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Üks linnaosa – miljon võimalust
Lasnamäe visioonikonverentsil arutati linnaosa arenguväljavaateid. aastavahetuse ilutulestik

Hea traditsiooni kohaselt tervitatakse 
ka seekord Lasnamäel uue aasta saabu-
mist suurejoonelise ilutulestikuga, mis 
algab 1. jaanuaril kell 00:15 Lindakivi 
kultuurikeskuse tagusel platsil.

ootame aasta Lasnamäe 
kodaniku kandidaate

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufere-
va kuulutab välja konkursi aasta Lasna-
mäe kodaniku leidmiseks. Aasta Lasna-
mäe kodaniku aunimetus on tunnustus, 
mis omistatakse inimesele, kes on silma 
paistnud panusega Lasnamäe arengusse 
või tegevusega, mis on muutnud ühis-
konda hoolivamaks. Ettepanekus tu-
leb kirjeldada, miks esitatud kandidaat 
võiks väärida 2018. aasta Lasnamäe ko-
daniku tiitlit. Kandidaate aunimetusele 
võivad esitada kõik füüsilised ja juriidi-
lised isikud. Palume ettepanekud saata 
hiljemalt 15. jaanuariks e-posti aadressi-
le Viktoria.Panova@tallinnlv.ee.

valminud on 
kauaoodatud Kivila 
spordipark

21. novembril avati aadressil Kivila tn 
19a spordipark, mis pakub rohkesti 
võimalusi aktiivseks vaba aja veetmi-
seks värskes õhus. Pargi kogupindala 
on 3310 m² ja seal asuvad 500 m² suu-
rune trikipark noortele, tänavatreenin-
gu (street fi tness) ning vabajooksu (par-
kuurimise) seaded, lauatennise lauad, 
tänavakorvpalli plats jne. Projekti autor 
on Kauss Arhitektuur OÜ, tellija Tallin-
na Spordi- ja Noorsooamet.

vaegkuuljate teabepäev 
sotsiaalkeskuses

Aadressil Killustiku 16 asuvas Lasnamäe 
Sotsiaalkeskuses toimub 19. detsemb-
ril vaegkuuljate teabepäev, kus nõu ja 
abi jagab vaegkuuljate ja kurtide abiva-
hendite keskus Kadrimardi. Osalejatel 
on võimalus tutvuda, proovida ja soovi 
korral tellida erinevaid kuulmisabiva-
hendeid. Täpsem info sotsiaalkeskuse 
telefonidel 621 8998 ja 5301 0410 ning 
Kadrimardi keskuse telefonil 511 5340.

14. novembril toimus kultuurikes-
kuses Lindakivi iga-aastane pea-
linna suurima linnaosa arengu-
võimalusi tutvustav konverents.

Võimsa hoo andsid arutellu Eesti Kunsti-
akadeemia arhitektuuriprofessorid And-
res Alver ja Toomas Tammis. Selleks, et 
Lasnamäe saaks lahti oma mitteatraktiiv-
sest betoondžungli mainest, on Alveri ja 
Tammise hinnangul seitse võimalust.

1. Lasnamäe panga serva, sh Kad-
rioru ja Pirita jõe oruga piirnevate 
alade väljaehitamine. Uued ela-
mispinnad, mille akendest avaneks 
„miljonivaade“ Tallinna lahele, 
meelitaks Lasnamäele uusi maksu-
jõulisi elanikke.

2. Priisle–Valge tänava rohevöön-
di muutmine pargiks. Selle pargi 
servad muutuksid kalleimateks 
kinnisvaralisteks piirkondadeks ja 
kutsuksid siia elama neid looduse-
ga sinasõprust pidavaid linlasi, kel-
lele varem ei tulnud pähegi vaadata 
Lasnamäge kui potentsiaalset ela-
miskohta.

3. Täisväärtusliku mitmetahulise lin-
naosa keskuse loomine, mille tõm-
benumbriteks oleksid mitte ainult 
ostuvõimalused, vaid ka kultuuri-
miljöö. Kui vaba aega saaks kvali-
teetselt ja sisukalt veeta, sõitmata 
selleks teise linnaossa, ei oleks kel-
lelgi enam põhjust kutsuda Lasna-
mäge üleolevalt magalaks.

4. Rohkem büroopindu ja teenindus-
asutusi asumitevahelistesse ala-
desse ja tänavatele.

5. Punase tänava ja Peterburi tee va-
helise tööstusliku ala kontseptsioo-
ni ümberhindamine. Siin saaks 
teostuda võimalus uuesti ühenda-
da elamine ja töötamine, Punasest 
tänavast aga võiks saada Lasnamäe 
uus peatänav.

6. Seni valmis ehitamata aladele saab 
planeerida ja ehitada terviklikke, 21. 
sajandisse kuuluvaid linnaehituslik-
ke lahendusi.

7. Ülemiste asum võiks moodustada 
ühtse vööndi naaberaladega – len-
nujaama, ostukeskuste, Majaka tn 
ja Pae tn ristmiku, Pae pargi, lin-
naosavalitsuse hoone ja miks mitte 
ka kunstimuuseumi ja Kadrioru 
pargiga.

Ülemiste asumi arengu teemaga jätkas 
konverentsil endise Dvigateli tehase ter-
ritooriumil asuva Ülemiste City tehnolin-

naku juhatuse liige Ants Pilving. Rääkides 
linnaku arenguplaanidest, rõhutas ta, et 
büroopindade kõrval kerkivad sinna ka 
elamuhooned. Juba praegu tegutsevad 
linnaku territooriumil lasteaed, kool ja 
spordiklubi, tulevikus peaksid lisanduma 
veel teised vaba aja veetmise võimalused. 
Aastaks 2025 kerkib Ülemiste City alale 
ligi 100 000 m2 elamispinda.

Linnaosaelanike vaba aja sisustamiseks 
ei ole tingimata vaja ehitada kallihinna-
list kinnisvara. Piisab vaid heast ideest, 
kaasamõtlejate tiimist ja kohalike toest ja 
linnaosa raamatukogu hoovis juba ker-
kib esimene Lasnamäe kogukonnaaed, 
kus tegusad elanikud tegelevad innaaian-
dusega, kuulavad loenguid, harrastavad 
joogat ja osalevad joonistamistundides. 
Laagna kogukonnaaia esimese tegutse-
misaasta tulemustest rääkis konverentsil 
projekti loomist toetava MTÜ Lasnaidee 
eestvedaja Maria Derlõš.

olemasolevat rohelist vööndit tasub  oluliselt edasi arendada.

moodne skulptuur annaks linnaosa keskusele teistmoodi hõngu. Ülemiste asum võiks moodustada ühtse vööndi naaberaladega. 
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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! 

Narva mnt 129 ja 129a kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) aruande eelnõuga on võima-
lik tutvuda ajavahemikul 12.12.2018 
kuni 16.01.2019 veebilehel https://
www.tallinn.ee/keskkond/Nar-
va-mnt-129-ja-129b-kinnistu-
te-detailplaneering ning Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 54 
II korruse fuajees; kontaktisik Lei-
li Müür, tel 645  7790, e-post leili.
myyr@tallinnlv.ee).

Detailplaneeringu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna planeerin-
gute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP042020.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi detailplaneeringu ja KSH 
aruande eelnõu kohta saab esitada 
avaliku väljapaneku jooksul kirjali-
kult Tallinna Keskkonnaameti aad-
ressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või 
e-posti aadressil keskkonnaamet@
tallinnlv.ee.

Planeeritav ala asub Lasnamäe 
linnaosas Paevälja asumis Narva 
maantee ja Maarjamäe paekalda 
vahelisel alal. Planeeritava ala suu-
rus on 27,52 ha. Detailplaneeringu 
eesmärk on moodustada planeeri-
tavale alale jäävate kinnistute pii-
ride ja maakasutuse sihtotstarvete 

muutmise teel ärimaa ja ühiskond-
like ehitiste maa sihtotstarbega 
krunt ning määrata ehitusõigus 
kuni 8-korruselise Tallinna Haigla 
linnaku ehitamiseks. Detailplanee-
ringuga kavandatava tegevuse ellu-
viimisel asendub praegune tüher-

maa sotsiaalkompleksiga, mille osa 
on 50% ulatuses avalikult kasutatav 
korrastatud haljasala. Planeeritava 
ala põhja-, ida- ja läänepiirile on 
ette nähtud rohekoridor ning osali-
selt on jaotustänavatele ette nähtud 
tänavahaljastus.
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Seljataga on edukas aasta
Nagu tavaks on saanud, 
võtame enne aasta lõppu 
kokku aasta tulemused 
ning seame eesmärgid 
eelseisvaks aastaks. Ar-
van, et meie linnaosa 
jaoks kujunes 2018. aasta 
igati edukaks.

Tööd alustas korteriühis-
tute vaidluskomisjon. 
Aasta jooksul vaatasid 
selle koosseisus tegutse-

vad juristid läbi enam kui 200 pöördumist, millest ena-
mik sai kohtuvälise lahenduse. Kindlasti jätkab komisjon 
tööd ka järgmisel aastal.

Palju tegime sel aastal linnaosa välisilme heaks: korda 
said Anni ja Pikri tänav, Priisle pargi II ehitusetapi jook-
sul valmis 63 uut parkimiskohta, laste ja noorte rõõmuks 
avasime Kivila pargis spordilinnaku.

Mööduval aastal asutati linnaosavalitsuse juurde kaks – 
seenioride ja noorte – nõukogu. Mõlema nõukogu tegu-
sad liikmed teevad kõikvõimaliku selleks, et seenioride 
ja teismeliste elu muutuks huvitavamaks ja sisukamaks.

Raadiku ja Mahtra tänava elanike jaoks rikkus aasta lõpu 
Väo karjääris tegutsevast asfalditehasest leviv lõhn. Las-
namäe Linnaosa Valitsus tegi kõik endast oleneva, et 
järgmisel kevadel koliks tehas oma tegevuse teise kohta. 
Õnneks võeti meie proteste kuulda ning 2019. aastal ei 
mürgita asfalditehas enam meie linnaosa õhku.

Siirad tänusõnad neile korteriühistutele, kes tänavu pa-
nustasid heakorra tagamisse, osaledes „Hoovid korda!“ ja 
„Rohelise õue“ projektides. Aitäh teile selle eest, et ehita-
te uued parkimisplatsid, panustate haljastusse ning pai-
galdate oma hoovidesse turvakaamerad! Olen enam kui 
kindel, et korteriühistute tegevus ei jäänud märkamata ka 
elanikele ja neil on selle võrra rohkem põhjust oma kodu-
de üle uhkust tunda.

Ees ootab veelgi rohkem tööd ja huvitavaid projekte. Järg-
misel aastal on plaanis Priisle pargi III ehitusetapp, Pae 
promenaadi valmimine, P. Pinna ning Vilisuu tänavate ja 
Varraku silla remont. Samuti jätkame traditsiooniks saa-
nud kultuuriüritustega, mis, muide, koguvad kuulsust ka 
väljaspool meie linnaosa. Selliste võtmetähendusega kul-
tuuriürituste seas on nii tuleskulptuuride festival kui ka 
Pae pargi rahvajooks, nii pirukafestival kui ka Lasnamäe 
päev.

Õnnitlen teid saabuvate talvepühade puhul! Rahu ja hea-
olu teile ja teie lähedastele!

Maria Jufereva-Skuratovski
linnaosa vanem

LinnaoSavanema veeRG

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

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

noorteveerg linnaosalehes!
Linnaosa noortenõukogu algatu-
sel ilmub Lasnamäe Lehes nüüd 
eraldi noorteveerg, kus leiavad 
kajastamist noortetegevustega 
ning noortele suunatud ürituste-
ga seotud teated. Kui soovite le-
vitada infot Lasnamäel toimuva 
tasuta noorteürituse kohta või 
jagada muud noortega seotud 
infot, ootame teie kirju e-posti 
aadressil Valentina.Moskaljova@
tallinnlv.ee. 

Esmakordselt tuli Lasnamäe 
noortenõukogu kokku 17. ok-
toobril. Kahe tegutsemiskuu 
jooksul korraldasid nõukogu liik-
med kaks igati kordaläinud suurt 
üritust: noortedisko ja  helkuri-
kõnni. Kokku võttis kahest üri-
tusest osa ligi 200 linnaosa noort. 
Algus on tehtud ning järgmisel 
aastal on noortel lasnamäelastel 
põhjust oodata veelgi rohkem 
uusi põnevaid üritusi. 

Nõukogu plaanides ei ole ai-
nult meelelahutuslike ürituste 

– nagu näiteks sõbrapäeva dis-
ko – vaid ka harivate arutelude 
ja õpetlike kohtumiste korral-
damine edukate Eesti ettevõtete 
ja ülikoolide esindajatega, mis 
peaks aitama noortel valida en-
dale sobiv amet. 

narva mnt 129 ja 129a detailplaneeringu 
ning KSH aruande avalik väljapanek

Lisainfo:
FB: Lasnamäe 
noortenõukogu
VK: Lasnamäe 
noortenõukogu
Instagram: lasna_noored

nii hakkab välja nägema Lasnamäele kavandatav Tallinna Haigla.

Tulevane haiglalinnak praegusel tühermaal.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
21.12 kell 18.00 – Jõulukontsert. Esinevad:  
Laste laulustuudio Nupukesed, LDF Tantsukool,  
Star Dance, SK Nord, Andrei Voronov. Pilet 5 €.
22.12 kell 19.00 – The Way To Dance kontsert  
“Body Language”. Pilet 5 €.
22.12 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt  
For You. Pilet 5 €.
23.12 kell 19.00 – Kontsert “Vene tähed Eestis”.  
Pilet 10 €, info tel 5598 8934, 511 2192.
29.12 kell 13.00 – Loomingukeskus Aplaus kontsert. 
Tasuta.
29.12 kell 18.00 – MTÜ kultuurikeskus  
Diapasoon uusaasta kontsert. Pilet 7 €.
12.01 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt  
For You. Pilet 5 €.
26.01 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt  
For You. Pilet 5 €.

NÄITUS: 5–31.12 – Sirje Aalde (Kunstistuudio 
Sirnika) näitus.

ÜRiTuSed deTSembRiS-jaanuaRiS

Lasnamäe Linnaosa valitsuse tasuta 
avalikud üritused (jaanuar 2019)

• JAANUAR
01.01 kell 00.15 (KK Lindakivi tagune plats)  
– Aastavahetuse ilutulestik.
10.01 kell 15.00 (Pallasti 54, I korruse saal)  
– Seenioride kool*. Loeng „Eesti majandus:  
mida tasub teada“ (vene keeles).
16.01 kell 16.00 (KK Lindakivi) – Konverents  
“Kuidas saada ja jääda terveks”.
19.01 kell 17.00 (KK Lindakivi) – V. Võssotski  
laulude kontsert.
20.01 kell 18.00 (Paevälja) – Tuleskulptuuride  
festival.
26.01 kell 14:00 (KK Lindakivi) – Klotside perevõist-
lus. Meeskondade registreerimine Tallinnbricks@gmail.
com (Viktor).
28.01 kell 15.00 (Pallasti 54) – Korteriühistute  
infopäev teemal „Hoovid korda!“ (vene keeles).
30.01 kell 15.00 (Pallasti 54) – Korteriühistute  
infopäev teemal „Hoovid korda!“ (eesti keeles).

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

KAVA
15.01 kell 14.00 – Lauluansambli Daleko Li Do Tallinna 
kontsert.

22.01 kell 14.00 – Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi 
tantsuansambli Kataja (juhendaja Elena Kalbus) ja 
lauluansambli Kanerva (juhendaja Inda Kõiva) kontsert.

29.01 kell 14.00 –Laulja Siiri Kännu kontsert.

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

Linnaosavalitsus võtab kuulda  
elanike tagasisidet

Tallinnas mitmekordistuvad puudega 
inimeste hooldajate toetused
Tõnis Mölder
abilinnapea

Tallinna linnavalitsus esitas linna-
volikogule linna 2019. aasta eelarve 
eelnõu, milles nähakse ette märkimis-
väärne toetuse tõus puudega inimes-
te hooldajatele ning suurendatakse 
kahekordselt omastehooldajate asen-
dusteenust.

Sügava puudega inimese  
hooldaja toetus
Eelarves on tõstetud olulisele koha-
le abivajajate toetamine ning neile 
mõeldud teenuste arendamine. Sü-
gava puudega inimese hooldaja toe-
tus tõuseb alates järgnevast aastast 
40 eurolt 100 eurole kuus ning raske 
puudega inimese hooldaja toetus 30 
eurolt 50 eurole kuus.

Toetuse tõusuks suunatakse eelarvest 
üle 2,3 miljoni euro ning sotsiaalmak-
suks omakorda üle pooleteist miljoni 
euro. Hooldus on hooldaja igapäeva-
ne füüsiline tegevus hooldatavale kõr-
valabi osutamiseks, alates hügieeni-
toimingutest ja riietamisest, lõpetades 
abistamisega liikumisel, suhtlemisel 
või söömisel. See on väga tänuväärne 
ja nii füüsiliselt kui ka vaimselt raske 

töö. Toetuse abil on hooldajatel ehk 
veidigi kergem oma vältimatuid kulu-
tusi katta.

Puudega lapse toetus
Samuti on eelarves ette nähtud puu-
dega lapse toetuse tõus 76,70 eurolt 
100 eurole. Toetuse tõus on kindlas-
ti paljudele lastevanematele abiks 
ning mul on hea meel, et toetuste 
tõstmise muudatus on läbinud ka 
riigikogus esimese lugemise. On 
selge, et puuetega laste vanemad on 
jäänud ebaõiglasesse olukorda ning 
seda tuleb parandada, mistõttu ole-
me selle ka Tallinna linnas oma ees-
märgiks võtnud.

Teenuste arendamine
Lisaks toetuste määrade suurenda-
misele on linna eelarves olulisel ko-
hal teenuste arendamine ning nende 
kättesaadavuse parandamine. Näi-

teks vajavad valdavalt töötavad või 
tööealised omastehooldajad suure-
mas mahus asendusteenust, mistõt-
tu kahekordistame järgneval aastal 
omastehooldajate asendusteenust 
ning vähendame seeläbi hooldajate 
hoolduskoormust, mis on samuti ää-
retult vajalik.

Omastehooldajad on väga koorma-
tud, kuid usun, et asendusteenuse 
toel saavad nad pisutki juurde endale 
väljateenitud puhkehetki ja vaba aega. 
Teenuse osutamine ei ole alati regu-
laarne, vaid on vajaduspõhine. Tänu 
asendusteenusele saavad inimesed 
muretult käia poes, arsti juures või 
võtta lihtsalt hetkeks aeg maha.

Teenust osutatakse hooldajaks mää-
ratud isikutele ja suure hooldusvaja-
dusega isikute hooldajatele. Teenuse 
saaja elukoht peab olema rahvasti-
kuregistri järgi Tallinna linn. Omas-
tehooldaja asendusteenus sisaldab 
muuhulgas järelevalvet, toetamist ja 
juhendamist igapäevaoskuste hoid-
misel. Teenus toetab hooldatava 
funktsionaalset suutlikkust, hoolitse-
des inimese kehalise, vaimse ja sot-
siaalse heaolu eest, säilitades mak-
simaalselt hooldatava iseseisvust, 
enesekontrolli ja väärikust.

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

Maria Jufereva
linnaosavanem

Sügisel korraldas Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus küsitluse eesmärgiga selgita-
da välja, kas ja kuivõrd on linnaosa 
elanikud rahul linnaosavalitsuse töö-
ga ning informatsiooni kättesaada-
vusega linnaosavalitsuse teenuste ja 
ürituste kohta.

Lasnamäelased hindasid meie tööd 
neljaga viiest võimalikust, informat-
siooni kättesaadavus sai hindeks 3,5. 
Teavitamise osas tegi vastajatele enim 
muret see, et teated ühe või teise lin-
naosavalitsuse korraldatava ürituse 
kohta jõuavad nendeni vahetult enne 
sündmuse toimumist, mis ei võimal-
da oma aega planeerida, mistõttu jääb 
palju huvitavaid üritusi külastamata. 
Seda nimetas probleemiks 21% vas-
tanutest.

Võttes arvesse seda, et kõik ei jäl-
gi linnaosavalitsuse lehte sotsiaal-
võrgustikus Facebook, otsustasime 
hakata linnaosalehes avaldama eel-
seisva(te) kuu(de) täielikku ürituste 
kava. Teatavasti on Lasnamäe Leht 

tasuta ja seda levitatakse linna-
osaelanike postkastidesse. Nii leia-
te detsembrinumbris ürituste kava 
jaanuarikuu lõpuni ja saate seda ar-
vestades rahulikult planeerida oma 
vaba aega tuleva aasta esimeseks 
kuuks.

Viiendik e 20% vastanutest märkis, 
et nad oleksid huvitatud kaasa rää-
kimast linnaosa arengu ja heakorras-
tamisega seotud aruteludes. Ka need 
soovid on kuulda võetud – sügisel 

korraldas linnaosa valitsus neli koh-
tumist Lasnamäe elanikega. Need toi-
musid Seli metsas, Pae turul, Paeväljal 
ning tulevase Priisle pargi alal. Kind-
lasti jätkame sarnaste kohtumistega 
ka eelseisval kevadel.

Detsembris korraldame korteriühis-
tute vaidluskomisjoni tegevuse raa-
mes rahuloluküsitluse komisjoni ju-
ristide töö kohta. Loodame, et saadud 
tagasiside aitab meil muuta paremaks 
ka selle teenuse toimimist.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

Tallinna linn jätkab ulatus-
likku teavituskampaaniat, 
mille eesmärk on ärgitada 
inimesi kontrollima oma 
elukohaandmete õigsust 
ja selgitada andmete täp-
sustamise võimalusi.

2019. aastal jõustuva rahvasti-
kuregistri seaduse muudatuse 
tõttu kustutatakse nende ini-
meste elukohaandmed, kelle 
elukoht on rahvastikuregistrisse 
kantud linnaosa täpsusega. Sel-
line olukord võis tekkida neil, 
keda eelmise korteri või maja 
omanik on omavalitsusel palu-
nud enda juurest välja regist-
reerida ja kes ei ole hiljem oma 
elukohaandmeid uuendanud. 
Puuduvate elukohaandmete 
tõttu on 2019. aasta jaanuarist 
ligi 18 000 tallinlasel oht jääda 
ilma linnaelanikele mõeldud 
avalikest teenustest, nagu näi-
teks tasuta ühistransport, par-
kimissoodustus, lasteaiakoht, 
koolikoht või sotsiaaltoetused.

Et uuel aastal ebameeldivaid 
üllatusi ära hoida, võtab Tal-
linna linn 19. novembrist 2018 
ühendust nende linnaelanike-

ga, keda rahvastikuregistri sea-
duse muudatus võib mõjutada. 
„Meie eesmärk on neile selgita-
da, millised on 2019. aastal jõus-

tuva seadusemuudatuse taga- 
järjed ning kuidas oma eluko-
haandmeid korrastada,“ sõnas 
linnasekretär Toomas Sepp.

Anneli Matsi
Varjupaikade MTÜ

Meie lemmikute jaoks lõpeb jõulurahu pü-
rotehnika müügile paiskamisega.

Ei paugutamisele!
Rakette lastakse valimatul ajal ja kohas, ar-
vestamata kaaskodanike, nende lemmik-
loomade ning veel vähem näiteks linnas 
elavate lindudega. Loomade kuulmine on 
kordades parem kui inimestel, tugevad he-
lid võivad neil põhjustada isegi valuaistin-
guid. Kõik inimesed saavad loomi aidata 
eelkõige pürotehnikast loobumisega.

Siseruumides on turvalisem
Detsembris-jaanuaris tõuseb hüppeliselt 
loomade varjupaika tehtavate telefonikõ-
nede arv. Kellel on koer rihmast lahti tõm-
manud, kellel aiast kadunud, kes teatab 
hulkuvast loomast.

Loomaomanikud peavad hoolitsema, et 
lemmikloom on kiibistatud. Kiibi korras-
olekut tuleks looma tervisekontrolli käigus 
alati lasta kontrollida. Kiip peab olema 
registreeritud ja registris andmed korrekt-
sed. Lähemalt saab uurida www.llr.ee.

Pühade ajal tuleb lemmikloomad kutsuda 
siseruumidesse, kust nad ei saa põgeneda. 
Koos koeraga ei tohiks minna ilutulestik-
ku vaatama, ka sülekoer võib ehmatades 
rabeleda ja kaduda! Arvestama peab, et 
vananedes võivad loomad muutuda tund-
likumaks ja hakata paugutamist kartma.

Lemmiku peolaud
Inimestele mõeldud toit on maitsestatud 
ja ei sobi loomadele. Soovides pakkuda 
midagi erilist, võib tulemuseks olla loo-
ma terviserike ja halvemal juhul surm. 
Kui on külalisi, kes ei suuda hoiduda koe-
ra söötmisest, pange lauale kauss koera 
maiustega ja paluge, et teda kostitatakse 
ainult sellest kausist.

Silmas tuleb pidada, et loomad ei pääseks 
ligi prügile. Ahvatlevalt lõhnavad paken-
did võivad meelitada neid närima ja koe-
ra soolestikku võib sattuda võõrkehi. Kee-
detud kontide söömine põhjustab koertel 
sooleummistust. Riknenud ja hallitanud 
toit põhjustab mürgistust. Inimeste loo-
dud maailm võib olla lemmikloomadele 
ohtlik. Loomaomanik peab hoolitsema, 
et lisaks enda heaolule oleks alati tagatud 
ka looma oma.

Loomasõbra meelespea pühadeks

elukohaandmete korrastamise kampaania jätkub

Püüa sõpra mõista ja tema olukorda leevendada

veel soovitusi ilutulestiku ajaks:
• Tõmmake ette kardinad.

• Pange mängima teler või kuulake muusikat.

• Istuge looma juures ja rääkige temaga tavalise rahuliku häälega.

• Koerale võib pakkuda maiust, söömine rahustab.

• Jääge ise rahulikuks.

• Jälgige looma – kui ta soovib minna pimedamasse nurka või oma 
pessa, siis tagage talle rahu.

Elukohta saab kiiresti  
ja lihtsasti registreerida:
• eesti.ee veebilehel;

• linnaosavalitsuses rahvastikuregistri 
töötaja abil (telefon 645 7730, 645 7740 
või e-post sirje.meidra@tallinnlv.ee).

Lisateave:  
www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.

Head
Uut

Aastat! Aleksandr 
Zdankevitš
Tallinna 
Linnavolikogu 
liige

Palun hoia 
oma elu-
kohaandmed 
täpsed!

Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on 
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud 
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi 
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukoha-
andmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest. 

Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada 
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.  

Foto autor: Kerli Sosi 
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

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

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

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

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

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

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

ATKO Liinid OÜ 
pakub tööd bussijuhtidele, 
võimalus töötda omale 

sobiva koormusega. 

Kontakt telefonil 6272713 

või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 

Lisainfo www.atko.ee

SÜNNIMÄRKIDE 
digitaalne uuring (tervel kehal) Tallinnas. 

Dr Aarne. 70€. — 

www.vita.ee 669-0806

Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

Punane 14A, kab. 204

Tel.: +37258083429

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

Viimsi CityAlko
5696 9773
cityalko.viimsi@aldar.ee

Kvaliteet 
maitseb!

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg: 660 2553 
või virbi@silmatervis.ee

0 Põhjalik nägemiskontroll
0 Tipptasemel tehnika
0 Lai valik prilliraame

Meie saame Sind aidata

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee
Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

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 69x194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285x95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €

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

Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706, www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 
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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! 

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

Tule Punasesse, Läänemere,
Mustakivi või uude T1 Selverisse tööle 

KASSAPIDAJAKS 
INFOLETI TEENINDAJAKS

SAALITEENINDAJAKS
LETITEENINDAJAKS

PUHASTUSTEENINDAJAKS

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

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

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

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И РАБОТА
В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ФИНЛЯНДИИ
Описание работы: В трудовые обязанности входит изготовление

по чертежам различных бетонных изделий

МЫ ИЩЕМ РАБОТНИКОВ С ОПЫТОМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

• стеновых элементов (сэндвич-панели,
  бетон с обнаженным заполнителем, бутобетон)

• TT, TTS

• полые панели

• столбы, балки

•  ригели

• балконы

• опалубки и армирование железа

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• опыт изготовления бетонных изделий

• владение англиским и/или русским
   языком на уровне разговора

• гражданство Латвии или паспорт ЕС

•  плюсом будет возможность
   пользоваться личным автомобилем

• добросовестность, точность,
  корректность
 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• стабильную работу в сменах

• зарплату два раза в месяц

• размещение (двухкомнатные квартиры,
   в квартире не более 2-х человек)

• компенсацию расходов (билеты на
   паром, топливо, рабочая одежда, средства
   индивидуальной защиты)

• страховку

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

EstEmploy OÜ, Peterburi tee 2F, 10112
Tallinn, Eesti. Рег.Но. EE101390185
zane@estemploy.ee
Тел. +371 257 161 74

ПОЧЕМУ РАБОТАТ У НАС?

EstEmploy основные сферы деятельности в странах Скандинавии-
строительство, промышленность и логистика

У нас есть 7-летний
опыт работы и более

100 сотрудников

В Финляндии нам
выдано свидетельство
“Надежная компания”

в Эстонии титул
“Самое успешное

предприятие
Эстонии”

Ценность EstEmploy
наши работники


