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Lastekeskuse linnalaager

Lasnamäe Lastekeskus (Ümera 46) kor-
raldab 22.–26. aprillini linnalaagri. Laagri 
tegevus toimub kl 9–17, lastele on tagatud 
kaks söögikorda päevas. Viiepäеvalise va-
hetuse maksumus on 60 eurot. Registree-
rimine tel 551 1977 või e-posti aadressil 
juhataja@llk.tln.edu.ee.

dementsuse 
kompetentsikeskuse 
infoliin 
Alates 23. jaanuarist 2019 avatud de-
mentsuse kompetentsikeskuse infoliinil 
nõustatakse dementsuse diagnoosi saa-
nud inimesi ja nende lähedasi, aga ka 
spetsialiste ja teenuseosutajaid. 

Infoliin pakub vajalikku tuge ja nõuan-
deid nii dementsetele kui ka nendega 
kokkupuutuvatele inimestele (sh spetsia-
listidele). Infoliini number on 6 446 440.

Tallinna masinatehase 
veteranide kohtumine
MTÜ TMT Veteranid kutsub iga-aastase-
le Tallinna Masinatehase veteranide koh-
tumisele. Kohtumine toimub 30. märtsil 
algusega kell 16 kultuurikeskuses Linda-
kivi. Täiendav info telefonil 565 4307.

Jumalateenistus KK-s 
Lindakivi 
Lasnamäe Hea Sõnumi kristliku kogu-
duse jumalateenistus toimub igal püha-
päeval algusega kell 15 Lindakivi kultuu-
rikeskuse II korruse saalis. Hea muusika, 
õpetus elu põhiväärtustest, nõustamine ja 
palvetamine, soovijaile toiduabi. Õppe-
klassis lastele vahva lastetund. 

Lööme linnaosa üheskoos läikima!

• Mis ajaks koristab linn talvemustu-
se? Millal saavad korda kõnni- ja sõi-
duteed? Mis saab graniitkillustikust, 
mida linn tänavu eriti heldelt jagas?

Kõnni- ja sõiduteede kevadkoristuse 
lõpptähtajad sõltuvad kevadistest il-
mastikuoludest, kuid lepingutingimuste 
kohaselt peavad teed korras olema hil-
jemalt 15. maiks. Vastab tõele, et tänavu 
jagas linn tavapärasest enam graniitkil-
lustikku ning ka linnaosa lepingupartne-
rid tegid tõhusat libedusetõrjet. Kevad-
koristuse käigus tuleb see puistematerjal 
teede hooldajatel teekattelt eemaldada.

• Heakorrakuust on saanud iga-aasta-
ne traditsioon, milles arvukate koris-
tustalgute kaudu osalevad nii linnatee-
nistused kui ka elanikud. Millal algab 
heakorrakuu seekord ja kuidas võiksid 
elanikud sellesse panustada?

Heakorrakuu kestab tänavu 14. aprillist 
kuni 15. maini ja sel ajavahemikul toi-
mub linnas hulgaliselt talgupäevi. Üle-
linnalised talgud toimuvad 26. aprillil 
Järve metsas.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldab 
talgupäeva 3. mail algusega kell 12.00 
aadressil Linnamäe tee 15a. Kõik elani-
kud on oodatud. Ulatasime abikäe ka 
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumile, 
kellega koostöös peame talgupäeva 4. 
mail Linnamäe tee 57 (Maxima XXX) 
taga paikneval Rahu tee tühermaal.

Linnaosas toimuvatel talgutel on priori-
teet koguda praht liigiti ja talguliste toit-

lustamisel ei kasutata enam ühekordseid 
plastiknõusid.

Kodanikualgatuse korras toimuvate tal-
gute puhul püüab linnaosavalitsus vasta-
valt oma võimalustele korraldajaid aida-
ta tööriistade ja kinnastega ning kogutud 
prügi äraveoga.

• Kas kevadtööde hooaeg toob kaasa ka 
kohustusi korteriühistutele?

Korteriühistud peavad oma tegevuses 
järgima Tallinna linna heakorraeeskirja 
nõudeid. 

Korteriühistud võiksid linnaosavalit-

sust teavitada korterelamute ümbruses 
paiknevatest romuautodest, et Tallin-
na Munitsipaalpolitsei Ameti töötajad 
saaksid alustada menetlust nende tei-
saldamiseks.

Korteriühistutelt ootame informatsiooni 
ka selle kohta, kui linnamaal paiknevate 
puude oksad on majade akendele liiga 
lähedale kasvanud ning takistavad päe-
vavalgust. 

Kuna puude raide ja hoolduslõikuse kü-
simustes on korteriomanikud tihti eri 
meelt, siis lähtume raietööde korralda-
misel korteriühistu juhatuse ametlikust 
seisukohast.

Samuti oleme valmis ära vedama korte-
riühistute poolt kevadkoristuse käigus 
linnamaalt kokku riisutud ja pakendatud 
puulehti.

• Suured koristustööd tähendavad pa-
ratamatult ka palju prügi. Kahjuks ee-
listavad mõned elanikud kuhjata prügi 
selleks mitte ette nähtud kohtadesse. 
Kuhu teatada isetekkelistest prügila-
test?

Isetekkelistest prügilatest on võimalik 
teatada telefonil 1345 või saata e-kiri 
aadressile lasnamae@tallinnlv.ee.

Linnaosavalitsuse linnamajanduse osakond eesotsas Ain oravaga kutsub 3. mail 
aadressil Linnamäe tee 15a toimuvale talgupäevale.

Linnaosavalitsuse linnamajanduse osakonna meeskond tööhoos.

iga-aastasest heakorrakuust ja kevadkoristustöödest räägib linnaosavalitsuse 
linnamajanduse osakonna juhataja Ain orav.
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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! 

Vabariigi aastapäevale pü-
hendatud kontserdil tun-
nustati taas neid, kes panus-
tanud Lasnamäe arengusse 
ja teinud enam, kui neilt on 
oodatud.

Sel aastal pälvis Lasnamäe aasta 
elaniku tiitli Lasnamäe Gümnaa-
siumi kehalise kasvatuse õpetaja 
Sergei Novikov, kes lisaks töötab 
ka hokiklubi Vipers treenerina 
ning juhendab saalihoki Novikov 
Team meeskonda.

Novikovi õpilased on pälvinud 
palju tuntust ja auhindu. Tema 
juhendatavad on võitnud saaliho-
ki ja jäähoki Eesti meistritiitleid 
ning kuld-, hõbe-, pronksmeda-
leid erinevatelt võistlustelt Soo-
mes, Lätis ja Venemaal.

„Sergei Novikov on suureks ees-
kujuks lastele ja oma pühendu-
musega suunab ta noori sportli-
ke eluviiside juurde,“ ütles Maria 
Jufereva-Skuratovski, kelle sõnul 
on tiitel tunnustuseks kõigi Las-
namäe õpetajate tööle.

Sel aastal anti välja ka tiitel „Las-
namäe aasta tegu“, mille pälvis T1 
Mall of Tallinn. Kaubanduskes-
kuse avamisega on astutud samm 
edasi selles suunas, et Lasnamägi 
oleks iseseisev üksus, kust pole 
vaja meelelahutuse ja paljude teis-

te teenuste saamiseks kaugemale 
minna. Samas loob kaubandus-
keskuse ümber rajatav transpor-
disõlm mugavad võimalused lii-
kumiseks. „Võib öelda, et keskuse 

ümber rajatav Rail Balticu termi-
nal, trammiühendus, bussitermi-
nal ning lennujaam kujundavad 
Lasnamäest pealinna värava,“ 
rääkis Jufereva-Skuratovski.

Traditsiooniliselt koguneti Eesti 
Vabariigi sünnipäevapeole Jüriöö 
parki.

Nagu tavaks, süüdati pargis vabaduslõke, 
üles oli rivistatud Vahipataljoni auvaht-
kond. Lasnamäe linnaosa vanem Maria Ju-
fereva-Skuratovski meenutas aastapäeva-
kõnes, et Eesti iseseisvusmanifesti pealkiri 
oli „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“.

“Eesti iseseisvusmanifesti kaks esimest 
lõiku pidasid silmas erinevaid rahvusrüh-
masid, mis tollal Eestis elasid. Eesti Va-
bariik ulatas käe ka kõigile neile, kes olid 
teistmoodi, rääkisid teist keelt, olid teist 
usku,” rääkis Jufereva-Skuratovski. “Eesti 
Vabariigi nimes on sõnad „Eesti“, „vaba“ 
ja „riik“ kõik võrdsed. Vaba riik hoiab 
Eesti kultuuri. Ta hoiab vabadust, mis 
lubab säilida teiste rahvuste kultuuridel.  
Ta on riik, kus valitseb kord ja turvalisus.”
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Taaskohtumiseni!
Varem või hiljem jõuab 
iga inimese elus kätte 
hetk, kui ta peab tege-
ma kokkuvõtte seniteh-
tust ja avama uue ukse. 
See hetk on saabunud ka 
minu elus. Sain Riigikogu 
valimistel valijatelt usal-
dusmandaadi tööks Eesti 
Vabariigi parlamendis. 
Enamik minu poolt hää-
letanuist on Lasnamäe 
elanikud, mille eest olen 
teile südamest tänulik. 

Otsustasin võtta väljakutse vastu ning edaspidi jätkan teie 
huvide kaitsmist kõrgemal tasandil.

Nüüd aga lühike ülevaade sellest, mis sai tänu meie sõbrali-
kule meeskonnale teoks viimase nelja aasta jooksul.
1. Lasnamäel loodi korteriühistute vaidluskomisjon. Komis-

joni juristid nõustavad keerulistes küsimustes nii ühistute 
juhatuse liikmeid kui ka tavaelanikke, kuid vajadusel kut-
suvad konfliktide lahendamiseks kokku ka ümarlaua või 
võtavad ise osa korteriühistu üldkoosolekust. Oma tööd 
jätkab komisjon ka edaspidi. Ei ole välistatud, et mõni ko-
misjoni päevakorral olnud juhtumitest saab aluseks korte-
riühistute tööd hõlbustavate seaduste eelnõude loomisele.

2. Linnaosavalitsusel õnnestus linnaosa juhtkonna ja ko-
danikuühenduste vaheline koostöö tõsta uuele tasemele. 
Edukaim ja tulemuslikum näide sellest on koostöö MTÜ-
ga Lasnaidee. Meie ühistöö tulemusel lõpeb 2019. aastal 
Priisle pargi ehituse kolmas etapp. 

3. Viimastel aastatel sõlmis Lasnamäe Linnaosa Valit-
sus sõbralikud suhted omavalitsuse tasandil Peterburi 
Moskva rajooniga, Minski linna Partisani rajooniga ning 
Riia Ida regiooni valitsusega. Saime naabritele rääkida 
oma elust ja ennast kurssi viia nende tööde-tegemistega. 
Näiteks lasteaedade pedagoogid jagasid erivajadustega 
laste õpetamise metoodikaid; ametnikud tutvustasid vas-
tastikku noorsootööalaseid kogemusi ning korteriühistu-
te juhatuste esimehed võrdlesid korteriomandi haldamise 
vorme. Mulle avaldas 2016. aastal toimunud Minski linna 
visiidi käigus sügavat muljet nende parkuuriplats. 2019. 
aastal valmis sarnane plats ka Lasnamäe Tondiloo pargis. 
Nii et praktiline kasu.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsus on näoga oma elanike poole, 
on lastega perede, noorte ja seenioride sõber ja koostöö-
partner. Linnaosavalitsuse juures tegutseb kaks nõukogu: 
noortenõukogu ja eakate nõukogu. Nende nõukogude 
tegevuse raames on nii noortel kui ka eakatel võimalus 
algatada ja korraldada harivaid ja heategevuslikke üritusi. 

5. Otse loomulikult on linnaosavalitsuse töös oluline lahen-
dada linnaosa heakorra ja haljastuse küsimusi. Teede re-
mont, valgusfooride ja uute pinkide paigaldamine, talgud 
ja vabaõhuüritused… Seda nimekirja võib jätkata lõpma-
tuseni, ja ka mina ei soovi veel panna punkti. Sellepärast 
ei ütle ma teile „Hüvasti!“, vaid ikka „Taaskohtumiseni!“.

Maria Jufereva-Skuratovski
linnaosavanem

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    

Lasnamäe aasta elanik 2019 tiitli nominendid

Natalja Aksjontšik – Laagna kogukonnaaia aktiivne osaleja
Janek Kapper – Lasnamäe linnaosakogu liige
Anton Küünal – MTÜ Lasnaidee liige
Polina Ljaševa – MTÜ Lasnaidee liige
Kersti Lootus – Tallinna Sotsiaalkeskuse Mahtra 

sotsiaalmajutusüksuse juhataja
Gallo Metsa – Laagna kogukonnaaia helde toetaja 
Larissa Savankova – SA Vene Teater näitleja 
Igor Senjuškin – Tallinna Masinaehitustehase veteranide  

kogu eesistuja 

Vabariigi aastapäeva auks rivistus Jüriöö pargis üles Vahipa-
taljoni auvahtkond.

Lasnamäe aasta elanik on 
õpetaja ja treener sergei Novikov

Vabariigi sünnipäeva pidulik 
tähistamine Jüriöö pargis

Linnaosavanem koos T1 mall of Tallinn juhi Allan remmelkoori  
(vasakul) ja sergei Novikoviga (paremal).
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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! 

3

Märts 2019

ES
IM

EN
E 

AA
ST

A

Emane ja isane kass paarituvad.  
Sünnib 10 poega: 5 emast ja 5 isast.

Pesakonnast paaritub 3 emast.
Sünnib 26 poega: 12 emast ja 14 isast.

Pesakonnast paaritub 7 emast.
Sünnib 67 poega: 31 emast ja 36 isast.

Pesakonnast paaritub 17 emast.
Sünnib 172 poega: 80 emast ja 92 isast.

Trend jätkub ja seitsme aasta jooksul sünnib 2905 kassipoega.
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
22.03 kell 19.00 – Pidulik kontsert. Vene Noorsooteater – 30 aastat! Pilet 
7.50–9.50 €.
23.03 kell 18.00 – “Viimane romantik” – Juri Ohotsinski (Peterburi) 
kontsert. Pilet 8–10 €.
23.03 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
24.03 kell 19.00 – III rahvusvahelise festivali „Uus põlvkond” galakontsert. 
Tasuta.
29.03 kell 18.00 – Kevadkontsert. Esinevad: Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 
puhkpilliorkester, solistid Ene Raissar, Eduard Nehhajev, tantsustuudio 
Mission 4 jpt. Pilet 5 €.
05.04 kell 19.00 – "Vladimir". Tantsuteatri RADA etendus. Etendus 
põhineb Vladimir Majakovski loomingul, osalevad Vene teatri näitlejad. 
Piletid 8–12 €.
06.04 kell 17.00 – "Vladimir". Tantsuteatri RADA etendus. Piletid 8–12 €.
07.04 kell 17.00 – "Vladimir". Tantsuteatri RADA etendus. Piletid 8–12 €.
13.04 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar & Co bänd. Pilet 
5 €.
14.04 kell 14.00 – Rahvusvaheline Baltimaade laste ja noorte festival 
„Jürikuu“. Pilet 5 €.
27.04 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd & Combo 
bänd. Pilet 5 €.
29.04 kell 13.00 – "5 grammi". Teatri Must Kast noortelavastus sõltuvusest. 
Pilet 10.50–15.50 €.
29.04 kell 19.00 – "5 grammi". Teatri Must Kast noortelavastus sõltuvusest. 
Pilet 10.50–15.50 €.
30.04 kell 18.00 – Tantsupäeva kontsert. Tasuta.

NÄITUS
3.04–30.04 – Rahvakunsti klubi näitus „Arhailine tikand”.

ÜriTusEd märTsis-ApriLLis

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse tasuta avalikud 
üritused (märts-aprill 2019)

27.03, 3.04, 10.04, 17.04 ja 24.04 kl. 10.00 (Lindakivi KK) – 
Joogamemmed*.
12.04 kl 15.00 (Lasnamäe LOV, Pallasti 54, 1. korruse saal) – 
Seenioride kool*. Esineb psühholoog Viktoria Weinrank.
24.04 kl 15:00 (Lasnamäe LOV, Pallasti 54, 1. korruse saal) –  
KÜ infotund: Elanikkonnakaitse ettekanne.

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

KAVA
26.03 kell 14.00 – Maardu naisansambli Rjabinuška ja 
akordionisti Nikolai Švec´i kontsert.
2.04 kell 14.00 – Marek Sadami ja Tõnu Laikre kontsert.
11.04 kell 14.30 – Klassikatähed 2018 kontsert. Esinevad 
Ingely Laiv (oboe), Johannes Põlda (viiul), Tanel-Eiko Novikov 
(marimba). Kavas on W. A. Mozarti, C. Debussy, A. Vivaldi, N. 
Rimski-Korsakovi, G. Gershwini looming.
16.04 kell 14.00 – Munade värvimine ja õhupallifiguuride 
valmistamine (palume värvimata munad ise kaasa võtta).
23.04 kell 14.00 – Rahvalikud seltskonnatantsud.
23.04 kell 14.30 – Nõmme Kultuurikeskuse seeniorite 
tantsurühma Alhambra kontsert.

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

NÄITUS
Kuni 29.03 – Ilja Tšernõhi fotode näitus. Teemad: loodus, meri, 
päikseloojang.
24.04–22.05 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kunstiringide tööde 
näitus.

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

Kuidas on võimalik päästa  
100 kassi? steriliseerimisega!

märts on lemmikloomade kuu!
Linnaosavalitsus ja Lasnamäe 
noortenõukogu kuulutasid 
märtsikuu lemmikloomade 
kuuks.

Kõik me armastame oma lemmik-
loomi ja hoolime neist. Lemmik-
loomaga tekib ainulaadne suhe, mis 
pakub rõõmu ja kodusoojust kogu 
perele. Paraku ei ole kõigil kassidel 
ja koertel päris oma kodu, mistõttu 
üritavad loomade varjupaigad leida 
neile (uusi) peremehi.

2018. aasta detsembris aitasid Las-
namäe noortenõukogu noored 
pealinnas tegutsevat loomade var-
jupaika. Tookord leidis kampaania 
linnaosa elanike seas sooja vastuvõ-
tu, mistõttu tegid koolilapsed ühise 
otsuse ulatada abikäsi kolmele var-
jupaigale. Nendeks on MTÜ Kas-
side Turvakodu, MTÜ Loomade 
Hoiupaik ja MTÜ Kassiabi.

Märtsikuu jooksul korjavad nõu-
kogu noored ja viis Lasnamäe kooli 
uuesti varjupaikadele vajalikku loo-

matoitu, puidulaastudest kassiliiva, 
mänguasju, käterätikuid, fliistekke 
ning pesemisvahendeid. Kui olete 
valmis neljajalgseid sõpru aitama, 
siis saate 29. märtsini tuua ükskõik 
mida ülaltoodud loetelust linnaosa-
valitsuses asuvasse, selleks otstar-
beks mõeldud kasti. Kõik kogutud 
asjad antakse varjupaikadele üle ap-
rillikuu esimesel poolel.

Noortenõukogu tänab kõiki juba 
ette, sest ainult üheskoos saame 
aidata peremeheta jäänud lemmik-
loomi!

Anneli Matsi
Varjupaikade MTÜ  
projektijuht

Olete ilmselt kuulnud väl-
jendit „märtsikassid“. Need 
kasside häälitsused, mis 
kaasnevad nn kassipul-
madega ja mis öösiti ma-
jaakendest sisse kostavad, 
annavad märku, et varsti 
algab varjupaikades kassi-
poegade hooaeg – nagu me 
seda ise nimetame.

Ükskõik, kuidas arvuta-
da – kasse ja kassipoegi 
on ikkagi liiga palju ning 
kodusid nende jaoks liiga 
vähe. Kasside paljunemise 
uuringutele toetudes saab 
arvutada kasside hulka. 
Arvestatud on sellega, et 
osa kasse steriliseeritakse/
kastreeritakse, samuti on 
arvesse võetud kasside ja 
kassipoegade iga-aastast 
suremust.

Üks emane kass ja tema 
järglased saavad juba 
nelja aastaga kokku 172 
ellujäänud kassipoega, 
seitsme aasta kokkuvõt-

tes on see number 2905 ja 
kümne aastaga on kasside 
hulk kasvanud 49 000-ni. 
Sellist kassihulka ei saa 
aktsepteeritavaks pidada 
ükski mõtlev inimene. 
Seega on selge, et vastu-
tustundlikud lemmikloo-
made omanikud peaksid 
oma lemmikloomi kast-
reerima või steriliseerima.

Tasub teada
• Keskmisel suguküpsel 
emasel kassil võib olla 
kolm pesakonda aastas, 
kokku 12 kassipoega. 
Keskmiselt 10,2 jääb ellu, 
neist omakorda 4,7 on 
emased.

• Keskmine sooline suhe 
pesakonnas: ligikaudu 
46,5% on emased, ülejää-
nud isased.

• Keskmiselt 35% emas-
test kassidest paarituvad 
ja saavad järglasi.

• Keskmine aastane sure-
mus on 20%.

Steriliseerimine ja kast-
reerimine aitavad ära hoi-
da kasside märgistamise 
vajadust, samuti vähenda-
vad emastel kassidel mä-
daemaka ja rinnanäärme-

te kasvajate riski. Lõikuse 
saab ette võtta kassi viien-
dal-kuuendal elukuul.

Allikas: https://calcula-
te-this.com/420000-kit-
tens-unspayed-cat-kitten-
calculator

Vastutustundlik lemmiklooma omanik on see, kes laseb oma looma kastreerida.

detsembrikuus kogus noortenõukogu auto pakiruumi täis loomade varju-
paigale mõeldud annetusi, seekord on noortel palju suuremad plaanid.

skeem: seitsme aasta jooksul sünnib ühest pesakonnast 2905 kassipoega. 
(Koostaja: Mandariin OÜ.)

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on avatud:
E  8.15–18.00
T–N  8.15–17.00
R  8.15–16.00
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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! 
Keskusest saab Tallinna Haigla 
meditsiinilinnaku esimene osa.

Tõnis Mölder
Tallinna abilinnapea

Keskuse ruumipõhise eskiisprojekti rii-
gihanke korraldanud Tallinna linnale 

esitas parima pakkumuse Architecture 
Workshop Finland Oy. Eskiisprojek-
ti koostamine toimub paralleelselt uue 
Tallinna Haigla kinnistute ja lähiala de-
tailplaneeringu koostamisega ning vas-
tavuses detailplaneeringu lahendustega. 
Ühtlasi saab tervisekeskusest Tallinna 
Haigla meditsiinilinnaku esimene osa.

Lasnamäe tervisekeskus rajatakse koos-
töös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Haigla 
hakkab osutama perearstidele tööks va-
jalikku ambulatoorset eriarstiabi ning 
eriarstide-poolseid konsultatsioone.

Lasnamäe tervisekeskusesse koonda-
takse üle kümne eriala, nt taastusravi, 
silmahaigused, otorinolarüngoloogia, 

üldkirurgia, sisehaigused, kardioloogia, 
ortopeedia, psühhiaatria, hambaravi jne. 
Sellega tagame, et keskus jääb tulevikus 
stabiilseks terviseteenuse osutajaks Las-
namäe linnaosas.

Praegu perearstide kasutuses olevad 
ruumid vajavad kaasajastamist või ei 
vasta kvaliteetse terviseteenuse osutami-
se tingimustele. Just ruumipuuduse tõttu 
ei saa perearstid tööle võtta abiarste, re-
sidente ja teist pereõde.

Uus tervisekeskuse hoone Lasnamäe me-
ditsiinilinnakus võimaldab ratsionaalse-
mat ruumipaigutust, mis on mugav nii 
patsientidele kui ka töötajatele. Lisaks 
tugevdab uus tervisekeskuse hoone Las-

namäe linnaosa positsiooni piirkondliku 
tõmbekeskusena ning aitab kaasa uute 
meditsiinitöötajate koolitamisele.

Linna eesmärk on rajada nüüdisaegsed 
tervisekeskused kõigisse Tallinna linna-
osadesse. Linna tervisekeskused on end 
igati õigustanud ning nende võlu peitub 
eelkõige pere- ja eriarstide ning toetavate 
spetsialistide tihedas koostöös ja tervis-
hoiuteenuste valikus. Äsja täitus esimene 
tööaasta Mustamäe tervisekeskusel ning 
patsientide tagasiside on olnud väga po-
sitiivne. Aastas toimus seal ligikaudu 25 
000 eriarstide vastuvõttu, millele lisan-
dusid hambaravikliiniku, naistekliini-
ku ja psühhiaatriakeskuse spetsialistide 
vastuvõtud.

prantsuse keel Lasnamäel? 
Bien sûr! *

Tallinna Laagna gümnaasium 
kutsub kooliteed alustavaid ja 
jätkavaid õpilasi prantsuse keelt 
õppima.

Alates 2011. aasta sügisest on Tallinna 
Laagna Gümnaasiumis avatud üks 1. 
klass, kus esimese võõrkeelena õpitakse 
prantsuse keelt. Prantsuse keele õpe al-
gab 2. klassis, hiljem lisanduvad võõr-
keeltena inglise ja vene või saksa keel.

Ka tänavu võtab kool vastu uue klassitäie 
lapsi õppima seda kaunist ja kahtlemata 
vajalikku keelt. Soovijatel on võimalik 
alustada või jätkata põhikoolis või mu-
jal alustatud prantsuse keele õppimist ka 
gümnaasiumis, 10. klassis.

Kaheksa aastaga on kooli prantsuse kee-
le klassides välja kujunenud oma tra-
ditsioonid: prantsuse keele hommikud, 

pannkoogisöömised küünlapäeval, ühi-
sed kinokülastused. 

Möödunud kevadel käisid Prantsusmaa-
ga tutvumas sellel aastal põhikooli lõpe-
tavad prantsuse keele õpilased ehk kooli 
esimene “prantslaste” lend. Sügisel sei-
sab ees järgmise klassi Pariisi-sõit.

Kindlasti peab ka ära märkima kooli 
õpilaste osalemise prantsuse keele rah-
vusvahelistel DELF-eksamitel. Eksami 
sooritamisel saadav keeletaset tõendav 
diplom on rahvusvaheliselt tunnustatud 
ja eluaegse kehtivusega.

Rohkem infot Tallinna Laagna Gümnaa-
siumi prantsuse keele õppimisvõimalus-
te kohta leiab kooli kodulehelt aadressil 
laagna.tln.edu.ee

*Muidugi!

informatsioon Narva mnt 129 
ja 129b kinnistu ning lähiala 
detailplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise (KsH) aruande ava-
liku väljapaneku ja avaliku 
arutelu kohta

Detailplaneeringu ja KSH aruan-
de eelnõu avalik väljapanek toi-
mus ajavahemikul 12.12.2018 kuni 
16.01.2019 ning avaliku väljapane-
ku tulemusi tutvustav avalik arute-
lu toimus 5.03.2019 kultuurikesku-
ses Lindakivi.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid 
kirjalikud ettepanekud Merko Ehi-
tus Eesti AS, Color Kinnisvara OÜ, 
Mari Jüssi, Keskkonnaamet ja Ter-
viseamet. Avalikul arutelul osales 
neist kolm esimest, kes kordasid et-
tepanekuid ning nende küsimuste-
le vastati. Ettepanekud olid seotud 
peamiselt liikluskorralduse, parki-
miskohtade arvu, sademevee ära-
juhtimise ja ehitusaegsete mõjude 
teemadega. Ettepanekute esitajatele 
on vastatud ka kirjalikult.

Planeeritav ala asub Lasnamäe 

linnaosas Paevälja asumis Narva 
maantee ja Maarjamäe paekalda 
vahelisel alal ning selle suurus on 
27,52 ha. Detailplaneeringu ees-
märk on moodustada planeeritava-
le alale jäävate kinnistute piiride ja 
maakasutuse sihtotstarvete muut-
mise teel ärimaa ja ühiskondlike 
ehitiste maa sihtotstarbega krunt 
ning määrata ehitusõigus kuni 
8-korruselise Tallinna Haigla lin-
naku ehitamiseks. Detailplaneerin-
guga kavandatava tegevuse elluvii-
misel asendub praegune tühermaa 
sotsiaalkompleksiga, mille osa on 
50% ulatuses avalikult kasutatav 
korrastatud haljasala. Planeeritava 
ala põhja-, ida- ja läänepiirile on 
ette nähtud rohekoridor ning osali-
selt on jaotustänavatele ette nähtud 
tänavahaljastus.

Detailplaneeringu materjalide-
ga saab tutvuda Tallinna planee-
ringute registris aadressil https://
tpr. ta l l inn.ee/Detai lPlanning/
Details/DP042020 ning KSH ma-
terjalidega veebilehel https://
www.tal l inn.ee/keskkond/Nar-
va-mnt-129-ja-129b-kinnistu-
te-detailplaneering.

Lasnamäele rajatakse 2021. aastaks tervisekeskus

2. APRILL 2019 KELL 11.00-15.00 OSALE TASUTA

Info 640 4232
facebook.com/ettevotlusamet

www.tallinn.ee/tarbija

11.00

12.15

11.15

13.00

14.00 Toit, märgistus ja toitumine.
Raivo Vokk, Tallinna Tehnikaülikool

Avasõna
Aivar Riisalu, abilinnapea

Eluruumide üürimine – 
kas närvikulu või lihtne teenistus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- 
ja Õigusbüroo; Kinnisvarakool

Kosmeetika ja tarbekeemia – 
millele pöörata tähelepanu?
Natali Promet, Terviseamet

Makselahendused väikeette-
võtjatele – ettevõtluskonto 
ja lihtsustatud palgamakse.
Henri Lindeberg, Maksu- ja Tolliamet

TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU, TÕNISMÄGI 2

Võõrkeelte päev Tallinna Laagna gümnaasiumis.
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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! 
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SÜNNIMÄRKIDE  
digitaalne uuring (tervel kehal) Tallinnas.  

Dr Aarne. 70€ —  
www.vita.ee 669-0806

Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

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

Ostan garaažiboksi Lasnamäel.  
Kõik pakkumised on teretulnud. 

Telefon: 545 11053

Sõidukite Kokkuost 
(auto,buss,veok,haagis,tehnika)

55678016

Uued tasulised kompleksteenused Medicumis

ORTOPEEDI KOMPLEKSTEENUS  
Ortopeedi tasuline vastuvõtt kompleksteenusena - hinna sisse kuulub 
arsti vastuvõtt, arsti hinnangul vajalikud analüüsid ja uuringud vastavalt 

näidustusele ning vajadusel korduv vastuvõtt.  
Hinna sisse ei kuulu protseduurid.

GÜNEKOLOOGI KOMPLEKSTEENUS
Hind sisaldab läbivaatust, vaginaalset ultraheliuuringut ja laborianalüüse 

vastavalt näidustustele ning raviplaani koostamist,  
vajadusel ka korduvat vastuvõttu.
Hinna sisse ei kuulu protseduurid.

Noorte nõustamiskeskus - kuni 26. aastased noored saavad tulla tasuta 
ämmaemanda, naistearsti või dermatoveneroloogi juurde nõustamisele.

Tasuliste teenuste puhul saatekirja ei ole vaja.

Rohkem infot ja registreerimine  
www.medicum.ee  

või registratuuri telefonil 605 0601.

AS Medicum Tervishoiuteenused, Punane 61, Tallinn.
Tegevusluba L03690
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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! 

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg:
660 2553 
või virbi@silmatervis.ee

Meie saame 
Sind aidata!

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee

0 Põhjalik nägemiskontroll
0 Tipptasemel tehnika
0 Lai valik prilliraame

T1 SELVERI  
VÄÄRT PAKKUMINE!

Kala- ja lihaleti-
tooted

Pakkumine kehtib  
E–R kella 8.00–16.00 
märtsi lõpuni
Allahindlus ei laiene juba soodushinnaga toodetele

-20%

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

Tule Mustakivi, Punasesse, T1 või 
Tähesaju Selverisse tööle

LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS

INFOLETI TEENINDAJAKS
TEENINDUSJUHIKS

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

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

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

Ostes keskuse ükskõik millisest kauplusest vähemalt 
30 € eest, võid võita perereisi maalilisele KORFULE. 
Lisaks loositakse välja 20 x 20 € keskuse kinkekaarti.

4. märts–14. aprill

Loe lähemalt: lasnamaecentrum.ee/ostuparadiis 


