
Tallinna 
Linnahalli tulevik



Ühiste kavatsuste kokkulepe 26.02.2020

• Tallinna linn, Tallink Grupp AS, AS Infortar
• Tallinna Linnahalli arendamiseks uueks 

rahvusvaheliseks konverentsi- ja kontserdikeskuseks 
koos reisisadama, hotelli, restoranide, kohvikute ja 
ärikeskusega



Linna eesmärgid

• Linnahalli renoveerimine ja mereäärse piirkonna 
väärindamine.

• Avame Linnahalli inimestele, teeme korda linnaruumi 
ja loome uue keskuse kultuurielule, meelelahutusele, 
elavdame majandust ja loome töökohti.

• Ainuüksi konverentsikeskus loob lisandväärtust 19 
miljoni euro ulatuses aastas. 



Uus multifunktsionaalne mereäärne keskus

• Võimaldab teha korda olulise arhitektuurimälestise
• Enam kui 4000 kohaga konverentsi- ja kontserdikeskus mitmete 

erinevate saalidega
• Reisadam ja terminalitaristu vajalike kaide ja infrastruktuuriga
• Ärikeskus hotelli, restoranide, kohvikute ja mitmete vabaajaveetmise 

võimalustega
• Piirkonna linnaruumiline terviklik lahendus koos osaliselt maa-aluse 

liikluskorraldusega



Reisisadam 

• Sadam Tallink Grupi laevadele
• Kaid laevade sildumiseks + terminalitaristu
• Toob Linnahalli piirkonda ja keskusesse ca 10 miljonit 

külastajat aastas
• Toob elu ja tegevusi keskust ümbritsevasse piirkonda 



Järgmised sammud

• Ühisettevõtte asutamine
• Tegevuskava  
• Uuringud, nõusolekud, lepingud
• Arhitektuurikonkurss 



Ühisettevõte

• Ühisettevõtteosalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 
34%, Tallink 33% ja Infortar 33%.

• Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse 
miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. 

• Tallinna rahalise sissemakse suuruseks jääb 340 000 
eurot. Rohkem maksumaksja raha ei ole kavas projekti 
paigutada.





Tallinna Linnahall 
• 4200-kohalise vaatesaali, jäähalli ja kohvikute ning teiste ruumidega ehitis, 

mis pole praegu aktiivses kasutuses ja ootab renoveerimist.
• Valmis 1980. aastal Moskva olümpiamängudeks
• Arhitektid Raine Karp ja Riina Altmäe, sisearhitektid Ülo Sirp ja Mariann

Hakk.
• Pälvis biennaali Interarh-83 Grand Prix ja Rahvusvahelise Arhitektide Liidu 

presidendi kuldmedali ja preemia ning 1984. aastal NSV Liidu riikliku 
preemia, mistõttu arvati linnahall ka muinsuskaitseobjektide nimekirja.

• Kompleks tunnistati kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55 
kultuurimälestiseks.
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