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Tallinna linn alustas kevade hakul projektiga „Tallinna positiivne programm“,
mille esimeses etapis ootasime Teie mõtteid ja ettepanekuid oma kodukoha
ning üldiselt Tallinna kui elukeskkonna paremaks muutmisel. Nüüd oleme
kõigis linnaosades Teie mõtete üle diskuteerinud ning arutanud ja välja
valinud Teie jaoks olulisemad ideed.
Teie ettepanekutest on koostatud Tallinna linna positiivne programm
aastateks 2014–2018. Me ei tee saladust, et paljuski saavad just elanike
tehtud ettepanekud aluseks tegevusele, mida Tallinna linnavalitsus koostöös
linnaosadega tahab ellu viia järgmisel neljal aastal.
Tänan kõiki elanikke, kes julgelt oma arvamust avaldasid. Muuseas, sel
aastal valiti Tallinn taas maailma kümne kõige intelligentsema kogukonna
sekka kuuluvaks linnaks. Kelle käest me siis veel peaksime küsima oma linna
arengu kohta, kui mitte oma elanikelt. Teie kaasabiga muudame Tallinna
veelgi paremaks ning viime ellu Teie poolt pakutud ideed.
Edgar Savisaar
Tallinna linnapea
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Tallinna põhilised arengusuunad,
väljakutsed ja ülesanded
Rahvastiku areng
Tallinnas elab 2013. aasta juuni seisuga 426 503 inimest. Erinevalt Eestist
tervikuna on Tallinna elanike arv viimasel kümnendil stabiilset kasvanud
ning see tingib vajaduse parandada eluasemete kättesaadavust, hoida
ajakohasena linna lasteasutuste ja koolide võrku ning tagada avalike
teenuste kättesaadavus. Noorte sisseränne on suurendanud nooremate
vanuserühmade osakaalu linna rahvastikus ning loonud soodsa pinnase
sündimuse kasvuks ja positiivseks iibeks.
Tallinna linnaosade elanike arv aastatel 2008–2013
Muutus
2008
Tallinn

2009

2010

2011

2012

2013

401 372 404 005 406 703 411 980 416 144 425 249

2008–2013
(2008–100%)
6

Haabersti

39 587

40 454

41 051

41 549

42 294

43 187

10

Kesklinn

47 671

48 158

48 646

50 182

51 308

54 025

13

Kristiine

29 478

29 221

29 395

29 810

30 055

30 765

4

Lasnamäe

112 001 113 332 114 258 115 654 116 273 117 514

5

Mustamäe

64 243

64 339

64 113

64 597

64 237

65 347

2

Nõmme

38 725

38 428

38 100

38 275

38 898

39 274

1

Pirita

14 039

14 595

15 135

15 567

16 636

17 243

23

Põhja-Tallinn

55 628

55 478

56 005

56 346

56 443

57 894

4

Allikas: Tallinn arvudes 2013
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Tallinna rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab 65-aastaste ja vanemate
osakaal Tallinna rahvastikus 2020. aastaks 18 protsendini ja 2030. aastaks
20 protsendini. See tähendab, et maksumaksjate arv võib väheneda ja
paratamatult kasvab majanduslik surve linnaeelarvele. Seega on sama või
parema elustandardi saavutamiseks hädavajalik suurendada tööturule
jäävate elanike tööviljakust. Samuti tuleb ühe prioriteedina vältida
väljarännet välismaale ja soodustada juba lahkunute tagasipöördumist.
Linna ettevõtluspoliitika peab sellesuunalisi muutusi soodustama. Samas
on praegu ja eeldatavasti ka lähitulevikus väljaränne Tallinnast tunduvalt
väiksem kui mujalt Eestist. Tallinna elanikkonna üks olulisi ressursse on
paljurahvuselisus. Eri rahvuste rahulik kooseksisteerimine on oluline
eeltingimus elanikusõbraliku linna hoidmisel. Linna elanikkonna rahvuslik
mitmekesisus tähendab ka seda, et linn peab suutma luua eri rahvuste
esindajatele tingimused nende kultuuri edendamiseks ja tarbimiseks.
Tallinna rahvastiku soolis-vanuseline struktuur 2013. aastal
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Sotsiaalareng
Majanduskriis Euroopas ei ole praeguseks kaugeltki ületatud ning seetõttu
vajavad endiselt tuge nii eakad, noored kui ka tööjõuturult kõrvale jäänud
elanikud. Seetõttu on tähtis tegeleda nende riskirühmade abistamisega.
Suurenev nõudlus eakatele suunatud hoolekande-, meditsiini- ja
vabaajateenuste järele tingib vajaduse suunata senisest enam ressursse
sellele vanuserühmale mõeldud päevakeskuste, hooldekodude ja aktiivsete
isetegevusvõimaluste loomiseks.
Tallinn pakub jätkuvalt toetusmeetmeid noorte ja töötute tööellu
naasmiseks ja toimetulekuraskustes isikute abistamiseks. Tallinna linn on
aastatel 2009–2013 organiseerinud mitu tööbörsi. Tööhõive parandamiseks
ja ettevõtjatelt saabunud info vahendamiseks jätkatakse töömesside
korraldamist. Meetmeid noorte tööturule naasmiseks pakuvad eri
programmide näol ka Tallinna noortekeskused. Tööjõuressursi säilitamise
toetusmeetmena jätkatakse pärast olemasoleva abipaketi lõppemist töötute
rakendamist avalikus töös: parkide ja haljasalade hoolduses ning kõnniteede
puhastamises. Vastavalt vajadusele ja eelarvevõimalustele jätkatakse end
juba hästi tõestanud sotsiaalsete töökohtade pakkumist linna mõnedes
allasutustes ja ettevõtetes. Jätkub tööõigusnõustamine ja asjakohaste
juriidiliste dokumentide koostamise toetamine. Tööotsijate klubid
valmistavad töötuid ette edukaks tööotsinguks, klubide jätkuprogrammis
aidatakse edukamatel tööotsijatel iseendale töökohta luua nõustamise,
ettevõtluskoolituse ja inkubatsiooni kaasabil.
Konkurentsivõimelistele ettevõtetele, kes on huvitatud laienemisest
ja kasvust, pakutakse toetusvõimalusena investeeringutoetust uute
töökohtade loomiseks. Elanike tervisekäitumise kujundamiseks ja
muutmiseks on oluline tervisedendusprojektide elluviimine. Samuti tuleb
kasutada suunatud toetusi majanduslikult vähem kindlustatud elanike
puhul, kes on ka suurimad tervise riskirühmad. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata alkoholipoliitikale, laiendada töökollektiivides ja koolides tehtavat
alkoholismi ennetustööd ning kujundada karskus elunormiks.

Allikas: Tallinn arvudes 2013
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Majandusareng
Tallinn koos teiste Harjumaa kohalike omavalitsustega moodustab Eesti
suurima majanduspiirkonna, mis on märkimisväärsel kohal kogu Läänemere
majandusruumis. Tallinn on väliskapitali jaoks peamine tõmbekeskus
Eestis. Suhteliselt odava tööjõuga majandusmudel on ammendumas ning
suund on võetud teadmismahukale ja ekspordile suunatud majandusele.
Tallinn on Läänemere-äärne oluline kaupade ja reisijate mereveo keskus.
Väikeettevõtluse soodustamiseks ja stabiilselt tegutsevate turgude loomiseks
on oluline jätkata munitsipaalturgude rajamist ja laiendamist. Alates 2009.
aastast on linna asutus Tallinna Turud igal aastal avanud või rekonstrueerinud
eri linnaosades vähemalt ühe munitsipaalturu (Nõmme turg, Lasnamäe
turg, Mustamäe turg ja kalaturg Kalasadamas). Linnaplaneerimises tuleb
senisest enam võtta suund suuremate maaüksuste kaupa planeerimisele,
mis eeldab täiendusi seadustes.
Linnal tuleb maakasutuse intensiivistumisest tulenevalt ennetada eri
kasutusfunktsioonide konflikte, mis lähemas või kaugemas perspektiivis
võivad nõrgendada ettevõtete konkurentsivõimet (nt ärihoonete arendamine
vanalinna kontakttsoonis vs. vanalinn kui turismitoode). Maakasutuse
intensiivistumine kujutab endast nii ohtu kui ka turismi edendamise
võimalust. Vältima peab survet väljakujunenud turismiobjektidele ja
puhkealadele. Teisest küljest tuleks uutes arendusprojektides näha ka
võimalust kujundada arhitektuurseid huviväärsusi, nii üksikuid hooneid
kui ka suuremaid piirkondi (nt rannaala). Arendustegevuse laiendamiseks
on vajalik, et riik annaks senisega võrreldes suuremas ulatuses maad
munitsipaalomandisse.
Et suurendada linna sisemist köitvust ja muuta linn külalistele
ligitõmbavamaks, tuleb tagada ligipääs rannikualadele ja miljööväärtuslike
alade säilimine ning väljakute ja parkide heakord. Tulenevalt Tallinna
keskkonnastrateegiast aastani 2030 tuleb tegevusprogrammi tasandile viia
idee, et 2018. aastaks saavutab Tallinn Euroopa rohelise pealinna tiitli.
Jälgida tuleb, et ei survestataks liigselt Tallinna vanalinna kui UNESCO
maailmapärandi paika ning et modernsed lahendused ei rikuks vanalinna
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vaadeldavust. Parimate ruumi- ja arhitektuuriliste lahenduste saavutamiseks
on oluline korraldada arhitektuurivõistlusi.
Autostumise kasvu aeglustamiseks tuleb luua sõiduautode kasutamisega
võrreldavad alternatiivsed liikumisviisid. Eriti oluline on parandada
linnaruumi ligipääsetavust ühistranspordi (sh rööbastranspordi) ja
kergliikluse osatähtsuse suurendamise ja kättesaadavamaks tegemise teel.
Trammiliikluse arendamine ja kiire ühendus Lasnamäe ning Tallinna
lennujaamaga aitavad luua parema liikluskeskkonna, mida tuleb käsitleda
linnaruumi korraldamise ja eri transpordiliikide koos kasutamise kontekstis.
Tuleb leida võimalusi ühistranspordi keskkonnasõbralikuks arendamiseks,
aga samuti suurendada ühissõidukite kiirust, rajada ühissõidukiradasid,
laiendada „Pargi ja reisi” süsteemi ning arendada Tallinna ja Harjumaa
ühtset piletisüsteemi.

Valdkondlikud prioriteedid
Ettevõtlus, turism ja tööhõive
Linna ettevõtluspoliitika peamine sihtrühm on alustavad mikro- ja
väikeettevõtted, eriti sellised, mis on suutelised eristuma kas ekspordivõime,
uuenduslikkuse või tehnoloogilise arengu poolest. Ettevõtluspoliitika on
suunatud nende klastrite arendamisele, millel on potentsiaal läbi lüüa ka
rahvusvahelises konkurentsis.
Ettevõtluse arendamisel on kuus prioriteetset valdkonda: infotehnoloogia,
mehhatroonika, meditsiin ja meditsiinitehnoloogia, loomemajandus,
merendus ja logistika ning finantsteenused.
Turismis on rõhuasetus turismitoodete mitmekesistamisel, ennekõike
elamusturismil (ajalooelamus, kultuurielamus, lõõgastav puhkus, Eesti
elulaadiga tutvumine) ja peredele mõeldud turismitoodete arendamisel.
Valdkondlikud prioriteedid on konverentsiturism ja üritusturism laiemalt.
Tööhõivepoliitika pealiin on ettevõtete toetamine töökohtade loomisel,
töötajate töölevõtmisel ja koolitamisel. Keskne suundumus on kinnistada
elukestev õpe nii ettevõtjate kui ka töötajate väärtusmaailma. Tallinlasi
julgustatakse alustama ettevõtlusega ning selleks tõhustatakse ettevõtluse
tugistruktuuride tööd, luuakse ettevõtlusinkubaatoreid ja toetatakse
tööstusparkide arengut. Töötuks jäänute tööellu naasmise toetamiseks
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luuakse töötute klubisid ja nõustatakse hättasattunuid eluga toimetulekuks.

Valdkonna olulisemad objektid
• Lasnamäe tööstuspargi laiendamine
• Suur-Sõjamäe tööstuspargi väljaarendamine
• Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine konverentsiturismi keskusena

Haridus ja noorsootöö
Alushariduse valdkonnas on tähelepanu keskmes kvaliteet ja lasteaiakohtade
nõudluse rahuldamine esmajoones munitsipaallasteaedade alusel.
Uute lasteaedade ja rühmade avamisel arvestatakse laste arvu muutusi,
reageeritakse paindlikult elamuehituse piirkondlikule iseloomule. Kõigile
vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele luuakse võimalus omandada
algtaseme eesti keele oskus.
Üldhariduskoolide arendamisel on juhtprintsiibiks koolide omanäolisuse
säilitamine ja õpikeskkonna kvaliteet.
Jätkuvalt väärtustatakse õpetaja elukutset, sealhulgas üldhariduskoolide
huviringide ja spordirühmade juhendajate tööd, toetatakse pedagoogide
täiendusõpet, enesearendust ning panustatakse pedagoogide töötingimuste
ja –tasu parandamisse.
Tallinn annab oma panuse ka kutse- ja kõrghariduse arendamisesse.
Tõhustatakse gümnaasiumite ja kutsekoolide ning kõrgkoolide koostööd
õppetöö korraldamisel ja õpilaste karjääriplaneerimisel.
Huviharidus on olulisel kohal edaspidigi. Linn soodustab huviringide avamist
üldhariduskoolides. Looduse- ja tehnikavaldkonnas otsitakse võimalusi
õpet nüüdisajastada. Spordivaldkonnas jätkatakse klubilise mudeliga,
kusjuures soodustatakse klubide konsolideerumist ja tugevnemist. Noortele
pakutakse arendavaid vaba aja veetmise võimalusi võimalikult kodu lähedal.
Noortetöös on põhirõhk noorte kaasamisel ühiskonnaellu ja eri rahvusest
noortele suunatud ühistegevusel. Luuakse selline keskkond, mis võimaldaks
noortel jõuda tagasi positiivse arengu juurde. Väärtustatakse noortetöötaja
elukutset, neile tagatakse konkurentsivõimeline töötasu ja avaramad
täienduskoolituse võimalused.
Täiskasvanuhariduses soovib linn saavutada olukorra, et iga tallinlane õpib.
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Valdkonna olulisemad objektid
• Programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” elluviimine
• Tallinna munitsipaalkoolide renoveerimine
• Elanike toimetulekut toetavate haridusprojektide elluviimine

Kultuur ja vaba aeg
Kultuurielu elavdamisel on esikohal rahvusvahelistumine. Tallinna-Helsingi
ühtse kultuuriruumi loomise kõrval taaselustab Tallinn ajaloolisi sidemeid
Läänemere ruumis, eriti Põhja-Saksamaaga. Senisest enam panustatakse
kultuurisidemete tugevdamisele Vene Föderatsiooniga, esmajoones
Peterburi ja Moskvaga.
Laiendatakse vähemusrahvuste osalust kultuurielus ja vähendatakse
rahvusgruppide suletust omakeelsesse kultuuri.
Kultuuriasutuste võrgu kujundamisel keskendub linn mitmekesisusele ja
sellisele transpordikorraldusele, mis võimaldab kultuuriasutustele hästi
ligi pääseda. Raamatukoguteenuste arendamisel eelistatakse kodulähedust
ja teenuste osutamise kvaliteeti, sealhulgas e-teenuste arendamist. Tallinn
toetab nii kultuuri tipptegijate kui ka asjaarmastajate tegevust.
Jätkatakse kesksete kultuuriasutuste infrastruktuuri ehitamist ning
toetatakse nende puhkemajandusliku ja uurimusliku tegevuse järjepidevust.
Sporditegevuse toetuste põhisiht on rahvatervise edendamine. Spordirajatiste
võrgu kujundamisel lähtutakse põhimõttest, et spetsiifilistel rajatistel
on ülelinnaline tähtsus. Linnaosadesse rajatakse multifunktsionaalsed
spordikeskused ja toetatakse kodulähedase spordiinfrastruktuuri
arendamist.
Arhitektuuri- ja miljööväärtuste kaitsel on esmatähtis tugevdada linna
järelevalvet. Paralleelselt sellega panustab linn elanike ulatuslikumasse
teavitamisse nii linnaruumi väärtuste kui ka nende kaitseks kehtestatud
piirangute kohta.
Tallinn toetab loomemajanduse edendamist, et luua võimalusi uute ideedega
seotud tegevuse elluviimiseks.
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Valdkonna olulisemad objektid
• Kultuurikatla arendamine
• Linna kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutuste (Tallinna Linnateater,
Tallinna Filharmoonia, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed,
Tallinna lauluväljak, Vene Kultuurikeskus, Salme Kultuurikeskus)
hoonete rekonstrueerimine ja tegevusvõimaluste laiendamine
• Linnamüüri ja selle tornide rekonstrueerimine
• Eesti Loodusmuuseumi uue hoone ehitamine
• Ülelinnalise liikumisradade, mänguväljakute ja spordisaalide
võrgustiku väljaarendamine

Sotsiaalne kaitse, tervis ja turvalisus
Sotsiaalteenuste osutamisel on suund kehtestada teenustele ühtsed nõuded
ja säilitada munitsipaalasutuste kui teenusepakkujate osakaal.
Sotsiaalse toimetuleku tagamisel on esmatähtis ennetus- ja teavitustöö.
Abivajajate rehabilitatsioonitegevuse siht on õpetada ja aidata inimesi
edaspidigi suures osas iseseisvalt toime tulema. Linn aitab lastega peredel
toime tulla, toetades lastele oluliste teenuste kättesaadavust.
Eakate hoolekande eesmärk on aidata inimestel võimalikult kaua elada
oma kodus täisväärtuslikku elu. Tallinna sotsiaalpoliitikas suurendatakse
aktiivseid tegevusvõimalusi pakkuvate meetmete osakaalu.
Sotsiaal- ja esmatasandi tervishoiuasutuste ruumilise paiknemise
kavandamisel on juhtmõte kodulähedus. Päevakeskuste olemasolu tagatakse
igas linnaosas. Perearstikeskuste paiknemine soovitatakse kavandada
selliselt, et teenuse vajaja neile hõlpsasti ligi pääseks.
Rahvatervise prioriteet on tervislike eluviiside järjekindel suunamine ja
kinnistamine tallinlase harjumustesse. Tähelepanu keskmes on riskirühmad,
et ära hoida linlaste tervisenäitajate ja eeldatava eluea erinevused eri
sissetuleku ja haridustasemega elanikerühmade vahel.
Avaliku korra ja turvalisuse tagamisel on suund korrarikkumiste
ennetamisele ning käitumise mõjutamisele linnakeskkonna kvaliteedi
kaudu. Kontroll kuritegevuse üle saavutatakse ennekõike kodanike
korrakaitselise omaalgatuse ja sotsiaalse keskkonna, sealhulgas linna
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eluruumi parandamise kaudu. Munitsipaalpolitsei ülesanne on suurendada
korrakaitsetöö tulemuslikkust ja vahetut suhtlust linnakodanikega.
Päästevõimekuse parandamisel panustab Tallinn vabatahtlike süsteemi
ülesehitamisele. Päästevalmiduse ja hädaolukorrale reageerimise
suutlikkuse tõstmisel eelistatakse tehniliste lahenduste arendamist ning
tänapäevastamist.

Valdkonna olulisemad objektid
•
•
•
•
•

Iru hooldekodu uue eluhoone ehitus
Lasnamäe sotsiaalkeskuse juurdeehitus
Tallinna laste turvakeskuse ja Tallinna perekeskuse laiendamine
Tallinna Tugikeskuse Juks ümberehituse korraldamine
Paljassaare sotsiaalmaja ümberehitus

Linnaruum, tehniline infrastruktuur ja kommunaalmajandus
Linnaruumi kujundamisel on aluseks säästliku arengu põhimõtted. Suureks
väljakutseks on Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamine 2018. aastaks.
Väärtustatakse linna mitmekesisust ja multifunktsionaalsust ning luuakse
taaslinnastumise eeldused. Kesklinn, sealhulgas vanalinn, säilib linna
peamise keskusena. Arendatakse piirkonna- ja elurajoonikeskusi. Suurte
korruselamutega linnaosade maakasutust mitmekesistatakse, lõimides
sinna teenindus- ja meelelahutusfunktsioone. Linna avamiseks merele
tuuakse aktiivne linnaelu ka vahetult merekaldale. Põhja-Tallinnasse
rajatakse loomelinnak. Uute elamurajoonide rajamisele eelistatakse
endiste tööstusalade kasutuselevõttu ja elurajoonide tihendamist eelkõige
kesklinnas, kuid võimaluse korral ka seda ümbritsevas vööndis.
Tänavavõrgu arendamise esmaülesanne on vähendada kesklinna
liikluskoormust ja rajada linnakeskusest möödasõidu teed. Kesklinna
tänavatel kuulub eelistus ühissõidukitele ja jalakäijatele. Laiendatakse
vanalinna jalakäijatsooni. Parkimiskorraldusega tagatakse tänavatel
parkivate autode arvu vähenemine. Kergliiklusteede võrgu ehitamisel
lähtutakse sellest, et see oleks ajakohane ja turvaliselt kasutatav.
Ühistranspordi puhul on eesmärk keskkonnasäästlikkus ja kvaliteet.
Pealinna ja selle tagamaa eriliigiliste ühissõidukite süsteemid lõimitakse,
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need toimivad samadel põhimõtetel ja ühtsel piletisüsteemil.
Energiamajanduses orienteerutakse riiklikele eesmärkidele, milleks on
hoonete energiasäästlikkus, energeetiline mitmekesisus ja kaugküttevõrkude
jätkuv kasutamine.
Jäätmemajanduse
parendamisel
on
arenguvõtmeks
elanike
keskkonnateadlikkuse suurendamine. Toetatakse jäätmete taaskasutamist.
Jäätmete energiakasutus on eelistatum kui nende ladustamine prügilas.
Eluasemepoliitikas keskendutakse sektorile, kus on turutõrkeid.
Munitsipaaleluruumide osakaalu elamufondis suurendatakse, mistõttu
elamuturul kasvab üüritava elamispinna osakaal.
Tallinna haljastute süsteem kujutab ühtset rohevõrgustikku, mis koosneb
linna keskusest äärealadele suunduvatest puhkealadest ning neid omavahel
ühendavatest rohekoridoridest. Metsad, pargid, puiesteed ja mereäärne
ala liidetakse ühtseks võrgustikuks, mis moodustab linnaümbruse
haljasvööndiga terviku, mida kasutatakse linlaste vaba aja veetmise
korraldamiseks.

suurendatakse linna rolli erasektori sotsiaalpartnerina ning rakendatakse
ärimudelit, kus osanikud on nii linn kui ka erainvestor. Teenuste osutamisel
suurendatakse e-teenuste osakaalu, eeskätt suure kasutajaskonnaga ja
sagedamini kasutatavate teenuste puhul.
Finantspoliitika aluspõhimõte on eelarve tasakaal. Rakendatakse mõõdukalt
konservatiivset eelarvepoliitikat. Tehakse jõupingutusi eelarveväliste
vahendite kaasamiseks linnakeskkonda investeerimisel ja linlaste heaolu
tagamisel.
Laiendatakse teadmistepõhist linnajuhtimist, mille väljatöötamisse
kaasatakse ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused. Tõhustatakse
strateegilist partnerlust vabaühenduste ja ärisektoriga, toetatakse
kodanikuühiskonna arengut ja asumipõhiseid kodanikualgatusi. Tallinn
jätkab jõupingutusi, et püsida maailma seitsme intelligentsema kogukonna
seas.
Linna rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks on tähtis koostöö
Helsingi, Riia ja Peterburiga.

Valdkonna olulisemad objektid
•
•
•
•
•

Haabersti ristmiku väljaehitamine
Põhjaväila ehitus
Trammiliikluse arendamine Ülemiste ja Lasnamäe suunal
Peterburi tee rekonstrueerimine
Kergliiklusteede rajamine

Kohalik omavalitsemine
Tallinna juhtimises laiendatakse linnastupõhist arengukäsitlust. Tallinn
suurendab koostööd Harjumaa kohalike omavalitsustega, eriti Tallinna
naaberomavalitsustega. Leitakse kõiki osalisi rahuldavad lahendused avalike
teenuste osutamiseks ja elukeskkonna kvaliteedi parendamiseks. Oluliseks
peetakse pealinna seaduse väljatöötamist.
Pealinna osalus kasvab nii teenuste osutamisel kui ka arendamisel.
Selleks plaanitakse jäätmemajanduse ja heakorra valdkonnas luua
munitsipaalettevõtteid ning kaalutakse osaluse omandamist linnaarengu
seisukohalt tähtsates infrastruktuuriettevõtetes. Arendustegevuses
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Valimuuring linnaosade väärtustest
Programmi „Positiivne Tallinn 2014–2018“ raames tellis Tallinna
linnakantselei telefoniküsitluse, mille viis ajavahemikus 09.04–17.04.2013
läbi uuringufirma Faktum&Ariko.
Valimisse kuulus 1025 tallinlast vanuses 15 aastat ja vanemad. Valim
oli esinduslik soo, vanuse ja rahvuse tunnuste lõikes ning jagunes
proportsionaalselt linnaosade elanike arvule. Uuringu eesmärk oli luua
statistiliselt usaldusväärne foon kaasamisprotsessi käigus laekuvatele
kodanike ettepanekutele. Küsitluse käigus selgitati muuhulgas seda,
mida Tallinna linnaosade elanikud peavad oma linnaosa suurimateks
väärtusteks, mille üle tunnevad uhkust, mida näitaksid oma külalistele ja
millest tunnevad oma linnaosas puudust. Tulemusi tutvustati linnaosade
kaasamiskonverentsidel ja nendega on võimalik tutvuda Tallinna veebilehel
www.tallinn.ee.

Mida linnaosades väärtustatakse?
78% vastanutest tunnevad, et soovivad elada just selles linnaosas, kus
nad hetkel elavad. Keskmisest vähem on oma linnaosaga rahul Lasnamäe
elanikud – 29% selle linnaosa vastanutest sooviks elada kusagil mujal.
Keskmisest enam rahulolematust ilmutasid oma linnaosa suhtes ka noored
vanuses 15-34 eluaastat. Kõige rohkem on oma asupaigaga rahul niiöelda
roheliste linnaosade elanikud – koguni üle 90% Nõmme ja Pirita elanikest
soovivad elada just selles linnaosas.
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Kas see linnaosa Teie peamine eeslistus või sooviksite elada kuskil mujal?
(N=1025)
2%
19%

78%

Jah, sooviksin elada just selles linnaosas
Soovin elada mujal
Ei oska öelda

Respondentidel paluti nimetada kolm olulisemat väärtust, mis nende
arvates iseloomustavad kodulinnaosa. Vastamine toimus spontaanselt, st
vastusevariante ette ei antud. Kõige rohkem väärtustasid Tallinna elanikud
oma kodulinnaosade looduslähedust, rohelust ja puhast õhku. Kõige
enam äramärkimist leidis see neljas linnaosas – Nõmmel (81%), Pirital
(70%), Mustamäel (67%) ja Haaberstis (61%). Siiski tuleb möönda, et see
aspekt oli olulisel kohal ka teistes linnaosades, kaasa arvatud seal, kus seda
esmapilgul ei oskaks eeldadagi. Ka varasemad uuringud on kinnitanud, et
nii linlased ise kui välisturistid peavad Tallinna üldiselt väga roheliseks ja
looduslähedaseks linnaks.
Samuti on olulisel kohal vaikus, rahu ja privaatsus, mida nimetati eelkõige
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Nõmmel (60%), Pirital (47%), Kristiines (46%), Haaberstis (39%), PõhjaTallinnas (26%) ja Mustamäel (25%). Siiski mainisid vaikust, rahu ja
privaatsust näiteks ka Kesklinna elanikud. Ilmselt on see seletatav asjaoluga,
et Kesklinnas on tõesti väga vaikseid ja rahulikke ning privaatsust
võimaldavaid asumeid.
Praktilise poole pealt tõstetakse esile head transpordiühendust (eelkõige
Lasnamäe, Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Kesklinna elanikud) ja poodide,
kaubanduskeskuste ning turgude olemasolu (Lasnamäe, Mustamäe).
Kesklinna vastajad pidasid oluliseks seda, et kõik asub käe-jala juures ning
mereäärsete linnaosade elanikud peavad suureks väärtuseks mere lähedust
(Põhja-Tallinnas 58% ja Pirital 42% vastanutest).
Järgmisena küsiti vastajatelt, mis on nende linnaosas sellist, mille üle ta
uhke on ja mida sooviks näidata ka oma külalisele. Üle Tallinna tuntakse
uhkust parkide, mere, ranna ja sadamate üle. Eriti meeldivad linnaosa
pargid Mustamäe (53%), Kristiine (34%) ja Põhja-Tallinna (23%) elanikele.
Mere ja ranna üle ollakse uhked Põhja-Tallinnas (76%), Pirital (56%),
Haaberstis (19%) ja Kesklinnas (8%). Konkreetsetest objektidest nimetati
enim Kesklinnas vanalinna (61%), Nõmmel Glehni parki (51%), Haaberstis
loomaaeda (27%), Lasnamäel kirikut (18%), Pirital kloostrit (29%) ja
teletorni (29%) ning Mustamäel tehnikaülikooli (13%). Paljudes linnaosades
mainiti ka lihtsalt ilusat arhitektuuri, kauneid maju ja aedu ning seda, et
külalisele võiks näidata kogu linnaosa miljööd ja viia lihtsalt jalutama.

suuri kaubanduskeskusi (Kesklinn). Siin on selgelt tegemist sooviga odavate
kodulähedaste väikepoodide järele, mis on paljudes kohtades kahjuks välja
surnud või välja suremas.
Ligi pooled kõikide linnaosade vastanutest ei tunne millestki puudust ja
leiavad, et kõik vajalik on juba olemas.

Millest linnaosades enim puudust tuntakse?
Sõltuvalt linnaosast olid objektid üsna erinevad. Enamikus linnaosades
nimetati kõigepealt ujulat, veekeskust, spaad või spordikompleksi. Palju
mainitakse parke, rohelust, laste mänguväljakuid. Puudulik leitakse olevat
teede ja tänavate korrashoid. Linnaosade lõikes on kõige rohkem soove
Pirita elanikel: 30% tunneb puudust kauplustest ja ostukeskustest, 8%
spaast ja ujulast, 6% lasteaedadest ja 6% koolidest. Lasnamäelased sooviksid
spordikompleksi (14%) ja ujulat või veekeskust (14%). Põhja-Tallinna
elanikud tunnevad puudust spordikompleksist (11%) ning ujulast, spaast
või veekeskusest (9%). Kõige suuremaks probleemiks on Põhja-Tallinnas
siiski kaupluste ja ostukeskuste puudumine (20%). Kaupluste ja ostukeskuste
vähesust mainiti ka mitmes sellises linnaosas, kus tegelikult juba on mitmeid
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Haabersti
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Sissejuhatus

Esitatud ettepanekud valdkonniti

Haabersti on üks kaheksast Tallinna linnaosast ning see asub 22,24 km2
suurusel alal. Linnaosa elanike arv 1. septembri 2013 seisuga on 43 352
elanikku.
Haaberstis on määratletud 12 asumit. Mõneti võib üldistades öelda, et
Haaberstis on neli eriilmelist regiooni: Väike-Õismäe, Järveotsa, Astangu
suurpaneelelamute piirkond; Tiskre, Vismeistri, Kakumäe, Õismäe ja
Pikaliiva valdavalt eramajade ja väikeste kortermajade piirkond ehk
arengupiirkond; Veskimetsa eakamate eramute väikeste kruntidega
elamute piirkond; ja Õismäe, Rocca al Mare, Eesti mõistes isegi suurim
puhke- ja sportliku vaba aja veetmise piirkond, kuhu kuuluvad Eesti
Vabaõhumuuseum ja Tallinna loomaaed koos nende vahele jääva Rocca
al Mare kaubanduskeskusega. Siia kuuluvad veel spordiklubid Arigato,
MyFitness, Status Club, Arctic Sport, Škoda jäähall ja muidugi Saku
Suurhall, rääkimata Veskimetsa ratsaspordikeskusest.
Haabersti on roheline linnaosa, kus on koguni neli suuremat roheala.
Haaberstil on ka pikk merepiir – linnaosa territooriumile jäävad mitu
linnarahva seas populaarset supelranda ning lisaks ka Harku järv. Kakumäe
lahe rannikul paikneb linnaosale olulise väärtusega Kakumäe sadam.
Haabersti linnaosal on erakordselt head ja ulatuslikud võimalused turismi
arendamiseks ja isegi turismitööstuse arenguks. Lisaks suplusrandadele,
perspektiivsele sadamaalale ning rohealadele paiknevad siin ka mitmed
Tallinnas, üle Eesti ning rahvusvaheliseltki hinnatud vaba aja veetmise,
kultuuri- ja spordiobjektid.

Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Haabersti linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Linnaosa Kakumäe piirkonna lastele lasteaiakohtade tagamiseks tuleb
ehitada Kakumäele Saviliiva asumisse munitsipaalmaale Veerise tänav 1 uus
lasteaed-algkool. Tõelise noorte kogunemiskoha loomiseks tuleks mahutada
sellesse hoonesse ka Kakumäe noortekeskuse ruumid. Lisaks tuleb jätkata
linnaosa teiste lasteaedade korrastus- ja remonditöödega.
Huvihariduse arengut silmas pidades tuleb rajada ühine harrastuskeskus
eri spordialadele. Seal võiks olla peeglitega tantsusaal, tatamiga saal judo
treeninguteks, pallimängude saal, kunstiklass, muusikaklassid. Selleks
sobiks Õismäe tee 130 asuv tühjalt seisev koolimaja.
Koolidest tuleb renoveerida Õismäe Vene Lütseum. Kakumäe ja Tiskre
piirkondades tuleb laste turvalise koolitee tagamiseks sõitma panna
koolibuss.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Haabersti elanikele sportlike vaba aja veetmise võimaluste tagamiseks
tuleb renoveerida Õismäe tiigi ümber olev liikumisrada jõutrenažööridega
varustatud
ja
kvaliteetse
kattega
terviserajaks.
Täiendavaid
sportimisvõimalusi, sh terviserada, tuleb rajada ka Õismäe rabasse. Rocca
al Mare kooli juurest Škoda jäähallini tuleb luua otseteena kergliiklustee,
mis on meeltmööda nii kooliõpilastele kui tervisesportlastele, aga samuti
jalutavatele elanikele.
Linnaosa elanikele tuleb korraldada rohkem avalikke spordiüritusi.

Kultuur
Jätkama peab linnaosa elanike seas populaarsete kogupereürituste Haabersti
Kevad ja Haabersti Sügis korraldamist. Esinejatele tuleb ehitada tiigi kaldale
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statsionaarne lava.
Linnaosa ajaloopärandi väärtustamiseks ning eksponeerimiseks tuleb
korrastada Kakumäe poolsaarel Peeter Suure merekindluse rajatised ja
avada nad Tallinna Ajaloomuuseumi koostisosana kõigile vaatamiseks.
Väike-Õismäe asumi 40. aasta juubeli tähistamiseks on kavas kokku
panna Haaberstis elavate inimeste mälestusteraamat „Minu kodu on
Väike-Õismäe“.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Selleks, et parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust linnaosa elanikele
ja arendada edasi Haabersti sotsiaalkeskust, tuleb linnaossa rajada
perearstikeskus, aga ka suur söökla ning pakkuda keskuses toidupanga
teenust ja kindlatel päevadel juriidilist abi. Keskusest tuleb kujundada tõeline
nn põlvkondade maja, kus oleks lisaks eakamale seltskonnale vajalikku
ja huvipakkuvat ka teiste sihtrühmade esindajatele. Harrastustegevuse
edendamiseks tuleb keskusesse rajada klaasitöö, keraamika ja portselanitöö
ruumid ning põletusahi. Sotsiaalkeskuse tervisetuba tuleb täiendada
jooksumatiga ja keskuse “Mölkky” ringile võimaldada suuremaid ruume.

Räime tänavatele. Lisaks tuleb korrastada lasteaedade esised teed.

Linnatransport
Linnaosa läbiva ühistranspordi parendamiseks tuleks tihendada bussiliiklust
liinil 21 ja muuta see kahesuunaliseks, samuti tihendada ja pikendada
nädalavahetusel bussiliini 61 sõite, tihendada liini 37 graafikut ja muuta
see tavaliiniks. Bussiliinile nr 12 lisada peatus Meelespea bussipeatuses,
liini nr 28 pikendada mööda Liivalaia tänavat edasi Narva maanteeni
lõpp-peatusega D-terminali juures või Hobujaama tänaval.
Bussipeatuste kaunistamiseks võiks rajada vastavalt peatuse nimele
lillepeenraid (nt Sinilille, Karikakra, Meelespea, Kullerkupu).
Liiklusohutuse tõstmiseks tuleb muuta viiekorruseliste majade sisehoovid
autovabaks ja kehtestada Õismäe liikluse piirkiiruseks 40 km/h. Parkimine
suunata olemasolevatesse parklatesse.

Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus

Haaberstis tuleb taasavada linnaosa turg (Kullerkupu Maxima kaupluse
renoveerimise tõttu suletud turg oli paljudele meelisostupaik), samuti võiks
rajada linnaosa elanikele avaliku sauna.

Linnaosa vaba aja veetmise infrastruktuuri kasutusmugavuse tõstmiseks
tuleb korrastada olemasolev linnamööbel, paigaldada jalakäijate- ning
kergliiklusteede äärde uusi pinke ja lisada atraktsioone mänguväljakutele.
Uued istepingid tuleb paigaldada Harku karjääri suunas kulgevale
kergliiklusteele, korda tuleb teha jalgtee piki Harku järve kaldaäärt kuni
Sõudebaasi teeni, ehitada välja tänavavalgustus ning paigaldada pingid ja
prügikastid.
Harku järve rand ning järveäärne territoorium tuleb korrastada, puhastada
järve põhi ja liiv ning tuua juurde uut liiva. Linnaosa territooriumile tuleb
luua avalik välikäimla ning koostöös linna ja AS-ga Tallinna Vesi paigaldada
Haabersti avalikesse käidavamatesse kohtadesse (Nurmenuku keskus,
Järveotsa keskus, rannapromenaad) väikesed tasuta joogivee fontäänid või
kraanid.
Kortermajade
hoovides
tuleb
korrastada
remonti
vajavad
pesukuivatamiskonstruktsioonid ning eramajade piirkonnas pakkuda
kevaditi tasuta võimalust lehtede ja okste äraveoks.

Teed ja tänavad

Linnaplaneerimine

Linnaosa teede seisund vajab korrastamist, remontida tuleb nii sõidu- kui
kõnniteid. Korrastada tuleb Astangu tänav, kõnniteed rajada Veskimetsa ja

Õismäe tee 130 tühjalt seisvasse endisesse koolimajja tuleb rajada Haabersti
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Linnamajandus
Linnaosa elukeskkonna üldmulje parendamiseks võiks igale korteriühistule
kujundada oma värvid, millest lähtutakse haljastuselementide valikul
(nt rõdu-lillekastidesse istutataks ainult neid värvi lilli) ning majade
väljanägemise ühtlustamisel.
Elektri ostuhinna paremaks kujundamiseks tuleb korteriühistutel ühineda
linnavalitsuse parima pakkumise küsimisega. Eesti Posti postkontor tuleb
tuua tagasi Väike-Õismäe elurajooni.

Ettevõtlus ja turism

elanikele vajalik multifunktsionaalne keskus, mis ühendaks linnaosa
sotsiaalkeskuse, söökla, sauna, eakate päevahoiu, õpilaskodu, hooldusõe
ning Haabersti MUPO kontori.

Avalik kord ja turvalisus
Puhta ja turvalise linnakeskkonna tagamiseks tuleb keelata koertega
jalutamine majade sisehoovides ning tõhustada järelevalvet alkoholi
tarbimise üle koolide juures, bussipeatustes ja ühistranspordis, samuti
koolihoonete juures suitsetavate noorte üle.
Samuti tuleb tõhustada Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise
kontrolli ning kontrollida ja trahvida koeraomanikke, kes häirivad lahtiselt
jooksvate koertega Õismäe tiigi ääres olevaid linde.

Linna juhtimine
Linnaosa elanike paremaks kaasamiseks ning kohaliku identiteedi
edendamiseks tuleb aktiviseerida ning tunnustada asumiseltside tööd.
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Sissejuhatus
Tallinna Kesklinn on üks kaheksast Tallinna linnaosast ning see asub
Tallinna südames, 30,6 km2 suurusel alal. Kesklinn on eri dimensioonidega
linnaosa, mis oma keskse asukoha tõttu ühendab mitmeid linnaosi,
sinna on koondunud enamik tähtsamaid transpordisõlmi, avaliku sektori
valitsusinstitutsioone, eri suurusega äritegevust ning kolmanda sektori
organisatsioone. UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv vanalinn
koos kesklinnaga on Eesti visiitkaart kõigile Tallinna külastajatele. Kesklinna
haldusterritooriumile jäävad Ülemiste järv ja Aegna saar. Seisuga 01.09.2013
on Kesklinnas 54 860 elanikku.
Eesti pealinna Tallinna kesklinn on Eesti turismivärav ja peamine
kultuurikeskus. Vanalinn on Eesti olulisim turismimagnet. Äripiirkondade,
transpordisõlmede, meelelahutusasutuste ning kultuuri-, arhitektuurija ajaloopärandi tõttu külastab kesklinna enamik Tallinna saabujaid.
Linnaosas on hea logistiline ühendus, suur hulk kvalifitseeritud tööjõudu,
suurim tarbijaskond, arenenud ettevõtluse infrastruktuur ja mitmekesised
teenused, sh riigi administratiivasutused.
Kesklinn on ka atraktiivne elukeskkond, milles on oluline koht rohealadel.
Kesklinnas on kvaliteetne õpikeskkond ja mitmekesised haridusvõimalused.
Oluline Kesklinna arengu edutegur on Tallinna Kesklinna Valitsuse
koostöösuhted erinevate partneritega nii linna kui riigi tasandil. Kesklinn
on tugeva arengupotentsiaaliga mitmekesiste teenustega linnaosa, kus on
võimalus tagada kõikide elanikegruppide sotsiaalne heaolu.
Kesklinna elanikud hindavad oma kodulinnaosa juures eelkõige selle head
asukohta ja transpordiühendusi ning looduslähedust, rohelist keskkonda ja
puhast õhku.

Kesklinn
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Ülikooli tegevustega.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Esitatud ettepanekud valdkonniti
Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Tallinna Kesklinna
linnaosas esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Hariduse valdkonnas tuleb kõigile soovijatele võimaldada lasteaiakoht ning
tagada lasteaedade korrashoid: teha vajaminevaid remonditöid, luua uusi
mänguväljakuid ja uuendada lasteaedade sisustust. Kadriorgu, Koidula tn
23 tuleb rajada uus lasteaed.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Vaba aja tervislikuks veetmiseks tuleb parkidesse lisada treenimisatribuutikat
ja korraldada teatud kellaaegadel ühisvõimlemistunde. Samuti tuleb
võimaldada linnakodanikel kasutada lasteaedade ja koolide mänguplatse
õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Tuleb välja arendada Järve terviserada
ning ehitada seikluspark ja uus ekstreemspordiväljak.
Rattaliikluse hõlbustamiseks nii linnaosas kui Tallinnas tervikuna tuleb
kujundada läbimõeldud jalgrattateede võrgustik ning planeerida iga
tee ja suurema tänava rekonstrueerimisel ka kergliiklustee rajamine.
Samuti tuleb suveperioodil suurendada valvega rattaparklate arvu. Laste
ja noorukite vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks peab linn
võimaldama põhikooliealistele lastele (või vähemalt üksikvanemate ja
toimetulekuraskustes perede lastele) tasuta huvitegevust, samuti tuleb
rajada uusi mänguväljakuid eri vanuses lastele. Igas hoovis peab olema
lastemänguväljak väikestele lastele ja igas asumis vanematele lastele.

Kultuur
Eelkooliealiste laste kõrval tuleb võimaldada linna eelarvest finantseeritavate
muuseumide tasuta külastamist ka linna üldhariduskoolide õpilastele.
Hopneri majja võiks luua Kesklinna elanikele polüfunktsionaalse
kultuurikeskuse, mis pakuks mitmekülgset tegevust erinevatele
sotsiaalsetele- ja vanusegruppidele. Lisaks tuleb jätkata Kesklinna Eakate
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Linnakeskkonna ligipääsetavuse parandamiseks tuleb lahendada
probleemid (nt liiga kõrged tänava äärekivid), mis on seotud erivajaduste ja
puuetega inimeste juurdepääsuga ametiasutustele, koolidele, lasteaedadele,
kultuuri- ja meditsiiniasutustele, hotellidele ning turismiobjektidele. Selleks
tuleb välja ehitada rohkem kaldteid, rentslikatteid jms, mis aitaksid paremini
liikuda nii ratastooli, tugiraami kui ka lapsevankri ja -käruga.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas tuleb võimaldada omastehooldajate
nõustamist, jõustamist ja neile abi pakkumist. Omastehooldajate paremaks
rahastamiseks tuleb kaasata sotsiaalministeerium. Koduhoolduse paremaks
korraldamiseks tuleb parandada selle kättesaadavust ja paindlikkust
ning teenus kaasajastada ja seda mitte ainult Kesklinnas, vaid ka teistes
linnaosades. Üks valdkonna probleeme on juhtumid, kus lähedastel puudub
võimalus korraldada lahkunule matused – tuleb teha Vabariigi Valitsusele
ettepanek riikliku matusetoetuse taastamiseks. Linna sotsiaalkeskused tuleb
muuta asumipõhisteks, sh jätkata investeeringute taotlemist sotsiaalkeskuse
filiaali loomiseks Tondi tänavale.
Tõnismäe polikliinikusse tuleb ehitada lift, mis on hädavajalik polikliiniku
IV korrusel asuvat perearstikeskust külastavatele eakatele ja väikelastega
vanematele. Samuti tuleb võimaldada tasuta parkimist haiglate ning
polikliinikute juures.

Linnamajandus
Toimetulekuraskustes elanike eluasemeküsimuse lahendamiseks tuleb
jätkata munitsipaal- ja sotsiaalpindade ehitusega. Sealjuures tuleb silmas
pidada vajadust selliste elamispindade järele, mis on kohandatud ratastooli
kasutajatele.
Linnapilti rikkuvate kolemajadega toimetulekuks tuleb esitada ettepanekuid
seadusandluse muutmiseks selliselt, et oleks võimalik kolemajade
likvideerimise protsessi kiirendada.

Ettevõtlus ja turism
Linnaosa elukeskkonna elanikusõbralikumaks muutmiseks tuleb soosida
kodukohale ja naabrusele sobivate kaubandus/toitlustusettevõtete teket.
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Samuti peab asumiseltsidel olema võimalus ilma liigse paberimajanduseta
korraldada asumis laatasid ja kirbuturge. Korrastada tuleb Keskturg ja selle
ümbrus, et ka kesklinlased omaksid linnaosas kaasaegset turgu.
Turismi infrastruktuuri edasiarendamiseks tuleb sageli külastatavatesse
paikadesse ning kogunemisekohtadesse (vanalinn, Mere puiestee, Falgi
tee jm) lisada istepinke. Kesklinna turismikeskkonna atraktiivsemaks
muutmiseks tuleks lastega külastajatele planeerida Estonia puiesteele
paigaldatavate pinkide ja loodava lillepeenra juurde kiiged, köispüramiidid
ja muud atraktsioonid. Samuti vajab väljamõtlemist linna tunnusatraktsioon.
Tähelepanu tuleb pöörata Tallinna Sadama vanasadama kui Eesti suurima
turismivärava arendamisele ning korrastada Lootsi kvartali tagune ala ja
ehitada see välja linna promenaadiks. Samuti tuleb korrastada Tallinna
Sadama D-terminali piirkond. Turistide teel sadamast linna peab olema
korrastatud ja avalik kord tagatud.

Teed ja tänavad
Väga oluliseks peavad kesklinlased tänavate ja kõnniteede hooldust, eriti
talveperioodil – tähelepanu tuleb pöörata nt Jakobi tänava, Pärnu maantee,
Liivalaia, Väike-Ameerika, Tehnika, Loode, P. Süda, Odra, Veerenni, Õilme
tänavate ja Wiedemanni tänavate tühjade kruntide äärsete kõnniteede
hooldusprobleemidele. Tänavate hooldust peab kontrollima efektiivsemalt
ning avaldama tänu tublimatele ja trahvima neid, kes teevad tööd halvasti.
Rekonstrueerida tuleb Gildi ja J. Pärna tänavad, Gonsiori tänava kõnnitee,
Lastekodu, Mardi, Jakobi, Juhkentali, Võistluse, Suur-Ameerika ja Invaliidi
tänavad, Reimani tänava kõnnitee, Asula, Asula põik, Tuukri, Tuukri põik,
Sakala, Karu, Jakobsoni, Kristiina, Tare, Veerenni, Juurdeveo, Tina ja
Vesivärava tänavad.
Linnakeskkonna turvalisuse ja kasutusmugavuse huvides tuleb parandada
tänavavalgustuse olukorda ning kontrollida puuduliku tänavavalgustusega
piirkondi.

Linnatransport
Transiitliikluse Kesklinnast kõrvalejuhtimiseks tuleb veo- ja kaubaautosid
võimalikult palju suunata linnaäärele ning kavandatava Põhjaväila
rajamiseks teha koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga,
otsides ühiseid rahastamisvõimalusi ja kaasates projekti nii Tallinna
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Sadama kui piirkonnas tegutsevad erainvestorid. Vanalinna kui unikaalse
kultuuripärandi ja turismiobjekti kaitseks tuleb alustada vanalinna
elanike ja ettevõtjatega diskussiooni võimalike autovabade piirkondade
väljaselgitamiseks.
Trammiliinide arendamisel tuleb tegutseda jätkuvalt kahel suunal - trammitee
kesklinnast Lasnamäele ja kesklinnast Mustamäele. Ühistranspordi
kvaliteedi tõstmiseks tuleb tihendada ühistranspordi sõitude arvu tipptunnil
ja trammiliiklust Kadrioru asumi piirkonnas, mis eriti tudengite sõnul on
liiga hõre, samuti taastada elanike soovil endine Maneeži trammipeatus.
Liiklusvoogude paremaks juhtimiseks tuleb väljaspool tipptunde lubada
ühistranspordi radadele ka sõiduautod.
Parkimise paremaks korralduseks tuleb koostöös eraparklate omanikega
vaadata üle linnaelanike õigustatud soovid ja tähelepanekud (palju on
kruusaparklaid, mis tuulega tekitavad tolmu; eraparklates pole parkimiskohti
invaliididele ja Kesklinna parkimiskaardiga ei saa neis tasuta parkida;
Europargi jms parklates on vähe prügikaste) ning eraparklatele kehtivad
eeskirjad ja nõuded muuta rangemaks.
Liikluse rahustamiseks tuleb Kadrioru ja Uue Maailma asumis kehtestada
piirkiiruseks 30 km/h.

Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus
Tallinnale kui traditsioonilisele merelinnale on oluline avada kesklinn
merele. Selleks tuleb mereäär korrastada ning muuta kõikide kesklinna
kergliiklusteede pääs mere äärde emotsionaalselt ja esteetiliselt nauditavaks,
asetada mere äärde istepinke, lemmikloomadele prügikaste ning kaaluda
võimalusi, kuidas muuta Russalka rannaala merevesi supluskõlbulikuks,
et rajada Pirita promenaadi algusse avalik rand. Samuti luua Russalka
piirkonda uusi spordi- ja vaba aja veetmise võimalusi. Kesklinna linnaossa
tuleb juurde rajada lemmikloomade jalutuskohti (Juurdeveo, Koidu,
Kristiina, Luha, Komeedi tänavatel ja Kadrioru pargi kanalipoolses osas).
Linnaosa elukeskkonna rohelisemaks ja elanikusõbralikumaks muutmiseks
tuleb Kesklinna tuua rohkem haljastust (nt Asula, Gonsiori, Veerenni,
Liivalaia ja Kauba tänavate piirkonda) ning eraldada olemasolevad
haljasalad sõiduteedest, lisades trasside äärde purskkaeve, lilli, ampleid ja
hekke. Iga mahavõetud puu tuleb alati asendada uuega ning korraldada
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kevaditi puude istutamise aktsioone. Tuleb kaaluda uute purskkaevude
rajamist Tammsaare parki, Vabaduse väljakule, Rahvusraamatukogu ette,
Väike-Ameerika ja Luha tn nurgale. Parkidesse panna statsionaarseid maleja kabelaudu. Snelli tiik tuleb puhastada ja veelindudele paigaldada ujuvsaar.
Rohe- ja puhkealade kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb paigaldada pinke
juurde hoovidesse, Kadrioru parki (lossi taha lilleaeda), Tatari, Veerenni,
Püssirohu ja Juhkentali tänavale, Estonia ja Mere puiesteele, Tuvi ja Kollasele
tänavale, Tiigiveski parki, Tammsaare parki, Vanalinna jm. Olemasolevatele
metallpinkidele tuleb paigaldada puitkatted ja edaspidi eelistada metallist
pinkidele puidust pinke.
Puhtama elukeskkonna saavutamiseks tuleb projekti „Hoovid korda“
kaudu soodustada ühistutele lukustatavate prügimajade ehitamist, lisada
prügimajadesse riiulid asjadele, mida ise enam ei vaja, kuid mida võiks
kellelgi vaja minna.
Kõikidesse Kesklinna asumitesse tuleb lisada elanikele ja linna külastajatele
olulise info edastamiseks teadetahvlid ning pidada nõu asumiseltsidega
infotulpade kujunduse ja vajaliku info üle (nt kesklinna kaart, asumite ja
majade ajalugu, planeeringud, linnatranspordi skeem jne).

politseipatrullide arvu tänavatel. MUPO tegevust tuleb kesklinna eripära
arvestades senisest enam suunata heakorra ja avaliku korra tagamisele,
kaaluda linnaosavalitsuse rolli suurendamist otseste tööülesannete andmisel
MUPO ametnikele. Jätkata tuleb ka naabrivalve propageerimisega.

Linna juhtimine
Liigse bürokraatia vältimiseks tuleb läbi vaadata projektide “Fassaadid
korda” ja „Hoovid korda“ taotlemise vormid ja taotluskorrad. Jätkata Eakate
Ülikooli ja Kesklinna sotsiaalkeskuse tegevustega ning tasuta ajalehtede
Pealinn ja Kesklinna Sõnumid väljaandmisega.

Linnaplaneerimine
Linna täisehitamise vältimiseks ning Kesklinna säilitamiseks hinnatud
elukeskkonnana tuleb linnaosa valitsusel arvestada elanike ettepanekutega
planeeringute menetlemise protsessis. Linna areng ei tohi toimuda
kesklinlaste arvelt.

Avalik kord ja turvalisus
Inimväärse elukeskkonna ja kodurahu tagamiseks tuleb Kesklinnas
tähelepanu pöörata nii müraprobleemidele (öine lärm tänavatel, liiklusja tänavamüra, lennukite ülesõidud, mootorratastel kihutamine (Tatari
tn, Narva mnt), kaupluste tehnoseadmete korrashoiule (Koidu tn)) kui
ka vibratsiooniprobleemidele (kaubarongide vibratsioon, kaubaautode
vibratsioon eluasemetele (Tuukri, Juhkentali tn) jne).
MUPO-l ning politseil tuleb tõhustada kontrolli avalikes kohtades
suitsetamise üle ning koostöös linnaosa valitsusega korraldada temaatilisi
kampaaniaid. Avaliku korra tagajana peab politsei suurendama
36

37

Kristiine
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Sissejuhatus

Esitatud ettepanekud valdkonniti

Kristiine linnaosa on ajalooliselt välja arenenud endisest suvemõisate
piirkonnast, mis oli tuntud suvitus- ja puhkekohana. Ajaloo- ja
keskkonnaväärtuslikud Löwenruh´, Tondimõisa ja Cederhelmi pargid
pakuvad meeldivat võimalust puhata ja nautida rohelust. Kokku on
Kristiine linnaosas kuus parki kogupindalaga 14 hektarit: Löwenruh’ park
(5 ha), Räägu park (1 ha), Tondimõisa park (3 ha), Cederhelmi park (1 ha),
Sõjakooli park (2 ha) ja Liimi ehk Charlottentali park (2 ha).
Kristiine on multifunktsionaalne linnaosa. Lisaks elufunktsioonile on
linnaosas rohkelt majanduslikult aktiivseid ettevõtteid, millest olulise osa
moodustavad hulgi- ja jaekaubandus-, veondus-, laondus- ja side-, ehitusning töötleva tööstuse ettevõtted. Enamik Kristiine linnaosa töötleva
tööstuse ja veondus-laondusettevõtteid on koondunud Lilleküla asumisse
Marja-Laki-Liimi tänavate piirkonda. Hulgi- ja jaekaubandusettevõtete
koondumise piirkonnad on Tehnika-Tulika-Paldiski maantee piirkond
Lilleküla asumis ja Pärnu maantee piirkond Järve asumis ning uue
piirkonnana A. H. Tammsaare tee − Tondi tänava − Pärnu maantee vaheline
ala.
Kristiine on üks tihedamini asustatud linnaosi Tallinnas. Linnaosa
asustustihedus on 3788 inimest 1 km² kohta ning see ületab linna keskmist
asustustihedust märkimisväärselt. 1.09.2013 seisuga elab Kristiine linnaosas
30 972 elanikku ja linnaosa rahvastiku iive on positiivne.
Kristiine loodus- ja kultuuriväärtuslikud piirkonnad ning ettevõtete
rohkus muudavad linnaosa väärtuslikuks töö- ja elukeskkonnaks. Politsei
andmetele tuginedes saab väita, et Kristiine on ka väga turvaline piirkond.
Seepärast on linnaosa iseloomustamiseks valitud tunnuslause „Kristiine
– aed linna südames“: rahulik, turvaline, looduslähedane elukeskkond
kesklinna lähedal koos paljude eramajade ja parkidega.

Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Kristiine linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.
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Haridus
Alushariduse osas on oluline luua juurde uusi lasteaiakohti ja toetada
alternatiivseid võimalusi lastehoiu tagamiseks. Samuti tuleb teha aktiivset
ettevalmistustööd Tuisu 20 uue lasteaia rajamiseks. Huvihariduses tuleb
toetada laste ja noorte huviharidust tihedamas koostöös Kullo huvikeskuse
ja koolide juures tegutsevate MTÜ-dega.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Kristiines tuleb laiendada eri vanuses inimeste sportimisvõimalusi, muutes
traditsiooniliseks välitreeningute sarja. Et sportimisvõimalused oleksid
lastele ja noortele kättesaadavamad, tuleb Tere tennisekeskuses kehtestada
spordiklubidele ja koolidele soodustingimused. Parkidesse on vaja
paigaldada statsionaarsed lauatenniselauad ja täiendavaid välitrenažööre.

Kultuur
Linnaosa seltsi- ja kultuurielu hoogustamiseks tuleb organiseerida
Löwenruh´ pargis erinevaid kultuuriüritusi. Rohkem tuleb korraldada
suvekontserte ja spordiüritusi peredele. Traditsiooniliseks on vaja muuta
2013. aastal alustatud suveürituste sari Löwenruh´ pargis, korraldades ka
edaspidi lastehommikuid, suvekontserte ning tervisevõimlemise treeninguid.
Edasi tuleb arendada linnaosa kultuurikeskuse ja raamatukogu rajamise
ideed. Täiendada olemasolevaid sündmusteportaale informatsiooniga
Kristiine linnaosas toimuvate oluliste kultuuri- ja spordisündmuste
kohta ning kajastada sündmusi regulaarselt ilmuvas Kristiine Lehes. Teha
ettevalmistustööd langenud Eesti ohvitseride memoriaali rajamiseks Tondi
53 ja 55 hoonete vahelisele pärnaalleele. Jätkata tuleb traditsiooniliste
laatade ning Kuninganna Kristina päevadega.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Hoolekande valdkonnas on Kristiine linnaosas oluline piirkondliku
võimekuse arendamine, s.t sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine ja
aktiivseks eluks uute võimaluste loomine.
Sotsiaalmaja päevakeskuses tuleb korraldada päevategevust neile
eakatele, kelle toimetulekuvõime on vähenenud ja kes vajavad spetsiifilist
juhendamist. Seeläbi aidatakse töölkäivatel pereliikmetel paremini toime
tulla. Päevakeskuse teenust on vaja laiendada ka puuetega inimestele.
Omaste hooldajaid tuleb toetada, võimaldades neile puhkust ja aidates
tasuda ajutiselt hooldusasutuses viibiva inimese hoolduskulud. Eakaid
saab vabatahtlikena kaasata teiste abistamisse, nagu näiteks ühised
aiakoristustööd, suhtlemine (suhtlustelefon), jalutuskäigud jms. Et info
jõuaks paremini vanemaealistele, tuleb linnaosa asumitesse luua täiendavaid
info jagamise võimalusi (nt infostendid, teabetoad, infotelefon). Lihtsustada
elektroonilise info kättesaadavust linna kodulehelt ja tagada selle ajakohasus.
Toetada tuleb puudega lapse vanemaid, pakkudes neile vähemalt kord
aastas täiendavalt ajutist puhkust või muud abi. Kompenseerida osaliselt
laste huvitegevuse kulutusi ning jagada informatsiooni huvitegevuse
võimalustest (sh tasuta huviringid). Praegu sotsiaalmaja keldrikorrusel
tegutsevale lastepäevakeskusele tuleb leida lastele sobilikud ruumid.
Pakkuda noortele lapsevanematele toetavaid teenuseid vanemlike oskuste
arendamiseks, võimalusi kooskäimiseks, kogemuste ja info vahetamiseks.
Teavitada jätkuvalt kodutuid abi saamise võimalustest.

Linnamajandus
Laste mänguväljakute turvalisuse ja atraktiivsuse tagamiseks tuleb täiendada
olemasolevaid laste mänguväljakuid uute elementidega. Linnaosa puhtuse
ja heakorra hoidmiseks tuleb rajada uus koerte jalutusväljak.

Teed ja tänavad

Põhitähelepanu tuleb pöörata Marja ja Seebi kvartalisiseste teede olukorra
parandamisele.
Liikumisvõimaluste ja ligipääsetavuse parandamiseks tuleb rajada
ratastoolide, jalgrataste ja lapsevankritega liiklejatele paremaid
üleminekukohti (kõrged äärekivid tuleb asendada madalamatega). Arendada
tuleb ideed kergliiklustee rajamisest Stroomi rannani, kust omakorda saab
Kakumäe kergliiklusteele.

Linnatransport
Tasuta ühistranspordi paremaks korraldamiseks Kristiines on vaja üle
vaadata inimeste liiklusvood ühistranspordis ning vajadusel muuta
ühistranspordi graafikuid. Koostöös Tallinna Transpordiametiga tuleb
mõelda võimalusele luua bussiliin, mis läbiks Kristiine linnaosa ja ühendaks
Kotka tänava Mustamäe teega.
Sõidukite parkimine elamupiirkondades vajab parandamist – erilist
rõhku tuleb panna parkimiskohtade arvu suurendamisele kvartalite sees.
Uuendada tuleb probleemsete piirkondade tänavavalgustus ja piirata
sõidukiirust kitsastel kõrvaltänavatel ja õuealadel.

Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus
Linnaosa elanike keskkonnateadlikkuse parandamiseks tuleb teavitada
elanikke jäätmete liigiti kogumise vajalikkusest. Uute elamute ehitamisel ja
maapinna tõstmisel tuleb jälgida, et sademeveed ei uputaks naaberkinnistuid.

Avalik kord ja turvalisus
Linnaosa turvalisuse hoidmisel tuleb tõhustada korravalvet Kristiine
kaubanduskeskuse ümbruses. Suurem rõhk tuleb panna narkokuritegevuse
ennetamisele ja ohjamisele. Linnaruumi ja elukeskkonna turvalisemaks
muutmiseks tuleb tagada videovalve ning teha koostööd munitsipaalpolitseiga.
Samuti
tuleb
kontrollida,
et
peetaks
kinni
loomapidamiseeskirjadest.

Linna juhtimine

Linnaosa teede hea seisukorra tagamiseks tuleb jätkata tänavate ülekatete
parandamist ja üldmagistraalide ning kvartalisiseste teede remonti.

Toetuste kasutamise parandamiseks ja saamise lihtsustamiseks tuleb
teavitada korteriühistuid linnavalitsuse rahastatavate projektide „Hoovid
korda“ ja „Roheline õu“ sisust ning toetuste saamise võimalustest.
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Parema kommunikatsiooni tagamiseks linnaosa elanike ja ametiasutuste
vahel tuleb kaasata kogukonda linnaosa probleemide lahendamisse ja
korraldada kogukonna infopäevi, ümarlaudu ja konverentse, samuti saata
elanikele regulaarselt teavituskirju, mis on seotud nt teede remondi või
heakorratöödega. Jätkuvalt tuleb korraldada korteriühistute infopäevi ja
kajastada linnaosavalitsuse tegevust Kristiine Lehes ning linnaosa veebilehel.
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Lasnamäe
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Sissejuhatus
Lasnamäe on üks kaheksast Tallinna linnaosast. Seal elab 01.09.2013 seisuga
118 031 inimest ja elanike arv kasvab pidevalt. Tegemist on elanike arvult
Tallinna suurima linnaosaga. Lasnamäe linnaosa moodustati oma praegustes
piirides 01.09.1993. aastal. Lasnamäe linnaosa pindala on 27,41 km², mis
moodustab pealinna kogupindalast 17,2%. Lasnamäe linnaosa sõiduteede
kogupikkus on 94,7 kilomeetrit ja kõnniteede kogupikkus 81,1 kilomeetrit.
Sildu ja viadukte on kokku 16, millest seitse on jalakäijatele ja kolm ületavad
raudteed. Haljastute kogupindala on 755,85 hektarit.
Viimase viie aasta jooksul on linnaosa rahvastik kasvanud keskmiselt 1000
inimese võrra aastas ja linnaosa on märgatavalt muutunud – rajatud on uusi
elamuid, kaubandus- ja ärikeskuseid. Linnaosa on multikultuurne, siin elab
64 rahvusest inimesi.
Linnaosas on 16 asumit (Väo, Sõjamäe, Ülemiste, Sikupilli, Uuslinn, Pae,
Kurepõllu, Paevälja, Laagna, Loopealse, Katleri, Tondiraba, Kuristiku,
Priisle, Mustakivi, Seli). Linnaosa on tinglikult jaotunud kaheks
piirkonnaks: paekaldalt algav elamute rajoon ja Peterburi teest kuni Rae
vallani tööstusrajoon koos vanade elamutega.
Mahajäetud ehitiste ja tühermaade asemele on ehitatud munitsipaalmajade
kvartalid – Meeliku ja Raadiku. Tänu sellele mahukale projektile suutis
linn lahendada sundüürnike probleemi. Ligi 2000 korterisse majutati
inimesed, kelle eluasemeprobleemid vajasid lahendamist. Kokku ehitati
rohkem kui 110 000 ruutmeetrit elamispinda 19 elamus. Tallinna teise
elamuehitusprogrammi raames on võimalik noortel peredel ja linnale
vajalikel töötajatel taotleda eluaset eelnimetatud eluruumidesse.
Lasnamäe elanikud on rahul hästi organiseeritud ühistranspordiliiklusega.
Linnaosasse on juurde loodud palju võimalusi spordiga tegelemiseks;
populaarsemad on nende hulgas Lasnamäe spordikompleks, Lasnamäe
kergejõustikuhall, Tondiraba tennisekeskus, Lasnamäe sulgpallihall, Jeti
jäähall ja Idakeskuse spordiklubi. Kauplused, apteegid ja arstiabi asuvad
kodu lähedal. Lähitulevikus valmivad uus jäähall ning kaasaegne kino.
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Lasnamäe spordikompleksi külastavad regulaarselt tuhanded inimesed kuus.
Seal on tagatud kõik tingimused neile, kes soovivad tegeleda pallimängude ja
mitmesuguste võitluskunstidega. Linnaosas paikneb 28 munitsipaal- ja viis
eralasteaeda, 14 üldhariduskooli, kaks kutsekooli, Lasnamäe muusikakool
ja Lasnamäe lastekeskus. Tänaseks on täielikult renoveeritud üheksa kooli.
Kultuurikeskus Lindakivi on üks paremini sisustatud ja kaasaegsemaid
kultuurikeskusi. Pärast hoone täielikku renoveerimist aastatel 2006–2008
on selles hubases majas väga raske ära tunda vana nõukogude aegset
kinomaja. Aadressil Kalevipoja 10 asub kultuurikeskuse huviringide maja,
mille fassaad korrastati täielikult 2012. aastal.
Viimase kuue aasta jooksul on Lasnamäe sotsiaalkeskuses aadressil
Killustiku 16 toimunud suured muutused: hoones tehti korralik remont,
samuti toimuvad keskuses regulaarselt mitmesugused üritused, kontserdid
ning kursused. Külastajatel on võimalus kasutada ka sauna. Septembris 2006
avati aadressil Katleri 2a laste päevakeskus, mis pakub igakülgset toetust ja
tegevust lastele ning madala sissetulekuga peredele.
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Linnaossa tuleb rajada saun, millega tagatakse lasnamäelastele kvaliteetne ja
kaasaegne saunateenus kodulinnaosas.

Esitatud ettepanekud valdkonniti
Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Lasnamäe linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus, sport ja kultuur
Lasteaiakoha tagamiseks kõigile soovijatele tuleb ehitada linnaosasse uusi
lasteadu. Lisaks 2013. aasta sügisel valmivale Kihnu tänava uuele lasteaiale
on vajalik ka Võru tn 11 asuva hoone renoveerimine ja ümberehitamine
lasteaiaks.
Paremate eesti keele õppe võimaluste loomiseks tuleb vene õppekeelega
koolidesse võtta tööle suurte kogemustega eesti keele õpetajaid.
Lasnamäe parkides tuleb linnaosa elanike vaba aja veetmise võimaluste
parandamiseks korraldada suvel rohkem vabaõhuüritusi ja Pae parki rajada
selle otstarbeks ka vabaõhulava. Sarnased lavad on olemas Mustamäel ja
Nõmmel. Tuleb leida võimalus Lindakivi kultuurikeskuses tasuta klassikalise
muusika kontsertide andmiseks. Kontsertide korraldamisel tuleks teha
koostööd Lasnamäe muusikakooliga.

Linnamajandus, transport, teed ja tänavad
Jätkata tuleb Lasnamäe teedevõrgu korrastamist ja teha taastusremont
Punasel tänaval (Kalevipoja tn – Kuuli tn). Amortiseerunud asfaltkate tuleb
asendada uuega ja paigaldada uued liikluskorraldusvahendid.
Linnaosa rohealade korrastamiseks ja elanike jalutamisvõimaluste
parandamiseks on plaanis rajada Lasnamäele Moskva park. Selleks tuleb
Tondiloo haljasala kujundada ümber pargiks, kus keskne element oleks
kergliiklustee. Kaaluda tuleb ka Moskva metrooliini sümboliseeriva
kergliiklustee ideekavandit.
Sportimis- ja liikumisvõimaluste täiendamiseks tuleb Pirita ürgoru
maastikukaitsealale rajada tervisrajad ja sinna juurde ka pargipingid ning
valgustus.
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Avalik kord, turvalisus, turism, ettevõtlus ja linnajuhtimine
Linnaosa turvalisuse hoidmiseks tuleb baaride, restoranide ja
alkoholimüügipunktide lahtiolekuaegu piirata. Probleem on tõsine, sest
häirib eriti neid, kes elavad mainitud kohtade läheduses. Lasnamäe linnaosa
valitsus peab kutsuma kokku komisjoni teema arutamiseks. Lahenduste
jaoks on vajalik ka tihedam koostöö politseiga.
Elanike turvalisuse tagamiseks tuleb parendada tänavavalgustust järgmistes
kohtades: K. Kärberi 48 tagusel alal (parkla ja kõnnitee), Mahtra 44 ja
Mahtra 48 vahelisel hoovialal, Pae 31 ja Pae 33 sisehoovis, Võidujooksu
tänava (Liikuri 10 ja Võidujooksu 7) piirkonnas.
Elanike arvu kasvuga tuleb tõsta ka vabaaja veetmise võimaluste kvaliteeti,
kättesaadavust ning luua uusi kohti juurde. Linnaosa elanikud soovivad uut
kino ja vaba aja veetmise kohta peredele.
Linnaosasse peab tooma uusi investeeringuid, mis tekitavad juurde töökohti.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Kuna omaksed ei suuda sageli rahapuudusel oma lähedastele matuseid
korraldada, tuleb perekondadele, mille kuusissetulek on iga pereliikme
kohta väiksem kui kehtiv töötasu alammäär, maksta matusetoetust suuruses
192 eurot.
Lastega perede abistamiseks tuleb kompenseerida laste toidukulud kooli
pikapäevarühmas ja lasteaias.
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Mustamäe
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Sissejuhatus
Linnaosa elanike arvates on paljurahvuselise ja multikultuurse Mustamäe
näol tegemist ühe Tallinna parima mikrokliimaga elupiirkonnaga. Kuigi
asustus on tihe – 8103 elanikku ruutkilomeetril –, on Mustamäel palju
parke, rohealasid ja parkmetsa. 50-aastasel Mustamäel elab 01.09.2013
seisuga 65  728 elanikku – umbes sama palju inimesi kui Narvas – ja siin on
kodu 86 eri rahvuse esindajatel. Linnaosa elanike arv on alates 2010. aasta
algusest kasvanud 1615 inimese võrra.
Mustamäel on kõige rohkem kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid tööandjaid
Tallinnas: meditsiinilinnak, teadus- ja ärilinnak Tehnopol rohkem kui
150 ettevõttega, kõrgkoolid, lisaks kaubandus- ja teenindusasutused jpm.
Uhke saab olla haridusasutustele: Mustamäel on 11 kooli ja 18 lasteaeda,
edukalt tegutseb järgmisel aastal kolmekümnendat tegutsemisaastat
tähistav huvikool (Mustamäe Laste Loomingu Maja). Ja muidugi Tallinna
Tehnikaülikool – ainus tehnoloogiakõrgkool Eestis ja ainus campus-tüüpi
ülikool Baltimaades.
Mustamäel asuvad ka Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Eesti
Kunstiakadeemia õppetoolid, Tallinna Majanduskool ja IT Kolledž.
Seega võib julgelt väita, et Mustamäe on kõrgkoolide linnaosa! Mustamäe
meditsiinilinnak on samuti muljetavaldav: kõrvuti tegutsevad Põhja-Eesti
Regionaalhaigla, lastehaigla ja Mustamäe polikliinik. Iga päev külastab
nimetatud haiglaid ligi 2000 abi vajavat tallinlast ja lähivaldade elanikku.
Mustamäe koolide maine on olnud läbi aastate tasemel ja stabiilne, õpilaste
arv on kasvutrendis ja koolid jätkusuutlikud. Viimasel neljal aastal on juurde
loodud 337 lasteaiakohta, igasse lasteaeda on rajatud kaasaegsetele nõuetele
vastavad mänguväljakud. Mustamäel toimuvad traditsioonilised, samas
ainulaadsed, kogu õppeaastat hõlmavad koolidevahelised spordivõistlused,
korraldatakse Mustamäe nimiüritusi (Mustamäe Laululind, Mustamäe
Sügis jt), antaks välja tunnusauhinda Mõtlev Mees, ja Mustamäe aasta
õpetaja ja Mustamäe parima koolilõpetaja tiitleid, populaarsuse on võitnud
2012. aastal alguse saanud salongiõhtute sari „Kuulsuste allee radadel“
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Mustamäe nimekate endiste või praeguste elanikega. Mustamäe avatud
noortekeskus tunnistati 2012. aastal Tallinna kõige noortesõbralikumaks
noortekeskuseks ja siin töötab aasta parim noorsootöötaja. Edukas on
linnaosa tervisedendus: terviseauto ja lastevanemaid nõustavad SA Tallinna
Lastehaigla meedikud, tervisepäevad, laste terviselaagrid, väärtuspõhise
esmaabi koolitused kõikidele vanusegruppidele, jätkuv narkoennetustöö
kõikides Mustamäe koolides jne.
Mustamäel ei mõelda ainult lastele ja noortele – linnaosas on kõige paremini
toimiv koduhooldussüsteem kogu Tallinnas, eakatele koduhoolduse
pakkumiseks suurendati hooldustöötajate arvu ja tõsteti palku. Mustamäe
sotsiaalkeskus tegutseb aktiivselt, väärikas eas inimestele mõeldud õppe- ja
huvitegevus üha tõhustub.
Mustamäelased hindavad kõrgelt elukeskkonda – linnaosa rohelust, vaikust,
privaatsust, puhtust. Mustamäel leidub endiselt palju parke ja metsaalasid,
mis võimaldavad värskes õhus liikuda ja sporti teha.
Linnaosa elanikud on kõige aktiivsemalt kasutanud Tallinna projektide
„Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“ võimalusi majade soojustamiseks ja
majaümbruste korrastamiseks. Koostöö süvendamiseks toimub linnaosa
valitsuses igakuiselt korteriühistute ümarlaud, mis on koos käinud 2011.
aastast. Viimasel neljal aastal on linnaosas rajatud elumajade juurde üle 200
uue parkimiskoha. Männi parki on ehitatud kõlakoda, laste liikluslinnak
ning mängu- ja puhkeväljakud igas eas linlasele, koostöös erasektoriga on
valminud ka Männi kohvik. Männi pargist on saanud linnaosa esinduspark
– elanike üks eelistatumaid puhke ja vaba aja veetmise kohti. Mustamäelaste
soovil valmis käesoleval aastal Mustamäe turg. Uus, kaasaegne turg oli just
see, mida mustamäelased kõige enam mainisid ja soovisid, kui neli aastat
tagasi toimus linnaosas elanike küsitlus.
Linnamajandusliku poole pealt tasub märkida tänapäeva nõuetele vastavate
Sõpruse puiestee ja Vilde tee ning Keskuse ja Ehitajate tee ristmike ehitust,
Mustamäe polikliiniku parkla ja sissesõidutee korrastamist. Nimetatud
tööd maksid kokku üle kolme miljoni euro. Lahenduse leidis Õunakese
lasteaia parkimisprobleem. Valminud on uus kergliiklustee Mustamäe
piiril, sisse on seatud ühistranspordi otseliinid Lasnamäele ja Haaberstisse.
2013. aastal korrastati linnaosa sisekvartalites asuvaid teid ligi 900 000 euro
eest. Järgnevaks eelarveaastaks on linnaosa valitsus esitanud taotluse raha
eraldamiseks, et saaks korda teha kõik linnaosa sisekvartaliteed.
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Väga hästi on käivitunud koostöö linnaosas asuvate suurte
kaubanduskeskustega. Korrastatud on Magistrali keskus ja praegu käib
hoogsalt Mustika keskuse renoveerimine, mis plaanide järgi valmib
2013. aasta jõuludeks. Projekteerimistöödega on alustanud ka Maxima
kaubanduskett, mis soovib oma kauplused uuendada ja kaasajastada.
Eeldatavasti valmivad nende uued kauplused A. Tammsaare ja E. Vilde teel
2014.–2015. aastal.
Perspektiivikamad arenguvaldkonnad Mustamäel on teadus, kõrgtehnoloogia
ja meditsiin. Maksimaalse arengu saavutamiseks eeldatakse linnaosalt
kaasaegse elukeskkonna ja infrastruktuuri (sh kultuuri- ja spordiasutuste)
rajamist. Linnaosa saab läbi planeeringute soosida kõrge lisaväärtusega
ettevõtete ja töökohtade ning kaasaegsemate kaubanduskeskuste rajamist.
Kõige tähtsamad on aga inimesed – ning Mustamäel elab ja on elanudtöötanud väga palju nii linnaosale, Tallinnale kui kogu Eestile kuulsust
toonud teadlasi, õpetajaid, kultuuriinimesi. Võib liialdamata väita, et
kõigest 8,09 km² suurune Mustamäe on vaimset potentsiaali arvestades üks
rikkamaid asumeid kogu Eestis!

Esitatud ettepanekud valdkonniti
Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Mustamäe linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Laste õpitingimuste parandamiseks tuleb renoveerida Tallinna
Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna
Arte Gümnaasium ja Männikäbi lasteaed ning lõpetada Tallinna Saksa
Gümnaasiumi hoone kaasajastamine. Lasteaiakohtade arvu suurendamiseks
on rajatud Tallinna esimene moodulrühm Lepistiku lasteaeda. Mustamäe
1. Lasteaed-Algkooli õppeklasside asemele tuleb luua koolieelikute
rühmaruumid.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Elanike liikumisharrastuse soosimiseks tuleb Mustamäele rajada uus
spordihoone, kus oleks võimalik tegeleda mitmesuguste spordialadega.
Seal peaks olema skate-park, korvpalli- ja jalgpalliplats, võimalus
tegeleda vehklemise, jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ning paljude muude
sisespordialadega. Korrastada tuleb humanitaargümnaasiumi staadion ning
paigutada terviseradade äärde mitmeid treeningvahendeid. Ehitajate tee
alla ehitatav kergliiklustunnel hakkab ühendama Sütiste parkmetsa Nõmme
ja Harku jooksu-, matka- ning suusaradadega.
Sportimis- ning liikumisvõimaluste arendamisel tuleb teha koostööd
TTÜ-ga, kellel on valminud visioon staadioni, ujula ja sulgpallihalli
ehitamiseks. Lähiaastatel peaksid algama nii üliõpilastele kui linnarahvale
mõeldud spordibaaside ehitustööd.
Projekteerida ja rajada tuleb uus vabaajakeskus – Põlvkondade maja –
amortiseerunud ning kasutuskõlbmatu endise koolihoone asemele aadressil
Akadeemia tee 30. Seal oleks suur multifunktsionaalne saal, ruumid
erinevateks huvitegevuseks jne.
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Kultuur

Linnamajandus

Renoveerida tuleb kultuurikeskus Kaja, samuti oleks vaja ehitada keskusele
juurdeehitus, uuendada sealne tehniline baas ning taastada kinonäitamise
võimalus Mustamäel. Tuleb leida võimalus moodustada kultuurikeskuse
juurde oma kultuurikollektiivid (rahvatants, laulukoor). Jätkata tuleb
linnaosa parkides (Männi park, Parditiigi park) elanikele kultuuri-, spordija vaba aja sariürituste korraldamist.

Renoveerida Akadeemia tee 48 hoone, mis seejärel oleks mõeldud eelkõige
noorte perede elukohaks (hostel- või apartment-tüüpi korterid üldpinnaga
mitte enam kui 25-50 m²). Tallinna linnal tuleb jätkata aktiivselt ülelinnalist
munitsipaalelamuehitust. See meede peaks oluliselt parandama hetkel
Mustamäel linnakorterite ootejärjekorras oleva 436 leibkonna olukorda.
Nõuetekohase sotsiaalteenuse osutamiseks tuleb renoveerida Akadeemia
tee 32 hoone ja teha sellest korralik sotsiaalmaja. Jätkata tuleb väga hästi
käivitunud programme „Hoovid korda“, „Fassaadid korda“ ning „Roheline
õu“.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Arstidele ja patsientidele paremate tingimuste loomiseks tuleb renoveerida
Mustamäe polikliinik. Inimeste toimetuleku tagamiseks tuleb jätkata
pensionilisa maksmist ning suurendada toimetulekutoetuse arvestamise
aluseks olevaid piirmäärasid. Riigilt tuleb nõuda, et suurendataks
sotsiaaltoetusi. Hooldustöötajate arvu suurendamise ja hooldusteenuste
laiendamise kaudu tuleb luua eakatele inimestele paremaid võimalusi
iseseisvalt ja pikemalt toime tulla harjumuspärases keskkonnas
(kodus). Munitsipaalhooned tuleb muuta kaldteede, invaliftide vms abil
liikumisprobleemidega inimestele ligipääsetavateks, et tagada erivajadustega
inimestele abi igapäevaeluga hakkama saamiseks. Tallinna lastehaigla juurde
rajatakse riigi abiga laste vaimse tervise keskus. Lastele, kes vajavad kõrvalist
abi igapäevaeluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga,
tuleb luua päevakeskus.

Linnatransport ja liiklusohutus
Inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamiseks tuleb luua igapäevane
ühistranspordi otseühendus Mustamäe ja Tallinna loomaia, Rocca al Mare
ja vabaõhumuuseumi piirkonnaga perspektiivis pikendada liini Kakumäe
rannani. Samuti tuleb luua täiendav ühistranspordiliin PERH-i haiglate
piirkonna paremaks teenindamiseks.

Linnaplaneerimine

Keskkonna heakorra parandamiseks tuleb tagada haljasalade, ka
kvartalisiseste haljasalade senisest veel parem hooldus ning välja vahetada
amortiseerunud valgustus. Inimeste puhkamisvõimaluste parandamiseks
tuleb taotleda Sütiste parkmets munitsipaalomandisse ning luua sinna
mõnus puhkamis- ning liikumisala. Lõpetada tuleb Parditiigi pargi
väljaehitamine.

Jätkata uute üldplaneeringute loomist parkimisküsimuste lahendamiseks
elamukvartalite kaupa. Linnaosa elukeskkonna parandamiseks ning
avaliku linnaruumi paremaks kasutamiseks tuleb igasse elamurajooni luua
täiendavaid mänguväljakuid, aga samuti atraktsioone ja treeningvahendeid
igale eale. Rattaliikluse arendamiseks tuleb koostöös erasektoriga
rajada senisest enam rattaparklaid. Uusarenduspiirkondades tuleb
luua tingimused lasteaedade ning kaubandus- ja teenindusettevõtete
rajamiseks. Projekteerijatelt tuleb tellida arhitektuursed terviklahendused
igale mikrorajoonile, kus lahendataks kompleksselt kogu liikluskorraldus,
parkimine, kõnni- ja kergliiklusteede kulgemine ning kõrg- ja
madalhaljastuse paiknemine.
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Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus

Teed ja tänavad
Mustamäe teedevõrgu parandamisel tuleb sama hoogsalt jätkata
kvartalisiseste teede renoveerimist, korrastada ning juurde rajada kõnnija kergliiklusteid ning alustada Raja tänava – Akadeemia tee ristmiku
projekteerimist ning ehitust. Parkimisküsimuste lahendamiseks tuleb luua
igale kvartalile uus üldplaneering. Jätkata projekti „Hoovid korda“ toetamist
ning kindlasti suurendada projektis toetust saavate korteriühistute arvu.

Ettevõtluskeskkond ja turism
Linnaosa külastatavuse ja tuntuse parandamiseks tuleb jätkata koostööd
TTÜ ja Tehnopoliga ning arendada konverentsiturismi. Süvendada
Mustamäe turul kultuuritegevust ja lisaks tavapärasele turutegevusele
tihendada koostööd ka linnaosa suuremate kaubanduskeskustega,
leidmaks ühishuvi ja koostööpunkte linnaosa elanike mitmekülgsemaks
teenindamiseks. Aidata ja toetada kaubanduskeskusi, mis on asunud oma
hooneid ning kinnistuid renoveerima ja kaasajastama. Enamik neist peaks
valmima aastail 2014–2015.

Avalik kord ja turvalisus
Inimeste turvatunde tagamiseks jätkata senist konstruktiivset koostööd
politsei, abipolitseinike ja MUPO-ga. Parandada eelkõige parkide, koolide
ja lasteaedade ümbruse valgustust, vähendamaks sealseid korrarikkumisi ja
joomaseltskondade kogunemisi.

Linna juhtimine
Kohaliku omavalitsuse tegutsemisvõimekuse suurendamiseks ja elanike
võimust võõrandumise vähendamiseks tagada Mustamäe linnaosa valitsuse
suurem iseseisvus ja finantsvõimekus. Jätkata konstruktiivset koostööd
korteriühistute ja MTÜ-dega.
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Nõmme

62

63

tegid. Eelnevale lisaks on kõik Nõmme positiivsesse programmi laekunud
ettepanekud avaldatud ajalehes Nõmme Sõnumid. Seeläbi on antud kõigile
ülevaade oma kodukoha murekohtadest, et ettepanekuid esitanud saaksid
veenduda, et nende soove pole eiratud.

Sissejuhatus
Nõmme on ainulaadse metsa- ja aedlinnamiljööga rohelust väärtustav
Tallinna linnaosa, mille arendamisel on lähtutud säästva arengu põhimõtetest
ning kus on kõigil hea ja turvaline elada. Nõmme linnaosa tunnuseks on tema
tugev identiteet, mis rajaneb kuni 1940. aastani eksisteerinud Nõmme linna
mainel ning Nõmme ainulaadsel metsalinnamiljööl. Nõmme põhiväärtused
on loodus, rohelus, metsalinnamiljöö, männimets, rahu, turvaline koduaed
lastele, tervisespordi võimalused. Nõmme identiteet – metsa- ja aedlinnaosa
miljööl, ajaloolisel taustal ning mõtteviisil tuginev Nõmme elanike
ühtekuuluvustunne ning linnaosa elukeskkonna väärtustamine. Nõmme on
28 km² pindalaga linnaosa, mis paikneb Tallinna lõunaosas ning koosneb
kümnest asumist: Laagri 0,55 km², Pääsküla 5,95 km², Kivimäe 2,20 km²,
Vana-Mustamäe 1,75 km², Hiiu 2,50 km², Nõmme 4,60 km², Rahumäe 1,75
km², Liiva 3,25 km², Männiku 3,70 km² ja Raudalu 2,45 km². 01.09.2013
seisuga oli Nõmmel 39 429 elanikku. Alates 2013. aasta algusest on Nõmme
elanike arv suurenenud 380 inimese võrra.
Ajavahemikul 09.04.-17.04.2013 viis uuringufirma Faktum & Ariko
Nõmmel läbi uuringu, mille käigus selgus, et Nõmme elanikud tutvustaksid
külastajatele selliseid piirkonna sümboleid nagu Nikolai von Glehni loss,
lossipark ning ajaloolise tähtsusega Nõmme turg. Ühtlasi leiavad kohalikud
elanikud, et piirkonna põhilised väärtused peituvad loodusläheduses,
roheluses ja privaatsuses, mida pakuvad Nõmme männimetsad. Nõmme
elanikele on omane sport ja tervisedenduslik mõtteviis. Nõmmelaste
sportlikeks lemmiktegevusteks on näiteks kepikõnd ja jooksmine, rattasõit
ning talvel suusatamine.
Tallinna positiivse programmi 2014–2018 Nõmme linnaosa konverentsile
eelnesid kaks seminari, millest esimene leidis aset 31. mail ja teine 15.
augustil. Seminaride tulemusel on Nõmme positiivsesse programmi
laekunud ettepanekuid mitmeid kordi läbi arutatud eri asumiseltside ja
kodanikeühenduste esindajatega, samuti on tegevusse kaasatud ka vastavate
alade spetsialistid, kes seminaride käigus oma valdkonna kohta ettekandeid
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Esitatud ettepanekud valdkonniti
Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Nõmme linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Selleks, et kõik soovijad saaksid lasteaiakoha, tuleb Nõmmel juurde luua 400
lasteaiakohta. Männimudila lasteaia juurde tuleb luua kaks moodulrühma,
lisaks rajada lasteaed Lõuna 50 endisse haiglahoonesse ning pärast
noortekeskuse Juks ärakolimist ehitada vabanenud ruumidesse Kraavikrõlli
lasteaia laiendus. Samuti tuleb parendada koostööd Nõmme lastehoidudega.
Linnaosa mänguväljakud tuleb remontida ning lisada neile uusi elemente.
Vajaliku arvu koolikohtade tagamiseks tuleb täielikult renoveerida Pääsküla
gümnaasium ning vajadusel luua moodulklasse. Kahes vahetuses õppetöö
ärakaotamiseks tuleb õpilased Nõmme koolides ümber jagada. Samuti tuleb
renoveerida Tallinna Muusikakeskkooli varisemisohtlik õppehoone ja leida
kasutus Nõmme keskuses asuvale endisele miilitsakooli hoonele, nt TTÜ
keskkonnatemaatikaga seotud õppetöö tarbeks.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Linnaosa spordi ja vaba aja veetmise infrastruktuuri kvaliteedi ja
kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb korrastada välivõrkpalliplatside väljakud
ja tuua nendele uut liiva. Nõmme koolidele tuleb tagada sportimisvõimalused
kooli juures.
Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamiseks tuleb rajada Järve
Selverit ja Viljandi maanteed kuni Valdeku tänava ristmikuni ühendav
kergliiklustee.
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Kultuur

Teed ja tänavad

Linnaosa kohaliku kultuurielu edendamiseks tuleb taastada vana kinomaja
ja jätkata seal ürituste, sh mälumängude ja kirbuturu korraldamist, samuti
renoveerida ja laiendada Nõmme kultuurikeskus. Üritustest teavitamise
lihtsustamiseks tuleb paigaldada täiendavalt infotahvleid.
Kodanikuühenduste toetamiseks ja kultuuri- ning muude tegevuste
aktiviseerimiseks on plaanis jätkata Nõmme jaamahoones Nõmme Maja
tegevustega.

Korrastada tuleb linnaosa teedevõrgustikku. Esmajärjekorras tuleb lastele
ohutu koolitee tagamiseks remontida koolide ja lasteaedade juures olevad
kõnniteed. Nõmme osad tuleb ühendada kergliiklusteedega, näiteks rajada
kõnnitee Pärnu maanteele Järve keskusest Nõmme keskuseni.
Probleemide vältimiseks talvisel lumekoristamise perioodil tuleb suurendada
teehooldusrahasid, et lumi saaks veetud ka kitsamatest kohtadest. Ühtlasi
tuleb joonida jalakäijateala märgistus nendele teedele, kuhu pole võimalik
eraldi kõnniteed rajada või kehtestada nendel tänavatel õueala, sest asfaldile
joonitud märgistust pole talvel jää ja lume tõttu näha.
Nõmmet läbiva transiitliikluse reguleerimiseks tuleb see suunata Nõmmelt
välja – ringteele ja Paldiski maanteele. Liiklusohutuse tagamiseks tuleb
reguleerida Vabaduse puiestee valgusfooride liiga pikki tsükleid ning
korrastada Tallinn-Viljandi raudtee peatused, ülekäigud ja raudteega
piirnevad alad. Sujuvama liikluse tagamiseks tuleb Nõmmele rajada kaks
raudteealust tunnelit või viadukti.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Seoses elukalliduse tõusu ning sissetulekute vähenemisega tuleb elanikkonna
toimetuleku kindlustamiseks tõsta sotsiaaltoetuste summat linnaosa
eelarves. Tallinna munitsipaalperearstikeskusele ligipääsuvõimalusi tuleb
parandada.

Linnamajandus
Linnaosa tehnilise infrastruktuuri edasiarendamiseks tuleb lõpule viia
kanaliseerimine koos teede ja kõnniteede rajamise ning korrastamisega.
Rajada tuleb sademevete äravooluvõrgustik.
Tuleb leida võimalus maamaksu soodustusteks Nõmmel ajalooliselt
väljakujunenud suurte elamukruntide omanikele, eriti oluline on leida
toetusmehhanism eakatele.

Ettevõtlus ja turism
Linnaosa ettevõtluskeskkonna elavdamiseks tuleb panustada Nõmmele
töökohtade loomisse ning ühtlasi toetada kohalikke ettevõtteid. Samas
tuleb tutvustada mitmesuguseid ettevõtlust toetavaid Tallinna linna ja
riigi meetmeid, aga ka näiteks Euroopa Liidu toetusmehhanisme ning
-programme.
Tuleb edendada turismi, luues juurde vaatamisväärsusi – avada igapäevaseks
külastuseks Glehni tähetorn, korda tuleb teha Glehni palmimaja ning leida
sellele sobiv funktsioon.
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Linnatransport
Ühistranspordi kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb üle vaadata olemasolevad
bussiliinid ja bussiliinide võrgustik ning ka busside liikumise intervall. Samuti
tuleb luua liine suurte kaubanduskeskuste juurde, mis asuvad Nõmmelt
veidi eemal (näiteks bussiliin 18 pikendada Laagri Maksimarketini). On vaja
tagada sujuv, ümberistumisteta ühistranspordiühendus Nõmmelt Tallinna
kesklinna. Tallinna tasuta ühistranspordi võrgustik tuleb integreerida
Nõmmet läbivate rongiühendustega, et inimesed saaksid linna piires ka
rongiga tasuta sõita.
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Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus

Avalik kord

Nõmme linnaosa paljude parkide, parkmetsade ja teiste rohealade korras
hoidmiseks tuleb tõsta vajaminevate finantsvahendite hulka, viies 2018.
aastaks haljastute hooldamise määra 100%-ni. Samuti tuleb rohkem
tähelepanu pöörata parkides ja mänguväljakutel ning muudes avalikes
kohtades olevate prügikastide tühjendamisele, vajadusel tuleb prügikaste
juurde lisada.
Lisaks tuleb korraldada heakorrakuul mitmesuguseid kampaaniaid,
teha koostööd ettevõtjatega, et inimesed saaksid soodsamalt aedade
korrastamiseks puitmaterjali, värve ja muid tarvikuid. Nõmme vajab
haljastuskava: haljastustööd ei tohiks toimuda iga-aastaste kampaaniatena,
vaid kõik pargid ja haljasalad tuleks hooldada kindla etteplaneeritud
tegevuskava järgi. Kevaditi tuleb jätkata lehekottide kampaaniaga, mille
raames viib linnaosavalitsus elanikelt tasuta ära talve jooksul maha langenud
puulehed ja -okkad. Nõmme keskusse tuleb luua avalikke tualette.
Väärtusliku looduskeskkonnana tuleb looduskaitse alla võtta Harku
rabamets. Harku metsas kasvab 20 metsaliiki, lisaks arvukalt kaitsealuseid
taimi, seal on ka eriline pinnareljeef ja rabamaastik. Looduskaitse alla
võtmiseks tuleb teha koostööd Harku vallaga.

Nõmme keskuses, aga ka Männikul Kauge tänava kandis ning linnaosa
parkides ja mänguväljakutel tuleb tõhustada järelevalvet avaliku korra
nõuete täitmise üle. Samuti tuleb tõhustada jäätmekäitluse nõuete kontrolli
ning jälgida, et elanikud ei veaks oma prügi loodusesse, vaid viiksid selle
ettenähtud kohta.
Tuleb suurendada politseipatrullide kohalolekut eri piirkondades, et tagada
liiklusrikkujate korralekutsumine, hoiatamine ja karistamine.

Linna juhtimine
Nõmme linnaosa juhtimisse tuleb senisest rohkem kaasata linnaosa
halduskogu ning Nõmmel tegutsevad asumiseltsid ja kodanikuühendused
ning võtta nende seisukohad otsuste langetamisel reaalselt arvesse. Kohaliku
elu puudutavate otsuste tegemiseks ja elluviimiseks tuleb suurendada
linnaosa eelarvet.

Linnaplaneerimine
Nõmme miljööväärtusliku piirkonna säilitamiseks on vaja arhitekti
jõulisemat sekkumist, tihedamat koostööd linnaplaneerimise ametiga
ning elanikkonna paremat teavitamist nende õigustest ja kohustustest
majaomanikena. Nõmme arhitektile tuleb anda seadusega tagatud volitused
sekkuda Nõmmele sobimatute hoonete ehitamisse, ümberehitamisse,
suurte kruntide poolitamisse ja täisehitamisse. Tuleb lahendada
parkimisprobleemid suuremate korterelamute ümbruses ja Hiiu staadioni
ümbruses.
Linnakeskkonna väärtuse tõstmiseks vajab Nõmme avaliku linnaruumi
skulptuuridega ilmestamise programmi.
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Pirita
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Sissejuhatus
Pirita on linnaosa, mis oma parkmetsade, kauni rannajoone, huvitavate
ajalooliste paikadega ja pealinna puhtaima loodusega pakub emotsioone
nii neile, kes siin päevast päeva elavad, kui ka neile, kes siia suvitama on
sõitnud või kes just siia endale kodu ihkavad.
Juba kaugelt paistab Pirita tuntuim sümbol, rohkem kui 600 aastat vana
Pirita klooster. Just kloostri ümbrusesse tekkis omal ajal väikene asum,
mida kloostri kaitsepühaku Püha Birgitta järgi hakati nimetama Piritaks.
Tänaseks on Piritast saanud linnaosa, mis laiub 18,7 ruutkilomeetril ja kus
elab 01.08.2013 seisuga 17 287 elanikku.
Suurt tähelepanu pööratakse Pirital sportimisele ja vaba aja veetmisele. Pirita
Majandusgümnaasiumi spordihoone ja Pirita spordikeskus (velodroom) on
ühendatud mõlemal pool jõge kulgevate valgustatud terviseradadega ning
2008. aasta oktoobris valmisid tervisesportlaste rõõmuks ka Lillepi pargi
kergliiklusteed. 2,4 km pikkust Pirita randa külastab päikeselistel päevadel
kuni 20 000 inimest. Kindlasti ei tasu unustada, et Pirita oli ka 1980. aasta
suveolümpiamängude võõrustajaks: selle tarbeks ehitatud TOP-i hooned
on samuti üks Pirita tõmbekeskusi. Aga Pirita ei ole ainult metsad, meri
ja majad. Tegelikult on Pirita täpselt selline, nagu teda on aastasadade ja
kümnete vältel kujundanud inimese käsi. Ja Pirita elanikud oskavad oma
kodu hoida ja väärtustada – see on nende jaoks midagi enamat kui lihtsalt
koht, kuhu magama tullakse. Siinne tugev kodukohatunne ja Pirita enda
sees tegutsevad lokaalsed asumid loovad iseseisvalt hingava organismi, mis
oskab enda eest seista ja mõistab oma väärtust nii ajaloos kui tänapäevas.
Sellest annavad aimu ka siin moodustatud kodanikeühendused ja seltsid –
siinsed elanikud hoolivad oma linnaosast.
Kuigi Pirita on osake suurest Tallinna linnast, kannab see koht tänu oma
ajaloole ja inimestele tugevat identiteeti, iseolemise ja isetegutsemise
tunnet. Just selle tunde, selle iseolemise ning loomulikult toredate inimeste,
imeilusa metsa ja mere pärast Piritat tasubki hoida ja armastada.
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Pirita elanikud on rahul, et ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse on
saanud kõik kinnistud, milleni torustike rajamine majanduslikult vähegi
põhjendatud oli. Pirital on linnaosade võrdluses kapitaalselt remonditud
suhteliselt kõige enam teid, sealhulgas kõige olulisemad liiklussooned ja
väga paljud asumisisesed tänavad. Rahul ollakse tervisespordiradade ja
Pirita spordikeskuse arendamisega.
Linnaosal on potentsiaali arhitektuurse ideekonkursi võidutöö alusel
arendada Pirita supelranna ala atraktiivseks vaba aja veetmise piirkonnaks.
Koostöös riigi keskkonnaametiga on võimalik loodussäästvalt arendada
puhkevõimalusi Pirita jõeoru maastikukaitsealal. Pirita spordikeskuse
arenguplaanide realiseerumisel kujuneb sellest riikliku tähtsusega vaba aja
veetmise ja spordikompleks. Birgitta festivalil on eeldus kujuneda kultuuri
suursündmuseks kogu Läänemere regiooni jaoks.
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Esitatud ettepanekud valdkonniti
Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Pirita linnaosas
esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Kõigile soovijatele lasteaiakoha kindlustamiseks tuleb ehitada Pirita
Kose lasteaiale lisakorpus. Põhikooli õpilaskohtade puuduse vältimiseks
tuleb muuta Merivälja Kool kolmel kooliastmel haridust andvaks
põhikooliks. Samuti tuleb säilitada gümnaasiumiastme õpe Pirita
Majandusgümnaasiumis.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Pirita elanike populaarse ajaviitmiskoha Lillepi pargi edasiarendamiseks
tuleb parki rajada parkuuriväljak, discgolf ’i rada ja muud meelelahutuslikku
inventari. Laste ja noorte vaba aja veetmise võimaluste laiendamiseks tuleb
parki ehitada kogu pere mänguväljak ja rulapark. Kose vaba aja keskuse
mänguväljaku juurde tuleb lisaks rajada jõulinnak, ümbritseda kogu väljak
aiaga ning viia lõpule Võsa tee minijalgpalliväljaku rajamine. Kodulähedaste
ajaveetmisvõimaluste tagamiseks ehitada lastemänguväljak Pirita igasse
asumisse.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Sotsiaalvaldkonnas on lastega perede nõustamiseks ning neile tugiteenuste
osutamiseks tarvis luua Pirita linnaosa perekeskus. Pirita linnaosa valitsuse
uue haldushoone kavandamisel tuleb arvesse võtta erivajadustega inimesi
ja tagada neile ligipääs, samuti paigaldada Pirita sotsiaalkeskuse maja
kaldteele käsipuu, katusele lumepiire ja ehitada invatualett praeguse
administraatorilaua asukohta.
Tervishoiu vallas tuleb toetada Pirita perearsti- ja tugiteenuste
laiendamiskava.

Teed ja tänavad
Liiklusohutuse tõstmiseks tuleb rakendada Merivälja tee ja Kloostrimetsa
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tee ristmikul eraldi fooritsükkel jalakäijatele Merivälja tee ületamiseks ning
laiendada Kloostrimetsa teel kahte vasakpöörderada ohutussaare arvelt.
Ummikute vältimiseks tuleb paigaldada foorid või ehitada ringristmikud
Pärnamäe tee ristmikele Kloostrimetsa teega, Muuga teega ja Narva
maanteega. Kloostrimetsa tee lõigul Metsakalmistust kuni Lepiku teeni
tuleb kehtestada parkimiskeeld. Liiklusskeemi optimeerimiseks tuleb pärast
Lehiku tee valmimist vaadata läbi kogu Pirita linnaosa liikluskorraldus.
Kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamiseks tuleb ehitada kergliiklustee
Metsakalmistu lääneväravast kuni Pirita perearstikeskuseni. Võsa tee
lõigule Randvere tee ja Mähe oja vahel tuleb ehitada kõnnitee koos sillaga
üle Mähe oja, samuti ehitada kõnnitee Mähe tee lõigule Merivälja tee ja
Lauri tee vahel. Rekonstrueerida tuleb Vabaõhukooli tee lõik Metsakooli
bussipeatusest Hunditubaka teeni ning välja ehitada Lehiku tee ja seejärel
ühendada see Padriku teega.

Linnatransport
Ühistranspordi kasutusmugavuse parandamiseks tuleb tõsta Pirita linnaosa
kaheksa välja ehitamata bussipeatust sõiduteest kõrgemale ja paigaldada
ootekojad. Samuti tuleb analüüsida Pirita linnaosa läbivate bussiliinide
marsruute ja muuta neid linnaosa elanike vajadustele sobivamaks. Eriti
vajalik on bussiliini nr 6 pikendamine Ranniku, Lodumetsa, Lehiku,
Randvere ja Pärnamäe teed mööda Äigrumäeni.

Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus
Pirita kui mereäärse linnaosa rannapiirkonna korrastamiseks tuleb Ranna
teega külgnev merekallas muuta jalutatavaks, ala heakorrastada, paigaldada
pingid ja prügikastid, ehitada trepid. Kloostrimetsa endise karjääri alale
rajada koerte jalutusplats. Heatasemelise elukeskkonna säilitamiseks tuleb
kontrollida heakorranõuete täitmist ja rangelt nõuda nende järgimist
ehitustööde käigus.

Avalik kord ja turvalisus
Pirita elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks tuleb tõhustada politseikontrolli
asumitesisestel tänavatel liiklevate sõiduvahendite üle ja tagada lubatud
sõidukiiruse järgimine.
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Põhja-Tallinn
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Sissejuhatus

Esitatud ettepanekud valdkonniti

Põhja-Tallinn on pealinna kõige merelisem linnaosa – siin on 20 km
merepiiri ja 12 sadamat. Meie linnaosa on kireva rahvusliku kooslusega –
siin elab üle 70 rahvuse esindajaid – ja eriilmeliste asumitega – vanimast
Tallinna eeslinnast möödunud sajandi tööstuspiirkondadeni välja.
Põhja-Tallinn on üks Eesti pealinna kiiremini arenevaid linnaosasid.
01.08.2013 seisuga elas linnaosas 58 181 inimest. Meie kõige suuremaks
ressursiks on vaba maa olemasolu. On rohkeid arendusalasid, mida on
võimalik ümber kujundada põnevaks elu- ja ärikeskkonnaks. Kindlasti on
Põhja-Tallinna väga suureks arendamise võimaluseks sadamad ja nendega
seotud ettevõtmisi peaks tulevikus oluliselt rohkem olema. Linnaosasse
on kogunenud väga palju loominguga seotud inimesi ja ettevõtteid, kes
muudavad elukeskkonna oluliselt atraktiivsemaks ning huvitavamaks.
Põhja-Tallinnas on väga palju rohelust, mis väljendub rohkete korrastatud
ning hästi välja arendatud parkide näol. Põhjatallinlased hoolivad oma
keskkonnast, haljastades aedu ja osaledes aktiivselt talgupäevadel ning
mitmesugustes projektides, et ühiselt muuta linnaosa veel ilusamaks ja
rohelisemaks. Stroomi rannaala on suure hulga elanike meelispaigaks,
samuti on head puhkevõimalused Pikakari rannas ja Merimetsa metsaalal.

Järgnevalt on toodud avalike arutelude tulemusel Põhja-Tallinna
linnaosas esitatud ettepanekud valdkonniti.

Haridus
Selleks, et väärtustada haridustöötajate tööd ja motiveerida noori
haridusasutustesse töötama, tuleb kindlustada lasteaedade ja huvikoolide
pedagoogidele palk, mis ületaks Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäära
20%. Õpetaja-abide palgaks tuleb kehtestada 75% õpetaja palgast. Nii
lasteaialastele kui ka gümnaasiumiõpilastele tuleb võimaldada tasuta
lõunasööki. Samuti tuleb luua juurde sõime- ja lasteaiakohti, toetada
päevahoidude avamist ja suurendada lasteaedade pearaha.

Sport, noorsootöö ja vaba aeg
Laste ja noorukite vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks
tuleb võimaldada huviharidust põhikoolis ja lasteaias tasuta ning toetada
huviringide rahastamist suuremal määral. Lisaks tuleb rajada linnaossa
spordikeskus, kus oleks bassein ja mitmesugused sportimisvõimalused.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Vähekindlustatud perede toimetuleku lihtsustamiseks tuleb nende perede
lastele tagada sümboolse omaosalustasuga lasteaiakoht. Riskiperede lastele
tuleb luua võimalused kiiremas korras lasteaiakoha saamiseks ning töötada
välja ühtsed kriteeriumid, kellele ja mil määral maksevabastust antakse, et
tagada võrdne kohtlemine.
Samuti tuleb tõsta raske ja sügava puudega isikute hooldajatele makstavat
hooldajatoetust. Tuleb luua juurde hooldustöötajate ametikohti, et saaks
osutada soodushinnaga koduhooldusteenuseid eakatele ja puuetega
inimestele, kelle seadusjärgsetest ülaltpidajatest hooldajad sooviksid ja saaksid
tegelikult tööl käia. Kuna vajadus teenuse järele on suurem lõunaperioodil,
kui tuleks anda hooldatavatele süüa või teha hügieeniprotseduure, on
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mõistlik, kui samad töötajad teenindavad tööpäeva alguses ja lõpus teisi
koduhoolduse kliente, kes vajavad rohkem abi toiduainetega varustamisel
või koristamisel.
Pensionäridele ja vähekindlustatud inimestele soodushinnaga toitlustamise
võimaluse loomiseks tuleb Põhja-Tallinna sotsiaalkeskusele ehitada või
rekonstrueerida vajalikud ruumid või alternatiivse/täiendava lahendusena
pakkuda teenust koostöös mõne mittetulundusühingu või äriühinguga.

Linnamajandus
Abivajajate eluasemeprobleemide lahendamiseks tuleb jätkata munitsipaalelamuehitusprogrammidega, ehitada eraldi majasid eri sihtgruppidele
– eakatele, puuetega inimestele ja lastega peredele –, luues majade juurde
ka vastavaid tugiteenuste osutamise võimalusi. Lisaks Lasnamäe linnaossa
rajatavatele munitsipaalelamutele tuleb väikeste pindade ja madalate
kommunaalmaksetega elamispindu rajada ka Põhja-Tallinna linnaossa.

Ettevõtlus ja turism
Linn peaks toetama Tuulemaa 20 kinnistu arendaja algatust ehitada 2013.
aastal endise Kajaka kaupluse ja turu asemele XX Maxima kauplus ja
kaasaegne teeninduskeskus. Rajada Pelgulinna mööblimaja piirkonda turg,
kust saaks osta Tallinna lähiümbruse talunike toodangut.
Pikaajaliste töötute tööharjumuste taastamiseks ja koolitamiseks tuleb
jätkata PRO Civitase ja muude projektide raames pikaajaliste töötute
koolitusi ja toetada tööharjutuskeskuste tegevust. Tallinna noortekeskused
peavad jätkama noorte hooajatöö koordineerimist, samuti tuleb võimaldada
noortel suvel turismisfääris töötada.

Teed ja tänavad
Linnaosa kvartalisiseste teede olukorra parandamiseks tuleb esmajärjekorras
korrastada järgmised tänavad:
1. Amburi tn taastusremont koos sadeveesüsteemi lahendamisega;
2. Vihuri tn taastusremont 260 jm;
3. Õle tn taastusremont Härjapea ja Telliskivi vahel 270 jm;
4. Rukki tn taastusremont 800 jm;
5. Puhangu tn taastusremont koos kõnniteede ehitusega (Randla tn ja
Sõle tn vahele) 600 jm;
6. Sõmera tn 60 jm taastusremont;
7. Leigeri tn 50 jm taastusremont;
8. Vaniku tn 160 jm taastusremont;
9. Maisi tn 340 jm taastusremont;
10. Kolde pst (Pelguranna tn ja Sõle tn) taastusremont;
11. Kalevi tn (Salme tn – Kungla tn) vajumised, restkaevud tõsta;
12. Hundipea tn taastusremont 70 jm;
13. Kanepi tn koos Puuvilla tn ühendusteega;
14. Neeme põik ülekate;
15. Karjamaa 10 ja Karjamaa 13 vahel oleva olemasoleva tee laiendus
kaherealiseks.
Remontida tuleb ka korrastamist vajavad kõnniteed ning terviklikuma
kergliikluse võrgustiku arendamiseks lahendada Paljassaare tee kergliiklustee
ühendus Pelguranna tänava kergliiklusteega.

Linnatransport
Uute ostukeskuste rajamisel Paavli tn ja Sõle tn piirkonda planeerida
rajatavate kaubanduskeskuste lähedusse ühistranspordi peatused.
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Keskkonnakaitse, heakord ja haljastus
Laste liiklusalase harituse tõstmiseks tuleb luua neile ohutu võimalus
praktiliste linnaliikluskogemuste omandamiseks. Selleks tuleks rajada
mängulinnak Stroomi rannapargis olemasolevate jalgteede baasil või Kopli
pargis olevale asfaltplatsile, kuhu paigaldatakse vastavad liiklusmärgid ja
foorid sarnaselt reaalsele liiklusele.
Merimetsa metsa paremaks hooldamiseks ning kaitse korraldamiseks
taotleda mets munitsipaalomandisse ja korrastada ala ning rajada metsapark
koos jalgteede ja puhkamiskohtadega.

Linnaplaneerimine
Linnaosa elukeskkonna turvalisuse ning korrastatud üldmulje tagamiseks
tuleb alustada nende räämas ja mahajäetud kinnistute sundvõõrandamise
protsessi, mille korrastamiseks ei ole muud mõjutusvahendid tulemusi
andnud. Kõige probleemsemad kinnistud on hetkel Tehnika 4, Kopli 17a ja
Põhja pst 2.

Avalik kord ja turvalisus
Linnakeskkonna turvalisuse tõstmiseks tuleb suurendada politseipatrullide
arvu, eriti probleemsemates asumites.

Linna juhtimine
Põhja-Tallinna linnaosa elanikud on aktiivsed ja tunnevad huvi oma
piirkonna arengu vastu – jätkata tuleb elanikkonna kaasamist Põhja-Tallinna
arengut suunavate dokumentide koostamisse. Linnaosa läbipaistvaks ning
elanikukeskseks juhtimiseks tuleb linnarahvale korraldada tihedamini
kohtumisi linnavõimuga, anda elanikele võimalus rääkida oma muredest ja
tähelepanekutest.
Põhja-Tallinna kui multikultuurse ja mitmerahvuselise elanikkonnaga
linnaosa elanike paremaks teavitamiseks tuleb edastada infot ja koostada
rohkem infovoldikuid mõlemas, nii eesti kui vene keeles.
Tallinna Linnavolikogu liikmete arvu vähendamiseks esitada vastavasisuline
ettepanek Vabariigi Valitsusele.
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Fotod: Tallinna linna avalike suhete teenistus ja Tallinna Ettevõtlusameti
turismiosakond
Tallinna Linnakantselei, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

