
Neli Laagna tee silda muutuvad mugavamaks ja turvalisemaks.

Tallinna linn ootab linlaste ettepanekuid ja tagasisidet Laagna tee sildade juurde-
pääsude eskiisprojektidele, millega on kavas parandada sildade ligipääsetavust 
mh lapsevankritega ja ratastoolis liikuvatele elanikele. 

Uusi lahendusi saavad Lindakivi, Saarepiiga, Pae ja Pallasti sillad. Igale silla-
le projekteeritakse erilahendus sõltuvalt selle asukohast ja ümbritsevate ehitiste 
eripäradest. Rajatavad pandused saavad olema maksimaalselt 5% kallakuga, 
kuid alguses ja lõpus on kallak madalam. Panduste pikkused jäävad 90 ja 170 
meetri vahele. Pikematel pandustel paigaldatakse kurvidesse ka istumispingid. 

Lindakivi ja Saarepiiga sildadele on projekteeritud üks, Pallasti sillale kaks ja 
Pae sillale kolm pandust.  

Panduste valmimisel jäävad kasutusse ka olemasolevad ühistranspordipea-
tuste juurde viivad trepid. Mõne lahenduse puhul rajatakse vana trepi ja panduse 
juurde uued väiksemad trepid. Panduste ja uute treppide rajamisega nihkub paa-
rikümne meetri võrra ka osade ühistranspordipeatuste asukoht.

Ehitustöid on kavandatud jaotada etappideks. Ehitusprojektide valmimisel 
alustatakse töid Pallasti ja Lindakivi sildadel, teises etapis luuakse uued juurde-
pääsud Pae ja Saarepiiga sildadele.

Eskiisprojektidega saab lähemalt tutvuda www.tallinn.ee/et/laagnasillad, ettepa-
nekuid ja tagasisidet oodatakse kuni 3. aprillini.

Laagna tee nimesildid nähtavamaks!

Märtsikuu alguses uuendati nimesildid 10 üle Laagna 
tee viival sillal. Päikese ja saju koosmõjul muutusid 
vanad sildid aja jooksul peaaegu loetamatuks, 
siltide uuendamisel kasutatud materjal peaks aga 
olema ilmastikukindlam. Kokku vahetati 20 nimesilti 
Pallasti, Võidujooksu, Pae, Juhan Smuuli, Lindakivi, 
Miina Härma, Saarepiiga, Varraku, Mustakivi ja 
Raadiku sillal, seda nii kesklinna kui ka linnast välja 
viival suunal. Töid teostas KP Factory OÜ, tööde 
kogumaksumuseks kujunes 5472 eurot. 

Tasuta psühholoogiline nõustamine 
MTÜ Eluliin pakub Tallinna elanikele tasuta 
psühholoogilist nõustamist eesti, vene ja ukraina 
keeles (silmast-silma nõustamine laupäeval on 
praegu ainult vene ja ukraina keeles). 

Silmast-silma vastuvõtud toimuvad tööpäeviti 
9.00–19.00, laupäeviti 10.00–15.00 aadressil 
Pärnu mnt 9a. Vajalik on eelregistreerimine 
telefonil 631 4300. 

Vastuvõtul saab nõu erinevate elukriiside 
(lahutus, perekonfl iktid), akuutsete kriiside 
(õnnetusjuhtumid, surmad), aga ka erinevate 
vaimsete seisundite (stress, suitsiidimõtted) puhul. 
Eraldi tähelepanu pööratakse paguluses olevate 
inimeste vaimse tervise seisunditele. 

Vastu võtavad Tallinna Psühholoogilise Kriisiabi 
nõustajad. Nõustamine on konfi dentsiaalne ja 
anonüümne.

Erakorraliste tervisehäirete 
loengu kordus

7. veebruaril toimus linnaosavalitsuses selle aasta 
esimene Lasnamäe eakate nõukogu avatud 
koosolek, kus erakorralistest tervisehäiretest rääkis 
Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees ja arst 
Arkadi Popov. Arvestades mitut saadud kõnet ja kirja 
palvega korraldada üritus võimalusel ka vene keeles, 
otsustas linnaosavalitsus koosolekut korrata. 

Järgmine Lasnamäe eakate nõukogu avatud 
koosolek toimub kultuurikeskuses Lindakivi 
(J. Koorti 22) 19. aprillil algusega kell 14.00. 
Külalisesinejaks on Lääne-Tallinna Keskhaigla 
juhatuse esimees ja arst Arkadi Popov, kes räägib 
huvilistele erakorralistest tervisehäiretest. Sel 
korral toimub koosolek ainult vene keeles.

Kuna osalejate arv on piiratud, siis toimub ka 
kohustuslik eelregistreerimine e-posti aadressil 
eve.annus@tallinnlv.ee või telefonil: 645 7719.

Alates 3. aprillist 
vastab linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
elanike küsimustele 
esmaspäeviti 
ajavahemikul 
kella 16–17 telefonil 
645 7780.
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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 
1. märtsi seisuga 119 453 inimest. 
Veebruarikuuga võrreldes suurenes elanike arv 
152 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Suured muutused Laagna teel

Lindakivi silla alla jääv bussipeatus venitatakse pikemaks ja nihutatakse kesklinna suunas.

Eskiisprojektide kirjeldusega saab tutvuda 
ka sildadel paigaldatud infotahvlitel.



1993–1995
Erastamine
Pärast Eesti taasiseseisvumist käib 
aktiivne erastamine: inimesed saa-

vad nii oma korterite kui ka ettevõtete 
omanikeks. Protsess kestab aastaid 
ja vaidlusi jätkub kauaks. Eriti kee-
ruline seis on kooperatiivkorteritega: 
algselt pidi suur kooperatiiv jagune-
ma majaühistuteks ja seejärel luuak-

se nende baasil korteriühistud. Turg 
elavneb ja uute eraomanike vahel 
läheb lahti aktiivne kauplemine: tih-
tipeale müüakse kortereid dollarite 
eest ja raha võetakse tehingule kaa-
sa kilekotiga.

Lasnamäe Leht Märts 20232

Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2023
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Levitamine: AS Eesti Post
Küsimused seoses 
kojukandega: 645 7721

Väljakutsete rohke talv
Seljataha on jäämas linnaosavalitsuse 
jaoks väljakutsete rohke aeg – talv ja Rii-
gikogu valimised. Kui esimesega lähme 
võitlusesse igal aastal ja ainuke erinevus 
tavapärasest talvest oli tõsiasi, et tegemist 
oli nii minu enda kui ka meie uue partneri 
jaoks esimese terve talvega Lasnamäel, 
siis Riigikogu valimiste korraldamisega 
peame tegelema vaid kord nelja aasta ta-
gant. Nüüd mõlemast pikemalt.

Riigikogu valimised
Lasnamäe linnaosa moodustab koos Kesk-
linna ja Piritaga Riigikogu valimistel ühe ring-
konna. Meie ringkonnas on kokku 121 703
valijat, kellest 61,8% hääletas nendel vali-
mistel. Lasnamäel oli sel korral 60 304 vali-
jat, kellest valimistel osales 36,9%. Huvitav 
on asjaolu, et nendel valimistel hääletas 
inimesi rohkem kui mullu, kuid osalus nii 
ringkonna sees kui ka Lasnamäel oli natu-
kene madalam kui eelmistel valimistel.

Kokku töötas ringkonnas 36 jaoskon-
da, millest 20 asusid Lasnamäel. Jaoskon-
dade tööd korraldab linnaosa territooriumil 
linnaosavalitsus. Siinkohal tänan kõiki ini-
mesi, kes olid seotud meie jaoskondade 
töö ja teenindamisega. Käisin ise jaoskon-
nad läbi ja nägin oma silmaga, et vaata-
mata suurele mahule toimis kõik kenasti 
ning kõik, kes soovisid valida ja omasid 
selleks õigust, said seda teha turvaliselt 
ja mugavalt. Kokku hääletas Lasnamäe 
jaoskondades 22 234 valijat (Kesklinnas 
9 460, Pirital 3 626) ning e-hääli oli meie 
ringkonnas sel korral 37 637.

Need valimised on olnud väga õpet-
likud kõikide jaoks. Täna on meie riigis 
tekkinud ainulaadne olukord, kus ühel 
erakonnal on tugev ülekaal parlamendis. 
Mida see endaga kaasa toob, näitab aeg.

Talv ei jätta jonni
Kuigi kalender näitab, et oleme jõudnud 
märtsi keskpaika, paistab aknast ikka talv. 
Kuid hetkel tundub see juba meeldivam ja 
ilusam kui alguses, vähemalt minu jaoks. 
Jõuluaegne esimene lumesadu oli kesk-
misest oluliselt suurem, lisandusid suu-
red temperatuurikõikumised. Isegi parima 
tahtmise juures ei saanud selleks lõpuni 
valmis olla, aga niisugune talve algus oli 
hea proovilepanek nii minu enda, mees-
konna kui ka partneri jaoks. Kahjuks ei 
saanud me sellises olukorras piirduda 
vaid noomitustega ning järelevalvereidid 
lõppesid partnerile nii mõnelgi korral trah-
viga. Juba jaanuaris nägin linnaosas ringi 
liikudes, et magamata ööd on kandnud 
vilja ning eelmise aastaga olukorda täna-
vatel võrrelda ei saagi. Arvestades selle 
talve temperatuurikõikumisi, otsustasime 
rohkem toetada ka korteriühistuid, gra-
niitsõelmeid jagasime sel aastal kolmel 
korral. Ühistud said sel talvel libedusetõrje 
tegemiseks üle 100 tonni graniitsõelmeid.

Linnaosa tänavate koristus on selli-
ne valdkond, kus töö ei saa kunagi otsa 
ühegi osapoole jaoks ning on olemas vaid 
üks võluvits, mis aitab seda heal tasemel 
hoida – järelevalve. Tänan elanikke nii 
saadetud tähelepanekute kui ka mõistva 
suhtumise eest! 

Kaunist kevade algust!

Julianna 
Jurtšenko

20.–26. märtsini 2023 saavad Tallinna 
elanikud jäätmejaamadesse suurjäät-
meid tasuta ära anda.

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korral-
datud jäätmeveoga ja nende äraveo 
saab tellida oma jäätmevedajalt, saa-
vad rahvastikuregistri järgsed Tallinna 
elanikud märtsikuu eelviimase nädala 
jooksul suurjäätmeid tasuta ära anda 
kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäät-
mejaamadesse. 

Korraga võetakse ühelt elanikult ta-
suta vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid (ko-
gus peab mahtuma ühe sõiduauto jä-
relhaagisesse). Isikutuvastuseks tuleb 
kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Kam-

paania ei laiene juriidilistele isikutele (sh 
korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe tee 
5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36/Rist-
aia tee 8) ja Paljassaares (Paljassaare 
põik 5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad 
ning informatsiooni kõikide teiste jäät-
mete üleandmise kohta leiab kodulehelt 
(www.jaatmejaam.ee). 

Suurjäätmed on:
 mööbliesemed ja nende osad (nt dii-
van, laud, riiul);  
 vaibad, muud põrandakatted; 
 madratsid; kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid; 

 riidenagid; peeglid; 
 spordivahendid; jalgrattad;
 katkised suusad ja kelgud; 
 lapsevankrid; jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:
 ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-
pott, valamu, vann, aknad, uksed, ta-
peet, värvirullid); 
 ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipur-
gid, eterniit); probleemtooted (nt romu-
sõidukite varuosad, rehvid); 
 vanametall; elektri- ja elektroonika-
seadmed (nt pesumasin, teler, külmik, 
pliit);
 muud tootjavastutusega hõlmatud 
jäätmed. 

Reklaam ja kujundus: 
    Krabu Grupp OÜ, www.lasnaleht.ee, 
    lasnaleht@krabugrupp.ee

Lasnamäe linnaosa tähistab tänavu 30. juubelit. Sel puhul meenutame 
lähiminevikku ja toome teieni mõned märgilised sündmused ja nähtused 
Eesti, Tallinna ja Lasnamäe ajaloost. Seekord võtame ette aastad 1993–1995. 
Lasnamäe linnaosavanem oli sellal Vladimir Ivanov.

Kümned tuhanded lasnamäelased saavad korteriomanikuks.

Foto: ETA, Tallinna Linnamuuseum

Suurjäätmete kogumiskampaania augustikuus
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Korteriühistu infopäevad 
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linnaosa 
korteriühistute esindajaid osa võtma infopäe-
vast, kus seekord peatutakse lähemalt uuel 
Tallinna jäätmehoolduseeskirjal. 

Aeg ja koht: 29. märtsil kell 17 (eesti kee-
les) ja 30. märtsil kell 17 (vene keeles) Lasna-
mäe linnaosa valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis. 

Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe 
linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna 
juhataja asetäitja, e-post danel.suurtamm@tal-
linnlv.ee, tel 645 7761.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411, www.lindakivi.ee
25.03 kell 18.00 – Lindakivi tantsuõhtu. Muusi-
ka ansamblilt Black&White. Pilet 7 €.
28.03 kell 12.00 – Lasnamäe Väärikate Kino-
hommik. Film „Luureoperatsioon „Mincemeat““ 
(sõjaline draama)*.
11.04 kell 11.00 – Lasnamäe Väärikate Kino-
hommik. Film „Üüratu talendi talumatu taak“ 
(põnevuskomöödia)*.
* Tasuta piletid on saadaval Lindakivi kultuuri-
keskuses kaks nädalat enne iga fi lmi linastu-
mist.

Lasnamäe sotsiaalkeskus
Punane 36, tel 621 8998, 5301 0410
28.03 kell 15.00 – Meesansambel Vikero (ju-
hendaja Paul Ruudi) kontsert.
04.04 kell 15.00 – Trio Naturale (koosseisus 
Teet Veskus, Ants Nuut, Allan Jakobi) kontsert.
11.04 kell 15.00 – Loeng „Tarbija õigused“ 
(eesti keeles).

NB! Üritustel osalemiseks on vaja eelnevalt re-
gistreeruda, kohtade arv on piiratud.

Lasnamäe noortekeskus
Punane 69, tel 5556 7784
Üritused:
16.03 kell 18.00 – Graafi lise disaini põhialused. 
Vanusele 13+.
17.03 kell 18.00 – OpenMic. Üritus igaühele, 
kes laulab, tantsib, teeb mustkunstitrikke, män-
gib muusikainstrumente, tegeleb stand-up’iga. 
Esineda saab nii üksi kui ka grupis. Vanusele 
10+.
23.03 kell 18.00 – Tudengiõhtu. Huvilised saa-
vad rohkem teada ülikooliõpingutest ja esitada 
küsimusi külla tulnud tudengitele, kes jaga-
vad oma kogemusi ning annavad soovitusi! 
Vanusele 13+.
24.03 kell 17.00 – Rollimäng „Mafi a“. 
Vanusele 13+.
30.03 kell 18.00 – Zentangle õhtu. Zentagle 
on kunstiteraapia vorm, mis võimaldab tutvuda 
oma emotsioonidega ja neid väljendada. Vanu-
sele 13+.
31.03 kell 17.00 – Rollimäng „Lõpp“. 
Vanusele 13+.
06.04 kell 18.00 – Näitlemise töötuba. 
Vanusele 13+.
Konsultatsioonid: 
Projektikirjutamise nõustamine aitab viia ellu 
oma ideed ja alustada projekti kirjutamist. Kust 
alustada, kust otsida rahastamist ja millega ar-
vestada. Vanusele 12–24 a.

Individuaalse psühholoogilise konsultat-
siooni raames saab abi ja tuge probleemide ja 
murede lahendamisel. Vanusele 12–26 a.

Tugispetsialisti konsultatsioon viib õpilasi ja 
üliõpilasi kokku hariduse tugispetsialistiga, kelle 
poole saab pöörduda nii akadeemiliste kui isikli-
ke küsimuste või muredega. Vanusele 17–26 a.

EELK Lasnamäe Püha Markuse kogudus
Pae 21, lasnamae@eelk.ee
Lühifi lmide klubi „Peegel“ **
17.03 kl 18.30 – „Hiina mandariini paradoks“ – 
Kui palju tunneme teisi ja iseennast?
24.03 kl 18.30 – „Üksindus inimeste maailmas“, 
„Take me out of there“ – Kes on mu naaber?
31.03 kl 18.30 – „Käru probleem“, „Sild“ – Kui-
das teha valikut, kui on valida ühe või teise patu 
vahel ning muud võimalust pole?

**Filmivaatamisele järgnevad kohvipaus ja 
arutelu. Filmid on vene keeles või venekeelsete 
subtiitritega.

Ellujäämiskool
Pühapäeviti kl 14–16 Lasnamäe spordikomp-
leksis. Enesekaitsetreeningud teismelistele 
(ja nende vanematele). Registreerimine tel 
5639 9697 (Pavel Zayakin).

Üritused 
märtsi- ja aprillikuus

Kuritegevus
Vene maffi agrupeeringute vahel toimuvad sõjad kanduvad ka 
üle piiri ja hoolimata politsei jõupingutustest vohab Eestis kuri-
tegevus. Tapmised, peksmised, röövid ja plahvatused muutu-
vad kurvastavaks rutiiniks. 1995. aastal registreeritakse Lasna-
mäel pea 5000 kuritegu. Kõige rohkem kannatavad tavalised 
inimesed: linnaosas sooritatakse 40% kõigist Tallinna ja 22% 
kõigist Eesti korterivargustest. Inimesed hakkavad muretsema 
metalluksi, akende ja rõdude ette pannakse trellid. Korterite 
kõrval kannatavad ka ärid. Omaette vargusobjektiks on kõik-
võimalikud väärismetallid – tihtipeale katkeb telefoniside, sest 
osa kaablist pannakse pihta. Järgnevatel aastatel kuritegude 
arv kahaneb.

Keldriärid
Uusi võimalusi tajuvad paljud ettevõtlikud inimesed, kes hak-
kavad tegutsema eelkõige jaekaubanduse valdkonnas. Lasna-
mäe turu kontrollimisel ilmnes, et 80% kaaludest, millel kaaluti 
kaaluvihtide abil, näitasid valesti. Lisaks turgudele ja kioskitele 
tekib uus nähtus: kortermajade keldrites võtavad koha sisse 
poed, baarid, lombardid, juuksurid ja muud loendamatud väi-
keärid. Keldripoodidest saab Lasnamäe omaette visiitkaart, 

need hääbuvad alles suurte kaubanduskeskuste tuleku ja väi-
kesel alal alkoholi müügikeelu kehtestamise peale kaks küm-
nendit hiljem.

Külmad kodud
Kortermajades üle kogu Eesti on pidevalt probleeme sooja 
vee või küttega – põhjuseks inimeste tasumata arved. 1993. 
aasta suvel on kahe või enama kuu eest võlgu iga viies tallin-
lane. Lasnamäel on seis nukram: makseraskusi on kolman-
dikul korteritest. Lühikeseks ajaks katkeb sooja vee varustus 
terves linnaosas, kuid peagi see taastatakse ja inimeste võ-
lad kahanevad ajapikku.

Uued tulijad
Senise kino baasil moodustatakse kultuurikeskus Lindakivi, 
mis pakub lastele ja noortele huviharidust ning jääb lasna-
mäelaste jaoks oluliseks kohaks ka edaspidi. 1993. aastal 
asutatakse linnaosa kuulsaim spordiklubi FC Ajax Tallinn. 
Kuigi Ajaxil õnnestub kõrgemas jalgpalliliigas püsida vaid 
kolmel hooajal, sütitavad klubi treenerid spordipisiku tuhan-
detes lastes ja noortes.

Tehase kraanadel lõigati ära toitekaablid.

Tuttavad kauplused saavad uue nime 
ja üle kogu linnaosa tekib sadu keldripoode.

Lasnamäe printsessi valiti 
esmakordselt 1994. aastal.
Foto: Ajaleht Post, 10. juuni 1995, Digar

Maksejõuetus on laialt levinud ja korterites 
pole sooja vett ega toasooja.

Kultuurielu muutub mitmekesisemaks.

Traditsioonid
1994. aastal toimuvad esmakordselt 
Lasnamäe päevad. Muutuva formaadiga 
suurejooneline kultuurisündmus toimub 
Lasnamäel iga-aastaselt ka järgnevatel 
kümnenditel. Osa uutest traditsioonidest 
ei kesta kaua – näiteks samal ajal toi-
muvad esimesed Lasnamäe printsessi 
valimised, kus löövad kaasa nappides 
bikiinides koolilõpetajad.

Lasnamäe-30 artiklisari 
jätkub järgmises 
lehenumbris aastatega 
1996-1998

Foto: Albert Truuväärt, Rahvusarhiiv

Foto: Albert Truuväärt, Rahvusarhiiv Foto: Erik Prozes, 
Eesti Arhitektuurimuuseum

Foto: Albert Truuväärt, Rahvusarhiiv



Võtke meiega ühendust: 

lasnaleht@
krabugrupp.ee

● Hea korteriomanik! Soovin osta 
korterit. Võib olla remonti vajav. 
Helista 58106909
● Hauaplatside hooldus üle Eesti. 
Kevadkoristus, piirete ehitus ja re-
mont, liiva vahetus jm. hauahool-
dus@muhkel.ee, tel 5592 3491.

Tallinnas algab Vanasadama trammiliini 
ehitus, mis kestab ligikaudu kaks aastat.

Uue trammiliini eesmärk on ühendada lennu-
jaam ja sadam, teha ühistranspordiga liikumine 
mugavamaks ja lihtsamaks ning lisada uus liin, 
mis ei läbi juba praegu ülekoormatud Hobujaa-
ma peatust ja Viru ringi.

Uus trammitee lahkneb olemasolevast liinist 
Kivisilla ja Gonsiori tänava ristumisel vasak-
pöördega Gonsiori tänavale. Edasi liigub trass 
Laikmaa, Hobujaama ja Ahtri tänavate  kaudu 
kuni sadamaalani. 

Laeva, Kuunari ja Kai tänavate kaudu läbi-
takse Sadama A-terminali esine ning Logi ja 
Rumbi tänavate kaudu liigutakse Linnahalli alt 
läbi. Kultuurikatla juurde jõudes liitub trammitee 
Mere ja Põhja puiesteelt kulgeva Kopli suunali-
se trammiteega.

Nii mahuka ehitusega kaasnevad paraku 
ebamugavused, sh ühistranspordi ja muu liik-
luse ajutine ümbersuunamine. Arvestades va-
hetus läheduses elavaid inimesi ja paratamatut 
ehitusmüra, on tööd planeeritud päevasele aja-
le, kuid tehnoloogilistel põhjustel võib siiski ette 
tulla erandeid. Ehitustööd toimuvad etappide 
kaupa ja igaks etapiks valmistatakse ette

ajutise liikluskorralduse skeemid ning ühist-
ranspordi liinide muudatused.

Ehitustööde käigus läbib uuenduskuuri ka 
kogu rajatava trammiliini ulatusse jääv ala - 
luuakse uued haljasalad, ristmikud tehakse 
kõigile liiklejatele turvalisemaks ja kaasaegse-
maks ning selle tulemusena muutub pealinna 
liiklus sujuvamaks.

+372 646 4656
E-pood:

www.teresa.ee

Uriinipidamatuse toodete müük
(Inva)abivahendite müük
Tasuta nõustamine
Võimalik kasutada riiklikku
soodustust!

Lasnamäe Teresa
Mahtra 48

Avatud: E-R 9-17. Lõuna 13-13:30

Vanasadama 
trammiliini ehitus 

On vaja veebilehte 
värskendada, täiendada 
või hoopis nullist arendada? 

Mis tahes keerukusega veebilahenduste 
professionaalne arendamine teie ettevõtte jaoks. 
Oleme turul olnud üle 10 aasta!

 Veebilehed
 E-poed
 Siseveebid
 Integratsioonid
 Liidestamine makselahendustega

Kirjuta: info@krabutech.ee
Või leia meid veebist: 
www.krabutech.ee

Meie kogenud 
arendajate meeskond 
on teie teenistuses!

Võta ühendust – 
me teeme ära!

Vaata, kas uue 
trammiliini ehitus
mõjutab Sinu liikumist 

Узнайте, как строительство трамвайной 
линии влияет на ваши маршруты

Check if the new tram line construction 
affects your usual commute

tallinn.ee/vanasadamatramm


