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Hooldusele kuuluvate haljasalade loetelu 

 

Tänava nimetus Tänava lõik Iseloomustus m² 

  Läänepiirkond     

Ehitajate tee 
Sõpruse  pst  - 
Õismäe tee 

haljasala tee keskel, sõidutee ja 
kõnnitee vaheline osa 32 819 

  
Õismäe tee - 
Paldiski mnt 

kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 
ainult vasakul teeservas 4 756 

Mustamäe tee 
Paldiski mnt-
Keskuse tn sõidutee ja kõnnitee vaheline haljastus 55 710 

Paldiski mnt -Haabersti ring 
haljasala tee keskel, sõidutee ja 
kõnnitee vaheline haljastus 5 336 

Sõpruse pst 
Koskla tn-Ehitajate 
tee 

haljasala tee keskel, sõidutee ja 
kõnnitee vaheline haljastus 192 801 

Tammsaare tee Kadaka tee-Tondi tn 

sõidutee ja kõnnitee vaheline 
haljastus, Sõpruse ja Tondi vahel tee 
keskel 24 209 

Vana-Rannamõisa 
tee 

Rannamõisa tee - 
Kakumäe tee 

jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus koos kraaviga 11 225 

  
ja Rannamõisa tee 
ristmik 

haljastuse eraldussaar enne tanklat 
linna maale jääv osa 965 

Kakumäe tee 

Vana-Rannamõisa 
tee– 
Vabaõhumuuseumi 
tee 150 m enne Vabaõhumuuseumi teed 540 

Vabaõhumuuseumi 
tee 

Kakumäe tee - 
Paldiski mnt 

jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus 11 015 

Vilde tee Kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 16 409 

J. Sütiste tee 
Kogu tänava  
sisering kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 8 644 

  
Kogu tänava 
välisring kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 7 281 

Järveotsa tee Kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 6 350 

Õismäe tee 
Ring koos kõigi 
mahasõitudega kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 37 864 

    Kokku [m²] 415 924 

  Põhjapiirkond     

Paldiski mnt 
Ehitajate tee - 
Meremeeste haigla- 

haljasala tee keskel, jalgrattatee ja 
sõidutee vaheline haljastus 89 127 

  
Mustamäe tee - 
Meremeeste haigla kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 2 745 

  
Ehitajate tee - 
linnapiir 

1 m kummastki teeservast peale 
teepeenart 8 944 

Sõle tn Paldiski mnt - Kopli 
teemaa kinnistu piiridesse jääv 
haljastus  47 379 

Kolde pst 
Sõle tn - Pelguranna 
tn 

jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus 5 809 

  Sõle tn - Ristiku tn 
kahe sõidusuuna vaheline  haljastus 
eraldussaarel 5 211 

    Kokku [m²] 159 215 



 Keskpiirkond   

Järvevana tee Kogu tänav 
jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus, eraldussaared 49 243 

Tartu mnt  
Järvevana tee -linna 
piir 

jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus 53 047 

Pärnu mnt 
Järvevana tee -
Viljandi mnt 

kahe suuna vaheline eraldusribade 
haljastuse pind 31 176 

Tammsaare tee Pärnu mnt-Tondi tn 
kõnnitee ja sõidutee vaheline 
haljastus, eraldussaared 32 094 

Rannamäe tee 1 eraldussaared 
Balti jaama trollide ümberpööramise 
platsi 2 saart 1 081 

    Kokku [m²] 166 641 

 Idapiirkond   

Peterburi tee Betooni tn-Tartu mnt 

välimised küljed, kõnnitee ja sõidutee 
vaheline haljastus,mõlemad pooled, 
saared 8 231 

  Gaasi tn-linna piir  
sisemised küljed so kahe suuna vahel 
eraldussaared 39 095 

  
Nr 71 - 73 vaheline 
haljastus teemaa piiridesse jääv haljastus 24 601 

Narva mnt Smuuli tee-Oru tn 
Lauluväljaku poolel kõnnitee ja 
sõidutee vahel ka nõlvad 7 201 

  Pirita tee  ristmikul  2 kolmnurkset haljasala 1 954 

  
Smuuli tee- 
Pärnamäe tee  

jalgrattatee ja sõidutee  vaheline  
haljastus ilma uue osata Priisle - 
Pärnamäe, 15 953 

  
Mäe tn - Narva mnt 
150/90  

jalgrattatee ja sõidutee vaheline 
haljastus 3 956 

Pirita tee 
Russalka-Pirita sild 
välimised küljed 

teemaa kinnistu piiridesse jääv 
haljastus va eraldusriba 80 606 

  
Russalka-Pirita sild 
sisemised küljed 

kahe suuna vaheline eraldusribade 
haljastuse pind 36 123 

Merivälja tee 
Pirita sild-Randvere 
tee 

kõnnitee ja sõidutee vaheline 
haljastus, eraldussaared 1 910 

Smuuli tee 
Punane tn-Narva 
mnt välimised küljed kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 10 645 

  
Punane-tn - Narva 
mnt sisemised küljed 

kahe sõidusuuna vaheline haljastus 
eraldusriba 24 956 

  

Punane tn - 
Peterburi tee 
välimised 

kogu teemaa haljastus (KT ja ST 
vahel, saared, peale KT) 16 590 

Punane kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 51 185 

Kuuli tn kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 4 629 

Kärberi tn kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 27 418 

Lasnamäe tn Tartu mnt-Majaka tn kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 3 048 

Pae tn kogu tänav kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 29 891 

Kivila tn 
Kärberi tn –
Mustakivi tee kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 4 560 

Mäe tn 
nr 7 - Maarjamäe 
memoriaalkompleks jalgrattatee  äärne haljastus 3 890 

Laagna tee Lubja tn - Mahtra tn 
kahe sõidusuuna vaheline 
murukattega eraldusriba 73 241 

Kloostrimetsa tee 

Enne Lükati tee 
ristmikku 
Metsakalmistu 
parkla 

eraldussaare haljastus  ja  parkla 
servad 1 m laiuselt  711 



Ranna tee 
Ranniku tee - linna 
piirini 

sõidutee ja jalgrattatee vaheline 
haljastus 4 519 

    Kokku [m²] 474 913 

  Lõunapiirkond     

Ehitajate tee 
Sõpruse pst-Turu 
plats kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 9 127 

Akadeemia tee 
Sõpruse pst-Kadaka 
tee kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 21 193 

Pärnu mnt 
Hiiu ülesõit- Vääna 
tn -Rohula ring kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 29 178 

  Rohula ring-linna piir kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 27 119 

Männiku tee 
Vabaduse pst-linna 
piir kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 25 717 

Viljandi mnt 
Pärnu mnt-raudtee 
ülesõit 

kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus  
ja (1,5 m laiuselt teisel teepoolel) 891 

  
raudtee ülesõit - 
linna piir 

1 m kummastki teeservast peale 
teepeenart 8 496 

Pilliroo tn lv vasak pool kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 786 

Möldre tee mõlemad pooled kõnnitee ja sõidutee vaheline haljastus 7703 

    Kokku [m²] 130 210 

    Piirkonnad kokku [m²] 1 346 903 
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