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Linnaosavalitsuse tööaeg 
reedeti
Alates 1. maist 2019 on Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus reedeti avatud kella 
14.15ni. 

Alus: Tallinna linnapea 06.03.2019 
käskkiri nr LSB-28/3.

uued 
ühistranspordipeatused
Tallinna Kommunaalameti tellimusel 
alustati 22. aprillil Mustakivi teele ja 
Linnamäe teele ühistranspordipeatuste 
rajamist.

Peatused tulevad Mustakivi tee ja Lin-
namäe tee ristmiku piirkonda, linnast 
väljuvatele suundadele. Peatuste tarvis 
valmivad ka kolme meetri laiused ning 
liigendbusside teenindamiseks piisava 
pikkusega Confalt-kattega taskud. Sa-
muti valmivad ootepaviljonidega plat-
vormid ning uuendatakse peatusteni 
viivate kõnniteede asfaltkatteid.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 
17.06.2019.

Lasnamäe Ökosauna 
lahtiolekuajad suvel

Maikuust läheb Lasnamäe Ökosaun 
üle suvisele töögraafi kule. Graafi k näeb 
ette, et esmaspäevast neljapäevani on 
saun lahti kella 11st kella 20ni ning ree-
dest pühapäevani kella 12st kella 22ni. 
Juulikuus on saun seoses kollektiivse 
puhkusega kinni.

Lasteaed otsib 
majahoidjat

Tallinna Sikupilli Lasteaed (Kivimurru 
3) otsib 0,5 kohaga majahoidjat. Lisain-
fo tel 5344 6772.

algasid Pae promenaadi ehitustööd

areng tähendab muutusi

sügisel valmiv promenaad raja-
takse nii laste kui ka noorte, aga 
ka jalgratturite vajadusi silmas pi-
dades.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel 
alustati 30. aprillil Pae promenaadi ehi-
tustöödega. 430 meetri pikkune ümber-
kujundatav tänavalõik algab Pae tn 80 
asuva kasiinohoone kõrvalt ning lõpeb 
Paekaare tänavani jõudes.

Tööde eesmärgiks on olemasoleva kvar-
talisisese tee ümberkujundamine prome-
naadiks ning seeläbi inimsõbralikuma 
linnaruumi loomine. Promenaadi valmi-
misel tekib Pae ja Paekaare tänava vahe-
lisel korruselamute alal sotsiaalse suhtlu-
se keskkond ning paranevad jalakäijate 
ning jalgratturite liikumisvõimalused.

Liigendatud ala

Lõik Pae tn 80 kuni Pae tn 78 on kujun-
datud platsina, mis moodustub mitme-
test väiksematest platsidest, mille mõõ-
du ja rütmi dikteerivad sealsete hoonete 
paiknemine ja kuju. Ala liigendamiseks 
kasutatakse erinevaid sillutiskive. Turup-
latsi alale on projekteeritud mitmeid väi-
kevorme, sh jalgrattahoidjad.

Diagonaalsete motiividega liigendatud 
asfaltbetoonkattega promenaadiosa algab 
Pae tn 76 hoone juurest ja ulatub kuni 
Paekaare tänavani. Sellel osal on ruumili-
selt reserveeritud 3,5 meetri laiune kiireks 
liikumiseks mõeldud ala, mis promenaa-
dist eraldatakse betoonplaatidega.

Rohkelt mängu- ja sportimisvõimalusi

Mängimisvõimaluste loomiseks rajatakse 
Paekaare tn 78 juurde kummikattega män-
guväljak, kuhu paigutatakse pesakiiged 
ning väljakule kujundatakse künkakesed. 

Pae tn 40 ja 46 majade juurde rajatakse 
mänguatraktsioonidena graniitsillutisega 
lohud, kuhu koguneb kuni 10 cm sügavune 
vesi. Võimlemisvõimaluste tagamiseks on 
Paekaare tn 46 juurde projekteeritud kum-
mikattega plats, kuhu paigutatakse võimle-
mis- ja sportimiskompleks.

Promenaadi algusse ja lõppu seatakse be-
toonsilindrid, mis tõkestavad sõidukite 
pääsu promenaadile.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on sep-
tember 2019.

Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea

Neil päevil, kui hoiate seda lehte oma käes, 
on möödunud minu esimene kuu linnapea 
ametis. 
 
Kui asusin sellele tööle, oli mul meeles Tal-
linna raekoja seinal olev manitsustahvel 
raehärradele. Seal seisab üleskutse, et kui 
linnajuht siseneb raesaali, peab ta kõrvale 
jätma viha, isiklikud kaalutlused ning kes-

kenduma linna üldistele huvidele. Püüan 
järgida neid sõnu. 
 
Kindlasti küsitakse, kas tulevad muutused. 
Jah, tulevad. Arenev linn küsib endalt alati, 
kas midagi saab teha kiiremini, paremini ja 
säästlikumalt. Tallinna juhtimisstruktuuri 
saab optimeerida. Seda tulebki teha, aga 
mitte pimesi või Exceli tabeli järgi. Kind-
lasti on valdkondi, kus spetsialiste on linnal 
hoopis juurde vaja, näiteks sotsiaalvald-
konda, eriti lastekaitsesse. Ja loomulikult 
peab linnavõim olema elanikele lähedal, 
nendega pidevas dialoogis.
 
Mitmekesisemad võimalused
 Linn vajab süsteemset ja terviklikku aren-
gut ning erinevad tegevussuunad peavad 
olema tasakaalus. Lasnamäe pole enam 
ammu monofunktsionaalne magala, vaid 
paik, kus pakutakse mitmekesiseid teenu-
seid kohapeal. See suund peab jätkuma, 

sest toimiv elukeskkond tähendabki mit-
mekesisust. Erinevad vaba aja veetmise 
võimalused, sotsiaal- ja meditsiiniteenused 
peaksid olema kättesaadavad Lasnamäelt 
lahkumata.
 
Tallinlased ootavad heal tasemel linna 
teenuseid, puhast keskkonda, aga ka tur-
valisust. Linnal on juba ammu tekkinud 
konstruktiivne koostöö riikliku politseiga. 
Lasnamäel kui suurimas linnaosas peab 
olema tagatud piisavalt tähelepanu avaliku 
korra tagamisele.
 
Juba praegu tehakse samme, et arendada 
linna keskkonda, kus on olemas võimalu-
sed vaba aja veetmiseks. Üheks näiteks on 
Pae pargi promenaadi rajamine, mis algas 
eelmisel kuul. 
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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ToimeTuse veerg

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

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

räägi kaasa Lasnamäe tuleviku kujundamisel
30. mail toimub Lasnamäel 
Tallinna arengukava 2021+ 
kavandi arutelu.

Registreeru oma linnaosa töötup-
pa hiljemalt 26. maiks Tallinna 
linna strateegialehel või telefonil 
5557 0984. Töötubade põhitee-
mad varieeruvad linnaosade põhi-
selt, Lasnamäel on arutelu kesksel 
kohal järgmised küsimused:
• Kuidas linn peaks suunama lii-
kuvust?
– Kas autokasutuse jätkuv kasvut-
rend on aktsepteeritav? Kuidas 
mõjutab autostumine sinu argi-
päeva? Kas ja millised on alterna-
tiivid?
– Kuidas suurendada liiklustur-
valisust kõigile, ka lastele (näiteks 
linnaruumi kujundamise kaudu)?
– Kuidas luua turvalised rattatee-
konnad ja rattaparklad?
– Milline peaks olema tuleviku 
ühistransport?

• Ühe kesklinnaga vs mitme kes-
kusega linn?

– Milline peaks Tallinn olema, et 
inimesed ei koliks lähivaldadesse 
elama? 
– Kuhu tuleks suunata elamispin-
na kasv – kas ehitame välja kesk-
linna või arendame teisi linnaosa-
sid?

• Milline peaks olema Lasnamäe 
hea avalik ruum?
– Kuidas muuta paneelelamu-
te piirkonda (nii elamuid kui 
ka linnaruumi) inimsõbraliku-
maks ja ägedamaks?
– Kuidas võtta kasutusele tühermaad?

– Kuidas suurendada linnaosade 
(lisaks kesklinnale) atraktiivsust 
ka külastajatele?
– Kas ja milliseid kooskäimise ja 
tegutsemise kohti oleks kohaliku-
le kogukonnale vaja?

• Milline on sinu jaoks mugav 
argipäev?
– Kui kaugel peaksid sinust olema 
avalikud teenused, nagu näiteks 
pood, lasteaed, kool, raamatuko-
gu ning sotsiaalteenused?
– Kuidas saab linn siin kaasa ai-
data?

muudatused linnajuhtimises 
mõjutavad ka Lasnamäed

Lasnamäe ja kogu Tallinna jaoks toimus kevadel oluline 
muudatus linnajuhtimises. Endine linnapea Taavi Aas otsus-
tas jätkata tööd majandus- ja taristuministrina ning Tallinna 
Linnavolikogu valis uueks linnapeaks just Lasnamäelt küm-
nete tuhandete inimeste toetuse saanud Mihhail Kõlvarti. 

Käesolevas linnaosalehes räägib uus linnajuht, et arenev linn 
soovib end alati muuta. Ja muudatused tulevad, ka Lasnamäel.

Tänavune kevad algab Lasnamäel suurte uuendustega 
ehitusvallas. Eesmärk on samm-sammult muuta linnaosa 
turvalisemaks ning luua enam vabaaja veetmise võimalu-
si. Suured ehitustööd algasid Pae piirkonnas, kuhu luuak-
se linnakujunduslikult põnev Pae promenaad, millega 
muudetakse piirkond oluliselt turvalisemaks ja perekesk-
seks. Priisle piirkonna elanike rõõmuks algavad aga Priisle 
pargi viimase, kolmanda etapi ehitustööd.

Suve hakul seisavad paljud lapsevanemad küsimuse ees, 
kas ja millisesse laagrisse laps saata. Linnaosalehest saa-
te lühiülevaate võimalikest laagritest. Püüame teid infoga 
laagrite kohta pidevalt kursis hoida ka linnaosa kodulehe 
ja Facebooki vahendusel.

Kõige olulisem on aga see, et meie laste heaolu oleks alati 
seatud esikohale. Lastekaitsepäeva eel on just õige aeg pöö-
rata veelgi suuremat tähelepanu laste arengukeskkonnale ja 
selle turvalisusele. Täname kõiki neid inimesi, kes töötavad 
iga päev selle heaks, et lapsed saaksid muretult areneda ja 
sirguda ning oleksid hoitud. 

Suur tänu teile, õpetajad, lasteaiakasvatajad ja tugitöötajad, 
lastekaitsespetsialistid, piirkonna turvatöötajad ja kõik teised 
head inimesed, kelle igapäevatöö nõuab suurt pühendumist 
ja kelle kohustused ei lõpe kunagi kindlal kellaajal, vaid see 
hool on pidev. Jõudu teile sel ääretult olulisel, kuid raskel tööl!

Manuela Pihlap
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Teine tähtis objekt on Priisle park, 
mis samuti peab valmis saama sel 
aastal. Sinna rajatakse laste- ja spor-
diväljakud, lava, kogukonnaaed, 
jalgteed ning paigaldatakse pargiin-
ventar.
 
Vajalik on jätkata kavakindla tee-
deehitusega. Sisekvartaalseid teid 
valmib tänavu terve hulk. Laagna 
asumis on kavas kauaoodatud P. 
Pinna tänava rekonstrueerimine, 
mille käigus rajatakse tee äärde ka 
täiendavaid parkimiskohti.

Oodata on uusi haridus- ja sot-
siaalobjekte. Linna eelarvest ra-
hastatakse Killustiku tänav 16 
asuva Lasnamäe sotsiaalkeskuse 
juurdeehituse projekteerimist. 
Lisaks alustatakse piirkonna esi-
mese munitsipaaltervisekeskuse 
projekteerimist. Tähtsamad ter-
vishoiuteenused peavad olema 
Lasnamäel kättesaadavad ja nen-
de kättesaadavus peab paranema. 
Käimas on ka Lasnamäe põhikoo-
li tervikrenoveerimise projektee-
rimistööd. Lasnamäe põhikooli 
ruumides hakkab tulevikus paik-
nema ka Lasnamäe lastekeskus.

Arendamist vajab ka Lasnamäel 
paiknev sporditaristu. Uuenda-
mist ootab Lasnamäe spordi-
kompleks Pae tänaval, et anda 
lastele, noortele ja harrastajatele 
uued, kvaliteetsed võimalused 
oma lemmikaladega tegelemi-
seks. Juba palju aastaid on päeva-
korras Lasnamäele korralik ujula 
ehitamine. Lähiaastad peavad 
tooma ka nähtavaid arenguid sel-
le projekti teostamisel.
 
Olen kindel, et koos me suuda-
me panustada Lasnamäe aren-
gusse!

>>> Lk. 1
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
13.05 kell 13.00, kell 19.00 – „5 GRAMMI” – teatri MUST KAST 
noortelavastus sõltuvusest. Pilet 10–15 €. Broneeringud ja grupisoodustused: 
aleksandr.hobotov@teatermustkast.ee (grupid alates 15 in 10 €/pilet).
18.05 kell 13.00 – Midrimaa koolieelsete laste kevadkontsert. Tasuta.
19.05 kell 16.00 – Laste laulustuudio Nupukesed kevadkontsert. Pilet 4 €.
21.05 kell 14.00 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kollektiivide kontsert. Tasuta.
22.05 kell 18.00 – „Klassikatähtede“ saate 2018. a võitja Tanel-Eiko Novikovi 
kontsert. Löökpillid (marimba, vibrafon, basstrumm). Pilet 5 €.
25.05 kell 17.00 – MTÜ Sakala Laululapsed kontsert. Tasuta.
25.05 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
26.05 kell 12.00 – Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta.
29.05 kell 19.00 – Kontsert „„Arabesk” ja sõbrad“. Pilet 5 €.
30.05 kell 19.00 – Kultuurikeskuse Diapasoon kontsert „Tere, suvi!”. Pilet 7 €.
01.06 kell 18.00 – „Showtime“ – Free Flow Studio tantsuetendus „The 
Greatest Showman“ muusikali ainetel. Pilet 7–10 €. Grupisoodustus (al 10 
inimest) – 5 €/in. Piletid on saadaval Piletilevis.
02.06 kell 17.00 – „Play The Game“ – tantsustuudio The Way To Dance 
Agency kontsert. Pilet 5 €.
07.06 kell 18.00 – Kontsert „Hei, suvi!” Esinevad kultuurikeskuse 
kollektiivid. Pilet 5 €.
08.06 kell 12.00 – Tantsuteater RADA lastekontsert. Pilet täiskasvanutele 
5–7 €.
08.06 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd & Combo 
bänd. Pilet 5 €.
10.06 kell 13.00 – „Showtime“ – Free Flow Studio tantsuetendus „The 
Greatest Showman“ muusikali ainetel. Pilet 7–10 €. Grupisoodustus (al 10 
inimest) – 5 €/in. Piletid on saadaval Piletilevis.
11.06 kell 19.00 – Claudia Ševtšenko Flamenco stuudio hooaja lõpukontsert. 
Pilet eelmüügist 10 €, enne kontserti kohapeal 15 €.
22.06 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.

NÄITUS
10.05–02.06 – MTÜ Nukuteater Avšari nukunäitus.

ÜriTused mais ja juunis

14.05 kell 14.00 – Erich Kriegeri ja laulustuudio Tutti (juhendaja 
Natalja Perevoztšikova) laululaste kontsert.
14.05 kell 15.00 – Kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Igor 
Gräziniga Euroopa Liidu tuleviku teemal.
28.05 kell 14.00 – Seenioride lauluansambli Nostalgia kontsert.
28.05 kell 14.30 – "Eakate töövõimalused". Kohtumine AS-i 
Express Post esindajatega.
TÄHELEPANU! Kõik kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev 
registreerimine kohapeal Killustiku 16 või telefonidel 621 8998, 
5301 0410. Kohtade arv on piiratud.

NÄITUS
Kuni 22.05 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kunstiringide tööde 
näitus. Kunstiringe juhendavad Silvi Virkepuu ja Galina 
Borissova. Näituse avamine 24. aprillil kell 14.00.

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

Kaitse luiki, ära sööda neid surnuks!

Kevadel ja suvel on Pae järve saar 
pesitsuskohaks mitmele linnuliigile. 
Teiste hulgas on seal koha leidnud 
luigepaar, kes igal aastal haub välja 
uue pesakonna. Väikestel luigepoe-
gadel ei ole aga pikka elulootust, 
sest linnaelanikud kipuvad neid 
sõna otseses mõttes surnuks sööt-
ma. Ka mullu hukkunud luikedele 
sai ornitoloogide kinnitusel saatus-
likuks vale ja liigne toitumine.

Ära paku linnule inimese toitu!

Looduses tuleb veelinnu toit veest 
ning ta neelab selle alla koos veega. 
Pardid ja luiged toituvad peamiselt 
selgrootutest ja taimestikust. Ini-
mese pakutud toidus napib linnule 
vajalikke toitained. Sai, leib ja muud 
pagaritooted on lausa kahjulikud, 
põhjustades lindude rasvumist ja 
muid tervisehädasid, nagu kõhulah-
tisus, luude või liigeste deformat-
sioon jne.

Ka on vesi linnu jaoks põgenemis-
tee ja selle puudumisel ohustavad 
neid nii autod, koduloomad kui ka 
pahatahtlikud inimesed. Seega pole 
parklad, poeesised, bussipeatused 
või muu kuiv maa veelindudele so-
bivad toitumiskohad.

Ei tohi unustada ka seda, et toitmi-
se tõttu hukkub hulgaliselt linde ka 
talviti, sest tänu linlaste „toiduabile“ 
otsustavad paljud linnud talvituma 
jääda aladele, kus nad isegi inimeste 
abiga pole võimelised talve üle ela-
ma. Linde toites koguneb neid väik-
sele maa-alale liiga palju. Üleasusta-
tus ja piiratud toiduhulk tekitavad 
tüli ning nad vigastavad üksteist, 
sageli surmavalt. Toitu saavad ai-
nult tugevamad isendid, nõrgemad 
surevad nälga. Stress, üleasustatud 
territoorium, sobimatu toit, külm 
ilm ja vesi nõrgestavad linnu vastu-

panuvõimet. Suureneb nakkushai-
guste risk. Lindude gripp, koolera, 
salmonelloos, botulism jne võivad 
kiirelt levida ning põhjustada suurt 
suremust. Saatuslikuks võib saada 
kas või ühe haige isendi tulek talvi-
tumiskohale.

Ükskõiksusel on oma hind

Pae järve, aga ka paljude teiste lin-
na veekogude ääres on lindude toit-
mist keelustavad sildid, mis paraku 
ei sega „hella südamega“ linlastel ja 
eriti lastega peredel linde sööta. Kui 
märkad kedagi, kes ei lase end kee-

lust segada, anna talle viisakalt tea-
da lindude toitmisega seonduvatest 
ohtudest.

Kuidas linde aidata?

Veelinnud vajavad inimeselt toi-
duabi vaid juhul, kui rannikuäärset 
vaba vett enam ei ole ning linnud 
on ikka kohal. Sellist olukorda võib 
ette tulla enamasti alles veebruaris. 
Märgates hättasattunud linde, küsi 
enne nõu, kui tegutsed!

Kui märkad hädasolevat lindu, he-
lista telefoninumbril 1313!

Loodust arvestav käitumine aitab päästa Pae järve  
luikede ja teiste linnupoegade elu.

㐀⸀ⴀ㔀⸀ 樀甀甀渀椀氀 䰀愀猀渀愀洀攀 䘀椀砀甀猀攀猀
吀栀攀猀愀樀甀 琀攀攀 ㈀㜀

刀䄀吀吀䄀匀픀䤀䐀唀䐀
䨀䄀 ⴀ嘀픀䤀匀吀䰀唀匀䔀䐀
䬀伀䜀唀 倀䔀刀䔀䰀䔀

䘀椀砀甀猀 䰀愀猀渀愀洀攀

䘀䤀堀唀匀 䌀唀倀

riigikogu kutsub lahtiste  
uste päevale

Foto: erik Peinar, riigikogu kantselei

Riigikogu tähistab 25. mail oma 100. sünnipäe-
va lahtiste uste päevaga.

Päev algab Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa 
tervitusega lossi rõdult ja sellele järgneva kont-
serdiga. Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, 
fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ja Riigi-
kogu infotunnis esitada valitsuse liikmetele küsi-
musi. Eesti keele aasta puhul toimuvad mitmed 
temaatilised töötoad. Toimub mälumäng „Rii-
gikogu 100“, kus osalevad koolide ja Riigikogu 
võistkonnad. Sel päeval pääseb ka Pika Hermanni 
torni. Päeva lõpetab hea tuju kontsert.

Päeva aitab sisustada Eesti Laulu- ja Tantsupeo 
Sihtasutus. Üritused on tasuta. Kõik on oodatud 
Riigikokku kell 11–16. Kohtumiseni Toompeal!

sai, leib ja muud pagaritooted on lindudele lkahjulikud. 

mullu hukkunud luikedele sai saatus likuks vale ja liigne toitumine.
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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! 

Lasnamäe muusikakool avardab 
musitseerimisvõimalusi

Lastekaitsepäeva üritused

Erika Jefimova
Lasnamäe Muusikakooli direktor

Uued erialad

18. aprillil tähistas Lasnamäe Muusikakool 
kooli aulas kontserdiga oma 19. sünnipäeva. Sel 
õppeaastal on meie kooli suurim eesmärk oma 
puhkpilli- ja sümfooniaorkestri ning akordio-
nistide ansambli esinemine XXVII laulu- ja XX 
tantsupeol „Minu arm“.

Soovist pakkuda Lasnamäe Muusikakooli õpilas-
tele tänapäeva muusikaelu nõudmistega arves-
tavat ja loovuse arengule suunatud õppimisvõi-
malust, avasime sel kooliaastal ka uued erialad 
– elektronmuusika ja heliloomingu ained. Elekt-
ronmuusika õppimiseks on muusikakooli soeta-
tud 15 iPadi ning tänapäevased salvestus- ja he-
litehnika seadmed. Heliloomingut saab õppida 
helilooja, maestro Alo Põldmäe käe all.

Taset näitavad konkursivõidud

Muusikakooli õpilaste head taset näitavad saa-
vutused vabariiklikel ja rahvusvahelistel kon-
kurssidel. Märtsikuus toimus vabariiklik kon-
kurss „Parim noor instrumentalist 2019“, kus 
meie kool oli esindatud klarneti, klaveri, oreli, 
metsasarve, saksofoni, trompeti ja madalate 
vaskpillide erialadel. Lõppkontsert toimus 14. 
aprillil 2019. a Tallinna Filharmoonia Mustpea-
de maja Valges saalis, kus auhinnakarikaid said 
ka meie kooli parimad: 
• trombooni erialal – Aleksandr Galios, 3. koht;
• eufooniumi erialal – Jegor Nefjodov, 3. koht;
• trompeti erialal – Aleksander Randalu, dip-
lom;
• klaveri erialal – Eliise Einama, 2. koht, Anas-
tasia Buldakova ja Aleksandr Ulm, diplomid;
• oreli erilalal – Anna-Liza Kiryakova, 2. koht ja 
Gloria Spivak, 3. koht.

Riias toimunud rahvusvahelisel vendade Me-
dinšite nimelisel noorte pianistide konkursil 
saavutas 3. koha Alina Guseva ja V rahvusvahe-
lisel trummarite konkursil „Trummaania 2019“ 
Sillamäel sai meie kooli löökpilli eriala õpilane 
Artjom Emeliyanov 1. koha.

Pilliõpe 22 erialal

Lasnamäe Muusikakoolis pakume pilliõpet 22 
erialal. Õppetöö toimub peale üldhariduskooli 
tunde. Sügisest laiendame pop-jazzi osakonna 
tegevust – õppida saab klaveri, kitarri, saksofo-
ni, basskitarri ja löökpillide erialadel.

Populaarsed on iga-aastased õppereisid välis-
maale heliloojatega seotud elu- ja tegevuskoh-
tadesse. Meie kooli õpilased on käinud G. F. 
Händeli, J. S. Bachi, G. Verdi, E. Griegi ja palju-
de teiste heliloojate radadel.

Lasnamäe Muusikakoolis õppides omanda-
vad õpilased seitsme aasta jooksul muusikalise 
põhihariduse, et soovi korral jätkata õpinguid 
kõrgema astme muusikaõppeasutustes. Meie 
lõpetajad õpivad Georg Otsa nimelises koolis ja 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Igal kevadel ootab muusikakool uusi õpi-
lasi ja nii ka tänavu:
• 3. juunil kell 12.00–16.00 konsultatsioo-
nid;
• 4. juunil kell 14.00–18.00 konsultatsioonid 
(ette valmistada lauluke);
• 5. juunil kell 15.00–18.00 vastuvõtukatsed;
• 6. juunil kell 13.00–16.00 vastuvõtukatsed.

Avalduste vastuvõtt toimub tööpäeviti kella 
12.00–18.00 kooli (Punane tn 69) kantseleis.

Tondiraba Huvikool
Tallinna Tondiraba Huvikool (Punane 69) kutsub lapsi ja nende 
vanemaid 25. mail algusega kell 11 suurele lastepeole, mis on pü-
hendatud õppeaasta lõpule ning lastekaitsepäevale. Pidu toimub 
huvikooli hoovis.

Lasnamäe Noortekeskus
Lasnamäe Noortekeskus tähistab lastekaitsepäeva tänavaspordi 
hooaja avamisega Šnelli staadionil (Toompuiestee 24). Üritus toi-
mub rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1. juunil algusega kell 12.00. 
Sotsiaalprogrammi LasnaSport raames korraldatavatele võistluste-
le on oodatud lapsed ja noored vanuses 7–26 aastat.

Lasnamäe Centrum
Lastekaitsepäev toimub 1. juunil algusega kell 12 keskuse park-
las. Päeva raames toimub eestikeelne „Lottemaa“ etendus ja vene-
keelne „Mesilase ja Karupoeg Puhhi“ etendus. Kohal on tantsivad 
hiigelkarud, on palju tegevusi lastele ning ka lõbustuspargi atrakt-
sioonid. Viimased on tasulised, kõik muu on tasuta.

Kitchen Rõõm
1. juunil kell 13.00 tähistab lastekaitsepäeva ka restoran Kitchen 
Rõõm. Koostöös meelelahutusagentuuriga TUJU toimub animaa-
torite sõu ja mängud vabas õhus, ringi käib elusuuruses Transfor-
meri nukk. Kõigile lastele tasuta jäätis! 

12.00 Tallinna päeva avamine Raekoja platsil.
12.30 Eesti keele tänava ja keeleteemaliste 

näituste avamine Harju tänaval.
13.00 Etteütluse kirjutamine Vabaduse väljakul. 

Registreerumine tallinn.ee/etteutlus.
14.00  Eesti keele tänava programm. 

Vabaduse väljakul
15.00  Filmilinastus „Viimne reliikvia“ (1969).
18.00  Tallinna päeva kontsert. Esinevad 

ansamblid Jäääär, Reket ja ÖED.
20.30  Filmilinastus „Vallatud kurvid“ (1959).

Kõik sündmused on tasuta!
Vaata lisaks tallinn.ee/tallinnapaev

Tallinna päev 15. maiPühendatud 
eesti keele aastale

Linnalaagrid 2019

13.–21.06
25.–28.06
12.–30.08

Laagripäeva piukkus: 9.00–
17.00 kahe söögikorraga.
Päeva hind on 12 eurot.

Avarad ruumid ja spordisaali 
olemasolu võimaldavad pak-

kuda lastele huvitavat, aktiivset 
ja tunnetuslikku tegevust iga 

ilmaga.

Informatsioon ja registreeri-
mine:

www.llk.tln.edu.ee
tel.: 551 1977

E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee

Tallinna Tondiraba Huvikool
SUVI 2019
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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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Üldine hääletusinfo

Hääletamisõigus
Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada:
• Eesti Vabariigi kodanik, kes:
- on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks; 
- ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnista-
tud;
- ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vangla-
karistust.
• Eesti kodakondsust mitteomav Euroopa Liidu 
kodanik,
- kes on valimispäevaks saanud 18aastaseks;
- kelle elukoha aadressiandmed on kantud Eesti 
rahvastikuregistrisse;
- kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust 
ära võetud.

Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas ole-
val valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 
18aastane. Kui valija on küll valijate nimekirjas, 
kuid on eelhääletamise päeval 17aastane, siis ta 
veel hääletada ei saa.

valimispäeval
Valimisjaoskonnas hääletamine
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail 
2019 kell 9–20. Sel päeval saab hääletada elukoha-
järgses valimisjaoskonnas.

Kodus hääletamine
Valija saab terviseseisundi või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada taotlus. Taotluse 
võib esitada kirjalikult elukohajärgsele linnaosava-
litsusele või jaoskonnakomisjonile kuni 26. maini 
2019 (kella 14ni) või telefoni teel elukohajärgsele 
jaoskonnakomisjonile 26. mail 2019 kell 9–14.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
• valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija telefoninumbrit;
• kodus hääletamise põhjust.

16.19. mail
Eelhääletamine
16.–19. maini 2019 kell 12–20 saab elukohast ole-
nemata eelhääletada kaheksas Tallinna valimisja-
oskonnas:
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare kauban-
duskeskus, Paldiski mnt 102, aatriumi teisel korru-
sel eskalaatori kõrval;
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise keskus, Estonia 
pst 9, kaubanduskeskuse 0-korruse aatriumis;
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine keskus, Endla 
tn 45, keskuse parklapoolses osas, 2. korruse aat-
riumis;
• valimisjaoskond nr 37 – Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13, Rimi peasissekäigu juures;
• valimisjaoskond nr 42 – Linnamäe Maxima 
XXX, Linnamäe tee 57, kaubanduskeskuse sisse-
pääsu juures infoleti vahetus läheduses;
• valimisjaoskond nr 50 – Magistrali keskus, Sõp-
ruse pst 201, keskuse teisel korrusel;
• valimisjaoskond nr 57 – Järve keskus, Pärnu mnt 
238, keskuse esimesel korrusel, Tööriistamarketis-
se viivas koridoris Koduekstra kaupluse ees;
• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi keskus, Tuule-
maa tn 20, keskuse teise korruse aatriumis.
Maakonnakeskustes eelhääletamist korraldavad 
valimisjaoskonnad on määratud riigi valimistee-
nistuse 11. aprilli 2019 korraldusega nr 12.

20.–22. mail
Valimisjaoskonnas hääletamine
20.–22. maini 2019 kell 12–20 saab Tallinnas eel-
hääletada kõigis 85 elukohajärgses valimisjaos-
konnas, millest 19s korraldatakse ka väljaspool 
elukohta hääletamist. Elukohast olenemata saab 
hääletada järgmistes valimisjaoskondades:
Haabersti linnaosas
• valimisjaoskond nr 6 – Haabersti Linnaosa Valit-
sus, Ehitajate tee 109a;
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare kauban-
duskeskus, Paldiski mnt 102.
Tallinna Kesklinnas
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise keskus, Estonia 
pst 9;
• valimisjaoskond nr 15 – Tallinna Linnavalitsus, 
Vabaduse väljak 7.
Kristiine linnaosas
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine keskus, Endla 
tn 45.
Lasnamäe linnaosas
• valimisjaoskond nr 29 – Lasnamäe Linnaosa Va-
litsus, Pallasti tn 54;
• valimisjaoskond nr 31 – Paepargi Maxima XX, 
Paepargi tn 57;
• valimisjaoskond nr 32 – Smuuli Maxima XX, J. 
Smuuli tee 9;
• valimisjaoskond nr 37 – Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13;
• valimisjaoskond nr 42 – Linnamäe Maxima 
XXX, Linnamäe tee 57;
• valimisjaoskond nr 43 – Läänemere keskus, Lää-
nemere tee 30;
Mustamäe linnaosas
• valimisjaoskond nr 46 – Mustamäe keskus, A. H. 
Tammsaare tee 104a;
• valimisjaoskond nr 48 – Mustamäe tervisekes-
kus, Ehitajate tee 27;
• valimisjaoskond nr 50 – Magistrali keskus, Sõp-
ruse pst 201.
Nõmme linnaosas
• valimisjaoskond nr 57 – Järve keskus, Pärnu mnt 
238;
• valimisjaoskond nr 58 – Nõmme Kultuurikes-
kus, Turu plats 2.
Pirita linnaosas
• valimisjaoskond nr 71 – Pirita Linnaosa Valitsus, 
Kloostri tee 6.
Põhja-Tallinnas
• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi keskus, Tuule-
maa tn 20;
• valimisjaoskond nr 80 – Põhja-Tallinna Valitsus, 
Niine tn 2.

Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja öö-
päevases hoolekandeasutuses
Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoole-
kandeasutuses korraldatakse hääletamine 20.-22. 
maini  2019 asutuse administratsiooni juhi kirja-
liku taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada lähimale 
jaoskonnakomisjonile, mis korraldab: 
• eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda või 
• asukohas hääletamist. 
Selleks, et jaoskonnakomisjon jõuaks hääletamist 
korraldada, palume taotluse esitada võimalikult 
vara, soovitavalt hiljemalt teisipäeval, 21. mail.

Linnaosa täpsusega  
määratud elukoht 
Valija, kelle elukohaandmed Tallinnas on kantud 
rahvastikuregistrisse linnaosa täpsusega, saab hää-
letada linnavalitsuse määratud valimisjaoskonnas 

elukohajärgses linnaosas. Lasnamäel on selleks va-
limisjaoskond nr 29 (Lasnamäe Linnaosa Valitsus, 
Pallasti tn 54).

Kustunud elukohaandmed
Valijate nimekiri moodustatakse rahvastikuregist-
ri andmete alusel 26. aprilli 2019 seisuga. Pärast 
26. aprilli 2019 kantakse valijate nimekirja vaid 
need inimesed, kellel on õigus hääletamisest osa 
võtta, kuid keda ei ole valijate nimekirjas.  
Kui Teie elukohaandmed on 2019. aastal jõustu-
nud rahvastikuregistri seaduse alusel kustunud, 
tuleb teil esitada elukohajärgsele linnaosavalitsu-
sele   registriandmete muutmise ning valijate ni-
mekirja kandmise avaldus koos elukohateatega. 
Rahvastikuregistrikandeid tegev ametnik vaatab 
avalduse koos valijate nimekirja koostajaga läbi ja 
vastab Teile viivitamata.
Kui Teil ei ole võimalik elukohateates nimetatud 
eluruumi kasutamise õigust tõendada (eluruumi 
kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia 
või eluruumi omaniku nõusoleku alusel), kantakse 
Teie elukoha aadress rahvastikuregistrisse linnaosa 
täpsusega ja Teil on võimalik hääletada linnavalit-
suse määratud valimisjaoskonnas elukohajärgses 
linnaosas. Kui Te sellisel moel registrisse kantud 
elukohaandmeid nelja kuu jooksul ei täpsusta, 
kustuvad need rahvastikuregistrist uuesti.
Elukohaandmete korrastamiseks saate esitada elu-
kohateate: 
• riigiportaalis eesti.ee (logige sisse ID-kaardi, di-
gi-ID või mobiil-IDga või panga kaudu), klõpsates 
avalehel linki „Elukohateate esitamine“, või 
• paberil elukohajärgsesse linnaosavalitsusse, Tal-
linna Linnakantselei teenindusbüroosse ja Tallin-
na Perekonnaseisuametisse.

e-hääletamine
Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal 
hääletada valimisjaoskonda minemata. Elektroo-
niline hääletamine on ööpäevaringne: see algab 
16.  mail  2019 kell  9 ja kestab 22.  mai  2019 kel-
la  18ni. Täpsem teave elektroonilise hääletamise 
kohta on kättesaadav aadressilt  http://www.vali-
mised.ee/.
E-häält saab muuta üle hääletades elektrooniliselt 
22. mail 2019 kella 18ni või hääletades paberse-
deliga valimisjaoskonnas eelhääletusperioodil, s.o 
22. mail 2019 kella 20ni. Sellisel juhul jääb kehtima 
vaid pabersedelil antud hääl ning e-hääl tühista-
takse. Valimispäeval e-häält muuta ei saa.

euroopa Parlamendi valimised 2019 

valijakaart
Enne valimisi saadetakse valija registrijärgsele 
elukoha aadressile valijakaart. Kui valija @eesti.ee 
e-posti aadress on suunatud muule e-posti aad-
ressile, saadetakse valijale e-valijakaart e-posti 
teel ega edastata paberil valijakaarti. Valijakaart 
saadetakse valijale hiljemalt 6. mail 2019.
Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei 
ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaar-
dil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning 
jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaar-
di kättesaamine kinnitab, et isik on kantud vali-
jate nimekirja.
Valija, kes hiljemalt 11. mail 2019 ei ole valija-
kaarti saanud või kelle valijakaardile kantud and-
metes on vigu, võib pöörduda avaldusega linna-
osavalitsuse poole selgituse saamiseks või vigade 
parandamiseks. Oma elukohaandmeid saate 
kontrollida ka kodanikuportaalis eesti.ee.

erakond eesti 200
Reg nr 101 LAURI HUSSAR
Reg nr 102 KRISTINA KALLAS
Reg nr 103 MARGUS TSAHKNA
Reg nr 104 LIINA NORMET
Reg nr 105 IGOR TARO
Reg nr 106 TRIIN SAAG
Reg nr 107 KAUPO KUTSAR
Reg nr 108 KRISTIINA TÕNNISSON
Reg nr 109 MAREK REINAAS

erakond eestimaa rohelised
Reg nr 110 EVELIN ILVES
Reg nr 111 PEEP MARDISTE
Reg nr 112 ZÜLEYXA IZMAILOVA

sotsiaaldemokraatlik erakond
Reg nr 113 MARINA KALJURAND
Reg nr 114 SVEN MIKSER
Reg nr 115 IVARI PADAR
Reg nr 116 EIKI NESTOR
Reg nr 117 KATRI RAIK
Reg nr 118 TRIIN TOOMESAAR
Reg nr 119 MARIANNE MIKKO
Reg nr 120 MONIKA HAUKANÕMM
Reg nr 121 INDREK TARAND

isamaa erakond
Reg nr 122 RIHO TERRAS
Reg nr 123 JÜRI LUIK
Reg nr 124 VIKTORIA LADÕNSKAJA-
KUBITS
Reg nr 125 TÕNIS LUKAS
Reg nr 126 MIHHAIL LOTMAN
Reg nr 127 KÄTLIN KULDMAA
Reg nr 128 TARMO KRUUSIMÄE
Reg nr 129 URMAS REINSALU
Reg nr 130 TUNNE-VÄLDO KELAM

eestimaa Ühendatud vasakpartei
Reg nr 131 JULIA SOMMER

elurikkuse erakond
Reg nr 132 ARTUR TALVIK
Reg nr 133 LAURI TÕNSPOEG
Reg nr 134 MIHKEL KANGUR

eesti reformierakond
Reg nr 135 ANDRUS ANSIP
Reg nr 136 TAAVI RÕIVAS
Reg nr 137 URMAS PAET
Reg nr 138 MARIS LAURI
Reg nr 139 KALLE PALLING
Reg nr 140 YOKO ALENDER
Reg nr 141 VILJA TOOMAST
Reg nr 142 AIRIS MEIER
Reg nr 143 HANNO PEVKUR

eesti Konservatiivne rahvaerakond
Reg nr 144 MART HELME
Reg nr 145 MARTIN HELME
Reg nr 146 HENN PÕLLUAAS
Reg nr 147 ANTI POOLAMETS
Reg nr 148 PEETER ERNITS
Reg nr 149 TOIVO TASA
Reg nr 150 MAIDO PAJO
Reg nr 151 URMAS REITELMANN
Reg nr 152 JAAK MADISON

eesti Keskerakond
Reg nr 153 YANA TOOM
Reg nr 154 ENN EESMAA
Reg nr 155 AADU MUST
Reg nr 156 VADIM BELOBROVTSEV
Reg nr 157 ANNELI OTT
Reg nr 158 ERKI SAVISAAR
Reg nr 159 ANDREI KOROBEINIK
Reg nr 160 TAAVI AAS
Reg nr 161 IGOR GRÄZIN

Üksikkandidaadid
Reg nr 162 ERIK ORGU
Reg nr 163 HARRY RAUDVERE
Reg nr 164 RAIMOND KALJULAID
Reg nr 165 ARGO MÕTTUS
Reg nr 166 MARIA KALJUSTE
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Isamaa sinine (CMYK): 100/15/0/0
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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! 

Valimisjaoskond nr 26
Tallinna Teeninduskool, majaka tn 2.
Tel 5411 0126

Valimisjaoskond nr 27
Lasnamäe spordikompleks, Pae tn 1. 
Tel 5411 0127

Valimisjaoskond nr 31
Paepargi maxima XX, Paepargi tn 57.
Tel 5411 0131

Valimisjaoskond nr 37 
Lasnamäe Centrum, mustakivi tee 13.
Tel 5411 0137

Valimisjaoskond nr 38 
Tallinna mahtra Põhikool, 
mahtra tn 60. Tel 5411 0138

Valimisjaoskond nr 39 
Tallinna mahtra Põhikool, 
mahtra tn 60. Tel 5411 0139

Valimisjaoskond nr 43
Läänemere keskus, 
Läänemere tee 30. Tel 5411 0143

Valimisjaoskond nr 40
Tallinna Kuristiku gümnaasium, 
K. Kärberi tn 9. Tel 5411 0140

Valimisjaoskond nr 42
Linnamäe maxima XXX, 
Linnamäe tee 57. Tel 5411 0142

Valimisjaoskond nr 32
smuuli maxima XX, j. smuuli tee 9.
Tel 5411 0132

Valimisjaoskond nr 29
Lasnamäe Linnaosa valitsus, 
Pallasti tn 54. Tel 5411 0129

maakonnakeskuse 
valimisjaoskonnad

avatud eelvalimiste  
ajal 16.–22. mail kl 12-20  

ning valimispäeval 26. mail kl 9-20

elukohajärgsed 
valimisjaoskonnad 
avatud eelvalimiste  
ajal 20.–22. mail kl 12-20  
ja valimispäeval 26. mail  
kl 9-20

nB! Ümera 
keskuses (Laagna 

tee 80) asunud 
jaoskonna uus 

asukoht  
on Tallinna mahtra 

Põhikoolis  
(mahtra tn 60).

väljaspool elukohta hääletamist 
korraldavad jaoskonnad 

avatud eelvalimiste ajal 20.–22. mail  
kl 12-20 ja valimispäeval 26. mail kl 9-20
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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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Valimisjaoskond nr 28
Tallinna Pae gümnaasium, Pae tn 5.
Tel 5411 0128

Valimisjaoskond nr 30 
Lasnamäe gümnaasium, Pae tn 59.
Tel 5411 0130

Valimisjaoskond nr 34
Tallinna Laagna gümnaasium, 
vikerlase tn 16. Tel 5411 0134

Valimisjaoskond nr 41 
Tallinna Linnamäe vene Lütseum, 
Linnamäe tee 10. Tel 5411 0141

Valimisjaoskond nr 44 
Tallinna Läänemere gümnaasium, 
vormsi tn 3. Tel 5411 0144

Valimisjaoskond nr 36 
Tallinna Täiskasvanute gümnaasium, 
martsa tn 2. Tel 5411 0136

Valimisjaoskond nr 35
Lasnamäe vene gümnaasium,  
j. Koorti tn 23. Tel 5411 0135

Valimisjaoskond nr 33 
Kultuurikeskus Lindakivi, 
j. Koorti tn 22. Tel 5411 0133

Hääletamistoimingud
Valija saab elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus hääletades jaoskonnako-
misjonilt hääletussedeli. Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas 
ning kinnipidamiskohas, valija asukohas või hoolekandeasutuses saab valija lisaks 
ühe sisemise ja ühe välimise ümbriku ning elukohajärgse ringkonna kandidaatide 
nimekirja. Nii hääletussedel, ümbrikud kui ka nimekiri väljastatakse isikut tõendava 
dokumendi alusel.

Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on ka-
sutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. 
Isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart ja Eesti 
kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, me-
resõidutunnistus. Valija võib isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui see on keh-
testatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja 
sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on 
kehtiv. Pensionitunnistust ei käsitleta enam isikut tõendava dokumendina.

Hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsi-
lise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, 
kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kir-
jutab valija selleks ettenähtud kohta ühe kandidaadi registreerimisnumbri, kelle 
poolt ta hääletab.

Kui valija rikub hääletussedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal võimalus 
rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnako-
misjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisot-
sustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et 
otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija 
juuresolekul märge „tagastatud“ ja sedelit ei arvestata hääletamistulemuste kind-
lakstegemisel.

Elukohajärgses jaoskonnas murrab valija pärast hääletussedeli täitmist selle kokku 
ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatijäljendiga. 
Valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu või-
malik, võib teda aidata teine valija.

Kodus toimub hääletamine nagu elukohajärgses jaoskonnas vaid selle erisusega, et 
hääletussedelit ei märgistata pitsatijäljendiga enne valimiskasti laskmist.

Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, 
valija asukohas või hoolekandeasutuses murrab valija hääletussedeli pärast selle täit-
mist kokku ja pistab sisemisse (väiksemasse) ümbrikusse. Nii on tagatud valimiste 
salajasus, sest sisemisel (väiksemal) ümbrikul puudub valijale viitav teave. Selleks, 
et valija antud hääl jõuaks õigesse jaoskonda, tuleb väiksem ümbrik omakorda pista 
suuremasse ümbrikusse, millele on trükitud valija elukohaandmed ja viide hääle 
andnud valija elukohajärgsele jaoskonnale. Selle alusel jõuabki hääl õigesse valimis-
jaoskonda. Valija laseb ümbrikesse pakitud hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei 
ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija. Ümbrikku pitsatijäl-
jendiga ei märgistata.
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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! 

Порядок голосования
При голосовании на избирательном участке по месту 
жительства или на дому избиратель получает от изби-
рательной комиссии бюллетень для голосования. Если 
избиратель голосует на избирательном участке не по 
месту жительства, а также при голосовании в месте 
заключения, больнице или круглосуточном попечи-
тельском учреждении, то помимо бюллетеня для голо-
сования избирателю на основании удостоверяющего 
личность документа выдается два конверта (внутрен-
ний и внешний), а также список кандидатов, баллоти-
рующихся по избирательному округу в месте прожива-
ния избирателя. 

Удостоверяющим личность документом является вы-
данный государственным органом документ, на кото-
ром указаны имя владельца, дата его рождения или лич-
ный код, фото или отображение лица, а также подпись 
или ее отображение. Традиционно в качестве удостове-
ряющего личность документа подходят личное удосто-
верение, т.е. ID-карта, паспорт гражданина Эстонии, а 
также дипломатический паспорт, служебная книжка 
моряка или мореходное свидетельство. Избиратель 
может удостоверить свою личность и другим действу-
ющим документом, если тот установлен на  основании 
закона или другого правового акта и в нем указаны имя 
владельца, дата его рождения или личный код, фото или 
отображение лица и подпись владельца или ее отобра-
жение. Пенсионное удостоверение больше не считает-
ся удостоверяющим личность документом.

Избиратель заполняет бюллетень для голосования лич-
но, находясь в кабине избирательного участка без свиде-
телей. Если это невозможно по причине физического не-
достатка, избирателю может помочь в его присутствии 
и по его просьбе другой избиратель, но не кандидат его 
избирательного округа по месту жительства. Избира-
тель отмечает в специально отведенном на бюллетене 
месте № одного кандидата, за которого он голосует.  

Если избиратель испортил бюллетень или обнаружил на 
выданном бюллетене дефект, он может заменить испор-
ченный бюллетень, вернув его избирательной комиссии. 
Если избиратель уже отметил на бюллетене № выбран-
ного кандидата, то перед тем, как вернуть бюллетень 
комиссии, он зачеркивает этот № таким образом, чтобы 
его невозможно было прочитать. На не использованном 
избирателем и возвращенном комиссии бюллетене в 
присутствии избирателя делается пометка «возвращен», 
и в подсчете голосов данный бюллетень не учитывается.

При голосовании на участке по месту жительства по-
сле заполнения бюллетеня избиратель складывает его 
пополам и отдает его члену избирательной комиссии, 
который ставит на бюллетень печать. Избиратель опу-
скает бюллетень в ящик для голосования самостоятель-
но. Если это невозможно по причине физического не-
достатка, ему может помочь в его присутствии и по его 
просьбе другой избиратель.

Процедура голосования на дому отличается тем, что пе-
ред тем, как избиратель опускает бюллетень в ящик для 
голосования, на бюллетень не ставят печать. 

Если избиратель голосует на избирательном участке не 
по месту жительства, а также при голосовании в месте 
заключения, больнице или круглосуточном попечи-
тельском учреждении, то после заполнения бюллетеня 
избиратель складывает его пополам и кладет бюлле-
тень в выданный избирательной комиссией маленький 
(внутренний) конверт. Этим гарантируется секрет-
ность голосования, поскольку на внутреннем конвер-
те нет данных об избирателе. Чтобы голос избирателя 
был доставлен в правильный избирательный участок, 
внутренний конверт необходимо запечатать во внеш-
ний (большой) конверт, на котором указаны данные о 
месте жительства избирателя и избирательный участок 
по месту жительства избирателя. Избиратель опускает 
сложенный в конверты бюллетень в ящик для голосова-
ния самостоятельно. Если это невозможно по причине 
физического недостатка, ему может помочь в его при-
сутствии и по его просьбе другой избиратель. Печать на 
конверте не ставится.

Общая информация о голосовании
Избирательное право
Голосовать на выборах в Европейский парла-
мент имеет право человек, который:
• является гражданином Эстонии;
• ко дню выборов достиг возраста 18 лет;
• не признан судом недееспособным в отноше-
нии избирательного права;
• не признан судом виновным в совершении 
преступления и не отбывает наказание.
Право голоса есть также у гражданин другой 
страны Европейского союза, постоянным ме-
стом жительства которого является Эстония 
(данные места жительства занесены в регистр 
народонаселения Эстонии) и который:
• ко дню выборов достиг возраста 18 лет;
• не лишен права голоса в стране происхожде-
ния;
• не признан судом недееспособным в отноше-
нии избирательного права;
• не признан судом виновным в совершении 
преступления и не отбывает наказание.
Принять участие в предварительном голосова-
нии имеет право избиратель, который внесен в 
списки избирателей и на момент голосования 
достиг возраста 18 лет. Если избиратель внесен 
в списки избирателей, но на момент предвари-
тельного голосования ему 17 лет, он еще не име-
ет права голосовать в этот день.

В день выборов

Голосование на избирательном участке
Выборы в Европейский парламент пройдут 26 
мая 2019 года с 9:00 до 20:00. В этот день голосо-
вать можно на избирательном участке по месту 
жительства избирателя. 
 
Голосование на дому
По состоянию здоровья или по какой-либо 
иной уважительной причине избиратель может 
ходатайствовать о голосовании в день выборов 
на дому.
 
Письменное ходатайство о проведении голосо-
вания на дому избиратель может предоставить 
в управу района или комиссию избирательного 
участка, в список избирателей которого он вне-
сен, до 14:00 26 мая 2019 г. По телефону о голо-
совании на дому можно ходатайствовать 26 мая 
2019 г. с 9:00 до 14:00. 
 
В ходатайстве о голосовании на дому следует 
указать:
• фамилию избирателя;
• личный код избирателя;
• адрес избирателя;
• № средства связи избирателя;
• причину голосования на дому.

16 – 19 мая 

Предварительное голосование
С 16 по 19 мая с 12:00 до 20:00 избиратель мо-
жет проголосовать вне своего избирательного 
участка по месту жительства на следующих 8 
избирательных участках Таллинна: 
• избирательный участок № 7 – торговый центр 
Rocca al Mare, Палдиское ш., 102, на втором эта-
же атриума, рядом с эскалатором;
• избирательный участок № 14 – торговый центр 
Solaris, б. Эстония, 9, в атриуме нулевого этажа;
• избирательный участок № 20 –   торговый 
центр Kristiine, ул. Эндла, 45, на втором этаже 
атриума, в ближайшей к зданию парковки ча-
сти центра;
• избирательный участок № 37 – торговый 
центр Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13, 
возле главного входа в магазин Рими;
• избирательный участок № 42 – магазин 
Linnamäe Maxima XXX, Линнамяэ теэ, 57, возле 
входа в магазин, в непосредственной близости к 
стойке информации;
• избирательный участок №  50 – торговый 
центр Magistrali, б. Сыпрузе, 201, на втором эта-
же центра;

• избирательный участок №   57 – торговый 
центр Järve, Пярнуское ш., 238, на первом эта-
же центра, в коридоре, ведущем к магазину 
Tööriistamarket, перед магазином Koduekstra.
• избирательный участок № 77 – центр Stroomi, 
ул. Туулемаа, 20, в атриуме на втором этаже.
Данные участки были установлены распоряже-
нием № 12 от 11 апреля 2019 г. Государственного 
избирательного управления Эстонии.

20-22 мая

Голосование на избирательном участке
Принять участие в предварительном голосо-
вании можно в период с 20 по 22 мая с 12:00 до 
20:00 на всех 85 избирательных участках Тал-
линна, из которых на 19 избирательных участ-
ках можно проголосовать вне зависимости от 
места жительства избирателя. Вне зависимости 
от места жительства избирателя можно голосо-
вать на следующих избирательных участках:
Кесклинн
• избирательный участок № 14 – торговый 
центр Solaris, б. Эстония, 9;
• избирательный участок № 15 –  Таллиннская 
горуправа, площадь Вабадузе, 7.
Кристийне 
• избирательный участок №  20 –   торговый 
центр Кристийне, ул. Эндла, 45.
Ласнамяэ
• избирательный участок №  29 – управа района 
Ласнамяэ, ул. Палласти, 54;
• избирательный участок № 31 – магазин 
Paepargi Maxima XX,  ул. Паэпарги, 57;
• избирательный участок № 32 – магазин Smuuli 
Maxima XX, Ю. Смуули теэ, 9;
• избирательный участок № 37 – торговый центр 
Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
• избирательный участок № 42 – магазин 
Linnamäe Maxima XXX, Линнамяэ теэ, 57;
• избирательный участок № 43 – торговый 
центр Läänemere, Ляэнемере теэ, 30.
Мустамяэ
• избирательный участок № 46 – торговый центр 
Mustamäe, A. Х. Таммсааре теэ, 104a;
• избирательный участок № 48 – Мустамяэский 
центр здоровья, Эхитаяте теэ, 27;
• избирательный участок №  50 – торговый 
центр Magistrali, б. Сыпрузе, 201.
Нымме
• избирательный участок №   57 – торговый 
центр Järve, Пярнуское ш., 238;
• избирательный участок № 58 – Ныммеский 
центр культуры, площадь Туру, 2.
Пирита
• избирательный участок № 71 – управа района 
Пирита, Клоостри теэ, 6.
Пыхья-Таллинн
• избирательный участок № 77 – центр Stroomi, 
ул. Туулемаа, 20;
• избирательный участок № 80 – управа района 
Пыхья-Таллинн, ул. Ниине, 2.
Хааберсти
• избирательный участок № 6 – управа района 
Хааберсти, ул. Эхитаяте теэ, 109a;
• избирательный участок № 7 – торговый центр 
Rocca al Mare, Палдиское ш., 102;

Голосование в месте заключения, больнице и 
круглосуточном попечительском учреждении
В месте заключения, больнице и круглосуточ-
ном попечительском учреждении голосование 
будет организовано с 20 по 22 мая 2019 года 
на основании письменного заявления админи-
страции учреждения.  Письменное ходатайство 
о проведении голосования необходимо предо-
ставить в ближайший избирательный участок, 
организующий:
• предварительное голосование вне места жи-
тельства избирателя или 
• предварительное голосование по месту на-
хождения избирателя.

Чтобы избирательная комиссия успела организо-
вать голосование, надо подать ходатайство заблаго-
временно, желательно не позднее вторника 21 мая.

Место жительства избирателя, обозначенное 
в регистре народонаселения с точностью до 
района города
Избиратель, место жительства которого в реги-
стре народонаселения указано с точностью до 
района, сможет проголосовать на определен-
ном властями города избирательном участке в 
районе своего проживания. В Ласнамяэ таким 
участком является избирательный участок №   
29, действующий в помещениях управы района 
Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54.

Утраченные данные о месте жительства
Список избирателей составляется на основании 
данных в регистре народонаселения по состоя-
нию на 26 апреля 2019 года. После 26 апреля в 
список избирателей вносятся лишь те люди, 
у которых есть право голосовать, но кого по 
каким-то причинам нет в списке избирателей. 
 
Если данные о вашем месте жительства были 
утрачены в связи с вступившим с 2019 года в 
силу изменением закона о регистре народо-
населения, то вам необходимо предоставить 
ходатайство об изменении данных о месте 
жительства и внесении вас в списки избирате-
лей в управу района по вашему месту житель-
ства.   Чиновник, вносящий изменения в ре-
гистр народонаселения, вместе с составителем 
списков избирателей рассмотрят ваше ходатай-
ство и ответят вам незамедлительно.
Если у вас нет возможности в вышеупомянутом 
ходатайстве подтвердить право пользования 
помещением (предоставив копию документа, 
подтверждающего право пользования помеще-
нием или согласие собственника помещения), 
то данные о вашем месте проживания будут 
внесены в регистр народонаселения с точно-
стью до района города и в таком случае вы бу-
дете иметь право голосовать на избирательном 
участке, определенном властями города в рай-
оне вашего проживания. Если вы не уточните 
в течение 4 месяцев внесенный таким образом 
в регистр народонаселения адрес с точностью 
до района города, то данная запись будет вновь 
удалена из регистра народонаселения.
Предоставить уведомление о месте жительства 
можно следующим образом:
• через государственный портал  eesti.ee (войдя 
в систему с ID-картой или мобильным-ID или 
через банк), выбрав на первой странице «уве-
домление о месте жительства».
• предоставив бумажное уведомление о месте 
жительства в управу района по месту житель-
ства, в мэрию Таллинна или в ЗАГС.

Электронное голосование

Электронное голосование позволяет избирате-
лю голосовать, не приходя на избирательный 
участок. Электронное голосование продлится 
круглосуточно с  9 часов 16 мая и до 18 часов 
22 мая 2019 года. Подробную информацию об 
электронном голосовании можно получить по 
адресу valimised.ee.

Изменить электронный голос можно, проголо-
совав повторным электронным голосованием 
до 18 часов 22 мая 2019 или проголосовав на 
бумажном бюллетене в течение предваритель-
ного голосования, т.е. до 20 часов  22 мая  2019 
года. В таком случае будет зачтен только голос 
на бумажном бюллетене, а электронный голос 
будет аннулирован. В день выборов изменить 
электронный голос нельзя!  

Карта избирателя 
Перед выборами на указанный в регистре наро-
донаселения адрес избирателя будет прислана 
карта избирателя. Если электронная почта @
eesti.ee избирателя переведена на адрес ежеднев-
но используемой им электронной почты, то ему 
будет выслана электронная карта избирателя и 
бумажная карта в таком случае не высылается. 
Карта избирателя будет прислана избирателю 
не позднее 6 мая 2019. Карта избирателя но-
сит информативный характер, ее не требуется 
брать с собой на избирательный участок. На 
карте избирателя указаны данные о часах рабо-
ты и месте нахождения избирательного участка, 
а также его телефонный номер. Получение кар-
ты избирателя подтверждает, что избиратель 
внесен в списки избирателей.  Избиратель, кото-
рый к 11 маю 2019 не получил карту избирателя 
или получил карту, в данных которой имеется 
ошибка, может обратиться для разъяснений 
или исправления данных в районную управу. 
Внесенные в регистр народонаселения данные 
о своем месте жительства можно проверить на 
портале eesti.ee.

Выборы в Европейский парламент 2019 



2

Detsember 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

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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Massaažikabinett
Tervendav ja üldmassaaž

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

Ostan garaažiboksi Lasnamäel. 
Kõik pakkumised on teretulnud. 

Telefon: 545 11053

SÜNNIMÄRKIDE digitaalne uuring (tervel 
kehal) Tallinnas. Dr Aarne. 70€ — 

www.vita.ee 669-0806

Mustamäe Elamus SpaAKADEEMIA TEE 30, TALLINN   I       650 2000  I  www.elamusspa.ee  I

EESTI SUURIM SPAA- JA SAUNAKESKUS

Pere päevapilet 35€ / tavahind 69€
Kehtib 13.05-30.06.2019 E-P

SISALDAB: 
2 täiskasvanut ja kuni 3 last vanuses 6-16 (kuni 5-aastased tasuta)

12 erinevat sauna 

25-ujula ja väikelaste basseini kasutust

TASUTA põnevaid saunarituaale

Eraldi väikelaste spaa-mänguala

TASUTA ajapiiranguta parkimist 320-kohalises parklas
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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! 

STIILNE LINNAAUTO FAKTO AUTOST,
AUTOMAATKÄIGUKASTIGA JA

5-AASTASE GARANTIIGA!

LASTE
ALLERGOLOOGI
KOMPLEKSTEENUS

w w w . m e d i c u m . e e

Laste allergoloogi kompleksteenus on tasuline teenus - hinna
sisse kuulub arsti vastuvõtt, arsti hinnangul diagnoosimiseks
vajalikud analüüsid ja uuringud vastavalt näidustusele ning
vajadusel korduv vastuvõtt.


