Koolivõrk vajab
struktuurseid
ümberkorraldusi ja

Soovitud olukord
Lasnamäe on mainekas elu-,
töö- ja vaba aja veetmise koht
Lasteaedade ja koolide ning
noortekeskuste võrgustik on
optimaalne
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Sotsiaalhoolekanne
ja tervishoid

Kultuur, sport ja
vaba aeg

Elukeskkond
Ettevõtlus ja
tööhõive

Korteriühistud ja
kodanikuühiskond

Linnaosa juhtimine

noortekeskusi on
ebapiisavalt
Liiga palju on
universaaltoetusi, linnaosas
puudub koht, kus saada
erakorralist arstiabi, ning
sotsiaalabi vajavate
inimeste ja pikaajaliste
töötute hulk kasvab kiiresti
Sportimisvõimalusi on
piisavalt, kuid
kultuuriobjekte on vähe.
Kultuuri-, spordi- ja vaba
aja taristu on ebaühtlaselt
arendatud
Lõpuni rajamata rohealad
ning piisavalt välja
arendamata taristu
Lasnamäe on kiiresti
areneva ettevõtluskeskkonnaga linnaosa, kus
on võimalik leida
mitmesuguse
kvalifikatsiooniga vaba
tööjõudu
Toimivat kodanikuühiskonda ei ole, kuid
korteriühistute tegevus
areneb tõusujoones
Linnaosa juhtimine on
stabiilne ja arvestab
elanikkonna praeguste
ootuste ja vajadustega

Sotsiaalhoolekanne on
sihtrühma- ja vajaduspõhine
ning linnaosas on erakorralise
arstiabi saamise võimalus.
Tegelikest abivajajatest on
ülevaade ja nende hulk on
stabiliseerunud
Kultuuri-, spordi- ja vaba aja
taristu pakub piisavalt võimalusi
erinevate huvidega inimestele

Turvaline. Hästi toimiv taristu.
Piisavalt hooldatud ja
korrastatud rohealasid.
Lasnamäe on atraktiivne
piirkond uutele
tootmisettevõtetele ja
tööstusparkidele ning siin leidub
piisavalt töökohti eri vanuses
inimestele
Elanikud väärtustavad oma
elukeskkonda ning panustavad
ka ise aktiivselt elukeskkonna
loomisesse
Linnaosa juhtimine on
kogukonnaga seotud ning
arvestab elanike ootuste ja
vajadustega, olles sealjuures
uuendusmeelne ja eesmärkidele
suunatud ning teenistujate arvult
optimaalne

8.3. Visiooni saavutamise tulemusnäitajad
Visiooni saavutamise hindamiseks on järgneva perioodi soovitud sihtväärtused aastaks 2020
toodud alljärgnevas tabelis.
Tabel 10. Visiooni tulemusnäitajad

Tulemusnäitaja
Elanike arv
Üldine rahulolu
linnaosaga

Praegune seis
118 394
86%

Soovitud tase
125 00030
88%

Teabe allikas
Rahvastikuregister
Rahulolu-uuring31

(olen väga rahul+ pigem
olen rahul)

Rahulolu
ühistranspordiga (olen

91%

92%

Rahulolu-uuring

64%

66%

Rahulolu-uuring

väga rahul+ pigem olen
rahul)

Rahulolu teede
30
31

Elanikkonna kasv tuleneb eelkõige väljastpoolt Tallinna sisserändavate inimeste arvelt
Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2013. Uuringu raport. 23.12.2013
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seisukorraga
(olen väga rahul+ pigem
olen rahul)

Rahulolu kõnniteede
olukorraga

81%

82%

Rahulolu-uuring

93%

94%

Rahulolu-uuring

72%

75%

Rahulolu-uuring

(olen väga rahul+ pigem
olen rahul)

Rahulolu haljasalade ja
parkide seisundiga (olen
väga rahul+ pigem olen
rahul)

Mänguväljakute
seisund ja nüüdisaegsus
(olen väga rahul+ pigem
olen rahul)

8.4. Arendustegevuse põhimõtted
Lasnamäe linnaosa arendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
 elanikekesksus – linnaosa arendamisel lähtutakse elanike põhjendatud vajadustest ja ootustest
ning linna võimalustest, kusjuures elanikke kaasatakse linnaosa arengu seisukohast oluliste
küsimuste lahendamisse, et suurendada nende seotust kodukohaga;
 lahendustele orienteeritus – kerkinud probleemides nähakse arenguvõimalusi ning igale
olukorrale püütakse leida sobivaim lahendus;
 järjepidevus – arendustegevuse aluseks on pikaajalised eesmärgid, mis lähtuvad elanike ja
linnaosa kui terviku huvidest ning neid ei muudeta kergekäeliselt üksikisikute või huvirühmade
survel.

8.5. Eesmärgid ja tegevused 2015–2020
Lasnamäe linnaosa arendamise pikaajaliste eesmärkide seadmisel lähtuti Tallinna linna
arengudokumentidest, Lasnamäe praeguse olukorra hinnangust ja arenguvisioonist aastaks 2030.
Iga eesmärgi seadmisel võeti arvesse Lasnamäe looduslikku, majanduslikku, sotsiaalset ja
kultuurilist eripära. Eesmärgid on jaotatud pea- ja alameesmärkideks ning iga alameesmärgiga on
seotud selle saavutamiseks vajalikud tegevused. Kõikide peaeesmärkide jaoks valiti välja
tulemusnäitajad, et oleks võimalik hinnata eesmärgi saavutamist.
Kõikide arengukava eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimise eest vastutab
Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Seetõttu ei ole iga üksiku prognoositava tegevuse juures ära toodud
vastutajaid.
1. PEAEESMÄRK
Atraktiivsete töökohtadega ettevõtlus
Tulemusnäitajad

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasnamäe ettevõtjate ümarlaua
korraldamine
Uued paigaldatud teabekandjad
(kõrgus 12m, laius 3,5m)
Parimate ettevõtjate tunnustamine

1x
aastas
1

1x
aastas
2

1x
aastas
2

1x
aastas
1

1x
aastas
1

1x
aastas
1

1x
aastas

1x
aastas

1x
aastas

1x
aastas

1x
aastas

1x
aastas

1.1 Uuendusmeelsed ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ettevõtted
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Koostöövõrgustike tekke soodustamine ja potentsiaalsete investorite nõustamine (T6, V5)
 Ettevõtluse toetamine koostöös Tallinna linna ametitega (V6)
 Lasnamäe ettevõtluskoja töö koordineerimine (V6)
 Ettevõtjate teavitamine ja nõustamine (V6)
 Ettevõtlustaristu edasiarendamine (V5, V7)
 Infoviidasüsteemide arendamine koostöös ettevõtetega (ettevõtlustaristu objektid) (T6, V6)

28

1.2 Elanikud on aktiivsed ja ettevõtlus võimaldab paremat tööhõivet
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Pikaajaliste töötute aktiveerimine koostöös Töötukassaga (O7)
 Noorte kaasamine nende paremaks ettevalmistuseks tööturule sisenemisel linnaosa hallatavate
asutuste kaudu (T7, O7, O3)
 Haridustee katkestanutele õppimisvõimaluste pakkumine Tallinna Täiskasvanute
Gümnaasiumis koostöös Töötukassa ja tööandjatega (T7, O7, O3)
 Vanemaealistele ja puuetega inimestele sobivate töövõimaluste otsimine ja nende nõustamine
(O7)
 Sotsiaalse ettevõtluse toetamine (N6, V6)
 Koostöö tihendamine korteriühistutega (N6)
2. PEAEESMÄRK
Laialdased õppimis- ja enesearendusvõimalused
Tulemusnäitajad

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasteaiakoht on tagatud kõigile
Lasnamäel rahvastikuregistrisse
kantud 3–7-aastastele lastele, kes
kohta vajavad
Huviringides osalejate arv
Toimivate huviringide arv
Tegutsevate MTÜde ja seltside
arv
Huvitegevuse võimalusi
tutvustavate kampaaniate arv
Lasnamäe noorte ajalehe
väljaandmine

Tagatud

Tagatud

Tagatud

Tagatud

Tagatud

Tagatud

1 450
48
45

1 500
48
45

1 520
48
45

1 540
50
46

1 550
50
46

1 560
50
46

3

3

3

3

3

3

2×
aastas

2×
aastas

2×
aastas

2×
aastas

2×
aastas

2×
aastas

2.1 Lasnamäe lastel ja haridustee katkestanud noortel on võimalik omandada alus- ja
üldharidus nüüdisaegses õpikeskkonnas
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Koostöös Tallinna Haridusametiga üleskerkivate probleemide fookuses hoidmine ja pidev
koostöö, et saada objektiivne ülevaade alus- ja üldharidusasutuste olukorrast (V8)
 Alus- ja üldharidusasutustele nende tegevuse toetamiseks linnaosa valduses olevate ruumide ja
töövahendite pakkumine (V8)
 Haridusasutuste ümarlaua korraldamine (V6)
2.2 Huvihariduse saamise võimalused on mitmekesised ja kättesaadavad
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Uue huvikooli rajamine (Punane 69) (N4)
 Linnaosa eelarves MTÜde projektide toetuse suurendamine (N6, V6)
 Linnaosa valitsus võimaldab koolitust huvihariduse koostöövõrgustikule (V6)
 Ringijuhtide töö tunnustamine (T8, N4)
2.3 Noorsootöö toimib hästi ja lähtub noorte vajadusest
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Probleemsete noortega tegelejate võrgustiku koordineerimine (O3)
 Uue noortekeskuse rajamine (N4)
 Olemasoleva noortekeskuse tasuta ajaveetmise võimaluste laiendamine ja haridusasutuste
toetamine noorte vaba ajaga seotud ürituste korraldamisel (linnalaagrid, õpilasüritused, projektid)
(N4, O3)
 Koostöö tihendamine koolide õpilasomavalitsuste ja õpilastest arvamusliidritega (V6)
 Koolide huvijuhtide töö tunnustamine (N4, O3)
 Lasnamäe noorte ajalehe väljaandmine (N6, V6)
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3. PEAEESMÄRK
Mitmekesised vaba aja veetmise võimalused
Tulemusnäitajad
Kultuuriürituste arv
sh traditsiooniliste
kultuuriürituste arv
Kultuurisündmustest osavõtjate
arv
Sporti ja tervislikke eluviise
propageerivate ürituste arv

2015

2016

2017

2018

2019

2020

800
8

810
8

820
8

830
8

840
8

840
8

84 000

85 000

86 000

87 000

88 000

89 000

4

4

5

5

6

6

3.1 Kultuuriliseks tegevuseks on palju võimalusi
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Traditsiooniliste kultuuriürituste jätkuv korraldamine (N4, O3)
 Eri rahvusrühmade kultuuride tutvustamine ja nende ühiskonda lõimumisele kaasaaitamine
(T8, N6, N4)
 Mittetulundustegevuse toetamine (N6)
 Kultuuritegevuse taristu laiendamine (N4, T8)
3.2 Elanikel on võimalik tegeleda tervisespordiga ja sportimiseks sobilikke kohti on piisavalt
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Tervisespordi ja -liikumise jätkuv edendamine ning selles valdkonnas tegutsevate MTÜ-de
jätkuv toetamine (N4, O3)
 Linnaosa elanikke kaasavate spordiürituste korraldamise toetamine (N4, O3)
 Kergliiklusteede võrgustiku arendamine (V1)
 Parkidesse ja haljasaladele lauatenniselaudade ja jõuharjutuste seadmete paigaldamine (V1)
4. PEAEESMÄRK
Turvaline elukeskkond
Tulemusnäitajad
Inimeste arv, kellele on osutatud
päevakeskuse teenuseid
Perede arv, kellele on osutatud
koduteenuseid
Õigusrikkumiste arv
(vähenemine võrreldes eelneva
aastaga)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 000

3 050

3 100

3 150

3 200

3 250

342

350

352

354

356

358

1%

1%

1%

1%

0,5%

0,5%

4.1 Elanikele on tagatud avalike teenuste kättesaadavus
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Linnaosa elanike nõustamine neile vajalike teenuste valdkonnas (O7)
 Sotsiaalvalveteenuse mahu suurendamine (O7)
 Puuetega isikutele mõeldud tugiisikuteenuse arendamine (O7)
 Dementsete päevahoiu teenuse vajaduse väljaselgitamine linnaosas (O7)
4.2 Loodud on toimetuleku ja aktiivselt elamise võimalused
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Puuetega inimeste tööhõive suurendamise toetamine (T7, O7)
 Eakate päevategevuse teenuse laiendamine (uute huviringide avamine, lisapersonal) (O7)
 Juhtumipõhise lähenemise juurutamine koostöös Tallinna Sotsiaal– ja Tervishoiuametiga (O7)
 Kodanikuaktiivsuse ärgitamine läbi sotsiaalmeedia ja ühisettevõtmiste (heakorrakuu, sügisene
lehekoristus, jõulukuuskede kogumine, kuuselõke, romuautode kaardistamine jne) (N6)
4.3 Lapsed ja pered on sotsiaalselt kaitstud, riskiperede ja vanemliku hoolitsuseta lastele on
tagatud abi, käitumisprobleemidega lastele on olemas rehabilitatsioonivõimalused
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Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Laste päevakeskuse teenuse mahu suurendamine (N4, O3)
 Asumikesksete filiaalide loomine (N4, O3)
 Võrgustikutöö arendamine riskiperede varaseks märkamiseks (O3, O7)
4.4 Majanduslikult vähekindlustatud ja riskirühmadesse kuuluvatele täiskasvanutele on
tagatud sotsiaalabi ning sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalused
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Sotsiaalmajades osutatavate teenuste loomine ja arendamine (O7)
 Toiduabi vahendamine (O7)
 Koduteenuse osutamise mahu suurendamine (O7)
 Vanglast vabanenute rehabilitatsioonivõrgustiku loomine (O7)
4.5 Paranenud on kogukonna tervisesuutlikkus
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Jätkub linnaosa tervisedendustaristu arendamine (N4, V1, T3)
 Jätkub tervist toetava sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kujundamine (N4, V1, T3)
 Terviseteadlikkuse tõstmisel parandamisele suunatud tegevuste läbiviimine (O3)
4.6 Vähenenud on õigusrikkumiste arv, linnaelanike seaduskuulekus on kasvanud ja
linnaruum on turvaline
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Politsei ja munitsipaalpolitsei töö toetamine, lisameetmete võtmine avaliku korra ja elanike
turvatunde tagamiseks (O3)
 Parkide, koolide ja lasteaedade ümbruse valgustuse parandamine (V8)
 Naabrivalve liikumise ja korteriühistute sotsiaaltegevuse toetamine (O3)
 Õigusrikkumiste ennetustöö haridusasutustes (O3)
5. PEAEESMÄRK
Aktiivne ja linnaosa elukohana väärtustav elanikkond
Tulemusnäitajad
Linnaosavalitsuse korraldatud,
elanikke otsustamisse kaasavate
ürituste arv
Elanikele korraldatud
infopäevade arv
Linnaosa arengukonverentsil
osalejate arv
Korteriühistutele korraldatud
teavitusürituste ja ümarlaudade
arv

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

3

4

4

5

4

4

4

4

4

4

220
8

9

250
10

11

300
11

11

5.1 Elanikud on kaasatud linnaosale oluliste otsuste tegemisse
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Elanikele infopäevade korraldamine (N6, V6)
 Linnaosa arengukonverentside korraldamine (N6, V6)
 Kodanikualgatuste toetamine (N6, V6)
 Koostöö laiendamine MTÜdega (N6, V6)
 Lasnamäe lehe väljaandmise jätkamine ja lehes tulevikuplaanide tutvustamine (N6, V6)
5.2 Linnaosas on tugevad ja tegusad korteriühistud
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Koostöö tihendamine korteriühistutega ja korteriühistute ümarlaua korraldamine (N6, V6)
 Jätkamine projektidega „Hoovid korda” , „Roheline õu” ja „Fassaadid korda” (N6, V6)
 Korteriühistute jooksev nõustamine ja vastuvõtt (N6, V6)
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6. PEAEESMÄRK
Hubane, inspireeriv ja keskkonnasäästlik linnaruum
Tulemusnäitajad
Heakorratalgute arv
Loodusressursside säästmise
vajadusest teavitavate
kampaaniate arv
Hooldatud haljastute pindala
hektarites

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2
2

2
2

2
2

2
2

2
3

2
3

138,8

140

142

144

150

155

6.1 Linnaruum on hooldatud
keskkonnasäästlikult

ja

heakorrastatud

ning

jäätmeid

käideldakse

Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Olemasolevate haljasalade ja tänavate regulaarne hooldamine (V1)
 Uute haljasalade rajamine (V1)
 Heakorra ja keskkonnasäästliku käitumise järelevalve (V1, N6)
 Elanike teavitamine lemmikloomadega seonduvatest reeglitest (V1, N6)
 Jätkamine projektidega „Hoovid korda”, „Roheline õu” ja „Fassaadid korda” (N6, V6)
 Parkimis- ja valgustusprobleemidele lahenduse otsimine (N1)
 Kõnniteede ja piirete korrastamine (T5)
6.2 Ühistransport tagab hea ligipääsu kodule, töökohale, teenindus- ja kaubandusasutustele
ning puhkealadele
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Detailplaneeringute koostamisel ühissõidukipeatusi ja -marsruute hõlmavate ettepanekute
tegemine (N2)
 Ettepanekute tegemine olemasolevate ühissõidukimarsruutide muutmiseks ja uute liinide
avamiseks (N2)
6.3 Tehnotaristu teenused on kvaliteetsed, kättesaadavad ja vastavad keskkonnakaitse- ja
ohutusnõuetele
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Detailplaneeringute koostamisel ettepanekute tegemine tehnotaristu objektide rajamise kohta
(T1, T3, O5, O6)
 Vajadust mööda ettepanekute tegemine võrguvaldajatele (T1, T3, O5, O6)
6.4 Looduskeskkonna seisund on hea ja loodusressursse kasutatakse säästlikult
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Lasnamäe heakorratalgute korraldamine (V1)
 Elanikkonna teavitamine loodusressursside säästmise vajadusest ning prügi sorteerimise ja
säästva eluviisi propageerimise võimalustest (V1)
7. PEAEESMÄRK
Hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötav linnaosavalitsus ning allasutused
Tulemusnäitajad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töö
kohta esitatud kaebuste arv
(väiksem eelnevast aastast)
Lasnamäe linnaosa allasutuste töö
kohta esitatud kaebuste arv
(väiksem eelnevast aastast)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2%

2%

3%

3%

2%

1%

2%

2%

3%

3%

2%

1%

7.1 Arendustegevus on järjepidev ning kaasab kohalikke elanikke ja huvirühmi
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Elanike teavitamine linnaosa valitsuse tegevusvaldkondadest (V6)
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 Järjepidev Lasnamäe linnaosa arengudokumentide seire
 Huvirühmade kaasamine ja avalike arutelude korraldamine (V6)
 Linnaosa arenguvajadustest lähtuvate investeeringute otsimine
7.2 Toimuvad piirkondlikku identiteeti ja mainet toetavad kultuurisündmused
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Traditsiooniliste kultuuriürituste jätkamise toetamine
 Avalikkuse laiem teavitamine toimuvatest üritustest (N6, V6)
 Uutele arendustele ja kultuuriobjektidele nime panekul nende paiknemise arvestamine
 Uute traditsioonide loomine
 Loomemajandusega tegelevate inimeste ja organisatsioonide kaasamine linnaosa üldilme
kujundamisel (V6)
7.3 Ametiasutuste teenistujad osutavad kliendikeskset ja kvaliteetset teenust
Prognoositavad tegevused eesmärgi saavutamiseks
 Ametiasutuste teenistujate süstemaatiline koolitamine
 Klientide teenindamiseks sobiva keskkonna tagamine
 Teenistujate pädevuse tagamine ja avalike teenuste arendamine

9. Prioriteetsed investeeringuvaldkonnad 2015–2020
Järgnevalt on ära toodud Lasnamäe linnaosa prioriteetsed investeeringuvaldkonnad. Loetelus
esitatud investeeringud tehakse Tallinna arengukavast, linna eelarve võimalustest ning
eraettevõtete arenguplaanidest lähtudes.
Objektid
I. Transporditaristu objektid
1. Trammiliini nr 4 pikendamine Majaka tänavast Ülemiste
jaama kaudu kuni lennujaamani
2. Rahu tee, Peterburi tee ja Lagedi mitmetasandilise
ristmiku rajamine (Väo ristmik)
3. Peterburi tee (Tartu mnt – linna piir) rekonstrueerimine
4. Priisle tee ja Hooldekodu tee kergliiklustee rajamine koos
ringristmikuga
5. Ülemiste reisiterminali ehitamine (Rail Baltica Ülemiste
jaam, bussijaam, trammipeatus)
6. Lasnamäe viaduktide rekonstrueerimine
7. Rahu tee ehitamise ettevalmistamine (I etapina
kergliiklustee ehitus ja puiesteede rajamine)
8. Kurepõllu asumis Võidujooksu tänava valmisehitamine
9. Tööstuspiirkonna tänavate rekonstrueerimine
10. Mustakivi asumi põhjapoolse keskuseala valmisehitamine
11. Mustakivi tee pikendus kuni Suur-Sõjamäe tänavani
12. J. Smuuli tee pikendus (Tallinna väike ringtee)
13. Varraku tn uue autoviadukti valmisehitamine (üle Laagna
tee)
14. Pae asumi promenaadi rekonstrueerimine
15. Laagna teele viivate treppide renoveerimine ja rajamine
16. Paepargi tänava valmisehitamine
Kultuuri- ja spordiobjektid
1. Tondiraba golfiväljaku rajamine Alvari 39 / Mustakivi tee
21 alale
2. Tondiraba spordikompleksi II etapp (ujula, hotell)
3. Uue huvikooli rajamine (aadressil Punane 69 asuva hoone
rekonstrueerimise kaudu)
4. Lasnamäe Spordikompleksi hoone kapitaalremont ja

Arengukava
perioodil

Hiljem

Investeerija

x

A

x

A
x

x

A
A

x
x

A
A

x

A

x
x
x
x

A
A
E
A
A

x

A

x
x

A
A+E
E+A

x

x

A+E
x

A+E

x

A
x

A+E
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juurdeehituse rajamine (Pae 1 / Peterburi tee 15)
5. Pirita ürgoru maastikukaitsealale terviseradade rajamine
6. Tondiraba haljasalale puhkeala rajamine (ülelasnamäeliste
sündmuste ja tähtpäevade korraldamiseks, sh jaanipäev ja
aastavahetus)
7. Võimlemishalli kavandamine Varraku tänava asemel
Lavamaa tänavale
8. Lasnamäe raamatukogude rajamine
9. Lasnamäe uue kultuurikeskuse planeerimine ja ehitamine
10. Punane 17 kinnisasja kasutusotstarbe muutmine
elukeskkonda teenindavaks (näiteks haljasala,
mänguväljakute ja täiendavate parkimiskohtade
kavandamisega koos lähiala infrastruktuuri välja
arendamisega).
Elamuehitus
1. 1. Korterelamute ja munitsipaalmajade arendus (Lavamaa
tn piirkond, Paevälja asum, Kurepõllu asum)
2. Pae pargi ümbruse korterelamute ehitus
3. Uuslinna tn korterelamute ehitus
4. Ümera 28 kinnistu korterelamute ehitus
Äri- ja kaubanduskeskuste arendus
1. Ülemiste City ärikeskus Suur-Sõjamäe tn piirkonnas
Ülemiste asumis
2. Ülemiste kaubanduskeskuse laiendamine
3. Tähesaju City arenduse lõpuleviimine
4. Lasnamäe Centrumi laiendamine
5. Peterburi tee 2 ärikeskuse arendus
6. Tondiraba 7 kaubanduskeskuse valmisehitamine
7. Punane 76 kaubandus- ja meelelahutuskompleksi rajamine
Pargid ja haljasalad
1. Tondiloo haljasala rajamise lõpuleviimine ja purskkaevu
rajamine
2. Pae pargi rajamise lõpuleviimine koos suveteatri lava
rajamisega
3. Pereväljaku rajamine Paasiku tänavale
4. Pereväljaku rajamine Seli metsa
5. Võidujooksu tn pargi rajamine (rohekoridori osa
Kurepõllu asumis)
6. Pae pargi purskkaevu ehituse II etapp
7. Asunduse pargi rajamise lõpuleviimine
8. Vormsi pargi rajamise lõpuleviimine
9. Maarjamäe klindi looduskaitsealuste liikide
püsielupaikade hooldamine
Sotsiaalobjektid
1. Lasnamäe sauna rajamine Pae 19 kinnistule
2. Lasnamäe noortekeskuse hoone rekonstrueerimine (Kahu
4)
3. Lasnamäe sotsiaalkeskuse gaasikatlamaja
rekonstrueerimine (Killustiku 16)
4. Lasnamäe tervisemaja ja kaubanduskeskuse rajamine
(Linnamäe tee 3)

x

A

x

A

x

A

x
x

A
A

x

x

A

x

x
x
x
x

A
E
A+E
E

x

E

x

x
x
x
x
x

E
E
E
E
E
E

x

x

A

x

x

A+E

x

x
x

A
A
x

A

x
x
x

A
A
A

x

A

x

A
x

A

x

A

x

E

10. Arengukava finantsplaan
Lasnamäe linnaosa arengukava finantsplaan lähtub „Tallinna arengukavas 2014–2020” seatud
linna arengu peaeesmärkidest, linnaosa arenguvisioonist 2030, arengukavas seatud
peaeesmärkidest ning prognoositavatest tegevustest, ning arvesse on võetud teisi Tallinna linna
arengudokumente.
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Arengukavas välja toodud investeeringuobjektide maksumused on kajastatud Tallinna linna
valdkondlikes arengukavades ja nende Tallinna Linnavalitsuse ametite arengukavades, kellele
asjaomane objekt kuulub.
Arengukava finantsprognoos on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse iga-aastase eelarve koostamise
lähtekoht. Tuginedes arengukava eesmärkidele, on linnaosa valitsusel võimalik pidada
eelarveläbirääkimisi linna asutustega ning kindlaks määrata kõikide osaliste ülesanded ja vastutus
jooksval eelarveaastal.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja tema haldusala kulud jaotuvad arengukava peaeesmärkide kaupa
alljärgnevalt.
Tabel 11. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja tema halduskulude prognoos

Aasta
Peaeesmärk
1. Atraktiivsete töökohtadega
ettevõtlus
2. Laialdased õppimis- ja
enesearendus võimalused
3. Mitmekesised vaba aja veetmise
võimalused
4. Turvaline elukeskkond
5. Aktiivne ja linnaosa elukohana
väärtustav elanikkond
6. Hubane, inspireeriv ja
keskkonnasõbralik linnaruum
7. Uuenduslikud, teadmistepõhise
juhtimise ning hea
teeninduskultuuriga ja
tulemuslikult töötavad
linnaasutused
Kokku

2015

2016

2017

2018

42 000

42 210

42 421

42 633

327 748

329 387

331 034

332 689

261 879

263 188

264 504

265 827

981 273

986 179

991 110

996 066

230 837

231 991

233 151

234 317

701 160

704 666

708 189

711 730

2 471 352

2 483 709

2 496 127

2 508 608

5 016 249

5 041 330

5 066 537

5 091 870

Järgnevas tabelis on ära toodud kulude katteallikad linnaosa poolt teenitavate omatulude ja
linnakassast eraldatavate summade lõikes. Kusjuures on arvesse võetud, et linnakassa arvelt
kaetakse ¾ kuludest.
Tabel 12. Lasnamäe linnaosa kulude katteallikate prognoos

Aasta
Eelarve kokku
Omatulu
Linnakassa

2015
5 016 249
1 242 800
3 773 449

2016

2017

2018

5 041 330
1 256 715
3 784 615

5 066 537
1 262 998
3 803 539

5 091 870
1 269 313
3 822 557

11. Arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende maandamine
Risk on väliskeskkonnast ja kohaliku omavalitsuse üksusest endast tulenev tõenäoline areng või
sündmus, mis võib ohustada arengukavas seatud eesmärkide saavutamist.
Iga riski iseloomustab toimumise tõenäosus ja mõju, mille alusel on võimalik riske jagada
suurteks, keskmisteks ja väikesteks. Alljärgnevalt on välja toodud kõige suuremad riskid, mis on
seotud Lasnamäe arengukava elluviimisega.
Finantsriskid
Finantsriskid võivad tuleneda aastaeelarve koostamise praktika või prioriteetide muutustest. Sellest
tulenevalt võivad arengukava elluviimiseks ning taristu parendamiseks mõeldud investeeringud
väheneda. Neid riske aitavad vähendada arengukava elluviimise kulude ja tulususe regulaarsed
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põhjendamised. Arengu ja arendustegevuse protsessi ja arengukava elluviimise võimalike riskide
maandamise üks võimalusi on arengukava regulaarne ülevaatamine ja vajadust mööda selle
täiendamine. Samuti aitab finantsriske maandada linnaosa osutatavate teenuste äripõhisuse
suurendamine ning kaasfinantseeringutega tegevuste rahastamine Euroopa Liidu struktuurifondide
abil koostöös Tallinna ametitega.
Poliitilised riskid
Need riskid võivad tuleneda poliitilise tahte muutusest. Riskide vähendamiseks tuleb arengukava
elluviijatel poliitikuid arengukava elluviimisest järjepidevalt teavitada ja kaasata ning hoida seda
avaliku huvi keskmes.
Kommunikatsiooniriskid
Kommunikatsiooniriskid võivad tuleneda info ebapiisavast ja takerduvast levikust. Neid riske
aitab vähendada regulaarne ning koordineeritud suhtlemine Tallinna linna ametite, Lasnamäe
linnaosa valitsuse ametnike ja elanike vahel ning sotsiaalmeedia kasutamine.
Motivatsiooniriskid
Motivatsiooniriskid võivad tuleneda asjaolust, et linnaosa elanike kaasatus on vähene ja
eestvedajad ei tunnusta neid piisavalt. Neid riske saab vähendada kogukonna suurema
kaasamisega otsustusprotsessi. Selleks tuleb linnaosas igati soodustada kogukonnapõhiseid
ettevõtmisi ja kaasata aktuaalsete teemade käsitlemisse eri huvigruppide esindajaid.
Sotsiaalsed riskid
Sotsiaalsed riskid võivad tuleneda ametnike ja elanike vahelise suhtlemise puudumisest või
üksteise mittemõistmisest. Neid riske aitavad vähendada regulaarsed kohtumised, arutelud,
ümarlauad ja kõikide asjaosaliste järjepidev kaasamine otsuste tegemisse, elanike ärakuulamine ja
nende arvamuse arvestamine.
Mainega seotud riskid
Mainega seotud riskid tulenevad osaliselt linnaosa ajaloolisest arengust ning võivad aktuaalseks
muutuda majanduskeskkonna halvenemisel ja tööpuuduse suurenemisel. Riski on võimalik
maandada, laiendades elanike sidusust suurendavat tegevust, kaasates elanikke laialdasemalt
linnaosa probleemide lahendamisse ja sellekohaste koolitusprogrammide väljatöötamisse ja
elluviimise. Samuti aitab kaasa turvalisuse tagamiseks kavandatud kulutuste tõhususe
suurendamine.

12. Arengukava seire ja muutmise kord
Lasnamäe linnaosa arengukava viiakse ellu vastavuses Tallinna Linnavolikogu ja Lasnamäe
linnaosa halduskogu ja valitsuse põhimäärusele, Tallinna linna eelarvele ja kooskõlas Tallinna
linna arengukavaga 2014–2020, linna valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavadega ning
Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määrusega nr 13 „Tallinna arengudokumentide
menetlemise kord”.
Lasnamäe linnaosa arengukava täitmise seire tulemused ja arengukava muutmise eelnõu
avaldatakse Tallinna Linnavalitsuse veebilehel.
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Lisa 3. Lasnamäe raamatukogude tegevusstatistika
Lugejad
2009
Laagna raamatukogu
lugejad

2010

2011

2012

2013

3586

3715

3672

3697

3790

sh lapsi
Paepealse raamatukogu
lugejad

797

874

866

897

957

4177

4662

4773

4930

5164

sh lapsi

1025

1261

1334

1355

1498

Külastused
2009
Laagna raamatukogu
külastused

2010

2011

2012

2013

36 474

36 457

35 738

37 129

43 104

8581

8370

8920

9581

10 707

Paepealse raamatukogu

53 931

59 807

59 660

60 220

64 240

sh laste külastused

11 154

11 311

12 972

12 222

13 397

sh laste külastused

Laenutused
2009
Laagna raamatukogu
laenutused
sh lastele
Paepealse raamatukogu
laenutused

2010

2011

2012

2013

89 082

82 689

84 221

87 840

86 651

11 443

10 159

10 614

10 900

11 039

87 484

91 922

100 394

104 672

101 080

9807

11 481

13 222

14 056

14 160

sh lastele

Üritused
2009

2010

Laagna raamatukogu
üritused

2011

2012

2013

19

36

42

85

118

sh osalejate arv
Paepealse raamatukogu
üritused

215

239

299

1029

2227

62

53

43

61

68

sh osalejate arv

744

595

523

593

815

Individuaalkoolitused
2009
Laagna raamatukogu
individuaalkoolitused
sh osalejate arv
Paepealse raamatukogu
individuaalkoolitused

2010

2011

2012

2013

106

255

155

107

182

106

255

155

107

182

250

280

341

211

240

38
sh osalejate arv

250

280

341

211

240

Rühmakoolitused
2009
Laagna raamatukogu
rühmakoolitused

2011

2012

2013

15

22

50

5

18

51

110

436

45

234

21

32

48

30

33

272

216

677

511

587

sh osalejate arv
Paepealse raamatukogu
rühmakoolitused
sh osalejate arv

2010

Lisa 4. Tallinna tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustike liikmed
Tallinna tervist edendavate lasteaedade võrgustiku liikmed
1. Tallinna Arbu Lasteaed
2. Tallinna Lasteaed Kirsike
3. Tallinna Lindakivi Lasteaed
4. Tallinna Loitsu Lasteaed
5. Tallinna Mahtra Lasteaed
6. Tallinna Paekaare Lasteaed
7. Tallinna Suur-Pae Lasteaed
8. Tallinna Vormsi Lasteaed
9. Tallinna Ümera lasteaed
Tallinna tervist edendavate koolide võrgustiku liikmed
1. Laagna Lasteaed-Põhikool
2. Lasnamäe Üldgümnaasium
3. Sikupilli Keskkool
4. Tallinna Kuristiku Gümnaasium
5. Tallinna Pae Gümnaasium
Lisa 5. Lasnamäe linnaosa koolieelsed lasteasutused seisuga 21.10.2014
Jrk Asutus
1. Tallinna Arbu Lasteaed
2. Tallinna Asunduse Lasteaed

Rühmade
arv

Laste arv Õppekeel

12

271 vene

9

182 eesti

3. Tallinna Kihnu Lasteaed

12

234 eesti/vene

4. Tallinna Kivila Lasteaed

12

250 eesti

5. Tallinna Kivimurru Lasteaed

4

87 vene

6. Tallinna Kuristiku Lasteaed

12

263 vene

8

122 eesti

8. Tallinna Lasteaed Kirsike

12

264 vene

9. Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill

7. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

11

222 eesti

10. Tallinna Liikuri Lasteaed

12

267 vene

11. Tallinna Lindakivi Lasteaed

11

238 vene

12. Tallinna Linnamäe Lasteaed

12

264 vene

13. Tallinna Loitsu Lasteaed

11

211 eesti

14. Tallinna Läänemere Lasteaed

12

252 eesti

15. Tallinna Mahtra Lasteaed

12

242 eesti/vene

16. Tallinna Muhu Lasteaed

11

252 vene

17. Tallinna Mustakivi Lasteaed

12

262 vene

4

91 vene

18. Tallinna Pae Lasteaed
19. Tallinna Paekaare Lasteaed

12

257 eesti/vene

20. Tallinna Pallasti Lasteaed

7

157 vene

21. Tallinna Priisle Lasteaed

11

227 eesti

22. Tallinna Raadiku Lasteaed

12

271 vene

39
23. Tallinna Seli Lasteaed

11

279 vene

24. Tallinna Sikupilli Lasteaed

6

129 eesti

25. Tallinna Suur-Pae Lasteaed

12

260 vene

26. Tallinna Tuule Lasteaed

12

218 eesti

27. Tallinna Vormsi Lasteaed

11

232 eesti

6

122 vene

12

277 vene

28. Tallinna Ülemiste Lasteaed
29. Tallinna Ümera Lasteaed
KOKKU

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees
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