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Lasnamäe spordikompleksi 
renoveerimine 
Lasnamäel ja ka kogu Tallinnas on puudu spordisaali-
dest. Arendusega luuakse paremad võimalused sporti-
miseks rohkematel spordialadel, näiteks tegelda erine-
vate pallimängudega.

Priisle pargi ehitus
Priisle pargi rajamise II etapis ehitatakse 2018. a välja 
projektikohased parklad. III etapis valmib roheala.

sotsiaalkeskuse laiendus 
Sotsiaalkeskus asub vanas lasteaia hoones, mis vajab kiiret 
kaasajastamist. Laiendusega lisandub keskuses tegelevatele 
huviringidele saal ning luuakse tingimused toitlustuseks.

M. Härma 14 staadion 
Rajatakse uisu- ja spordiväljak. Spordiväljakule tuleb 
koolitundide läbiviimiseks jalgpalliväljak ja 3 välikorv-
palliväljakut, kaugushüppeala ja jooksusirge. Lisaks raja-
takse kiiruisurada koos külmutussüsteemiga.

Tondiloo pargi spordiplatsi rajamine 
Rajatakse betoonist rulapark ekstreemspordi harrasta-
miseks, paigaldatakse street workout´i elemendid ning 
korrastatakse olemasolev korvpalliväljak. Lisaks paigal-
datakse pargiinventar ja tehakse haljastustööd.

Parkimisvõimalused 
Lasnamäe suurimaks kitsaskohaks on parkimisvõima-
luste nappus. Laagna asumis peaks juba järgmisel aastal 
teoks saama kauaoodatud P. Pinna tänava rekonstrueeri-
mine, mille käigus rajatakse tee äärde ka täiendavaid par-
kimiskohti. Parkimiskohti lisandub ka Priisle pargi teise 
etapi rajamise käigus.
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Linnaosa suurimad arendused
Pealinna parim 
lastekaitsespetsialist 
töötab Lasnamäel

Suve hakul valiti välja aasta parim laste-
kaitsetöötaja, kelleks tänavu sai Lasna-
mäe lastekaitse talituse juhataja Kristii-
na Keerd.

Pealinna parima lastekaitsetöötaja va-
limine sai alguse 2015. aastal. Sellest 
ajast peale toimub see traditsiooniliselt 
lastekaitsepäeval, 1. juunil toimuval 
vastuvõtul, mille eesmärk on tunnusta-
da lastekaitsetöötajad, kes igapäevaselt 
tegelevad perede ja laste abistamisega.

Vandaalid Lasnamäel

Juunikuu esimesel poolel leidis linna-
osas aset kolm vandalismijuhtumit, 
mille käigus saeti maha Pirita maasti-
kukaitseala grillimaja katus, lõhuti kaks 
vahtrapuud Tondiloo pargis ning tõm-
mati maast välja Pae pargi infotahvel. 
Kutsume kodanikke üles rikkujatest 
MuPo-le või politseile teada andma te-
lefonidel 14110 või 112.

Priisle parki rajati parkla

On lõppenud Priisle pargi rajamise II 
etapi ehitustööd, mille käigus rajati kolm 
projektikohast parklat kokku 63 par-
kimiskohaga. Vastavalt Tallinna linna 
eelarvestrateegiale on kavas 2019. aastal 
jätkata pargi ehituse III etapi töödega. 

Priisle pargi projekt sisaldab mänguväl-
jakuid erinevas eas lastele, piknikuala, 
virgestusala, vabaõhulava, rulaparki, 
infostendi jne.

Linnaosa valitsuse 
meeskond uuenes

Sotsiaalhoolekande osakonna eesotsa 
asus Regina Truman (vastuvõtuajad: 
E kell 15–17:30 ja N kl 10–12. Tel 645 
7751, e-posti aadress Regina.Truman
@tallinnlv.ee). Juristina asus tööle 
Svjatoslav Podgornõi (vastuvõtuajad: 
E kell 15–18 ja N kl 10–12. Tel 645 7791, 
e-posti aadress Svjatoslav.Podgornoi@
tallinnlv.ee).

• Pikri tn taastusremont
• Anni tn taastusremont
• Suur-Sõjamäe tn rekonstrueerimine koos suur-

sõjamäe põiktänavaga
• Varraku silla kapitaalremont
• Linnamäe tee ja Mustakivi tee peatuste 

projekteerimine ja väljaehitamine
• Narva mnt parklalaienduse projekteerimine ja 

väljaehitamine 
(Läänemere Gümnaasium, Vormsi 3)

• Kivila 9 juurepääsutee ja ümberpööramise koha 

projekteerimine ja väljaehitamine
• Kalevipoja 10 (Lindakivi Huviringide Maja) parkla 

rajamine
• Smuuli raudteeviadukti remont ja 

deformatsioonivuukide vahetus
• Betooni tn ja Paneeli tn rekonstrueerimine
• P. Pinna tn rekonstrueerimine
• Kesk-Sõjamäe ja Väike-Sõjamäe tn 

rekonstrueerimine
• Narva mnt kõnnitee (narva mnt 128 – Turba tn) 

rajamine

Lasnamäe linnaosakogu eelarvestrateegia fookuses on teedevõrgu arendus, 
sportimistingimuste parandamine ja sotsiaalkeskuse laiendus.

Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine *

* Ülevaade ei kajasta väiksemaid teede remonttöid ja kvartalisiseste teede taastusremonte.

spordikompleksi arendusega luuakse paremad võimalused 
sportimiseks rohkematel spordialadel

Priisle pargi ehituse ii etapi käigus 
rajati kolm projektikohast parklat
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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! 

Jalgpalliklubi FC Levadia 
ja Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus korraldavad pü-
hapäeval, 15. juulil Pae 
pargis jalgpalli maailma-
meistrivõistluste finaal-
mängu ühisvaatamise.

Jalgpallisõpru oodatakse Lasna-
mäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 
54) kõrval paiknevasse Pae parki 
juba alates kella 14-st, kui FC Le-
vadia Jalgpallikool viib läbi laste 
jalgpallitreeninguid, toimub täp-
suslöökide võistlus, MyFitnessi 
rühmatreening ning palju muud 
põnevat nii lastele kui ka täiskas-
vanutele. Kehakinnitust pakuvad 
erinevad toitlustajad. Jalgpalli-
festivali lõpetab kell 18 Moskvas, 
Lužniki staadionil algava jalgpalli 
MM-finaali ühisvaatamine suu-
relt ekraanilt. Päeva juhivad Las-
namäe linnaosa vanem Maria Ju-
fereva, FC Levadia Jalgpallikooli 
spordidirektor Vladimir Vosko-
boinikov ja tegevjuht Indrek Pe-
tersoo.

„Kindlasti jääb tänavuse suve 
märksõnaks jalgpall. Ja sellest 
sündis ka mõte, et finaali võiksi-
me vaadata kõik koos meie ilusas 
Pae pargis,“ märkis Jufereva. Ta 
lisas, et teeme koos sellest päevast 
ka meie pidupäeva. „Vaatame jalg-
palli, räägime spordijuttu ning pa-
kume huvitavat tegevust ka kõige 
väiksematele spordisõpradele.“
“Jalgpalli MM on kogu maailma 
spordisõprade jaoks suur pidu. 

Loodan väga, et MM-finaali 
ühisvaatamine ning sellele eelne-
vad tegevused meeldivad Lasna-
mäe inimestele. Jalgpallifestivali 
korraldamisega soovime popu-
lariseerida jalgpalli, suurendada 
FC Levadia aktiivset kohalolekut 
ning fännide ja noormängijate 

arvu Lasnamäel,“ ütles FC Leva-
dia asepresident Filipp Levada.
Üritus on tasuta. Kõikidel osale-
jatel palutakse kaasa võtta päevi-
tustekk/pleed või saunalina, mille 
saab mängu jälgimiseks murule 
laotada. Alkohoolsed joogid ei 
ole lubatud.

15. JUULI

FC LEVADIA ja
LASNAMÄE LINNAOSA
VALITSUS KUTSUVAD

LASTELE TRENNID JA VÕISTLUSED
MYFITNESS VÄLITRENNID

NÄOMAALINGUD
TÄPSUSVÕISTLUSED

14-21 
PAE PARGIS

TASUTA SISSEPÄÄS

MM 2018 FINAALI 
ÜHISVAATAMISELE

Vaatame Pae pargis ühiselt 
jalgpalli MM-finaali

2

Kõik unistused  
on teostatavad!

Lõpetasin kooli 20 aastat 
tagasi, kuid lõpuaktus on 
mul siiani meeles. Too-
kord tuli minu juurde 
kooli huvijuht ja ütles: 
„Maria, esine kõigi lõ-
petajate nimel kõnega.“ 
Tagasi vaadates tundub 
mulle, et tegu oli minu 
jaoks märgilise tähendu-
sega hetkega. Nüüd tuleb 
mul tihti kõnesid pidada 
ja olen tänulik toonasele 
pedagoogile usalduse ja 
võimaluse andmise eest.

Head abituriendid, soovin südamest, et ka teile saaks koo-
li lõpetamise päevast märgilise tähendusega hetk, millest 
algab täiskasvanu elu uute ülesannete, väljakutsete ja avas-
tustega. On oluline, et teie kõrval oleksid teisse uskuvad ini-
mesed, kes innustaksid teid saavutama aina enam ja enam. 
Paraku kohtate oma teel ka kritiseerijaid. Just sel põhjusel on 
vaja uskuda endasse, oma võimetesse ja ideedesse. Teadke, 
et praktiliselt kõik teie unistused on teostatavad. 

Pidage meeles, et sageli saadab inimesi 
edu mitte tänu asjaoludele, vaid nende 
kiuste.

Tänavu gümnaasiumi lõpetanud poja emana julgen väita, et 
kooli lõpetamine on väga liigutav päev ka meile, lapsevane-
matele. Mõnes mõttes saime meiegi hinde oma pädevusele 
ema ja isana. Läbisime oma laste ja nende õpetajatega kee-
rulise kaheteistaastase teekonna. Rõõmustasime laste edu-
sammude ja hinnete pärast, justkui oleksid need meie omad. 
Vahepeal lõime käega, sest tundus, et sellest kõigest ei tule 
midagi välja. Kuid raskustele vaatamata võtsime end käsile 
ja jätkasime laste aitamist. Nüüd on selge, et pingutused ei 
olnud asjata, vanemliku meisterlikkuse eest saime hindeks 
5+. Gümnaasium on seljataga, ees on ootamas veelgi põne-
vam aeg, milleks soovin teile jõudu ja kannatust.

Kallid õpetajad! Sügav kummardus ja tänu teile teie ar-
mastuse, töö ja hooliva suhtumise eest. Olen enam kui 
kindel, et kaasaegne kool ei anna ainult teadmisi ja osku-
si, vaid aitab kujundada õpilase vaimu ja isiksust. Maa-
ilm ümberringi on pidevas muutumises, siiralt usun, et 
õpetajate missioonitunne on nii mõnelgi õpilasel aidanud 
ületada raskusi, neid ei ole jäetud üksi ja nad ei ole pida-
nud alla andma. Riigi ja kohaliku omavalitsuse missioon 
aga seisneb muuhulgas selles, et noortel oleks soov tulla 
koolidesse tagasi – seekord õpetajatena; kogenud peda-
googid aga ei peaks pettuma oma valikutes.

Maria Jufereva
Lasnamäe 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    

“
”

Manuela Pihlap
linnaosavanema asetäitja

Juba 29. juulil toimub Lasnamäe 
Pae pargis esimene pirukafesti-
val. Festivali korraldajad Lasna-
mäe Linnaosavalitsus koos MTÜ 
Lasnaideega ootab kõiki aktiiv-
selt osalema ja kodus valmista-
tud pirukaid ning muud toitu 
müüma. Osalema on oodatud nii  
eraisikud kui ka Lasnamäe ette-
võtjad ja asutused. See on tore 
päev, kus koduköögis valmista-
tud hõrku küpsetisi ja muud toitu 
saab pakkuda ka teistele lasna-
mäelastele ja külalistelegi. Meie 
linnaosa on väga mitmekesine, 
siin elab palju erinevate kultuuri-
de esindajaid. Pirukafestival an-
nab hea võimaluse tutvustada ka 
erinevate traditsioonidega kööke.

Pirukafestival algab kell 12 Pae 
pargis laste mänguväljakute lähe-
duses. Lisaks pirukate ja muude 
hõrgutistega maiustamisele saab 
kaasa lüüa huvitegevustes. Näiteks 
korraldab MTÜ Lasnaidee küla-
listele põneva maastikumängu, 
toimuvad Capoiera võistluskunsti 
etteasted ning tehakse näomaa-
linguid. Lasnamäe Noortekeskus 
pakub lastele huvitavaid vaba aja 
tegevusi. Head tuju aitavad tekita-
da ja hoida DJ ning päevajuht.

Festivalil saab ka müüa, vahetada 
ja ära anda seisma jäänud riideid 
ning asju – toimub kirbuturg. 
Lasnamäelased ja teised tallinla-
sed, tulge kohale!

Täiendavat infot lisame Faceboo-
ki (LasnamäePirukafestival). Kü-

simuste korral palume pöörduda 
e-posti teel lasnaidee@gmail.com 
või telefonil 511 0290. Eraisikute 
registreerimine aadressil: https://
lasnaidee.ee/pirukas/.

Veel jõuab pirukafestivalile registreeruda!

Lasnamäe Pirukafestival toimub 
Pae pargis
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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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Linnaosavalitsus tänas tub-
limaid linnaosa turvalisus-
se panustanud abipolitsei-
nikke.

22. juunil toimus Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse tänuüritus, kus 
autasustati kümmet kõige rohkem 
linnaosa heaks tööd teinud abipo-
litseinikku. Seekord oli tublima-
te Lasnamäe abipolitseinike seas 
kuus noormest ja neli neidu. Abi-
politseinik on isik, kes oma vabast 

tahtest, ilma palka saamata, abistab 
politseid avaliku korra tagamisel 
ja turvalisuse loomisel. Ida-Harju 
politseijaoskonnas on praegu 80 
abipolitseinikku. 

Neist 21 on Lasnamäe elanikud, 
kuid linnaosa heaks panustavad te-
gelikult kõik abipolitseinikud, kes 
siin töötavad. Selle aasta esimese 
viie kuuga on Ida-Harju abipolit-
seinikud käinud turvalisust taga-
mas 3200 tundi, sellest Lasnamäel 
umbes 2200 tundi.

Abipolitseinikud saavad koos 
politseinikega osaleda peaaegu 
kõigis politsei tegevustes ning 
kogenumatel ja täiendava kooli-
tuse läbinud abipolitseinikel on 
võimalik avalikku korda tagada 
ka iseseivalt (koos patrullivad 
kaks täiendõppe läbinud abipo-
litseinikku). Ida-Harju politseija-
oskonna juhi Valter Pärna sõnul 
on Lasnamäe elanike huvi abi-
politseiniku töö vastu kasvanud 
– järjest rohkem soovitakse oma 
kodukohta turvalisemaks muuta.

Tõnis Mölder
Tallinna abilinnapea

Tallinna linnavalitsuse priori-
teet on rajada 2025. aastaks Eesti 
modernseim haigla, mis oluliselt 
tõstab arstiabi kvaliteeti, paran-
dab selle kättesaadavust ning 
teenindab vähemalt poolt Eestit.

Uue haigla detailplaneeringu es-
kiislahendus on esimese avaliku 
arutelu läbinud ning nii projekti 
kui ka haigla kontseptsiooni vas-
tu tunnevad paljud huvi. Haigla 
asukoht saab olema Lasnamäe 
linnaosas Narva mnt 129 ja 129b 
kinnistutel. Sinna koondame 
eelkõige Ida- ja Lääne-Tallinna 

keskhaiglad ning ka osa laste-
haiglast. See tekitab tulevikus 
väga hea logistilise arstiabi lahen-
duse – ühes Tallinna servas paik-
neb Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
ning teises rajatav Tallinna Haig-
la, kuhu koondub vähemalt 25% 
Eesti eriarstiabist ja mis hõlmab 
kõiki erialasid, mida Tallinna 
keskhaiglates praktiseeritakse.

Üks väga tugev trump selle 
modernse haigla puhul on või-
malus kasutada parimaid ja 
nüüdisaegsemaid kõrgtehno-
loogilisi võimalusi, mis vanades 
haiglahoonetes on tihtilugu vä-
listatud. Kindlasti võidavad sel-
lest arstid, kes ootavad pikisilmi 
kaasaegseid ja põnevamaid teh-
noloogiaid, kuid eelkõige või-
davad patsiendid, sest saavad 
Eesti parimat arstiabi. Usun, et 
maailmatasemel töötingimused 
annavad arstidele ja erialaspet-
sialistidele ka lisamotivatsiooni 
kodumaal töötamiseks või siia 
tagasi pöördumiseks.

Projekt on mõistagi kulukas – 
alginvesteering hoonestusse on 
ligikaudu 300 mln eurot ning 

investeeringud meditsiiniteh-
noloogiasse umbes 60 mln eu-
rot. Rahastamiseks on mitmeid 
võimalusi. 

Tallinna linn on valmis haigla 
rajama koostöös riigiga, sest 
tervishoiusüsteem vajab uut 
haiglat ning arstiabi kvalitee-
dile ja kättesaadavusele tuleb 
suuremaid ressursse igal juhul 
suunata. Haigla hakkab tee-
nindama mitte ainult pealinna 
elanikke, vaid vähemalt poolt 
Eestit, mistõttu on tähtis, et ka 
riik paneks haigla fi nantseeri-
misele õla alla.

Eesti ühiskond vananeb, mis 
omakorda tähendab, et abivaja-
jate hulk suureneb ja töökäsi jääb 
vähemaks. Nüüdisaegne Tallin-
na Haigla tugevdab aga oluliselt 
meie tervishoiusüsteemi, mis 
ilmselgelt vajab muutusi – pea-
me oluliselt parandama arstiabi 
kättesaadavust ja kvaliteeti ter-
ves Eestis. Usun, et üsna peagi 
jõuame ka fi nantsküsimustes 
kokkuleppele ning saame raja-
da modernseima haigla, millest 
võidavad kõik Eesti inimesed.

2200 töötundi Lasnamäe heaks

Tallinna Haigla valmib aastaks 2025

Meie medalistid 2018

Laagna Gümnaasium
Hõbemedal
• Liidia Känd

Lasnamäe Gümnaasium
Kuldmedal
• Sergei Krjukov
• Arina Makarenko
• Alesja Suzdaltseva
• Anastasia Wille

Hõbemedal
• Jelizaveta Karavajeva
• Jelizaveta Švets

Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseum
Kuldmedal
• Jegor Kütt
• Polina Novikova
• Jakov Popov
• Ksenia Tšermošentseva

Hõbemedal
• Valerija Jerina
• Mark Merzlikin
• Julia Ossipova
• Viktoria Paršina
• Aleksei Vaganov

Tallinna Läänemere 
Gümnaasium
Kuldmedal
• Anna-Polina Pasjutina
• Jekaterina Võsõpkova

Tallinna Pae Gümnaasium
Kuldmedal
• Maria Pazekova
• Valeria Potšinok

Hõbemedal
• Maksim Dzekalo
• Edgars Rozbergs

Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium
Kuldmedal
• Erika Kavart
• Sirvi Tammel

Hõbemedal
• Hedde Aaspõllu
• Egert Koov
(Koolide ja lõpetajate nimed 
on tähestikulises järjekorras)

Lasnamäe koolide parimad lõpetajad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule tööle uude sügisel avatavasse 
T1 Selverisse

(aadress Peterburi tee 2) 

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
TEENINDUSJUHIKS

LIHAMEISTRIKS
KALAMEISTRIKS

PAGAR-KÜPSETAJAKS

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

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

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

Telli korterisse saun asjatundjatelt
Aarne Pärn 

TTV Projekt & Ehitus OÜ turundusjuht
Viimastel aastatel on Lasnamäe jõudsalt arenenud, tõusnud linnaosa kui elukeskkonna maine 
ning sellega koos ka korterite hinnad. Ometi on alati võimalik oma kodu veelgi väärtustada. 
Ühe võimalusena võib kaaluda korterisse sauna ehitamist, kus on mõnus peale tööpäeva lõõ-
gastuda. 

Mida teha, et kodusaun ei jääks pelgalt unistuseks?
Enamikul korteriomanikest puudub ehitusalane kogemus ja kui hakata ise koju sauna aretama, 
võib tulemus osutuda äärmiselt nigelaks ning mis seal salata, ka kulukaks ja ohtlikuks. Lisaks 
võib siis, kui soovitakse mingil hetkel korterit müüa, tekkida ootamatuid probleeme, sest saun 
on seadustamata. TTV Projekt & Ehitus OÜ pakub nii ehituseks vajalike lubade hankimist, kui 
ka jooniste koostamist, sauna valmisehitamist ning mis äärmiselt oluline, selle seadustamist.

Mida tuleb sauna ehitamisel silmas pidada.
Projekti teostamine nõuab tasakaalukat, korteri võimalusi ja omaniku soove arvestavat lähene-
mist. Sauna on võimalik ehitada iga korteri vanni- või dušširuumi, ent korrusmajade tehnilised 
tingimused loovad omad piirangud. Näiteks on korterisse võimalik paigaldada üksnes elektri-
kerist, kuna elamutes puudub reeglina võimalus suitsu ärajuhtimiseks. Arvestama peab maja 
elektrivõimusega ning vajadusel tuleb vahetada vanad juhtmed ja peakaitse, et teiste majaela-
nike olukord ei halveneks. Sauna ehitamisel pole tingimata tarvis muuta korteri planeeringut, 
ent kui on soov, et lisaks leiliruumile oleks ka eraldi riietus- ja puhkeruum, tuleb pinda esiku või 
toa arvelt juurde näpistada.

Veel mõned kasulikud näpunäited.
Korterisauna keris ei pea olema võimas. 1m3 ruumi kütmisel piisab ca 1kW-st. Energiakulu 
aitab kokku hoida seinte ja lae piisav soojustamine. Tähtis on ka põranda korralik hüdroisolat-
sioon ja õhuvahetus, mille tagamiseks peaks õhku sisselaskva ja seda väljajuhtiva luugi vahe 
olema piisavalt suur ning sissevoolav õhk jõudma esmalt keriseni.

Usaldage asjatundjaid.  
Kui nüüd lugeja silme ette kerkis pilt oma saunast ja sellega seonduvatest vapustavatest mõ-
nudest, tuleks kontakteeruda TTV Projekt & Ehitus OÜ asjatundjatega, kes omavad ehituse, 
projekteerimise ja dokumentide vormistamise alal enam kui 20 aastast kogemust. Meie poole 
võite pöörduda helistades 5013510 või meili TTVProjekt.Ehitus@gmail.com kasutades. 
Peame nõu ja selgitame välja teile lahenduselt ja hinna poolest sobivaima variandi ning fiksee-
rime maja tehnilisest sisukorrast tulenevad võimalused. Seejärel teeme pakkumise ja kui see on 
vastuvõetav, valmistame ehitusjoonised. Tööd teostame kiiresti, häirimata teie harjunud elurüt-
mi. Hangime ka vajalikud load ning seadustame korteris tehtud muudatused. Kui vahendeid 
napib, aitame taotleda odavat laenu. Valdav osa meie klientidest, ei mõista, kuidas nad suutsid 
pikki aastaid ilma kodusaunata toime tulla. Aga elu koosnebki pisiasjadest ja mida meeldiva-
maks me suudame need enda jaoks muuta, seda õnnelikumad oleme. 

Õnnelikku saunaehitust ja head leili soovib TTV Projekt & Ehitus OÜ!
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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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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.
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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 
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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.
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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-
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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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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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www.lasnaleht.ee 

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

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

Reklaam (eesti või vene keeles)

• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge, 
141x95 mm või 69 x 194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm:   200 €

• 1/4 lehekülge 
141x194 mm või 285 x 95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 
141x390 mm või 285 x 194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €

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

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

ATKO Liinid OÜ 

pakub tööd bussijuhtidele, võimalus töötda 
omale sobiva koormusega. Kontakt telefonil 

6272713 või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 
Lisainfo www.atko.ee

SÜNNIMÄRKIDE digitaalne uuring (tervel kehal) Tallinnas. 
Dr Aarne. 70€. — www.vita.ee 669-0806

Veel on võimalus registreeruda arendavatele, tööturul 
perspektiivikatele kursustele: Tugiisik, isiklik abistaja, 

kogemusnõustaja, vene keeles eesti keele 
praktiseerimisega, algus: 30.07 Lasnamäel. 

Sobib töötutele ja töötavatele. 
Täpsem info: www.usaldustk.ee ja mob: 5277157

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 muudab 
Medicum  kõrva-nina-kurguarsti tasulise vastuvõtu Lasnamäe 
tervisekeskuses (Punane 61) alates juulist 2018 kompleksteenuseks.

Patsiendi jaoks tähendab see fi kseeritud hinda, mis katab kõik 
kulud – oma probleemiga arsti poole pöördudes võib 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
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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
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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! 

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

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

aga ka Bulgaariast 
Rumeeniasse, Makedooniasse, 

Kreekasse ja Istanbuli.

Helistage: +372 56 502 661, +359 89 930 1810

Džiibiga maastikusafarid, 
merematkad, ATV sõidud 
ja veekeskuste piletid 
parima hinnaga

individuaalseid ja rühmaekskursioone Bulgaarias,

Reisibüroo
 Riviera 

pakub

  Otsige Google’ist  Vaadake kaardilt: 
Riviera Travel Sunny Beach

Alanud on registreerimine  
laste päevahoidu Tähelapsed! 

Ootame uurima, avastama ning tegutsema kõiki 
toredaid ja armsaid 1,5 - 6 a lapsi  

uude avatavasse liitrühma! 

Päevahoius tegeleme muusika ja kunstiga, teeme 
huvitavaid loovprojekte ning käime palju õues 

õppekäikudel. 

Meil on väiksem lastegrupp, mis võimaldab 
lastega efektiivsemalt läbi viia erinevaid 

õppemänge ning luua erinevaid õppekeskkondi, 
millega väärtustatakse kõlbelisi väärtusi ja 

toetatakse identiteedi arengut. 

Püüame välja selgitada lapse anded, tagades 
mitmekülgsed võimalused enda teostamiseks, 

mida väärtustame ning toome esile kogu grupis. 

Täiendav info ja registreerimine:  
www.lapsehoid.eu,  
info@lapsehoid.eu.


