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1. ÜLDOSA

Käesolev üldplaneering on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Planeerimis- ja Ehi-
tusseaduse  § 8 lg 2 ja hõlmab kogu Tallinna territooriumit.

ÜLDPLANEERINGU ÜLESANDED (§ 8 LG 4):
1) territoriaal-majandusliku arengu põhisuundade kavandamine;

2) kestva ja säästva arengu tingimuste määratlemine ning nende sidumine
territoriaal-majandusliku arenguga;

3) maakonnaplaneeringus antud tiheasustuse ja hajaasustuse piiri täpsustamine
või määramine, kui kehtestatud maakonnaplaneering puudub;

4) väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimise tagamine ning
kasutamistingimuste määratlemine;

5) maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste kehtestamine;

6) territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, mis määrab territooriumi või selle
osa kasutamise juhtfunktsiooni;

7) põhiliste teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;

8) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;

9) puhke- ja virgestusalade määramine;

10) ranna ja kalda ulatuse täpsustamine;

11) muinsuskaitse-, looduskaitse- ja muude kaitsealuste alade ja objektide ning
nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus vastavalt kehtestatud
kaitse-eeskirjadele või põhimäärustele ja vajadusel ettepanekute tegemine kait-
se-eeskirjade või põhimääruste täpsustamiseks;

12) vajadusel ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võt-
miseks;

13) riigikaitseliste maa-alade määramine;

14) vajadusel ettepanekute tegemine kehtiva maakonnaplaneeringu muutmiseks.

Üldplaneering peab olema kooskõlas arengukava või muude dokumentidega, kus
kajastuvad linna üldised arengusuunad. Arenguvajaduste muutumine toob kaasa
korrektuuri ka üldplaneeringus.
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Planeerimis- ja ehitusseaduse kohaselt peab linna üldplaneering tuginema kõrgema
astme planeeringutele - üleriigilisele ja maakonnaplaneeringule. Harju maakonna-
planeering  kehtestati 19.aprillil 1999 ja üleriigiline planeering kiideti Vabariigi Va-
litsuse poolt heaks 19.septembril 2000. Tallinna üldplaneering on kooskõlas Harju
Maakonnaplaneeringuga ja saanud maavanema heakskiidu.

Uue üldplaneeringu koostamise vajadus tulenes vanade planeeringute aegumisest.
Sisult ja eesmärkidelt üldplaneeringuga võrreldav Tallinna generaalplaan (1970) ei
vasta ammu enam linna arengu vajadustele, mistõttu on linnaehitusliku arengu üld-
küsimustes lähtutud 1980-ndatel aastatel  valminud suure territoriaalse ulatusega
planeeringutest. 1993.aastast kuni tänaseni on Tallinnas kehtestatud 220 detailpla-
neeringut.

1. detsembril 1994 võttis Tallinna Linnavolikogu vastu otsuse nr 127 üldplaneerin-
gu koostamisest. Tööga alustati 1996. aastal ja selle käigus teostati üle 30 uuringu
või teemaplaneeringu. Eelnevalt käsitleti vastavates töörühmades keskkonna, ma-
janduse, sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri, muinsuskaitse ja linnajuhtimise vald-
kondi strateegilise planeerimise aspektist. Loetelu vastavatest Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti arhiivis säilitamisele kuuluvatest materjalidest on toodud käesole-
va üldplaneeringu lisas.

Üldplaneering sisaldab planeerimisalaseid põhiseisukohti ja põhijoonisena maaka-
sutusplaani. Viimane on planeeringustaadiumil nõutava üldistusastmega, ei ulatu
detailsuselt üksiku krundi tasandile ega ole eraõiguslikule maavaldajale siduv. Vaja-
liku üldistamisastme põhjendatus on piisavalt tagatud detailsema ainekäsitlusega
käesoleva üldplaneeringu lähte- ja abimaterjalidena koostatud töödes.

Üldplaneeringu koostamisel on üldeesmärgiks seatud soodsate eelduste loomine
Tallinna igakülgseks sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks kultuuripärandit ja loo-
duskeskkonda säästval viisil. Peaeesmärk on soodustada põhjendatud ning üldistele
huvidele orienteeritud maakasutuse suuniste ja kitsenduste kaudu linnaelanike
jaoks tervisliku, turvalise ja nende sotsiaalsete vajaduste rahuldamist võimaldava
elukeskkonna kujundamist. Rõhuasetus on kogu linna hõlmavatel või linna kui ter-
viku arengut mõjutavatel valdkondadel ja struktuurielementidel, nagu uued või
muutuvad hoonestusalad, liikluslahendus, sadamate, raudtee ja lennuvälja edasine
areng, haljasmaade süsteem ning keskkonnakaitse. Tallinna üldplaneering on alu-
seks järgmise astme, linna väiksemaid osi  hõlmavatele üldplaneeringutele või tee-
maplaneeringutele olulisemates üksikküsimustes.

Üldplaneeringu kehtestamisega vormistatakse laiapõhjaline ühiskondlik kokkulepe
Tallinna territoriaalse arengu kõige üldisemates küsimustes, mis loob küllalt pikaks
ajaks seadusliku aluse kõigile edasistele olulistele otsustele linnamaa ja -ruumi aren-
damisel ja haldamisel, võimaldades erinevalt senisest halduspraktikast püstitada
lähemate eesmärkide kõrval ka kaugemaleulatuvaid plaane.

1. ÜLDOSA
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2. ÜLDPLANEERINGU SUUNITLUS

2.1  TALLINNA TERRITORIAALSE PLANEERINGU ÜLDISED EESMÄRGID

1. Üldplaneering on linna territoriaalset arengut suunav ja koordineeriv doku-
ment, mis määrab linna üldise arengu huvidele vastava maakasutuse põhimõt-
ted, annab teavet maakasutuses ja ehituses avanevate võimaluste kohta ning
aitab investeerimisriske maandades kaasa Tallinna kiirele arengule ja konku-
rentsivõime suurendamisele.

2. Planeering toetab linna kompaktset arengut ja olemasoleva infrastruktuuri efek-
tiivset kasutamist kooskõlas säästva arengu põhimõtetega, nähes ette linna-
struktuuri tihendamist endiste sõjaväe- ja tööstusalade ning  seni üksnes osali-
selt välja arendatud piirkondade kasutusele võtmisega.

3. Rõhutatakse UNESCO Maailmapärandi Nimistusse kantud vanalinna ja merd
kui Tallinna tähtsamaid linnakujunduslikke tegureid. Olemasolevat ajaloolise
väärtusega linnakeskkonda käsitletakse kui kultuuripärandit. Sadamapiirkon-
nas laiendatakse üldkasutatavaid rannaalasid.

4. Tallinna sadamate, raudtee ning lennuvälja arengut käsitletakse prioriteedina,
seades tingimuseks ohutu elukeskkonna tagamise. Reisisadamate ala laienda-
takse läände kuni Miinisadamani ja parandatakse sadamate ühendusteid.

5. Üldplaneering loob eeldused linnaelanike arvu säilimiseks praegusel tasemel
või selle mõõdukaks kasvuks, pakkudes muuhulgas võimalusi olemasoleva ela-
mustruktuuri mitmekesistamiseks, s.h. uute väikeelamupiirkondade kavanda-
misega. Säilitatakse korterelamute ehitamise võimalus Lasnamäele ning väik-
semas ulatuses ka teistesse linnaosadesse.

6. Ettevõtlusele tagatakse mitmekesised võimalused teenindus- ja tootmisettevõ-
tete rajamiseks, kas omaette ettevõtluspiirkondadena või kõrvuti elurajoonide-
ga. Uusi tööstuspiirkondi ei kavandata, endisi tööstusalasid restruktureeritakse
osaliselt äri otstarbeks. Nn väliskaarel (Tammsaare tee, Järvevana tee, Peterburi
maantee ja Mustakivi tee), arendatakse välja piirkonna- ja elurajoonikeskuste
vöönd koos ettevõtluse laiendamisvõimalusega  külgneval alal.

7. Kesklinn säilib linna peakeskusena, loovutades osa praeguseid funktsioone, eri-
ti kaubanduse ja teeninduse osas, uutele piirkonna- ja elurajoonikeskustele.
Töö- ja elukohtade tasakaalustatum paiknemine saavutatakse uute töökohtade
tekitamisega elamurajoonide vahetusse lähedusse. Kesklinna äritsooni ja selle
jalakäijatele liiklemiseks mõeldud osa laiendatakse Vanasadama ja Jõe-Liivalaia
tänava vahelisele alale.
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8. Tagatakse võimalused kesklinna  liiklusolude parandamiseks ühistranspordi aren-
damisega ja maa reserveerimisega uutele magistraalteedele, nagu Põhja- ja Lõu-
naväil, Pelgulinna (Erika-Humala-Laki), Kalamaja ja Pääsküla  möödasõiduteed.

9. Nähakse ette ühendada haljas- ja puhkealad koos loodusliku rannavööndiga
võimaluse piires ühtseks võrgustikuks ning siduda nad Tallinna ümbruse haljas-
vööndiga. Rõhutatakse vajadust säilitada kõik loodus- ja muinsuskaitsealad ning
kaitsealused üksikobjektid, määratletakse miljööväärtuslikud piirkonnad aja-
loolistes puitasumites, samuti Nõmmel, kus uusehituse kavandamisel tuleb
tagada selle sobivus ümbritsevasse linnakeskkonda.

10. Sõjaväe, tööstus- ja rannaalade kasutuse kaasajastamisega, töökohtade hajuta-
misega elurajoonide lähedusse, autode, eriti aga raskeveokite kesklinnast möö-
da juhtimise ja kaubasadamate kesklinnast väljaviimisega Kopli poolsaarele, pa-
randatakse oluliselt linna välisilmet, õhu puhtust ja vähendatakse mürataset.

11. Toetatakse säästliku arengu põhimõtetele rajatud arengutendentse, nagu maa-
kasutusefektiivsuse suurendamine, ajakulu vähendamine transpordis ning rat-
sionaalsem ressursi- ja energiakasutus.

2.2  LÄHTEANDMED JA ARENGUEELDUSED

Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse poolt koostatud Tallinna rah-
vastikuprognoosi kolmest variandist võeti üldplaneeringu koostamisel aluseks va-
riant, kus linna elanikkond moodustab 2010. aastal kuni 440 tuhat inimest. Prog-
noositav rahvaarv on pigem üle- kui madalamalt hinnatud, mistõttu üldplaneeringu
otstarvet silmas pidades tuleb seda pidada lubatavaks eksimiseks lubatud suunas.
Ent kuigi prognoosi kohaselt peaks Tallinna elanike arv jääma stabiilseks, jätkub
pere liikmete keskmise arvu vähenemine.

Tallinnat iseloomustab teiste Eesti piirkondadega võrreldes kõrge tööhõive tase,
mille on tinginud ühelt poolt majanduslikult aktiivse elanikkonna koondumine pea-
linna võimalusterohkesse ärikeskkonda ja ettevõtluse kiire ümberstruktureerimine,
sealne soodne investeerimiskliima ja väliskontaktide rohkus, samuti tööjõu keskmi-
sest kõrgem kvalifikatsioon, teiselt poolt aga tööjõudu säästva tehnika soetamist
takistav krediidinappus tootmisettevõtetes. Üldplaneeringu seisukohalt väärib tä-
helepanu tööhõive nüüdseks lõpule jõudmas olev langus tööstuses ja jätkuv kasv
teeninduses. Nende protsesside tulemusena on Tallinna tööhõive struktuur lähene-
nud Põhjamaade suurtele linnadele.

Tallinna töökohtade ülemäärane kontsentratsioon kesklinna piirkonda ning 2/3 lin-
laste eluasemete koondumine paneelelamurajoonidesse on  loonud eeldused suurte
kesklinna läbivate liiklusvoogude tekkeks, mis koormavad südalinna osa sõidukite-
ga üle ja annavad põhjust õhusaaste kasvuks. Äritegevuse koondumine kesklinna
jätkub, kuid üha rohkem kaubandus- ja teenindusettevõtteid hakkab tekkima ka

2. ÜLDPLANEERINGU SUUNITLUS
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teistesse linna piirkondadesse.

Tallinn koos oma lähiümbrusega on olnud väliskapitali jaoks Eestis seni ainus kasvu-
keskus. Välisinvestorite huvi omandada või ehitada Tallinnas tootmis-, teenindus-
ning hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid pole vaatamata tugevnenud konkurentsile
vähenenud. Muutunud on välisinvestorite taust - varasematel aastatel aktiivsemate
väikeärimeeste asemele on tulemas rahvusvahelised suurettevõtted. Prognoositav
on vajadus uute büroohoonete järele kesklinnas.

Tallinn on Läänemere üks suuremaid kauba- ja reisijateveo keskusi. Navigatsiooni
ohutuse ja ökonoomika seisukohalt on oluline fakt, et Tallinna sadamad on praktili-
selt aastaringselt jäävabad. Tallinna 46,2 km rannaalal paikneb 16 suuremat või väik-
semat sadamat ja sadamakohta.

Kaks kolmandikku Tallinna sadamate käibest moodustab käesoleval ajal transiit,
olles viimase 5 aastaga ligikaudu kaks korda kasvanud. Sadamate kaubakäive moo-
dustab 27 milj tonni aastas, kusjuures prognoos lähiaastateks ennustab käibe jätku-
vat kasvu.

Tallinna majanduselus on oluline koht ka turismil, mis annab tööd ca 10%-le elanik-
konnast. Prognoosid näitavad reisijate arvu jätkuvat kasvu. Vanasadamas jätkub kai-
de ümberehitamine, et vastu võtta senisest rohkem reisilaevu, olles üha rohkem
spetsialiseerumas reisijate vastuvõtule ja sellega kaasnevale ro-ro kaupade töötle-
misele. Traditsioonilised kaubad on suures osas üle viidud teistesse sadamatesse.

Tallinnas paikneb Eesti ainus rahvusvahelise tähtsusega lennujaam, mis pärast re-
konstrueerimist vastab rahvusvahelistele nõuetele. Tallinna Lennujaam asub Euroo-
pa pealinnadega võrreldes üsna erandlikult ainult 3 km kaugusel kesklinnast. Pärast
maandumisraja rekonstrueerimist 1995. aastal on selle pikkuseks 3070 m ja laiu-
seks 65 m, mis võimaldab vastu võtta peaaegu kõiki lennukitüüpe.

Tallinn on Eesti suurim raudteesõlm, mis omab ka rahvusvahelist reisirongiühen-
dust. Rahvusvaheliste liinide osakaal on paraku viimastel aastatel oluliselt vähene-
nud. Tallinna lähiümbrusega on ühenduses elektrirongid. Eesti raudteed on rööpa-
vahega, mis võimaldab Venemaa kaubarongidel ilma lisaoperatsioonideta jõuda Eesti
kaubasadamatesse, mis on oluliseks eeliseks vastavas konkurentsis.

Seoses Paldiski Lõunasadama kasutusele võtmisega kaubasadamana ja sellega seon-
duvate suurte transpordivoogude prognoosimisega on kavandatud Tallinnast möö-
daviiv raudteetrass Saue � Männiku - Aruküla suunal.

Tallinna lähitagamaaks on Harju maakonna Viimsi, Jõelähtme, Raasiku, Rae, Kiili,
Saku, Saue ja Harku vallad ning Maardu ja Saue linnad, kus elab ligi 90% kogu
Harju maakonna mittetallinlastest. Üle poole lähitagamaa tööealistest elanikest töö-
tab aga Tallinna ettevõtetes, kasutatakse ka Tallinna teenindusasutusi (kaubandus-,
tervishoiu-, haldusasutused jne) ning õppeasutusi. Tallinna ja selle lähiümbruse va-
heline pendelränne moodustab suure osa tipptundide liiklusvoogudest.

2. ÜLDPLANEERINGU SUUNITLUS
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Elamuehituseks linnalähedastesse valdadesse on kavandatud ca 9000 ehituskrunti.
Sellele lisandub ligi 5000 suvilat, mida võib soovi korral aastaringseks elamiseks ko-
handada (Muuga aedlinn, Haabneeme jt.). Tallinna lähitagamaa linnade ja valdade
üldplaneeringud, arengukavad ja Harju maakonnaplaneering näevad ette ulatuslike
madala tihedusega elamupiirkondade rajamist linnalähedaste alade olemasolevatesse
või kujunevatesse tõmbekeskustesse. Eksisteerib reaalne võimalus ligi 14 000 uue
eramu tekkimiseks Tallinna lähiümbrusse, kuhu saaksid elama asuda ca 50 000 ini-
mest. Suurem osa neist oleksid Tallinna tänased majanduslikult enamkindlustatud
maksumaksjad. Selline arenguvariant on vastuolus Tallinna linna huvidega ja tingib
suburbaniseerumise pidurdamiseks vajaduse reserveerida Tallinnas maad madala hoo-
nestustihedusega elamuehituspiirkondadele. Üldplaneeringu tasemel vääribki võima-
likest ohuteguritest Tallinna arengus ühe suurimana nimetamist elanike hajumine
naabervaldadesse ja sellest tulenev maksubaasi nõrgenemine.

Oluline on Tallinna ja tema lähitagamaa seos Tallinna tehnovarustatusega, eeskätt
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Tallinna pinnavee haardesüsteemi ligi
2000 km2-st valgalast asub 95% Harjumaal, sh. sellised rajatised nagu Vaskjala pais
ja veehoidla, Pirita-Ülemiste kanal ning Jägala-Pirita kanal. Nende süsteemide sani-
taarkaitse tagamine on Tallinna jaoks esmatähtsusega ülesanne. Üksikuid lähitaga-
maa asundusi on juba ühendatud Tallinna veevarustuse süsteemiga (Maardu, Mii-
duranna) või siis kavandatakse tulevikus sellega ühendada (Loo, Peetri). Tallinna
kanalisatsiooniga on ühendatud Laagri, Saue, Saku, Männiku, Tabasalu, Harkujärve,
Miiduranna Haabneeme ja Viimsi.  Perspektiivis tuleb kaalumisele veel mõnede
linnalähedaste asumite ühendamine Tallinna kanalisatsioonisüsteemi.

Nii Tallinna  elektritoiteliinid, kui ka rida suuri alajaamu (Kiisa, Laagri, Harku),
gaasivarustuse reguleer- ja jaotusjaamad (Loo, Raudalu) ning Tallinna üks tähtsa-
maid soojus- ja elektrienergia allikaid - Iru Soojuselektrijaam, asuvad Tallinna naa-
bervaldade territooriumil.

Silmas pidades Tallinna ja lähipiirkondade seoste tähtsust linna normaalsel funkt-
sioneerimisel, on vajalik 2000. aasta rahvaloenduse andmete põhjal koostada Tallin-
na ja tema lähitagamaa ühtne arenguskeem, lähtudes käesolevast Tallinn üldplanee-
ringust ja Harju maakonnaplaneeringu lahendusest, täpsustades ja kooskõlastades
Tallinna ja selle lähivaldade omavalitsuste vastastikused huvid Tallinna ja selle lähi-
piirkonna edasises arengus.

Üldplaneering on koostatud arvestusega, et senine majanduslik tõus jätkub. Rah-
vastiku prognoosi kohaselt jääb Tallinna elanike arv aastani 2010 stabiilseks, ligikau-
du 440 tuhandele. Suureneb eakate inimeste osatähtsus ja väheneb kuni 2 korda
laste arv. Suureneb leibkondade arv ja väheneb nende suurus.

Elamuehituse ja sotsiaalobjektide seisukohalt  tähendab see kasvavat nõudlust elamis-
pinna järele, lasteaedade ja koolide täituvuse langust, millega mõnes piirkonnas võib
kaasneda ka vajadus kohtade arvu vähendamiseks ja vanadele inimestele mõeldud hoo-

2. ÜLDPLANEERINGU SUUNITLUS
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lekandeasutuste vajaduse suurenemist. Täiendava elamispinna vajadus tuleneb ühelt
poolt leibkondade arvu kasvust, teiselt poolt aga elamisavaruse suurendamise soovist -
täna orienteeruvalt 21�22 m2-ni inimese kohta ulatuv eluruumide üldpind kasvab koos
majandusliku olukorra paranemisega. Prognoosi kohaselt võib lähema aastakümnega
Tallinnasse lisanduda uuselamuid kogupinnaga 0.5 kuni 0.7 milj m2.

Prognooside kohaselt võib büroohoonete ehitusmaht planeeringuperioodi jooksul
kuni aastani 2010 kasvada 0.5 milj m2  võrra ja kaupluste kogupind kahekordistuda.
Büroode ja ärikeskuste rajamiseks koostatud detailplaneeringutes ulatub kogu või-
malik kavandatud ehitusmaht 1 kuni 1.5 milj m2-ni, mis kogumahult kindlasti vas-
tab lähema aastakümne ehitusvajadusele, kuid ei välista võimalikke soove uute, seni
detailplaneeringutega katmata alade kasutuselevõtuks.

Tallinna territooriumi suurus koos Aegna saarega on 158 km2. Hoonestamata maa
osatähtsus Tallinnas ulatub ligikaudu 1/3, pool sellest on hoonestuskõlblik, ülejää-
nu aga moodustavad veekogud ja säilitatavad haljastud.

Suuremad hoonestuskõlbulikud alad on linnaositi maa omandivormist lähtuvalt
järgmised:

Haabersti: Pikaliiva, Kakumäe poolsaar ja Astangu endiste sõjaväeladu-
de ala -  põhiliselt eravalduses maa;

Põhja-Tallinn: Paljassaare poolsaare põhjaosa � riigimaa;

Lasnamäe: Lasnamäe generaalplaanile vastavad elamupiirkonnad ja Ton-
diraba keskuse ala � osaliselt riigi ja osaliselt munitsipaalmaa;
Väo karjäär - riigimaa;

Pirita: Lepiku ja Laiaküla, samuti Merivälja ja Mähe vaheline ala �
põhiliselt eramaa.

Tallinna munitsipaalomandis on käesoleval ajal umbes 5% linna territooriumist,
millest valdav osa on hoonestatud.

Perspektiivsetest suurematest elamuehituspiirkondadest kuulub maa Lasnamäel
valdavalt linnale ning Pirita ja Haabersti linnaosas eraomanikele.

Vaata skeem 1 - väljavõte Harju maakonnaplaneeringust

skeem 2 - Tallinna ümbruse rohelise vööndi skeem

skeem 3 - olemasolev hoonestusala

skeem 4 - olemasolev maakasutus

skeem 5 - Tallinna linna maaomand

skeem 6 - planeeringute paiknemine Tallinnas
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3. TALLINNA TERRITORIAALSE ARENGU
PÕHISEISUKOHAD

3.1. SÄÄSTLIK KESKKONNAKASUTUS EELDAB LINNARUUMI TIHENDAMIST

Linnakeskkonna põhiprobleemiks on heakorrastamata ja madala kasutusinten-
siivsusega alade suur ulatus tehnilise infrastruktuuriga varustatud maadel või
nende vahetus läheduses, seda isegi kesklinnas. Samas on vaatamata hoonesta-
mata maa küllusele alanud linnaelanike hajumine naabervaldade territooriu-
mile kerkivatesse uutesse elamupiirkondadesse.

Üldplaneeringu üheks kontseptuaalseks aluseks on linnastruktuuri väärtuslike
elementide säästlik ärakasutamine ja arendamine sotsiaalse tasakaalu ja mit-
mekesisuse saavutamiseks nii linnas tervikuna, kui selle üksikutes piirkonda-
des. Planeeringuliste võtetega toetatakse Tallinna konkurentsieeliseid ettevõt-
luse arengupiirkonnana, turismilinnana ja ootustele vastava elukohana. Linna-
ruumi arendamisel tuginetakse Tallinna väljakujunenud hoonestus-struktuuri-
le ja kehtivatele detailplaneeringutele, linna strateegilise arengu plaanile,
territoriaal-majandusliku arengu põhisuundadele ja keskkonnastrateegiale.

Tallinna üldplaneeringu põhikontseptsioon näeb ette olemasoleva hoonestus-
maa kasutamise intensiivsuse suurendamist ja tühjade või puudulikult välja
ehitatud alade kasutussevõtmist. Endiste sõjaväe- ja tööstusalade põhiliselt
ärimaana kasutamine on kavas nii kesklinnas sadama ümbruses, kui ka linna-
keskusest kaugemal paiknevatel tööstusaladel.

Suuremad hoonestamata, ehituseks sobivad maa-alad asuvad Pirita linnaosas
Mähe ja Merivälja vahelisel ning sellega külgneval alal, Haabersti linnaosas, Pi-
kaliival ja Kakumäel. Hoonestamata on ka ulatuslikud, korterelamute ehitami-
seks ettevalmistatud alad Lasnamäe elurajoonis. Endiste sõjaväe lõhkeainela-
dude ala Astangul ja Paljassaare tipus on üldplaneeringus käsitletud kui hoo-
nestuse reservala, kusjuures viimatinimetatul on rõhutamisväärne potentsiaal
sadama tegevusega seonduva ettevõtluse arengus.

Rekonstrueerimine hõlmab mõningaid kesklinna amortiseerunud elamukvar-
taleid ning üksikuid piirkondi Põhja-Tallinnas, samuti Tallinna aiamajade piir-
kondi Mähel ja Kakumäel. Olemasolevate elurajoonide tihendamine on või-
malik eeskätt Lillekülas, sealsete suurte kruntide arvel ja vähesel määral Nõm-
mel.

Üheks suuremaks kompaktseks arenduspiirkonnaks kujuneb linnakeskus Viru
väljaku ja Vanasadama vahel. Raudteeringiga piiratud kesklinna kontakttsoon on
arenguvöönd, mis täieneb mitmete kaubandus-, teenindus-, kultuuri- ja spordi-
ehitistega. Linna lääne- ja idapiirkondi ühendaval nn väliskaarel, mis koosneb
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Ehitajate, Tammsaare ja Järvevana teest, Peterburi maanteest ja Mustakivi teest,
jätkub suurte kauba- ja teeninduskeskuste ahela väljaehitamine koos uute sot-
siaalse infrastruktuuri objektidega. Just sellel, elamurajoonide naabruses paik-
neval ja hea transpordiühendusega, alal lisandub enim uusi töökohti.

Lähiaastakümne arengu prioriteetideks on sotsiaalse infrastruktuuri objektide
korrastamine vastavaks Euroopa standarditele ja tehnilise infrastruktuuri ma-
hajäämuse likvideerimine, eriti teede ja kanalisatsiooni osas. Alustatakse at-
raktiivse linnakeskuse kujundamist ja tervikliku, laial kalda-alal mereni ulatu-
va linnaruumi loomist.

Vaata skeem 7 � Tallinna arengusuunad

3.2. TALLINN JÄÄB OMANÄOLISEKS AJALOOLISEKS MERELINNAKS

UNESCO Maailmapärandi Nimistusse kantud Tallinna vanalinn on üheaegselt kul-
tuuripärand, kaubamärk ja kesklinna aktiivne osa, mis tuleb sellisena säilitada,
allutades kõnealusele eesmärgile vajadusel lähiümbruse arenguhuvid. Üldplanee-
ringus on rõhutatud vajadust uusehituste kõrgusepiiranguteks, et vältida vanalin-
na silueti nähtavuse takistamist.

Ajalooliste sidemete taastamiseks linna ja mere vahel on üldplaneeringus ette näh-
tud linnakeskuse laienemine Kalamaja sadamapiirkonda, mille käigus avatakse
juurdepääs seni suletud mereäärsele alale, võetakse senised kaubasadamad kasu-
tusele reisi- ja väikelaevade sadamatena ning liidetakse nad järk-järgult avatud
linnaruumiga. Üheks eelduseks kesklinna sadamaalade rekonstrueerimisele on Va-
nasadamasse viiva raudteeharu likvideerimine ja asendamine Kalamaja möödasõi-
duteega.

Lisaks vanalinnale on Tallinna omapäraks terviklikud puiteeslinnad, kus üldpla-
neeringus miljööväärtuslike piirkondadena piiritletud aladel tuleb uusehituse pu-
hul lähtuda väljakujunenud linnaruumist ja hoonestusstruktuurist.

3.3. LINNAKESKUSE LIIKLUSKOORMUSE VÄHENDAMINE

Tallinna liikluse üheks põhiprobleemiks on aastaid olnud selle ida-ja kirdeosas
ning lääne-ja lõunaosas paiknevate linnaosade ühendamine ilma linnakeskust läbi-
mata. Sellel eesmärgil on juba aastaid tagasi kavandatud ehitada Põhja- ja Lõuna-
väil. Üldplaneeringus on täpsustatud Põhja- ja Lõunaväila trasseeringut ning re-
serveeritud maa nende rajamiseks. Kesklinna läbivat transpordivoogu aitab vä-
hendada töö- ja elukohtade tasakaalustatum paiknemine linna eri osade vahel.

Üldplaneeringus on ette nähtud ka Tartu ja Pärnu maanteede ühendamine Rävala
puiestee mõlemas suunas vastavate pikenduste kaudu, eesmärgiga vähendada
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autoliiklust Pärnu maanteel Viru väljakust kuni Tõnismäeni ja laiendada aktiivset
jalakäigutsooni Vanalinnaga vahetult lõunas külgnevale alale.

Üldplaneeringus on reserveeritud koridorid ühistranspordi, s.h. reisijateveoks mõel-
dud rööbastranspordi arendamiseks ning kindlaks määratud autoliikluse piiranguala
kesklinnas, kus liiklemisel on ees- või ainuõigus vastavalt jalakäijatel või ühistrans-
pordil.

3.4. HALJASTUTE ÜHENDAMINE ROHELISEKS VÕRGUKS

Lisaks hoonestusaladele paiknevad Tallinna territooriumil avalikus kasutuses ole-
vad haljastud (v.a Ülemiste järve kaitsetsoon). Kaasaja põhimõtete kohaselt on hal-
jastud üldplaneeringus liidetud ühtseks võrgustikuks haljaskoridoridega, mida ka-
sutatakse ka jalgrattaliikluseks, matka- või suusaradadena ning mis on ühendatud
linnaümbruse haljasvööndiga.

Maareformi tulemusena toimunud Tallinna avalike haljasmaade pindala vähenemi-
se järel on kõik suuremad haljastud nagu Kloostrimets, Nõmme-Mustamäe park-
mets, Stroomi mets, Pääsküla-Harku raba ning Raku järvede ümbrus varasemast
veelgi suurema väärtusega puhkealad.

3.5. TASAKAALUSTATUD KESKUSTEVÕRGU ARENDAMINE

Tallinna kesklinn on peakeskus, mille mõjuala ulatub üle kogu Eesti - vabariigi
haldus- ja teeninduskeskus, kuhu on koondunud valitsus-, kultuuri-, finants- ja
mitmed muud olulise tähtsusega asutused ning ettevõtted, samuti suur osa lin-
na kaubandus- ja teenindusvõrgust. Tallinna kesklinna äritsooni areng jätkub nii
sadamate suunal, hõlmates Rotermanni kvartali ja Vanasadama ümbruse, kui ka
Tartu maantee suunal Liivalaia tänavani. Kõnealusel territooriumil areneb nii
hotellide, büroode kui kaubamajade ehitus, kaubanduse eelisarengupiirkonnaks
kujuneb lähiaastakümnel tõenäoliselt sadamale lähemal paiknev ala. Läbi
Rotermanni kvartali ja Viru väljaku on kavandatud uus jalakäijate tänav, mis
Tartu maantee läbimurde rajamisega pikeneb vanal maanteelõigul kuni Liivalaia
tänavani.

Tallinna üldplaneeringu põhimõtteks on koondada suured kaubandus- ja teenin-
duskeskused kesklinna kontaktpiirkonda ning n.n linna väliskaarele, s.o
Haabersti, Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade naabrusse ja arendada neist, sot-
siaalsete ja rekreatsioonifunktsioonide lisamisega, kas laia mõjualaga piirkonna-
keskus (Haaberstis ja Lasnamäel) või linnaosade kohalikud keskused.

Piirkonna- ja elurajoonikeskuste paiknemise kavandamisel on eesmärgiks sellise
võrgustiku loomine, mis võimalikult paremini vastaks nii üldistele, kui ka aren-
dajate huvidele, paiknedes töö- ja elukohtade koondumispiirkondades hea trans-

3. TALLINNA TERRITORIAALSE ARENGU PÕHISEISUKOHAD



TALLINNA ÜLDPLANEERING 15

pordiühendusega ja ühistranspordiliinide liiklusteede ääres. Sellise arengusuuna
eesmärk on soodustada kesklinna ümbruses paiknevate alade tihenemist ja teki-
tada uusi töökohti suurte elurajoonide naabrusse, mis kokkuvõttes tooks teenu-
sed elukohtadele lähemale ja vähendaks transpordikoormust. Lõppkokkuvõttes
rikastatakse seeläbi pakutavate teenuste valikut ja vähendatakse linnakodanike
tarbetut ajakulu, suurendades nii linnalise eluviisi eeliseid ja atraktiivsust. Selli-
se arengusuuna paikapidavust kinnitab ka kolm äsjavalminud kaubanduskeskust,
mille asukohavalik toimus üldplaneeringu koostamise raames.

Suuremateks piirkonnakeskusteks kujunevad Haabersti ja Lasnamäe Tondiraba
tulevane keskus, mille mõjuala ulatub tänu nende soodsale asukohale linnast
välja suunduvate peamagistraalide ääres ka tagamaale. Keskustesse koondatakse
üldplaneeringu kohaselt lisaks kaubandusele ja olmeteenindusele ka mitmed
kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmisega seonduvad ning sotsiaal- ja haldustee-
nuseid pakkuvad asutused.

Kohaliku keskusena toimib Mustamäe linnaosa keskuseks kujunenud Kadaka
kaubanduskeskuse piirkond, ajaloolised keskused on Nõmme ja Pirita linnaosal.
Kristiine  linnaosa keskus paikneb Endla tänava ääres, Põhja-Tallinna linnaosa
kohalikuks keskuseks on Sõle tänava äärne Pelguranna elurajooni keskus, kauge-
mas tulevikus ka Balti jaama piirkond. Kohaliku keskuse puudumist Põhja-Tal-
linnas kompenseerib osaliselt ka Tallinna kesklinn.

Alakeskusi väiksemate kauplustega üldplaneeringus ei käsitleta, põhimõtteli-
selt on aga ette nähtud säilitada või luua optimaalse teenindusraadiusega alakes-
kuste võrgustik, s.h paneelelamurajoone käsitlevates detailplaneeringutes ka-
vandatud ja tänaseks osaliselt välja ehitatud n.n mikrorajooni keskused.

Üldplaneering ei välista uute kaubanduskeskuste teket ka teistesse linnapiir-
kondadesse, kuid üldnõudena tuleb vältida asukohta elamurajoonidest kaugel
paiknevates tööstuspiirkondades.

Vaata skeem 8 � keskuste võrgu arenguskeem.
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3.6. ELAMUEHITUSE VÕIMALUSTE MITMEKESISTAMINE

Tallinna elamustruktuurist 90% moodustavad korterelamud, mille kvaliteet ja
planeering ei vasta sageli enam neile esitatavatele nõuetele. Soovist parandada
elukvaliteeti ja tulenevalt vähesel määral ka leibkondade arvu suurenemisest on
kasvanud nõudlus täiendava elamuehituse, s.h uute väikeelamute järele nii Tal-
linnas kui ka selle lähiümbruses.

Lähiaastatel linnas suuremahulist munitsipaalelamuehitust ei kavandata, eelar-
velistest vahenditest ehitatakse abivajajatele ainult üksikuid korterelamuid või
soetatakse kortereid. Riiklike või linna elamuehitusprogrammide puudumisel
mõjutab nõudlust eeskätt elanike ostujõud (s.h pangalaenu saamise võimalu-
sed). Prognooside kohaselt on erasektorilt aastani 2010 oodata kuni 0.7 milj m2

elamute üldpinna ehituse rahastamist, mis võib jaguneda umbes 4000 väikeela-
mu ja 6000 korteri vahel. Järgneva 12 aasta keskmiseks elamuehitusmahuks võib
kujuneda 50 000 kuni 70 000 m2 aastas.

Tallinna linna põhiliseks ülesandeks jääb tagada hoonestusalade kaetus detail-
planeeringutega  erasektori poolt finantseeritava  elamuehituse jaoks. Käesole-
val ajal omavad kehtivat detailplaneeringut maa-alad umbes 700 väikeelamu
rajamiseks (s.t 3-4 aasta ehitusvaru). Kui kaasa arvata aiamajade rekonstrueeri-
mise võimalused, on Tallinnas ruumi orienteeruvalt 6 tuhande väikeelamu raja-
miseks.

Madala tihedusega elamute põhilisteks hoonestuspiirkondadeks kujunevad Pi-
kaliiva ja Kakumäe Haabersti linnaosas ja Merivälja ning Mähe ümbrus Pirita
linnaosas. Mõlemas piirkonnas on reserveeritud küllaltki suuri alasid uuselamu-
ehituseks, samuti rekonstrueeritakse paljud praegused aiamajad lähitulevikus
väikeelamuteks. Nõmme linnaosas on olemas väike varu maad väikeelamute ehi-
tamiseks, seda põhiliselt tagastatud maade arvel. Nõmme linnaosa laustihenda-
mist tuleb vältida, et säilitada talle iseloomulik metsalinna ilme. Olemasolevate
väikeelamupiirkondade tihendamine on mõeldav peamiselt Kristiine linnaosas,
kus leidub arvukalt suuri krunte.

Tallinlaste majandusliku taseme tõusuga kaasneval eelistuse siirdumisel linna-
korterilt pereelamule ammenduvad väikeelamute ehitamise võimalused Tallin-
na territooriumil 10-15 aasta jooksul.

Kesklinnas ja selle ümbruses on koostatud hulk detailplaneeringuid üksikute
korterelamute ehitamiseks, Pirita ja Nõmme linnaosas on juba olemas kehtesta-
tud detailplaneeringud mitme aasta ehitusvarule. Suurema nõudluse korterela-
mute järele katavad Lasnamäe elamurajooni kehtivad detailplaneeringud.

Eri aegadel kavandatud planeeringute ja arvestuste kohaselt on Tallinna territooriu-
mile kokku võimalik rajada 17 tuhat korterit ja pereelamut. Lasnamäele on võima-
lik 3-6-korruselise hoonestuse puhul rajada umbes 7000 korterit.
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Silmas pidades linna tihendamise põhimõtet, oleks amortiseerunud puitelamu-
te asendamisel uute korterelamutega nii Kesklinna kui Põhja-Tallinna miljöö-
väärtuseta piirkondades võimalik juurde ehitada ligikaudu 3 tuhat uut korterit.
Enamik vanu elamuid on eraomanduses, mistõttu selle võimaluse realiseerumi-
seks kuluv aeg ei ole prognoositav. Väiksemate piirkondadena on detailplaneerin-
gutes korterelamutele kavandatud alasid veel Haabersti Vaba Aja Keskuse ja
Astangu elurajooni naabruses ning Pikaliiva elurajoonis, samuti Nõmme linna-
osa mõnedes kvartalites.

Vaata skeem 9 � elamuehitusvõimalused vabadel maaaladel

skeem 10 � elurajoonid

3.7. ETTEVÕTLUSELE ARENGURUUMI JA ASUKOHAVALIKU

VÕIMALUSTE TAGAMINE

Ettevõtlusele piisava arenguruumi ja mitmekesise asukohavaliku tagamise kõr-
val on seatud eesmärgiks uusettevõtluse tasakaalustatud paigutus linna terri-
tooriumil ning töö- ja elukohtade lahus  paiknemisest tulenevate ebamugavuste
leevendamine.

Prognoosi kohaselt võib uue büroopinna ehitusmaht järgneval aastakümnel ula-
tuda kuni 0.5 milj m2-ni. Osa sellest rajatakse linnakeskusse, osa väljapoole,
millest sõltub vastavalt ka  hinnatase. Kesklinn on planeeringuliselt segakasu-
tusala, mistõttu konkreetsete hoonete paiknemine määratakse detailplaneerin-
gutega.

Büroohoonete eelistatuimaks asukohaks kujuneb tõenäoliselt Liivalaia-Jõe tä-
navatest südalinna poole jääv ala, kuigi Narva maantee ja mere vahel kehtivad
vanalinna lähedusest tingitud piirangud hoonete kõrgusele. Uute kontorihoone-
te paiknemiskohaks saavad ka linnast välja suunduvad peatänavad, endised töös-
tusalad ja uute kujunevate keskuste naabrus, s.t paremat transpordiühendust
omavad piirkonnad.

Praeguseks on detailplaneeringutega kaetud ligi 1.5 milj m2 büroo- ja äripinna
rajamiseks vajaminev maa-ala, mis rahuldab ja tõenäoliselt ka ületab vajaduse,
kuid ei välista investorite soovil täiendavate asukohtade kasutuselevõttu.

Tallinna majandusliku arengu üheks eelduseks on piisava hulga arenguruumi ta-
gamine keskkonnasõbralikule tootmisele, seda nii traditsioonilistes kui uutes
tööstusharudes.

Tallinnas on kokku 2 200 ha tootmismaad, s.h 325 ha suurune Väo karjäär.
Tööstuse kasutada on 1872 ha, mis jaguneb 16-ks suuremaks piirkonnaks, suu-
rimad neist asukohaga raudteede ümbruses. Ligi poolt olemasolevast tööstus-
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territooriumist on kasutatud intensiivselt - selle hoonestustihedus ületab 60%,
ca 800 ha-l on vastav näitaja aga alla 30%. Kõige madalam on maakasutamise
intensiivsus Suur-Sõjamäe tööstusrajoonis, Paljassaare poolsaarel, Mustamäel
ja Harkus.

Linna vanemas osas mõjuvad kunagised tööstusobjektid elurajoonide keskel eral-
diseisvate ja juhuslikena. Tänu ärilisest aspektist soodsale asukohale kujunevad
neist rekonstrueerimise käigus vastavalt kaubandus-, teenindus- või büroohoo-
ned. Tööstusrajoonidena nähakse võimalust arendada linna uuemaid - Kadaka,
Mustamäe, Sõjamäe, Harku ja Lasnamäe, piirkondi.

Vaatamata tööstuse ümberstruktureerimisest tingitud tootmisotstarbelise maa
vähenemisele eelseisvail aastail, jätkub tööstuse arenguks Tallinnas maad piisa-
valt - ainuüksi reservmaad on  ligi 570 ha. Kuigi käesolevas üldplaneeringus kä-
sitletaval perioodil linna uusi tööstusalasid kavas rajada ei ole, on Lasnamäe elu-
rajooni tulevase keskuse naabruses reserveeritud piirkond kaasaegse keskkon-
nasõbraliku tehnoloogiapargi jaoks.

Ettevõtete restruktureerimise käigus jaotatakse suurettevõtetele kuulunud
maa-alad väiksemate, mitmekesisema profiiliga ettevõtete tarbeks, mille tule-
musena kasutatakse maad, hooneid ja muid ressursse senisest otstarbekamalt,
parandatakse ettevõtete arhitektuurset ilmet ning muudatuste tulemusena olu-
liselt ka keskkonnaseisundit.

Vaata skeem 11 � tööstus- ja laopiirkonnad.

3.8. SOTSIAALSE INFRASTRUKTUURI

TASAKAALUSTATUD PAIKNEMINE

Arvestades praegust demograafilist situatsiooni - sündivuse vähenemist ning lin-
naelanike arvu stabiliseerumist, puudub lähiaastatel koolieelsete lasteasutuste
juurdeehitamise vajadus. Samas tuleb tagada nende kättesaadavus ja territo-
riaalse paiknemise otstarbekus. Selleks on vajalik reserveerida uutes elamuehi-
tuspiirkondades - Haaberstis, Pirital ja Lasnamäel, alad uutekoolieelsete laste-
asutuste püstitamiseks. Üldplaneeringu üldistava iseloomu tõttu selles laste-
aedade paiknemine ei kajastu, maad saab reserveerida konkreetsete detailpla-
neeringute kaudu.

Koolihoonete võrgu arendamisel jääb eesmärgiks tagada alg- ja põhihariduse oman-
damine kodu lähedal. Selleks on reserveeritud territooriumid koolide rajamiseks
Lasnamäe, Haabersti ja Pirita uutesse elamuehituspiirkondadesse.

Haiglaravil viibimine, polikliinikute külastatavus ja arstide koduvisiitide arv on nii
Eestis tervikuna, kui Tallinnas viimastel aastatel vähenenud. Samal ajal ei ole piisa-
valt voodikohti hooldus- ja pikaajaraviks ning kaasaegsel tasemel taastusravi kesku-
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si. Uusi ulatuslikke territooriume Tallinnas meditsiiniasutustele vaja reserveerida ei
ole � olemasolevad pakuvad küllaldaselt reservi.

Uute hoonete rajamist suurtele sotsiaalhoolekandeasutustele lähiaastatel ei kavan-
data, küll aga planeeritakse selleks otstarbeks kohandada mitmeid olemasolevaid
ehitisi. Vajadust täiendavate maa-alade reserveerimiseks uute sotsiaalhoolekande
asutuste jaoks ei ole.

Käesolev üldplaneering kohustab nägema detailplaneeringutes elurajoonide keskus-
te koosseisus ette vaba aja veetmise ruume noortemajade, huvikoolide ning kesk- ja
vanemaealiste päevakeskuste jm tarbeks.

Kohalik omavalitsus peab talle kuuluvate spordibaaside korrashoidmise ja täienda-
mise kõrval kindlustama nii noortele, kui ka eakatele ja puuetega inimestele, või-
malused tegeleda spordi või muu sobiva liikumisharrastusega oma elukoha lähedu-
ses. Selleks on vaja luua kompleksseid  vabaajakeskusi, võttes aluseks 1997.aastal
koostatud linna tervisespordi arendamise põhisuunad. Elurajoonide keskuste maa-
aladele Mustamäel ja Lasnamäel on vajalik valmis ehitada sinna detailplaneeringu-
tes ettenähtud spordirajatised.

Linnalise tähtsusega spordirajatistest kavandatakse lähiajal rajada uus jalgpallistaa-
dion Lillekülla ja rahvusvahelistele nõuetele vastav korvpallihall Haabersti linnaos-
sa. Uusi spordiehitisi on planeeritud ka Mustamäe ja Lasnamäe linnaosadesse. Nei-
le on määratud maa-alad vastavate piirkondade detailplaneeringutes, mistõttu need
üldplaneeringus käsitlemist ei leia.

Riikliku tähtsusega kultuuriobjektide rajamiseks on territoorium reserveeritud
Kunstimuuseumile endises asukohas. Suurem krunt mõne teise kultuuriobjekti ra-
jamiseks on reserveeritud Kadrioru lõbustuspargi naabruses mere kaldal. Uusi ühis-
kondlikke hooneid võib rajada ka Lasnamäe nõlvale ja Tondiraba keskusesse.

Vaata skeem 12 � haridus- ja spordiasutused.

3.9. SADAMATE, RAUDTEE JA LENNUVÄLJA ARENGU SOODUSTAMINE

KESKKONNASÄÄSTLIKKUSE TINGIMUSTES

Sadamate, raudtee ja lennuvälja arengut on käesolevas üldplaneeringus käsitletud
kui linna majandustegevuse efektiivsuse kasvu põhieeldust, mis näitab kõnealuste
huvide arvestamise olulisust kõigis konkreetsetes planeeringutes.

Suurt tähelepanu pööratakse kaasaegsete ühendusteede loomisele, eelkõige  tran-
siidikaubanduse arenguvajaduste rahuldamiseks Konkreetsete plaanide koostami-
sel lähtutakse samas rangelt ka keskkonnakaitsenõuetest.

3. TALLINNA TERRITORIAALSE ARENGU PÕHISEISUKOHAD
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3.10. KULTUURIPÄRANDI JA LOODUSVÄÄRTUSTE KAITSE

Eesmärgiga tagada Tallinna ajaloolise ja loodusliku eripära säilimine ning kestvus,
läbivad kultuuripärandi ja loodusväärtuste säilitamise ning kaitse nõuded üldpla-
neeringu kõiki osi.

3. TALLINNA TERRITORIAALSE ARENGU PÕHISEISUKOHAD
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4.  TERRITOORIUMI FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE

4.1 FUNKTSIONAALSE TSONEERIMISE PÕHIMÕTTED

Tallinna territooriumi funktsionaalne tsoneerimine kajastub üldplaneeringu põhi-
joonisel � maakasutusplaanil, mis on üldplaneeringu kõige olulisem dokument

Tsoneering näitab linnaplaanil üldistatud kujul milliste funktsioonidega alad kusagil
paiknevad, määrab kindlaks transpordikoridoride orienteeruvad asukohad, haljas-
maadena säilitatavad alad, kaitsealade piiride ulatuse jne.

Hoonestusalade maakasutuse määramisel on eesmärgiks seatud funktsionaalne
paindlikkus, mis tähendab et üldjuhul on lubatav põhifunktsioonile lisada ka teisi,
konkreetsesse piirkonda sobivaid kaasfunktsioone.

FUNKTSIONAALSELT  JAGUNEB LINNA TERRITOORIUM JÄRGMISELT:

Vanalinn
Kesklinna segahoonestusala
Piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala
Korruselamute ala
Väikeelamute ala
Ühiskondlike- ja puhkeehituste ala
Ettevõtluse segahoonestusala
Tööstusettevõtete ala
Metsad, pargid  ja looduslikud haljasalad
Kalmistud
Sadamaalad
Riigikaitseline ala
Eriotstarbeline ala
Reservala
Üldkasutatavad supelrannad
Magistraaltänavate äärne äritsoon
Perspektiivsete elamupiirkondade ala
Liiklusala
Magistraaltänavate ala
Haljaskoridorid ja liikumisrajad
Miljööväärtuslikud piirkonnad
Veealad
Erikasutusega veealad
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4. TERRITOORIUMI FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE

4.2. MAA-ALADE ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

Maaksutusfunktsioonidele on lisatud tingimused, mis määravad ära põhifunktsioo-
nile sobivad kaasfunktsioonid või piirangud ning mida täpsustatakse detailsemates
planeeringustaadiumides

Üldplaneeringu maakasutusplaan on esitatud planeeringuköite lõpus oleval jooni-
sel.

Vaata üldplaneeringu maakasutusplaan

lisa 2 � maakasutusfunktsioonid ja -tingimused
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5. TEEDEVÕRK JA TRANSPORT

5.1. TRANSPORDISÜSTEEMI PÕHIPROBLEEMID

w teedevõrk ei vasta kasvavale liikluskoormusele, seda eriti kesklinnas, kus teede
ja tänavate läbilaskevõime suurendamise võimalused on piiratud

w massiline parkimine kesklinna põhitänavate äärde vähendab nende läbilaske-
võimet ja  liiklusohutust

w müra- ja saasteprobleemid magistraalidena kasutatavatel tänavatel

w sadamate maismaaühenduste piiratud võimalused, raskeveokite 8%-line osa-
kaal linnakeskuse liikluses

w jalgrattainfrastruktuuri väljaarendamine on algusjärgus, mis ei võimalda tagada
jalgrattaliikluse turvalisust, eriti kesklinnas

5.2. ARENGUSUUNAD

Arengusuunad on kindlaks määratud Tallinna Transpordikontseptsiooni alusel
(1993), arvestatud on PHARE rahastamisel Hollandi konsultatsioonifirmade
koostatud Tallinna kiirtrammi otstarbekuse uuringu järeldusi (1995) ja Tallinna
strateegilise plaani koostamisel osalenud ekspertide arvamusi. Arengusuunad on
kooskõlas Tallinna arengukavaga 2001�2005. Liiklusvoogude modelleerimise abil
on analüüsitud  olemasolevat teede- ja tänavatevõrku, selle kitsaskohti ja raken-
datavate meetmete efektiivsust. Liiklusrajatiste ehitamise otstarbekuse üle ot-
sustamiseks on koostatud teostatavusuuringud koos efektiivsuse arvestustega.
Eeltoodust järeldus, et:

w lähiaastatel ei ole kiirtrammi rajamine Tallinnas majanduslikult otstarbekas,
kusjuures kiirtrammitunneli ehitamine ei ole majanduslikult põhjendatav ka
kaugemas tulevikus;

w kergrongisüsteemi väljaarendamine peab hakkama tulevikus toimuma etappi-
de kaupa nii, et iga etapp oleks omaette rakendatav ja võiks jääda ka viimaseks;

w otstarbekas on reserveerida koridorid tulevastele kergrongiliinidele.

TRANSPORDISÜSTEEMI ARENGUSUUNAD:
Tallinna transpordisüsteemi arendamiseks on vaja:

w määrata teede, tänavate ja liiklussõlmede ehitamise ning rekonstrueerimise
prioriteedid transpordiuuringute ja tasuvusanalüüsi alusel
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w suurendada teede ja tänavatevõrgu läbilaskevõimet ning täiustada nende süs-
teemi, nähes ette eritasandilisi ristmikke ja rakendades kaasaegseid foorijuhti-
missüsteeme, ärapöörderadu ning ühissõidukitaskuid

w vähendada kesklinna liikluskoormust, viies transiitliikluse linnakeskusest eema-
le

w muuta linnakeskus inimsõbralikumaks, laiendades Vanalinna jalakäijatetsooni

w nõuda teatud detailplaneeringute lähteülesannetes vastavasse piirkonda täna-
vaväliste parklate rajamist, et lõpetada peatänavate kasutamine autode parki-
miseks

w muuta ühistransport kliendisõbralikumaks, töökindlamaks ja ökonoomsemaks,
et see pakuks alternatiivi auto kasutamisele

w ühistranspordi arendamisel tuleb eelistada keskkonnasõbralikke lahendusi

w arendada rööbastranspordi süsteemi kui kõige keskkonnasõbralikumat ja reisija
kohta vähem tänavapinda nõudvat sõitjateveoliiki

w tuleb koostada kergrööbastranspordi tasuvusuuring ning ühiskondliku trans-
pordi arengukava

w rajada linna läbiv jalgrattateede võrk

w kujundada Tallinna ja tema mõjupiirkonna ühtne sõitjateveo süsteem, mis tõs-
taks ühistranspordi atraktiivsust ja vähendaks seega väljastpoolt saabunud auto-
liikluse täiendavat koormust linna tänavavõrgule

5.3. MAGISTRAALTÄNAVATE VÕRGU ARENDAMINE

Tänavavõrgu arendamisel on lähiaastakümne prioriteetseks ülesandeks linnakesku-
sest tangensiaalsete möödasõiduteede rajamine. Vaieldamatuks prioriteediks on
Põhjaväil, mis on ühtlasi rahvusvahelise Via Baltica projekti üks element.

Laagna teed Tondi tänavaga ühendava Lõunaväila kompleksi kuulub läbimurre Pe-
terburi teele, Järvevana teega ühendav Filtri raudteeviadukt ja Püssirohu tänava
pikendus Toonela teele. Lõunaväila mõju linnakeskuse liikluskoormuse vähendami-
sel on väiksem kui Põhjaväilal, sest Lõunaväila hakkab kasutama eeskätt raskeveo-
kite transpordivoog, mis praegu koormab üle Tartu maantee raudteeviadukti liik-
lussõlme. Lõunaväila rajamine jääb maaomandiga seotud probleemide ja kõrge ehi-
tusmaksumuse tõttu kaugemasse tulevikku.

Tänavavõrgu piisava läbilaskvuse saavutamiseks on vajalik rajada keskusest lõuna
poole jäävale alale, veel enne Lõunaväila kompleksi realiseerimist, täiendavaid ida-
läänesuunalisi ühendusteid, mis kompenseeriksid esialgu Lõunaväila puudumist ja
tagaksid tulevikus koos Lõunaväilaga ida-lääne suunalise sujuva transpordivoo. Nen-
deks ühendusteedeks on:

5.  TEEDEVÕRK JA TRANSPORT
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w Tammsaare tee pikendus koos Tartu maantee ringliiklussõlmede rekonstrueeri-
misega, mis on käesolevaks ajaks valmis ehitatud

w Tartu maantee läbimurre Rävala puiesteele koos Rävala puiestee pikendusega
Pärnu maanteeni.

Läbivliikluse möödajuhtimiseks elamispiirkondadest on kavandatud järgnevate
möödasõiduteede rajamine:

w Kalamaja möödasõidutee praeguse sadamaraudtee suunal;

w Pelgulinna möödasõidutee, mis ühendaks Erika tänava Paldiski maanteega kul-
gedes likvideeritud raudtee trassil läbi Merimetsa ja avaks eeskätt raskeveoki-
tele ja ohtlikele veostele ohutu pääsu linnavälistelt maanteedelt Kopli poolsaa-
re sadamatesse;

w Pääsküla läänepoolne möödasõidutee koos raudteeviaduktiga Vana-Pääsküla ja
Laagri piirkonnas;

Lisaks nimetatutele on magistraalidevõrgu arendamiseks planeeritud välja ehitada
elurajoonisisesed seni rajamata teed Lasnamäe linnaosas, samuti uued jaotustäna-
vad uuselamuehituse piirkondades vajaliku bussiliikluse organiseerimiseks.

Liiklustingimuste parandamiseks ja transpordi keskkonnakahjuliku mõju vähenda-
miseks on vaja ehitada peasuundadel ühissõidukirajad ja arendada praegune foor-
juhtimissüsteem kogu linna foorjuhtimisega ristmikke hõlmavaks liikluse automaat-
juhtimise süsteemiks.

Vaata skeem 13 � elanikkonna ja töökohtade paiknemise tihedus

skeem 14 � sõiduautode korrespondents makrotsooniti

skeem 15 � tänavavõrk

skeem 16 � rööbastranspordi skeem

skeem 17 � linnakeskuse liikluskoormuse vähendamise meetmed

skeem 18 - jalgrattateed

5.4. TALLINNA SADAMATE MAISMAAÜHENDUSTE PARANDAMINE

Tallinna linna territooriumil paikneb koos Aegnaga 16 sadamat ja sadamakohta, mil-
lest enamuse perspektiivne funktsioon on alles väljakujunemisel ja ei ole veel iden-
tifitseeritav. Tallinna linnasisese liikluse seisukohalt pakub huvi eeskätt kesk-
linna piirkonna ja Paljassaare, samuti Kopli poolsaare sadamate areng.

Üldplaneeringus on käsitletud sadamaid, kui Eesti üht suurimat rahvusliku tulu
allikat ja Tallinna linna arengu tagatist ning püütud luua kõik võimalused nende
konkurentsivõime suurendamiseks. On soovitatud jätta kõrvale kitsamatest, s.h.
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keskkonna ja tervisekaitselistest, huvidest lähtuvad nõudmised Kopli ja Paljassaare
piirkonna sadamate äritegevuse piiramiseks ja pakutud sobivaid lahendusi praegu
ebarahuldavate ühendusteedega sadamate olukorra parandamiseks.

Aastaks 2010 prognoositavad liiklusvoolud näitavad veokite transpordivoo kahane-
mist Vanasadamas, seoses kaubasadama funktsiooni vähenemise ja reisisadama
funktsiooni kasvuga, ning võimalikku  kasvu Paljassaare sadamas. Kopli poolsaare
sadamate kohta pole usaldusväärseks prognoosiks piisavalt lähteandmeid, kuid on
ilmne, et tänu soodsale asukohale ja raudtee olemasolule on otstarbekas valmistuda
kaubavoogude kiireks kasvuks.

Sadamate arvel lisanduv liikluskoormus ei ole autode arvult suur ja selle osa-
tähtsus sadamatest kaugenedes väheneb. Oluline on aga, et suure osa kõnealu-
sest liiklusvoost moodustavad raskeveokid, s.h need, mis veavad ohtlikke veo-
seid. Raskeveokite läbisõit elurajoonidest on ohtlik halvendades ka avariideta
sõidu korral märgatavalt elukeskkonda.

Üldplaneeringu üheks tähtsamaks ülesandeks on vältida tulevikus nii palju kui või-
malik sadamatega seotud raskeliikluse sattumist kesklinna. Kõige suurem on sadama-
ga seotud liikluse osatähtsus Paljassaarel. Tee ristumispaika raudteega kavandatud
eritasapinnaline ristmik on tingitud Paljassaare sadama veotranspordi hulga prognoo-
situd suurenemisest. Käesolev üldplaneering eeldab raskeliikluse marsruutide keh-
testamist Vanasadamasse ja Paljassaare sadamatesse suunduvatele veokitele.

Tallinna üldplaneering näeb ette kehtestada kesklinnas ala, kus ohtlike ainete vedu
on alaliselt keelatud (Jõe t. - Pronksi t. � Liivalaia t. - raudtee - Põhja pst. - Ahtri t.
vaheline ala). Seda peaks ümbritsema teine tsoon (kesklinna ja raudtee poolringi
vahel), kus ohtlike ainete vedu oleks ajaliselt piiratud ja eriti ohtlike ainete vedu
keelatud.

Vaata skeem 19 � ohtlike veoste marsruudid

skeem 20 � raskete veoste marsruudid
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6. SADAMAD JA RAUDTEED

6.1. SADAMATE EELISARENGU TAGAMINE

Kesksel kohal Tallinna logistilises süsteemis on sadamad ja raudteed - just tänu
neile on linn kujunenud vabariigi üheks peamiseks majanduskeskuseks.

Tallinna sadamad on ajalooliselt välja kujunenud eelkõige transiitkaubanduse tee-
nindamiseks. Transiitveosed annavad ka praegu olulise osa nii Tallinna kui ka kogu
Eesti majanduse koguproduktist. Raudtee kaubavedude mahust on suunatud sada-
matesse ligi 90%. Kaubaveo maht läbi Tallinna piirkonna sadamate moodustab 90%
kogu Eesti sadamate kaubaveost, kusjuures transiitkauba osakaal on 74%.

Üldplaneeringus on sadamate arengu käsitluse aluseks Euroopas üldist kasutamist
leidnud kontseptsioon, mille kohaselt sadam on linna või regiooni infrastruktuuri
osa ja selle toimimist vaadeldakse ühe komponendina terviklikus logistilises süstee-
mis. Sadama ainuke eesmärk pole kasumi tootmine - sama oluline on tervikliku
logistilise süsteemi arendus ja koostöö sadama tagamaaga, integreerimine transpor-
dikoridoridega, jätkutransport, infrastruktuuri areng, info kättesaadavus ja inter-
modaalsus. Sadamad ja raudteesõlm peavad toimima piires, mis tagab linnas elu-
keskkonna vastuvõetava taseme.

Käesoleval ajal on Tallinna linna piirides 16 sadamat ja sadamakohta - Vanasadam, Pata-
reisadam, Kalasadam, Lennusadam, Peetri sadam, Miinisadam, Hundipea sadam, Pal-
jassaare (Kopli) sadam, Vene-Balti sadam (s.h Piirivalvesadam), Bekkeri sadam, Meeru-
se sadam, Pirita sadam, Kakumäe sadam, Aegna sadam, Katariina kai ja Merivälja kai.
Tallinna sadamate ja raudteesõlme arengu määramisel linna üldplaneeringus on silmas
peetud ka väljaspool Tallinna administratiivpiiri asuvate sadamate, nagu Muuga sadam,
Miiduranna sadam, Paldiski Põhja- ja Lõunasadam, arenguperspektiivi.

Tallinna piirkonna põhiliseks kaubasadamaks on Muuga sadam, mille vastavasuuna-
line areng jätkub. Paldiskis asuvad suure potentsiaaliga praktiliselt jäävabad kauba-
sadamad, kuid nende arengut takistavad nõrgad maismaaühendused, eriti piiratud
läbilaskvusega raudtee.

Tallinnas on potentsiaalseks kaubasadamate arengupiirkonnaks ala Paljassaare sada-
mast Katariina kaini. Sinna nähakse üldplaneeringus ette võimalus kaasaegse kau-
basadama rajamiseks koos Põhja-Eesti jaotuskeskusega, kus lisaks kaupade veole
toimuks ka nendele lisandväärtuse andmine. Jaotuskeskuse ülesandeks on suurte
kaubapartiide töötlemine, ümberpakendamine edasiveoks, ettevalmistamine müü-
giks ja suunamine müügivõrku.

Paljassaare ja Kopli sadamate arengu käigus tekib sadamate ja jaotuskeskuse piirkon-
da juurde töökohti, mis on oluline Kopli poolsaare tasakaalustatud arenguks. Vene-
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Balti sadama põhifunktsiooniks jääb laevaremont, Meeruse sadam jääb endiselt kala-
sadamaks, Peetri sadam aga vastavalt laevaremondi ja väikelaevade ehitusalaks.

Kesklinna sadama reisijate käive peaks 2010.aastaks kasvama 7 miljoni reisijani.
Vanasadamas tuleb arvestada peale merematka- ja liinilaevade ka ro-ro tüüpi laeva-
de liiklusega ja sellega teatud määral kaasneva kaubaveoga autotranspordil. Reisisa-
damate tsooni on ette nähtud laiendada Vanasadamast loode suunas Kalasadama ja
Lennusadama arvel vastavalt tiiburlaevadele, väikestele kruiisilaevadele ja kohali-
kele liinilaevadele.

Kalasadama  ja Lennusadama piirkond on linna suunas tõusva reljeefiga ja sinna
saab rajada kahetasandilise logistikasüsteemi, kus all paiknevad sadama infrastruk-
tuur, teed ja tänavad ning teisel tasandil teenindus-, kultuuri- ja muud madalehiti-
sed, kust linlasel või linna külalisel avaneb vaade merele, võimalus jalutada ja aega
veeta.

Mereturismi areng eeldab 2010.aasta vastava hooaja vältel Tallinnasse ligi 20 000
purjeka ja kaatri saabumist. Patareisadama idabasseini on võimalik rajada tiiburite,
katamaraanide ja suuremate kaatrite vastuvõtukompleksi koos vajalike kaldaehitis-
tega. Harrastusmeresõitjate laevade sadamateks jäävad Pirita, Kakumäe ja perspek-
tiivsed Merirahu ja Neeme väikesadamad.

Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi riigikaitselised sadamad on otstarbekas
koondada ühte tsooni Kopli poolsaare lõunakaldal praeguse Bekkeri sadama ja osa-
liselt Vene-Balti sadama alal. See võimaldab tulevikus võtta Miinisadama kasutuse-
le väikelaevade reisisadamana. Piirivalve huvid Kopli ja Paljassaare poolsaarte terri-
tooriumidel kuuluvad täiendavale läbivaatamisele Eesti Piirivalve rannikukordonite
asukohtade planeeringu ettepanekute alusel ning arvestamisele linnaosade ja üksi-
kute piirkondade detailplaneeringute koostamisel. Veeteede Ameti, Veepolitsei jt
laevastike baas- ja tugisadamaks jääb Hundipea sadam.

Vaata skeem 21 � sadamaalade tsoneering

6.2. RAUDTEEVÕRGU ÜMBERKUJUNDAMINE

Tallinna raudteesõlm koosneb kolmest raudteeliinist: Tallinn-Tapa,  Tallinn-Keila  ja
Tallinn-Pärnu, kogupikkusega 56 km (linna territooriumil). Kümne sõlmesise haru-
tee kogupikkuseks on 66,3 km. Raudteesõlme koosseisus on 9 jaama ja 8 peatus-
kohta reisijatele.

Tallinna raudteesõlme areng peab vastama linna, kui terviku, huvidele, teenindama
linnas ja selle lähipiirkonnas paiknevaid sadamaid, tagades seejuures üldise kesk-
konnaseisundi ja turvalisuses paranemist, eriti mürataseme osas.

6. SADAMAD JA RAUDTEED
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Ettepanekud Tallinna raudteesõlme arengu osas:

w likvideerida Vanasadama loodemuulile viiv juurdesõidutee ja perspektiivselt
Hiiu-Harku raudteeharu seoses kaubavedude mahu vähenemisega ja linna
transpordiehitusalaste vajadustega;

w uurida planeeringuperioodil Kopli Kaubajaamast Paljassaarele raudteetunneli
rajamise teostatavust ja asuda positiivse tulemuse korral seda rajama vastavalt
piirkonna sadamate kaubavookasvule;

w ehitada eritasandilistena Tallinn-Keila raudtee lõikumine Tondi tänavaga ja Pär-
nu maanteega Pääsküla-Laagri piirkonnas;

w suunata rongid Tallinna keskosast mööda, rajades Saue-Männiku vahele ühen-
dustee, mis on ühtlasi vajalik ka Paldiski sadama teenindamiseks;

w tagada teise tee rajamine Lagedi-Maardu ja Maardu�Muuga lõigul;

w rajada Männiku jaama ja Tallinn-Tapa jaamavahe ühendustee Aruküla jaamas;

w laiendada kaubavedude kasvava nõudluse täitmiseks Maardu, Muuga, Männiku
ja Paljassaare jaamu.

Vaata skeem 22 - raudteevõrk

6. SADAMAD JA RAUDTEED
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7. TEHNOVARUSTUS

Linna tehnovarustuse kõigi harude: energiavarustuse, side, vesivarustuse, kanalisat-
siooni ja jäätmemajanduse, tänase seisu analüüs ning arengusuunad aastani 2010 on
leidnud käsitlemist ulatuslikes töödes, mille loetelu on toodud käesoleva üldpla-
neeringu lisas 1. Neis käsitletakse üksikasjalikult iga haru tehnilisi ja majanduslikke
küsimusi, mis on olulised tehnovarustusharu ettevõtte omanikule. Üldplaneeringus
vaadeldakse linna tehnovarustust vaid nende linnaehituslikust aspektist, s.t peale
üldiseloomustuse käsitletakse nende mõju üldplaneeringu lahendustele nii planee-
rimise, kui ka vastava territooriumi reserveerimise seisukohast. Tehnovarustuse
arengu tehnilised küsimused lahendatakse teemaplaneeringute, arenguskeemide ja
linnaosade või veel väiksemate alade planeeringutega.

7.1. ELEKTRIVARUSTUS

Eelneval perioodil oli Tallinna elektrikoormuse kasvu määravaks teguriks olemas-
olevate ja uute tööstuspiirkondade (Sõjamäe, Lasnamäe, Kadaka, Mustamäe jt) ning
Lasnamäe, Väike-Õismäe ja Mustamäe uute elurajoonide rajamine. Laieneb elektri
kasutamine kütteks.

6 kV ja 10 kV keskpingega elektrivõrgu süsteemi areng ei nõua Tallinnas täienda-
vaid planeerimislahendusi, mis peaksid kajastuma üldplaneeringus. Jaotusvõrgu
arenguküsimused on tehnilise ja majandusliku iseloomuga (amortiseerunud võrgu
väljavahetus, mõnedes linna piirkondades üleminek 6 kV võrgust 10 kV võrgule,
üksikutes piirkondades ka 20 kV võrgule jne).

Linna elektrivarustuse korrastamiseks on vaja:

1) ehitada uusi 110 kV alajaamu;

2) rekonstrueerida olemasolevaid 35 kV alajaamu, viies nad üle 110 kV pingele;

3) rekonstrueerida 35 kV toitevõrku, likvideerida osa vastavaid alajaamu ja 35 kV
jaotlad.

6�20 kV jaotusvõrgu analüüsi alusel koostati üldplaneeringu koostamise käigus
elektrivarustuse perspektiivse arengu skeem. Selle andmete ja olemasoleva 35�110
kV elektrivõrgu analüüsi, alusel on üldplaneeringuga määratud uute 110 kV toite-
alajaamade ligikaudsed asukohad ning koostatud neid ühendava võrgu arenguskeem.

Osa uusi 110 kV alajaamu, Elektrijaama ja Pääsküla kasutavad olemasolevaid ehi-
tuskrunte. Osale on ehituskrundid juba eraldatud, näiteks Järvevana, Kadaka ja
Kivimäe alajaamad. Mähe ja Tiskre alajaamadele ettenähtud ehituskrundid on täp-
sustatud detailplaneeringu tasandil.
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Teistele uutele 110 kV alajaamadele määratakse maa-alad detailplaneerimisel. Üld-
planeeringus on nende asukohad määratud vaid põhimõtteliselt või ligikaudselt.
Sama kehtib ka uute kõrgepinge kaabel- ja õhuliinide trasseeringu kohta. Uusi, lin-
na hoonestusalasid läbivaid, kõrgepinge õhuliinikoridore üldplaneeringus ette näh-
tud pole, uued õhuliinid on kavandatud ainult hoonestamata aladele.

Tallinna elektrivarustuse skeem ulatub väljapoole Tallinna linnapiire - lähitagamaa-
le, kuhu on kavandatud rida energeetikaobjekte, s.h 330/110 kV Harku alajaam.
Nende rajamisega seonduvaid küsimusi peab võrgu valdaja lahendama koos vastava
valla esindajate ning maavaldajaga.

Vaata skeem 23 � 35-220 kV elektrivõrk

7.1. SOOJUSVARUSTUS

AS Tallinna Soojuse kaugküttevõrk, mille üldpikkus moodustab ligikaudu 400 km,
hõlmab suurema osa linnast ja kujutab endast territoriaalselt kolme sõltumatut soo-
jusvõrgu rajooni. Katlamajade ja nende põhiseadmete olukord võimaldab soojus-
energiat toota häireteta.

Praegu toimub nii Mustamäel kui Väike-Õismäel ulatuslik soojussõlmede renovee-
rimine, mis jätkub ka lähitulevikus, haarates kaasa veel teisi linna kaugkütte piir-
kondi. Soojuse säästumeetmete juba käivitunud järk-järguline rakendamine elamu-
tes jätkub ja laieneb.

Linna õhu saastamise vähendamiseks likvideeritakse grupikatlamajad ja muudetak-
se nad automatiseeritud soojuspunktideks esmajoones seal, kus kaugkütte magist-
raalid on lähedal või kus toimub tahke- ja vedelkütusel töötavate väikekatlamajade
üleviimine gaasiküttele.

Kui möödunud aastakümnetel oli linna soojusvarustuse prioriteediks vaid kaugküt-
te arendamine, siis tänaseks on oma majanduslike näitajate poolest kaugküttele
konkurentsi pakkumas gaasiküttel töötavad lokaal- ja väikekatlamajad. Kus ja mida
eelistada, selles peavad aitama selgust luua vastavad tehnilis-majanduslikud arvutu-
sed ja keskkonnamõjude hinnangud.

Vaata skeem 24 - magistraalsoojusvõrk

7.2. GAASIVARUSTUS

Tallinna gaasivarustuse süsteem tarbib Venemaalt ostetavat maagaasi. Gaas jõuab
Pihkva-Tartu-Rakvere-Tallinn ja Int�ukalni-Vire�i-Viljandi-Tallinn magistraalgaasi-
torustike kaudu Tallinna lähistel paiknevasse Loo gaasijaotusjaama ja jaguneb sealt
kõrgrõhutorustike kaudu kolmes suunas: Tallinna Gaasireguleerimisjaama GRJ-1

7. TEHNOVARUSTUS
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(Peterburi tee ääres), Iru SEJ-sse (Maardu) ja Raudalu gaasijaotusjaama (ühendus
Vire�i � Tallinn siirdetorustikuga). Tallinna GRJ-1 juurest suundub siirdetorustik
GRJ-2 (Männikul) ja jaotustorustikud piki Peterburi teed linna.

Tallinna gaasitarbimine on rohkem, kui kaks korda väiksem, kui kavandati 1987.aas-
ta gaasivarustuse skeemiga. Siiski on ületatud 1993-1994.aasta madalseis ja toimu-
mas kasv.

Gaasivarustuse süsteem tervikuna suuremaid täiendusi ega ümberehitusi ei vaja, v.a
jaotusvõrk uutes, käesolevas üldplaneeringusga kavandatud hoonestuspiirkondades,
kus probleemid lahendatakse detailplaneerimise käigus või torustike projektidega.

7.3. SIDEVARUSTUS

Linna telekommunikatsioonide võrk haarab mitmeid kaasaegse side liike (telefoni-
side, kaabeltelevisioon, raadiotelefoni süsteem), mille areng ei nõua nimetamis-
väärse suurusega maa-alasid ega täiendavaid planeerimislahendusi, mistõttu puu-
dub vajadus selle süsteemi arengu kajastamiseks üldplaneeringus. Vajalike telekom-
munikatsioonivõrgu üksikehitiste asukohad ning vajalikud maavaldused lahenda-
takse vastavates arenguskeemides, detailplaneeringutes või kaabelliinide ja levimas-
tide projektides.

Vaata skeem 25 - gaasivarustus

7.4. VEEVARUSTUS

Tallinna majandus-joogivee vajaduse katavad kaks allikat � põhja- ja pinnaveed.

Veetarbimine põhjaveeallikatest on tänu säästlikumale tarbimisele langenud umbes
50%-le varudest. Tallinna neljast põhjaveekompleksist on  kambriumi-vendi komp-
leks linna peamine ja kvaliteetseim põhjaveeallikas. Kihi veevaru on halvasti taas-
tuv, mistõttu selle kinnitatud varude täielikust ärakasutamisest tuleb kaugemat tu-
levikku silmas pidades hoiduda.

Ligi 85% oma tarbeveest saab Tallinn pinnaveeallikate süsteemist, mis peaks suure
tõenäosusega suutma tagada aastaringse vooluhulga 236 tuh m3/d (20 aasta jooksul
võib esineda üks veevaene aasta, mil see ei ole tagatud). Isegi arvestades teoreetili-
selt võimalikke veejuhtmete või rajatiste avariisid võib praktiliselt garanteerituks
pidada 160 tuh m3/d, mis katab vajaduse käesoleva üldplaneeringu perioodi lõpu-
ni.

Veepuhastusjaama võimsuseks loetakse 222 tuh m3/d, kuigi 1980-ndate aastate
lõpus on seda ka ületatud. Puhastatud vesi vastab eesti joogivee standardi kohaselt
kvaliteediklassile �väga hea�, välja arvatud orgaanika sisaldust iseloomustava näita-
ja, permanganaatse hapendumise osas, mis mahub �hea� ja �rahuldava� piiresse.

7. TEHNOVARUSTUS
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Veeallikate võimsuse ja perspektiivse veetarbimise võrdlus näitab, et viimase kat-
misega olemasolevatest veeallikatest ei ole probleeme. Piirkondades, kus põhjavee-
varu on piisav ja linna veevõrk puudub, tuleb väiksemate tarbijate jaoks eelistada
põhjavee kasutuselevõttu. Käesoleval ajal ja ka tulevikus toituvad põhjaveest Nõm-
me ja Pirita linnaosad, Kakumäe ja Mõigu. Kogu ülejäänud linn on haaratud veevõr-
guga, mis baseerub veepuhastusjaama toitele. Lisaks töötab selles piirkonnas aja-
looliselt hulk puurkaeve.

Ainsateks uuteks veevarustuse objektideks, mille rajamiseks tuleb maad eraldada,
on uute elupiirkondade puurkaev-pumbamajad. Nende asukohad on juba määratud
või määratakse vajadusel arenguskeemidega või detailplaneeringutega. Veevarustu-
se objektide arengu põhjalikumaks käsitlemiseks üldplaneeringus vajadus puudub.

Vaata skeem 26 � veevarustus.

7.5. KANALISATSIOON

Tallinna kanalisatsiooni põhirajatisteks on viimaseil 30 aastail loodud kilpmeetodil
ehitatud tunnelkollektorid koos harukollektoritega, peapumbajaam, heitvetepuhas-
tusjaam ja survetorustik Paljassaarel ning 2,8 km pikkune süvamerelask, mis viib
heitveed 26 m sügavusele Tallinna lahte. Heitveepuhastusjaama võimsus on 330
tuh m3 heitvett ööpäevas, puhastustase vastab rahvusvaheliselt aktsepteeritavatele
nõuetele

Tallinna tehnosüsteemidest on kõige puudulikum ja kapitalimahukam kanalisat-
sioon. Suur osa Nõmme, Lilleküla, Merivälja, Pirita, Kose, Maarjamäe, Veskimetsa
ja Mõigu hoonestatud aladest ning veel mõned alad ei omagi üldse heitveesüsteemi.
Mitmed lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide väljalasud suubuvad läbi ebapiisava
puhastusvõimega puhastusseadmete Pirita jõkke (Teletorni ja Motoklubi piirkond,
Metsakooli ja Vaprate tee ala) või merre (Merivälja). 2010. aastani linna kanalisat-
sioonisüsteemis kavandatud tööd jagunevad nelja gruppi, milleks on vaja:

w rajada olmevee kanalisatsioon piirkondadesse, kus see puudub ja likvideerida
reovee otseväljalasud Pirita jõkke ja Soome lahte;

w rekonstrueerida ja täiustada olemasolevaid heitvee ärajuhtimise süsteeme;

w hoonestatud alade sadevee kanalisatsiooni süsteemi loomine seal, kus ta seni
kas puudub (Nõmme, Lilleküla), töötab ühisvoolsena (Suur-Sõjamäe, lennu-
välja piirkond), või vajab täiendamist (Kopli poolsaar, Mustjõe valgala). Vasta-
valt HELCOM-i soovitustele nr. 17/7 peab rakendama kõik võimalikud abi-
nõud, et vähendada ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitavaid sadevete vooluhul-
kasid;

w üldplaneeringuga ettenähtud uute elamuehituse piirkondade kanaliseerimine.

7. TEHNOVARUSTUS
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Nendeks piirkondadeks on Haabersti linnaosas Kakumäe, Tiskre, Pikaliiva, As-
tangu, Mustjõe; Pirita linnaosas Mähe elupiirkond ja aedlinn, Lepiku ja Laiakü-
la, Maarjamäe ja Kose; Lasnamäe ja n.n Möldre kvartal Nõmmel. Uute süstee-
mide tehnilised lahenduspõhimõtted on üldplaneeringu lähtematerjalides välja
töötatud, kollektorite trassid ja pumplate konkreetsed asukohad tuleb aga la-
hendada, ja ongi osaliselt juba lahendatud, torustike projektides ja detailpla-
neerimise käigus.

Vaata skeem 27 � kanalisatsioon

skeem 28 � sadevee kanalisatsioon

7.6. PRÜGILAD

Tallinna olme- ja ühe osa tööstusjäätmete ladustamiseks mõeldud prügila asub Pääs-
külas. 1996.aastal alustas tööd ehitus� ja lammutusjäätmete prügila ammendatud
savikarjääris Kopli poolsaarel. Radioaktiivsete jäätmete matmispaik asub Paldiskis.
Neist Pääsküla prügila ei vasta keskkonna- ja tervisekaitse nõuetele ning kuulub
sulgemisele. Kaks viimatinimetatud objekti jätkavad tegutsemist.

Uueks olmejäätmete prügilaks on valitud 40 ha suurune maa-ala Jõelähtme vallas,
endise Maardu kombinaadi karjääris. Pärast prügila I järjekorra valmimist kuulub
Pääsküla  keskkonnaohtlikuks muutunud prügila sulgemisele.

Üldplaneering ei välista Tallinna tarbeks teise suure prügila rajamist Pärnu maantee
suunal.

7. TEHNOVARUSTUS
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8. HALJAS- JA PUHKEALAD

8.1. ARENGUSUUNAD

Tallinnas on haljasmaid kokku 43,3 km2 ehk ligi 100 m2 elaniku kohta. Haljasmaad
jaotuvad linnas territooriumil väga ebaühtlaselt - kõige rohkem haljastuid on Nõm-
mel, kõige vähem Kristiine linnaosas. Maastikuarhitektuuriliselt hinnalisemad hal-
jasalad paiknevad ümber vanalinna ning Narva maantee � Pirita tee ümbruses.

Arvestades, et lühiajaliseks puhkuseks vajaminev lähim park (haljasala) ei tohiks
olla elamust rohkem, kui 300 m kaugusel, on Kristiine linnaosas parkidest puudus
Tondi, Tedre-Endla, Linnu tee-Nõmme tee piirkonnas; Põhja-Tallinnas Kolde-Risti-
ku, Paljassaare poolsaare, Sõle-Karjamaa-Sitsi elamute piirkonnas; Kesklinnas Va-
nasadama lähikonnas; Mustamäel Kadaka-Laki piirkonnas.

Tallinna metsad katavad 24,9 km2 ning moodustavad 57,6% kõigist linna haljasmaa-
dest. Ligikaudu sama suur osatähtsus on puistutel linna territooriumil olevast bio-
massist. Suuremad puistud asuvad Aegna saarel, Nõmme linnaosas, Ülemiste järve
ümbruses, Pirital (Kloostrimetsa, Pirita jõe ürgorg) ning Haaberstis (Stroomi mets,
Rocca-al-Mare).

Südalinna parkidesse suunduvad linna ümbritsevast rohelisest vööndist lähtuvad
haljaskoridorid. Pargid pole küll kuigi ulatuslikud, kuid siiski olulised, pidevat hoolt
ja kaitset vajavad, kompensatsioonialad. Parke on linnas kokku 190 ha, millest ca
120 ha paikneb Kesklinnas - Kadriorg (ca 60 ha) ning parkide ahel vanalinna ümb-
ritseval bastionivööndil (Harjumägi, Hirve park, Lindamägi, Rannavärava mägi,
Toompark, Kanuti aed jt).

Suurelamutega hoonestatud alade haljastust tuleb arendada, et võimaldada puhku-
se ja vaba aja veetmist vähe liikuvatele elanikele (lapsed ja vanurid), kaitstult müra,
tolmu ja muu saaste eest. Tallinna haljastute süsteemi probleemiks ei ole mitte
niivõrd haljastute nappus, kuivõrd ebaühtlane jaotus ning kavandatud haljasmaade
rajamata jätmine elurajoonides. Ülesanne parandada detailplaneeringutega lähihal-
jastust elurajoonides, puudutab eelkõige Lasnamäge.

Pirita, Stroomi ja Harku järve rannad nõuavad mitmekesistamist ning väljaarenda-
mist.

Tallinnas on kaks maastikukaitseala � Pirita jõe ürgorg (530 ha) ja Aegna saar (293
ha). Looduskaitse alla on võetud 13 parki ja haljasala, s.h Kadriorg, Hirvepark, Lin-
da ja Harjumägi jt. Kaitse all on 9 aeda ning hulk üksikobjekte, nagu rändrahnud,
allikad, paljandid, puud.

Haljastute ja puhkealade edasiste arengusuundade määramisel tuleb linna maasti-
kud ja haljasalad liita üldplaneeringus haljasühendustega kogu linna hõlmavaks süs-
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teemiks. See looks ühtlasi alternatiivsed liikumisvõimalused linnas ning eeldused
puhkamiseks ja rahvaspordiga tegelemiseks. Ka aitavad ökoloogilised koridorid ta-
gada bioloogilist mitmekesisust.

Tallinna haljastute süsteem tuleb kujundada rohelise võrgustikuna, mis koosneb
ulatuslikest radiaalsetest linna keskusest äärealadele suunduvatest puhkeotstarbe-
listest aladest ning neid meridiaanselt ühendavatest rohelistest koridoridest, mis
võimaldavad taime- ja loomaliikide rännet linnas, looduslike taime- ja loomaliikide
levikut, tõstavad linnamaastiku liigilist mitmekesisust ja ökoloogilist stabiilsust,
tugevdades ökosüsteemide

vastupidavust inimtegevuse negatiivsetele mõjudele. Teiselt poolt võimaldavad nad
linnaelanike liikumist linnamaastikust loodusse.

8.2. HALJASKORIDORIDE KUJUNDAMINE

Kesklinna roheline radiaal on planeeritud Tallinna lahe ja Ülemiste järve vahelise
ala keskkonnatingimuste parandamiseks ning puhketingimuste, kergliikluse ja ter-
visespordi arendamiseks. Olemasolevatest haljastutest jäävad selle sisse Kanuti aed
(3,3 ha), Tammsaare park (3,6 ha), Lembitu park (2,7 ha), Tiigiveski ja Poolamägi
(3,4 ha) ning teised üldkasutatavad haljasalad. Radiaal hõlmab Siselinna kalmistu ja
Ülemiste järve põhjakalda metsa (21,5 ha).

Enamik kesklinna rohelise radiaali alast jääb tugevalt ja keskmiselt saastatud õhuga
tsooni, kus haljasaladel, aga eriti haljasalade süsteemil (rohelisel radiaalil), on kor-
vamatu väärtus õhu puhastajatena ja müra kahandajatena. Radiaali haljastatud pin-
na suurendamiseks ning katkematuse tagamiseks on käesoleva peatüki lõpus nime-
tatud töödes esitatud üksikasjalik vajalike abinõude loetelu. Kõige ulatuslikum neist
oleks Mere ja Põhja puiestee nurga ning mereranna vahelise ala haljastamine.

Ida-Tallinna rohelise radiaali alale jäävad ajalooline Kadrioru park (60 ha), Jüriöö
park (4,5 ha), Kose park (4,2 ha), Lillepi park (6,0 ha), Merivälja park (4,2 ha) ning
Pirita-Kloostrimetsa rajatud Tallinna Botaanikaaed (108 ha). Viimatinimetatu on
reguleeritud kasutusega ala. Sellel suunal paikneb suurim maastikukaitseala Tallin-
na linna piires - Pirita jõe ürgoru maastikukaitseala (530 ha) ning kaitsealused Kad-
rioru ja Kose park. Kadrioru tänavatel ja hoovides kasvavad mitmed looduskaitse-
alused haruldased põlispuud. Suurem osa Ida-Tallinna rohelise radiaali alast jääb
keskmiselt saastatud õhuga tsooni, Pirita-Kloostrimetsa ja Merivälja nõrgalt saasta-
tud õhuga tsooni. Ida-Tallinna roheline radiaal seob Kesklinna haljasalad mere ning
Merivälja ja Pirita jõe orgu kaudu Iru ja Harjumaa loodusaladega.

Lääne-Tallinna roheline radiaal on planeeritud Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosa-
de haljastute sidumiseks Rocca-al-Mare ja Kakumäe metsade ning parkmetsadega.
Suuremate roheliste aladena jäävad siia Stroomi puhkeala (32,2 ha), Õismäe raba
ja teised metsakvartalid. Avalikuks kasutamiseks on praegu Stroomi puhkeala ja
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TALLINNA ÜLDPLANEERING 37

Õismäe raba. Reguleeritud kasutusega on Eesti Vabaõhumuuseum ja Tallinna Loo-
maaed koos Veskimetsaga. Looduskaitse all on Kakumäe paljand Vabaõhumuuseu-
mi territooriumil. Enamik Lääne-Tallinna rohelise radiaali alast jääb nõrgalt ja kesk-
miselt saastatud õhuga piirkonda.

Lisaks haljasradiaalidele kulgeks meridiaanne roheline vöönd Harku järve äärest üle
Astangu elurajooni, Vana-Mustamäe, Rahumäe, Järve metsa, lõikuks kesklinna ro-
helise radiaaliga Kesklinna kalmistul, kulgeks edasi Türnpu-Lubja tänavate piirkon-
da ja sealt piki Lasnamäe astangu serva Iruni, kus ühineks Ida-Tallinna rohelise ra-
diaaliga. See vöönd rõhutaks linna mereäärset tasandikku hiigelhobuserauana haa-
rava Harku-Mustamäe-Lasnamäe klindiastangu serva, Tallinna pinnamoe kõige erk-
samat eripära.

Vaata skeem 29 � haljastute skeem
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9. KESKKONNAKAITSE

9.1. ÕHK

Viimastel aastatel on Tallinna keskkonnaseisund oluliselt paranenud. Halvenenud
on ainult autode arvu tormilisest kasvust tingitud õhusaaste ja müra. Lämmastikok-
siidide ja süsinikoksiidi kontsentratsioon ületab ebasoodsate ilmastikutingimuste
puhul piirnormi kogu Tallinna kesklinna alal kohati isegi 3-4 korda.

Transpordi ja tehnovarustuse probleeme puudutavates peatükkides on leidnud pii-
sava käsitluse võimalused olukorra paremustamiseks. Liiklusest tuleneva saaste vä-
hendamiseks on ette nähtud ainuvõimalik lahendus - kesklinna transpordikoormu-
se vähendamine, liiklusvoolude hajutamine ja nende kesklinnast mööda suunamine,
valgusfooride koordineeritud süsteemi laiendamine, mõnede ristmike viimine eri
tasapinda jne. Soodsat mõju on oodata transpordivahendite ja maksusüsteemi täius-
tamisest, millega peab kaasnema saaste vähendamine tänu keskkonnasäästlikuma
kütuse ja katalüsaatorite kasutamisele.

9.2. MÜRA

Eesti müranormide puudumisel on mürataseme hindamisel lähtutud praktikas seni
kasutusel olevatest ja juriidiliselt kehtivatest endise Nõukogude Liidu sanitaarkait-
se normidest, mille kohaselt linna elu- ja puhkepiirkondade vahetus läheduses ei
tohi müratase ajavahemikul 07.00-22.00 ületada lubatud päevast taset 55dB ning
ajavahemikul 22.00-07.00 öist taset 45 dB. Nende normide täitmine ei ole Tallinna
linnakeskkonnas praktiliselt võimalik ei raudteedest kuni 150 m kaugusel paikne-
vates elamutes või suvilates ega veoautode või autobusside liiklusega koormatud
tänavate äärsete elamute tänavapoolsetes korterites.

1997. aastal koostati LT-Konsultit Eesti OÜ ja LT-Konsultit Oy ühistöös linna liik-
lusmüra kaart M 1:10 000 ja M 1:15 000, milles selgitati välja magistraaltänavate
ja raudteede äärsed piirkonnad, kus müratase ületab lubatud taset. Piirkondade
ulatus on lai.

Tallinna lennujaama müratsooni, kus müratase ületab lubatud piirid, jäävad Mõigu
ja Sikupilli asumid ning Leete-Luite-Veerenni tänavate piirkond.

Statsionaarsetest tööstusmüratekitajatest ületavad linnas müranorme 6 ettevõtet.
Ees seisab ülesanne nõuda nimetatud ettevõtetelt müra vähendamist kindlustavate
meetmete rakendamist.

Peale teedevõrgu ja transpordi küsimusi käsitlevas peatükis nimetatud müravastas-
te meetmete on elanike tervise huvides soovitatav kasutada müratsoonis paikneva-
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tes elamutes vähemalt tänavapoolses küljes tihedamate, kolme- või neljakordsete
klaasidega aknaid ning püstitada puhke- ning väikeelamutega hoonestatud aladel,
kus see on tehniliselt võimalik, müratõkkeid.

9.3. VEEKAITSE

Eelseisvatel aastatel kavandatud meetmed linna veevarustuse ja kanalisatsiooni
täiustamiseks ja arendamiseks, mida on käsitletud linna tehnovarustusele pühenda-
tud peatükis, aitavad kaasa ka linna veekaitselise seisundi paremustamisele.

Põhjaveeallikate kasutusaladel, eeskätt veel kanaliseerimata piirkondades, tuleb
eriti hoolikalt kaitsta pinnavett, et vältida heitvete imbumist pinnasesse. Suurema-
tesse kanaliseerimata piirkondadesse, nagu Merivälja � Mähe ning osaliselt ka Nõm-
me ja Pääsküla, Mustjõe, Pikaliiva jt, on kavandatud lähiaastakümnel vastavalt või-
malustele rajada kanalisatsioonivõrk  Et Tallinna pinnavee haardesüsteemi 2000
km2-st valgalast asub ligi 95% Harjumaal, tuleb seda tööd kaitsta koostöös Harju-
maa valdadega.

Meriväljale ja Mähele tuleb rajada fekaalikanalisatsioon, et parandada vee kvaliteeti
Mähe ojas ning vähendada bakteriaalse reostuse ohtu Pirita supelrannale. Tuleb ra-
kendada meetmeid Kopli lahe saastamise vähendamiseks Mustjõe oja kaudu sinna
juhitavate reovetega. See on võimalik ainult kanalisatsioonivõrgu väljaehitamisel,
mis võimaldab lõpetada olmevete juhtimise kraavidesse ja Mustjõe ojja. Reostunud
sadevesi Seevaldi valgalalt tuleb rannahooaja kõrgperioodil juhtida tunnelkollekto-
risse, vältimaks sel ajal väljalasku otse merre.

Reostuse sattumist Harku järve tuleb igati vältida, näha ette reostust kandvate sa-
devete lokaalset puhastamist ja juhtimist Õismäe pumbajaama kaudu merre. Luba-
da võib ainult puhta sadevee immutamist.

9.4. LOODUSKAITSE

Linnahaljastute arengu põhiülesandeks on linna maastiku ja haljasalade liitmine hal-
jasühendustega ühtseks, kogu linna haaravaks süsteemiks ning elurajoonides lähi-
haljastuse igakülgne täiustamine.

On oluline tõhustada ka planeeringulisi meetmeid, rakendades linna looduskaitse
all olevate alade ja üksikobjektide kaitset. Neist on tähelepanuväärsemad Pirita jõe
ürgoru maastiku-kaitseala (ca 530 ha), Kadrioru park (61,1 ha) ja vanalinna ümb-
ritsev parkide kompleks. Menetluses on rahvaalgatuse korras esitatud ettepanek
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala moodustamiseks.

Jätkuvaks kaitsealaseks tegevuseks peab jääma kohustusliku  planeeringulise nõu-
dena kehtestatav puude raiemahu võimalik vähendamine kruntide hoonestamisel,
vanade ja haigete puude väljavahetamine, väheväärtuslike puuliikide asendamine
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väärtuslikematega ja uute puude istutamine.

9.5. JÄÄTMEMAJANDUS

Pääsküla prügila tuleb sulgeda, pärast mida rekultiveeritakse prügila ala vastavalt
sulgemisprojektile. Prügilagaasi kogumist jätkatakse, gaas põletatakse kohalikes kat-
lamajades.

Uue prügila asukoht on Jõelähtmes, kaalumisel on ka teise suure prügila rajamise
otstarbekus Tallinna läänesuunal. Selle, nii linna kui naabervaldu teenindava, pers-
pektiivse prügila lõplik asukoht on alles täpsustamisel. Orienteeruvaks asukohaks
võib kujuneda Keila ja Ääsmäe vaheline piirkond.

Vaata skeem 30 � piiravad tehnogeensed tegurid

skeem 31 � kaitstavad rannad ja kaldad

skeem 32 � tähtsamad looduskaitseobjektid
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10. MUINSUSKAITSE

Tallinna linna suurim kultuurimälestis on UNESCO Maailmapärandi Nimistusse
kuuluv Tallinna vanalinna muinsuskaitseala. Selle suhtes on Eesti Vabariik Maailma
Kultuuri- ja Looduspärandi Kaitse Konventsiooni ratifitseerimisega võtnud endale
rahvusvaheliste lepingutega võrdsustatud kohustused. Vanalinna muinsuskaitsealal
tuleb kinni pidada kaitseala põhimäärusest, muinsuskaitseseadusest, planeerimis-
ja ehitusseadusest ning Tallinna ajutisest ehitusmäärusest. Muinsuskaitseseadusand-
luse ja -praktika liberaliseerimise katsed tuleb eelnevalt kooskõlastada UNESCO
Maailmapärandi Keskusega (UNESCO World Heritage Centre).

Maailmapärandi nimekirja kuuluva linnana on Tallinnal suur majanduspotentsiaal
turismi arengu seisukohalt ja kinnisvaraturuna. Seetõttu tuleb nii majanduslikel kui
kultuurilistel kaalutlustel igati hoolitseda vanalinna säilimise eest terve linna arhi-
tektuurse dominandina. Tuleb jälgida, et projekteeritav kõrghoonestus ei varjaks
ega rikuks vaateid vanalinnale ja vanalinnast.

Muinsuskaitseala ümbritsevas kaitsevööndis tuleb jälgida, et vastavad ehitised mit-
te ainult kõrguselt, vaid ka mastaabilt, vanalinnale teravat kontrasti ei tekitaks.
Kaitsevööndis tuleb vältida monotoonsete hiigelhoonete teket ja leida ruumi vana-
linna teenindavate autoparklate, rekreatsioonirajatiste ning haljasalade tarbeks.
Kaitsevööndi eesmärgiks on tagada vanalinna üha parem eksponeerimine.

Arheoloogiamälestisena kaitstavatel aladel tuleb alati arvestada kohustuslike arheo-
loogiliste kaevamistega. Arheoloogilised kaevamised võivad Eesti muinsuskaitse-
seaduse järgi osutuda kohustuslikuks ka kõigil teistel aladel, kus leitakse vanema
inimasustuse märke, s.t peaaegu kõikjal praeguse kesklinna ja kunagiste satelliitasu-
mite territooriumil.

Tallinnas on peale vanalinna suurel arvul ka teisi kultuurimälestisi. Enamus neist
asub kontsentreeritult mingil kunagi ühtsel eesmärgil hoonestatud alal, mistõttu ei
ole soovitav neid alasid planeerida tervikuna ning muinsusväärtuslikku turismi- ja
kinnisvaraarenduse potentsiaali maksimaalselt ära kasutades, hoolimata sellest, et
tegu ei ole muinsuskaitsealadega. Sellisteks aladeks on möödunud  sajandil rajatud
tehasekompleksid (Bekkeri, Vene-Balti, Noblesseri, Lutheri, Rotermanni, Balti
Manufaktuur, Ilmarise, Tselluloosi), sõjaväeosad (Tondi, Erika) ja elamurajoonid
(Kalamaja, Kadriorg, Pelgulinn, Nõmme jt.)

Eelkõige tuleks nimetatud aladel ja kõigi mälestiste lähiümbruses püüda säilitada
kinnistute struktuuri, hoonete mahtude esialgset mastaapi ja haljastuse rohkust.
Tuleb arvestada kogemusega, et üksikuna uue ja kõrgema hoonestuse keskele jää-
nud kultuurimälestisele erasektorist investorit tavaliselt ei leita, sest muinsuskait-



TALLINNA ÜLDPLANEERING 42

sehuviline investor otsib kohta, kus tema akendest avanevad vaated vastaksid tema
maitsele. Seega on kultuurimälestiste isemajandamise tagamiseks vajalik säilitada
tervikliku miljööga piirkondi.

Miljööväärtuslike piirkondadena käsitletakse alasid, kus on ajalooliselt välja kuju-
nenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavatevõrk ja haljas-
tus, mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist. Selleks töötatakse välja mitmesugu-
sed reguleerivad dokumendid (tsoneerimisskeem, ehitusmäärus jne), mis määrat-
levad ehitustegevust antud piirkonnas, eesmärgiga säilitada konkreetsele alale ise-
loomulik hoonestusviis ja keskkond.

Vaata skeem 33 � kultuurimälestised

skeem 34 � miljööväärtuslikud puitasumid

skeem 35 � miljööväärtuslikud hoonestuspiirkonnad
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11. KODANIKUKAITSE JA PÄÄSTEALA

Lähtudes linnaplaani perspektiivsetest arengusuundadest, eelkõige uute elamu- ja
tööstuspiirkondade kasutuselevõtmisest ning elamupiirkondade tihendamisest, on
möödapääsmatu kaasneva riskikoormuse arvestamine Tallinna päästeala adekvaat-
sel arendamisel. Kodanikukaitse ja päästeala valdkonnas valitseb suundumus riski-
koormuse suurenemisele ning linlaste turvalisuse vähenemisele.

11.1. PÕHIPROBLEEMID JA ARENGUSUUNAD

Ülelinnaline teavitussüsteem ei tööta ning vajab kiiremas korras ümberprojekteeri-
mist ning väljaehitamist.

Varjendites on kohti ainult 5%le linna elanikest. Elu tagamise süsteemid neis on
halvas tehnilises seisukorras, sageli rüüstatud või demonteeritud.

Korraldamata on ohtlike veoste transport, nende hoidmise ja ümberlaadimise tingi-
mused.

Tulekustutus- ja päästejõud peavad olema linnas paigutatud selliselt, et õnnetusko-
hale jõutakse 6 minuti jooksul peale teate saamist, sest peale 6. tulekahjuminutit
toimub nn sekundaarne süttimine, mille tulemusena kahjud mitmekordistuvad.
Praeguse juurdesõiduteede võrgu, komandode arvu ja paigutuse juures ei suuda
Päästeamet tagada 6 minuti reageeringut ka pärast kahe planeeritava päästedepoo
ehitust. Seepärast tuleb kõigis arendusprojektides ette näha vajalikud abinõud
Päästeteenistusele vajaliku juurdepääsu tagamiseks.

Tallinnas võib kodanikukaitse jaotada neljaks tasandiks: ettevõtte, asumi, linnaosa
ja linna tasand. Eraldi tuleks käsitleda Tallinna ja lähipiirkondade riskide liitmist ja
integreeritud kodanikukaitse vajadust. Hetkel ettevõtete kodanikukaitse tasand ei
liitu või ei ole liidetav teiste tasanditega ja on välja arendatud  ebapiisavalt. Asumite
tasand on välja kujunemata. Linnaosade tasand on osaliselt kaetud teostatud liht-
sustatud riskianalüüside näol. Linna tasandil on kinnitatud kodanikukaitsekomisjo-
ni põhimäärus ning vastav meetmete süsteem.

Vastavalt kodanikukaitse seadusele peab omavalitsus omama spetsiaalkomandot ja
vastavat mitmekesist varustust kõigi kodanikukaitse eriülesannete täitmiseks.
Tallinnas täidab põhiosa nimetatud ülesannetest Mustamäe komando, kelle ülesan-
nete hulka kuulub ka õlitõrje ning keemiaõnnetustele reageerimine. Suurõnnetuste
korral on see esimese reageeringu jõud, millele lisanduvad teised komandod ja vaja-
dusel Tallinna kodanikukaitse komisjoni poolt kaasatavad muud teenistused või te-
gevkonnad.
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Lasnamäe suurusest lähtudes on vaja eelkõige sinna planeerida ja välja ehitada tule-
tõrjedepoo. Lasnamäe depoo ehitusega saab võimalikuks Ülemiste komando ülevii-
mine, mille tulemusena paraneb tunduvalt abi kättesaadavus Lasnamäel. Päästetee-
nistuse võimalustega on nõrgalt kaetud ka Haabersti-Kakumäe-Tiskre piirkond,
kuhu samuti planeeritakse tuletõrjedepoo rajamist.

Esmatähtis oli praeguseks lõpule viidud ühtse ja kaasaegse Tallinna häirekeskuse
väljaehitamine, mis rahuldab päästeteenistuse vajadusi, lahendab jõudude kiire ja
otstarbeka rakendamis- ning kommunikatsiooni probleemid ja loob tingimused lin-
na kodanikukaitse komisjoni tööks rahvusvaheliste standardite tasemel.

Planeerimise igas staadiumis tuleb arvestada riske ning need minimiseerida.

Jätkatakse munitsipaaltuletõrje- ja päästesüsteemi arendamist, lähtudes järgneva-
test põhiprintsiipidest:

1. Põhilised riskifaktorid omavad lokaalset iseloomu ning nende analüüsi, enne-
tus- ja reguleerimiskavade väljatöötamine kuulub kohaliku omavalitsuse kom-
petentsi.

2. Kohalik tuletõrje- ja päästeteenistus peab arenema sõltuvalt antud kohaliku
omavalitsuse arengukavast, sest tuletõrje- ja päästeteenistuse võimalused pea-
vad olema vastavuses omavalitsuse territooriumil kavandatava tootmise, trans-
pordi ja teiste eluvaldkondade arenemisega.

3. Kohaliku tuletõrje- ja päästeteenistuse areng on sõltuvuses kohaliku omavalit-
suse rahalistest võimalustest, mistõttu peab tagama riiklike ja kohalike vahen-
dite kasutamise optimaalse vahekorra.

Arengu kavandamiseks koostatakse Tallinna ja linnaosade riskianalüüsid ja kodani-
kukaitse kavad. Kinnitatakse kodanikukaitsealaste ürituste eelarve koostamise kord.

Kalasadamasse planeeritakse Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametile umbes 30 m kai-
koht õlitõrjevarustuse jaoks.

Üldkasutatavate hoonete projekteerimisel tuleb kaaluda võimalusi neile varjendi-
funktsiooni lisamiseks.

11. KODANIKUKAITSE JA PÄÄSTEALA
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12.  JÄRGNEVATE PLANEERINGUTE KOOSTAMISEST

Käesoleva üldplaneeringu koostamisel oli seatud eesmärgiks linna tervikuna hõlma-
vate või mõjutavate valdkondade läbitöötamine ja koondamine suhteliselt skemaa-
tiliseks jäävaks raamplaneeringuks.

Järgmise etapina on kavas koostada iseseisvad üldplaneeringud kõigile linnaosadele
(v.a Pirita, kus üldplaneering on juba kehtestamisel), tuginedes linna üldplaneerin-
gule, kuid omades suuremats täpsusastet.

Samuti on kavas koostada linna üksikutele olulisematele piirkondadele (Vanasada-
ma ümbrus, miljööväärtuslikud piirkonnad jt) või valdkondadele (haljastute süs-
teem, magistraaltänavate koridorid jm.) iseseisvad planeeringud kas üldplaneeringu
või detailplaneeringuna.
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ÜLDPLANEERINGU LISAD

LISA 1. ÜLDPLANEERINGU ALUSEKS OLEVATE LÄHTEMETERJALIDE LOETELU

1. Tallinna rahvastiku prognoos.

Eesti Kõrgkoolidevaheline demouuringute keskus, 1994.

2. Sotsiaalmajanduslike gruppide dünaamika ning residentsiaalne ja ruumiline mobiilsus (ruu-

miline liikumine) Tallinna linnas.

Küsitluse aruanne. Ariko Marketing, 1996

3. Tallinna üldplaneeringut piiravad tehnogeensed tegurid.

AS Eesti Projekt, 1997.

4. Tallinna tööstus- ja ladude piirkondade skeem. Tallinna üldplaneeringu tööstuse arengu terri-

toriaalsed võimalused.

AS ETP Grupp, 1995-1997

5. Tallinna üldplaneeringu infrastruktuuri arenguskeemide alusandmed.

RAS Eesti Tööstusprojekt, 1996.

6. Tallinna puitelamute tehnilise seisundi ülevaade.

AS Kommunaalprojekt, 1998.

7. Tallinna arengukava aastateks 1998 � 2000.

Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu poolt 1997.a.

8. Tallinna strateegiline plaan.

Tallinna Linnavalitsus, 1995 � 1997.

9. Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010.

Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaamet, 1997.

10. Tallinna transpordikontseptsioon.

(heaks kiidetud Tallinna Linnavolikogu poolt 1993.)

11. Tallinna lähitagamaa arenguskeem. I etapp.

RE Eesti Maauuringud, 1994.

12. Kuidas areneb Tallinn? Majandusarengu strateegia aastani 2010.

Eesti Tulevikuuuringute Instituut, 1996.

13. Kuhu areneb Tallinn? Territoriaalse arengu suunad aastani 2010.

Tallinn Linnaplaneerimise Amet, 1996.

14. Tallinna linna üldplaneeringu haljastute plaani koostamise põhimõtted, olemasoleva analüüti-

lise materjali koondamine ja ühtlustamine. Tallinna haljastute olukord ja ettepanekud haljas-

tute süsteemi arenguks. Tallinna üldplaneeringu haljas- ja puhkealade skeem.

MA Tallinna Botaanikaaed, 1997.

15. Mere pst., Narva mnt., Kadrioru ja mere vahelise ala arengukava.

R-Konsult, 1993.

16. Elamuehituse piirkonnad Tallinnas.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 1995.
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