
 

 

 

Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnasüdame väärtuslike rohealade 

eksperdihinnang 

 

 

Koostaja: Anita Staub 

Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2022 



1 
 

Sisukord 

1. Sissejuhatus.................................................................................................................................... 2 

2. Sillamäe linna lühike ajalooline ülevaade ........................................................................................ 3 

3. Sillamäe linnale iseloomulik haljastus ............................................................................................. 8 

3.1 Looduslikud rohealad .................................................................................................................... 8 

3.1.1 Sõtke ülemise ja alumise paisjärve kaldaalad ........................................................................ 9 

3.1.2 Sõtke jõe suudme- ja rannaala .............................................................................................. 9 

3.1.3 Parkmets .............................................................................................................................. 10 

3.1.4 Kalda tänava kõrghaljastus .................................................................................................. 10 

3.2 Linna ehitusajal rajatud rohealad ................................................................................................. 10 

3.2.1 Linnapark ............................................................................................................................. 11 

3.2.2 Keskväljak ............................................................................................................................ 12 

3.2.3 Mere puiestee ...................................................................................................................... 13 

3.2.4 Haldushoonete ansambli haljasala ...................................................................................... 14 

3.2.5 Alleed ................................................................................................................................... 15 

3.2.6 Hoovialad ............................................................................................................................. 16 

3.2.7 Staadioni ala ja nn Muuseumi park ...................................................................................... 17 

4. Muinsuskaitselised põhimõtted rohealade hoidmiseks ................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Sissejuhatus 

Käesolev eksperdihinnang on koostatud toetava alusmaterjalina Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud 

linnasüdamesse muinsuskaitseala moodustamiseks ja ala kaitse alla võtmise aluseks vajaliku 

muinsuskaitseala kaitsekorra koostamiseks. 

Muinsuskaitseala loomise eesmärgiks on tagada Sillamäe linnasüdame kui Eestis kõige kapitaalsemalt 

välja ehitatud ja tänaseni kõige autentsemal kujul säilinud 1940.–50. aastate linnaplaneerimise ja 

arhitektuuri põhimõtteid järgiva linna säilimine ja jätkusuutlik areng. Muinsuskaitsealal terviklikkuse 

tagamiseks tuleb hoida sellele iseloomulikku linnaehituslikku struktuuri, hoonestust, 

arhitektuuritraditsioone, linnaruumi elemente ja neid siduvaid rohealasid.  

Eestis on käesoleval hetkel 12 muinsuskaitseala, millest 11 asuvad keskaega ulatuva ajalooga 

linnakeskustes (va Võru vanalinn). Nende pika ajalooga vanalinnade areng on toimunud läbi mitmete 

sajandite ja nende kujunemisloos on andnud tooni erinevad linnaplaneerimise printsiibid.  

Sillamäe linnasüda ja selle haljastuslahendus eristub teiste linnalistest muinsuskaitsealadest eelkõige 

sellepoolest, et see rajati ühtse tervikuna samasugustele põhimõtetele tuginedes. Linna 

haljastuslahendus peegeldab lisaks hoonestusele ja muudele linnaruumi elementidele linna rajamise ajal 

valitsenud neoklassitsistlikke planeerimisprintsiipe, mille peamisteks iseloomulikeks märksõnadeks on 

sümmeetrilisus, range geomeetrilisus ja paraadsus. Kokkuvõtlikult võib öelda, et rohealadel on sarnaselt 

teiste muinsuskaitsealadega oluline roll ka Sillamäe linnasüdame omase ilme kujundamisel. 

Antud eksperdihinnangu eesmärgiks on anda ülevaade Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnasüdame 

rohealade eripäradest tuues välja ja kirjeldades selle väärtuslikke osasid.  

Sillamäe kesklinn. Kuvatõmmis Maa-ameti kaardiserverist 
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Sillamäe rohealasid saab liigitada nii loodus- kui ka inimtekkelisteks. Eksperdihinnangus on kirjeldatud 

mõlemaid, kuna nii ühel kui teisel on oluline osa linna liigendava ja ümbritseva tervikliku rohevõrgustiku 

moodustamisel. Eksperdihinnang ei paku detailset ülevaadet rohealasid ilmestavatest väikevormidest 

(piirded, pingid, prügikastid, skulpturaalsed elemendid, skulptuurid) kuna teemat on varasemalt käsitelud 

üsna põhjalikult arhitektuuriajaloolase Lilian Hansari poolt koostatud Sillamäe kesklinna 

muinsuskaitseala eksperdihinnangus mälestise tunnustele vastavuse kohta (2012), Sillamäe linnaruumi 

töötoa aruandes (2005), samuti ka Sillamäe 1940.–50. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade 

teemaplaneeringus (2010). Samuti ei sisalda eksperdihinnang ülevaadet Sillamäe kesklinna rohealade 

kõrghaljastuse seisukorrast ja liigilisest kooslusest, milleks on soovitatav tellida dendroloogiline uuring. 

Eksperdihinnangu lõpust leiab üldised põhimõtted Sillamäe linnasüdame väärtuslike rohealade (pargid 

ja haljasalad, haljastud,  looduslikud või poollooduslikud alad, rohekoridorid) hoidmiseks ja taastamiseks 

ja kesklinna väärtuslike rohealade kaardi. 

Lisana on esitatud kaart, millele on tähistatud neoklassitsistliku linnasüdame väärtuslikud avalikus 

kasutuses olevad rohealad. 

2. Sillamäe linna lühike ajalooline ülevaade 

Esimesed teated Sillamäe piirkonnas paiknenud asustusest pärinevad juba 1502. aastast. Alates 1849. 

aastast kuulusid praeguse linna alad Sillamäe mõisamajandi koosseisu. 

Kuna piirkond paistis silma kauni looduskeskkonnaga, kujunes Sillamäest ja selle lähedal asuvast 

Türsamäe asulast 19. sajandi II pooles Peterburi haritlaskonna hulgas tunnustatud kuurort. Kui Narva-

Jõesuust sai eelkõige Vene aristoktaaria meelispuhkepaik, leidsid Sillamäele tee eelkõige toonased 

haritlased, mh käis Sillamäel puhkamas ka Vene helilooja Pjotr Tšaikovski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillamäe linna ala 1884. aastal. Karte von dem Bade-Ort 
Sillamäggi. EAA.854.4.158 
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19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kaartidelt on näha, et Sillamäel oli toona omajagu hoonestust, 

millest suur osa paiknes mere kaldal praeguse Sõtke ja Ranna tee ääres ja Narva maanteelt alguse 

saanud teede ääres. Kaartidelt on praeguse Linnapargi asukohas nähtav metsane ala/parkmets, mis 

viitab ala ajaloolisele järjepidevusele kõrghaljastusega kohana juba hiljemalt 19. sajandi II poolest. 

Kaartidelt jäävad silma ka teed praeguste V. Majakovski ja Kajaka tänavate asukohtades, millele lisandus 

hiljem, 1925. aastast pärineval kaardil nähtav praeguse Kesk tänava teesiht. 

1928. aastal rajati Sillamäele Eesti õlikonsortsium, mille käigus ehitati põlevkivitöötlemise tehas, 

elektrijaam ja sadam. Ettevõtet on peetud 1940. aastatel rajatud uraani rikastamisega tegeleva tööstuse 

eellaseks. 

Ida-Virumaal, kus toimus II maailmasõja ajal eriti aktiivne sõjategevus, mõjutas sõjaperiood oluliselt ka 

Sillamäe arengut: varasem eluhoonestus ja põlevkivitöötlemise tehas koos elektrijaama ja sadamaga 

hävisid.  

Olulised muutused Sillamäe edasises arengus toimusid 1940. aastate teisel poolel, mil Nõukogude Liidu 

võimuinstantsides otsustati Sillamäele rajada uraani rikastamisega tegelev tööstus. Sellega seotud otsus 

ehitada Sillamäele töölisasula võeti vastu 1949. aastal.  

Eesti aladel ühe kõige salajasema asustatud punktina kavandatud linna valmimist saatis enneolematu 

kiirus: paari aastaga kerkisid II maailmasõjas purustatud asula kohale sajad suursugused elamud, 

tööstushooned, lasteaiad, kool, 12 hoonest koosnev haiglakompleks, kinohooned, kultuurimaja. Seotus 

salajase sõjatööstuse rajamisega andis linnale eristaatuse ning selle nö privilegeeritud seisund 

võimaldas Sillamäe projekteerimisel rakendada 20. sajandi keskpaigas valitsenud ideaallinna 

kontseptsioone Eestis kõige eeskujulikumal moel. 

1940.–50. aastatel rajatud linnasüdames on eristatavad kaks ehitusperioodi, mida visualiseerivad 

kujukalt 1946.–47. aastate ja 1949. aasta generaalplaanid. Samuti ka 1948. aastast pärinev 

detailplaneerimise projekt.  

Linna esimene generaalplaan nägi ette sõjas purustatud asula asemel regulaarse ja sümmeetria 

põhimõtteid järgiva tänavavõrgustiku rajamise, samuti esimesed hooned, mille ehitamist alustati linna 

merepoolselt alalt ühes haldushoonete ansambliga. Linna tänavavõrgu rajamisel arvestati sõjas 

purustatud asula teesihtidega ja kunagisse metsparki hakati kujundama linnaparki. Esimene 

generaalplaan ei näinud ette linna peaväljakult mereni laskuva neljarealise puiestee kavandamist, selle 

ideeni jõuti 1949. aasta generaalplaanis.  

 

Sillamäe linna ala 1925. aastal. Kaardi väljavõte 
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Sillamäe esimene generaalplaan aastatest 1946.–47 

Sillamäe teine generaalplaan aastast 1949 
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1948. aasta detailplaneerimise projektil oli oluline roll eelkõige linna keskväljaku hoonestusansambli 

kavandamisel: projektile on lisatud keskväljaku plaan ja vaatejoonised. Mh leiab projektjoonistelt infot ka 

tänavate profiili ja kavandatud tänavahaljastuse kohta, milles nähti kõnni- ja sõiduteid eraldavad alleed.  

Sillamäe detailplaneerimise plaan aastatest 1947.–48 
 

 

Sillamäe keskväljaku detailplaneerimise joonis 
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1949. aasta generaalplaani võib pidada varasema generaalplaani üsna orgaaniliseks jätkuks, kuna 

arvestas varasemalt planeerituga. Siiski nägi uus planeering ette linna kirdeosas suuremad kortermajad, 

eelmainitud Mere puiestee ja varasemast erineva paiknemisega tänavad Linnapargi ja mere vahelises 

osas.  

Head ülevaadet 1950. aastate lõpuks väljaehitatud linnasüdamest pakub 1958. aasta linna 

üldplaneeringu joonis, millelt saab lisaks hoonestusele teavet ka linna kavandatud keskkonna 

kujundamiseks loodud taimekooslustest ja taimekoosluste kogumitest. 

Võrreldes 1958. aasta üldplaneeringu joonist ja tänast Sillamäe linnaruumilist situatsiooni, on selge, et 

linna ei jõutud generaalplaanide alusel lõpuni välja ehitada. Nt jäi realiseerimata Sõtke ülemise ja alumise 

paisjärve paremale kaldale planeeritud hoonestus, samuti ka Ranna ja Kalda tänavate vaheline 

hoonestus. Samuti jäi algselt plaanitu kohaselt välja rajamata mere ja Ranna puiestee vahele kavandatud 

looklevate teede ja ringikujuliste haljasaladega linnapark, mis on küll ka täna üksikute hoonetega 

liigendatud kõrghaljastatud/metsane ala, kuid ei peegelda linna ehitusajale omaseid planeerimise ja 

haljastuse printsiipe. 

Linna generaalplaani lahenduse väljaehitamise pooleli jäämise peamiseks põhjuseks oli üleüldine 

Nõukogude Liidus aset leidnud ehitus- ja arhitektuuripoliitika muutus. Nimelt toimus 1954. aastal Moskvas 

üleliiduline ehitajate, arhitektide ja ehitusmaterjalitootjate nõupidamine. Selle käigus tunnistati senine 

Stalini võimuperioodil valitsenud neoklassitsistlik arhitektuuripraktika valeks suunaks, kuna see ei 

teeninud kommunistliku ühiskonna tegelikke vajadusi. Ajalukku tagasivaatava arhitektuurikeele asemel 

võeti nüüdsest suund ratsionaalse modernismi suunas. Üleliidulise koosoleku käigus vormunud ideed 

koondati 1955. aasta määrusesse „Liialduse likvideerimisest projekteerimise alal ja ehitustegevuses“, 

mis kujunes uue arhitektuuripoliitika baasdokumendiks. See markeeris ka Sillamäel vabaplaneeringuliste 

elamurajoonide rajamise algust linnatuumiku äärealadele. Kuigi linnasüda jäi suurematest 1960.–80. 

Sillamäe üldplaneering 1958. aastast. Väljavõte Sillamäe 2010. a teemaplaneeringust 
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aastate linnaruumilistest muudatustest puutumata, rajati tuumikalal paiknevatesse sisehoovidesse 

silikaattellistest kuure ja abihooneid, mis ei arvestanud linna algsete planeerimisprintsiipidega ning 

lõhkusid mõnevõrra elamualade haljastuid ja sisehoovide terviklikkust. 

Kuigi linna rajamine toimus kahe generaalplaani alusel ning seda ei jõutud täielikult lõpuni välja ehitada, 

on Sillamäe kesklinna puhul sellegi poolest tegemist Eesti kontekstis arhitektuurselt kõige terviklikuma ja 

autentsemal kujul säilinud 1940.–50. aastate linnaplaneerimise printsiipe järgiva linnasüdamega, mis 

väärib riiklikku kaitset. 

3. Sillamäe linnale iseloomulik haljastus 

Sillamäe linn asub Sõtke paisjärvede läheduses, Sõtke jõe suudmeala ja Soome lahe ääres. Linnale 

iseloomuliku üldilme kujundamisel on oluline roll nii looduslikel rohealadel kui ka inimtekkelistel 

haljasaladel, mis rajatud haljastamise ehk keskkonnaehitusprotsessi kuuluva tegevusena, mille käigus 

taimestati alasid eelnevalt koostatud eskiiside või plaanide järgi ning kus ehitatud keskkonna 

viimistlemiseks kasutati olemasolevaid ja istutatavaid taimi. Sillamäe haljastust võimendab mitmekesise 

reljeefiga maastik ning linnale loob iseloomuliku fooni seda läbiv klindiastang, Sõtke, Ülemine ja Alumine 

paisjärved, Sõtke jõe alamjooks ja selle kaldaalad ning Soome lahe rannaala mereäärne paiknemine.  

Linna rajamise aluseks olevate generaalplaanide lahendus nägi ette linna orgaanilise paigutamise 

olemasolevasse looduskeskkonda kasutades linna kavandamisel maksimaalselt ära maastikulist eripära 

ja piirkonnale omaseid iseloomulikke looduslikke tingimusi.  

Uurides linna rajamise aluseks olevaid planeeringudokumente, selgub, et lisaks hoonetele ja muudele 

linnaruumi elementidele on nendes pandud suurt rõhku ka haljastuse markeerimisele. Hinnates 1958. 

aastast pärinevat üldplaneeringu joonist ja praegust situatsiooni, ilmneb, et suur osa kavandatud 

haljastuslahendusest tegelikkuses ka realiseeriti.  

Seega võib öelda, et Sillamäe linnasüdame terviklik haljastuslahendus on selle üks olulisi 

muinsuskaitselisi väärtuseid, kuna rohevõrgustik moodustab kogu linna hõlmava looduslikest ja 

poollooduslikest aladest koosneva katkematu haljasstruktuuri, mis on linnale omase ilme kujundamise ja 

ümbritseva looduskeskkonnaga sidumise oluliseks komponendiks.  

Linna rohevõrgustiku eesmärgiks on tagada linnas ökoloogiliste funktsioonide toimimine ning toetada ja 

esile tuua neoklassitsistlike arhitektuuri- ja linnaplaneerimise põhimõtetele alusel kavandatud linnaruumi. 

Haljastatud alade strateegiliselt planeeritud ja hooldatav haljasstruktuur kindlustab inimestele võimaluse 

puhata tervislikus haljas keskkonnas. Tänavate äärde istutatud alleed rõhutavad sümmeetrilist 

tänavavõrgustikku ja perspektiivvaatega teesihte, luues nõnda linna ehitusaja linnaplaneerimise ideaale 

kandva avaliku tänavaruumi.  

Linna paraadseimaks tänavaks rohealaks on linnaväljakult mere suunas kulgev Mere puiestee, mis on 

kavandatud samuti 1940.–50. aastatele omaselt sümmeetrilise lahendusena. Erinevalt kõikidest teistest 

tänavatest kujundab seda neljarealine puude ridaistutus, mis loob Mere puiestee treppidelt avanevale 

perspektiivvaatele suursuguse fooni. Mere puiestee on unikaalne avar tänavpuiestee ehk avenüü. 

Lisaks tänavahaljastusele pandi suurt rõhku kvartalite südames paiknevate elamualade haljastutele, sh 

sisehoovide haljastamisele. Sisehoovid olid mõeldud kasutamiseks hoove ümbritsevate korterelamute 

elanikele ja need pidid pakkuma sobivat keskkonda puhkehetkede veetmiseks. 
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Sillamäe kesklinnas paikneb ka park, mida teatakse ka Linnapargina. See kavandati ajaloolise metspargi 

kohale, kuid pargi teede ja tuumikalade struktuuris ning kujunduses annavad tooni linna rajamisajale 

omased telgsümmeetria põhimõtted. Lisaks oli linnapargi algupärases kujunduslahenduses oluline rõhk 

ka erinevatel väikevormidel nagu pingid, prügikastid, piirded, skulptuuridel ning muud skulpturaalsed 

väikevormid ja tänavavalgustid. 

Lisaks linnapargile oli generaalplaanides nähtud ette ka Ranna tänava ja mere vahelisele 

kõrghaljastusega alale pargi rajamine. Hinnates generaalplaanide lahendust ja praegust olukorda, jääb 

mulje, et park jäi rajamata välja kujundamata. Võimalik, et see oli seotud sellega, et kavandatud park 

asus piirkonnas, mis jäi 1940.–50. aastatel laiemalt välja ehitamata. Nt jäid lisaks pargile Mere puiesteest 

idapooleses Ranna tänava äärses osas ehitamata neoklassitsistlikus stiilis eluhooned. Hiljem sinna küll 

eluhooned rajati, kuid juba 1960. aastatele iseloomulike suurte telliselamutena. 

Alljärgnevalt on toodud välja ja kirjeldatud Sillamäe linnasüdame ilmet kujundavaid rohealasid, 

looduslikke ja poollooduslikke alasid ning rohekoridore Sõtke jõe ja paisjärvede kallastel. 

3.1 Looduslikud rohealad 

Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnasüdant ilmestavad mitmed looduslikud alad, millest suure osa 

moodustavad rohelise puhvervööndi kesklinna äärealadel. Nendeks on Sõtke ülemise ja alumise 

paisjärve kaldaalad, Sõtke jõe suudme ja rannaala promenaadiga ning Ranna tänava ja osaliselt Sõtke 

jõe ja mere vahel paiknev looduslik parkmets. Lisaks asub linnas Kajaka ja V. Majakovski tänavate 

vahelises ja Linnapargi põhjapoolses osas piki Kalda tänavat kulgeva klindi astangul loodustekkeline 

metsane ala. 

3.1.1 Sõtke ülemise ja alumise paisjärve kaldaalad (kaardil alad nr 1, 2, 3, 4) 

Sõtke ülemise ja alumise paisjärve kaldaalasid iseloomustab veekogude poole laskuv maastikureljeef 

ning kaldaalasid palistav lopsakas kõrghaljastus. Kaldaala on hästi vaadeldav Kesk tänava ülesõidult, 

kust avanevad ülemisele ja alumisele paisjärvele maalilised kaugvaated. Samuti on ülemine paisjärv hästi 

vaadeldav Kajaka tänava lõpust alguse saavalt sillalt. 

Sõtke ülemise ja alumise paisjärve kaldaalad ei ole 1940.–50. aastatel rajatud linnasüdamega 

linnaruumiliselt otseselt küll seotud, kuid piiritleb siiski idapoolsel kaldal Sillamäe kesklinna hoonestust 

ning on läänepoolsel kaldal roheliseks puhvervööndiks enne linna tööstuspiirkonda. Nt eraldab kesklinna 

looduslikust kaldaalast Sõtke alumise paisjärve idapoolses osas hilisemal perioodil rajatud lao-, garaaži- 

jm hooned, mis ei järgi arhitektuuriliselt ega planeeringuliselt kesklinna hoonestusprintsiipe. Sarnane 

situatsioon valitseb ka Sõtke ülemise paisjärve idapoolsel kaldal, mida eraldab linnasüdamest hilisem 

hoonestus va Kajaka ja Tškalovi tänavate ühenduskohas, kuhu paigutub üks neoklassitsistlik hoone. 

3.1.2 Sõtke jõe suudme- ja rannaala (kaardil ala nr 5, 6) 

Sõtke jõe suudme- ja rannaala võib pidada Sõtke ülemise ja alumise paisjärve kaldaala rohevööndi 

jätkuks. Rohevööndile on iseloomulik merekaldaga üpris paralleelselt kulgev jõe suue ja seda palistavad 

puud. Rannaalale omast ilmet kujundab 2021. aastal avatud rekreatiivse välialana kujundatud 

promenaad. Promenaad saab alguse Mere puiestee merepoolsest lõpetusest ning kulgeb sellest piki 

läänepoolset mere piiri. Promenaadi arhitektuurses ülesehituses on lähtutud rannaala looklevast 

perimeetrist ning seda ilmestavad erinevad ruumilised fookuspunktid vabaaja veetmise võimalusi 

pakkuvate aladega. 
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3.1.3 Mere äärne parkmets (kaardil ala nr 7) 

Ranna tänava ja osaliselt Sõtke jõe ja mere vahel paiknev parkmets moodustab linnasüdame rannaalal 

lopsaka puistuga roheala. Generaalplaanidelt on näha, et ka siia kavandati algupäraselt parki, kuid 

võrreldes plaanidel kavandatut ja tänast situatsiooni, on näha, et planeeritut ellu ei viidud. Tänapäevaks 

on alale kavandatud väikehooneid, mis mõjutavad parkmetsa terviklikkust. Ala on siiski linnaelanike poolt 

kasutuses: nt hoiustavad kalamehed ala läbiva jõesuudme ääres oma paate. 

3.1.4 Kalda tänava kõrghaljastus (kaardil ala nr 8, 9, 10) 

Kesklinna liigendab olulise loodusliku alana  Kajaka ja V. Majakovski tänavate ja Mere puiestee vahelisel 

alal piki Kalda tänavat kulgevat klindi astangut paiknev loodustekkeline metsane ala. Piirkonnas asuvat 

metsast ala võib pidada Linnapargi haljastuslikuks „sissejuhatuseks“. 1949. aasta generaalplaanil oligi 

klindipealne metsane ala kavandatud Linnapargiga seotud haljasalana. Lahendust generaalplaani 

eeskujul täielikult siiski ei realiseerutud, kuna Kesk tänava äärde rajati korterelamud. 1958. aasta 

üldplaneeringu joonisel on metsase ala Kalda tn äärsele alale kavandatud korrapärane puude ridaistutus. 

Kuna haljasala ääristavat korrapärast kõrghaljastust pole säilinud, puudub info, kas ridaistutust 

tegelikkuses realiseeriti. 

3.2 Linna ehitusajal rajatud rohealad 

Sillamäe linnasüdant ilmestavad mitmed linna ehitusajal rajatud ja tänaseni säilinud eriilmelised rohealad 

(pargid ja haljasalad, haljastud) ja tänavahaljastus. Rohealadel on oluline roll linna läbiva tervikliku 

rohevõrgustiku moodustamisel, mis seob linnakeskuse seda ümbritsevate looduslike rohealadega 

ühtseks tervikuks. Sellisteks aladeks on linna tuumikalal paiknev linnapark ja Mere puiestee, keskväljak, 

tehase haldushoonete ansambli haljastu, alleed ja puiesteed, poolprivaatsed hoovialad ja nende 

haljastud, staadioni ja Sillamäe muuseumi ees asuv haljastu. 
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3.2.1 Linnapark (kaardil ala nr 13) 

Kesk ja Kalda tänavate vahel asuv linnapark on Sillamäe linnasüdame kõige olulisem ja algupäraselt 

kõige suursugusemalt kujundatud ja projektikohaselt haljastatud maastikuarhitektuurne rajatis, mis on 

planeeritud ja kujundatud linlaste eri vajadustest lähtuvalt. Linnapark paigutub kultuurimaja taha, olles 

ruumilises seoses nii kultuurimaja ja Linnavalitsuse hoone ees paikneva väljakuga kui ka pargist idapool 

asuva spordihoone ja selle kõrval paikneva staadioniga. 

Linnapark rajati samas asukohas paiknenud ajaloolise parkmetsa asemele. Generaalplaanidelt 

nähtavate lahenduste kohaselt oli algselt plaanis rajada sinna mõnevõrra teise ruumilise ülesehitusega 

pargiala, millel muuhulgas nähti ette üksikud väikehooned/rajatised. 1958. aasta üldplaneeringu jooniselt 

selgub, et park rajati planeeritust erinevalt, mh jäid sinna kavandamata väikehooned/rajatised. 1958. 

aasta joonisel nähtav lahendus vastab üldjoontes pargi tänasele kujundusele ja ruumilisele ülesehitusele.  

Linnapargi haljastusskeemi kandvaks elemendiks on Kesk tänavaga paralleelselt kulgev jalgtee, mis 

saab alguse Mere puiestee treppide esiselt alalt ning suundub loode-kagu suunaliselt 1940.–50. aastatel 

rajatud spordikompleksini. Pargi südamikus paikneb ringikujuline haljak, mida liigendab kolm jalgteedega 

eraldatud ringikujulist ridaistutust. Ringikujulise haljaku kagupoolsest otsast saab alguse kaks 

paralleelselt kulgevat jalgteed, mida ääristab tõenäoliselt 1960. aastatel istutatud kuuseallee.  

Linnapargi algupärases ilmes mängisid olulist rolli erinevad väikevormid. Säilinud on mitmeid ajalooliseid 

fotosid, millelt on näha parki ilmestanud sportlaste skulptuurid ja parki läbiva jalgtee ääres paiknenud 

betoonist valatud vaasid, pingid ja prügiurnid. Samuti paiknes pargis algupäraselt ka roheline paviljon. 

Skulptuurid, väikevormid ja paviljon on tänaseks kahjuks hävinud. Kuigi pargi algupärane kujundusskeem 

Linnapargis avanevad vaated 
 

 

Linnapargis avanevad vaated 
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on endiselt hästi loetav, vajab pargi kõrghaljastus hooldust ning asundusistutusi. Samuti tasub kaaluda 

algupäraste väikevormide kasvõi osalist taastamist. 

3.2.2 Keskväljak (kaardil ala nr 11, 12) 

Sillamäe linnasüdames asub keskväljak, mis on linna kultuuri- ja halduskeskuseks. Väljaku äärde 

paigutuvad linna esinduslikumad hooned: haldushoone, kus asub praegu Sillamäe linnavalitsus ja 

kultuurimaja, ning sellest saab alguse mereni kulgev Mere puiestee.  

Nii väljak kui ka seda ümbritsev hoonestus rajati 1947.–48. aasta detailplaneerimise projekti alusel, mis 

sisaldab mh rikkalikku illustreerivat visuaalmaterjali väljaku haljastuslahenduse kohta. Detailplaneerimise 

plaanidel on kultuurimaja esisele väljakule kavandatud geomeetriliste kujunditega sümmeetriliselt 

paiknevate murupindade, lillepeenardega ja põõsastikega ala, mille keskele kavandati tsentraalse 

dominandina (puna)tähe motiiviga ringikujuline haljak. Nagu perioodile omane, kujunes tegelikkuses 

realiseeritud haljastuslahendus kavandatust mõnevõrra erinevamaks. Võrreldes 1958. aasta 

üldplaneeringu joonist, ajalooliseid fotosid ja tänast situatsiooni, ilmneb, et realiseeritud lahendus on 

algselt kavandatust oluliselt liigendatum ja selle ülesehitus baseerub teistel geomeetrilistel kujunditel. 

Samuti ei kujunenud ringikujulisest haljakust ala tsentraalset dominanti- see rajati hoopis kultuurimaja 

esisele osale.  

Lisaks on kultuurimaja esisele haljastule istutatud mingil ajahetkel puid, mille puhul on eiratud ala kui 

madalhaljastusega haljastu kujundusprintsiipe. Puud on tänaseks üle kasvanud ja varjavad vaadet nii 

kultuurimajale kui ka väljakult avanevale Mere puiesteele ja mere vaatele. 

Kultuurimaja ees asuvale haljasalale avanevad vaated 
 

 

Sillamäe Linnavalitsuse ees avanevale haljasalale avanevad vaated 
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Keskväljaku haljastuslahendusega kuulub kokku ka linnavalitsuse hoone ees asuv haljastu, mis lähtub 

kultuurimaja ees oleva haljasala kujundusvõttetest. Ka siin on oluline rõhk ringikujulistel 

skvääridel/peenardel, mida ümbritseb geomeetriline jalgteede võrgustik. Nii kultuurimaja kui ka 

linnavalitsuse esised haljastud on eeskujulikult hooldatud.  

3.2.3 Mere puiestee ehk avenüü (kaardil ala nr 15, 16) 

Keskväljakult alguse saav Mere puiestee koos trepistikuga on üks linna sümboleid. Arhitektuuriajaloolane 

Mart Kalm on kirjutanud oma raamatus „20. sajandi arhitektuur“: „Linnaväljakult, kõrgelt pangapealselt 

mere poole viib lai trepp ja paraadne bulvar. Väljakult laskub alla suurejooneline trepp, mis jätkub avara 

teljelise bulvarina pidulikult dekoreeritud elamute vahel kuni mereni. Vaade väljakult alla üle paraadsete 

elamukvartalite piiritule merele on nii hingemattev, et kannatab võrrelda Odessaga. Väljakul on trepi 

kõrval säilinud omaette klassitsistlikult vormistatud ehitisena autahvel, kuhu algselt asetati 

tööeesrindlaste, kommunismiõnne sepitsejate portreid“.1  

Neljarealistel ridaistutustel ja mere poole suunduvate murupindadega liigendatud jalgteedel on oluline 

roll klindi nõlvale rajatud trepistikelt avaneva puiesteetänava perspektiivvaate visuaalsel võimendamisel. 

Kuna nõukogude perioodil oli Sillamäe salajane linn ja ala jäi piiritsooni, ei kavandatud puiestee 

rannapoolsesse ossa suuri ruumilisi dominante. Siiski on linnast säilinud vanadelt fotodelt näha, et mingil 

hetkel rajati puiesteetänava mere poolse otsa keskteljele puidust paviljon. 

Lisaks leiab suveperioodi kajastavatelt 1940. aastate lõpust pärinevatelt fotodelt kurioosse detailina 

trepistikele asetatud palmipuud, millel oli oluline roll avenüü ja trepistiku haljastuslikul sidumisel andes 

alale lõunamaise hõngu. Mere puiestee on tänaseks läbinud kapitaalsed rekonstrueerimistööd, mille 

                                                      
1 M. Kalm. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Prisma Prindi Kirjastus. Tallinn, 2001, lk 273. 

Mere puiesteele avanev vaade 
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käigus rajati mh vanade puude asemele uued ridaistutused. Puiestee merepoolse otsa keskteljele on 

rajatud neoklassitsistliku linnasüdamega arvestav väliala ning see on alguspunktiks mere äärde rajatud 

promenaadile. 

3.2.4 Haldushoonete ansambli haljasala (kaardil ala nr 14) 

Sõtke paisjärvedest läänepoolsele alale paigutub linna tööstusala, mille tuumiku moodustab 1940. 

aastatel rajatud neoklassitsistlike haldushoonete ansambel koos haljastuga. Kompleksil on linna ajaloo 

seisukohast oluline roll, kuna peegeldab toonast otsust rajada Sillamäele uraani rikastamise tööstus, mis 

oli ka terve linna rajamise eelduseks.  

Haldushoonete kompleksi on kavandatud kesklinnaga samasugustel linnaehituslikel printsiipidel. Ka siin 

on oluline hoonete neoklassitsistlik arhitektuurikeel ja sümmeetriline paigutus. Ansambli põhituumiku 

moodustavad kolm massiivset hoonet, mis on paigutatud U tähe kujuliselt nõnda, et nende vahele jääb 

ovaalne haljastu. 

Võrreldes 1958. aasta üldplaneeringu joonist tänase situatsiooniga, hakkab silma, et algupäraselt 

madalhaljastusega alale on hilisemal perioodil lisatud haljasala perimeetriga paralleelselt kulgev 

hõbekuuskede ridaistutus. Seega on alal asuva kõrghaljastuse puhul tegemist hilisema lisandusega, mis 

mõjutab oluliselt kompleksi üldmuljet ja hoonete vaadeldavust. Haljastul on siiski osaliselt loetav ka selle 

algupärane liigendus: haljasala väliperimeetriga paralleelselt kulgev ovaalne jalgtee, mis ristub Kesk tn 

1b ja Kesk tn 4 hoonete keskosast kulgeva sirgjoonelise jalgteega ning haljastu keskosas paiknev haljak.  

Haljasala ja hoonete Kesk tn 1b ja 4 vahel paiknevad täiendavad puude ridaistutused, mis eraldavad 

hoonete ees kulgevaid kõnni- ja sõiduteid. Ridaistutused on nähtavad ka 1958. aasta üldplaneeringu 

joonisel, mistõttu on tegemist algse lahendusega.  

Kuigi haljasala on osaliselt minetanud oma algupärase väljanägemise, on sellel haldushoonete ansambli 

omase ilme kujundamisel oluline roll. Haljastu on võimalik taastada, võttes aluseks ajaloolised fotod, 

planeeringujoonised ja kohalike elanike mälestused. Haldushoonete ansambli territoorium on 

külastajatele käesoleval hetkel kahjuks suletud. 

Mere puiesteele avanev vaade. Kuvatõmmis GoogleMaps tänavavaatest 
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3.2.5 Alleed (kaardil alad nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 

Sillamäe linna eripäraks on rohkearvulised piki tänavaid kulgevad alleed. Vaadates linna kavandamise 

aluseks olnud generaalplaane ja 1958. aasta üldplaneeringu joonist, ilmneb, et alleed ja neid ühendavad 

murualad olid kavandatud kõikidele tänavatele.  

Alleedel ja murualadel on sümmeetrilise profiiliga ja sirgesihiliselt kulgevate tänavate ilmes oluline roll 

mitmest aspektist lähtuvalt. Linnaplaneeringuliselt on alleed oluliseks haljastuslikuks elemendiks 

tänavakoridorides tekkivate perspektiivvaadete esile tõstmisel ja raamimisel. Lisaks toetasid pügatud 

alleepuud Sillamäe kesklinnale omast üldist sümmeetria- ja paraadsuse taotlust, tehes neist linna ühe 

iseloomulikuma haljastusvõtte. Samuti ei saa alahinnata alleede rolli inimsõbraliku ja turvalise linnaruumi 

loomisel, kus haljastuse abil on jalg- ja autoteed üksteisest ohutus kauguses eraldatud.  

Suur osa alleedest on tänaseks säilinud. 1940.–50. aastatel tuumikalal on alleed on säilinud: Kesk (va 

keskväljaku äärsel alal), M. Gorki, V. Tškalovi, M. Rumjantsevi, V. Majakovski (va Kesk ja Tškalovi tn 

vahelises lõigus) ja Ranna (võib olla hilisem istutus, kuna mere ala jäi väljaehitamata ja oli osaliselt 

piiritsoonis) tänavatel.  

Tänavaaljastust on erinevatel tänavatel osaliselt küll uuendatud, kuid alleed kui Sillamäe kesklinnale 

omane ja maastikuarhitektuurselt väärtuslik kujunduselement on algupärastes kohtades suures osas 

alles va Kajaka tänaval ja V. Majakovski Kesk ja Tškalovi tänavate vahelises lõigus, kus alleed pole enam 

säilinud. Lisaks on kesklinnas märgata alasid, kus on alleede asemel osaliselt laiendatud sõiduteed või 

kavandatud parkimisalad. Eriti jäävad 1958. aasta üldplaneeringu joonise ja praeguse olukorra 

võrdlemisel silma mitmed ristmikud, mis ei olnud algupäraselt kavandatud haljastuseta asfaltväljakutena 

Kesk ja M. Gorki tänavate alleed 
 

 

V. Majakovski ja M. Rumjantsevi tänavate alleed 
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nagu need praegu välja näevad. Ka ristmike ääres jätkus ümber kvartalite kulgevad puude ridaistutused. 

Olukorda illustreerib kõige kujukamalt M. Rumjantsevi, Tškalovi ja Gorki tänavate ristmik, kust on kaduma 

läinud kvartalite ristmikute ääres paiknenud kõrghaljastus. Selle tulemusel võib mitmetel ristmikel kohata 

ülejäänud rohealadest eraldiseisvaid, keset sõduteed paiknevaid muruväljasid, mis on olnud algselt 

kvartaleid ümbritseva kõrghaljastusega rohevöönd osaks. Taolised lahendused maksavad lõivu Sillamäe 

kesklinna autentsusele ja terviklikkusele ning inimsõbralikule kvaliteetsele linnaruumile, mistõttu tuleb 

parkimist ja tänavate laiendamist väärtusliku htänavaaljastuse arvelt vältida. 

Lisaks alleedele on Sillamäe kesklinna tänavate haljastuslahenduse iseloomulikuks elemendiks hoonete 

ümber kulgevad murualad haljasribadena, mis toovad linnaruumi täiendavat rohelust. Ka haljasribade 

puhul on üksikutes kohtades märgata, et need on tänavate rekonstrueerimistööde käigus „kaotsi“ läinud 

ning nende arvelt on toimunud kõnniteede laiendamine. 

3.2.6 Hoovialad 

Sillamäe kesklinna rohealade võrgustiku lahutamatuks osaks on kvartalite keskele jäävad elamualade 

haljastud, mis on 1940.–50. aastate linnaplaneerimise üheks iseloomulikumaks võtteks.  

Linnaplaneeringulises mõttes moodustasid haljastatud hoovialad linnaruumi nö poolprivaatse tsooni, mis 

ühendati kvartaleid ümbritseva tänavaruumiga hoonete vahelt kulgevate sissepääsuteedega. Sisehoovid 

olid haljastatud muru, puude, põõsaste ja maja äärde rajatud lillepeenardega. Sisehoovide kujunduses 

pandi suurt rõhku ka väikevormidele. Nii võis hoovidest leida erinevaid postamentidega vaase/ urne, 

pinke, ka piki sisehoovi väliperimeetrit kulgevaid piirdeaedu. Kahjuks on algupäraseid väikevorme 

tänaseks üsna vähe alles, mistõttu tasub säilinud detaile hoida maksimaalselt alles ja korrastada. 

Lisaks haljastusele ja väikevormidele annavad sisehoovidele omase ilme sinna rajatud erinevad 

abihooned. Sillamäele on iseloomulikud hoovialadel paiknevad puidust kerghooned, mida kasutati algselt 

kuuridena. Kuigi tegemist on linnale omase eripärase hoonestuskihistusega, on paljud abihooned halvas 

seisukorras. 

Lisaks puidust abihoonetele, leiab mitmetest sisehoovidest neoklassitsitslikus stiilis alajaamahooneid, 

mis on samuti olulised hoovide ilmet kujundavad väikehooned. 

Alates 1960. aastatest hakati hoovidesse rajama silikaattellistest abihooneid/garaaže, mis mõnevõrra 

rikuvad hoovialadele iseloomulikku struktuuri. 

Haljastatud hoovid peegeldavad kujukalt toonast ühiskonna toimimist. Juba selliste elamualade 

haljastute loomine oli ainuüksi võimalik seetõttu, et Nõukogude perioodil puudus eraomand. Ühiseks 

Iseloomulikud sisehoovidesse avanevad vaated 
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kasutamiseks mõeldud hoovid tagasid (vähemalt näiliselt) kõikidele hoovide ääres paiknevate hoonete 

elanikele võrdsed võimalused vabaaja veetmiseks jms olles nõnda ka omamoodi linnaplaneerimislikuks 

„vahendiks“ kommunistlike ideede realiseerimisel. Lisaks aitasid hoovialad kaasa turvalisema linnaruumi 

tekkele, kuna tagatud oli tõhus naabrivalve. 

Praeguseks hetkeks on hoovialad jagatud erinevate katastriüksuste vahel, mistõttu on vähenenud nende 

roll ühiskasutuses olevate rohealadena.  

Sisehoovides paiknev haljastus on erinevas seisukorras. Olulisi muutuseid on hoovialadele toonud 

parkimisalade rajamine. Selle tulemusel on vähenenud haljastute maht ja on muutunud algupärane 

kujunduslahendus. 

3.2.7 Staadioni ala ja nn Sillamäe Muuseumi park (ala nr 17 ja 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillamäe kesklinnas jääb silma kaks teistest mõnevõrra erandlikku roheala. Üks nendes paikneb Mere 

pst 3 kunagise koolimaja tagusel alal, kus algselt asus kooli juurde kuulunud staadion. Ala on käesoleval 

hetkel kaetud muruga, alast kulgeb üle kaks sissetallatud pinnasteed ning seda piirab V. Majakovski 

tänava ääres kaherealine puude ridaistutus. 

Teine roheala paikneb Kajaka tn 17 kinnistul, kus asub hoone, milles tegutseb Sillamäe Muuseum. Kuna 

hoone paikneb kinnistu sügavuses, kujuneb haljastu hoone ja Kajaka tänava vahele. Kõrghaljastus 

paikneb valdavalt hoone lähiümbruses ning kinnistu tänavajoonel, ülejäänud osas katab seda muru. 

4. Rohealade käsitlus Sillamäe 2010. aasta teemaplaneeringus 

Sillamäe linnasüdame rohealasid on põhjalikult käsitletud Sillamäe 2010. aasta teemaplaneeringus. Selle 

lisamaterjalide hulka on lisatud joonis, millel on toodud välja kõik väärtuslikud loodus- ja inimtekkelised 

rohealad. Lisaks on joonisel markeeritud kõik tänavatel kulgevad alleed, ka need mis on tänaseks 

hävinud. Need on joonisel märgitud taastatavaks/ uuesti rajatavaks. Eksperdihinnangu koostaja on 

seisukohal, et teemaplaneeringu lisana esitatud kaart on oma põhilahenduselt endiselt ajakohane va 

üksikutes tänavalõikudes, kus on vahepealsel perioodil eemaldatud eluea lõppu jõudnud puud nt Kesk 

ja Tškalovi taavate vaheline V. Majakovski tänava allee. Juba varasemast on hävinud Kajaka tänava 

allee. Teemaplaneeringu joonisel on jäänud käsitlemata haldushoonete ansamblis asuv haljastu, millel 

Staadioni ala 
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on Sillamäe kesklinna rohealades hulgas oluline roll ning väärib kindlasti säilitamist, korrastamist ning 

võimaluse korral kompleksset taastamist. 

 

5. Muinsuskaitselised põhimõtted Sillamäe linnasüdamesse kavandataval 

muinsuskaitsealal paiknevate väärtuslike rohealade hoidmiseks 

- Tagada Sillamäe linna linnasüdame väärtuslike looduslike ja poollooduslike alade ning inimese 

poolt loodud inimtekkeliste rohealade (pargid ja haljasalade, elamualade haljastute, avalike 

asutuste haljastute), rohekoridoride ja tänavahaljastuse säilimine nende algupärastes piirides ja 

mahus. Vältida tänavate ja parkimisalade laiendamist väärtuslike alleede, haljakure ja 

haljasribade arvelt. 

- Tagada väärtuslike rohealade järjepidev hooldamine ja seeläbi kõrghaljastuse tervisliku seisundi 

hoidmine ning puude eluea pikendamine.  

- Säilitada Linnapargi üldkasutatavus ja leida võimalused pargi polüfunktsionaalseks 

puhkeotstarbeks taastades algupärast planeeringut. Järgida peamisi kompositsioonitsentreid 

ning vaateid. 

- Säilitada maksimaalselt parkmetsa ja rohekoridoride (jõe ja paisjärvede kaldaalad) looduslik 

ilme. Lisaistutusi ulatuslikult juurde mitte kavandada, ära kasutada olemasolev looduslik 

uuendus. Puistu kujundada põhiliselt kujundusraiega. 

- Säilitada rohekoridorides veekogude kaldaalade välisilme kõrghaljastusega, vajadusel 

vaatekohad. 

Rohevõrgustiku kaart Sillamäe 1940.–50. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade 
teemaplaneeringust 
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- Säilitada alleepuudele pügamisega väljakujundatud võrad ja järjepideva hooldusega põõsaste 

liigiomane dekoratiivsus. 

- Tagada puude ja põõsaste uuendamine/ hävinud taimekompositsiooni osade taastamine võttes 

aluseks taastatava roheala (linnapargi, haljaku, haljastu) ja alleede algupärane lahendus ja 

Sillamäe linnasüdame ilme määranud arhitektuur ning selle sobitatus laheäärsesse maastikku. 

Taastatava istutuste kavandamisel eelistada linnahaljastusele omaseid puude liike. 

- Uue ja taastatava haljastuse planeerimisel lähtuda Sillamäe linnasüdamele omastest 

haljastuspõhimõtetest. Haljastuse kavandamisel arvestada olemasoleva, uue ja kujundatava 

osaga ning linnaruumis tekkivate sisevaadetega ja nende säilitamise vajadusega. 

- Tagada planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel ning ehitamisel väärtuslike rohealade ja 

tänavahaljastuses alleede säilimine. Ehitustegevusel, sh hoonestuse, tehnovõrkude, 

teede/platside, piirete jms rajamisel tagada puude/põõsaste säilimiseks vajalikud 

kaitsemeetmed. Jälgida, et kavandatav tegevus ei kahjustaks puude/põõsaste juurestikke, 

tüvesid ega võrasid ning ei halvendaks nende edasisi kasvutingimusi. 

- Tagada linnasüdamikus väärtuslikele rohealadele ühtne valgustuslahendus, tänavaruumi 

inventar ning katendid arvestades linnasüdame arhitektuursete eripäradega. 

- Tagada rohealasid ilmestavate linna rajamisaegsete väikevormide/ linnaruumi inventari (pingid, 

prügikastid, skulptuurid, skulpturaalsed vormid, tänavavalgustuspostid jne) säilimine ning 

taastamine. Hävinud väikevormide/ linnaruumi inventari asemel on muinsuskaitseliselt 

põhjendatud nende taastamine linna rajamisaegseid eeskujuks võttes kui ka asendamine 

kaasaegse, linna eripäradega arvestavate väikevormide/ linnaruumi inventariga. 

- Sillamäe linnasüdamesse loodaval muinsuskaitsealal peavad avalikel väärtuslikel rohealadel 

kavandatavad tööd toimuma muinsuskaitse eritingimuste ja vastavasisulise projekti alusel. 

- Mitte kavandada väärtuslikele väljakujunenud rohealadele uushoonestust va pargis vabaaja 

veetmiseks vajalikud väikeehitised, mille rajamisel arvestada pargi roheala haljastusliku 

ruumilise ülesehituse ja haljastusega. 

- Mitte kavandada väärtuslikele rohealadele (pargid, avalike asutuste haljastud) parkimisalasid, 

säilitada tänavate inimlikku mõõdet ja selget tänavafronti.  

- Kaaluda tehase haldushoonete ansambli ja selle haljastu kui linna kujunemisloo seisukohalt 

olulise sümbolala avamist külastajatele ja linnaruumilist ning haljastuslikku sidumist kesklinna 

alaga. 

- Avada haldushoonete ansamblile Kesk tänavalt avanev vaade piirates olemasolevat 

kõrghaljastust või kavandades selle asemele uue, linnale omaseid haljastuspõhimõtteid 

arvestava haljastuslahenduse. 

- Kaaluda tehase haldushoonete ansambli haljastul hõbekuuskede eemaldamist ning ala 

uuendamist algse lahenduse eeskujul säilitades haljastul algupärane teede paiknemine. 

- Tagada keskväljakul asuvate haljastute algupärase haljastuslahenduse säilimine ja regulaarne 

hooldamine. 

- Kaaluda kultuurimaja ees asuvalt haljastult kõrghaljastuse eemaldamist eesmärgiga taasavada 

kultuurimajale ja Mere puiesteele avanevad algupärased kaugvaated. 

- Säilitada ja hooldada hoonete vahel ja piki nende tänavapoolset perimeetrit kulgevad haljasribad. 

Tagada tänavate rekonstrueerimisel ja kvartalite sisehoovidesse viivate sõiduteede uuendamisel 

haljasribade säilimine ja nende puudumisel taastamine. 
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- Tagada kvartalite sisehoovides paiknevate murualade säilimine ja haljastute heatasemeline 
hooldus. Töötada välja sisehoovidesse parkimisalade rajamiseks ühtsed põhimõtted, säilitades 
maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust. Hoovialadel hoiduda kogu hoovi muutumisest 
parklaks, kus kaob privaatsus ja üldine haljastus. 

- Uute kinnisvaraarendusprojektide puhul on vaja haljastusprojekti olemasolu. Hoonetevahelise 

välisruumi (maastikuosa) kujundamisel on oluline tagada ja leida lahendus, mis võimaldab 

kujundatava ala orgaaniliselt liita ümbritsevate aladega nii funktsionaalses, esteetilises kui ka 

ökoloogilises mõttes. 

- Alleede uuendamisel säilitada algupärane põhiskeem (rütm puudevahekaugustes, realisus ja 

paiknevus) ja arvestada ajaloolise taustaga.  

- Tagada alleedele loogiline algus ja lõpetus. Arvestada ümbritsevate haljasalade iseloomu ja 

kujunduspõhimõtetega. 

- Alleede taastamisel arvestades olemasoleva tänavavõrgu ning väljakujunenud 

liikumistrajektoride ja tulevaste hooldusvõimalustega. 

- Alleede säilimisel alla 20% võib lubada alleepuude täielikku väljavahetamist. 

- Kaaluda alleede uuendamisel tänavate ristmikel asunud ümber kvartalite planeeritud 

kõrghaljastuse taastamist.  
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Lisa 1. Sillamäe kesklinna väärtuslike rohealade kaart 

 

Selgitused 

Kaardil on toodud välja Sillamäe kesklinna väärtuslikud rohealad. Väärtuslike rohealade määramine 

toimus 24.09.21 toimunud paikvaatluse, Sillamäe 1940.–50. aastate milljööväärtuslike hoonestusalade 

teemaplaneeringus sisalduva rohevõrgustiku kaardi ja 1958. aastast pärineva üldplaneeringu joonise 

alusel.  

Markeerimaks kesklinna looduslikku konteksti on kaardil mh toodud välja paisjärvede kalda- ja rannaala 

koos mere äärse parkmetsaga. Looduslike rohealade paiknemine on skemaatiline, arvestatud pole alal 

asuvate kinnistute maakasutust.  

Kaardi põhifookus on kavandatavale muinsuskaitsealale jäävatel väärtuslikel rohealadel: linnapargil, 

haldushoonete ansambli ja keskväljaku rohealadel, Mere puiesteel ja selle mere poolsel lõpetusel, 

alleedel, Kalda tn ääres paiknevatel looduslikel rohealaldel, mis on kaardil märgitud sinakasroheliseks. 

Lisaks on kaardil toodud välja tänavasihid, kus on asunud linna rohealade võrgustiku seisukohalt olulised 

väärtuslikud alleed, kuid mis on tänaseks täielikult või suuremas osas hävinud. Samuti on kaardil toodud 

välja ristmikel paiknenud, kuid praeguseks hävinud alleede ühenduskohad. Hävinud alleed ja nende osad 

on märgitud kollaseks.  

 

 

Väärtuslike rohealade kaart: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/zkQMHk6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/zkQMHk6
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Kuvatõmmis Sillamäe kesklinna väärtuslike rohealade kaardist Maaameti kaardiserveris 
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Väärtuslikud rohealad  

1. Alumise paisjärve läänepoolne ala 

2. Alumise paisjärve idapoolne ala 

3. Ülemise paisjärve läänepoolne ala 

4. Ülemise paisjärve isapoolne ala 

5. Ranna ala koos promenaadiga 

6. Rannaala 

7. Mere äärne parkmets 

8. V. Majakovski ja Mere pst vaheline Kalda tn äärne roheala 

9. Kajaka ja V. Majakovski tn vaheline Kalda tn äärne roheala 

10. Kalda tn äärne roheala 

11. Keskväljaku roheala 1 

12. Keskväljaku roheala 2 

13. Linnapark 

14. Haldushoonete ansambli roheala 

15. Mere puiestee 

16. Mere pst lõpetus 

17. Staadioni ala 

18. Sillamäe Muuseumi park 

19. Kesk tn allee1 

20. Kesk tn allee 2 

21. Ranna tn allee 1 

22. Ranna tn allee 2 

23. M. Rumjantsevi tn allee 

24. M. Gorki tn allee 

25. V. Tškalovi tn allee 1 

26. V. Tškalovi tn allee 2 

27. V. Majakovski tn allee 1 

28. Kajaka tn allee  

 

Osaliselt või täielikult hävinud väärtuslik alleekoridor/ alleede ühenduskoht 

29 Kajaka tn allee hävinud osa 1 

30 Kajaka tn allee hävinud osa 2 

31 V. Majakovski tn vaid osaliselt säilinud allee 

32 Kesk ja M. Rumjantsevi tn alleede ühendus 

33 M. Rumjantsevi ja M. Gorki alleede ühendus 

34 M. Gorki ja V. Tškalovi alleede ühendus 

35 M. Rumjantsevi ja V. Tškalovi alleede ühendus 
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