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Tuha tänav sai korda
Novembrikuu alguses lõppes Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti telli-
musel tehtud Tuha tänava taastusremont. 
Tööde käigus uuendati olemasolev 240 m 
pikkune sõidutee asfaltbetoonkate ja tee-
kattemärgitus, vahetati välja äärekivid ja 
kaevupäised, rajati tänavavalgustus, kõn-
niteed, kaks ülekäigurada ja kaks teeüle-
tuskohta. Vaegnägijate liikumise hõlbus-
tamiseks paigaldati ülekäiguradade ette 
braikivid. Kogu tänava ulatuses rajati paa-
ritute numbritega majade poolsele küljele 
pikiparkimise ala 34 sõidukile. Tuha tn 3 
ja 3f kinnistu esisele alale rajati 26-koha-
line parkla. Liikluse rahustamiseks ehitati 
Tuha tn ja Sikupilli tn ristmik kitsamaks.

Tähesaju äriparki kerkib 
universaalne autokeskus
YIT Eesti rajab Lasnamäele Tähesaju äri-
parki MotorCenteri ärihoone, mis koon-
dab ühte keskusesse mitmesugused au-
todega seotud teenused. Uus ärihoone 
avatakse 2020. aasta detsembris. Kava ko-
haselt koonduvad ühe katuse alla üksteist 
täiendavad autonduse ja teiste tehniliste 
valdkondade ettevõtted nagu autoteenin-
dus, tehnoülevaatus, rehvitööd, autopesula 
ning varuosade ja tööriistade kaubandus.

Suur hoki tagasi Tallinnas
2020. aasta jaanuaris võõrustab Helsingi 
Jokerite hokimeeskond Tondirabas kahel 
järjestikusel õhtul Tšerepovetsi Severstali, 
kellega kohtuti Tallinnas ka 2018. aastal. 
Mängud on Tondirabas 10. ja 11. jaanua-
ril, piletid on saadaval Piletilevis.

Hortes avas uue 
aianduskeskuse
2. novembril avas Hortes aadressil Tähe-
saju tee 5 uue aianduskeskuse. Aastaid 
planeeritud keskus on mõeldud aiandus-
huvilistele, kellele senine Laagri kauplus 
on asukoha tõttu kaugeks jäänud. Kaup-
luse kaubavalik sarnaneb Laagris tegutse-
va poe omaga – on aiapidamiseks vajalik-
ku, kodukaupu, lemmikloomade tarbeid 
jne. Varasemast suuremat tähelepanu 
pööratakse uues keskuses aga tervislikele 
ja naturaalsetele gurmeetoodetele. Hoo-
ajale sobivalt leidub keskuses ka Eesti 
suurim jõuluväljapanek.

Korras hoovid on kogu linnaosa nägu

Reedel, 29. novembril kell 8.00 on kõigil 
huvilistel võimalik treenida koos maad-
luse maailmameistri Heiki Nabiga. 
Treeningule on oodatud kõik huvilised 
– nii need, kes igapäevaselt on harju-
nud sportima kui ka need, kes sooviksid 
just nüüd liikuva elustiiliga algust teha. 
Treening kestab 60 minutit ja kavas on 
hulk päeva algusesse sobivaid virguta-
vaid ja arendavaid harjutusi kogu keha-
le, sõrmedest varvasteni.

Iga osalenu saab pärast treeningut kaa-
sa värskendava smuuti ja pääsme Las-
namäe Kergejõustikuhalli, millega saab 
tasuta sportimas käia iga päev kella 
8–12 kuni aasta lõpuni. 

Spordihommikust osavõtt on tasuta, 
kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Lisainfo ja registreerimine 
www.tallinn.ee/spordihommik.

Tänavu laekus korterelamu-
te õuealade heakorrastamise 
projektile 22 avaldust, millest 
12 rahuldati. Kokku eraldati 
projektide teostamiseks 12 
korteriühistule 72 000 eurot.

Võimalust osaleda hoovi-
korrastustoetuse projektis 
kasutasid nii väikesed ka-
hekorruselised kortermajad 
Lasnamäe alguses kui ka mit-
me trepikoja ja üle 10 korte-
riga majad Lasnamäe lõpus. 

Sarnaselt eelmiste aastate-
ga panustaid korteriühistud 
tänavu enim nii hoovialade 
asfalteerimisse kui ka parki-
misplatside väljaehitamisse. 
Tõusva trendina kerkis sel 
aastal esile ka prügimajakes-
te ehitamine, mis oluliselt 
parandab õuealade ilmet, 
sest nii saab silme alt peita ka 
suuremahulised jäätmed.

Lasnamäe linnaosa valitsus 
julgustab korteriühistuid 
aktiivselt osalema „Hoovid 
korda“, „Fassaadid korda“ ja 
„Roheline õu“ projektides.

„Parima tulemuse annavad 
komplekssed lahendused, 
kus ühistu osaleb üheaegselt 
mitmes projektis. Rahalises 
mõttes võib muidugi olla tegu 
suurema väljaminekuga, mis 
ei pruugi sobida igale korte-
riomanikule, kuid selliseid 
omavahel haakuvaid projek-

te on võimalik rahastada ka 
etapiviisiliselt, jagades oma-
fi nantseeringu osa tasumise 
kuni kolme aasta peale,“ soo-
vitab linnaosa valitsuse linna-
majanduse osakonna juhataja 
asetäitja Diana Buchmann. 

Selle heaks näiteks on korte-
riühistu Majaka 50, mis hoo-
vikorrastustoetuse abil ehitas 
tänavu välja parkimisplatsi ja 
„Roheline õu“ projekti raa-
mes tegi korda ühistranspor-
diteega piirneva ning maja 
ning parkimisplatsi vahel 
asuva rohelise ala.

Korteriühistutele mõeldud 
toetuste taotluste vastuvõtt 
toimub Tallinna Linnava-
raameti iseteeninduskesk-
konnas.        

Oktoobrikuus tõmbas linnaosa valitsus joone alla selle aasta „Hoovid korda“ projektile.

Tasuta trenn maadluse maailmameistriga!

Korteriühistu Mahtra 40 asfalteeris projekti raames õueala.

Prügimajakese paigaldamise asemel on võimalik 
ka tagasihoidlikum prügiala kujundamine.

Korteriühistu Majaka 50 ehitas välja parkimisplatsi ja tegi 
korda rohelise ala.

Maadluse maailmameister Heiki Nabi.
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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! 

Eha Võrk
Tallinna abilinnapea

Tallinnas on 5969 korteriühistut. 
Ajal, mil käis korteriühistute moo-
dustamine (korteriomandite sead-
mine), oli suurusjärguks ca 4000. 
Suur osa pealinna elanikest on kor-
teriühistute liikmed, seega ka sõna 
otseses mõttes linna koostööpart-
nerid. Hea korteriühistu on oma 
ettevõtmistes edukas ning pidevalt 
arenev. Koos korraldatakse maja 
renoveerimine, siis korrastatakse 
õu, rajatakse parkimiskohti ning 
uuendatakse haljasala.

Tallinna soov on, et kõik korte-
riühistud oleksid jätkusuutlikud 
ning inimesed tunneksid end oma 
kodudes turvaliselt. Edu aluseks on 
teadmised. Just teadlikkuse suu-
rendamine korteriomanike (nii 
ühistu tavaliikmete kui ka juhtide) 
seas on linnavõimu üks viimaste 
aastate kindel prioriteet.

Arutelu, paneeldiskussioon, 
seminar

Heaks traditsiooniks on Tallinna 
elamumajanduskonverentsid, mis 
said alguse aastal 2013 ning on 
enamasti toimunud Kaja keskuses. 
2019. aasta elamumajanduskonve-
rents on juba 16. novembril ning 
taas Kajas. Uuendusliku joonena 
viime eelmisest aastast alates osale-
jate ja spetsialistide vahel läbi aru-

telupaneeli. Sedapuhku arutame 
parkimise korraldust korteriühis-
tus. Ettekannete raames jagab tead-
misi teiste hulgas ehitusvaldkonna 
jurist Tuulikki Laesson. Traditsioo-
ni kohaselt tunnustame projekti 
„Roheline õu“ põnevaimaid lahen-
dusi ning loosime vahvaid linna-
meeneid. 

Pilootprojektina oleme käivitanud 
seminaride vormis koolituste sarja 
nii eesti kui ka vene keeles. Semi-
naride käigus vaadeldakse ehitus-
tegevusega seonduvaid õigusakte 
ning vaetakse praktikas esinenud 
probleeme, samuti on teemaks uus 
korteriühistute tegevust reguleeriv 
seadusandlus. Seminaridel osale-
jad saavad esitada asjakohaseid kü-
simusi ka linnavalitsuse töötajatele 
ning abilinnapea Eha Võrgule.

Abiks KÜ-dele

• Korteriühistute teabekeskus, 
Vabaduse väljak 7: E 9–12, T 
9–12; 14–17, N 14–17.

• Korteriühistute lepituskomis-
jon Lasnamäe linnaosa valit-
suse ruumides, Pallasti 54: T, 
R 10–12. Infot ja abi saavad nii 
korteri omanik kui ka ühistu 
juht, pole oluline, kas korterma-
ja asub Lasnamäel, Mustamäel 
või Pirital – abi saavad kõik.

• Soovitame eelnevalt regist-
reeruda telefonil 687 1223 
(teabekeskus Vabaduse v 7) ja 
5625 7713, info@progressor.ee 
(Lasnamäe lepituskomisjon).
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LINNAOSAVANEMA VEERG

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

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

Tere tulemast 
elamumajanduskonverentsile!Eelarve annab Lasnamäele 

Tondiraba pargi
Lasnamäe seostub vanast 
ajast jäänud kujutluse 
põhjal ikka suurte korter-
majadega, kuid tegelikku-
ses on siia viimase küm-
nendi jooksul lisandunud 
olulisel määral parke ja 
mänguväljakuid. Kuid nii 
suur ja kasvava elanikkon-
naga linnaosa vajab ometi 
veel suuri rohealasid, kus 

tegevust leiaksid nii eakad, lapsed kui ka tervisesportla-
sed. Kohti, kus oleks mõnud korraldada ühisüritusi.

Tuleval aastal saab stardi Tondiraba looduspargi arendus. 
See on kümneid hektareid hõlmav ala, mis praegu pole ak-
tiivses kasutuses, kuid kuhu linn mõne aastaga investeerib 
üle nelja miljoni euro.

Eesmärgiks on kujundada Tondirabast kõige mitme-
külgsem ja huvitavam roheala kogu Lasnamäel. Juba 
käimasolevate arutelude tulemusel kavandatakse parki 
kogukonna loomaaed ja kõiki Eesti puid koondav dend-
ropark. Millest aga on meil kõige enam parkides puudus, 
on grillialad. Just Tondiraba park võiks olla koht, kus on 
mõnus aega veeta, ilusat ilma nautida ja soovi korral val-
mistada mõnus kõhutäis. Ja sellest võiks saada koht, kuhu 
koos jaanipäeval koguneme. Ja loomulikult ei tohi puudu-
da sealt spordirajad ja laste mänguväljakud.

Kui aga veel rääkida järgmise aasta investeeringutest, siis 
võib tõesti öelda, et 2020. aastal antakse stardipauk mit-
metele olulistele Lasnamäe suurinvesteeringutele. Alusta-
takse Tallinna Haigla, sotsiaalkeskuse ja Rahu tee projek-
teerimisega ning Lasnamäe Põhikooli renoveerimisega.

Tänaseni pole Tallinna suurimas linnaosas avalikku ja 
multifunktsionaalset veekeskust, mis sobiks nii tavaka-
sutajale kui ka sportlasele. Aga juba lähiaastatel plaani-
takse ehitada olümpianormidele vastav ujula, kus on nii 
50-meetrine võistlusareen kui ka 25-meetrine soojendus-
bassein.

Järgmise aasta eelarve keskendub ka heakorrale ja noor-
sootööle. Linnaosa tähtsustab noorte huvitegevust ja las-
tekaitsealast ennetustööd. Pöörame järgmisel aastal olu-
list tähelepanu ka Raadiku piirkonna noorte tegevusele. 
Selleks on kavas kaasata parimaid erialaspetsialiste. Veel 
lubab eelarve korrastada märkimisväärses mahus kvarta-
lisiseseid teid, mille nimekiri on täpsustamisel. Jätkame ka 
mänguväljakute uuendamisega. Suurimate mänguvälja-
kute investeeringutena võib esile tuua Vormsi 5, Muhu 8 
ja Punane 17.

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

Elamumajanduskonverents 2019 toimub 16. novembril  
Kajas, Mustamäe uues kaasaegses kultuurikeskuses.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võ-
tab alates 1. novembrist kuni 24. 
novembrini korteriühistutelt vastu 
avaldusi graniitkillustiku saami-
seks. Selleks tuleb korteriühistu 
juhatusel täita Lasnamäe linnaosa 
veebilehel olev vorm.

Eelseisval talveperioodil antakse 
igale avalduse esitanud korteriühis-

tule tasuta kolm graniitkillustikuga 
täidetud 25-kilost kotti. Kokku on 
kampaania raames plaanis jagada u 
20 tonni graniitkillustikku.

Puistematerjali saamiseks:
1. Täida taotlus ajavahemikul 
01.11.–24.11.2019. Hilisemaid 
avaldusi vastu ei võeta. Taot-
lust saab esitada https://www.

tallinn.ee/est/Vorm-Graniit-
killustiku-taotluste-esitami-
se-vorm-talv-2019-2020
2. Tule graniitkillustikule järele. 
NB! Graniitkillustiku väljastami-
ne toimub uues kohas, Vana-Kuuli 
13, Bummel OÜ platsil, vahemikus 
25.11–06.12.2019, tööpäeviti kella 
10.00–17.00. Sissepääs Paevälja pst 
poolt.

Majandamisnõustamise eesmärk 
on aidata kaasa isikute ja perede 
paremale majanduslikule ja sotsiaal-
sele toimetulekule, õpetades neid 
oma rahalisi võimalusi oskuslikult 
kasutama ja võlgadesse sattumist 
ennetama. Majandusnõustamise 
sisuks on isiku tulude-kulude ana-
lüüs, pere-eelarve koostamine ning 
oskusliku majandamise ja võlgade 

vältimise õpetamine. Võlanõus-
tamise eesmärk on parandada 
rahalistesse raskustesse sattunud 
isiku või pere toimetulekuvõimet. 
Võlanõustamise sisuks on nõusta-
mine ja teavitamine võlgnike õi-
gustest, kohustustest ja abisaamise 
võimalustest seoses tekkinud võlga-
dega ning abistamine dokumentide 
koostamisel ja taotluste esitamisel. 

Võlanõustamisel antakse ainult nõu, 
materiaalselt abi ei anta. Nii majan-
dusnõustamine kui ka võlanõusta-
mine toimuvad Lasnamäel aadressil 
mahtra 44 ja on Tallinna elanikele 
tasuta. Info ja registreerimine: • töö-
päeviti kell 9–16 telefonil 666 0886; 
• e-posti aadressil: volanoustaja@
swcenter.ee Täiendav info: http://
www.swcenter.ee/teenused

Libedustõrjeks saavad korteriühistud tasuta graniitkillustikku

Tasuta majandamisnõustamine ja võlanõustamine
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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
 
15.11 kell 18.00 – Lindakivi sügiskontsert. Esineb Põhja-Eesti Pimedate Ühingu puhkpilliorkes-
ter. Pilet 5 €.
16.–17.11 – IX estraadi ja rahvaste tantsude festival. Korraldaja MTÜ Tantsuklubi Agneta (tel 554 
4458).
23.11 kell 18.00 – KVN mängud. Korraldaja MTÜ Loomingukeskus Šanss (tel 515 4068, info@
kvn.ee).
23.11 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
25.11 kell 13.00 ja 19.00 – Etendus „5 граммов” (vene keeles). Kätlin Padesaare ja Silver Kaljula 
monoetendus narkomaaniast. Lavastaja Silver Kaljula. Laval Aleksandr Zhilenko. Piletid 10–12 €. 
Korraldaja MTÜ Must Kast (tel 5662 9410, reeli@teatermustkast.ee).
27.11 kell 18.00 – Kontsert-etenduse I osa „Sädemest tõuseb leek“ ja II osa „Tina Turneri kont-
sert“. Tasuta. Korraldaja Peace Child Eesti MTÜ (tel 5560 2993, vassili@peacechild-estonia.org).
30.11 kell 18.00 – 1970.–1980. aastate tantsuõhtu. Tasuta.
6.12 kell 18.00 – Aleksandr Shlomani (Valgevene) Kontsert. Pilet 7–10 €. Korraldaja MTÜ Minu 
Liin (tel 5646 6652, svets@minuliin.ee).
7.12 kell 14.00 –  Baltimaade laste ja noorte festival „Advent“.  
Pilet 5 €. Korraldaja LaFest MTÜ (tel 5660 4710, ljuba@latours.ee).
8.12 kell 12.30 – Rahvusvaheline konkurss-festival “Narva kevad”. Tasuta. Korraldaja Rahvuskul-
tuuride Keskus (Sergei Burov, tel 5554 3028).
14.12 kell 13.00 – Koolieelsete laste jõulukontsert. Tasuta. Korraldaja Midrimaa MTÜ (koolitus@
midrimaake.ee).
14.12 kell 18.00 – Muusikal. Pilet 10 €. Korraldaja MTÜ Sakala Laululapsed (tel 517 2321, aljo-
na@fantaasia.eu).
14.12 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
15.12 kell 13.00 – Muusikal. Pilet 10 €. Korraldaja MTÜ Sakala Laululapsed (tel 517 2321, aljo-
na@fantaasia.eu).

TASUTA NÄITUSED Kuni 14.11 Maalikunsti näitus. Korraldaja MTÜ Kultuuriselts „Pritšudije“.
17.–30.11 Klaasikunsti näitus.
02.–31.12 Näitus Valeri Smirnovi loomingust.

Lasnamäe Noortekeskus. Punane 69.  
Tel 5556 7784. http://noortekeskus.ee/
Kõik noortekeskuse üritused on tasuta ja toimuvad keskuse ruumides, kui ei ole märgitud teisiti.
12.11 kell 18.00 – Lauahoki turniir.
13.11 kell 18.00 – Just Dance (Xbox360 mängukonsooli tantsumängu) võistlused.
14.11 kell 18.00 – LVL up mängud. Strateegilised mängud lastele vanuses 7–13 a.
15.11 kell 17.00 – NoorPROFF#2. NoorProff on üritus, kus külla tulnud noored spetsialistid 
räägivad oma tegevusvaldkonnast, karjäärist ning eluteest.
19.11 kell 18.00 – Lauajalgpalli turniir.
20.11 kell 17.00 – Aplikatsiooni meistriklass.
21.11 kell 18.00 – LVL up mängud. Strateegilised mängud lastele vanuses 7–13 a.
26.11 kell 18.00 – Lauatennise turniir.
27.11 kell 17.00 – Slaimi valmistamise meistriklass.
28.11 kell 18.00 – LVL up mängud. Strateegilised mängud lastele vanuses 7–13 a.
29.11 kell 17.00 – Noorteõhtu. Põnev õhtu mängude ja meistriklassidega.
03.12 kell 18.00 – Xbox360 ralli turniir.
05.12 kell 18.00 – LVL up mängud. Strateegilised mängud lastele vanuses 7–13 a.
10.12 kell 18.00 – Kabeturniir. Iganädalane üritus.
12.12 kell 18.00 – LVL up mängud. Strateegilised mängud lastele vanuses 7–13 a.

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

12.11 kell 14.00 – Ansambli Vanaisad (juhendaja Vaike Sarn) kontsert.
19.11 kell 14.00 – Klassikalise muusika kontsert. Esinevad Johanna Juhandi (metsosopran), Erki 
Lillemets (bariton), Hendrik Ojasaar (klaver).
26.11 kell 14.00 –Ansambel Lõõtsavägilased kontsert.
28.11 kell 14.30 – Jõululaulude kontsert. Esineb ansambel NooVa. Vokaalansambel NooVa ehk 
Noored-Vanad on sügistalvine Haabersti Päevakeskuse lauluklubi ja Tallinna Ülikooli õpilaste 
ühisprojekt. Projekti viib läbi MTÜ Sotsiaalse Kapitali Koostöökeskus koostöös Eda Zahharova 
Muusikaagentuuriga. Projekti eesmärgiks on põlvkondadevahelise sidususe suurendamine ja eri-
nevatesse põlvkondadesse kuuluvate inimeste kogemuste vahetus ja omavaheline koostöö. Projekti 
rahastab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksu laekumistest. Kontserdil kõlavad kaunid jõulu-
laulud ja lihtsalt kaunis muusika!
3.12 kell 14.00 – Ansambli Trio Romance kontsert.
10.12 kell 14.00 – Marko Matvere ja Peep Rauni kontsert.

NÄITUS
23.10–20.11 – Irina Kolossova maalide näitus. Avamine 23. oktoobril kell 15.00.

MUUD TEGEVUSED
Teisipäeviti kell 9.30–13.30 mõõdab meditsiiniõde vererõhku.
Kolmapäeviti toimuvad kepikõnni treeningud. Kogunemine Killustiku 16 kell 14.00.

Tähelepanu! Sotsiaalkeskuses toimuvad kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev registreerimine Killus- 
tiku 16 või telefonidel 621 8998, 5301 0410. Kohtade arv on piiratud. Sotsiaalkeskuse poolt organi-
seeritavate tasuliste teatrite külastuste ja ekskursioonide kohta saab infot Killustiku 16, info kodulehel 
www.lsk.ee või telefonidel 621 8998, 5301 0410.

ÜRITUSED NOVEMBRIS JA DETSEMBRIS

Selgusid viktoriini „Tallinna ajaloo 
asjatundja“ võitjad

Lütseuminädal Tallinna 
Linnamäe Vene Lütseumis

Eelmises Lasnamäe Lehes oli avaldatud 25 kü-
simust seoses 800 aasta möödumisega Tallin-
na esmamainimisest.

Viktoriini võitjateks osutusid: 
• Alina Duvanova – 22,5 punkti;
• Heino Engel – 21,5 punkti;
• Imbi Tomberg ja Virve Mägi – 21 punkti.

Õige vastus andis 1 punkti, poolik vastus pool 
punkti. Mainitud Tallinna ajaloo asjatundjad 
saavad autogrammiga Leonid Mihhailovi raa-
matu „Tallinna album 1219-2019“. Kõik vik-
toriinist osavõtjad ja Tallinna ajaloo huvilised 
on kutsutud raamatu esitlusele ja näituse ava-
misele Vene Kultuurikeskusesse (Mere pst 5) 
15. novembril kell 16.00. Vastused viktoriini 
küsimustele võib leida Leonid Mihhailovi raa-
matust või koduleheküljelt www.leonidmih-
hailov.eu.

14.–18.oktoobrini toimus linnaosa suu-
rimas koolis – Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseumis – traditsiooniline lütseuminä-
dal. Juba mitmendat aastat tegutseb vene 
kultuuritraditsioone au sees hoidvas õp-
peasutuses luuletaja A. Puškini muuseum. 
Seetõttu ei ole imestada, et ka lütseuminä-
dala ettevõtmised on tihtipeale seotud just 
19. sajandi temaatikaga. Nii algas nädal 
tantsuballiga koos selle juurde kuuluvate 
pikkade frakkide ja elegantsete kleitidega. 
Gümnaasiumiõpilased said osaleda luule-
duellis, vehklemise meistriklassis ning eti-
keti tundmise viktoriinis; huvilistel oli või-
malik kuulata loengut vene kirjanduskeele 
loomise aegsest Tsarskoje Selo lütseumist 
ning vaadata Andres Puustusmaa ajaloolist 
põnevikku 18-14, mille tegevus leiab samuti 
aset Tsarskoje Selos.

Lütseuminädala oodatuimaks ja põnevai-
maks ürituseks oli lütseistide ristimine, 
mille aukülaliseks oli ka linnaosa vanema 
asetäitja Jelena Kalbina.

„Elus on palju uksi, millel tihtipeale puu-
duvad sildid. Et valik ei oleks ettearvamatu, 
on teil võimalus omandada haridust ja õp-
pida tundma maailma. Kui õpite hoolsalt ja 
pühendunult, saate tulevikus pöörata uste 
taga peituvaid võimalusi enda kasuks. Soo-
vin teile tarkust õigete otsuste langetamisel 
ning julgust viimaks ellu oma unistused!“ 
Nende saatesõnadega pöördus Kalbina tu-
levaste lütseistide poole.

Viktoriini võitja Alina Duvanova  
ja raamatu autor Leonid Mihhailov.

Linnaosa vanema asetäitja Jelena Kalbina 
tervituskõnet pidamas.

Kooli õpilased lütseistide ristimise tseremoonial.
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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! 

IGA 35 €
OSTUGA
SAAD KESKUSE

5 €
KINKEKAARDI

SÜDAMEAPTEEGIS 
ON HEAD HINNAD
B Südameapteek хорошие цены
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-30%

1=2

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

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

VITAMAX Q10 KAPSLID N30
Toidulisand väsimuse vähendamiseks ja 
immuunsuse tugevdamiseks.
Препарат применяется для снижения 
физической и психической усталости, 
улучшения концентрации внимания, 
повышения защитных сил организма.

MELAFERA FORTE 
KAPSLID N60
Melatoniini õlikapslid 
uinumise soodustamiseks.
Масляные капсулы мелатони-
на для облегчения засыпания.

VITAMIIN D3 PRO 
EXPERT 4000 IU 
KAPSLID N90
Vajalik lihaste, luude ja 
hammaste normaalseks 
talituseks. 
Для нормального 
функционирования мышц, 
костей и зубов.

STREPSILS INTENSIVE 
LOSENG 8,75MG N24*
Toimeaine: flurbiprofeen. Kurguvalu 
lühiajaline leevendamine.
Действующее вещество: флурбипрофен
Kратковременное облегчение боли в горле.

-30%
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Südameapteek в Lasnamäe Centrum
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi. Pa
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, Мустакиви теэ, 13 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

, Мустакиви теэ, 13 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Südameapteek в Центре Kärberi
 , ул. Викерлазе 19  , ул. Викерлазе 19 

Наша аптека переехала – 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Südameapteek в Центре Kärberi
 , ул. Викерлазе 19 

uinumise soodustamiseks.
Масляные капсулы мелатони-
на для облегчения засыпания.

Südameapteek в Центре Kärberi
Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе , ул. Викерлазе 19 

Внимание! Наша аптека переехала – 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

, Kärberi 20  
, Mustaikivi tee 13 

Kärberi Keskuse Südameapteek
Lasnamäe Centrumi Südameapteek

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Kärberi Keskuse SüdameapteekKärberi Keskuse Südameapteek

Наша аптека переехала – 
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, Kärberi 20  
, Mustaikivi tee 13 

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.
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, Kivila 26 
• Lasnamäe Centrumi Südameapteek

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Südameapteek Kivila

Kivila Südameapteek
, Vikerlase 19 

Добро пожаловать 
ул. Кярбери, 20 • Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе

Südameapteek в Lasnamäe Centrum
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

Добро пожаловать 
ул. Кярбери, 20 

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Südameapteek Kivila
Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе

• Südameapteek в Центре Kärberi
Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе

Внимание! 
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теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

, ул. Кивила, 26 , ул. Кивила, 26 

Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

-20%

*Внимание! Вы имеете дело с лекарством. Перед употреблением внимательно прочтите инфолисток в упаковке. 
При сохранении жалоб или возникновении побочных действий посоветуйтесь с врачом или аптекарем.
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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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ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUS!

Mustakivi Keskus, 
Mahtra 1, 
2 korrus, 

LASNAMÄE, 
TALLINN

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

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

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

* Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671
 
* Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Telefon: 545 11053

* Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid 
58599737

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

* NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata Tallin-
nas. Dr. Aarne, Dr. Zagnin. Vastuvõtt 50€ — www.
vita.ee 669-0806

* Ehitus- ja remonttööd eraisikutele, korteriühis-
tutele ja firmadele. raul@vivamees.ee, 5100250

Otsime tublisid puhastusteenindajaid.
Töö sisu: Päevakoristaja, masinist ja kojamees 
Miiduranna konsumis. Tööaeg: päevakoristaja 
graafiku alusel 12.00-21.00, masinist ja koja-
mees 07.00-10.00. Lisainfot telefonidel: 555 
88 780 ja 555 80 118 (vene keeles).

Põhjalik nägemiskontroll
Lai valik prilliraame
Nägemisabivahendid
Broneeri aeg:

660 2553 
virbi@silmatervis.ee

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

Soovid 
hästi näha?
MEIE OSKAME 
SIND AIDATA!

Põhjalik nägemiskontroll
Lai valik prilliraame
Nägemisabivahendid

Kas teadsid? Lasnamäel on Eesti üks aegasäästvamaid 
pesutänavaid!
Kes veel ei tea, siis aadressil Peterburi tee 77 asub Alexela 
teenindusjaama pesutänav, mis paneb rõõmust käsi kokku lööma, sest 
teist sellise hooga autopesulat juba naljalt ei leia. Pesutänav teenindab 
samaaegselt kuni nelja sõidukit ja ühe sõiduki pesuaeg koos eelleotuse, 
põhipesu, poleerimise ja kuivatusega võtab aega vaid kuni 6  minutit! 
Kuidas see võimalik on, räägib Alexela esindaja Aivar Räim juba lähemalt.
 
NII KIIRESTI ja auto puhas, kuidas on see võimalik?
Meil on kasutusel saksa tipptehnoloogia, mis võimaldab kliendivaates 
kogeda väga aegasäästvat autopesu. Pesutänav teenindab samaaegselt 
kuni nelja sõidukit ja ühes tunnis on jõudlus pesta 60 autot. Mis omakorda 
tähendab seda, et järjekorda meie pesutänaval praktiliselt ei ole. 
 
Kuidas ma tean, millist pesu oma autole peaksin valima?
Pesutänaval on alati vähemalt üks teenindaja, kes teid pesuprogrammi 
valikul abistab. Eelpesu teie autole teeme käsitsi, nii on pesu lõpptulemus 
veelgi kirkam. Pesu toimub sensofil+ pehmete harjadega ja kuivatus 
spetsiaalsete kangasribadega, nii et pesutänavalt välja sõites on auto 
säravpuhas ja veeplekkideta.
 
Millised sõidukid Alexela pesutänavale oodatud on?
 
Mahtuniversaal, maastur, väikebuss ehk siis KÕIK kuni 220 cm  
kõrged sõidukid.
 
Kuni kuus minutit ja sõiduk puhas! Saksa tipptehnoloogia käsikäes 
inimliku hoolega, seda Baltikumi üht kiiremat pesutänavat saad kogeda 
vaid Eestis, Lasnamäel, Peterburi tee 77 Alexela teenindusjaamas,  
igal päeval nädalas.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

14 900 €

Automaatkäigukastiga

Kaasa tulevad veel 7“ puutetundlik Android Auto / Apple Car Play ekraan, tagurduskaamera, Bluetooth käed-vabad-süsteem jms. 
Euroopa hinnatuima Auto Bild TÜV vearaporti põhjal on Hyundai i20 töökindlaim väikeauto 2019. aastal. 

Auto Forte asub Sikupillis, Tartu mnt 87D, Tallinn, tel 699 7500, sikupilli@autoforte.ee,  www.autoforte.ee

Auto Fortest soodsalt 
täisvarustuses Hyundai.
Automaatkäigukast, talverehvid, 
porimatid, ARK pakett, tagurduskaamera. 

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 


