Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011
määruse nr 28
“Tallinna jäätmehoolduseeskiri”
LISA 2
Korraldatud jäätmeveo piirkondade
kirjeldused
HAABERSTI LINNAOSA
Haabersti
Piirkond nr 1
Elanike arv 41 670
Kirjeldus
Haabersti piirkonna nr 1 piiri kirjeldus
Haabersti linnaosa piiri kirjeldus
NÕMME LINNAOSA
Nõmme
Piirkond nr 2
Elanike arv 38 187
Kirjeldus
Nõmme piirkonna nr 2 piiri kirjeldus
Nõmme linnaosa piiri kirjeldus
MUSTAMÄE LINNAOSA
Mustamäe
Piirkond nr 3
Elanike arv 24 000
Kadaka
Kirjeldus
Haabersti ja Mustamäe linnaosade vaheline piir, Nõmme ja Mustamäe linnaosade
vaheline piir kuni Soone tänavani, Soone tn (paaritud numbrid), Raja tn,
Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Nõmme ja Mustamäe linnaosade vaheline piir kuni
Tervise tänavani, Retke tee (paarisnumbrid), A. H. Tammsaare tee (paaritud
numbrid 57–73), Sõpruse pst (paaritud numbrid alates 179st) Ehitajate tee ringini,
Ehitajate tee (paarisnumbrid kuni linnaosa piirini (103a)).
Mustamäe
Piirkond nr 4
Elanike arv 40 000
Siili–Sääse–Szolnoki
Kirjeldus
Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Ehitajate tee (paarisnumbrid alates
Haabersti ja Mustamäe linnaosa vahelisest piirist), Sõpruse pst mööda A. H.
Tammsaare teeni, A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 75–157),
Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106ni), Kristiine ja Mustamäe linnaosade
vaheline piir (Tildri tänavat pidi Kadaka teeni).
KRISTIINE LINNAOSA
Kristiine
Piirkond nr 5
Elanike arv 29 839
Kirjeldus
Kristiine piirkonna nr 5 kirjeldus
Kristiine linnaosa piiri kirjeldus
PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA
Põhja-Tallinn Piirkond nr 6
Elanike arv 25 700
Kopli–Tööstuse
Kirjeldus
Linnaosa põhjapoolsed kinnistud maa-alal mere ja alljärgnevate tänavate vahel:
alates merest Tallinna linnahalli läänepoolset külge pidi kuni Põhja puiesteeni,
Suurtüki tn, Rannamäe tee, Toompuiesteed pidi Balti jaama raudteeni, raudteest
kuni Rohu tänavani ja edasi piki raudteed läbi Kopli kaubajaama kuni Sõle
tänavani, edasi piki Sõle tn kuni Pelguranna tn ristmikuni ning edasi Pelguranna tn
kuni mereni ja rannajoont mööda kuni linnahallini.
Põhja-Tallinn Piirkond nr 7
Elanike arv 30 980
Merimetsa–Pelguranna
Kirjeldus
Linnaosa lõunapoolsed kinnistud maa-alal linnaosa piiri ja alljärgnevate tänavate
vahel: alates linnaosa piirist Seevaldi kollektori juures mööda rannajoont kuni
Pelguranna 27 krundini, edasi kuni Pelguranna ja Kopli tn ristmikuni, piki Sõle tn
kuni endise raudtee ületuskohani, mööda raudtee tammi läbi Kopli kaubajaama
kuni Rohu tänavani, mööda raudtee tammi läbi Balti jaama Toompuiesteele ja
tagasi mööda Toompuiesteed ja Paldiski maanteed kuni Pelguranna tn
pikenduseni.
TALLINNA KESKLINNA LINNAOSA
Kesklinn
Piirkond nr 8
Elanike arv 3 671

Vanalinn

2

Kirjeldus

Kesklinn
Kirjeldus

Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt
(vanalinnapoolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak
(vanalinnapoolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2–10), Toompuiestee
(paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda
Põhja pst alguseni.
Piirkond nr 9
Elanike arv 44 841
Kesklinn
Kaarli pst (paaritud numbrid 1–11) kuni Toompuiesteeni, Toompuiestee (paaritud
numbrid) kuni Paldiski maanteeni, Paldiski mnt (1–23a) kuni Tehnika tänavani,
Tehnika tn (33–63) Endla tn viaduktini. Edasi kulgeb piir piki Kesklinna ja
Kristiine vahelist piiri Pärnu maanteeni, sealt piki Pärnu mnt lõunasse Viljandi
maanteeni. Piki Viljandi mnt kagusse raudteeni, piki raudteed kirdesse. Piki
Viljandi mnt 9 krundi põhjaserva itta, sealt piki metsateed, jalgrada kagu suunas
kuni Valdeku tn pikenduseni, sealt kuni linna piiri punktini nr 473, piki linna piiri,
Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteeni. Piki Tartu mnt kagusse kuni linna piirini ja
linna piiri mööda kuni lennujaama krundini (Vaskjala–Ülemiste kanalini). Sealt
piki kanalit Tartu maanteeni. Piki Kesklinna ja Lasnamäe vahelist piiri mereni.
Sealt piki rannajoont Kesklinna ja Põhja-Tallinna vahelise piirini. Mööda
Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosade vahelist piiri Mere puiesteeni. Mööda
Mere pst Pärnu maanteeni. Piki Pärnu mnt (Tammsaare pargi poolne) kuni
Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (3, 5, 7), Kaarli pst.

LASNAMÄE LINNAOSA
Lasnamäe
Piirkond nr 10
Elanike arv 35 881
Pae–Ülemiste
Kirjeldus
Lasnamäe tn paarisnumbrid (lõigus Tartu mnt – Laagna tee), Valge tn
paarisnumbrid (lõigus Laagna tee – Narva mnt), Narva mnt paarisnumbrid (lõigus
Narva mnt – Suur-Sõjamäe tn), Suur-Sõjamäe tn paarisnumbrid (lõigus J. Smuuli
tee – linna piir), linna piir kuni Lasnamäe linnaosa piirini, Lasnamäe linnaosa
piirist kuni Tartu maanteeni, Tartu mnt paaritud numbrid kuni Lasnamäe tänavani.
Lasnamäe
Piirkond nr 11
Elanike arv 39 340
Laagna–Tondiraba
Kirjeldus
Mäe tn paarisnumbrid, Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv), Narva mnt (piki
Lasnamäe linnaosa piiri kulgevast lõigust Mustakivi tee läänepoolse haruni),
Mustakivi tee paaritud numbrid, Peterburi tee (lõigus Mustakivi tee – Paneeli tn),
Paneeli tn paarisnumbrid, Betooni tn paarisnumbrid (lõigus Paneeli tn kuni linna
piir), linna piirist Suur-Sõjamäe tänavani, Suur-Sõjamäe tn paaritud numbrid
(lõigus linna piir – J. Smuuli tee), J. Smuuli tee paaritud numbrid, Narva mnt
paaritud numbrid (lõigus J. Smuuli tee – Mäe tn).
Lasnamäe
Piirkond nr 12
Elanike arv 40 972
Priisle–Mustakivi
Kirjeldus
Lasnamäe linnaosa piir (klindi serv) alates Mustakivi tee läänepoolsest harust
(Narva mnt – Pärnamäe tee), linna piirist Betooni tänavani (Pärnamäe tee –
Peterburi tee, mööda Pirita jõge Lagedi teeni, Lagedi teest kuni Betooni tänavani),
Betooni tn paaritud numbrid (linna piir – Paneeli tn), Paneeli tn paaritud numbrid,
Peterburi tee (Paneeli tn – Mustakivi tee), Mustakivi tee paarisnumbrid, Mustakivi
tee läänepoolset haru mööda kuni Narva mnt.
PIRITA LINNAOSA
Pirita
Piirkond nr 13
Elanike arv 15 642
Kirjeldus
Pirita piirkonna nr 13 kirjeldus
Pirita linnaosa piiri kirjeldus
Tallinna jäätmeveo piirkondade kirjelduste juures toodud elanike arv on 01.04.2011 seisuga.
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