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mustakivi lasteaia 
juurdepääsutee 
saab uue ilme
Tallinna Kommunaalameti tellimusel 
alustati 31. mail aadressil Kivila tn 9 
asuva Tallinna Mustakivi Lasteaia juur-
depääsutee rekonstrueerimistöödega.

Ehitustööde käigus rajatakse Kivila tn 5 
ja Kivila tn 9 vahelises lõigus sõidu- ja 
kergliiklusteed. Lasteaia teenindami-
seks ehitatakse sillutiskattega parki-
mistaskud 12 parkimiskohaga. Lisaks 
tehakse neli pikiparkimiskohta Kivila 
5 kortermaja piirkonda. Tänavale ra-
jatakse sajuveekanalisatsioon ning pai-
galdatakse LED-tehnoloogial põhinev 
tänavavalgustus. Liikluse rahustami-
seks tuleb teele künnis.

Ehitustööde lepinguline maksumus on 
ca 272  000 eurot ning ehitustööde le-
pinguline tähtaeg on september 2019.

Lasteaed otsib 
õpetaja abi
Tallinna Sikupilli Lasteaed (Kivimurru 
3) otsib õpetaja abi. Tööle asumine 5. 
augustil 2019. Lisainfo tel 5344 6772.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 
abiga annetasid osalejad 462,47 eurot 
neerupuudulikkusega Katerina raviks.

Lasnamäe kiiremate koolide meeskonnad auhindu vastu võtmas.

23. juunil algusega kell 
15 toimub Jüriöö pargis 
võidupüha tähistamine.

Jüriöö parki toovad 
võidutule Kaitseliidu 

Tallinna maleva esindajad. 
Abilinnapea Kalle Klandorf 

saadab siit tule teele 
kõikidesse Tallinna 

linnaosadesse.

Tulejagamisele järgneb 
võidupühale pühendatud 
kontsert. Esinevad Indra 

Mirell Zeinet (vokaal) 
ja Frants Tikerpuu 

(elektriklaver).

U16
Sofi a Matskevitš – 00:20:38.0;
Kristiina Popovitš – 00:21:15.0;
Anna Grits – 00:21:38.5.
Jesse Lauter – 00:17:15.2;
Maksim Jelin – 00:17:42.5;
Stanislav Tenjugin – 00:19:51.5.

U18
Polina Barõšnikova – 00:24:31.0;
Vanessa Piskunova – 00:24:44.0;
Darja Toropkova – 00:26:41.3.

Pae pargi rahvajooks tõi 
kohale pea 600 spordihuvilist 
Linnaosa kiireimaks kooliks tunnis-
tati rahvajooksul Kuristiku Gümnaa-
sium.

Neljas Lasnamäe Pae pargi rahvajooks 
püstitas osalusrekordi, põhi- ja laste-
distantsidel oli rajal üle 560 inimese. 
Põhidistantsil jõudis fi nišisse 376 lõpe-
tajat.

Osavõtt rahvajooksust oli tasuta, kuid 
osalejad annetasid Tartu Ülikooli Klii-
nikumi Lastefondi toetuseks, kes oma-
korda toetab 16-aastast neerupuudu-
likkusega Katerinat. „Oleme arvuka 
osavõtuga igati rahul. Eriti hea meel 
on, et kohale oli tulnud nii palju lapsi 
ning ka koolid olid oma meeskondade 
esitamisel aktiivsed,“ rõõmustas lin-
naosavanema asetäitja Manuela Pih-
lap. „Lasnamäelased on ürituse hästi 
omaks võtnud. Järgmisel aastal seame 
sihiks jõuda 700 osavõtjani.“

Auhinnalaua eest oli peamiselt hoolit-
senud Sportland. Ürituse toetajateks 
olid Synlab, Tallinna Teletorn, Skypark, 
Lasnamäe Centrum, Kitchen Rõõm. 
Ka Tartumaalt tuli meile appi Haage 
Joogid OÜ, kes kostitas kõiki jooksjaid 
loodusliku mineraalveega „Haage“.

Auhinnad parimatele jagas kätte Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvart, kes 
tegi ka ise kaks ringi ümber Pae järve.

Kolm kiiremat kooli:

1. Tallinna Kuristiku Gümnaasium (Kevin Kaskman, Albert Baranov, Kristiina Popovitš, Aveli 
Leola);
2. Lasnamäe Vene Gümnaasium (Vjatšeslav Safonov, Anastasija Pahhomenkova, Konstantin 
Razdolski, Ksenija Stupina);
3. Tallinna Läänemere Gümnaasium (Sander Sas, Jekaterina Karabelnikova, Jegor Tšumak, 
Arina Furštatova).

Võidukamad koolitiimid said piletid Skyparki vaaterattale ja Sportlandi pallikoti.

U12 300 m
Sofi a Suprun – 00:01:14.7;
Anna Lepihova – 00:01:15.5;
Marika Küpper – 00:01:25.5.
Mardo Ärmus – 00:01:11.7;
Aleksei Kikas – 00:01:12.7;
Paavel Samsonov – 00:01:14.0.

U14 600 m
Marie Pihlap – 00:02:29.8;
Sofi a Matskevitš – 00:02:34.0;
Anna Grits – 00:02:37.8.
Oskar Paasma – 00:02:37.3;
Maksim Tsvetkov – 00:02:43.5;
Danil Oleškevitš – 00:02:54.8.

Vjatšeslav Safonov – 00:16:03.5;
Kevin Kaskman – 00:17:44.8;
Maksim Sedoi – 00:18:31.2.

Põhiklass
Liis-Grete Arro – 00:17:28.0;
Anet Adamson – 00:20:04.5;
Jekaterina Kristall – 00:20:52.2.
Marti Medar – 00:14:35.0;
Robert Telpt – 00:14:43.5;
Sergei Rjabõškin – 00:15:02.0.

Veteranid
Margit Mälter – 00:18:28.7;
Mirjam Vint – 00:19:11.2;
Alla Kedrova – 00:19:11.8.
Hannes Normak – 00:16:17.5;
Alan Lebrecht – 00:16:38.5;
Vladimir Frolov – 00:17:22.0.

Lastejooksud:

Põhijooks 5 km:
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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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ToimeTuse veerg

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

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

Lasteaedade laulupidu „eesTi KeeL HeLisemA!“

saage tuttavaks: Andres vään

Nelli Purge
Tallinna Laagna  
Lasteaed-Põhikooli õppejuht

16. mail toimus Lindakivi Kesku-
ses Tallinna Laagna Lasteaed-Põ-
hikooli eestvedamisel üheksandat 
hooaega Lasnamäe lasteaedade 
laulupidu „EESTI KEEL HELI-
SEMA!“, mis oli pühendatud eesti 
keele aastale.

Lasnamäe lasteaedade laulupidu 
on igakevadine traditsioon, kus 
saavad kokku eesti ja vene õp-
pekeelega Lasnamäe lasteaiad, 
et üheskoos väärtustada ja hoida 
eesti kultuuri ning tunda rõõmu 
laulmisest.

Üheksandal laulupeol osales 

umbes 330 koolieelikut 13 Las-
namäe lasteaiast. Lapsed esi-
tasid laulupeol uuemaid ja va-
nemaid lastelaule, mis kõlasid 

eesti keeles, sealhulgas kodu-
keeles, kõnekeeles, laulukeeles. 
Laulupidu toetas Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus.

Lasnamägi tähelepanu  
ja muutuste keerises

Lasnamäel on ol-
nud kirju kevad. 
Väo asfaldite-
has tahab siit ära 
minna ja koha-
likud lehvitavad 
talle lahkumise 
puhul järele. Re-
žissöör Christo-
pher Nolan tahab 
siia tulla, aga kas 
kohalikud teda 
soojalt tervita-
vad, pole praegu 
kaugeltki kindel. 

Kino on oluline, elu veelgi olulisem. Üks mees on aga tul-
nud plaanidega jääda pikemaks, ja selleks on uus linna-
osavanem Andres Vään.

Hiljutine Tallinna trammiteenistuse juht Vään peab end 
lasnamäelastele alles tuttavaks tegema. Kuid eks ole varem-
gi olnud vanemaid, kes algul vähetuntud, kuid hiljem on 
seadnud kohalike inimestega sisse soojad suhted. Edasine 
töö peab usaldust õigustama. 

Linnaosavanem ise on oma prioriteeti-
dena välja toonud väheglamuursed, kuid 
väga vajalikud tegevused – korras ja hool-
datud tänavad ja teed.

Arvestades Vääni põhjalikke kogemusi transpordivald-
konnast, on tal linna protsesside juhtimiseks vajalik et-
tevalmistus. Tegemist on mehega, kes on töötanud suure 
hulga inimestega ja viinud ideest teostuseni retrotrammid.

Kevad on toonud ka pingutused avaliku korra tagamisel. 
Pae turu piirkonnas kurdavad inimesed huligaansuste pä-
rast. Oleme suutnud teha politseiga koostööd, kuid vaja on 
enamat. Kõige parem oleks, kui linna enda korrakaitsejõud 
ehk munitsipaalpolitsei saaks seadusega laiemad võima-
lused. Igatahes oleme tänulikud elanikele, kes sekkuvad ja 
teavitavad probleemidest. Märkamine on lahenduse algus.

Lõpetuseks midagi tõeliselt positiivset ka ja nagu ikka, on 
just sport ajalehtede positiivseim pool. Hiljutine Pae pargi 
neljas rahvajooks, mille korraldas Lasnamäe Linnaosava-
litsus, tõi kohale ligi 600 osalejat. Hea meel oli näha palju 
spordist innustunud lapsi ning sedagi, et kehalise kasvatuse 
õpetajad olid koos õpilastega välja tulnud. Arvestades, kui 
palju on Lasnamäel inimesi, kes liikumisest ja tervisest hoo-
livad, on Pae pargi rahvajooksul kindlasti veelgi kasvuruu-
mi. Järgmise aasta eesmärk võiks olla 700 osalejat.

Manuela Pihlap
linnaosa vanema asetäitja

29. mai määrusega kinnitas Tallinna Lin-
navalitsus ametisse nelja Tallinna linnaosa 
vanemad. Lasnamäe linnaosa vanemaks 
määrati Andres vään, kes oli meeleldi nõus 
vastama Lasnamäe Lehe küsimustele.

• Enne ametisse kinnitamist tutvusite Lasna-
mäe linnaosakogu liikmetega. Kohtumisel jäi 
kõlama, et peate oluliseks Lasnamäe kuvandi 
parandamist. Kuidas näeks teie silmis välja Las-
namäe aastal 2030?

Aastal 2030 on Lasnamäe mugava keskkonnaga 
linnaosa, mida läbivad heas korras transiiditeed: 
Suur-Sõjamäe, Betooni tn, Peterburi tee, Musta-
kivi tn pikendus. Linnaosas tegutsevad rahvus-
vahelistele normidele vastav ujula ja veekeskus, 
arstiabi osutatakse kaasaegses Tallinna Haiglas 
ja selle juurde kuuluvas tervisekeskuses. Alusta-

tud on parkimismajade ehitamisega ja saavutatud 
kõrge heakorra tase. 

• Ei ole saladus, et Lasnamäel on olnud  problee-
me õigeaegse muru niitmisega. Mida kavatsete 
selles suhtes ette võtta?

Alustuseks peab välja selgitama, kas kõik kinnistu 
omanikud ja valdajad täidavad heakorraeeskirja-
dega pandud kohustusi. Linnaosa aga teostab ran-
gemat kontrolli ja teeb täiendavaid pingutusi, et 
olukord muutuks paremaks.

• Mis on teie lemmikkoht Lasnamäel?

Nendeks on kaks kohta. Esimene on Tondiraba 
Jäähall, mis on imposantne ja omanäoline. Teine 
koht on seotud minu eelmise töökohaga, see on 
Ülemiste lennujaama trammiterminal. Kuigi pal-
jud ei seosta seda Lasnamäega, on see ometi linna 
värav paljudele siia saabuvatele välismaalastele. 

Laulupeol osalesid lapsed 13 Lasnamäe lasteaiast.

”
“

Andres Vään
sündinud 1960. a.
Haridus: eesti Põllumajanduse 
Akadeemia, maaparandus.
Eelmine töökoht: trammiteenistuse 
juht (Tallinna Linnatranspordi As).
Tunnustused: Jõgevamaa hõbedane 
teeneterist, Päästeameti aumedal, 
Tallinna teenetemärk. 
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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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Õppeaasta lõppemisega 
jõuab lõpusirgele ka Lasna-
mäe noortenõukogu esimese 
koosseisu tegevus.

Noorte huve linnaosa tasandil esin-
dasid 2018/2019. õppeaasta jook-
sul Lasnamäe noortenõukogusse 
koondunud siin elavad ja/või õp-
pivad noored. Nõukogu töös osa-
les kokku 18 tegusat noort vanuses 
15–19 eluaastat.

Aasta jooksul korraldas nõuko-
gu mitu põnevat üritust, linnaosa 
turvalisusse ja heakorda panustati 
heategevuskampaaniate ja -akt-
sioonide korraldamisega. Nõukogu 
tegevusest kokkuvõtet tehes küsis 
nõukogu koordinaator Valentina 
Moskaljova nõukogu liikmetelt ta-
gasisidet koosoldud aja kohta.

-  Mida andis sulle noortenõuko-
gu tegevuses osalemine?
Maria Ljubtšik (Tallinna Lääne-
mere Gümnaasium): „Päris kind-
lasti orienteerun ma nüüd palju 
paremini linna- ja riigiasutuste 
struktuuris ja töökorralduses. Võin 
julgelt öelda, et nüüd on mul häid 
tuttavaid nii linnaosavalitsuses, lin-
navolikus kui ka Riigikogus.“

- Mille üle oled eriti uhke?
Veronika Babitš (Tallinna Mahtra 
Põhikool): „Üsna raske on välja tuua 
üksikut tegevust, korraldasime ju nii 
talguid, linnaosa koolide õpilasesin-
duste kohtumisi kui ka liiklusohu-
tusaktsiooni. Minu jaoks suurimad 
ja meeldejäävamad projektid olid 
noortedisko, mida aitasime korral-
dada kahel korral ja mis leidis suure 
vastukaja kohalike noorte seas, ning 
kaks heategevuskampaaniat, mille 
käigus aitasime pealinna loomade 
varjupaiku ja millesse panustasid 

paljud linnaosa elanikud.“

- Kas sa soovitaksid noortekogus 
osalemist oma sõpradele ja klassi-
kaaslastele?
Karina Trebunskaja (Tallinna Pae 
Gümnaasium): „Kindlasti! See ei 
ole ainult suurepärane kogemus, 
vaid ka teadmised, mida koolist 
ei saa. Kui teile pakub huvi ühis-
kondlik tegevus ning soovite saada 
rohkem teada linnaosast ja linna 
juhtimisest, tasub kindlasti kaaluda 
noortenõukogus osalemist!“

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
10.06 kell 13.00 – „Showtime“ – Free Flow Studio 
tantsuetendus muusikali „The Greatest Showman“ ainetel. 
Pilet 7–10 €. Grupisoodustus (al 10 inimest) – 5 €/in. 
Piletid on saadaval Piletilevis.
11.06 kell 19.00 – Claudia Ševtšenko Flamenco stuudio 
hooaja lõppkontsert. Pilet eelmüügist 10 €, enne kontserti 
kohapeal 15 €.
22.06 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 5 €.
13.07 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 5 €.
27.07 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Black&White. Pilet 5 €.

NÄITUS
05.06–05.07 – „Põhjamaise klaasi hõbevalge fantaasia“ – 
klaasikunst Daisy Järva ja Katrin Stalde kogudest. 

ÜriTused Juunis JA JuuLisAsutuste ja elanike koostöö 
muudab Pae turu ala turvalisemaks
Maikuu keskel alustasid murelikud 
Pae asumi elanikud allkirjade ko-
gumist, et pöörata linnavõimude 
tähelepanu piirkonna turvalisuse 
probleemidele. Kõige enam häi-
rivad asotsiaalide kogunemised, 
mis sageli rikuvad elanike rahu ja 
riivavad sündsustunnet. Vastutus-
tundetut käitumist soodustab mitu 
lähiümbruses tegutsevat kasiinot, 
alkoholipoodi, baari ja pandimaja.

Olukorra lahendamiseks kutsus 
linnaosa valitsus kokku ümarlaua. 
Linnaosa ametnike kõrval võtsid 
sellest osa kommunaalameti, et-
tevõtlusameti, politsei ja munitsi-
paalpolitsei esindajad. Oma valijate 
huve esindasid kokkusaamisel Tal-
linna Linnavolikogu ja Lasnamäe 
linnaosakogu liikmed.

Kohtumise järgselt on toimunud 
esimesed sammud olukorra lahen-
damiseks – piirkonnas patrullivad 
igapäevaselt MuPo üksused.

„Lahendame olukorra ühtse mees-
konnana, milles osalevad kõik osa-
pooled. Lisaks linnaasutuste amet-
nikele kaasame selles piirkonnas 

turvalisuse tagamisse ka kohaliku 
kogukonna ja ettevõtjate esinda-
jaid,“ kinnitas Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja Manuela Pihlap.

„Arenenud riikide positiivne prak-
tika näitab, et turvalisuse tõstmiseks 
lahenduste otsimisel on tõhusaim 
vaid kogukonna laiapõhjaline kaa-
satus. Politsei on siin kindel partner 
linnaosale, ettevõtjatele ja elanike-

le,“ ütles Ida-Harju politseijaoskon-
na juht Roger Kumm. “Politsei on 
suviseks perioodiks patrullide väl-
japanekul arvestanud aktuaalsete 
probleemkohtadega. Ka piirkonna-
politseinikud kaardistavad Pae turu 
ümbruskonnas kogunevaid inime-
si, et välja selgitada kogunemiste 
põhjuseid ja juhtimaks tähelepanu 
mõistlikele käitumistavadele.”

Lasnamäe noortenõukogu esimene  
koosseis võtab aasta kokku

Piirkonna turvalisuse tagamisse on lisaks linnaasutustele ja 
korrakaitsejõududele kaasatud ka kohaliku elanikkonna esindajad. 

Pae pargi rahvajooksul valvasid noortenõukogu liikmed jooksurada.
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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 
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• 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 
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kavandatud lifti ehitamine Lin-
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planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Centrumi swedbanki 
esindus läbib uuenduskuuri

raamatukogu saadab õue sportima

Coop Panga sularaha 
sissemaksete teenus nüüd 
ka Lasnamäe kauplustes

22. juulist 28. augustini on esindus re-
mondiks suletud.

Pangaesinduse nüüdisajastamine võetakse ette 
suvekuudel, sest sel ajal on külastajaid vähem. 
Remondi ajal saab jätkuvalt kasutada keskuses 
asuvaid pangaautomaate.

Selleks, et kõik rahaasjad saaksid mugavalt ae-
tud, koostas pank lühikese juhendi, millest leiab 
vastuseid peamistele küsimustele.

Mida teha, kui sel perioodil saabub panga- 
kaart Lasnamäe Centrumi esindusse

Pangakaarte saavad kliendid Lasnamäe Centru-
mi esindusest kätte kuni 22. juunini. Peale seda 
on võimalik kaardile järele tulla Swedbanki Üle-
miste esindusse (sularahavaba esindus). Lisaks 
on hea teada, et kõige mugavam on tellida pan-
gakaart endale postiga koju.

Kiire interneti- ja mobiilipank

Paljusid rahaasju saab ajada ka pangaesindusse 
tulemata, kasutades mobiili- või internetipanka.
Swedbanki mobiilipangas on võimalik:
• teha ülekandeid;
• küsida ja saata raha;
• vaadata pangakonto väljavõtet;
• muuta pangakaardi limiite;
• blokeerida kadunud pangakaarti.

Peale selle on internetipangas võimalik sõlmida 
ja muuta lepinguid, arvutada kalkulaatorite abil 

kindlustuste või laenude kuumakseid ja teha pal-
ju muud.

Kui vajad nõu teistel rahateemadel

Lähim tavapäraseid pangateenuseid pakkuv 
Swedbanki esindus asub Rävala puiesteel. Seal 
saab sularaha välja võtta või teha muid vajalikke 
pangatehinguid.

Üheks mugavaks lahenduseks, kuidas oma pan-
gaasju kontorisse tulemata ajada, on teha seda te-
lefoni (6 310 310) teel. Telefoni vahendusel saab 
näiteks teha makseid või väärtpaberitehinguid, 
küsida infot oma kontojäägi kohta või saada 
ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid 
telefonis teha saaks, tuleb sõlmida esinduses te-
leteenuste leping. Tehingute tegemiseks telefoni 
teel on vaja kõigepealt oma isik tõendada Smart-
ID, PIN-kalkulaatori või Mobiil-ID-ga.

Paepealse raamatuko-
gust (P. Pinna 8) saab lae-
nata spordi- ja liikumisva-
hendeid. 

Õues liikumiseks pakub raa-
matukogu rulasid ja tõukerat-
taid ning kiivreid nii lastele 
kui ka täiskasvanutele, samuti 
kõnnikeppe ning sammuluge-
jat ja pulsikella. 

Vabaõhutegevusteks on va-
likus osavust ja koordinat-
siooni arendav Bassalo mäng, 
viimastel aastatel eestlaste 
südamed võitnud discgolfi 
ketaste komplekt ning popu-
laarne liikumismäng Twister. 
Kodus treenimiseks saab lae-
nata aeroobikahantlid, jooga-
mati, pilatese palli, stepipingi 
jne. Täieliku spordi- ja liiku-
misvahendite nimekirja leiab 
aadressil https://keskraama-
tukogu.ee/kojulaenutus-2-2/
spordivahendid/.

Laenatud spordivahendit kat-
setades saab ka selgust, kas 

see on sobilik ja kas sellise 
võiks endalegi soetada. 

Samuti on laenamine hea või-
malus neile, kes vajavad va-
hendit harva, näiteks mõne 
ürituse või peresündmuse 
korraldamiseks.

Raamatukogust saab korra-
ga laenata kolm vahendit 21 
päevaks. 

Teenus on tasuta. Lisaks spor-
divahenditele saab laenata 
kirjandust spordi ja tervisliku 
toitumise kohta.

Coop Pank avas 21. mail sularaha sissemaksete teenuse ligi 200 
Coopi kaupluses. Lasnamäel saab sularaha sissemakset nüüd teha 
Lasnamäe Maksimarketi, Mustakivi Konsumi ja Linnamäe Kon-
sumi kassadesse.

Sularaha sissemakse toimib kaupluse kassas sama lihtsalt nagu 
pangaautomaadis. Klient ulatab sularaha müüja kätte, sisestab 
oma pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa PIN-koodi 
sisestamisega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset kinni-
tava kassatšeki.

Teenust saavad kasutada ainult Coop Panga era- ja ärikliendid, 
sest sularaha kantakse kliendi Coop Pangas asuvale arveldusarve-
le. Coop Panga erakliendid saavad arvele panna kuni 1000 eurot 
päevas ja 2000 eurot kuus. Coop Panga ärikliendid saavad kontole 
kanda kuni 1000 eurot päevas ja 10 000 eurot kuus. Raha jõuab ar-
vele hetkega ja on koheselt kasutatav. Arvele saab panna ka münte.

Coop Panga arvelduspaketiga liitunud klientidele on teenus ta-
suta. Teistele Coop Panga klientidele kehtib teenustasu 2 eurot + 
0,5% sissemakstavast summast. Teiste pankade kliendid, kes soo-
vivad teenust kasutada, peavad avama arvelduskonto Coop Pangas 
ja tellima pangakaardi.

Kassas toimub sissemakse sama lihtsalt nagu pangaautomaadis.
Paljusid rahaasju saab ajada, kasutades mobiili- 
ja internetipanka.

raamatukogust saab laenata vahendeid nii vabaõhutegevusteks 
kui ka kodus treenimiseks.
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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!
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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-
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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 
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vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
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Tel 675 0091 
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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2019/2020 õppeaastal võetakse vastu 
õpilasi järgmistel erialadel

*kaugõpe **õhtune õpe

*

**
UUS!
UUS!

*

*

*UUS!

**
*

UUS! *
**
**
*
*

UUS! *

Põhikooli baasil (3 a.)
UUS!

UUS!

Keskkooli baasil
Automaaler
Autoplekksepp komplekteerija
Autokeretehnik (jätkuõpe)
Sõiduautodiagnostik (jätkuõpe)
Sõiduautotehnik
Autokere ja värvitööde meister (jätkuõpe)
Mehhatroonik
Roboti operaator
Robotitehnik (jätkuõpe)
Külmamehhaanik
Külmatehnika paigaldusjuht (jätkuõpe)
CNC lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide 
operaator
Metallilõikepinkidel töötaja (CNC trei- ja 
freespinkidele spetsialiseerumine)
Noorem tarkvaraarendaja
Tööstusinformaatik
Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist
Logistik (jätkuõpe)
Veokorraldaja - logistik
Juuksur
Meisterjuuksur (tasuline jätkuõpe)
Rätsep-stilist kergete rõivaste alal (päeva- 
ja õhtuõpe)
Naiste ülerõivaste rätsep (jätkuõpe)
Meesterätsep
Kodu- ja sisustustekstiilide õmbleja (tasuline)
Müügiesindaja
Müügikorraldaja
E-kaubanduse spetsialist

1,5 a.
1,5 a.
0,5 a.
1 a.
2 a.
1 a.
2 a.
2 a.
1 a.
2 a.
1 a.
1 a.
1,5 a.

1 a

2 a.
2 a.
2 a.
1 a.
1,5 a.
1,5 a.
0,5 a.
2 a.

1 a.
1 a.
6 kuud
2 a.
2 a.
1 a.

Tallinna Tööstus-
hariduskeskus

Sõpruse pst 182, Tallinn 13424

 65 42 833
 65 45 026
 info@tthk.ee
 www.tthk.ee

TASEMEL
KUTSEHARIDUS

*

*

Uute õpilaste vastuvõtt 

alates 10.06.2019

Roboti operaator
Mehhatroonik
Sõiduautotehnik
Automaatik
Arvjuthtimisega (CNC) 
metallilõikepinkide operaator
Rõivamüüja - klienditeenindaja
Sisekujundaja assistent 
tekstiilialal
Kergete rõivaste rätsep
Noorem tarkvaraarendaja
Tööstusinformaatik
Logistika IT-süsteemide nooremspet-
sialist
Logistiku abi



6

Juuni 2019

2

Detsember 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

€

ПРИХОДИТЕСРЕБЕНКОМНАКОНТРОЛЬЗРЕНИЯ
ДОКОНЦАИЮЛЯЦЕНАСОСКИДКОЙ€

ПРИЕМДЕТСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГА

Вседетиотлетприветствуютсянаприемофтальмолога

этажТаллинн
Разрешениенадеятельность

Дляполучениядополнительнойинформацииирегистрации
наприемсвяжитесьснамипопочте

илителефону

KALLITE BRÄNDIRIIETE 
SOODUSMÜÜK!

* uus JA vÄHeKAsuTATud KAuP suPersoodsALT!

VIRU KIRBUKAS 
estonia pst.1 (teine korrus) e-r 11-18 L 11-16

MAGISTRALI KIRBUKAS 
magistrali Kaubanduskeskuses e-L 10-21 P 10-19

* vÕTAme KAuPA mÜÜgiLe erAisiKuTeLT 
JA FirmAdeLT!

Pakkumine: viru Kirbukas 
mÜÜgiBoKs 22 eur (28 päeva)  

www.kirbukastallinnas.ee

ЛЬГОТНАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ ДОРОГИХ 

БРЕНДОВ!
*НОВЫЕ И ПОЧТИ НОВЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕР-ЦЕНЕ!

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН VIRU 
Эстония пст., 1 (II этаж) Пн-Пт 11-18 Сб 11-16
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН MAGISTRALI 

В торговом центре Magistrali Пн-Сб 10-21 Вс 10-19
*ТОВАРЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОТ 

ФИРМ!
Специальное предложение: 

ТОРГОВЫЙ БОКС в Viru 22 eur (28 дней) 
www.kirbukastallinnas.ee

Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

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

Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Kõik pakkumised on 
teretulnud. Telefon: 545 11053

----
Ohtlike puude langetamine,õunapuude ja hekkide 

lõikus.5210334
----

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


