
Tavaliselt koondavad kogukonnaühendu-
sed väikeseid elamupiirkondi. Lasnaidee 
on aga ainulaadne, hõlmates piirkonna, 
mis on sama suur kui Tartu linn. Kas sa 
tead nimetada mõnda teist sellist kogu-
konnaühendust Euroopas? Millised ühen-
dused on sind inspireerinud?

Vaatamata mastaapidele on meil palju ühist 
teiste Tallinna asumiseltsidega, kellelt oleme 
saanud eeskuju ja tuge. Sarnaselt nendele 
usume, et kohalike elanike koostöö, aktiiv-
sus ja hoolivus oma kodukoha suhtes on 
meeldiva ja inimväärse elukeskkonna alu-
seks. Oleme ammutanud inspiratsiooni ka 
nt Moskvas tegutsevalt sotsiaalsete uuringute 
keskuselt Ühiselt (“Сообща”), mis on teinud 
palju huvitavaid algatusi heanaaberlikke su-

hete arendamiseks Lasnamäega sarnastes 
elamurajoonides. 
 
Kuidas kirjeldad oma initsiatiive Lasna-
idee loomisel? Kuidas te selle ideeni jõudsi-
te ja kas teil oli ka kartusi või kahtlusi?

MTÜ Lasnaidee kasvas välja 2014. aasta pro-
jektist, mida vedasin linnateemade uuringu-

keskuses Linnalabor (töötan seal siiamaani). 
Linnauurijana huvitas mind, miks pole minu 
kodupiirkonnas Lasnamäel näiliselt tekkinud 
sarnast elanikuliikumist nagu näiteks Nõm-
mel või Kalamajas. Iga Tallinna piirkond on 
kaetud mõne asumiseltsiga välja arvatud n-ö 
mäed. Korraldasime vestlusõhtuid ja fooru-
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TASUTA!
11.00-11.15 Avasõna

Aivar Riisalu, abilinnapea

11.15-12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa 01.01.2018
jõustunud ko�eriomandi- ja
ko�eriühistuseadus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15-13.00 Ka internetikaubanduse
ostuparadiisis kehtivad reeglid.
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00-13.30 Vaheaeg

13.30-14.15 Maksuvaba tulu
arvestamise praktilisi
küsimusi.
Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet

14.15-15.15 Minu raha – võimalused ja riskid.
Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15-16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest.
Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon

RAHVUSRAAMATUKOGU SUURES SAALIS, TÕNISMÄGI 2
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

27. MÄRTS 2018 | 11.00–16.30

missioon “Lasnamäe”: Lasnaidee 
eestvedaja maria Derlõš sai 
linnaosa aasta kodanikuks 2017

Lasnamäe 
auhinnad 
2017 
Aasta kodanik – 
MTÜ Lasnaidee 
eestvedaja Maria 
Derlõš. 

Aasta tegija – ajakirjanik 
Roald Johannson.

Lasnamäe aasta 
kodaniku 2017 
nominendid:
• Ira Jevsejeva (arst, 
terapeut) 
• Kersti Karu (keraamik, 
noorte savistuudio 
juhendaja)
• Sergei Maasin (laulja)
• Ljudmilla Meljohhina 
(tegus lasnamäelane)
• Leonid Mihhailov 
(Tallinna linnavolikogu 
liige)
• Jekaterina Panova 
(MTÜ Lootus Sinuga looja)
• Larissa Savankova 
(näitleja, heategevusfondi 
Artalliance asutaja)
• Jevgeni Solovjov 
(KÜ Kihnu 10 esimees) 
• Svetlana Sumnevitš 
(KÜ Linnamäe 49 esimees)
• Aide Vare (lasteaiajuht) 

MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš (kolmas vasakult) Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Lasnamäe aasta kodaniku 2017 tunnistusega.

Järgneb lk 2 >>>

Maria Derlõš (29) on Lasnamäe ela-
nike kaasamise ja kohaliku elukesk-
konna kujundamisega tegeleva mtÜ 
Lasnaidee eestvedaja. veebruaris 
toimunud ja vabariigi 100. aasta-
päevale pühendatud vastuvõtul 
tunnustati mariat Lasnamäe aasta 
kodaniku tiitliga. selles Lasnamäe 
Lehe intervjuus räägib Maria Las-
naidee tegemistest, linnaosa aren-
gust ja oma tulevikunägemusest. 

Manuela Pihlap
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Märtsikuust saavad kõik Lasnamäel ela-
vad seeniorid astuda eakate klubi liik-
meks. Kõikidele liikmetele väljastame 
klubikaardi, mis kehtib linnaosa korral-
datud tasuta üritustel. Klubikaart annab 
omanikule eesõiguse eakatele mõeldud 
üritustele (kinoklubi, seenioride kool 
jne) sissepääsuks.

Linnaosa korraldatud üritused on tõe-
poolest muutumas üha populaaremaks 
ning külalisi tuleb mujaltki kui Lasna-
mäelt. Meie kinoklubi toob Lindakivi 

kultuurikeskusesse enam kui saalitäie 
kinosõpru. Just klubikaart annab suu-
repärase võimaluse kiiremaks registree-
rimiseks ning tagab Lasnamäe eakatele 
eelisjärjekorras sissepääsu ka kõige rah-
varohkematel üritustel.

Kui te soovite astuda klubi liikmeks, siis 
saate seda teha tund enne kinoklubi ja 
seenioride kooli algust. Selleks palume teil 
kaasa võtta isikut tõendava dokumendi.

Ja ärge unustage kaarti maha! Klubi-
kaart peab teil linnosa valitsuse korral-
datud eakate üritustel (kinoklubi, see-
nioride kool jne) kindlasti kaasas olema.

tulge Lasnamäe eakate klubi liikmeks!
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

2

Märts 2018

2

Peale muu vajaliku ja huvi-
tava informatsiooni leiate 
seekordsest lehest Lasna-
mäe turu tulevikku käsit-
leva küsitluse. Palun olge 
head ja vastake mitmele 
küsimusele, sest teema 
iseenesest tundub mulle 
väga oluline. Kesklinnas 
käiakse meeleldi kesktu-
rul, oma turg on olemas ka 
Nõmmel, aga Lasnamäel 
ei ole turgu kui sellist ku-
junenud.

Tuleb tunnistada, et olemasolev Lasnamäe turg ei funkt-
sioneeri nii nagu peab. Punasel tänaval asuv turuplats sei-
sab enamasti tühjana. Samas tekivad kaubanduskeskuste 
ees aeg-ajalt “miniturud”, mis on rahva seas väga nõutud. 
See tähendab, et lasnamäelastele meeldib toidukraami tu-
rult osta.

Küsitluse abil selgitame välja linnaosa 
elanike arvamuse turu vähese populaar-
suse põhjuste kohta. Kas vastust peab 
otsima sellest, et kõrvalasuvaid kauban-
duskeskusi on palju? Või peitub põhjus 
turu asukohas, kesises kaubavalikus, hin-
natasemes? Küsitluse tulemused edasta-
me linnavalitsusele, kellega koos püüame 
leida probleemile sobivaima lahenduse. 
Küsitlusele saab vastata 6. aprillini.

Samuti tuletan meelde, et jaanuarikuust tegutseb linna-
osavalitsuses korteriühistute sisevaidluste lahendamise 
komisjon. Paari kuu jooksul pöördus juristi vastuvõtule 
enam kui 50 inimest väga erinevate probleemidega – kel-
lele ei meeldinud naaberkorterist tulev ebameeldiv lõhn, 
kes arvas, et korteriühistu juhatus riivab tema õigusi. 
Komisjoni juristid on valmis mitte ainult ära kuulama 
ja konstruktiivset nõu andma, vaid ka konflikti osapooli 
ühisele arutelule kutsuma. Komisjoni töö tulemusel õn-
nestus jõuda mitme positiivse lahenduseni, mis osapooli 
rahuldasid.

Ning lõpuks paar sõna teede korrashoiust. Kahtlemata 
teeb alanud Gonsiori tänava remont autojuhtide elu kee-
rulisemaks. Kutsun teid üles jääma rahulikuks ja mõist-
likuks, sest tulevikus saame uue tee, mis parandab trans-
pordiühendust meie linnaosa ja kesklinna vahel. Tänavu 
ootab meid ees ka Pikri, Anni ja Suur-Sõjamäe (Kesk-Sõ-
jamäe – J. Smuuli tn lõigul) tänavate taastusremont.

Maria Jufereva
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    

“

”

meid, et uurida, kas asi võib olla 
keskkonnas, mis omaalgatust just-
kui pärsib või on asi hoopis elanike 
enda passiivsuses. Saime tuttavaks 
paljude entusiastlike elanikega, kel-
lel olid ideed ja soov neid ellu viia, 
kuid puudus kogemus, oskus ja jul-
gus. Ehk siis – oli potentsiaal, kuid 
puudus kaasmõtlejate tugivõrgus-
tik. Selle loomine saigi eesmärgiks, 
mille tulemusel kujunes Lasnaidee, 
mis tegutseb juba iseseisva ühen-
dusena. Mul ei olnud tol ajal suuri 
kartusi, pigem valdas mind huvi ja 
põnevus uurida küsimust, mille üle 
olen juba ammu mõelnud. Poleks 
osanud siis arvata, et projekt osu-
tub niivõrd edukaks, et annab hoo-
gu millelegi palju suuremale. 

Millal sa võid öelda, et Lasna-
mäega seotud eesmärgid ja unis-
tused on saanud teoks?

Siis, kui elanike omaalgatus ja koos-
töö oma elukeskkonna paranda-
miseks on uus normaalsus. Kui 
väärtustatakse oma elukohta ka 
väljaspool koduust ja tuntakse huvi 
selle arengusse panustamise vastu. 
Lasnaidee tegeleb paljuski inimeste 
mõttemalli muutusega, mis on väga 
pikaajaline ja kestev protsess. Selle 
soodustamiseks ei piisa ainult ühe-
kordsetest sündmustest. Suurt rolli 
mängib elanike vajadustest lähtuv 
mugav ja inimkeskne avalik ruum, 
mille arengus on lasnamäelastel või-
malus kaasa rääkida. Heaks näiteks 
on hetkel valmiv Priisle park, mille 
arendamisel korraldas Lasnaidee 
linnaosavalitsusega koostöös ava-
liku küsitluse ja arutelu ning koos-
tas eskiisplaani. Koostöös koostati 
pargi ehitusplaan, mis nüüd ellu 
viiakse. Sellelaadne elanike ja koha-
like võimude strateegiline koostöö 
on positiivne kogemus, mida võiks 
avaliku ruumi planeerimisel raken-
dada tavapärase praktikana.

Kuidas sina tunnetad, mismoo-
di tajutakse Lasnamäed väljast-
poolt? Kas negatiivsed hoiakud 
on kadumas ning kuivõrd võta-
vad kohalikud omaks negatiiv-
seid arvamusi?

Üldiselt soovivad inimesed end 
seostada rohkem positiivse kui ne-
gatiivsega. Seega võiks loota, et las-
namäelased toetuvad pigem oma 
isiklikule kogemusele, mitte hoiaku-
tele väljaspoolt. Lasnamäe on endi-
selt paljude jaoks tundmatu, mõne 
jaoks võõristust tekitav, kuid mõne 
jaoks lausa eksootiline koht. Endi-
selt on levinud stereotüüpe Lasna-
mäest kui kõledast betoondžunglist, 
kuid need pärinevad pigem minevi-
kust – Lasnamäe ehituse algusaasta-

test, kui palju (eriti avalik ruum) oli 
veel pooleli. Seesama poolelijäetus 
on olnud tegelikult suur väärtus, 
kuna annab võimaluse realiseerida 
kaasaegseid arendusi. On tekkinud 
palju uusi parke, elamuid, äri ja ava-
liku funktsiooniga hooneid, mis an-
navad põhjuse rääkida Lasnamäest 
tulevikule orienteeritud võtmes. 
Näeme seega Lasnamäe suhtes pi-
gem kasvavat uudishimu. 

Kui sa oleksid kinnisvaramaak-
ler, millised oleksid märksõnad, 
millega sa müüksid kodu Lasna-
mäele?

Kodu ambitsioonikale inimesele 
kiiresti arenevas, nooruslikus ja 
võimalustega täidetud linnaosas, 
mis pakub palju avastamis- ja are-
nemisvõimalusi. 

Kuidas sina hindad, kui palju al-
gatusi jääb raha ja palju oskama-
tuse ning initsiatiivi puudumise 
taha?

Ei saa rääkida algatusest, kui puu-
dub säde, mis kõik käima lükkab. 
Ideest sünnib algatus, kui on tahe 
ja südikus. Kui see on olemas, tu-
levad kogemuse kaudu aegamisi 
ka oskused ning lõpuks leitakse ka 
rahastus. Kõige olulisem on luua 
kodanikuühiskonnas soodsaid tin-
gimusi ja võimalusi algatuste kat-
setamiseks ning arendamiseks. Ai-
nult sel viisil saab õppida ja viia ellu 
aina julgemaid ning edasiviivamaid 
ideid. Võrdselt vajalikud on sel ju-
hul nii rahaline tugi kui ka hea nõu. 
Rõhutaksin ka tugeva meeskonna 
olemasolu, kellega koos saab algset 
sädet hõõgumas hoida. Seega jul-
gustaksin kõiki, kellel on huvi mida-
gi korda saata, leida esimese asjana 
kaasmõtlejaid ja -toetajad. 

Lasnaidees endas on initsiatii-
vi ja põnevaid ideid rohkem, 
kui suudame realiseerida. Kuna 
enamik meist tegeleb ühenduses 
oma põhitöö kõrvalt, on pigem 
takistuseks olnud piiratud ajares-
surss. Paindliku ajagraafiku või 
osakoormusega töö puudumisel 
oleme sunnitud tegema oma vaba 
aja suunamises pragmaatilisi va-
likuid. Teeme missioonitundest 
ka palju vabatahtlikku tööd. Kui-
gi Lasnaidee on tõeline tegemi-
serõõm, tuleb ainult õhinapõhisel 
tegevusel mingi hetk piir ette. Ise-
gi piisava aja olemasolul on soov 
areneda edasi ning ambitsiooni-
kad ideed nõuavad paratamatult 
järjepidevust ning rahalist tuge. 

Kas sulle meenub mõni kõige 
erilisem või naljakam müüt Las-
namäest?

Et Lasnamäel pole muud teha, kui 
käia Bauhausis. Tegelikkuses on 

Lasnamäe väga kirju ja põnevaid 
kohti täis. Mitmekesisus avaldub 
aga siis, kui võtta Laagna kanalis 
sõites hoog maha, tulla autost väl-
ja ning kõndida või sõita rattaga 
läbi hoovide. Vaadata ringi ning 
märgata detaile. Olen korralda-
nud mitu linnaretke mööda Las-
namäed nii kohalikele kui välis-
maalastele. Iga kord on Lasnamäe 
suutnud meeldivalt üllatada ja 
pakkuda rohkelt avastamisrõõmu. 
 
Lasnamäe on pidevas muutu-
ses. Kuidas sa hindad, milline 
on Lasnamäe 5–10 aasta pärast? 
Millised on kõige kiiremad ja 
olulisemad arengud?

Lasnamäel on juba toimunud palju 
positiivset arengut, mis on linnaosa 
mitmekesistanud. Olulised on nii 
piirkondlikud (Tondiraba huvikool, 
Kivila park) kui ka linnatähtsusega 
arendused (Tondiraba jäähall, Tal-
linna Haigla), mis annab alust rääki-
da Lasnamäest enamast kui pelgalt 
magalarajoonist. Hoogsalt on ehita-
tud ka palju kaubanduskeskusi, mis 
parandavad teenuste ja kaupade 
kättesaadavust veelgi. Nende kõrval 
ootavad järgmiste aastate jooksul 
arendamist suuremad ja väiksemad 
piirkondlikud kultuuri ja sotsiaal-
set elu toetavad kohad. 10 aasta 
pärast võiks igas Lasnamäe asumis 
olla oma raamatukogu, noortekes-
kus, kultuuri- või huvikeskus, mis 
oleks kõigile avatud, tooks kokku 
kogukonna ning ei eeldaks tingi-
mata tarbimist. Nõukogude ajal jäid 
kõige rohkem välja ehitamata just 
sotsiaalse funktsiooniga hooned ja 
avalik ruum. Sellegipoolest on Las-
namäel selle arendamiseks tohutu 
potentsiaal, mida järgnevate aasta-
te jooksul realiseeritakse kindlasti 
aina rohkem. Tondiraba kergliik-
lustee näitel saab ilmestada ka teisi 
tühermaid, mis ei ole tegelikult ka 
praegu lihtsalt “tühjad”, vaid kasu-
tuses looduslike rekreatsiooniala-
dena. Olemasolevaid kergliiklusteid 
asumite vahel on võimalik maasti-
kuarhitektuursete lahendustega re-
konstrueerida mitmekesiseks suht-
lemis- ja tegevusruumiks. 10 aasta 
pärast saaksime olla uhked mitte 
ainult kiire sõiduteede ühenduste, 
vaid ka mugava jalakäijate- ja ratta-
teede võrgustiku üle, mis ühendab 
omavahel nii asumi keskusi kui viib 
kesklinna. Oluliseks sammuks sel-
le suunas on juba kavandatud Pae 
promenaadi rekonstrueerimine, 
mida saaks käsitleda esimese etapi-
na terve Lasnamäe kergliikluse üm-
bermõtestamisel ja üheks tervikuks 
sidumisel.

Ning lõpuks loodan 5–10 aasta 
pärast näha Võru 11 hoovis  õits-
vat Laagna kogukonnaaeda, mil-
lele plaanime sel aastal Lasnaidee-
ga hoogu anda. 

>>> intervjuu maria  
Derlõšiga, algus lk 1 
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Jelena Verhogljad
Õpetaja, algklassde aineühen-
duse juhataja
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Nii mitmeski koolis on oma 
traditsioonilised üritused, 
mille üle uhkust tunda ja mil-
lest hea meelega võtavad osa 
ka teiste koolide lapsed. Ei 
ole erandiks ka Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, kus juba 
kuuendat korda toimus pro-
jekt „Eesti autorite lehekülge-
del“.  

Peale Tallinna koolilaste võtsid 
10. novembril aset leidnud üri-
tusest osa ka õpilased Tartust, 
Kohta-Järvelt ja Maardust. 

Iga aastal tutvuvad projektis osa-
lejad uue eesti autori – kelleks 
võib olla nii klassik kui ka päris 
noor, ka eesti õpilastele seas vä-
hetuntud kirjanik – loominguga. 
Vahel tulevad õpilastele külla ka 
kirjanikud ise. Nii osales üritu-
sel näiteks Kunksmoori „ema“ 
Aino Pervik. Raamatute „Lepat-
riinu ja pingviin“ ning „Võlur 
Sinku-Vinku ja nõiatrall“ autori 
Markus Saksatammega kohtu-
sid lapsed aga raamatukogus. 
Niisiis on projekti eesmärk tut-
vustada vene koolide õpilastele 
eesti kirjanike loomingut nende 
emakeeles.

Kuna asendamatuks abiks on 
siinkohal tõlkijad, kutsusime 

ka seekord külla toimetaja ja 
tõlkija Tatjana Teppe. Aastast 
aastasse osaleb žürii töös ka 
Aino Perviku ja Kristiina Kassi 
lasteraamatud vene keelde tõlki-
nud Maia Melts. Ürituse suureks 
fänniks on ka Tähekese peatoi-
metaja Ilona Martson, kes juba 
teist aastat järjest tuleb hindama 
meie osalejate  panust.  Projek-
ti alaliseks sponsoriks ja ideede 
genereerijaks sai KPD kirjastuse 
direktor Valentina Kašina. Just 
tema ettepanekul otsustati pü-
hendada üritus Oskar Lutsule, 
kelle 130. sünniaastapäev leidis 
tänavu palju kajastamist. Vikto-
riini jaoks valiti seekord Oksar 
Lutsu „Nukitsamees“.

Erakordse projekti ettevalmis-
tamisele pühendas Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumi õpetajas-
kond pea kaks kuud. Teise žürii 
püsiliikme, Tallinna Keskraa-
matukogu väliskirjanduse osa-

konna juhataja Nadežda Gerjaki 
sõnul ei ole ükski viktoriini üles-
annetest kuue aasta jooksul veel 
kordunud. Sel korral sai nii õpi-
laste kui ka žüriiliikmete lem-
mikuks filmiülesanne, kus lõike 
„Nukitsamehe“ filmist pidi sidu-
ma sisult sobivate vanasõnade-
ga. Meeldejäävaks kujunesid ka 
õpetlikud „peatused“, kus osa-
lejad avardasid oma silmaringi, 
saades uusi teadmisi loodusest 
ja loomadest ning omandades 
orienteerumisoskusi.

Projekti korraldajad tänavad 
kõiki õpetajaid, kes leidsid aega 
projekti ettevalmistamiseks ja 
õpilaste kaasamiseks. Eraldi tä-
name Lasnamäe Linnaosa Va-
litsust rahalise ja moraalse toe 
eest. Usume, et ka tulevikus 
saame üheskoos tutvustada vene 
koolides õppivatele lastele eesti 
autorite loomingut. 

Eesti autorite lehekülgedel

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

ÜRITUSED DETSEMBER-JAANUAR
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
19.12 kell 18.00   “Jõulutähed”. Laste laulustuudio Nupukesed 
kontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.    
21.12 kell 18.00    Tip-Top klubi jõulukontsert. Pilet 5 €. 
22.12 kell 18.00    “Jõulud Nupukestega”. Laste laulustuudio 
Nupukesed, koreograafiastuudio Lootos, tantsustuudio Onyx 
jõulukontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.           
23.12 kell 17.00    10 aasta juubeli kontsert “Vene tähed 
Eestis”. Sergei Maasin jpt. Külalisena Irina Emirova. Pilet 10 € 
27.12 kell 18.00    Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta 
30.12 kell 18.00    „Uusaasta kontsert”. MTÜ Kultuurikeskus 
Diapasoon. Pilet 7 € 
12.01 kell 18.00    Natalie Vinnitskaja galakontsert.  
Pilet 10-20 €                                 
20.01 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar&Co bänd. Pilet 5 € 

NÄITUS
10.12 – 31.12  Kunstnik Vadim Berezin
02.01 – 31.01    Kunstnik Aleksander Tankman

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga huviringid ja 

keelteklubid 7–17-aastastele lastele
 
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio 
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia  

Ümera 46 (eraldi sissepääs) 
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (Seli peatus) 

www.llk.tln.edu.ee

Info ja registreerimine: Tel 635 6828, 635 7030, 551 1977
E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee

Tallinna Tondiraba Huvikool huviringid 
2017/18 õppeaastal:
• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• Puiduõpetus
• Automudelism
• Telekids – laste filmistuudio
• Arengukool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants 

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/

tondirabahk/

HEAD UUT
AASTAT!
ALEKSANDR ZDANKEVITŠ
Tallinna Linnavolikogu liige
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Liana Petrova 
sotsiaaltoetuste talituse juhataja
sotsiaalhoolekande osakond
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Esimesed toetused maksti välja juba veebrua-
ri lõpus.

19.02.2018 jõustus Tallinna Linnavolikogu 
29.11.2012 määrus nr 27 „Sotsiaaltoetuste 
maksmise tingimused ja kord“, millega keh-
testati universaaltoetusena ka matusetoetus. 
Alates 2018. aasta veebruarist võtavad Tallinna 
linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad vas-
tu matusetoetuse taotlusi ning esimesed toetu-
sed maksti välja juba veebruari lõpus. Toetuse 
suurus lahkunu kohta on 250 eurot. Toetust 
makstakse üks kord matuse kohta taotlejale, kes 
korraldab matust isikule, kelle viimane elukoht 
rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn ja 
kes suri pärast 1. jaanuarit 2018. 

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul 
arvates surma kuupäevast ning taotluse esita-
misega tuleb kinnitada, et toetuse taotleja katab 
matuse korraldamise kulud. Kui toetuse taotle-
ja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rah-
vastikuregistri andmetel ei ühti surnu viimase 
elukohaga, siis tuleb taotluses lisaks märkida 
taotleja seos surnuga. Sotsiaalhoolekande osa-
konnal ja perekonnaseisuametil on õigus nõuda 
matuse korraldamise kulude kohta tõendeid. 
Toetus makstakse kümne tööpäeva jooksul 
nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi 
esitamisest.  

Matusetoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus 
kolme kuu jooksul surmapäevast arvates kas: 
•	 Tallinna	iseteeninduskeskkonnas	 

http://taotlen.tallinn.ee/;
•	 Tallinna	 Perekonnaseisuametis	 koos	 surma	

registreerimisega;

•	 Täites	 ja	 allkirjastades	 taotluse	 paberkandjal	
ning saates selle posti teel koos vajalike do-
kumentidega lahkunu viimase elukohajärgse 
linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakon-
nale (Lasnamäel – Pallasti 54, Tallinn, 11413);

•	 Saates	digitaalselt	allkirjastatud	taotluse	koos	
vajalike dokumentidega lahkunu viimase elu-
kohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna e-postile (Lasnamäel – liana.
petrova@tallinnlv.ee või nadezda.vestung@
tallinnlv.ee);

•	 Viies	 taotluse	 koos	 vajalike	 dokumentidega	
lahkunu viimase elukohajärgse linnaosa va-
litsuse sotsiaalhoolekande osakonda (Lasna-
mäel võetakse matusetoetuse taotlusi vastu 
sotsiaaltoetuste talituses, mis asub aadressil 
Mahtra 48. Teenindamine toimub eelregist-
reerimise alusel, sobilik pöördumise kellaaeg 
ja kuupäev on võimalik registreerida infote-
lefonil 645 7770. Vastuvõtuajad: esmaspäeval 
kell 9–12 ja 14–17.30, teisipäeval ja neljapäe-
val kell 9–12 ja 14–16.30. 

Rohkem infot matusetoetuse kohta leiab:  
http://www.tallinn.ee/Teenus-Matusetoetus   

MEELDETULETUS
Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis ole-
vate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ punkti 13 ja Tallinna 
Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks 
Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 põhjal on eluruumi üürimist 
taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali (esimese kolme 
kuu) jooksul kinnitama eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid. Ülalnimetatud 
kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isiku-
tena arvel olevaid isikuid pöörduda hiljemalt 31.03.2018 Lasnamäe Linnaosa Valitsusse 
aadressil Pallasti tn 54 (vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12) või täita andmete kinnitamise vorm, 
mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, 
„Tallinna teine elamuehitusprogramm“  või „Linnaosa asustamata eluruumid“ all ning seejärel 
saata e-postiga spetsialistile (vt allpool).

Isiklikult linnaosavalitsusse tulles palume pöörduda järgmiste spetsialistide poole:
•	Riina	Koppel,	tuba	214,	telefon	645	7705,	Riina.Koppel@tallinnlv.ee	(munitsipaaleluruumid	

ja Tallinna linnale vajalikud töötajad);
•	Kristi	Kelder-Eha,	tuba	228,	telefon	645	7795,	Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee	(noored	pe-

red);
•	Kaja	Merilaine,	tuba	110,	telefon	645	7754,	Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee	(sotsiaaleluruumid).

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja!

Aprillis 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad.  

Aeg: 16. aprillil kell 15.00 (vene keeles),  
18. aprillil kell 15.00 (eesti keeles) 

Teema: Elanike kaasamise praktikad. Väljakutsed ja mõju.

Esinejad: MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

matusetoetuse taotlemisest  
ja maksmisest

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
24.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €
29.03 kell 19.00 Tantsuteatri RADA etendus “Rubinšteini 13“. Pilet 
7–10 €
31.03 kell 14.00 Tantsuteatri RADA etendus “Rubinšteini 13“. Pilet 
7–10 €
31.03 kell 18.00 Tantsuteatri RADA etendus “Minu Võssotski“. 
Pilet 7–10 €
05.04 kell 15.00 Seenioride kooli loeng (vene keeles). Tasuta
06.04 kell 13.00 Lasnamäe kinoklubi. Tasuta
06.04 kell 18.00 Kultuurikeskuse Lindakivi kevadkontsert. Pilet 5 €
08.04 kell 12.00 Tantsu- ja laulukollektiivide konkurss “Lindakivi 
talent”. Pilet 3 €
08.04 kell 15.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ kontsert. 
Pilet 5 €.
13.04 kell 19.00 Tantsuteatri RADA etendus “Minu Võssotski“. 
Pilet 7–10 €
14.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black & White. 
Pilet 5 €
21.04 kell 18.00 Tantsuteatri RADA etendus “Minu Võssotski“. 
Pilet 7–10 €
22.04 kell 16.00 Tantsuteatri RADA etendus “Rubinšteini 13“. Pilet 
7–10 €
25.04 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert. Klaveril Vladimir 
Ignatov, viiulil Vladimir Skamnitski. Sissepääs tasuta.
28.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd & 
Combo bänd. Pilet 5 €
29.04 kell 18.00 Tantsupäeva kontsert. Pilet 5 €

ÜRituseD mäRts–apRiLL

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
Saun on suletud: 28. märtsil, 30. märtsil, 
01. aprillil, 11. aprillil, 25. aprillil.

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

KAVA
28.03 kell 12.00 Loeng eakate liigeseprobleemidest, toime-
tulek artroosi ja valuga. Nõu annab Ida-Tallinna Keskhaig-
la reumatoloogiakeskuse õendusjuht Katti Kõrve. Loeng 
toimub eesti keeles.
03.04 kell 14.00 Ülestõusmispühade kontsert-palvus, mille 
viib läbi Kirsti Malmi.

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! 
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5 olulist objekti Lasnamäel 2018. aastal
tutvustame teile loetelu viiest olulisest objektist ja projektist, mille valmimist või toimumist on oodata 2018. aastal. 

3. Kui tihti külastate Lasnamäe turgu?  
o Vähemalt kord nädalas
o Vähemalt kord kuus
o Harvem kui kord kuus
o Ei külasta kunagi

4. Kas teie hinnangul on turg 
Lasnamäele vajalik?  
o Jah
o Ei
o Ei oska vastata

5. Mis põhjustel te ei külasta või 
külastate väga harva Lasnamäe 
turgu? (mitu võimalikku vastust)  
o Halb asukoht
o Kõrged hinnad
o Väike kaubavalik
o Muu põhjus (milline?)

6. Kus peaks asuma Lasnamäe turg?  
o Praegune asukoht on parim
o Lasnamäe Centrumi läheduses

o Tondiraba tänava läheduses
o Varraku silla läheduses
o Teine asukoht (milline?)

7. Millises Lasnamäe 
piirkonnas elate?  
o Katleri
o Kurepõllu
o Kuristiku
o Laagna
o Loopealse
o Mustakivi
o Pae
o Paevälja
o Priisle
o Seli
o Sikupilli
o Sõjamäe
o Tondiraba
o Uuslinn
o Ülemiste
o Väo
o Elan hoopis teises Tallinna linnaosas

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti 54
11413 Tallinn

Lasnamäe linnaosa küsib: kas Lasnamägi vajab turgu? 
Lasnamäe linnaosa valitsus korraldab Lasnamäe turu küsitluse, et kaardistada praeguse turu 
vähese külastuse põhjused ning ootused ja vajadused uuendusteks.
* OSALEGE LOOSIS! Kui soovite osaleda auhinna loosimises, siis täitke isikuandmete lahtrid (nimi, mobiiltelefoni number, 
e-posti aadress). Loosi läheb kolm kopsakat toidukorvi väärtusega 50 eurot. Loosimine toimub 09.04.2018

Vastaja andmed: 

• Nimi, perekonnanimi:

__________________________________________________    

• E-posti aadress: 

__________________________________________________

• Telefon: +372      

__________________________________________________

1. Millist turgu külastate? 
(mitu võimalikku vastust)  
¨ Lasnamäe turg
o Keskturg
o Nõmme turg
o Balti jaama turg
o Mustamäe turg
o Mõni teine turg (milline?) 
o Ei külasta turgu

2. Nimetage kolm peamist 
kaupa, mida turult ostate:  

SAAJA 
TASUB

POSTIKULU

Litsentsi nr 1952

MAKSTUD VASTUS
EESTI

1. Objekti nimi: 
parkimiskohad Priisle pargis. 
Kirjeldus: Priisle pargi 
ehituse II etapis luuakse 
Läänemere tee 42 aadressil 
63 uut üldkasutatavat 
parkimiskohta. 
Tähtaeg: 2018. aasta lõpp.

3. Objekti nimi: 
Varraku sild. 
Kirjeldus: Varraku 
silla põhjalik 
rekonstrueerimine peaks 
liiklustingimusi oluliselt 
parandama. Tähtaeg: 
2018. aasta lõpp.

4. Objekti nimi: Pikri, Anni 
ja Suur-Sõjamäe tänavad. 
Kirjeldus: Pikri ja Anni 
tänavate taastusremont. 
Suur-Sõjamäe tänav 
remonditakse lõigul Kesk-
Sõjamäe–J. Smuuli tee. 
Tähtaeg: 2018. aasta lõpp.

5. Projekti nimi: KÜ sisevaidluste 
lahendamise komisjon. Kirjeldus: juristid 
aitavad lahendada korteriühistute 
sisevaidlusi kohtuväliselt, kutsuvad kokku 
ümarlaudu, kus osalevad mõlemad konflikti 
osapooled ning võtavad osa korteriühistute 
üldkoosolekutest. Tähtaeg: komisjon 
tegutseb 2018. aasta jaanuarikuust.

2. Objekti nimi: spordilinnak 
Tondiloo pargis. Kirjeldus: spordilinnaku 
ehitamise käigus rajatakse parki 
parkuuri- ja treeninguväljakud, 
rulapark, lauatenniselaud, 
korvpalliväljak, paigaldatakse 
uus valgustus ja pargimööbel.
Tähtaeg: 2018. aasta augustikuu.
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Jelena Verhogljad
Õpetaja, algklassde aineühen-
duse juhataja
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Nii mitmeski koolis on oma 
traditsioonilised üritused, 
mille üle uhkust tunda ja mil-
lest hea meelega võtavad osa 
ka teiste koolide lapsed. Ei 
ole erandiks ka Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, kus juba 
kuuendat korda toimus pro-
jekt „Eesti autorite lehekülge-
del“.  

Peale Tallinna koolilaste võtsid 
10. novembril aset leidnud üri-
tusest osa ka õpilased Tartust, 
Kohta-Järvelt ja Maardust. 

Iga aastal tutvuvad projektis osa-
lejad uue eesti autori – kelleks 
võib olla nii klassik kui ka päris 
noor, ka eesti õpilastele seas vä-
hetuntud kirjanik – loominguga. 
Vahel tulevad õpilastele külla ka 
kirjanikud ise. Nii osales üritu-
sel näiteks Kunksmoori „ema“ 
Aino Pervik. Raamatute „Lepat-
riinu ja pingviin“ ning „Võlur 
Sinku-Vinku ja nõiatrall“ autori 
Markus Saksatammega kohtu-
sid lapsed aga raamatukogus. 
Niisiis on projekti eesmärk tut-
vustada vene koolide õpilastele 
eesti kirjanike loomingut nende 
emakeeles.

Kuna asendamatuks abiks on 
siinkohal tõlkijad, kutsusime 

ka seekord külla toimetaja ja 
tõlkija Tatjana Teppe. Aastast 
aastasse osaleb žürii töös ka 
Aino Perviku ja Kristiina Kassi 
lasteraamatud vene keelde tõlki-
nud Maia Melts. Ürituse suureks 
fänniks on ka Tähekese peatoi-
metaja Ilona Martson, kes juba 
teist aastat järjest tuleb hindama 
meie osalejate  panust.  Projek-
ti alaliseks sponsoriks ja ideede 
genereerijaks sai KPD kirjastuse 
direktor Valentina Kašina. Just 
tema ettepanekul otsustati pü-
hendada üritus Oskar Lutsule, 
kelle 130. sünniaastapäev leidis 
tänavu palju kajastamist. Vikto-
riini jaoks valiti seekord Oksar 
Lutsu „Nukitsamees“.

Erakordse projekti ettevalmis-
tamisele pühendas Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumi õpetajas-
kond pea kaks kuud. Teise žürii 
püsiliikme, Tallinna Keskraa-
matukogu väliskirjanduse osa-

konna juhataja Nadežda Gerjaki 
sõnul ei ole ükski viktoriini üles-
annetest kuue aasta jooksul veel 
kordunud. Sel korral sai nii õpi-
laste kui ka žüriiliikmete lem-
mikuks filmiülesanne, kus lõike 
„Nukitsamehe“ filmist pidi sidu-
ma sisult sobivate vanasõnade-
ga. Meeldejäävaks kujunesid ka 
õpetlikud „peatused“, kus osa-
lejad avardasid oma silmaringi, 
saades uusi teadmisi loodusest 
ja loomadest ning omandades 
orienteerumisoskusi.

Projekti korraldajad tänavad 
kõiki õpetajaid, kes leidsid aega 
projekti ettevalmistamiseks ja 
õpilaste kaasamiseks. Eraldi tä-
name Lasnamäe Linnaosa Va-
litsust rahalise ja moraalse toe 
eest. Usume, et ka tulevikus 
saame üheskoos tutvustada vene 
koolides õppivatele lastele eesti 
autorite loomingut. 

Eesti autorite lehekülgedel

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

ÜRITUSED DETSEMBER-JAANUAR
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
19.12 kell 18.00   “Jõulutähed”. Laste laulustuudio Nupukesed 
kontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.    
21.12 kell 18.00    Tip-Top klubi jõulukontsert. Pilet 5 €. 
22.12 kell 18.00    “Jõulud Nupukestega”. Laste laulustuudio 
Nupukesed, koreograafiastuudio Lootos, tantsustuudio Onyx 
jõulukontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.           
23.12 kell 17.00    10 aasta juubeli kontsert “Vene tähed 
Eestis”. Sergei Maasin jpt. Külalisena Irina Emirova. Pilet 10 € 
27.12 kell 18.00    Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta 
30.12 kell 18.00    „Uusaasta kontsert”. MTÜ Kultuurikeskus 
Diapasoon. Pilet 7 € 
12.01 kell 18.00    Natalie Vinnitskaja galakontsert.  
Pilet 10-20 €                                 
20.01 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar&Co bänd. Pilet 5 € 

NÄITUS
10.12 – 31.12  Kunstnik Vadim Berezin
02.01 – 31.01    Kunstnik Aleksander Tankman

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga huviringid ja 

keelteklubid 7–17-aastastele lastele
 
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio 
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia  

Ümera 46 (eraldi sissepääs) 
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (Seli peatus) 

www.llk.tln.edu.ee

Info ja registreerimine: Tel 635 6828, 635 7030, 551 1977
E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee

Tallinna Tondiraba Huvikool huviringid 
2017/18 õppeaastal:
• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• Puiduõpetus
• Automudelism
• Telekids – laste filmistuudio
• Arengukool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants 

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/

tondirabahk/

HEAD UUT
AASTAT!
ALEKSANDR ZDANKEVITŠ
Tallinna Linnavolikogu liige
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Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

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

Laste allergoloogi kompleksteenus annab võimaluse 
laste allergia põhjustele kiire vastuse leida

Kui lapsel esineb mõni järgnevatest sümptomitest nagu 
nahasügelus, lööve, aevastamine, köha, vesine nohu või silmad 

jooksevad vett pikemat aega, võib olla tegemist allergiaga.

Medicumi laste allergoloog dr Krista Pikneri sõnul on allergia 
organismi immuunsüsteemi reaktsioon mingi kindla aine või 
teguri suhtes. Tavaliselt väljendub see suurema tundlikkuse või 
ülitundlikkusena allergeeniga kokkupuutel.  Allergia põhjustajaid on 
väga palju. Levinumad põhjustajad võivad olla toiduained, kodutolm 
ja erinevad õietolmud, looma karvad või linnu suled jpm.

Laste allergoloogi kompleksteenus uuringutega on 
tasuline teenus. Kompleksteenuse hinnas on arsti vastuvõtt ja 
järeldusotsus, arsti hinnangul vajalikud uuringud ning analüüsid, 

vajadusel ka korduv vastuvõtt. 

Info ja registreerimine www.medicum.ee  
või registratuuri telefonil 605 0601.

AS Medicum Tervishoiuteenused, Punane 61, Tallinn 
Tegevusluba L03690

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

Pakume tööd puhastusteenin-
dajale lasnamäe piirkonnas.

Kontakttelefon : 58189566

LOR ilma saatekirja  
ja järjekorrata Tallinnas.  

Dr Dzotsenidze. 
Vastuvõtt 50€. — 

www.vita.ee  669-0806

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

OÜ VÄVARS
KARDINAD: VALMISKARDINAD – ÕMBLEMINE – PAIGALDAMINE
           KARDINAKANGAD – RÕIVAKANGAD

ÕMBLUSTARVIKUD – UUS SUURENDATUD OSAKOND

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

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

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

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

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

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

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

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

Reakuulutus  
(eesti või vene keeles)
• 1 rida (48 tähemärki: 3 €
• raamis 69 x 10mm: 9 €
• raamis 69 x 20mm: 19 €

Hindadele lisandub  
20% käibemaks. 
Kujundamine 20%  
reklaami hinnast.
Formaatimine 10%  
reklaami hinnast.

Reklaami tellimine:
Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee
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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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MÜÜGIS TMW.EE


