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VANALINNA MUINSUSKAITSEALA 

PÕHIMÄÄRUSE VAATESEKTORID

1. Sektor Lauluväljaku ülemise värava 

juurest kiirtega Paksule Margareetale ja 

Kaarli kirikule.

2. Sektor vaateplatvormilt Nõmmel 

Ehitajate tee ja suusasilla ristumisest 

lõunas kiirtega Kaarli kirikule ja 

Toompea klindi edelanõlvale.

3. Sektor Kopli lahe lääneranniku sopist 

Rocca al Mare juures kiirtega Kaarli 

kirikule ja Toompea klindi põhjanõlvale.

4. Sektor vaateplatoolt Tiskre klindil 

kiirtega Kaarli kirikule ja Toompea klindi 

põhjanõlvale.

ÜLD –JA TEEMAPLANEERINGUTE VAATESEKTORID

10.Sektor Katariina kailt vanalinnale (Ranna-ala ÜP).

11.Sektor Merivälja muulilt vanalinnale (Ranna-ala ÜP).

12.Sektor Pirita TOP-i muulilt vanalinnale (Ranna-ala ÜP).

13.Sektor Maarjamäe memoriaalilt vanalinnale (Ranna-ala ÜP).

14.Sektor Majaka tänava otsast vanalinnale (Kõrghoonete TP).

15.Sektor Kopli kaubajaamast Toompeale (P-Tln ÜP).

16.Sektor Telliskivi loomelinnakust Toompea linnusele (P-Tln 

ÜP).

VANALINNA MUINSUSKAITSEALA 

PÕHIMÄÄRUSE VAATEKORIDORID

5. Tartu maantee siht raudteeviaduktist 

lõikumiseni C. R. Jakobsoni tänavaga 

kavandatud ehitusjoonte vahemikus ja selle 

koridori pikendus vanalinnani.

6. Gonsiori tänava siht Pronksi tänavast Viru 

väljakuni olemasolevate ehitusjoonte 

vahemikus ja selle koridori pikendus 

vanalinnani.

7. Pärnu maantee siht raudteeviaduktist 

Tõnismäe tänavani olemasolevate 

ehitusjoonte vahemikus ja selle koridori 

pikendus vanalinnani.

8. Nõmme tee siht Tüve tänavast Kotka 

tänavani olemasolevate ehitusjoonte 

vahemikus ja selle koridori pikendus 

vanalinnani.

9. Kolde puiestee siht Stroomi rannast Sõle 

tänavani olemasolevate ehitusjoonte 

vahemikus ja selle koridori pikendus 

vanalinnani.

ÜLDPLANEERINGUTE VAATEKORIDORID

17.Vaatekoridor Telliskivi loomelinnakust Toompea linnusele (P-

Tln ÜP).

18.Vaatekoridor Vana-Kalamaja tänavalt Toompeale (P-Tln 

ÜP).



01 VAADETE PILDISTAMISE METODOLOOGIA

• Pildistamise aeg jaanuar–veebruar 

2022 

• Statiivi kõrgus on silmakõrgusel, st 

1,70m

• Objetkiivid vahemikus 50-135mm 

• Asukohad GPS koordinaatidega 

täpsustatud

• Statiivi asukoht iga vaate puhul 

eraldi fotona jäädvustatud 



ANALÜÜS: 

• Puud hakkavad vaadet varjama tulevikus

• Asukoht vähekäidavas Lauluväljaku osas

ETTEPANEK: 

• Haljastuse piiramine



ANALÜÜS: 

• Staatiline vaade (st üks konkreetne vaatepunkt)

• Asukoht raskesti juurdepääsetav

• Vaade haljastuse tõttu väga piiratud, 
vaateplatvormi kesksest kohas praktiliselt juba 

puudub.

ETTEPANEK: 

• Haljastuse piiramine

Niguliste
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ANALÜÜS: 

• Dünaamiline vaade

• Vaade on suures osas kadunud Viru keskust 

Kaubamajaga ühendava galerii ehitamise tõttu. 
Toompea vaid osaliselt nähtav, kirikutornid

• Vaadet varjab olemasolev haljastus tänava 
teljel

ETTEPANEK: 

• Viru keskuse laiendus peab arvestama 

vaatekoridoriga, galerii tuleks likvideerida 







ANALÜÜS: 

• Dünaamiline vaade

• Hendriksoni küürult vaade Nigulistele

• Olemasolev haljastus tänava teljel

• Tänavahaljastus varjab pärast viadukti enamjaolt 

vaate ära (jalakäija jaoks)

• Vaated tänava teljel olevatest trammipeatustest

ETTEPANEK: 

• Pärnu mnt ümberehitus tulevikus peab 
vaatega arvestama













ANALÜÜS: 

• Dünaamiline vaade

• Tänavahaljastus varjab vaate 

enamjaolt ära (jalakäija jaoks)

• Distantsi tõttu pole Pikk 
Hermann tavavaataja jaoks 

Kolde puiesteelt tajutav

ETTEPANEK: 

• Haljastuse piiramine



ANALÜÜS: 
• Dünaamiline vaade, st kogu kai ulatuses
• Kohati on vanalinna taustale tekkinud 

hoonestus (Kentmanni tn kõrghoone)
• Osad kirikutornid kaotanud oma positisooni 

siluetil 

ETTEPANEK: 

• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine
• Vaateakna ulatuse täpsustamine fotol



ANALÜÜS: 
• Kaitsevööndi ulatus, vaatlusala on kogu laht 

Merivälja muulist kuni Katariina kaini. 
• Kõikidel nn riiklikel sektoritel puudub vajalik 

vaatepuhver, sektor on piiritletud kahelt poolt 

oluliste vanalinna fookus-objektideni

ETTEPANEK: 

• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine
• Vaateakna ulatuse täpsustamine fotol 



ANALÜÜS: 
• Kaitsevööndi ulatus, vaatlusala on kogu laht 

Merivälja muulist kuni Katariina kaini. 
• Kõikidel nn riiklikel sektoritel puudub vajalik 

vaatepuhver, sektor on piiritletud kahelt poolt 

oluliste vanalinna fookus-objektideni

ETTEPANEK: 

• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine
• Vaateakna ulatuse täpsustamine fotol 



ANALÜÜS: 
• Pirita tee tänavavalgustuspostid lõikavad vaate 

osaliselt läbi

ETTEPANEK: 

• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine
• Vaateakna ulatuse täpsustamine fotol 



ANALÜÜS: 
• Pigem staatiline vaatepunkt uuelt 

vaateplatvormilt

• Vaade suures osas kadunud kõrghoonete ja 
Kadrioru Plaza ehitamise tõttu, üksikud 
kirikutornid nähtavad

ETTEPANEK: 

• Haljastuse piiramine esiplaanil

• Säilitada vaated Oleviste ja Niguliste kirikutele.
• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine 

Olevistele, kui peamisele vaadeldavale 

objektile.





ANALÜÜS: 

• Dünaamiline vaade

• Olemasolev tänavahaljastus piirab 
vaadeldavust

ETTEPANEK: 

• Vaadete ala määratakse Kopli kaubajaama 
struktuurplaanis



ANALÜÜS:
• Dünaamiline vaade
• Tänavasiht, vaade pargivööndile ja Pikale 

Hermanile

ETTEPANEK: 

• Vaatepuhvri tekitamine / täpsustamine
• Vaateakna ulatuse täpsustamine fotol
• Pika Hermani kui fookuse säilitamine 

arenduste kontekstis (st mahud, kõrgused, 
materjalid jne)



ANALÜÜS:
• Dünaamiline vaade
• Tänavasiht, vaade pargivööndile ja Pikale 

Hermanile

ETTEPANEK: 

• Pika Hermani kui fookuse säilitamine 
arenduste kontekstis (st mahud, kõrgused, 
materjalid jne)





ANALÜÜS:
• Dünaamiline vaade
• Tänavasiht, vaade pargivööndile, Toompeale, 

Toomkirikule.

• Vana-Kalamaja tn otsa tänavajoonte küsimus
• Vaate muutus aastaaegade kontekstis

ETTEPANEK: 

• Vaate säilimiseks peaks Vana-Kalamaja 

tänava ots olema Balti jaama pool lehtrina 

laienev

• Toomkiriku ja Toompea hoonestuse kui 

peamise fookuse säilitamine arenduste 
kontekstis (st mahud, kõrgused, materjalid jne)





EDASINE VAADETE 3D ANALÜÜS: LONDONI NÄIDE (London View Management Framework,  2012)



EDASINE VAADETE ANALÜÜS: „VARJUKAART“ (Ülemiste kõrghoonete anaLüüsi ja Londoni arenduse näitel)




