
Töömahukas ettevõtmises lõid 
kaasa kolme sukeldumisklubi 
sportlased.

Laupäeval, 15. septembril korraldatud 
ülemaailmsest koristuspäevast võttis osa 
rohkem kui 150 riiki. Ka Lasnamäel toi-
mus sel päeval mitu koristusaktsiooni, 
neist suurim Pae pargis asuvas järves.

Koristustalgutes osales ligi 40 sukel-
dujat kolmest Eesti sukeldumisklubist: 
Waterworld Expedition, Maremark ja 
Eesti Sukeldujate Klubi. Nad kontrolli-
sid ja puhastasid rohkem kui nelja ruut-
kilomeetrise veekogu akvatooriumi ja 
selle rannaala umbes kahe kilomeetri 
ulatuses.

Puhastustööde käigus tõid sukeldujad 
maapinnale nii tühje pudeleid ja vanu 
rehve kui ka ostukärusid, prügikaste, 
skuutri ja jeti. 

„Äärmiselt kahju oli tõdeda, et mõne ela-
niku jaoks on linnaosa esinduspargi te-
hisjärv prügikasti eest ning piirded, hoia-
tavad sildid ega korrastatud linnaruum ei 
sega viskamast sinna väiksemaid ja suure-

maid jäätmeid,“ märkis Lasnamäe linna-
osa vanem Maria Jufereva.

Koristustalgud said kurva ja masendava 
pöörde, kui järve vaiksemast võsastunud 
kaldast leidsid tuukrid surnukeha. Tuvas-
tamata mehe surnukeha toimetati polit-
seisse, kus hukkunu isiku kindlaksmäära-
mine võib võtta aega kuni pool aastat.

TEATED
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Lasnamäe Leht

Jõulukuuski ei tohi panna 
prügikasti ei tervelt ega tükel-
datult. 

Kuuskede jätmine prügikontei-
neri kõrvale ja nende äravedu 
tuleb kokku leppida oma jäät-
mevedajaga. Vajadusel võib 
korteriühistu jõulukuuskede 
jaoks tellida jäätmekäitlejalt ka 
suurema ajutise konteineri. Tal-
linna Keskkonnaamet soovitab 
jõulukuusk tükeldada ning kok-
ku pakkida, siis saab selle jäät-
mekäitlejale tasuta üle anda Pär-
namäe, Rahumäe, Pääsküla ja 
Suur-Sõjamäe jäätmejaamades.

Biolagunevate aia- ja haljastus-
jäätmete üleandmine kuni 0,6 
m3 on tasuta. Tallinna jäätme-
jaamade lahtiolekuajad on leita-
vad www.tallinn.ee veebilehelt. 
Suur-Sõjamäe 31 A jäätmejaa-
mas, mida opereerib  Ragn Sells 
AS saab jõulukuuse ära anda ta-
suta (kuni 0,6 m3 inimese koh-
ta).

Lasnamäe linnaosas on elani-
kel võimalik jõulukuuski viia 
üheteistkümnesse ajutisse kogu-
miskohta 02. jaanuarist kuni 20. 
jaanuarini 2018:
• Majaka ja Lasnamäe tn nurk
• Pae 48a esine haljasala
• Võru 16 juures olev haljasa-

la

• Vikerlase 13 tagune haljasa-
la (Kahu tn)

• Katleri asumis Grossi poe ja 
koolistaadioni vaheline hal-
jasala

• Läänemere tee 8 esine halja-
sala

• Läänemere tee 19 juures 
olev haljasala

• Kivila 34 vastas olev halja-
sala

• Mustakivi Konsumi (Mahtra 
9) ees olev haljasala

• Ümera Maxima ja Grossi 
poe vaheline haljasala

• Kalevipoja 10 esine haljasa-
la (Vikerlase tn poolt)

Jõulukuusk ei tohi olla pakitud 
kilesse, samuti ei tohi selle kül-
jes olla ehteid, plastikut, riiet 
vm põletamiseks mittesobivat 
materjali. 

21. jaanuaril 2018 kell 18.00 toi-
mub kuuskede ja tuleskulptuuri-
de põletamine Paeväljal.

Korraldatud jäätmeveo piirkon-
dades saab kuusevedu tellida 
piirkonna jäätmevedajalt. Las-
namäe jäätmeveo piirkondades 
10, 11 ja 12 saab vedamise tel-
lida Tallinna Jäätmekeskuselt 
ning see maksab 2,10 €/tk. Tel-
limust saab esitada e-posti aad-
ressil info@prugi.ee, lisainfo 
telefonil 616 4000.

Vanad 
jõulukuused 
saab viia 
jäätmejaama või 
kogumispunkti
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Maailmakoristuspäev Pae järvel
Pae pargi jooksurada  
sai värske katte
Septembri alguses kaeti Pae pargi ter-
viserada uuesti puukooremultšiga. 
Sõltuvalt hooajast ja ilmastikust on 
terviserada kasutatav kas suusa- või 
jooksmis-, jalutamis- ning kepikõnni 
treeninguteks.

Kepikõnnitreeningud  
jätkuvad ka oktoobrikuus
Spordisõprade tungival soovil jätkab 
linnaosavalitsus kepikõnnitreeninguid 
ka oktoobrikuus. Treeningud toimu-
vad Pae pargis treener Rene Meimeri 
juhendamisel  11., 18. ja 25. oktoobril 
algusega kell 13.

Tasuta kontsert Lasnamäe  
Sotsiaalkeskuses
30. oktoobril algusega kell 14 toimub Las-
namäe Sotsiaalkeskuses (Killustiku 16) 
„Trio Romance“ tasuta kontsert. Samuti 
saab sotsiaalkeskuses kasutada erinevaid 
soodushinnaga ja tasuta teenuseid nagu 
tunnisaun, dušš, pesupesemine, raama-
tukogu, arvuti kasutamine, vererõhu 
mõõtmine, juuksur, pediküür, maniküür, 
massaaž. Info telefonidel 621 8998, 5301 
0410 või kohapeal (Killustiku 16).

Tasuta matemaatika-
konsultatsioonid 9. ja 12. 
klasside õpilastele
Põhikooli 9. klasside ja gümnaasiumi 
12. klasside õpilaste edukaks põhikoo-
li ja gümnaasiumi lõpetamiseks pakub 
Tallinna Linnavalitsus võimalust osa-
leda kord nädalas Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumis (K. Kärberi 9) toimuva-
tel matemaatikakonsultatsioonidel:
• 12. klasside õpilastele – esmaspäeviti 
kell 15 (kab. A-324);
• 9. klasside õpilastele – neljapäeviti kell 
15 (A-340).
Täpsem info kuristiku@kuristiku.ee või 
621 5215.

Kontinentaalse Hokiliiga 
mängud Tondiraba  
Jäähallis
Tondiraba Jäähallis toimub oktoobris 
kaks Kontinentaalse Hokiliiga (KHL) 
mängu: 26. oktoobril Jokerit vs Moskva 
Spartak ja 28. oktoobril Jokerit vs Se-
verstal.

14. septembril toimus Maardu 
Gümnaasiumi staadionil III noor-
teolümpia, kust võttis osa 156 
noort sportlast Lasnamäe ja Maar-
du koolidest. Ka seekord jäi ränd-
karikas Lasnamäe võistkonnale.

Kui eelmistel kordadel võtsid lapsed 
mõõtu viies distsipliinis: 60 m jooksus, 
pendelteatejooksus, kaugushüppes, jalg-
pallis ja köieveos, siis tänavu otsustati 
rõhku panna just meeskondlikele spor-
dialadele: teatejooksule ja jalgpallile.

Teatejooksus võisteldi neljas vanusekate-
goorias: 2.–3. klassid, 4.–5. klassid, 6.–7. 
klassid ja 8.–9. klassid. 

Jooksuetapi võitjaks tuli Lasnamäe võist-
kond, kes kogus viie teatevõistluse tule-
musena enim punkte. Pingeline võistlus 
jalgpallietapil päädis samuti Lasnamäe 

meeskonna võiduga. Seega võitis võist-
kondliku võistluse ülekaalukalt meie 
linna võistkond, kes ka seekord tuli koju 
rändkarikaga.

Maardu-Lasnamäe olümpia võitjaks on…

Koristustalgutel osales ligi 40 sukeldujat.

Tänavu võeti mõõtu meeskondlikes 
spordialades: teatejooksus ja jalgpallis.
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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! 

Tänavu sai õuealade kor-
rastamise toetuse 17 Las-
namäe korteriühistut.

11. septembril tegi Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus vahekokku-
võtte „Hoovid korda“ projekti 
raames aasta jooksul tehtud töö-
dest.

Tänavu laekus Lasnamäe korte-
riühistutelt linnaosavalitsusse 19 
toetusavaldust. Rahastuse said 
neist 16. Linna poolt ellu kutsu-
tud toetusmeede võimaldas kor-
teriühistul korrastada haljasalu, 
rajada majaga külgnevaid kõn-
niteid, mänguväljakuid ja prügi-
majakesi, paigaldada turvakaa-
meraid. Mitmel pool sai toetuse 
abil lahendada ka parkimisprob-
leemi.

“Tänu linna toetusmeetmele ja 
korteriühistute aktiivsele osale-
misele toetati Lasnamäel sel aas-
tal juba 16 korteriühistut. Ena-
mus suutis kavandatud tööd ka 
tähtaegselt lõpetada. Hoovialad 
muutusid puhtamaks ja mugava-
maks,” tänas Lasnamäe linnaosa 
vanem Maria Jufereva tegusaid 
korteriühistute esindajaid.

“Hoovid korda” projekti raames 
eraldati 2018. aastal Lasnamäe 
korteriühistutele hüvitist ko-
gusummas 132 449 eurot. 

Eraldatud toetus võib katta 15–60 
protsenti maja esitatud projekti 
maksumusest. Sõltuvalt taotlu-
sest moodustas ühe toetuse suu-
rus 611–15958 eurot korteriühis-
tu kohta.

Pae 9 õueala komplekslahendus 
nägi ette parkla, prügimajakese 
ning istumispingi rajamise.

Vastvalminud Linnamäe tee 81 
parkla.

KÜ P. Pinna 10 paigaldas projekti 
raames turvakaamerad.

KÜ Ümera 23/35 taotles toetuse 
mänguväljaku ehitamiseks.

2

Arutame 
ja tegutseme koos

Septembrikuus korral-
datud uuringu tulemusel 
selgus, et Lasnamäe ela-
nikud hindasid linnaosa-
valitsuse tööd hindega 
„4“. Arvan, et tegemist on 
väga hea hinnanguga ja 
seetõttu tänan teid usal-
duse eest! 

Teisest küljest räägib an-
tud hinne ka sellest, et 
meil on veel arenguruu-

mi, on ju Lasnamäel siiani palju renoveerimist ja väl-
jaehitamist vajavaid objekte.

Näiteks septembrikuu lõpus toimunud kohtumisel Pae-
välja elanikega arutasime asumi arengut. Plaanide ko-
haselt peaksid lähikümnendi jooksul sellel alal valmima 
Tallinna Haigla, tervisekeskus, kaasaegne elamukvartal 
ning heakorrastatud roheala. 

Kohtumisel selgus, et kohalike elanike kõige tungivamaks 
sooviks on säilitada ja teha korda võimalikult palju Las-
namäe vana lennuvälja territooriumi rohealasid. 

Kõlama jäi ka ettepanek rajada alale vaateplatvorm, kust 
avaneks vaade lahele; terviserajad; väike seikluspark köis-
raudtee ja rippsildadega. Kuna üldplaneeringuga on ro-
healade üldpinnaks ette nähtud ligi viis hektarit, on selge, 
et ka tulevikus rõõmustab see ala meid oma elurikkusega.

Sarnased kohtumised Seli metsas ja tu-
levase Priisle pargi kandis tõid iga kord 
kokku rohkesti kohalikke elanikke, kellele 
läheb korda oma kodukandi tulevik.

Selles lehenumbris saate muuhulgas lugeda korteriühis-
tutes kasutatavate tüüpdokumentide näidistest, mida 
koostas linnaosavalitsuses tegutsev korteriühistute lepi-
tuskomisjon. Komisjoni poolt pakutav tasuta õigusnõus-
tamise teenus on edukalt toiminud juba enam kui kahek-
sa kuud. 

Selle ajaga laekus juristidele ligi 200 pöördumist, millest 
üle 60% said positiivse lahenduse. Seega – kui teil on mu-
resid oma korteriühistuga, on meie juristid alati valmis 
aitama!

Soovin teile viljakat sügist ja tugevat tervist!

Maria Jufereva 
linnaosa vanem

LINNAOSAVANEMA VEERG

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

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

“
”

Projekti „Hoovid korda“ 
2018. aasta edulood

Korteriühistute 
tüüpdokumentide näidised

Lasnamäe Linnaosa Valitsus valmistas  
koostöös korteriühistute lepituskomis-
joniga ette kahe levinuma kortermaja-
de haldamiseks kasutatava dokumendi 
– korteriühistu põhikirja ja kodukorra 
näidised. Tasuta näidised on korteri-
ühistutele saadaval eesti ja vene keeles. 
Dokumendinäidiste vajalikkus ilmnes 
korteriühistute lepituskomisjoni tege-
vuse käigus, mis näitas, et suure osa 
konflikte saaks ära hoida, kui osalistel 
oleks ühene arusaam kortermajade 
haldamisest ja korteriühistu toimimi-
sest. Dokumendid ei ole avalikult kät-
tesaadavad, kuna teenus on mõeldud 
kasutamiseks ainult korteriühistu juha-
tusele. Dokumendinäidiste saamiseks 
peab korteriühistu esimees kirjutama 
oma soovist Lasnamäe Linnaosa Va-
litsusele (lasnamae@tallinnlv.ee) või 
korteriühistute vaidluste lahendamise 
komisjonile (info@progressor.ee).

Ehitustööd viidi 
läbi aadressidel:
•	Katleri	1,
•	K.	Kärberi	60,
•	Linnamäe	25,
•	Linnamäe	81,
•	Läänemere	36,
•	Läänemere	62,
•	Pae	9,
•	Pae	31
•	Pae	33,

•	P.	Pinna	10,
•	Punane	63,
•	Vikerlase	10,
•	Ümera	23-25.

Seisuga 05.10.2018 
lõpetatakse ehitustööd 
aadressidel:
•	Linnamäe	11,
•	Punane	23,
•	Sinimäe	3.

Projekti „Hoovid korda“ 2018. aasta tulemused Lasnamäel
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Detsember 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Järgmisest aastast tuleb inimesel 
elukoha andmeid uuendada 14 
päeva jooksul uude elukohta ela-
ma asumisest.

Peaaegu 18  000 Tallinna elanikul on oht 
jääda puuduvate elukoha andmete tõttu 
ilma avalikest teenustest, nagu näiteks ta-
suta ühistransport, parkimissoodustus, 
lasteaiakoht või sotsiaaltoetused. Praegu 
on nende inimeste elukoht märgitud rah-
vastikuregistris linnaosa täpsusega (puu-
dub tänavanimi, maja- või korterinum-
ber). Pärast rahvastikuregistri seaduse 
muudatuse jõustumist 2019. aastal kustu-
tatakse elukoha andmed neil, kelle elukoht 
on registreeritud linnaosa täpsusega. Selli-
ne olukord võib tekkida juhul, kui inimese 
kolides on tema varasema korteri või maja 
omanik palunud omavalitsusel ta eluko-
hast välja registreerida ja inimene ei ole 
hiljem elukoha andmeid uuendanud.

Elukoha registreerimine on lihtne: seda 
saab teha paari minutiga eesti.ee veebi-
lehel või linnaosavalitsuses rahvastikure-
gistri töötaja abil, telefon 645 7730, 645 
7740 või e-post sirje.meidra@tallinnlv.ee. 
Kehtiva seaduse järgi on inimesel kohus-
tus elukoha andmeid uuendada 30 päeva 
jooksul uude elukohta elama asumisest, 
uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Tegelike elukoha andmete esitamine on 
kasulik nii elanikule endale, kohalikule 
omavalitsusele kui ka riigile, sest see või-
maldab saada elukohaga seotud avalikke 
teenuseid ja toetusi ning annab õiguse 
valida kodukoha omavalitsuse juhte. Kui 
registriandmed on korras, jõuab inime-
seni õigel ajal ka vajalik info, näiteks vähi 
sõeluuringus osalemise kutse.

Ja mis samuti tähtis: kui inimese eluko-
hana on registreeritud õige aadress, lae-
kuvad tema makstavad maksud tegelik-

ku elukohta ja kohalik omavalitsus saab 
talle selle eest pakkuda paremaid teenu-

seid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, 
kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Vaata täpsemalt www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.

Mida on noortel teha Lasnamäel?
Tallinna suurimas linna-
osas on hulgaliselt võima-
lusi noorte vaba aja sisus-
tamiseks.

Agressiivsed noortejõugud, 
rünnatud eakaaslased, turistide 
röövimine, avaliku korra rikku-
mine… Suvel sattus avalikkuse 
tähelepanu orbiiti juba ammu 
eksisteeriv probleem – hooleta ja 
järelevalveta jäänud noored, kes 
kogunevad kampadesse ja terro-
riseerivad kaaslinlasi. Kuigi ühel 
või teisel põhjusel hättasattunud 
teismelistega tegelevad lastekait-
sespetsialistid, ei tohi unustada, 
et võimalus tegelda oma meelis-
tegevustega vähendab oluliselt 
riski, et noor inimene satub hal-
vale teele. Lasnamäel on noorte 
vaba aja sisustamiseks hulgali-
selt võimalusi, kusjuures paljud 
neist on täiesti tasuta.

Huviringid  
koolide juures
Lasnamäel on 10 kooli. Neist 
igaühes on õpilastel võimalus 
osaleda ka huviringide tegevu-
ses. Sõltuvalt koolist võib see 
olla mõni spordiala, kunsti-, 
tantsu- või muusikastuudio, 
keeleklubi, kõnekunst jne. Õpe 
on valdavalt tasuta, kuid mõnes 
ringis osalemiseks on kehtes-
tatud kuutasu, mis jääb 10–65 
euro piiridesse, kusjuures vii-
masel juhul on tegemist indi-
viduaaltundidega, kus õpitakse 
mõnel muusikainstrumendil 
mängimist.

Tondiraba Huvikool
Punane 69. Tel 655 655 3188, 
info@tondiraba.edu.ee.

2017. aastal avatud huvikooli 
valikus on enam kui 40 erinevat 
huviringi. Neist enim nõutud 
on kulinaariakool, iluvõimle-
mine ning legokonstrueerimine 
ja robootika. Huviringides osa-
lemise kuutasu varieerub 20–30 
euroni.

Lasnamäe 
Noortekeskus
Punane 69. Tel 5556 7784, 632 
8505, lasnamae@noortekes-
kus.ee.

Keskuses on noortel võimalus 
tasuta aega veeta mängutoas, 
kus on hulgaliselt arendavaid 
mänge (sh lauatennis, jalgpall 
ja hoki); mängukonsool, spor-
dinurk ja palju muud. Soovi-
jad saavad kasutada ka arvu-
titega varustatud õppeklassi, 

kus on võimalik keskenduda 
koolis antud kodutööde tege-
misele. Koolivaheajal korral-
dab keskus tasulisi linnalaag-
reid, õppeaasta jooksul saavad 
külastajad osaleda huviringi-
de tegevuses. Populaarsemad 
keskuse huviringid on lego-
konstrueerimine ja meedia-
kunst. Õppetasu on 25 eurot 
kuus.

Lasnamäe 
Muusikakool
Punane 69. Теl 601 2293, muu-
sika@muusika.tln.edu.ee.

Munitsipaalkoolina tegutse-
vas Lasnamäe Muusikakoolis 
algavad tunnid peale üldhari-
duskooli tundide lõppu. Koolis 
on võimalik tasuta õppida 20 
erialal. Seitsme aasta jooksul 
omandavad õpilased muusika-
lise põhihariduse. Iga-aastane 
vastuvõtt kooli toimub suve al-
guses.

Lasnamäe 
Lastekeskus
Ümera 46. Tel 635 6828, 551 
1977, juhataja@llk.tln.edu.ee.

Mitmetahuline lastekeskus toi-
mib nii laste päevakeskuse kui ka 
käitumishäiretega lastele rehabi-
litatsiooniteenust osutava organi-
satsioonina. Lisaks sellele toimub 
ka huvitegevus – võimalik on 
osaleda keeleklubide, kulinaaria, 
infotehnoloogia, seiklusklubi jt 
huviringides. Mõnevõrra sarna-
selt Tondiraba Huvikooliga on 
ka lastekeskuses populaarsemad 
huviringid kulinaaria ja infoteh-
noloogia. Kõikides huviringides 
on kuutasu 10 eurot.

Mänguväljakud 
noortele
Nii rahalises kui ka asukoha 
mõttes on kõige kättesaadava-
mad vaba aja veetmise võima-
lused linnaosa mänguväljaku-
tel, mille võrgustik on aastast 
aastasse laienemas. 

Otseselt noori silmas pidades 
on varustatud Katleri, J. Koor-
ti, Tondiraba ja Vormsi tänava-
te mänguväljakud. Lähiajal on 
oodata ka suurejoonelise Ton-
diloo pargi avamist, kus valmi-
vad korvpalliplats, street-wor-
kout’i ala, erinevad rambid ja 
parkuuriala ning lauatennise 
lauad.

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
12.10 kell 13.00 – Seenioride kinoklubi. Seiklusfilm „Viimne reliikvia”. Ta-
suta.
13.10 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
17.10 kell 17.00 – Perekino. Animatsioon „Kosmosekoerad Belka ja Strelka“. 
Tasuta.
19.10 kell 18.00 – Tantsuteater RADA esitleb: retro-etendus „Meie lapse-
põlv”. Piletid 5–7 €.
21.10 kell 12.00 – Sügiskontsert. Pilet 5 €.
22–24.10 kell 10.00–17.00 Vaba tantsu sügiskooli „Piirideta tants” meistri- 
klassid. Info: 5594 1368.
27.10 kell 17.00 – Kontsert “Sankt-Peterburg – Tallinn. Balti rand“. Esine-
vad: Igor Latõško, Sergei Maasin. Pilet 10 €.
27.10 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
7.11 kell 18.00 – Dokumentaalfilm Peeter Volkonskist „Viimane vürst”. Pilet 
5 €.

NÄITUS:
15.09–10.10 – MTÜ Kultuuriselts „Pritšudje” kunstinäitus „Peipsimaa port-
reed”.

ÜRITUSED OKTOOBRIS

Elukoha andmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena
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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! 

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Seoses Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevaga toimub 
kogu riigis suur hulk erine-
vaid, just sellele tähtpäe-
vale pühendatud üritusi; 
mitmesugused organisat-
sioonid ja asutused aga 
teevad Eestile kõige mit-
mekesisemaid kingitusi.

Loomulikult ei jää sellest kõrva-
le ka Tallinn. Üheks kõige mär-
kimisväärsemaks kampaaniaks, 
mille algatas Tallinna linnava-

litsus, on projekt „100 mängu-
väljakut Tallinna lasteaedadele“. 
Iga pealinna lasteaed saab sel 
aastal uue mänguväljaku lisaks 
juba olemasolevale. 

Ühesõnaga, tähistades riigi sa-
jandat sünnipäeva, meenutame 
möödunut, kuid mõtleme see-
juures ka tulevikule, meie lastele.

Tegelikkuses rajatakse selle pro-
jekti raames veel enamgi män-
guväljakuid – lasteaedu ja muid 
koolieelseid asutusi on pealin-
nas kokku 126 ja mitte ükski 
neist ei jää kingituseta. Selle 
kingituse kogumaksumus on 
miljon eurot.

Kuidas valiti mänguväljakud? 
Kõikidele lasteaedadele pakuti 
välja neli mänguväljaku tüüpla-
hendust, mille hulgast lasteaed-
nikud ja lapsevanemad pidid 
oma lasteaia jaoks valima sobi-
vaima. 

Novembris kuulutas linn välja 
konkursi uute väljakute paigal-
damiseks. 2018. aasta kevadest 

hakati valitud elemente kõiki-
desse pealinna lasteaedadesse 
üles seadma.

Vastrajatud või täiendatud 
mänguväljakud avatakse sügise 
jooksul. Esimese uue mänguväl-
jaku avasime koos linnapea Taa-
vi Aasaga 14. septembril Männi 
lasteaias Mustamäel. 

Loomulikult jõuavad uued 
mänguväljakud või selle eelne-
valt valitud elemendid ka kõiki-
desse Lasnamäe linnaosa laste-
aedadesse.

Lasteaedadele välja pakutud 
tüüplahendused töötati välja Tal-
linna alushariduse juhtide ühen-
duse nõukogu liikmete osavõtul. 
Väljakute kvaliteedi eest vastutab 
linn ja minu jaoks on väga olu-
line, et saime teha just niisuguse 
meeldejääva ja vajaliku kingituse 
kõigile linna lasteaedadele, seal-
hulgas Lasnamäe linnaosale. 

Loodan, et nii lapsed kui ka nen-
de vanemad hindavad seda alga-
tust vääriliselt.

Kõik Lasnamäe lasteaiad saavad uued mänguväljakud

• Mängulinnak vanematele lastele paigaldatakse Arbu, 
Kivila, Kivimurru, Kuristiku, Laagna Rukkilille, Liikuri, 
Linnamäe, Loitsu, Läänemere, Mahtra, Pae, Raadiku, 
Seli, Tuule, Ümera lasteaedadesse.

• Noorematele lastele mõeldud mängulinnakud tule-
vad Asunduse, Muhu, Priisle, Suur-Pae ja Vormsi laste-
aedadesse ning Laagna Lasteaed-Põhikooli.

• Kihnu, Pallasti ja Sikupilli lasteaedades ning lasteaias 
Kirsike on oodata vanematele lastele suunatud tasa-
kaaluradade valmimist.

• Noorematele lastele on mõeldud tasakaalurajad Lin-
dakivi, Mustakivi, Paekaare ja Ülemiste lasteaedades.
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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

Kõrva-nina-kurguarsti kompleksteenus

Kõrva-nina-kurguarsti poole pöördumise põhjused võivad olla väga 
erinevad.  Sageli juhtub, et mõne kaebuse puhul ei oska patsiendid 

ise seoseid luua ning ei mõista, miks arst pöörab tähelepanu hoopis 
vähem häirivatele sümptomitele või soovitab teha lisauuringuid.

Patsiendi terviseprobleemide paremaks lahendamiseks 
on Medicumis (Punane 61) kõrva-nina-kurguarsti 
tasulise vastuvõtu asemel nüüd kompleksteenus.

Patsiendi jaoks tähendab see fikseeritud hinda, mis katab kõik kulud – 
oma probleemiga arsti poole pöördudes võite kindel olla, 

et vastuvõtule ei lisandu täiendavaid kulusid - hinnas sisalduvad 
nii arsti vastuvõtud kui kõik vajalikud protseduurid 

ja uuringud antud haigusjuhu raames.
Medicumi kõrva-nina-kurguarstid võtavad vastu nii täiskasvanuid 

kui lapsi ning teevad mitmesuguseid uuringuid ja protseduure. 
Valige lapsele vastuvõtuaega broneerides teenuseliigiks 

kõrva-nina-kurguarsti (laste) kompleksteenus. 
Tasulisele vastuvõtule ei ole saatekirja vaja.

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

AS Medicum Tervishoiuteenused, Punane 61, Tallinn.
Tegevusluba L03690

 

 

Reklaam oktoobri 2018 Lasnamäe Lehte 
 
69x95 
 
Arve: 
SA EELK Misjonikeskus /Lasnamäe 
Tehnika 115 
10130 Tallinn 
lasnamae@eelk.ee 
 
Tellija: 
Kirsti Malmi 
56217575 
EELK Lasnamäe 

 
 

 

 

SOOME KEELE  
kursus algajatele 

L E E R I K U R S U S  
t ä i s k a s v a n u t e l e  

Lisainfo ja registreerimine: 
EELK Lasnamäe Püha Markuse kogudus 

lasnamae@eelk.ee, 5512 149  
www.markuse.ee  

Neljapäeviti kell 14 ja 18 11.11.-
13.12.2018  

kursuse maht 14 tundi, hind 20€ 

Teispäeviti kell 18  
oktoobrist detsembrini (tasuta) 
Leeriõnnnistamine 6. jaanuaril 

Luteri kiriku Pae palvekojas  
(Pae tn 21, 0-korrus)  

MEE- JA MESINIKEPÄEVAD  
Lasnamäe Centrumis
Reedest 12.oktoobrist – pühapäeva 14.oktoobrini kella 10–19
Lasnamäe Centrumi külastajate poolt valitakse välja  
TÜ Eesti Mee Ühistu PARIM MESI 2018. 
Võitja mesi kuulutatakse välja pühapäeval kell 15.00. 
Maitsmisel (degusteerimisel) osalejate vahel loositakse  
välja 3 KG PARIMAT METT.

 • Osta saab Eesti erinevates paikadest korjatud eri korjetaimede, näiteks tatra-, pärna-, 
põdrakanepi-,õunaaia- ja kanarbikumett. Erinevaid meesegusid, näiteks taruvaiguga mesi, 

kreemistatud mesi, suiraga mesi jt. Valikus on ka mahemesi. 
• Lisaks erinevad meesaadused nagu kärjemesi, õietolm, suir, taruvaik ning erinevad mesinduse 

kõrvaltoodangud nagu ravimtaimed, kodukali ning leib meega.
• Eesti Mee Ühistu liikmed rõhutavad ka Eestimaa mee omapära ja unikaalsust.

• Eesti Mee Ühistu kutsub kõiki mesinikega kohtuma ja head Eesti mett maitsma ning ostma!

	  
Lasnamäe	  Sotsiaalkeskus	  korraldab	  

kolmapäeval 19.09.2018 kell 12:00 Sotsiaalkeskuse ruumides (Killustiku 16, Tallinn) 
	  

LASNAMÄE	  VAEGKUULJATE	  TEABEPÄEVA	  	  
	  

Külalisena	  vaegkuuljate	  ja	  kurtide	  abivahendite	  keskus	  KADRIMARDI	  
Kadrimardil	  ei	  ole	  järjekordi	  kõrva-‐	  ega	  perearsti	  juurde!	  
	  

    	    
  

 

Täpsem	  info:	  	  
ü Lasnamäe	  Sotsiaalkeskusest	  621	  8998	  	  
ü Vaegkuuljate	  ja	  kurtide	  abivahendite	  keskusest	  KADRIMARDI	  5115	  340	  
ü Transport:	  

-‐	  Lasnamäelt	  bussid	  50,	  55,	  58	  Pae	  peatusesse	  
-‐	  Kesklinnast	  trammid	  2	  ja	  4	  Majaka	  põik	  peatusesse	  

24.10.2018

Info: tel 5011 312 
56 456 870
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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! 

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

ATKO Liinid OÜ  
pakub tööd bussijuhtidele,  
võimalus töötda omale  

sobiva koormusega. 

Kontakt telefonil 6272713 

või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 

Lisainfo www.atko.ee

Kogemustega tööõigusjurist  
aitab teid pöördumisel nõudega 

töövaidluskomisjoni või kohtu poole.

Tel 51 35 722

e-mail work24.contact@gmail.com

Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9)  
võtab tööle nobeda,kliendisõbraliku  

pizzameister- klienditeenindaja. 

Vajadusel väljaõpe kohapeal. 
Täiskohaga või osalise tööajaga. 

Töösoov palume saata: sirli@tehnovorm.ee

Massaažikabinett

Tervendav ja üldmassaaž

Punane 14A, kab. 204

Tel.: +37258083429

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata 
Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - www.

vita.ee 669-0806

Pakume tööd puhastusteenindajatele Viimsis.

Täistööajaga 9.00 -21.00  
graafiku alusel.

Töötasu alates 750.-

Osalise tööajaga õhtuti 23.00-03.00

Graafiku alusel. Töötasu alates 350.-

Helistada tööpäevadel tel. alates 10.00-16.00

56628277

Spordikool Swan Nest alustab vastuvõtmist 
2018-2019 treeningute hooajaks!

Olete oodatud:
kujundujumisele alates 6 a.;

veepallile alates 9 a.;
ujumise kursustele alates 6-7 a.

fitnessile alates 10 a.

Täpsem info telefonil 555-85-930  
või info@swannest.ee

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

Viimsi CityAlko
5696 9773
cityalko.viimsi@aldar.ee

Kvaliteet 
maitseb!

Alates oktoobrist saab tulla 
geenidoonoriks  

ka Lasnamäe Medicumis.
Nõusolekuvormi saab allkirjastada eelnevalt 
www.geenidoonor.ee või kohapeal paberil.

Palun võtke kaasa isikut tõendav dokument! 
Proovi andmine on tasuta.
Geeniproovi saab anda E-R  

kell 9.00 – 17.00, kabinetis 240, 2.korrusel
Loe täpsemalt www.geenidoonor.ee  

või helista 520 6959

EESTI 
MEEPÄEVAD
13-14 oktoober 2018
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