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Tallinas on suur arhitektuuriline nägemus peale taasiseseisvumist kogu aeg 
puudunud. Samas on muidugi üksikuid häid näiteid konkreetsete hoonete ja 
projektide näol.

Vabaduse väljak
Juba esimesel iseseisvusperioodil korraldati arhitektuurivõistlusi, kuid enamus 
väljakäidud ideid on jäänud teostamata. 1930ndatel mõeldi väga julgelt - näiteks oli 
kavas lammutada Jaani kirik.
1930ndate aastate lõpust pärit hooneid on väljaku ääres küll, aga uus kogulahendus 
jäi teostamata.
Praegune arhitektuuriline lahendus sai valmis 2009. aastal ja seda võib pidada 
õnnestunuks. Oluline on väljaku inimlik mastaap, hea suhe väljaku ääres paiknevate 
hoonetega, hea kontakt vanalinnaga.
Vabadussammas ja väljak on tegelikult kaks erinevat objekti, mis valmisid ühel ajal. 
Nende kahe vahelt jookseb läbi sillutisele tähistatud Harju tänav.
Vabaduse väljaku arengus on mänginud olulist rolli altpoolt aktiivsus.
1998. aastal korraldati Ivi Eenmaa linnapeaks oleku ajal arhitektuurivõistlus, mille 
ülesanne polnud hästi formuleeritud. Suhtumine on selline, et tehke sinna väljakule 
mingi purskkaev vms. Mõned arhitektid (Alver, Trummal, Kaasik) võtsid aga 
ülesande omal algatusel laiemalt ja suuremalt ette, nad sekkusid projekteerimisse. 
Nende kavand ka võitis ja 10 aastat hiljem sai väljak uuel kujul valmis.
Paljud asjad juhtuvad arhitektide omal algatusel.
Samad arhitektid on andnud välja raamatu "Üle majade", kus nad kirjutavad lähemalt 
oma loomingust. Praegu tegutsevad Tallinnas aktiivsemalt juba nende õpilased.
On plaanis, et väljak laieneks tenniseväljakute suunas. Kohvik Mosaiigi maja tuleks 
siis lammutada. Parkla on plaanis viia maa alla. Samas need plaanid ei pruugi ka 
niipea või üldse mitte teostuda.

Rotermanni kvartal
on hea linnaruumi arenduse näide. Eestis kõrgemat taset pole.
Majade vahel on jäetud ruumi jalakäijatele, mis on olnud arendaja teadlik valik.
Samas jalakäijate teed lõppevad tihti autoteega ristudes, nii et selles kohas pole 
ülekäigurada.
Rotermanni kvartali puhul on tegemist heade juhuste kokkulangevusega.
Arhitektide Alver, Trummal, Kaasiku käsi on ka siin mängus. Nad koostasid omal 
algatusel selle piirkonna tsoneerimiskava. Õnneks on Tallinna linn ka sellest kavast 
lähtunud. Arendajale sobib see samuti hästi, sest võimaldab tihehoonestust.
Tuleb aga toonitada, et selline lahendus sobib hästi Rotermanni kvartalis, aga seda ei 
tohiks niisama lihtsalt kopeerida teistesse piirkondadesse.



Mereäär
Tallinnas on üsna palju üleplaneeritud. Maaomanikud tahavad ehitada ja linn tuleb 
nende soovidele vastu. Meil pole nii palju uusi elanikke juurde tulemas, et sellises 
mahus korterelamuid ehitada nagu plaanid ette näevad.
Lisaks kavandatakse Tallinna ümbruses asuvatesse valdadesse elamukrunte 
kümnetele tuhandetele inimestele.
Aktiivselt on hetkel käimas Noblessneri arendus, samas Kopli ja Paljassaare projektid
on pigem küsimärgiga.

Admiraliteedi basseini juures olevale maale on detailplaneering tehtud ja see müüdi 
8 aasta eest maha. Vastu ootusi ei ole omanik seda piirkonda arendama hakanud.
Detailplaneeringuid ei tehta alati mitte arendamiseks, vaid hoopis maa hinna 
tõstmiseks. Võib-olla on ka selle maa omanikul kallimalt edasimüümise plaan.
Samas nt Kuressaare linnas on õnnestunud selliseid vigu maa müümisel linna poolt 
vältida. Seal müüdi linna omandis olnud maad tingimusega, et 2 aasta jooksul tuleb 
alustada aktiivse arendustegevusega. Samuti tegi seal linn investeeringuid 
majadevahelisse ruumi jne.
Tallinnas on maatükke mõtlematult maha müüdud ning lisaks sellele lastakse mõnel 
omanikul vabalt toimetada, samas kui teisele tehakse põhjendamatuid takistusi.

Linnahall on muinsuskaitse all, aga kuna hoone on halvasti ehitatud, siis ilmselt 
tuleb see lõpuks põhjalikult ümber ehitada.
Halb on see, et projekt praegu seisab. Aga hea on see, et lollusi pole ka tehtud.

Lennusadam on ka näide väga heast üksikprojektist. Samas ümbrus veel ootab oma 
aega.

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum Kultuurikatla kõrval sai sisuliselt alguse 
svottimisest. Kultuurikatlaga oli nii, et algus tuli altpoolt ja siis võttis linn arendamise
üle. Kahjuks kavatseb linn nüüd Katlaaia maha müüa ning sinna tahetakse ilmselt 
kortermaju ja büroosid ehitada.
Kultuurikilomeeter, mis tehti endise raudtee asemele, kaob niikuinii.

Halvaks näiteks sadamapiirkonnas on Norde Centrumi kaubanduskeskus, mis ei sobi 
üldse tervikusse.

Kalarand on nüüdseks supelrannana teadvustatud. See on Telliskivi seltsi ja Toomas 
Paaveri töö. Seal on korraldatud rannapidusid jms. Tegelikult piisab vähesest, et teha 
rannaäär mõnusaks.
Aga juba 10 aastat menetletakse ühte segast detailplaneeringut, mis on sellele 
piirkonnale tehtud. Planeeringuvaidlus on käimas ja lõplikku otsust veel pole.
Peamine vaidlusobjekt on rannariba laius. Arendaja väidab, et ruumi saab olema 
kõigile, samas kui kavandatud kortermajade piirid maha märkida, siis lauget randa 
alles ei jää ja selle asemele tuleks ehitada merre sadamakai.



Balti jaama turu osas tulevad positiivsed lahendused. KOKO arhitektid on 
projekteerinud uue turuhoone.

Kohalikel on ka selline projekt, mis võimaldaks Vana-Kalamaja tänavat mööda 
sujuvalt vanalinnast Kalaranda liikuda. Nad on seda tutvustanud marssides 
mitmekümne lapsekäruga mööda seda tänavat. Pole teada, kas ja millal see võiks 
teoks saada.

Lõppjäreldused
Arendusi tasub teha olemasolevate hoonete baasil nagu Telliskivi loomelinnakus, 
muidu jäävad projektid liigselt venima.
Tallinna peaarhitekt on H. Mänd. Loengupidaja arvates pole peaarhitekt end piisavalt 
kehtestada suutnud või tahtnud. Ta ei lähe võitlusesse vaid eelistab pehmemat joont. 
Ta ei võitle tuliselt avaliku ruumi eest. 
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