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korteriühistute 
infopäevad
Septembrikuust taasalustab Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus korteriühistute info-
päevade läbiviimist. 23. septembril (vene 
keeles) ja 25. septembril (eesti keeles) 
toimuval infopäeval tutvustab linnaosa-
valitsuse linnamajanduse osakond 2019. 
aastal korda tehtud korteriühistute objek-
te, samuti on võimalus tutvuda maikuus 
ametisse nimetatud uue linnaosavanema 
Andres Vääniga. Infopäevad toimuvad 
linnaosavalitsuse peahoone (Pallasti 54) I 
korruse saalis algusega kell 15.00.

kepikõnnitreeningud 
jätkuvad
Treeningud toimuvad kepikõnni instruk-
tori Rene Meimeri (Eesti Kepikõnni Liit) 
juhendamisel teisipäeviti: 10., 17. ja 24. 
septembril. Osalemine ja käimiskeppide 
laenutus on tasuta. Kohtume kell 17.30 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 
54) ees. Täiendav info tel 645 7702.

otsitakse juhendajaid 
huviringidele
Lasnamäe Sotsiaalkeskus (Killustiku 
16) otsib juhendajaid tantsuringile (li-
nedance vm kaks tundi nädalas) ja kä-
sitööringile (üks tund nädalas). Lisainfo 
telefonidel 621 8998, 5301 0410.

seenefestival eesti 
Loodusmuuseumis
15. septembril kell 12–18 toimub esimest 
korda Tallinnas Laial tänaval Eesti Loo-
dusmuuseumi seenefestival. Festivali-
päeva täidavad töötoad, vestlused ja aru-
telud, avatud on seenelaat ning erinevad 
toitlustajad pakuvad rikkalikke seenetoite 
ja -jooke. Festivalipäeva lõpetab ansambli 
Puuluup kontsert. Kogu perele mõeldud 
seenefestival avab loodusmuuseumi tra-
ditsioonilise seenenäituse, mis tänavu 
kestab rekordilised 15 päeva.

Pidulik Pae promenaadi 
avamine

Teisipäeval, 24. septembril kell 14.00.

Promenaadi avavad 
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart 

ja Lasnamäe linnaosa vanem 
Andres Vään.

Külalisi ootab muusikaline üllatus.

Lasnamäe sai 26-aastaseks*!
Laupäeval, 24. augustil toimus Tallinna 
lauluväljakul Lasnamäe päeva tähista-
mine. Võrreldes eelmiste aastatega oli 
linnaosa 26. sünnipäeva kontsertprog-
ramm mahukam ja rikkalikum, seekord 
pakuti põnevaid muusikalisi avastusi 
lausa kahelt lavalt. 

Lauluväljaku suurel laval esinesid Art-
jom Savitski, AveNue, DuoPara Tain, 
Tallinki tantsijad ning 2019. aasta muu-
sikasaate “BRAVO!” fi nalistid. Õhtul as-
tus suurele lavale peaesineja, Venemaa 
popstaar Mitya Fomin. 

Väikesel laval esinesid mitmed laste lau-
lu- ja tantsukollektiivid ning DJ Dan 
Jeršov. Meeleolu hoidsid üleval päevaju-
hid Artur Raidmets ja Alar Haag.

Külalised said aega veeta suure toidu-
tänava söögikohtades ning osa võtta 
erinevatest tasuta ja tasulistest huvitege-
vustest.

* Praeguste piiridega Lasnamäe linnaosa 
loodi 1. septembril 1993.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on sõlmi-
nud lepingu turvafi rmaga Articard OÜ 
Pae promenaadi turvalisuse tagamiseks. 
Vastavalt sõlmitud kokkuleppele pakub 
turvafi rma promenaadil viibijatele tur-
vatunnet alates selle aasta 1. septembrist 
kuni 30. novembrini. Pae turu piirkonnas 

on korduvalt esinenud probleeme avaliku 
korraga ja kohalikud elanikud kurdavad 
purjutajate huligaansuste pärast. Prome-
naadi valmimisega saab piirkond uue 
ilme – ala saab korraliku valgustuse, mis 
parandab jälgitavust ning muudab koha 
turvalisemaks vaba aja veetmise paigaks. 

Turvafi rma töötajad hoiavad silma peal 
ka värskelt rekonstrueeritud Pae prome-
naadi inventaril, et kaitsta linnamööblit 
vandalismi eest. Kui turvateenus osutub 
tõhusaks ja leiab elanike hulgas positiiv-
set vastukaja, siis on kavas sellega jätkata 
ka järgmisel aastal.

Lasnamäe päeva publik esinejatele kaasa elamas.

Lasnamäe (sünni)päeva programm oli rikkalikum kui kunagi varem.

pae promenaad muutub turvalisemaks

peaesineja mitya Fomin.
Laste laulu- ja tantsuansamblid 
väikesel laval.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Ülemaailmsel koristuspäeval, 
21. septembril toimub Lasna-
mäel esmakordselt kaasakiskuv 
ökomäng, kus igaüks saab anda 
panuse linnaosa ilusamaks ja hu-
basemaks muutmiseks ning kus 
parimatel meeskondadel on või-
malik võita auhindu. Lasnamäel 
veab mängu linnaosavalitsuse 
linnamajanduse osakonna juha-
taja asetäitja Diana Buchmann, 
kes räägib Lasnamäe Lehele üri-
tuse taustast ja eesmärkidest.

Millest sai alguse ökomängu 
idee?

Esimene prügikoristusmäng 
toimus 2014. aastal, kui mängu 
tulevased korraldajad puhkasid 
Vuoksa järvel Karjalas ja nägid, 
kuivõrd palju prügi jääb järve 
saarekeste maalilisse ümbrusse. 
Nii sündiski idee ühiselt korista-
da maa-ala, juhtides samaaegselt 
tähelepanu risustamisele. Aasta-
tega mängu reeglid täienesid ja 
praegu on võitjate selgitamiseks 
kasutusele võetud ka kaasaeg-
seid tehnoloogiaid. Samasugu-
sed mängud toimuvad ka teis-
tes Läänemere-äärsetes riikides: 
Soomes, Lätis ja Venemaal.

Kust tuli mõte tuua ökomäng 
Eestisse?

Võtnud kevadel ise ühest öko-
mängust osa ja nähes osalejate 
pealehakkamist ja säravaid sil-
mi, mõtlesin, et midagi taolist 
võiks korraldada ka Lasnamäel. 
Mänguformaat hõlbustab jäät-
mete liigiti kogumise põhimõte-
te omandamist ning suurendab 
osalejate keskkonnateadlikkust. 
Võistlusmoment aga pöörab pea 
peale ettekujutuse prügi korja-
misest.

Mis on mängu eesmärk?

Tegemist on meeskonnavõistlu-
sega prügi kogumises ja sorteeri-
mises, kust ei puudu ka põnevad 
täiendavad konkursid ja män-
gud. Osalejate eesmärk on võita, 
kogudes prügi ja vahetades seda 
mängupunktide vastu. Liigiti ko-
gutud prügi (klaas, metall, plas-
tik, ohtlikud jäätmed) eest on 
võimalus saada lisapunkte ning 
suurendada seeläbi oma võidu-
võimalust.

Palju põnevust pakub mäng ka 
nutilembelistele. Nii on lisa-
punktide saamiseks võimalik 
teha koristatud aladest pilte ning 

kasutada Clean Games´i nime-
list mobiiliäppi. Äpis on leitav 
nii ala kaart märgistatud prügi 
asukohtade ja jäätmejaamadega 
kui ka kõigi meeskondade onli-
ne-pingerida.

Korraldatav mäng aitab teha 
esimesed sammud jäätmekäit-
luskultuuri parandamiseks, 
jäätmekäitluse liigiti kogumise 
edendamiseks ja käitumisharju-
muste muutmiseks.

Linnamajanduse osakonna ju-
hataja asetäitjana oskate kind-
lasti hinnata linnaosa elanike 
keskkonnateadlikkust. Millega 
paistame positiivselt silma ja 
mis osas on veel arenemisruu-
mi?

Kahjuks väga vähesed korter-
majad Lasnamäel käituvad kesk-
konnasõbralikult. Igaüks peab 
alustama endast, vähendama 
tarbimist ja tarbima targalt.
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Linnaosavanema veerg

Lasnamäe Leht 
Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ, 
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee, 5670 6706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2018
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    

mängeldes koduümbrus korda!
Lasnamägi on alati olnud tuuline

Tuul toob värsket õhku ja tuul toob muutusi. Ja 26 aasta jook-
sul on Lasnamägi näinud palju ja muutunud on siin palju.

Kuigi Lasnamäe paneelelamute ehitust alustati katseliselt 
1960ndatel ja plaanipäraselt alates 1970ndate lõpust, siis 
praeguste piiridega Lasnamäe linnaosa loodi alles 1. sep-
tembril 1993. aastal. Nii tähistasimegi laululaval üheskoos 
linnaosa 26. sünnipäeva. Tähistajaid oli kokku tulnud palju, 
ka ilmataat tegi meie linnaosale ilusa kingituse.

Uude (elu)aastasse astudes saame anda hinnangu sünnipäe-
valapse saavutustele ja tervisele. Tänane Lasnamäe pole enam 
see, mis ta oli 20 aastat tagasi. Tänane Lasnamäe pole enam 
isegi see, mis ta oli viis aastat tagasi. Kõige tähtsam – Lasnamäe 
ei ole enam üksnes magamisrajoon, ta on iseseisev piirkond, 
kus on peaaegu kõik olemas. Lasnamäe on koht, kus saab 
järjest paremini veeta ka oma vaba aega. On meie Pae park, 
Tondiloo park, on uus Priisle park, hulk mänguväljakuid, os-
tukeskusi, jäähall ja spordihall. Aga Lasnamägi on arenemas ka 
atraktiivseks äripiirkonnaks – Lasnamäe linnaosa tõmbab ligi 
ettevõtteid erinevatest tegevusvaldkondadest. Suur elanike arv, 
head ühendused kesklinnaga ja Tallinna ringtee kaudu kõigi 
põhimagistraalidega on peamised põhjused, mis meelitavad 
ettevõtjaid meie linnaosasse investeerima.

Lasnamäel on lihtne teha midagi uut – lasnamäelased tervi-
tavad uuendusi ja löövad aktiivselt kaasa. Nägime seda siis, 
kui toimus pirukafestival, nägime seda siis, kui Pae pargi rah-
vajooksule tuli oodatust mitu korda rohkem inimesi. Me nä-
gime Lasnamäe inimeste aktiivsust, kui toimus filmimuusika 
suurkontsert.

Meil on veel palju teha. Peame paremini seisma inimeste tur-
valisuse eest, peame rohkem heakorrast lugu pidama ja teid 
korda tegema. Loodan, et kui tähistame järgmist Lasnamäe 
sünnipäeva, saame öelda, et vahepealne aasta pole möödu-
nud asjata.

Praegu aga vaatame vastu tulevale talvele. Tegutseme juba 
selle nimel, et hiljem ei peaks tõdema, et tali tuli jälle oota-
matult. Mis on tegemisel ja millised ootused on linnaosa ela-
nikele, sellest täpsemalt meie järgmises lehes.

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

Ökomäng Clean Games Baltic cup Tallinn
Aeg: 21. september kell 11.00. Koht: Sinimäe 17.

Riietus ja inventar: mugav tänavariietus, meeskonna 
peale üks keskmise suurusega seljakott või kott 
mänguinventari kaasas kandmiseks, vähemalt üks 
laetud nutitelefon internetiühendusega. Muu inventar 
korraldaja poolt. Esimese punkti teenid, kui võtad kaasa 
oma teetassi.

Registreerimine: internetis aadressil https://
cleangames.ru/events/tallinn. 

Mängureeglid ja lisainfo: https://cleangames.ru/
events/tallinn või tel 5308 1415.

Ökomängu eestvedaja Diana Buchmann.

mänguformaat suurendab osalejate keskkonnateadlikkust.

Lasnamäe linnaosa võtab osa Läänemere-äärseid riike ühendavast 
prügikoristamis- ja sorteerimismängust.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
14.09 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
15.09 kell 14.00 – Vanavanemate päeva kontsert. Esinevad laste 
laulustuudio Nupukesed, spordiklubi Nord võistlustantsijad, TUTTI 
STUDIO, Agneta Tantsukool, TANTSUSTUUDIO MISSION4. 
Tasuta.
28.09 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
10.10 kell 13.00 – Teater MUST KAST esitleb: noortelavastus 
sõltuvusest „5 GRAMMI”. Pilet 10.50–15.50 €, aleksandr.hobotov@
teatermustkast.ee.
10.10 kell 19.00 – Teater MUST KAST esitleb: noortelavastus 
sõltuvusest „5 GRAMMI”. Pilet 10.50–15.50 €, aleksandr.hobotov@
teatermustkast.ee.
12.10 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. 
Pilet 5 €.
13.10 kell 17.00 – Etendus „Vladimir”. Pilet 8–12 €.
17.10 kell 19.00 – Etendus „Vladimir”. Pilet 8–12 €.
18.10 kell 19.00 – Ballett-muinasjutt „Kuldne kukeke”. Pilet 5–8 €.
20.10 kell 17.00 – Etendus „Vladimir”. Pilet 8–12 €.
25.10 kell 18.00 – Sügiskontsert. Pilet 5 €.
26.10 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. 
Pilet 5 €.

ÜrituseD septemBris ja oktooBris

17.09 kell 14.00 – Uue hooaja esimene kontsert. Laulab 
Uno Kaupmees.
01.10 kell 14.00 – Rahvusvahelise eakate päeva 
tähistamine. Laulab Ott Lepland.
15.10 kell 14.00 – Ansambli The Soul Singers (Jelena, 
Genri ja Edgar Tron) kontsert.
Tähelepanu! Kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev 
registreerimine Killustiku 16 või telefonidel 621 8998, 5301 
0410. Kohtade arv on piiratud.
NÄITUS: 10.09–15.10 Galina Borissova maalide näitus 
"Suvi 2019". 

Killustiku 16, 
tel 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee

väo karjääris lõpetatakse lõhketööd

keskkonnasõbralikul kuul 
liigume turvaliselt! 

Enam kui 60 aastat Lasnamäel te-
gutsenud Paekivitoodete Tehase 
OÜ juurutas uue killustiku toot-
mise tehnoloogia. Seoses sellega 
lõpevad karjääri territooriumil 
lõhketööd, samuti on otsustatud 
loobuda öistest vahetustest.

Piirkonna suurim lubjakivi kae-
vandamise ja töötlemisega tege-
lev ettevõte teavitas Lasnamäe 
linnaosavalitsust üleminekust 
uuele hübriidmootoriga iseliiku-
vale kivipurustusseadmele, mis 
vähendab tunduvalt tolmu teket 
ja tootmisega kaasnevat müra 
Väo karjääri territooriumil. “Ma-

terjali kaevandamisel püüame 
kasutada kõige kaasaegsemaid 
ja keskkonnasõbralikumaid teh-
noloogiaid. Mõistes, et lubjaki-
vi kaevandamine toimub linna 
piires, elamurajoonide vahetus 
läheduses, otsime alati kõige rat-
sionaalsemaid ja kompromissitu-
maid lahendusi,“ ütles Lasnamäe 
Paekivitoodete Tehase OÜ direk-
tor Vladimir Libman.

Libmani hinnangul piisab prae-
guse töötempo ja tootmismahtu-
de juures Väo karjääri territooriu-
mil asuvatest mineraalvarudest 
veel umbes seitsmeks aastaks, 

seega valmistub ettevõte kasutu-
sel olnud ja heakorrastatud maa-
ala riigile tagastamiseks.

Väo karjääri taastamine on täies 
hoos, osa territooriumist on juba 
kaetud tahke materjali ja kasvu-
pinnasega, et see rendiperioodi 
lõpuks riigile algsel kujul tagas-
tada. Peamised suuremahulised 
maaparandustööd on kavanda-
tud aastateks 2025–2027, kui kar-
jääri ressursid otsa saavad. Väärib 
märkimist, et tegemist on ajaloos 
esimese juhtumiga, kus üürnik ei 
tagasta tühjaks kaevatud ja veega 
täitunud karjääri, nagu see sageli 

juhtub teiste samasuguste aren-
duste puhul, vaid juba etteval-
mistatud maa edasiseks arenda-
miseks ja hoonestuseks.

Lepingu kohaselt tagastab Pae-
kivitoodete Tehase OÜ Väo 
karjääri maad riigile 2039. aas-
taks.

1.septembril algas pealinnas 30. septembrini kestev 
keskkonnasõbraliku liikumise kuu (KSLK). Alates 
2012. aastast korraldatava kampaania eesmärk on 
suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast tead-
likkust ning propageerida jalgrattasõitu ja teisi kesk-
konnasõbralikke liikumisviise. 

Tänavuse kampaania fookuses on jalgrattasõidu või-
malused Tallinna linnas ja uued väljakutsed linnalii-
kuvuses (sh elektriliste liikurite levik). Kokku toimub 
kampaania raames üle 60 erineva ürituse, sh tervi-
sejooksud, jalgrattavõistlused, kepikõnnitreeningud, 
discgolfi koolitused jpm. 

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liiku-
vusnädala tippsündmuseks on autovaba päev, mille 
tähistamine toimub tänavu 22. septembril (kl 10–17) 
Balti jaama ümbritseval alal. Ürituse raames propa-
geeritakse keskkonnasõbralikke liikumisviise, sule-
takse autoliikluseks Nunne ja Kopli tänava ja Põhja 
puiestee lõigud, toimuvad erinevad ekskursioonid, 
mängud, arutelud, võistlused jpm. Autovaba päeva 
puhul sõidab linna trammiliinidel eritramm T-11 
(1936. a mudel), mille järelkärul esinevad noored ko-
dumaised muusikud. 

Balti jaama endises ootepaviljonis toimub suurejoo-
neline rulavõistlus „Balta Session“ ning Tornide väl-
jakul antakse start sündmusele „Orienteerumisvõist-
lus ühistranspordiga“. Päeva lõpetab ansambli Curly 
Strings kontsert.

• Lisainfo:  
www.tallinn.ee/keskkond/liikumiskuu

2016. aastal toimus autovaba päev pae tänaval.

peamised maaparandustööd on kavanda tud aastateks 2025–2027.

mihklikuu möödub tallinnas keskkonnateadlikkuse tähe all.

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
E–N 11.00–21.00 – 5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat 
ja pensionärid: 3 eurot  
11.00–16.00

R–P 10.00–22.00 – 6,5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat 
ja pensionärid: 5 eurot  
10.00–16.00

Saun on suletud:
11. ja 25. septembril, 
09. ja 23. oktoobril – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Lasnamäe LOV kutsub kultuurireisile 
Kuremäe kloostrisse 18. septembril 2019

Buss väljub Kumu parklast  
kell 9.00 (Lasnamäe Linnaosa Valitsuse maja 

vastas,  
peatus KUMU)

Sõidust osavõtjatel palume end registreerida 
e-posti aadressil natalja.nei@tallinnlv.ee.

Täiendav info: 645 7750
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Õigusapteek Lasnamäe  
Linnaosa valitsuses

12. septembril kell 10–14 saavad kõik soovijad taas 
juriidilist abi linnaosavalitsuse peahoones (Pallasti 
54) tegutsevas Eesti Juristide Liidu Õigusapteegis.

Nõustajatena on registreerunud:
• Sergei Tšurkin (vandeadvokaadi abi) – töölepingu sea-
dus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine.
• Urmas Mardi (Korteriühistute Liidu õigusnõunik) – 
korteriühistute vaidlused ja nõuded.
• Eve Põtter (notari kandidaat) – notaritoimingud, päri-
mismenetlus, asjaõigus.

• Lüüli Junti (notari kandidaat) – notaritoimingud, päri-
misõigus.
• Krista Paal (õigusnõustaja) – perekonnaõigus, elatised, 
töölepingu seadus, töövaidlused.
• Vambola Olli (õigusnõunik) – kohtusse pöördumine, 
asjaõigus, elamuõigus.
• Helina Itter (õigusnõustaja) – tööõigus.
• Ly Müürsoo (pankrotihaldur) – eraisiku ja FIE pankrot.
• Külli Kaldvee (jurist) – kohaliku omavalitsuse vaidlu-
sed, kohtusse pöördumine.
• Risto Sepp (kohtutäitur) – kohtutäituri õigused, toimin-
gud ja vaidlused.
• Heli Põder (Tarbijakaitseameti jurist) – tarbijavaidlu-
sed, lepingulised õigused ja kohustused.
• Olga Vaarmann (projekti administraator).

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii ees-
ti- kui ka venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. 
Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnevat 
registreerimist ei ole vaja.

Täpsemat infot õigusabi kohta saab Eesti Juristide Lii-
du kodulehelt www.juristideliit.ee või telefoninumbri-
telt 631 3002, 631 4466.

Tiit Terik
Tallinna linnavolikogu esimees

Järelkasvava põlvkonna jaoks ei 
ole suvi ainult mängude ja jää-
tisesöömise aeg, vaid suur osa 
meie noori omandab selle kol-
me suvekuu vältel ka esimese 
töökogemuse. Lasnamäelgi on 
malevarühmad iga-aastaseks 
traditsiooniks saanud.

Tänavuste malevlaste abiga sai 
puhtama ilme Pae park, kus 
noored koristasid prügi, samuti 
võideldi umbrohuga. On tähtis, 
et noor saaks võimaluse panus-
tada oma kogukonna korrashoi-
du ja näeks, kui palju peab vaeva 
nägema, et oma linnaosa oleks 
puhas ja hoitud.

Suve hakul käis uudistest läbi 
mõttekäik, nagu oleksid Eesti 

noored lumehelbekesed ja Uk-
rainast tulev tööjõud on hoo-
ajatöödeks mitu korda tasuvam. 
Pikas perspektiivis on selline 
arvamus iseendale augu kaeva-
mine ja tulevikutegijate alahin-
damine. Tööandjad ja põllume-
hed väidavad, et noortega olevat 
keerulisem – võib-olla alguses 
ongi. Loomulikult on ukrainla-
se eesmärk võimalikult pikka-
de päevadega võimalikult suur 
summa teenida ja siis kodu-
maale tagasi pöörduda, nii nagu 
paljud eestlased kunagi Soomes 
maasikal käisid. Kui aga soov on 
järgmistes põlvkondades näha 
vähemalt sama tublisid inime-
si kui me ise, on meie kohustus 
toetada noori mitte ainuüksi sõ-
nades, vaid ka tegudes.

Aafrika vanasõna ütleb, et lap-
se kasvatamiseks on vaja kogu 

küla. See tähendaks meie puhul 
seda, et kui riik rahastab noorte 
tööharjumuse saamiseks õpi-
lasmalevat, siis tööandjad koos 
omavalitsustega panustavad 
ühiskonda, pakkudes noortele 
tööd ja eeskätt tööharjumust.

Mul on olnud võimalus tänu 
õpilasmalevale kokku puutuda 
tööandjate ja linnaosavalitsus-
tega, kes annavad panuse mitte 
ainult tänasesse päeva, vaid ka 
meie tulevikku. Nad võtavad 
aastast aastasse noori tööle, an-
des neile hea võimaluse saada 
töökogemus, omandada tööru-
tiin ja teenida taskuraha. See 
ongi see mitteformaalne hari-
dus, millest paljud targutades 
räägivad.

Tänan ka Lasnamäe Linnaosa 
Valitsust linnaosa noortele selle 

võimaluse pakkumise eest. Jah, 
võib-olla kulgebki noore esi-
mene töökogemus üle kivide ja 
kändude ning ta vajab rohkem 
organiseerimist ja juhendamist, 
aga selle jaoks on õpilasmalev 
välja koolitanud ka oma rühma-

juhid. Seda kiirust ja kogemust 
ei saagi tulema, kui tööharju-
must maast madalast ei kasva-
ta. Selles, et Lasnamäe noored 
ei kasvaks lumehelbekesteks, 
on ka linnaosavalitsusel oluline 
roll.

Vastuvõtt Lasnamäe 
Noortekeskuse ringidesse
Lasnamäe noortekeskus jätkab registreerimist 

2019/2020 õppeaasta huviringidesse:
• Inseneriloomingu Akadeemia (LEGO huviring);
• meedia autorikursus;
• workouti spordiring (üldfüüsiline ettevalmistus);
• inglise keel (7–9 a);

• inglise keel (10–12 a).
Info ja registreerimine: www.noortekeskus.ee 
esimene kord on alati tasuta (registreerimise 
olemasolul)!

l hommikukohv linnavolinikega
l fraktsioonide infotund
l viktoriin
l ekskursioonid nii eesti kui vene keeles
l terve päev on avatud kõik fraktsioonid

Tallinna 
Linnavolikogu 
avatud uste päev

Täpne kava bit.ly/volikogu_avatud_uksed

1. oktoobril kell 9–17, Vana-Viru 12

Tulge meile külla!

Lasnamäe noored on innukad õpilasmalevlased

Linnavolikogu esimees tiit terik panustamas keskkonna  
korrashoidu.

meie kohustus on toetada noori mitte ainuüksi sõnades, vaid ka tegudes.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!
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ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

5

September 2019

SÜDAMEAPTEEGIS 
ON HEAD HINNAD
B Südameapteek хорошие цены
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Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 
tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või 
kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

-25%
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Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 

-15%-50%

-20%

Oled alati oodatud • Kivila Südameapteek, Kivila 26 • Kärberi Keskuse Südameapteek, Kärberi 20  
• Vikerlase Südameapteek 24h, Vikerlase 19 • Lasnamäe Centrumi Südameapteek, Mustaikivi tee 13 
NB! Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Добро пожаловать • Südameapteek Kivila, ул. Кивила, 26 • Südameapteek в Центре Kärberi, 
ул. Кярбери, 20 • Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе , ул. Викерлазе 19 
• Südameapteek в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13 Внимание! Наша аптека переехала – 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

OTRIVIN MENTHOL 
NINASPREI 1MG/ML 
10ML*
Toimeaine: ksülometasoliin. 
Nohu korral limaskesta 
turse vähendamiseks 
täiskasvanutel ja üle 
12-aastastel lastel. 
Действующее вещество: 
ксилометазолин.  Для 
уменьшения отека слизистой 
при насморке у взрослых и 
детей от 12 лет.

VITAMIN D3 PRO EXPERT 
4000IU KAPSLID N90
Vitamiin D, 4000IU.

CARMOLIS TILGAD 80ML
Ürditilgad esmaste 
külmetusnähtude tõrjumiseks 
ja leevendamiseks. Välispidisel 
kasutamisel jahutav efekt.
Капли на основе лекарственных 
растений для лечения и 
облегчения симптомов 
простудных заболеваний. 
При наружном применении 
оказывают охлаждающее 
действие.

ARTERIN TBL 10MG N60 
Tagab normaalse kolesterooli taseme, 
vähendades kolesterooli sünteesi maksas ja 
imendumist soolestikus.
Препарат способствует поддержанию 
нормального уровня холестерина в крови. 

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

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUS!

Mustakivi Keskus, 
Mahtra 1, 
2 korrus, 

LASNAMÄE, 
TALLINN

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

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

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

Reakuulutus (eesti või vene keeles)
• 1 rida (48 tähemärki): 3 €
• raamis 69 x 10mm: 9 €
• raamis 69 x 20mm: 19 €
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €
• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €
• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €
• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm  

või 69 x 194 mm: 150 € 
• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €
• 1/4 lehekülge 141x194 mm  

või 285 x 95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €
• 1/2 lehekülge 141x390 mm  

või 285 x 194 mm: 550 €
• A4 213x292 mm: 650 €
• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks. 
Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast.
Reklaami tellimine:
Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

TEHNOÜLEVAATUS
pikaliiva.ee

Tehnoülevaatus OÜ
Osmussaare 4

13811 Tallinn

tel 6000 444
www.pikaliiva.ee

KONTROLLI kas sinu sõiduki 
tehnoülevaatus on kehtiv - 
www.pikaliiva.ee

AVATUD
E - R 9.00 - 19.00
L 9.00 - 15.00 

Kodulehel tasudes on sõiduauto ülevaatus vaid 32.90 EUR!

Oleme avanud uue 
tehnoülevaatuspunkti 
Lasnamäel Osmussaare tee 4.

HÄI
REK

ESK
US

 VIANOR RAHA   VIANOR RAHA   VIANOR RAHA

• Uute rehvide ost

• Sillastend

• Rehvide vahetus
* VIANOR RAHA annab 10 € soodustuse ülaltoodud teenustelt  
   VIANOR keskuses Peterburi tee 58b kuni 30.09.2019.
* Üks VIANOR RAHA kehtib ühe tellimuse/arve kohta. Kui tellimuse/arve  
  summa jääb alla 10 €, siis ülejäävat summat ei tagastata.

• Alusvankri kontroll

• Kliimasüsteemi täitmine

• Remonditööd

HEMORROIDIDE RAVI ILMA OPERATSIOONITA 
saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. Vastuvõtt al. 
40€. — www.vita.ee 669-0806

*     *     *     
Kundas müüa 2-toaline kapitaalselt renoveeritud 
korter, 4 korrus, ilus vaade merele. El pliit, boiler, k/
küte itaalia radiaatorid, helebeež laminaatparkett wc 
ja vann koos, plaaditud. Parkimine tasuta majahoovis. 
Linnas arenenud infrastruktuur, keskkonna puud 
männid ja kask. Sisustatud spordiväljak, gümnaasium 
, kaks klubi ja pensionäride päevakeskus keelteklubi 
ja käsitööringiga. Kaks Benu apteeki, kaks suurt 
toidupoodi, turg. Bussi ühendus Tallinnaga tihe. 
Korteri hind kokkuleppel. Tl.58023725

*     *     *     
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 56188671

*     *     *     
Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Kõik pakkumised on 
teretulnud. Telefon: 545 11053

*     *     *     
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid 58599737

*     *     *     
VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas.  
Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - www.vita.ee 669-0806

Otsime tublisid puhastusteenindajaid.
Töö sisu: Päevakoristaja, masinist ja kojamees 

Miiduranna konsumis.
Tööaeg: päevakoristaja graafiku alusel 12.00-21.00, 

masinist ja kojamees 07.00-10.00
Lisainfot telefonidel: 555 88 780 ja 555 80 118  

(vene keeles).
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

KAS ON NII,  
ET KES EI TÖÖTA 
SEE EI SÖÖ?

TULE TEENINDAJAKS-KONSULTANDIKS!
Vastuse saad Tallinna Kaubamaja Toidumaailmast. 

SIND OOTAVAD
• tõeliselt toredad kolleegid ja juhid;
• väga paindlik (ka osaline) tööaeg;
• töö maailmas, mis just Sind köidab;
• väga head kliendid;
• koolitused ja võimalus õppida uusi teadmisi;
• aus ja soe töökultuur ning usalduslik õhkkond;
• erinevad tiimisündmused ja 

spordisoodustused;
• palju võimalusi ettevõtte sees areneda ja end 

teostada;
• võimalus muuta inimeste argipäeva ja 

maailma õnnelikumaks.

TÖÖ SOBIB SULLE, KUI
• oled töökas, sõbralik ning väärtustad 

koostööd;
• huvitud tõeliselt hea teeninduse pakkumisest;
• soovid, et tööl oleks hea ja huvitav.

SINU ROLL ON
• pakkuda igale Kaubamaja kliendile parimat 

teenindust; 
• hoida korras müügisaali;
• õppida tundma põnevaid tooteid;
• luua müügisaalis meeldiv õhkkond;
• panna meie kliendid naeratama.

TÖÖ GRAAFIKU ALUSEL, 0,5-1 KOORMUSEGA.

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 22. septembril
aadressil personal@kaubamaja.ee.

Lisaküsimustega võta meiega 
ühendust telefonil 667 3110.


