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Muutunud 
liikluskorraldus 
Narva mnt ristmikul

25. märtsist muutus liikluskorraldus Pi-
rita tee ja Narva maantee ristmikul, kus 
on suletud Pirita poolt kesklinna suunas 
liiklejatele vasakpöörde võimalus Narva 
mnt suunas. 

Alates 1. aprillist suleti samas ka parem-
pööre Narva maanteelt Pirita suunas. 

Liiklejad, kes soovivad sõita Piritalt lau-
luväljaku piirkonda või vastupidi, peavad 
ümbersõiduteena kasutama Rummu teed 
ja Kose teed.

Õigeusu nelipühad 
Lasnamäel

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja ikooni 
kirik ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus kut-
suvad kõiki õigeusu nelipühade heatege-
vuslikule kontserdile ja laadale. 

Üritused toimuvad 16. juunil kell 
11.30 pühakoja territooriumil aadressil 
Loopealse 8.

projekt „Hoovid korda“ 
2019. aastal

Meetme „Hoovid korda“ raames on 
Lasnamäel laekunud 21 toetustaotlust, 
millest tunnistati vastavaks 15. Toetusi 
küsiti kogusummas 118 279 eurot (ja-
gatav summa on 72 029 eurot). 

Sarnaselt varasemate aastatega esita-
ti  enim taotlusi seoses parkimisalade 
laiendamisega ja prügimajade rajami-
sega. Toetust saab 12 korteriühistut.

Kaksikmess Tallinna 
Lauluväljakul

3.-4.05.2019 saab teoks Eesti esime-
ne omataoline kaksikmess “Sõida-
me! Sööma!”. Automess „Sõidame!“ 
pakub võimalust tutvuda uudistega 
autovaldkonnas  ja toidumessil „Söö-
ma!“ saab teada, mida head ja uut 
on toidusektoris. Avatud on Vudila 
Mängumaa ja pakutakse mitmekesist  
meelelahutusprogrammi. Üritus on 
kõigile tasuta!

Tule registreeri end maikuus 
toimuvale pae pargi rahvajooksule!
Juba 29. mail toimub iv pae pargi rahvajooks, 
kus lisaks individuaalarvestusele selgitatak-
se välja Lasnamäe kiireim kool. 

Kõigil põhidistantsil osalejatel tuleb joosta 5 km 
(2x2,5 km ring). Lastejooksud on 300 m ja 600 
m. Ka sel aastal on võistlusest osavõtt tasuta, 
kuid kõik osalejad saavad toetada SA Tartu Üli-
kooli Kliinikumi Lastefondi. Tänavu annetame 
kogutud raha 16-aastase neerupuudulikkusega 
Katerina raviks. Kuna lapse ravim on väga kallis 
ning Eesti Haigekassa tema ravi ei toeta, siis on 
iga annetatud sent Katerina paranemisel toeks. 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondist on abi 
saanud paljud Tallinna ja ka Lasnamäe lapsed, 
nüüd on meil võimalus anda oma panus.

Sel aastal saavad esimesed 500 põhijooksu lõpe-
tajat Pae pargi IV rahvajooksu osaleja erikujulise 
medali.

Kuupäev: 29. mai 2019.
Algus: lastejooksud kell 17.30, 
põhijooks kell 18.30.
Koht: Lasnamäe Pae park, start Pallasti 54 
linnaosa hoone tagant.
Registreerimine: põhijooksule registreerumine 
toimub kuni 26. maini linnaosa kodulehel 
https://www.tallinn.ee/lasnamae/ 
või Facebookis https://www.facebook.com/
paerahvajooks/.
Kuni 9-aastaste laste registreerimine 
toimub kohapeal.

Ajavõtt: põhijooksu ja noortejooksu aeg fikseeritakse 
ajavõtu kiibiga, kuni 9-aastaste (alates 2010 sündinud) 
lastejooksud on ajavõtuta.
Vanuseklassid ja distantsid:
 ● U12 (sünniaastad 2008-2009)  300 m
 ● U14 (sünniaastad 2006-2007)  600 m
 ● U16 (sünniaastad 2004-2005)  5 km
 ● U18 (sünniaastad 2002-2003)  5 km
 ● Põhiklass (sünniaastad 2001-1979)  5 km
 ● Veteranid (alates 1978 sündinud)  5 km
Autasustamine: autasustatakse iga vanuseklassi 
kolme kiiremat individuaaljooksjat ning kolme kiiremat 
kooli. Esimesed 500 lõpetajat saavad osaleja erikujulise 
medali. Kuni 9-aastastele lastele diplom ja üllatus.

Lastejooksude distantsid on seekord 300 m ja 600 m.

Kõik osalejad saavad toetada 
sa Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi.

autasustatakse iga vanuseklassi kolme kiiremat individuaaljooksjat ning kolme 
kiiremat kooli. 
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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! 

14. aprillil algas Tallinnas 
järjekordne heakorrakuu, 
mida peetakse tänavu 28. 
korda. Teeme sellel kuul 
korda ka oma Lasnamäe.

Tallinna Keskkonnaameti koor-
dineeritava heakorrakuu eesmärk 
on puhastada kogu linn 15. mail 
toimuvaks Tallinna päevaks. Li-
saks tavapärastele koristustööde-
le on kavas korraldada talguid, 
taaskäivitada ohtlike jäätmete 
kogumisringid ning tähelepanu 
pöörata ka elanike keskkonna-
teadlikkuse suurendamisele.

Talgud

26. aprillil toimuvad Järve met-
sas heakorrakuu avatalgud, mida 
korraldab Tallinna Keskkonna- 
amet koostöös Tallinna Kesklinna 
Valitsusega. Talgutel osalevad lin-
navalitsuse liikmed ja linnaasu-
tuste töötajad. Samuti on oodatud 
kõik vabatahtlikud.

Lasnamäel toimuvad linnaosa-
valitsuse korraldatavad talgud 
reedel, 3. mail algusega kell 12 
aadressil Linnamäe tee 15a. Järg-
misel päeval võtab teatepulga üle 
Tallinna Linnamäe Vene Lüt-
seum, kellega koostöös korrastab 
linnaosavalitsus Linnamäe tee 57 
(Maxima XXX) taga paiknevat 
Rahu tee tühermaad. 

Ka kodanikualgatuse korras toi-
mub hulgaliselt väiksemaid talgu-
üritusi, kus linnaosavalitsus püüab 
vastavalt oma võimalustele korral-
dajaid aidata tööriistade ja kinnas-
tega ning kogutud prügi äraveoga. 
Infot linnaosas toimuvate talgute 
kohta leiab aadressil http://www.
teemeara.ee/et#tule-ja-leia.

4. mail algusega kl 10 toimuvad 
Stroomi rannas ülelinnalised ran-
natalgud „Puhas rand“. Talgute raa-
mes koristatakse nii rannaala kui ka 
ranna äärde jäävat parki. Lisaks ala 
puhastamisele toimuvad kohapeal 
päevajuhi Jevgeni Timoštšuki eest-
vedamisel erinevad meelelahutus-
likud mängud, loositakse auhindu 
ja peetakse keskkonnateemaline 
arutelu, kus osalevad zooloog Alek-
sei Turovski ja jäätmeekspert Harri 
Moora. 

Talgupäeva lõpetab ansambli L’Do-
rado kontsert. Rannatalgute korral-
daja on Tallinna Keskkonnaamet 
koostöös Põhja-Tallinna Valitsuse-
ga.

Ohtlike jäätmete  
kogumisring

Iga-aastane tore tava on see, et 
heakorrakuu raames saavad Tal-
linna elanikud taas ohtlikke jäät-
meid tasuta ära anda. Lasnamäel 
toimub kogumisring pühapäeval, 
28. aprillil järgmistel aadressidel:
10.00–10.20 – Katleri staadioni 
juures pakendikonteinerite kõrval;
10.35–10.55 – Läänemere tee 66 
ja 70/1 vahelisel parkimisalal;
11.15–11.35 – Ümera 54 ees;
11.50–12.05 – K. Kärberi 4 ees;
12.25–12.40 – Virbi 20 juures;
13.00–13.20 – Punane 63 ja 65 
esisel asfaldiplatsil (Vilisuu tänava 
poolsel küljel);
13.30–13.50 – Pae 80 parklas;
14.00–14.20 – Pallasti 30a parklas 
(Asunduse bussipeatuse juures).

Muud üritused

18. aprillil tähistatakse heakorrakuu 
raames rahvusvahelist Maa päeva, 
mille eesmärgiks on juhtida ini-
meste tähelepanu keskkonnaprob-

leemidele (kliima soojenemine, 
õhusaaste jm). Tallinna Keskkon-
naamet korraldab sel puhul ürituse 
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, 
kus 1. klasside õpilased istutavad 
kooli territooriumile puid. 

Traditsiooniliselt ilmub heakor-
rakuul infovoldik „Heakorra 
ABC”, mis annab teavet linna-
keskkonna, lindude-loomade, 
jäätmete, mänguväljakute ja kal-
mistute kohta. Samuti leiab tea-
vikust kinnistuomanikule vajalik-
ku infot ja ka üldist teavet, kuhu 
pöörduda linna heakorda puu-
dutavates küsimustes. „Heakor-
ra ABC“ on alates heakorrakuu 
algusest kõigile tasuta kättesaa-
dav linnaosavalitsustes, Tallinna 
Keskkonnaametis ning Tallinna 
Linnavalitsuse infosaalis.
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2

Möödunud talv jääb meelde kui selle kümnendi lumeroh-
keim ja jäiseim, pannes oma keeruliste oludega proovile lin-
nakodanike kannatuse ja lumekoristajate võimekuse. Pärast 
pehmeid talvi tuli lumekoristajatel end taas vormi ajada, ja see 
võis esmalt võtta natuke aega. Lisaks lumerohkusele ei teinud 
olukorda sugugi lihtsamaks pidev sula ja külma vaheldumine.

Kindlasti oli see talv linnaosale lumerohkuse tõttu ka 
tunduvalt kulukam kui eelnenud soojemad talved.  
Korras teede tagamiseks tuli kasutusele võtta hulgaliselt  
lisaressurssi.

Kevad algab aga Tallinnas heakorrakuuga, mis kestab 14. 
aprillist 15. maini. Lasnamäe jaoks on olulised kaks kuu-
päeva: 3. mai, mil toimuvad talgud aadressil Linnamäe 
tee 15a ja 4. mai, mil koos Tallinna Linnamäe Vene Lüt-
seumiga korrastatakse Rahu tee tühermaad.

Lasnamägi on täpselt nii puhas kui puhtana meie seda 
hoiame. Seepärast kutsun teid aga julgemalt ise algatama 
ja registreerima talguüritusi või siis liituma juba linnako-
danike poolt korraldatud koristustöödega. Infot heakor-
rakuul toimuva kohta leiate sellest linnaosalehest. Vähim, 
millega igaüks saab aidata, on anda märku, kui näete ise-
tekkelisi prügilaid. Selleks tuleb helistada telefonil 1345 
või kirjutada lasnamae@tallinnlv.ee.

Tuletan meelde, et liikumine on tervis ning just kevadel 
on meeldivaim aeg spordiriided selga panna ja avastada 
Lasnamäe sportimisvõimalusi. Kel soov, saab ka mõõtu 
võtta Pae pargi rahvajooksul. Kes aga üksi treenida ei 
soovi, saab liituda maikuus toimuvate kepikõnnitrenni-
dega ning joogatundidega.

Manuela Pihlap
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

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-2019
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    

”

Lisainfo:
www.tallinn.ee/heakor-
rakuu (eesti keeles),

www.tallinn.ee/rus/ 
heakorrakuu (vene keeles)

Kogumisringi käigus võetakse vastu järgmisi 
kodumajapidamisest pärit jäätmeid:

• ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid, sh 
tulekustutid;
• akud ja patareid, sh pliiakud;
• vanad ravimid;
• värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid;
• õlid ja rasvad, erinevad määrdeained;
• absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms;
• õlifiltrid ja antifriisi jäägid;
• nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt);
• aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid;
• kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud 
olmekemikaalid);
• ohtlikke aineid sisaldavad pesuained;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, 
päevavalguslambid ja säästupirnid);
• vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

NB! Ettevõtted ja asutused oma jäätmeid kogumisringi käigus üle 
anda ei saa, vaid nad peavad ise pöörduma jäätmekäitleja poole. 
Kogumisringi käigus ei võeta vastu rehve, olmejäätmeid ega muud 
taolist.

Linnaosa talgutele Linnamäe teel  
on oodatud kõik elanikudKevad algab talgutega!

infot linnaosavalitsuse korraldatavate talgute kohta leiab aadressil  
http://www.teemeara.ee/et#tule-ja-leia.

Lasnamägi on täpselt nii puhas  
kui puhtana meie seda hoiame. 
Vähim, millega igaüks saab 
aidata, on anda märku, kui 
näete isetekkelisi prügilaid.

“
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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
27.04 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd & Combo bänd. 
Pilet 5 €.
29.04 kell 13.00 – „5 GRAMMI” – teatri MUST KAST noortelavastus 
sõltuvusest. Pilet 10.50–15.50 €.
29.04 kell 19.00 – „5 GRAMMI” – teatri MUST KAST noortelavastus 
sõltuvusest. Pilet 10.50–15.50 €.
30.04 kell 18.00 – Tantsupäeva kontsert. Tasuta.
04.05 kell 14.00 – Ansambel Zlatõje Gorõ kontsert. Pilet 5 €.
05.05 kell 17.00 – Kevadkontsert „Teie olete minu meloodia”. Laulab Sergei 
Maasin. Pilet 10 €.
11.05 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black & White. Pilet 5 €.
12.05 kell 16.00 – Emadepäeva kontsert. Esinevad kultuurikeskuse 
kollektiivid. Tasuta.
17.05 kell 19.00 – MTÜ Terek kontsert. Tasuta.
18.05 kell 13.00 – Midrimaa koolieelsete laste kevadkontsert. Tasuta.
19.05 kell 16.00 – Laste laulustuudio Nupukesed kevadkontsert. Pilet 4 €.
21.05 kell 14.00 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kollektiivide kontsert. Tasuta.
25.05 kell 17.00 – MTÜ Sakala Laululapsed kontsert. Tasuta.
25.05 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
29.05 kell 19.00 – Kontsert „„Arabesk” ja sõbrad“. 5 €.
30.05 kell 19.00 – Kultuurikeskuse Diapasoon kontsert „Tere, suvi!”. Pilet 7 €.

NÄITUS
05.04–05.05 – Rahvakunstiklubi näitus „Arhailine tikand ja vaibad”.

ÜriTused apriLLis-Mais

Lasnamäe Linnaosa valitsuse tasuta avalikud 
üritused (aprill–mai 2019)

24.04 kl 15.00 (Pallasti 54, 1. korruse saal) – KÜ infotund. 
Ettekanne elanikkonna kaitsest.
03.05 kl 12.00 (Pallasti 54, 1. korruse saal) – Seenioride kool*. 
Psühholoog Viktoria Weinranki loeng (vene keeles).
07.05, 14.05, 21.05 ja 28.05 kl 13.00 (Pae park) – kepikõnni 
treeningud.
07.05 kl 10–17 (KK Lindakivi) – Ohutu korterelamu 
(elektriohutus, garaažiuste ja liftide ohutus, rõdupiirete seisukorra 
hindamine, vaheseinte eemaldamine, avalikud mänguväljakud, 
kortermajade tuleohutusnõuded). Sünkroontõlkega. 
Registreerimine https://www.ttja.ee/et/node/15635.
08.05, 15.05, 22.05 ja 29.05 kl 10.00 (KK Lindakivi) – 
Joogamemmed*.
29.05 kl 17.30 (Pae park) – Pae pargi rahvajooks.
* Eesõigus pääsemiseks tärniga märgitud üritustele on Lasnamäe 
klubi kaardi omanikel.

KAVA
16.04 kell 14.00 – Munade värvimine ja õhupallifiguuride 
valmistamine (palume värvimata keedetud munad ise kaasa võtta).
23.04 kell 14.00 – Rahvalikud seltskonnatantsud.
23.04 kell 14.30 – Nõmme Kultuurikeskuse seenioride 
tantsurühma Alhambra kontsert.
7.05 kell 14.00 – Kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Urmas 
Paetiga teemal, kuhu liigub Euroopa ja kuidas see mõjutab Eestit.
14.05 kell 14.00 – Erich Kriegeri ja laulustuudio Tutti (juhendaja 
Natalja Perevoztšikova) laululaste kontsert.
28.05 kell 14.00 – Seenioride lauluansambli Nostalgia kontsert.

TÄHELEPANU! Kõik kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev 
registreerimine kohapeal Killustiku 16 või telefonidel 621 8998, 
5301 0410. Kohtade arv on piiratud.

NÄITUS
Kuni 18.03 – Eesti keele ringide aastatel 2012–2018 toimunud 
ekskursioonide fotode näitus. Korraldaja Aljona Suhhomlinova.
24.04–22.05 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kunstiringide tööde 
näitus. Kunstiringe juhendavad Silvi Virkepuu ja Galina 
Borissova. Näituse avamine 24. aprillil kell 14.00.

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

Lasnamäe noortekogu liikmed: 
teeme koos elu mõnusamaks

Lasnamäe pirukafestival toimub taas
Lasnamäe Linnaosa valitsus 
ning MTÜ Lasnaidee kutsuvad 
kõiki 28. juulil pae parki nau-
tima Lasnamäe pirukafestiva-
li melu.

Eelmisel aastal esmakordselt toimu-
nud Lasnamäe pirukafestivali mait-
sev toit ja mõnus atmosfäär tõid Pae 
järve servale kokku arvukalt huvi-
lisi. Sellepärast otsustasid festivali 
korraldajad – Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus ning MTÜ Lasnaidee – 
muuta ürituse traditsiooniks. Seega, 
tulemas on Lasnamäe pirukafestival 
2019!

Meie linnaosa on väga mitmekesine, 
siin elab paljude kultuuride esindajaid. 
Pirukafestival annab hea võimaluse 
tutvustada erinevate rahvuste tradit-
sioonilist kööki ja kultuuri, avastada 
uusi maitseid ja kogeda uusi elamusi. 
See on tore päev, kus koduköögis val-
mistatud pirukaid saab tulla müüma 
ka teistele lasnamäelastele. Meil on ju 
kõigil mõni imeline salaretsept, mida 
võiks teistele tutvustada.

Lisaks saab igaüks pirukafestivalil 
korraldada mõne lõbusa ja toreda te-
gevuse nii täiskasvanute kui ka laste 
jaoks (õuemäng, töötuba, võistlus).

Kõik huvilised, kes soovivad piru-
kafestivalil pakkuda oma küpsetisi ja 
muud head-paremat või mingil muul 
moel osaleda, on oodatud ennast 
kuni 17. juulini kirja panema aadres-
sil www.lasnaidee.ee/pirukafest

Registreerida saavad nii eraisikud 
kui ka ettevõtjad ning kultuuri- ja ha-
ridusasutused. Ootame osalema en-
nekõike lasnamäelasi ja Lasnamäega 
seotud asutusi, kuid oleme avatud ka 
teiste linnaosade huvilistele.

Linnaosavalitsus kuulutas märtsikuu loomakuuks 
ja selle raames korraldasid noortekogu liikmed 
koostöös Linnamäe Vene Lütseumi, Läänemere, 
Pae ning Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ning Maht-
ra Põhikooli õpilastega loomade aitamiseks suure 
kogumiskampaania. Nende abipalve sulatas palju-
de lasnamäelaste südame ja pealinna kolm looma-
de varjupaika said hulgaliselt hädavajalikke asju. 
Noortekogu, MTÜ Kasside Turvakodu, MTÜ Loo-
made Hoiupaik ja MTÜ Kassiabi tänavad südamest 
kõiki kampaaniast osa võtnud elanikke. Tänu teile 
said loomad nii vajalikke toite, mänguasju, maga-
misaluseid ja palju muud!

Loomade varjupaikade abistamise kampaania kõr-
val korraldas noortekogu Lasnamäe koolide õpilas- 
esinduste kohtumise, mis võimaldas tutvuda palju-
de silmapaistvate ja tegusate noortega ning arutada 
nendega päevakajalisi kooliprobleeme.

Kuu lõpus külastasid noortekogu liikmed piirilinnu 
Narvat ja Narva-Jõesuud eesmärgiga tutvuda koha-
like noortekeskuste ja noortekoguga. Kahepäevase 
külaskäigu jooksul jõudsid noored lahata tänapäe-
va kooliõpilaste muresid ning rääkida noorte ko-
danikuaktiivsuse ning õigusteadlikkuse teemadel. 
Samuti vahetati kogemusi avalike ürituste korralda-
mise osas.

Lasnamäe noortekogu liikmetele kujunes märtsikuu väga sündmusterohkeks.

Täpselt nii palju loomade varjupaikadele vajalikke asju 
kogusid märtsikuu jooksul Lasnamäe elanikud.

varjupaikade abistamise kampaanias lõid kaasa  
ka linnaosa koolid.

pirukate kõrval müüdi festivalil ka 
muid pagaritooteid.

Registreerimine 17. juulini 
aadressil www.lasnaidee.ee/pi-
rukafest

FB: Lasnamäe Pirukafestival

Lisainfo: lasnaidee@gmail.com 
või tel 5331 2326.
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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! 

Aus ja valus monolavastus “5 
граммов” (“5 grammi”) jutus-
tab vene keelt kõnelevale vaata-
jale ühe tavalise noormehe ku-
junemisest süstivaks sõltlaseks. 
Miks otsitakse õnne- ja rahu-
tunde saavutamiseks lahendu-
si narkootikumidest? Millised 
võivad olla tagajärjed? Lavastus 
ei püüa kedagi hirmutada ega 
käsitletavale teemale omapool-
set hinnangut anda, vaid räägib 
narkootikumide mõjust tarvita-
jatele, lähedastele ning ümbrit-
sevale ühiskonnale.

Kätlin Padesaare kirjutatud 
tekstil põhinev auhinnatud 
eestikeelne lavastus “5 gram-
mi sisemist rahu” on kolme 
aasta jooksul etendunud üle 
80 korra ja seda on vaadanud 

ligi 10 000 Eesti noort. Ent 
narkomaania ei küsi koda-
kondsust ega emakeelt ning 
mõned probleemid kasvavad 
märkamatult isiklikest ühis-
kondlikeks. 

Lavastaja Silver Kaljula räägib, 
et narkosõltuvuse teema on väga 
oluline ja noorte seas hetkel ka 
aktuaalne. “Mõlgutasin paar 
aastat mõtet teha endise narko-
maani elust venekeelne lavas-

tus. Õnnetunde otsimine ning 
narkomaania teatavasti ei sõltu 
kodakondsusest ja emakeelest,” 
arvab Kaljula.

Kuidas edenes lavastaja töö 
näitleja Aleksandr Žilenkoga? 
“Minu tekstiraamat on eesti 
keeles ja Aleksandri oma vene 
keeles. Omavahel suhtleme 
eesti keeles. Võõrkeelset ma-
terjali lavastades pean tundma 
seda läbi ja lõhki, sõna sõnalt, 
et näitlejaga sisuliselt ühel sa-
gedusel olla. Mõtte edasikand-
misel tuleb mul usaldada näit-
lejat ning proovisaalis on meil 
mõttekaaslaseks ka näidendi 
tõlkija Maia Soorm, kes aitab 
meil Aleksandriga teineteisest 
ühte moodi aru saada,” selgitab 
lavastaja.

Etendused „5 grammi“ toimuvad 
vene keelt kõnelevatele noortele, 
lapsevanematele ja õpetajatele 
aprillis ja mais Tallinnas, Tartus, 
Narvas ning Jõhvis.

riigikogu tähistab juubelit 
rändnäitusega

Tallinn tunnustas 
Lasnamäe korteriühistuid

Toompeal Kuberneri aias saab 
tutvuda parlamendi sajandale 
aastapäevale pühendatud ränd-
näitusega „riigikogu 100“.

Näitus avatakse 22. aprillil kell 13. Näi-
tus jääb avatuks 27. maini. Kõik huvili-
sed on oodatud!

Väljapanek annab ülevaate Eesti esin-
duskogu sajandipikkusest ajaloost ning 
kajastab Eesti Ajutise Maanõukogu, 
Asutava Kogu ja Riigikogu koosseisude 
tegemisi. Parlamendi 100. aastapäevale 
pühendatud näitus on kujundatud täna-
vana, mille kahel pool asetsevad majapaa-
rid tähistavad esinduskogude läbitud aas-
takümneid. Väljapanek on stiliseeritud 
ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende 
ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised 
suurkujud ja tähtsündmused. Väljapanek 
hõlmab kahte suurt perioodi aastatel 

1917–1940 ja 1991–2018. Nende aas-
tate vahele jääb poole sajandi pikkune 
katkestus, mil Eesti esinduskogu ei saa-
nud kokku tulla ja mida näitusel tähis-
tavad tühjad majad.

23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku 
esimene iseseisvas Eestis rahva poolt 
valitud esindus – Asutav Kogu. Iseseis-
vusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maa-
seaduse vastu võtnud ning Eesti riigi 
jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud 
esindus tegutses kui parlament. Asuta-
va Kogu otsused lõid vundamendi Eesti 
riigile. „Riigikogu 100“ ekspositsiooni 
kogupikkus on 10,5 meetrit, laius ja 
kõrgus 3 meetrit. Näitus on teisaldatav 
ja valgustatud LED-valgustitega. Näi-
tuse autorid on Identity ja Ruumilabor 
ning teostajad Ruutu6 ja Red Hat. Väl-
japaneku kuraator on Eesti Rahvusraa-
matukogu parlamendiinfo keskus.

28. märtsil toimus Jaan poska ma-
jas abilinnapea Kalle Klandorfi 
vastuvõtt, kus tunnustati Tallin-
na Kommunaalameti korralda-
tud konkursside “Tallinna linna 
lumemurdja”, “Hoovid korda” ja 
“Fassaadid korda” parimaid.

Preemia vääriliseks tunnistati ka kolm 
tublit Lasnamäe korteriühistut.

Korteriühistut Pae 9 tunnustati projek-
ti „Hoovid korda“ lõpplahenduse eest. 
Mullu sai ühistu hakkama kogu õueala 
komplektse korrastusega – krundile teh-
ti kivikattega parkimisala lisaparkimis-
kohtadega, rajati kõnnitee ja puhkeala, 
paigaldati prügimaja ning korrastati ja 
parendati haljastust. Tööde kogumak-
sumus oli 44 225 eurot, toetust eraldati 
13 709 eurot. Varasematel aastatel ei ole 
korteriühistu toetust saanud.

Projektist „Fassaadid korda“ osa võt-
nud korteriühistu Majaka 42 pälvis 
heakskiidu hoone nõuetekohase kor-

rastamise eest, seejuures arvestades 
miljööväärtusliku ala piirangutega. Re-
noveerimistööde käigus asendati katu-
sekate, pööningule paigaldati 300 mm 
paksune lisasoojustus, soojustati fas-
saadi, otsaseinu ja soklit, küttesüsteem 
rekonstrueeriti kahetorusüsteemiks, 
vahetati välisuksed, paigaldati õhukla-
pid, renoveeriti varikatused. Ajastutruu 
ja tundliku restaureerimise tulemusena 
on „inetust pardipojast“ saanud „luik“. 
Tööde kogumaksumus oli 224 004 eu-
rot, toetust eraldati 18 440 eurot.

20. detsembrist 15. märtsini toimunud 
konkursi „Tallinna linna lumemurdja“ 
korraldustoimkond otsustas tunnusta-
da KÜ Virbi 11 majahoidjat Inna Po-
lishchukki. Elanike hinnangul on maja 
ümbrus, prügikonteinerite ala ja par-
kimiskohad aastaringselt heakorrasta-
tud. Asukoha tõttu kasutab suur hulk 
linlasi Virbi tn 11 läheduses asuvaid 
kõnniteid, mille lume- ja libedusetõrje 
on juba varastel hommikutundidel ala-
ti tehtud.

Monolavastus "5 grammi" - ausalt narkosõltuvusest teatrikeeles

Näitus jõudis Haapsalust Tallinnasse. Foto: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei.

KÜ pae 9 projekti “Hoovid korda” tunnustuse saanud lõpplahendus.

Monolavastuse “5 grammi” näitleja aleksandr žilenko.

„5 grammi“ etendub 
29. aprillil kell 13 ja 
kell 19 ning 13. mail 
kell 13 ja kell 19 
Tallinnas Lindakivi 
Kultuurikeskuses.

soovitatav alates 12. 
eluaastast.

etendus on vene keeles, 
ühevaatuseline ja kestab 
tund aega.

igale etendusele järgneb 
pooletunnine vestlusring 
näitlejaga.
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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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Otsime osalise tööajaga 
puhastusteenindajat Lasnamäe Konsumisse. 

Töö toimub vahetustega graafi ku alusel 
(pikk ja lühike nädal) 7.00-14.30 ja 14:30 

- 22:00. Tööülesanneteks müügisaali 
puhastus masinaga ja töötajate 

ruumide koristus. 
Töötasu: 513/kuus (ehk 4,55€/tunnis) 

Alustamine esimesel võimalusel. 
Kontakt tel: 55579192

Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

Punane 14A, kab. 204
Tel.: +37258083429

Ostan garaažiboksi Lasnamäel. 
Kõik pakkumised on teretulnud. 

Telefon: 545 11053

Aitan hinnata Teie kinnisvara 
ning tulusalt seda müüavõi 
üürida. Pakun kolimis- ja 

koristusteenuseid parima hinnaga 
tel. 545 11053

Diplomeeritud 
toitumisnõustaja pakub abi:
 • tervislik kaalu korrigeerimine, 

ilma toidulisanditeta!
 • isikliku menüü koostamine

 • esimene külastus -15%
Aljona 55905629, 

jeple83@gmail.com

VENEROLOOGID saatekirjata ja 
järjekorrata Tallinnas. Dr Aarne, 
Dr Zagnin. Vastuvõtt 50€. — 

www.vita.ee. 669-0806 Oled 
hädas 

allergiaga?
LASTE ALLERGOLOOGI KOMPLEKSTEENUS 

PULMONOLOOGI KOMPLEKSTEENUS

Komplekshinna sisse kuulub arsti vastuvõtt, arsti 
hinnangul diagnoosimiseks vajalikud analüüsid ja 

uuringud vastavalt näidustusele ning 
vajadusel korduv vastuvõtt.

Tasuliste kompleksteenuste puhul 
ei ole vaja saatekirja.

 
Rohkem infot ja registreerimine 

www.medicum.ee 
või registratuuri telefonil 605 0601.

AS Medicum Tervishoiuteenused, Punane 61, Tallinn.
Tegevusluba L03690.
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Detsember 2017

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 
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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! 

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg:
660 2553 
või virbi@silmatervis.ee

Meie saame 
Sind aidata!

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee

0 Põhjalik nägemiskontroll
0 Tipptasemel tehnika
0 Lai valik prilliraame

T 23. aprillil kl 16�18

VEGA  LUKSUSLIK ELU LASNAMÄEL!

552 5562
MÜÜGIINFO

oksana@endover.ee
554 2031
tatjana@endover.ee

Köök kuni 7000 € väärtuses korteri hinnas
Tasuta peo- ja saunaruumid, rikkalikult sisutatud lastetuba
3 m kõrgused laed ja maast laeni aknad
Suured korterid ja avarad rõdud

144 900 €
4 TOA LI S E D  KO RTE R I D  A L ATE S

M A JA  VA LM I S ,  TU LE  VA ATA M A !

endover.ee/vega

Kliendipaev

KUI TUNNED HUVI EESTI, 
EUROOPA JA MAAILMA VASTU

/urmaspaet

/urmaspaet

urmaspaet.eu


