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Lasnamäesse investeeritakse 
tänavu mitu miljonit Lasnamäe Ökosaun 

tähistab sünnipäeva

Veebruarikuus tähistab saun oma 4. 
sünnipäeva. Sünnipäevanädalal ehk 11. 
veebruarist 17. veebruarini kehtib kõigile 
huvilistele soodushind 3 eurot. Pensio-
näridele on sel ajavahemikul sissepääs 
tasuta. Sünnipäevanädalal saab osa võtta 
ka loosimisest, mille tulemused selguvad 
16. veebruaril kl 12–14, mil saun kostitab 
kõiki tee ja pirukatega. Loosiauhinna lu-
nastamiseks on vaja ise tulemuste välja-
kuulutamise hetkel kohal olla.

Saun on suletud sanitaarpäevadeks 13. 
ja 27. veebruaril.

Pae parki paigaldati 
turvakaamerad

Turvalisuse tõstmiseks paigaldasid Las-
namäe Linnaosa Valitsus ning Tallinna 
Linnavalitsuse süüteoennetuse komis-
jon Pae parki turvakaamerad. Kaame-
rad on töös alates 14.12.2018, edastades 
pildi Politsei- ja Piirivalveameti serve-
risse. Võib öelda, et suur osa Pae pargis 
toimuvast on kontrolli all 24/7.

uued kastid 
lemmiklooma 
väljaheidetele

Detsembris paigaldas Maatriks-RP OÜ 
linnaosavalitsuse tellimusel linnaos-
sa kaheksa uut ja asendas kolm koerte 
ekskremendikasti.

Uued kastid on paigaldatud aadressidel 
K. Kärberi 56; Linnamäe tee 15; Lääne-
mere tee 11; Läänemere tee 36; Lääne-
mere tee 64; Mahtra 18; Paekaare 40; 
Võru tn 1.

Asendatud on Kalevipoja põik 1, Kivila 
14 ja Mahtra 16 asuvad kastid.

suusarada Pae pargis 

22. jaanuarist on pargis avatud suusa-
rada, kus on vabatehnika ja klassika 
suusajälg. Pea kahe kilomeetri pikkune 
rada on valdavalt lauge. Linnaosa palub 
Pae pargis jalutajatel ja koeraomanikel 
hoida suusarada ning arvestada suusa-
tajatega.

• Enne lähitulevikku vaatamist tasub 
meenutada, mis sündmused osutusid 
mullu Lasnamäel märgilisteks…

Eelmisel aastal pandi alus Lasnamäele 
väga oluliste objektide rajamiseks. Näi-
teks ehitati Priisle pargi II ehitusetapi 
käigus 63 uut kaasaegse valgustusega 
parkimiskohta. Kuna meie linnaosa 
jaoks on parkimiskohtade vähesus ol-
nud põletav probleem juba palju aas-
taid, on igal lisandunud kohal suur tä-
hendus.

Noored vanemad ja nende järeltulijad 
rõõmustasid kindlasti linnaosa arvu-
kate mänguväljakute uuendamise üle. 
Meie suurimaks objektiks on Tondiloo 
(Kivila) park, kus valmisid parkuuri- ja 
tänavavõimlemise elemendid ning tõu-
kerataste ja trikijalgratastega sõitmiseks 
mõeldud rambid.

Edukaks osutus ka pilootprojektina 
ellu kutsutud korteriühistu lepitusko-
misjoni tegevus. Aasta jooksul pöördus 
komisjoni enam kui 200 inimest, kel ei 
õnnestunud iseseisvalt hakkama saada 
oma korteriühistus tekkinud probleemi-
ga. Pöördujate seas oli nii korteriühistu 
juhatuse liikmeid kui ka tavalisi korte-
riomanikke. Komisjon jätkab tegevust 
ka sel aastal. Seega – kui te ei jõua oma 
korteriühistuga kompromissini, siis tere 
tulemast linnaosavalitsusse.

• Kuna me juba mainisime Priisle par-
ki, siis räägime sellest ka lähemalt. Pal-
jud elanikud tunnevad huvi, miks see 
park ei ole siiani valmis. Lõppude lõ-
puks on seda lubatud juba mitmendat 
aastat järjest.

Priisle pargi sarnased mahukad objek-
tid valmivad tavaliselt mitmes etapis 
ning sellepärast tundub, et ehitus venib. 
Esimese etapi jooksul rajati maa-alused 
kommunikatsioonid, teisel etapil kes-
kenduti parkimiskohtade väljaehitami-
sele. 

Nüüd on aeg lõpetada kolmas etapp, 
mille tulemusel valmib park tervikuna 
koos vabaõhulava, laste mänguväljakute 
ning kaasaegse haljastusega. Ehitustööd 
algavad juba sel kevadel. Nii et tegeli-
kult ei tule enam kaua oodata – varsti 
on Lasnamäe elanike käsutuses veel üks 
kaasaegne linnapark. Tänavu suunatak-
se Priisle pargi ehitamiseks üle miljoni 
euro.

• Lasnamäel on veel üks murekoht – 
endine Pae turu ala. Naabermajade 
elanikel on küllalt põhjusi kurtmiseks: 

vähe sellest, et poed on remondiks su-
letud, ka liikuda on seal, eriti pimedal 
ajal, üsna ohtlik.

Ala renoveerimine pidi algama juba eel-
misel aastal, kuid piirnevate alade oma-
nike lahkarvamuste tõttu lükati tööd 
edasi. Praeguseks on kõik vaidlused 
lahendatud ning on selge, et Pae turu 
asemele kerkib kaasaegne ja valgusrikas 
Pae promenaad, mis ulatub J. Smuuli 
teeni välja. 

Erilist tähelepanu väärib promenaadi 
asfaldist, terrakotavärvilisest klinker-
telliskivist ning mustadest betoonplaa-
tidest valmiv jalakäijate ala, mille mõ-
ned osad kaetakse ka kummikattega. 
Sellesarnast avalikku ruumi ei ole meie 
linnaosas varem olnud. Lisaks kaunista-
takse promenaad konteinerhaljastuse ja 
uute puudega. 

Pinksilaud ja tänavavõimlemise inven-
tar peaks ligi meelitama rohkem noori 
ja lapsi, kel tekib võimalus veeta aega 
sportlikult ja vabas õhus.
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mullu valminud Tondiloo pargis on olemas kõik vajalik 
aktiivseks vaba aja veetmiseks.

Korteriuhistu lepituskomisjon jätkab 
juristi danil Lipatovi eestvedamisel 
tegevust ka tänavu.

2019. aastal on Lasnamäel kavandatud terve rea mahukate objektide valmimine. sellest, mis 
kerkib või saab tänavu uue ilme, rääkisime linnaosa vanema maria Jufereva-skuratovskiga.
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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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2018. aasta märksõnad  
olid koostegemised  
ning uusarendused
Möödunud aastat jääb meenutama Eesti 100. juubelisünni-
päev, mis oli meie kõigi sünnipäev. Peo meeleolu ei rauge 
ning juubeli tähistamiseks toimub erinevaid üritusi üle kogu 
riigi ka tänavu. Ka meie linnaosa jaoks oli möödunud aasta 
erilisem ning peohõngu jagus kõikidesse päevadesse.

Oluline on märgata ja hoolida ning tunnustada neid, kes on 
panustanud enam, kui neilt on oodatud. Juubeliaasta ava-
üritusel kuulutasime välja Lasnamäe aasta elaniku preemia, 
mille pälvis kogukonna koostöö edendaja Maria Derlõš. 
Lasnamäe aasta tegija auhinna sai ajakirjanik Roald Johann- 
son Kanal 2 saate “Roaldi nädal” eest, kus ta tutvustas põh-
jalikult ja värvikalt Lasnamäed ning lahkas seda linnaosa 
puudutavaid kujutelmi.

Möödunud aastat jäävad meenutama ühised olemised ja 
koos tehtu. Selleks on linnaosa loonud palju rohealasid ja 
vaba aja veetmise võimalusi: valmisid Tondiloo pargi spor-
dipark ja Härma staadion, jätkus Priisle pargi ehitus. Aastate 
eest valminud Pae pargi on aga rahvas hästi omaks võtnud. 
Seda tunnistas ka Pae pargi rahvajooksu rekordosavõtt, star-
dis oli ligi 500 jooksusõpra.

Pae pargis sai korraldatud ka esimene Lasnamäe pirukafes-
tival, millest räägiti ja mida tuldi külastama kogu linnast. Ka 
sel aastal on plaanis korraldada suurejooneline festival, mis 
oleks ühtlasi meie linnaosa tutvustavaks ürituseks. Pae park 
oli kogunemiskohaks jalgpallisõpradele, kui püstitasime 
väliekraani, et ühiselt kaasa elada jalgpalli maailmameistri-
võistlustele. 

Loodut tuleb ka hoida ja hooldada. Lasnamägi osales üle-
maailmsel koristuspäeval, puhastasime koos ligi 50 sukel-
dujaga Pae järve. Tõrvana meepotti jääb kurb sündmus – 
hukkus Pae järve luigepere, kelle hoolitsevad elanikud sõna 
otseses mõttes saiaga surnuks söötsid. Olgu see õppetunniks, 
et liigne hool ja vähene teadlikkus võivad saada saatuslikuks.

Lisaks rohealade rajamisele ja korrastamisele panustasime 
teede ehitusse. Märkimist väärivad Pikri ja Anni tänava taas-
tusremont ning Lindakivi Huviringide Maja parkla ehitus. 
Möödunud aasta andis stardi ka kolmele suurele ehitusele, 
sest valmisid Varraku silla kapitaalremondi, Linnamäe tee 
ja Mustakivi tee peatuste rajamise ning Kivila 9 juurepääsu-
tee ja ümberpööramise koha projektid. Ehitus algab tänavu. 
2018. aasta lõpul alustati Läänemere Gümnaasiumi juurde 
Narva mnt parklalaienduse ehitamist. Ka selle valmimist 
näeme juba sellel aastal.

Eesti 100 juubeliaasta oli tegus nii Lasnamäe linnaosale kui 
ka kogu riigile. Meie tänased teod näitavad, millist Eestit me 
soovime näha 100 aasta pärast. Kas Lasnamägi on magala, 
kust minnakse ära või arenev elurajoon, kuhu soovitakse 
tulla?

Toimetus

ToimeTuse 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    

Lasnamäesse investeeritakse 
tänavu mitu miljonit

Neljajalgsed sõbrad ütlevad aitäh!
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Aadressil Pae tn 76 asuvate kaupluste renoveerimi-
ne peaks lõppema selle aasta kevadel, misjärel tekib 
kohalikel elanikel võimalus jälle külastada lähedal 
asuvaid Maxima ja Rimi kauplusi.

• Kas on oodata ka teisi uusi objekte, mis paran-
davad linnaosa turvalisust?

Liikuri tn ja J. Smuuli tee elanike palvel pidasime 
transpordiametiga pikalt läbirääkimisi, et paigal-
dada nende tänavate ristmikule valgusfoor. Praegu 
asub seal vaid reguleerimata ülekäigurada. Kuna 
mõned hooletud sõidukijuhid ei suvatse ülekäigura-
jal kiirust alandada, ei ole selle ületamine turvaline. 
Meie korduvad pöördumised kandsid lõpuks vilja 
ning selle aasta eelarvega on kavandatud ristmikule 
valgusfoori ehitamine. Seega on meil üks liiklustur-
valisusega seotud probleem vähem.

• Mis on teie hinnangul aasta oodatuim objekt?

Oodatuim ja suurim objekt ei pruugi tähendada 
üht ja sama ehitist ja see kehtib ka meie linnaosas. 
Sellepärast on nominatsiooni „linnaosa oodatuim 
remont“ võitja P. Pinna tn kordategemine. Vaevalt 
eksin, kui ütlen, et selle tänava remonti oodati enam 
kui 10 aastat. Sel aastal saab see unistus lõpuks teoks.

Samasse gruppi kuulub Varraku silla kavandatud re-
mont. Sild on ammu kaotanud oma „kaubandusliku 
välimuse“ ning 2019. aastal saabub lõpuks ka tema aeg.

„Magustoiduks“ on meil aga Katleri rahvastaadioni 
remont. Selleks aastaks on kavandatud uue aiapiirde 
paigaldamine, murukatte korrastamine ning male-
laua ja teiste spordivahendite paigaldamine.

• Staadion magustoiduks? Võiks arvata, et magus-
toiduks pakute pirukafestivali…

Tõepoolest, arvan, et sarnaselt traditsiooniks muu-
tunud Pae pargi rahvajooksuga on ka pirukafestivali 
mõistlik korraldada igal aastal. Lasnamäe elanikud 
on suurepärased kokad, kes üllatasid festivali külas-
tajaid oma pagarioskustega. Nii et tänavu kutsume 
kõiki esmalt jooksule ja seejärel pirukasöömisele. 
Igav meil ei hakka!

Viktoria Panova, 
toimetaja

enne uue aasta saabu-
mist korraldasid Lasnamäe 
noortekogu ja linnaosa va-
nem maria Jufereva-skura-
tovski heategevuskampaa-
nia, mille raames koguti 
Paljassaarel asuva Tallinna 
munitsipaalvarjupaiga asu-
katele toitu ja vajalikke tar-
beid.

Nädala jooksul annetasid elani-
kud palju kuivtoitu ja konserve, 
magamisaluseid, kassiliiva; üks 
eriti suure südamega lasnamäe-
lanna tegi ka rahalise annetuse. 
Noortekogu tänab koos neljajalg-
sete sõpradega kõiki Lasnamäe 
elanikke, keda ei jätnud külmaks 
varjupaiga asukate saatus ja kes 
panustasid nende elutingimuste 
parandamisse.

Noortekogu liikmed andsid kõik 
annetused üle varjupaiga juhile 

ja vabatahtlikele. Varjupaik kor-
raldas neile tutvumisringkäigu, 
mille lõppedes said nad loomi 
paitada, nendega mängida ja neid 
jalutada.

Noorte hinnangul on varjupaiga 
heakord ja asukate elamistingi-
mused igati eeskujulikud. Et selles 

veenduda, soovitame kõigil huvi-
listel ka ise varjupaika külastada. 

Paljassaare loomade varjupaik 
on avatud iga päev ajavahemikul 
14–18 aadressil Paljassaare tee 85. 
Varjupaiga hoolealused ja mees-
kond rõõmustavad alati külaliste 
ja vabatahtlike üle!

suvel toimuval pirukafestivalil näitavad Lasnamäe 
elanikud uuesti oma kokaandeid.
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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
09.02 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar & Co bänd. Pilet 5 €.
22.02 kell 18.00 – Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik 
kontsert. Tasuta.
23.02 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Black & White. Pilet 5 €.

NÄITUS
7.01–4.02 – Kunstistuudio Valeris 25 aastat.

ÜriTused veebruaris

Lasnamäe Linnaosa valitsuse tasuta 
avalikud üritused (veebruar 2019)

02.02 kell 18.00 (KK Lindakivi) – Seenioride tant-
suõhtu.
06.02, 13.02, 20.02 ja 27.02 kell 10.00 (KK Lindaki-
vi) – Jooga eakatele*.
07.02 kell 15.00 (Pallasti 54, I korruse saal) – Seenio- 
ride kool*. Loeng „Ajaloo lehekülgi lehitsedes: riigi 
mineviku peegeldus Tallinna ajaloos“ (vene keeles).
14.02 kell 18.00 (KK Lindakivi) – Sõbrapäeva kont-
sert. Esineb Sergei Maasin.
15.02 kell 19.00 (KK Lindakivi) – Noortedisko.
16.02 kell 12.00 (Pae tn 19/2) – Lasnamäe Ökosauna 
sünnipäev.
22.02 kell 18.00 (KK Lindakivi) – Eesti Vabariigi 
aastapäeva pidulik kontsert.
24.02 kell 15.00 (Jüriöö park) – Eesti Vabariigi 101. 
sünnipäeva tähistamine.

* Eesõigus pääsemiseks tärniga märgitud üritustele on 
Lasnamäe klubi kaardi omanikel.

asfalditehas ei tohi mürgitada õhku

rammumeeste tõehetk  
Kuristiku gümnaasiumis
Tanel Renter
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 
sporditöö koordineerija

13. detsembril toimus Tallinna Ku-
ristiku Gümnaasiumis iga-aastane 
Tallinna koolinoorte rammumehe 
võistlus, mille avas gümnaasiumi 
direktor Raino Liblik.

Rammumehe võistlustel osales 
12 võistlejat erinevatest Tallinna 
koolidest. Võistlused ise olid igati 
rammumeeste võistluste moodi nii 
oma alade valikult kui ka kohtuni-
ke koosseisult. Kohtunikeks olid 
rammumeeste Champions League 
võitja Andrus Murumets, Euroopa 
meister Meelis Peil ning Eesti Tõste-
liidu esindaja Erik Kuningas.

Rammumeeste võistlusalade vahel 
näitasid oma tantsulist liikuvust, 
fantaasiat ja loomingulisust 6.–12. 
klasside rühmad.

12 gümnaasiumi noormeest asusid 
võistlustulle järgmistel aladel: 75-ki-

logrammise kangi rinnalt surumine 
maksimaalse korduste arvu peale; 
50 kg algraskusega „Arm lifting“; 
15 kg kangiketta ees hoidmine; 24 
kg sangpommi rebimine 1 minuti 
jooksul.

Parimateks rammumeesteks osu-
tusid: I koht: Hardy Keller (Gus-

tav Adolfi Gümnaasium); II koht: 
Artur Kašnikov (Läänemere Güm-
naasium); III koht: Rasmus Teodor 
Niin (Kuristiku Gümnaasium).

Suur tänu Lasnamäe Linnaosa Va-
litsusele, Kuristiku Gümnaasiumile 
ja võistluse tehnilise lahenduse pea-
likule Aivar Metsaveerele!

KAVA

05.02 kell 14.00 – Kontsert „Klassikaline pärastlõuna“. 
Esinevad Sigrid Mutso (sopran), Maria Mutso (tšello) 
ja Kaur Pennert (klaver). Ettekandele tulevad igihaljad 
meloodiad Arditi, Saint Saensi ja Mozarti sulest.

12.02 kell 14.00 – Sotsiaalkeskuse 23. sünnipäeva kontsert. 
Esinevad Indrek ja Paul Kristjan Kalda.

19.02 kell 14.00 – Eesti Vabariigi 101. aastapäevale 
pühendatud kontsert. Esineb Ragnar Kuusk.

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

NÄITUS
Kuni 15.02 – Irina Kolossova maalide näitus.

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

Linnaosavalitsus otsib lahen-
dusi väo karjääris tegutseva 
asfalditehase levitatava eba-
meeldiva lõhna probleemile.

Alates 2018. aasta sügisest on Las-
namäe elanike ning eriti Raadiku ja 
Mahtra elurajooni korterelamutes 
elavate inimeste meeli ärevil hoidnud 
õhu kvaliteedi teema.

Selle põhjus peitus Väo karjääris Vers-
ton Ehitus OÜ poolt käivitatud asfal-
ditehase tegevuses. Esimestel kuudel 
kasutas tehas kütteks masuuti, mille 
küttejäägid lendlesid sõltuvalt tuule 
suunast üle korterelamute, põhjusta-
des ebameeldivat lõhna ning erine-
vaid terviserikkeid, sh silmade kipi-
tust, peapööritust, iiveldustunnet jne.

Novembrikuu alguses, kui probleemi 
tõsidus oli juba kõigile selge, teatasid 
asfalditehase esindajad, et on raken-
danud meetmeid välisõhu kvaliteedi 
parandamiseks. Nimelt mindi alates 
5. novembrist 2018 Väo karjääris üle 
masuudilt diislikütusele.

Lasnamäe linnaosa valitsuse hin-
nangul see meede oodatud tulemusi 
ei andnud. Ebameeldiv lõhn häiris 
jätkuvalt elanikke ning linnaosavalit-
susse laekus igapäevaselt murelikke ja 
lausa meeleheitlikke pöördumisi kuni 
asfaltbetooni tootmise lõpetamiseni 
mullu detsembri keskel.

Linnaosavalitsus on seda meelt, et 
2019. aasta kevadperioodil antud asu-
kohas asfalditootmine ei jätkuks. Sel-
leks pöördus linnaosavalitsus vasta-
vasisulise kirjaga asfalditootja poole, 
kelle sõnumi kohaselt analüüsitakse 
tekkinud olukorda ning püütakse lei-
da kõiki osapooli rahuldav lahendus. 
Probleemile on tehase tähelepanu 
juhtinud ka Keskkonnainspektsioon 
ja Keskkonnaamet.

Linnaosavalitsuse linnamajanduse 
osakonna juhataja Ain Orava hin-
nangul on elanike rahulolematus ja 
pahameel igati arusaadav ja põhjen-
datud, ka ta ise on Raadiku ja Maht-
ra majade vahel ringi liikudes eba-
meeldivat lõhna korduvalt tundnud. 
Kuuldavasti jäi tehase lõhnahäiring 
normi piiresse. Kui nii, siis tuleks 

kaaluda normide karmistamist, kuna 
normiks ei saa olla terav ebameeldiv 
lõhn. Samas ei näinud kasutusloa me-
netlus ette tegevuse kooskõlastamist 
linnaosa valitsusega, mistõttu tuli 
antud teema ka linnaosa ametnike-
le ebameeldiva üllatusena. Teisalt on 
arusaadav, et asfalditehased peavad 
töötama ja seda logistiliselt mõistlikus 
kauguses teeobjektidest.

Tallinna Keskkonnaameti juhi Relo 
Ligi sõnul peab Verston Ehitus OÜ 
taotlema uue välisõhu saasteloa, mille 
menetluse raames selgub, kas üldse 
ja millistel tingimustel ettevõtte saab 
samas asukohas tööd jätkata. Riigi 
Keskkonnaamet on ettevõtet selleks 
juba kohustanud ja taotluse menetle-
mise käigus saab oma seisukoha anda 
ka Tallinna linn.
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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! 

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 
on esitatud projekteerimistingimus-
te taotlus Linnamäe tee 40 kinnistule 
autopesula püstitamiseks ning detail-
planeeringus kavandatud hoonestusala 
suurendamiseks ja nihutamiseks.

Taotluse ja kehtestatud „ Linnamäe tee 
38, 40, 42 ja 42a kruntide detailplanee-
ringu“ alusel on Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet koostanud projekteerimis-
tingimuste eelnõu.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 kohaselt 
võib pädev asutus anda ehitusloako-
hustusliku hoone ehitusprojekti koos-

tamiseks projekteerimistingimusi, 
millega lubatakse detailplaneeringus 
määratud hoonestusala suurendada ja 
nihutada kuni 10% ulatuses esialgsest 
lahendusest.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtaeg on 4. veebruar 2019.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.

Projekteerimistingimuste eelnõuga 
(DP025110) on võimalik tutvuda ka 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 
on esitatud projekteerimistingimus-
te taotlus Peterburi tee 90g kinnistule 
ärihoone püstitamiseks ning detailpla-
neeringus käsitletud krundi kasutamise 
sihtotstarvete osakaalu ja hoone kõrgu-
se täpsustamiseks.

Taotluse ja kehtestatud „Peterburi tee 
92a kinnistu detailplaneeringu“ alusel on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet koos-
tanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 kohaselt võib 
pädev asutus anda ehitusloakohustusli-
ku hoone ehitusprojekti koostamiseks 

projekteerimistingimusi, millega luba-
takse muuta detailplaneeringus käsit-
letud krundi kasutamise sihtotstarvete 
osakaalu ning hoone kõrgust kuni 10% 
ulatuses esialgsest lahendusest.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtaeg on 6. veebruar 2019.

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata.

Projekteerimistingimuste eelnõuga 
(DP014390) on võimalik tutvuda ka 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/.

Lasnamäe on viimastel 
aastatel teinud nii eraka-
pitali kui ka linna toel hüp-
pelise arengu: avatud on 
uued kaubanduskeskused, 
paranenud on spordibaa-
side olukord ja mitmeke-
sistunud on vaba aja veet-
mise võimalused. Paljude 
korterelamute ümbrus ja 
välimus ning linnaruum 
tervikuna on muutunud 
esteetilisemaks ja inim-
sõbralikumaks.

Kaasaegsema ja hubasema mul-
tifunktsionaalse keskkonna loo-
misele on oluliseks hooandjaks 
linna poolt korteriühistutele 
eraldatavad toetused, mis aitavad 
kaasa korterelamute fassaadide 
renoveerimisele, hoovialade hea-
korrastamisele ja haljastamisele, 
parkimise probleemide lahenda-
misele, prügimajade ja mängu-
väljakute rajamisele, turvakaa-
merate paigaldamisele.

Kuni käesoleva ajani toimisid 
erinevad toetusprogrammid 

eraldiseisvatena ning neid ku-
reerisid sõltuvalt toetuse liigist 
erinevad linnaametid.

Möödunud aastal said Lasna-
mäe korteriühistud toetusi pro-
jekti „Hoovid korda“ raames 
kokku 132 949 eurot. Projektis 
„Roheline õu“ osales 16 korteri-
ühistut ning projektis „Fassaa-
did korda“ üks korteriühistu.

Uue korraga koondatakse kõik 
toetuste liigid ühte õigusakti, 

kehtestatakse ühtsed nõuded ja 
menetlustähtajad.

Toetusi on võimalik taotleda 
pärast tööde teostamist (näi-
teks pärast koolitusel osale-
mist) ja selle eest tasumist (v.a 
hoovikorrastustoetus). Hoo-
vikorrastustoetusega toetatak-
se parklate ja mänguväljakute 
ning prügimajade rajamist, 
mis nõuavad ehitusloaga pro-
jekti olemasolu, mida toetus-
programm ei rahasta.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
tuletab meelde, et „Hoovid 
korda“ ehk õuealade heakor-
rastamiseks toetuse esitamise 
lõpptähtaeg on 1. märts 2019. 
Veel on piisavalt aega, et ku-
jundada oma nägemus vaja-
likest korrastustöödest, võtta 
erinevatelt ehitusfirmadelt vä-
hemalt kaks hinnapakkumist 
ning saada kavandatavale te-
gevusele toetus üldkoosoleku 
otsuse näol.

Lisainfot korteriühistutele toe-
tuste andmise korra ning seni-
se praktikaga võrreldes tehtud 
muudatuste kohta saab küsida 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 

linnamajanduse osakonna spet-
sialistidelt (tel 645 7761).

Toetused korteriühistutele: uus kord

Teade Linnamäe tee 38, 40, 42 ja 42a 
kruntide projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta

Teade Peterburi tee 90g 
kinnistule ärihoone püstitamiseks 
projekteerimistingimuste eelnõu kohta

„Hoovid korda“ toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.

alates 2019. aastast hakkab 
Tallinna Linnavaraamet kureerima 
iseteeninduskeskkonnas järgmiste  
toetuste menetlemist:
•	 koolitustoetus;

•	 ekspertiisitoetus;

•	 “Roheline	õu”	ehk	haljastustoetus;

•	 “Fassaadid	korda”	ehk	renoveerimistoetus;

•	 “Hoovid	korda”	ehk	hoovikorrastustoetus.

Linnamäe tee 40 kinnistule au-
topesula püstitamiseks projek-
teerimistingimuste eelnõuga 
on võimalik tutvuda Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 
54, I korruse fuajees) 21. jaanua-
rist kuni 4. veebruarini 2019 igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul.

Peterburi tee 90g kinnistule 
ärihoone püstitamiseks projek-
teerimistingimuste eelnõuga 
on võimalik tutvuda Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 
54, I korruse fuajees) 23. jaanua-
rist kuni 6. veebruarini 2019 igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul.

Hoovikorrastustoetuse abil ehitas  
KÜ Ümera 23/35 laste mänguväljaku.

Projekti "Hoovid korda"  
raames tehti korda ka 
Lasnamäe majaka ümbrus.
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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

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

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg: 660 2553 
või virbi@silmatervis.ee

0 Põhjalik nägemiskontroll
0 Tipptasemel tehnika
0 Lai valik prilliraame

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

Meie saame 
Sind aidata

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

HEMORROIDIDE RAVI ILMA 
OPERATSIOONITA 

saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. 
Vastuvõtt al. 40€. — 

www.vita.ee 669-0806

Ostan kiirelt 1-2 toalise korteri.  
Hea hinna korral kiire tehing. Raha kohe olemas.  

59 814 090 või majaleidja@gmail.com

T1 uues keskuses 3 korrusel 
pakume õmblusteenust

püksid,kleidid lühemaks, kitsamaks
püksid,joped lukuvahetused

pintsaku, jope varruka lühendused 
trukkide paigaldus ja palju muud

Õmblusekspert ootab teid.

Krabu Grupp jätkab 2019. aastal  
Lasnamäe Lehe väljaandmist
Ettevõte Krabu Grupp sõlmis Lasnamäe linnaosa valitsusega lepingu riigi suurima 
linnaosalehe – Lasnamäe Lehe – väljaandmiseks. Vastavalt pakkumise tingimustele 
vastutab Krabu Grupp ajalehe väljaandmise eest 2019. aasta jooksul.

Krabu Grupi kommunikatsiooniallüksus vastutab ajalehe kujunduse, küljenduse ja trüki eest, 
samuti reklaamiosa eest. Materjalid avaldamiseks annab tavapäraselt Lasnamäe linnaosa va-
litsus.

„Me jätkame Lasnamäe elanike teavitamist selle kohta, mis toimub sõna otseses mõttes naa-
bertänaval. 2019. aastaks kavandasime ajalehe IT-osaga seotud uuendusi. Lasnamäe Lehest 
saab Eesti esimene kohaliku mastaabiga ristmeediaprojekt. Me spetsialiseerume meediaka-
nalite organiseerimisele väikeste kogukondade jaoks ja usume, et suudame seda väljaannet 
mõnevõrra värskendada ja muuta linnaosa elanikele veel lähedasemaks,“ ütles Krabu Grupi 
juhatuse liige Kirill Krabu.

Ajalehe kodulehte – www.lasnaleht.ee – uuendati 2018. aasta alguses. Möödunud aastal 
käivitati ka konto Facebooki sotsiaalvõrgustikus. Järgmised sammud Lasnamäe Lehe aren-
gus jätkuvad algselt valitud interaktiivsuse laiendamise valdkonnas. 2019. aastal käivitatakse 
uudiseid internetis lugeva auditooriumi kaasamise pilootprojekt. Paberväljaande osas tõsiseid 
muutusi ette pole näha.

Lasnamäe Leht on linnaosavalitsuse igakuine väljaanne, mis on ilmunud alates 2002. aastast. 
Ajaleht ilmub eesti ja vene keeles ja seda levitatakse tasuta. Lehe tiraaž on 60 000 eksemplari.

Krabu Grupp OÜ on 2012. aastal asutatud ettevõte, mis pakub kommunikatsiooniteenuseid 
ja infotehnoloogilisi lahendusi. Kommunikatsiooniallüksus annab muuhulgas välja Baltimaade 
suurettevõtete siselehti ja -ajakirju, tegeleb muude sisemeediakanalite organiseerimise ja nen-
de jaoks sisu loomisega. Lisaks Lasnamäe Lehe väljaandmisele tõlgib Krabu Grupi tõlkebüroo 
2019. aastal ka Kristiine ajalehe jaoks materjale eesti ja vene keelde.

Ajalehe ja kirjastuse kontaktandmed leiab altpoolt:

Krabu Grupp OÜ,  Tel. 56 706 706, e-post: lasnaleht@krabugrupp.ee, www.lasnaleht.ee

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 
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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
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LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!
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avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
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kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
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pimedat aega valgemaks muu-
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On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
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imeväel üllatused kingipakkide 
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See pime aeg kannab endas sa-
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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: 
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geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
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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-
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Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
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ja lootused täituks. Soovin teile 
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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! 

Tule meie ringi 
MÜÜJA-
KLIENDITEENINDAJAKS

• hea töötasu – põhipalk on 800 eurot bruto, millele teenid 
igakuiselt juurde aktiivsusest sõltuvat müügiboonust. 
Müügiboonus on suuruses 50-250 eurot bruto;

• vahetustega töö, mis annab Sulle võimaluse ise oma 
aega planeerida;

• et toetame Sinu arengut pakkudes väljaõpet, erinevaid 
e-koolitusi ning karjäärivõimalust ettevõttes.

Anna meile endast teada www.circlek.ee/tuletoole 
või helista meile telefonil +372 675 7712

Sinu jaoks on oluline:

TULE 
MEIE
RINGI

Tule meie ringi 
MÜÜJA-
KLIENDITEENINDAJAKS
Lasnamäe
teenindusjaama

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Läänemere, Mustakivi, Tähesaju, 
Sepapaja või T1 Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
INFOTEENINDAJAKS

TRANSPORDITÖÖLISEKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS

Lisainfo saamiseks helista 667 3785
või 5343 5337, Kristi Aasa.

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate 
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid 

meie perega liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee
või täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Autogrammitund &
pildistamine koos
Marilyn Kerroga

Moeshow, kus laval
väärikad piigad
koos Eve Kiviga

Esineb
võimlemisklubi
Piruett

Meisterdusnurk lastele

Tasuta fotopeegel

Päeva juhib
Ženja Fokin

9. VEEBRUAR
KELL 12.00–17.00

Baltikumi suurim lemmik-
loomakaupade kett laieneb 
Täna avab Baltikumi vanim lemmikloomakaupade kett 
KIKA Kärberi keskuses, Lasnamäel uue kaupluse. 

„Uhke tunne on teatada, et meie lemmikloomakaupade 
kett jätkab kasvamist ja kutsume kõiki loomasõpru Lasna-
mäele Kärberi keskusesse. KIKA sooviks on ka tulevikus 
uusi poodi avada, et kõikidele inimestele, kellel on lem-
mikloom või tahaksid endale ühte, lähemale jõuda.“ sõnas 
KIKA Eesti juht Ksenia German.

Kärberi keskuses avatud kauplus on jätk eelmise aas-
ta lõpu jõudsale laienemisele, mil novembri ja detsemb-
ri jooksul avati kokku neli kauplust Eesti eri otstes. KIKA 
poodidest leiavad lemmiklooma omanikud kõik vajaliku, et 
oma lemmikute eest hoolt kanda, ning ka väiksemaid loo-
mi, nagu näiteks küülikud, hamstrid või papagoid. Lisaks 
nõustavad kaupluste spetsialistid loomasõpru kõikvõima-
like küsimuste puhul.

KIKA grupp on rahvusvaheline ettevõte, mis on olnud turul 
juba ligi 30 aastat ning ekspordib oma tooteid enam kui 50 
riiki üle maailma. Baltikumis on kokku 116 poodi ja mees-
konnas peaaegu 600 töötajat, olles nii Eestis kui ka Leedus 
turuliidri positsioonil.


