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Linnaosas on suurenenud vaja-
dus pallimängudeks sobivate si-
seruumide järele, kerkiv mitme 
spordisaaliga hoone leevendab 
seda nõudlust.

Sikupilli asumis paiknevast Pae pargist 
on tasapisi kujunemas spordisõprade 
lemmikkoht. Pargi radadel on iga ilmaga 
näha jooksu- ja kepikõnniharrastajaid, 
talvine suusarada meelitab talisportlasi. 
Vahetus läheduses asub paljude spor-
timisvõimalustega Lasnamäe Spordi-
kompleks. Peagi kerkib pargi serva ka 
pallimängude keskus, sest Tallinna lin-
navalitsus otsustas seada selle rajamiseks 
Paepargi tn 11 kinnisasjale läbirääkimis-
tega pakkumise korras hoonestusõiguse.

Detailplaneering võimaldab püstitada 
Paepargi tn 11 kinnisasjale, kus on 4000 
m² ehitusalust pinda, mitmete spor-
disaalidega hoone. Hoonestusõiguse 
seadmise eesmärk on rajada kinnisasjale 
kinnine pallimängude keskus. Aastatega 
on vajadus pallimängude sisehalli järele 
kasvanud nii harrastajate kui ka profi -
sportlaste seas, olemasolevad sisehal-
lid aga ei kata üha suurenevat nõudlust. 
Hoonestaja peab lõpetama ehitustööd ja 

vormistama ehitise ja seda teenindavate 
rajatiste kasutusload nelja aasta jooksul, 
alates hoonestusõiguse kandmisest kin-
nistusraamatusse. Hoonestaja peab ehi-
tama ka keskust teenindavad rajatised 
(sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos 

tänavavalgustuse ning liikluskorraldus-
vahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised). 
Lisaks kohustub hoonestaja projekteeri-
ma ja ehitama Paepargi tänav T2 kinnis-
tule tänavarajatised, mis tagavad sellele 
juurdepääsu avalikult kasutatavalt teelt.

19. mail toimus Peterbu-
ris rahvusvaheline koreo-
graafi a festival-konkurss 
„etalon“, kus esmakord-
selt osalesid Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumi an-
sambli „solnõško“ noo-
red tantsijad.

Konkursil kogesid noored 
seda, kuivõrd suur ja mit-
mekesine on tantsumaailm. 
„Oravate“ tantsu esitamise 
eest pälvisid nad karika ja 
2. kategooria diplomi. An-
sambli juhatajat Inna Stepa-
novat tunnustati medaliga 
„Tantsukultuuri säilitamise 
eest“.

Festival toimus Peterburi 
Moskva rajooni loomemajas. 
Lasnamäe linnaosa valitsuse 
ja Moskva rajooni vahel on 
sõlmitud kavatsuste proto-
koll.

Tantsuansambli juhataja Inna 
Stepanova, ansambli tantsijad 
ja nende vanemad tänavad 
konkursi korraldajaid sü-
damliku vastuvõtu ja Grand 
Maket show-muuseumi kü-
lastuse eest. Suur tänu ka reisi 
korraldanud Lasnamäe lin-
naosa valitsusele!

Kutse esinemiseks järgmise 
aasta konkursil on tantsuan-
samblil juba käes...
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Pae parki kerkib spordikompleks
Lasnamäe elanike arv 
tõusis esmakordselt 
üle 120 000

Maikuus purustas Lasnamäe elanike 
arv senised rekordid, kui pealinna suu-
rimasse linnaossa registreerus 120 000. 
elanik. Aastaga on lasnamäelaste arv 
kasvanud ligi 700 inimese võrra. Kõige 
kiiremini suurenes Lasnamäe elanik-
kond 2013. aastal, mil kehtestati tasuta 
ühistransport. Toona registreeris end 
Lasnamäele 1441 inimest.

sotsiaalkeskus 
on juulis puhkusel

Lasnamäe Sotsiaalkeskus on puhku-
seks suletud 2.–29. juulini. Huvialarin-
gid alustavad uuesti tööd septembris. 
Sügisest lisandub keskuses kolm uut 
huvialaringi: käsikellade ansambel, 
lauluklubi (eesti keeles), näitering. Hu-
vilistel palutakse end registreerida tele-
fonidel 621 8998, 5301 0410, sotsiaal-
keskuses (Killustiku 16) kohapeal või 
e-posti aadressil Meeme.Kudu@lsk.ee.

Lastekeskuse suvelaagrid

Ajavahemikul 14. juuni – 13. juuli ja 22. 
– 31. august 2018 korraldab Lasnamäe 
Lastekeskus linnalaagreid. Laagri tege-
vus toimub kl 9–17, lastele on tagatud 
kaks söögikorda päevas. Laagri päeva-
hind on 12 eurot, ühenädalase vahetuse 
maksumus on 60 eurot. Registreerimi-
ne tel 635 6828, 551 1977 või e-posti 
aadressil juhataja@llk.tln.edu.ee.

raamatukogust 
saab laenutada 
liikumisvahendeid

Paepealse raamatukogu (P. Pinna 8) 
spordivahendite kogu on täienenud 
uute spordi- ja liikumisvahenditega.
Uusi vahendeid hankides on raama-
tukogu silmas pidanud just noori, kes 
saavad nüüd tasuta laenutada tõukera-
tast, rula ja kiivrit. Lisaks on valikus 
erinevad pallid, tasakaalulint, kom-
pass, sammulugeja, pulsikell, lendavad 
taldrikud, joogamatt, stepipink, hüpits, 
hantlid jpm.

Lasnamäe noored tantsijad esinesid 
Peterburis festivalil

Aastatega on vajadus pallimängude sisehalli järele kasvanud
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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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suuremahulised ehitustööd 
jätkuvad ka suvel

tänavu ootab Lasna-
mäed tõeliselt kuum 
suvi, sest valmimas 
on mitu kauaooda-
tud spordiobjekti, 
mis peaksid muutma 
meie linnaosa laste 
ja noorte jaoks veelgi 
ligitõmbavamaks.

Enim elevust pakub 
noortele ilmselt Tondiloo 

pargis asuva spordiväljaku ehituse lõpp. Lähitulevikus 
leiab väljakul nii ekstreemspordi harrastajatele mõeldud 
betoonist rampe kui ka tänavavõimlemise e workouti väl-
jaku ning parkuuriseadmeid. Uus spordiväljak avatakse 
juuli lõpus – augusti alguses, nii et oodata ei tule enam 
kaua.

Teine suurejooneline spordiobjekt valmib aadressil M. 
Härma 14, kuhu ehitatakse staadion, mille tõmbenumb-
riks saab sisseehitatud jahutussüsteemiga uisurada. Nii 
saavad sportlased ja uisuspordi harrastajad harjutada 
värskes õhus, sõltumata tujukast Eesti ilmast. Uisuraja 
kõrval valmivad jalgpalliplats, võrkpalliväljakud, kaugus-
hüppeala ja jooksurada. Objekti lõpetamine on kavanda-
tud selle aasta sügisesse.

Autosõidufänne kindlasti rõõmustab 
üsna trööstitus seisus oleva Varraku 
silla remont. Praegu käivad remondi 
ettevalmistustööd, uuenenud sild peaks 
valmima aasta lõpuks.

Kokkuvõtteks võibki öelda, et linnaosa olulisemad objek-
tid saavad tasapisi korda – see parandab elukeskkonda 
ning muudab Lasnamäge veelgi kaunimaks.

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

LinnAOsAVAneMA VeerG

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

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

“
”

igaüks meist soovib, et lin-
nakeskkond oleks kaasaeg-
ne, korras ja hooldatud. 
suvisel ajal on pargis eri-
ti palju inimesi, sestap on 
paslik meelde tuletada pea-
misi käitumisreegleid.

Lemmikloomadega jalutamine

Parkides ei tohi lemmiklooma-
ga jalutada ilma jalutusrihmata. 
Oma lemmiku järelt tuleb koris-
tada ning jälgida, et ta kedagi ei 
häiriks, hirmutaks ega ohustaks.

Kergliiklustee kasutamine

Kergliiklusteel on suuremaks 
ohuallikaks jalgrattur, kes võib 
kiire ja ulja sõidustiiliga ohustada 
jalakäijaid. Jalakäijad omakorda 
peaksid olema kergliiklusteel ja-
lutades tähelepanelikud ja valmis 
läheneva ohu korral kiirelt rea-
geerima. Tänavu paigaldasime 
Pae pargi asfaltteedele ka vastava 
tähistusega teekattemärgistuse.

Piknikuplatsi kasutamine

Piknikuplatsidel ei tohi teha lõ-
ket, grillida ega tarbida alkoholi. 
Küllalt sageli seda kõike siiski te-
hakse, mistõttu kaalub linnaosa-
valitsus piknikukohtade likvidee-
rimist just korterelamute vahetus 
läheduses, eelkõige Pae pargis.

Veelindude toitmine

Pae pargi kõrvale, nagu ka pal-
jude Tallinna veekogude juurde, 

on paigaldatud veelindude toit-
mist keelavad märgid. Kahjuks 
ei teadvusta pargis jalutajad, et 
pealtnäha armas ja loodus- ning 
lapsesõbralik tegevus – toidetak-
se ju linde koos pere väiksemate 
liikmetega – võib tuua sulelistele 
hoopis kahju. Muu hulgas kinni-
tab seda asjaolu, et 2017. aastal 
hukkusid Pae tiigis luigepojad 
just ületoitmise tõttu.

Pargis viibimine

Pargi inventari ja haljastust ei tohi 
lõhkuda, sellele ei tohi teha grafi tit 
ja maha ei tohi visata prügi. Samuti 
ei ole avalikes kohtades aktseptee-
ritav vali muusika ja kaaskodanik-
ke häirida võiv agressiivne ja eba-
tsensuurne kõneviis. Seda peaks 
asendama linnulaulu kuulamise ja 
looduse nautimisega.

Puhka vastutustundlikult!

Piletihinnad ja suvised 
lahtiolekuajad:
• E–N kl 11–20 – 5 eurot,
lapsed vanuses 6–17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot kl 11–16.
• R–P kl 12–22 – 6,5 eurot,
lapsed vanuses 6–17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10–22.
Saun on suletud: 13. juunil, 
23. juunil, 24. juunil, 27. juunil.

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Mullu Pae tiigis hukkunud luigepoegade surma põhjuseks 
oli ületoitmine

Piknikuplatsidel ei tohi teha lõket
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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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Manuela Pihlap
linnaosa vanema asetäitja

Kolmandat korda toimu-
nud rahvaspordiürituse 
põhivõistlusest võttis osa 
360 jooksjat, kokku osa-
les võistlustel üle poole 
tuhande jooksusõbra.

23. mail toimunud 4,8-kilo-
meetrisel Lasnamäe Pae pargi 
III rahvajooksul osales kokku 
üle 500 suure ja väikese jook-
susõbra. Põhidistantsil startis 
360 jooksjat ehk varasematest 
kordadest tunduvalt rohkem. 
Ajal, mil Eestis on niivõrd pal-
ju spordiüritusi, on ligi pool 
tuhat osavõtjat positiivne ülla-
tus. See andis meile kinnitust, 
et kohalikud inimesed on üri-
tuse omaks võtnud. Tõesti tore 
oli näha sellisel hulgal Lasna-
mäe noori! Lisaks koolidele 
olid rohkearvuliselt esindatud 
FC Levadia noormängijad. 
Võistlustest osavõtt oli kõigile 

tasuta, kuid osalejad said toe-
tada SA Tartu Ülikooli Kliini-
kumi Lastefondi. Annetused 
suunatakse arendavaid teraa-
piaid vajavatele raskelt haigete-
le lastele häirunud funktsioo-
nide parandamiseks. Võistluse 
korraldas Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus koostöös MTÜ Stami-
na SK ja Sparta Spordiseltsi-
ga. Auhinnalauale panustasid 
Sportland ja Adidas, lisaks veel 
SYNLAB, Kitchen Rõõm ja Tal-
linna Teletorn.

Pae pargi rahvajooks püstitas osalejate rekordi

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
7.06 kell 15.00 – Lasnamäe seenioride kool. Moelooja Diana Denissova 
loeng „Kuidas kaasajastada oma garderoobi ning anda riietele uus 
hingamine“ (vene keeles)*.
8.06 kell 18.00 − Suvekontsert. Esinevad kultuurikeskuse tantsu- ja 
laulukollektiivid. Pilet 5 €.
9.06 kell 11.00 − Tantsuteater RADA retroetendus “Meie lapsepõlv”. 
Pilet 7 €, lapsed ja pensionärid 5 €.
9.06 kell 12.00 − Tantsuteater RADA retroetendus “Meie lapsepõlv”. 
Pilet 7 €, lapsed ja pensionärid 5 €.
9.06 kell 19.00 − Claudia Ševtšenko flamenkotantsu stuudio hooaja 
lõpukontsert. Pilet 10 €.
9.06 kell 19.00 − Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
15.06 kell 13.00 − Lasnamäe kinoklubi. Eesti mängufilm „Seenelkäik”. 
Tasuta*.
17.06 kell 19.00 − Stuudio Arte Flamenco hooaja lõpuetendus. Piletid 
eelmüügist 10 €, kohapeal 15 €.
30.06 kell 19.00 − Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.

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

Üritused juunis

esimesed lõpetajad said eV100 sümboolikaga osalejamedali

Võistluse kiiremad mehed ja linnaosa vanem Maria Jufereva

rahvajooksul osalesid nii harrastajad kui ka sportlased

Võistluse kiiremad naised

rahvajooksul osales üle 500 jooksja

Tulemused
Mehed
1. Martin Vilismäe 15:28

2. Sergei Rjabõškin 15:37

3. Yuri Kovaljov 15:47

Poisid A-klass
1. Robert Telpt 15:38

2. Mihkel Trees 16:46

3. Hardy Kaska 17:28

Poisid B-klass
1. Jesse Lauter 18:35

2. Maksim Jelin 19:33

3. Jens Pihkva 19:58

Meesveteranid
1. Priit Simson 16:28

2. Jaanus Pedak 16:32

3. Alan Lebrecht 17:07

Naised
1. Merill Mägi 19:07

2. Katrin Kütt 20:10

3. Hannagret Luks 20:30

Tüdrukud A-klass
1. Janika Vilde 21:32

2. Kristina Andronova 23:22

3. Alina Stoljarova 24:33

Tüdrukud B-klass
1. Sofia Matskevitš 22:51

2. Maria Kovaljova 23:10

3. Darja Ionina 24:04

Naisveteranid
1. Alla Kedrova 20:15

2. Marge Nõmm 21:12

3. Irina Oleinits 22:40
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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! 

Erika Jefimova
Lasnamäe Muusikakooli  
direktor

tallinnas tegutseb kolm 
munitsipaalmuusikakoo-
li, nendest noorim on Las-
namäe Muusikakool, kus 
19. aprillil tähistati 18. 
sünnipäeva.

Tunnustus kodus ja võõrsil

Lasnamäe Muusikakooli õpi-
laste head taset näitavad peale 
kontsertide ka saavutused va-
bariiklikel ja rahvusvahelis-
tel konkurssidel. Märtsikuus 
toimus vabariiklik konkurss 
„Parim noor instrumentalist 
2018“, kus meie kool oli esinda-
tud akordioni, löökpilli, viiuli, 
kitarri ning kandle erialadel.

Lõppkontsert toimus 29. april-
lil 2018 Tallinna Filharmoonia 
Mustpeade maja Valges saalis, 
kus auhinnakarikad anti ka 
meie kooli parimatele.

Rõhk üldkultuurilisel arengul

Lasnamäe Muusikakoolis pan-
nakse rõhku õpilaste üldkul-
tuurilisele arendamisele. Koolis 
toimuvad tuntud muusikute 

kontserdid, õpilastega käiakse 
kontsertidel ja etendustel ning 
iga-aastastel õppereisidel heli-
loojatega seotud elu- ja tegevus-
kohtadesse. Meie kooli õpilased 
on käinud W. A. Mozarti, L. van 
Beethoveni, F. Liszti, E. Griegi ja 
paljude teiste heliloojate radadel. 
Ka sel kevadel käisime õppereisil 
Tšehhimaal. Brno ooperiteatris 
vaatasime balletietendust „Neli 
aastaaega“, külastasime tšehhi 
heliloojate Bedřich Smetana ja 
Antonin Dvořáki muuseume. 
Lasnamäe Muusikakoolis toi-
mub õppetöö 20 erialal ja tun-
nid algavad peale üldharidus-
kooli tundide lõppu. Õpilased 
omandavad seitsme aasta jook-
sul muusikalise põhihariduse, 
et soovi korral jätkata õpinguid 
kõrgema astme muusikaõppe-
asutustes. Meie lõpetajad õpi-
vad Otsa-koolis ja Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemias.

Vastuvõtt

Igal kevadel ootame Lasnamäe 
Muusikakooli uusi õpilasi, nii 
ka tänavu. Konsultatsioonid 
toimuvad 4. juunil kell 15–18 
(ette valmistada lauluke). Vas-
tuvõtukatsed toimuvad 5. juu-
nil kell 15–18 ja 6. juunil kell 
11–14. Avaldusi võetakse vastu 
kantseleis tööpäeviti kell 12–18.

Majapidamistes kasutatavad kaks eri-
nevat gaasi – maagaas ning vedelgaas – 
meile otseselt mürgised ei ole. 

Siiski võivad need suures koguses õhku sattudes 
või vähese värske õhu juurdevoolu tõttu tekitada 
halba enesetunnet, peavalu ja nõrkust ning hal-
vimal juhul ohustada meie elu ja tervist. Selleks, 
et saada gaasilekkest aru, on majapidamises ka-
sutatavatele gaasidele lisatud lõhnaaineid. Seega 
– kui tegemist on hoone torustikust või korteri-
test alguse saanud gaasilekkega, siis on selgelt tun-
da gaasile iseloomulikku lõhna. Kui tegemist on 
maa-aluste torustike lekkega, siis selle avastamine 
on võimalik vaid gaasi mõõteriistadega.

Gaasilekke kahtluse korral

• Võimalusel sulge kohe gaasi juurdevool. 
Kui lekke põhjustajaks on lahtine kraan plii-
di või ballooni juures, siis tuleb see kohe sul-
geda. Kui aga torustik on vigastatud, siis sul-
ge kraan, mille kaudu gaas torustikku jõuab.

• Tuuluta ruume akende ja uste avamisega. 
Et oht kindlalt möödas oleks, tuleb ruume 
tuulutada vähemalt pool tundi.

• Ära kasuta ruumis lahtist tuld ega elektrit. 
Igasugune süüteallikas – lahtine tuli, elekt-
risäde – võib ruumiõhus leiduva gaasi süü-
data. Seetõttu ei tohi pärast ohu avastamist 
ühtegi elektrilist seadet lülitada ega seinast 
välja tõmmata.

• Lahku ohtlikust ruumist või piirkonnast. 
Kui gaasileket ei õnnestu tuvastada või gaa-
si juurdevoolu sulgeda, tuleb ohust kohe 
informeerida lähedal olevaid inimesi ning 
ohukoldest eemalduda.

• Ohu korral informeeri häirekeskust numbril 
112 ja helista gaasi avariiliinile 13 404!

Kõige levinumaid gaasiga seotud õnnetusi on 
põhjustanud hooldamata seadmed, ettevaatama-
tu gaasiga ümberkäimine, torustike vananemine 
ning vale ruumide ventilatsioon. Seega saab iga 
gaasitarbija ja -seadme omanik palju ise teha sel-
leks, et õnnetusi ära hoida.

1. Esmane soovitus on kasutada seadmete 
paigaldamisel ainult selleks spetsialisee-
runud ja litsentsi omavaid ettevõtteid. 
Samuti tuleb veenduda, et ruumides oleks 
nõuetekohane ventilatsioon ning paigal-
datud vingugaasiandur.

2. Teiseks tuleb lasta nii maja kui ka korte-
ri gaasiseadmeid pidevalt hooldada, et 
veenduda nende ohutuses. 

3. Gaasiseadmetega korteri soetamisel tuleb 
tutvuda kasutusjuhenditega ning tellida 
seadme tehniline ülevaatus. Hädavajalik 
on juhendada kõiki pereliikmeid, eri-
ti lapsi, kuidas ohutult gaasiseadmetega 
ümber käia ning kuidas käituda gaasiava-
rii korral.

Me kõik teame, et 
lapsed on meie tu-
levik ja selle tulevi-
kuga on vaja aktiiv-
selt tegeleda.

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Viimastel aastatel on Tallinna linnavalitsus võtnud vas-
tu ridamisi lasteaedu puudutavaid otsuseid. Olgu need 
siis tasuta toitlustamine, lasteaiaõpetajate ja -abide pal-
kade pidev tõstmine jmt. On igati tore, et koolieelsed 
lasteasutused on linna eelarvelises fookuses ka järgne-
vatel aastatel. Vastvalminud eelarvestrateegias on laste-
aedade tervikrenoveerimiseks ette nähtud 10 miljonit 

eurot aastas. Ka varasemalt on eelarves olnud vahen-
deid jooksvateks remonditöödeks, ent nende maht pole 
alati olnud piisav ega ka võrreldav nüüdse rahasüstiga. 
Tõsi, ka nende varasemate eraldistega on suudetud 
kaasajastada ja osaliselt ka remontida mõned lasteaiad 
aastas. Ent vaatamata sellele vajavad remonti veel sada-
kond. Seega – uus rahaeraldis aitab kindlasti senisest 
kiiremini ja suuremas mahus olukorda parandada.

Olen viimase poole aasta jooksul abilinnapea ame-
tis jõudnud külastada pea kolmandikku lasteaedadest 
ning tutvunud nende olukorraga. Ei saa öelda, et see 
pilt just väga trööstitu on, aga üsna kirju on see küll. 
On linnaosasid, kus koolieelsete lasteasutuste olukord 
on pisut parem, aga on ka neid, kus olukord hullem. 
Viimaste seas on näiteks Haabersti, Kesklinn ja Põh-
ja-Tallinn. Linnaosavalitsused ei ole siin milleski süüdi: 
selline on olnud ajalooline olukord, mida on aga või-
malik parandada ja seda peabki tegema. Kahes viimati 

mainitus asuvad nii mõnedki lasteaiad väga vanades 
hoonetes, mis ehk on näinud sanitaarremonti, ent ter-
vikuna ei vasta koolieelsetele lasteasutustele kehtesta-
tud terviseohutuse nõuetele. Seega on majade tervikre-
noveerimisteks eraldatud kümme miljonit aastas väga 
vajalik rahasüst. 
Rahanumbrid, millest siin kirjutan, tunduvad tavako-
danikule küll üle mõistuse suurtena. Ent vaadates het-
keolukorda ehitusturul, siis on selge, et selle eraldisega 
pole võimalik rahuldada kõikide lasteaedade vajadusi 
ja nii mõnigi pisut paremas olukorras olev lasteaed 
peab veel aastaid oma järge ootama. Samas proovime 
veel enne suvepuhkust koos haridusameti spetsialisti-
dega kirja panna järgmise nelja aasta konkreetse reno-
veerimiskava ning mul on seejärel võimalik teavitada 
lasteaedade juhatajaid, millal ja milliste majadega ha-
katakse lähiaegadel tegelema. Ka see teadmine, et minu 
maja saab uue kuue konkreetses, mitte aga ebamäärases 
tulevikus, on oluline teadmine.

Linn eraldab lasteaedade renoveerimiseks rekordsummasid

Päästeameti ja eesti Gaasi 
soovitused gaasiõnnetuste 
ennetamiseks

Lasnamäe Muusikakool  
kutsub õppima
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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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Juuni 2018

Avasime Virbi 10 
uue kabineti.
Juunis mitmed 
pakkumised!

• Põhjalik nägemiskontroll
• Tipptasemel tehnika
• Lai valik raame

Broneeri aeg:
660 2553 või
virbi@silmatervis.ee

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

UUED 2-4-TOALISED
KORTERID MUSTAKIVIS56 268 258 kaili@endover.ee   •   endover.ee/vegaMüügiinfo

MÖBLEERITUD FUAJEE

HALJASTATUD HOOVIALA

AVAR JA TURVALINE PARKIMINE

KÕRGENDATUD TURVALISUS

Katuseterrassid ja rõdud Saunakompleks

PeoruumidLaste mängutuba

TASUTA LISAVÄÄRTUSED MAJA ELANIKELE

Broneerides korteri märksõnaga „Lasnamäe leht“, saad kingituseks 
EURONICS’i kinkekaardi väärtusega 500 €. Ühe korteri ostmisel 
saab kasutada vaid üht soodustust korraga. Kampaania keh b kuni 
31.08.2018. Pakkumine ei keh  juba sõlmitud broneerimislepingutele 
ning soodustust ei saa kasutada tagasiulatuvalt.

*  

5Müügiinfo

Broneerides
EURONICS’
saab kasutad
31.08.2018. 
ning soodust

*  

Kodu ostjale kingituseks
kinkekaart*500 €

69 900 €
HINNAD ALATES

Parkimiskoht ja panipaik
hinnas

Kohtumisel on ka venekeelne tõlge.
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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! 

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

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

Ootame Kärberi, Läänemere, Mustakivi, 
Punasesse ja Tähesaju Selverisse tööle

PUHASTUSTEENINDAJAID
TEENINDAJAID

PAGAR-KÜPSETAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID

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

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

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

RAHVAKOHTUMINE

Keskerakond kutsub Rahvakohtumisele 
ja pere üritusele

16. juunil kell 11:00 Tondiraba Huvikool 
(Punane 69)

 

Räägime Eesti riigi 
tulevikust ja kõigest, 
mis on Lasnamäe 
elanikele oluline!

Eriprogramm lastele: 
näomaaling, vibulaskmine 

ja erinevad õpitoad

 
Palume osavõtust teada anda 14.juuniks e-posti aadressil 

lasnamae@keskerakond.ee või telefonil 56061890

ATKO Liinid OÜ 
pakub tööd 

bussijuhtidele, 
võimalus töötda 

omale sobiva 
koormusega. 

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

Массажный 
кабинет

Оздоровитель-
ный и общий 

массаж

Punane, 14A, 
каб. 204

Тел.: 
+37258083429

Massaaži-
kabinett

Tervendav ja 
üldmassaaž

Punane 14A, 
kab. 204

Tel.: 
+37258083429

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.VAVARS.EU!!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка 
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И РАБОТА
В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ФИНЛЯНДИИ
Описание работы: В трудовые обязанности входит изготовление

по чертежам различных бетонных изделий

МЫ ИЩЕМ РАБОТНИКОВ С ОПЫТОМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

• стеновых элементов (сэндвич-панели,
  бетон с обнаженным заполнителем, бутобетон)

• TT, TTS

• полые панели

• столбы, балки

•  ригели

• балконы

• опалубки и армирование железа

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• опыт изготовления бетонных изделий

• владение англиским и/или русским
   языком на уровне разговора

• гражданство Латвии или паспорт ЕС

•  плюсом будет возможность
   пользоваться личным автомобилем

• добросовестность, точность,
  корректность
 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• стабильную работу в сменах

• зарплату два раза в месяц

• размещение (двухкомнатные квартиры,
   в квартире не более 2-х человек)

• компенсацию расходов (билеты на
   паром, топливо, рабочая одежда, средства
   индивидуальной защиты)

• страховку

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

EstEmploy OÜ, Peterburi tee 2F, 10112
Tallinn, Eesti. Рег.Но. EE101390185
zane@estemploy.ee
Тел. +371 257 161 74

ПОЧЕМУ РАБОТАТ У НАС?

EstEmploy основные сферы деятельности в странах Скандинавии-
строительство, промышленность и логистика

У нас есть 7-летний
опыт работы и более

100 сотрудников

В Финляндии нам
выдано свидетельство
“Надежная компания”

в Эстонии титул
“Самое успешное

предприятие
Эстонии”

Ценность EstEmploy
наши работники

гражданство Эстонии или паспорт ЕС

kristjan@estemploy.ee +37253055385 
uku@estemploy.ee +3725072099


