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Ümberistumiseta 
Stroomi randa

Novembrikuu lõpus hakkas tööle Lasna-
mäe ja Põhja-Tallinna vaheline bussiliin.

Buss nr 66 peatub järgmistes peatustes: 
Priisle, Rauna, Kiviku, Mustakivi, Tae-
vapuna, Pikri, P. Pinna, J. Smuuli tee, 
Kalevipoja, Liikuri, Lasnamägi, Oruvä-
rava, Oru, Reidi tee, Pikksilma, Uus-Sa-
dama, Linnahall, Balti jaam, Kelmiküla, 
Ristiku, Sõle, Ädala, Kolde puiestee, 
Nisu, Ehte, Kari, Randla, Pelguranna, 
Supelranna, Helme, Kolde puiestee, 
Ädala, Ristiku, Tehnika, Hotell Tallinn 
(Toompuiesteel), Balti jaam, Linnahall, 
Uus-Sadama, Pikksilma, Reidi tee, Oru, 
Lasnamägi, Liikuri, Kalevipoja, P. Pin-
na, Lasnamäe turg, Pikri, Taevapuna, 
Mustakivi, Kiviku, Rauna, Priisle.

Vormsi tn 5 koerte 
jalutusväljaku 
korrastamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti tellimusel alustati novembris 
Vormsi tn 5 koerte jalutusväljakute kor-
rastamisega. Korrastamise käigus vahe-
tatakse välja vananenud treeninguele-
mendid, pingid ja ekskremendikastid. 
Väljakule lisatakse liiva, et vähendada 
liigniiskust ning remonditakse piir-
deaed. Tööde lõpetamise tähtaeg on 
jaanuar 2020. Korrastustööde ajal on 
koerte jalutusväljaku kasutamine häiri-
tud. Palume mõistvat suhtumist.

Linnaosa sai uued 
bussiootekojad
Tallinna Transpordiameti tellimusel 
paigaldati novembrikuus Lasnamäe-
le kolm uut bussiootekoda. Ootekojad 
kerkisid Osmussaare teele Osmussaa-
re peatusse suunaga linna ning uude 
Taevapuna peatusse Punasele tänavale 
Kuuli ja Taevakivi tänavate vahel, suu-
naga linna ja linnast välja.

Parkimisreeglid hoovides

Peatuda ja parkida on keelatud:
• kohtades, kus sõiduk muudab teiste sõidukite liikumise 

võimatuks või häirib jalakäijate liikumist;
• jalgratta- või/ja jalakäijate teede ristumiskohas sõiduteega, 

samuti ülekäiguradadel ning ristmikel kõnniteede suunas;
• ühissõidukite peatumiskohtades;
• kohtades, kus sõiduk võib blokeerida sisse- ja väljapääsud 

hoovidesse, garaažidesse, kortermajade ja prügimajade 
juurde.

Parkimisreeglite täitmist kontrollib munitsipaalpolitsei ja 
rikkumise korral on neil õigus teha hoiatus või trahvida au-
toomanikku. Rikkumistest saab teatada, helistades Tallinna 
munitsipaalpolitsei üldnumbrile 14 410.

Luubi all on lume koristus ja 
äravedu sisekvartaliteedel
Kuigi ilmajaam lubab det-
sembrikuuks sooja ja valda-
valt vihmast ilma, võib järsk 
lumesadu tulla üllatusena ka 
kõigeks valmis kommunaal-
teenistustele. Selle ennetami-
seks toimus novembrikuu al-
guses Tallinna laulukaare all 
pealinna tänavatel kasutatava 
talihooldustehnika ülevaatus, 
kus Tallinna Kommunaalameti 
lepingupartnerid, tänavapu-
hastusfi rmad Tänavapuhastuse 
AS, Tallinna Kommunaaltee-
nused OÜ ja Eesti Keskkonna-
teenused AS näitasid oma val-
misolekut libedusetõrjeks ning 
lumekoristuseks.

Valmisolek number üks

Ühtekokku on talveperioo-
dil Tallinna tänavatel valmis 
lumetõrjetöid tegema 77 teh-
nikaühikut (47 puisturit ning 
30 multifunktsionaalset meh-
hanismi) ja 43 käsitööbrigaadi 
ning täiendav lumekoristus-
tehnika – kuus laadurit, viis 
lumepuhurit ja 17 kallurit. 
Talveperioodi alguseks on le-
pingupartnerid varunud li-
bedusetõrjeks kokku 7350  t 
naatriumkloriidi, 35 t kalt-
siumkloriidi ja 864 t graniit-
sõelmeid. Liiklusohtlikesse 
kohtadesse on paigaldatud 31 
puistematerjalide konteine-
rit. Erakorraliste lumeolude ja 
teede erakorralise puhastuse 
reservi on linnas planeeritud 
750 000 eurot.

Kes mille eest vastutab

Lumekoristuse ja libedusetõr-
je eest linnaosa territooriumil 
vastutavad erinevad organisat-
sioonid. Näiteks kvartalisisestel 
teedel korraldab lumekoristust 
linnaosavalitsus, bussiliikluse-
ga tänavatel Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalamet.

Hooldustsükli aeg kvartalisises-
tel teedel on 12 tundi, mis tä-
hendab, et lumesahk peab jõud-
ma puhastada tänavad 12 tunni 
jooksul peale lumesaju algust. 
Lume- ja libedusetõrjetööd toi-
muvad vastavalt tänavapuhas-
tuse lepingutes kehtestatud tal-
vistele marsruutidele. Esimeses 
järjekorras puhastatakse lumest 
kõrgema seisunditasemega 
teed, kus liigub ühistransport. 
Lund kvartalisisestelt teedelt 
välja ei veeta (ainult kohtadest, 
kus kuhjatud lumehanged pii-
ravad nähtavust ja muutuvad 
liiklusele ohtlikuks).

Selleks, et tagada lumekoristuse 
kvaliteet, tuleb elanikel võima-
lusel parkida sõiduk selliselt, et 
see ei takistaks lumetõrjetöid.

Lumekoristustööde järele-
valvet teevad linnaosavalit-
suse linnamajanduse osa-
konna spetsialistid Kristjan 
Järv (e-post: kristjan.jarv@
tallinnlv.ee või tel 645 7703) 
ja Janis Vahter (e-post: janis.
vahter@tallinnlv.ee või tel
645 7782). Ohtlikest jää-
purikatest võib teavi-
tada MUPOt telefonil 
14 410.

Lumetõrjet teeb sel hooajal 77 tehnikaühikut.

Lumesahk peab jõudma puhastada tänavad 12 tunni jooksul peale lumesaju algust.

Parkimisreeglite rikkumise korral on munitsipaalpolitseil õigus 
trahvida autoomanikku.
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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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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    

Talveks valmis!
Vahetult enne talvepühi on 
tavaks võtta kokku eelnevad 
362 päeva. Mööduv aasta 
jääb meelde eelkõige tänu 
enneolematutele kirgedele, 
mis lõid lõkkele seoses lin-
naosa transpordiarteril – 
Laagna kanalil – toimuvate 
USA filmilavastaja Chris-
topher Nolani filmivõtete-
ga. Uudis linnaosa peamise 

magistraali võimalikust kuuajalisest sulgemisest pani hinge 
kinni nii lasnamäelastel kui ka Pirita, Viimsi ja Maardu ela-
nikel, kelle tee kesklinna kulgeb sageli meie linnaosa kaudu.

Õnneks suutsid linnavõimud leida kompromisslahenduse 
ning väljapakutud liikluspiirangud ei seganud oluliselt ei au-
toomanikke ega ühistranspordikasutajaid. Filmivõtted tõid 
Lasnamäele ka rikkaliku kultuuriprogrammi, kohalik muusi-
kakool aga sai tänu neile kauaoodatud noodialused. Saladus-
kate all ütlen, et järgmisel aastal ootab meid veel üks algatus, 
mis viiakse ellu Nolani võtetega seotud projekti raames.

2019. aastal avati Lasnamäe eri otsades kaks vabaaja- ja puh-
keala – Priisle park ja Pae promenaad. Tegu on veel ühe sam-
muga Lasnamäe maine muutmise suunas, sest meie linnaosa 
ei ole ammu enam magalarajoon.

Kuigi ilm ei rõõmustanud meid veel „päris“ lumega, näita-
sid kommunaalteenistused ja linnaosa töötajad juba valmi-
dust võtta lumesajud ja kiilasjää „täies relvastuses“ vastu. Nii 
on erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse 
tarbeks linnaeelarves eraldatud 750  000 eurot. Sisekvarta-
liteedel, mille korrashoiu eest vastutab linnaosavalitsus, on 
hooldustsükli aeg 12 tundi, mis tähendab, et lumesahk peab 
jõudma puhastada tänavad 12 tunni jooksul peale lumesaju 
algust. Kui teil on muresid seoses lumekoristusega või teede 
ja tänavate korrashoiuga, võtke kindlasti ühendust meie hea-
korraspetsialistidega – teid võetakse kuulda ja aidatakse.

Talve lahutamatuks osaks on ka talisport ning Lasnamäe on 
ka siin esiplaanil. Jaanuarikuu alguses on Tondiraba jäähallis 
oodata kaks Kontinentaalse Hokiliiga mängu, mille pileteid 
saate võita, võttes osa loosimisest leheküljel 3.

Pimedal talveajal tuleb teedel olla eriti ettevaatlik. Linnaosa 
noortenõukogu korraldas kohalikes koolides helkurite jaga-
mise kampaania, mis näitas, et Lasnamäe koolide õpilased 
suhtuvad oma turvalisusse teadlikult ja vastutustundlikult. 
Koolieast väljunud lugejatele tuletan aga meelde, et helkurit 
tuleb kanda vasaku põlve juures ning kinnitada tuleb see riie-
tele, mitte kotile, sel moel on seda näha mõlemast küljest.

Soovin teile rõõmsat ja turvalist talveaega, rahulikke jõule 
ning ilusat vana-aasta õhtut!

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe Noortenõukogu korral-
das helkurite jagamiskampaania.

26. novembril tähistataval kodaniku-
päeval jagati Lasnamäe linnaosa koo-
lilastele helkureid. Kampaania kor-
raldajad – Lasnamäe Noortenõukogu 
liikmed, linnaosavalitsuse esindajad, 
Politsei- ja Piirivalveameti ja munitsi-
paalpolitsei töötajad – alustasid päe-
va helkurite olemasolu kontrolliga 
kohalike koolide sissepääsude juures. 
Need, kellel helkurit ei olnud, said 
selle kingituseks koos õpetlike sõna-
dega valguspeegeldavate elementide 
olemasolu olulisusest.

Kampaania jätkus sama päeva õh-
tul, kui Pae, Priisle ja Kivila parkides 
lõid särama helkuripuud, andes nii-
viisi igale soovijale võimaluse saada 
endale oma helkur. Ühtlasi seletasid 
kampaania korraldajad, kuidas tuleb 
helkurit kanda (vasaku põlve juures) 
ning miks ei piisa vaid kotile kinni-
tatud helkurist (seda on näha vaid 
ühest küljest).

Kampaaniast osa võtnud Lasnamäe 
linnaosa vanema asetäitja Jelena 
Kalbina rõhutas noortega suhtlemi-

se olulisust, lisades, et talve hakul 
on eriti päevakajaline just helkurite 
teema. „Pimedal ajal linnas liikudes 
on eluliselt oluline olla ettevaatlik ja 
ka ettenägelik. Helkuri kandmine ai-
tab oluliselt kaasa jalakäijate turvali-

susele, tehes neid nähtavaks teistele 
liikluses osalejatele ning eelkõige 
sõidukijuhtidele. Hoidke ennast ja 
oma lähedasi, olge liikluses tähele-
panelikud. Soovin kõigile rahulikke 
jõule ja ilusat uut aastat!“

Õpilased, kellel helkurit ei olnud, said selle kingituseks.

Kampaania korraldajad seletasid, et helkurit tuleb kanda vasaku põlve juures.

Kahes linnaosavalitsuse hallatava 
asutuse juhtkonnas on toimunud 
muutused.

Novembrikuus alustasid tööd Las-
namäe Noortekeskuse uus juht Igor 
Šerman ja Kultuurikeskuse Linda-
kivi direktori asetäitja Artur Raid-
mets.

Lasnamäe Noortekeskuse uus juht 
Igor Šerman on lõpetanud Tartu 
Ülikooli keskkonnafüüsika magist-
riõppe füüsikaõpetaja erialal. Vara-

semalt on Šerman töötanud füüsi-
kaõpetajana, viimased aastad on ta 
tegutsenud erasektoris tegevjuhina. 
Ta on aktiivne ühiskondlikes tege-
vustes ning korraldanud ka jalgpal-
liturniiride sarja.

Kultuurikeskuse Lindakivi kuns-
tilist tegevust kureeriva direktori 
asetäitjana alustas tööd tele-, raadio- 
ja muusikamees Artur Raidmets. 
Georg Otsa nimelise Tallinna Muu-
sikakooli lõpetanud Raidmetsa lava-
kogemus algas ansamblist Modern 

Fox, mis sai tuntuks 1930. aastate lu-
gudega. Pärast ansamblist lahkumist 
on Raidmets töötanud õhtujuhina, 
mõnda aega juhtis ta Pärnu linna 
kultuuriosakonda. Laiemale ava-
likkusele on Artur Raidmets tuttav 
televisioonist ja raadiost, kus ta on 
täitnud nii saatejuhi kui ka peatoi-
metaja ülesandeid.

20 aastat töötas Lindakivi kultuu-
rikeskuse direktori asetäitjana Igor 
Jermakov, kes asus oktoobrist juhti-
ma Maardu Kultuurikeskust.

Uued näod linnaosa asutustes

Kontrollitud: helkurid on nüüd olemas 
kõigil Lasnamäe koolilastel



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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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

20.12 kell 18.00 – Jõulukontsert. Esinevad show-grupp IRIS, SK NORD võistlustantsijad, laste laulustuudio 
Nupukesed, tantsustuudio Mission4, TIP-TOP klubi, 4/8 Dance studio. Pilet 5 €.
21.12 kell 13.00 – Laste laulustuudio Nupukesed kontsert “Jõulutähed”. Pilet 4 €.
22.12 kell 18.00 – TIP-TOP KLUBI jõulukontsert. Pilet 7 €.
23.12 kell 18.00 – Kontsert “Vene tähed Eestis”. Pilet 10 €.
27.12 kell 13.00 – Christmas concert. Tasuta.
27.12 kell 18.00 – MTÜ The Way To Dance Agency kontsert Carousel. Pilet 5 €.
28.12 kell 12.00 – Loomingukeskuse Aplaus aruandekontsert. Tasuta.
28.12 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
29.12 kell 18.00 – Ühingu Kalinka kontsert „Uusaasta show“. Pilet 7 €.
04.01 kell 18.00 – Pereansambli “Zotovich” soolokontsert. Pilet 7–10 €.
10.01 kell 13.00 – Talvekontsert “Tuhkatriinu”. Pilet 5–10 €.
10.01 kell 18.30 – Talvekontsert “Tuhkatriinu”. Pilet 5–10 €.
11.01 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar & Co bänd. Pilet 5 €.
25.01 kell 18.00 – KVN mängud. Pilet 5 €.
25.01 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black & White. Pilet 5 €.
26.01 kell 14.00 – Kontsert “Sakala laululapsed”. Tasuta.
29.01 kell 19.00 – Etendus „Moskva – Petuški”. Pilet 8–12€.
TASUTA NÄITUS Kuni 31.12 Valeri Smirnovi mälestusnäitus „Mitu neist langes sellesse kuristikku.”

Lasnamäe Noortekeskus. Punane 69.  
Tel 5556 7784. http://noortekeskus.ee/

19.12 (kellaaeg täpsustamisel) – Noortekeskuse jõulupidu. Piletiinfo tel 5556 7784.
23.–27.12 – Noortekeskuse talvelaager. Piletiinfo tel 5556 7784.

Lasnamäe Sotsiaalkeskus. Killustiku 16.
Tel 621 8998, 5301 0410. www.lsk.ee

14.01 kell 14.00 – Kontsert. Laulab Kadri Savva.
21.01 kell 14.00 – Kontsert. Laulab Anne Velli.
28.01.20 kell 14.00 – Klassikalise muusika kontsert. Esinevad Anželika Niitla (sopran), Joonas Käsper (bari-
ton), Elina Tšertšel (klaver). Kavas M. Glinka, R. Schumann, P. Tšaikovski.
NÄITUS Kuni 06.01 – Neonila Semenchuki Jaapani oshima-stiilis piltide näitus.

Tähelepanu! Sotsiaalkeskuses toimuvad kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev registreerimine Killustiku 16 
või telefonidel 621 8998, 5301 0410. Kohtade arv on piiratud. Sotsiaalkeskuse poolt organiseeritavate tasuliste 
teatrite külastuste ja ekskursioonide kohta saab infot Killustiku 16, kodulehel www.lsk.ee või telefonidel 621 
8998, 5301 0410.

ÜRITUSED DETSEMBRIS JA JAANUARIS

Suur hoki Tondiraba Jäähallis
10.–11. jaanuarini toimub Tallinnas kaks KHL-i 
regulaarsete meistrivõistluste matši. Üks Soo-
me hoki võimsamatest meeskondadest – Joke-
rit – kohtub Tondiraba jäähallis Tšerepovetsi 
Severstaliga.

KHL-i peetakse Euroopa tugevamaks hokilii-
gaks. Sellise tasemega meeskondi võib harva 
näha Eesti pealinnas. Jokerit külastas Tallinna ka 
aasta tagasi. Meeskonna kahevõistlused Moskva 
Spartaki ja Severstaliga tekitasid siis hokifänni-
des suurt huvi.

Jokeritel on staarväravavaht

Jokerite meeskonna koosseis kujutab endast noo-
ruse ja meisterlikkuse liitu. 12 hokimängijal on 
võistluskogemus maailma kõige tugevamas hoki-
liigas NHL.

Enne käesoleva hooaja algust ühines Soome klu-
biga 36-aastane väravavaht Antti Niemi, kes on 
ookeani taga mänginud 10 hooaega. Temast sai 
esimene Soome väravavaht, kes on võitnud NHL-i 
peaauhinna – Stanley karika. 2010. aastal tähistas 
Niemi võitu koos Chicago meeskonnaga.

Veterani parimad aastad on mõistagi seljataga, 
kuid ülikogenud meister aitab oma jõuga Jokeritel 
pääseda Gagarini karika play-off mängudele.

Teistest Jokerite mängijatest võib välja tuua pika-
kasvulise ründaja Marko Anttila (tema pikkus on 

203 cm). Marko oli möödunud hooajal Soome 
koondise kapten, kusjuures meeskond võitis sen-
satsiooniliselt maailmameistrivõistlused Bratisla-
vas.

Kogenud ründemängija päästis soomlaste au 
veerandfinaali mängu lõpus rootslastega, samuti 
viskas ta ainsa värava poolfinaalmatšis Venemaa 
meeskonnaga, kuldmedalimatšis aga tekitas kaks 
korda pahameelt kanadalastele.

34-aastane ründemängija on endiselt rivis ja valmis 
näitama oma meisterlikkust ka Eesti publikule.

Severstal kuulub miljardärile

Soome klubi vastane Tšerepovetsi Severstal esin-
dab Venemaa üht suurimat metallurgiakombi-
naati. Terasevalukombinaati kontrollib kuulus 
Vene miljardär Aleksei Mordašov.

Vologda oblasti meeskond on aga KHL-i kõige 
noorem. Kui Jokerite keskmine vanus on peaae-
gu 29 aastat, siis sama näitaja on Severstalil 24 
aastat.

Möödunud hooajal vastased juba kohtusid Tallin-
nas. Tookordse duelli võitis Soome klubi tulemu-
sega 3 : 2. Jokeritel õnnestus võita vaid 35 sekundit 
enne lõpuvilet.

Eelseisvate jäähallis toimuvate Jokerite matšide 
korraldajaks on Ekspress Meedia.

Antti Pihlström

Билеты можно приобрести каждый 
день на втором этаже ТЦ Ümera Keskus 

(магазин Toys Planet).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА  
ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК!

TERE TULEMAST 
LASTE AASTAVAHETUSE PEOLE!

Pileteid saab soetada iga päev 
Ümera Kaubanduskeskuse teisel korrusel 

(Toys Planet kaupluses).

4€IGAT PILETIOSTJAT OOTAB 
JÕULUVANA  KINGITUS!

КАЖДОГО КУПИВШЕГО 
БИЛЕТ ЖДЕТ ПОДАРОК 

ОТ ДЕДА МОРОЗА!

LAPSI OOTAVAD SUUREPÄRANE ETENDUS, 
KOMMID, KINGITUSED JA LOOSIMISED!  

МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ ЖДЕТ ИНТЕРЕСНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПОДАРКАМИ, КОНФЕТАМИ 

И РОЗЫГРЫШАМИ!

Узнайте больше: 

WWW.UMERAKESKUS.EE
Uuri lisaks: 

WWW.UMERAKESKUS.EE

21. detsembril kl 14.00
21 декабря  в 14.00Ümera Keskus koostöös 

Linnaosa Valitsusega 
korraldavad lastele 
uue aasta ürituse 

Ümera Keskus совместно 
с управой Ласнамяэ
проводит детский
новогодний праздник

Osale loosimises ja võida  
kaks piletit Jokerit – 
Tšerepovetsi Severstal matšile. 

Loosimises osalemiseks leia kampaaniapostitus 
Facebookis või täida kupong ja postita  
see hiljemalt 31. detsembriks.

Võitjatega võetakse ühendust  
6. jaanuaril 2020.

• Nimi, perekonnanimi:

________________________________________________    

• E-posti aadress: 

________________________________________________

• Telefon:

________________________________________________

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti 54
11413 Tallinn

SAAJA 
TASUB

POSTIKULU

Litsentsi nr 1952

MAKSTUD VASTUS
EESTI
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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! 

Juubelit tähistava klubi 
koduks on Lasnamäel 
asuv Kultuurikeskuse 
Lindakivi Huviringide 
Maja.

Rahvakunsti Klubi asutaja 
oli 1989. aasta septemb-
ris – uue ärkamisaja al-
gul – paljude tolleaegsete 
käsitööringide liitumisel 
tuntud käsitööõpetaja 
Mare Sihvre. Tema juhen-
damisel valmisid esimese-
na rahvariided nii meil kui 
ka Peterburi eestlastel, kes 
olid meie klubi liikmed. 
Tihedad kontaktid tekki-
sid Kanada ja Rootsi eest-
lastega.

Aeg on toonud muutusi 
nii klubi juhtkonnas kui 
ka liikmete hulgas.

Meie praegune asukoht 
Lindakivi Kultuurikeskuse 
Huviringide Majas, Kale-
vipoja 10, on olnud meile 
koduks juba 25 aastat.

Meie tegemised

Oma ala meistrite käe 
all korraldame erinevaid 
kursusi klubi liikmetele 
ja käsitööhuvilistele väl-
jastpoolt klubi. Klubi liik-
mete kasutada on erialane 
raamatukogu, koolitus- 
klass, kangastelgede ruum, 
värviköök, ahi portselan-
maali tegemiseks. Telgedel 
valmivad kaltsu- ja katte-
vaibad, sõbad, linikud jne. 

Üks telg on saori-tehnikas 
esemete valmistamiseks.

Hooaja jooksul korral-
dame töötubasid, kus 
valmivad mitmesugus-
tes tehnikates esemed: 
niidigraafikas kaardid, 
makramee- või pärltehni-
kas ehted, jõuluehted, hel-
kurid, siidimal jm.

MTÜ Rahvakunsti Klubi 
Erakool Veerik on Ees-
ti Vabaharidusliidu liige 
ning liidu kaudu osaleb 
klubi Euroopa Sotsiaal-
fondi struktuuritoetuste 
projektis ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi pro-
jektis „Ettevõtlik õppija 

2016–2019“. Lisaks ette-
võtlikkusele õpiti projekti-
de raames kangastelgedel 
kudumist, tekstiilesemete 
tuunimist ning rahvuslike 
mustrite kasutamist täna-
päeva moes.

Klubi sünnipäeva tähistasi-
me aprillis näitusega „Ar-
hailine tikand ja vaibad“.

Uued kursused

Rahvakunsti Klubi on 
meie liikmetele kohaks, 
kus saab ühtaegu tegeleda 
oma hobidega, suhelda 
käsitööd armastavate ini-
mestega ja lasta fantaasial 
lennata.

Jaanuaris algavad uued 
kursused. 

Kui on huvi ja soov osale-
da, vaata www.rahvakuns-
tiklubi.ee ja www.facebook.
com/rahvakunstiklubi.

Ootame oma kollektiivi 
uusi liikmeid, kellele pa-
kub käsitööga tegelemine 
rõõmu ja kellel on soov ka 
ise oma ideid ja tegemi-
si meile tutvustada ning 
meie ühingu ettevõtmisi 
rikastada.

Soovime kõigile käsi-
tööhuvilisele palju põne-
vaid mõtteid ning nobe-
daid näppe!

Liikuri elamukvartali  
III etapi ehitus

Rahvakunsti Klubi Lasnamäel tähistab  
oma 30. tegevusaastat

YIT Eesti alus-
tas Liikuri ela-
mukvartali kol-
manda etapi 
ehitust, mille 
tulemusel ker-
kib 2020. aasta 
lõpuks 8-korru-
seline elamu 46 
korteriga. Juba valminud Liikuri esimese ja valmimisjärgus teise 
etapi 118 korterist on omaniku leidnud 98. Kolmanda etapi ehi-
tuse käigus valmib ka elamukvartali omanäoline hoovilahendus. 
Hoovi rajatakse valgustatud paviljon lauatennise laua ja võrkkii-
kedega, laste veeloomingu ala ja välijõusaal.

Äsja ehitust alustatud elamu korterid on avatud planeeringuga, 
esimese korruste kodudes on hoovi avanevad terrassid, kõigis üle-
jäänud korterites päikesepoolsed rõdud. Neljanda kuni kaheksan-
da korruse rõdudelt saab nautida päikeseloojanguga merevaadet. 
Majas on ühe- kuni neljatoalised korterid, millest väikseim on 
35,7 ruutmeetrit ja suurim 87 ruutmeetrit. Liikuri 5B elamu on 
B-energiaklassiga. Hoone valmib 2020. aasta sügisel.

Munitsipaalmajade elanikud,  
endised sundüürnikud!
Neljapäeval, 19. detsembril kell 12–14 toimub 
Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2)

Eesti Üürnike Liidu kõnekoosolek
* Eesti Üürnike Liidu 25 aastat.
* Sundüürnike teema Riigikogus.
* Kas ja millal sünnib õigusriik ka sundüürnike jaoks?
* Baltisaksa vara küsimusest Eestimaal.
* Omandireformi valupunktid Vabariigi Valitsuse dokumentides.
* Raamatu „Lõhutud elud II“ esitlus.

Lisainfo: 
Eesti Üürnike Liit
Sakala 23A 
Tel: 5308 3191
E-post: est.tenants@neti.ee
www.kodueest.ee

Rahvakunsti Klubi osalemas Keskaja Päevadel Raekoja platsil.

18.12 kell 12.00 – Seenioride jõuluhommik “Liikumine 
ja pikaealisus“ (eesti ja vene keeles)*. Liigume ja vaata-
me huvitavat filmi raamatukoguhoidja Inna Milovanova 
juhendamisel.

20.12 kell 12.00 – Mälutreening (eesti keeles)*. Läbiviija 
eakate mälutreener Tiiu Jalakas, MTÜ 65b.
*Üritusesarja “Õnnelik seenior raamatukogus” toetab Tal-
linna Linnavalitsus

Laagna raamatukogu (Võru tn 11)
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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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ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUS!

Mustakivi Keskus, 
Mahtra 1, 
2 korrus, 

LASNAMÄE, 
TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.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 ! 

Ehitus- ja remonttööd eraisikutele, korteri-
ühistutele ja fi rmadele. raul@vivamees.ee, 
5100250

Kui sa...
- naudid suhtlemist ja klienditeenindust
- oled arenemisvõimeline ja kiire õppija
- oled kohusetundlik ja aus
- oskad eesti ja vene keelt suhtlustasandil

Kandideeri kuni 31.12.2019 ja liitu meie 
meeskonnaga varsti avatavas Chicks 
wings and fries müügipunktis Lasnamäel. 

Tel: 56493497. e-mail: bentlainou@gmail.com

Soovime oma kliente rõõmustada, 
pakkudes neile unustamatuid maitsee-
lamusi ning head teenindust, et muuta 
kogu ostuprotsess võimalikut lihtsaks ja 
mugavaks.

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

DERMATOLOOGI
KOMPLEKSTEENUS

näonaha probleemid (sh akne,
rosaatsea)
kahtlust tekitavad sünnimärgid
nahamoodustised
sügelev nahk
ebamäärane lööve nahal/naha allergia
psoriaas
küüneseened ja muud
küünteprobleemid
nahavähk

Tasuline kompleksteenus –  hinna

sisse kuulub arsti vastuvõtt, arsti

hinnangul vajalikud analüüsid ja

uuringud vastavalt näidustusele.
 
Peamised põhjused, millega nahaarsti
poole pöördutakse:

Punane 61, Tallinn; tegevusluba nr L03690

605 0601

UUS TERVISEPOOD
НОВЫЙ МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2019 
või kuni kaupa jätkub. 

Предложение действительно 
до 31.12.2019 или пока хватит товарa.

Linnamäe tee 57, Tallinn (Maxima XXX)
E-R 10-20, LP 10-18

Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-18

soodustus kõikidele toodetele*
скидка на все товары*

*v.a. kampaaniatooted/ кроме товаров кампании

Kingime tervist!
Дарим здоровье!

Paira südametilgad 40 ml
Südametilgad sisaldavad kasulikke 
ravimtaimi, mis aitavad tugevdada 
südame tööd, veresooni ja hoida 
normaalset vererõhku. 

Сердечные капли содержат полезные 
травы, которые поддерживают работу 
сердца, сосудов и нормального 
кровяного давления.

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

-40%

2.16
tavahind 3.60

 содержат полезные 
травы, которые поддерживают работу 

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

-40
2.

tavahind

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

Enimmüüdavad 
südametilgad 

Eestis!

Самые 
продаваемые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!
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kuuskede põletamine.
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Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
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pimedad hetked eredamaks. 
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kondliku soojuse ja küünlasä-
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taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
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me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

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

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
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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! 

Kallid lugejad! www.lasnaleht.ee 
soovib teile helgeid pühi 

ning ainult häid uudiseid 2020. aastal!

Дорогие читатели! www.lasnaleht.ee 
желает вам светлых праздников 

и только хороших новостей в 2020 году!

 VIANOR RAHA   VIANOR RAHA   VIANOR RAHA

• Uute rehvide ost

• Sillastend

• Rehvide vahetus
* VIANOR RAHA annab 10 € soodustuse ülaltoodud teenustelt  
   VIANOR keskuses Peterburi tee 58b kuni 31.03.2020.
* Üks VIANOR RAHA kehtib ühe tellimuse/arve kohta. Kui tellimuse/arve  
  summa jääb alla 10 €, siis ülejäävat summat ei tagastata.

• Alusvankri kontroll

• Kliimasüsteemi täitmine

• Remonditööd

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

Kas 
lund 
näed?

Meie oskame 
Sind aidata!

660 2553

* Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Tel. 545 11053.

* NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata Tal-
linnas. Dr. Aarne, Dr. Zagnin. Vastuvõtt 50€ — 
www.vita.ee 669-0806. 

* LAAGRID PROBLEEMSETELE TEISMELIS-
TELE!  Avalda soovi: laagrid@trainableup.com. 

* Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid 
58599737.

* Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671.

* VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallin-
nas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - www.vita.ee 
669-0806.

* Sisekaitseakadeemia otsib oma kollektiivi koris-
tajat, kes hoolitseks akadeemia igapäeva korras-
hoiu eest. Töö on õhtuti. Omalt poolt pakume 35 
päeva puhkust, stabiilset ja kindlat töötasu ning 
töötamist uues kaasaegses hoones. Lisainfo: Žan-
na Lääne. tel 5810 3414.

Otsime tublisid puhastusteenindajaid. Töö sisu: 
Päevakoristaja, masinist ja kojamees Miiduran-
na konsumis. Tööaeg: päevakoristaja graafi ku 
alusel 12.00-21.00, masinist ja kojamees 07.00-
10.00. Lisainfot telefonidel: 555 88 780 ja 555 80 
118 (vene keeles).


