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2018. aasta sügiseks saab Lasna-
mäe 63 uue parkimiskoha võrra 
rikkamaks. Priisle pargi ehitami-
se käigus rajatakse uued parki-
miskohad Läänemere tee 42 asu-
vale tühermaale.

Pargi ehitus algas 2017. aastal. Kuna 
kogu projekti maksumus ületab miljon 
eurot, otsustati sedavõrd mahuka kavan-
di elluviimine jagada mitmeks etapiks. 
Mullu alanud esimeses etapis rajati tu-
levasel puhkealal vajalikud allmaakom-
munikatsioonid ja tehnovõrgud.

Teises etapis ongi plaanis välja ehitada 
pargi välispiiri ümber asuvad parki-
miskohad. See on vajalik otsus, sest kui 
vaba aega saavad naabermajade elani-
kud veeta nii Priisle pargis kui ka sellest 
peaaegu üle tee asuvas Tondiloo pargis, 
siis parkimisvõimalusi napib – paljude 
autoomanike jaoks on parkimiskoha 
leidmine justkui loosiõnn. Kokku val-
mib tulevase Priisle pargi alal 63 uut 
parkimiskohta, mis peaksid leevenda-

ma asumis valitsevat parkimisvõima-
luste vähesust.

Pärast vajalike parkimiskohtade väl-
jaehitamist algab kolmas ehitusetapp, 
kui parki paigaldatakse erinevad par-
gi- ja linnadisaini elemendid. Siis saab 

tulevane pargikülastaja nautida jalutus-
käiku iluaias, külastada laste- ja spor-
diväljakuid või puhata jalgu ühel arvu-
katest pargipinkidest. Kuna ehitustööd 
tekitavad paratamatult mõningaid eba-
mugavusi, siis palume elanikel selleks 
ajaks varuda kannatust.
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Lasnamäel ehitatakse uued 
avalikud parkimiskohad

eakad lasnamäelased 
on oodatud psühholoogi 
loengule

Teisipäeval, 17. aprillil algusega kell 
14 toimub Lasnamäe Sotsiaalkesku-
ses (Killustiku 16) psühholoogiaalane 
loeng pealkirjaga „Meie elu kuldsed 
aastad“. Seenioriea võimalustest ja oh-
tudest räägib psühholoog Viktoria 
Weinrank. Loeng on eesti keeles.

Kepikõnnitreeningud 
algavad taas

Maikuus jätkab Lasnamäe Linnaosa Va-
litsus tasuta kepikõnnitreeningutega. 
Treeningud toimuvad Pae pargis treener 
Rene Meimeri juhendamisel 3., 10., 17., 
24. ja 31. mail algusega kell 13. Osalejate-
le on käimiskeppide laenutamine tasuta.

LiPo kolis väiksemale 
pinnale

Alates 16. aprillist tegutseb linnapood 
LiPo uuel, senisest väiksemal pinnal 
endisel aadressil Punane tn 48a. Samal 
aadressil asub ka Toidupank.

Koguneme Jüriöö pargis
Manuela Pihlap
linnaosa vanema asetäitja

Lasnamäel ja kogu Tallinnal on suurepä-
rane võimalus tulla koos kokku ja tähis-
tada riigile olulisi sündmusi Jüriöö par-
gis. Ja et meil see paik olemas on, selle 

eest oleme tänu võlgu härra Jüri Uppi-
nile, kes aastaid tagasi selle korrastamise 
eest hoolt kandis.

Vabariigi aastapäev ja sõdurivanne

Traditsiooniliselt peeti Jüriöö pargis Eesti 
Vabariigi sünnipäeva. Eesti 100. sünni-
päeva puhul süüdati vabaduslõke, peeti 
kõnesid ja asetati pärjad Vabadussõjas 
langenute mälestusmärgi juurde. Juba 16. 
korda toimunud traditsioonilisel tsere-
moonial andsid Jüriöö pargis sõdurivan-
de 170 Vahipataljoni noorsõdurit, nende 
seas ka üks tütarlaps. Pärast sõdurivande 
andmist jätkavad nad oma teenistust eri-
ala- ja allüksuse väljaõppes.

22. ja 23. aprillil tähistame koos Jüriöö 
ülestõusu

22. aprillil tähistame aga Jüriöö ülestõu-
su 675. aastapäeva eriliselt. Paide Valli-

tornist saadetakse tõrvikute märgutuli 
mööda inimketti nelja suunda: Tallinna 
Jüriöö parki, Pärnusse, Tartusse ja Rak-
verre. Jürituli hakkab Paidest liikuma 
kell 22 ning Jüriöö parki planeeritakse 
jõuda 23–24 ajal.

23. aprillil algusega kell 20 süütame par-
gis jüritule, üles on rivistatud Vahipatal-
joni auvahtkond, mängib orkester, pee-
takse pidupäevakõnesid. Tseremoonia 
lõpul ootab kõiki Susi hotelli õuel soe 
sõdurisupp.

ehitusjärgus Priisle park.

170 vahipataljoni noorsõdurit vannet andmas.

Jüriöö pargi rajaja Jüri Uppin ja linnaosa 
vanema asetäitja Manuela Pihlap.
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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! 

2

Maria Jufereva: vaadakem, 
mis meid ümbritseb

Loodan, et teil ei ole mi-
dagi väikese eksperimen-
di vastu. Hommikul, kui 
astute kodust välja, jääge 
korraks seisma ja vaada-
ke oma maja ümbrust. 
Mida te näete? Kas pu-
hast ja hooldatud õue või 
prahti, mahakoorunud 
värviga istepinki ning 
tallatud muruplatsi? Kui 
avanev pilt on ideaalist 
kaugel, mõelge, mida 

võiks selle parandamiseks ette võtta. Kui palju aega ja töö-
käsi läheb tarvis, et teie maja siseõu saaks korda?

Praegu on just õige aeg hakata tegelema suurpuhastusega 
nii oma korteris kui ka sellest väljaspool. Tallinnas alanud 
heakorrakuu raames korrastavad kommunaalteenistused 
ja kohalike omavalitsuste ametnikud üheskoos tänavaid 
ja metsaalasid. 

Miks mitte nendega ühineda? Olen kindel, et järgides teie 
eeskuju löövad koristustöödel kaasa ka teie naabrid. Nii 
juhtus paar aastat tagasi ka minu majas, kui avastasime, et 
siseõu oli mattunud paksu lumekihi alla. 

Tegusad elanikud ei hakanud ootama lumesahkade saa-
bumist, vaid võtsid ise laupäevasel päeval labidad kätte 
ning paari tunni pärast olid nii parkimisplats kui ka sis-
sesõidutee lumest priid. Kogu ettevõtmisel oli ka teine 
meeldiv külg, nimelt said naaberkorterite elanikud üks-
teisega tuttavaks.

Isegi kui teie siseõu näeb igati esinduslik 
välja ning kojamees teeb oma tööd hin-
gega, on teil võimalus ühineda linna-
osavalitsuse korraldatavate talgutega. 

Talgud toimuvad 4. mail algusega kell 12 Seli metsas. 
Prahi kogumise ning muude korrastustööde käigus pai-
galdatakse ka koerte väljaheidete kastid. Kui olete aga 
rohkem loomeinimene, on teil võimalus anda oma panus 
Tondiloo pargi betoonkerade kaunistamisel. See projekt 
viiakse ellu koostöös MTÜ Lasnaidee aktivistidega.

Meid ümbritseva keskkonna loome me ise. Kui istume, 
käed rüpes, ja ootame, et keegi võtab ja teeb meie õue 
ilusaks ja hubaseks, on risk, et jäämegi seda heategijat oo-
tama. Kui aga pühendame kasvõi ühe päeva aastas muut-
maks kõike meid ümbritsevat puhtamaks ja kenamaks, 
võidab sellest linnaosa tervikuna!

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    

“
”

23. mail toimub juba iii Pae 
pargi rahvajooks. võistlus 
on kõigile tasuta, kuid osa-
lejatel on võimalus koha-
peal toetada sa Tartu Üli-
kooli Kliinikumi Lastefondi. 
annetused suunatakse 
arendavaid teraapiaid va-
javatele raskelt haigetele 
lastele häirunud funktsioo-
nide parandamiseks ning 
igapäevatoimingutega toi-
metulekuks. Kahekordne 
Lasnamäe Pae Pargi rahva-
jooksu võitja sergei Rjabõš-
kin julgustab kõiki osalema. 
Tema sõnul pole veel hilja 
alustada treeningutega.

Millist nõu annate neile, kes al-
les kuu aega enne rahvajooksu 
otsustavad osaleda, kuid pole 
varem treeninud? Kas on hilja 
alustada?

Alustada liikumisharrastusega 
ei ole kunagi liiga hilja. Vaa-
tamata pikaks veninud talvele 
ei ole mingit põhjust lasta end 
lõdvaks, sest rannahooaeg ei 
ole enam mägede taga. Kõik Pae 
pargi rahvajooksul osaleda soo-
vijad võiksid alustada treenimist 
rahvajooksu rajal. Kes on alles 
algaja, sellel soovitan alustada 
kiirkõnnist. Treeningute mit-
mekesistamiseks võib kasutada 
ka raja kõrval asuvaid trenažöö-
re – nii saate iga ringi lõppedes 
tõmmata hinge ja treenida teisi 
lihaseid. Üksi treenida on tüü-
tu, seega soovitan jooksuringi-
le minna mitmekesi, siis on teil 
rahvajooksu päeval ka oma isik-
lik vastane, kellelt mõõtu võtta. 
Neile aga, kes ei leia erinevate 
asjaolude tõttu endale paarilist, 
soovitan kaasa võtta mobiiltele-
foni lemmikmuusikapalade, au-
dioraamatu või podcastiga.

Kus on teie lemmikkohad Las-
namäel jooksmiseks ja treeni-
miseks?

Lasnamäel jooksen meeleldi Pae 
pargis. Pimedatel talveõhtutel 
pakuvad silmarõõmu Pae järve 
sild ja majakas, mis näitab teed 
nii laevadele kui ka jooksurada-
del liikujatele. Pargis on korralik 
spordiväljak, kõrval asub munit-
sipaalstaadion*.

Kui rääkida teistest treenimis-
kohtadest, siis Lasnamäel on pal-

ju radasid, kus saab joosta, sõita 
jalgrattaga või teha kepikõndi. 
Harrastajale soovitaksin Tondi-
raba kergliiklusteed; neile aga, 
kes eelistavad murdmaajooksu, 
piki järsakut kulgevat rada, mis 
algab Lauluväljaku kõrvalt ja lõ-
peb Katleri asumis.

Millised on teie selle hooaja ees-
märgid? 

Peamine hooaja eesmärk on 
jõuda Euroopa spordiorientee-
rumise meistrivõistluste TOP 
10-sse. Kui sportlik vorm lubab, 
siis ka maailmameistrivõistluste 
esikümnesse. Suurte võistluste 
kõrval on plaanis võita esikohti 
ka Eesti meistrivõistlustel. Teine 
suur eesmärk on joosta poolma-
ratoni vähem kui 1,15 ja marato-
ni vähem kui 2,40-ga.

Kahekordne Pae pargi rahvajooksu 
võitja julgustab kõiki osalema

Koht: Lasnamäe Pae park
Aeg: 23. mai 2018
Lastejooksude start kell 17.30
Põhivõistluse start 18.30

Vanuseklassid ja distantsid:
Lastejooksud – kuni 10-aastased – 300m
Noored B – 2004 ja hiljem sündinud – 4,8 km (ilma ajavõtu-
ta) (2 x 2,4 km)
Noored A – 2000–2003 sündinud – 4,8 km (2 x 2,4 km)
Põhiklass – 1979–1999 sündinud – 4,8 km (2 x 2,4 km)
Veteranid  – 1978 ja varem sündinud – 4,8 km (2 x 2,4 km)

Autasustamine
Autasustamine toimub  kell 19.15 paiku pärast viimase 
võistleja lõpetamist. 
Võistlusklass avatakse ka ühe võistleja korral. Esikolmikut 
autasustatakse karika ja esemeliste auhindadega.
Esimesed 300 lõpetajat saavad Paepargi III rahvajooksu 
osaleja medali.

Lisainfo ja registreerimine
 Pae Pargi Rahvajooks.

* Staadionile tasuta pääsemiseks tuleb eelnevalt oma soovist teatada ad-
ministraatorile (LLV).

sergei Rjabõškin ja Maria Jufereva.
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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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Maria Jufereva
linnaosa vanem

Sotsiaalmeetmete eesmärk on tagada igale 
inimesele toimetulek ja väärikus, mis eeldab 
iga juhtumi vajaduspõhist lahendamist. Üks 
toimetuleku abinõu on LiPo kauplus, mille 
edukust ei saa mõõta külastuse ja käibekasvu-
ga. Samas tuleb ka siin silmas pidada ülalpi-
damiskulude kokkuhoiu võimalusi.

Statistikaameti viimastel andmetel elas Eestis 
suhtelises vaesuses iga viies inimene. See tähen-
dab väiksemat sissetulekut kui 500 eurot kuus. 
Just LiPo klientidest on enamus vähekindlus-
tatud ehk valdavalt vanemaealised ning lastega 
pered. Ostmas käiakse tihti kuu lõpus, kui raha 
on lõpukorral, kuna linnapoest saab ka 1–2 euro 
eest mitmeks päevaks söögikraami kätte.

LiPo algusaastatel oli selle osatähtsus suurem kui 
praegu, tänaseks on poe püsikliente vähemaks 
jäänud. Lasnamäe on viimastel aastatel tublisti 
arenenud, siin on suurenenud ka supermarke-

tite osakaal. Sageli korraldavad nad allahindlus-
kampaaniaid, kus pakutakse hooajalisi üksikuid 
soodustooteid, mille hinnatase on võrreldav LiPo 
kaupluse omaga. Just see on madalamapalgalis-
tele suurepäraseks toeks toidukaupade hankimi-
sel. Abiks on ka tasuta ühistransport, mida tihti 
kasutatakse just üle Tallinna kampaaniatoode-
te otsimiseks. Kõigil, näiteks lastega peredel, ei 
ole aga võimalik soodsama ostukorvi saamiseks 
mitmeid kauplusi külastada. LiPo põhimõte on 
tagada kõik soodustooted ühest kohast, seda või-
malust teised poed ei paku.

Unustada ei tohi aga seda, et ka sotsiaalsete 
meetmete pakkumisel on kusagil mõistlik ka-
sumlikkuse piir ja tuleb kaaluda kulude kokku-
hoiu võimalusi. Just sellest põhimõttest lähtuvalt 
ja LiPo väiksemaid külastusnumbreid silmas 
pidades kolib linnapood väiksemale pinnale. 
Aprilli lõpus on praeguse LiPo kaupluse hoo-
nesse koondumas toiduabi keskus, kuhu kuulu-
vad Toidupank ja munitsipaalkauplus. Selliselt 
moodustub terviklik teenuste komplekt, mille 
pakutavat abi hetkel marketitest ei leia.

Sel aastal korraldab Lasnamäe Linnaosa Va-
litsus koostöös MTÜ Lasnaideega esimest 
korda suure Lasnamäe pirukafestivali, mis 
toimub Pae pargis 29. juulil.

Meie linnaosa on väga mitmekesine, siin elab 
palju erinevate kultuuride esindajaid. Piru-
kafestival annab neile kõigile hea võimaluse 
tutvustada oma traditsioonilist kööki. Osalema 
ootame nii eraisikuid kui ka Lasnamäe ettevõt-
jaid ning kultuuri- ja haridusasutusi. See on tore 
päev, kus koduköögis valmistatud pirukaid saab 
tulla müüma nii teistele lasnamäelastele kui ka 
kõigile teistele festivali külalistele. Meil kõigil 
on ju mõni imeline salaretsept, mida võiks teis-
tele tutvustada.

Festivalil saab ka müüa, vahetada ja ära anda 
seisma jäänud riideid ja asju – toimub kirbu-
turg. 

Lisaks saavad kõik huvilised korraldada piru-
kafestivalil mõnda lõbusat ja toredat tegevust 
(õuemäng, töötuba või võistlus) täiskasvanute 
või laste jaoks. Eraisikute registreerimine toi-
mub kuni 16. juulini ja ettevõtajate registree-
rimine 2. juulini aadressil https://lasnaidee.ee/
lasnamae-pirukafestival/.
 
Täiendavat infot lisame Facebooki (Lasnamäe 
Pirukafestival). Küsimuste korral palume pöör-
duda e-posti teel lasnaidee@gmail.com või tele-
fonil 511 0290.

LiPo: kui taskus on viis eurot 
ja palgapäevani nädal

Registreeri ja osale 29. juulil 
Lasnamäe pirukafestivalil!

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
21.04 kell 18.00 – Tantsuteatri RADA etendus “Minu Võssotski”. 
Pilet 7–10 €.
25.04 kell 18.00 – Klassikalise muusika kontsert. Klaveril Vladimir 
Ignatov, viiulil Vladimir Skamnitski. Tasuta.
28.04 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri 
Känd&Combo bänd. Pilet 5 €.
29.04 kell 18.00 – Tantsupäeva kontsert. Pilet 5 €.
4.05 kell 13.00 – Lasnamäe kinoklubi. Film „Vehkleja“ (Eesti, 
2015). Tasuta*.
4.05 kell 18.00 – Koreograafi astuudio Lootos juubelikontsert. 
Pilet 4 €.
5.05 kell 18.00 – Disko. Tasuta.
04.–06.05 kell 10.00–18.00 – XVII rahvusvaheline teatrifestival 
„Lava võlukunst“ 2018 Vene Noorsooteatris (Kalevipoja 10). 
Teatrid Venemaalt, Ukrainast, Lätist, Soomest ja Eestist, kõik 
etendused vene keeles. Tasuta.
05.–06.05 kell 10.00–18.00 – XVII rahvusvaheline teatrifestival 
„Lava võlukunst“ 2018 Lindakivi kultuurikeskuses. Teatrid 
Venemaalt, Ukrainast, Lätist, Soomest ja Eestist, kõik etendused 
vene keeles. Tasuta.
10.05 kell 15.00 – Lasnamäe seenioride kool. Psühholoog Viktoria 
Weinranki loeng „Meie elu kuldsed aastad. IV osa“  (vene keeles)*.
13.05 kell 12.00 – Emadepäeva kontsert. Tasuta.

NÄITUS
04.04–15.05 – Irmeli Vaher-Jaansoni maalide ja köidete näitus 
„Erinevaid etüüde”.
*Eesõigus pääsemiseks tärniga märgitud üritustele on Lasnamäe 
klubi kaardi omanikel.

ÜRiTUseD aPRiLL-Mai

Piletihinnad ja kevad-suvised 
lahtiolekuajad:
• E–N kl 11–20 – 5 eurot
lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
3 eurot kl 11–16
• R–P kl 12–22 – 6,5 eurot
lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
5 eurot kl 10–22.
Saun on suletud: 25. aprillil, 
9. mail ja 23. mail.

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee
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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! 

Linnaosavalitsus tänab kõi-
ki, kes osalesid küsitluses, kas 
Lasnamägi vajab turgu. Küsit-
lusele vastas üle 1000 inimese. 
Kõigile küsimustele vastanute 
vahel loosisime välja kolm rik-
kalikku toidukorvi väärtusega 
50 eurot.

Võitjateks osutusid:
• Larissa Mikson
• Anne Selge
• Kristina Ratman

Palju õnne võitjatele!
Uuringu tulemustega saab tut-
vuda maikuu Lasnamäe Lehes.

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

Nõustajatena on registreeru-
nud:
• Kai Amos (vandeadvokaat, 
tarbijakaitse komisjoni esi-
mees) – lepinguõigus, võla-
õigus, kohtusse pöördumine,  
tarbijakaitse probleemid, vaid-
lused ja vaidemenetlus.
• Sergei Tšurkin (vandeadvo-
kaadi abi) – töölepingu seadus, 
lepinguõigus, kohtusse pöör-
dumine.
• Külli Kaldvee (õigusnõustaja) 
– kohaliku omavalitsuse õigus-
aktid, nende õiguslik regulat-
sioon ja vaided.
• Krista Paal (õigusnõustaja) – 
perekonnaõigus, elatised, töö-
lepingu seadus, töövaidlused.
• Diana Verš (notari kohuse-
täitja) – notaritoimingud, päri-
misõigus. 

• Vambola Olli (õigusnõustaja) 
– KÜ otsused, korteriühistute 
probleemid, kohtusse pöördu-
mine, kohtuvaidlused, elamu-
õigus.
• Risto Sepp (kohtutäitur) – le-
pingud ja võlad.
• Helina Itter –tarbijakaitse ja 
tarbijate vaidlused.
• Heli Põder – tarbijakaitse ja 
tarbijate vaidlused.
• Enn Tonka – tarbijavaidlused, 
lepinguõigused.

Oodatud on kõik abivajajad 
ning tagatud on nii eesti- kui 
ka venekeelne tasuta õiguslane 
nõustamine. 

Kliente teenindatakse elavas 
järjekorras ning eelnevat re-
gistreerimist ei ole vaja.

Täpsemat infot Õigusapteegi 
kohta saab Eesti Juristide Liidu 
kodulehelt www.juristideliit.
ee või telefoninumbritelt 631 
3002, 631 4466.

Alanud heakorrakuul ker-
kivad Lasnamäe parkides ja 
tänavatel mitmed uued par-
gi- ja linnadisaini elemen-
did, elanikud on aga ooda-
tud osalema talgupäeval või 
ohtlike jäätmete kogumis-
reidil.

16. aprillist 13. maini toimuva 
heakorrakuu peateema on jäät-
mete liigiti kogumine. Linna-
osavalitsuse ja korteriühistute 
korraldatavate talgute raames 
kogutav prügi sorteeritakse 
vastavalt selle liigile: pakend; 
rehvid; ohtlikud jäätmed; ehi-
tusjäätmed; elektroonika- ning 
haljastusjäätmed. Kõigile soo-
vijatele avatud Lasnamäe linna-
osavalitsuse talgud toimuvad 4. 
mail algusega kell 12 Seli met-
sas. Oma talgupäevi korralda-
vad ka paljud korteriühistud, 
kelle koristustöödel kogutud 
prügi viib linnaosavalitsus ta-
suta ära. Lisainformatsiooni 
linnaosavalitsuse abi kohta 
saab telefoninumbril 645 7703 
või e-posti aadressil Kristjan.
Jarv@tallinnlv.ee.

Põnevat tegevust leidub ka lin-
naosa noortele. Projekti „Tea-
me, näeme ja teeme“ raames 
külastavad nad prügitöötlus-
tehast, et hiljem saaks saadud 
teadmisi rakendada Linnamäe 
Maxima ümbruses toimuval 
talgupäeval.

Heakorrakuul paigaldatakse 
Tondiloo parki 11 uut istepinki, 
erinevatesse Lasnamäe nurga-
kestesse aga viis koerte välja-
heidete kasti:
• Saarepiiga pst kõnnitee äärde 

(Tuulte pargi algusesse);
• Lindakivi pst kõnnitee äärde;
• Loitsu tn 1 juurde (Lummu tn 

kõnnitee äärde);
• Seli metsa;
• Tondiloo parki (Kivila tn lä-

hedusse).

Veel üks heakorrakuu märgiü-
ritus – ohtlike jäätmete kogu-
misreid – toimub 29. aprillil. 
Sel päeval sõidab eriauto kindla 
ajagraafiku järgi linnaosa ringi 

ja kogub elanikelt ohtlikke jäät-
meid.

Ohtlike jäätmete auto peatu-
misgraafik 29. aprillil:
10.00–10.15 Katleri staadio-
ni ees;
10.35–10.55 Läänemere tee 
66 ja 70/1 vahelisel parkimis-
kohal;
11.15–11.35 Ümera 54 ees;
11.50–12.05 Kärberi 4 ees;
12.25–12.40 Virbi 20 juures;
13.00–13.20 Punane 63 ja 65 
esisel asfaldiplatsil;
13.40–14.00 Pallasti 30a 
parklas (Asunduse bussipea-
tuse juures).

TeaTeD

Tõnis Mölder
abilinnapea

Tänavu märtsikuus hakkasid Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiuamet ning lin-
navaraamet koostama seenioride elu-

asemeprogrammi eesmärgiga rajada 
eakatele toimetulekutuge vajavatele 
linnaelanikele sotsiaalmaja ja töötada 
välja täiesti uudne seenioride teenus-
kodu kontseptsioon.

Juba on Tallinna linnavolikogus kok-
ku saanud ka eakate teenusmaja toetus-
rühm, kus osalesid kõigi fraktsioonide 
esindajad. Tore oli kuulda ja näha, et 
pärast põgusat seenioride eluaseme- 
programmi tutvustamist olid kõik osapoo-
led nõus sellega, et uus kontseptsioon on 
vajalik ning teenuskodu igati teretulnud.

Kaasaegne teenuskodu on plaanis rajada 
erakapitali kaasates kesklinnas paikne-
vale Nafta 1a kinnistule. Sinna tulevad 
hea juurdepääsuga 1–2-toalised, köögi- 
jm tehnikaga sisustatud üürikorterid. 
Teenuskodus pakutakse mitmesuguseid 

teenuseid, mis aitavad säilitada ja eden-
dada elanike füüsilist, vaimset ja sot-
siaalset suutlikkust ja iseseisvat toimetu-
lekut. Lisaks korteritele peaks seenioride 
kodus olema raamatukogu- ja ühistege-
vusruumid, jõukohased sportimisvõi-
malused, söökla või kohvik ning ruumid 
tervishoiuteenuste pakkumiseks. 

Ühtlasi peab majas olema ööpäevaring-
ne valveteenus/turvateenus koos häi-
renuputeenusega. Majaelanikel on ka 
võimalus tellida mitmeid tasulisi teenu-
seid: juuksur, maniküür, pediküür, saun, 
kodu koristamine, pesu pesemine, toidu 
koju toomine jms.

Meie soov on sellise kodu elanikele taga-
da võimalused veeta oma vanaduspäevi 
väärikalt ja mõnusalt. Hoone planeeri-
misel võtame eeskuju Põhjamaadest.

Seenioride eluasemeprogrammi elluvii-
mise esimeses etapis kavatseme Maleva 
tn 18 kinnistule rajada ka sotsiaalmaja 
neile eakatele linnaelanikele, kes vajavad 
toimetulekul tuge. 

Sotsiaalmajja on kavas umbes 75 korte-
rit, lisaks ühiskondlikud ruumid. Neis 
korterites peaksid ka ratastoolis elani-
kud kas iseseisvalt või minimaalse kõr-
valise abiga hakkama saama.

Tallinn hoolib oma vanemast põlvkon-
nast, me soovime oma eakaid inimesi 
rohkem väärtustada ja hinnata. Me kõik 
peame saama muretult elu nautida ning 
väärikalt vanaduspõlve veeta. Usun, et 
nõudlus teenuskodu järele on suur ning 
kui kesklinna ehitatav teenuskodu val-
mib, siis võime selliseid maju rajada kind-
lasti ka teistesse Tallinna linnaosadesse.

Tallinn kavatseb seenioridele  
luua kaasaegse teenuskodu

Kas Lasnamägi vajab turgu?

Õigusapteek Lasnamäe 
Linnaosa valitsuses

Heakorrakuu tegevused  
ja sündmused

Heakorrakuu eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja 
teha pealinn ilusamaks Tallinna päevaks, 15. maiks.
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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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OÜ VÄVARS
KARDINAD: VALMISKARDINAD – ÕMBLEMINE – PAIGALDAMINE
           KARDINAKANGAD – RÕIVAKANGAD

ÕMBLUSTARVIKUD – UUS SUURENDATUD OSAKOND

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

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

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

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

Pehmet mööblit valmistav fi rma 
Lool, otsib õmblejaid, polsterdajaid 
ja liimijat.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus. 

Õmblejaid otsib fi rma:  
Võtta ühendust tel: 55946536 Rus 
või tel 51974024 Est või kirjutada 
olga@luxuryfd.eu 

Polsterdajaid ja liimijat otsib fi rma: 
Võtta ühendust tel 51974024 või 
kirjutada henry@marineup.eu 

Mõlemad fi rmad asuvad samal 
aadressil; Kostivere tee-6, Loo, 
Jõelähtme vald 74201

Pehme mööbli fi rma Lool, Kostivere tee 6 «Marine Upholstery oü» valmistab 
ka kõige nõudlikumale kliendile täpselt sellise pehme mööbli koju nagu klient 
seda ise soovib.

Valmistame mööbli täpselt kliendi nägemusele millist toodet ta soovib, mis 
mõõtudega  ja millisest materjalist (kangas, nahk, kunstnahk)

Aitame kliendil leida parima ja sobivama materjali toote valmistamiseks. Dii-
vanid, toolid, tugitoolid, voodid, tumbad jms.

Samuti pakume ka vanade mööblite katteriidevahetusi.

Pakume ka transporti ja paigaldust.

Oma ideedest ja soovidest võite kirjutada meilile; henry@marineup.eu või 
helistada nr 51974024.

Lasnamäe Hea Sõnumi Kristliku 
Koguduse JUMALATEENISTUS

pühapäeviti kl.15.00 Lindakivi 
Kultuurikeskuse 2 korruse saalis 

(Koorti 22)
hea muusika, praktiline õpetus Piiblist, 

hingehoid, soovijaile toiduabi. 
Samal ajal lastele põnev tegevus 

õppeklassis. TASUTA. 

KEVADKONTSERT! LAULAB 
LASTEKOOR "JUHHEI!"

6. mail kl.15.00 Lindakivi 
Kultuurikeskuse tantsusaalis 

(Koorti 22)
Kontsert on TASUTA. 

Korraldab MTÜ Hea Sõnum

Juunis 2018 avame Lasnamäel uue üksuse erivajadustega inimestele, kus pakume
ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Seoses sellega võtame tööle 10 tegevusjuhendajat ja 1
toitlustusteenindaja.

Tule tööle
TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tööülesanded:
• psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine

ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine,
koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine);

• huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine;
• sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine;
• isiku lähedastega suhtlemine;
• klienditöö dokumenteerimine.

Oled oodatud kandideerima, kui

• Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus;
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus;

• Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja
kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja.

• Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja kehtiva
kriminaalkaristuse puudumine.

Omalt poolt pakume:
• graafikujärgset täiskoormusega tööd päevastes ja öistes kuni 12. tunnistes vahetustes;
• toetavat keskkonda, tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi;
• 7 päevast lisapuhkust;
• vahvaid ühisüritusi koos perega ning toetusi erinevatel elusündmustel.

Töö asukoht: Alvari tn Lasnamäe linnaosa (Tondiraba Jäähalli lähedal).
Meie juurde saab bussidega nr 19, 44, 51, 65.

Tööle asumine: 28.05.2018.

Saada julgelt oma CV läbi CVKeskuse, Töötukassa või e-posti aadressile
varbamine@hoolekandeteenused.ee märgusõnaga “Tegevusjuhendaja, Lasnamäe”.
Lisainfot saab tööpäeviti tel: 504 3552 Jaanika või 5331 5046 Inge.

–

Rahvusvaheline turvaettevõte
SECURITAS EESTI AS 

pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas, Viimsis, Tabasalus, Jüris 
ja Sakus

Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil.

Nõutav: vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti 
keele oskus (min A2), kohtulikult karistamata. Kasuks tuleb turvatöötaja 
kvalifikatsioon.

Pakume: vahetustega töögraafikut ja paindlikku tööaega, sportimissoodustust, 
tasuta kutse- ja täiendusõpet (siduvusaeg 12 kuud),  tasuta vormiriietust;  
arenemis- ja karjäärivõimalusi, maksame sünnitoetusi ning jõulude ajal peame 
meeles ka teie pisiperet, lisaks maksame iga tööle soovitatud sõbra eest 
soovitajatasu kuni 200 €.

Lisainfo ning kandideerimine: Suur-Sõjamäe 46, Tallinn. Tel: 613 9273, E-post: 
personal@securitas.ee

www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.
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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! 

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

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 


