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Tallinna kaugküttepiirkonna piirid  

 

 

1. Tallinna kaugküttepiirkond piirneb: 

1.1 Olevi tänavaga kuni Vanemuise tänavani – Vanemuise tänavaga kuni Ugala tänavani – Ugala 

tänavaga kuni Taara tänavani – Taara tänavaga kuni Lootuse puiesteeni – Lootuse puiesteega koos 

Lootuse pst 104 ja Vabaduse pst 111 kinnistuga kuni Tähe tänavani – Tähe tänavaga kuni Serva 

tänavani – Serva tänavaga kuni Kaare tänavani – Kaare tänava pikendusega kuni lõikumiseni Hiiu 

tänavaga – Hiiu tänava edela-kirdesuunalise lõiguga koos edelasuunalise mõttelise pikendusega 

kuni Olevi tänava ja Ilmarise tänava ristmikuni; 

1.2 Olevi tänavaga kuni J. V. Jannseni puiestiku kagupiirini – J. V. Jannseni puiestiku kagu- ja 

idapiiriga kuni lõikumiseni J. V. Jannseni tänavaga – J. V. Jannseni tänavaga, kaasa arvatud 

J. V. Jannseni tn 35 ja 37 kinnistud kuni Vabaduse puiesteeni – Vabaduse puiesteega kuni Olevi 

tänavani; 

1.3 alates Mustamäe linnaosa lõunapiirist Kadaka puiesteest – Mustamäe linnaosa lõunapiiriga 

kuni Kadaka teeni – Kadaka teega kuni Tähetorni tänavani – Tähetorni tänavaga kuni Paldiski 

maanteeni – Paldiski maanteega kuni Tuuleveski tänavani – Tuuleveski tänavaga kuni Tuuliku 

tänavani – Tuuliku tänavaga kuni Kõrgepinge tänavani – Kõrgepinge tänavaga kuni Mustjõe 

tänavani – edasi Paldiski maanteeni – Paldiski maanteega lõikumiseni Paldiski mnt 90 kinnistu 

läänepiiriga – põhjasuunalise mõttelise joonega Paldiski maantee ja Paldiski maantee 90 kinnistu 

läänepiiri lõikepunktist kuni lõikumiseni Mustjõega – mõttelise joonega Mustjõe lõikepunktist 

kuni Pelguranna tänava ja Merelahe tee ristumiseni ja edasi Pelguranna tänavaga kuni Kopliranna 

tänavani – edasi mere suunas rannajoonega kuni Kopli 103 kinnistu piirini – Kopli tänav 103 ja 

101 kinnistu kirdepiiriga kuni rannajooneni – rannajoonega kuni Paljasaare põik 16 kinnistu 

põhjapiirini – Paljassaare põik 16 ja 14 ja Paljassaare tee 42 põhjapiirina kuni rannajooneni – 

rannajoonega kuni Pirita tee 1 kinnistuni edasi Narva maantee suunas kuni Narva maanteeni – 

Narva maanteega kuni Kadrioru pargi piirini – Kadrioru pargi loodepiiriga kuni J. Poska tn 38 

kinnistu lõuna tipuni – J. Poska tn 38 kinnistu lõuna tipust mõttelise joonega kuni A. Weizenbergi 

tn 37 kinnistu loodepiirini – edasi A. Weizenbergi tn 39 kinnistu kirdepiirini – A. Weizenbergi tn 

39 kinnistu kagupiiriga kuni A. Weizenbergi tänavani – A. Weizenbergi tänavaga koos Mäekalda 

tn 2 ja 3, A. Weizenbergi tn 45, Valge tn 3 kinnistitega kuni Valge tänavani – Valgest tänavast 

Lasnamäe linnaosa loode- ja põhjapiiri lõiguga kuni Priisle teeni (kaasa arvatud A. Weizenbergi tn 

34 kinnistu) – Narva mnt ja Priisle tee ristmikust kuni Lõosilma teeni – Lõosilma teega kuni 

Helmiku teeni – Helmiku teega kuni Vabaõhukooli teeni – Vabaõhukooli teega kuni Narva 

maanteeni – Narva maanteega kuni Ussimäe teeni – Ussimäe teega kuni Priisle teeni – Priisle 

teega (kaasa arvatud Narva maantee 156 kinnistu), koos selle mõttelise pikendusega kuni Peterburi 

teeni – Peterburi teega kuni Peterburi tee 112 põhja piirini – Peterburi tee 112 idapiiriga kuni 

Peterburi tee 110a/3 põhjapiirini – lõunasuunalise mõttelise joonega (kaasa arvatud Lagedi tee 9a, 

11 ja 11a kinnistud) kuni Lasnamäe linnaosa idapiirini – Lasnamäe linnaosa piiriga kuni Tartu 

maanteeni – Tartu maanteega kuni Järvevana teeni – Järvevana teega kuni Filtri teeni – Filtri teega 

kuni Filtri (põik)teeni – Filtri (põik)teega kuni Sõjaväekalmistuni – Sõjaväekalmistuga ja 

Siselinnakalmistu kirde-, kagu-, põhja-, lääne- ja edelapiiriga kuni Magasini tn 29 kinnistu 

kirdepiirini – Magasini tn 29, 31 ja 35 kinnistute kagupiiriga kuni raudteeni, edasi piki raudteed 

kuni Pärnu maanteeni – Pärnu maanteega kuni Kauba tänavani – Kauba tänavaga kuni Pärnu-

Viljandi raudteeni – piki raudteed kuni Järvevana tee 9d kinnistu lõunapiirini – Järvevana tee 9d ja 

9c kinnistute lõunapiiriga ja edasi Järve tänavaga kuni lõikumiseni Keila raudteega – Keila 

raudteega kuni lõikumiseni Nõmme linnaosa kirdepiiriga – Nõmme linnaosa kirde- ja põhjapiiriga 
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kuni Raja tänavani – Raja tänavaga kuni Alliksoo tänavani – Alliksoo tänavaga kuni Lossi 

tänavani – Lossi tänavaga kuni Külmallika tänavani – Külmallika tänavaga kuni Külmallika põik 

tänavani – Külmallika põiguga koos kinnistuga 13b kuni Trummi tänavani – Trummi tn kinnistuga 

23a kuni Lohu tänavani – Lohu tänavaga Lohu tn 11 kinnistuga ja selle mõttelisest pikendusest 

kuni lõikumiseni Mustamäe linnaosa lõunapiiriga – Mustamäe linnaosa lõunapiiri lõiguga kuni 

lõikumiseni Kadaka puiesteega; 

1.4 Vabaõhumuuseumi teega kuni Nooda tänavani – Nooda tänavaga kuni rannajooneni – 

rannajoonega kuni vabaõhumuuseumi kinnistu loodepiirini – vabaõhumuuseumi kinnistu 

loodepiiriga kuni Vabaõhumuuseumi teeni; 

1.5 Pärnu-Viljandi raudteega Liiva ja Männiku raudteejaama vahel alates lõikumisest Karusmarja 

tänava idasuunalise mõttelise pikendusega kuni Tallinna linna lõunapiirini – linnapiiriga kuni 

Kraavi tänava edelasuunalise mõttelise pikenduseni – Kraavi tänava edelasuunalise mõttelise 

pikendusega (koos Kraavi tänavaga) kuni Pihlaka tänavani – Pihlaka tänavaga kuni Kreegi 

tänavani – Kreegi tänavaga kuni Lootuse puiesteeni – Lootuse puiesteega kuni P. Kerese 

tänavani – P. Kerese tänavaga kuni Astri tänavani – Astri tänavaga kuni lõikumiseni Karusmarja 

tänava läänesuunalise mõttelise pikendusega – Karusmarja tänava läänesuunalise mõttelise 

pikendusega (koos Karusmarja tänavaga ja selle idasuunalise mõttelise pikendusega) kuni 

lõikumiseni Pärnu-Viljandi raudteega; 

1.6 Ehitajate teest kuni Vana-Pärnu mnt 9a kinnistu kirdepiirini – mõttelise joonega Vana-Pärnu 

mnt 9a kinnistu kagutipust kuni Idakaare ja Kuiva tänava ristmikuni – Idakaare tänavaga kuni 

Pärnu maanteeni – Pärnu maanteega kuni raudteeni – raudteega kuni lõikumiseni Kõvera tänava 

lõunasuunalise mõttelise pikendusega kuni Pärnu maanteeni – Pärnu maanteega kuni Turu platsi 

ristmikuni – Turu platsiga kuni Ehitajate teeni; 

1.7 loodesuunalise mõttelise joonega Saare tee ja Pirita tee ristmikust kuni lõikumiseni 

rannajoonega – rannajoonega kuni rannajoone lõikumiseni Jahimehe tee loodesuunalise mõttelise 

pikendusega – Jahimehe tee loodesuunalise mõttelise pikendusega (koos Jahimehe teega) kaasa 

arvatud E. Bornhöhe tee 10 kinnistu, kuni Metsavahi tee 19 kinnistu läänepiirini – Metsavahi tee 

19 kinnistu lääne-, põhja- ja idapiiriga kuni Metsavahi teeni – Metsavahi teega kuni Kloostrimetsa 

metsapargi läänepiirini – Kloostrimetsa metsapargi läänepiiriga kuni Kalmuse teeni – Kalmuse 

teega kuni Kõrkja tee ja Pirita jõe harujõe sillani – Pirita harujõe läänekaldaga kuni suubumiseni 

Pirita jõkke – edelasuunalise mõttelise joonega Pirita jõe ja harujõe suudmest kuni Pirita kalmistu 

põhjatipuni – Pirita kalmistu loode- ja edelapiiriga kuni Rummu tee 7 kinnistu edelapiirini – 

Rummu tee 7 kinnistu edelapiiriga kuni Rummu tee 2 kinnistu lõunapiirini – Rummu tee 2 

kinnistu lõunapiiriga kuni lõikumiseni Pirita teega – Pirita teega kuni Saare teeni; 

1.8 Naaritsa tänavaga koos mõttelise pikendusega kuni raudteeni – raudteega kuni lõikumiseni 

Lemmiku tänava loodesuunalise mõttelise pikendusega – Lemmiku tänavaga (koos mõttelise 

pikendusega) kuni Vabaduse puiesteeni – Vabaduse puiesteega kuni Naaritsa tänavani; 

1.9 Valdeku tänavaga kuni Viljandi maanteeni – Viljandi maanteega kuni lõikumiseni Liiva 

kalmistu kagunurgast lähtuva metsasihiga – Liiva kalmistu kagunurgast lähtuva metsasihiga kuni 

Liiva kalmistu idapiirini – Liiva kalmistu idapiiriga kuni Valdeku tänavani; 

1.10 Vabaduse puiesteega kuni Pärnu mnt 453d kinnistu loodepiirini – Vabaduse pst T12 kuni 

Vabaduse pst 215 kiirde piirini– mõttelise joonega Pärnu mnt 457a kinnistu kagupiirist kuni Pärnu 

mnt 453e kinnistu kagupiirini – Pärnu mnt 453e kinnistu lõunapiiriga kuni Pärnu maanteeni; 

1.11 Laste tn 1 kinnistu lääne-, põhja- ja idapiiriga kuni Pargi tänavani – Pargi tänavast koos Põllu 

tn 61 hoonetega kuni Sanatooriumi tn 2a kagupiirini – Sanatooriumi tn 2a lõunapiiriga koos Põllu 

tn 63 hoonetega kuni Sanatooriumi tn 2a loodepiirini – Sanatooriumi tn 2a loodepiiriga kuni 

Sanatooriumi tänavani – Sanatooriumi tänavaga kuni Pargi tänavani; 

1.12 Ahtri tn 8 ja 12, Jõe tn 9, 7, 5 ja 3 ning Parda tn 4, 3, 5 ja 9 kinnistuga; 

1.13 Hansu tänavaga. 
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