PÕHJA-TALLINNA ÜLDPLANEERINGU AJAKAVA
2006

2007 - 2011 2013 2014 2016 2018 2020 2021 2022

Algatamine
Koostamine
Andmete kogumine, analüüs,
Töögrupi koosolekud, lahenduse
Väljatöötamine

Eskiis (esialgne tööversioon)
Eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Põhilahendus
Koostamine, koostöö erinevate
osapooltega, avalik väljapanek
ja avalik arutelu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kooskõlastamine
Kooskõlastamine ja koostöö linna ning
riigi ametitega (juuli 2021-detsember 2021)
ÜP tutvustamine ja lahenduse avalikud arutelud linnaosa eri piirkondades (2022 I kvartal)
kogukond-, asumiseltsid, suuremad
maaomanikud, erialaliidud,
linnakodanikud (laiem avalikkus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vastuvõtmine
Avalik väljapanek ja arutelu
Ettepanekute, vastuväidete lahendamine
Maavanema järelevalve
Kehtestamine

PÕHJA-TALLINNA ÜLDPLANEERINGU PEAMISED ETAPID
Heledaga on märgitud need etapid, mis on alles ees

Linnavalitsuse ja volikogu otsused
Algatamine
26. jaanuar 2006 Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 8
Lähteülesande kinnitamine
Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k
KSH algatamine
algatati 25. juunil 2007 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1273-k
Linnavolikogu vastu võtmise otsus
pärast kooskõlastuste ringi läbimist
Linnavolikogu kehtestamise otsus
pärast maavanema järelevalvet

Avalikustamine
Eskiisi avalik väljapanek veebis
Eskiisi tutvustus maakomisjonile ja halduskogule
Eskiisi avalik arutelu Kalamaja põhikoolis
ÜP teemade arutelud Telliskivi seltsi erinevatel foorumitel
(liiklus, avalik ruum, kergliiklusteed, miljööalad,
Tulevikulinna mäng)
Põhilahenduse avalik väljapanek veebis
KSH aruande avalik väljapanek
KSH aruande avalik arutelu (sh ka üldplaneeringu tutvustus)
Põhilahenduse tutvustus halduskogule
Ideekorje avaliku ruumi teemakaardile
Ideekorje Põhja-Tallinna uus avalik ruum (Interregi projekt
Baltic Urban Lab)

alates märts 2008
13. mai 2010 ja 18. mai 2010
14. oktoober 2010
5. aprill 2011, 3. mai 2011, 22. mai 2011, 18. oktoober 2011,
8. november 2011
alates juuni 2013
juuni-august 2013
22. augustil 2013
30. september 2014
08.juuli – 2. september 2016
18. jaanuar – 18. veebruar 2018

Põhilahenduse tutvustus halduskogule

27. märts 2018

Ideekorje Putukaväil Põhja-Tallinnas (Interregi projekt
Augmented Urbans)

20. veebruar – 20. märts 2019

Põhilahenduse tutvustus linnaosakogule

17. detsember 2019

Põhilahenduse kooskõlastus linna ja riigi ametite vahel
Põhilahenduse tutvustus linnaosakogule

juuli 2021- detsember 2021
28. september 2021

Põhilahenduse avalik väljapanek, avalikud arutelud

ÜP ja KSH aruande avalik arutelu, pärast kooskõlastuste
ringi orienteeruvalt 2022 I kvartal
pärast vastu võtmist

Lõpplahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

ÜLDPLANEERINGU ÜLDINE SKEEM (protsess, etapid ja osapooled)

Allikas: Tallinna planeeringute juhend, Linnalabor ja B210, 2012.

Vt täpsemalt üldplaneeringu üldise skeemi kirjeldust Tallinna planeeringute juhendist:
http://planeerimine.linnalabor.ee/ / 2a. Üld- ja teemaplaneeringu protsess

