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Endise Pae turu piirkond saab uue kuue
Graniitkillustiku jagamine 
korteriühistutele
Alates 1. novembrist jagab linnaosava-
litsus korteriühistutele tasuta graniit-
killustikku libeduse tõrjeks. Taotluse 
esitamise vormi leiab linnaosavalitsu-
se veebilehelt https://www.tallinn.ee/
lasnamae/. Igale majale on ette nähtud 
kolm 25-kilogrammist kotti.

Linnaosa sai juurde kaks 
uut tänavanime
Tallinna linnavalitsus määras Lasnamäe 
linnaosas Uuslinna asumis paiknevate-
le uutele, seni nimetutele tänavatele ni-
meks Raudsüdame tänav ja Muldvalge 
tänav. Nimetatud tänavad jäävad Valge 
tn 10 kinnistu detailplaneeringu alas-
se. Kuna lõunasse jääb Lasnamäe üks 
kuulsamaid paemurde – Lõunamurd –, 
peeti sobivaks panna uutele tänavatele 
nimed ehituses kasutatavate paekihtide 
järgi.

Lõppenud on anni 
ja Pikri tänava remont
Tallinna Kommunaalameti tellitud 
tööde käigus uuendati Pikri ja Anni 
tänava sõidu- ja kõnniteede asfalt-
betoonkate ja korrigeeriti liikluskor-
raldust, vahetati välja äärekivid, tehti 
korda töömaale jäävad kommunikat-
sioonide kaevud, sajuvee paremaks 
äravooluks paigaldati täiendavad rest-
kaevud ning korrastati haljastus. Pikri 
tänava liikluse rahustamiseks rajati 
sõiduteele künnised ning vaegnägija-
te liikumisvõimaluste lihtsustamiseks 
paigaldati jalakäijate ülekäiguradadele 
faktuursed braikivid.

sikupilli lasteaed otsib 
kojameest
Aadressil Kivimurru 3 asuv Tallinna 
Sikupilli Lasteaed otsib oma toredasse 
lasteaeda kojameest. Tööaeg neli tundi 
ja palk pool alampalgamäärast. Info tel 
621 5433.

Toimetus täpsustab
Toimetus palub vabandust Lasnamäe 
Lehe oktoobrinumbris (nr 10 (207)) 
avaldatud valeinfo pärast. Leheküljel 3 
avaldatud artiklis oli kirjas, et koolis on 
võimalik tasuta õppida. Tegelikkuses 
on õpe tasuline, kohatasu on 70 eurot 
kuus.

Järgmisel aastal valmib Pae pro-
menaad; maxima ja Rimi kauplu-
sed saavad avaramad ruumid.

Heaks traditsiooniks saanud telgikam-
paania raames käisid linnaosavalitsuse 
ametnikud 25. oktoobril Pae asumis ko-
halikele elanikele piirkonna arenguplaane 
tutvustamas. Sügisel algasid Pae kauban-
duskeskuse rekonstrueerimistööd, mille 
tulemusel avavad lähitulevikus uksed se-
nistest suuremad Maxima ja Rimi kaup-
lused. 

Turutegevus ehk letimüük, mis seni toi-
mus aastaringselt keskuse tagumises hal-
lis, sellisel kujul lõpetatakse. Tulevikus 
on plaanis korraldada vaid hooajalisi ehk 
2–3 päeva kestvaid laadamüüke Pae pro-
menaadil ettenähtud väljakul. Väikepoo-
dide arv väheneb, kuid kindlasti jätkab 
tegevust seni keskuses tegutsenud apteek. 
Arendaja esialgsete plaanide kohaselt lõ-
petatakse ehitustööd 2019. aasta esimesel 
poolel.

Järgmisel aastal on oodata ka Pae prome-
naadi valmimist. Tööde käigus paigal-

datakse terve promenaadi ulatuses ehk 
kuni J. Smuuli teeni uus asfaltkate ning 
kaasaegne valgustus. Modernset hõngu 
lisavad promenaadile kahetasandiline 
haljastus ning sellised linnadisaini ele-

mendid nagu rippkiiged ning lauatenni-
se lauad.

Linnaeelarves on promenaadi ehitami-
seks eraldatud ca 650 tuhat eurot.

Kuidas muuta oma linnaosa paremaks? 
anname sõna noortele
17. oktoobril toimus esimene Las-
namäe noortenõukogu istung.

Rehekuu keskpaigas valitses Lasnamäe 
linnaosavalitsuse seinte vahel rõõmus 
elevus – esimesele linnaosa noortenõu-
kogu istungile kogunes 13 hakkajat ja 
andekat gümnasisti linnaosa eri kooli-
dest ja asumitest.

Kutsudes kokku noortenõukogu, soovib 
linnaosavalitsus kasvatada noorte ko-
danikuaktiivsust ning kaasata neid ea-
kaaslastele mõeldud objektide ja ürituste 
arendamisse ja korraldamisse.

«Osaledes noortenõukogu tegevuses, 
saavad gümnaasiumiõpilased tutvuda 
linnaasutuste struktuuri ja tegevusega, 
sõbrustada erinevate noorteklubidega ja 
loomulikult viia ellu omaenda ideed. Lin-
naosavalitsusel tekib omakorda võimalus 
näha asju noorte pilgu läbi,“ ütles linna-
osa vanem Maria Jufereva-Skuratovski.

Lähikuudeks on noortekogul plaa-
nis korraldada mitu põnevat üritust. 
Esiteks tuleb juhtida oma tegevusele 
eakaaslaste tähelepanu – selleks tõm-
matakse 23. novembril käima noortele 
vanuses 14–20 aastat suunatud disko. 
Kodanikupäeval, 26. novembril osale-
vad nõukogu noored suuremahulises 

ohutuskampaanias, mille käigus tutvus-
tatakse linnaosa elanikele pimedal aas-
taajal vajalikke liiklusohutuse reegleid, 
jagatakse tasuta helkureid ning pannak-
se üles helkuripuu. Talvepühade eel kü-
lastavad noored Tallinna Lastekodu, et 
korraldada sealsete kasvandikega laua-
mänguõhtu.
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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! Esita oma ideed 16. novemb-
riks!

Tulles vastu linlaste soovile, kestab 
Tallinna arengukava 2021+ esime-
ne ideekorje edasi ka novembri 
esimeses pooles. Esimese ideekor-
je sisu on arengukava eesmärkide 
otsimine ja arutamine. Ootame 
ideid selle kohta, milline võiks olla 
Tallinn tulevikus, millises linnas 
soovitakse elada või milline võiks 
olla Tallinna suur ambitsioon.

Linna strateegiaüksuse juht Too-
mas Haidak: „Siiani on kõige 
aktiivsemalt pakutud ideid lin-

naruumi, sealhulgas liikuvuse ja 
turvalisuse osas. Aktiivsemalt on 
arutletud ka hariduse teemadel. 
Ettevõtluse ja sotsiaalhoolekande 
kohta on esitatud vähe ideid. Ot-
seselt puudutavad need valdkon-
nad ehk väiksemaid inimrühmi, 
samas on need Tallinna elukva-
liteedi seisukohast olulised tee-
mad, mida arengukava raames 
käsitleda.“

Ideekorje jaoks on avatud Tal-
linna kodulehel veebikeskkond: 
https://www.tallinn.ee/strateegia/
ideekorje ja Facebooki grupp: 
„Tallinna arengukava 2021+“. 

Ideekorje on avatud 1. oktoob-
rist kuni 16. novembrini 2018. 
a. Osalema oodatakse igaüht, kel-
lele Tallinna tulevik ühel või teisel 
moel korda läheb.
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2019. aasta eelarvest  
ja plaanidest

Mul on teile häid uudi-
seid. Tallinna 2019. aasta 
eelarve on lõpuks koos ja 
jõudnud läbivaatamiseks 
linnavolikokku. Kõige 
tähtsam on aga see, et 
eelarves on arvestatud 
terve rea meie linnaosa 
jaoks oluliste objektide-
ga, mis kõik peaksid üsna 
varsti valmis saama.

Näiteks valmib järgmi-
sel aastal kaasaegne ja hästi valgustatud Pae promenaad. 
Oktoobrikuus toimunud kohalike elanike ja linnaosava-
litsuse ametnike ning Mupo töötajate kohtumine näitas, 
kuivõrd väsinud on inimesed sealkandis valitsevast pi-
medusest ja turvalisuse puudumisest.

Kui rändame mõttes piki Pae promenaadi J. Smuuli tee 
suunal, siis ka siin on meid ootamas kauaigatsetud muu-
tused. Nimelt kerkib lõpuks järgmisel aastal J. Smuuli tee 
ja Liikuri tänava ristmikule valgusfoor. Pikaks veninud 
läbirääkimised, mida linnaosavalitsus pidas kommu-
naalametiga, on lõpuks vilja kandnud. Jalakäijate turva-
lisus on meie jaoks äärmiselt tähtis, valgusfoori paigaldus 
aga aitab ära hoida ohtlikke olukordi.

Paljud Priisle asumi elanikud tunnevad elavat huvi luba-
tud Priisle pargi valmimisaja vastu. 2019. aasta eelarves 
on ette nähtud vahendid pargi ehituse viimase, kolmanda 
etapi teostamiseks. Pargiteede, aia, lava, laste- ja spordi-
väljaku ning teiste pargielementide rajamiseks on eelar-
vega eraldatud 1,17 miljonit eurot.

Ka P. Pinna tänava elanikel on põhjust kergendatult ohata 
– lõpuks on kvartalisiseste teede remondi järg jõudmas ka 
nende siseõuedesse. Korda peab saama ka Varraku sild.

Isiklikult rõõmustan enim aga ehk selle üle, et end toime-
ka projektina näidanud korteriühistute lepituskomisjon 
jätkab tegutsemist ka järgmisel aastal. 10 kuuga jõudsid 
juristid tutvuda enam kui 200 juhtumi asjaoludega, neist 
60% sai kohtuvälise lahenduse. Loodan, et tänu spetsia-
listide abile tõuseb nii juhatuse kui ka korteriühistute 
tavaliikmete õigusteadlikkus. Samuti tuletan meelde, et 
juristid valmistasid ette korteriühistu põhikirja ja kodu-
korra näidised. Nendega tutvumiseks tuleb korteriühis-
tute esimeestel kirjutada linnaosavalitsusse (lasnamae@
tallinnlv.ee) või korteriühistu lepituskomisjoni.

Saavutusterohket sügist teile, head lugejad!

Maria Jufereva-Skuratovski
linnaosa vanem

LinnaosavanEma vEERG

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

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2018
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    
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Lasnamäe eakate nõukogu 
arutas arstiabi kättesaadavust
2. novembril pidas Lasna-
mäe eakate nõukogu ava-
liku koosoleku, kus arutati 
eriarstiabi kättesaadavust 
linnaosas.

Oktoobrikuus moodustatud nõu-
kogu eesmärk on kaasata roh-
kem väärikas eas inimesi koha-
like probleemide lahendamisse. 
Juba esimesel nõukogu koosole-
kul määrati selle tegevussuunad: 
tervishoid ning vaba aja veetmi-
se võimaluste loomine eakatele. 
Võttes arvesse Eesti Haigekassa 
korraldatud eriarstiabi hanke tu-
lemusi, otsustasid nõukogu liik-
med, et sel teemal tuleb korralda-
da laiem arutelu. 

Esinema kutsuti haigekassa, Me-
dicum Tervishoiuteenused AS-i ja 
Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad. 
Kohale tuli ka palju linnaosa ela-
nikke, kes esitasid külalistele ter-
vishoiuga seotud asjakohaseid kü-
simusi.

Avaliku koosoleku juhatas sisse 
abilinnapea Tõnis Mölder, kes kin-
nitas, et linnavalitsus on üritanud 
leida kompromisse lahendamaks 
eriarstiabi probleeme Lasnamäel.

Haigekassa klienditeeninduse 
osakonna juhataja Ado Viik ning 
partnersuhtluse osakonna haldur 
Andrei Saitšuk selgitasid hanke 
korraldamise asjaolusid ning hai-
gekassa edasisi samme. 

Nende kinnitusel jäid linnaosas 
alles kõik eriarstiabi erialad, kuid 
teenuste osutamise lepingu ma-
hud on teenusepakkujast sõltuvalt 
erinevad: Medicum AS-i lepingu 
maht vähenes, kuid vastukaaluks 

sellele said lepingu Balneom OÜ 
(Punane 18), Albinea SA (Punane 
16) ja Carrara SA (Punane 16). 

Kuigi analüüs konkursi korralda-
mise üle veel käib, lubab haigekas-
sa selle tulemustega arvestada uue 
konkursi korraldamisel, mis toi-
mub kolme aasta pärast ehk pärast 
lepingute kehtivuse lõppemist.

Täiendamaks haigekassa esinda-
jate öeldut, lisas Medicum AS-i 
juhatuse esimees Tõnis Allik, et 

tekkinud olukorra lahendami-
seks ulatab neile abikäe Ida-Tal-
linna Keskhaigla, mille spetsia-
listid, olles küll haigla palgal, 
võtavad patsiente vastu Medicu-
mi ruumides.

Saavutatud kokkuleppega oli ra-
hul ka Ida-Tallinna Keskhaigla 
klienditeeninduse juht Lea Karik, 
kelle sõnul saavad spetsialistid 
tänu sellele  rohkem võimalusi 
teadmiste täiendamiseks Ida-Tal-
linna Keskhaiglas.

Loome koos inimsõbraliku ja kvaliteetse linnaruumi

medicum as-i juht Tõnis allik ja ida-Tallinna Keskhaigla  
klienditeenindusjuht Lea Karik.

Eakate nõukogu avalikule koosolekule tuli ka kohalik rahvas.
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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 
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
16.11 kell 16.30 – VIII ERT festival. Pilet 3 €. Täpsem info www.
ertfestival.ee, tel 5657 5853.
17.11 kell 16.30 – VIII ERT festival. Pilet 5 €.
18.11 kell 16.30 – VIII ERT festival. Pilet 5 €.
24.11 kell 12.00 – Kontsert “Novembrikuu laulud”. Külas Väino ja Sirje 
Puura, mustlastantsu ansambel AL SOL. Pilet 5 €.
24.11 kell 16.00 – Rahvatantsuselts „Kandali“ 40. aastapäeva kontsert. 
Tasuta.
24.11 kell 19.00 –Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black & White. Pilet 
5 €.
2.12 kell 12.00 – Tantsuteater RADA jõulukontsert. Pilet 5 €.
8.12 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
11.12 kell 18.00 – Laste laulustuudio “Nupukesed” kontsert 
“Jõulutähed”. Pilet 4 €.

NÄITUS:
5.–30.11 – Aleksander Štšjutsi näitus (parvlaevade mudelid ja arvuti 
fotomontaaž).
5.–30.12 – Sirje Aalde (Kunstistuudio Sirnika) näitus.

ÜRiTusEd novEmbRis-dETsEmbRis

Lasnamäe Linnaosa valitsuse tasuta avalikud 
üritused (november-detsember 2018)

NOVEMBER
14.11 kell 16.00 (KK Lindakivi) – Lasnamäe visioonikonverents.
16.11 kell 13.00 (KK Lindakivi) – Seenioride kinoklubi*. 
Seikluskomöödia „Sangarid“.
21.11 kell 17.00 (KK Lindakivi) – Perekino. Koguperefilm 
“Imetlusväärse noore T. S. Spiveti erakordne teekond”.

DETSEMBER
4.12 kell 17.00 (KK Lindakivi) – Perekino. Komöödia „Karvased 
jõulupuud“.
6.12 kell 15.00 (KK Lindakivi) – Seenioride kool*. Loeng 
„Sirvides ajaloo lehekülgi: Kadriorg 300“ (vene keeles).
9.12 kell 13.00 (kogunemine trammipeatuses „Ülemiste linnak“) 
– Jalgsimatk Josef Katsiga: „Dvigatel“ (vene keeles). Registreerimine 
ja info: tel 645 7715, Anastassia.Petrova@tallinnlv.ee.
15.12 kell 18.00 (KK Lindakivi) – Diskoõhtu.

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

KAVA
20.11 kell 14.00 – Kontsert. Esinevad Nõmme 
Kultuurikeskuse seeniorite tantsurühm Alhambra ja 
Jõelähtme rahvamaja näitetrupp etendusega „Bremeni 
linna moosekandid“.
27.11 kell 14.00 – Kontsert. Esinevad Raisa (viiul) ja 
Mykola (akordion) Rybchenko. Kavas ukraina, vene ja 
mustlasmuusika.
4.12 kell 14.00 – Kontsert. Laulab Eduard Toman.
11.12 kell 14.00 – Kontsert. Laulab Heidy Tamme.

TÄHELEPANU! Kõik kontserdid on tasuta. Vajalik on 
eelnev registreerimine (kohapeal või telefoni teel), sest 
kohtade arv on piiratud.

NÄITUS
Kuni 21.11 
(tööpäeviti 
kell 13.00–
16.30) 
Galina 
Borissova 
maalid.

Galina on sündinud Leningradis, kuid saatus on pillutanud 
teda mitmesse Venemaa linna, viinud Austriasse ja lõpuks 
toonud Eestisse, kus ta on elanud juba viimased 45 aastat. 
Näitusel näeme graafilisi joonistusi Tallinna vanalinnast, 
kauneid maastikumaale Peipsi rannikust ning ilusaid 
natüürmorte seentest ja lilledest.

Eriarstiabi osutamine Lasnamäel jätkub
Tallinna linna prioriteet on tõsta lasnamäelaste arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti.

Tõnis Mölder
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna  
abilinnapea

Pärast Eesti Haigekassa korraldatud 
eriarstiabi hanke esmaste tulemus-
te selgumist tekkis oktoobrikuu al-
guses suur segadus, mille kohaselt 
oleks kõrva-nina-kurguarsti ja gü-
nekoloogi vastuvõtud Lasnamäelt 
ära viidud. Tallinna Linnavalitsuse 
initsiatiivil suutsime aga olukorra 
edukalt lahendada ning eriarstiabi 
osutamine Lasnamäel jätkub.

Abi saab igaüks

Oluline on mainida, et riigihange ei 
puudutanud küll 93% eriarstiabi tee-
nuseosutajaid ehk haiglavõrgu aren-
gukava haiglaid (sh perearstide vas-
tuvõttu), kuid abi peab saama meist 
igaüks. Patsiendi jaoks pole vahet, kas 
tegemist on haiglavõrgu arengukava 
haiglaga või eratervishoiuettevõttega.

Seetõttu reageerisime haigekassa 
tekitatud segadusele kiiresti ning 
kutsusime selle juhi Rain Laane 
kohtumisele, et leida olukorrale 
lahendus. Üsna pea saavutasid-
ki Ida-Tallinna Keskhaigla, Me-
dicum ja haigekassa kokkuleppe, 
et Ida-Tallinna Keskhaigla võtab 
1. detsembrist Medicumilt üle 
kõrva-nina-kurguarsti ja güneko-
loogia haigekassa poolt tasustatud 
vastuvõttude pakkumise Medicu-
mi ruumides Punane tn 61.

See tähendab ühtlasi, et eriarstiabi 
osutamine Lasnamäe linnaosas jät-
kub. Kokkuleppe kohaselt osutatakse 
detsembris arstiabi 900-le kõrva-ni-
na-kurguarsti patsiendile ja 750-le 
günekoloogilist abi vajavale inimese-
le. Eriarsti vastuvõtule pole perearsti 
saatekirja tarvis ning registreerida 
saab nii Medicumi digiregistratuuris, 
registratuuris kohapeal kui ka helis-
tades telefonil 605 0601.

Tervisekeskus meditsiinilinnakusse

Nagu Lasnamäe Lehe lugejad tea-
vad, siis oleme 2025. aastaks ra-
jamas Lasnamäele uhiuut Tallin-
na Haiglat, mis koondab endasse 
vähemalt 25% eriarstiabist ja tee-
nindab vähemalt poolt Eestit. Uus 
haigla on väga oluline kogu Eesti 
tervishoiusüsteemi arengus, pa-

randades tulevikus oluliselt ars-
tiabi kvaliteeti ja kättesaadavust. 
Lisaks tagab see Eesti tipphaigla, 
et lasnamäelastel on arstiabi kodu 
lähedal.

Esmalt rajame Tallinna Haigla me-
ditsiinilinnakusse oma tervisekes-
kuse, mis peaks valmis saama juba 
2021. aastal. Keskusse koondame 
üle kümne eriala: taastusravi, sil-
mahaigused, otorinolarüngoloogia, 
üldkirurgia, sisehaigused, kardio-
loogia, ortopeedia, psühhiaatria, 
hambaravi ja mitu muud eriala.

Sellega loome ühtlasi olukorra, kus 
haiglavõrgu arengukava haigla ta-
gab tulevikus oma keskusega sta-
biilse teenuse osutamise Lasnamäe 
linnaosas. Tervisekeskused on end 
tänaseks igati õigustanud ning lin-
na eesmärk on rajada nüüdisaegsed 
tervisekeskused kõikidesse linna-
osadesse.

Kokkuvõtteks tahan lisada, et Las-
namäel saab tulevikus olema väga 
hea ja kättesaadav arstiabi ning see 
on Tallinna Linnavalitsuse kindel 
prioriteet. Loodan muidugi, et hai-
gekassa õpib oma vigadest ja pla-
neerib hankeid tulevikus oluliselt 
paremini, sest niivõrd tähtsas vald-
konnas nagu tervishoid ei ole ruumi 
eksimusteks.

Enam kui sada tuhat inimest 
saab sel aastal ravimeid sood-
samalt.

Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
esimees

Ravimite tähtsust haiguste ravimisel 
ja haigusseisundi kergendamisel on 
võimatu üle hinnata. Arsti ettekir-
jutuse järgi õigel ajal võetud ravimid 
leevendavad tervisehädasid, aitavad 
vähendada haigustest tingitud sure-
must ja ennetada haiglaravi.

Tõhusad, kuid kallid ravimid on 
kaasaegse meditsiini lahutamatu osa. 
Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluli-
ne, et raha ravimite ostmiseks ei tu-
leks toidu ja teiste esmatarbekaupade 
arvelt. Veel eelmisel aastal oli prob-
leem vägagi põletav. Tervelt 110 000 
inimest kulutas aastas retseptiravi-
mitele üle 100 euro, neist 15 000 ini-
mest isegi üle 300 euro. Iga viies ret-
septiravim jäi vaatamata haigekassa 

soodustusele välja ostmata, oluliseks 
põhjuseks rahapuudus.

Seetõttu kehtestas riik sotsiaalde-
mokraatide eestvedamisel täienda-
va ravimihüvitise süsteemi, mille 
alusel hüvitatakse sellest aastast 50 
protsenti retseptiravimikuludest, 
mis jäävad vahemikku 100–300 
eurot aastas. Seega pakub riik ini-
mesele lisatuge kohe, kui ta on ku-
lutanud retseptiravimitele üle 100 
euro. Kulu, mis on suurem kui 300 
eurot, kuulub 90 protsendi ulatu-
ses hüvitamisele. Süsteem toimib 
automaatselt: kohe, kui olete aasta 
jooksul kulutanud enam kui 100 eu-
rot, saate igalt järgnevalt eurolt soo-
dustust, mis apteegis automaatselt 

ostult maha arvatakse. Soodustuse 
summa on alati näha ka tšekil.

Haigekassa poolt välja makstud hüvi-
tissummad kõnelevad selgelt täienda-
va hüvitise vajalikkusest. Septembri 
keskpaigaks on haigekassa täiendavat 
ravimihüvitist maksnud ligi 82 tuhan-
dele inimesele ja välja makstud summa 
on pea 4,3 miljonit eurot. Aasta lõpuks 
ületab soodustusest kasusaanute arv 
100 000 inimese piiri.

Igal inimesel on põhiseaduslik õigus 
tervise kaitsele, mis tähendab, et ra-
vimid peavad olema taskukohase 
hinnaga. Pakutud lahendus aitab 
kümnetel tuhandetel oluliselt kokku 
hoida retseptiravimitele kuluvat raha 
ja on iseäranis abiks neile, kes täna ei 
jõua ravimeid osta. Inimesed on ter-
vemad, nad põevad vähem, paraneb 
nende elukvaliteet. Ühtlasi on skeem 
oluline samm nende otsuste reas, 
mis peavad tagama meie tervishoiu 
parema rahastamise ja arstiabi pare-
ma kättesaadavuse.

Täiendava ravimihüvitise süsteem  
aitab kokku hoida

Killustiku 16 
Tel 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

Otsime 
kliendi-
teenindajaid
Mustakivi CityAlko
5556 7169
cityalko.mustakivi@aldar.ee

Viimsi CityAlko
5696 9773
cityalko.viimsi@aldar.ee

Kvaliteet 
maitseb!

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

TELLI MEILT:

• Siseviimistlustööd
• Korterite sisekujundus 
• Vannitubade ümberehitustööd
• Saunade projekteerimine ja 
 ehitamine korterisse
• Ümberehitustööde seadustamine 
 ehitusregistris

Telefon: +372 5013 510
E-mail: ttvehitus@gmail.com

ATKO Liinid OÜ 
pakub tööd bussijuhtidele, 
võimalus töötda omale 

sobiva koormusega. 

Kontakt telefonil 6272713 

või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 

Lisainfo www.atko.ee

Soovin osta korterit või väiksemat maja 
otse omanikult.  Võib vajada remonti.   

Tel.: 57855792 
e-post: karinsolex@gmail.com

Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

Punane 14A, kab. 204

Tel.: +37258083429

JÕULUPUUD, 

Eestis mahedalt kasvatatud nulud. 

Koju toomine tasuta. 

53264497

RAVIPEDIKÜÜR Betty ja Gerly
 - küünte seenhaigused             

- deformeerunud küüned         
- sissekasvanud küüned                        

- konnasilmad
- nahapaksendid

Tel. 67 01 032
TALLINN NÕMME, JAAMA 8

HEMORROIDIDE RAVI ILMA 
OPERATSIOONITA 

saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. 

Vastuvõtt al. 40€. — 

www.vita.ee, tel.: 669-0806
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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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www.lasnaleht.ee 

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

Rahvusvaheline turvaettevõte 

SECURITAS EESTI AS otsib oma meeskonda 

TURVATÖÖTAJAID LASNAMÄELE 
 

• TÖÖÜLESANNETEKS on turvalisuse tagamine kliendi objektidel. 
• NÕUTAV: vanus vähemalt 19 aastat, vähemalt põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele 

oskus (nõutud min A2-taseme tunnistus), kohtulikult karistamata.  
• KASUKS TULEB: turvatöötaja kvalifikatsioon ja turvatöötajana töötamise kogemus. 
• PAKUME: töötasu al 5 € tunnis, vahetustega töögraafikut ja paindlikku tööaega, 

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

• LISAINFO JA KANDIDEERIMINE: Tel: 613 9273, e-post: personal@securitas.ee, 
www.securitas.ee või tule läbi meie kontorist Lõõtsa 12, Tallinn (V korrus). 
 

                                                                               TULE AITA MEIL EESTIT TURVALISEMAKS MUUTA! 

Leia endale lähim kontor www.pindi.ee

Kinnisvara vahendamine
Kinnisvara hindamine
Juriidiline konsultatsioon

Anton Novikov     
maakler, EKMK liige

+372 53 737 111 
anton.novikov@pindi.ee 

Soovid müüa oma kodu?  
Tule tasuta konsultatsioonile!

DIPLOMEERITUD
MASSÖÖRID
LASNAMÄE TERVISEMAJAS

530 795 92
lasnamae@massaaz.ee või  

Linnamäe tee 3, 101

Asume aadressil: Linnamäe tee 3 ruum 101
Broneeri aeg siin: www.teraapiatugi.ee  
või helista telefonil  53 333 705 

BASSEIN 
LASNAMÄE TERVISEMAJAS
Vesifitness, pilates vees, jooga vees, seeniorite 
vesiaeroobika, rasedate vesiaeroobika, väikelaste 
veetreeningud, beebide ujutamine, vesiaeroobika

Küsi infot ja broneeri aeg siin: 
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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
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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! 

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

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 


